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เอก โองการ สัต นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล 
มูรัต อยูนี  แซภงั คุร ประสาด || 

|| ยปั || 
อาด สจั ยกุาด สจั ||  แฮ ป๋ี สจั นานกั โฮซี ป๋ี สจั ||๑|| 

 โซแจ โซจ นา โฮวยั เย โซจี ลคั วาร ||  จุแป จุป นา โฮวยั เย ลาย รฮ่า เลว็ ตารฺ ||  ปุเคอา ปุค นา อุตรี เย บนันา 
ปุรีอา ป๋ารฺ ||  แซ่ฮสั เซอาณปา  ลคั โฮเอ ตา เอก็ นา จลัแล นาล ||  เกว็ สเจอารา โฮอีแอ เกว็ กแูร ตุแท ปาล ||  หุกมั 
รยาอี จลัณา นานกั ลิเคอา นาล ||๑||  หุกมี  โฮวนั อาการฺ หุกมั นา กะเฮอา ยาอี ||  หุกมี  โฮวนั ญีอ ์ หุกมั มิแล 
วเดอาอี ||  หุกมี  อุตมั นีจ หุกมั เลค็ ดุค ซุค ปาอีแอห์ ||  อิกนา หุกมี  บคัศีส เอก็ หุกมี  สดา ปะหวา่อีแอห์ ||  หุกแม 
อนัดรั ซภั โก บา้ฮรั หุกมั นา โกย ||  นานกั หุกแม เย บุแฉ่ ตา ห่อแม กะแฮ นา โกย ||๒||  กาแว โก ตาณ โฮแว กิแซ 
ตาณ ||  กาแว โก ดาต ยาแณ นีซาณ ||  กาแว โก คุณ วเดอาอีอา จาร ||  กาแว โก วเิดอา วคิมั วจีาร ||  กาแว โก ซาจยฺ 
กเร ตนั เค่ห์ ||  กาแว โก ญีอ ์แล เพร็ เดห์้ ||  กาแว โก ยาแป ดิแซ ดูรฺ ||    
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 กาแว โก เวแค ฮาดฺรา ฮดูร ||  กทันา กะที นา อาแว   โตท ||  กทั กทั กะที โกที โกท โกท ||  เดดา เด แลเด ทกั ป้าเฮ 
||  ยกุา ยกุนัตรั คาฮี ค่าเฮ ||  หุกมี  หุกมั จลาเอ ร่าห์ ||  นานกั วกิแซ เวปัรวา่ห์ ||๓||  ซาจา ซาฮิบ สาจ นาย ป่าเคอา 
เป๋า อปารฺ ||  อาแค่ห์  มงัแกห์ เดห์้ เดห์้ ดาต กเร ดาตาร ||  เพร เก อะแก รคีแอ เยต็ ดิแซ ดรับาร ||  มุฮอ เก โบลณั 
โบลีแอ เยต็ ซุณ      ตะเร เปอาร ||  อมัฤต เวลา สจั เนา วเดอาอี วจีาร ||  กรัมี อาแว   กปัรา นดัรี โมค ดุอาร ||  นานกั 
เอแว ยาณีแอ ซภั อาเป   สเจอาร ||๔||  ทาเปอา นา ยาย กีตา นา โฮย ||  อาเป   อาป นิรันยนั โซย ||  เยน็ เซเวอา เตน็ 
ปายอา มาน ||  นานกั กาวแีอ คุณี นิถาน ||  กาวีแอ สุณีแอ มนั รคีแอ เป๋า ||  ดุค ปัรฮรั ซุค กัร๋ แล ยาย ||  คุรมุข นาดงั 
คุรมุข เวดงั คุรมุข รเฮอา สมาอี ||  คุร อีซรั คุร โกรัค บรัมมา คุร ปารฺบตี มาอี ||  เย ฮอ ยาณา อาคา น่าฮี แกห์้ณา 
กะทนั นา ยาอี ||  คุรา เอก็ เดห์้ บุฉ่าอี ||  ซภันา ยอีา กา เอก็ ดาตา โซ แม วซิรั นา ยาอี ||๕||  ตีรัท นาวา เย เตส็ ป่าวา 
เวณ็ ป่าเณ เก นาย กรี ||  เยตี สิรัธ อุปาอี  เวคา เวณ็ กรัมา เก มิแล ลอี ||  มตั เวจ็ รตนั ยวาฮรั มาเณ็ก เย เอก็ คุร กี 
ซิกข ์สุณี ||  คุรา เอก็ เดห์้ บุฉ่าอี ||  ซภันา ยอีา กา เอก็ ดาตา โซ แม วซิรั นา ยาอี ||๖||  เย ยกุ จาเร อารยา โฮรฺ ดะซูณี 
โฮย ||  นวา คนัดา เวจ็ ยาณีแอ นาล จลัแล ซภั โกย ||  จงักา เนา รคาย แก ยสั กีรัต ญกั เลย ์||  เย เตส็ นะดรั นา อาวยั 
ตา วาต นา ปุแช เก ||  กีทา อนัดรั กีท กรั โดซี โดส ตะเร ||  นานกั นิรกณุ คุณ กเร คุณวนัเตอา คุณ เด ||  เตฮ้า โกย 
นา ซุใฉ่ เย เตส็ คุณ โกย กเร ||๗||  สุเณแอ เซ็ถ ปีร ซุรฺ นาท ||  สุเณแอ ตะรัต ตะวลั อากาซ ||  สุเณแอ ดีป โลอ ์
ปาตาล ||  สุเณแอ โป้ห์ นา สะแก  กาล ||  นานกั ปักตา สดา วกิาซ ||  สุเณแอ ดูค ปาป กา นาซ ||๘||  สุเณแอ อีซรั 
บรัมมา เอน็ดฺ ||  สุเณแอ มุค ซาล่าฮณั มนัดฺ ||  สุเณแอ โยก ยกุตั ตนั เปด ||  สุเณแอ ซาสตึ ซิมรัต เวด ||  นานกั ปักตา 
สดา วกิาซ ||   สุเณแอ ดูค ปาป กา นาซ || 
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๙||  สุเณแอ สตั ซนัโตค กิอาน ||  สุเณแอ อธัสธั กา อิสนาน ||  สุเณแอ ปัร ปัร ปาแวห์ มาน ||  สุเณแอ ลาแก แซ่ฮจัยฺ 
คิอ๋าน ||  นานกั ปักตา สดา วกิาซ ||  สุเณแอ ดูค ปาป กา นาซ ||๑o||  สุเณแอ สะรา คุณา เก กา้ห์ ||  สุเณแอ เซค ปีร 
ปาตซ่าห์ ||  สุเณแอ อนัเถ่ ปาแวห์ ร่าห์ ||  สุเณแอ หาท โฮแว อสัค่าห์ ||  นานกั ปักตา สดา วกิาซ ||  สุเณแอ ดูค ปาป 
กา นาซ ||๑๑||  มนัเน กี กตั กฮี นา ยาย ||  เย โก กะแฮ ปิแช ปัชตาย ||  กากดั กะลมั นา ลิคณัฮาร ||  มนัเน กา แบห์้ 
กะรัน วจีาร ||  แอซา      นาม นิรันยนั โฮย ||  เย โก มนั ยาแณ มนั โกย ||๑๒||  มนัแน สุรัต โฮแว มนั บุตถฺ ||  มนัแน 
สกลั ปะหวณั กี ซุถ ||  มนัแน โม่ห์ โจทา นา คาย ||  มนัแน ยมั แก ซาท นา ยาย ||  แอซา      นาม นิรันยนั โฮย ||  เย 
โก มนั ยาแณ มนั โกย ||๑๓||  มนัแน มารัก ธาก นา ปาย ||  มนัแน ปัต เซ็ว ปัรกทั ยาย ||  มนัแน มกั นา จลัแล ปันทฺ ||  
มนัแน ตะรัม เซตี ซนับนัถฺ  ||  แอซา      นาม นิรันยนั โฮย ||  เย โก มนั ยาแณ มนั โกย ||๑๔||  มนัแน ปาแวห์ โมค 
ดุอาร ||  มนัแน ปัรวาแร ซาถารฺ ||  มนัแน ตแร ตาเร คุร ซิกข ์||  มนัแน นานกั ปะแวห์่ นา ปิค ||  แอซา      นาม 
นิรันยนั โฮย ||  เย โก มนั ยาแณ มนั โกย ||๑๕||  ปันจฺ ปัรวาณ ปันจฺ ปัรถาน ||  ปันเจ ปาแวห์ ดรักา้ห์ มาน ||  ปันเจ 
โซ่แฮ ดรั รายาน ||  ปันจา กา คุร เอก คิอ๋าน ||  เย โก กะแฮ กแร วจีาร ||  กรัเต แก กรัแณ น่าฮี สุมาร ||  ต๋อล ตะรัม 
ดยัอา กา ปูต ||  ซนัโตค ทาป รเคอา เยน็ ซูต ||  เย โก บุแฉ่ โฮแว สเจอาร ||  เต่าแล อุปัร เกตา ป๋ารฺ ||  ตัร่ตี โฮรฺ ปแร 
โฮรฺ โฮรฺ ||  เตส็ เต ป๋ารฺ ตแล กวณั โยรฺ ||  ญีอ ์ยาต รังกา เก นาว ||  ซภันา ลิเคอา วรีุ กลาม ||  เอห์้ เลคา เลค็ ยาแณ 
โกย ||  เลคา ลิเคอา เกตา โฮย ||  เกตา ตาณ สุอาเลโฮ รูป ||  เกตี ดาต ยาแณ กอณ กตู ||  กีตา ปเซา เอโก กเวา ||  เตส็ 
เต โฮเอ ลคั ดรีเอา ||  กดุรัต กวณั กฮ่า วจีาร ||  วาเรอา นา ยาวา เอก วาร ||  โย ตุตถฺ ป่าแว ซาอี ปะลี การ ||  ตู สดา 
สลามตั นิรังการ ||๑๖||  อซงัคฺ ยปั อซงัคฺ เป๋า ||  อซงัคฺ ปูญา อซงัคฺ ตปั เตา ||  อซงัคฺ ครันถ ์มุค เวด ปาธ ||  อซงัคฺ โยก 
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มนั รแฮ่ อุดาส ||    อซงัคฺ ปะกตั คุณ กิอาน วจีาร ||  อซงัคฺ สตี  อซงัคฺ ดาตาร ||  อซงัคฺ ซูร โม่ห์ ปัค ซาร ||  อซงัคฺ 
โมน เลว็ ลาย ตารฺ ||  กดุรัต กวณั กฮ่า วีจาร ||  วาเรอา นา ยาวา เอก วาร ||  โย ตุตถฺ ป่าแว ซาอี ปะลี การ ||  ตู สดา 
สลามตั นิรังการ ||๑๗||  อซงัคฺ มูรัค อั้นถฺ โก๋ร ||  อซงัคฺ โจร ฮรามโครฺ ||  อซงัคฺ อมรั กรั ยา่เฮ โยรฺ ||  อซงัคฺ กลัวดั 
หะเตอา กมาเฮ ||  อซงัคฺ ปาปี ปาป กรั ยา่เฮ ||  อซงัคฺ กริูอาร กเูร พิร่าเฮ ||  อซงัคฺ มเลช มลั ปัค ค่าเฮ ||  อซงัคฺ นินดกั 
ศิร กแร่ห์ ป๋ารฺ ||  นานกั นีจ กะแฮ วจีาร ||  วาเรอา นา ยาวา เอก วาร ||  โย ตุตถฺ ป่าแว ซาอี ปะลี การ ||  ตู สดา 
สลามตั นิรังการ ||๑๘||  อซงัคฺ นาว อซงัคฺ ทาว ||  อะกมั อะกมั อซงัคฺ โลอ ์||  อซงัคฺ กแฮ่ ศิร ป๋ารฺ โฮย ||  อคัรี นาม 
อคัรี ซาล่าห์ ||  อคัรี กิอาน กีต คุณ กา้ห์ ||  อคัรี ลิคณั โบลณั บาณ ||  อคัรา ศิร ซนัโญก วคาณ ||  เยน็ เอห์้  ลิเค เตส็ 
ศิร น่าเฮ ||  ยวิ พรุมาเอ เตว็ เตว็ ป้าเฮ ||  เยตา กีตา เตตา เนา ||  เวณ็ นาแว น่าฮี โก เทา ||  กดุรัต กวณั กฮ่า วจีาร ||  
วาเรอา นา ยาวา เอก วาร ||  โย ตุตถฺ ป่าแว ซาอี ปะลี การ ||  ตู สดา สลามตั นิรังการ ||๑๙||  ปะรีแอ หทั แปรฺ ตนั เดห์้ 
||  ปาณี โต่แต อุตรัส  เค่ห์ ||  มูต ปะลีตี กะปัร โฮย ||  เด ซาบูณ ลอีแอ โอห์้ โต๋ย ||  ปะรีแอ มตั ปาปา แก ซงัค ์||  โอห์้ 
โต่แป นาแว แก รังค ์||  ปุนนี ปาปี อาคณั  น่าเฮ ||  กรั กรั กรัณา เลค็ แล ยาโฮ ||  อาเป   บีจยฺ อาเป   ฮี คาโฮ ||  นานกั 
หุกมี  อาโวห์่  ยาโฮ ||๒o||  ตีรัท ตปั ดยัอา ดตั ดาน ||  เย โก ปาแว เตล็ กา มาน ||  สุเณอา มนัเนอา มนั กีตา เป๋า ||  
อนัตรักตั ตีรัท มลั เนา ||  ซภั คุณ เตเร แม น่าฮี โกย ||  เวณ็ คุณ กีเต ปะกตั นา โฮย ||  สุอสัตฺ อาท บาณี บรัเมา ||  สตั 
สุหาณ สดา มนั เจา ||  กวณั โซ เวลา วคัตฺ กวณั กวณั เทต็ กวณั วาร ||  กวณั เซ รุตี ม่าห์ กวณั เยต็ โฮอา อาการฺ ||  
เวล นา ปาอีอา ปันดฺตี เย โฮแว เลค ปุราณ ||  วคัตฺ นา ปายโอ กาดีอา เย ลิคนั เลค กรุาณ ||  เทต็ วาร นา โยกี ยาแณ 
รุต ม่าห์ นา โกอี ||  ยา กรัตา สิระธี โก ซาเย อาเป   ยาแณ โซอี ||  เกว็ กรั อาคา เกว็ ซาล่าฮี เกว็ วรันี เกว็ ยาณา ||    
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นานกั อาคณั  ซภั โก อาแค เอก็ ดู เอก็ เซอาณา ||  วดัดา ซาฮิบ วดัดี นาอี กีตา ยา กา โฮแว ||  นานกั เย โก อาปอ  
ยาแณ อะแก เกยอา นา โซ่แฮ ||๒๑||  ปาตาลา ปาตาล ลคั อากาซา อากาซ ||  โอรัก โอรัก ป๋าลฺ ทกัเก เวด แกฮ้นั เอก็ 
วาต ||  แซ่ฮสั อะธาราห์ แกฮ้นั กะเตบา อสัลู เอก็ ตาต ||  เลคา โฮย ตา ลิคีแอ เลแค โฮย วณิาส ||  นานกั วดัดา 
อาคีแอ อาเป   ยาแณ อาป ||๒๒||  ซาล่าฮี ซาล่าห์ เอตี สุรัต นา ปาอีอา ||  นดีอา อแต วา่ห์ ปแวห์่ สมุนดฺ นา 
ยาณีแอห์ ||  สมุนดฺ ซ่าห์ สุลตาน กิระฮา เซตี มาล ตัน๋ ||  กีรี ตุล นา โฮวนี เย เตส็ มโน่ห์ นา วสีแร่ห์ ||๒๓||  อนัตฺ นา 
ซิพตี แกฮ้ณั นา อนัตฺ ||  อนัตฺ นา กรัแณ เดณ นา อนัตฺ ||  อนัตฺ นา เวคณั สุณณั นา อนัตฺ ||  อนัตฺ นา ยาแป เกอา มนั 
มนัตฺ ||  อนัตฺ นา ยาแป กีตา อาการฺ ||  อนัตฺ นา ยาแป ปาราวาร ||  อนัตฺ การัณ เกเต บิลลาเฮ ||  ตา เก อนัตฺ นา ปาเอ 
ยา่เฮ ||  เอห์้ อนัตฺ นา ยาแณ โกย ||  บฮุตา กะฮีแอ บฮุตา โฮย ||  วดัดา ซาฮิบ อูจา เทา ||  อูเจ อูปัร อูจา เนา ||  เอวดั 
อูจา โฮแว โกย ||  เตส็ อูเจ โก ยาแณ โซย ||  เยวดั อาป ยาแณ อาป อาป ||  นานกั นดัรี กรัมี ดาต ||๒๔||  บฮุตา กะรัม 
ลิเคอา นา ยาย ||  วดัดา ดาตา เตล็ นา ตะมาย ||  เกเต มงัแกห์ โยตถฺ อปารฺ ||  เกเตอา กะณตั นฮี วจีาร ||  เกเต คปั 
ตุทแทห์ เวการ ||  เกเต แล แล มุกรั ป้าเฮ ||  เกเต มูรัค คาฮี ค่าเฮ ||  เกเตอา ดูค ปูค สดั มาร ||  เอห์้  เป๋ ดาต เตรี ดาตาร 
||  บนัดฺ คลาซี ป่าแณ โฮย ||  โฮรฺ อาค นา สะแก  โกย ||  เย โก คายโก อาคณั  ปาย ||  โอห์้ ยาแณ เยตีอา โม่ห์ คาย ||  
อาเป   ยาแณ อาเป   เดย ์||  อาแค่ห์  เซ เป๋ เกอี เกย ์||  ยสิ โน บคัเซ ซิพตั ซาล่าห์ ||  นานกั ปาตซ่าฮี ปาตซ่าห์ ||๒๕||  
อมุล คุณ อมุล วาปาร ||  อมุล วาปารีเอ อมุล ปันด๋าร ||  อมุล อาแวห์่ อมุล แล ยา่เฮ ||  อมุล ป๋าย อมุลา สะมาเฮ ||  
อมุลฺ ตะรัม อมุลฺ ดีบาณ ||  อมุลฺ ตุล อมุลฺ ปัรวาณ ||  อมุลฺ บคัศีส อมุลฺ นีซาณ ||  อมุลฺ กะรัม อมุลฺ พรุมาณ ||  อมุโล 
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อมุลฺ อาเคอา นา ยาย ||  อาค อาค รเฮ่ เลว็ ลาย ||  อาแค่ห์  เวด ปาธ ปุราณ ||  อาแค่ห์  ปเร กแร่ห์ วเคอาณ ||  อาแค่ห์  
บรัมเม อาแค่ห์  เอน็ดฺ ||    
อาแค่ห์  โกปี แต โควนิดฺ ||  อาแค่ห์  อีซรั อาแค่ห์  เซ็ถ ||  อาแค่ห์  เกเต กีเต บุตถฺ ||  อาแค่ห์  ดาเนาว ์อาแค่ห์  เดว ||  
อาแค่ห์  ซุรฺ นรั มุน ยนั เซว ||  เกเต อาแค่ห์  อาคณั  ป้าเฮ ||  เกเต แกห์้ แกห์้ อุธ อุธ ยา่เฮ ||  เอเต กีเต โฮรฺ กเร่ห์ ||  ตา 
อาค นา สแกห์ เกอี เกย ์||  เยวดั ป่าแว เตวดั โฮย ||  นานกั ยาแณ ซาจา โซย ||  เย โก อาแค โบลฺวกิาร ||  ตา ลิคีแอ ศิร 
กาวารา กาวาร ||๒๖||  โซ ดรั เกฮ้า โซ กัร๋ เกฮ้า เยต็ แบห์้ สรับ   สมาเล ||  วาเย นาด อเนก  อซงัคา เกเต วาวณัฮาเร ||  
เกเต ราก ปะรี เซ็ว กะฮีอนั เกเต กาวณัฮาเร ||  กาแวห์่ โตห์้โน ปอณ ปาณี แบซนัตรั กาแว รายา ตะรัม ดุอาเร ||  
กาแวห์่ จิต กปัุต เลค็ ยาแณห์ เลค็ เลค็ ตะรัม วจีาเร ||  กาแวห์่ อีซรั บรัมมา เดว ีโซ่ฮนั สดา สวาเร ||  กาแวห์่ เอน็ดฺ 
อิดาซณั แบเธ เดวเตอา ดรั นาเล ||  กาแวห์่ เซ็ถ สมาถ่ี อนัดรั กาวนั ซ่าถ วจิาเร ||  กาวนั ยตี สตี  ซนัโตคี กาแวห์่ วรี 
กราเร ||  กาวนั ปันดิต ปรัน รคีซรั ยกุ ยกุ เวดา นาเล ||  กาแวห์่ โม่ห์ณีอา มนั โม่ฮนั สุรกา มชั ปัยอาเล ||  กาวนั รตนั 
อุปาเอ เตเร อธัสธั ตีรัท นาเล ||  กาแวห์่ โยตถฺ มฮ่าบลั ซูรา กาแวห์่ คาณี จาเร ||  กาแวห์่ คนัดฺ มนัดลั วรัป่ันดา กรั 
กรั รัคเค ต่าเร ||  เซอี ตุตถฺโน กาแวห์่ โย ตุตถฺ ป่าวนั รัตเต เตเร ปะกตั ระส่าเล ||  โฮรฺ เกเต กาวนั เซ แม จิต นา 
อาวนั นานกั เกอา วจีาเร ||  โซอี โซอี สดา สจั ซาฮิบ ซาจา ซาจี นาอี ||  แฮ ป๋ี โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เยน็ รจาอี ||  
รังกี รังกี ป่าตี กรั กรั ยนิซี มายอา เยน็ อุปาอี  ||  กรั กรั เวแค กีตา อาปณา ยวิ เตส็ ดี วเดอาอี ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี 
กรัซี หุกมั นา กรัณา ยาอี ||  โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปาตซาฮิบ นานกั แร่ฮณั รยาอี ||๒๗||  มุนดา ซนัโตค สรัม ปัต โจ่ลี 
ติอ๋าน กี กแร่ห์ บิปูต ||  คินทา กาล กอุารี กายอา ยกุตั ดนัดา ปัรตีต ||  อาอี  ปันที สกลั ยมาตี มนั ยแีต ญกั ยตี ||  
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อาเดส ติแซ อาเดส ||  อาด อนีล อนาดฺ อนาฮตั ยกุ ยกุ เอโก เวส ||๒๘||  ปุกตั กิอาน ดยัอา ปันด่ารัณ กทั กทั วาแยห์่ 
นาด ||  อาป นาท นาที ซภั ยา กี เร็ถ เซ็ถ เอารา ซาด ||  ซนัโญก วโิยก โดย การ จลาแวห์ เลเค อาแวห์่ ปาก ||    
อาเดส ติแซ อาเดส ||  อาด อนีล อนาดฺ อนาฮตั ยกุ ยกุ เอโก เวส ||๒๙||  เอกา มาอี ยกุตั เวอาอี เตน็ เจเล ปัรวาณ ||  
เอก็ ซนัซารี เอก็ ปันด่ารี เอก็ ลาเอ ดีบาณ ||  ยวิ เตส็ ป่าแว ติแว จลาแว ยวิ โฮแว พรุมาณ ||  โอห์้ เวแค โอนา นะดรั 
นา อาแว   บฮุตา เอห์้ วดิาณ ||  อาเดส ติแซ อาเดส ||  อาด อนีล อนาดฺ อนาฮตั ยกุ ยกุ เอโก เวส ||๓o||  อาซณั    โลย 
โลย ปันด๋าร ||  โย กิช ปายอา โซ เอกา วาร ||  กรั กรั เวแค ศิรยณัฮารฺ ||  นานกั สจัเจ กี ซาจี การ ||  อาเดส ติแซ 
อาเดส ||  อาด อนีล อนาดฺ อนาฮตั ยกุ ยกุ เอโก เวส ||๓๑||  เอก็ ดู ยภีอ ลคั โฮเอ ลคั โฮแวห์่ ลคั วสี ||  ลคั ลคั เกรา 
อาคีแอห์ เอก นาม ญกัดีส ||  เอต ร่าห์ ปัต เปาวรี์อา จะรีแอ โฮย อิกีส ||  ซุณ      กลา อากาซ กี กีทา อาอี  รีส ||  
นานกั นดัรี ปาอีแอ กรีู กแูร ธีส ||๓๒||  อาคณั  โยรฺ จุแป แน่ห์ โยรฺ ||  โยรฺ นา มงักณั เดณ นา โยรฺ ||  โยรฺ นา ยวีณั 
มรัณ แน่ห์ โยรฺ ||  โยรฺ นา ราจยฺ มาล มนั โซรฺ ||  โยรฺ นา สุรตี กิอาน วจีาร ||  โยรฺ นา ยกุตี ฉุแท ซนัซาร ||  ยสิ หทั 
โยรฺ กรั เวแค โซย ||  นานกั อุตมั นีจ นา โกย ||๓๓||  ราตี รุตี ทิตี วาร ||  ปวณั ปาณี อคันี ปาตาล ||  เตส็ เวจ็ ตัร่ตี 
ทาป รัคคี ตะรัม ซาล ||  เตส็ เวจ็ ญีอ ์ยกุตั เก รังค ์||  เตน็ เก นาม อเนก  อนนัตฺ ||  กรัมี กรัมี โฮย วจีาร ||  สจัจา อาป 
สจัจา ดรับาร ||  ติแท โซ่ฮนั ปันจฺ ปัรวาณ ||  นดัรี กะรัม ปแว นีซาณ ||  กจั ปะกาอี โอแท ปาย ||  นานกั เกยอา ยาแป 
ยาย ||๓๔||  ตะรัม คนัดฺ กา เอโ้ฮ ตะรัม ||  กิอาน คนัดฺ กา อาโค่ห์ กะรัม ||  เกเต ปวณั ปาณี แวซนัตรั เกเต กาน มเหส 
||  เกเต บรัมเม ก่ารัต กะรีแอห์ รูป รังค ์เก เวส ||  เกตีอา กะรัม ปู่ มี เมรฺ เกเต เกเต ตู๋ อุปเดส ||  เกเต เอน็ดฺ จนัดฺ ซูร 
เกเต เกเต มนัดลั เดส ||  เกเต เซ็ถ บุตถฺ นาท เกเต เกเต เดว ีเวส ||  เกเต เดว ดาเนาว ์มุน เกเต เกเต รตนั สมุนดฺ ||  
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เกตีอา คาณี เกตีอา บาณี เกเต ปาต นรินดฺ ||  เกตีอา สุรตี เซวกั เกเต นานกั อนัตฺ นา อนัตฺ ||๓๕||  กิอาน คนัดฺ แม่ห์ 
กิอาน ปัรจนัดฺ ||  ติแท นาด บิโนด โกด อนนัดฺ ||    
สรัม คนัดฺ กี บาณี รูป ||  ติแท ก่ารัต กะรีแอ บฮุต อนูป ||  ตา กีอา กลา กะทีอา นา ยา่เฮ ||  เย โก กะแฮ ปิแช ปัชตาย ||  
ติแท กะรีแอ สุรัต มตั มนั บุตถฺ ||  ติแท กะรีแอ สุรา ซิถ่า กี ซุถ ||๓๖||  กะรัม คนัดฺ กี บาณี โยรฺ ||  ติแท โฮรฺ นา โกอี 
โฮรฺ ||  ติแท โยตถฺ มฮ่าบลั ซูร ||  เตน็ แม่ห์ ราม รเฮอา ป่ัรปูร ||  ติแท ซีโต ซีตา แม่ห์มา ม่าเฮ ||  ตา เก รูป นา กทัเน 
ยา่เฮ ||  นา โอห์้ มแร่ห์ นา ธาเก ยา่เฮ ||  ยนิ แก ราม วสัแซ มนั ม่าเฮ ||  ติแท ปะกตั วแซ่ห์ เก โลอ ์||  กแร่ห์ อนนัดฺ 
สจัจา มนั โซย ||  สัจ คนัดฺ วสัแซ นิรังการ ||  กรั กรั เวแค นะดรั นิฮาล ||  ติแท คนัดฺ มนัดลั วรัป๋ันดฺ ||  เย โก กะแท 
ตา อนัตฺ นา อนัตฺ ||  ติแท โลอ ์โลอ ์อาการฺ ||  ยวิ ยวิ หุกมั ติแว เตว็ การ ||  เวแค วกิแซ กรั วจีาร ||  นานกั กทันา 
กรัรา ซาร ||๓๗||  ยตั ปาห่ารา ต่ีรัจยฺ สุเนอาร ||  แอห์้รัณ มตั เวด หะทีอาร ||  ป๋อ คลา อคนั ตปั เตา ||  ป่านดา เป๋า 
อมัฤต เตต็ ด๋าล ||  กะรีแอ สบดั สจัจี ทกัซาลฺ ||  ยนิ โก นะดรั กะรัม เตน็ การ ||  นานกั นดัรี นะดรั นิฮาล ||๓๘||  
ศโลก ||  ปวณั คุรู ปาณี ปิตา มาตา ตะรัต มหตั ||  ดิวสั ราต โดย ดาอี ดายอา เคแล สกลั ยกตั ||  จงักิอาอีอา บุริอาอีอา 
วาแจ ตะรัม ฮดูร ||  กรัมี อาโป อาปณี  เก เนแร เก ดูรฺ ||  ยนีิ นาม ติอ๋ายอา เกย มสกักตั ก๋าล ||  นานกั เต มุค อุยะเล 
เกตี ฉุที นาล ||๑||     
โซ ดรั ราก อาซา แม่ห์ลา ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โซ ดรั เตรา เกฮ้า โซ กัร๋ เกฮ้า เยต็ แบห์้ สรับ   สมาเล ||  วาเย เตเร นาด อเนก  อซงัคา เกเต เตเร วาวณัฮาเร ||  เกเต 
เตเร ราก ปะรี เซ็ว กะฮีแอห์ เกเต เตเร กาวณัฮาเร ||  กาวนั ตุตถฺโน ปวณั ปาณี แบซนัตรั กาแว รายา ตะรัม ดุอาเร ||  
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กาวนั ตุตถฺโน จิต กปัุต เลค็ ยาณนั เลค็ เลค็ ตะรัม บีจาเร ||  กาวนั ตุตถฺโน อีซรั บรัมห์มา เดว ีโซ่ฮนั เตเร สดา 
สวาเร ||  กาวนั ตุตถฺโน อิมดรึ  อินดราสณั แบเธ เดวเตอา ดรั นาเล ||  กาวนั ตุตถฺโน เซ็ถ สมาถ่ี อนัดรั กาวนั 
ตุตถฺโน ซ่าถ บีจาเร ||    
กาวนั ตุตถฺโน ยตี สตี  ซนัโตคี กาวนั ตุตถฺโน วรี กราเร ||  กาวนั ตุตถฺโน ปันดิต ปรัน รคีซุร ยกุ ยกุ เวดา นาเล ||  
กาวนั ตุตถฺโน โม่ห์ณีอา มนั โม่ฮนั สุรัก มชั ปัยอาเล ||  กาวนั ตุตถฺโน รตนั อุปาเอ เตเร อธัสธั ตีรัท นาเล ||  กาวนั 
ตุตถฺโน โยตถฺ มฮ่าบลั ซูรา กาวนั ตุตถฺโน คาณี จาเร ||  กาวนั ตุตถฺโน คนัดฺ มนัดลั บแรห์มนัดา กรั กรั รัคเค เตเร 
ต่าเร ||  เซอี ตุตถฺโน กาวนั โย ตุตถฺ ป่าวนั รัตเต เตเร ปะกตั ระส่าเล ||  โฮรฺ เกเต ตุตถฺโน กาวนั เซ แม จิต นา อาวนั 
นานกั เกอา บีจาเร ||  โซอี โซอี สดา สัจ ซาฮิบ ซาจา ซาจี นาอี ||  แฮ ป๋ี โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เยน็ รจาอี ||  รังกี 
รังกี ป่าตี กรั กรั ยนิซี มายอา เยน็ อุปาอี  ||  กรั กรั เดแค กีตา อาปณา เยว็ เตส็ ดี วเดอาอี ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กรัซี 
เพร็ หุกมั นา กรัณา ยาอี ||  โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปัตซาฮิบ นานกั แร่ฮณั รยาอี ||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  ซุณ      วดัดา 
อาแค ซภั โกย ||  เกวดั วดัดา ดีธา โฮย ||  กีมตั ปาย นา กะเฮอา ยาย ||  แกห์้แณ วาเล เตเร รเฮ่ สมาย ||๑||  วดัเด เมเร 
ซาฮิบา แกฮ้รั กมัภีรา คุณี กะฮีรา ||  โกย นา ยาแณ เตรา เกตา เกวดั จีรา ||๑|| รเฮา ||  ซภั สุรตี เมล็ สุรัต กมาอี ||  ซภั 
กีมตั เมล็ กีมตั ปาอี ||  กิอานี ติอ่านี คุร คุรฮาอี ||  แกฮ้ณั นา ยาอี เตรี เตล็ วเดอาอี ||๒||  ซภั สตั ซภั ตปั ซภั 
จงักิอาอีอา ||  ซิถ่า ปุรคา กีอา วเดอาอีอา ||  ตุตถฺ เวณ็ ซิถ่ี กิแน นา ปาอีอา ||  กะรัม มิแล น่าฮี ธาก รฮาอีอา ||๓||  
อาคณั วาลา เกอา เวจารา ||  ซิพตี ปะเร เตเร ปันด่ารา ||  ยสิ ตู เดห์้ ติแซ เกอา จารา ||  นานกั สจั สวารัณฮารา ||๔||๒||  
อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อาคา ยวีา วสิแร มรั เยา ||  อาคณั  ออคา ซาจา เนา ||  ซาเจ นาม กี ลาแก ปูค ||  อุต ปู่ แค คาย 
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จลีแอห์ ดูค ||๑||  โซ เกว็ วสิแร เมรี มาย ||  ซาจา ซาฮิบ ซาแจ นาย ||๑|| รเฮา ||  ซาเจ นาม กี เตล็ วเดอาอี ||  อาค ทกัเก 
กีมตั นฮี ปาอี ||  เย ซภั เมล็ แก อาคณั ป้าเฮ ||  วดัดา นา โฮแว กาท นา ยาย ||๒||  นา โอห์้ มแร นา โฮแว โศก ||  เดดา 
รแฮ่ นา จูแก โปคค ์||  คุณ เอโ้ฮ โฮรฺ น่าฮี โกย ||  นา โก โฮอา นา โก โฮย ||๓||  เยวดั อาป เตวดั เตรี ดาต ||    
เยน็ เดน็ กรั แก กีตี ราต ||  คซมั วซิาแร่ห์ เต กมัยาต ||  นานกั นาแว บาจฉฺ สนาต ||๔||๓||   ราก กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั 
เก ยนั สตัคุร สตัปุรคา บิโน กะโร คุร ปาส ||  ฮมั กีเร กิรัม สตัคุร ซรัณาอี กรั ดยัอา นาม ปัรกาซ ||๑||  เมเร มีต 
คุรเทว โม โก ราม นาม ปัรกาซ ||  คุรมตั นาม เมรา ปราน สคาอี ฮรั กีรัต ฮมัรี แร่ห์ราส ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ยนั เก วดั 
ปาก วเดเร ยนิ ฮรั ฮรั ซรัถ่า ฮรั เปอาส ||  ฮรั ฮรั นาม มิแล ตริปตาแซห์ เมล็ ซงัคตั คุณ ปัรกาซ ||๒||  ยนิ ฮรั ฮรั ฮรั 
รัส นาม นา ปายอา เต ปากฮีณ ยมั ปาส ||  โย สตัคุร สรัณ ซงัคตั นฮี อาเอ ตริก ยเีว ตริก ยวีาส ||๓||  ยนิ ฮรั ยนั 
สตัคุร ซงัคตั ปาอี เตน็ ตุ๋ร มสัตกั ลิเคอา ลิคาส ||  ตัน๋ ตัน๋ สตัซงัคตั เยต็ ฮรั รัส ปายอา เมล็ ยนั นานกั นาม ปัรกาซ 
||๔||๔||   ราก กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  กาเฮ เร มนั จิตแวห์ อุดมั  ยา อา้ฮรั ฮรั ญีโอ ปะเรอา ||  แซล ปะทรั แม่ห์ ยนัตฺ อุปาเอ 
ตา กา ริยกั อาแก กรั ตะเรอา ||๑||  เมเร มาโถ่ ญี สตัซงัคตั มิเล โซ ตเรอา ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา ซูเก กาซทฺ 
ฮเรอา ||๑|| รเฮา ||  ยนนั ปิตา โลก สุต บนัตา โกย นา กิส กี ตะเรอา ||  ศิร ศิร ริยกั ซมับาเฮ ธากรุ กาเฮ มนั ป๋อ กเรอา 
||๒||  อูเด  อูด อาแว   แซ โกซา เตส็ ปาแช บจัเร ฉะเรอา ||  เตน็ กวณั คลาแว กวณั จุกาแว มนั แม่ห์ ซิมรัน กเรอา 
||๓||  ซภั นิถาน ดสั อสัทฺ ซิถาน ธากรุ กรัตลั ตะเรอา ||  ยนั นานกั บลั บลั สดั บลั ยาอีแอ เตรา อนัตฺ นา 
ปาราวะเรอา ||๔||๕||     
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ราก อาซา แม่ห์ลา ๔ โซ ปุรัค    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  โซ ปุรัค นิรันยนั ฮรั ปุรัค นิรันยนั ฮรั อกัมา อะกมั 
อปารา ||  ซภั ติอ่าแวห์่ ซภั ติอ่าแวห์่ ตุตถฺ ญี ฮรั สจัเจ ศิรยณัฮารา ||  ซภั ญีอ ์ตุมาเร ญี ตูน ํยอีา กา ดาตารา ||  ฮรั 
ติอ่าโวห์ ซนัโตห์ ญี ซภั ดูค วซิารัณฮารา ||  ฮรั อาเป   ธากรุ ฮรั อาเป   เซวกั ญี เกอา นานกั ยนัตฺ วจิารา ||๑||    
ตูน ํกทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั ญี ฮรั เอโก ปุรัค สมาณา ||  เอก็ ดาเต เอก็ เปข่ารี ญี ซภั เตเร โจจยฺ วดิาณา ||  ตูน ํ
อาเป   ดาตา อาเป   ปุกตา ญี ฮอ ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา ยาณา ||  ตูน ํปารบรัมห์ เบอนัตฺ เบอนัตฺ ญี เตเร เกอา คุณ อาค 
วคาณา ||  โย เซแวห์่ โย เซแวห์่ ตุตถฺ ญี ยนั นานกั เตน็ กรุบาณา ||๒||  ฮรั ติอ่าแวห์่ ฮรั ติอ่าแวห์่ ตุตถฺ ญี เซ ยนั ยกุ 
แม่ห์ ซุควาซี ||  เซ มุกตั เซ มุกตั เป๋ย ยนิ ฮรั ติอ๋ายอา ญี เตน็ ตูที ยมั กี พาซี ||  ยนิ นิรภอ ยนิ ฮรั นิรภอ ติอ๋ายอา ญี 
เตน็ กา ป๋อ ซภั กวาซี ||  ยนิ เซเวอา ยนิ เซเวอา เมรา ฮรั ญี เต ฮรั ฮรั รูป สมาซี ||  เซ ตัน๋ เซ ตัน๋ ยนิ ฮรั ติอ๋ายอา ญี 
ยนั นานกั เตน็ บลั ยาซี ||๓||  เตรี ปะกตั เตรี ปะกตั ปันด๋าร ญี ปะเร เบอนัตฺ เบอนัตา ||  เตเร ปะกตั เตเร ปะกตั 
สล่าฮนั ตุตถฺ ญี ฮรั อเน็ก อเนก  อนนัตา ||  เตรี อเน็ก เตรี อเน็ก กแร่ห์ ฮรั ปูญา ญี ตปั ตาแปห์ ยแปห์ เบอนัตา ||  
เตเร อเนก  เตเร อเนก  ปแร่ห์ บโฮ่ ซิมรัต ซาสตึ ญี กรั กิเรอา คทั กะรัม กรันตา ||  เซ ปะกตั เซ ปะกตั ปะเล ยนั 
นานกั ญี โย ป่าแวห์่ เมเร ฮรั ปักวนัตา ||๔||  ตูน ํอาด ปุรัค อปัราํปัร กรัตา ญี ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา โกอี ||  ตูน ํยกุ ยกุ 
เอโก สดา สดา ตูน ํเอโก ญี ตูน ํเน่ห์จลั กรัตา โซอี ||  ตุตถฺ อาเป   ป่าแว โซอี วรัแต ญี ตูน ํอาเป   กแร่ห์ โซ โฮอี ||  
ตุตถฺ อาเป   สริสทฺ ซภั อุปาอี  ญี ตุตถฺ อาเป   ศิรัจยฺ ซภั โกอี ||  ยนั นานัก คุณ กาแว กรัเต เก ญี โย ซภัแซ กา ยาโณอี 
||๕||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ตูน ํกรัตา สเจอาร แมดา ซานอีํ ||  โย ตอ ป่าแว โซอี ทีซี โย ตูน ํเดห์้ โซอี ฮอ ปาอี ||๑|| 
รเฮา ||  ซภั เตรี ตูน ํซภันี ติอ๋ายอา ||  ยสิ โน กริปา กแร่ห์ เตน็ นาม รตนั ปายอา ||  คุรมุข ลาถ่า มนัมุค กวายอา ||  
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ตุตถฺ อาป วโิชเรอา อาป มิลายอา ||๑||  ตูน ํดรีเอา ซภั ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา โกอี น่าเฮ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตรา 
เคลฺ ||  วโิยก เมล็ วชุิเรอา ซนัโญกี เมล ||๒||  ยสิ โน ตูน ํยาณาเอห์ โซอี ยนั ยาแณ ||  ฮรั คุณ สดั ฮี อาค วคาแณ ||  
เยน็ ฮรั เซเวอา เตน็ ซุค ปายอา ||  แซ่ห์เย  ฮี ฮรั นาม สมายอา ||๓||    
ตู อาเป   กรัตา เตรา กีอา ซภั โฮย ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  ตู กรั กรั เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย ||  ยนั นานกั คุรมุข 
ปัรกทั โฮย ||๔||๒||   อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เตต็ ซรัวรัแร ไป่เล นิวาซา ปาณี ปาวกั ติแนห์ กีอา ||  ปังกจัยฺ โม่ห์ ปัก นฮี 
จาแล ฮมั เดคา แตห์้ ดูบีอฺเล ||๑||  มนั เอก นา เจตสั มูร มนา ||  ฮรั บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา ||  นา ฮอ ยตี สตี  
นฮี ปเรอา มูรัค มุกถ่า ยนมั เป่ยอา ||  ปรัณวตั นานกั เตน็ กี ซรัณา ยนิ ตู น่าฮี วสีเรอา ||๒||๓||   อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
ไป๋ ปราปัต มานุค เดหุรีอา ||  โคบินดฺ มิลณั กี เอห์้  เตรี บรีอา ||  อวรั กาจยฺ เตแร กิแต นา กาม ||  เมล็ ซ่าถซงัคตั 
ปัจยฺ เกวลั นาม ||๑||  สรันยาม   ลาก เป่าวย์ลั ตรัน แก ||  ยนมั บริทา ยาต รังค ์มายอา แก ||๑|| รเฮา ||  ยปั ตปั ซนัยมั      
ตะรัม นา กมายอา ||  เซวา ซ่าถ นา ยาเนอา ฮรั รายอา ||  กโฮ่ นานกั ฮมั นีจ กรัมมา ||  สรัณ ปะเร กี ราโค่ห์ ซรัมา 
||๒||๔||     
โซเฮลา ราก กอรี ดีปะกี แม่ห์ลา ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แย กัร๋ กีรัต อาคีแอ กรัเต กา โฮย บีจาโร ||  เตต็ กัร๋ กาโวห์่ โซเฮลา ซิวโรห์ ศิรยณัฮาโร ||๑||  ตุม กาโวห์่ เมเร นิรภอ 
กา โซเฮลา ||  ฮอ วารี เยต็ โซเฮแล สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา ||  เน็ต เน็ต ญีอะเร สมาลีอนั เดแคกา เดวณัฮาร ||  เตเร 
ดาแน กีมตั นา ปแว เตส็ ดาเต กวณั สุมาร ||๒||  ซมับตั ซาฮา ลิเคอา เมล็ กรั ปาโวห์ เตลฺ ||  เดโฮ สะยณั อซีสฺรีอา 
เยว็ โฮแว ซาฮิบ เซ็ว เมล ||๓||  กัร๋ กัร๋ เอโ้ฮ ปาหุจา สดัเร เน็ต ปะวนั ||  สดณัฮารา ซิมรีแอ นานกั เซ เดห์้ อาวนัน ํ
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||๔||๑||   ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เชอ ์กัร๋ เชอ ์คุร เชอ ์อุปเดส ||  คุร คุร เอโก เวส อเนก  ||๑||  บาบา แย กัร๋ กรัเต กีรัต 
โฮย ||  โซ กัร๋ ราค วดาอี โตย ||๑|| รเฮา ||  วสุิเอ จะเซอา กะรีอา แป้ห์รา ทิตี วารี ม่าห์ โฮอา ||  ซูรัจยฺ เอโก รุต อเนก  
||    
นานกั กรัเต เก เกเต เวส ||๒||๒||   ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  กะกนั แม ทาล เราว ์จนัดฺ ดีปัก บเน ตาริกา มนัดลั 
ยนกั โมตี ||  ตู่ป มลัอานโล ปวณั เจาโร กเร สกลั บนัราย พลูนัตฺ โยตี ||๑||  แกซี อารฺตี โฮย || เป๋าว ์คนัดฺนา เตรี อารฺตี 
||  อนัหะตา สบดั วายนัตฺ เป่รี ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮสั เตาว ์แนน นนั แนน แฮ โตเ้ฮ โก แซ่ฮสั มูรัต นนันา เอก โตฮี้ ||  
แซ่ฮสั ปัด บิมลั นนั เอก ปัด กั้นถฺ เบน็ แซ่ฮสั เตาว ์กั้นถฺ เอว็ จลตั โม่ฮี ||๒||  ซภั แม่ห์ โยต โยต แฮ โซย ||  เตส็ แด 
จานณั ซภั แม่ห์ จานณั โฮย ||  คุร ซาคี โยต ปัรกทั โฮย ||  โย เตส็ ป่าแว โซ อารฺตี โฮย ||๓||  ฮรั จรัณ กวลั มกัรันดฺ 
โล่บิต มโน อนัดิโน โม่ห์ อาฮี  เปอาซา ||  กริปา ยลั เดห์้ นานกั ซาเร็งค ์โก โฮย ยา เต เตแร นาย วาซา ||๔||๓||   ราก 
กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  กาม กโรถ นะกรั บโฮ่ ปะเรอา เมล็ ซาถู่   คนัดลั คนัดา เฮ ||  ปูรัน ลิคตั ลิเค คุร ปายอา มนั 
ฮรั เลว็ มนัดลั มนัดา เฮ ||๑||  กรั ซาถู่   อนัยลีุ  ปุน วดัดา เฮ ||  กรั ดนัดอต ปุน วดัดา เฮ ||๑|| รเฮา ||  ซากตั ฮรั รัส 
ซาด นา ยาเณอา เตน็ อนัตรั ห่อแม กนัดา เฮ ||  เยว็ เยว็ จแลห์ จุแภ ดุค ปาแวห์ ยมักาล ซะแฮ ศิร ดนัดา เฮ ||๒||  ฮรั 
ยนั ฮรั ฮรั นาม สมาเณ ดุค ยนมั มรัณ เป๋าว ์คนัดา เฮ ||  อบินาซี ปุรัค ปายอา ปัรเมซรั บโฮ่ โซ่ภ คนัดฺ บแรห์มนัดา 
เฮ ||๓||  ฮมั กะรีบ มสักีน ปรัภ เตเร ฮรั ราค ราค วดั วดัดา เฮ ||  ยนั นานกั นาม อถารฺ เทก แฮ ฮรั นาเม ฮี ซุค มนัดา 
เฮ ||๔||๔||   ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๕ ||  กะโร เบนนัตี สุโณห์ เมเร มีตา ซนัตฺ แท่ฮลั กี เบลา ||  อีฮา คาท จโลห์ ฮรั 
ล่าฮา อาแก บะซนั สุเฮลา ||๑||  ออตถฺ กะแท ดินสั แรณาเร || มนั คุร เมล็ กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ ซนัซาร บิการ 
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ซนัเซ แม่ห์ ตเรโอ บรัมห์ กิอานี ||  ยแิซห์ ยะกาย ปีอาแว เอห์้ รัส อกทั กะทา เตน็ ยานี ||๒||  ยา โก อาเอ โซอี 
บิห่าโฌห์ ฮรั คุร เต มแน่ห์ บเซรา ||  นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปาโวห์ ซุค แซ่ห์เย  บฮุร นา โฮยโก เพรา ||๓||  อนัตรัยามี ปุรัค 
บิถ่าเต ซรัถ่า มนั กี ปูเร ||  นานกั ดาส เอแ้ฮ ซุค มาแก โม โก กรั ซนัตนั กี ตู่เร ||๔||๕||     
เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก ศิรีราก แม่ห์ลา แป้ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ ||  โมตี ตา มนัดรั อูสฺแรห์ รัตนี ตา โฮเอ ยเรา ||  กสัตูร กงุคู อะกรั จนัดนั ลีป 
อาแว   เจา ||  มตั เดค ปู่ ลา วสีแร เตรา จิต นา อาแว   เนา ||๑||  ฮรั เบน็ ญีโอ ยลั บลั เยา ||  แม อาปณา คุร ปูช เดเคอา 
อวรฺั น่าฮี เทา ||๑|| รเฮา ||  ตัร่ตี ตา ฮีเร ลาล ยรัตี ปะลกัข ์ลาล ยเรา ||  โม่ห์ณี มุค มณี โซ่แฮ กเร รังค ์ปเซา ||  มตั เดค 
ปู่ ลา วสีแร เตรา จิต นา อาแว   เนา ||๒||  เซ็ถ โฮวา เซ็ถ ลาอี เร็ถ อาคา เอา    ||  กปัุต ปัรกทั โฮย แบซา โลก ราแค 
เป๋า ||  มตั เดค ปู่ ลา วสีแร เตรา จิต นา อาแว   เนา ||๓||  สุลตาน โฮวา เมล ลสักรั ตะคตั ราคา เปา ||  หุกมั ห่าซลั กรี 
แบธา นานกา ซภั เวา ||  มตั เดค ปู่ ลา วสีแร เตรา จิต นา อาแว   เนา ||๔||๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  โกท โกที เมรี 
อารยา ปวณั ปีอณั อเปเอา ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย กแุพ นา เดคา สุปแน ซอณ นา เทา ||  ป๋ี เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวดั 
อาคา เนา ||๑||  ซาจา นิรังการ นิจยฺ ทาย ||  ซุณ      ซุณ      อาคณั  อาคฺณา เย ป่าแว กเร ตะมาย ||๑|| รเฮา ||  กซุา 
กะทีอา วาร วาร ปีซณั ปีซา ปาย ||  อะกี เซตี ยาลีอา ปะซมั เซตี รัล เยา ||  ป๋ี เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวดั อาคา เนา 
||๒||  ปังคี โฮย แก เย ปะหวา แซ อสัมานี  เยา ||  นดัรี กิแซ นา อาวอู ์นา กิช ปีอา นา เคา ||  ป๋ี เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ 
เกวดั อาคา เนา ||๓||    
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นานกั กากดั ลคั มณา ปัร ปัร กีแจ เป๋า ||  มซู โตท นา อาวยั เลคณั ปอณ จเลา ||  ป๋ี เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวดั อาคา 
เนา ||๔||๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  เลแค โบลณั โบลณา เลแค คาณา เคา ||  เลแค วาท จลาอีอา เลแค ซุณ      เวเคา ||  
เลแค ซ่าห์ ลวาอีแอห์้ ปเร เก ปุชณั เยา ||๑||  บาบา มายอา รัจนา โต๋ห์ ||  อนัแถ่ นาม วซิาเรอา นา เตส็ เอห์้ นา โอห์้ 
||๑|| รเฮา ||  ยวีณั มรัณา ยาย แก เอแท คาแย กาล ||  ยแิท แบห์้ ซมัหยา่อีแอ ติแท โกย นา จเลโอ นาล ||  โรวณั วาเล 
เยตเร ซภั บนัแน่ห์ ปันดฺ ปราล ||๒||  ซภั โก อาแค บฮุต บฮุต กทั นา อาแค โกย ||  กีมตั กิแน นา ปาอีอา แกฮ้ณั นา 
วดัดา โฮย ||  ซาจา ซาฮบั   เอก ตู โฮรฺ ยอีา เกเต โลอ ์||๓||  นีจา อนัดรั นีจ ยาต นีจี ฮู อตั นีจ || นานกั เตน็ แก ซงัค ์
ซาท วเดอา เซ็ว เกอา รีส ||  ยแิท นีจ สมาลีอนั ติแท นะดรั เตรี บคัศีส ||๔||๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ลบั กตุา กรู 
จูห์้รา ธกั คาถ่า มุรดาร ||  ปัร นินดา ปัร มลั มุค ซุถ่ี    อคนั กโรถ จนัดาล ||  รัส กสั อาป สล่าห์ณา  เอ กะรัม เมเร 
กรัตาร ||๑||  บาบา โบลีแอ ปัต โฮย ||  อูตมั เซ ดรั อูตมั กะฮีแอห์ นีจ กะรัม แบห์้ โรย ||๑|| รเฮา ||  รัส โซยนา รัส 
รุปา กามณั รัส ปัรมลั กี วาส ||  รัส โก่เร รัส เซยา มนัดรั รัส มีธา รัส มาส ||  เอเต รัส สะรีร เก แก กทั นาม นิวาส 
||๒||  เยต็ โบเลแอ ปัต ปาอีแอ โซ โบเลอา ปัรวาณ ||  พิกา โบลฺ วกิจุะณา ซุณ      มูรัค มนั อะยาณ ||  โย เตส็ ป่าแวห์่ 
เซ ปะเล โฮรฺ เก แกฮ้ณั วคาณ ||๓||  เตน็ มตั เตน็ ปัต เตน็ ตัน๋ ปัลแล ยนิ ฮิรแด รเฮอา สมาย ||  เตน็ กา เกอา 
ซาล่าห์ณา  อวรั สุอาเลว็ กาย ||  นานกั นดัรี บา้ห์เร ราแจห์ ดาน นา นาย ||๔||๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  อะมลั กะโลลา 
กรู กา ดิตา เดวณัฮาร ||  มตี มรัณ วซิาเรอา คุซี กีตี เดน็ จาร ||  สจั มิเลอา เตน็ โซพีอา ราคณั โก ดรัวาร ||๑||  นานกั 
ซาเจ โก สจั ยาณ ||  เยต็ เซเวแอ ซุค ปาอีแอ เตรี ดรักา้ห์ จลัแล มาณ ||๑|| รเฮา ||  สจั สะรา กรุ บา้ห์รา ยสิ เวจ็ สจัจา 
เนา ||    
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     สุแณห์ วคาแณ่ห์ เยตเร ฮอ เตน็ บลัฮาแร เยา ||  ตา มนั คีวา ยาณีแอ ยา แม่ห์ลี ปาเอ เทา ||๒||  เนา นีร จงักิอาอีอา 
สตั ปัรมลั ตนั วาส ||  ตา มุค โฮแว อุยะลา ลคั ดาตี เอก็ ดาต ||  ดูค ติแซ แป้ห์ อาคีแอห์ ซูค ยแิซ ฮี ปาส ||๓||  โซ เกว็ 
มโน่ห์ วซิารีแอ ยา เก ญีอ ์ปราณ ||  เตส็ เวณ็ ซภั อปัวติรึ แฮ เยตา แปนณั คาณ ||  โฮรฺ กลัลาน ํซภั กรีูอา ตุตถฺ ป่าแว 
ปัรวาณ ||๔||๕||  ศิรีราก แม่ฮลั ๑ ||  ยาล โม่ห์ กสั มสั กรั มตั กากดั กรั ซาร ||  เป๋า กะลมั กรั จิต เลคารี คุร ปุช เลค็ 
บีจาร ||  เลค็ นาม ซาล่าห์ เลค็ เลค็ อนัตฺ นา ปาราวาร ||๑||  บาบา เอห์้ เลคา เลค็ ยาณ ||  ยแิท เลคา มงักีแอ ติแท โฮย 
สจัจา นีซาณ ||๑|| รเฮา ||  ยแิท มิแล่ห์ วเดอาอีอา สดั คุซีอา สดั เจา ||  เตน็ มุค ทิเก นิกแล่ห์ ยนิ มนั สจัจา เนา ||  
กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ น่าฮี กะลี เวา ดุเอา ||๒||  เอก็ อาแวห์่ เอก็ ยา่เฮ อุธ รคีแอห์ นาว สลารฺ ||  เอก็ อุปาเอ มงักะเต 
อิกนา วดัเด ดรัวาร ||  อะแก เกยอา ยาณีแอ เวณ็ นาแว เวการ ||๓||  แป๋ เตแร ดรั อกัลา คปั คปั ฉิแย เดห์้ ||  นาว ยนิา 
สุลตาน คาน โห่เด ดิเธ เค่ห์ ||  นานกั อุธี จเลอา ซภั กเูร ตุเท เน่ห์ ||๔||๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ซภั รัส มิธเธ มนัเนแอ 
สุเณแอ ซาโลเณ ||  คทั ตุรฺซี มุค โบลณา มารัณ นาด กีเอ ||  ฉะตีห์ อมัฤต เป๋า เอก ยา โก นะดรั กเรย ์||๑||  บาบา โฮรฺ 
คาณา คุซี คุอาร ||  เยต็ คาแถ่ ตนั ปีรีแอ มนั แม่ห์ จแลห์ วกิาร ||๑|| รเฮา ||  รัตตา แปนณั มนั รัตตา สุเปดี สตั ดาน ||  
นีลี เซอาฮี    กะดา กรัณี แป้ห์รัณ แปรฺ คิอ๋าน ||  กมรับนัดฺ ซนัโตค กา ตัน๋ โยบนั เตรา นาม ||๒||  บาบา โฮรฺ แปนณั 
คุซี คุอาร ||  เยต็ แปแถ่ ตนั ปีรีแอ มนั แม่ห์ จแลห์ วกิาร ||๑|| รเฮา ||  โก่เร ปาครั โซยเน ซาคตั บูฉัณ่ เตรี วาท ||  
ตระกสั ตีร กมาณ ซานกํ เตกบนัดฺ คุณ ตาต ||  วายา เนยา ปัต เซ็ว ปัรกทั กะรัม เตรา เมรี ยาต ||๓||  บาบา โฮรฺ จรัณา 
คุซี คุอาร ||  เยต็ จริแอ ตนั ปีรีแอ มนั แม่ห์ จแลห์ วกิาร ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ มนัดรั คุซี นาม กี นะดรั เตรี ปัรวาร ||        
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 หุกมั โซอี ตุตถฺ ป่าวซี โฮรฺ อาคณั  บฮุต อปารฺ ||  นานกั สัจจา ปาตซ่าห์ ปูช นา กเร บีจาร ||๔||  บาบา โฮรฺ ซอณา 
คุซี คุอาร ||  เยต็ สุแต ตนั ปีรีแอ มนั แม่ห์ จแลห์ วกิาร ||๑|| รเฮา ||๔||๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  กงุคู กี กานยํอา รัตนา 
กี ลลิตา อะกรั วาส ตนั ซาส ||  อธัสธั ตีรัท กา มุค ทิกา เตต็ กทั มตั วกิาซ ||  โอต มตี ซาล่าห์ณา  สจั นาม คุณตาซ 
||๑||  บาบา โฮรฺ มตั โฮรฺ โฮรฺ ||  เย โซ เวรฺ กมาอีแอ กแูร กรูา โยรฺ ||๑|| รเฮา ||  ปูญ ลแก ปีร อาคีแอ ซภั มิแล ซนัซาร 
||  เนา สดาเอ อาปณา โฮแว เซ็ถ สุมาร ||  ยา ปัต เลแค นา ปแว สภา ปูญ คุอาร ||๒||  ยนิ โก สตัคุร ทาเปอา เตน็ เมท 
นา สะแก  โกย ||  โอนา อนัดรั นาม นิถาน แฮ นาโม ปัรกทั โฮย ||  เนา ปูยแีอ เนา มนันีแอ อคนัดฺ สดา สจั โซย ||๓||  
เค่ฮู เค่ห์ รลาอีแอ ตา ญีโอ เกฮ้า โฮย ||  ยลีอา ซภั เซอาณปา  อุธี จเลอา โรย ||  นานกั นาม วซิาเรแอ ดรั เกยอา เกอา 
โฮย ||๔||๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  คุณวนัตี คุณ วทีแร ออคุณวนัตี จู๋ร ||  เย โลแร่ห์ วรั กามณี แน่ห์ มิลีแอ เป็ร กรู ||  
นา เบรี นา ตุลหะรา นา ปาอีแอ เป็ร ดูรฺ ||๑||  เมเร ธากรุ ปูแร ตะคตั อโดลฺ ||  คุรมุข ปูรา เย กเร ปาอีแอ สาจ อโตลฺ 
||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ฮรัมนัดรั โซ่ห์ณา เตส็ แม่ห์ มาณกั ลาล || โมตี ฮีรา นิรมะลา กนัจนั โกท รีสาล ||  เบน็ ปอรี กรั เกว็ 
จะโร คุร ฮรั ติอ๋าน นิฮาล ||๒||  คุร ปอรี เบรี คุรู คุร ตุลฮา ฮรั เนา ||  คุร ซรั ซากรั โบฮิโท คุร ตีรัท ดรีเอา ||  เย เตส็ 
ป่าแว อูยฺลี สตั ซรั นาวณั เยา ||๓||  ปูโร ปูโร อาคีแอ ปูแร ตะคตั นิวาส ||  ปูแร ทาน สุห่าวแณ ปูแร อาส นิราส ||  
นานกั ปูรา เย มิแล เกว็ ก่าแท คุณตาซ ||๔||๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  อาโวห์่  แป่เณ กลั มิแล่ห์ องักฺ สเฮลรีอาห์ ||  เมล็ 
แก กแร่ห์ กะห่าณีอา ซมัรัท กนัตฺ กีอา้ห์ ||  ซาเจ ซาฮิบ ซภั คุณ ออกณั ซภั อะซ่าห์ ||๑||  กรัตา ซภั โก เตแร โยรฺ ||  
เอก สบดั บีจารีแอ ยา ตู ตา เกอา โฮรฺ ||๑|| รเฮา ||  ยาย ปุโช่ห์ โซหากณี ตุซี ราเวอา กินี คุณี ||  แซ่ฮจัยฺ ซนัโตค 
ซีการีอา มิธธา โบลณี ||  เป็ร รีส่าลู ตา มิแล ยา คุร กา สบดั สุณี ||๒||        
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 เกตีอา เตรีอา กดุรัตี เกวดั เตรี ดาต ||  เกเต เตเร ญีอ ์ยนัตฺ ซิพตั กแร่ห์ เดน็ ราต ||  เกเต เตเร รูป รังค ์เกเต ยาต 
อะยาต ||๓||  สจั มิแล สจั อูปแย สจั แม่ห์ สาจ สมาย ||  สุรัต โฮแว ปัต อูกแว คุร บจันี ป๋อ คาย ||  นานกั สจัจา 
ปาตซ่าห์ อาเป   เลย มิลาย ||๔||๑o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ปะลี สะรี เย อุบรี ห่อแม โมอี กะร่าห์ ||  ดูต ลเก เพร็ จากรี 
สตัคุร กา เวซ่าห์ ||  กะลปั เตอากี บาด แฮ สจัจา เวปัรวา่ห์ ||๑||  มนั เร สจั มิแล ป๋อ ยาย ||  แป๋ เบน็ นิรภอ เกว็ ทีแอ 
คุรมุข สบดั สมาย ||๑|| รเฮา ||  เกตา อาคณั  อาคีแอ อาคณั  โตท นา โฮย ||  มงักณั วาเล เกตฺเร ดาตา เอโก โซย ||  ยสิ 
เก ญีอ ์ปราณ แฮ มนั วสัแซ ซุค โฮย ||๒||  ญกั สุปนา บาย ีบนี คิน แม่ห์ เคลฺ เคลาย ||  ซนัโญกี เมล็ เอกเซ   วโิยกี 
อุธ ยาย ||  โย เตส็ ป่าณา โซ ทีแอ อวรฺั นา กรัณา ยาย ||๓||  คุรมุข วสัตฺ เวซ่าฮีแอ สจั วครั สจั ราส ||  ยนีิ สจั 
วณนัเยอา คุร ปูเร ซาบาส ||  นานกั วสัตฺ ปะชาณซี สจั ซอดา ยสิ ปาส ||๔||๑๑||  ศิรีราก แม่ฮลั ๑ ||  ตาต มิแล พนุ 
ตาต โก ซิพตี ซิพตั สมาย ||  ลาล กลุาล แกห์้บรา สจัจา รังค ์จะเรา ||  สจั มิแล ซนัโตคีอา ฮรั ยปั เอแก ป๋าย ||๑||  ป่าอี 
เร ซนัตฺ ยนา กี เรณ ||  ซนัตฺ สภา คุร ปาอีแอ มุกตั ปะดารัท เถณ ||๑|| รเฮา ||  อูโจ ทาน สุห่าวณา       อูปัร แม่ฮลั 
มุราร ||  สจั กรัณี เด ปาอีแอ ดรั กัร๋ แม่ฮลั เปอาร ||  คุรมุข มนั ซมัหยา่อีแอ อาตมั ราม บีจาร ||๒||  ตริบิตถฺ กะรัม 
กมาอีแอห์้ อาส อนัเดสา โฮย ||  เกว็ คุร เบน็ ตริกทีุ ฉุทซี แซ่ฮจัยฺ มิเลแอ ซุค โฮย ||  นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปะชาณีแอ 
นะดรั กเร มลั โต๋ย ||๓||  เบน็ คุร แมลฺ นา อุตแร เบน็ ฮรั เกว็ กัร๋ วาส ||  เอโก สบดั วจีารีแอ อวรั เตอาแก อาส ||  
นานกั เดค ดิคาอีแอ ฮอ สดั บลัฮาแร ยาส ||๔||๑๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ตริก ยวีณั โดหากณี มุธี ดูแย ป๋าย ||  กะลรั 
เกรี กั้นถฺ เยว็ แอห์้เน็ส เกร็ แด่ห์ ปาย ||  เบน็ สบัแด ซุค นา ทีแอ เป็ร เบน็ ดูค นา ยาย ||๑||  มุนเถ่ เป็ร เบน็ เกอา 
ซีการ ||        
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 ดรั กัร๋ โด่อี นา ลแฮ่ ดรักา้ห์ จู่ธ คุอาร ||๑|| รเฮา ||  อาป สุยาณ นา ปุลีอ ์สจัจา วดั กิรซาณ ||  แป้ห์ลา ตัร่ตี ซ่าถ  แก 
สจั นาม เด ดาณ ||  นอ เน็ถ อุปแย นาม เอก กะรัม ปแว นีซาณ ||๒||  คุร โก ยาณ นา ยาใณ เกอา เตส็ จจัยฺ อจารฺ ||  
อนัถฺแล นาม วซิาเรอา มนัมุค อั้นถฺ กบุาร ||  อาวณั ยาณ นา จุกไก มรั ยนัแม โฮย คุอาร ||๓||  จนัดนั โมลฺ อณายอา 
กงุคู มานกํ ซนัถูร ||  โจอา จนัดนั บโฮ่ กะหน่า ปานา นาล กะปูร ||  เย ตัน๋ กนัตฺ นา ป่าวยั ตา ซภั อดาํบรั กรู ||๔||  
ซภั รัส โป่กณั บาด แฮ ซภั ซีการ วกิาร ||  ยบั ลกั สบดั นา เป่ดีแอ เกว็ โซ่แฮ คุรดุอาร ||  นานกั ตัน๋ สุหากณี ยนิ 
แซ่ห์ นาล เปอาร ||๕||๑๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ซุนญี เดห์้ ดราวณี ยา ญีโอ วโิจห์ ยาย ||  ป่าเฮ บลนัดี วฉิะว ีตู่โอ นา 
นิกเซโอ กาย ||  ปันเจ รุนเน ดุค ปะเร บินเซ ดูแย ป๋าย ||๑||  มูเร ราม ยปัโปห์ คุณ ซาร ||  ห่อแม มมัตา โม่ห์ณี ซภั มุธี 
อหงัการ ||๑|| รเฮา ||  ยนีิ นาม วซิาเรอา ดูย ีกาแร ลกั ||  ดุบิถา ลาเก ปัจ โมย อนัตรั ตริสนา อคั ||  คุร ราเค เซ อุบเร 
โฮรฺ มุธี ตัน่แถ่ ธกั ||๒||  โมอี ปรีต เปอาร เกยอา โมอา แวรฺ วโิรถ ||  ตัน่ถ่า ทกา ฮอ โมอี มมัตา มายอา กโรถ ||  
กะรัม มิแล สัจ ปาอีแอ คุรมุข สดา นิโรถ ||๓||  สจัจี กาแร สจั มิแล คุรมตั ปัลแล ปาย ||  โซ นรั ยาํแม นา มแร นา 
อาแว   นา ยาย ||  นานกั ดรั ปัรถาน โซ ดรักา้ห์ แปถ่า ยาย ||๔||๑๔||  ศิรีราก แม่ฮลั ๑ ||  ตนั ยลั บลั มาที เป่ยอา มนั 
มายอา โม่ห์ มนูรฺ ||  ออกณั เพร็ ลาก ูเป๋ย กรู วยาแว ตูร ||  เบน็ สบัแด ปัรหม่าอีแอ ดุบิถา โดเบ ปูร ||๑||  มนั เร สบดั 
ตโรห์ จิต ลาย ||  เยน็ คุรมุข นาม นา บูเฉ่อา มรั ยนัแม อาแว   ยาย ||๑|| รเฮา ||  ตนั ซูจา โซ อาคีแอ ยสิ แม่ห์ ซาจา 
เนา ||  แป๋ สจั ราตี เดหุรี เยห์่วา สจั สุเอา ||  สจัจี นะดรั นิฮาลีแอ บฮุร นา ปาแว เตา ||๒||  ซาเจ เต เปาวน์า เป่ยอา 
เปาวแ์น เต ยลั โฮย ||  ยลั เต ตริภวณั ซาเยอา กทั กทั โยต สะโมย ||  นิรมลั แมลา นา ทีแอ สบดั รัตเต ปัต โฮย ||๓||  
เอห์้ มนั สาจ ซนัโตเคอา นะดรั กเร เตส็ ม่าเฮ ||        
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 ปันจฺ ปู๋ ต สจั แป๋ รัตเต โยต สจัจี มนั ม่าเฮ ||  นานกั ออกณั วสีเร คุร ราเค ปัต ตา้เฮ ||๔||๑๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  
นานกั เบรี สจั กี ตรีแอ คุร วจีาร ||  เอก็ อาแวห์่ เอก็ ยาวฮี ปูร ปะเร อหงัการ ||  มนัฮธั มตี บูดีแอ คุรมุข สจั โซ ตารฺ 
||๑||  คุร เบน็ เกว็ ตรีแอ ซุค โฮย ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ตู แม อวรฺั นา ดูยา โกย ||๑|| รเฮา ||  อาแก เดโค ดอ ยแล ปาแช 
ฮเรโอ องักรู ||  ยสิ เต อุปแย เตส็ เต บินแซ กทั กทั สจั ป่ัรปูร ||  อาเป   เมล มิลาวฮี ซาแจ แม่ฮลั ฮดูร ||๒||  ซ่าห์ 
ซ่าห์ ตุจฉฺ ซมัลา   กะเด นา วซิาเร็ว ||  เยว็ เยว็ ซาฮบั   มนั วสัแซ คุรมุข อมัฤต เป็ว ||  มนั ตนั เตรา ตู ตะณี กรับ 
นิวาร สะเมว็ ||๓||  เยน็ เอห์้ ยกตั อุปายอา   ตริภวณั กรั อาการฺ ||  คุรมุข จานณั ยาณีแอ มนัมุค มุกตัถฺ กบุาร ||  กทั 
กทั โยต นิรันตรี บูแฉ่ คุรมตั ซาร ||๔||  คุรมุข ยนีิ ยาเณอา เตน็ กีแจ ซาบาส ||  สจัเจ เซตี รัล มิเล สจัเจ คุณ ปัรกาซ ||  
นานกั นาม ซนัโตคีอา ญีโอ เป็นดฺ ปรัภ ปาส ||๕||๑๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ซุณ      มนั มิตรึ เปอาเรอา เมล็ เวลา แฮ 
เอห์้ ||  ยบั ลกั โยบนั ซาส แฮ ตบั ลกั เอห์้ ตนั เดห์้ ||  เบน็ คุณ กาม นา อาวยั แด่ห์ เด๋รี ตนั เค่ห์ ||๑||  เมเร มนั แล 
ล่าฮา กัร๋ ยา่เฮ ||  คุรมุข นาม สล่าฮีแอ ห่อแม นิวรี ป่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  ซุณ      ซุณ      กั้นดณั กั้นดีแอ เลค็ ปัร บุแฉ่ห์ 
ป๋ารฺ ||  ตริสนา แอห์้เน็ส อกัลี ห่อแม โรค วกิาร ||  โอห์้ เวปัรวา่ห์ อโตลฺวา คุรมตั กีมตั ซาร ||๒||  ลคั เซอาณปั เย กรี 
ลคั เซ็ว ปรีต มิลาป ||  เบน็ ซงัคตั ซ่าถ นา ตร่าปีอา เบน็ นาแว ดูค ซนัตาป ||  ฮรั ยปั ญีอะเร ฉุทีแอ คุรมุข จีแน อาป 
||๓||  ตนั มนั คุร แป้ห์ เวเจอา มนั ดีอา ศิร นาล ||  ตริภวณั โคจยฺ ดนัโด่เลอา คุรมุข โคจยฺ นิฮาล ||  สตัคุร เมล 
มิลายอา นานกั โซ ปรัภ นาล ||๔||๑๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  มรัแณ กี จินตา นฮี ยวีณั กี นฮี อาส ||  ตู สรับ   ยอีา 
ปรัตปาลฮี เลแค ซาส กิราส ||  อนัตรั คุรมุข ตู วแซ่ห์ เยว็ ป่าแว เตว็ นิระยาส ||๑||  ญีอะเร ราม ยปัต มนั มาน ||  
อนัตรั ลากี ยลั บุฉ่ี ปายอา คุรมุข กิอาน ||๑|| รเฮา ||        
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 อนัตรั กี กตั ยาณีแอ คุร มิลีแอ ซนักฺ อุตาร ||  โมยอา เยต็ กัร๋ ยาอีแอ เตต็ ยวีเดอา มรั มาร ||  อนัฮดั สบดั สุห่าวเณ 
ปาอีแอ คุร วจีาร ||๒||  อนัฮดั บาณี ปาอีแอ แตห์้ ห่อแม โฮย บินาส ||  สตัคุร เซเว อาปณา ฮอ สดั กรุบาแณ ตาส ||  
ครั ดรักา้ห์ แปนาอีแอ มุค ฮรั นาม นิวาส ||๓||  แยห์ เดคา แตห์้ เราว ์รเฮ่ เศว็ สกัตี  กา เมล ||  ตเรห์ คุณ บนัถ่ี เดหุรี 
โย อายอา  ญกั โซ เคลฺ ||  วโิยกี ดุค วชุิเร มนัมุค ลแฮ นา เมล ||๔||  มนั แบรากี กัร๋ วสัแซ สจั แป๋ ราตา โฮย ||  กิอาน 
มฮ่า รัส โปกแว บาฮุร ปูค นา โฮย ||  นานกั เอห์้ มนั มาร เมล็ ป๋ี เพร็ ดุค นา โฮย ||๕||๑๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  เอห์้ 
มโน มูรัค โล่บีอา โล่เบ ลกา โลผาน ||  สบดั นา ป่ีแย ซากฺตา ดุระมตั อาวนั ยาน ||  ซาถู่   สตัคุร เย มิแล ตา ปาอีแอ 
คุณี นิถาน ||๑||  มนั เร ห่อแม โฉด กมุาน ||  ฮรั คุร ซรัวรั เซว ตู ปาแวห์ ดรักา้ห์ มาน ||๑|| รเฮา ||  ราม นาม ยปั ดินสั 
ราต คุรมุข ฮรั ตัน๋ ยาน ||  ซภั ซุค ฮรั รัส โปกเณ ซนัตฺ สภา เมล็ กิอาน ||  เน็ต แอห์้เน็ส ฮรั ปรัภ เซเวอา สตัคุร ดีอา 
นาม ||๒||  กกูรั กรู กมาอีแอ คุร นินดา ปะแจ ปะจาน ||  ป่ัรเม ปู่ ลา ดุค กะโณ ยมั มาร กแร คุลฮาน ||  มนัมุค ซุค นา 
ปาอีแอ คุรมุข ซุค สุผาน ||๓||  แอแท  ตัน่ถฺ ปิทาอีแอ สจั ลิคตั ปัรวาน ||  ฮรั สะยณั คุร เซวดา คุร กรัณี ปัรถาน ||  
นานกั นาม นา วสีแร กะรัม สจัแจ นีซาณ ||๔||๑๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  เอก็ เตล็ เปอารา วสีแร โรค วดัดา มนั ม่าเฮ 
||  เกว็ ดรักา้ห์ ปัต ปาอีแอ ยา ฮรั นา วสัแซ มนั ม่าเฮ ||  คุร มิเลแอ ซุค ปาอีแอ อคนั มแร คุณ ม่าเฮ ||๑||  มนั เร 
แอห์้เน็ส ฮรั คุณ ซาร ||  ยนิ คิน ปัล นาม นา วสีแร เต ยนั วริะเล ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  โยตี โยต มิลาอีแอ สุรตี สุรัต 
ซนัโญก ||  ฮินซา ห่อแม กตั เกย น่าฮี แซ่ห์ซา โศก ||  คุรมุข ยสิ ฮรั มนั วสัแซ เตส็ เมเล คุร ซนัโญก ||๒||  กายอา 
กามณั เย กรี โป่เก โป่กณัฮาร ||  เตส็ เซ็ว เน่ห์ นา กีใย โย ดีแซ จลณัฮาร ||  คุรมุข รแวห์่ โซหากณี โซ ปรัภ เซจยฺ 
ปะตาร ||๓||        
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 จาเร อคนั นิวาร มรั คุรมุข ฮรั ยลั ปาย ||  อนัตรั กมลั ประกาเซอา อมัฤต ปะเรอา อะขาย ||  นานกั สตัคุร มีต กรั สจั 
ปาแวห์ ดรักา้ห์ ยาย ||๔||๒o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรั ฮรั ยปัโปห์ เปอาเรอา คุรมตั เล ฮรั โบลฺ ||  มนั สจั กสัวทัที 
ลาอีแอ ตุลีแอ ปูแร โตลฺ ||  กีมตั กิแน นา ปาอีแอ ริด มาณกั โมลฺ อโมลฺ ||๑||  ป่าอี เร ฮรั ฮีรา คุร ม่าเฮ ||  สตัซงัคตั 
สตัคุร ปาอีแอ แอห์้เน็ส สบดั สล่าห์ ||๑|| รเฮา ||  สจั วครั ตัน๋ ราส แล ปาอีแอ คุร ปัรกาซ ||  เยว็ อคนั มแร ยลั 
ปายแอ เตว็ ตริสนา ดาซนั ดาส ||  ยมั ยนัดาร นา ลกยั เอว็ ป่อยลั ตแร ตราส ||๒||  คุรมุข กรู นา ป่าวยั สจั รัตเต สจั 
ป๋าย ||  ซากตั สจั นา ป่าวยั กแูร กรีู ปานยํ ||  สจั รัตเต คุร เมเลแอ สจัเจ สจั สมาย ||๓||  มนั แม่ห์ มาณกั ลาล นาม 
รตนั ปะดารัท ฮีร ||  สจั วครั ตัน๋ นาม แฮ กทั กทั แกฮ้รั กมัภีร ||  นานกั คุรมุข ปาอีแอ ดยัอา กเร ฮรั ฮีร ||๔||๒๑||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ป่ัรเม ป่าเฮ นา วฉิะแว เย ปะแว ดิซนัตรั เดส ||  อนัตรั แมลฺ นา อุตแร ตริก ยวีณั ตริก เวส ||  โฮรฺ 
กิแต ปะกตั นา โฮวยั เบน็ สตัคุร เก อุปเดส ||๑||  มนั เร คุรมุข อคนั นิวาร ||  คุร กา กะเฮอา มนั วสัแซ ห่อแม 
ตริสนา มาร ||๑|| รเฮา ||  มนั มาณกั นิรโมล แฮ ราม นาม ปัต ปาย ||  เมล็ สตัซงัคตั ฮรั ปาอีแอ คุรมุข ฮรั เลว็ ลาย ||  
อาป เกยอา ซุค ปายอา เมล็ ซลัแล สลลั สมาย ||๒||  เยน็ ฮรั ฮรั นาม นา เจเตโอ โซ ออคุณ อาแว   ยาย ||  ยสิ สตัคุร 
ปุรัค นา เป่เทโอ โซ ป่อยลั ปะแจ ปะจาย ||  เอห์้ มาณกั ญีโอ นิรโมล แฮ เอว็ กอดี บดัแล ยาย ||๓||  ยนินา สตัคุร รัส 
มิแล เซ ปูเร ปุรัค สุยาณ ||  คุร เมล็ ป่อยลั ลัง่ฆีอา ดรักา้ห์ ปัต ปัรวาณ ||  นานกั เต มุค อุยะเล ตุ๋น อุปแย สบดั นีซาณ 
||๔||๒๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  วณจัยฺ กแร่ห์ วณัยาเรโฮ วครั เล่โฮ สะมาล ||  แตซี วสัตฺ วซิาฮีแอ แยซี นิบแฮ นาล ||  
อะแก ซ่าห์ สุยาณ แฮ แลซี วสัตฺ สะมาล ||๑||  ป่าอี เร ราม กโฮ่ จิต ลาย ||  ฮรั ยสั วครั แล จโลห์ สะโฮ เดแค 
ปะตีอาย ||๑|| รเฮา ||        
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 ยนิา ราส นา สจั แฮ เกว็ ตินา ซุค โฮย ||  โคแท วณจัยฺ วณนัเยแอ มนั ตนั โคทา โฮย ||  พา่ฮี พาเท มิรัก เยว็ ดูค 
กะโณ เน็ต โรย ||๒||  โคเท โปแต นา ปแวห์่ เตน็ ฮรั คุร ดะรัส นา โฮย ||  โคเท ยาต นา ปัต แฮ โคท นา ซีฉสั โกย ||  
โคเท โคท กมาวณา อาย  เกยอา ปัต โคย ||๓||  นานกั มนั ซมัหยา่อีแอ คุร แก สบดั ซาล่าห์ ||  ราม นาม รังค ์รัตเตอา 
ป๋ารฺ นา ปะรัม ติน่าห์ ||  ฮรั ยปั ล่าฮา อกัลา นิรภอ ฮรั มนั ม่าห์ ||๔||๒๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ ||  ตัน๋ โยบนั อรั 
พลุรา นาธีอะเร เดน็ จาร ||  ปะบณั เกเร ปัต เยว็ ดัล๋ ดุ๋ล ยมุมณัฮาร ||๑||  รังค ์มาณ แล เปอาเรอา ยา โยบนั นอ หุลา ||  
เดน็ โทระเร ทกัเก เป่ยอา ปุราณา โจลา ||๑|| รเฮา ||  สะยณั เมเร รังกเุล ยาย สุเต ยรีาณ ||  ฮงั ป๋ี วนัญา ดุมณี โรวา จ่ีณี 
บาณ ||๒||  กี นา สุเณ่ฮี โกรีเอ อาปัณ กนันี โซย ||  ลกี อาแวห์่ ซาโฮแร เน็ต นา เปอีอา โฮย ||๓||  นานกั สุตี เปอีแอ 
ยาณ วริะตี ซนั ||  คุณา กวาอี กนัธะรี เอากณั จลี บนั ||๔||๒๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ดูยา ๒ ||  อาเป   รซีอา อาป รัส 
อาเป   ราวณัฮาร ||  อาเป   โฮแว โจลรา อาเป   เซจยฺ ปะตาร ||๑||  รังค ์รัตตา เมรา ซาฮิบ เราว ์รเฮอา ป่ัรปูร ||๑|| รเฮา 
||  อาเป   มาชี มชัลี อาเป   ปาณี ยาล ||  อาเป   ยาล มณกัรา อาเป   อนัดรั ลาล ||๒||  อาเป   บโฮ่ เบถ็ รังกลุา ซะคีเอ  
เมรา ลาล ||  เน็ต รแว โซหากณี เดค ฮมารา ฮาล ||๓||  ปรัณแว นานกั เบนตี ตู ซรัวรั ตู หนัสฺ ||  กอล ตู แฮ กวอีา ตู 
แฮ อาเป   เวค วกิสั ||๔||๒๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ ||  เอห์้ ตนั ตัร่ตี บีจยฺ กรัมา กโร สลิล อาเปา ซาเร็งปาณี ||  มนั 
กิรซาณ ฮรั ริแด ยาํมาย แล เอว็ ปาวสั ปัด นิรบาณี ||๑||  กาเฮ กรับสั มูเร มายอา ||  เป็ต สุโต สกลั กาลตัรึ มาตา เตเร 
โฮเอ นา อนัตฺ สคายอา || รเฮา ||  บิแค บิการ ดุสทฺ กิรคา กเร เอน็ ตจัยฺ อาตแม โฮย ติอ๋าอี ||  ยปั ตปั ซนัยมั      โฮเอ 
ยบั ราเค กมลั บิกแซ มตัถฺ อาสฺระมาอี ||๒||  บีส สปัตาห์โร บาสโร ซงักระแฮ ตีน โครา เน็ต กาล ซาแร ||  ดสั 
อะธารฺ แม อปัราํปฺโร จีแน กะแฮ นานกั เอว็ เอก ตาแร ||๓||๒๖||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ ||  อะมลั กรั ตัร่ตี บีจยฺ สบัโด  กรั สจั กี อาบ   เน็ต เดห์้ ปาณี ||  โฮย กิรซาณ อีมาน ยาํมาย 
แล ปิสตั โดยกั มูเร เอว ยาณี ||๑||  มตั ยาณ แซ่ห์ กะลี ปายอา ||  มาล แก มาแณ รูป กี โซ่ภา เอต็ บิถ่ี ยนมั กวายอา 
||๑|| รเฮา ||  แอบ ตนั จิกโร เอห์้ มนั มีดะโก กมลั กี ซาร นฮี มูล ปาอี ||  ป๋อรฺ อุสตาด เน็ต ป่าเคอา โบเล เกว็ บูแฉ่ ยา 
แน่ห์ บุฉ่าอี ||๒||  อาคณั  ซุนณา ปอณ กี บาณี เอห์้ มนั รัตตา มายอา ||  คซมั กี นะดรั ดิแลห์ ปซินเด ยนีิ กรั เอก 
ติอ๋ายอา ||๓||  ต้ีห์ กรั รัคเค ปัญจ กรั ซาที เนา แซตาน มตั กทั ยาอี ||  นานกั อาแค ร่าห์ แป จลัณา มาล ตัน๋ กิต ก ู
ซนัเยอาฮี ||๔||๒๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  โซอี มอลา เยน็ ญกั มอเลอา ฮเรอา กีอา ซนัซาโร ||  อาบ   คาก เยน็ 
บนัถฺ รฮาอี ตัน๋ ศิรยณัฮาโร ||๑||  มรัณา มุลลา มรัณา ||  ป๋ี กรัตาแร่ห์ ดรัณา ||๑|| รเฮา ||  ตา ตู มุลลา ตา ตู กาย ี
ยาแณห์ นาม คุดาอี ||  เย บโฮเตรา ปเรอา โฮแวห์่ โก รแฮ่ นา ปะรีแอ ปาอี ||๒||  โซอี กาย ีเยน็ อาป ตะเยอา เอก็ 
นาม กีอา อถ่าโร    ||  แฮ ป๋ี โฮซี ยาย นา ยาซี สจัจา ศิรยณัฮาโร ||๓||  ปัญจ วคัตฺ นิวาจยฺ กยุาแร่ห์ ปแร่ห์ กะเตบ 
กรุาณา ||  นานกั อาแค โกรฺ สเดอี รเฮโอ ปีณา คาณา ||๔||๒๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  เอก สุอาน โดย สุอานี   
นาล ||  ป่ัลเก ป่อแกห์ สดา บยัอาล ||  กรู ฉุรา มุธา มุรดาร ||  ต่าณกั รูป รฮ่า กรัตาร ||๑||  แม ปัต กี ปันดฺ นา กรัณี กี 
การ ||  ฮอ บิกแร รูป รฮ่า บิกราล ||  เตรา เอก นาม ตาเร ซนัซาร ||  แม เอฮ้า  อาส เอโ้ฮ อาถารฺ ||๑|| รเฮา ||  มุค นินดา 
อาคา เดน็ ราต ||  ปัร กัร๋ โยฮี่ นีจ สนาต ||  กาม กโรถ ตนั วแซ่ห์ จนัดาล ||  ต่าณกั รูป รฮ่า กรัตาร ||๒||  พา่ฮี สุรัต 
มลูกี เวส ||  ฮอ ธกัวารา ธกักี เดส ||  คะรา เซอาณา บฮุตา ป๋ารฺ ||  ต่าณกั รูป รฮ่า กรัตาร ||๓||  แม กีตา นา ยาตา 
ฮรามโครฺ ||  ฮอ เกอา โม่ห์ เดซา ดุสทฺ โจร ||  นานกั นีจ กะแฮ บีจาร ||  ต่าณกั รูป รฮ่า กรัตาร ||๔||๒๙||  ศิรีราก 
แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  เอกา สุรัต เยเต แฮ ญีอ ์||  สุรัต วฮูิณา โกย นา กีแอ ||        
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 เยฮี่ สุรัต เตฮ้า เตน็ ร่าห์ ||  เลคา อิโก อาโวห์่  ยาโฮ ||๑||  กาเฮ ญีอ ์กแร่ห์ จตุราอี ||  เลแว เดแว เด๋ล นา ปาอี ||๑|| รเฮา 
||  เตเร ญีอ ์ยอีา กา โตเ้ฮ ||  กิต โก ซาฮิบ อาแวห์่ โร่ห์ ||  เย ตู ซาฮิบ อาแวห์่ โร่ห์ ||  ตู โอนา กา เตเร โอห์้ ||๒||  อะซี 
โบลวกิาร วกิาแร่ห์ โบลฺ ||  ตู นดัรี อนัดรั โตแล่ห์ โตลฺ ||  แยห์ กรัณี แตห์้ ปูรี มตั ||  กรัณี บาโฉ่ห์ กะเท กทั ||๓||  
ปรัณวตั นานกั กิอานี แกซา โฮย ||  อาป ปะชาแณ บูแฉ่ โซย ||  คุร ปัรสาด กเร บีจาร ||  โซ กิอานี ดรักา้ห์ ปัรวาณ 
||๔||๓o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  ตู ดรีเอา ดานา บีนา แม มชัลี แกเซ อนัตฺ ลฮ่า ||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ แตห์้ ตู แฮ 
ตุจฉฺ เต นิกซี พทู มรา ||๑||  นา ยาณา เมว็ นา ยาณา ยาลี ||  ยา ดุค ลาแก ตา ตุแฉ่ สมาลี ||๑|| รเฮา ||  ตู ป่ัรปูร ยาเนอา 
แม ดูรฺ ||  โย กชั กรี โซ เตแร ฮดูร ||  ตู เดแคห์ ฮอ มุกรั เปา ||  เตแร กมั นา เตแร นาย ||๒||  เยตา เดห์้ เตตา ฮอ เคา ||  
เบอา ดรั น่าฮี แก ดรั เยา ||  นานกั เอก กะแฮ อรัดาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตแร ปาส ||๓||  อาเป   เนแร ดูรฺ อาเป   ฮี 
อาเป   มัน่ฉฺ มิอาโน ||  อาเป   เวแค สุเณ อาเป   ฮี กดุรัต กเร ยะฮาโน ||  โย เตส็ ป่าแว นานกา หุกมั โซอี ปัรวาโน 
||๔||๓๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  กีตา กฮ่า กเร มนั มาน ||  เดวณัฮาเร แก หทั ดาน ||  ป่าแว เดย ์นา เดอี โซย ||  
กีเต แก กะเฮแอ เกอา โฮย ||๑||  อาเป   สจั ป่าแว เตส็ สจั ||  อนัถ่า กจัจา กจั นิกจั ||๑|| รเฮา ||  ยา เก รุค บิรัค อาเรา ||  
เยฮี่ ตาต เตฮ้า เตน็ เนา ||  พลุ เป๋า พลั ลิเคอา ปาย ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คาย ||๒||  กะจี กั้นถฺ กจัจา เวจ็ ราจยฺ ||  มตั 
อลูณี พิกา ซาด ||  นานกั อาเณ อาแว   ราส ||  เวณ็ นาแว น่าฮี ซาบาส ||๓||๓๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕ ||  อะชลั 
ฉะลาอี แน่ห์ ฉะแล แน่ห์ เก๋า กะทารา กรั สะแก  ||  เยว็ ซาฮิบ ราแค เตว็ รแฮ่ เอส็ โล่บี กา ญีโอ ทลั ปัลแล ||๑||  เบน็ 
เตลฺ ดีวา เกว็ ยแล ||๑|| รเฮา ||  โปที ปุราณ กมาอีแอ || ป๋อ วที เอต็ ตนั ปาอีแอ ||  สจั บูฉัณ่ อาณ ยลาอีแอ ||๒||  เอห์้ 
เตลฺ ดีวา เอว็ ยแล ||  กรั จานณั ซาฮิบ ตอ มิแล ||๑|| รเฮา ||  เอต็ ตนั ลาแก บาณีอา ||  ซุค โฮแว เซว กมาณีอา ||        
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 ซภั ดุนีอา อาวณั ยาณีอา ||๓||  เวจ็ ดุนีอา เซว กมาอีแอ ||  ตา ดรักา้ห์ แบซณั ปาอีแอ ||  กโฮ่ นานกั บา้ห์ ลุดาอีแอ 
||๔||๓๓||     ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮอ สตัคุร เซว ีอาปณา เอก็ มนั เอก็ จิต ป๋าย ||  สตัคุร มนั กามนา ตีรัท แฮ ยสิ โน เดย ์บุฉ่าย ||  มนั จินเดอา วรั 
ปาวณา โย อิแช   โซ พลั ปาย ||  เนา ติอ๋าอีแอ เนา มงักีแอ นาเม แซ่ฮจัยฺ สมาย ||๑||  มนั เมเร ฮรั รัส จาค เตค็ ยาย ||  
ยนีิ คุรมุข จาเคอา แซ่ห์เย  รเฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา ||  ยนีิ สตัคุร เซเวอา ตินี ปายอา นาม นิถาน ||  อนัตรั ฮรั รัส เราว ์
รเฮอา จูกา มนั อภิมาน ||  ฮิรแด กมลั ประกาเซอา ลากา แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  มนั นิรมลั ฮรั เราว ์รเฮอา ปายอา ดรักา้ห์ 
มาน ||๒||  สตัคุร เซวนั อาปณา เต วริะเล ซนัซาร ||  ห่อแม มมัตา มาร แก ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  ฮอ เตน็ แก 
บลัฮารแณ ยนิา นาเม ลกา เปอาร ||  เซอี ซุคีเอ จะโฮ่ ยกีุ ยนิา นาม อคุท อปารฺ ||๓||  คุร มิเลแอ นาม ปาอีแอ จูแก 
โม่ห์ เปอาส ||  ฮรั เซตี มนั เราว ์รเฮอา กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาส ||  ยนิา ฮรั กา ซาด อายอา  ฮอ เตน็ บลัฮาแร ยาส ||  นานกั 
นดัรี ปาอีแอ สจั นาม คุณตาซ ||๔||๑||๓๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  บโฮ่ เป๋ค กรั ปัรหม่าอีแอ มนั ฮิรแด กปัท กมาย ||  
ฮรั กา แม่ฮลั นา ปาวยั มรั วสิทา ม่าเฮ สมาย ||๑||  มนั เร กแร่ห์ ฮี ม่าเฮ อุดาส ||  สจั ซนัยมั      กรัณี โซ กเร คุรมุข 
โฮย ปัรกาซ ||๑|| รเฮา ||  คุร แก สบดั มนั ยเีตอา กตั มุกตั กะแร แม่ห์ ปาย ||  ฮรั กา นาม ติอ๋าอีแอ สตัซงัคตั เมล 
มิลาย ||๒||  เย ลคั อิสตรีอา  โปคค ์กแร่ห์ เนาว ์คนัดฺ ราจยฺ กมาเฮ ||  เบน็ สตัคุร ซุค นา ปาวยั เพร็ เพร็ โยนี ป้าเฮ 
||๓||  ฮรั ฮาร กนัธฺ ยนีิ แป้ห์เรอา คุร จรัณี จิต ลาย ||  ตินา ปิแช เร็ถ เซ็ถ พิแร โอนา เตล็ นา ตะมาย ||๔||  โย ปรัภ 
ป่าแว โซ ทีแอ อวรฺั นา กรัณา ยาย ||  ยนั นานกั ยแีว นาม แล ฮรั เดโวห์ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๕||๒||๓๕||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ||  ยสิ ฮี กี ศิรการฺ แฮ เตส็ ฮี กา ซภั โกย ||  คุรมุข การ กมาวณี สจั กทั ปัรกทั โฮย ||  อนัตรั 
ยสิ แก สจั วสัแซ สจัเจ สจัจี โซย ||  สจั มิเล เซ นา วชุิแรห์ เตน็ นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย ||๑||  เมเร ราม แม ฮรั เบน็ อวรฺั 
นา โกย ||  สัตคุร สัจ ปรัภ นิรมะลา สบดั มิลาวา โฮย ||๑|| รเฮา ||  สบดั มิแล โซ เมล็ รแฮ่ ยสิ นอ อาเป   เลย มิลาย ||  
ดูแย ป๋าย โก นา มิแล เพร็ เพร็ อาแว   ยาย ||  ซภั แม่ห์ เอก็ วรัตะดา เอโก รเฮอา สมาย ||  ยสิ นอ อาป ดยัอาล โฮย 
โซ คุรมุข นาม สมาย ||๒||  ปัร ปัร ปันดิต โยตกี วาด กแร่ห์ บีจาร ||  มตั บุตถฺ ปะว ีนา บุใฉ่ อนัตรั โลภ วกิาร ||  ลคั 
จอราซีห์ ป่ัรมะเด ปะหราํ ปะหราํ โฮย คุอาร ||  ปูรัน ลิเคอา กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๓||  สัตคุร กี เซวา กาครี 
ศิร ดีแย อาป กวาย ||  สบดั มิแล่ห์ ตา ฮรั มิแล เซวา ปแว ซภั ทาย ||  ปารัส ปัรสิแอ ปารัส โฮย โยตี โยต สมาย ||  ยนิ 
โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ สตัคุร มิเลอา อาย  ||๔||  มนั ปุกคา ปุกคา มตั กแร่ห์ มตั ตู กแร่ห์ ปูการ ||  ลคั จอราซีห์ เยน็ ศิรี 
ซภัแซ เดย ์อถารฺ ||  นิรภอ สดา ดยัอาล แฮ ซภันา กรัดา ซาร ||  นานกั คุรมุข บุฉ่ีแอ ปาอีแอ โมค ดุอาร ||๕||๓||๓๖||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ยนีิ ซุณ      แก มนัเนอา ตินา นิจยฺ กัร๋ วาส ||  คุรมะตี ซาล่าห์ สจั ฮรั ปายอา คุณตาซ ||  สบดั 
รัตเต เซ นิรมะเล ฮอ สดั บลัฮาแร ยาส ||  ฮิรแด ยนิ แก ฮรั วสัแซ เตต็ กทั แฮ ปัรกาซ ||๑||  มนั เมเร ฮรั ฮรั นิรมลั 
ติอ๋าย ||  ตุ๋ร มสัตกั ยนิ โก ลิเคอา เซ คุรมุข รเฮ่ เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ซนัโตห์ เดโคห์ นะดรั กรั นิกทั วสัแซ ป่ัรปูร 
||  คุรมตั ยนีิ ปะชาเณอา เซ เดแคห์ สดา ฮดูร ||  ยนิ คุณ เตน็ สดั มนั วสัแซ ออคุณวนัเตอา ดูรฺ ||  มนัมุค คุณ แต 
บา้ห์เร เบน็ นาแว มรัเด จู๋ร ||๒||  ยนิ สบดั คุรู ซุณ      มนัเนอา เตน็ มนั ติอ๋ายอา ฮรั โซย ||  อนัเดน็ ปักตี รัตเตอา มนั 
ตนั นิรมลั โฮย ||  กรูา รังค ์กะซุ่มภฺ กา บินสั ยาย ดุค โรย ||  ยสิ อนัดรั นาม ประกาซ แฮ โอห์้ สดา สดา เทร็ โฮย 
||๓||        
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 เอห์้ ยนมั ปะดารัท ปาย แก ฮรั นาม นา เจแต เลว็ ลาย ||  ปัก คิเซแอ แร่ห์ณา นฮี อาแก ธอรฺ นา ปาย ||  โอห์้ เวลา 
หทั นา อาวยั อนัตฺ เกยอา ปัชตาย ||  ยสิ นะดรั กเร โซ อุบแร ฮรั เซตี เลว็ ลาย ||๔||  เดคา เดคี ซภั กเร มนัมุค บูจฉฺ 
นา ปาย ||  ยนิ คุรมุข ฮิรดา ซุถ แฮ เซว ปอี เตน็ ทาย ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ ฮรั เน็ต ปแร่ห์ ฮรั คุณ กาย สมาย ||  นานกั 
เตน็ กี บาณี สดา สจั แฮ เย นาม รเฮ่ เลว็ ลาย ||๕||๔||๓๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ยนีิ เอก็ มนั นาม ติอ๋ายอา คุรมะตี 
วจีาร ||  เตน็ เก มุค สดั อุยะเล เตต็ สจัแจ ดรับาร ||  โอย อมัฤต ปีแวห์่ สดา สดา สจัแจ นาม เปอาร ||๑||  ป่าอี เร 
คุรมุข สดา ปัต โฮย ||  ฮรั ฮรั สดา ติอ๋าอีแอ มลั ห่อแม กั้ดแด โต๋ย ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค นาม นา ยาณนี เวณ็ นาแว ปัต 
ยาย ||  สบัแด ซาด นา อายโอ  ลาเก ดูแย ป๋าย ||  วสิทา เก กีเร ปแวห์่ เวจ็ วสิทา เซ วสิทา ม่าเฮ สมาย ||๒||  เตน็ กา 
ยนมั สพลั แฮ โย จแลห์ สตัคุร ป๋าย ||  กลุ อุถ่าแรห์ อาปณา ตัน๋ ยเณดี มาย ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ยสิ นอ กิรปา กเร 
รยาย ||๓||  ยนีิ คุรมุข นาม ติอ๋ายอา วโิจห์ อาป กวาย ||  โอย อนัดฺโรห์ บา้ห์โรห์ นิรมะเล สจัเจ สจั สมาย ||  นานกั 
อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยนิ คุรมะตี ฮรั ติอ๋าย ||๔||๕||๓๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ปักตา ฮรั ตัน๋ ราส แฮ คุร ปูช กแร่ห์ 
วาปาร ||  ฮรั นาม สล่าฮนั สดา สดา วครั ฮรั นาม อถารฺ ||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดริรายอา ฮรั ปักตา อตุท ปันด๋าร ||๑||  
ป่าอี เร เอส็ มนั โก ซมัหยาย ||  เอ มนั อาลซั เกอา กแร่ห์ คุรมุข นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ปะกตั ฮรั กา เปอาร แฮ 
เย คุรมุข กเร บีจาร ||  ปาคนัดฺ ปะกตั นา โฮวยั ดุบิถา โบลฺ คุอาร ||  โซ ยนั รลายอา นา รแล ยสิ อนัตรั บิเบก บีจาร 
||๒||  โซ เซวกั ฮรั อาคีแอ โย ฮรั ราแค อุร ต๋าร ||  มนั ตนั ซอเป อาแก ตะเร ห่อแม วโิจห์ มาร ||  ตัน๋ คุรมุข โซ 
ปัรวาณ แฮ เย กะเด นา อาแว   ฮาร ||๓||  กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ เวณ็ กรัแม ปายอา นา ยาย ||        
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 ลคั จอราซีห์ ตะรัสเด ยสิ เมเล โซ มิแล ฮรั อาย  ||  นานกั คุรมุข ฮรั ปายอา สดา ฮรั นาม สมาย ||๔||๖||๓๙||  ศิรีราก 
แม่ห์ลา ๓ ||  ซุค ซากรั ฮรั นาม แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||  อนัเดน็ นาม ติอ๋าอีแอ แซ่ห์เย  นาม สมาย ||  อนัดรั รแจ ฮรั 
สจั เซ็ว รัสนา ฮรั คุณ กาย ||๑||  ป่าอี เร ญกั ดุคีอา ดูแย ป๋าย ||  คุร ซรัณาอี ซุค ลแฮ อนัเดน็ นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  
ซาเจ แมลฺ นา ลากยั มนั นิรมลั ฮรั ติอ๋าย ||  คุรมุข สบดั ปะชาณีแอ ฮรั อมัฤต นาม สมาย ||  คุร กิอาน ประจนัดฺ 
บลายอา อเกอาน อนัเถ่รา ยาย ||๒||  มนัมุค แมเล มลั ปะเร ห่อแม ตริสนา วกิาร ||  เบน็ สบัแด แมลฺ นา อุตแร มรั 
ยาํแมห์ โฮย คุอาร ||  ต่าตุร บาย ีปะลจั รเฮ่ นา อุรวาร นา ปาร ||๓||  คุรมุข ยปั ตปั ซนัยฺมี ฮรั แก นาม เปอาร ||  
คุรมุข สดา ติอ๋าอีแอ เอก นาม กรัตาร ||  นานกั นาม ติอ๋าอีแอ ซภันา ยอีา กา อาถารฺ ||๔||๗||๔o||  ศิรีราก  แม่ห์ลา ๓ ||  
มนัมุค โม่ห์ เวอาเปอา แบราก อุดาซี   นา โฮย ||  สบดั นา จีแน สดา ดุค ฮรั ดรักา้ห์ ปัต โคย ||  ห่อแม คุรมุข โคอีแอ 
นาม รัตเต ซุค โฮย ||๑||  เมเร มนั แอห์้เน็ส ปูร รฮี เน็ต อาซา ||  สตัคุร เซว โม่ห์ ปัรยะแล กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาซา ||๑|| 
รเฮา ||  คุรมุข กะรัม กมาแว บิกแซ ฮรั แบราก อนนัดฺ ||  แอห์้เน็ส ปะกตั กเร เดน็ ราตี ห่อแม มาร นิจนัดฺ ||  วดัแด 
ปาก สตัซงัคตั ปาอี ฮรั ปายอา แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ ||๒||  โซ ซาถู่   แบรากี โซอี ฮิรแด นาม วซาเอ ||  อนัตรั ลาก นา 
ตามสั มูเล วโิจห์ อาป กวาเอ ||  นาม นิถาน สตัคุรู ดิคาเลอา ฮรั รัส ปีอา อะข่าเอ ||๓||  เยน็ กิแน ปายอา ซ่าถซงัคฺตี 
ปูแร ปาก แบราก ||  มนัมุค พิแร่ห์ นา ยาแณห์ สตัคุร ห่อแม อนัดรั ลาก ||  นานกั สบดั รัตเต ฮรั นาม รังกาเอ เบน็ 
แป๋ เกฮี้ ลาก ||๔||๘||๔๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  กัร๋ ฮี ซอดา ปาอีแอ อนัตรั ซภั วทั โฮย ||  คิน คิน นาม สมาลีแอ 
คุรมุข ปาแว โกย ||  นาม นิถาน อคุท แฮ วดัปาก ปราปัต โฮย ||๑||  เมเร มนั ตจัยฺ นินดา ห่อแม อหงัการฺ   ||        
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 ฮรั ญีโอ สดา ติอ๋าย ตู คุรมุข เอกงัการ ||๑|| รเฮา ||  คุรมุขคา เก มุค อุยะเล คุร สับดี บีจาร ||  หะลตั ปะลตั ซุค ปายเด 
ยปั ยปั ริแด มุราร ||  กัร๋ ฮี เวจ็ แม่ฮลั ปายอา คุร สบัดี วจีาร ||๒||  สตัคุร เต โย โม่ห์ เพแรห์ มทัเท เตน็ กาเล ||  
อนัเดน็ ดุค กมาวเด เน็ต โยเ่ฮ ยมั ยาเล ||  สุปแน ซุค นา เดคนี บโฮ่ จินตา ปัรยาเล ||๓||  ซภันา กา ดาตา เอก แฮ 
อาเป   บคสั กเรย ์||  แกห์้ณา กิชู นา ยาวยั ยสิ ป่าแว เตส็ เดย ์||  นานกั คุรมุข ปาอีแอ อาเป   ยาแณ โซย ||๔||๙||๔๒||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  สจัจา ซาฮิบ เซวแีอ สจั วเดอาอี เดย ์||  คุร ปัรซาดี มนั วสัแซ ห่อแม ดูรฺ กเรย ์||  เอห์้ มนั ต่าวตั 
ตา รแฮ่ ยา อาเป   นะดรั กเรย ์||๑||  ป่าอี เร คุรมุข ฮรั นาม ติอ๋าย ||  นาม นิถาน สดั มนั วสัแซ แม่ห์ลี ปาแว เทา ||๑|| 
รเฮา ||  มนัมุค มนั ตนั อั้นถฺ แฮ เตส็ นอ ธอรฺ นา เธา ||  บโฮ่ โยนี ป่อดา พิแร เยว็ ซุนแญน ํกัร๋ เกา ||  คุรมะตี กทั 
จานณา สบดั มิแล ฮรั เนา ||๒||  ตแร คุณ บิเคอา อั้นถฺ แฮ มายอา โม่ห์ กบุาร ||  โล่บี อนั โก เซวเด ปัร เวดา กแร 
ปูการ ||  บิเคอา อนัดรั ปัจ โมย นา อุรวาร นา ปาร ||๓||  มายอา โม่ห์ วซิาเรอา ยกตั ปิตา ปรัตปาล ||  บาโฉ่ห์ คุรู 
อเจต แฮ ซภั บะถี ยมักาล ||  นานกั คุรมตั อุบเร สจัจา นาม สะมาล ||๔||๑o||๔๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ตแร คุณ 
มายอา โม่ห์ แฮ คุรมุข จอทา ปัด ปาย ||  กรั กิรปา เมลายอนั ฮรั นาม วสัเซอา มนั อาย  ||  โปแต ยนิ แก ปุน แฮ เตน็ 
สตัซงัคตั เมลาย ||๑||  ป่าอี เร คุรมตั สาจ รเฮา ||  ซาโจ สาจ กมาวณา ซาแจ สบดั มิเลา ||๑|| รเฮา ||  ยนีิ นาม 
ปะชาเณอา เตน็ วโิทห์ บลั เยา ||  อาป โฉด จรัณี ลกา จลา เตน็ แก ป๋าย ||  ล่าฮา ฮรั ฮรั นาม มิแล แซ่ห์เย  นาม สมาย 
||๒||  เบน็ คุร แม่ฮลั นา ปาอีแอ นาม นา ปราปัต โฮย ||  แอซา      สตัคุร โลร ลโฮ่ ยดูิ ปาอีแอ สจั โซย ||  อะซุร 
ซงัข่าแร ซุค วสัแซ โย เตส็ ป่าแว โซ โฮย ||๓||  เยฮ่า สตัคุร กรั ยาเณอา เตโ้ฮ เยฮ่า ซุค โฮย ||  เอห์้ แซ่ห์ซา มูเล น่าฮี 
เป๋า ลาเอ ยนั โกย ||  นานกั เอก โยต โดย มูรตี สบดั มิลาวา โฮย ||๔||๑๑||๔๔||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต โฉด บิเคอา โลผา่เณ เซวา กแร่ห์ วดิาณี ||  อาปณา ตะรัม กวาแวห์ บูแฉ่ห์ น่าฮี อนัเดน็ 
ดุค วฮิาณี ||  มนัมุค อั้นถฺ นา เจตฮี ดูบ โมย เบน็ ปาณี ||๑||  มนั เร สดา ปะโยห์่ ฮรั ซรัณาอี ||  คุร กา สบดั อนัตรั 
วสัแซ ตา ฮรั วซิรั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ สะรีร มายอา กา ปุตลา เวจ็ ห่อแม ดุสที ปาอี ||  อาวณั ยาณา ยาํมณั 
มรัณา มนัมุค ปัต กวาอี ||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา โยตี โยต มิลาอี ||๒||  สัตคุร กี เซวา อตั สุคาลี    โย อิเช โซ 
พลั ปาเอ ||  ยตั สตั ตปั ปวติ สะรีรา  ฮรั ฮรั มนั วซาเอ ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี เมล็ ปรีตมั ซุค ปาเอ ||๓||  โย 
สตัคุร กี ซรัณากตี ฮอ เตน็ แก บลั เยา ||  ดรั สจัแจ สจัจี วเดอาอี แซ่ห์เย  สจั สเมา ||  นานกั นดัรี ปาอีแอ คุรมุข เมล 
มิเลา ||๔||๑๒||๔๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค กะรัม กมาวเณ เยว็ โดห่ากณั ตนั ซีการ ||  เซแย กนัตฺ นา อาวยั เน็ต 
เน็ต โฮย คุอาร ||  เป็ร กา แม่ฮลั นา ปาวยั นา ดีแซ กัร๋ บาร ||๑||  ป่าอี เร เอก็ มนั นาม ติอ๋าย ||  ซนัตา ซงัคตั เมล็ รแฮ่ 
ยปั ราม นาม ซุค ปาย ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข สดา โซหากณี เป็ร ราเคอา อุร ต๋าร ||  มิธธา โบแล่ห์ เน็ว จแลห์ เซแย รแว 
ปะตาร ||  โซ่ภาวนัตี โซหากณี ยนิ คุร กา เหต อปารฺ ||๒||  ปูแร ปาก สตัคุร มิแล ยา ป่าแก กา อุโด  โฮย ||  อนัตฺโรห์ 
ดุค ปะหราํ กะทีแอ ซุค ปราปัต โฮย ||  คุร แก ป่าแณ โย จลัแล ดุค นา ปาแว โกย ||๓||  คุร เก ป่าเณ เวจ็ อมัฤต แฮ 
แซ่ห์เย  ปาแว โกย ||  ยนิา ปราปัต เตน็ ปีอา ห่อแม วโิจห์ โคย ||  นานกั คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ สจั มิลาวา โฮย 
||๔||๑๓||๔๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ยา เป็ร ยาแณ อาปณา ตนั มนั อะแก ตะเรย ์||  โซหากณี กะรัม กมาวดีอา เซอี 
กะรัม กเรย ์||  แซ่ห์เย  สาจ มิลาวรา สาจ วดาอี เดย ์||๑||  ป่าอี เร คุร เบน็ ปะกตั นา โฮย ||  เบน็ คุร ปะกตั นา ปาอีแอ 
เย โลแจ ซภั โกย ||๑|| รเฮา ||  ลคั จอราซีห์ เพร ปัยอา กามณั ดูแย ป๋าย ||  เบน็ คุร นีด นา อาวยั ดุคี แรณ วฮิาย ||  เบ็น 
สบัแด เป็ร นา ปาอีแอ บิรทา ยนมั กวาย ||๒||        
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 ฮอ ฮอ กรัตี ญกั พิรี นา ตัน๋ ซมัแป นาล ||  อนัถ่ี    นาม นา เจใต ซภั บาถ่ี ยมักาล ||  สตัคุร มิเลแอ ตัน๋ ปายอา ฮรั 
นามา ริแด สะมาล ||๓||  นาม รัตเต เซ นิรมะเล คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  มนั ตนั ราตา รังค ์เซ็ว รัสนา รสนั ระสาย ||  
นานกั รังค ์นา อุตแร โย ฮรั ตุ๋ร โชเดอา ลาย ||๔||๑๔||๔๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข กริปา กเร ปะกตั กีแย เบน็ 
คุร ปะกตั นา โฮอี ||  อาแป อาป มิลาเอ บูแฉ่ ตา นิรมลั โฮแว โซอี ||  ฮรั ญีโอ ซาจา ซาจี บาณี สบดั มิลาวา โฮอี ||๑||  
ป่าอี เร ปกตัฮีณ กาเฮ ญกั อายอา  ||  ปูเร คุร กี เซว นา กีนี บิรทา ยนมั กวายอา ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ญกัยวีนั ซุคดาตา 
อาเป   บคสั มิลาเอ ||  ญีอ ์ยนัตฺ เอ เกอา เวจาเร เกอา โก อาค สุณาเอ ||  คุรมุข อาเป   เดย ์วดาอี อาเป   เซว กราเอ 
||๒||  เดค กทุาํบฺ โม่ห์ โลผา่ณา จลัเดอา นาล นา ยาอี ||  สตัคุร เซว คุณ นิถาน ปายอา เตส็ ดี กีม นา ปาอี ||  ฮรั ปรัภ 
สคา มีต ปรัภ เมรา อนัเต โฮย สคาอี ||๓||  อาปแณ    มนั จิต กะแฮ กะฮาเอ เบน็ คุร อาป นา ยาอี ||  ฮรั ญีโอ ดาตา 
ปะกตั วชลั แฮ กรั กิรปา มนั วซาอี ||  นานกั โซ่ภา สุรัต เดย ์ปรัภ อาเป   คุรมุข เด วเดอาอี ||๔||๑๕||๔๘||  ศิรีราก 
แม่ห์ลา ๓ ||  ตัน๋ ยนันะพี เยน็ ยายอา ตัน๋ ปิตา ปัรถาน || สตัคุร เซว ซุค ปายอา วโิจห์ เกยอา กมุาน ||  ดรั เซวนั ซนัตฺ 
ยนั คะเร ปาเอน็ คุณี นิถาน ||๑||  เมเร มนั คุรมุข ติอ๋าย ฮรั โซย ||  คุร กา สบดั มนั วสัแซ มนั ตนั นิรมลั โฮย ||๑|| 
รเฮา ||  กรั กิรปา กัร๋ อายอา  อาเป   มิเลอา อาย  ||  คุร สบัดี ซาล่าฮีแอ รังเก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  สจัแจ สจั สมายอา เมล็ 
รแฮ่ นา วชุิร ยาย ||๒||  โย กิช กรัณา โซ กรั รเฮอา อวรฺั นา กรัณา ยาย ||  จิรี วชุินเน เมลิอนั สตัคุร ปันแน ปาย ||  
อาเป   การ กรายซี อวรฺั นา กรัณา ยาย ||๓||  มนั ตนั รัตตา รังค ์เซ็ว ห่อแม ตจัยฺ วกิาร ||  แอห์้เน็ส ฮิรแด เราว ์รแฮ่ 
นิรภอ นาม นิรังการ ||  นานกั อาป มิลายอนั ปูแร สบดั อปารฺ ||๔||๑๖||๔๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  โควดิ คุณี นิถาน 
แฮ อนัตฺ นา ปายอา ยาย ||  กทันี บดันี นา ปาอีแอ ห่อแม วโิจห์ ยาย ||        
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 สตัคุร มิเลแอ สดั แป๋ รแจ อาป วสัแซ มนั อาย  ||๑||  ป่าอี เร คุรมุข บูแฉ่ โกย ||  เบน็ บูเฉ่ กะรัม กมาวเณ ยนมั 
ปะดารัท โคย ||๑|| รเฮา ||  ยนีิ จาเคอา ตินี ซาด ปายอา เบน็ จาเค ปะรัม ปุหลาย ||  อมัฤต ซาจา นาม แฮ แกห์้ณา กะชู 
นา ยาย ||  ปีวตั ฮู ปัรวาณ เป่ยอา ปูแร สบดั สมาย ||๒||  อาเป   เดย ์ตา ปาอีแอ โฮรฺ กรัณา กิชู นา ยาย ||  เดวณั วาเล 
แก หทั ดาต แฮ คุรู ดุอาแร ปาย ||  เยฮ่า กีโตน เตฮ้า โฮอา เยเ่ฮ กะรัม กมาย ||๓||  ยตั สตั ซนัยมั      นาม แฮ เวณ็ 
นาแว นิรมลั นา โฮย ||  ปูแร ปาก นาม มนั วสัแซ สบดั มิลาวา โฮย ||  นานกั แซ่ห์เย  ฮี รังค ์วรัตะดา ฮรั คุณ ปาแว 
โซย ||๔||๑๗||๕o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  กานยํอา ซาแถ่ อุรัตถฺ  ตปั กแร วิโจห์ ห่อแม นา ยาย ||  อเถ่อาตมั กะรัม เย 
กเร นาม นา กบั ฮี ปาย ||  คุร แก สบดั ยวีตั มแร ฮรั นาม วสัแซ มนั อาย  ||๑||  ซุณ      มนั เมเร ปัจยฺ สตัคุร ซรัณา ||  
คุร ปัรซาดี ฉุทีแอ บิค เป่าวย์ลั สบดั คุร ตรัณา ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ สภา ตาต แฮ ดูยา เป๋า วกิาร ||  ปันดิต ปแร 
บนัถัน่ โม่ห์ บาถ่า แน่ห์ บูแฉ่ บิเคอา เปอาร ||  สตัคุร มิเลแอ ตริกทีุ ชูแท จอแท ปัด มุกตั ดุอาร ||๒||  คุร เต มารัก 
ปาอีแอ จูแก โม่ห์ กบุาร ||  สบดั มแร ตา อุถแร ปาเอ โมค ดุอาร ||  คุร ปัรซาดี เมล็ รแฮ่ สจั นาม กรัตาร ||๓||  เอห์้ 
มนูอา อตั สบลั แฮ ฉะเด นา กิแต อุปาย ||  ดูแย ป๋าย ดุค ลายดา บฮุตี เดย ์สยาย ||  นานกั นาม ลเก เซ อุบเร ห่อแม 
สบดั กวาย ||๔||๑๘||๕๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  กิรปา กเร คุร ปาอีแอ ฮรั นาโม เดย ์ดริราย ||  เบน็ คุร กิแน นา 
ปายโอ บิรทา ยนมั กวาย ||  มนัมุค กะรัม กมาวเณ ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||๑||  มนั เร ดูยา เป๋า จุกาย ||  อนัตรั เตแร ฮรั 
วสัแซ คุร เซวา ซุค ปาย || รเฮา ||  สจั บาณี สจั สบดั แฮ ยา สจั ตะเร เปอาร ||  ฮรั กา นาม มนั วสัแซ ห่อแม กโรถ 
นิวาร ||  มนั นิรมลั นาม ติอ๋าอีแอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร ||๒||  ห่อแม เวจ็ ญกั บินสฺดา มรั ยาํแม อาแว   ยาย ||  มนัมุค 
สบดั นา ยาณนี ยาซนั ปัต กวาย ||  คุร เซวา เนา ปาอีแอ สจัเจ รแฮ่ สมาย ||๓||        
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 สบดั มนัเนแอ คุร ปาอีแอ วโิจห์ อาป กวาย ||  อนัเดน็ ปะกตั กเร สดา ซาเจ กี เลว็ ลาย ||  นาม ปะดารัท มนั 
วสัเซอา นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาย ||๔||๑๙||๕๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ยนีิ ปุรคี สัตคุร นา เซเวโอ เซ ดุคีเอ ยกุ จาร ||  กัร๋ 
โห่ดา ปุรัค นา ปะชาเณอา อภิมาน มุเธ อหงัการ ||  สตัคุรู เกอา พิทเกอา มงัค ์ทกัเก ซนัซาร ||  สัจจา สบดั นา 
เซเวโอ ซภั กาจยฺ สวารัณฮาร ||๑||  มนั เมเร สดา ฮรั เวค ฮดูร ||  ยนมั มรัน ดุค ปัรหะแร สบดั รเฮอา ป่ัรปูร ||๑|| รเฮา 
||  สจั สล่าฮนั เซ สัจเจ สจัจา นาม อถารฺ ||  สจัจี การ กมาวณี สจัเจ นาล เปอาร ||  สจัจา ซ่าห์ วรัตะดา โกย นา 
เมทณัฮาร ||  มนัมุค แม่ฮลั นา ปายนี กรู มุเธ กริูอาร ||๒||  ห่อแม กรัตา ญกั โมอา คุร เบน็ โก๋ร อนัถารฺ ||  มายอา 
โม่ห์ วซิาเรอา ซุคดาตา ดาตาร ||  สตัคุร เซแวห์่ ตา อุบแร่ห์ สจั รัคแคห์ อุร ต๋าร ||  กิรปา เต ฮรั ปาอีแอ สจั สบดั 
วจีาร ||๓||  สตัคุร เซว มนั นิรมะลา ห่อแม ตจัยฺ วกิาร ||  อาป โฉด ยวีตั มแร คุร แก สบดั วจีาร ||  ตัน่ถ่า ต่าวตั แร่ห์ 
เกย ลากา สาจ เปอาร ||  สัจ รัตเต มุค อุยะเล เตต็ ซาแจ ดรับาร ||๔||  สตัคุร ปุรัค นา มนัเนโอ สบดั นา ลโก เปอาร ||  
อิสนาน ดาน เยตา กแร่ห์ ดูแย ป๋าย คุอาร ||  ฮรั ญีโอ อาปณี  กริปา กเร ตา ลาแก นาม เปอาร ||  นานกั นาม สะมาล 
ตู คุร แก เหต อปารฺ ||๕||๒o||๕๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  กิส ฮอ เซว ีเกอา ยปั กรี สตัคุร ปูโช ยาย ||  สตัคุร กา ป่าณา 
มนั ลอี วโิจห์ อาป กวาย ||  เอฮ้า  เซวา จากรี นาม วสัแซ มนั อาย  ||  นาแม ฮี เต ซุค ปาอีแอ สจัแจ สบดั โซฮาย ||๑||  
มนั เมเร อนัเดน็ ยาก ฮรั เจต ||  อาปณี  เคตี รัค แล กนูยฺํ ปแรกี เคต ||๑|| รเฮา ||  มนั กีอา อิชา ปูรีอา สบดั รเฮอา 
ป่ัรปูร ||  แป๋ ป๋าย ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี ฮรั ญีโอ เวแค สดา ฮดูร ||  สจัแจ สบดั สดา มนั ราตา ปะหราํ เกยอา 
สะรีโรห์   ดูรฺ ||  นิรมลั ซาฮิบ ปายอา ซาจา คุณี กะฮีร ||๒||  โย ยาเก เซ อุบเร ซูเต เกย โมฮาย ||  สจัจา สบดั นา 
ปะชาเณโอ สุปนา เกยอา วฮิาย ||  ซุนเญ กัร๋ กา ปาหุณา เยว็ อายอา  เตว็ ยาย ||        
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 มนัมุค ยนมั บิรทา เกยอา เกอา โม่ห์ เดซี ยาย ||๓||  ซภั กิช อาเป   อาป แฮ ห่อแม เวจ็ แกฮ้นั นา ยาย ||  คุร แก สบดั 
ปะชาณีแอ ดุค ห่อแม วโิจห์ กวาย ||  สตัคุร เซวนั อาปณา ฮอ เตน็ แก ลาโก ปาย ||  นานกั ดรั สัจแจ สเจอาร แฮ ฮอ 
เตน็ บลัฮาแร เยา ||๔||๒๑||๕๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  เย เวลา วคัตฺ วจีารีแอ ตา กิต เวลา ปะกตั โฮย ||  อนัเดน็ นาเม 
รัตเตอา สจัเจ สจัจี โซย ||  เอก็ เตล็ เปอารา วสิแร ปะกตั กิเน่ฮี โฮย ||  มนั ตนั ซีตลั สาจ เซ็ว ซาส นา บิรทา โกย ||๑||  
เมเร มนั ฮรั กา นาม ติอ๋าย ||  ซาจี ปะกตั ตา ทีแอ ยา ฮรั วสัแซ มนั อาย  ||๑|| รเฮา ||  แซ่ห์เย  เคตี ร่าฮีแอ สจั นาม 
บีจยฺ ปาย ||  เคตี ยาํมี อกัลี มนูอา ระยา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  คุร กา สบดั อมัฤต แฮ เยต็ ปีแต เตค็ ยาย ||  เอห์้ มนั ซาจา 
สจั รัตตา สจัเจ รเฮอา สมาย ||๒||  อาคณั  เวคณั โบลณา สบัเด รเฮอา สมาย ||  บาณี วย ีจะโฮ่ ยกีุ สจัโจ สจั สุณาย ||  
ห่อแม เมรา แร่ห์ เกยอา สจัแจ เลยอา มิลาย ||  เตน็ โก แม่ฮลั ฮดูร แฮ โย สจั รเฮ่ เลว็ ลาย ||๓||  นดัรี นาม ติอ๋าอีแอ 
เวณ็ กรัมา ปายอา นา ยาย ||  ปูแร ปาก สตัซงัคตั ลแฮ่ สตัคุร เป่แท ยสิ อาย  ||  อนัเดน็ นาเม รัตเตอา ดุค บิเคอา 
วโิจห์ ยาย ||  นานกั สบดั มิลาวรา นาเม นาม สมาย ||๔||๒๒||๕๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  อาปณา ป๋อ เตน็ ปายโอน 
ยนิ คุร กา สบดั บีจาร ||  สตัซงัคฺตี สดา เมล็ รเฮ่ สจัเจ เก คุณ ซาร ||  ดุบิถา แมลฺ จุกาอีอนั ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  สจัจี 
บาณี สจั มนั สจัเจ นาล เปอาร ||๑||  มนั เมเร ห่อแม แมลฺ ป๋ัร นาล ||  ฮรั นิรมลั สดา โซ่ห์ณา สบดั สวารัณฮาร ||๑|| 
รเฮา ||  สจัแจ สบดั มนั โม่เฮอา ปรัภ อาเป   เลย มิลาย ||  อนัเดน็ นาเม รัตเตอา โยตี โยต สมาย ||  โยตี ฮู ปรัภ 
ยาปดา เบน็ สตัคุร บูจฉฺ นา ปาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา สตัคุร เป่เทอา เตน็ อาย  ||๒||  เวณ็ นาแว ซภั ดุมณี ดูแย ป๋าย 
คุอาย ||  เตส็ เบน็ กะรี นา ยวีดี ดุคี แรณ วฮิาย ||  ปะรัม ปุหล่าณา อนัถฺลา เพร็ เพร็ อาแว   ยาย ||  นะดรั กเร ปรัภ 
อาปณี  อาเป   เลย มิลาย ||๓||        
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 ซภั กิช ซุณดา เวคดา เกว็ มุกรั ปัยอา ยาย ||  ปาโป ปาป กมาวเด ปาเป ปะแจห์้ ปะจาย ||  โซ ปรัภ นะดรั นา อาวยั 
มนัมุค บูจฉฺ นา ปาย ||  ยสิ เวคาเล โซอี เวแค นานกั คุรมุข ปาย ||๔||๒๓||๕๖||  ศิรีราก  แม่ห์ลา ๓ ||  เบน็ คุร โรค นา 
ตุททยั ห่อแม ปีร นา ยาย ||  คุร ปัรซาดี มนั วสัแซ นาเม รแฮ่ สมาย ||  คุร สบัดี ฮรั ปาอีแอ เบน็ สบัแด ปะรัม 
ปุหลาย ||๑||  มนั เร นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย ||  ราม นาม ซาล่าห์ ตู เพร็ อาวณั ยาณ นา โฮย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั อิโก ดาตา 
วรัตะดา ดูยา อวรฺั นา โกย ||  สบดั ซาล่าฮี มนั วสัแซ แซ่ห์เย  ฮี ซุค โฮย ||  ซภั นดัรี อนัดรั เวคดา แย ป่าแว แต เดย ์
||๒||  ห่อแม สภา กะณตั แฮ กณัแต นอ ซุค น่าเฮ ||  บิค กี การ กมาวณี บิค ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||  เบน็ นาแว ธอรฺ นา 
ปายนี ยมั ปุร ดูค สฮาเอ  ||๓||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ ดา ติแซ ดา อาถารฺ ||  คุร ปัรซาดี บุฉ่ีแอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร ||  
นานกั นาม สล่าห์ ตูน ํอนัตฺ นา ปาราวาร ||๔||๒๔||๕๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ตินา อนนัดฺ สดา ซุค แฮ ยนิา สจั นาม 
อาถารฺ ||  คุร สบัดี สจั ปายอา ดูค นิวารัณฮาร ||  สดา สดา ซาเจ คุณ กาแวห์่ ซาแจ นาย เปอาร ||  กิรปา กรั แก อาปณี  
ดิโตน ปะกตั ปันด๋าร ||๑||  มนั เร สดา อนนัดฺ คุณ กาย ||  สจัจี บาณี ฮรั ปาอีแอ ฮรั เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา ||  สัจจี 
ปักตี มนั ลาล ทีอา รัตตา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  คุร สบัดี มนั โม่เฮอา แกห์้ณา กะชู นา ยาย ||  เยห์่วา รัตตี สบดั สจัแจ 
อมัฤต ปีแว รัส คุณ กาย ||  คุรมุข เอห์้ รังค ์ปาอีแอ ยสิ โน กิรปา กเร รยาย ||๒||  ซนัซา เอห์้ ซนัซาร แฮ สุเตอา แรณ 
วฮิาย ||  เอก็ อาปแณ    ป่าแณ กั้ด เลยอนั อาเป   เลยโอน มิลาย ||  อาเป   ฮี อาป มนั วสัเซอา มายอา โม่ห์ จุกาย ||  
อาป วดาอี ดิตีอนั คุรมุข เดย ์บุฉ่าย ||๓||  ซภันา กา ดาตา เอก แฮ ปุเลอา เลย ซมัหยาย ||  เอก็ อาเป   อาป คุอายอนั 
ดูแย ฉะดิอนั ลาย ||  คุรมะตี ฮรั ปาอีแอ โยตี โยต มิลาย ||  อนัเดน็ นาเม รัตเตอา นานกั นาม สมาย ||๔||๒๕||๕๘||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  คุณวนัตี สจั ปายอา ตริสนา ตจัยฺ วกิาร ||  คุร สับดี มนั รังเกอา รัสนา เปรม เปอาร ||        
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 เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายโอ กรั เวโค่ห์ มนั วจีาร ||  มนัมุค แมลฺ นา อุตแร ยจิรั คุร สบดั นา กเร เปอาร ||๑||  มนั เมเร 
สตัคุร แก ป่าแณ จลั ||  นิจยฺ กัร๋ วแซ่ห์ อมัฤต ปีแวห์่ ตา ซุค ลแฮ แม่ฮลั ||๑|| รเฮา ||  ออคุณวนัตี คุณ โก นฮี แบฮณั 
นา มิแล ฮดูร ||  มนัมุค สบดั นา ยาใณ เอากณั โซ ปรัภ ดูรฺ ||  ยนีิ สจั ปะชาเณอา สจั รัตเต ป่ัรปูร ||  คุร สบัดี มนั 
เบเถ่อา ปรัภ มิเลอา อาป ฮดูร ||๒||  อาเป   รังกณั รังเกโอน สบัเด เลยโอน มิลาย ||  สจัจา รังค ์นา อุตแร โย สจั รัตเต 
เลว็ ลาย ||  จาเร กนุดา เป๋าว ์ทกัเก มนัมุค บูจฉฺ นา ปาย ||  ยสิ สตัคุร เมเล โซ มิแล สัจแจ สบดั สมาย ||๓||  มิตรึ 
กะเณเร กรั ทกักี เมรา ดุค กาแท โกย ||  เมล็ ปรีตมั ดุค กะเทอา สบดั มิลาวา โฮย ||  สจั คทัณา สจั ราส แฮ สจัเจ 
สจัจี โซย ||  สจั มิเล เซ นา วชุิแรห์ นานกั คุรมุข โฮย ||๔||๒๖||๕๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   การัณ กรัตา กเร 
สริสทฺ เดแค อาป อุปาย ||  ซภั เอโก เอก็ วรัตะดา อลคั นา ลเคอา ยาย ||  อาเป   ประภู ดยัอาล แฮ อาเป   เดย ์บุฉ่าย ||  
คุรมะตี สดั มนั วสัเซอา สจั รเฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  มนั เมเร คุร กี มนั แล รยาย ||  มนั ตนั ซีตลั ซภั ทีแอ นาม วสัแซ มนั 
อาย  ||๑|| รเฮา ||  เยน็ กรั การัณ ต่าเรอา โซอี ซาร กเรย ์||  คุร แก สบดั ปะชาณีแอ ยา อาเป   นะดรั กเรย ์||  เซ ยนั 
สบัเด โซ่ห์เณ เตต็ สจัแจ ดรับาร ||  คุรมุข สจัแจ สบดั รัตเต อาป เมเล กรัตาร ||๒||  คุรมะตี สจั สล่าห์ณา  ยสิ ดา 
อนัตฺ นา ปาราวาร ||  กทั กทั อาเป   หุกมั วสัแซ หุกเม กเร บีจาร ||  คุร สบัดี ซาล่าฮีแอ ห่อแม วโิจห์ โคย ||  ซา ตัน๋ 
นาแว บา้ห์รี เอากณัวนัตี โรย ||๓||  สัจ สล่าฮี สจั ลกา สจัแจ นาย ตริปัต โฮย ||  คุณ วจีารี คุณ ซงักระฮา เอากณุ 
กั้ดดา โต๋ย ||  อาเป   เมล มิลายดา เพร็ เวโชรา นา โฮย ||  นานกั คุร ซาล่าฮี อาปณา ยดูิ ปาอี ปรัภ โซย ||๔||๒๗||๖o||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ซุณ      ซุณ      กาม กะเฮลีเอ เกอา จแลห์ บา้ห์ ลุดาย ||  อาปณา เป็ร นา ปะชาณฮี เกอา โม่ห์ 
เดแซห์ ยาย ||  ยนีิ ซะคี กนัตฺ ปะชาเณอา ฮอ เตน็ แก ลาโก ปาย ||  เตน็ ฮี แยซี ที รฮ่า สตัซงัคตั เมล มิลาย ||๑||        



38 

 มุนเถ่ กรู มุธี กริูอาร ||  เป็ร ปรัภ ซาจา โซ่ห์ณา ปาอีแอ คุร บีจาร ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค กนัตฺ นา ปะชาณยั เตน็ เกว็ 
แรณ วฮิาย ||  กรับ อทีอา ตริสนา ยแลห์ ดุค ปาแวห์ ดูแย ป๋าย ||  สบดั รตีอา โซหากณี เตน็ วโิจห์ ห่อแม ยาย ||  สดา 
เป็ร ราแวห์่ อาปณา ตินา ซุเค ซุค วฮิาย ||๒||  กิอาน วฮูิณี เป็ร มุตีอา ปิรัม นา ปายอา ยาย ||  อเกอาน มตี อนัเถรฺ  แฮ 
เบน็ เป็ร เดเค ปุค นา ยาย ||  อาโวห์่  มิโลห์ สเฮรีโฮ แม เป็ร เดโฮ มิลาย ||  ปูแร ปาก สตัคุร มิแล เป็ร ปายอา สจั 
สมาย ||๓||  เซ สฮีอา โซหากณี ยนิ โก นะดรั กเรย ์||  คซมั ปะชาแณ่ห์ อาปณา ตนั มนั อาแก เดย ์||  กัร๋ วรั ปายอา 
อาปณา ห่อแม ดูรฺ กเรย ์||  นานกั โซ่ภาวนัตีอา โซหากณี อนัเดน็ ปะกตั กเรย ์||๔||๒๘||๖๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  
เอก็ เป็ร ราแวห์่ อาปณา ฮอ แก ดรั ปูโช ยาย ||  สตัคุร เซว ีเป๋า กรั แม เป็ร เดโฮ มิลาย ||  ซภั อุปาเอ อาเป   เวแค กิส 
เนแร กิส ดูรฺ ||  เยน็ เป็ร ซงัเก ยาเณอา เป็ร ราเว สดา ฮดูร ||๑||  มุนเถ่ ตู จลั คุร แก ป๋าย ||  อนัเดน็ ราแวห์่ เป็ร 
อาปณา แซ่ห์เย  สจั สมาย ||๑|| รเฮา ||  สบดั รตีอา โซหากณี สจัแจ สบดั ซีการ ||  ฮรั วรั ปาเอน็ กัร๋ อาปแณ    คุร แก 
เหต เปอาร ||  เซจยฺ สุห่าว ี ฮรั รังค ์รแว ปะกตั ปะเร ปันด๋าร ||  โซ ปรัภ ปรีตมั มนั วสัแซ เย ซภัแซ เดย ์อถารฺ ||๒||  
เป็ร ซาล่าฮนั อาปณา เตน็ แก ฮอ สดั บลัฮาแร เยา ||  มนั ตนั อรัปี  ศิร เดอี เตน็ แก ลากา ปาย ||  ยนีิ เอก็ ปะชาเณอา 
ดูยา เป๋า จุกาย ||  คุรมุข นาม ปะชาณีแอ นานกั สจั สมาย ||๓||๒๙||๖๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ญี สจัจา สจั ตู ซภั 
กิช เตแร จีแร ||  ลคั จอราซีห์ ตะรัสเด พิเร เบน็ คุร เป่เท ปีแร ||  ฮรั ญีโอ บคัเซ บคสั เลย ซูค สดา สะรีแร ||  คุร 
ปัรซาดี เซว กรี สจั แกฮ้รั กมัภีแร ||๑||  มนั เมเร นาม รัตเต ซุค โฮย ||  คุรมะตี นาม สล่าฮีแอ ดูยา อวรฺั นา โกย ||๑|| 
รเฮา ||  ตะรัม ราย โน หุกมั แฮ แบห์้ สัจจา ตะรัม บีจาร ||  ดูแย ป๋าย ดุสทฺ อาตมา โอห์้ เตรี ซรัการ ||  อเถ่อาตฺมี ฮรั 
คุณ ตาส มนั ยแปห์ เอก มุราร ||        
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 เตน็ กี เซวา ตะรัม ราย กแร ตัน๋ สวารัณฮาร ||๒||  มนั เก บิการ มแน่ห์ ตะแย มนั จูแก โม่ห์ อภิมาน ||  อาตมั ราม 
ปะชาเณอา แซ่ห์เย  นาม สะมาน ||  เบน็ สตัคุร มุกตั นา ปาอีแอ มนัมุค พิแร ดิวาน ||  สบดั นา จีแน กทันี บดันี กเร 
บิเคอา ม่าเฮ สะมาน ||๓||  ซภั กิช อาเป   อาป แฮ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  เยว็ โบลาเอ เตว็ โบลีแอ ยา อาป บุลาเอ โซย ||  
คุรมุข บาณี บรัมห์ แฮ สบดั มิลาวา โฮย ||  นานกั นาม สะมาล ตู เยต็ เซเวแอ ซุค โฮย ||๔||๓o||๖๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา 
๓ ||  ญกั ห่อแม แมลฺ ดุค ปายอา มลั ลากี ดูแย ป๋าย ||  มลั ห่อแม โต่ตี กิแว นา อุตแร เย โซ ตีรัท นาย ||  บโฮ่ เบถ็ 
กะรัม กมาวเด ดูณี มลั ลากี อาย  ||  ปเรแอ แมลฺ นา อุตแร ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย ||๑||  มนั เมเร คุร สรัณ อาแว   ตา 
นิรมลั โฮย ||  มนัมุค ฮรั ฮรั กรั ทกัเก แมลฺ นา สะกี โต๋ย ||๑|| รเฮา ||  มนั แมแล ปะกตั นา โฮวยั นาม นา ปายอา ยาย 
||  มนัมุค แมเล แมเล โมย ยาซนั ปัต กวาย ||  คุร ปัรซาดี มนั วสัแซ มลั ห่อแม ยาย สมาย ||  เยว็ อนัเถ่แร  ดีปัก 
บาลีแอ เตว็ คุร กิอาน อเกอาน ตะยาย ||๒||  ฮมั กีอา ฮมั กแร่ห์เก ฮมั มูรัค กาวาร ||  กรัแณ วาลา วสิเรอา ดูแย ป๋าย 
เปอาร ||  มายอา เยวดั ดุค นฮี ซภั เป๋าว ์ทกัเก ซนัซาร ||  คุรมะตี ซุค ปาอีแอ สจั นาม อุร ต๋าร ||๓||  ยสิ โน เมเล โซ 
มิแล ฮอ เตส็ บลัฮาแร เยา ||  เอ มนั ปักตี รัตเตอา สจั บาณี นิจยฺ เทา ||  มนั รัตเต เยห์่วา รัตตี ฮรั คุณ สจัเจ เกา ||  
นานกั นาม นา วสีแร สจัเจ ม่าเฮ สเมา ||๔||๓๑||๖๔||   ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||  แม มนั ตนั บิรโฮห์ อตั อกัลา เกว็ 
ปรีตมั มิแล กัร๋ อาย  ||  ยา เดคา ปรัภ อาปณา ปรัภ เดคิแอ ดุค ยาย ||  ยาย ปุชา เตน็ สจัยะณา ปรัภ กิต เบถ็ มิแล 
มิลาย ||๑||  เมเร สตัคุรา แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  ฮมั มูรัค มุกตัถฺ ซรัณากตี กรั กิรปา เมเล ฮรั โซย ||๑|| รเฮา ||  
สตัคุร ดาตา ฮรั นาม กา ปรัภ อาป มิลาแว โซย ||  สตัคุร ฮรั ปรัภ บุเฉ่อา คุร เยวดั อวรฺั นา โกย ||  ฮอ คุร ซรัณาอี 
แด่ห์ ปะวา กรั ดยัอา เมเล ปรัภ โซย ||๒||  มนัฮธั กิแน นา ปายอา กรั อุปาว  ทกัเก ซภั โกย ||        
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 แซ่ฮสั เซอาณปั กรั รเฮ่ มนั โกแร รังค ์นา โฮย ||  กรู กปัท กิแน นา ปายโอ โย บีแย คาแว โซย ||๓||  ซภันา เตรี อาส 
ปรัภ ซภั ญีอ ์เตเร ตูน ํราส ||  ปรัภ ตุตโถ่ห์ คาลี โก นฮี ดรั คุรมุขคา โน ซาบาส ||  บิค ป่อยลั ดุบเด กั้ด แล ยนั นานกั 
กี อรัดาส ||๔||๑||๖๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  นาม มิแล มนั ตริปตีแอ เบน็ นาแม ตริก ยวีาส ||  โกอี คุรมุข สะยณั เย 
มิแล แม ดะเซ ปรัภ คุณตาซ ||  ฮอ เตส็ วโิทห์ จอ คนันีแอ แม นาม กเร ปัรกาซ ||๑||  เมเร ปรีตมา ฮอ ยวีา นาม ติอ๋าย 
||  เบน็ นาแว ยวีณั นา ทีแอ เมเร สตัคุร นาม ดริราย ||๑|| รเฮา ||  นาม อโมลกั   รตนั แฮ ปูเร สัตคุร ปาส ||  สัตคุร 
เซแว ลเกอา กั้ด รตนั เดแว ปัรกาซ ||  ตัน๋ วดัป่ากี วดัป่ากีอา โย อาย  มิเล คุร ปาส ||๒||  ยนิา สตัคุร ปุรัค นา เป่เทโอ 
เซ ปากฮีณ วสั กาล ||  โอย เพร็ เพร็ โยน ปะหวา่อีแอห์ เวจ็ วสิทา กรั วกิราล ||  โอนา ปาส ดุอาส นา ปิทีแอ ยนิ 
อนัตรั กโรถ จนัดาล ||๓||  สตัคุร ปุรัค อมัฤต ซรั วดัป่ากี นาแวห์่ อาย  ||  อุน  ยนมั ยนมั กี แมลฺ อุตแร นิรมลั นาม 
ดริราย ||  ยนั นานกั อุตมั ปัด ปายอา สตัคุร กี เลว็ ลาย ||๔||๒||๖๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  คุณ กาวา คุณ วทิรา คุณ 
โบลี เมรี มาย ||  คุรมุข สะยณั คุณการีอา เมล็ สะยณั ฮรั คุณ กาย ||  ฮีแร ฮีร เมล็ เบเถ่อา รังค ์จลแูล นาย ||๑||  เมเร 
โควนิดา คุณ กาวา ตริปัต มนั โฮย ||  อนัตรั เปอาส ฮรั นาม กี คุร ตุส มิลาแว โซย ||๑|| รเฮา ||  มนั รังโกห์ วดัป่ากีโฮ 
คุร ตุธา กเร ปเซา ||  คุร นาม ดริราเอ รังค ์เซ็ว ฮอ สตัคุร แก บลั เยา ||  เบน็ สตัคุร ฮรั นาม นา ลภัอี ลคั โกที กะรัม 
กะเมา ||๒||  เบน็ ป่ากา สตัคุร นา มิแล กัร๋ แบเธอา นิกทั เน็ต ปาส ||  อนัตรั อเกอาน ดุค ปะรัม แฮ เวจ็ ปัรดา ดูรฺ 
ปอีอาส ||  เบน็ สตัคุร เป่เท กนัจนั นา ทีแอ มนัมุค โล่ห์ บูดา เบรี ปาส ||๓||  สตัคุร โบฮิท ฮรั นาว แฮ กิต เบถ็ จเรอา 
ยาย ||  สตัคุร แก ป่าแณ โย จลัแล เวจ็ โบฮิท แบธา อาย  ||  ตัน๋ ตัน๋ วดัป่ากี นานกา ยนิา สตัคุร เลย มิลาย 
||๔||๓||๖๗||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  ฮอ ปันทฺ ดะซาอี เน็ต ครี โกอี ปรัภ ดะเซ เตน็ เยา ||  ยนีิ เมรา เปอารา ราเวอา เตน็ ปีแช ลาก 
พิเรา ||  กรั มินนตั กรั โยดฺรี แม ปรัภ มิลแณ กา เจา ||๑||  เมเร ป่าอี ยนา โกอี โม โก ฮรั ปรัภ เมล มิลาย ||  ฮอ สตัคุร 
วโิทห์ วาเรอา เยน็ ฮรั ปรัภ ดีอา ดิคาย ||๑|| รเฮา ||  โฮย นิมาณี แด่ห์ ปะวา ปูเร สตัคุร ปาส ||  นิมาเณอา คุร มาณ แฮ 
คุร สตัคุร กเร ซาบาส ||  ฮอ คุร ซาล่าห์ นา รัจย ูแม เมเล ฮรั ปรัภ ปาส ||๒||  สตัคุร โน ซภั โก โลจฺดา เยตา ยกตั ซภั 
โกย ||  เบน็ ป่ากา ดรัซนั นา ทีแอ ปากฮีณ แบห์้ โรย ||  โย ฮรั ปรัภ ป่าณา โซ ทีอา ตุ๋ร ลิเคอา นา เมแท โกย ||๓||  
อาเป   สตัคุร อาป ฮรั อาเป   เมล มิลาย ||  อาป ดยัอา กรั เมลซี คุร สตัคุร ปีแช ปาย ||  ซภั ญกัยวีนั ญกั อาป แฮ 
นานกั ยลั ยแลห์ สมาย ||๔||๔||๖๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  รัส อมัฤต นาม รัส อตั ปะลา กิต เบถ็ มิแล รัส คาย ||  ยาย 
ปุโช่ห์ โซหากณี ตุซา เกว็ กรั มิเลอา ปรัภ อาย  ||  โอย เวปัรวา่ห์ นา โบลนี ฮอ มลั มลั โต่วา เตน็ ปาย ||๑||  ป่าอี เร 
เมล็ สะยณั ฮรั คุณ ซาร ||  สะยณั สตัคุร ปุรัค แฮ ดุค กั้ดแด ห่อแม มาร ||๑|| รเฮา ||  คุรมุขคีอา โซหากณี เตน็ ดยัอา 
ปอี มนั อาย  ||  สตัคุร วจนั ระตนั แฮ โย มนัเน โซ ฮรั รัส คาย ||  เซ วดัป่ากี วดั ยาณีแอห์ ยนิ ฮรั รัส คาถ่า คุร ป๋าย 
||๒||  เอห์้ ฮรั รัส วณั เตณ็ ซะภตั แฮ ปากฮีณ นฮี คาย ||  เบน็ สตัคุร ปัลแล นา ปแว มนัมุค รเฮ่ บิลลาย ||  โอย สตัคุร 
อาแก นา นิแวห์่ โอนา อนัตรั กโรถ บลาย ||๓||  ฮรั ฮรั ฮรั รัส อาป แฮ อาเป   ฮรั รัส โฮย ||  อาป ดยัอา กรั เดวซี 
คุรมุข อมัฤต โจย ||  ซภั ตนั มนั ฮเรอา โฮยอา นานกั ฮรั วสัเซอา มนั โซย ||๔||๕||๖๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  ดินสั 
จะเเร เพร็ อาทฺแว แรณ สบาอี  ยาย ||  อาว กะแท นรั นา บุแฉ่ เน็ต มูซา ลาจยฺ ทุกาย ||  กรุ มิธธา มายอา ปัสเรอา 
มนัมุค ลกั มาคี ปะแจ ปะจาย ||๑||  ป่าอี เร แม มีต สคา ปรัภ โซย ||  ปุต กลตั โม่ห์ บิค แฮ อนัตฺ เบลี โกย นา โฮย 
||๑|| รเฮา ||  คุรมตั ฮรั เลว็ อุบเร อะลิปตฺ รเฮ่ ซรัณาย ||        



42 

 โอนี  จลณั สดา นิฮาเลอา ฮรั ครัจ ลีอา ปัต ปาย ||  คุรมุข ดรักา้ห์ มนันีแอห์้ ฮรั อาป เลย กลั ลาย ||๒||  คุรมุขคา โน 
ปันทฺ ปัรกะทา ดรั ธาก นา โกอี ปาย ||  ฮรั นาม สล่าฮนั นาม มนั นาม แร่ฮนั เลว็ ลาย ||  อนัฮดั ตุนี ดรั วจัยฺเด ดรั 
สจัแจ โซ่ภา ปาย ||๓||  ยนีิ คุรมุข นาม สล่าเฮอา ตินา ซภั โก กะแฮ ซาบาส ||  เตน็ กี ซงัคตั เดห์้ ปรัภ แม ยาเจก็ กี 
อรัดาส ||  นานกั ปาก วดัเด ตินา คุรมุขคา ยนิ อนัตรั นาม ปัรกาซ ||๔||๓๓||๓๑||๖||๗o||   ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||  
เกอา ตู รัตตา เดค แก ปุตรึ กลตัรึ ซีการ ||  รัส โป่แกห์ คุซีอา กแร่ห์ มาแณ่ห์ รังค ์อปารฺ ||  บฮุต กแร่ห์ พุรมายซี 
วรัแตห์้ โฮย อพารฺ   ||  กรัตา จิต นา อาวยั มนัมุค อั้นถฺ กวาร ||๑||  เมเร มนั ซุคดาตา ฮรั โซย ||  คุร ปัรซาดี ปาอีแอ 
กะรัม ปราปัต โฮย ||๑|| รเฮา ||  กะปัร โปคค ์ลปัทายอา โซยนา รุปา คาก ||  แฮวรั แกวรั บโฮ่ รังเก กีเอ รัท อทากฺ ||  
กิส ฮี จิต นา ปาวฮี บิสเรอา ซภั ซาก ||  ศิรยณัฮารฺ ปุหลายอา เวณ็ นาแว นาปาก ||๒||  แลดา บดั ดุอาย ตูน ํมายอา 
กแร่ห์ อิกตั ||  ยสิ โน ตูน ํปะตีอายดา โซ ซณั ตุแฉ่ อเน็ต ||  อหงัการฺ   กแร่ห์ อหงัการีอา เวอาเปอา มนั กี มตั ||  เตน็ 
ปรัภ อาป ปุหลายอา นา เตส็ ยาต นา ปัต ||๓||  สตัคุร ปุรัค มิลายอา อิโก สะยณั โซย ||  ฮรั ยนั กา ราคา เอก แฮ เกอา 
มาณสั ห่อแม โรย ||  โย ฮรั ยนั ป่าแว โซ กเร ดรั เพร นา ปาแว โกย ||  นานกั รัตตา รังค ์ฮรั ซภั ญกั แม่ห์ จานณั 
โฮย ||๔||๑||๗๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  มนั บิลาส บโฮ่ รังค ์กะหน่า ดริสทฺ ปู๋ ล คุซีอา ||  ฉะตรึถาร บาทซ่าฮีอา เวจ็ 
แซ่ห์เซ ปะรีอา ||๑||  ป่าอี เร ซุค ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  ลิเคอา เลค เตน็ ปุรัค บิถ่าแต ดุค แซ่ห์ซา เมท็ เกยอา ||๑|| รเฮา ||  
เยเต ทาน ทนนัตรา เตเต เป๋าว ์อายอา  ||  ตัน๋ ปาตี วดั ปู่ มีอา เมรี เมรี กรั ปะเรอา ||๒||  หุกมั จลาเอ นิซงัค ์โฮย วรัแต 
อะพเรอา ||  ซภั โก วสักตั กรั เลยโอน เบน็ นาแว คาก รเลอา ||๓||  โกท เตตีส เซวกา เซ็ถ ซาเถก็ ดรั คเรอา ||  
กิรัมบารี วดั ซ่าห์บี ซภั นานกั สุปัน ทีอา ||๔||๒||๗๒||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ป่ัลเก อุธ ปะโปลีแอ เวณ็ บุเฉ่ มุกตัถฺ อะยาณ ||  โซ ปรัภ จิต นา อายโอ  ฉุแทกี เบบาณ ||  
สตัคุร เซตี จิต ลาย สดา สดา รังค ์มาณ ||๑||  ปราณี ตูน ํอายอา  ล่าฮา แลณ ||  ลกา กิต กพุกัเร ซภั มุกดี จลี แรณ ||๑|| 
รเฮา ||  กดุมั กเร ปัส ปังคีอา ดิแซ น่าฮี กาล ||  โอแต ซาท มนุค แฮ พาทา มายอา ยาล ||  มุกเต เซอี ป่าลีแอห์ เย สจัจา 
นาม สะมาล ||๒||  โย กัร๋ ฉดั กวาวณา โซ ลกา มนั ม่าเฮ ||  ยแิท ยาย ตุตถฺ วรัตะณา เตส็ กี จินตา น่าเฮ ||  พาเท เซอี 
นิกเล เย คุร กี แปรี ป้าเฮ ||๓||  โกอี รัค นา สะกยั ดูยา โก นา ดิคาย ||  จาเร กนุดา ป๋าลฺ แก อาย  ปัยอา ซรัณาย ||  
นานกั สจัแจ ปาตซ่าห์ ดุบดา เลยอา กะด๋าย ||๔||๓||๗๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  กะรี โม่ฮตั กา ปาหุณา กาจยฺ 
สวารัณฮาร ||  มายอา กาม เวอาเปอา ซมัแฉ่ น่าฮี กาวาร ||  อุธ จเลอา ปัชตายอา ปะเรอา วสั ยนัดาร ||๑||  อนัเถ่ ตูน ํ
แบธา กนัถ่ี ป้าเฮ ||  เย โฮว ีปูรัน ลิเคอา ตา คุร กา บจนั กมาเฮ ||๑|| รเฮา ||  ฮรี น่าฮี แน่ห์ ดดัรี ปะกี วดัฎณัฮารฺ ||  แล 
แล ดาต ปฮุเตอา ลาเว กรั ตยัอาร ||  ยา โฮอา หุกมั กิรซาณ ดา ตา ลุณ มิเณอา เคตาร ||๒||  แป้ห์ลา แป้ฮรั ตัน่แถ่ 
เกยอา ดูแย ป๋ัร โซยอา ||  ตีแย จาค จะขายอา จอแท โป๋ร เป่ยอา ||  กดั ฮี จิต นา อายโอ  เยน็ ญีโอ เป็นดฺ ดีอา ||๓||  
ซ่าถซงัคตั โก วาเรอา ญีโอ กีอา กรุบาณ ||  ยสิ เต โซ่ฉ่ี มนั ปอี มิเลอา ปุรัค สุยาณ ||  นานกั ดิธา สดา นาล ฮรั 
อนัตรัยามี ยาณ ||๔||๔||๗๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ซภัเภ กลา วสิรัน อิโก วซิรั นา เยา ||  ตัน่ถ่า ซภั ยลาย แก คุร นาม 
ดีอา สจั สุเอา ||  อาซา ซภัเภ ล่าเฮ แก อิกา อาส กะเมา ||  ยนีิ สตัคุร เซเวอา เตน็ อะแก มิเลอา เทา ||๑||  มนั เมเร กรัเต 
โน ซาล่าห์ ||  ซภัเภ ฉดั เซอาณปา  คุร กี แปรี ป้าเฮ ||๑|| รเฮา ||  ดุค ปุค แน่ห์ เวอาปัย เย ซุคดาตา มนั โฮย ||  กิต ฮี 
กมั นา ฉิยแีอ ยา ฮิรแด สจัจา โซย ||  ยสิ ตูน ํรัคแคห์ หทั เด เตส็ มาร นา สะแก  โกย ||  ซุคดาตา คุร เซวแีอ ซภั 
เอากณั กั้ดแด โต๋ย ||๒||  เซวา มงัแก เซวโก ลาอีอาน ํอปันี     เซว ||        
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 ซาถู่   ซงัค ์มสกัเต ตูแธ ปาวา เดว ||  ซภั กิช วสักตั ซาเฮแบ  อาเป   กรัณ กเรว ||  สตัคุร แก บลัฮารแณ มนัซา ซภั 
ปูเรว ||๓||  อิโก ดิแซ สจัยะโณ อิโก ป่าอี มีต ||  อิกแซ  ดี ซามกัรี อิกแซ  ดี แฮ รีต ||  อิกสั เซ็ว มนั มาเนอา ตา โฮอา 
เน่ห์จลั จีต ||  สจั คาณา สจั แปนณา เทก นานกั สจั กีต ||๔||๕||๗๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ซภัเภ โทก ปราปเต เย 
อาแว   เอก็ หทั ||  ยนมั ปะดารัท สพลั แฮ เย สจัจา สบดั กทั ||  คุร เต แม่ฮลั ปราปเต ยสิ ลิเคอา โฮแว มทั ||๑||  เมเร 
มนั เอกสั เซ็ว จิต ลาย ||  เอกสั เบน็ ซภั ตัน่ถฺ แฮ ซภั มิเทอา โม่ห์ มาย ||๑|| รเฮา ||  ลคั คุซีอา ปาตซาฮีอา เย สตัคุร 
นะดรั กเรย ์||  นิมคั เอก ฮรั นาม เดย ์เมรา มนั ตนั ซีตลั โฮย ||  ยสิ โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ สตัคุร จรัน กะเฮ ||๒||  สพลั 
มูรัต สพัลา กะรี เยต็ สจัเจ นาล เปอาร ||  ดูค ซนัตาป นา ลกยั ยสิ ฮรั กา นาม อถารฺ ||  บา้ห์ ปะกรั คุร กา้เดอา โซอี 
อุตเรอา ปารฺ ||๓||  ทาน สุห่าวา ปวติ แฮ ยแิท ซนัตฺ สภา ||  โด่อี เตส็ ฮี โน มิแล เยน็ ปูรา คุรู ลภับา ||  นานกั บะถ่า 
กัร๋ ตะฮาน ํยแิท มิรัต นา ยนมั ยรา ||๔||๖||๗๖||  ศิรีราก  แม่ห์ลา ๕ ||  โซอี ติอ๋าอีแอ ญีอะเร ศิร ซาฮาน ํ ปาตซ่าห์ ||  
เตส็ ฮี กี กรั อาส มนั ยสิ กา ซะภสั เวซ่าห์ ||  ซภั เซอาณปา  ฉดั แก คุร กี จรัณี ป้าโฮ ||๑||  มนั เมเร ซุค แซ่ฮจัยฺ เซตี 
ยปั เนา ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ ติอ๋าย ตูน ํคุณ โกอินดฺ เน็ต เกา ||๑|| รเฮา ||  เตส็ กี ซรันี ปัร มนา ยสิ เยวดั อวรฺั นา โกย ||  
ยสิ ซิมรัต   ซุค โฮย กะหน่า ดุค ดะรัด นา มูเล โฮย ||  สดา สดา กรั จากรี ปรัภ ซาฮิบ สจัจา โซย ||๒||  ซ่าถซงัคตั 
โฮย นิรมะลา กะทีแอ ยมั กี พาส ||  ซุคดาตา แป๋ ป่ันยะโน เตส็ อาแก กรั อรัดาส ||  เมฮรั กเร ยสิ เมฮรัวาน ตาน ํ
การัจ อาแว   ราส ||๓||  บโฮโต บฮุต วคาณีแอ อูโจ  อูจา เทา ||  วรันา เจห์้นา บา้ห์รา กีมตั แกห์้ นา สเกา ||  นานกั 
โก ปรัภ เมยอา กรั สจั เดโวห์ อปัณา เนา ||๔||๗||๗๗||  ศิรีราก  แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ติอ๋าเอ โซ ซุคี เตส็ มุค อูยลั โฮย ||  
ปูเร คุร เต ปาอีแอ ปัรกทั ซภันี โลย ||  ซ่าถซงัคตั แก กัร๋ วสัแซ เอโก สจัจา โซย ||๑||        
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 เมเร มนั ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||  นาม สฮาอี  สดา ซงัค ์อาแก เลย ฉะดาย ||๑|| รเฮา ||  ดุนีอา กีอา วเดอาอีอา เกาแน 
อาแวห์่ กาม ||  มายอา กา รังค ์ซภั พิกา ยาโต บินสั นิดาน ||  ยา แก ฮิรแด ฮรั วสัแซ โซ ปูรา ปัรถาน ||๒||  ซาถู่   กี 
โฮโอ เรณุกา อปัณา อาป เตอาก ||  อุปาว  เซอาณปั สกลั ฉดั คุร กี จรัณี ลาก ||  ติแซห์ ปราปัต รตนั โฮย ยสิ มสัตกั 
โฮแว ปาก ||๓||  ติแซ ปราปัต ป่าอีโฮ ยสิ เดแว ปรัภ อาป ||  สตัคุร กี เซวา โซ กเร ยสิ บินแซ ห่อแม ตาป ||  นานกั 
โก คุร เป่เทอา บินเซ สกลั ซยัตาป ||๔||๘||๗๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  เอก็ ปะชาณู ญีอ ์กา อิโก รคณัฮาร ||  อิกสั กา 
มนั อาสฺรา  อิโก ปราณ อถารฺ ||  เตส็ ซรัณาอี สดา ซุค ปารบรัมห์ กรัตาร ||๑||  มนั เมเร สกลั อุปาว  เตอาก ||  คุร 
ปูรา อาราถ เน็ต อิกสั กี เลว็ ลาก ||๑|| รเฮา ||  อิโก ป่าอี เมต็ เอก็ อิโก มาต ปิตา ||  อิกสั กี มนั เทก แฮ เยน็ ญีโอ 
เป็นดฺ ดิตา ||  โซ ปรัภ มโน่ห์ นา วสิแร เยน็ ซภั กิช วสั กีตา ||๒||  กัร๋ อิโก บา้ฮรั อิโก ทาน ทนนัตรั อาป ||  ญีอ ์ยนัตฺ 
ซภั เยน็ กีเอ อาธ แป้ฮรั เตส็ ยาป ||  อิกสั เซตี รัตเตอา นา โฮว ีโศก ซนัตาป ||๓||  ปารบรัมห์ ปรัภ เอก แฮ ดูยา น่าฮี 
โกย ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ กา โย เตส็ ป่าแว โซ โฮย ||  คุร ปูแร ปูรา เป่ยอา ยปั นานกั สจัจา โซย ||๔||๙||๗๙||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ยนิา สตัคุร เซ็ว จิต ลายอา เซ ปูเร ปัรถาน ||  ยนิ โก อาป ดยัอาล โฮย เตน็ อุปแย มนั กิอาน ||  
ยนิ โก มสัตกั ลิเคอา เตน็ ปายอา ฮรั นาม ||๑||  มนั เมเร เอโก นาม ติอ๋าย ||  สรับ   ซุคา ซุค อูปแยห์่ ดรักา้ห์ แปถ่า 
ยาย ||๑|| รเฮา ||  ยนมั มรัณ กา ป๋อ เกยอา เป๋า ปะกตั โคปาล ||  ซาถู่   ซงัคตั นิรมะลา อาป กเร ปรัตปาล ||  ยนมั มรัณ 
กี มลั กะทีแอ คุร ดรัซนั เดค นิฮาล ||๒||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา ปารบรัมห์ ปรัภ โซย ||  ซภันา ดาตา เอก แฮ ดูยา 
น่าฮี โกย ||  เตส็ ซรัณาอี ฉุทีแอ กีตา โลเร โซ โฮย ||๓||  ยนิ มนั วสัเซอา ปารบรัมห์ เซ ปูเร ปัรถาน ||  เตน็ กี โซ่ภา 
นิรมะลี ปัรกทั ไป๋ ยะฮาน ||  ยนีิ เมรา ปรัภ ติอ๋ายอา นานกั เตน็ กรุบาน ||๔||๑o||๘o||        
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 ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  เมล็ สตัคุร ซภั ดุค เกยอา ฮรั ซุค วสัเซอา มนั อาย  ||  อนัตรั โยต ประกาซีอา เอกสั เซ็ว เลว็ 
ลาย ||  เมล็ ซาถู่   มุค อูยฺลา ปูรัน ลิเคอา ปาย ||  คุณ โควนิดฺ เน็ต กาวเณ นิรมลั ซาแจ นาย ||๑||  เมเร มนั คุร สับดี ซุค 
โฮย ||  คุร ปูเร กี จากรี บิรทา ยาย นา โกย ||๑|| รเฮา ||  มนั กีอา อิชาน ํปูรีอา ปายอา นาม นิถาน ||  อนัตรัยามี สดา 
ซงัค ์กรัแณฮาร ปะชาน ||  คุร ปัรซาดี มุค อูยฺลา ยปั นาม ดาน อิสนาน ||  กาม กโรถ โลภ บินเซอา ตะเยอา ซภั 
อภิมาน ||๒||  ปายอา ล่าฮา ลาภ นาม ปูรัน โฮเอ กาม ||  กรั กิรปา ปรัภ เมเลอา ดีอา อปัณา นาม ||  อาวณั ยาณา แร่ห์ 
เกยอา อาป โฮอา เมฮรัวาน ||  สจั แม่ฮลั กัร๋ ปายอา คุร กา สบดั ปะชาน ||๓||  ปะกตั ยนา โก ราคดา อาปณี  กิรปา 
ต๋าร ||  หะลตั ปะลตั มุค อูยฺเล  ซาเจ เก คุณ ซาร ||  อาธ แป้ฮรั คุณ ซารฺเด    รัตเต รังค ์อปารฺ ||  ปารบรัมห์ ซุค ซากโร 
นานกั สดั บลัฮารฺ ||๔||๑๑||๘๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ปูรา สตัคุร เย มิแล ปาอีแอ สบดั นิถาน ||  กรั กิรปา ปรัภ 
อาปณี  ยปัปีแอ อมัฤต นาม ||  ยนมั มรัณ ดุค กาทีแอ ลาแก แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||๑||  เมเร มนั ปรัภ ซรัณาอี ปาย ||  ฮรั 
เบน็ ดูยา โก นฮี เอโก นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอีแอ ซากรั คุณี อท่าห์ ||  วดัป่ากี เมล็ ซงัคตี สจัจา 
สบดั วซ่ิาห์ ||  กรั เซวา ซุค ซากแร ศิร ซาฮา ปาตซ่าห์ ||๒||  จรัณ กมลั กา อาสฺรา  ดูยา น่าฮี เธา ||  แม ตัร๋ เตรี 
ปารบรัมห์ เตแร ตาณ รเฮา ||  นิมาเณอา ปรัภ มาณ ตูน ํเตแร ซงัค ์สเมา ||๓||  ฮรั ยปัปีแอ อาราถ่ีแอ อาธ แป้ฮรั 
โควนิดฺ ||  ญีอ ์ปราณ ตนั ตัน๋ รัคเค กรั กิรปา ราคี ยนิดฺ ||  นานกั สกัเล โดค อุตาริอนั ปรัภ ปารบรัมห์ บคัซินดฺ 
||๔||๑๒||๘๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ปรีต ลกี เตส็ สจั เซ็ว มแร นา อาแว   ยาย ||  นา เวโชเรอา วชุิแร ซภั แม่ห์ รเฮอา 
สมาย ||  ดีน ดะรัด ดุค ป่ันยะนา เซวกั แก สตั ป๋าย ||  อะจรัจยฺ รูป นิรันยฺโน คุร เมลายอา มาย ||๑||  ป่าอี เร มีต กแร่ห์ 
ปรัภ โซย ||        
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 มายอา โม่ห์ ปรีต ตริก ซุคี นา ดีแซ โกย ||๑|| รเฮา ||  ดานา ดาตา ซีลวนัตฺ นิรมลั รูป อปารฺ ||  สคา สฮาอี  อตั วดัดา 
อูจา วดัดา อปารฺ ||  บาลกั บิรัถ นา ยาณีแอ เน่ห์จลั เตส็ ดรัวาร ||  โย มงักีแอ โซอี ปาอีแอ นิถ่ารา อาถารฺ ||๒||  ยสิ 
เปคตั เกล็วคิ หิแรห์ มนั ตนั โฮแว ซานตฺํ ||  เอก็ มนั เอก ติอ๋าอีแอ มนั กี ล่าเฮ ปะหรานตฺ ||  คุณ นิถาน เนาตนั สดา 
ปูรัน ยา กี ดาต ||  สดา สดา อาราถ่ีแอ เดน็ วสิโร่ห์ นฮี ราต ||๓||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ กา สคา โควนิดฺ ||  ตนั มนั 
ตัน๋ อรัปี  ซภัโภ สกลั วารีแอ เอห์้  ยนิดฺ ||  เดแค สุแณ ฮดูร สดั กทั กทั บรัมห์ รวนิดฺ ||  อกิรัตกะณา โน ปาลดา ปรัภ 
นานกั สดั บคัซินดฺ ||๔||๑๓||๘๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ตัน๋ เยน็ ปรัภ ดีอา รเคอา แซ่ฮจัยฺ สวาร ||  สรับ   
กะลา กรั ทาเปอา อนัตรั โยต อปารฺ ||  สดา สดา ปรัภ ซิมรีแอ อนัตรั รัค อุร ต๋าร ||๑||  เมเร มนั ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกย 
||  ปรัภ ซรัณาอี สดา รโฮ่ ดูค นา เวอาแป โกย ||๑|| รเฮา ||  รตนั ปะดารัท มาณกา โซยนา รุปา คาก ||  มาต ปิตา สุต 
บนัถฺปา กเูร ซภัเภ ซาก ||  เยน็ กีตา ติแซห์ นา ยาใณ มนัมุค ปัส นาปาก ||๒||  อนัตรั บา้ฮรั เราว ์รเฮอา เตส็ โน 
ยาแณ ดูรฺ ||  ตริสนา ลากี รัจ รเฮอา อนัตรั ห่อแม กรู ||  ปักตี นาม วฮูิเณอา อาแวห์่ วนัแญห์ ปูร ||๓||  ราค เล่โฮ ปรัภ 
กรัณฮาร ญีอ ์ยนัตฺ กรั ดยัอา ||  เบน็ ปรัภ โกย นา รคนัฮาร มฮ่า บิกทั ยมั เป่ยอา ||  นานกั นาม นา วสีโร กรั อปันี     
ฮรั เมยอา ||๔||๑๔||๘๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  เมรา ตนั อรั ตัน๋ เมรา ราจยฺ รูป แม เดส ||  สุต ดารา บนัตา อเนก  บฮุต 
รังค ์อรั เวส ||  ฮรั นาม ริแด นา วสัอี การัจ กิแต นา เลค ||๑||  เมเร มนั ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||  กรั ซงัคตั เน็ต ซ่าถ กี คุร 
จรัณี จิต ลาย ||๑|| รเฮา ||  นาม นิถาน ติอ๋าอีแอ มสัตกั โฮแว ปาก ||  การัจ ซภั สวารีแอห์        คุร กี จรัณี ลาก ||  
ห่อแม โรค ปะหราํ กะทีแอ นา อาแว   นา ยาก ||๒||  กรั ซงัคตั ตู ซ่าถ กี อธัสธั ตีรัท เนา ||  ญีโอ ปราณ มนั ตนั ฮเร 
ซาจา เอห์้ สุเอา ||        
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 แอแท  มิแล่ห์ วดาอีอา ดรักา้ห์ ปาแวห์ เทา ||๓||  กเร กราเอ อาป ปรัภ ซภั กิช เตส็ ฮี หาท ||  มาร อาเป   ยวีาลดา 
อนัตรั บา้ฮรั ซาท ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี สรับ   กะทา เก นาท ||๔||๑๕||๘๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  สรัณ เปย ปรัภ 
อาปเณ     คุร โฮอา กิรปาล ||  สัตคุร แก อุปเดสฺแอ บินเซ สรับ   ยนัยาล ||  อนัดรั ลกา ราม นาม อมัฤต นะดรั นิฮาล 
||๑||  มนั เมเร สตัคุร เซวา ซาร ||  กเร ดยัอา ปรัภ อาปณี  เอก็ นิมคั นา มโน่ห์ วซิาร || รเฮา ||  คุณ โควนิดฺ เน็ต 
กาวแีอห์ เอากณุ กะทณัฮาร ||  เบน็ ฮรั นาม นา ซุค โฮย กรั ดิเธ บิสทาร ||  แซ่ห์เย  ซิพตี รัตเตอา เป่าวย์ลั อุตเร ปารฺ 
||๒||  ตีรัท วรัต ลคั ซนัยฺมา ปาอีแอ ซาถู่   ตู๋ร ||  ลูก กมาแว กิส เต ยา เวแค สดา ฮดูร ||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา 
ปรัภ เมรา ป่ัรปูร ||๓||  สจั ปาตซ่าฮี อมรั สจั สจัเจ สจัจา ทาน ||  สจัจี กดุรัต ต่ารีอนั สจั ศิรเยโอน ยะฮาน ||  นานกั 
ยปัปีแอ สจั นาม ฮอ สดา สดา กรุบาน ||๔||๑๖||๘๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  อุดมั  กรั ฮรั ยาปณา วดัป่ากี ตัน๋ คาท ||  
ซนัตฺซงัค ์ฮรั สิมรัณา มลั ยนมั ยนมั กี กาท ||๑||  มนั เมเร ราม นาม ยปั ยาป ||  มนั อิเช พลั ปุ่นจฺ ตู ซภั จูแก โศก 
ซนัตาป || รเฮา ||  ยสิ การัณ ตนั ต่าเรอา โซ ปรัภ ดิธา นาล ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูเรอา ปรัภ อาปณี  นะดรั นิฮาล ||๒||  
มนั ตนั นิรมลั โฮยอา ลากี สาจ ปรีต ||  จรัณ ปะเย ปารบรัมห์ เก ซภั ยปั ตปั เตน็ ฮี กีต ||๓||  รตนั ยเวฮรั มาณิกา 
อมัฤต ฮรั กา เนา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ รัส ยนั นานกั ฮรั คุณ เกา ||๔||๑๗||๘๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  โซอี ซาสตึ 
ซอณ โซย เยต็ ยปัปีแอ ฮรั เนา ||  จรัณ กมลั คุร ตัน๋ ดีอา มิเลอา นิทาเว เทา ||  ซาจี ปูนย ีสจั ซนัยฺโม อาธ แป้ฮรั คุณ 
เกา ||  กรั กิรปา ปรัภ เป่เทอา มรัณ นา อาวณั เยา ||๑||  เมเร มนั ฮรั ปัจยฺ สดา เอก็ รังค ์||  กทั กทั อนัตรั เราว ์รเฮอา 
สดา สฮาอี  ซงัค ์||๑|| รเฮา ||  ซุคา กี เมต็ เกอา กณี ยา ซิมรี โควนิดฺ ||  ยนิ จาเคอา เซ ตริปตาเซอา โอห์้  รัส ยาแณ 
ยนิดฺ ||        
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 ซนัตา ซงัคตั มนั วสัแซ ปรัภ ปรีตมั บคัซินดฺ ||  เยน็ เซเวอา ปรัภ อาปณา โซอี ราจยฺ นรินดฺ ||๒||  ออซรั ฮรั ยสั คุณ 
รมณั เยต็ โกท มยนั อิสนาน ||  รัสนา อุจแร คุณวตี โกย นา ปุแย ดาน ||  ดริสทฺ ต๋าร มนั ตนั วสัแซ ดยัอาล ปุรัค 
เมฮรัวาน ||  ญีโอ เป็นดฺ ตัน๋ เตส็ ดา ฮอ สดา สดา กรุบาน ||๓||  มิเลอา กะเด นา วชุิแร โย เมเลอา กรัตาร ||  ดาซา เก 
บนัถัน่ กะเทอา ซาแจ ศิรยณัฮารฺ ||  ปู่ ลา มารัก ปายโอน คุณ เอากณุ นา บีจาร ||  นานกั เตส็ ซรัณากตี เย สกลั กะทา 
อาถารฺ ๔||๑๘||๘๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา สจัจา ซิมรีแอ มนั ตนั นิรมลั โฮย ||  มาต ปิตา ซาก อกัเล เตส็ เบน็ 
อวรฺั นา โกย ||  เมฮรั กเร เย อาปณี  จะซา นา วสิแร โซย ||๑||  มนั เมเร ซาจา เซว ยจิรั ซาส ||  เบน็ สจัเจ ซภั กรู แฮ 
อนัเต โฮย บินาส ||๑|| รเฮา ||  ซาฮิบ เมรา นิรมะลา เตส็ เบน็ แร่ฮณั นา ยาย ||  เมแร มนั ตนั ปุค อตั อกัลี โกอี อาณ 
มิลาแว มาย ||  จาเร กนุดา ป่าลีอา แซ่ห์ เบน็ อวรฺั นา ยาย ||๒||  เตส็ อาแก อรัดาส กรั โย เมเล กรัตาร ||  สตัคุร ดาตา 
นาม กา ปูรา ยสิ ปันด๋าร ||  สดา สดา ซาล่าฮีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||๓||  ปัรวดัการ ซาล่าฮีแอ ยสิ เด จลตั อเนก  ||  
สดา สดา อาราถ่ีแอ เอฮ้า  มตั วเิซค ||  มนั ตนั มิธธา เตส็ ลแก ยสิ มสัตกั นานกั เลค ||๔||๑๙||๘๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ 
||  ซนัตฺ ยะโนห์ เมล็ ป่าอีโฮ สจัจา นาม สะมาล ||  โตซา บนัโถ่ห์ ญีอ ์กา แอแท  โอแท นาล ||  คุร ปูเร เต ปาอีแอ 
อปัณี นะดรั นิฮาล ||  กะรัม ปราปัต เตส็ โฮแว ยสิ โน โฮย ดยัอาล ||๑||  เมเร มนั คุร เยวดั อวรฺั นา โกย ||  ดูยา เทา 
นา โก ซุแฉ่ คุร เมเล สจั โซย ||๑|| รเฮา ||  สกลั ปะดารัท เตส็ มิเล เยน็ คุร ดิธา ยาย ||  คุร จรัณี ยนิ มนั ลกา เซ 
วดัป่ากี มาย ||  คุร ดาตา ซมัรัท คุร คุร ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ||  คุร ปัรเมซรั ปารบรัมห์ คุร ดุบดา เลย ตราย ||๒||  กิต 
มุค คุร ซาล่าฮีแอ กรัณ การัณ ซมัรัท ||  เซ มทัเท เน่ห์จลั รเฮ่ ยนิ คุร ต่าเรอา หทั ||  คุร อมัฤต นาม ปีอาเลอา ยนมั 
มรัน กา ปัท ||  คุร ปัรเมซรั เซเวอา แป๋ ป่ันยนั ดุค ลทั ||๓||        
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 สตัคุร แกฮ้รั กะภีร แฮ ซุค ซากรั อกัคนัดฺ ||  เยน็ คุร เซเวอา อาปณา ยมัดูต นา ลาแก ดนัดฺ ||  คุร นาล ตุล นา ลกยั 
โคจยฺ ดิธา บแรห์มนัดฺ ||  นาม นิถาน สตัคุร ดีอา ซุค นานกั มนั แม่ห์ มนัดฺ ||๔||๒o||๙o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  มิธธา 
กรั แก คายอา กอรา อุปเยอา ซาด ||  ป่าอี มีต สุริด กีเอ บิเคอา รเจอา บาด ||  ยานเํด บิลมั นา โฮวยั เวณ็ นาแว 
บิสมาด ||๑||  เมเร มนั สตัคุร กี เซวา ลาก ||  โย ดีแซ โซ วิณสฺณา มนั กี มตั เตอาก ||๑|| รเฮา ||  เยว็ กกูรั ฮรักายอา 
ต่าแว แดห์้ ดิส ยาย ||  โล่บี ยนัตฺ นา ยาใณ ปัค อะปัค ซภั คาย ||  กาม กโรถ มดั เบอาเปอา เพร็ เพร็ โยนี ปาย ||๒||  
มายอา ยาล ปซาเรอา ป่ีตรั โจก บณาย ||  ตริสนา ปังคี พาเซอา นิกสั นา ปาเอ มาย ||  เยน็ กีตา ติแซห์ นา ยาใณ เพร็ 
เพร็ อาแว   ยาย ||๓||  อเน็ก ประการี โม่เฮอา บโฮ่ เบถ็ เอห์้ ซนัซาร ||  ยสิ โน รัคแค โซ รแฮ่ ซมัรัท ปุรัค อปารฺ ||  ฮรั 
ยนั ฮรั เลว็ อุถเร นานกั สดั บลัฮาร ||๔||๒๑||๙๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ||  โกอิล อายอา  โกยลี เกอา เตส็ ดมัพฺ 
ปซารฺ ||  โม่ห์ลตั ปุนนี จลัณา ตูน ํซมัมลั กัร๋ บาร ||๑||  ฮรั คุณ เกา มนา สตัคุร เซว เปอาร ||  เกอา โทระรี บาต กุมาน 
||๑|| รเฮา ||  แยเซ แรณ ปราหุเณ อุธ จลัแซห์ ปัรผาต ||  เกอา ตูน ํรัตตา กิรัสตฺ เซ็ว ซภั พลุา กี บากาต ||๒||  เมรี เมรี 
เกอา กแร่ห์ เยน็ ดีอา โซ ปรัภ โลร ||  ซรัปัร อุธี จลัณา ฉดั ยาซี ลคั กโรร ||๓||  ลคั จอราซีห์ ปะหรํ่าเตอา ดุลบัภ ์
ยนมั ปายโอย ||  นานกั นาม สะมาล ตูน ํโซ เดน็ เนรา อายโอย ||๔||๒๒||๙๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ติจรั วแซ่ห์ 
สุเฮลรี ยจิรั ซาที นาล ||  ยา ซาที อุธี จเลอา ตา ตัน๋ คาก ูราล ||๑||  มนั แบราก เป่ยอา ดรัซนั เดคแณ กา เจา ||  ตัน๋ โซ 
เตรา ทาน ||๑|| รเฮา ||  ยจิรั วสัเซอา กนัตฺ กัร๋ ญีโอ ญีโอ ซภั กะหาต ||  ยา อุธี จลัซี กนัตรา ตา โกย นา ปุแช เตรี บาต 
||๒||  เปอีอะแร สะโฮ เซว ตูน ํซาฮุรแร ซุค วสั ||  คุร เมล็ จจัยฺ อจารฺ ซิกข ์   ตุตถฺ กะเด นา ลแก ดุค ||๓||  ซภันา 
ซาโฮแร วนัญะณา ซภั มุกลาวณัฮาร ||        
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 นานกั ตัน๋ โซหากณี ยนิ แซ่ห์ นาล เปอาร ||๔||๒๓||๙๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ ||  กรัณ การัณ เอก โอฮี้ เยน็ กีอา 
อาการฺ ||  ติแซห์ ติอ่าโวห์ มนั เมเร สรับ   โก อาถารฺ ||๑||  คุร เก จรัน มนั แม่ห์ ติอ๋าย ||  โฉด สกลั เซอาณปา  สาจ 
สบดั เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  ดุค กะเลส นา ป๋อ เบอาแป คุร มนัตรึ ฮิรแด โฮย ||  โกท ยตันา กรั รเฮ่ คุร เบน็ ตเรโอ นา 
โกย ||๒||  เดค ดรัซนั มนั ซาถ่าแร ปาป สกัเล ยา่เฮ ||  ฮอ เตน็ แก บลัฮารแณ เย คุร กี แปรี ป้าเฮ ||๓||  ซ่าถซงัคตั มนั 
วสัแซ สาจ ฮรั กา เนา ||  เซ วดัป่ากี นานกา ยนิา มนั เอห์้ เป๋า ||๔||๒๔||๙๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัจฺ    ฮรั ตัน๋ ปูญ 
สตัคุร โฉด สกลั วกิาร ||  เยน็ ตูน ํซาจยฺ สวาเรอา           ฮรั ซิมมรั โฮย อุถาร ||๑||  ยปั มนั นาม เอก อปารฺ ||  ปราน 
มนั ตนั ยแินห์ ดีอา ริเด กา อาถารฺ ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ อหงัการ มาเต เวอาเปอา ซนัซาร ||  ปอ ซนัตฺ ซรัณี ลาก 
จรัณี มิแท ดูค อนัถารฺ ||๒||  สตั ซนัโตค ดยัอา กมาแว เอห์้ กรัณี ซาร ||  อาป โฉด ซภั โฮย เรณา ยสิ เดย ์ปรัภ 
นิรังการ ||๓||  โย ดีแซ โซ สกลั ตูนแํฮ ปัสเรอา ปาซารฺ ||  กโฮ่ นานกั คุร ปะรัม กาเทอา สกลั บรัมห์ บีจาร 
||๔||๒๕||๙๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ดุกริต สุกริต มนัเถ่ ซนัซาร สกัลาณา ||  โดห์ฮูน ํเต แร่ฮตั ปะกตั แฮ โกอี วริะลา 
ยาณา ||๑||  ธากรุ ซรัเบ สมาณา ||  เกอา กโฮ่ สุโณ สุอามี ตูน ํวดั ปุรัค สุยาณา ||๑|| รเฮา ||  มาน อภิมาน มนัเถ่ โซ 
เซวกั น่าฮี ||  ตตั ซมัดรัซี  ซนัโตห์ โกอี โกท มนัถ่าฮี ||๒||  แกฮ้นั กะห่าวนั เอห์้ กีรัต กรัลา ||  กะทนั แกฮ้นั เต มุกตา 
คุรมุข โกอี วริะลา ||๓||  กตั อวกิตั กชั นะดรั นา อายอา  ||  ซนัตนั กี เรณ นานกั ดาน ปายอา ||๔||๒๖||๙๖||  ศิรีราก 
แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ ||  เตแร ปะโหร่แซ เปอาเร แม ลาด ลดายอา ||  ปู่ แลห์ จูแกห์ บาริก ตูน ํฮรั ปิตา มายอา ||๑||  สุเฮลา 
แกฮ้นั กะห่าวนั ||  เตรา บิคมั ป่าวนั ||๑|| รเฮา ||  ฮอ มาณ ตาณ กะโร เตรา ฮอ ยาโน อาปา ||  ซภั ฮี มตัถฺ ซะแภ่ห์ เต 
บา้ฮรั เบโม่ห์ตาจยฺ บาปา ||๒||  ปิตา ฮอ ยาโน น่าฮี เตรี กวนั ยกุตา ||        
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 บนัถัน่ มุกตั ซนัโตห์ เมรี ราแค มมัตา ||๓||  เป๋ย กิรปาล ธากรุ รเฮโอ อาวณั ยาณา ||  คุร เมล็ นานกั ปารบรัมห์ 
ปะชาณา ||๔||๒๗||๙๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ ป่าอีอา กะเทอะรา ยมักาล ||  สัจจา ซาฮิบ มนั วธุา 
โฮอา คซมั ดยัอาล ||  ปูรา สตัคุร เป่เทอา บินเซอา ซภั ยนัยาล ||๑||  เมเร สัตคุรา ฮอ ตุตถฺ วโิทห์ กุรบาณ ||  เตเร 
ดรัซนั โก บลัฮารแณ ตุส ดิตา อมัฤต นาม ||๑|| รเฮา ||  ยนิ ตูน ํเซเวอา เป๋า กรั เซอี ปุรัค สุยาน ||  ตินา ปิแช ฉุทีแอ 
ยนิ อนัดรั นาม นิถาน ||  คุร เยวดั ดาตา โก นฮี เยน็ ดิตา อาตมั ดาน ||๒||  อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยนิ คุร มิเลอา สุผาย ||  
สจัเจ เซตี รัตเตอา ดรักา้ห์ แบซณั ยาย ||  กรัเต หทั วเดอาอีอา ปูรัน ลิเคอา ปาย ||๓||  สจั กรัตา สจั กรัณฮาร สจั 
ซาฮิบ สจั เทก ||  สัจโจ สัจ วคาณีแอ สจัโจ บุตถฺ บิเบก ||  สรับ   นิรันตรั เราว ์รเฮอา ยปั นานกั ยแีว เอก 
||๔||๒๘||๙๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปัรเมซุร ปูยแีอ มนั ตนั ลาย เปอาร ||  สตัคุร ดาตา ญีอ ์กา ซภัแซ เดย ์อถารฺ ||  
สตัคุร บจนั กมาวเณ สจัจา เอห์้ วจีาร ||  เบน็ ซาถู่   ซงัคตั รัตเตอา มายอา โม่ห์ ซภั ชาร ||๑||  เมเร ซายนั ฮรั ฮรั นาม 
สะมาล ||  ซาถู่   ซงัคตั มนั วสัแซ ปูรัน โฮแว ก๋าล ||๑|| รเฮา ||  คุร ซมัรัท อปารฺ คุร วดัป่ากี ดรัซนั โฮย ||  คุร 
อะโกจรั นิรมะลา คุร เยวดั อวรฺั นา โกย ||  คุร กรัตา คุร กรัณฮาร คุรมุข สจัจี โซย ||  คุร เต บา้ฮรั กิช นฮี คุร กีตา 
โลเร โซ โฮย ||๒||  คุร ตีรัท คุร ปารยาต คุร มนัซา ปูรัณฮาร ||  คุร ดาตา ฮรั นาม เดย ์อุถแร ซภั ซนัซาร ||  คุร ซมัรัท 
คุร นิรังการ คุร อูจา อะกมั อปารฺ ||  คุร กี แม่ห์มา อะกมั แฮ เกอา กะเท กะทนัฮาร ||๓||  ยติเร พลั มนั บาชีแอห์ 
ติตเร สตัคุร ปาส ||  ปูรับ ลิเค ปาวเณ สาจ นาม เด ราส ||  สตัคุร ซรัณี อายอาน ํบาฮุร นฮี บินาส ||  ฮรั นานกั กะเด 
นา วสิโร เอห์้ ญีโอ เป็นดฺ เตรา ซาส ||๔||๒๙||๙๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ ยะโนห์ ซุณ      ป่าอีโฮ ชูทนั ซาแจ 
นาย ||  คุร เก จรัณ สะเรวเณ ตีรัท ฮรั กา เนา ||  อาแก ดรักา้ห์ มนันีแอห์้ มิแล นิทาเว เทา ||๑||        
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 ป่าอี เร ซาจี สตัคุร เซว ||  สตัคุร ตุแธ ปาอีแอ ปูรัน อลคั อเป่ว ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร วโิทห์ วาเรอา เยน็ ดิตา สจั เนา ||  
อนัเดน็ สจั สล่าห์ณา  สจัเจ เก คุณ เกา ||  สจั คาณา สจั แปนณา สจัเจ สจัจา เนา ||๒||  ซาส กิราส นา วสิแร สพลั 
มูรัต คุร อาป ||  คุร เยวดั อวรฺั นา ดิซยั อาธ แป้ฮรั เตส็ ยาป ||  นะดรั กเร ตา ปาอีแอ สจั นาม คุณตาซ ||๓||  คุร 
ปัรเมซรั เอก แฮ ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เซอี นาม ติอ๋าย ||  นานกั คุร ซรัณากตี มแร นา อาแว   
ยาย ||๔||๓o||๑oo||       
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ อสัทฺปดีอา ||  อาค อาค มนั วาวณา เยว็ เยว็ ยาแป วาย ||  ยสิ โน วาย สุณาอีแอ โซ เกวดั กิต 
ทาย ||  อาคณั วาเล เยตเร ซภั อาค รเฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  บาบา อลัล่าห์ อะกมั อปารฺ ||  ปากี นาอี ปาก ทาย สจัจา 
ปัรวดัการ ||๑|| รเฮา ||  เตรา หุกมั นา ยาปี เกตรา เลค็ นา ยาแณ โกย ||  เย โซ ซาเอร็ เมลีแอห์ เตล็ นา ปุยาแวห์่ โรย ||  
กีมตั กิแน นา ปาอีอา ซภั ซุณ      ซุณ      อาแค่ห์  โซย ||๒||  ปีร แปกามรั ซาลกั ซาดกั โสห์เด  ออร สฮีด ||  เซค 
มซาเอก็ กาย ีมุลลา ดรั ดรัเวส รสีด ||  บรักตั เตน็ โก อกัลี ปัรเด แร่ฮนั ดะรูด ||๓||  ปุช นา ซาเย ปุช นา ด่าเฮ ปุช นา 
เดแว เลย ์||  อาปณี  กดุรัต อาเป   ยาแณ อาเป   กะรัณ กเรย ์||  ซภันา เวแค นะดรั กรั แย ป่าแว แต เดย ์||๔||  ทาวา 
นาว นา ยาณีแอห์ นาวา เกวดั เนา ||  ยแิท วสัแซ เมรา ปาตซ่าห์ โซ เกวดั แฮ เทา ||  อมับรั โกย นา สะกยั ฮอ กิส โน 
ปุชณั เยา ||๕||  วรันา วรัน นา ป่าวนี เย กิแซ วดัดา กเรย ์||  วดัเด หทั วเดอาอีอา แย ป่าแว แต เดย ์||  หุกมั สวาเร 
อาปแณ    จะซา นา เด๋ล กเรย ์||๖||  ซภั โก อาแค บฮุต บฮุต แลแณ แก วจีาร ||  เกวดั ดาตา อาคีแอ เด แก รเฮอา 



54 

สุมาร ||  นานกั โตท นา อาวยั เตเร ยกุแกห์ ยกุแกห์ ปันด๋าร ||๗||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  ซภัเภ กนัตฺ มเฮลีอา  สกัลีอา กแร่ห์ 
ซีการ ||        
 กะณตั กณาวณั อาอีอา   ซู่ฮา เวส วกิาร ||  ปาคนัดฺ เปรม นา ปาอีแอ โคทา ปาจยฺ คุอาร ||๑||  ฮรั ญีโอ เอว็ เป็ร ราแว 
นารฺ ||  ตุตถฺ ป่าวนั โซหากณี อปัณี กิรปา แล่ห์ สวาร ||๑|| รเฮา ||  คุร สับดี ซีการีอา ตนั มนั เป็ร แก ปาส ||  โดย กรั 
โยร ครี ตะแก สัจ กะแฮ อรัดาส ||  ลาล รัตตี สจั แป๋ วสัซี ป๋าย รัตตี รังค ์ราส ||๒||  ปริแอ กี เจรี กา้นดีํแอ ลาลี มาแน 
เนา ||  ซาจี ปรีต นา ตุททยั ซาเจ เมล มิเลา ||  สบดั รัตตี มนั เวเถ่อา ฮอ สดั บลัฮาแร เยา ||๓||  ซา ตัน๋ รันดฺ นา แบใซ 
เย สตัคุร ม่าเฮ สมาย ||  เป็ร รีส่าลู นอตะโน ซาโจ มแร นา ยาย ||  เน็ต รแว โซหากณี ซาจี นะดรั รยาย ||๔||  สาจ 
ตะรี ตัน๋ มาดีแอ กาปัร เปรม ซีการ ||  จนัดนั จีต วซายอา มนัดรั ดสัวา ดุอาร ||  ดีปัก สบดั วกิาเซอา ราม นาม อุร 
ฮาร ||๕||  นารี อนัดรั โซ่ห์ณี มสัตกั มณี เปอาร ||  โซ่ภา สุรัต สุห่าวณี ซาแจ เปรม อปารฺ ||  เบน็ เป็ร ปุรัค นา ยาใณ 
ซาเจ คุร แก เหต เปอาร ||๖||  เน็ส อนัเถ่อารี สุตีเอ เกว็ เป็ร เบน็ แรณ วฮิาย ||  องักฺ ยโล ตนั ยาลีโอ มนั ตัน๋ ยลั บลั 
ยาย ||  ยา ตัน๋ กนัตฺ นา ราวอีา ตา บิรทา โยบนั ยาย ||๗||  เซแย กนัตฺ มเฮลรี ซูตี บูจฉฺ นา ปาย ||  ฮอ สุตี เป็ร ยากณา 
กิส โก ปูโช ยาย ||  สตัคุร เมลี แป๋ วสัซี นานกั เปรม สคาย ||๘||๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  อาเป   คุณ อาเป   กะแท 
อาเป   ซุณ      วจีาร ||  อาเป   รตนั ปะรัค ตูน ํอาเป   โมลฺ อปารฺ ||  ซาโจ มาน มหตั ตูน ํอาเป   เดวณัฮาร ||๑||  ฮรั 
ญีโอ ตูน ํกรัตา กรัตาร ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ตูน ํฮรั นาม มิแล อาจารฺ ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ฮีรา นิรมะลา อาเป   รังค ์
มะยธี ||  อาเป   โมตี อูยฺโล อาเป   ปะกตั บะซีธ ||  คุร แก สบดั สล่าห์ณา  กทั กทั ดีธ อดีธ ||๒||  อาเป   ซากรั 
โบฮิทา อาเป   ปาร อปารฺ ||  ซาจี วาท สุยาณ ตูน ํสบดั ลฆาวณัฮารฺ ||  นิดะเรอา ดรั ยาณีแอ บาจฉฺ คุรู กบุาร ||๓||  
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อสัเทร็ กรัตา เดคีแอ โฮรฺ เกตี อาแว   ยาย ||  อาเป   นิรมลั เอก ตูน ํโฮรฺ บนัถ่ี ตัน่แถ่ ปาย ||  คุร ราเค เซ อุบเร ซาเจ 
เซ็ว เลว็ ลาย ||๔||        
 ฮรั ญีโอ สบดั ปะชาณีแอ สาจ รัตเต คุร วาก ||  เตต็ ตนั แมลฺ นา ลกยั สจั กัร๋ ยสิ โอตาก ||  นะดรั กเร สจั ปาอีแอ 
เบน็ นาแว เกอา ซาก ||๕||  ยนีิ สจั ปะชาเณอา เซ ซุคีเอ ยกุ จาร ||  ห่อแม ตริสนา มาร แก สจั รเคอา อุร ต๋าร ||  ญกั 
แม่ห์ ล่าฮา เอก นาม ปาอีแอ คุร วจีาร ||๖||  ซาโจ วครั ลาดีแอ ลาภ สดา สจั ราส ||  ซาจี ดรักา้ห์ แบใซ ปะกตั สจัจี 
อรัดาส ||  ปัต เซ็ว เลคา นิบแร ราม นาม ปัรกาซ ||๗||  อูจา อูโจ อาคีแอ กโฮ่ นา เดเคอา ยาย ||  แยห์ เดคา แตห์้ เอก 
ตูน ํสตัคุร ดีอา ดิคาย ||  โยต นิรันตรั ยาณีแอ นานกั แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๘||๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  มชัลี ยาล นา ยาเณอา 
ซรั คารา อสัค่าห์ ||  อตั เซอาณี โซ่ห์ณี เกว็ กีโต เวซ่าห์ ||  กีเต การัณ ปากรี กาล นา ทะแล สิร่าห์ ||๑||  ป่าอี เร เอว็ 
ศิร ยาโณห์ กาล ||  เยว็ มชัชี เตว็ มาณซา ปแว อจินตา ยาล ||๑|| รเฮา ||  ซภั ญกั บาโถ่ กาล โก เบน็ คุร กาล อพารฺ   ||  
สจั รัตเต เซ อุบเร ดุบิถา โฉด วกิาร ||  ฮอ เตน็ แก บลัฮารแณ ดรั สัจแจ สเจอาร ||๒||  ซีจาเน เยว็ ปังคีอา ยาลี บะถิก 
หาท ||  คุร ราเค เซ อุบเร โฮรฺ พาเท โจแก ซาท ||  เบน็ นาแว จุณ ซุทีแอห์ โกย นา ซงักี ซาท ||๓||  สจัโจ สัจจา 
อาคีแอ สจัเจ สจัจา ทาน ||  ยนีิ สจัจา มนัเนอา เตน็ มนั สจั คิอ๋าน ||  มนั มุค ซูเจ ยาณีแอห์ คุรมุข ยนิา กิอาน ||๔||  
สตัคุร อะแก อรัดาส กรั ซายนั เดย ์มิลาย ||  ซายนั มิเลแอ ซุค ปายอา ยมัดูต โมย บิค คาย ||  นาแว อนัดรั ฮอ วสัซาน ํ
เนา วสัแซ มนั อาย  ||๕||  บาจฉฺ คุรู กบุาร แฮ เบน็ สบัแด บูจฉฺ นา ปาย ||  คุรมะตี ปัรกาซ โฮย สัจ รแฮ่ เลว็ ลาย ||  
ติแท กาล นา ซนัจฺแร โยตี โยต สมาย ||๖||  ตูนแํฮ ซายนั ตูน ํสุยาณ ตูน ํอาเป   เมลณัฮาร ||  คุร สับดี ซาล่าฮีแอ อนัตฺ 
นา ปาราวาร ||  ติแท กาล นา อปัแร ยแิท คุร กา สบดั อปารฺ ||๗||  หุกมี  ซภัเภ อูปแยห์่ หุกมี  การ กมาเฮ ||  หุกมี  
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กาแล วสั แฮ หุกมี  สาจ สะมาเฮ ||  นานกั โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ อินา ยนัตา วสั กิช น่าเฮ ||๘||๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ 
||  มนั ยแูธ ตนั ยธฺู แฮ เยห์่วา ยธีู โฮย ||        
 มุค จู่แธ จู่ธ โบลณา เกว็ กรั ซูจา โฮย ||  เบน็ อภั สบดั นา มานยํแีอ ซาเจ เต สจั โฮย ||๑||  มุนเถ่ คุณฮีณี ซุค เกห์้ ||  
เป็ร รลีอา รัส มาณซี สาจ สบดั ซุค เน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  เป็ร ปัรเดซี เย ทีแอ ตัน๋ วา่นฎีํ จู่เรย ์||  เยว็ ยลั โทแร มชัลี กรัณ 
ปลาว กเรย ์||  เป็ร ป่าแว ซุค ปาอีแอ ยา อาเป   นะดรั กเรย ์||๒||  เป็ร ซาล่าฮี อาปณา ซะคี สเฮลี นาล ||  ตนั โซ่แฮ 
มนั โม่เฮอา รัตตี รังค ์นิฮาล ||  สบดั สวารี  โซ่ห์ณี เป็ร ราเว คุณ นาล ||๓||  กามณั กาม นา อาวยั โคที เอากะเณอาร ||  
นา ซุค เปอีแอ ซาโฮแร จู่ธ ยลี เวการ ||  อาวณั วนัญณั ดาคโร โชดี กนัตฺ วซิาร ||๔||  เป็ร กี นารฺ สุห่าวณี มุตี โซ กิต 
ซาดฺ ||  เป็ร แก กาม นา อาวยั โบเล พาดิล บาด ||  ดรั กัร๋ โด่อี นา ลแฮ่ ชูที ดูแย ซาดฺ ||๕||  ปันดิต วาแจห์้ โปทีอา นา 
บูแฉ่ห์ วจีาร ||  อนั โก มตี เด จแลห์ มายอา กา วาปาร ||  กทันี จู่ธี ญกั ปะแว แร่ห์ณี สบดั โซ ซาร ||๖||  เกเต ปันดิต 
โยตกี เบดา กแร่ห์ บีจาร ||  วาด วโิรถ สล่าห์เณ วาเด อาวณั ยาณ ||  เบน็ คุร กะรัม นา ฉุทซี แกห์้ ซุณ      อาค วคาณ 
||๗||  ซภั คุณวนัตี อาคีแอห์ แม คุณ น่าฮี โกย ||  ฮรั วรั นารฺ สุห่าวณี แม ป่าแว ปรัภ โซย ||  นานกั สบดั มิลาวรา นา 
เวโชรา โฮย ||๘||๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ซาถ่ีแอ ตีรัท กีแจ วาส ||  ปุน ทาน จงักิอาอีอา เบน็ ซาเจ 
เกอา ตาส ||  เยฮ่า ราเถ่ เตฮ้า ลุแณ เบน็ คุณ ยนมั วณิาส ||๑||  มุนเถ่ คุณ ดาซี ซุค โฮย ||  เอากณั เตอาก สมาอีแอ 
คุรมตั ปูรา โซย ||๑|| รเฮา ||  เวณ็ ราซี วาปารีอา ตะเก กนุดา จาร ||  มูล นา บุแฉ่ อาปณา วสัตฺ รฮี กัร๋ บาร ||  เวณ็ วครั 
ดุค อกัลา กรู มุธี กริูอาร ||๒||  ล่าฮา แอห์้เน็ส นอตะนา ปัรเค รตนั วจีาร ||  วสัตฺ ลแฮ่ กัร๋ อาปแณ    จลัแล การัจ ซาร 
||  วณัยาเรอา เซ็ว วณจัยฺ กรั คุรมุข บรัมห์ บีจาร ||๓||  ซนัตาน ํซงัคตั ปาอีแอ เย เมเล เมลณัฮาร ||  มิเลอา โฮย นา 
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วชุิแร ยสิ อนัตรั โยต อปารฺ ||  สจัแจ อาซณั    สจั รแฮ่ สจัแจ เปรม เปอาร ||๔||  ยนีิ อาป ปะชาเณอา กัร๋ แม่ห์ แม่ฮลั 
สุทาย ||  สจัเจ เซตี รัตเตอา สัจโจ ปัลแล ปาย ||        
 ตริภวณั โซ ปรัภ ยาณีแอ ซาโจ ซาแจ นาย ||๕||  ซา ตัน๋ ครี สุห่าวณี เยน็ เป็ร ยาตา ซงัค ์||  แม่ห์ลี แม่ฮลั บุลาอีแอ 
โซ เป็ร ราเว รังค ์||  สจั สุห่ากณั ซา ปะลี เป็ร โม่ฮี คุณ ซงัค ์||๖||  ปู่ ลี ปู่ ลี ทลั จะรา ทลั จรั ดูกรั เยา ||  บนั แม่ห์ ปู่ ลี 
เย พิรา เบน็ คุร บูจฉฺ นา เปา ||  นาโวห์ ปู่ ลี เย พิรา เพร็ เพร็ อาโว เยา ||๗||  ปุโช่ห์ ยาย ปะถ่าอูอา จลัเล จากรั โฮย ||  
รายนั ยาแณห์ อาปณา ดรั กัร๋ ธาก นา โฮย ||  นานกั เอโก เราว ์รเฮอา ดูยา อวรฺั นา โกย ||๘||๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  
คุร เต นิรมลั ยาณีแอ นิรมลั เดห์้ สะรีร ||  นิรมลั ซาโจ มนั วสัแซ โซ ยาแณ อภั ปีร ||  แซ่ห์แย เต ซุค อกัโล นา 
ลาแก ยมั ตีร ||๑||  ป่าอี เร แมลฺ น่าฮี นิรมลั ยลั นาย ||  นิรมลั ซาจา เอก ตู โฮรฺ แมลฺ ปะรี ซภั ยาย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กา 
มนัดรั โซ่ห์ณา กีอา กรัแณฮาร ||  เราว ์ซสั ดีป อนูป โยต ตริภวณั โยต อปารฺ ||  หาท ปะทณั กรั โกธรี สจั ซอดา 
วาปาร ||๒||  กิอาน อนัยนั แป๋ ป่ันยะนา เดค นิรันยนั ป๋าย ||  กปัุต ประกทั ซภั ยาณีแอ เย มนั ราแค ธาย ||  แอซา      
สตัคุร เย มิแล ตา แซ่ห์เย  เลย มิลาย ||๓||  กสั กสัวทัที ลาอีแอ ปัรเค เห็ต จิต ลาย ||  โคเท ธอรฺ นา ปายนี คเร คยาแน 
ปาย ||  อาส อนัเดสา ดูรฺ กรั เอว็ มลั ยาย สมาย ||๔||  ซุค โก มาแก ซภั โก ดุค นา มาแก โกย ||  ซุแค โก ดุค อกัลา 
มนัมุค บูจฉฺ นา โฮย ||  ซุค ดุค ซมั  กรั ยาณีแอห์ สบดั เปด ซุค โฮย ||๕||  เบด ปุกาเร วาจีแอ บาณี บรัมห์ เบอาส ||  
มุน ยนั เซวกั ซาถิกา นาม รัตเต คุณตาซ ||  สจั รัตเต เซ เยณ็ เกย ฮอ สดั บลัฮาแร ยาส ||๖||  จะโฮ่ ยกุ แมเล มลั ปะเร 
ยนิ มุค นาม นา โฮย ||  ปักตี ป๋าย วฮูิเณอา โม่ห์ กาลา ปัต โคย ||  ยนีิ นาม วซิาเรอา เอากณั มุธี โรย ||๗||  โคยตั 
โคยตั ปายอา ดรั กรั มิแล มิลาย ||  อาป ปะชาแณ กัร๋ วสัแซ ห่อแม ตริสนา ยาย ||  นานกั นิรมลั อูยฺเล  โย ราเต ฮรั 
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นาย ||๘||๗||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ซุณ      มนั ปู่ เล บาวเร คุร กี จรัณี ลาก ||  ฮรั ยปั นาม ติอ๋าย ตู ยมั ดรัแป ดุค ปาก ||  
ดูค กะโณ โดหากณี เกว็ เทร็ รแฮ่ สุหาก ||๑||        
 ป่าอี เร อวรฺั น่าฮี แม เทา ||  แม ตัน๋ นาม นิถาน แฮ คุร ดีอา บลั เยา ||๑|| รเฮา ||  คุรมตั ปัต ซาบาส เตส็ เตส็ แก ซงัค ์
มิเลา ||  เตส็ เบน็ กะรี นา ยวีอู เบน็ นาแว มรั เยา ||  แม อนัถเล นาม นา วสีแร เทก ทิกี กัร๋ เยา ||๒||  คุรู ยนิา กา 
อนัถฺลา เจเล น่าฮี เธา ||  เบน็ สตัคุร เนา นา ปาอีแอ เบน็ นาแว เกอา สุเอา ||  อาย  เกยอา ปัชตาวณา เยว็ ซุนแญ กัร๋ 
เกา ||๓||  เบน็ นาแว ดุค เดหุรี เยว็ กะลรั กี ปีต ||  ตบั ลกั แม่ฮลั นา ปาอีแอ ยบั ลกั สาจ นา จีต ||  สบดั รแป กัร๋ 
ปาอีแอ นิรบาณี ปัด นีต ||๔||  ฮอ คุร ปูโช่ห์ อาปเณ     คุร ปุช การ กะเมา ||  สบดั สล่าฮี มนั วสัแซ ห่อแม ดุค ยลั เยา 
||  แซ่ห์เย  โฮย มิลาวรา ซาเจ สาจ มิเลา ||๕||  สบดั รัตเต เซ นิรมะเล ตจัยฺ กาม กโรถ อหงัการฺ   ||  นาม สล่าฮนั สดั 
สดา ฮรั ราแค่ห์ อุร ต๋าร ||  โซ เกว็ มโน่ห์ วซิารีแอ ซภั ยอีา กา อาถารฺ ||๖||  สบดั มแร โซ มรั รแฮ่ เพร็ มแร นา ดูย ี
วาร ||  สับแด ฮี เต ปาอีแอ ฮรั นาเม ลแก เปอาร ||  เบน็ สับแด ญกั ปู่ ลา พิแร มรั ยนัแม วาโร วาร ||๗||  ซภั ซาล่าแฮ     
อาป โก วดัโดห์ วเดรี โฮย ||  คุร เบน็ อาป นา จีนีแอ กะเฮ สุเณ เกอา โฮย ||  นานกั สบดั ปะชาณีแอ ห่อแม กแร นา 
โกย ||๘||๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  เบน็ เป็ร ตัน๋ ซีการีแอ โยบนั บาด คุอาร ||  นา มาเณ ซุค เซยฺรี เบน็ เป็ร บาด ซีการ 
||  ดูค กะโณ โดหากณี นา กัร๋ เซจยฺ ปะตาร ||๑||  มนั เร ราม ยปัโปห์ ซุค โฮย ||  เบน็ คุร เปรม นา ปาอีแอ สบดั มิแล 
รังค ์โฮย ||๑|| รเฮา ||  คุร เซวา ซุค ปาอีแอ ฮรั วรั แซ่ฮจัยฺ ซีการ ||  สจั มาเณ เป็ร เซยฺรี กรูา เหต เปอาร ||  คุรมุข ยาณ 
สิญาณีแอ คุร เมลี คุณ จาร ||๒||  สจั มิโลห์ วรั กามณี เป็ร โม่ฮี รังค ์ลาย ||  มนั ตนั สาจ วกิเซอา กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย 
||  ฮรั วรั กัร๋ โซหากณี นิรมลั ซาแจ นาย ||๓||  มนั แม่ห์ มนูอา เย มแร ตา เป็ร ราแว นารฺ ||  อิกตั ตาแก รัล มิแล กลั 
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โมตีอนั กา ฮาร ||  ซนัตฺ สภา ซุค อูปแย คุรมุข นาม อถารฺ ||๔||  คิน แม่ห์ อุปแย คิน คแป คิน อาแว   คิน ยาย ||  สบดั 
ปะชาแณ เราว ์รแฮ่ นา เตส็ กาล ซนัตาย ||        
 ซาฮิบ อตุล นา โตลีแอ กะทนั นา ปายอา ยาย ||๕||  วาปารี วณัยาเรอา อาเอ วโยห์่ ลิคาย ||  การ กมาแวห์่ สจั กี ล่าฮา 
มิแล รยาย ||  ปูนย ีซาจี คุร มิแล นา เตส็ เตล็ นา ตะมาย ||๖||  คุรมุข โตลฺ โตลายซี สจั ตราย ีโตลฺ ||  อาซา มนัซา 
โม่ห์ณี คุร ธากี สจั โบลฺ ||  อาป ตุลาเอ โตลฺซี ปูเร ปูรา โตลฺ ||๗||  กทัแน แกฮ้ณั นา ฉุทีแอ นา ปัร ปุสตกั ป๋ารฺ ||  
กายอา โซจ นา ปาอีแอ เบน็ ฮรั ปะกตั เปอาร ||  นานกั นาม นา วสีแร เมเล คุร กรัตาร ||๘||๙||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  
สตัคุร ปูรา เย มิแล ปาอีแอ รตนั บีจาร ||  มนั ดีแย คุร อาปเณ     ปาอีแอ สรับ   เปอาร ||  มุกตั ปะดารัท ปาอีแอ 
เอากณั เมทณัฮาร ||๑||  ป่าอี เร คุร เบน็ กิอาน นา โฮย ||  ปูโช่ห์ บรัมห์เม นารฺแด เบด เบอาแซ โกย ||๑|| รเฮา ||  
กิอาน คิอ๋าน ตุ๋น ยาณีแอ อกทั กะห่าแว โซย ||  สพัเลโอ บิรัค ฮรีอาวลา ชาว กะเณรี โฮย ||  ลาล ยเวฮรั มาณกี คุร 
ปันด่าแร โซย ||๒||  คุร ปันด่าแร ปาอีแอ นิรมลั นาม เปอาร ||  ซาโจ วครั ซนัจีแอ ปูแร กะรัม อปารฺ ||  ซุคดาตา ดุค 
เมทโณ สตัคุร อะซุร ซงัฆาร ||๓||  เป่าวย์ลั บิคมั ดราวโณ นา กนัถ่ี นา ปาร ||  นา เบรี นา ตุลหะรา นา เตส็ ว ัน่ฉฺ 
มลาร ||  สัตคุร แป๋ กา โบฮิทา นดัรี ปารฺ อุตาร ||๔||  เอก็ เตล็ เปอารา วสิแร ดุค ลาแก ซุค ยาย ||  เยห์่วา ยโล ยลาวณี 
นาม นา ยแป ระสาย ||  กทั บินแซ ดุค อกัโล ยมั ปักแร ปัชตาย ||๕||  เมรี เมรี กรั เกย ตนั ตัน๋ กลตั นา ซาท ||  เบน็ 
นาแว ตัน๋ บาด แฮ ปู่ โล มารัก อาท ||  ซาโจ ซาฮิบ เซวแีอ คุรมุข อกทัโท กาท ||๖||  อาแว   ยาย ปะหวา่อีแอ ปัยแอ 
กิรัต กมาย ||  ปูรัน ลิเคอา เกว็ เมทีแอ ลิเคอา เลค รยาย ||  เบน็ ฮรั นาม นา ฉุทีแอ คุรมตั มิแล มิลาย ||๗||  เตส็ เบน็ 
เมรา โก นฮี ยสิ กา ญีโอ ปราน ||  ห่อแม มมัตา ยลั บะโล โลภ ยโล อภิมาน ||  นานกั สบดั วจีารีแอ ปาอีแอ คุณี 
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นิถาน ||๘||๑o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  เร มนั แอซี   ฮรั เซ็ว ปรีต กรั แยซี ยลั กมัเล่ห์ ||  แล่ห์รี นาล ปะชารีแอ ป๋ี วกิแซ 
อสัเน่ห์ ||  ยลั แม่ห์ ญีอ ์อุปาย แก เบน็ ยลั มรัณ ติเน่ห์ ||๑||        
 มนั เร เกว็ ชูแทห์ เบน็ เปอาร ||  คุรมุข อนัตรั เราว ์รเฮอา บคัเซ ปะกตั ปันด๋าร ||๑|| รเฮา ||  เร มนั แอซี   ฮรั เซ็ว 
ปรีต กรั แยซี มชัลี นีร ||  เยว็ อถิโก   เตว็ ซุค กะโณ มนั ตนั ซานตฺํ สะรีร ||  เบน็ ยลั กะรี นา ยวียั ปรัภ ยาแณ อภั ปีร 
||๒||  เร มนั แอซี   ฮรั เซ็ว ปรีต กรั แยซี จาตริก เม่ห์ ||  ซรั ป๋ัร ทลั ฮรีอาวเล เอก็ บูนดฺ นา ปะวยั เกห์้ ||  กะรัม มิแล 
โซ ปาอีแอ กิรัต ปัยอา ศิร เดห์้ ||๓||  เร มนั แอซี   ฮรั เซ็ว ปรีต กรั แยซี ยลั ดุตถฺ โฮย ||  อาวทณั อาเป   คะแว ดุตถฺ 
โก คปัณ นา เดย ์||  อาเป   เมล วชุินเนอา สจั วเดอาอี เดย ์||๔||  เร มนั แอซี   ฮรั เซ็ว ปรีต กรั แยซี จกัว ีซูร ||  คิน ปัล 
นีด นา โซวยั ยาแณ ดูรฺ ฮยรู ||  มนัมุค โซ่ฉ่ี นา ปแว คุรมุข สดา ฮยรู ||๕||  มนัมุค กะณตั กณาวณี กรัตา กเร โซ โฮย 
||  ตา กี กีมตั นา ปแว เย โลแจ ซภั โกย ||  คุรมตั โฮย ตา ปาอีแอ สจั มิแล ซุค โฮย ||๖||  สจัจา เน่ห์ นา ตุททยั เย 
สตัคุร เป่แท โซย ||  กิอาน ปะดารัท ปาอีแอ ตริภวณั โซ่ฉ่ี โฮย ||  นิรมลั นาม นา วสีแร เย คุณ กา กา้ฮกั โฮย ||๗||  
เคลฺ เกย เซ ปังคณู โย จุกเด ซรั ตลั ||  กะรี เก โม่ฮตั เก จลัณา เคลณั อจัยฺ เก กลั ||  ยสิ ตูน ํเมแล่ห์ โซ มิแล ยาย สจัจา 
เป็ร มลั ||๘||  เบน็ คุร ปรีต นา อูปแย ห่อแม แมลฺ นา ยาย ||  โซฮงั อาป ปะชาณีแอ สบดั เปด ปะตีอาย ||  คุรมุข อาป 
ปะชาณีแอ อวรั เก กเร กราย ||๙||  มิเลอา กา เกอา เมลีแอ สบดั มิเล ปะตีอาย ||  มนัมุค โซ่ฉ่ี นา ปแว วชุีร โจทา คาย 
||  นานกั ดรั กัร๋ เอก แฮ อวรฺั นา ดูย ียาย ||๑o||๑๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  มนัมุค ปุแล ปุหล่าอีแอ ปู่ ลี ธอรฺ นา กาย ||  
คุร เบน็ โก นา ดิคาวยั อนัถ่ี    อาแว   ยาย ||  กิอาน ปะดารัท โคยอา ธกัเกอา มุธา ยาย ||๑||  บาบา มายอา ปะรัม 
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ปุหลาย ||  ปะรัม ปุลี โดหากณี นา เป็ร องักฺ สมาย ||๑|| รเฮา ||  ปู่ ลี พิแร ดิซนัตรี ปู่ ลี กแร่ห์ ตจัยฺ ยาย ||  ปู่ ลี ดูนกํรั ทลั 
จะเเร ป่ัรแม มนั โดลาย ||  ตุโรห์ วชุินนี เกว็ มิแล กรับ มุธี บิลลาย ||๒||  วชุิเรอา คุร เมลซี ฮรั รัส นาม เปอาร ||        
 สาจ แซ่ฮจัยฺ โซ่ภา กะหน่ี ฮรั คุณ นาม อถารฺ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค ตูน ํแม ตุจฉฺ เบน็ กวนั ปะตาร ||๓||  อกัครั ปัร ปัร 
ปุลีแอ เป่คี บฮุต อภิมาน ||  ตีรัท นาตา เกอา กเร มนั แม่ห์ แมลฺ กมุาน ||  คุร เบน็ เกน็ ซมัหยา่อีแอ มนั รายา สุลตาน 
||๔||  เปรม ปะดารัท ปาอีแอ คุรมุข ตตั วจีาร ||  ซา ตัน๋ อาป กวายอา คุร แก สบดั ซีการ ||  กัร๋ ฮี โซ เป็ร ปายอา คุร 
แก เหต อปารฺ ||๕||  คุร กี เซวา จากรี มนั นิรมลั ซุค โฮย ||  คุร กา สบดั มนั วสัเซอา ห่อแม วโิจห์ โคย ||  นาม 
ปะดารัท ปายอา ลาภ สดา มนั โฮย ||๖||  กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ อาป นา เลยอา ยาย ||  คุร กี จรัณี ลกั รโฮ่ วิโจห์ อาป 
กวาย ||  สจัเจ เซตี รัตเตอา สจัโจ ปัลแล ปาย ||๗||  ปุลณั อนัดรั ซภั โก อปุ๋ล  คุรู กรัตาร ||  คุรมตั มนั ซมัหยายอา 
ลากา ติแซ เปอาร ||  นานกั สาจ นา วสีแร เมเล สบดั อปารฺ ||๘||๑๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ตริสนา มายอา โม่ห์ณี สุต 
บนัถปั กัร๋ นารฺ ||  ตัน๋ โยบนั ญกั ธกัเกอา ลบั โลภ อหงัการ ||  โม่ห์ ธกักอลี ฮอ โมอี ซา วรัแต ซนัซาร ||๑||  เมเร 
ปรีตมา แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา ป่าวยั ตูน ํป่าแวห์่ ซุค โฮย ||๑|| รเฮา ||  นาม ซาล่าฮี รังค ์
เซ็ว คุร แก สบดั ซนัโตค ||  โย ดีแซ โซ จลัซี กรูา โม่ห์ นา เวค ||  วาท วทาอู อายอา  เน็ต จลัดา ซาท เดค ||๒||  
อาคณั  อาแค่ห์  เกตฺเร คุร เบน็ บูจฉฺ นา โฮย ||  นาม วดาอี เย มิแล สจั รแป ปัต โฮย ||  โย ตุตถฺ ป่าแวห์่ เซ ปะเล 
โคทา คะรา นา โกย ||๓||  คุร ซรัณาอี ฉุทีแอ มนัมุค โคที ราส ||  อสัทฺ ตาต ปาตซ่าห์ กี กะรีแอ สบดั วกิาซ ||  อาเป   
ปัรเค ปารฺคู ปแว คยาแน ราส ||๔||  เตรี กีมตั นา ปแว ซภั ดิธี โธก วยาย ||  แกห์้แณ หาท นา ลภัอี สจั ทิแก ปัต ปาย 
||  คุรมตั ตูน ํซาล่าห์ณา  โฮรฺ กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย ||๕||  เยต็ ตนั นาม นา ป่าวยั เตต็ ตนั ห่อแม วาด ||  คุร เบน็ กิอาน 
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นา ปาอีแอ บิเคอา ดูยา ซาด ||  เบน็ คุณ กาม นา อาวยั มายอา พีกา ซาด ||๖||  อาซา อนัดรั ยาํเมอา อาซา รัส กสั คาย 
||  อาซา บนัถฺ จลาอีแอ มุเฮ โม่ห์ โจทา คาย ||  เอากณั บะถ่า มารีแอ ชูแท คุรมตั นาย ||๗||        
 ซรัเบ ทาอี เอก ตูน ํเยว็ ป่าแว เตว็ ราค ||  คุรมตั ซาจา มนั วสัแซ นาม ปะโล ปัต ซาค ||  ห่อแม โรค กวาอีแอ สบดั 
สจัแจ สจั ปาค ||๘||  อากาซี ปาตาล ตูน ํตริภวณั รเฮอา สมาย ||  อาเป   ปักตี เป๋า ตูน ํอาเป   มิแล่ห์ มิลาย ||  นานกั 
นาม นา วสีแร เยว็ ป่าแว ติแว รยาย ||๙||๑๓||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ราม นาม มนั เบเถ่อา อวรฺั เก กรี วจีาร ||  สบดั 
สุรัต ซุค อูปแย ปรัภ ราโต ซุค ซาร ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ตูน ํแม ฮรั นาม อถารฺ ||๑||  มนั เร ซาจี คซมั รยาย ||  เยน็ 
ตนั มนั ซาจยฺ ซีกาเรอา เตส็ เซตี เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  ตนั แบซนัตรั โห่มีแอ เอก็ รัตตี โตลฺ กะทาย ||  ตนั มนั ซมัถ่า 
เย กรี อนัเดน็ อคนั ยลาย ||  ฮรั นาแม ตุล นา ปุใย เย ลคั โกที กะรัม กมาย ||๒||  อรัถ สะรีร กะทาอีแอ ศิร กรัวตั 
ตะหราย ||  ตนั แฮมนัจลั กาลีแอ ป๋ี มนั เต โรค นา ยาย ||  ฮรั นาแม ตุล นา ปุใย ซภั ดิธี โธก วยาย ||๓||  กนัจนั เก 
โกท ดตั กรี บโฮ่ แฮวรั แกวรั ดาน ||  ปู๋ ม ดาน กอูอา กะหน่ี ป๋ี อนัตรั กรับ กมุาน ||  ราม นาม มนั เบเถ่อา คุร ดีอา 
สจั ดาน ||๔||  มนัฮธั บุตถ่ี เกตีอา เกเต เบด บีจาร ||  เกเต บนัถัน่ ญีอ ์เก คุรมุข โมค ดุอาร ||  สะโจห์ เอาเเร ซภั โก 
อุปัร สัจ อาจารฺ ||๕||  ซภั โก อูจา อาคีแอ นีจ นา ดีแซ โกย ||  อิกแน  ป่านเด ซาเยแอ เอก็ จานณั เตห์้ โลย ||  กะรัม 
มิแล สัจ ปาอีแอ ตุ๋ร บคสั นา เมแท โกย ||๖||  ซ่าถ   มิแล ซาถู่   ยแน ซนัโตค วสัแซ คุร ป๋าย ||  อกทั กะทา วจีารีแอ 
เย สตัคุร ม่าเฮ สมาย ||  ปี อมัฤต ซนัโตเคอา ดรักา้ห์ แปถ่า ยาย ||๗||  กทั กทั วาแย กิงคุรี อนัเดน็ สบดั สุผาย ||  
วริะเล โก โซ่ฉ่ี ปอี คุรมุข มนั ซมัหยาย ||  นานกั นาม นา วสีแร ชูแท สบดั กมาย ||๘||๑๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  จิเต 
ดิแซห์ ต๋อลฮรั บกัเก บงักฺ ดุอาร ||  กรั มนั คุซี อุซาเรอา ดูแย เหต เปอาร ||  อนัดรั คาลี เปรม เบน็ แด่ห์ เด๋รี ตนั ชาร 
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||๑||  ป่าอี เร ตนั ตัน๋ ซาท นา โฮย ||  ราม นาม ตัน๋ นิรมะโล คุร ดาต กเร ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  ราม นาม ตัน๋ 
นิรมะโล เย เดแว เดวณัฮาร ||  อาแก ปูช นา โฮวยั ยสิ เบลี คุร กรัตาร ||  อาป ฉะดาเอ ฉุทีแอ อาเป   บคัซณัฮาร ||๒||        
 มนัมุค ยาแณ อาปเณ     ต่ีอา ปูต ซนัโญก ||  นารี เดค วกิาซีแอห์้ นาเล ฮรัค โซ โศก ||  คุรมุข สบดั รังกาวเล 
แอห์้เน็ส ฮรั รัส โปคค ์||๓||  จิต จลัแล เวต็ ยาวโณ ซากตั โดลฺ โดลาย ||  บา้ฮรั ดู๋นดฺ วกิจีุแอ กัร๋ แม่ห์ วสัตฺ สุทาย ||  
มนัมุค ห่อแม กรั มุซี คุรมุข ปัลแล ปาย ||๔||  ซากตั นิรกุณนิอาเรอา อาปณา มูล ปะชาณ ||  รักตฺ บินดฺ กา เอห์้ ตะโน 
อคันี ปาส ปิราณ ||  เปาวแ์ณ แก วสั เดหุรี มสัตกั สจั นีซาณ ||๕||  บฮุตา ยวีณั มงักีแอ โมอา นา โลแร โกย ||  ซุค 
ยวีณั เตส็ อาคีแอ ยสิ คุรมุข วสัเซอา โซย ||  นาม วฮิูเณ เกอา กณี ยสิ ฮรั คุร ดะรัส นา โฮย ||๖||  เยว็ สุปแน เน็ส 
ปุลีแอ ยบั ลกั นิดรา โฮย ||  เอว็ ซรัปัน แก วสั ญีอะรา อนัตรั ห่อแม โดย ||  คุรมตั โฮย วจีารีแอ สุปนา เอห์้ ญกั โลย 
||๗||  อคนั มแร ยลั ปาอีแอ เยว็ บาริก ดูแถ่ มาย ||  เบน็ ยลั กมลั โซ นา ทีแอ เบน็ ยลั มีน มราย ||  นานกั คุรมุข ฮรั 
รัส มิแล ยวีา ฮรั คุณ กาย ||๘||๑๕||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  ดูนกํรั เดค ดราวโณ เปอีอะแร ดรีอาส ||  อูโจ ปัรบตั กาคโร 
นา ปอรี เตต็ ตาส ||  คุรมุข อนัตรั ยาเณอา คุร เมลี ตรีอาส ||๑||  ป่าอี เร เป่าวย์ลั บิคมั ดะเราน ํ||  ปูรา สตัคุร รัส มิแล 
คุร ตาเร ฮรั เนา ||๑|| รเฮา ||  จลา จลา เย กรี ยาณา จลณัฮาร ||  โย อายอา  โซ จลัซี อมรั โซ คุร กรัตาร ||  ป๋ี สจัจา 
ซาล่าห์ณา  สจัแจ ทาน เปอาร ||๒||  ดรั กัร๋ แม่ห์ลา โซ่ห์เณ ปะเก โกท ฮยาร ||  หสัตี โก่เร ปาคเร ลสักรั ลคั อปารฺ ||  
กิส ฮี นาล นา จเลอา คปั คปั โมย อซารฺ  ||๓||  โซยนา รุปา ซนัจีแอ มาล ยาล ยนัยาล ||  ซภั ญกั แม่ห์ โดฮี เพรีแอ 
เบน็ นาแว ศิร กาล ||  เป็นดฺ ปแร ญีโอ เคลฺซี บดัแพลี เกอา ฮาล ||๔||  ปุตา เดค วกิซีแอ นารี เซจยฺ ปะตาร ||  โจอา 
จนัดนั ลาอีแอ กาปัร รูป ซีการ ||  เค่ฮู เค่ห์ รลาอีแอ โฉด จลัแล กัร๋ บาร ||๕||  แม่ฮรั มลูก กะฮาอีแอ รายา เรา เก คาน 
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||  จอถะรี เรา สดาอีแอ ยลั บลีแอ อภิมาน ||  มนัมุค นาม วซิาเรอา เยว็ เดาว ์ดะถ่า กาน ||๖||  ห่อแม กรั กรั ยายซี โย 
อายอา  ญกั ม่าเฮ ||        
 ซภั ญกั กายลั โกธรี ตนั มนั เดห์้ สุอา้ห์ ||  คุร ราเค เซ นิรมะเล สบดั นิวารี ป่าเฮ ||๗||  นานกั ตรีแอ สจั นาม ศิร 
ซาฮา ปาตซ่าห์ ||  แม ฮรั นาม นา วสีแร ฮรั นาม รตนั เวซ่าห์ ||  มนัมุค ป่อยลั ปัจ โมย คุรมุข ตเร อท่าห์ ||๘||๑๖||  
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ ||  มุกาม กรั กัร๋ แบสณา เน็ต จลัแณ กี โตค ||  มุกาม ตา ปัร ยาณีแอ ยา รแฮ่ เน่ห์จลั โลก ||๑||  
ดุนีอา แกซ มุกาเม ||  กรั สิดกั กรัณี ครัจ บาโถ่ห์ ลาก รโฮ่ นาเม ||๑|| รเฮา ||  โยกี ตา อาซณั    กรั บแฮ มุลลา บแฮ 
มุกาม ||  ปันดิต วคาแณ่ห์ โปทีอา เซ็ถ บะแฮ เดว สทาน  ||๒||  ซุร เซ็ถ กณั กนัถะรับ มุน ยนั เซค ปีร สลารฺ ||  ดรั กจู 
กจูา กรั เกย เอาเร เป๋ จลณัฮาร ||๓||  สุลตาน คาน มลูก อุมเร เกย กรั กรั กจู ||  กะรี โม่ฮตั เก จลัณา ดิล สมจัฉฺ  ตูน ํ
เป๋ ปฮูจฺ ||๔||  สบัดา้ห์ ม่าเฮ วคาณีแอ วริะลา ตา บูแฉ่ โกย ||  นานกั วคาแณ เบนตี ยลั ทลั มฮีอลั โซย ||๕||  อล่าห์ 
อลคั อะกมั กาดรั กรัณฮาร กรีม ||  ซภั ดุนี อาวณั ยาวณี มุกาม เอก รฮีม ||๖||  มุกาม เตส็ โน อาคีแอ ยสิ ซิส นา โฮว ี
เลค ||  อสัมาน ตัร่ตี จลัซี มุกาม โอฮี้ เอก ||๗||  เดน็ เราว ์จลัแล เน็ส ซสั จลัแล ตาริกา ลคั ปโลย ||  มุกาม โอฮี้ เอก 
แฮ นานกา สจั บุโกย ||๘||๑๗||   แม่ห์เล แป้ห์เล สตาแร่ห์ อสัทฺปดีอา ||      
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ อสัทฺปดีอา  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุรมุข กริปา กเร ปะกตั กีแย เบน็ คุร ปะกตั นา โฮย ||  อาแป อาป มิลาเอ บูแฉ่ ตา นิรมลั โฮแว โกย ||  ฮรั ญีโอ 
สจัจา สจัจี บาณี สบดั มิลาวา โฮย ||๑||  ป่าอี เร ปกตัฮีณ กาเฮ ญกั อายอา  ||  ปูเร คุร กี เซว นา กีนี บิรทา ยนมั 
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กวายอา ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ฮรั ญกัยวีนั ดาตา อาเป   บคสั มิลาเอ ||  ญีอ ์ยนัตฺ เอ เกอา เวจาเร เกอา โก อาค สุณาเอ ||  
คุรมุข อาเป   เด วเดอาอี อาเป   เซว กราเอ ||๒||  เดค กทุาํบฺ โม่ห์ โลผา่ณา จลัเดอา นาล นา ยาอี ||        
 สตัคุร เซว คุณ นิถาน ปายอา เตส็ กี กีม นา ปาอี ||  ปรัภ สคา ฮรั ญีโอ เมรา อนัเต โฮย สคาอี ||๓||  เปอีอะแร 
ญกัยวีนั ดาตา มนัมุค ปัต กวาอี ||  เบน็ สตัคุร โก มกั นา ยาแณ อนัเถ่ ธอรฺ นา กาอี ||  ฮรั ซุคดาตา มนั นฮี วสัเซอา 
อนัตฺ เกยอา ปัชตาอี ||๔||  เปอีอะแร ญกัยวีนั ดาตา คุรมตั มนั วซายอา ||  อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ เด็น ราตี ห่อแม โม่ห์ 
จุกายอา ||  ยสิ เซ็ว ราตา แตโซ โฮแว สจัเจ สจั สมายอา ||๕||  อาเป   นะดรั กเร เป๋า ลาเอ คุร สับดี บีจาร ||  สัตคุร 
เซเวแอ แซ่ฮจัยฺ อูปแย ห่อแม ตริสนา มาร ||  ฮรั คุณดาตา สดั มนั วสัแซ สจั รเคอา อุร ต๋าร ||๖||  ปรัภ เมรา สดา 
นิรมะลา มนั นิรมลั ปายอา ยาย ||  นาม นิถาน ฮรั มนั วสัแซ ห่อแม ดุค ซภั ยาย ||  สตัคุร สบดั สุณายอา ฮอ สดั 
บลัฮาแร เยา ||๗||  อาปแณ    มนั จิต กะแฮ กะฮาเอ เบน็ คุร อาป นา ยาอี ||  ฮรั ญีโอ ปะกตั วชลั ซุคดาตา กรั กิรปา 
มนั วซาอี ||  นานกั โซ่ภา สุรัต เดย ์ปรัภ อาเป   คุรมุข เด วเดอาอี ||๘||๑||๑๘||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ห่อแม กะรัม 
กมาวเด ยมัดนัดฺ ลแก เตน็ อาย  ||  เย สตัคุร เซวนั เซ อุบเร ฮรั เซตี เลว็ ลาย ||๑||  มนั เร คุรมุข นาม ติอ๋าย ||  ตุ๋ร ปูรัน 
กรัแต ลิเคอา ตินา คุรมตั นาม สมาย ||๑|| รเฮา ||  เวณ็ สตัคุร ปัรตีต นา อาวยั นาม นา ลาโก เป๋า ||  สุปแน ซุค นา 
ปาวยั ดุค แม่ห์ สแว สมาย ||๒||  เย ฮรั ฮรั กีแจ บฮุต โลจีแอ กิรัต นา เมเทอา ยาย ||  ฮรั กา ป่าณา ปักตี มนัเนอา เซ 
ปะกตั เปย ดรั ทาย ||๓||  คุร สบดั ดิราแว รังค ์เซ็ว เบน็ กิรปา เลยอา นา ยาย ||  เย โซ อมัฤต นีรีแอ ป๋ี บิค พลั ลาแก 
ต๋าย ||๔||  เซ ยนั สจัเจ นิรมะเล ยนิ สตัคุร นาล เปอาร ||  สัตคุร กา ป่าณา กมาวเด บิค ห่อแม ตจัยฺ วกิาร ||๕||  มนัฮธั 
กิแต อุปาย นา ชูทีแอ ซิมรัต ซาสตรึ โซโถ่ห์ ยาย ||  เมล็ ซงัคตั ซาถู่   อุบเร คุร กา สบดั กมาย ||๖||  ฮรั กา นาม 
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นิถาน แฮ ยสิ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  คุรมุข เซอี โซ่ห์เด ยนิ กิรปา กเร กรัตาร ||๗||  นานกั ดาตา เอก แฮ ดูยา ออร นา 
โกย ||  คุร ปัรซาดี ปาอีแอ กะรัม ปราปัต โฮย ||๘||๒||๑๙||        
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  ปังคี บิรัค สุห่าวรา  สจั จุแก คุร ป๋าย ||  ฮรั รัส ปีแว แซ่ฮจัยฺ รแฮ่ อุแด นา อาแว   ยาย ||  นิจยฺ 
กัร๋ วาซา ปายอา ฮรั ฮรั นาม สมาย ||๑||  มนั เร คุร กี การ กมาย ||  คุร แก ป่าแณ เย จแลห์ ตา อนัเดน็ ราแจห์ ฮรั นาย 
||๑|| รเฮา ||  ปังคี บิรัค สุห่าวเร อูแดห์้  จะโฮ่ ดิส ยา่เฮ ||  เยตา อูแดห์้  ดุค กะเณห์ เน็ต ดาแฉ่ห์ แต บิลลาเฮ ||  เบน็ คุร 
แม่ฮลั นา ยาปัย นา อมัฤต พลั ป้าเฮ ||๒||  คุรมุข บรัมห์ ฮรีอาวลา ซาแจ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ซาคา ตีน นิวารีอา เอก 
สบดั เลว็ ลาย ||  อมัฤต พลั ฮรั เอก แฮ อาเป   เดย ์ควาย ||๓||  มนัมุค อูเภ สุก เกย นา พลั ตินนา เชา ||  ตินนา ปาส 
นา แบซีแอ โอนา กัร๋ นา กิเรา ||  กะทีแอห์ แต เน็ต ยาลีแอห์ โอนา สบดั นา เนา ||๔||  หุกเม กะรัม กมาวเณ ปัยแอ 
กิรัต พิเรา ||  หุกเม ดรัซนั เดคณา แยห์ เป่แยห์่ แตห์้ เยา ||  หุกเม ฮรั ฮรั มนั วสัแซ หุกเม สจั สเมา ||๕||  หุกมั นา 
ยาแณห์ บปัเร ปู่ เล พิแร่ห์ กวาร ||  มนัฮธั กะรัม กมาวเด เน็ต เน็ต โฮเอ คุอาร ||  อนัตรั ซานตฺํ นา อาวยั นา สจั ลแก 
เปอาร ||๖||  คุรมุขคีอา โม่ห์ โซ่ห์เณ คุร แก เหต เปอาร ||  สจัจี ปักตี สจั รัตเต ดรั สจัแจ สเจอาร ||  อาเอ เซ ปัรวาณ 
แฮ ซภั กลุ กา กแร่ห์ อุถาร ||๗||  ซภั นดัรี กะรัม กมาวเด นดัรี บา้ฮรั นา โกย ||  แยซี นะดรั กรั เดแค สจัจา แตซา ฮี 
โก โฮย ||  นานกั นาม วดาอีอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๘||๓||๒o||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มนัมุค 
บูจฉฺ นา ปาย ||  คุรมุข สดา มุค อูยฺเล  ฮรั วสัเซอา มนั อาย  ||  แซ่ห์เย  ฮี ซุค ปาอีแอ แซ่ห์เย  รแฮ่ สมาย ||๑||  ป่าอี เร 
ดาซนั ดาซา โฮย ||  คุร กี เซวา คุร ปะกตั แฮ วริะลา ปาเอ โกย ||๑|| รเฮา ||  สดา สุหาก สุหากณี เย จแลห์ สตัคุร ป๋าย 
||  สดา เป็ร เน่ห์จลั ปาอีแอ นา โอห์้ มแร นา ยาย ||  สบดั มิลี นา วชุีแร เป็ร แก องักฺ สมาย ||๒||  ฮรั นิรมลั อตั อูยฺลา 
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เบน็ คุร ปายอา นา ยาย ||  ปาธ ปแร นา บูใฉ่ เป่คี ปะรัม ปุหลาย ||  คุรมะตี ฮรั สดา ปายอา รัสนา ฮรั รัส สมาย ||๓||  
มายอา โม่ห์ จุกายอา คุรมะตี แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||        
 เบน็ สบัแด ญกั ดุคีอา พิแร มนัมุคา โน กอี คาย ||  สบัเด นาม ติอ๋าอีแอ สบัเด สจั สมาย ||๔||  มายอา ปู่ เล เซ็ถ 
พิแร่ห์ สมาถ นา ลแก สุผาย ||  ตีเน โลอ ์เวอาปัต แฮ อถิก รฮี ลปัทาย ||  เบน็ คุร มุกตั นา ปาอีแอ นา ดุบิถา มายอา 
ยาย ||๕||  มายอา กิส โน อาคีแอ เกอา มายอา กะรัม กมาย ||  ดุค ซุค เอห์้ ญีโอ บตัถฺ แฮ ห่อแม กะรัม กมาย ||  เบน็ 
สบัแด ปะรัม นา จูไก นา วโิจห์ ห่อแม ยาย ||๖||  เบน็ ปรีตี ปะกตั นา โฮวยั เบน็ สบัแด ทาย นา ปาย ||  สบัเด ห่อแม 
มารีแอ มายอา กา ปะหราํ ยาย ||  นาม ปะดารัท ปาอีแอ คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๗||  เบน็ คุร คุณ นา ยาปนี เบน็ คุณ 
ปะกตั นา โฮย ||  ปะกตั วชลั ฮรั มนั วสัเซอา แซ่ฮจัยฺ มิเลอา ปรัภ โซย ||  นานกั สบัเด ฮรั ซาล่าฮีแอ กะรัม ปราปัต 
โฮย ||๘||๔||๒๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  มายอา โม่ห์ เมแร ปรัภ กีนา อาเป   ปะรัม ปุหล่าเอ ||  มนัมุค กะรัม กแร่ห์ นฮี 
บูแฉ่ห์ บิรทา ยนมั กวาเอ ||  คุรบาณี เอส็ ญกั แม่ห์ จานณั กะรัม วสัแซ มนั อาเอ ||๑||  มนั เร นาม ยปัโปห์ ซุค โฮย ||  
คุร ปูรา ซาล่าฮีแอ แซ่ฮจัยฺ มิแล ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  ปะรัม เกยอา ป๋อ ป่าเกอา ฮรั จรัณี จิต ลาย ||  คุรมุข สบดั 
กมาอีแอ ฮรั วสัแซ มนั อาย  ||  กัร๋ แม่ฮลั สจั สมาอีแอ ยมักาล นา สะแก  คาย ||๒||  นามา ชีบา กะบีร โยล่าฮา ปูเร 
คุร เต กตั ปาอี ||  บรัมห์ เก เบเต สบดั ปะชาแณ่ห์ ห่อแม ยาต กวาอี ||  ซุรฺ นรั เตน็ กี บาณี กาแวห์่ โกย นา เมแท 
ป่าอี ||๓||  แดต ปุต กะรัม ตะรัม กิช ซนัยมั นา ปแร ดูยา เป๋า นา ยาแณ ||  สตัคุร เป่ทิแอ นิรมลั โฮอา อนัเดน็ นาม 
วคาแณ ||  เอโก ปแร เอโก เนา บูแฉ่ ดูยา อวรฺั นา ยาแณ ||๔||  คทั ดรัซนั โยกี ซนัเนอาซี เบน็ คุร ปะรัม ปุหล่าเอ ||  
สตัคุร เซแวห์่ ตา กตั เมต็ ปาแวห์ ฮรั ญีโอ มนั วซาเอ ||  สจัจี บาณี เซ็ว จิต ลาแก อาวณั ยาณ รฮาเอ ||๕||  ปันดิต ปัร 
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ปัร วาด วคาแณ่ห์ เบน็ คุร ปะรัม ปุหล่าเอ ||  ลคั จอราซีห์ เพร ปัยอา เบน็ สบัแด มุกตั นา ปาเอ ||  ยา เนา เจแต ตา 
กตั ปาเอ ยา สตัคุร เมล มิลาเอ ||๖||  สตัซงัคตั แม่ห์ นาม ฮรั อุปแย ยา สตัคุร มิแล สุผา่เอ ||        
 มนั ตนั อรัปี  อาป กวาอี จลา สตัคุร ป่าเอ ||  สดั บลัฮารี คุร อปัเน   วโิทห์ เย ฮรั เซตี จิต ลาเอ ||๗||  โซ บราห์มณั 
บรัมห์ โย บินเด ฮรั เซตี รังค ์ราตา ||  ปรัภ นิกทั วสัแซ ซภันา กทั อนัตรั คุรมุข วริะแล ยาตา ||  นานกั นาม มิแล 
วเดอาอี คุร แก สบดั ปะชาตา ||๘||๕||๒๒||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  แซ่ห์แย โน ซภั โลจฺดี เบน็ คุร ปายอา นา ยาย ||  ปัร 
ปัร ปันดิต โยตกี ทกัเก เป่คี ปะรัม ปุหล่าเอ ||  คุร เป่เท แซ่ฮจัยฺ ปายอา อาปณี  กิรปา กเร รยาย ||๑||  ป่าอี เร คุร เบน็ 
แซ่ฮจัยฺ นา โฮย ||  สบัแด ฮี เต แซ่ฮจัยฺ อูปแย ฮรั ปายอา สจั โซย ||๑|| รเฮา ||  แซ่ห์เย  กาเวอา ทาย ปแว เบน็ แซ่ห์แย 
กทันี บาด ||  แซ่ห์เย  ฮี ปะกตั อูปแย แซ่ฮจัยฺ เปอาร แบราก ||  แซ่ห์แย ฮี เต ซุค ซาต โฮย เบน็ แซ่ห์แย ยวีณั บาด 
||๒||  แซ่ฮจัยฺ ซาล่าฮี สดา สดา แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาย ||  แซ่ห์เย  ฮี คุณ อูจแร  ปะกตั กเร เลว็ ลาย ||  สบัเด ฮี ฮรั มนั 
วสัแซ รัสนา ฮรั รัส คาย ||๓||  แซ่ห์เย  กาล วดิาเรอา สจั ซรัณาอี ปาย ||  แซ่ห์เย  ฮรั นาม มนั วสัเซอา สจัจี การ 
กมาย ||  เซ วดัป่ากี ยนีิ ปายอา แซ่ห์เย  รเฮ่ สมาย ||๔||  มายอา เวจ็ แซ่ฮจัยฺ นา อูปแย มายอา ดูแย ป๋าย ||  มนัมุค 
กะรัม กมาวเณ ห่อแม ยแล ยลาย ||  ยาํมณั มรัณ นา จูไก เพร็ เพร็ อาแว   ยาย ||๕||  ตเรห์ คุณา เวจ็ แซ่ฮจัยฺ นา 
ปาอีแอ ตแร คุณ ปะรัม ปุหลาย ||  ปรีแอ คุณีแอ เกอา กะทีแอ ยา มุนโฎห์ กุทา ยาย ||  จอเท ปัด แม่ห์ แซ่ฮจัยฺ แฮ 
คุรมุข ปัลแล ปาย ||๖||  นิรคุณ นาม นิถาน แฮ แซ่ห์เย  โซ่ฉ่ี โฮย ||  คุณวนัตี ซาล่าเฮอา สจัเจ สจัจี โซย ||  ปุเลอา 
แซ่ฮจัยฺ มิลายซี สบดั มิลาวา โฮย ||๗||  เบน็ แซ่ห์แย ซภั อั้นถฺ แฮ มายอา โม่ห์ กบุาร ||  แซ่ห์เย  ฮี โซ่ฉ่ี ปอี สจัแจ 
สบดั อปารฺ ||  อาเป   บคสั มิลายอนั ปูเร คุร กรัตาร ||๘||  แซ่ห์เย  อดิสทฺ ปะชาณีแอ นิรภอ โยต นิรังการ ||  ซภันา 
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ยอีา กา เอก็ ดาตา โยตี โยต มิลาวณัฮาร ||  ปูแร สบดั สล่าฮีแอ ยสิ ดา อนัตฺ นา ปาราวาร ||๙||  กิอานีอา กา ตัน๋ นาม 
แฮ แซ่ฮจัยฺ กแร่ห์ วาปาร ||  อนัเดน็ ล่าฮา ฮรั นาม แลน อคุท ปะเร ปันด๋าร ||  นานกั โตท นา อาวยั ดีเอ เดวณัฮาร 
||๑o||๖||๒๓||        
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร มิเลแอ เพร นา ปแว ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||  ปูแร สบดั ซภั โซ่ฉ่ี โฮอี ฮรั นาแม รแฮ่ สมาย 
||๑||  มนั เมเร สัตคุร เซ็ว จิต ลาย ||  นิรมลั นาม สดั เนาตฺโน อาป วสัแซ มนั อาย  ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ญีโอ ราโค่ห์ อปันี     
ซรัณาอี เยว็ ราแค่ห์ เตว็ แร่ห์ณา ||  คุร แก สบดั ยวีตั มแร คุรมุข เป่าวย์ลั ตรัณา ||๒||  วดัแด ปาก เนา ปาอีแอ คุรมตั 
สบดั โซฮาอี ||  อาเป   มนั วสัเซอา ปรัภ กรัตา แซ่ห์เย  รเฮอา สมาอี ||๓||  อิกนา มนัมุค สบดั นา ป่าแว บนัถัน่ บนัถฺ 
ปาหวา่ยอา ||  ลคั จอราซีห์ เพร็ เพร็ อาแว   บิรทา ยนมั กวายอา ||๔||  ปักตา มนั อานนัดฺ แฮ สัจแจ สบดั รังค ์ราเต ||  
อนัเดน็ คุณ กาแวห์่ สดั นิรมลั แซ่ห์เย  นาม สมาเต ||๕||  คุรมุข อมัฤต บาณี โบแล่ห์ ซภั อาตมั ราม ปะชาณี ||  เอโก 
เซวนั เอก อราแถ่ห์ คุรมุข อกทั กะห่าณี ||๖||  สจัจา ซาฮิบ เซวแีอ คุรมุข วสัแซ มนั อาย  ||  สดา รังค ์ราเต สจั เซ็ว 
อปันี     กิรปา กเร มิลาย ||๗||  อาเป   กเร กราเอ อาเป   อิกนา สุเตอา เดย ์ยะกาย ||  อาเป   เมล มิลายดา นานกั สบดั 
สมาย ||๘||๗||๒๔||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เซเวแอ มนั นิรมะลา เป๋ย ปวติ สะรีร ||  มนั อานนัดฺ สดา ซุค ปายอา 
เป่เทอา แกฮ้รั กมัภีร ||  สจัจี ซงัคตั แบสณา สจั นาม มนั ต๋ีรฺ ||๑||  มนั เร สตัคุร เซว นิซงัค ์||  สตัคุร เซเวแอ ฮรั มนั 
วสัแซ ลแก นา แมลฺ ปะตงัค ์||๑|| รเฮา ||  สจัแจ สบดั ปัต อูปแย สจัเจ สจัจา เนา ||  ยนีิ ห่อแม มาร ปะชาเณอา ฮอ 
เตน็ บลัฮาแร เยา ||  มนัมุค สจั นา ยาณนี เตน็ ธอรฺ นา กตัฮู เทา ||๒||  สจั คาณา สจั แปนณา สจัเจ ฮี เวจ็ วาส ||  สดา 
สจัจา ซาล่าห์ณา  สจัแจ สบดั นิวาส ||  ซภั อาตมั ราม ปะชาเณอา คุรมะตี นิจยฺ กัร๋ วาส ||๓||  สจั เวคณั สจั โบลณา 



70 

ตนั มนั สจัจา โฮย ||  สจัจี ซาคี อุปเดส สจั สจัเจ สจัจี โซย ||  ยนินี สจั วซิาเรอา เซ ดุคีเอ จลัเล โรย ||๔||  สตัคุร ยนีิ 
นา เซเวโอ เซ กิต อาเอ ซนัซาร ||  ยมั ดรั บเถ่ มารีแอห์้ กกู นา สุแณ ปูการ ||  บิรทา ยนมั กวายอา มรั ยาํแมห์ วาโร 
วาร ||๕||        
 เอห์้ ญกั ยลัตา เดค แก ปัจยฺ เปย สตัคุร ซรัณา ||  สัตคุร สัจ ดิรายอา สดา สจั ซนัยมั แร่ห์ณา ||  สัตคุร สจัจา แฮ 
โบฮิทา สบัเด เป่าวย์ลั ตรัณา ||๖||  ลคั จอราซีห์ พิระเด รเฮ่ เบน็ สตัคุร มุกตั นา โฮอี ||  ปัร ปัร ปันดิต โมนี ทกัเก 
ดูแย ป๋าย ปัต โคอี ||  สตัคุร สบดั สุณายอา เบน็ สจัเจ อวรฺั นา โกอี ||๗||  โย สจัแจ ลาเอ เซ สจั ลเก เน็ต สจัจี การ 
กะรัน ||  ตินา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา สจัแจ แม่ฮลั ระฮนั ||  นานกั ปะกตั ซุคีเอ สดา สจัแจ นาม ระจนั 
||๘||๑๗||๘||๒๕||   ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก มุสกลั อตั บแณ โด่อี โกย นา เดย ์||  ลาก ูโฮย ดุสฺมนา ซาก เป๋ ปัจยฺ 
คเล ||  ซภัโภ ปะแย อาสฺรา  จุแก ซภั อสัเรา ||  จิต อาแว   โอส ปารบรัมห์ ลแก นา ตะตี เวา ||๑||  ซาฮิบ นิตาเณอา กา 
ตาณ ||  อาย  นา ยาอี เทร็ สดา คุร สับดี สจั ยาณ ||๑|| รเฮา ||  เย โก โฮแว ดุบลา นงัค ์ปุค กี ปีร ||  ดมัรา ปัลแล นา 
ปแว นา โก เดแว ต๋ีรฺ ||  สุอารัท สุเอา นา โก กเร นา กิช โฮแว กาจยฺ ||  จิต อาแว   โอส ปารบรัมห์ ตา เน่ห์จลั โฮแว 
ราจยฺ ||๒||  ยา โก จินตา บฮุต บฮุต เดฮี้ เวอาแป โรค ||  กริสตฺ กทุาํบฺ ปเลเทอา กะเด ฮรัค กะเด โศก ||  กอณ กเร 
จะโฮ่ กนุท กา กะรี นา แบซณั โซย ||  จิต อาแว   โอส ปารบรัมห์ ตนั มนั ซีตลั โฮย ||๓||  กาม กโรถ โม่ห์ วสั กีอา 
กิรปัน โลภ เปอาร ||  จาเร เกล็วคิ อุน  อกัข ์กีเอ โฮอา อะซุร ซงัฆาร ||  โปที กีต กเวต็ กิช กะเด นา กะรัน ตะเรอา ||  
จิต อาแว   โอส ปารบรัมห์ ตา นิมคั ซิมรัต   ตเรอา ||๔||  ซาสตึ ซิมรัต เบด จาร มุคากรั บิจเร ||  ตเป ตะปีซรั โยกีอา 
ตีรัท กะวนั กเร ||  คทั กรัมา เต ดุกเุณ ปูญา กรัตา นาย ||  รังค ์นา ลกี ปารบรัมห์ ตา ซรัปัร นรัเก ยาย ||๕||  ราจยฺ มิลกั 
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ซิกดารีอา รัส โป่กณั บิสทาร ||  บาก สุห่าเว โซ่ห์เณ จลัแล หุกมั อพารฺ   ||  รังค ์ตะมาเซ บโฮ่ บิถ่ี จาย ลกั รเฮอา ||  
จิต นา อายโอ  ปารบรัมห์ ตา สรัป กี ยนู เกยอา ||๖||  บฮุต ตะหนาด อจารวนัตฺ โซ่ภา นิรมลั รีต ||  มาต ปิตา สุต 
ป่าอีอา ซายนั ซงัค ์ปรีต ||  ลสักรั ตระกสับนัดฺ บนัดฺ ญีโอ ญีโอ สกัลี กีต ||        
 จิต นา อายโอ  ปารบรัมห์ ตา ครั ระส่าตลั ดีต ||๗||  กายอา โรค นา ฉิดรึ กิช นา กิช การา โศก ||  มิรัต นา อาว ี    จิต 
เตส็ แอห์้เน็ส โป่แก โปคค ์||  ซภั กิช กีโตน อาปณา ยเีอ นา ซนักฺ ตะเรอา ||  จิต นา อายโอ  ปารบรัมห์ ยมักนักรั วสั 
ปะเรอา ||๘||  กิรปา กเร ยสิ ปารบรัมห์ โฮแว ซาถู่   ซงัค ์||  เยว็ เยว็ โอห์้ วถ่าอีแอ เตว็ เตว็ ฮรั เซ็ว รังค ์||  ดุฮา ศิเรอา    
กา คซมั อาป อวรฺั นา ดูยา เทา ||  สตัคุร ตุแธ ปายอา นานกั สจัจา เนา ||๙||๑||๒๖||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ ||  ยาโน 
นฮี ป่าแว กวนั บาตา ||  มนั โคจยฺ มารัก ||๑|| รเฮา ||  ติอ่านี คิอ๋าน ลาแวห์่ ||  กิอานี กิอาน กมาแวห์่ ||  ปรัภ กิน ฮี 
ยาตา ||๑||  ปะกอตี แร่ฮตั ยกุตา ||  โยกี แกฮ้ตั มุกตา ||  ตปัสซี ตะแปห์ ราตา ||๒||  โมนี โมนถ่ารี ||  สเนอาซี 
บรัมห์จารี ||  อุดาซี   อุดาส ราตา ||๓||  ปะกตั นแว ปัรการา ||  ปันดิต เวด ปุการา ||  กิรัสตี กิรัสตฺ ตัร่มาตา ||๔||  เอก็ 
สบัดี บโฮ่ รูป เอาถู่ตา ||  กาปรี กอเต ยากตูา ||  เอก็ ตีรัท นาตา ||๕||  นิรฮาร วรัตี อาปัรสา ||  เอก็ ลูก นา เดแวห์่ 
ดรัสา ||  เอก็ มนั ฮี กิอาตา ||๖||  กาท นา กิน ฮี กะฮายอา ||  ซภั แกห์้เต แฮ ปายอา ||  ยสิ เมเล โซ ปักตา ||๗||  สกลั 
อุกตั อุปาวา || เตอากี สรัน ปาวา ||  นานกั คุร จรัณ ปราตา ||๘||๒||๒๗||     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ ||  โยกี อนัดรั โยกีอา ||  ตูน ํโป่กี อนัดรั โป่กีอา ||  เตรา อนัตฺ นา ปายอา สุรัก มชั ปัยอาล 
ญีโอ ||๑||  ฮอ วารี ฮอ วารแณ กรุบาณ เตเร นาว โน ||๑|| รเฮา ||  ตุตถฺ ซนัซาร อุปายอา   ||  สิเร ศิร ตัน่เถ่ ลายอา ||  
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เวแค่ห์ กีตา อาปณา กรั กดุรัต ปาซา ด๋าล ญีโอ ||๒||  ปัรกทั ปาห่าแร ยาปดา ||  ซภั นาแว โน ปัรตาปดา ||  สตัคุร 
บาจฉฺ นา ปายโอ ซภั โม่ฮี มายอา ยาล ญีโอ ||๓||  สัตคุร โก บลั ยาอีแอ ||  เยต็ มิเลแอ ปะรัม กตั ปาอีแอ ||        
 ซุรฺ นรั มุน ยนั โลจฺเด โซ สตัคุร ดีอา บุฉ่าย ญีโอ ||๔||  สัตซงัคตั แกซี ยาณีแอ ||  ยแิท เอโก นาม วคาณีแอ ||  เอโก 
นาม หุกมั แฮ นานกั สตัคุร ดีอา บุฉ่าย ญีโอ ||๕||  เอห์้ ยกตั ปะรัม ปุหลายอา ||  อาโปห์ ตุตถฺ คุอายอา ||  ปัรตาป 
ลกา โดหากณี ปาก ยนิา เก น่าเฮ ญีโอ ||๖||  โดหากณี เกอา นีซาณีอา ||  คสัโมห์ กทีุอา พิแร่ห์ นิมาณีอา ||  แมเล เวส 
ตินา กามณี ดุคี แรณ วฮิาย ญีโอ ||๗||  โซหากณี เกอา กะรัม กมายอา ||  ปูรัน ลิเคอา พลั ปายอา ||  นะดรั กเร แก 
อาปณี  อาเป   เลย มิลาย ญีโอ ||๘||  หุกมั ยนิา โน มนายอา ||  เตน็ อนัตรั สบดั วซายอา ||  สฮีอา เซ โซหากณี ยนิ 
แซ่ห์ นาล เปอาร ญีโอ ||๙||  ยนิา ป่าเณ กา รัส อายอา  ||  เตน็ วโิจห์ ปะรัม จุกายอา ||  นานกั สตัคุร แอซา      ยาณีแอ 
โย ซภัแซ เลย มิลาย ญีโอ ||๑o||  สตัคุร มิเลแอ พลั ปายอา ||  เยน็ วโิจห์ แอห์้กรัณ จุกายอา ||  ดุระมตั กา ดุค กะเทอา 
ปาก แบธา มสัตกั อาย  ญีโอ ||๑๑||  อมัฤต เตรี บาณีอา ||  เตเรอา ปักตา ริแด สมาณีอา ||  ซุค เซวา อนัดรั รเคแอ 
อาปณี  นะดรั กแร่ห์ นิสตาร ญีโอ ||๑๒||  สตัคุร มิเลอา ยาณีแอ ||  เยต็ มิเลแอ นาม วคาณีแอ ||  สัตคุร บาจฉฺ นา 
ปายโอ ซภั ทกักี กะรัม กมาย ญีโอ ||๑๓||  ฮอ สตัคุร วโิทห์ กหุม่ายอา ||  เยน็ ปะหราํ ปุลา มารัก ปายอา ||  นะดรั กเร 
เย อาปณี  อาเป   เลย รลาย ญีโอ ||๑๔||  ตูน ํซภันา ม่าเฮ สมายอา ||  เตน็ กรัแต อาป ลุกายอา ||  นานกั คุรมุข ปัรกทั 
โฮยอา ยา โก โยต ตะรี กรัตาร ญีโอ ||๑๕||  อาเป   คซมั นิวาเยอา ||  ญีโอ เป็นดฺ เด ซาเยอา ||  อาปเณ     เซวกั กี 
แปจยฺ รคีอา โดย กรั มสัตกั ต๋าร ญีโอ ||๑๖||  ซภั ซนัยมั รเฮ่ เซอาณปา  ||  เมรา ปรัภ ซภั กิช ยาณดา ||  ประกทั 
ประตาป วรัตายโอ ซภั โลก กแร แยการ ญีโอ ||๑๗||  เมเร คุณ เอากนั นา บีจาเรอา ||  ปรัภ อปัณา บิรัด สมาเรอา ||  
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กนัธฺ ลาย แก รเคโอน ลแก นา ตะตี เวา ญีโอ ||๑๘||  แม มนั ตนั ประภู ติอ๋ายอา ||  ยเีอ อิเชอะรา พลั ปายอา ||  ซ่าห์ 
ปาตซ่าห์ ศิร คซมั ตูน ํยปั นานกั ยแีว เนา ญีโอ ||๑๙||        
 ตุตถฺ อาเป   อาป อุปายอา   ||  ดูยา เคลฺ กรั ดิคลายอา ||  ซภั สจัโจ สจั วรัตะดา ยสิ ป่าแว ติแซ บุฉ่าย ญีโอ ||๒o||  คุร 
ปัรซาดี ปายอา ||  ติแท มายอา โม่ห์ จุกายอา ||  กิรปา กรั แก อาปณี  อาเป   เลย สมาย ญีโอ ||๒๑||  โกปี แน 
โกอาลีอา ||  ตุตถฺ อาเป   โกย อุธาลีอา ||  หุกมี  ป่านเด ซาเยอา ตูน ํอาเป   ป๋ัน สวาร ญีโอ ||๒๒||  ยนิ สตัคุร เซ็ว จิต 
ลายอา ||  ตินี ดูยา เป๋า จุกายอา ||  นิรมลั โยต เตน็ ปราณีอา โอย จลัเล ยนมั สวาร ญีโอ ||๒๓||  เตรีอา สดา สดา 
จงักิอาอีอา || แม ราต เดแฮ วเดอาอีอาน ํ||  อณัมงัเกอา ดาน เดวณา กโฮ่ นานกั สจั สะมาล ญีโอ ||๒๔||๑||   ศิรีราก 
แม่ห์ลา ๕ ||  แป ปาย มนาอี โซย ญีโอ ||  สัตคุร ปุรัค มิลายอา เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  โกซาอี 
เม่นห์ดา อิธรา ||  อมั อเบ   ทาโวห์ มิธรา ||  แป๋ณ ป่าอี ซภั สจัยะณา ตุตถฺ เยฮ่า น่าฮี โกย ญีโอ ||๑||  เตแร หุกเม 
ซาวณั อายอา  ||  แม สตั กา ฮลั โยอายอา ||  เนา บียณั ลกา อาส กรั ฮรั โบฮลั บคสั ยมาย ญีโอ ||๒||  ฮอ คุร เมล็ เอก็ 
ปะชาณดา ||  โดยอา กากลั จิต นา ยาณดา ||  ฮรั อิกะแต กาแร ลายโอน เยว็ ป่าแว ติแว นิบา้ห์ ญีโอ ||๓||  ตุซี 
โป่เคโฮ ปุ่นโจห์ ป่าอีโฮ ||  คุร ดีบาณ กวาย แปนาอีโอ ||  ฮอ โฮอา ม่าฮรั เป็นดฺ ดา บนั อาเด ปัญจ สะรีก ญีโอ ||๔||  
ฮอ อายอา  ซาแมห์ เตฮนัดีอา ||  ปัญจ กิรซาณ มุเยเร เม่ห์เดอา ||  กนั โกอี กั้ด นา ฮงัไข นานกั วธุา กกุ กิเรา ญีโอ 
||๕||  ฮอ วารี กุ๋มมา ยาวดา ||  เอก็ ซาฮา ตุตถฺ ติอ๋ายดา ||  อุยรั เท่ห์ วซายโอ ฮอ ตุตถฺ วโิทห์ กรุบาณ ญีโอ ||๖||  ฮรั 
อิแธ เน็ต ติอ๋ายดา ||  มนั จินดี โซ พลั ปายดา ||  ซภัเภ กาจยฺ สวาเรอนั  ลาฮีอนั มนั กี ปุค ญีโอ ||๗||  แม ฉะเดอา 
ซภัโภ ตัน่ถฺรา ||  โกซาอี เซว ีสจัรา ||  นอ เน็ถ นาม นิถาน ฮรั แม ปัลแล บะถ่า เฉ็ก ญีโอ ||๘||  แม ซุคี ฮูน ํซุค ปายอา 
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||  คุร อนัตรั สบดั วซายอา ||  สตัคุร ปุรัค วคิาเลอา มสัตกั ตัร๋ แก หทั ญีโอ ||๙||  แม บะถี สจั ตะรัม ซาล แฮ ||  
คุรซิกคา แล่ห์ตา ป๋าลฺ แก ||  แปรฺ โต่วา ปะคา เพรฺดา เตส็ เน็ว เน็ว ลกา ปาย ญีโอ ||๑o||        
 ซุณ      กลา คุร แป้ห์ อายอา  ||  นาม ดาน อิสนาน ดิรายอา ||  ซภั มุกตั โฮอา แซซาระรา นานกั สจัจี เบรี จาร ญีโอ 
||๑๑||  ซภั สริสทฺ เซเว เดน็ ราต ญีโอ ||  เด กนั สุโณห์ อรัดาส ญีโอ ||  โธก วยาย ซภั ดิธีอา ตุส อาเป   เลยอนั ฉะดาย 
ญีโอ ||๑๒||  ฮุณ หุกมั โฮอา เมฮรัวาณ ดา ||  แป โกย นา กิแซ ระญาณดา ||  ซภั สุคาลี    วธีุอา เอห์้ โฮอา หะเลมี 
ราจยฺ ญีโอ ||๑๓||  จ๋ิม จ๋ิม อมัฤต วรัสะดา ||  โบลายอา โบลี คซมั ดา ||  บโฮ่ มาณ กีอา ตุตถฺ อุปเร ตูน ํอาเป   ปาเอห์้ 
ทาย ญีโอ ||๑๔||  เตเรอา ปักตา ปุค สดั เตรีอา ||  ฮรั โลจา ปูรัน เมรีอา ||  เดโฮ ดะรัส ซุคดาเตอา แม กลั เวจ็ แล่ห์ 
มิลาย ญีโอ ||๑๕||  ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา ป่าเลอา ||  ตูน ํดีป โลอ ์ปัยอาเลอา ||  ตูน ํทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา นานกั 
ปักตา สัจ อถารฺ ญีโอ ||๑๖||  ฮอ โกซาอี ดา แปฮลัวานรา ||  แม คุร เมล็ อุจ ดุมาลรา ||  ซภั โฮอี ชินจฺ อิกะธีอา   ดอี 
แบธา เวแค อาป ญีโอ ||๑๗||  วาต วยนั ทาํมกั เป่รีอา ||  มลั ลเท แลเด เพรีอา ||  เน่ห์เต ปัญจ ยอุาน แม คุร ทาปี ดิตี 
กนัดฺ ญีโอ ||๑๘||  ซภั อิกะเธ โฮย อายอา  ||  กัร๋ ยาซนั วาท วทายอา ||  คุรมุข ล่าฮา แล เกย มนัมุค จลัเล มูล กวาย 
ญีโอ ||๑๙||  ตูน ํวรันา เจห์้นา บา้ห์รา ||  ฮรั ดิแซห์ ฮายรั ยา่ห์รา ||  ซุณ      ซุณ      ตุแฉ่ ติอ๋ายเด เตเร ปะกตั รัตเต 
คุณตาซ ญีโอ ||๒o||  แม ยกุ ยกุ ดอีแอ เซวรี ||  คุร กะที เม่ห์ดี เยวรี ||  ฮอ บาฮุร ชินจฺ นา นจาอู นานกั ออซรั ลถ่า 
ป๋าลฺ ญีโอ ||๒๑||๒||๒๙||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||     ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ แป้ห์เร กัร๋ ๑ ||    แป้ห์แล แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา 
หุกมั ปัยอา กรัภาซ ||  อุรัตถฺ  ตปั อนัตรั กเร วณัยาเรอา มิตรา คซมั เซตี อรัดาส ||  คซมั เซตี อรัดาส วคาแณ อุรัตถฺ  
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ติอ่าน เลว็ ลากา ||  นา มรัยาด อายอา  กลั ป่ีตรั บาฮุร ยาซี นากา ||  แยซี กะลมั วรีุ แฮ มสัตกั แตซี ญีอะเร ปาส ||  
กโฮ่ นานกั ปราณี แป้ห์แล แป้ห์แร หุกมั ปัยอา กรัภาซ ||๑||        
 ดูแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา วซิรั เกยอา คิอ๋าน ||  หะโท หทั นะจาอีแอ วณัยาเรอา มิตรา เยว็ ยะสุถjา กัร๋ 
กาน ||  หะโท หทั นะจาอีแอ ปราณี มาต กะแฮ สุตฺ เมรา ||  เจต อเจต มูร มนั เมเร อนัตฺ นฮี กชั เตรา ||  เยน็ รัจ รเจอา 
ติแซห์ นา ยาแณ มนั ป่ีตรั ตัร๋ กิอาน ||  กโฮ่ นานกั ปราณี ดูแย แป้ห์แร วซิรั เกยอา คิอ๋าน ||๒||  ตีแย แป้ห์แร แรณ 
แก วณัยาเรอา มิตรา ตัน๋ โยบนั เซ็ว จิต ||  ฮรั กา นาม นา เจตฮี วณัยาเรอา มิตรา บะถ่า ฉุแทห์ เยต็ ||  ฮรั กา นาม นา 
เจแต ปราณี บิกลั เป่ยอา ซงัค ์มายอา ||  ตัน๋ เซ็ว รัตตา โยบนั มตา แอห์้ลา ยนมั กวายอา ||  ตะรัม เซตี วาปาร นา 
กีโต กะรัม นา กีโต เมต็ ||  กโฮ่ นานกั ตีแย แป้ห์แร ปราณี ตัน๋ โยบนั เซ็ว จิต ||๓||  จอแท แป้ห์แร แรณ แก 
วณัยาเรอา มิตรา ลาว ีอายอา  เคต ||  ยา ยมั ปะกรั จลายอา วณัยาเรอา มิตรา กิแซ นา มิเลอา เปต ||  เปต เจต ฮรั กิแซ 
นา มิเลโอ ยา ยมั ปะกรั จลายอา ||  จู่ธา รุดนั โฮอา โดอาแล คิน แม่ห์ เป่ยอา ปรายอา ||  ซาอี วสัตฺ ปราปัต โฮอี ยสิ 
เซ็ว ลายอา เหต ||  กโฮ่ นานกั ปราณี จอแท แป้ห์แร ลาวี ลุเณอา เคต ||๔||๑||  ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||  แป้ห์แล แป้ห์แร 
แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา บาลกั บุตถฺ อเจต ||  คีร ปีแอ เคลาอีแอ วณัยาเรอา มิตรา มาต ปิตา สุต เหต || มาต ปิตา สุต 
เน่ห์ กะเนรา มายอา โม่ห์ สบาอี  ||  ซนัโญกี อายอา  กิรัต กมายอา กรัณี การ กราอี ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี 
บูดี ดูแย เหต ||  กโฮ่ นานกั ปราณี แป้ห์แล แป้ห์แร ชูแทห์กา ฮรั เจต ||๑||  ดูแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา 
ป๋ัร โยบนั แม มตั ||  แอห์้เน็ส กาม เวอาเปอา วณัยาเรอา มิตรา อนัถเล นาม นา จิต ||  ราม นาม กทั อนัตรั น่าฮี โฮรฺ 
ยาแณ รัส กสั มีเธ ||  กิอาน คิอ๋าน คุณ ซนัยมั      น่าฮี ยนมั มโรห์เก จู่เธ ||  ตีรัท วรัต สุจ ซนัยมั      น่าฮี กะรัม ตะรัม 



76 

นฮี ปูญา ||  นานกั ป๋าย ปะกตั นิสตารา ดุบิถา เวอาแป ดูยา ||๒||  ตีแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา ซรั หนัสฺ 
อุลทฺัเร อาย  ||  โยบนั กะแท ยรูอา ยแิณ วณัยาเรอา มิตรา อาว กะแท เดน็ ยาย ||        
 อนัตฺ กาล ปัชตาซี อนัถเล ยา ยมั ปะกรั จลายอา ||  ซภั กิช อปันา กรั กรั ราเคอา คิน แม่ห์ เป่ยอา ปรายอา ||  บุตถฺ 
วซิรัย ีกอี เซอาณปั กรั เอากณั ปัชตาย ||  กโฮ่ นานกั ปราณี ตีแย แป้ห์แร ปรัภ เจโตห์ เลว็ ลาย ||๓||  จอแท แป้ห์แร 
แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา บิรัถ เป่ยอา ตนั คีณ ||  อคี อั้นถฺ นา ดีซยั วณัยาเรอา มิตรา กนันี สุแณ นา แวณ ||  อคี อั้นถฺ 
ยีภ่ รัส น่าฮี รเฮ่ ปราโก ตาณา ||  คุณ อนัตรั น่าฮี เกว็ ซุค ปาแว มนัมุค อาวณั ยาณา ||  ครั ปะกี กรุ ปะแย บินแซ อาย  
จลัแล เกอา มาณ ||  กโฮ่ นานกั ปราณี จอแท แป้ห์แร คุรมุข สบดั ปะชาณ ||๔||  โอรัก อายอา  เตน็ ซาเฮอา 
วณัยาเรอา มิตรา ยรั ยรัวาณา กนั ||  เอก็ รัตตี คุณ นา สมาเณอา วณัยาเรอา มิตรา เอากณั ครัซนั บนั ||  คุณ ซนัยมั 
ยาแว โจท นา คาแว นา เตส็ ยาํมณั มรัณา ||  กาล ยาล ยมั โยห์่ นา ซาแก ป๋าย ปะกตั แป๋ ตรัณา ||  ปัต เซตี ยาแว 
แซ่ฮจัยฺ สมาแว สกัเล ดูค มิทาแว ||  กโฮ่ นานกั ปราณี คุรมุข ชูแท ซาเจ เต ปัต ปาแว ||๕||๒||   ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||  
แป้ห์แล แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา ฮรั ปายอา อุดรั มนัฉาร ||  ฮรั ติอ่าแว ฮรั อุจแร วณัยาเรอา มิตรา ฮรั ฮรั 
นาม สะมาร ||  ฮรั ฮรั นาม ยเป อาราเถ่  เวจ็ อคันี ฮรั ยปั ยเีวอา ||  บา้ฮรั ยนมั เป่ยอา มุค ลากา ซรัเซ ปิตา มาต 
ทีเวอา ||  ยสิ กี วสัตฺ เตส็ เจโตห์ ปราณี กรั ฮิรแด คุรมุข บีจาร ||  กโฮ่ นานกั ปราณี แป้ห์แล แป้ห์แร ฮรั ยปัปีแอ 
กิรปา ต๋าร ||๑||  ดูแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา มนั ลากา ดูแย ป๋าย ||  เมรา เมรา กรั ปาลีแอ วณัยาเรอา 
มิตรา เล มาต ปิตา กลั ลาย ||  ลาแว มาต ปิตา สดา กลั เซตี มนั ยาแณ คทั ควาเอ ||  โย เดแว ติแซ นา ยาแณ มูรา ดิเต 
โน ลปัทาเอ ||  โกอี คุรมุข โฮแว โซ กแร วจีาร ฮรั ติอ่าแว มนั เลว็ ลาย ||  กโฮ่ นานกั ดูแย แป้ห์แร ปราณี เตส็ กาล 
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นา กบัฮูน ํคาย ||๒||  ตีแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา มนั ลกา อาล ยนัยาล ||  ตัน๋ จิตเเว ตัน๋ ซนัจฺแว 
วณัยาเรอา มิตรา ฮรั นามา ฮรั นา สะมาล ||  ฮรั นามา ฮรั ฮรั กะเด นา สมาแล เย โฮแว อนัตฺ สคาอี ||        
 เอห์้ ตัน๋ ซมัแป มายอา จู่ธี อนัตฺ โฉด จเลอา ปัชตาอี ||  ยสิ โน กิรปา กเร คุร เมเล โซ ฮรั ฮรั นาม สะมาล ||  กโฮ่ 
นานกั ตีแย แป้ห์แร ปราณี เซ ยาย มิเล ฮรั นาล ||๓||  จอแท แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา ฮรั จลณั เวลา อาดี  ||  
กรั เซโวห์่ ปูรา สตัคุรู   วณัยาเรอา มิตรา ซภั จลี แรณ วฮิาดี ||  ฮรั เซโวห์่ คิน คิน เด๋ล มูล นา กะเรโฮ เยต็ อสัเทร็ ยกุ 
ยกุ โฮโวห์ ||  ฮรั เซตี สดั มาโณ่ห์ รลีอา ยนมั มรัณ ดุค โคโวห์ ||  คุร สตัคุร สุอามี เปด นา ยาโณห์ เยต็ เมล็ ฮรั 
ปะกตั สุคานดีํ ||  กโฮ่ นานกั ปราณี จอแท แป้ห์แร สพัเลโอ แรณ ปักตา ดี ||๔||๑||๓||   ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ||  แป้ห์แล 
แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา ตัร๋ ปายตา อุดแร ม่าเฮ ||  ดะซี มาซี มานสั กีอา วณัยาเรอา มิตรา กรั โม่ห์ลตั 
กะรัม กมาเฮ ||  โม่ห์ลตั กรั ดีนี กะรัม กมาเณ แยซา ลิคตั ตุ๋ร ปายอา ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัตา เตน็ ป่ีตรั ประภู 
ซนัโญยอา ||  กะรัม สุกรัม   กราเอ อาเป   เอส็ ยนัแต วสั กิช น่าเฮ ||  กโฮ่ นานกั ปราณี แป้ห์แล แป้ห์แร ตัร๋ ปายตา 
อุดแร ม่าเฮ ||๑||  ดูแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา ป๋ัร ยอุานี แล่ห์รี เดย ์||  บุรา ปะลา นา ปะชาณยั วณัยาเรอา 
มิตรา มนั มตา อหัม่เม ||  บุรา ปะลา นา ปะชาแณ ปราณี อาแก ปันทฺ กรารา ||  ปูรา สตัคุร กบัฮูน ํนา เซเวอา ศิร 
ธาเฎ ยมั ยนัดารา ||  ตะรัม ราย ยบั ปักรัส เบาเร ตบั เกอา ยบาบ กเรย ์||  กโฮ่ นานกั ดูแย แป้ห์แร ปราณี ป๋ัร โยบนั 
แล่ห์รี เดย ์||๒||  ตีแย แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา บิค ซนัแจ อั้นถฺ อเกอาน ||  ปุตรึ กลตัรึ โม่ห์ ลปัเทอา 
วณัยาเรอา มิตรา อนัตรั แล่ฮรั โลผาน ||  อนัตรั แล่ฮรั โลผาน ปรานี โซ ปรัภ จิต นา อาแว   ||  ซ่าถซงัคตั เซ็ว ซงัค ์
นา กีอา บโฮ่ โยนี ดุค ปาแว ||  ศิรยนัฮาร วซิาเรอา สุอามี เอก็ นิมคั นา ลโก คิอ๋าน ||  กโฮ่ นานกั ปราณี ตีแย แป้ห์แร 
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บิค ซนัเจ อั้นถฺ อเกอาน ||๓||  จอแท แป้ห์แร แรณ แก วณัยาเรอา มิตรา เดน็ เนแร อายอา  โซย ||  คุรมุข นาม สะมาล 
ตูน ํวณัยาเรอา มิตรา เตรา ดรักา้ห์ เบลี โฮย ||  คุรมุข นาม สะมาล ปราณี อนัเต โฮย สคาอี ||        
 เอห์้ โม่ห์ มายอา เตแร ซงัค ์นา จาแล จู่ธี ปรีต ลกาอี ||  สักลี แรณ กดุรี อนัเถ่อารี เซว สตัคุร จานณั โฮย ||  กโฮ่ 
นานกั ปราณี จอแท แป้ห์แร เดน็ เนแร อายอา  โซย ||๔||  ลิเคอา อายอา  โควนิดฺ กา วณัยาเรอา มิตรา อุธ จลัเล 
กมาณา ซาท ||  เอก็ รัตตี บิลมั นา เดวนี วณัยาเรอา มิตรา โอนี  ตกัเร ปาเอ หาท ||  ลิเคอา อายอา  ปะกรั จลายอา 
มนัมุค สดา โดเฮเล ||  ยนีิ ปูรา สตัคุร เซเวอา เซ ดรักา้ห์ สดา สุเฮเล ||  กะรัม ตัร่ตี สะรีร ยกุ อนัตรั โย โบแว โซ คาต 
||  กโฮ่ นานกั ปะกตั โซ่แฮ ดรัวาเร มนัมุค สดา ปะหวาต ||๕||๑||๔||     
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ ชนัตฺ     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มุนถฺ อิอาณี เปอีอะแร เกว็ กรั ฮรั ดรัซนั ปิแค ||  ฮรั ฮรั อปันี กิรปา กเร คุรมุข ซาฮุรแร กมั ซิกแค ||  ซาห์รุแร กมั 
ซิกแค คุรมุข ฮรั ฮรั สดา ติอ๋าเอ ||  สฮีอา เวจ็ พิแร สุเฮลี ฮรั ดรักา้ห์ บา้ห์ ลุดาเอ ||  เลคา ตะรัม ราย กี บากี ยปั ฮรั ฮรั 
นาม กิรแค ||  มุนถฺ อิอาณี เปอีอะแร คุรมุข ฮรั ดรัซนั ดิแค ||๑||  วอีา้ห์ โฮอา เมเร บาบุลา คุรมุขเค ฮรั ปายอา ||  
อเกอาน อนัเถ่รา กะเทอา คุร กิอาน ประจนัดฺ บลายอา ||  บเลอา คุร กิอาน อนัเถ่รา บินเซอา ฮรั รตนั ปะดารัท ลาถ่า 
||  ห่อแม โรค เกยอา ดุค ลาทา อาป อาแป คุรมตั คาถ่า ||  อกาล มูรัต วรั ปายอา อบินาซี นา กะเด มแร นา ยายอา ||  
วอีา้ห์ โฮอา เมเร บาโบลา คุรมุขเค ฮรั ปายอา ||๒||  ฮรั สัต สเต เมเร บาบุลา ฮรั ยนั เมล็ ยนัญึ สุฮนัดี ||  เปวกัแร ฮรั 
ยปั สุเฮลี เวจ็ ซาฮุรแร ครี โซฮนัดี ||  ซาฮุรแร เวจ็ ครี โซฮนัดี เยน็ เปวกัแร นาม สมาเลอา ||  ซภั สพัเลโอ ยนมั ตินา 
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ดา คุรมุข ยนิา มนั เยณ็ ปาซา ด่าเลอา ||  ฮรั ซนัตฺ ยนา เมล็ การัจ โซเฮอา วรั ปายอา ปุรัค อนนัดี ||  ฮรั สตั สตั เมเร 
บาโบลา ฮรั ยนั เมล็ ยนัญึ โซหัน่ดี ||๓||  ฮรั ปรัภ เมเร บาบุลา ฮรั เดโวห์ ดาน แม ดาโย ||        
 ฮรั กปัโร ฮรั โซ่ภา เดโวห์ เยต็ เซาแร เมรา กาโย ||  ฮรั ฮรั ปักตี กาจยฺ สุเฮลา คุร สตัคุร ดาน ดิวายอา ||  คนัดฺ 
วรัป๋ันดฺ ฮรั โซ่ภา โฮอี เอห์้ ดาน นา รแล รลายอา ||  โฮรฺ มนัมุค ดาจยฺ เย รัค ดิคาแลห์ โซ กรู อหงัการฺ   กจั ปาโย ||  
ฮรั ปรัภ เมเร บาบุลา ฮรั เดโวห์ ดาน แม ดาโย ||๔||  ฮรั ราม ราม เมเร บาโบลา เป็ร เมล็ ตัน๋ เวล วถนัดี ||  ฮรั 
ยกุแกห์ ยโุก ยกุ ยกุแกห์ ยโุก สดั ปีรี คุรู จลนัดี ||  ยกุ ยกุ ปีรี จลัแล สตัคุร กี ยนีิ คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ||  ฮรั ปุรัค นา 
กบั ฮี บินแซ ยาแว เน็ต เดแว จะเเร สวายอา ||  นานกั ซนัตฺ ซนัตฺ ฮรั เอโก ยปั ฮรั ฮรั นาม โซฮนัดี ||  ฮรั ราม ราม 
เมเร บาบุลา เป็ร เมล็ ตัน๋ เวล วถนัดี ||๕||๑||     
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา โคบินดฺ นาม สมาเล ||  มนั เปอาเรอา ญี มิตรา ฮรั นิบแฮ เตแร นาเล ||  ซงัค ์สฮาอี  ฮรั 
นาม ติอ๋าอี บิรทา โกย นา ยาเอ ||  มนั จินเด เซอี พลั ปาแวห์ จรัณ กมลั จิต ลาเอ ||  ยลั ทลั ปูร รเฮอา บนัวารี กทั กทั 
นะดรั นิฮาเล ||  นานกั ซิกข ์เดย ์มนั ปรีตมั ซ่าถซงัค ์ปะหราํ ยาเล ||๑||  มนั เปอาเรอา ญี มิตรา ฮรั เบน็ จู่ธ ปซาเร ||  
มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา บิค ซากรั ซนัซาเร ||  จรัณ กมลั กรั โบฮิท กรัเต แซ่ห์ซา ดูค นา เบอาแป ||  คุร ปูรา เป่แท 
วดัป่ากี อาธ แป้ฮรั ปรัภ ยาแป ||  อาด ยกุาดี เซวกั สุอามี ปักตา นาม อถ่าเร ||  นานกั ซิกข ์เดย ์มนั ปรีตมั เบน็ ฮรั จู่ธ 
ปซาเร ||๒||  มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮรั ลเด เคป เซาลี ||  มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮรั ดรั เน่ห์จลั มลี ||  ฮรั ดรั 
เซเว อลคั อเป่เว เน่ห์จลั อาซณั    ปายอา ||  แตห์้ ยนมั นา มรัณ นา อาวณั ยาณา ซนัซา ดูค มิทายอา ||  จิตรึ กปัุต กา 



80 

กากดั พาเรอา ยมัดูตา กะชู นา จลี ||  นานกั ซิกข ์เดย ์มนั ปรีตมั ฮรั ลเด เคป เซาลี ||๓||  มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา 
กรั ซนัตา ซงัค ์นิวาโซ ||  มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮรั นาม ยปัต ปัรกาโซ ||  ซิมมรั สุอามี ซุแคห์ กามี อิช สกัลี 
ปุนนีอา ||        
 ปุรเบ กมาเอ ศิรีรังค ์ปาเอ ฮรั มิเล จิรี วชุินเนอา ||  อนัตรั บา้ฮรั ซรับตั รเวอา มนั อุปเยอา บิสุอาโซ ||  นานกั ซิกข ์
เดย ์มนั ปรีตมั กรั ซนัตา ซงัค ์นิวาโซ ||๔||  มนั เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮรั เปรม ปะกตั มนั ลีนา ||  มนั เปอาเรอา 
ญีโอ มิตรา ฮรั ยลั เมล็ ยเีว มีนา ||  ฮรั ปี อาข่าเน อมัฤต บาเน สรับ ซุคา มนั วเุธ ||  ศิรีถรั ปาเอ มงัคลั กาเอ อิช ปุนนี 
สตัคุร ตุเธ ||  ลรั ลีเน ลาเอ นอ เน็ถ ปาเอ เนา ซรับสั ธากรุ ดีนา ||  นานกั ซิกข ์ซนัตฺ ซมัหยา่อี ฮรั เปรม ปะกตั มนั 
ลีนา ||๕||๑||๒||    
 ศิรีราก เก ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ดคัณา ||    
 หธั มะฉาฮู่ มา ปิรี ปะเซ เกว็ ดีดาร ||  ซนัตฺ ซรัณาอี ลภัเณ นานกั ปราณ อถารฺ ||๑||  ชนัตฺ ||  จรัน กมลั เซ็ว ปรีต รีต 
ซนัตนั มนั อาเวย ์ญีโอ ||  ดุตีอา เป๋า บิปรีต อนีต ดาซา แน่ห์ ป่าเวย ์ญีโอ ||  ดาซา แน่ห์ ป่าเวย ์เบน็ ดรัซาเวย ์เอก็ คิน 
ต่ีรัจยฺ เกว็ กแร ||  นาม บิฮูนา ตนั มนั ฮีนา ยลั เบน็ มชัลี เยว็ มแร ||  เมล็ เมเร เปอาเร ปราน อถ่าเร คุณ ซ่าถซงัค ์เมล็ 
กาเวย ์||  นานกั เก สุอามี ต๋าร อนุกแร่ห์ มนั ตนั องักฺ สมาเวย ์||๑||  ดคัณา ||  โซฮนัดฺโร ฮภั ธาย โกย นา ดิแซ ดูยะโร 
||  คุละเร กะปาท นานกั สตัคุร เป่ทเต ||๑||  ชนัตฺ ||  เตเร บจนั อนูป อปารฺ ซนัตนั อาถารฺ บาณี บีจารีแอ ญีโอ ||  
ซิมรัต   ซาส กิราส ปูรัน บิสุอาส เกว็ มโน่ห์ บิซารีแอ ญีโอ ||  เกว็ มโน่ห์ เบซารีแอ นิมคั นฮี ทารีแอ คุณวนัตฺ ปราน 
ฮมาเร ||  มนั บานชํตั พลั เดต แฮ สุอามี ญีอ ์กี บิรทา ซาเร  ||  อนาท เก นาเท สรับ แก ซาเท ยปั ยแูอ ยนมั นา 
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ห่ารีแอ ||  นานกั กี เบนนัตี ปรัภ แป้ห์ กริปา กรั เป่าวย์ลั ตารีแอ ||๒||  ดคัณา ||  ตู่รี มยนั ซ่าถ เค ซาอี ทีเอ กริปาล ||  
ลเถ่อา หะเภ โทกฺเร นานกั ฮรั ตัน๋ มาล ||๑||  ชนัตฺ ||  ซุนดรั สุอามี ต๋าม ปักแตห์ บิสราม อาซา ลกั ยวีเต ญีโอ ||  มนั 
ตะเน กลัตาน ซิมรัต   ปรัภ นาม ฮรั อมัฤต ปีวเต ญีโอ ||        
 อมัฤต ฮรั ปีวเต สดา เทร็ ทีวเต บิแค บนั พีกา ยาเนอา ||  เป๋ย กิรปาล โคปาล ปรัภ เมเร ซ่าถซงัคตั เน็ถ มาเนอา ||  
ซรับฺโซ ซูค อานนัดฺ กัน๋ เปอาเร ฮรั รตนั มนั อนัตรั ซีวเต   ||  เอก็ เตล็ นฮี วิสแร ปราน อาถ่ารา ยปั ยปั นานกั ยวีเต 
||๓||  ดคัณา ||  โย ตอ กีเน อาปเณ     ตินา กนู ํมิเลโอห์้ ||  อาเป   ฮี อาป โม่เฮโอ ยสั นานกั อาป สุเณโอ๋ห์ ||๑||  ชนัตฺ ||  
เปรม ธะกอรี ปาย รีฉาย โคบินดฺ มนั โม่เฮอา ญีโอ ||  ซนัตนั แก ปัรสาด อกา้ถฺ กนัเธ ลกั โซเฮอา ญีโอ ||  ฮรั กนัธฺ 
ลกั โซเฮอา โดค ซภั โยเฮอา ปะกตั ลเคอณั กรั วสั เป๋ย ||  มนั สรับ   ซุค วเุธ โควดิ ตุเธ ยนมั มรัณา ซภั เมท็ เกย ||  
ซะคี มงัคะโล กายอา อิช ปุยายอา บฮุร นา มายอา โฮยอา ||  กรั แกห์้ ลีเน นานกั ปรัภ เปอาเร ซนัซาร ซากรั นฮี 
โป้เฮอา ||๔||  ดคัณา ||  ซาอี นาม อโมลฺ กีม นา โกอี ยาณโด ||  ยนิา ปาก มท่าเฮ เซ นานกั ฮรั รังค ์มาณโด ||๑||  ชนัตฺ 
||  แกห์้เต ปวติตรึ ซุณเต ซภั ตัน๋ ลิคตี กลุ ตาเรอา ญีโอ ||  ยนิ โก ซาถู่   ซงัค ์นาม ฮรั รังค ์ตินี บรัมห์ บีจาเรอา ญีโอ 
||  บรัมห์ บีจาเรอา ยนมั สวาเรอา           ปูรัน กิรปา ปรัภ กรี ||  กรั แกห์้ ลีเน ฮรั ยะโซ ดีเน โยน นา ต่าแว แน่ห์ มรี ||  
สตัคุร ดยัอาล กิรปาล เป่ทตั ฮเร กาม กโรถ โลภ มาเรอา ||  กะทนั นา ยาย อกทั สุอามี สดัแก ยาย นานกั วาเรอา 
||๕||๑||๓||     
 ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ วณัยารา    เอก โองการ สตั นาม คุร ประสาด ||    
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 ฮรั ฮรั อุตมั นาม แฮ เยน็ ศิเรอา    ซภั โกย ญีโอ ||  ฮรั ญีอ ์ซภัเภ ปรัตปาลดา กทั กทั รมยัอา โซย ||  โซ ฮรั สดา 
ติอ๋าอีแอ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เซ โฉด จลัเล ดุค โรย ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ฮรั 
อนัตฺ สคาอี โฮย ||๑||  แม ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกย ||  ฮรั คุร ซรัณาอี ปาอีแอ วณัยาเรอา มิตรา วดัปาก ปราปัต โฮย ||๑|| 
รเฮา ||        
 ซนัตฺ ยนา เวณ็ ป่าอีอา ฮรั กิแน นา ปายอา เนา ||  เวจ็ ห่อแม กะรัม กมาวเด เยว็ เวสุอา ปุต นิเนา ||  ปิตา ยาต ตา 
โฮอีแอ คุร ตุธา กเร ปเซา ||  วดัป่ากี คุร ปายอา ฮรั แอห์้เน็ส ลกา เป๋า ||  ยนั นานกั บรัมห์ ปะชาเณอา ฮรั กีรัต กะรัม 
กะเมา ||๒||  มนั ฮรั ฮรั ลกา เจา ||  คุร ปูแร นาม ดริรายอา ฮรั มิเลอา ฮรั ปรัภ เนา ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั โยบนั ซาส แฮ 
ตบั ลกั นาม ติอ๋าย ||  จลัเดอา นาล ฮรั จลัซี ฮรั อนัเต เลย ฉะดาย ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก ยนิ ฮรั มนั วธุา อาย  ||  ยนีิ 
ฮรั ฮรั นาม นา เจเตโอ เซ อนัตฺ เกย ปัชตาย ||  ตุ๋ร มสัตกั ฮรั ปรัภ ลิเคอา ยนั นานกั นาม ติอ๋าย ||๓||  มนั ฮรั ฮรั ปรีต 
ลกาย ||  วดัป่ากี คุร ปายอา คุร สบัดี ปารฺ ลฆาย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั อาเป   อาป อุปายดา ฮรั อาเป   เดแว เลย ์||  ฮรั อาเป   
ปะรัม ปุหลายดา ฮรั อาเป   ฮี มตั เดย ์||  คุรมุขคา มนั ปัรกาซ แฮ เซ วริะเล เกอี เกย ์||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก ยนิ ฮรั 
ปายอา คุรมะเต ||  ยนั นานกั กมลั ปัรกาเซอา มนั ฮรั ฮรั วธุรา เฮ ||๔||  มนั ฮรั ฮรั ยปัน กเร ||  ฮรั คุร ซรัณาอี ปัจยฺ 
ปอ ยนิดู ซภั เกล็วคิ ดุค ปัรหะเร ||๑|| รเฮา ||  กทั กทั รมยัอา มนั วสัแซ เกว็ ปาอีแอ กิต ปัต ||  คุร ปูรา สตัคุร เป่ทีแอ 
ฮรั อาย  วสัแซ มนั จิต ||  แม ตัร๋ นาม อถารฺ แฮ ฮรั นาแม เต กตั มตั ||  แม ฮรั ฮรั นาม วซ่ิาห์ แฮ ฮรั นาเม ฮี ยตั ปัต ||  
ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา รังค ์รัตรา ฮรั รังค ์รัต ||๕||  ฮรั ติอ่าโวห์ ฮรั ปรัภ สตั ||  คุร บจันี ฮรั ปรัภ ยาเณอา ซภั ฮรั 
ปรัภ เต อุตปัต ||๑|| รเฮา ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เซ อาย  มิเล คุร ปาส ||  เซวกั ป๋าย วณัยาเรอา มิตรา คุร ฮรั ฮรั นาม 
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ประกาซ ||  ตัน๋ ตัน๋ วณจัยฺ วาปารีอา ยนิ วครั ลเดอะรา ฮรั ราส ||  คุรมุขคา ดรั มุค อุยะเล เซ อาย  มิเล ฮรั ปาส ||  ยนั 
นานกั คุร เตน็ ปายอา ยนิา อาป ตุธา คุณตาซ ||๖||  ฮรั ติอ่าโวห์ ซาส กิราส ||  มนั ปรีต ลกี ตินา คุรมุขคา ฮรั นาม 
ยนิา แร่ห์ราส ||๑|| รเฮา ||๑||         
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ศิรีราก กี วาร แม่ห์ลา ๔ ศโลกา นาล ||     
 ศโลก ม: ๓ ||  รากา เวจ็ ศิรีราก  แฮ เย สจั ตะเร เปอาร ||  สดา ฮรั สจั มนั วสัแซ เน่ห์จลั มตั อปารฺ ||  รตนั อโมลกั   
ปายอา คุร กา สบดั บีจาร ||  เยห์่วา สจัจี มนั สจัจา สจัจา สะรีร อการ ||  นานกั สจัแจ สตัคุร เซเวแอ สดา สจั วาปาร 
||๑||  ม: ๓ ||  โฮรฺ บิรฮา ซภั ตาต แฮ ยบั ลกั ซาฮิบ ปรีต นา โฮย ||  เอห์้ มนั มายอา โม่เฮอา เวคณั สุนณั นา โฮย ||  
แซ่ห์ เดเค เบน็ ปรีต นา อูปแย อนัถ่า เกอา กเรย ์||  นานกั เยน็ อคี ลีตีอา โซอี สจัจา เดย ์||๒||   ปอรี ||  ฮรั อิโก กรัตา 
เอก็ อิโก ดีบาณ ฮรั ||  ฮรั อิกแซ  ดา แฮ อมรั อิโก ฮรั จิต ตัร๋ ||  ฮรั เตส็ เบน็ โกอี น่าเฮ ดรั ปะหราํ ป๋อ ดูรฺ กรั ||  ฮรั 
ติแซ โน ซาล่าห์ เย ตุตถฺ รัคแค บา้ฮรั กัร๋ ||  ฮรั ยสิ โน โฮย ดยัอาล โซ ฮรั ยปั ป๋อ บิคมั ตรั ||๑||   ศโลก ม: ๑ ||  ดาตี 
ซาฮิบ ซนัดีอา เกอา จลัแล เตส็ นาล ||  เอก็ ยากนัเด นา ละฮนั อิกนา สุเตอา เดย ์อุธาล ||๑||  ม: ๑ ||  สิดกั สบูรี  
ซาดิกา สบรั โตซา มลายกาน ํ||  ดีดาร ปูเร ปายซา เทา นฮี คายกา ||๒||   ปอรี ||  ซภั อาเป   ตุตถฺ อุปาย แก อาป กาแร 
ลาอี ||  ตูน ํอาเป   เวค วกิสัดา อาปณี  วเดอาอี ||  ฮรั ตุตโถ่ห์ บา้ฮรั กิช น่าฮี ตูน ํสจัจา ซาอี ||  ตูน ํอาเป   อาป 
วรัตะดา ซภันี ฮี ทาอี ||  ฮรั ติแซ ติอ่าโวห์ ซนัตฺ ยะโนห์ โย เลย ฉะดาอี ||๒||   ศโลก ม: ๑ ||  พะกรั ยาตี พะกรั เนา ||  
ซภันา ยอีา อิกา เชา ||  อาโปห์ เย โก ปะลา กะฮาเอ ||  นานกั ตา ปัร ยาแป ยา ปัต เลแค ปาเอ ||๑||   ม: ๒ ||  ยสิ 
เปอาเร เซ็ว เน่ห์ เตส็ อาแก มรั จลีแอ ||  ตริก ยวีณั ซนัซาร ตา แก ปาแช ยวีณา ||๒||   ปอรี ||  ตุตถฺ อาเป   ตัร่ตี 
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ซายแีอ จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย ดีเว ||  ดสั จาร หทั ตุตถฺ ซาเยอา วาปาร กรีเว ||  อิกนา โน ฮรั ลาภ เดย ์โย คุรมุข ทีเว ||  เตน็ 
ยมักาล นา เวอาปัย ยนิ สจั อมัฤต ปีเว ||  โอย อาป ฉุเท ปัรวาร เซ็ว เตน็ ปิแช ซัภ ยกตั ฉุทีเว ||๓||   ศโลก ม: ๑ ||  
กดุรัต กรั แก วสัเซอา โซย ||        
 วคัตฺ วจีาเร โซ บนัดา โฮย ||  กดุรัต แฮ กีมตั นฮี ปาย ||  ยา กีมตั ปาย ตา กฮี นา ยาย ||  สะแร สะรีอตั กแร่ห์ บีจาร ||  
เบน็ บูเฉ่ แกเซ ปาแวห์ ปาร ||  สิดกั กรั สิจยฺดา มนั กรั มคัสูด ||  เยห์่ เถร็ เดคา เตห์้ เถร็ มอยดู ||๑||   ม: ๓ ||  คุร สภา 
เอว นา ปาอีแอ นา เนแร นา ดูรฺ ||  นานกั สตัคุร ตาน ํมิแล ยา มนั รแฮ่ ฮดูร ||๒||   ปอรี ||  สปัต ดีป สปัต ซากรา 
เนาว ์คนัดฺ จาร เวด ดสั อสัทฺ ปุราณา ||  ฮรั ซภันา เวจ็ ตูน ํวรัตะดา ฮรั ซภันา ป่าณา ||  ซภั ตุแฉ่ ติอ่าแวห์่ ญีอ ์ยนัตฺ 
ฮรั ซารัค ปาณา ||  โย คุรมุข ฮรั อาราถฺเด เตน็ ฮอ กรุบาณา ||  ตูน ํอาเป   อาป วรัตะดา กรั โจจยฺ วดิาณา ||๔||   ศโลก 
ม: ๓ ||  กโล มซายะนี เกอา สดาอีแอ ฮิรแด ฮี เลค็ เล่โฮ ||  สดา ซาฮิบ แก รังค ์รแฮ่ กบัฮูน ํนา ตูทสั เน่ห์ ||  กโล 
มซายะนี ยายซี ลิเคอา ป๋ี นาเล ยาย ||  นานกั แซ่ห์ ปรีต นา ยายซี โย ตุ๋ร โชดี สจัแจ ปาย ||๑||  ม: ๓ ||  นดัรี อาวดา 
นาล นา จลัอี เวโค่ห์ โก เวว็ปาย ||  สตัคุร สจั ดริรายอา สจั รโฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั สบัดี สจั แฮ กรัมี ปัลแล ปาย ||๒||   
ปอรี ||  ฮรั อนัดรั บา้ฮรั เอก็ ตูน ํตูน ํยาแณห์ เปต ||  โย กีแจ โซ ฮรั ยาณดา เมเร มนั ฮรั เจต ||  โซ ดะแร เย ปาป 
กมาวดา ตัร่มี วกิเซต ||  ตูน ํสจัจา อาป นิเอา สจั ตา ดรีแอ เกต ||  ยนิา นานกั สจั ปะชาเณอา เซ สจั รเลต ||๕||   
ศโลก ม: ๓ ||  กะลมั ยโล ซณั มสัวาณีแอ กากดั ป๋ี ยลั เยา ||  ลิคณั วาลา ยลั บะโล เยน็ ลิเคอา ดูยา เป๋า ||  นานกั ปูรัน 
ลิเคอา กมาวณา อวรฺั นา กรัณา ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  โฮรฺ กรู ปัรณา กรู โบลณา มายอา นาล เปอาร ||  นานกั เวณ็ นาแว 
โก เทร็ นฮี ปัร ปัร โฮย คุอาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กี วเดอาอี วดัดี แฮ ฮรั กีรตนั ฮรั กา ||  ฮรั กี วเดอาอี วดัดี แฮ ยา 
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นิเอา แฮ ตะรัม กา ||  ฮรั กี วเดอาอี วดัดี แฮ ยา พลั แฮ ญีอ ์กา ||  ฮรั กี วเดอาอี วดัดี แฮ ยา นา สุณีอ ์กะเฮอา จุกลั กา 
||  ฮรั กี วเดอาอี วดัดี แฮ อปุเชอา ดาน เดวกา ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  ฮอ ฮอ กรัตี ซภั โมอี ซมัโป กิแซ นา นาล ||  ดูแย 
ป๋าย ดุค ปายอา ซภั โยฮี่ ยมักาล ||        
 นานกั คุรมุข อุบเร ซาจา นาม สะมาล ||๑||   ม: ๑ ||  กะลี อะซี จงักีอา อาจารี บุรีอาห์ ||  มโน่ห์ กุซุถ่า กาลีอา บา้ฮรั 
จิทวอีา้ห์ ||  รีซา กแร่ห์ ตินารีอา โย เซแวห์่ ดรั คะรีอา้ห์ ||  นาล คสัแม รตีอา มาแณ่ห์ ซุค รลีอา้ห์ ||  โห่แด ตาณ 
นิตาณีอา รแฮ่ นิมานณีอาห์ ||  นานกั ยนมั สการฺทา   เย เตน็ แก ซงัค ์มิลาห์ ||๒||   ปอรี ||  ตูน ํอาเป   ยลั มีนา แฮ 
อาเป   อาเป   ฮี อาป ยาล ||  ตูน ํอาเป   ยาล วตายดา อาเป   เวจ็ เซบาล ||  ตูน ํอาเป   กมลั อะลิปตฺ แฮ แซ หะทา เวจ็ 
กลุาล ||  ตูน ํอาเป   มุกตั กรายดา เอก็ นิมคั กะรี กรั เคอาล ||  ฮรั ตุตโถ่ห์ บา้ฮรั กิช นฮี คุร สบัดี เวค นิฮาล ||๗||   
ศโลก ม: ๓ ||  หุกมั นา ยาแณ บฮุตา โรแว ||  อนัดรั โต่คา นีด นา โซแว ||  เย ตัน๋ คสัแม จลัแล รยาอี || ดรั กัร๋ โซ่ภา 
แม่ฮลั บุลาอี ||  นานกั กรัมี เอห์้  มตั ปาอี ||  คุร ปัรซาดี สจั สมาอี ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค นาม วฮิูเณอา รังค ์กะซุมภา 
เดค นา ปุ๋ล ||  เอส็ กา รังค ์เดน็ โทเรอา โชชา เอส็ ดา มุล ||  ดูแย ลเก ปัจ โมย มูรัค อั้นถฺ กวาร ||  บิสทา อนัดรั กีท 
เซ แปย ์ปะแจห์้ วาโร วาร ||  นานกั นาม รัตเต เซ รังกเุล คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ปักตี รังค ์นา อุตแร แซ่ห์เย  รแฮ่ 
สมาย ||๒||   ปอรี ||  ซิสทฺ อุปาอี  ซภั ตุตถฺ อาเป   ริยกั ซมับาเฮอา ||  เอก็ วลั ชลั กรั แก คาวเด โม่โฮ กรู กสุัต ตินี 
ด่าเฮอา ||  ตุตถฺ อาเป   ป่าแว โซ กแร่ห์ ตุตถฺ โอแต กมั โอย ลายอา ||  อิกนา สจั บุฉ่ายโอน ตินา อตุท ปันด๋าร 
เดวายอา ||  ฮรั เจต ค่าเฮ ตินา สพลั แฮ อเจตา หทั ตะดายอา ||๘||   ศโลก ม: ๓ ||  ปัร ปัร ปันดิต เบด วคาแณ่ห์ 
มายอา โม่ห์ สุอาย ||  ดูแย ป๋าย ฮรั นาม วซิาเรอา มนั มูรัค มิแล สยาย ||  เยน็ ญีโอ เป็นดฺ ดิตา เตส็ กบัฮูน ํนา เจแต 
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โย เดนดํา ริยกั ซมับาเฮ ||  ยมั กา พา่ฮา กะโล่ห์ นา กะทีแอ เพร็ เพร็ อาแว   ยาย ||  มนัมุค กิชู นา ซู่แฉ่ อนัถเล ปูรัน 
ลิเคอา กมาย ||  ปูแร ปาก สตัคุร มิแล ซุคดาตา นาม วสัแซ มนั อาย  ||  ซุค มาแณ่ห์ ซุค แปนณา ซุเค ซุค วฮิาย ||  
นานกั โซ เนา มโน่ห์ นา วซิารีแอ เยต็ ดรั สจัแจ โซ่ภา ปาย ||๑||  ม: ๓ ||  สตัคุร เซว ซุค ปายอา สจั นาม คุณตาซ ||        
 คุรมะตี อาป ปะชาเณอา ราม นาม ปัรกาซ ||  สจัโจ สัจ กมาวณา วเดอาอี วดัเด ปาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ กา ซิพตั 
กเร อรัดาส ||  สจัแจ สบดั ซาล่าห์ณา  ซุเค ซุค นิวาส ||  ยปั ตปั ซนัยมั      มแน ม่าเฮ เบน็ นาแว ตริก ยวีาส ||  
คุรมะตี เนา ปาอีแอ มนัมุค โม่ห์ วณิาส ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ตูน ํนานกั เตรา ดาส ||๒||   ปอรี ||  ซภั โก เตรา ตูน ํ
ซะภสั ดา ตูน ํซภันา ราส ||  ซภั ตุแถ่ ปาโซห์ มงักะเด เน็ต กรั อรัดาส ||  ยสิ ตูน ํเดห์้ เตส็ ซภั กิช มิแล อิกนา ดูรฺ แฮ 
ปาส ||  ตุตถฺ บาโฉ่ห์ เทา โก น่าฮี ยสิ ปาโซห์ มงักีแอ มนั เวโค่ห์ โก นิระยาส ||  ซภั ตุแถ่ โน ซาล่าห์เด ดรั คุรมุขคา 
โน ปัรกาซ ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  ปันดิต ปัร ปัร อุจา กกูดา มายอา โม่ห์ เปอาร ||  อนัตรั บรัมห์ นา จีนยั มนั มูรัค 
กาวาร ||  ดูแย ป๋าย ยกตั ปัรโบถฺดา นา บูแฉ่ บีจาร ||  บิรทา ยนมั กวายอา มรั ยาํแม วาโร วาร ||๑||  ม: ๓ ||  ยนีิ สตัคุร 
เซเวอา ตินี เนา ปายอา บูโฉ่ห์ กรั บีจาร ||  สดา ซานตฺํ ซุค มนั วสัแซ จูแก กกู ปุการ ||  อาแป โน อาป คาย มนั 
นิรมลั โฮแว คุร สับดี วจีาร ||  นานกั สบดั รัตเต เซ มุกตั แฮ ฮรั ญีโอ เหต เปอาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กี เซวา สพลั แฮ 
คุรมุข ปาแว ทาย ||  ยสิ ฮรั ป่าแว เตส็ คุร มิแล โซ ฮรั นาม ติอ๋าย ||  คุร สับดี ฮรั ปาอีแอ ฮรั ปารฺ ลฆาย ||  มนัฮธั 
กิแน นา ปายโอ ปุโช่ห์ เวดา ยาย ||  นานกั ฮรั กี เซวา โซ กเร ยสิ เลย ฮรั ลาย ||๑o||   ศโลก ม: ๓ ||  นานกั โซ ซูรา 
วรีอาม เยน็ วโิจห์ ดุสทฺ อหงักรัณ มาเรอา ||  คุรมุข นาม ซาล่าห์ ยนมั สวาเรอา           ||  อาป โฮอา สดา มุกตั ซภั กลุ 
นิสตาเรอา ||  โซ่ฮนั สจั ดุอาร นาม เปอาเรอา ||  มนัมุค มแร่ห์ อหงัการ มรัณ วกิาเรอา ||  ซภัโภ วรัแต หุกมั เกอา 
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กแร่ห์ วจิาเรอา ||  อาโปห์ ดูแย ลกั คซมั วซิาเรอา ||  นานกั เบน็ นาแว ซภั ดุค ซุค วซิาเรอา ||๑||  ม: ๓ ||  คุร ปูแร ฮรั 
นาม ดิรายอา เตน็ วโิจห์ ปะรัม จุกายอา ||  ราม นาม ฮรั กีรัต กาอี กรั จานณั มกั ดิคายอา ||  ห่อแม มาร เอก เลว็ ลากี 
อนัตรั นาม วซายอา ||        
 คุรมะตี ยมั โยห์่ นา ซาแก ซาแจ นาม สมายอา ||  ซภั อาเป   อาป วรัแต กรัตา โย ป่าแว โซ นาย ลายอา ||  ยนั นานกั 
นาม เลย ตา ยแีว เบน็ นาแว คิน มรั ยายอา ||๒||   ปอรี ||  โย มิเลอา ฮรั ดีบาณ เซ็ว โซ ซภันี ดีบาณี มิเลอา ||  ยแิท 
โอห์้ ยาย ติแท โอห์้ สุระครู อุส แก โม่ห์ ดิแธ ซภั ปาปี ตเรอา ||  โอส อนัตรั นาม นิถาน แฮ นาโม ปัรวะเรอา ||  เนา 
ปูยแีอ เนา มนันีแอ นาย เกล็วคิ ซภั หิเรอา ||  ยนีิ นาม ติอ๋ายอา เอก็ มนั เอก็ จิต เซ อสัเทร็ ญกั รเฮอา ||๑๑||   ศโลก 
ม: ๓ ||  อาตมา เดว็ ปูยแีอ คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  อาตเม โน อาตเม ดี ประตีต โฮย ตา กัร๋ ฮี ปัรจา ปาย ||  อาตมา 
อโดลฺ นา โดลยั คุร แก ป๋าย สุผาย ||  คุร เวณ็ แซ่ฮจัยฺ นา อาวยั โลภ แมลฺ นา วโิจห์ ยาย ||  คิน ปัล ฮรั นาม มนั 
วสัแซ ซภั อธัสธั ตีรัท นาย ||  สจัเจ แมลฺ นา ลกยั มลั ลาแก ดูแย ป๋าย ||  โต่ตี มูล นา อุตแร เย อธัสธั ตีรัท นาย ||  
มนัมุค กะรัม กเร อหงัการี  ซภั ดุโค ดุค กมาย ||  นานกั แมลา อูยลั ตา ทีแอ ยา สตัคุร ม่าเฮ สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  
มนัมุค โลก ซมัหยา่อีแอ กะโดห์ ซมัหยายอา ยาย ||  มนัมุค รลายอา นา รแล ปัยแอ กิรัต พิราย ||  เลว็ ตาต โดย ร่าห์ 
แฮ หุกมี  การ กมาย ||  คุรมุข อาปณา มนั มาเรอา สบดั กสัวทัที ลาย ||  มนั ฮี นาล จกัรา มนั ฮี นาล สทั มนั ฮี มัน่ฉฺ 
สมาย ||  มนั โย อิเช โซ ลแฮ่ สจัแจ สบดั สุผาย ||  อมัฤต นาม สดั ปุ่นจีแอ คุรมุข การ กมาย ||  เวณ็ มแน เย โห่รี 
นาล ลุจฉฺณา ยาซี ยนมั กวาย ||  มนัมุคี มนัฮธั ห่าเรอา กรู กสุตั กมาย ||  คุร ปัรซาดี มนั ยแิณ ฮรั เซตี เลว็ ลาย ||  
นานกั คุรมุข สจั กมาแว มนัมุค อาแว   ยาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั เก ซนัตฺ สุโณห์ ยนั ป่าอี ฮรั สตัคุร กี เอก็ ซาคี ||  ยสิ 
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ตุ๋ร ปาก โฮแว มุค มสัตกั เตน็ ยนั แล ฮิรแด ราคี ||  ฮรั อมัฤต กะทา สะเรสทฺ อูตมั คุร บจันี แซ่ห์เย  จาคี ||  แตห์้ 
เป่ยอา ประกาซ มิเทอา อนัเถ่อารา เยว็ ซูรัจยฺ แรณ กิราคี ||  อดิสทฺ อะโกจรั อลคั นิรันยนั โซ เดเคอา คุรมุข อาคี 
||๑๒||   ศโลก ม: ๓ ||        
 สตัคุร เซเว อาปณา โซ ศิร เลแค ลาย ||  วโิจห์ อาป กวาย แก แร่ฮนั สจั เลว็ ลาย ||  สตัคุร ยนีิ นา เซเวโอ ตินา บิรทา 
ยนมั กวาย ||  นานกั โย เตส็ ป่าแว โซ กแร แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  มนั เวการี เวเรอา เวการา กะรัม กมาย ||  
ดูแย ป๋าย อเกอานี ปูญะเด ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||  อาตมั เดว็ ปูยแีอ เบน็ สตัคุร บูจฉฺ นา ปาย ||  ยปั ตปั ซนัยมั      
ป่าณา สตัคุรู   กา กรัมี ปัลแล ปาย ||  นานกั เซวา สุรัต กมาวณี โย ฮรั ป่าแว โซ ทาย ปาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ฮรั นาม 
ยปัโปห์ มนั เมเร เยต็ สดา ซุค โฮแว เดน็ ราตี ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั เมเร เยต็ ซิมรัต   ซภั เกล็วคิ ปาป ลฮาตี ||  
ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั เมเร เยต็ ดาลดั ดุค ปุค ซภั แล่ห์ ยาตี ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั เมเร มุค คุรมุข ปรีต ลกาตี 
||  เยต็ มุค ปาก ลิเคอา ตุ๋ร ซาแจ ฮรั เตต็ มุค นาม ยปาตี ||๑๓||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร ยนีิ นา เซเวโอ สบดั นา กีโต 
วจีาร ||  อนัตรั กิอาน นา อายโอ  มิรตกั แฮ ซนัซาร ||  ลคั จอราซีห์ เพร ปัยอา มรั ยาํแม โฮย คุอาร ||  สตัคุร กี เซวา 
โซ กเร ยสิ โน อาป กราเอ โซย ||  สตัคุร เวจ็ นาม นิถาน แฮ กะรัม ปราปัต โฮย ||  สัจ รัตเต คุร สบดั เซ็ว เตน็ สจัจี 
สดา เลว็ โฮย ||  นานกั ยสิ โน เมเล นา วชุิแร แซ่ฮจัยฺ สมาแว โซย ||๑||  ม: ๓ ||  โซ ปะกอตี โย ปักวนัแต ยาแณ ||  
คุร ปัรซาดี อาป ปะชาแณ ||  ต่าวตั ราแค อิกตั กัร๋ อาแณ ||  ยวีตั มแร ฮรั นาม วคาแณ ||  แอซา      ปะกอตี อุตมั โฮย 
||  นานกั สจั สมาแว โซย ||๒||  ม: ๓ ||  อนัตรั กปัท ปะกอตี กะฮาเอ ||  ปาคนัดฺ ปารบรัมห์ กะเด นา ปาเอ ||  ปัร 
นินดา กเร อนัตรั มลั ลาเอ ||  บา้ฮรั มลั โต่แว มนั กี ยธฺู นา ยาเอ ||  สตัซงัคตั เซ็ว บาด รจาเอ ||  อนัเดน็ ดุคีอา ดูแย 
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ป๋าย รจาเอ ||  ฮรั นาม นา เจแต บโฮ่ กะรัม กมาเอ ||  ปูรัน ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ ||  นานกั เบน็ สตัคุร เซเว โมค 
นา ปาเอ ||๓||   ปอรี ||  สตัคุร ยนีิ ติอ๋ายอา เซ กรั นา สวาฮี    ||  สตัคุร ยนีิ ติอ๋ายอา เซ ตริปัต อะข่าฮี ||  สตัคุร ยนีิ 
ติอ๋ายอา เตน็ ยมั ดรั น่าฮี ||        
 ยนิ โก โฮอา กริปาล ฮรั เซ สตัคุร แปรี ป้าฮี ||  เตน็ แอแท  โอแท มุค อุยะเล ฮรั ดรักา้ห์ แปเถ่ ยาฮี ||๑๔||   ศโลก ม: 
๒ ||  โย ศิร ซานอีํ นา นิแว โซ ศิร ดีแย ดาร ||  นานกั ยสิ ปินยรั แม่ห์ บิรฮา นฮี โซ ปินยรั แล ยาร ||๑||   ม: ๕ ||  
มุนโฎห์ ปุลี นานกา เพร็ เพร็ ยนมั โมอีอาส ||  กสัตูรี แก โป่ละแร กนัเด ดุม ปอีอาส ||๒||   ปอรี ||  โซ แอซา      ฮรั 
นาม ติอ๋าอีแอ มนั เมเร โย ซภันา อุปัร หุกมั จลาเอ ||  โซ แอซา      ฮรั นาม ยปัปีแอ มนั เมเร โย อนัตี ออซรั เลย 
ฉะดาเอ ||  โซ แอซา      ฮรั นาม ยปัปีแอ มนั เมเร โย มนั กี ตริสนา ซภั ปุค กวาเอ ||  โซ คุรมุข นาม ยปัเปอา วดัป่ากี 
เตน็ นินดกั ดุสทฺ ซภั แปรี ปาเอ ||  นานกั นาม อราถ ซภันา เต วดัดา ซภั นาแว อะแก อาณ นิวาเอ ||๑๕||   ศโลก ม: 
๓ ||  เวส กเร กรูุป กลุคัณี มนั โคแท กริูอาร ||  เป็ร แก ป่าแณ นา จลัแล หุกมั กเร กาวาร ||  คุร แก ป่าแณ โย จลัแล 
ซภั ดุค นิวารัณฮาร ||  ลิเคอา เมท นา สะกีแอ โย ตุ๋ร ลิเคอา กรัตาร ||  มนั ตนั ซอเป กนัตฺ โก สบัเด ตะเร เปอาร ||  
เบน็ นาแว กิแน นา ปายอา เดโคห์ ริแด บีจาร ||  นานกั ซา สุอาเลโอ สุลคัณี เย ราว ีศิรยนัฮารฺ ||๑||  ม: ๓ ||  มายอา 
โม่ห์ กบุาร แฮ เตส็ ดา นา ดิแซ อุรวาร นา ปาร ||  มนัมุค อเกอานี มฮ่า ดุค ปายเด ดุเบ ฮรั นาม วซิาร ||  ป่ัลเก อุธ 
บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ ดูแย ป๋าย เปอาร ||  สตัคุร เซแวห์่ อาปณา ป่อยลั อุตเร ปารฺ ||  นานกั คุรมุข สจั สมาแวห์่ สจั 
นาม อุร ต๋าร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปูร ดูยา น่าเฮ โกย ||  ฮรั อาป แบห์้ กเร นิเอา กริูอาร ซภั มาร กะโด๋ย 
||  สเจอารา เดย ์วเดอาอี ฮรั ตะรัม นิเอา กีโอย ||  ซภั ฮรั กี กแร่ห์ อุสตตั เยน็ กะรีบ อนาท ราค ลีโอย ||  แยการ กีโอ 
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ตัร่มีอา กา ปาปี โก ดนัดฺ ดีโอย ||๑๖||   ศโลก ม: ๓ ||  มนัมุค แมลี กามณี กลุคัณี กนุาร ||  เป็ร โชเดอา กัร๋ อาปณา ปัร 
ปุราแค นาล เปอาร ||  ตริสนา กะเด นา จุกไก ยลัดี กเร ปูการ ||  นานกั เบน็ นาแว กรูุป กโุซ่ห์ณี ปัรฮรั โชดี ปะตาร 
||๑||        
 ม: ๓ ||  สบดั รัตตี โซหากณี สตัคุร แก ป๋าย เปอาร ||  สดา ราเว เป็ร อาปณา สจัแจ เปรม เปอาร ||  อตั สุอาเลว็ 
ซุนดรี โซ่ภาวนัตี นารฺ ||  นานกั นาม โซหากณี เมลี เมลณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั เตรี ซภั กแร่ห์ อุสตตั เยน็ พาเท 
กา้เดอา ||  ฮรั ตุตถฺโน กแร่ห์ ซภั นมสัการ เยน็ ปาแป เต ราเคอา ||  ฮรั นิมาเณอา ตูน ํมาณ ฮรั ดา้ฎี ฮูน ํตูน ํดา้เฎอา ||  
ฮรั อหงัการีอา มาร นิวาเอ มนัมุค มูร ซาเถ่อา ||  ฮรั ปักตา เดย ์วเดอาอี กะรีบ อนาเทอา ||๑๗||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร 
แก ป่าแณ โย จลัแล เตส็ วเดอาอี วดัดี โฮย ||  ฮรั กา นาม อุตมั มนั วสัแซ เมท นา สะแก  โกย ||  กิรปา กเร ยสิ 
อาปณี  เตส็ กะรัม ปราปัต โฮย ||  นานกั การัณ กรัเต วสั แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย ||๑||  ม: ๓||  นานกั ฮรั นาม ยนีิ 
อาราเถ่อา  อนัเดน็ ฮรั เลว็ ตารฺ ||  มายอา บนัดี คซมั กี เตน็ อะแก กมาแว การ ||  ปูแร ปูรา กรั โชเดอา หุกมั 
สวารัณฮาร ||  คุร ปัรซาดี เยน็ บุเฉ่อา เตน็ ปายอา โมค ดุอาร ||  มนัมุค หุกมั นา ยาณนี เตน็ มาเร ยมั ยนัดาร ||  
คุรมุข ยนีิ อราเถ่อา ตินี ตเรอา ป่อยลั ซนัซาร ||  ซภั ออกณั คุณี มิทายอา คุร อาเป   บคัซณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กี 
ปักตา ปัรตีต ฮรั ซภั กิช ยาณดา ||  ฮรั เยวดั น่าฮี โกอี ยาณ ฮรั ตะรัม บีจารดา ||  การา อนัเดสา เกว็ กีแย ยา น่าฮี 
อตะรัม มารดา ||  สัจจา ซาฮิบ สจั นิเอา ปาปี นรั ฮารฺดา ||  ซาล่าเฮโฮ ปักแตห์ กรั โยร ฮรั ปะกตั ยนั ตารฺดา ||๑๘||   
ศโลก ม: ๓ ||  อาปเณ     ปรีตมั เมล็ รฮ่า อนัตรั รัคคา อุร ต๋าร ||  ซาล่าฮี โซ ปรัภ สดา สดา คุร แก เหต เปอาร ||  
นานกั ยสิ นะดรั กเร เตส็ เมล เลย ซาอี สุห่ากณั นารฺ ||๑||  ม: ๓ ||  คุร เซวา เต ฮรั ปาอีแอ ยา โก นะดรั กเรย ์||  
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มาณสั เต เดวเต เป๋ย ติอ๋ายอา นาม ฮเร ||  ห่อแม มาร มิลายอนั คุร แก สบดั ตเร ||  นานกั แซ่ฮจัยฺ สมายอนั ฮรั อาปณี  
กริปา กเร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั อาปณี  ปะกตั กราย วเดอาอี เวคาลีอนั ||  อาปณี  อาป กเร ปัรตีต อาเป   เซว ก่าลีอนั ||        
 ฮรั ปักตา โน เดย ์อนนัดฺ เทร็ กะรี บฮาลิอนั ||  ปาปีอา โน นา เดอี เทร็ แร่ฮณั จุณ นรัก โก๋ร จาลิอนั ||  ฮรั ปักตา โน 
เดย ์เปอาร กรั องัค ์นิสตาเรอนั ||๑๙||   ศโลก ม: ๑ ||  กบุุตถฺ ดูมณี กดุยัอา กะซาเอณ็ ปัร นินดา กทั จูห์้รี มุธี กโรถ 
จนัดาล ||  การี กั้ดดี เกอา ทีแอ ยาน ํจาเร แบธีแอ นาล ||  สัจ ซนัยมั      กรัณี การาน ํนาวณั เนา ยเปฮี ||  นานกั อะแก 
อูตมั เซอี เย ปาปาน ํปันดฺ นา เดฮี้ ||๑||  ม: ๑ ||  เกอา หนัสฺ เกอา บกลุา ยา โก นะดรั กเรย ์||  โย เตส็ ป่าแว นานกา 
กาโกห์ หนัสฺ กเรย ์||๒||   ปอรี ||  กีตา โลรีแอ กมั โซ ฮรั แป้ห์ อาคีแอ ||  การัจ เดย ์สวาร สตัคุร สจั ซาคีแอ ||  ซนัตา 
ซงัค ์นิถาน อมัฤต จาคีแอ ||  แป๋ ป่ันยนั เมฮรัวาน ดาส กี ราคีแอ ||  นานกั ฮรั คุณ กาย อลคั ปรัภ ลาคีแอ ||๒o||   
ศโลก ม: ๓ ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ กา ซภัแซ เดย ์อถารฺ ||  นานกั คุรมุข เซวแีอ สดา สดา ดาตาร ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ 
โก เยน็ ติอ๋ายอา ฮรั นิรังการ ||  โอนา เก มุค สดั อุยะเล โอนา โน ซภั ยกตั กเร นมสัการ ||๑||  ม: ๓ ||  สตัคุร มิเลแอ 
อุลที ไป๋ เนาว ์เน็ถ ครัเจโอ เคา ||  อะธาราห์ ซิถ่ี ปิแช ลกีอา พิรัน นิจยฺ กัร๋ วสัแซ นิจยฺ ทาย ||  อนัฮดั ตุนี สดั วจัยฺเด 
อุนมนั ฮรั เลว็ ลาย ||  นานกั ฮรั ปะกตั ตินา แก มนั วสัแซ ยนิ มสัตกั ลิเคอา ตุ๋ร ปาย ||๒||   ปอรี ||  ฮอ ด่าดี ฮรั ปรัภ 
คซมั กา ฮรั แก ดรั อายอา  ||  ฮรั อนัดรั สุณี ปูการ ด่าดี มุค ลายอา ||  ฮรั ปุเชอา ด่าดี สดั แก กิต อรัท ตูน ํอายอา  ||  
เน็ต เดโวห์ ดาน ดยัอาล ปรัภ ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  ฮรั ดาแต ฮรั นาม ยปายอา นานกั แปนายอา ||๒๑||๑|| ซุถ      
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ศิรีราก กะบีร ญีโอ กา || เอก สุอาน แก กัร๋ กาวณา ||  ยนันะพี ยานตั สุตฺ บดัดา โหต แฮ อิตนา โก นา ยาแน เย เดน็ 
เดน็ อวถั  กะทตั แฮ ||  โมรฺ โมรฺ กรั อถิก ลาด ตัร๋ เปคตั ฮี ยมัเรา หะแซ ||๑||        
 แอซา      แตน ํญกั ปะรัม ลายอา ||  แกเซ บูแฉ่ ยบั โม่เฮอา แฮ มายอา ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้ตั กะบีร โฉด บิเคอา รัส เอต็ 
ซงัคตั เน่ห์โจ มรัณา ||  รมยัอา ยปัโปห์ ปราณี อนตั ยวีณั บาณี เอน็ เบถ็ เป๋าว ์ซากรั ตรัณา ||๒||  ยาน ํเตส็ ป่าแว ตา 
ลาแก เป๋า ||  ปะรัม ปุหล่าวา วโิจห์ ยาย ||  อุปแย แซ่ฮจัยฺ กิอาน มตั ยาแก ||  คุร ประสาด อนัตรั เลว็ ลาแก ||๓||  เอต็ 
ซงัคตั น่าฮี มรัณา ||  หุกมั ปะชาณ ตา คสัแม มิลณา ||๑|| รเฮา ดูยา ||   ศิรีราก ตริโลจนั กา ||  มายอา โม่ห์ มนั 
อากลัรา ปราณี ยรา มรัณ ป๋อ วซิรั เกยอา ||  กทุาํบฺ เดค บิกแซ่ห์ กมัลา เยว็ ปัร กัร๋ โยแ่ฮ กะปัท นรา ||๑||  ดูรา 
อายโอเฮ ยแมห์ ตณา || เตน็ อากลัแร แม แร่ฮณั นา ยาย ||  โกอี โกอี ซายณั อาย  กะแฮ ||  เมล็ เมเร บีธลา แล บา้ห์รี 
วลาย || เมล็ เมเร รมยัอา แม เล่ห์ ฉะดาย ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก อเน็ก โปคค ์ราจยฺ บิสเร ปราณี ซนัซาร ซากรั แป อมรั 
เป่ยอา ||  มายอา มูธา เจตสั น่าฮี ยนมั กวายโอ อาลฺซีอา   ||๒||  บิคมั โก๋ร ปันทฺ จาลณา ปราณี เราว ์ซสั แตห์้ นา 
ประเวซงั ||  มายอา โม่ห์ ตบั บิซรั เกยอา ยาน ํตะยอฺีเล ซนัซารัง ||๓||  อาจยฺ  เมแร มนั ประกทั เป่ยอา แฮ เปคีอะเล 
ตะรัม ราโอ ||  แตห์้ กรั ดลั กะรัน มฮ่าบลี เตน็ อากลัแร แม แร่ฮณั นา ยาย ||๔||  เย โก มูน ํอุปเดส กรัต แฮ ตา วณั 
ตริณ รัตรา นารายณา ||  แอ ญี ตูน ํอาเป   ซภั กิช ยาณดา บะดตั ตริโลจนั รามยัอา ||๕||๒||   ศิรีราก  ปะกตั กะบีร 
ญีโอ กา ||  อะจรัจยฺ เอก สุโนห์ เร ปันดีอา อบั กิช แกฮ้นั นา ยาอี ||  ซุรฺ นรั กณั กนัถรับ เยน็ โม่เฮ ตริภวณั เมคุลี 
ลาอี ||๑||  รายา ราม อนัฮดั กิงคุรี บาแย ||  ยา กี ดิสทฺ นาด เลว็ ลาแก ||๑|| รเฮา ||  ป่าธี กะกนั ซิงเงอา อรั จุงเงอา กนกั 
กลสั เอก็ ปายอา ||  เตส็ แม่ห์ ต๋าร โจแอ อตั นิรมลั รัส แม่ห์ รสนั จุอายอา ||๒||  เอก โย บาต อนูป บนี แฮ ปวนั 
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เปอาลา ซาเยอา ||  ตีน ปะหวนั แม่ห์ เอโก โยกี กโฮ่ กวนั แฮ รายา ||๓||  แอเซ กิอาน ปรักเทอา ปุรโคตมั กโฮ่ กะบีร 
รังค ์ราตา ||  ออร ดุนี ซภั ปะรัม ปุหล่านี มนั ราม ระส่าเอน็ มาตา ||๔||๓||         
 ศิรีราก  บาณี ปะกตั เบณี ญีโอ กี ||  แป้ห์เรอา แก กัร๋ กาวณา ||  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เร นรั กรัภ กนุดลั ยบั อาชตั อุรัตถฺ  ติอ๋าน เลว็ ลากา ||  มิรตกั เป็นดฺ ปัด มดั นา แอห์้เน็ส เอก อเกอาน โซ นากา ||  
เต เดน็ ซมัมลั กสัทฺ มฮ่า ดุค อบั จิต อถิก ปซาเรอา ||  กรัภ โฉด มริต มนัดลั อายอา  ตอ นรัฮรั มโน่ห์ บิซาเรอา ||๑||  
เพร็ ปัชตาแวห์่กา มูเรอา ตูน ํกวนั กมุตั ปะหราํ ลากา ||  เจต ราม น่าฮี ยมั ปุร ยาเฮกา ยนั บิจแร อนัราถ่า ||๑|| รเฮา ||  
บาล บิโนด จินดฺ รัส ลากา คิน คิน โม่ห์ เบอาแป ||  รัส เมส็ เมตถฺ อมัฤต บิค จาคี ตอ ปันจฺ ประกทั ซนัตาแป ||  ยปั 
ตปั ซนัยมั      โฉด สุกริต มตั ราม นาม นา อราเถ่อา ||  *อุชเลอา  กาม กาล มตั ลากี ตอ อาน สะกตั กลั บานเํถ่อา 
||๒||  ตรุณ เตจยฺ ปัร ตเรอ ์มุค โยแ่ฮ ซรั อปัซรั นา ปะชาเณอา ||  อุนมตั กาม มฮ่า บิค ปู่ แล ปาป ปุน นา ปะชาเนอา ||  
สุต ซมัปัต เดค เอห์้ มนั กรัเบอา ราม ริแด เต โคยอา ||  อวรั มรัต มายอา มนั โตเล ตอ ปัก มุค ยนมั วโิกยอา ||๓||  
ปุนดรั เกศ กซุมั เต ต่อเล สปัต ปาตาล กี บาณี ||  โลจนั สระแมห์         บุตถฺ บลั นาธี ตา กาม ปวสั มาถ่าณี ||  ตา เต 
บิแค ไป๋ มตั ปาวสั กายอา กมลั กมุลาณา ||  เอากตั   บาณ โฉด มริต มนัดลั ตอ ปาแช ปัชตาณา ||๔||  นิกทีุ เดห์้ เดค 
ตุ๋น อุปแย มาน กะรัต นฮี บูแฉ่ ||  ลาลจั กแร ยวีนั ปัด การัน โลจนั กะชู นา ซู่แฉ่ ||  ทากา เตจยฺ อุเดอา   มนั ปังคี กัร๋ 
อานกํนั นา สุคาอี ||  เบณี กะแฮ สุโนห์ เร ปักแตห์ มรัน มุกตั เกน็ ปาอี ||๕||   ศิรีราก ||  โตฮี้ โม่ฮี โม่ฮี โตฮี้ อนัตรั 
แกซา ||  กนกั กะเทก็ ยลั ตรังค ์แยซา ||๑||  โย แป ฮมั นา ปาป กรันตา อะเฮ อนนัตา ||  ปะติต ปาวนั นาม แกเซ 
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ฮุนตา ||๑|| รเฮา ||  ตุมห์ โย นาเอก็ อาโชห์ อนัตรัยามี ||  ปรัภ เต ยนั ยานีแย ยนั เต สุอามี ||๒||  สะรีร อาราแถ่ โม โก 
บีจาร เดฮู ||  รวดิาส ซมั  ดลั ซมัหยา่แว โกอู ||๓||         
 ราก มาจฉฺ จอปะเด   
 กัร๋ ๑ แม่ห์ลา ๔   เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั นาม แม ฮรั มนั ป่ายอา ||  วดัป่ากี ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  คุร ปูแร ฮรั นาม เซ็ถ ปาอี โก วริะลา คุรมตั จลัแล 
ญีโอ ||๑||  แม ฮรั ฮรั ครัจ เลยอา บนั ปัลแล ||  เมรา ปราณ สคาอี สดา นาล จลัแล ||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดิรายอา ฮรั 
เน่ห์จลั ฮรั ตัน๋ ปัลแล ญีโอ ||๒||  ฮรั ฮรั สะยณั เมรา ปรีตมั รายอา ||  โกอี อาณ มิลาแว เมเร ปราณ ยวีายอา ||  ฮอ 
แร่ห์ นา สะกา เบน็ เดเค ปรีตมา แม นีร วเฮ่ แวห์่ จลัแล ญีโอ ||๓||  สัตคุร มิตรึ เมรา บาล สคาอี ||  ฮอ แร่ห์ นา 
สะกา เบน็ เดเค เมรี มาอี ||  ฮรั ญีโอ กริปา กแร่ห์ คุร เมโล่ห์ ยนั นานกั ฮรั ตัน๋ ปัลแล ญีโอ ||๔||๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ 
||  มะถู่ซูดนั เมเร มนั ตนั ปรานา ||  ฮอ ฮรั เบน็ ดูยา อวรฺั นา ยานา ||  โกอี สะยณั ซนัตฺ มิแล วดัป่ากี แม ฮรั ปรัภ 
เปอารา ดะแซ ญีโอ ||๑||  ฮอ มนั ตนั โคย ีป๋าลฺ ปาไหล ||  เกว็ เปอารา ปรีตมั มิแล เมรี มาอี ||  เมล็ สตัซงัคตั โคจยฺ 
ดะซาอี เวจ็ ซงัคตั ฮรั ปรัภ วสัแซ ญีโอ ||๒||  เมรา เปอารา ปรีตมั สตัคุร รัควาลา ||  ฮมั บาริก ดีน กแร่ห์ ปรัตปาลา ||  
เมรา มาต ปิตา คุร สัตคุร ปูรา คุร ยลั เมล็ กมลั วกิแซ ญีโอ ||๓||  แม เบน็ คุร เดเค นีด นา อาแว   ||  เมเร มนั ตนั 
เวดนั คุร บิรโฮห์ ลกาแว ||  ฮรั ฮรั ดยัอา กแร่ห์ คุร เมโล่ห์ ยนั นานกั คุร เมล็ แร่ห์แซ ญีโอ ||๔||๒||        
 มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั คุณ ปรีแอ ฮรั คุณ คุณีแอ ||  ฮรั ฮรั นาม กะทา เน็ต สุณีแอ ||  เมล็ สตัซงัคตั ฮรั คุณ กาเอ ญกั 
ป่อยลั ดุตรั ตรีแอ ญีโอ ||๑||  เอา    ซะคี ฮรั เมล กเร่ฮา ||  เมเร ปรีตมั กา แม เดย ์สเน่ฮา ||  เมรา มิตรึ สคา โซ ปรีตมั 
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ป่าอี แม ดะเซ ฮรั นรัหะรีแอ ญีโอ ||๒||  เมรี เบดนั ฮรั คุร ปูรา ยาแณ ||  ฮอ แร่ห์ นา สะกา เบน็ นาม วคาเณ ||  แม 
ออคถั  มนัตรึ ดีแย คุร ปูแร แม ฮรั ฮรั นาม อุถรีแอ ญีโอ ||๓||  ฮมั จาตริก ดีน สตัคุร ซรัณาอี ||  ฮรั ฮรั นาม บูนดฺ มุค 
ปาอี ||  ฮรั ยลันิตถฺ ฮมั ยลั เก มีเน ยนั นานกั ยลั เบน็ มรีแอ ญีโอ ||๔||๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ยนั ซนัตฺ มิโลห์ 
เมเร ป่าอี ||  เมรา ฮรั ปรัภ ดะโซห์ แม ปุค ลกาอี ||  เมรี ซรัถ่า ปูร ญกัยวีนั ดาเต เมล็ ฮรั ดรัซนั มนั ป่ีแย ญีโอ ||๑||  
เมล็ สตัซงัค ์โบลี ฮรั บาณี ||  ฮรั ฮรั กะทา เมแร มนั ป่าณี ||  ฮรั ฮรั อมัฤต ฮรั มนั ป่าแว เมล็ สตัคุร อมัฤต ปีแย ญีโอ 
||๒||  วดัป่ากี ฮรั ซงัคตั ปาแวห์ ||  ปากฮีน ปะหราํ โจทา คาแวห์ ||  เบน็ ป่ากา สตัซงัค ์นา ลภัแบ เบน็ ซงัคตั แมลฺ 
ปะรีแย ญีโอ ||๓||  แม อาย  มิโลห์ ญกัยวีนั เปอาเร ||  ฮรั ฮรั นาม ดยัอา มนั ต่าเร ||  คุรมตั นาม มีธา มนั ป่ายอา ยนั 
นานกั นาม มนั ป่ีแย ญีโอ ||๔||๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั คุร กิอาน ฮรั รัส ฮรั ปายอา ||  มนั ฮรั รังค ์ราตา ฮรั รัส 
ปีอายอา ||  ฮรั ฮรั นาม มุค ฮรั ฮรั โบลี มนั ฮรั รัส ทุล ทุล ปอดา ญีโอ ||๑||  อาโวห์่  ซนัตฺ แม กลั เมลาอีแอ ||  เมเร 
ปรีตมั กี แม กะทา สุณาอีแอ ||  ฮรั เก ซนัตฺ มิโลห์ มนั เดวา โย คุรบาณี มุค จอดา ญีโอ ||๒||  วดัป่ากี ฮรั ซนัตฺ 
มิลายอา ||  คุร ปูแร ฮรั รัส มุค ปายอา ||  ปากฮีน สตัคุร นฮี ปายอา มนัมุค กรัภ ยนีู เน็ต ปอดา ญีโอ ||๓||  อาป 
ดยัอาล ดยัอา ปรัภ ต่ารี ||  มลั ห่อแม บิเคอา ซภั นิวารี ||  นานกั หทั ปะทณั เวจ็ กานยํอา ฮรั แลนเํด คุรมุข ซอดา 
ญีโอ ||๔||๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮอ คุณ โควนิดฺ ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  เมล็ ซงัคตั มนั นาม วซาอี ||  ฮรั ปรัภ อะกมั 
อะโกจรั สุอามี เมล็ สตัคุร ฮรั รัส กีแจ ญีโอ ||๑||        
 ตัน๋ ตัน๋ ฮรั ยนั เยน็ ฮรั ปรัภ ยาตา ||  ยาย ปุชา ยนั ฮรั กี บาตา ||  ปาว มโลวา มลั มลั โต่วา เมล็ ฮรั ยนั ฮรั รัส ปีแจ 
ญีโอ ||๒||  สตัคุร ดาแต นาม ดิรายอา ||  วดัป่ากี คุร ดรัซนั ปายอา ||  อมัฤต รัส สจั อมัฤต โบลี คุร ปูแร อมัฤต ลีแจ 
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ญีโอ ||๓||  ฮรั สัตซงัคตั สตั ปุรัค มิลาอีแอ ||  เมล็ สตัซงัคตั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||  นานกั ฮรั กะทา สุณี มุค โบลี คุรมตั 
ฮรั นาม ปรีแจ ญีโอ ||๔||๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  อาโวห์่  แป่เณ ตุซี มิโลห์ เปอารีอา ||  โย เมรา ปรีตมั ดะเซ เตส็ แก 
ฮอ วารีอา ||  เมล็ สัตซงัคตั ลถ่า ฮรั สะยณั ฮอ สตัคุร วโิทห์ กไุหมอา ญีโอ ||๑||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ แตห์้ สุอามี ||  
ตู กทั กทั รเวอา อนัตรัยามี ||  คุร ปูแร ฮรั นาล ดิคาเลอา ฮอ สตัคุร วโิทห์ สัด วาเรอา ญีโอ ||๒||  เอโก ปวณั มาที 
ซภั เอกา ซภั เอกา โยต สบาอีอา  ||  ซภั อิกา โยต วรัแต ป๋ิน ป๋ิน นา รัลลีอ ์กิแซ ดี รลาอีอา ||  คุร ปัรซาดี เอก็ นดัรี 
อายอา  ฮอ สตัคุร วโิทห์ วตายอา ญีโอ ||๓||  ยนั นานกั โบแล อมัฤต บาณี ||  คุรซิกคาน ํแก มนั เปอารี ป่าณี ||  
อุปเดส กเร คุร สัตคุร ปูรา คุร สัตคุร ปัรอุปการีอา ญีโอ ||๔||๗||   สตั จอปะเด แม่ห์เล จอเท เก ||    มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ 
จอปะเด กัร๋ ๑ ||    
 เมรา มนั โลแจ คุร ดรัซนั ตาอี ||  บิลปั กเร จาตริก กี นิอาอี ||  ตริคา นา อุตแร ซานตฺํ นา อาแว   เบน็ ดรัซนั ซนัตฺ 
เปอาเร ญีโอ ||๑||  ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ล กุไหม คุร ดรัซนั ซนัตฺ เปอาเร ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  เตรา มุค สุห่าวา ญีโอ แซ่ฮจัยฺ 
ตุ๋น บาณี ||  เจร็ โฮอา เดเค ซาเร็งปาณี ||  ตัน๋ โซ เดส ยะฮา ตูน ํวสัเซอา เมเร สะยณั มีต มุราเร ญีโอ ||๒||  ฮอ โก่ลี 
ฮอ โก๋ล กไุหม คุร สะยณั มีต มุราเร ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  เอก็ กะรี นา มิลเต ตา กลัยกุ โห่ตา ||  ฮุณ กดั มิลีแอ ปริแอ 
ตุตถฺ ปักวนัตา ||        
 โม่ห์ แรณ นา วฮิาแว นีด นา อาแว   เบน็ เดเค คุร ดรับาเร ญีโอ ||๓||  ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ล กไุหม เตส็ สจัเจ คุร 
ดรับาเร ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  ปาก โฮอา คุร ซนัตฺ มิลายอา ||  ปรัภ อบินาซี กัร๋ แม่ห์ ปายอา ||  เซว กรี ปัล จะซา นา 
วชุิรา ยนั นานกั ดาส ตุมาเร ญีโอ ||๔||  ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ล กไุหม ยนั นานกั ดาส ตุมาเร ญีโอ || รเฮา ||๑||๘||  ราก 
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มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซา รุต สุห่าว ี เยต็ ตุตถฺ สมาลี ||  โซ กมั สุเฮลา โย เตรี ก่าลี ||  โซ ริดา สุเฮลา เยต็ ริแด ตูน ํวธุา 
ซภันา เก ดาตารา ญีโอ ||๑||  ตูน ํซ่าฉ่า ซาฮิบ บาป ฮมารา ||  นอ เน็ถ เตแร อคุท ปันด่ารา ||  ยสิ ตูน ํเดห์้ โซ ตริปัต 
อะข่าแว  โซอี ปะกตั ตุมารา ญีโอ ||๒||  ซภั โก อาแซ เตรี แบธา ||  กทั กทั อนัตรั ตูนแํฮ วธุา ||  ซภัเภ ซ่าฉ่ีวาล 
สดาเอน็ ตูน ํกิแซ นา ดิแซห์ บา้ห์รา ญีโอ ||๓||  ตูน ํอาเป   คุรมุข มุกตั กราเอห์ ||  ตูน ํอาเป   มนัมุค ยนมั 
ปะหวา่เอห์ ||  นานกั ดาส เตแร บลัฮาแร ซภั เตรา เคลฺ ดะซ่าห์รา ญีโอ ||๔||๒||๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  อนัฮดั วาแย 
แซ่ฮจัยฺ สุเฮลา ||  สบดั อนนัดฺ กเร สดั เกลา ||  แซ่ฮจัยฺ กพุา แม่ห์ ตารี ลาอี อาซณั    อูจ สวาเรอา           ญีโอ ||๑||  
เพร็ เก๋ร อปัเน   กแร่ห์ แม่ห์ อายอา  ||  โย โลรีดา โซอี ปายอา ||  ตริปัต อะขาย รเฮอา แฮ ซนัโตห์ คุร อนัป๋อ ปุรัค 
ดิคาเรอา ญีโอ ||๒||  อาเป   รายนั อาเป   โลกา ||  อาป นิรบาณี อาเป   โป่กา ||  อาเป   ตะคตั บแฮ สจั นิอาอี ซภั จูกี 
กกู ปุกาเรอา ญีโอ ||๓||  เยฮ่า ดิธา แม เตโ้ฮ กะเฮอา ||  เตส็ รัส อายอา  เยน็ เปด ลเฮอา ||  โยตี โยต มิลี ซุค ปายอา ยนั 
นานกั เอก็ ปซาเรอา ญีโอ ||๔||๓||๑o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เยต็ กัร๋ เป็ร โซหาก บณายอา ||  เตต็ กัร๋ ซะคีเอ  มงัคลั 
กายอา ||  อนดั บิโนด ติแต กัร๋ โซ่แฮ โซ ตัน๋ กนัตฺ สิการี ญีโอ ||๑||  ซา คุณวนัตี ซา วดัป่ากณั ||  ปุตรึวนัตี ซีลวนัตฺ 
โซห่ากณั ||  รูปวนัตฺ ซา ซุฆรั บิจคณั โย ตัน๋ กนัตฺ เปอารี ญีโอ ||๒||  อจารวนัตฺ ซาอี ปัรถ่าเน ||  ซภั ซิงการ บเณ เตส็ 
กิอาเน ||  ซา กลุวนัตี ซา ซภัราอี  โย เป็ร แก รังค ์สวารี  ญีโอ ||๓||  แม่ห์มา เตส็ กี แกฮ้ณั นา ยาเอ ||  โย เป็ร เมล ลอี 
องัค ์ลาเอ ||        
 เทร็ สุหาก วรั อกมั อะโกจรั ยนั นานกั เปรม ซาถ่ารี ญีโอ ||๔||๔||๑๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  โคยตั โคยตั ดรัซนั จา้เฮ 
||  ปาต ปาต บนั บนั เอากา้เฮ ||  นิรกุณ ซรัคุณ ฮรั ฮรั เมรา โกอี แฮ ญีโอ อาณ มิลาแว ญีโอ ||๑||  คทั ซาสตึ บิจรัต 
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มุค กิอานา ||  ปูญา ติลกั ตีรัท อิสนานา ||  นิวลี กะรัม อาซนั จอราซีห์ เอน็ แม่ห์ ซานตฺํ นา อาแว   ญีโอ ||๒||  อเน็ก 
บะรัค กีเอ ยปั ตาปา ||  กะวนั กีอา ตัร่ตี ปัรหม่าตา ||  เอก็ คิน ฮิรแด ซานตฺํ นา อาแว   โยกี บฮุร บฮุร อุธ ต่าแว ญีโอ 
||๓||  กรั กิรปา โม่ห์ ซ่าถ   มิลายอา ||  มนั ตนั ซีตลั ต่ีรัจยฺ ปายอา ||  ปรัภ อบินาซี บะเซอา กทั ป่ีตรั ฮรั มงัคลั นานกั 
กาแว ญีโอ ||๔||๕||๑๒||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ อปัราํปัร เดวา ||  อะกมั อะโกจรั อลคั อเป่วา ||  ดีน ดยัอาล 
โคปาล โคบินดา ฮรั ติอ่าโวห์ คุรมุข กาตี ญีโอ ||๑||  คุรมุข มะถู่ซูดนั นิสตาเร ||  คุรมุข ซงักี กริษนั มุราเร ||  ดยัอาล 
ดะโมดรั คุรมุข ปาอีแอ โห่รัต กิแต นา ป่าตี ญีโอ ||๒||  นิรฮารี เกเซาว ์นิรแวรา ||  โกท ยนา ยา เก ปูแญห์ แปรา ||  
คุรมุข ฮิรแด ยา แก ฮรั ฮรั โซอี ปะกตั อิกาตี ญีโอ ||๓||  อโม่ฆ ดรัซนั เบอนัตฺ อปารา ||  วดั ซมัรัท สดา ดาตารา ||  
คุรมุข นาม ยปัปีแอ เตต็ ตรีแอ กตั นานกั วริะลี ยาตี ญีโอ ||๔||๖||๑๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  กะเฮอา กรัณา ดิตา แลณา 
||  กะรีบา อนาทา เตรา มาณา ||  ซภั กิช ตูนแํฮ ตูนแํฮ เมเร เปอาเร เตรี กดุรัต โก บลั ยาอี ญีโอ ||๑||  ป่าแณ อุฉัร่ 
ป่าแณ ร่าฮา ||  ป่าแณ ฮรั คุณ คุรมุข กาวา่ฮา ||  ป่าแณ ปะรัม ปะแว บโฮ่ ยนีู ซภั กิช ติแซ รยาอี ญีโอ ||๒||  นา โก 
มูรัค นา โก เซอาณา ||  วรัแต ซภั กิช เตรา ป่าณา ||  อะกมั อะโกจรั เบอนัตฺ อท่าฮา เตรี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ญีโอ 
||๓||  คาก ซนัตนั กี เดโฮ เปอาเร ||  อาย  ปัยอา ฮรั เตแร ดุอาแร ||  ดรัซนั เปคตั มนั อาข่าแว  นานกั มิลณั สุผา่อี 
ญีโอ ||๔||๗||๑๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ดุค ตะเด ยา วซิรั ยาแว ||  ปุค เวอาแป บโฮ่ เบถ็ ต่าแว ||  ซิมรัต   นาม สดา 
สุเฮลา ยสิ เดแว ดีน ดยัอาลา ญีโอ ||๑||  สตัคุร เมรา วดั ซมัรฺทา ||        
 ยเีอ สมาลี ตา ซภั ดุค ลทา ||  จินตา โรค กอี ฮอ ปีรา อาป กเร ปรัตปาลา ญีโอ ||๒||  บาริก วานกีํ ฮอ ซภั กิช มงักา ||  
เดเด โตท น่าฮี ปรัภ รังกา ||  แปรี แป แป บฮุต มนาอี ดีน ดยัอาล โคปาล ญีโอ ||๓||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร ปูเร ||  เยน็ 
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บนัถัน่ กาเท สกัเล เมเร ||  ฮิรแด นาม เด นิรมลั กีเอ นานกั รังค ์ระส่าลา ญีโอ ||๔||๘||๑๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ลาล 
โคปาล ดยัอาล รังกีเล ||  แกฮ้รั กมัภีร เบอนัตฺ โควนิเด ||  อูจ อท่าห์ เบอนัตฺ สุอามี ซิมมรั ซิมมรั ฮอ ยวีาน ํญีโอ ||๑||  
ดุค ป่ันยนั นิถาน อโมเล  ||  นิรภอ นิรแวร อท่าห์ อโตเล ||  อกาล มูรัต อยนีู  ซมัภอ มนั ซิมรัต   ธนัฎา ทีวาน ํญีโอ 
||๒||  สดา ซงักี ฮรั รังค ์โคปาล ||  อูจ นีจ กเร ปรัตปาลา ||  นาม ระส่าเอณ็ มนั ตริปตาเอณ็ คุรมุข อมัฤต ปีวาน ํญีโอ 
||๓||  ดุค ซุค เปอาเร ตุตถฺ ติอ๋าอี ||  เอห์้ สุมตั คุรู เต ปาอี ||  นานกั กี ตัร๋ ตูนแํฮ ธากรุ ฮรั รังค ์ปารฺ ปรีวาน ํญีโอ 
||๔||๙||๑๖ ||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ โซ เวลา เยต็ แม สตัคุร มิเลอา ||  สพลั ดรัซนั เนตรึ เปคตั ตเรอา ||  ตัน๋ มูรัต 
จะเซ ปัล กะรีอา ตัน๋ โซ โอย ซนัโญกา ญีโอ ||๑||  อุดมั  กะรัต มนั นิรมลั โฮอา ||  ฮรั มารัก จลตั ปะหราํ สกัลา 
โคยอา ||  นาม นิถาน สตัคุรู   สุณายอา เมท็ เกย สกัเล โรคา ญีโอ ||๒||  อนัตรั บา้ฮรั เตรี บาณี ||  ตุตถฺ อาป กะที แต 
อาป วคาณี ||  คุร กะเฮอา ซภั เอโก เอโก อวรฺั นา โกอี โฮยกา ญีโอ ||๓||  อมัฤต รัส ฮรั คุร เต ปีอา ||  ฮรั แปนณั นาม 
โป่ยนั ทีอา ||  นาม รังค ์นาม โจจยฺ ตะมาเซ เนา นานกั กีเน โป่กา ญีโอ ||๔||๑o||๑๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั 
ซนัตนั แป้ห์ วสัตฺ เอก็ มานโํก ||  กะโร เบนนัตี มาน เตอาโก ||  วาร วาร ยาอี ลคั วรีอา เดโฮ ซนัตนั กี ตู่รา ญีโอ ||๑||  
ตุม ดาเต ตุม ปุรัค บิถ่าเต ||  ตุม ซมัรัท สดา ซุคดาเต ||  ซภั โก ตุม ฮี เต วรัซาแว ออซรั กแร่ห์ ฮมารา ปูรา ญีโอ ||๒||  
ดรัซนั เตแร ปะหวนั ปุนีตา ||  อาตมั กรั บิคมั ตินา ฮี ยตีา ||  ตุม ดาเต ตุม ปุรัค บิถ่าเต ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา ซูรา ญีโอ 
||๓||        
 เรน ซนัตนั กี เมแร มุค ลากี ||  ดุระมตั บินซี กบุุตถฺ อป่ากี ||  สจั กัร๋ แบส รเฮ่ คุณ กาเอ นานกั บินเซ กรูา ญีโอ 
||๔||๑๑||๑๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  วซิรั น่าฮี เอวดั ดาเต ||  กรั กิรปา ปักตนั ซงัค ์ราเต ||  ดินสั แรณ เยว็ ตุตถฺ ติอ๋าอี 
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เอห์้ ดาน โม่ห์ กรัณา ญีโอ ||๑||  มาที อนัถ่ี    สุรัต สมาอี ||  ซภั กิช ดีอา ปะลีอา ยาอี ||  อนดั บิโนด โจจยฺ ตะมาเซ 
ตุตถฺ ป่าแว โซ โห่ณา ญีโอ ||๒||  ยสิ ดา ดิตา ซภั กิช แลณา ||  ฉะตีห์ อมัฤต โป่ยนั คาณา ||  เซจยฺ สุคาลี    ซีตลั 
เปาวณ์า แซ่ฮจัยฺ เกลฺ รังค ์กรัณา ญีโอ ||๓||  ซา บุตถฺ ดีแย เยต็ วสิแร่ห์ น่าฮี ||  ซา มตั ดีแย เยต็ ตุตถฺ ติอ๋าอี ||  ซาส 
ซาส เตเร คุณ กาวา โอท นานกั คุร จรัณา ญีโอ ||๔||๑๒||๑๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซิพตั ซาล่าฮณั เตรา หุกมั รยาอี ||  
โซ กิอาน คิอ๋าน โย ตุตถฺ ป่าอี ||  โซอี ยปั โย ปรัภ ญีโอ ป่าแว ป่าแณ ปูร กิอานา ญีโอ ||๑||  อมัฤต นาม เตรา โซอี 
กาแว || โย ซาฮิบ เตแร มนั ป่าแว ||  ตูน ํซนัตนั กา ซนัตฺ ตุมาเร ซนัตฺ ซาฮิบ มนั มานา ญีโอ ||๒||  ตูน ํซนัตนั กี 
กแร่ห์ ปรัตปาลา ||  ซนัตฺ เคแล่ห์ ตุม ซงัค ์โคปาล ||  อปัเน   ซนัตฺ ตุตถฺ คเร เปอาเร ตู ซนัตนั เก ปรานา ญีโอ ||๓||  
อุน  ซนัตนั แก เมรา มนั กรุบาเน ||  ยนิ ตูน ํยาตา โย ตุตถฺ มนั ป่าเน ||  เต็น แก ซงัค ์สดา ซุค ปายอา ฮรั รัส นานกั 
ตริปัต อะข่านา ญีโอ ||๔||๑๓||๒o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํยลันิตถฺ ฮมั มีน ตุมาเร ||  เตรา นาม บูนดฺ ฮมั จาตริก 
ติคฮาเร ||  ตุมรี อาส เปอาซา ตุมรี ตุม ฮี ซงัค ์มนั ลีนา ญีโอ ||๑||  เยว็ บาริก ปี คีร อะข่าแว  ||  เยว็ นิรถนั ตัน๋ เดค ซุค 
ปาแว ||  ตริคาวนัตฺ ยลั ปีวตั ธนัฎา เตว็ ฮรั ซงัค ์เอห์้ มนั ป่ีนา ญีโอ ||๒||  เยว็ อนัเถ่อาเเร ดีปัก ปัรกาซา ||  ป่ัรตา 
จิตวตั ปูรัน อาซา ||  เมล็ ปรีตมั เยว็ โหต อนนัดา เตว็ ฮรั รังค ์มนั รังกีนา ญีโอ ||๓||  ซนัตนั โม โก ฮรั มารัก ปายอา 
||  ซ่าถ กริปาล ฮรั ซงัค ์กิฉายอา ||  ฮรั ฮมัรา ฮมั ฮรั เก ดาเซ นานกั สบดั คุรู สจั ดีนา ญีโอ ||๔||๑๔||๒๑||  มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๕ ||  อมัฤต นาม สดา นิรมะลีอา ||  ซุคดาอี ดูค บิดารันหะรีอา ||  อวรั ซาด จคั สกัเล เดเค มนั ฮรั รัส ซภั เต 
มีธา ญีโอ ||๑||        
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 โย โย ปีแว โซ ตริปตาแว ||  อมรั โฮแว โย นาม รัส ปาแว ||  นาม นิถาน ติแซห์ ปราปัต ยสิ สบดั คุรู มนั วธูา ญีโอ 
||๒||  เยน็ ฮรั รัส ปายอา โซ ตริปัต อะข่านา ||  เยน็ ฮรั ซาด ปายอา โซ น่าเฮ ดุลานา ||  ติแซห์ ปราปัต ฮรั ฮรั นามา 
ยสิ มสัตกั ป่ากีธา ญีโอ ||๓||  ฮรั อิกสั หทั อายอา  วรัซาเณ บโฮเตเร ||  เตส็ ลกั มุกตั เป๋ย กะเณเร ||  นาม นิถ่านา 
คุรมุข ปาอีแอ กโฮ่ นานกั วริะลี ดีธา ญีโอ ||๔||๑๕||๒๒||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เน็ถ เซ็ถ เร็ถ ฮรั ฮรั ฮรั เมแร ||  ยนมั 
ปะดารัท แกฮ้รั กมัภีแร ||  ลาค โกท คุซีอา รังค ์ราแว โย คุร ลากา ปาอี ญีโอ ||๑||  ดรัซนั เปคตั เป๋ย ปุนีตา ||  สกลั 
อุถ่าเร  ป่าอี มีตา ||  อะกมั อะโกจรั สุอามี อปันา คุร กิรปา เต สจั ติอ๋าอี ญีโอ ||๒||  ยา โก โคแยห์ สรับ   อุปาเอ || 
วดัป่ากี ดรัซนั โก วิระลา ปาเอ ||  อูจ อปารฺ อะโกจรั ทานา โอห์้ แม่ฮลั คุรู เดคาอี ญีโอ ||๓||  แกฮ้รั กมัภีร อมัฤต 
นาม เตรา ||  มุกตั เป่ยอา ยสิ ริแด วเซรา ||  คุร บนัถัน่ เตน็ เก สกัเล กาเท ยนั นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาอี ญีโอ 
||๔||๑๖||๒๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ กิรปา เต ฮรั ฮรั ติอ่าโว ||  ประภู ดยัอา เต มงัคลั กาโว ||  อูธตั แบธตั โซวตั 
ยากตั ฮรั ติอ๋าอีแอ สกลั อวรัดา ญีโอ ||๑||  นาม ออคถั  โม โก ซาถู่   ดีอา ||  เก็ลบิค กาเท นิรมลั ทีอา ||  อนดฺั เป่ยอา 
นิกซี ซภั ปีรา สกลั บินาเซ ดรัดา ญีโอ ||๒||  ยสิ กา องัค ์กเร เมรา เปอารา || โซ มุกตา ซากรั ซนัซารา ||  สตั กเร เยน็ 
คุรู ปะชาตา โซ กาเฮ โก ดรัดา ญีโอ ||๓||  ยบั เต ซาถู่   ซงัคตั ปาเอ || คุร เป่ทตั ฮอ กอี บลาเอ ||  ซาส ซาส ฮรั กาแว 
นานกั สตัคุร ดาก ลีอา เมรา ปัรดา ญีโอ ||๔||๑๗||๒๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  โอต โปต เซวกั ซงัค ์ราตา ||  ปรัภ 
ปรัตปาเล เซวกั ซุคดาตา ||  ปาณี ปะคา ปีโซ เซวกั แก ธากุร ฮี กา อา้ฮรั ญีโอ ||๑||  กาท ซิลกั ปรัภ เซวา ลายอา ||  
หุกมั ซาฮิบ กา เซวกั มนั ป่ายอา ||  โซอี กมาแว โย ซาฮิบ ป่าแว เซวกั อนัตรั บา้ฮรั ม่าฮรั ญีโอ ||๒||  ตูน ํดานา ธากุร 
ซภั เบถ็ ยาแน่ห์ ||        
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 ธากรุ เก เซวกั ฮรั รังค ์มาแณ่ห์ ||  โย กิช ธากรุ กา โซ เซวกั กา เซวกั ธากรุ ฮี ซงัค ์ยา่ฮรั ญีโอ ||๓||  อปัแน ธากุร โย 
แปห์รายอา || บฮุร นา เลคา ปุช บุลายอา ||  เตส็ เซวกั แก นานกั กรุบาณี โซ แกฮ้รั กะภีรา กอฮรฺั ญีโอ ||๔||๑๘||๒๕||  
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซภั กิช กัร๋ แม่ห์ บา้ฮรั น่าฮี ||  บา้ฮรั โทแล โซ ปะรัม ปุหล่าฮี ||  คุร ปัรซาดี ยนีิ อนัตรั ปายอา 
โซ อนัตรั บา้ฮรั สุเฮลา ญีโอ ||๑||  จ๋ิม จ๋ิม วรัแซ อมัฤต ต่ารา ||  มนั ปีแว ซุน สบดั บีจารา ||  อนดั บิโนด กเร เดน็ 
ราตี สดา สดา ฮรั เกลา ญีโอ ||๒||  ยนมั ยนมั กา วชุิเรอา มิเลอา ||  ซ่าถ กริปา เต ซูกา ฮเรอา ||  สุมตั ปาเอ นาม 
ติอ๋าเอ คุรมุข โฮเอ เมลา ญีโอ ||๓||  ยลั ตรังค ์เยว็ ยแลห์ สมายอา ||  เตว็ โยตี ซงัค ์โยต มิลายอา ||  กโฮ่ นานกั 
ปะหราํ กทัเท กิวารา บฮุร นา โฮอีแอ ยอลา ญีโอ ||๔||๑๙||๒๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ กรุบาณี เยน็ ตูน ํสุเณอา ||  
เตส็ บลัฮารี เยน็ รัสนา ปะเณอา ||  วาร วาร ยาอี เตส็ วโิทห์ โย มนั ตนั ตุตถฺ อาราเถ่  ญีโอ ||๑||  เตส็ จรัณ ปะคาลี โย 
เตแร มารัก จาแล ||  แนน นิฮาลี เตส็ ปุรัค ดยัอาแล ||  มนั เดวา เตส็ อปัเน   ซายนั เยน็ คุร เมล็ โซ ปรัภ ลาเถ่ ญีโอ 
||๒||  เซ วดัป่ากี เยน็ ตุม ยาเณ ||  ซภั แก มะเถ่ อะลิปตฺ นิรบาเณ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์อุน  ป่อยลั ตเรอา สกลั ดูต อุน  
ซาเถ่ ญีโอ ||๓||  เตน็ กี สรัณ ปะเรอา มนั เมรา ||  มาณ ตาณ ตจัยฺ โม่ห์ อนัเถ่รา ||  นาม ดาน ดีแย นานกั โก เตส็ ปรัภ 
อะกมั อกา้เถ่ ญีโอ ||๔||๒o||๒๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํเปด ซาค เตรี พลีู ||  ตูน ํซูคมั โฮอา อสัทูลี ||  ตูน ํยลันิตถฺ 
ตูน ํเพน บุทบุดา ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา ป่าลีแอ ญีโอ ||๑||  ตูน ํซูต มณีเอ ป๋ี ตูนแํฮ ||  ตูน ํกนัธี เมรฺ ศิร ตูนแํฮ ||  อาด มตัถฺ 
อนัตฺ ปรัภ โซอี อวรฺั นา โกย ดิคาลีแอ ญีโอ ||๒||  ตูน ํนิรกุณ ซรัคุณ ซุคดาตา ||  ตูน ํนิรบาณ รซีอา รังค ์ราตา ||  
อปัเณ กรัตบั อาเป   ยาแณห์ อาเป   ตุตถฺ สมาลีแอ ญีโอ ||๓||  ตูน ํธากุร เซวกั พนุ อาเป   ||  ตูน ํกุปัต ปัรกทั ปรัภ 
อาเป   ||  นานกั ดาส สดา คุณ กาแว เอก็ โป่รี นะดรั นิฮาลีแอ ญีโอ ||๔||๒๑||๒๘||        
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 มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  สพลั โซ บาณี เยต็ นาม วคาณี ||  คุร ปัรสาด กิแน วริะแล ยาณี ||  ตัน๋ โซ เวลา เยต็ ฮรั กาวตั 
ซุนณา อาเอ เต ปัรวานา ญีโอ ||๑||  เซ เนตรึ ปัรวาณ ยนีิ ดรัซนั เปคา ||  เซ กรั ปะเล ยนีิ ฮรั ยสั เลคา ||  เซ จรัณ 
สุห่าเว โย ฮรั มารัก จลัเล ฮอ บลั เตน็ ซงัค ์ปะชาณา ญีโอ ||๒||  ซุณ      ซายนั เมเร มีต เปอาเร ||  ซ่าถซงัค ์คิน ม่าเฮ 
อุถ่าเร  ||  เกล็วคิ กาท โฮอา มนั นิรมลั เมท็ เกย อาวณั ยาณา ญีโอ ||๓||  โดย กรั โยร เอก็ บิโน กรีแย ||  กรั กิรปา 
ดุบดา ปะทรั ลีแย ||  นานกั โก ปรัภ เป๋ย กริปาลา ปรัภ นานกั มนั ป่าณา ญีโอ ||๔||๒๒||๒๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  
อมัฤต บาณี ฮรั ฮรั เตรี ||  ซุณ      ซุณ      โฮแว ปะรัม กตั เมรี ||  ยลนั บุฉ่ี ซีตลั โฮย มนูอา สตัคุร กา ดรัซนั ปาเอ 
ญีโอ ||๑||  ซูค เป่ยอา ดุค ดูรฺ ปรานา ||  ซนัตฺ รสัน ฮรั นาม วคานา ||  ยลั ทลั นีร ปะเร ซรั ซุภรั บิรทา โกย นา ยาเอ 
ญีโอ ||๒||  ดยัอา ต่ารี เตน็ ศิรยนัฮาเร ||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล ปรัตปาเร ||  เมฮรัวาน กิรปาล ดยัอาลา สกัเล ตริปัต อะข่าเอ 
ญีโอ ||๓||  วณั ตริณ ตริภวณั กีโตน ฮเรอา ||  กรัณฮาร คิน ป่ีตรั กเรอา ||  คุรมุข นานกั ติแซ อราเถ่ มนั กี อาส ปุยาเอ 
ญีโอ ||๔||๒๓||๓o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํเมรา ปิตา ตูนแํฮ เมรา มาตา ||  ตูน ํเมรา บนัถปั ตูน ํเมรา ปร่าตา ||  ตูน ํ
เมรา ราคา ซภันี ทาอี ตา ป๋อ เกฮ้า การา ญีโอ ||๑||  ตุมรี กริปา เต ตุตถฺ ปะชาณา ||  ตูน ํเมรี โอท ตูนแํฮ เมรา มาณา ||  
ตุจฉฺ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกอี ซภั เตรา เคลฺ อคารา ญีโอ ||๒||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตุตถฺ อุปาเอ ||  เยต็ เยต็ ป่าณา เตต็ เตต็ 
ลาเอ ||  ซภั กิช กีตา เตรา โฮแว น่าฮี กิช อซารา ญีโอ ||๓||  นาม ติอ๋าย มฮ่า ซุค ปายอา ||  ฮรั คุณ กาย เมรา มนั 
ซีตลายอา ||  คุร ปูแร วย ีวาถ่าอี นานกั ยติา บิคารา ญีโอ ||๔||๒๔||๓๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ปราณ ปรัภ มแน่ห์ 
อถ่ารา ||  ปะกตั ยแีวห์ คุณ กาย อปารา ||  คุณ นิถาน อมัฤต ฮรั นามา ฮรั ติอ๋าย ติอ๋าย ซุค ปายอา ญีโอ ||๑||  มนัซา 
ต๋าร โย กัร๋ เต อาแว   || ซ่าถซงัค ์ยนมั มรัณ มิทาแว ||        อาส มโนรัท ปูรัน โฮแว เป่ทตั คุร ดรัซายอา ญีโอ ||๒||  
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อะกมั อะโกจรั กิช เมต็ นฮี ยานี ||  ซาเถก็ เซ็ถ ติอ่าแวห์่ กิอานี ||  คุดี มิที จูกา โป่ลาวา คุร มนั ฮี แม่ห์ ปรักทายอา 
ญีโอ ||๓||  อนดั มงัคลั กเลอาณ นิถ่านา || ซูค แซ่ฮจัยฺ ฮรั นาม วคานา ||  โฮย กริปาล สุอามี อปันา เนา นานกั กัร๋ 
แม่ห์ อายอา  ญีโอ ||๔||๒๕||๓๒||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซุณ      ซุณ      ยวีา โซย ตุมารี ||  ตูน ํปรีตมั ธากรุ อตั ป่ารี ||  
ตุมเร กรัตบั ตุม ฮี ยาโณห์ ตุมรี โอท โคปาลา ญีโอ ||๑||  คุณ กาวตั มนั ฮเรอา โฮแว ||  กะทา สุณตั มลั สกัลี โคแว ||  
เป่ทตั ซงัค ์ซ่าถ ซนัตนั แก สดา ยปัโป ดยัอาลา ญีโอ ||๒||  ปรัภ อปันา ซาส ซาส สมาโร ||  เอห์้  มตั คุร ประสาด 
มนั ต่าโร ||  ตุมรี กริปา เต โฮย ประกาซา สรับ   เมยอา ปรัตปาลา ญีโอ ||๓||  สตั สตั สตั ปรัภ โซอี ||  สดา สดา สดั 
อาเป   โฮอี ||  จลิต ตุมาเร ประกทั เปอาเร เดค นานกั เป๋ย นิฮาลา ญีโอ ||๔||๒๖||๓๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  หุกมี  
วรัซณั ลาเก เม่ฮา ||  ซายนั ซนัตฺ เมล็ นาม ยเปฮา ||  ซีตลั ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ซุค ปายอา ธาฎ ปาอี ปรัภ อาเป   ญีโอ ||๑||  
ซภั กิช บโฮโต บฮุต อุปายอา   ||  กรั กิรปา ปรัภ สกลั รยายอา ||  ดาต กแร่ห์ เมเร ดาตารา ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตร่าเป ญีโอ 
||๒||  สจัจา ซาฮิบ สจัจี นาอี ||  คุร ปัรสาด เตส็ สดา ติอ๋าอี ||  ยนมั มรัณ แป๋ กาเท โม่ฮา บินเซ โศก ซนัตาเป ญีโอ 
||๓||  ซาส ซาส นานกั ซาล่าเฮ      ||  ซิมรัต   นาม กาเท ซภั พา่เฮ ||  ปูรัน อาส กรี คิน ป่ีตรั ฮรั ฮรั ฮรั คุณ ยาเป ญีโอ 
||๔||๒๗||๓๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เอา    ซายนั ซนัตฺ มีต เปอาเร ||  เมล็ กาแวห์่ คุณ อะกมั อปาเร ||  กาวตั สุณตั 
ซภัเภ ฮี มุกเต โซ ติอ๋าอีแอ เยน็ ฮมั กีเอ ญีโอ ||๑||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ยาแวห์ ||  มนั จินเด เซอี พลั ปาแวห์ ||  
ซิมมรั ซาฮิบ โซ สัจ สุอามี ริยกั ซะภสั โก ดีเอ ญีโอ ||๒||  นาม ยปัต สรับ   ซุค ปาอีแอ ||  ซภั ป๋อ บินแซ ฮรั ฮรั 
ติอ๋าอีแอ ||  เยน็ เซเวอา โซ ปารฺ กิรามี การัจ สกัเล ทีเอ ญีโอ ||๓||  อาย  ปัยอา เตรี ซรัณาอี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ แล่ห์ 
มิลาอี ||        กรั กิรปา ปรัภ ปักตี ลาโวห์่ สจั นานกั อมัฤต ปีเอ ญีโอ ||๔||๒๘||๓๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เป๋ย กริปาล 



105 

โควนิดฺ กซุาอี ||  เมฆ วรัแซ ซภันี ทาอี ||  ดีน ดยัอาล สดา กิรปาลา ธาฎ ปาอี กรัตาเร ญีโอ ||๑||  อปัเน   ญีอ ์ยนัตฺ 
ปรัตปาเร ||  เยว็ บาริก มาตา ซมัมาเร ||  ดุค ป่ันยนั ซุค ซากรั สุอามี เดต สกลั อาฮาเร ญีโอ ||๒||  ยลั ทลั ปูร รเฮอา 
เมฮรัวานา ||  สดั บลัฮาร ยาอีแอ กรุบานา ||  แรณ ดินสั เตส็ สดา ติอ๋าอี เย คิน แม่ห์ สกลั อุถ่าเร  ญีโอ ||๓||  ราค ลีเอ 
สกัเล ปรัภ อาเป   ||  อุตรั เกย ซภั โศก ซนัตาเป ||  นาม ยปัต มนั ตนั ฮรีอาวลั ปรัภ นานกั นะดรั นิฮาเร ญีโอ 
||๔||๒๙||๓๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ยแิท นาม ยปัปีแอ ปรัภ เปอาเร ||  เซ อสัทลั โซเอน็ จอบาเร ||  ยแิท นาม นา 
ยปัปีแอ เมเร โกยดา เซอี นะกรั อุยารี ญีโอ ||๑||  ฮรั รุคี โรที คาย สมาเล ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั นะดรั นิฮาเล ||  คาย คาย 
กเร บดัแพลี ยาณ วซูิ กี วารี ญีโอ ||๒||  ซนัตา เซตี รังค ์นา ลาเอ ||  ซากตั ซงัค ์วกิรัม กมาเอ ||  ดุลบัภ ์เดห์้ โคอี 
อเกอานี ยรั อปัณี อาป อุปารี ญีโอ ||๓||  เตรี สรัณ เมเร ดีน ดยัอาลา ||  ซุค ซากรั เมเร คุร โคปาล ||  กรั กิรปา นานกั 
คุณ กาแว ราโค่ห์ สรัม อซารี ญีโอ ||๔||๓o||๓๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  จรัณ ธากรุ เก ริแด สมาเณ ||  กลั กะเลส ซภั 
ดูรฺ ปัยอาเณ ||  ซานตฺํ ซูค แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปย ีซาถู่   ซงัค ์นิวาซา ญีโอ ||๑||  ลากี ปรีต นา ตูแท มูเล ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั 
รเฮอา ป่ัรปูเร ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั คุณ กาวา กาที ยมั กี พาซา ญีโอ ||๒||  อมัฤต วรัแค อนัฮดั บาณี ||  มนั ตนั 
อนัตรั ซานตฺํ สมาณี  ||  ตริปัต อะขาย รเฮ่ ยนั เตเร สตัคุร กีอา ดิลาซา ญีโอ ||๓||  ยสิ กา ซา เตส็ เต พลั ปายอา ||  กรั 
กิรปา ปรัภ ซงัค ์มิลายอา ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ วดัป่ากี นานกั ปูรัน อาซา ญีโอ ||๔||๓๑||๓๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ม่ีห์ 
ปัยอา ปัรเมซรั ปายอา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซุคี วซายอา ||  เกยอา กะเลส เป่ยอา ซุค ซาจา ฮรั ฮรั นาม สมาลี ญีโอ ||๑||  
ยสิ เก เซ เตน็ ฮี ปรัตปาเร ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ย รัควาเร ||  สุณี เบนนัตี ธากุร เมแร ปูรัน โฮอี ก่าลี ญีโอ ||๒||    
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     สรับ   ยอีา โก เดวณัฮารา ||  คุร ปัรซาดี นะดรั นิฮารา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ซภั ตริปตาเณ ซาถู่   จรัณ ปะคาลี ญีโอ 
||๓||  มนั กี อิช ปุยาวณัฮารา ||  สดา สดา ยาอี บลัฮารา ||  นานกั ดาน กีอา ดุค ป่ันยนั รัตเต รังค ์ระส่าลี ญีโอ 
||๔||๓๒||๓๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั เตรา ตัน๋ ป๋ี เตรา ||  ตูน ํธากุร สุอามี ปรัภ เมรา ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั ราส 
ตุมารี เตรา โยรฺ โคปาล ญีโอ ||๑||  สดา สดา ตูนแํฮ ซุคดาอี ||  เน็ว เน็ว ลากา เตรี ปาอี ||  การ กมาวา เย ตุตถฺ ป่าวา ยา 
ตูน ํเดห์้ ดยัอาลา ญีโอ ||๒||  ปรัภ ตุม เต แล่ห์ณา ตูน ํเมรา แกห์้ณา ||  โย ตูน ํเดห์้ โซอี ซุค แซ่ห์ณา ||  ยแิท รัคแคห์ 
แบกนุธฺ ติทาอี ตูน ํซภันา เก ปรัตปาลา ญีโอ ||๓||  ซิมมรั ซิมมรั นานกั ซุค ปายอา ||  อาธ แป้ฮรั เตเร คุณ กายอา ||  
สกลั มโนรัท ปูรัน โฮเอ กะเด นา โฮย ดุคาลา ญีโอ ||๔||๓๓||๔o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เมฆ 
ปะธายอา ||  ยลั ทลั มฮีอลั แดห์้ ดิส วรัซายอา ||  ซานตฺํ ไป๋ บุฉ่ี ซภั ตริสนา อนดฺั เป่ยอา ซภั ธาอี ญีโอ ||๑||  ซุคดาตา 
ดุค ป่ันยนัฮารา ||  อาเป   บคสั กเร ญีอ ์ซารา ||  อปัเน กีเต โน อาป ปรัตปาเล แปย ์แปรี ติแซห์ มนาอี ญีโอ ||๒||  ยา 
กี สรัณ ปัยอา กตั ปาอีแอ ||  ซาส ซาส ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||  เตส็ เบน็ โฮรฺ นา ดูยา ธากรุ ซภั ติแซ กีอา ยาอี ญีโอ ||๓||  
เตรา มาณ ตาณ ปรัภ เตรา ||  ตูน ํสจัจา ซาฮิบ คุณี กะเฮรา ||  นานกั ดาส กะแฮ เบนนัตี อาธ แป้ฮรั ตุตถฺ ติอ๋าอี ญีโอ 
||๔||๓๔||๔๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซภัเภ ซุค เป๋ย ปรัภ ตุเธ ||  คุร ปูเร เก จรัณ มนั วเุธ ||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกี เลว็ อนัตรั 
โซ รัส โซอี ยาแณ ญีโอ ||๑||  อะกมั อะโกจรั ซาฮิบ เมรา ||  กทั กทั อนัตรั วรัแต เนรา ||  สดา อะลิปตฺ ยอีา กา ดาตา 
โก วริะลา อาป ปะชาแณ ญีโอ ||๒||  ปรัภ มิลแณ กี เอห์้ นีซาณี ||  มนั อิโก สัจจา หุกมั ปะชาณี ||  แซ่ฮจัยฺ ซนัโตค 
สดา ตริปตาเซ อนดฺั คซมั แก ป่าแณ ญีโอ ||๓||  หะที ดิตี ปรัภ เดวณัฮาแร ||  ยนมั มรัณ โรค ซภั นิวาเร ||  นานกั 
ดาส กีเอ ปรัภ อปัเน   ฮรั กีรตนั รังค ์มาเณ ญีโอ || ||๔||๓๕||๔๒||    
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     มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  กีนี ดยัอา โคปาล กซุาอี ||  คุร เก จรัณ วสัเซ มนั ม่าฮี ||  องักีการ กีอา เตน็ กรัแต ดุค กา เดรา 
ด่าเฮอา ญีโอ ||๑||  มนั ตนั วสัเซอา สจัจา โซอี ||  บิครา ทาน นา ดิแซ โกอี ||  ดูต ดุสมณั ซภั สะยณั โฮเอ เอโก 
สุอามี อาเฮอา ญีโอ ||๒||  โย กิช กเร โซ อาเป   อาแป ||  บุตถฺ เซอาณปั กิชู นา ยาแป ||  อาปเณอา ซนัตา โน อาป 
สฮาอี  ปรัภ ปะรัม ปุหล่าวา ลาเฮอา ญีโอ ||๓||  จรัณ กมลั ยนั กา อถ่าโร    ||  อาธ แป้ฮรั ราม นาม วาปาโร ||  แซ่ฮจัยฺ 
อนนัดฺ กาแวห์่ คุณ โควนิดฺ ปรัภ นานกั สรับ   สมาเฮอา ญีโอ ||๔||๓๖||๔๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  โซ สัจ มนัดรั เยต็ 
สจั ติอ๋าอีแอ ||  โซ ริดา สุเฮลา เยต็ ฮรั คุณ กาอีแอ ||  ซา ตะรัต สุห่าว ี เยต็ วแซ่ห์ ฮรั ยนั สจัเจ นาม วโิทห์ กรุบาโณ 
ญีโอ ||๑||  สจั วดาอี กีม นา ปาอี ||  กดุรัต กะรัม นา แกห์้ณา ยาอี ||  ติอ๋าย ติอ๋าย ยแีวห์ ยนั เตเร สจั สบดั มนั มาโณ 
ญีโอ ||๒||  สจั ซาล่าฮณั วดัป่ากี ปาอีแอ ||  คุร ปัรซาดี ฮรั คุณ กาอีแอ ||  รังค ์รัตเต เตแร ตุตถฺ ป่าแวห์่ สจั นาม 
นีซาโณ ญีโอ ||๓||  สจัเจ อนัตฺ นา ยาแณ โกอี ||  ทาน ทนนัตรั สัจจา โซอี ||  นานกั สจั ติอ๋าอีแอ สดั ฮี อนัตรัยามี 
ยาโณ ญีโอ ||๔||๓๗||๔๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  แรณ สุห่าวรี ดินสั สุเฮลา ||  ยปั อมัฤต นาม ซนัตฺซงัค ์เมลา ||  กะรี 
มูรัต ซิมรัต   ปัล วนัแญห์ ยวีณั สพลั ติทาอี ญีโอ ||๑||  ซิมรัต   นาม โดค ซภั ลาเท ||  อนัตรั บา้ฮรั ฮรั ปรัภ ซาเท ||  
แป๋ ป๋อ ปะรัม โคยอา คุร ปูแร เดคา ซภันี ยาอี ญีโอ ||๒||  ปรัภ ซมัรัท วดั อูจ อปารา ||  นอ เน็ถ นาม ปะเร ปันด่ารา 
||  อาด อนัตฺ มตัถฺ ปรัภ โซอี ดูยา ลแว นา ลาอี ญีโอ ||๓||  กรั กิรปา เมเร ดีน ดยัอาลา ||  ยาเจก็ ยาแจ ซ่าถ รวาลา ||  
เดห์้ ดาน นานกั ยนั มาแก สดา สดา ฮรั ติอ๋าอี ญีโอ ||๔||๓๘||๔๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  แอแท  ตูนแํฮ อาแก อาเป   ||  
ญีอ ์ยนัตรึ ซภั เตเร ทาเป ||  ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี กรัเต แม ตัร๋ โอท ตุมารี ญีโอ ||๑||  รัสนา ยปั ยปั ยแีว สุอามี ||  
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ปารบรัมห์ ปรัภ อนัตรัยามี ||  เยน็ เซเวอา เตน็ ฮี ซุค ปายอา โซ ยนมั นา ยแูอ ห่ารี ญีโอ ||๒||  นาม เอาคถั เยน็ ยนั 
เตแร ปายอา ||        
 ยนมั ยนมั กา โรค กวายอา ||  ฮรั กีรตนั กาโวห์่ เดน็ ราตี สพลั เอฮ้า  แฮ การี ญีโอ ||๓||  ดริสทฺ ต๋าร อปันา ดาส 
สวาเรอา           ||  กทั กทั อนัตรั ปารบรัมห์ นมสักาเรอา ||  อิกสั เวณ็ โฮรฺ ดูยา น่าฮี บาบา นานกั เอห์้  มตั ซารี ญีโอ 
||๔||๓๙||๔๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั รัตตา ราม เปอาเร ||  ซรับสั ดีแย อปันา วาเร ||  อาธ แป้ฮรั โควนิดฺ คุณ 
กาอีแอ บิซรั นา โกอี ซาซา ญีโอ ||๑||  โซอี ซายนั มีต เปอารา ||  ราม นาม ซ่าถซงัค ์บีจารา ||  ซาถู่   ซงัค ์ตรีแย 
ซากรั กะทีแอ ยมั กี พาซา ญีโอ ||๒||  จาร ปะดารัท ฮรั กี เซวา ||  ปารยาต ยปั อลคั อเป่วา ||  กาม กโรถ เกล็บิค คุร 
กาเท ปูรัน โฮอี อาซา ญีโอ ||๓||  ปูรัน ปาก เป๋ย ยสิ ปราณี || ซ่าถซงัค ์มิเล ซารังคป์าณี ||  นานกั นาม วสัเซอา ยสิ 
อนัตรั ปัรวาณ กิรัสตฺ อุดาซา ญีโอ ||๔||๔o||๔๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม ริแด ซุค ปายอา ||  กรั กิรปา ปักตี 
ปรักทายอา ||  ซนัตฺซงัค ์เมล็ ฮรั ฮรั ยปัเปอา บินเซ อาลสั โรคา ญีโอ ||๑||  ยา แก กแร่ห์ เนาว ์เน็ถ ฮรั ป่าอี ||  เตส็ 
มิเลอา ยสิ ปุรับ กมาอี ||  กิอาน ติอ๋าน ปูรัน ปัรเมซุร ปรัภ ซภันา กลา โยกา ญีโอ ||๒||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา ||  
อาป อิกนัตี อาป ปซารา ||  เลป นฮี ญกัยวีนั ดาเต ดรัซนั ดิเธ แล่ฮนั วโิยกา ญีโอ ||๓||  อนัจลั ลาย ซภั ซิสทฺ ตราอี ||  
อาปณา เนา อาป ยปาอี ||  คุร โบฮิท ปายอา กิรปา เต นานกั ตุ๋ร ซนัโญกา ญีโอ ||๔||๔๑||๔๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  
โซอี กรัณา เย อาป กราเอ ||  ยแิท รัคแค ซา ปะลี ยาเอ ||  โซอี เซอาณา โซ ปัตวนัตา หุกมั ลแก ยสิ มีธา ญีโอ ||๑||  
ซภั ปโรอี อิกตั ต่าแก ||  ยสิ ลาย เลย โซ จรัณี ลาแก ||  อูน้ถฺํ  กวลั ยสิ โฮย ประกาซา เตน็ สรับ   นิรันยนั ดีธา ญีโอ 
||๒||  เตรี แม่ห์มา ตูนแํฮ ยาแณห์ ||  อปัณา อาป ตูน ํอาป ปะชาแณ่ห์ ||  ฮอ บลัฮารี ซนัตนั เตเร เยน็ กาม กโรถ โลภ 
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ปีธา ญีโอ ||๓||  ตูน ํนิรแวร ซนัตฺ เตเร นิรมลั ||  ยนิ เดเค ซภั อุตแรห์ กลัมลั ||  นานกั นาม ติอ๋าย ติอ๋าย ยแีว บินเซอา 
ปะหราํ ป๋อ ต่ีธา ญีโอ ||๔||๔๒||๔๙||        
 ม่านฉฺํ แม่ห์ลา ๕ ||  จู่ธา มงักณั เย โกอี มาแก ||  เตส็ โก มรัเต กะรี นา ลาแก ||  ปารบรัมห์ โย สดั ฮี เซแว โซ คุร 
เมล็ เน่ห์จลั แกห์้ณา ||๑||  เปรม ปะกตั ยสิ แก มนั ลากี ||  คุณ กาแว อนัเดน็ เน็ต ยากี ||  บา้ห์ ปะกรั เตส็ สุอามี เมแล 
ยสิ แก มสัตกั แล่ห์ณา ||๒||  จรัน กมลั ปักตาน ํมนั วเุธ ||  เวณ็ ปัรเมซรั สกัเล มุเธ ||  ซนัตฺ ยนาน ํกี ตู๋ร เน็ต 
บานแํช่ห์ นาม สจัเจ กา แกห์้ณา ||๓||  อูธตั แบธตั ฮรั ฮรั กาอีแอ ||  ยสิ ซิมรัต   วรั เน่ห์จลั ปาอีแอ ||  นานกั โก ปรัภ 
โฮย ดยัอาลา เตรา กีตา แซ่ห์ณา ||๔||๔๓||๕o||     
 ราก มาจฉฺ อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สบดั รังกาเอ หุกมั สบาเอ ||  สจัจี ดรักา้ห์ แม่ฮลั บุลาเอ ||  สจัเจ ดีน ดยัอาล เมเร ซาฮิบา สจัเจ มนั ปะตีอาวเณอา 
||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี สบดั สุห่าวเณอา       ||  อมัฤต นาม สดา ซุคดาตา คุรมะตี มนั วซาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  นา โก 
เมรา ฮอ กิส เกรา ||  ซาจา ธากรุ ตริภวณั เมรา ||  ห่อแม กรั กรั ยาย กะเณรี กรั เอากณั ปะโชตาวเณอา ||๒||  หุกมั 
ปะชาแณ โซ ฮรั คุณ วคาแณ ||  คุร แก สบดั นาม นีซาแณ ||  ซภันา กา ดรั เลคา สจัแจ ชูทสั นาม สุห่าวเณอา       
||๓||  มนัมุค ปู่ ลา ธอรฺ นา ปาเอ ||  ยมั ดรั บะถ่า โจทา คาเอ ||  เบน็ นาแว โก ซงัค ์นา ซาที มุกเต นาม ติอ่าวเณอา 
||๔||  ซากตั กเูร สจั นา ป่าแว ||  ดุบิถา บาถ่า อาแว   ยาแว ||  ลิเคอา เลค นา เมแท โกอี คุรมุข มุกตั กราวเณอา ||๕||  
เปอีอะแร เป็ร ยาโต น่าฮี ||  จู่ธ วชุินนี โรแว ต๋าฮี ||  เอากณั มุธี แม่ฮลั นา ปาเอ เอากณั คุณ บคัซาวเณอา ||๖||  
เปอีอะแร เยน็ ยาตา เปอารา ||  คุรมุข บูแฉ่ ตตั บีจารา ||  อาวณั ยาณา ธาก รฮาเอ สจัแจ นาม สมาวเณอา ||๗||  คุรมุข 
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บูแฉ่ อกทั กะห่าแว ||  สจัเจ ธากรุ ซาโจ ป่าแว ||  นานกั สัจ กะแฮ เบนนัตี สจั มิแล คุณ กาวเณอา ||๘||๑||   มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ||  กะรัม โฮแว สตัคุรู   มิลาเอ ||        
 เซวา สุรัต สบดั จิต ลาเอ ||  ห่อแม มาร สดา ซุค ปายอา มายอา โม่ห์ จุกาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี สตัคุร แก 
บลัฮารฺเณอา ||  คุรมะตี ปัรกาซ โฮอา ญี อนัเดน็ ฮรั คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั โคเย ตา เนา ปาเอ ||  ต่าวตั 
ราแค ธาก รฮาเอ ||  คุร กี บาณี อนัเดน็ กาแว แซ่ห์เย  ปะกตั กราวเณอา ||๒||  เอส็ กายอา อนัดรั วสัตฺ อซงัคา ||  
คุรมุข สาจ มิแล ตา เวคา ||  นอ ดรัวาเย ดสัแว มุกตา อนัฮดั สบดั วยาวเณอา ||๓||  สจัจา ซาฮิบ สัจจี นาอี ||  คุร 
ปัรซาดี มนั วซาอี ||  อนัเดน็ สดา รแฮ่ รังค ์ราตา ดรั สจัแจ โซ่ฉ่ี ปาวเณอา ||๔||  ปาป ปุน กี ซาร นา ยาณี ||  ดูแย 
ลากี ปะรัม ปุหล่าณี ||  อเกอานี อนัถ่า มกั นา ยาแณ เพร็ เพร็ อาวณั ยาวเณอา ||๕||  คุร เซวา เต สดา ซุค ปายอา ||  
ห่อแม เมรา ธาก รฮายอา ||  คุร ซาคี มิเทอา อนัเถ่อารา บะยรั กะปาท คุลาวเณอา ||๖||  ห่อแม มาร มนั วซายอา ||  คุร 
จรัณี สดา จิต ลายอา ||  คุร กิรปา เต มนั ตนั นิรมลั นิรมลั นาม ติอ่าวเณอา ||๗||  ยวีณั มรัณา ซภั ตุแถ่ ตาอี ||  ยสิ 
บคัเซ เตส็ เด วเดอาอี ||  นานกั นาม ติอ๋าย สดา ตูน ํยาํมณั มรัณ สวารเณอา ||๘||๑||๒||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เมรา ปรัภ 
นิรมลั อะกมั อปารา ||  เบน็ ตกัรี โตแล ซนัซารา ||  คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ คุณ แกห์้ คุณี สมาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี 
ญีโอ วารี ฮรั กา นาม มนั วซาวเณอา ||  โย สจั ลาเก เซ อนัเดน็ ยาเก ดรั สจัแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  อาป 
สุแณ แต อาเป   เวแค ||  ยสิ โน นะดรั กเร โซอี ยนั เลแค ||  อาเป   ลาย เลย โซ ลาแก คุรมุข สจั กมาวเณอา  ||๒||  
ยสิ อาป ปุหล่าเอ โซ กิแท หทั ปาเอ ||  ปูรัน ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ ||  ยนิ สตัคุร มิเลอา เซ วดัป่ากี ปูแร กะรัม 
มิลาวเณอา ||๓||  เปอีอะแร ตัน๋ อนัเดน็ สุตี ||  กนัตฺ วซิารี เอากณั มุตี ||  อนัเดน็ สดา พิแร บิลลาดี เบน็ เป็ร นีด นา 
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ปาวเณอา ||๔||  เปอีอะแร ซุคดาตา ยาตา ||  ห่อแม มาร คุร สบดั ปะชาตา ||  เซจยฺ สุห่าว ี สดา เป็ร ราเว สจั ซีการ 
บณาวเณอา ||๕||        
 ลคั จอราซีห์ ญีอ ์อุปาเอ ||  ยสิ โน นะดรั กเร เตส็ คุรู มิลาเอ ||  เกล็บิค กาท สดา ยนั นิรมลั ดรั สัจแจ นาม 
สุห่าวเณอา       ||๖||  เลคา มาแก ตา เกน็ ดีแอ ||  ซุค น่าฮี พนุ ดูแอ ตีแอ ||  อาเป   บคสั เลย ปรัภ ซาจา อาเป   บคสั 
มิลาวเณอา ||๗||  อาป กเร แต อาป กราเอ ||  ปูเร คุร แก สบดั มิลาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี อาเป   เมล 
มิลาวเณอา ||๘||๒||๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อิโก อาป พิแร ปัรชนันา ||  คุรมุข เวคา ตา เอห์้ มนั ป่ินนา ||  ตริสนา ตจัยฺ 
แซ่ฮจัยฺ ซุค ปายอา เอโก มนั วซาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี อิกสั เซ็ว จิต ลาวเณอา ||  คุรมะตี มนั อิกตั กัร๋ 
อายอา  สจัแจ รังค ์รังกาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ ญกั ปู่ ลา แตน ํอาป ปุหลายอา ||  เอก็ วซิาร ดูแย โลผา่ยอา ||  อนัเดน็ 
สดา พิแร ปะหราํ ปู่ ลา เบน็ นาแว ดุค ปาวเณอา ||๒||  โย รังค ์ราเต กะรัม บิถ่าเต ||  คุร เซวา เต ยกุ จาเร ยาเต ||  ยสิ 
โน อาป เดย ์วเดอาอี ฮรั แก นาม สมาวเณอา ||๓||  มายอา โม่ห์ ฮรั เจแต น่าฮี ||  ยมัปุร บะถ่า ดุค สฮาฮี  ||  อนันา 
โบลา กิช นะดรั นา อาแว   มนัมุค ปาป ปะจาวเณอา ||๔||  เอก็ รังค ์ราเต โย ตุตถฺ อาป เลว็ ลาเอ ||  ป๋าย ปะกตั เตแร 
มนั ป่าเอ ||  สตัคุร เซวนั สดา ซุคดาตา ซภั อิชา อาป ปุยาวเณอา ||๕||  ฮรั ญีโอ เตรี สดา ซรัณาอี ||  อาเป   บคัแซ่ห์ 
เด วเดอาอี ||  ยมักาล เตส็ เนร นา อาแว   โย ฮรั ฮรั นาม ติอ่าวเณอา ||๖||  อนัเดน็ ราเต โย ฮรั ป่าเอ ||  เมแร ปรัภ 
เมเล เมล มิลาเอ ||  สดา สดา สจัเจ เตรี ซรัณาอี ตูน ํอาเป   สจั บุฉ่าวเณอา ||๗||  ยนิ สจั ยาตา เซ สจั สมาเณ ||  ฮรั คุณ 
กาแวห์่ สจั วคาเณ ||  นานกั นาม รัตเต แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาวเณอา ||๘||๓||๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓||  สบดั มแร โซ 
โมอา ยาแป ||  กาล นา จาแป ดุค นา ซนัตาแป ||  โยตี เวจ็ เมล็ โยต สมาณี  ซุณ      มนั สจั สมาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี 
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ญีโอ วารี ฮรั แก นาย โซ่ภา ปาวเณอา ||  สตัคุร เซว สจั จิต ลายอา คุรมะตี แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  กายอา 
กะจี กจัจา จีร ฮนัด่าเอ ||  ดูแย ลากี แม่ฮลั นา ปาเอ ||        
 อนัเดน็ ยลัดี พิแร เดน็ ราตี เบน็ เป็ร บโฮ่ ดุค ปาวเณอา ||๒||  เดฮี้ ยาต นา อาแก ยาเอ ||  ยแิท เลคา มงักีแอ ติแท 
ฉุแท สจั กมาเอ ||  สตัคุร เซวนั เซ ตัน่วนัเต แอแท  โอแท นาม สมาวเณอา ||๓||  แป๋ ป๋าย ซีการ บณาเอ ||  คุร ปัรซาดี 
แม่ฮลั กัร๋ ปาเอ ||  อนัเดน็ สดา รแว เดน็ ราตี มยแีธ รังค ์บณาวเณอา ||๔||  ซภันา เป็ร วสัแซ สดา นาเล ||  คุร ปัรซาดี 
โก นะดรั นิฮาเล ||  เมรา ปรัภ อตั อูโจ  อูจา กรั กิรปา อาป มิลาวเณอา ||๕||  มายอา โม่ห์ เอห์้ ญกั สุตา ||  นาม วซิาร 
อนัตฺ วกิตุา ||  ยสิ เต สุตา โซ ยากาเอ คุรมตั โซ่ฉ่ี ปาวเณอา ||๖||  อเป็ว ปีแอ ปะรัม กวาเอ ||  คุร ปัรสาด มุกตั กตั 
ปาเอ ||  ปักตี รัตตา สดา แบรากี อาป มาร มิลาวเณอา ||๗||  อาป อุปาเอ ตัน่แถ่ ลาเอ ||  ลคั จอราซี ริยกั อาป อปัราเอ 
||  นานกั นาม ติอ๋าย สจั ราเต โย เตส็ ป่าแว โซ การ กราวเณอา ||๘||๔||๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อนัดรั ฮีรา ลาล 
บณายอา ||  คุร แก สบดั ปะรัค ปัรคายอา ||  ยนิ สจั ปัลแล สจั วคาแณ่ห์ สจั กสัวทัที ลาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ 
วารี คุร กี บาณี มนั วซาวเณอา ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั ปายอา โยตี โยต มิลาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เอส็ กายอา อนัดรั 
บฮุต ปซารา ||  นาม นิรันยนั อตั อะกมั อปารา ||  คุรมุข โฮแว โซอี ปาเอ อาเป   บคสั มิลาวเณอา ||๒||  เมรา ธากรุ 
สจั ดริราเอ ||  คุร ปัรซาดี สจั จิต ลาเอ ||  สจัโจ สัจ วรัแต ซภันี ทาอี สจัเจ สจั สมาวเณอา ||๓||  เวปัรวา่ห์ สจั เมรา 
เปอารา ||  เกล็วคิ เอากณั กาทณัฮารา ||  เปรม ปรีต สดา ติอ๋าอีแอ แป๋ ป๋าย ปะกตั ดริราวเณอา ||๔||  เตรี ปะกตั สจัจี 
เย สจัเจ ป่าแว ||  อาเป   เดย ์นา ปะโซตาแว ||  ซภันา ยอีา กา เอโก ดาตา สบัเด มาร ยวีาวเณอา ||๕||  ฮรั ตุตถฺ 
บาโฉ่ห์ แม โกอี น่าฮี ||  ฮรั ตุแถ่ เซว ีแต ตุตถฺ ซาล่าฮี ||  อาเป   เมล แล่ห์ ปรัภ ซาเจ ปูแร กะรัม ตูน ํปาวเณอา ||๖||  
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แม โฮรฺ นา โกอี ตุแถ่ เยฮ่า ||  เตรี นดัรี ซีฉสั เดฮ้า ||  อนัเดน็ ซาร สะมาล ฮรั ราแค่ห์ คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๗||  
ตุตถฺ เยวดั แม โฮรฺ นา โกอี ||  ตุตถฺ อาเป   ศิรย ีอาเป   โกอี ||        
 ตูน ํอาเป   ฮี กัร๋ ป๋ัน สวาแรห์ นานกั นาม สุห่าวเณอา       ||๘||๕||๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ซภั กทั อาเป   โป่กณัฮารา 
||  อลคั วรัแต อะกมั อปารา ||  คุร แก สบดั เมรา ฮรั ปรัภ ติอ๋าอีแอ แซ่ห์เย  สจั สมาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร 
สบดั มนั วซาวเณอา ||  สบดั ซู่แฉ่ ตา มนั เซ็ว ลูแฉ่ มนัซา มาร สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ ดูต โม่แฮ ซนัซารา ||  
มนัมุค อนัเถ่ ซุถ นา ซารา ||  คุรมุข โฮแว โซ อปัณา กัร๋ ราแค ปันจฺ ดูต สบดั ปะจาวเณอา ||๒||  เอก็ คุรมุข สดา 
สจัแจ รังค ์ราเต ||  แซ่ห์เย  ปรัภ เซแวห์่ อนัเดน็ มาเต ||  เมล็ ปรีตมั สจัเจ คุณ กาแวห์่ ฮรั ดรั โซ่ภา ปาวเณอา ||๓||  
เอกมั เอแก อาป อุปายอา   ||  ดุบิถา ดูยา ตริบิตถฺ มายอา ||  จอที ปอรี คุรมุข อูจี  สจัโจ สัจ สมาวเณอา ||๔||  ซภั แฮ 
สจัจา เย สจัเจ ป่าแว ||  เยน็ สจั ยาตา โซ แซ่ฮจัยฺ สมาแว ||  คุรมุข กรัณี สจัเจ เซแวห์่ ซาเจ ยาย สมาวเณอา ||๕||  
สจัเจ บาโฉ่ห์ โก อวรฺั นา ดูอา ||  ดูแย ลาก ญกั คปั คปั มูอา ||  คุรมุข โฮแว โซ เอโก ยาแณ เอโก เซว ซุค ปาวเณอา 
||๖||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั สรัณ ตุมารี ||  อาเป   ตัร๋ เดแคห์ กะจี ปะกี ซารี ||  อนัเดน็ อาเป   การ กราเอ อาเป   เมล 
มิลาวเณอา ||๗||  ตูน ํอาเป   เมแล่ห์ เวแค่ห์ ฮดูร ||  ซภั แม่ห์ อาป รเฮอา ป่ัรปูร ||  นานกั อาเป   อาป วรัแต คุรมุข 
โซ่ฉ่ี ปาวเณอา ||๘||๖||๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต บาณี คุร กี มีธี ||  คุรมุข วริะแล กิแน จคั ดีธี ||  อนัตรั ปัรกาซ 
มฮ่า รัส ปีแว ดรั สัจแจ สบดั วยาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร จรัณี จิต ลาวเณอา ||  สตัคุร แฮ อมัฤต ซรั ซาจา 
มนั นาแว แมลฺ จุกาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เตรา สจัเจ กิแน อนัตฺ นา ปายอา ||  คุร ปัรสาด กิแน วริะแล จิต ลายอา ||  
ตุตถฺ ซาล่าห์ นา ระยา กบัฮูน ํสจัเจ นาแว กี ปุค ลาวเณอา ||๒||  เอโก เวคา อวรฺั นา บีอา ||  คุร ปัรซาดี อมัฤต ปีอา ||  
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คุร แก สบดั ติคา นิวารี แซ่ห์เย  ซูค สมาวเณอา ||๓||  รตนั ปะดารัท ปะลรั เตอาแก ||  มนัมุค อนัถ่า ดูแย ป๋าย ลาแก ||  
โย บีแย โซอี พลั ปาเอ สุปแน ซุค นา ปาวเณอา ||๔||  อปันี กิรปา กเร โซอี ยนั ปาเอ ||  คุร กา สบดั มนั วซาเอ ||        
 อนัเดน็ สดา รแฮ่ แป๋ อนัดรั แป๋ มาร ปะรัม จุกาวเณอา ||๕||  ปะรัม จุกายอา สดา ซุค ปายอา ||  คุร ปัรสาด ปะรัม 
ปัด ปายอา ||  อนัตรั นิรมลั นิรมลั บาณี ฮรั คุณ แซ่ห์เย  กาวเณอา ||๖||  ซิมรัต ซาสตึ เบด วคาแณ ||  ป่ัรเม ปู่ ลา ตตั 
นา ยาแณ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ซุค นา ปาเอ ดุโค ดุค กมาวเณอา  ||๗||  อาป กเร กิส อาแค โกอี ||  อาคณั  ยาอีแอ เย 
ปู่ ลา โฮอี ||  นานกั อาเป   กเร กราเอ นาเม นาม สมาวเณอา ||๘||๗||๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   รังเก แซ่ฮจัยฺ 
สุผา่เอ ||  คุร แก สบดั ฮรั รังค ์จราเอ ||  มนั ตนั รัตตา รัสนา รังค ์จลูลี แป๋ ป๋าย รังค ์จราวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ 
วารี นิรภอ มนั วซาวเณอา ||  คุร กิรปา เต ฮรั นิรภอ ติอ๋ายอา บิค ป่อยลั สบดั ตราวเณอา ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค มุกตัถฺ 
กแร่ห์ จตุราอี ||  นาตา โต่ตา ทาย นา ปาอี ||  เยฮ่า อายอา  เตฮ้า ยาซี กรั เอากณั ปะโชตาวเณอา ||๒||  มนัมุค อนัเถ่ 
กิชู นา ซู่แฉ่ ||  มรัณ ลิคาย อาเอ นฮี บูแฉ่ ||  มนัมุค กะรัม กเร นฮี ปาเอ เบน็ นาแว ยนมั กวาวเณอา ||๓||  สจั กรัณี 
สบดั แฮ ซาร ||  ปูแร คุร ปาอีแอ โมค ดุอาร ||  อนัเดน็ บาณี สบดั สุณาเอ สจั ราเต รังค ์รังกาวเณอา ||๔||  รัสนา ฮรั 
รัส ราตี รังค ์ลาเอ ||  มนั ตนั โม่เฮอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  แซ่ห์เย  ปรีตมั เปอารา ปายอา แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ มิลาวเณอา 
||๕||  ยสิ อนัดรั รังค ์โซอี คุณ กาแว ||  คุร แก สบดั แซ่ห์เย  ซุค สมาแว ||  ฮอ บลัฮารี สดา เตน็ วโิทห์ คุร เซวา จิต 
ลาวเณอา ||๖||  สจัจา สจัโจ สัจ ปะตีแย ||  คุร ปัรซาดี อนัดรั ป่ีแย ||  แบส สุทาน ฮรั คุณ กาแวห์่ อาเป   กรั สตั 
มนาวเณอา ||๗||  ยสิ โน นะดรั กเร โซ ปาเอ ||  คุร ปัรซาดี ห่อแม ยาเอ ||  นานกั นาม วสัแซ มนั อนัตรั ดรั สจัแจ 
โซ่ภา ปาวเณอา ||๘||๘||๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เซเวแอ วดัดี วเดอาอี ||  ฮรั ญี อจินตฺ วสัแซ มนั อาอี  ||  ฮรั 
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ญีโอ สพัเลโอ บิรัค แฮ อมัฤต เยน็ ปีตา เตส็ ติคา ลฮาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี สจั ซงัคตั เมล มิลาวเณอา ||  ฮรั 
สตัซงัคตั อาเป   เมแล คุร สับดี ฮรั คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา ||        
 สตัคุร เซว ีสบดั โซฮายอา ||  เยน็ ฮรั กา นาม มนั วซายอา ||  ฮรั นิรมลั ห่อแม แมลฺ กวาเอ ดรั สจัแจ โซ่ภา 
ปาวเณอา ||๒||  เบน็ คุร นาม นา ปายอา ยาย ||  เซ็ถ ซาเถก็ รเฮ่ บิลลาย ||  เบน็ คุร เซเว ซุค นา โฮว ีปูแร ปาก คุร 
ปาวเณอา ||๓||  เอห์้ มนั อารฺซี โกอี คุรมุข เวแค ||  โมรฺจา นา ลาแก ยา ห่อแม โซแค ||  อนัฮตั บาณี นิรมลั สบดั 
วยาเอ คุร สับดี สจั สมาวเณอา ||๔||  เบน็ สตัคุร เกห์้ นา เดเคอา ยาย ||  คุร กิรปา กรั อาป ดิตา ดิคาย ||  อาเป   อาป 
อาป เมล็ รเฮอา แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๕||  คุรมุข โฮแว โซ อิกสั เซ็ว เลว็ ลาเอ ||  ดูยา ปะรัม คุร สบดั ยลาเอ ||  
กายอา อนัดรั วณจัยฺ กเร วาปารา นาม นิถาน สจั ปาวเณอา ||๖||  คุรมุข กรัณี ฮรั กีรัต ซาร ||  คุรมุข ปาเอ โมค ดุอาร 
||  อนัเดน็ รังค ์รัตตา คุณ กาแว อนัดรั แม่ฮลั บุลาวเณอา ||๗||  สตัคุร ดาตา มิแล มิลายอา ||  ปูแร ปาก มนั สบดั 
วซายอา ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ฮรั สัจเจ เก คุณ กาวเณอา ||๘||๙||๑o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อาป วนัญาเอ ตา ซภั 
กิช ปาเอ ||  คุร สบัดี สจัจี เลว็ ลาเอ ||  สจั วณนัแยห์่ สจั ซงัฆะแร่ห์ สจั วาปาร กราวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮรั 
คุณ อนัเดน็ กาวเณอา ||  ฮอ เตรา ตูน ํธากรุ เมรา สบดั วเดอาอี เดวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เวลา วคัตฺ ซภั โซฮายอา ||  เยต็ 
สจัจา เมเร มนั ป่ายอา ||  สจัเจ เซเวแอ สจั วเดอาอี คุร กิรปา เต สจั ปาวเณอา ||๒||  เป๋า โป่ยนั สัตคุร ตุแธ ปาเอ ||  
อนั รัส จูแก ฮรั รัส มนั วซาเอ ||  สจั ซนัโตค แซ่ฮจัยฺ ซุค บาณี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๓||  สตัคุร นา เซแวห์่ มูรัค 
อั้นถฺ กวารา ||  เพร็ โอย กิโทห์ ปาเอน็ โมค ดุอารา ||  มรั มรั ยาํแมห์ เพร็ เพร็ อาแวห์่ ยมั ดรั โจทา คาวเณอา ||๔||  
สบัแด ซาด ยาแณห์ ตา อาป ปะชาแณ่ห์ ||  นิรมลั บาณี สบดั วคาแณ่ห์ ||  สัจเจ เซว สดา ซุค ปาเอน็ นอ เน็ถ นาม 
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มนั วซาวเณอา ||๕||  โซ ทาน โซฮายอา โย ฮรั มนั ป่ายอา ||  สตัซงัคตั แบห์้ ฮรั คุณ กายอา ||  อนัเดน็ ฮรั ซาล่าแฮ 
ซาจา นิรมลั นาด วยาวเณอา || ||๖||        
 มนัมุค โคที ราส โคทา ปาซารา ||  กรู กมาวนั ดุค ลาแก ป่ารา ||  ป่ัรเม ปู่ เล พิรัน เดน็ ราตี มรั ยนัแม่ห์ ยนมั 
กวาวเณอา ||๗||  สัจจา ซาฮิบ แม อตั เปอารา ||  ปูเร คุร แก สบดั อถ่ารา ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ดุค ซุค ซมั  กรั 
ยานเณอา ||๘||๑o||๑๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เตรีอา คาณี เตรีอา บาณี ||  เบน็ นาแว ซภั ปะรัม ปุหล่าณี ||  คุร เซวา เต 
ฮรั นาม ปายอา เบน็ สตัคุร โกย นา ปาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮรั เซตี จิต ลาวเณอา ||  ฮรั สจัจา คุร ปักตี 
ปาอีแอ แซ่ห์เย  มนั วซาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร เซเว ตา ซภั กิช ปาเอ ||  เยฮี่ มนัซา กรั ลาแก เตฮ้า พลั ปาเอ ||  
สตัคุร ดาตา ซภันา วทู กา ปูแร ปาก มิลาวเณอา ||๒||  เอห์้ มนั แมลา เอก็ นา ติอ๋าเอ ||  อนัตรั แมลฺ ลากี บโฮ่ ดูแย 
ป่าเอ ||  ตทั ตีรัท ดิซนัตรั ปะแว อหงัการี  โฮรฺ วเถ่แร ห่อแม มลั ลาวเณอา ||๓||  สตัคุร เซเว ตา มลั ยาเอ ||  ยวีตั มแร 
ฮรั เซ็ว จิต ลาเอ ||  ฮรั นิรมลั สจั แมลฺ นา ลาแก สจั ลาแก แมลฺ กวาวเณอา ||๔||  บาจฉฺ คุรู แฮ อั้นถฺ กบุารา ||  
อเกอานี อนัถ่า อั้นถฺ อนัถ่ารา ||  บิสทา เก กีเร บิสทา กมาแวห์่ เพร็ บิสทา ม่าเฮ ปะจาวเณอา ||๕||  มุกเต เซเว มุกตา 
โฮแว ||  ห่อแม มมัตา สบัเด โคแว ||  อนัเดน็ ฮรั ญีโอ สจัจา เซว ีปูแร ปาก คุร ปาวเณอา ||๖||  อาเป   บคัเซ เมล 
มิลาเอ ||  ปูเร คุร เต นาม เน็ถ ปาเอ ||  สจัแจ นาม สดา มนั สจัจา สจั เซเว ดุค กวาวเณอา ||๗||  สดา ฮยรู ดูรฺ นา 
ยาโณห์ ||  คุร สับดี ฮรั อนัตรั ปะชาโณห์ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๘||๑๑||๑๒||  มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๓ ||  แอแท  ซาเจ โซ อาแก ซาเจ ||  มนั สจัจา สจัแจ สบดั ราเจ ||  สจัจา เซแวห์่ สจั กมาแวห์่ สจัโจ สจั 
กมาวเณอา  ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี สจัจา นาม มนั วซาวเณอา ||  สจัเจ เซแวห์่ สจั สมาแวห์่ สจัเจ เก คุณ กาวเณอา 
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||๑|| รเฮา ||  ปันดิต ปแร่ห์ ซาด นา ปาแวห์ ||  ดูแย ป๋าย มายอา มนั ปัรหม่าแวห์่ ||  มายอา โม่ห์ ซภั ซุถ กวาอี กรั 
เอากณั ปะโชตาวเณอา ||๒||  สตัคุร มิแล ตา ตตั ปาเอ ||  ฮรั กา นาม มนั วซาเอ ||        สบดั มแร มนั มาแร อปันา 
มุกตี กา ดรั ปาวเณอา ||๓||  เกล็วคิ กาแท กโรถ นิวาเร ||  คุร กา สบดั รัคแค อุร ต่าเร ||  สจั รัตเต สดา แบรากี ห่อแม 
มาร มิลาวเณอา ||๔||  อนัตรั รตนั มิแล มิลายอา ||  ตริบิตถฺ มนัซา ตริบิตถฺ มายอา ||  ปัร ปัร ปันดิต โมนี ทกัเก จอเท 
ปัด กี ซาร นา ปาวเณอา ||๕||  อาเป   รังเก รังค ์จราเอ ||  เซ ยนั ราเต คุร สบดั รังกาเอ ||  ฮรั รังค ์จเรอา อตั อปารา ฮรั 
รัส รัส คุณ กาวเณอา ||๖||  คุรมุข เร็ถ เซ็ถ สจั ซนัยมั      โซอี ||  คุรมุข กิอาน นาม มุกตั โฮอี ||  คุรมุข การ สจั 
กมาแวห์่ สจัเจ สจั สมาวเณอา ||๗||  คุรมุข ทาเป ทาป  อุทาเป ||  คุรมุข ยาต ปัต ซภั อาเป   ||  นานกั คุรมุข นาม 
ติอ๋าเอ นาเม นาม สมาวเณอา ||๘||๑๒||๑๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อุตปัต ปัรโล สบัเด โฮแว ||  สบัเด ฮี เพร็ โอปัต 
โฮแว ||  คุรมุข วรัแต ซภั อาเป   สจัจา คุรมุข อุปาย สมาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร ปูรา มนั วซาวเณอา ||  คุร 
เต ซาต ปะกตั กเร เดน็ ราตี คุณ แกห์้ คุณี สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข ตัร่ตี คุรมุข ปาณี ||  คุรมุข ปวณั แบซนัตรั 
เคแล วดิาณี ||  โซ นิกรุา โย มรั มรั ยาํแม นิกเุร อาวณั ยาวเณอา ||๒||  เตน็ กรัแต เอก็ เคลฺ รจายอา ||  กายอา สะรีแร 
เวจ็ ซภั กิช ปายอา ||  สบดั เปด โกอี แม่ฮลั ปาเอ แม่ห์เล แม่ฮลั บุลาวเณอา ||๓||  สจัจา ซ่าห์ สจัเจ วณัยาเร ||  สจั 
วณนัแยห์่ คุร เหต อปาเร ||  สจั วฮิาแฉ่ห์ สจั กมาแวห์่ สัจโจ สจั กมาวเณอา  ||๔||  เบน็ ราซี โก วทั เกว็ ปาเอ ||  
มนัมุค ปู่ เล โลก สบาเอ ||  เบน็ ราซี ซภั คาลี จลัเล คาลี ยาย ดุค ปาวเณอา ||๕||  เอก็ สจั วณนัแยห์่ คุร สบดั เปอาเร ||  
อาป ตะแร่ห์ สกัเล กลุ ตาเร ||  อาเอ เซ ปัรวาณ โฮเอ เมล็ ปรีตมั ซุค ปาวเณอา ||๖||  อนัตรั วสัตฺ มูรา บา้ฮรั ป่าเล ||  
มนัมุค อนัเถ่ พิแร่ห์ เบตาเล ||  ยแิท วทั โฮแว ติโทห์ โกย นา ปาแว มนัมุค ปะรัม ปุหล่าวเณอา ||๗||  อาเป   เดแว 
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สบดั บุลาเอ ||  แม่ห์ลี แม่ฮลั แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี อาเป   ซุณ      ซุณ      ติอ่าวเณอา 
||๘||๑๓||๑๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร ซาจี ซิกข ์สุณาอี ||        ฮรั เจโตห์ อนัตฺ โฮย สคาอี ||  ฮรั อกมั อะโกจรั 
อนาท อโยนี สตัคุร แก ป๋าย ปาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี อาป นิวารเณอา ||  อาป กวาเอ ตา ฮรั ปาเอ ฮรั เซ็ว 
แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ปูรัน ลิเคอา โซ กะรัม กมายอา ||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา ||  เบน็ ป่ากา คุร 
ปาอีแอ น่าฮี สบัแด เมล มิลาวเณอา ||๒||  คุรมุข อะลิปตฺ รแฮ่ ซนัซาเร ||  คุร แก ตะกีแอ นาม อถ่าเร ||  คุรมุข โยรฺ 
กเร เกอา เตส็ โน อาเป   คปั ดุค ปาวเณอา ||๓||  มนัมุค อนัเถ่ ซุถ นา กาอี ||  อาตมั ก่าตี แฮ ยกตั กะซาอี ||  นินดา กรั 
กรั บโฮ่ ป๋ารฺ อุธาแว เบน็ มยรีู ป๋ารฺ ปฮุจาวเณอา ||๔||  เอห์้ ญกั วารี เมรา ปรัภ มาลี ||  สดา สมาเล โก น่าฮี คาลี ||  
เยฮี่ วาสนา ปาเอ เตฮี้ วรัแต วาซู วาส ยณาวเณอา ||๕||  มนัมุค โรคี แฮ ซนัซารา ||  ซุคดาตา วสิเรอา อะกมั อปารา ||  
ดุคีเอ เน็ต พิแร่ห์ บิลลาเด เบน็ คุร ซานตฺํ นา ปาวเณอา ||๖||  เยน็ กีเต โซอี เบถ็ ยาแณ ||  อาป กเร ตา หุกมั ปะชาแณ 
||  เยฮ่า อนัดรั ปาเอ เตฮ้า วรัแต อาเป   บา้ฮรั ปาวเณอา ||๗||  เตส็ บาโฉ่ห์ สจัเจ แม โฮรฺ นา โกอี ||  ยสิ ลาย เลย โซ 
นิรมลั โฮอี ||  นานกั นาม วสัแซ กทั อนัตรั ยสิ เดแว โซ ปาวเณอา ||๘||๑๔||๑๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต นาม 
มนั วซาเอ ||  ห่อแม เมรา ซภั ดุค กวาเอ ||  อมัฤต บาณี สดา สล่าเฮ อมัฤต อมัฤต ปาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี 
อมัฤต บาณี มนั วซาวเณอา ||  อมัฤต บาณี มนั วซาเอ อมัฤต นาม ติอ่าวเณอา ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต โบแล สดา มุค 
แวณี || อมัฤต เวแค ปัรแค สดา แนณี ||  อมัฤต กะทา กะแฮ สดา เดน็ ราตี เอารา อาค สุนาวเณอา ||๒||  อมัฤต รังค ์
รัตตา เลว็ ลาเอ ||  อมัฤต คุร ปัรซาดี ปาเอ ||  อมัฤต รัสนา โบแล เดน็ ราตี มนั ตนั อมัฤต ปีอาวเณอา ||๓||  โซ กิช 
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กเร โย จิต นา โฮอี ||  เตส็ ดา หุกมั เมท นา สะแก  โกอี ||  หุกเม วรัแต อมัฤต บาณี หุกเม อมัฤต ปีอาวเณอา ||๔||  
อยบั กมั กรัเต ฮรั เกเร ||  เอห์้ มนั ปู่ ลา ยานดํา เพเร ||  อมัฤต บาณี เซ็ว จิต ลาเอ อมัฤต สบดั วยาวเณอา ||๕||        
 โคเท คเร ตุตถฺ อาป อุปาเอ ||  ตุตถฺ อาเป   ปัรเค โลก สบาเอ ||  คเร ปะรัค คยาแน ปาเอห์้ โคเท ปะรัม ปุหล่าวเณอา 
||๖||  เกว็ กรั เวคา เกว็ ซาล่าฮี ||  คุร ปัรซาดี สบดั สล่าฮี ||  เตเร ป่าเณ เวจ็ อมัฤต วสัแซ ตูน ํป่าแณ อมัฤต ปีอาวเณอา 
||๗||  อมัฤต สบดั อมัฤต ฮรั บาณี ||  สัตคุร เซเวแอ ริแด สมาณี  ||  นานกั อมัฤต นาม สดา ซุคดาตา ปี อมัฤต ซภั ปุค 
แล่ห์ ยาวเณอา ||๘||๑๕||๑๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต วรัแซ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  คุรมุข วริะลา โกอี ยนั ปาเอ ||  
อมัฤต ปี สดา ตริปตาเซ กรั กิรปา ตริสนา บุฉ่าวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี คุรมุข อมัฤต ปีอาวเณอา ||  รัสนา รัส 
จาค สดา รแฮ่ รังค ์ราตี แซ่ห์เย  ฮรั คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  คุร ปัรซาดี แซ่ฮจัยฺ โก ปาเอ ||  ดุบิถา มาเร อิกสั เซ็ว 
เลว็ ลาเอ ||  นะดรั กเร ตา ฮรั คุณ กาแว นดัรี สจั สมาวเณอา ||๒||  ซภันา อุปัร นะดรั ปรัภ เตรี ||  กิแซ โทรี กิแซ แฮ 
กะเณรี ||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กิช นา โฮแว คุรมุข โซ่ฉ่ี ปาวเณอา ||๓||  คุรมุข ตตั แฮ บีจารา ||  อมัฤต ปะเร เตเร ปันด่ารา 
||  เบน็ สตัคุร เซเว โกอี นา ปาแว คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๔||  สตัคุร เซแว โซ ยนั โซ่แฮ ||  อมัฤต นาม อนัตรั มนั 
โม่แฮ ||  อมัฤต มนั ตนั บาณี รัตตา อมัฤต แซ่ฮจัยฺ สุณาวเณอา ||๕||  มนัมุค ปู่ ลา ดูแย ป๋าย คุอาเอ ||  นาม นา เลแว 
มแร บิค คาเอ ||  อนัเดน็ สดา วสิทา แม่ห์ วาซา เบน็ เซวา ยนมั กวาวเณอา ||๖||  อมัฤต ปีแว ยสิ โน อาป ปีอาเอ ||  
คุร ปัรซาดี แซ่ฮจัยฺ เลว็ ลาเอ ||  ปูรัน ปูร รเฮอา ซภั อาเป   คุรมตั นดัรี อาวเณอา ||๗||  อาเป   อาป นิรันยนั โซอี ||  
เยน็ ศิรย ีเตน็ อาเป   โกอี ||  นานกั นาม สะมาล สดา ตูน ํแซ่ห์เย  สจั สมาวเณอา ||๘||๑๖||๑๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
เซ สจั ลาเก โย ตุตถฺ ป่าเอ ||  สดา สจั เซแวห์่ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  สจัแจ สบดั สัจจา ซาล่าฮี สจัเจ เมล มิลาวเณอา ||๑||  
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ฮอ วารี ญีโอ วารี สัจ ซาล่าห์เณอา ||  สจั ติอ๋าเอน็ เซ สจั ราเต สจัเจ สจั สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  แยห์ เดคา สจั ซภันี 
ทาอี ||  คุร ปัรซาดี มนั วซาอี ||  ตนั สจัจา รัสนา สจั ราตี สัจ ซุณ      อาค วคานเณอา ||๒||        มนัซา มาร สัจ สมาณี  
||  เอน็ มนั ดีธี ซภั อาวณั ยาณี ||  สตัคุร เซเว สดา มนั เน่ห์จลั นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาวเณอา ||๓||  คุร แก สบดั ริแด 
ดิคายอา ||  มายอา โม่ห์ สบดั ยลายอา ||  สจัโจ สจัจา เวค ซาล่าฮี คุร สบัดี สจั ปาวเณอา ||๔||  โย สจั ราเต เตน็ สจัจี 
เลว็ ลากี ||  ฮรั นาม สมาแล่ห์ เซ วดัป่ากี ||  สจัแจ สบดั อาป มิลาเอ สตัซงัคตั สจั คุณ กาวเณอา ||๕||  เลคา ปรีแอ เย 
เลเค เวจ็ โฮแว ||  โอห์้ อกมั อะโกจรั สบดั ซุถ โฮแว ||  อนัเดน็ สจั สบดั ซาล่าฮี โฮรฺ โกย นา กีมตั ปาวเณอา ||๖||  
ปัร ปัร ทาเก ซานตฺํ นา อาอี  ||  ตริสนา ยาเล ซุถ นา กาอี ||  บิค บิห่าแฌห์ บิค โม่ห์ เปอาเซ กรู โบลฺ บิค คาวเณอา 
||๗||  คุร ปัรซาดี เอโก ยาณา ||  ดูยา มาร มนั สจั สมาณา ||  นานกั เอโก นาม วรัแต มนั อนัตรั คุร ปัรซาดี ปาวเณอา 
||๘||๑๗||๑๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  วรัน รูป วรัแตห์้ ซภั เตเร ||  มรั มรั ยาํแมห์ เพร ปแวห์่ กะเณเร ||  ตูน ํเอโก เน่ห์จลั 
อะกมั อปารา คุรมะตี บูจฉฺ บุฉ่าวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ราม นาม มนั วซาวเณอา ||  เตส็ รูป นา เรเคอา วรัน 
นา โกอี คุรมะตี อาป บุฉ่าวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ซภั เอกา โยต ยาแณ เย โกอี ||  สตัคุร เซเวแอ ปัรกทั โฮอี ||  กปัุต 
ปัรกทั วรัแต ซภั ทาอี โยตี โยต มิลาวเณอา ||๒||  ติสนา อคนั ยแล ซนัซารา ||  โลภ อภิมาน บฮุต อหงัการา ||  มรั มรั 
ยนัแม ปัต กวาเอ อปัณี บิรทา ยนมั กวาวเณอา ||๓||  คุร กา สบดั โก วริะลา บูแฉ่ ||  อาป มาเร ตา ตริภวณั ซู่แฉ่ ||  
เพร็ โอห์้ มแร นา มรัณา โฮแว แซ่ห์เย  สจั สมาวเณอา ||๔||  มายอา แม่ห์ เพร็ จิต นา ลาเอ ||  คุร แก สบดั สดั รแฮ่ 
สมาเอ ||  สจั สล่าเฮ ซภั กทั อนัตรั สจัโจ สจั สุห่าวเณอา       ||๕||  สจั ซาล่าฮี สดา ฮยเูร ||  คุร แก สบดั รเฮอา 
ป่ัรปูเร ||  คุร ปัรซาดี สจั นดัรี อาแว   สจัเจ ฮี ซุค ปาวเณอา ||๖||  สจั มนั อนัดรั รเฮอา สมาย ||  สดา สจั เน่ห์จลั 
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อาแว   นา ยาย ||  สจัเจ ลาแก โซ มนั นิรมลั คุรมะตี สจั สมาวเณอา ||๗||  สจั ซาล่าฮี อวรฺั นา โกอี ||  เยต็ เซเวแอ 
สดา ซุค โฮอี ||        นานกั นาม รัตเต วจีารี สจัโจ สัจ กมาวเณอา  ||๘||๑๘||๑๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  นิรมลั สบดั 
นิรมลั แฮ บาณี ||  นิรมลั โยต ซภั ม่าเฮ สมาณี  ||  นิรมลั บาณี ฮรั ซาล่าฮี ยปั ฮรั นิรมลั แมลฺ กวาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี 
ญีโอ วารี ซุคดาตา มนั วซาวเณอา ||  ฮรั นิรมลั คุร สบดั สล่าฮี สบัโด  ซุณ      ติซา มิทาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  นิรมลั 
นาม วสัเซอา มนั อาเอ ||  มนั ตนั นิรมลั มายอา โม่ห์ กวาเอ ||  นิรมลั คุณ กาแว เน็ต ซาเจ เก นิรมลั นาด วยาวเณอา 
||๒||  นิรมลั อมัฤต คุร เต ปายอา ||  วโิจห์ อาป โมอา ติแท โม่ห์ นา มายอา ||  นิรมลั กิอาน คิอ๋าน อตั นิรมลั นิรมลั 
บาณี มนั วซาวเณอา ||๓||  โย นิรมลั เซเว โซ นิรมลั โฮแว ||  ห่อแม แมลฺ คุร สบัเด โต่แว ||  นิรมลั วาแย อนัฮดั ตุ๋น 
บาณี ดรั สจัแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๔||  นิรมลั เต ซภั นิรมลั โฮแว ||  นิรมลั มนูอา ฮรั สบดั ปโรแว ||  นิรมลั นาม ลเก 
บดัป่ากี นิรมลั นาม สุห่าวเณอา       ||๕||  โซ นิรมลั โย สบัเด โซ่แฮ ||  นิรมลั นาม มนั ตนั โม่แฮ ||  สจั นาม มลั 
กะเด นา ลาแก มุค อูยลั สจั กราวเณอา ||๖||  มนั แมลา แฮ ดูแย ป๋าย ||  แมลา จอกา แมแล ทาย ||  แมลา คาย เพร็ 
แมลฺ วถ่าเอ มนัมุค แมลฺ ดุค ปาวเณอา ||๗||  แมเล นิรมลั ซภั หุกมั สบาเอ ||  เซ นิรมลั โย ฮรั ซาเจ ป่าเอ ||  นานกั 
นาม วสัแซ มนั อนัตรั คุรมุข แมลฺ จุกาวเณอา ||๘||๑๙||๒o||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  โควนิดฺ อูยลั อูยลั หนัซา ||  มนั บาณี 
นิรมลั เมรี มนัซา ||  มนั อูยลั สดา มุค โซ่แฮ อตั อูยลั นาม ติอ่าวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี โคบินดฺ คุณ กาวเณอา 
||  โคบิด โคบิด กะแฮ เดน็ ราตี โคบิด คุณ สบดั สุณาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  โคบิด กาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  คุร แก แป๋ 
อูยลั ห่อแม มลั ยาเอ ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี ซุณ      โคบิด คุณ กาวเณอา ||๒||  มนูอา นาแจ 
ปะกตั ดริราเอ ||  คุร แก สบดั มแน มนั มิลาเอ ||  สจัจา ตาล ปูเร มายอา โม่ห์ จุกาเอ สบัเด นิรัต กราวเณอา ||๓||  อูจา 
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กเูก ตะแนห์ ปะชาเร ||  มายอา โม่ห์ โยเฮอา ยมักาเล ||        มายอา โม่ห์ เอส็ มแน่ห์ นะจาเอ อนัตรั กปัท ดุค 
ปาวเณอา ||๔||  คุรมุข ปะกตั ยา อาป กราเอ ||  ตนั มนั ราตา แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  บาณี วแย สบดั วยาเอ คุรมุข ปะกตั 
ทาย ปาวเณอา ||๕||  บโฮ่ ตาล ปูเร วาเย วยาเอ ||  นา โก สุเณ นา มนั วซาเอ ||  มายอา การัณ เป็ร บนัถฺ นาแจ ดูแย 
ป๋าย ดุค ปาวเณอา ||๖||  ยสิ อนัตรั ปรีต ลแก โซ มุกตา ||  อินดรี วสั สจั ซนัยมั ยกุตา ||  คุร แก สบดั สดา ฮรั ติอ๋าเอ 
เอฮ้า  ปะกตั ฮรั ป่าวเณอา ||๗||  คุรมุข ปะกตั ยกุ จาเร โฮอี ||  โห่รัต ปะกตั นา ปาเอ โกอี ||  นานกั นาม คุร ปักตี 
ปาอีแอ คุร จรัณี จิต ลาวเณอา ||๘||๒o||๒๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  สจัจา เซว ีสจั ซาล่าฮี ||  สจัแจ นาย ดุค กบั ฮี น่าฮี ||  
ซุคดาตา เซวนั ซุค ปาเอน็ คุรมตั มนั วซาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาวเณอา ||  โย ฮรั 
เซแวห์่ เซ สดา โซ่แฮ โซ่ภา สุรัต สุห่าวเณอา       ||๑|| รเฮา ||  ซภั โก เตรา ปะกตั กะฮาเอ ||  เซอี ปะกตั เตแร มนั 
ป่าเอ ||  สจั บาณี ตุแถ่ ซาล่าฮนั รังค ์ราเต ปะกตั กราวเณอา ||๒||  ซภั โก สจัเจ ฮรั ญีโอ เตรา ||  คุรมุข มิแล ตา จูแก 
เพรา ||  ยา ตุตถฺ ป่าแว ตา นาย รจาแวห์่ ตูน ํอาเป   เนา ยปาวเณอา ||๓||  คุรมะตี ฮรั มนั วซายอา ||  ฮรัค โศก ซภั 
โม่ห์ กวายอา ||  อิกสั เซ็ว เลว็ ลากี สดั ฮี ฮรั นาม มนั วซาวเณอา ||๔||  ปะกตั รังค ์ราเต สดา เตแร จาเอ ||  นอ เน็ถ 
นาม วสัเซอา มนั อาเอ ||  ปูแร ปาก สตัคุร ปายอา สบัเด เมล มิลาวเณอา ||๕||  ตูน ํดยัอาล สดา ซุคดาตา ||  ตูน ํอาเป   
เมแล่ห์ คุรมุข ยาตา ||  ตูน ํอาเป   เดแวห์่ นาม วดาอี นาม รัตเต ซุค ปาวเณอา ||๖||  สดา สดา ซาเจ ตุตถฺ ซาล่าฮี ||  
คุรมุข ยาตา ดูยา โก น่าฮี ||  เอกสั เซ็ว มนั รเฮอา สมาเอ มนั มนัเนแอ มแน่ห์ มิลาวเณอา ||๗||  คุรมุข โฮแว โซ 
ซาล่าเฮ      ||  ซาเจ ธากรุ เวปัรวา่เฮ ||  นานกั นาม วสัแซ มนั อนัตรั คุร สบัดี ฮรั เมลาวเณอา ||๘||๒๑||๒๒||  มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๓ ||  เตเร ปะกตั โซ่แฮ ซาแจ ดรับาเร ||  คุร แก สบดั นาม สวาเร ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี คุณ แกห์้ คุณี 
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สมาวเณอา ||๑||        ฮอ วารี ญีโอ วารี นาม ซุณ      มนั วซาวเณอา ||  ฮรั ญีโอ สจัจา อูโจ  อูจา ห่อแม มาร 
มิลาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ญีโอ ซาจา ซาจี นาอี ||  คุร ปัรซาดี กิแซ มิลาอี ||  คุร สบดั มิแล่ห์ เซ วชุิแรห์ น่าฮี แซ่ห์เย  
สจั สมาวเณอา ||๒||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กะชู นา โฮย ||  ตูน ํกรั กรั เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย ||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา คุรมตั 
อาป มิลาวเณอา ||๓||  กามณั คุณวนัตี ฮรั ปาเอ ||  แป๋ ป๋าย ซีการ บณาเอ ||  สตัคุร เซว สดา โซห่ากณั สจั อุปเดส 
สมาวเณอา ||๔||  สบดั วซิารัน ตินา ธอรฺ นา เธา ||  ปะหรํา ปู่ เล เยว็ ซุนแญ กัร๋ เกา ||  หะลตั ปะลตั ตินี โดแว กวาเอ 
ดุเค ดุค วฮิาวเณอา ||๕||  ลิคเดอา ลิคเดอา กากดั มสั โคอี ||  ดูแย ป๋าย ซุค ปาเอ นา โกอี ||  กรู ลิแค่ห์ แต กรู 
กมาแวห์่ ยลั ยาแวห์ กรู จิต ลาวเณอา ||๖||  คุรมุข สจัโจ สัจ ลิแค่ห์ วจีาร ||  เซ ยนั สจัเจ ปาแวห์ โมค ดุอาร ||  สัจ 
กากดั กะลมั มสัวาณี สจั เลค็ สจั สมาวเณอา ||๗||  เมรา ปรัภ อนัตรั แบธา เวแค ||  คุร ประสาดี มิแล โซอี ยนั เลแค 
||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๘||๒๒||๒๓||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อาตมั ราม ปัรกาซ คุร เต โฮแว 
||  ห่อแม แมลฺ ลากี คุร สบัดี โคแว ||  มนั นิรมลั อนัเดน็ ปักตี ราตา ปะกตั กเร ฮรั ปาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี 
อาป ปะกตั กะรัน เอารา ปะกตั กราวเณอา ||  ตินา ปะกตั ยนา โก สดั นมสัการ กีแย โย อนัเดน็ ฮรั คุณ กาวเณอา 
||๑|| รเฮา ||  อาเป   กรัตา การัณ กราเอ ||  เยต็ ป่าแว เตต็ กาแร ลาเอ ||  ปูแร ปาก คุร เซวา โฮแว คุร เซวา เต ซุค 
ปาวเณอา ||๒||  มรั มรั ยแีว ตา กิช ปาเอ ||  คุร ปัรซาดี ฮรั มนั วซาเอ ||  สดา มุกตั ฮรั มนั วซาเอ แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ 
สมาวเณอา ||๓||  บโฮ่ กะรัม กมาแว มุกตั นา ปาเอ ||  เดซนัตรั ปะแว ดูแย ป๋าย คุอาเอ ||  บิรทา ยนมั กวายอา กปัที 
เบน็ สบัแด ดุค ปาวเณอา ||๔||  ต่าวตั ราแค ธาก รฮาเอ ||  คุร ปัรซาดี ปะรัม ปัด ปาเอ ||  สตัคุร อาเป   เมล มิลาเอ 
เมล็ ปรีตมั ซุค ปาวเณอา ||๕||        เอก็ กรู ลาเก กเูร พลั ปาเอ ||  ดูแย ป๋าย บิรทา ยนมั กวาเอ ||  อาป ดุเบ สกัเล กลุ 
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โดเบ กรู โบลฺ บิค คาวเณอา ||๖||  เอส็ ตนั แม่ห์ มนั โก คุรมุข เดแค ||  ป๋าย ปะกตั ยา ห่อแม โซแค ||  เซ็ถ ซาเถก็ 
โมนถ่ารี รเฮ่ เลว็ ลาย เตน็ ป๋ี ตนั แม่ห์ มนั นา ดิคาวเณอา ||๗||  อาป กราเอ กรัตา โซอี ||  โฮรฺ เก กเร กีแต เกอา โฮอี 
||  นานกั ยสิ นาม เดแว โซ เลแว นาโม มนั วซาวเณอา ||๘||๒๓||๒๔||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เอส็ กพุา แม่ห์ อคุท 
ปันด่ารา ||  เตส็ เวจ็ วสัแซ ฮรั อลคั อปารา ||  อาเป   กปัุต ปัรกทั แฮ อาเป   คุร สบัดี อาป วนัญาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี 
ญีโอ วารี อมัฤต นาม มนั วซาวเณอา ||  อมัฤต นาม มฮ่า รัส มีธา คุรมะตี อมัฤต ปีอาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ห่อแม มาร 
บะยรั กะปาท คุลายอา ||  นาม อโมลกั   คุร ปัรซาดี ปายอา ||  เบน็ สบัแด นาม นา ปาเอ โกอี คุร กิรปา มนั 
วซาวเณอา ||๒||  คุร กิอาน อนัยนั สจั เนตรี ปายอา ||  อนัตรั จานณั อเกอาน อนัเถรฺ  กวายอา ||  โยตี โยต มิลี มนั 
มาเนอา ฮรั ดรั โซ่ภา ปาวเณอา ||๓||  สะรีโรห์   ป่าลณั โก บา้ฮรั ยาเอ || นาม นา ลแฮ่ บฮุต เวการ ดุค ปาเอ ||  มนัมุค 
อนัเถ่ ซู่แฉ่ น่าฮี เพร็ เก๋ร อาย  คุรมุข วทั ปาวเณอา ||๔||  คุร ปัรซาดี สจัจา ฮรั ปาเอ ||  มนั ตนั เวแค ห่อแม แมลฺ ยาเอ 
||  แบส สุทาน สดั ฮรั คุณ กาแว สจัแจ สบดั สมาวเณอา ||๕||  นอ ดรั ธาเก ต่าวตั รฮาเอ ||  ดสัแว นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ 
||  โอแท อนัฮดั สบดั วแยห์่ เดน็ ราตี คุรมะตี สบดั สุณาวเณอา ||๖||  เบน็ สบัแด อนัตรั อาเนรา ||  นา วสัตฺ ลแฮ่ นา 
จูแก เพรา ||  สตัคุร หทั กนุย ีโห่รัต ดรั คุแล น่าฮี คุร ปูแร ปาก มิลาวเณอา ||๗||  กปัุต ปัรกทั ตูน ํซภันี ทาอี ||  คุร 
ปัรซาดี เมล็ โซ่ฉ่ี ปาอี ||  นานกั นาม สล่าห์ สดา ตูน ํคุรมุข มนั วซาวเณอา ||๘||๒๔||๒๕||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
คุรมุข มิแล มิลาเอ อาเป   ||  กาล นา โยแ่ฮ ดุค นา ซนัตาเป ||  ห่อแม มาร บนัถัน่ ซภั โตแร คุรมุข สบดั สุห่าวเณอา       
||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮรั ฮรั นาม สุห่าวเณอา       ||  คุรมุข กาแว คุรมุข นาแจ ฮรั เซตี จิต ลาวเณอา ||๑|| รเฮา ||        
คุรมุข ยแีว มแร ปัรวาณ ||  อารยา นา ชีแย สบดั ปะชาณ ||  คุรมุข มแร นา กาล นา คาเอ คุรมุข สจั สมาวเณอา ||๒||  
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คุรมุข ฮรั ดรั โซ่ภา ปาเอ ||  คุรมุข วโิจห์ อาป กวาเอ ||  อาป ตแร กลุ สกัเล ตาเร คุรมุข ยนมั สวารเณอา ||๓||  คุรมุข 
ดุค กะเด นา ลแก สะรีร ||  คุรมุข ห่อแม จูแก ปีร ||  คุรมุข มนั นิรมลั เพร็ แมลฺ นา ลาแก คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา 
||๔||  คุรมุข นาม มิแล วเดอาอี ||  คุรมุข คุณ กาแว โซ่ภา ปาอี ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี คุรมุข สบดั กราวเณอา 
||๕||  คุรมุข อนัเดน็ สบัเด ราตา ||  คุรมุข ยกุ จาเร แฮ ยาตา ||  คุรมุข คุณ กาแว สดา นิรมลั สบัเด ปะกตั กราวเณอา 
||๖||  บาจฉฺ คุรู แฮ อั้นถฺ อนัถ่ารา ||  ยมักาล กรัเธ กแร่ห์ ปุการา ||  อนัเดน็ โรคี บิสทา เก กีเร บิสทา แม่ห์ ดุค 
ปาวเณอา ||๗||  คุรมุข อาเป   กเร กราเอ ||  คุรมุข ฮิรแด วธุา อาป อาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต 
ปาวเณอา ||๘||๒๕||๒๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เอกา โยต โยต แฮ สะรีรา  ||  สบดั ดิคาเอ สตัคุร ปูรา ||  อาเป   พะรัก 
กีโตน กทั อนัตรั อาเป   บณตั บณาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮรั สจัเจ เก คุณ กาวเณอา ||  บาจฉฺ คุรู โก แซ่ฮจัยฺ 
นา ปาเอ คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํอาเป   โซ่แฮ อาเป   ญกั โม่แฮ ||  ตูน ํอาเป   นดัรี ยกตั ปโรแวห์่ 
||  ตูน ํอาเป   ดุค ซุค เดแวห์่ กรัเต คุรมุข ฮรั เดควเณอา ||๒||  อาเป   กรัตา กเร กราเอ ||  อาเป   สบดั คุร มนั วซาเอ ||  
สบัเด อุปแย อมัฤต บาณี คุรมุข อาค สุณาวเณอา ||๓||  อาเป   กรัตา อาเป   ปุกตา ||  บนัถัน่ โตเร สดา แฮ มุกตา ||  
สดา มุกตั อาเป   แฮ สจัจา อาเป   อลคั ลคาวเณอา ||๔||  อาเป   มายอา อาเป   ชายอา ||  อาเป   โม่ห์ ซภั ยกตั 
อุปายอา   ||  อาเป   คุณดาตา คุณ กาแว อาเป   อาค สุณาวเณอา ||๕||  อาเป   กเร กราเอ อาเป   ||  อาเป   ทาป  อุทาเป 
อาเป   ||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กะชู นา โฮแว ตูน ํอาเป   กาแร ลาวเณอา ||๖||  อาเป   มาเร อาป ยวีาเอ ||  อาเป   เมเล เมล 
มิลาเอ ||  เซวา เต สดา ซุค ปายอา คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๗||        อาเป   อูจา อูโจ  โฮอี ||  ยสิ อาป วคิาเล  โซ 
เวแค โกอี ||  นานกั นาม วสัแซ กทั อนัตรั อาเป   เวค วคิาลเณอา ||๘||๒๖||๒๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เมรา ปรัภ 
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ป่ัรปูร รเฮอา ซภั ทาอี ||  คุร ปัรซาดี กัร๋ ฮี แม่ห์ ปาอี ||  สดา สะเรว ี เอก็ มนั ติอ๋าอี คุรมุข สจั สมาวเณอา ||๑||  ฮอ 
วารี ญีโอ วารี ญกัยวีนั มนั วซาวเณอา ||  ฮรั ญกัยวีนั นิรภอ ดาตา คุรมตั แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ แม่ห์ 
ตัร่ตี ต๋อล ปาตาลา ||  กัร๋ ฮี แม่ห์ ปรีตมั สดา แฮ บาลา ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ ซุคดาตา คุรมตั แซ่ฮจัยฺ สมาวเณอา ||๒||  
กายอา อนัดรั ห่อแม เมรา ||  ยาํมณั มรัณ นา จูแก เพรา ||  คุรมุข โฮแว โซ ห่อแม มาเร สจัโจ สัจ ติอ่าวเณอา ||๓||  
กายอา อนัดรั ปาป ปุน โดย ป่าอี ||  โดฮี เมล็ แก สริสทฺ อุปาอี  ||  โดแว มาร ยาย อิกตั กัร๋ อาแว   คุรมตั แซ่ฮจัยฺ 
สมาวเณอา ||๔||  กัร๋ ฮี ม่าเฮ ดูแย ป๋าย อเนรา ||  จานณั โฮแว โชแด ห่อแม เมรา ||  ปัรกทั สบดั แฮ ซุคดาตา อนัเดน็ 
นาม ติอ่าวเณอา ||๕||  อนัตรั โยต ปัรกทั ปาซารา ||  คุร ซาคี มิเทอา อนัเถ่อารา ||  กมลั บิกาซ สดา ซุค ปายอา โยตี 
โยต มิลาวเณอา ||๖||  อนัดรั แม่ฮลั รัตนี ปะเร ปันด่ารา ||  คุรมุข ปาเอ นาม อปารา ||  คุรมุข วณัเย สดา วาปารี ล่าฮา 
นาม สดั ปาวเณอา ||๗||  อาเป   วทั ราแค อาเป   เดย ์||  คุรมุข วณัแยห์่ เกอี เกย ์||  นานกั ยสิ นะดรั กเร โซ ปาเอ กรั 
กิรปา มนั วซาวเณอา ||๘||๒๗||๒๘||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั อาเป   เมเล เซว กราเอ ||  คุร แก สบดั เป๋า ดูยา ยาเอ ||  
ฮรั นิรมลั สดา คุณดาตา ฮรั คุณ แม่ห์ อาป สมาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี สจั สจัจา ฮิรแด วซาวเณอา ||  สจัจา 
นาม สดา แฮ นิรมลั คุร สับดี มนั วซาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  อาเป   คุร ดาตา กะรัม บิถ่าตา ||  เซวกั เซแวห์่ คุรมุข ฮรั 
ยาตา ||  อมัฤต นาม สดา ยนั โซ่แฮ คุรมตั ฮรั รัส ปาวเณอา ||๒||  เอส็ กพุา แม่ห์ เอก็ ทาน โซฮายอา ||  ปูแร คุร 
ห่อแม ปะรัม จุกายอา ||  อนัเดน็ นาม สล่าฮนั รังค ์ราเต คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๓||        คุร แก สบดั เอห์้ กพุา 
วจีาเร ||  นาม นิรันยนั อนัตรั วสัแซ มุราเร ||  ฮรั คุณ กาแว สบดั โซฮาเอ เมล็ ปรีตมั ซุค ปาวเณอา ||๔||  ยมั ยากาตี 
ดูแย ป๋าย กรั ลาเอ ||  นาโวห์ ปู่ เล เดย ์สยาเอ  ||  กะรี โม่ฮตั กา เลคา เลแว รตีโอห์ มาซา โตลฺ กะด๋าวเณอา ||๕||  
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เปอีอะแร เป็ร เจเต น่าฮี || ดูแย มุธี โรแว ต๋าฮี ||  ครี กอุาเลโอ กรูุป กลุคัณี สุปแน เป็ร นฮี ปาวเณอา ||๖||  เปอีอะแร 
เป็ร มนั วซายอา ||  ปูแร คุร ฮดูร ดิคายอา ||  กามณั เป็ร ราเคอา กนัธฺ ลาย สบัเด เป็ร ราแว เซจยฺ สุห่าวเณอา       ||๗||  
อาเป   เดแว สดั บุลาเอ ||  อาปณา เนา มนั วซาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี อนัเดน็ สดา คุณ กาวเณอา 
||๘||๒๘||๒๙||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อูตมั ยนมั สุทาน แฮ วาซา ||  สตัคุร เซแวห์่ กัร๋ ม่าเฮ อุดาซา ||  ฮรั รังค ์รแฮ่ สดา 
รังค ์ราเต ฮรั รัส มนั ตริป-ตาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ปัร บุจฉฺ มนั วซาวเณอา ||  คุรมุข ปแร่ห์ ฮรั นาม สล่าแฮ   
ดรั สจัแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  อลคั อเป๋ว ฮรั รเฮอา สมาเอ ||  อุปาย นา กิตี ปายอา ยาเอ ||  กิรปา กเร ตา 
สตัคุร เป่แท นดัรี เมล มิลาวเณอา ||๒||  ดูแย ป๋าย ปแร นฮี บูแฉ่ ||  ตริบิตถฺ มายอา การัณ ลูแฉ่ ||  ตริบิตถฺ บนัถัน่ 
ตูแท่ห์ คุร สบัดี คุร สบัดี มุกตั กราวเณอา ||๓||  เอห์้ มนั จนัจลั วสั นา อาแว   ||  ดุบิถา ลาแก แดห์้ ดิส ต่าแว ||  บิค 
กา กีรา บิค แม่ห์ ราตา บิค ฮี ม่าเฮ ปะจาวเณอา ||๔||  ฮอ ฮอ กเร แต อาป ยณาเอ ||  บโฮ่ กะรัม กแร กิช ทาย นา ปาเอ 
||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กิชู นา โฮแว บคัเซ สบดั สุห่าวเณอา       ||๕||  อุปแย ปะแจ ฮรั บูแฉ่ น่าฮี ||  อนัเดน็ ดูแย ป๋าย พิร่าฮี 
||  มนัมุค ยนมั เกยอา แฮ บิรทา อนัตฺ เกยอา ปัชตาวเณอา ||๖||  เป็ร ปัรเดส สิการ บณาเอ ||  มนัมุค อั้นถฺ แอเซ กะรัม 
กมาเอ ||  หะลตั นา โซ่ภา ปะลตั นา โด่อี บิรทา ยนมั กวาวเณอา ||๗||  ฮรั กา นาม กิแน วริะแล ยาตา ||  ปูเร คุร แก 
สบดั ปะชาตา ||  อนัเดน็ ปะกตั กเร เดน็ ราตี แซ่ห์เย  ฮี ซุค ปาวเณอา ||๘||  ซภั แม่ห์ วรัแต เอโก โซอี ||  คุรมุข 
วริะลา บูแฉ่ โกอี ||  นานกั นาม รัตเต ยนั โซ่แฮ กรั กิรปา อาป มิลาวเณอา ||๙||๒๙||๓o||        
 มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค ปแร่ห์ ปันดิต กะฮาแวห์ ||  ดูแย ป๋าย มฮ่า ดุค ปาแวห์ ||  บิเคอา มาเต กิช ซู่แฉ่ น่าฮี เพร็ 
เพร็ ยนีู อาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี ห่อแม มาร มิลาวเณอา ||  คุร เซวา เต ฮรั มนั วสัเซอา ฮรั รัส แซ่ฮจัยฺ 
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ปีอาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เวด ปแร่ห์ ฮรั รัส นฮี อายอา  ||  วาด วคาแณ่ห์ โม่เฮ มายอา ||  อเกอานมฺตี สดา อนัเถ่อารา 
คุรมุข บูจฉฺ ฮรั กาวเณอา ||๒||  อกทัโท กะทีแอ สบดั สุห่าแว ||  คุรมะตี มนั สัจโจ ป่าแว ||  สจัโจ สจั รแวห์่ เดน็ 
ราตี เอห์้ มนั สจั รังกาวเณอา ||๓||  โย สจั รัตเต เตน็ สจัโจ ป่าแว ||  อาเป   เดย ์นา ปะโซตาแว ||  คุร แก สบดั สดา 
สจั ยาตา เมล็ สจัเจ ซุค ปาวเณอา ||๔||  กรู กสุตั ตินา แมลฺ นา ลาแก || คุร ปัรซาดี อนัเดน็ ยาแก ||  นิรมลั นาม วสัแซ 
กทั ป่ีตรั โยตี โยต มิลาวเณอา ||๕||  ตแร คุณ ปแร่ห์ ฮรั ตตั นา ยาแณห์ ||  มูโล่ห์ ปุเล คุร สบดั นา ปะชาแณ่ห์ ||  
โม่ห์ เบอาเป กิช ซู่แฉ่ น่าฮี คุร สบัดี ฮรั ปาวเณอา ||๖||  เวด ปุกาแร ตริบิตถฺ มายอา ||  มนัมุค นา บูแฉ่ห์ ดูแย ป่ายอา 
||  ตแร คุณ ปแร่ห์ ฮรั เอก นา ยาแณห์ เบน็ บูเฉ่ ดุค ปาวเณอา ||๗||  ยา เตส็ ป่าแว ตา อาป มิลาเอ ||  คุร สบัดี แซ่ห์ซา 
ดูค จุกาเอ ||  นานกั นาแว กี สจัจี วเดอาอี นาโม มนั ซุค ปาวเณอา ||๘||๓o||๓๑||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  นิรกณุ ซรัคุณ 
อาเป   โซอี ||  ตตั ปะชาแณ โซ ปันดิต โฮอี ||  อาป ตแร สกัเล กลุ ตาแร ฮรั นาม มนั วซาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ 
วารี ฮรั รัส จคั ซาด ปาวเณอา ||  ฮรั รัส จาแคห์ เซ ยนั นิรมลั นิรมลั นาม ติอ่าวเณอา ||๑|| รเฮา ||  โซ เน่ห์กรัมี โย 
สบดั บีจาเร ||  อนัตรั ตตั กิอาน ห่อแม มาเร ||  นาม ปะดารัท นอ เน็ถ ปาเอ ตแร คุณ เมท สมาวเณอา ||๒||  ห่อแม 
กแร เน่ห์กรัมี นา โฮแว ||  คุร ปัรซาดี ห่อแม โคแว ||  อนัตรั บิเบก สดา อาป วจีาเร คุร สบัดี คุณ กาวเณอา ||๓||  ฮรั 
ซรั ซากรั นิรมลั โซอี || ซนัตฺ จุแกห์ เน็ต คุรมุข โฮอี ||  อิสนาน กแร่ห์ สดา เดน็ ราตี ห่อแม แมลฺ จุกาวเณอา ||๔||  
นิรมลั หนัซา เปรม เปอาร || ฮรั ซรั วสัแซ ห่อแม มาร ||       
 แอห์้เน็ส ปรีต สบดั ซาแจ ฮรั ซรั วาซา ปาวเณอา ||๕||  มนัมุค สดา บกั แมลา ห่อแม มลั ลาอี ||  อิสนาน กแร ปัร 
แมลฺ นา ยาอี ||  ยวีตั มแร คุร สบดั บีจาแร ห่อแม แมลฺ จุกาวเณอา ||๖||  รตนั ปะดารัท กัร๋ เต ปายอา ||  ปูแร สตัคุร 
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สบดั สุณายอา ||  คุร ปัรสาด มิเทอา อนัเถ่อารา กทั จานณั อาป ปะชานเณอา ||๗||  อาป อุปาเอ แต อาเป   เวแค ||  
สตัคุร เซแว โซ ยนั เลแค ||  นานกั นาม วสัแซ กทั อนัตรั คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๘||๓๑||๓๒||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
มายอา โม่ห์ ยกตั สบายอา ||  ตแร คุณ ดีแซ่ห์ โม่เฮ มายอา ||  คุร ปัรซาดี โก วิระลา บูแฉ่ จอแท ปัด เลว็ ลาวเณอา 
||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี มายอา โม่ห์ สบดั ยลาวเณอา ||  มายอา โม่ห์ ยลาเอ โซ ฮรั เซ็ว จิต ลาเอ ฮรั ดรั แม่ห์ลี โซ่ภา 
ปาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เดว ีเดวา มูล แฮ มายอา ||  ซิมรัต ซาสตึ เยน็น ํอุปายอา   ||  กาม กโรถ ปัสเรอา ซนัซาเร อาย  
ยาย ดุค ปาวเณอา ||๒||  เตส็ เวจ็ กิอาน รตนั เอก็ ปายอา ||  คุร ปัรซาดี มนั วซายอา ||  ยตั สตั ซนัยมั      สจั กมาแว 
คุร ปูแร นาม ติอ่าวเณอา ||๓||  เปอีอะแร ตัน๋ ปะรัม ปุหล่าณี ||  ดูแย ลากี เพร็ ปะโชตาณี ||  หะลตั ปะลตั โดแว 
กวาเอ สุปแน ซุค นา ปาวเณอา ||๔||  เปอีอะแร ตัน๋ กนัตฺ สมาเล ||  คุร ปัรซาดี เวแค นาเล ||  เป็ร แก แซ่ฮจัยฺ รแฮ่ 
รังค ์ราตี สบดั ซิงการ บณาวเณอา ||๕||  สพลั ยนมั ยนิา สตัคุร ปายอา ||  ดูยา เป๋า คุร สบดั ยลายอา ||  เอโก เราว ์
รเฮอา กทั อนัตรั เมล็ สตัซงัคตั ฮรั คุณ กาวเณอา ||๖||  สตัคุร นา เซเว โซ กาเฮ อายอา  ||  ตริก ยวีณั บิรทา ยนมั 
กวายอา ||  มนัมุค นาม จิต นา อาแว   เบน็ นาแว บโฮ่ ดุค ปาวเณอา ||๗||  เยน็ ซิสทฺ ซาย ีโซอี ยาแณ ||  อาเป   เมแล 
สบดั ปะชาแณ ||  นานกั นาม มิเลอา เตน็ ยนั โก ยนิ ตุ๋ร มสัตกั เลค ลิคาวเณอา ||๘||๑||๓๒||๓๓||   มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  
อาด ปุรัค อปัราํปัร อาเป   ||  อาเป   ทาเป ทาป  อุทาเป ||  ซภั แม่ห์ วรัแต เอโก โซอี คุรมุข โซ่ภา ปาวเณอา ||๑||  ฮอ 
วารี ญีโอ วารี นิรังการี นาม ติอ่าวเณอา ||        
 เตส็ รูป นา เรเคอา กทั กทั เดเคอา คุรมุข อลคั ลคาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  ตู ดยัอาล กิรปาล ปรัภ โซอี ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา 
อวรฺั นา โกอี ||  คุร ปัรสาด กเร นาม เดแว นาเม นาม สมาวเณอา ||๒||  ตูน ํอาเป   สจัจา ศิรยณัฮารา ||  ปักตี ปะเร 
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เตเร ปันด่ารา ||  คุรมุข นาม มิแล มนั ป่ีแย แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาวเณอา ||๓||  อนัเดน็ คุณ กาวา ปรัภ เตเร ||  ตุตถฺ 
ซาล่าฮี ปรีตมั เมเร ||  ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี ยาจา คุร ปัรซาดี ตูน ํปาวเณอา ||๔||  อกมั อะโกจรั เมต็ นฮี ปาอี ||  
อปัณี กริปา กแร่ห์ ตูน ํแล่ห์ มิลาอี ||  ปูเร คุร แก สบดั ติอ๋าอีแอ สบดั เซว ซุค ปาวเณอา ||๕||  รัสนา คุณวนัตี คุณ 
กาแว ||  นาม สล่าเฮ สจัเจ ป่าแว ||  คุรมุข สดา รแฮ่ รังค ์ราตี เมล็ สจัเจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๖||  มนัมุค กะรัม กเร 
อหงัการี  ||  ยแูอ ยนมั ซภั บาย ีห่ารี ||  อนัตรั โลภ มฮ่า กุบารา เพร็ เพร็ อาวณั ยาวเณอา ||๗||  อาเป   กรัตา เด 
วเดอาอี || ยนิ โก อาป ลิคตั ตุ๋ร ปาอี ||  นานกั นาม มิแล ป๋อ ป่ันยนั คุร สบัดี ซุค ปาวเณอา ||๘||๑||๓๔||   มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||  อนัตรั อลคั นา ยาอี ลเคอา ||  นาม รตนั แล คุฉ่า รเคอา ||  อกมั อะโกจรั ซภั เต อูจา คุร แก สบดั 
ลคาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี กลั แม่ห์ นาม สุณาวเณอา ||  ซนัตฺ เปอาเร สจัแจ ต่าเร วดัป่ากี ดรัซนั ปาวเณอา 
||๑|| รเฮา ||  ซาเถก็ เซ็ถ ยแิซ โก พิระเด ||  บรัมห์เม อิมดรึ ติอ๋าเอน็ ฮิรเด ||  โกท เตตีซา โคแยห์ ตา โก คุร เมล็ ฮิรแด 
กาวเณอา ||๒||  อาธ แป้ฮรั ตุตถฺ ยาเป เปาวน์า ||  ตัร่ตี เซวกั ปาเอก็ จรันา ||  คาณี บาณี สรับ   นิวาซี ซภันา แก มนั 
ป่าวเณอา ||๓||  ซาจา ซาฮิบ คุรมุข ยาแป ||  ปูเร คุร แก สบดั สิญาแป           ||  ยนิ ปีอา เซอี ตริปตาเซ สจัเจ สจั 
อะข่าวเณอา ||๔||  เตส็ กัร๋ แซ่ห์ยา โซอี สุเฮลา ||  อนดั บิโนด กเร สดั เกลา ||  โซ ตัน่วนัตา โซ วดั ซาฮา โย คุร จรัณี 
มนั ลาวเณอา ||๕||  แป้ห์โล เด แตน ํริยกั สมาฮา ||  ปิโช เด แตน ํยนัตฺ อุปาฮา ||  ตุตถฺ เยวดั ดาตา อวรฺั นา สุอามี ลแว 
นา โกอี ลาวเณอา ||๖||  ยสิ ตูน ํตุธา โซ ตุตถฺ ติอ๋าเอ ||  ซ่าถ ยนา กา มนัตรึ กมาเอ ||  อาป ตแร สกัเล กลุ ตาเร เตส็ 
ดรักา้ห์ ธาก นา ปาวเณอา ||๗||        
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 ตูน ํวดัดา ตูน ํอูโจ  อูจา ||  ตูน ํเบอนัตฺ อตั มูโจ มูจา ||  ฮอ กรุบาณี เตแร วนัญา นานกั ดาส ดะซาวเณอา ||๘||๑||๓๕||  
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  กอณ โซ มุกตา กอณ โซ ยกุตา ||  กอณ โซ กิอานี กอณ โซ บกัตา ||  กอณ โซ กิระฮี กอณ อุดาซี   
กอณ โซ กีมตั ปาเอ ญีโอ ||๑||  เกน็ เบถ็ บาถ่า เกน็ เบถ็ ชูทา ||  เกน็ เบถ็ อาวณั ยาวณั ตูทา ||  กอณ กะรัม กอณ 
เน่ห์กรัมา กอณ โซ กะแฮ กะฮาเอ ญีโอ ||๒||  กอณ โซ ซุคีอา กอณ โซ ดุคีอา ||  กอณ โซ ซนัมุค กอณ เวมุคีอา ||  
เกน็ เบถ็ มิลีแอ เกน็ เบถ็ บิชุแร เอห์้  เบถ็ กอณ ปรักทาเอ ญีโอ ||๓||  กอณ โซ อกัครั เยต็ ต่าวตั แร่ห์ตา ||  กอณ 
อุปเดส เยต็ ดุค ซุค ซมั  แซ่ห์ตา   ||  กอณ โซ จาล เยต็ ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ เกน็ เบถ็ กีรตนั กาเอ ญีโอ ||๔||  คุรมุข 
มุกตา คุรมุข ยกุตา ||  คุรมุข กิอานี คุรมุข บกัตา ||  ตัน๋ กิระฮี อุดาซี   คุรมุข คุรมุข กีมตั ปาเอ ญีโอ ||๕||  ห่อแม 
บาถ่า คุรมุข ชูทา ||  คุรมุข อาวณั ยาวณั ตูทา ||  คุรมุข กะรัม คุรมุข เน่ห์กรัมา คุรมุข กเร โซ สุผา่เอ ญีโอ ||๖||  คุรมุข 
ซุคีอา มนัมุค ดุคีอา ||  คุรมุข ซนัมุค มนัมุค เวมุคีอา ||  คุรมุข มิลีแอ มนัมุค วชุิแร คุรมุข เบถ็ ปรักทาเอ ญีโอ ||๗||  
คุรมุข อกัครั เยต็ ต่าวตั แร่ห์ตา ||  คุรมุข อุปเดส ดุค ซุค ซมั  แซ่ห์ตา   ||  คุรมุข จาล เยต็ ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ คุรมุข 
กีรตนั กาเอ ญีโอ ||๘||  สกัลี บณตั บณาอี อาเป   ||  อาเป   กเร กราเอ ทาเป ||  อิกสั เต โฮยโอ อนนัตา นานกั เอกสั 
ม่าเฮ สมาเอ ญีโอ ||๙||๒||๓๖||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ อบินาซี ตา เกอา การา ||  ฮรั ปักวนัตา ตา ยนั คะรา สุคาลา ||  
ญีอ ์ปราน มาน ซุคดาตา ตูน ํกแร่ห์ โซอี ซุค ปาวเณอา ||๑||  ฮอ วารี ญีโอ วารี คุรมุข มนั ตนั ป่าวเณอา ||  ตูน ํเมรา 
ปัรบตั ตูน ํเมรา โอลา ตุม ซงัค ์ลแว นา ลาวเณอา ||๑|| รเฮา ||  เตรา กีตา ยสิ ลาแก มีธา ||  กทั กทั ปารบรัมห์ เตน็ ยนั 
ดีธา ||  ทาน ทนนัตรั ตูนแํฮ ตูนแํฮ อิโก เอก็ วรัตาวเณอา ||๒||  สกลั มโนรัท ตูน ํเดวณัฮารา ||  ปักตี ป๋าย ปะเร 
ปันด่ารา ||  ดยัอา ต๋าร ราเค ตุตถฺ เซอี ปูแร กะรัม สมาวเณอา ||๓||        
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 อั้นถฺ กปู เต กนัแด่ จาเร ||  กรั กิรปา ดาส นะดรั นิฮาเล ||  คุณ กาแวห์่ ปูรัน อบินาซี แกห์้ ซุณ      โตท นา อาวเณอา 
||๔||  แอแท  โอแท ตูนแํฮ รัควาลา ||  มาต กรัภ แม่ห์ ตุม ฮี ปาลา ||  มายอา อคนั นา โป้แฮ เตน็ โก รังค ์รัตเต คุณ 
กาวเณอา ||๕||  เกอา คุณ เตเร อาค สมาลี ||  มนั ตนั อนัตรั ตุตถฺ นะดรั นิฮาลี ||  ตูน ํเมรา มีต ซายนั เมรา สุอามี ตุตถฺ 
เบน็ อวรฺั นา ยานเณอา ||๖||  ยสิ โก ตูน ํปรัภ เป่ยอา สฮาอี  ||  เตส็ ตะตี เวา นา ลแก กาอี ||  ตู ซาฮิบ สรัณ ซุคดาตา 
สตัซงัคตั ยปั ปรักทาวเณอา ||๗||  ตูน ํอูจ อท่าห์ อปารฺ อโมลา ||  ตูน ํซาจา ซาฮิบ ดาส เตรา โกลา ||  ตูน ํมีรา ซาจี 
ธะกรุาอี นานกั บลั บลั ยาวเณอา ||๘||๓||๓๗||  มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ||  เน็ต เน็ต ดอี สมาลีแอ ||  มูล นา มโน่ห์ 
วซิารีแอ || รเฮา ||  ซนัตา ซงัคตั ปาอีแอ ||  เยต็ ยมั แก ปันทฺ นา ยาอีแอ ||  โตซา ฮรั กา นาม แล เตเร กุแลห์ นา ลาแก 
กาล ญีโอ ||๑||  โย ซิมรันเด ซานอีํแอ ||  นรัก นา เซอี ปาอีแอ ||  ตะตี เวา นา ลกยั ยนิ มนั วธุา อาย  ญีโอ ||๒||  เซอี 
ซุนดรั โซ่ห์เณ ||  ซ่าถซงัค ์ยนิ แบห์้เณ ||  ฮรั ตัน๋ ยนีิ ซนัเยอา เซอี กมัภีร อปารฺ ญีโอ ||๓||  ฮรั อเมว็ ระส่าเอณ็ ปีวแีอ 
||  โม่ห์ ดิแธ ยนั แก ยวีแีอ ||  การัจ ซภั สวาร แล เน็ต ปูโญห์ คุร เก ปาว ญีโอ ||๔||  โย ฮรั กีตา อาปณา || ติแนห์ 
กซุาอี ยาปณา ||  โซ ซูรา ปัรถาน โซ มสัตกั ยสิ แด ปาก ญีโอ ||๕||  มนั มนัเถ่ ปรัภ เอากา้ฮีอา ||  เอห์้  รัส โป่กณั 
ปาตซาฮีอา ||  มนัดา มูล นา อุปเยโอ ตเร สจัจี กาแร ลาก ญีโอ ||๖||  กรัตา มนั วซายอา ||  ยนัแม กา พลั ปายอา ||  มนั 
ป่าวนัดา กนัตฺ ฮรั เตรา เทร็ โฮอา โซหาก ญีโอ ||๗||  อะทลั ปะดารัท ปายอา ||  แป๋ ป่ันยนั กี ซรัณายอา ||  ลาย อนัจลั 
นานกั ตาริอนั ยติา ยนมั อปารฺ ญีโอ ||๘||๔||๓๘||    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||     มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||    
 ฮรั ยปั ยเป มนั ต่ีเร ||๑|| รเฮา ||  ซิมมรั ซิมมรั คุรเทว เมท็ เกย แป๋ ดูเร ||๑||  สรัน อาแว   ปารบรัมห์ กี ตา เพร็ กาเฮ 
จู่เร ||๒||    
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     จรัน เซว ซนัตฺ ซ่าถ เก สกลั มโนรัท ปูเร ||๓||  กทั กทั เอก วรัตะดา ยลั ทลั มฮีอลั ปูเร ||๔||  ปาป บินาซนั เซเวอา 
ปวติตรึ ซนัตนั กี ตู่เร ||๕||  ซภั ฉะดาอี คซมั อาป ฮรั ยปั ไป๋ ธะรูเร ||๖||  กรัแต กีอา ตะปาวโซ ดุสทฺ โมย โฮย มูเร 
||๗||  นานกั รัตตา สจั นาย ฮรั เวแค สดา ฮยเูร ||๘||๕||๓๙||๑||๓๒||๑||๕||๓๙||     
 บาแร่ห์ ม่าฮา ม่านฉฺํ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    กิรัต กะรัม เก วชุีเร กรั กิรปา เมโล่ห์ ราม ||  
จาร กนุท แดห์้ ดิส ประเม ทกั อาเอ ปรัภ กี ซาม ||  เถน ดุแถ่ เต บา้ห์รี กิแต นา อาแว   กาม ||  ยลั เบน็ ซาค กมุลาวตี  
อุปแยห์  น่าฮี ดาม ||  ฮรั น่าห์ นา มิลีแอ ซายฺแน กตั ปาอีแอ บิสราม ||  เยต็ กัร๋ ฮรั กนัตฺ นา ปรักไท ปัธ นะกรั เซ 
กราม ||  สรับ ซีการ ตาํโบลฺ รัส ซณั เดฮี้ ซภั คาม ||  ปรัภ สุอามี กนัตฺ วฮูิณีอา มีต สะยณั ซภั ยาม ||  นานกั กี 
เบนนัตีอา กรั กิรปา ดีแย นาม ||  ฮรั เมโล่ห์ สุอามี ซงัค ์ปรัภ ยสิ กา เน่ห์จลั ต๋าม ||๑||  เจต โควนิดฺ อราถ่ีแอ โฮแว 
อนนัดฺ กะหน่า ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ ปาอีแอ รัสนา นาม ปะณา ||  เยน็ ปายอา ปรัภ อาปณา อาเอ ติแซห์ กณา ||  เอก็ คิน 
เตส็ เบน็ ยวีณา บิรทา ยนมั ยะณา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูเรอา รเวอา เวจ็ วณา ||  โซ ปรัภ จิต นา อาวยั กิตรา ดุค กณา ||  
ยนีิ ราเวอา โซ ประภู ตินนา ปาก มณา ||  ฮรั ดรัซนั กอน ํมนั โลจฺดา นานกั เปอาส มนา ||  เจต มิลาเอ โซ ประภู เตส็ 
แก ปาย ลกา ||๒||  แวซาค ต่ีรัน เกว็ วา่ฎีอา ยนิา เปรม บิโช่ห์ ||  ฮรั ซายนั ปุรัค วซิาร แก ลกี มายอา โต๋ห์ ||  ปุตรึ 
กลตัรึ นา ซงัค ์ตะนา ฮรั อวนิาซี  โอห์้ ||  ปะลจั ปะลจั สกัลี โมอี จู่แธ ตัน่แถ่ โม่ห์ ||  อิกสั ฮรั เก นาม เบน็ อะแก 
ลอีแอห์ โค่ห์ ||  ดอี วซิาร วกิจุะณา ปรัภ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  ปรีตมั จรัณี โย ลเก เตน็ กี นิรมลั โซย ||    
     นานกั กี ปรัภ เบนตี ปรัภ มิโลห์ ปราปัต โฮย ||  แวซาค สุห่าวา ตาน ํลแก ยา ซนัตฺ เป่แท ฮรั โซย ||๓||  ฮรั เยธฺ 
ยรัุนดา โลรีแอ ยสิ อะแก ซภั นิวนั ||  ฮรั สะยณั ดาวณั ลเกอา กิแซ นา เดอี บนั ||  มาณกั โมตี นาม ปรัภ อุน  ลแก 
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น่าฮี ซนั ||  รังค ์ซภัเภ นารายแณ เยเต มนั ป่าวนั ||  โย ฮรั โลเร โซ กเร โซอี ญีอ ์กะรัน ||  โย ปรัภ กีเต อาปเณ     
เซอี กะฮีแอห์ ตัน๋ ||  อาปัณ ลีอา เย มิแล วชุิร เกว็ โรวนัน ํ||  ซาถู่   ซงัค ์ปราปเต นานกั รังค ์มาณนั ||  ฮรั เยธฺ รังกีลา 
เตส็ ตะณี ยสิ แก ปาก มะทนั ||๔||  อาซาร ตะปันดา เตส็ ลแก ฮรั น่าห์ นา ยนินา ปาส ||  ญกัยวีนั ปุรัค เตอาก แก 
มาณสั ซนัดี อาส ||  โดยแอ ป๋าย วกิจีุแอ กลั ปะอีส ยมั กี พาส ||  เยฮ่า บีแย โซ ลุแณ มทัแท โย ลิเคอาส ||  แรณ 
วฮิาณี ปัชตาณี อุธ จลี กอี นิราส ||  ยนิ กอ ซาถู่   เป่ทีแอ โซ ดรักา้ห์ โฮย คลาส ||  กรั กิรปา ปรัภ อาปณี  เตเร ดรัซนั 
โฮย เปอาส ||  ปรัภ ตุตถฺ เบน็ ดูยา โก นฮี นานกั กี อรัดาส ||  อาซาร สุฮนัดา เตส็ ลแก ยสิ มนั ฮรั จรัณ นิวาส ||๕||  
ซาวณั   ซรัซี กามณี จรัน กมลั เซ็ว เปอาร ||  มนั ตนั รัตตา สจั รังค ์อิโก นาม อถารฺ ||  บิเคอา รังค ์กรูาเวอา ดิซนั 
ซภัเภ ชาร ||  ฮรั อมัฤต บูนดฺ สุห่าวณี เมล็ ซาถู่   ปีวณัฮาร ||  วณั เตณ็ ปรัภ ซงัค ์มอเลอา ซมัรัท ปุรัค อปารฺ ||  ฮรั 
มิลแณ โน มนั โลจฺดา กะรัม มิลาวณัฮาร ||  ยนีิ ซะคีเอ  ปรัภ ปายอา ฮอน ํเตน็ แก สดั บลัฮารฺ ||  นานกั ฮรั ญี เมยอา 
กรั สบดั สวารัณฮาร ||  ซาวณั ตินา สุหากณี ยนิ ราม นาม อุร ฮาร ||๖||  ป่าโดย ปะรัม ปุหล่าณีอา ดูแย ลกา เหต ||  
ลคั ซีการ บณายอา การัจ น่าฮี เกต ||  เยต็ เดน็ เดห์้ บินสัซี เตต็ เวแล แกห์้ซนั เปรต ||  ปะกรั จลาอิน ดูต ยมั กิแซ นา 
เดนี เปต ||  ฉดั คะโรเต คิแน ม่าเฮ ยนิ เซ็ว ลกา เหต ||  หทั มโรแร ตนั กะเป เซอาโฮ โฮอา เซต ||  เยฮ่า บีแย โซ 
ลุแณ กรัมา ซนัดฺรา เคต ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี จรัณ โบฮิท ปรัภ เดต ||  เซ ป่าโดย นรัก นา ปาอีแอห์ คุร รัคคณั 
วาลา เหต ||๗||  อะซุน เปรม อุม่าห์รา เกว็ มิลีแอ ฮรั ยาย ||        
 มนั ตนั เปอาส ดรัซนั กะหน่ี โกอี อาณ มิลาแว มาย ||  ซนัตฺ สฮาอี  เปรม เก ฮอ เตน็ แก ลากา ปาย ||  เวณ็ ปรัภ เกว็ 
ซุค ปาอีแอ ดูย ีน่าฮี ยาย ||  ยนินีห์ จาเคอา เปรม รัส เซ ตริปัต รเฮ่ อาขาย ||  อาป เตอาก บินตี กแร่ห์ เล่โฮ ประภู ลรั 
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ลาย ||  โย ฮรั กนัตฺ มิลาอีอา เซ วชุิร กะแตห์ นา ยาย ||  ปรัภ เวณ็ ดูยา โก นฮี นานกั ฮรั ซรัณาย ||  อะซู ซุคี วซนัดีอา 
ยนิา เมยอา ฮรั ราย ||๘||  กะตกั กะรัม กมาวเณ โดส นา กาฮู โยก ||  ปัรเมซรั เต ปุเลอาน ํเวอาปัน ซภัเภ โรค ||  เวมุค 
โฮย ราม เต ลกนั ยนมั วโิยก ||  คิน แม่ห์ กอเร โฮย เกย ยติเร มายอา โปคค ์||  เวจ็ นา โกอี กรั สะแก  กิส แท โรแวห์่ 
โรจยฺ ||  กีตา กิชู นา โฮวยั ลิเคอา ตุ๋ร ซนัโญก ||  วดัป่ากี เมรา ปรัภ มิแล ตาน ํอุตแรห์ ซภั บิโอก ||  นานกั โก ปรัภ 
ราค เล่ห์ เมเร ซาฮิบ บนัดี โมจฺ ||  กะตกั โฮแว ซ่าถซงัค ์บินแซ่ห์ ซภัเภ โซจ ||๙||  มัง่ฆรั ม่าเฮ โซฮนัดีอา ฮรั เป็ร 
ซงัค ์แบธรีอาห์ ||  เตน็ กี โซ่ภา เกอา กณี เย ซาฮิบ เมลรีอาห์ ||  ตนั มนั มอเลอา ราม เซ็ว ซงัค ์ซ่าถ สเฮลรีอาห์ ||  
ซ่าถ ยนา เต บา้ห์รี เซ แร่ฮนั อิเกลรีอาห์ ||  เตน็ ดุค นา กบัฮู อุตแร เซ ยมั แก วสั ปรีอาห์ ||  ยนีิ ราเวอา ปรัภ อาปณา 
เซ ดิซนั เน็ต คะรีอา้ห์ ||  รตนั ยเวฮรั ลาล ฮรั กนัธฺ ตินา ยรีอาห์ ||  นานกั บานแํช ตู๋ร เตน็ ปรัภ ซรัณี ดรั ปรีอาห์ ||  
มัง่ฆรั ปรัภ อาราถฺณา บฮุร นา ยนัมะรีอาห์ ||๑o||  โปค ตุคาร นา เวอาปัย กนัธฺ มิเลอา ฮรั น่าห์ ||  มนั เบเถ่อา 
จรันารบินดฺ ดรัซนั ลกัรา ซ่าห์ ||  โอท โควนิดฺ โคปาล ราย เซวา สุอามี ล่าห์ ||  บิเคอา โป้ห์ นา สะกยั เมล็ ซาถู่   คุณ 
กา้ห์ ||  แยห์ เต อุปย ีแตห์้ มิลี สจัจี ปรีต สะม่าห์ ||  กรั แกห์้ ลีนี ปารบรัมห์ บฮุร นา วชุิรีอาห์ ||  บาร เยา ลคั เบรีอา 
ฮรั สะยณั อะกมั อกา้ห์ ||  สรัม ปอี นารายแณ นานกั ดรั ปอีอา้ห์ ||  โปค สุฮนัดา สรับ   ซุค ยสิ บคัเซ เวปัรวา่ห์ 
||๑๑||  ม่าฆ มยนั ซงัค ์ซาถู่อา ตู่รี กรั อิสนาน ||  ฮรั กา นาม ติอ๋าย ซุณ      ซภันา โน กรั ดาน ||  ยนมั กะรัม มลั 
อุตแร มนั เต ยาย กมุาน ||        
 กาม กโรถ นา โม่ฮีแอ บินแซ โลภ สุอาน ||  สจัแจ มารัก จลัเดอา อุสตตั กเร ยะฮาน ||  อธัสธั ตีรัท สกลั ปุน ญีอ ์
ดยัอา ปัรวาน ||  ยสิ โน เดแว ดยัอา กรั โซอี ปุรัค สุยาน ||  ยนิา มิเลอา ปรัภ อาปณา นานกั เตน็ กรุบาน ||  ม่าฆ สุเจ 
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เซ กา้นดีํแอห์ ยนิ ปูรา คุร เมฮรัวาน ||๑๒||  พลักณุ อนนัดฺ อุปารยะนา ฮรั สะยณั ปรักเท อาย  ||  ซนัตฺ สฮาอี  ราม เก 
กรั กิรปา ดีอา มิลาย ||  เซจยฺ สุห่าว ี สรับ   ซุค ฮุณ ดุคา น่าฮี ยาย ||  อิช ปุนี วดัปากณี วรั ปายอา ฮรั ราย ||  เมล็ 
สฮีอา มงัคลั กาวฮี กีต โควนิดฺ อลาย ||  ฮรั เยฮ่า อวรฺั นา ดิซยั โกอี ดูยา ลแว นา ลาย ||  หะลตั ปะลตั สวาเรโอน     
เน่ห์จลั ดิตีอนั ยาย ||  ซนัซาร ซากรั เต รคิอนั บฮุร นา ยนัแม ต๋าย ||  เยห์่วา เอก อเนก  คุณ ตเร นานกั จรัณี ปาย ||  
พลักณุ เน็ต สล่าฮีแอ ยสิ โน เตล็ นา ตะมาย ||๑๓||  เยน็ เยน็ นาม ติอ๋ายอา เตน็ เก กาจยฺ สะเร   ||  ฮรั คุร ปูรา 
อาราเถ่อา  ดรักา้ห์ สจั คเร ||  สรับ   ซุคา เน็ถ จรัณ ฮรั ป่อยลั บิคมั ตเร ||  เปรม ปะกตั เตน็ ปาอีอา บิเคอา น่าเฮ ยเร ||  
กรู เกย ดุบิถา นะซี ปูรัน สจั ปะเร ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เซวเด มนั อนัดรั เอก ตะเร ||  ม่าห์ ดิวสั มูรัต ปะเล ยสิ โก 
นะดรั กเร ||  นานกั มงัแก ดะรัส ดาน กิรปา กแร่ห์ ฮเร ||๑๔||๑||     มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ เดน็ แรณ    เอก โองการ สตัคุร 
ประสาด ||    
 เซว ีสตัคุร อาปณา ฮรั ซิมรี เดน็ ซภั แรณ ||  อาป เตอาก ซรัณี ปวาน ํมุค โบลี มิธเร แวณ ||  ยนมั ยนมั กา วชุิเรอา 
ฮรั เมโล่ห์ สะยณั แซณ ||  โย ญีอ ์ฮรั เต วชุิเร เซ ซุค นา วะซนั แป๋ณ ||  ฮรั เป็ร เบน็ แจน นา ปาอีแอ โคจยฺ ดิแธ ซภั 
แกณ ||  อาป กมาแณ วชุิรี โดส นา กาฮู เดณ ||  กรั กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ โฮรฺ น่าฮี กรัณ กเรณ ||  ฮรั ตุตถฺ เวณ็ คาก ู
รูลฺณา กะฮีแอ กิแท แวณ ||  นานกั กี เบนนัตีอา ฮรั สุรยนั เดคา แนณ ||๑||  ญีอ ์กี บิรทา โซ สุเณ ฮรั ซมัรัท ปุรัค 
อปารฺ ||  มรัณ ยวีณั อาราถฺณา ซภันา กา อาถารฺ ||        
 ซะสุแร เปอีแอ เตส็ กนัตฺ กี วดัดา ยสิ ปัรวาร ||  อูจา อะกมั อกา้ถฺ โบถฺ กิช อนัตฺ นา ปาราวาร ||  เซวา ซา เตส็ ป่าวซี 
ซนัตา กี โฮย ชาร ||  ดีนา นาท แดอาล เดว ปะติต อุถ่ารัณฮาร ||  อาด ยกุาดี รัคดา สจั นาม กรัตาร ||  กีมตั โกย นา 
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ยาใณ โก น่าฮี โตลณัฮาร ||  มนั ตนั อนัตรั วสั รเฮ่ นานกั นฮี สุมาร ||  เดน็ แรณ เย ปรัภ กอน ํเซวเด เตน็ แก สดั 
บลัฮารฺ ||๒||  ซนัตฺ อราถนั สดั สดา ซภันา กา บคัซินดฺ ||  ญีโอ เป็นดฺ เยน็ ซาเยอา กรั กิรปา ดิตีน ยนิดฺ ||  คุร สบัดี 
อาราถ่ีแอ ยปัปีแอ นิรมลั มนัตฺ ||  กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอีแอ ปัรเมซุร เบอนัตฺ ||  ยสิ มนั วสัแซ นรายโณ โซ กะฮีแอ 
ปักวนัตฺ ||  ญีอ ์กี โลจา ปูรีแอ มิแล สุอามี กนัตฺ ||  นานกั ยแีว ยปั ฮรี โดค ซภัเภ ฮี หนัตฺ ||  เดน็ แรณ ยสิ นา วสิแร 
โซ ฮเรอา โฮแว ยนัตฺ ||๓||  สรับ   กะลา ปรัภ ปูรโณ มนัญึ นิมาณี เทา ||  ฮรั โอท กะฮี มนั อนัดฺเร ยปั ยปั ยวีาน ํเนา ||  
กรั กิรปา ปรัภ อาปณี  ยนั ตู่รี ซงัค ์สเมา ||  เยว็ ตูน ํราแค่ห์ เตว็ รฮ่า เตรา ดิตา แปนา เคา ||  อุดมั  โซอี กราย ปรัภ 
เมล็ ซาถู่   คุณ เกา ||  ดูย ียาย นา ซุใฉ่ กิแท กกูณั เยา ||  อเกอาน บินาซนั ตมั หะรัณ อูเจ อะกมั อเมา ||  มนั วชุิเรอา 
ฮรั เมลีแอ นานกั เอห์้ สุเอา ||  สรับ   กเลอาณา เตต็ เดน็ ฮรั ปัรซี คุร เก เปา ||๔||๑||     วาร มาจฉฺ กี ตะทา ศโลก 
แม่ห์ลา ๑   มลกั มุรีด ตะทา จนัดรึห์รา โซ่ฮีอา กี ตุนี กาวณี ||  เอก โองการ สัต นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๑ ||  คุร ดาตา คุร หิแว กัร๋ คุร ดีปัก เตห์้ โลย ||  อมรั ปะดารัท นานกา มนั มาเนแอ ซุค โฮย ||๑||  ม: ๑ ||  
แป้ห์แล เปอาร ลกา ทณั ดุตถฺ ||  ดูแย มาย บาป กี ซุถ ||  ตีแย เป่ยอา ป่าบี เบบ ||  จอแท เปอาร อุปันนี เคด ||  ปัญจแว 
คาณ ปีอณั กี ตาต ||  ฉิแว กาม นา ปุแช ยาต ||  สตัแว ซนัยฺ กีอา กัร๋ วาส ||  อธัแว กโรถ โฮอา ตนั นาซ ||  นาแว ต่อเล 
อุเ้ภ  ซ่าห์ ||  ดสัแว ดะถ่า โฮอา สุอา้ห์ ||  เกย สิกีต ปุการี ต๋าห์ ||  อุเดอา   หนัสฺ ดะซาเอ ร่าห์ ||        
 อายอา  เกยอา โมยอา เนา ||  ปิแช ปะตลั สเดโฮ กาว ||  นานกั มนัมุค อั้นถฺ เปอาร ||  บาจฉฺ คุรู ดุบา ซนัซาร ||๒||  ม: 
๑ ||  ดสั บาลตณั บีส รวณั ตีสา กา ซุนดรั กะห่าแว ||  จาลีซี ปุร โฮย ปะจาซี ปัก คิแซ สะธี    เก โบเด่ปา อาแว   ||  
สะตรั กา มตัฮีณ อซีฮาน ํ กา เวว็ฮาร นา ปาแว ||  นแว กา เซห์ยาสฺณี               มูล นา ยาแณ อปั บลั ||  ดนัโด่เลม็ 
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ดู่เดม็ ดิธ แม นานกั ญกั ตู่เอ กา ตะวลัฮรั ||๓||  ปอรี ||  ตูน ํกรัตา ปุรัค อะกมั แฮ อาป สริสทฺ อุปาตี  ||  รังค ์ปรังค ์
อุปารยะนา บโฮ่ บโฮ่ เบถ็ ป่าตี ||  ตูน ํยาแณห์ เยน็ อุปาอีแอ ซภั เคลฺ ตุมาตี ||  เอก็ อาแวห์่ เอก็ ยา่เฮ อุธ เบน็ นาแว 
มรั ยาตี ||  คุรมุข รังค ์จลูเลอา รังค ์ฮรั รังค ์ราตี ||  โซ เซโวห์่ สตั นิรันยฺโน ฮรั ปุรัค บิถ่าตี ||  ตูน ํอาเป   อาป สุยาณ 
แฮ วดั ปุรัค วดาตี ||  โย มนั จิต ตุตถฺ ติอ๋ายเด เมเร สเจอา บลั บลั ฮอ เตน็ ยาตี ||๑||  ศโลก ม: ๑ ||  ญีโอ ปาย ตนั 
ซาเยอา รเคอา บณตั บณาย ||  อคี เดแค เยห์่วา โบแล กนันี สุรัต สมาย ||  แปรี จลัแล หะที กรัณา ดิตา แปแน คาย ||  
เยน็ รัจ รเจอา ติแซห์ นา ยาแณ อนัถ่า อั้นถฺ กมาย ||  ยา ปะแย ตา ธีกรั โฮแว ก่ารัต กะรี นา ยาย ||  นานกั คุร เบน็ 
น่าเฮ ปัต ปัต เวณ็ ปารฺ นา ปาย ||๑||   ม: ๒ ||  เดนเํด ทาโวห์ ดิตา จงักา มนัมุค แอซา      ยาณีแอ ||  สุรัต มตั จตุราอี 
ตา กี เกอา กรั อาค วคาณีแอ ||  อนัตรั แบห์้ แก กะรัม กมาแว โซ จะโฮ่ กนุดี ยาณีแอ ||  โย ตะรัม กมาแว เตส็ ตะรัม 
เนา โฮแว ปาป กมาแณ ปาปี ยาณีแอ ||  ตูน ํอาเป   เคลฺ กแร่ห์ ซภั กรัเต เกอา ดูยา อาค วคาณีแอ ||  ยจิรั เตรี โยต 
ติจรั โยตี เวจ็ ตูน ํโบแล่ห์ เวณ็ โยตี โกอี กิช กะเรโฮ ดิคา เซอาณีแอ ||  นานกั คุรมุข นดัรี อายอา  ฮรั อิโก ซุฆรั 
สุยาณีแอ ||๒||   ปอรี ||  ตุตถฺ อาเป   ยกตั อุปาย แก ตุตถฺ อาเป   ตัน่แถ่ ลายอา ||  โม่ห์ ธกักอลี ปาย แก ตุตถฺ อาโปห์ 
ยกตั คุอายอา ||  ติสนา อนัดรั อคนั แฮ แน่ห์ ติปแต ปุกคา เตฮายอา ||  แซ่ห์ซา เอห์้ ซนัซาร แฮ มรั ยาํแม อายอา  
ยายอา ||  เบน็ สตัคุร โม่ห์ นา ตุททยั ซภั ทกัเก กะรัม กมายอา ||  คุรมะตี นาม ติอ๋าอีแอ ซุค ระยา ยา ตุตถฺ ป่ายอา ||  
กลุ อุถ่าเร  อาปณา ตัน๋ ยเณดี มายอา ||        
 โซ่ภา สุรัต สุห่าวณี เยน็ ฮรั เซตี จิต ลายอา ||๒||   ศโลก ม: ๒ ||  อคี บาโฉ่ห์ เวคณา เวณ็ กนันา ซุนณา ||  แปรา 
บาโฉ่ห์ จลัณา เวณ็ หะทา กรัณา ||  ยแีภ บาโฉ่ห์ โบลณา เอว็ ยวีตั มรัณา ||  นานกั หุกมั ปะชาณ แก ตอ คสัแม 
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มิลณา ||๑||  ม: ๒ ||  ดิแซ สุณีแอ ยาณีแอ เซา นา ปายอา ยาย ||  รุห์ลา ทุนดา อนัถฺลา เกว็ กลั ลแก ต๋าย ||  แป๋ เก จรัณ 
กรั ป๋าว เก โลเอณ็ สุรัต กเรย ์||  นานกั กะแฮ เซอาณีเอ เอว็ กนัตฺ มิลาวา โฮย ||๒||   ปอรี ||  สดา สดา ตูน ํเอก แฮ 
ตุตถฺ ดูยา เคลฺ รจายอา ||  ห่อแม กรับ อุปาย แก โลภ อนัตรั ยนัตา ปายอา ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค ตู ซภั กเร เตรา 
กรายอา ||  อิกนา บคัแซ่ห์ เมล แล่ห์ คุรมะตี ตุแถ่ ลายอา ||  เอก็ คะเร กแร่ห์ เตรี จากรี เวณ็ นาแว โฮรฺ นา ป่ายอา ||  
โฮรฺ การ เวการ แฮ เอก็ สจัจี กาแร ลายอา ||  ปุต กลตั กทุาํบฺ แฮ เอก็ อะลิปตฺ รเฮ่ โย ตุตถฺ ป่ายอา ||  โอห์้ อนัดฺโรห์ 
บา้ห์โรห์ นิรมะเล สจัแจ นาย สมายอา ||๓||  ศโลก ม: ๑ ||  โซยเน แก ปัรบตั กพุา กรี แก ปาณี ปัยอาล ||  แก เวจ็ 
ตัร่ตี แก อากาซี อุรัตถฺ  รฮ่า ศิร ป๋ารฺ ||  ปุร กรั กายอา กะปัร แป้ห์รา โต่วา สดา การ ||  บกักา รัตตา ปีอะลา กาลา 
เบดา กรี ปุการ ||  โฮย กจีุล รฮ่า มลั ต่ารี ดุระมตั มตั วกิาร ||  นา ฮอ นา แม นา ฮอ โฮวา นานกั สบดั วจีาร ||๑||  ม: ๑ 
||  วสัตรึ ปะคาล ปะคาเล กายอา อาเป   ซนัยมั โฮแว ||  อนัตรั แมลฺ ลกี นฮี ยาแณ บา้ห์โรห์ มลั มลั โต่แว ||  อนัถ่า 
ปู๋ ล ปัยอา ยมั ยาเล ||  วสัตฺ ปราอี อปันี     กรั ยาแน ห่อแม เวจ็ ดุค ก่าเล ||  นานกั คุรมุข ห่อแม ตุแท ตา ฮรั ฮรั นาม 
ติอ่าแว ||  นาม ยเป นาโม อาราเถ่  นาเม ซุค สมาแว ||๒||  เปาวรี์ ||  กายอา หนัสฺ ซนัโญก เมล มิลายอา ||  เตน็ ฮี กีอา 
วโิยก เยน็ อุปายอา   ||  มูรัค โป่เก โปคค ์ดุค สบายอา ||  ซุโคห์ อุเธ โรค ปาป กมายอา ||  ฮรัโคห์ โศก วโิยก อุปาย 
คปายอา ||  มูรัค กะณตั กณาย จกัรา ปายอา ||  สตัคุร หทั นิเบร จะกรั จุกายอา ||  กรัตา กเร โซ โหก นา จลัแล 
จลายอา ||๔||  ศโลก ม: ๑ ||  กรู โบลฺ มุรดาร คาย ||        
 เอารี โน ซมัหยา่วณั ยาย ||  มุธา อาป โมฮาเอ ซาแท ||  นานกั แอซา      อาก ู  ยาแป ||๑||   แม่ห์ลา ๔ ||  ยสิ แด อนัดรั 
สจั แฮ โซ สจัจา นาม มุค สจั อลาเอ  ||  โอห์้ ฮรั มารัก อาป จลัดา โฮรฺนา โน ฮรั มารัก ปาเอ ||  เย อะแก ตีรัท โฮย 
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ตา มลั ลแฮ่ ฉบัปัร นาแต สกัว ีมลั ลาเอ ||  ตีรัท ปูรา สตัคุรู   โย อนัเดน็ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  โอห์้ อาป ฉุทา กทุาํบฺ 
เซ็ว เด ฮรั ฮรั นาม ซภั สริสทฺ ฉะดาเอ ||  ยนั นานกั เตส็ บลัฮารแณ โย อาป ยแป เอารา นาม ยปาเอ ||๒||   ปอรี ||  
เอก็ กนัดฺ มูล จุณ ค่าเฮ วณั คนัดฺ วาซา ||  เอก็ ปักวา เวส กรั พิแร่ห์ โยกี ซนัเนอาซา ||  อนัดรั ตริสนา บฮุต ชาดนั 
โป่ยนั กี อาซา ||  บิรทา ยนมั กวาย นา กิระฮี นา อุดาซา ||  ยมักาล ศิโรห์ นา อุตแร ตริบิตถฺ มนัซา ||  คุรมะตี กาล 
นา อาแว   เนแร ยา โฮแว ดาซนั ดาซา ||  สจัจา สบดั สจั มนั กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาซา ||  นานกั สตัคุร เซวนั อาปณา เซ 
อาซา เต นิราซา ||๕||  ศโลก ม: ๑ ||  เย รัต ลแก กปัแร ยามา โฮย ปะลีต ||  โย รัต ปีแวห์่ มาณซา เตน็ เกว็ นิรมลั จีต ||  
นานกั เนา คุดาย กา ดิล หะแช มุค เล่โฮ ||  อวรั ดิวาเย ดุนี เก จู่เธ อะมลั กเร่โฮ ||๑||  ม: ๑ ||  ยา ฮอ น่าฮี ตา เกอา 
อาคา เกห์้ น่าฮี เกอา โฮวา ||  กีตา กรัณา กะเฮอา กทันา ปะเรอา ป๋ัร ป๋ัร โต่วาน ํ||  อาป นา บุฉ่า โลก บุฉ่าอี แอซา      
อาก ู  โฮวาน ํ||  นานกั อนัถ่า โฮย แก ดะเซ ร่าแฮ ซะภสั โมฮาเอ ซาแท ||  อะแก เกยอา มุเฮ โม่ห์ ป้าเฮ โซ แอซา      
อาก ู  ยาแป ||๒||  ปอรี ||  ม่าฮา รุตี ซภั ตูน ํกะรี มูรัต วจีารา ||  ตูน ํกณัแต กิแน นา ปายโอ สจัเจ อลคั อปารา ||  
ปเรอา มูรัค อาคีแอ ยสิ ลบั โลภ อหงัการา ||  เนา ปรีแอ เนา บุฉ่ีแอ คุรมะตี วจีารา ||  คุรมะตี นาม ตัน๋ คะเทอา ปักตี 
ปะเร ปันด่ารา ||  นิรมลั นาม มนัเนอา ดรั สจัแจ สเจอารา ||  ยสิ ดา ญีโอ ปราณ แฮ อนัตรั โยต อปารา ||  สจัจา ซ่าห์ 
เอก็ ตูน ํโฮรฺ ยกตั วณัยารา ||๖||  ศโลก ม: ๑ ||  เมฮรั มะซีต สิดกั มุสลา หกั ฮลาล กรุาณ ||  สรัม ซุนนตั ซีล โรยา 
โฮโอ มุสลัมาณ ||  กรัณี กาบา สจั ปีร กลัมา กะรัม นิวาจยฺ ||  ตสับี ซา เตส็ ป่าวซี นานกั รัคแค ลาจยฺ ||๑||        
 ม: ๑ ||  หกั ปรายอา นานกา อุส ซูอรั อุส กาย ||  คุร ปีร ห่ามา ตา ปะเร ยา มุรดาร นา คาย ||  กะลี ปิสตั นา ยาอีแอ 
ฉุแท สจั กมาย ||  มารัณ ป้าเฮ ฮราม แม่ห์ โฮย ฮลาล นา ยาย ||  นานกั กะลี กรีูอี กโูร ปัลแล ปาย ||๒||  ม: ๑ ||  ปัญจ 
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นิวายา วคัตฺ ปัญจ ปันยา ปันเย เนา ||  แป้ห์ลา สจั ฮลาล โดย ตียา แครฺ คุดาย ||  จอที นีอตั ราส มนั ปัญจะว ีซิพตั 
สนาย ||  กรัณี กลัมา อาค แก ตา มุสลัมาณ สดาย ||  นานกั เยเต กริูอาร กแูร กรีู ปาย ||๓||  ปอรี ||  เอก็ รตนั ปะดารัท 
วณจัยฺเด เอก็ กะแจ เด วาปารา ||  สตัคุร ตุแธ ปาอีอนั อนัดรั รตนั ปันด่ารา ||  เวณ็ คุร กิแน นา ลเถ่อา อนัเถ่ ปอก 
โมย กริูอารา ||  มนัมุค ดูแย ปัจ โมย นา บูแฉ่ห์ วจีารา ||  อิกสั บาโฉ่ห์ ดูยา โก นฮี กิส อะแก กแร่ห์ ปุการา ||  เอก็ 
นิรถนั สดา ปอกเด อิกนา ปะเร ตุยารา ||  เวณ็ นาแว โฮรฺ ตัน๋ น่าฮี โฮรฺ บิเคอา ซภั ชารา ||  นานกั อาป กราเอ กเร 
อาป หุกมั สวารัณฮารา ||๗||  ศโลก ม: ๑ ||  มุสลัมาณ กะฮาวณั มุสกลั ยา โฮย ตา มุสลัมาณ กะห่าแว ||  อวลั ออลฺ 
ดีน กรั มิธธา มสกักลั มานา มาล มุซาแว ||  โฮย มุสลิม ดีน โมฮาแณ มรัณ ยวีณั กา ปะรัม จุกาแว ||  รับ กี รยาย 
มนัเน ศิร อุปัร กรัตา มนัเน อาป กวาแว ||  ตอ นานกั สรับ   ยอีา เม่ห์รัมมตั โฮย ตา มุสลัมาณ กะห่าแว ||๑||   แม่ห์ลา 
๔ ||  ปัรฮรั กาม กโรถ จู่ธ นินดา ตจัยฺ มายอา อหงัการฺ   จุกาแว ||  ตจัยฺ กาม กามนี โม่ห์ ตะแย ตา อนัยนั   ม่าเฮ 
นิรันยนั ปาแว ||  ตจัยฺ มาน อภิมาน ปรีต สุต ดารา ตจัยฺ เปอาส อาส ราม เลว็ ลาแว ||  นานกั ซาจา มนั วสัแซ สาจ 
สบดั ฮรั นาม สมาแว ||๒||   ปอรี ||  ราเย รอีอตั ซิกดาร โกย นา แร่ห์ซีโอ ||  หทั ปะทณั บายาร หุกมี  แด่ห์ซีโอ ||  
ปะเก บงักฺ ดุอาร มูรัค ยาแณ อาปเณ     ||  ดะรับ ปะเร ปันด๋าร รีเต เอก็ คเณ ||  ตาย ีรัท ตุคาร ห่าที ปาคเร || บาก มิลคั 
กัร๋ บาร กิแท เซ อาปเณ     || ตาํบู ปลงัข ์นิวาร สะรายเจ  ลาลตี ||  นานกั สจั ดาตาร ซินาคตั กดุรัตี ||๘||  ศโลก ม: ๑ ||  
นดีอา โฮแวห์่ เถณวา ซุม โฮแวห์่ ดุตถฺ ก๋ีโอ ||  สักลี ตัร่ตี สกรั โฮแว คุซี กเร เน็ต ญีโอ ||        
 ปัรบตั โซยนา รุปา โฮแว ฮีเร ลาล ยเรา ||  ป๋ี ตูนแํฮ ซาล่าห์ณา  อาคณั ลแฮ่ นา เจา ||๑||  ม: ๑ ||  ป๋ารฺ อะธาราห์ เมวา 
โฮแว กะรุรา โฮย สุเอา ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย พิระเด รคีแอห์ เน่ห์จลั โฮแว เทา ||  ป๋ี ตูนแํฮ ซาล่าห์ณา  อาคณั ลแฮ่ นา 
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เจา ||๒||  ม: ๑ ||  เย เดแฮ ดุค ลาอีแอ ปาป กแร่ห์ โดย ร่าห์ ||  รัต ปีเณ ราเย สิแร อุปัร รคีแอห์ เอแว ยาแป เป๋า ||  ป๋ี 
ตูนแํฮ ซาล่าห์ณา  อาคณั ลแฮ่ นา เจา ||๓||  ม: ๑ ||  อะกี ปาลา กะปัร โฮแว คาณา โฮแว เวา ||  สุรแก ดีอา โม่ห์ณีอา 
อิสตรีอา  โฮวนั นานกั ซภัโภ เยา ||  ป๋ี ตูแฮ ซาล่าห์ณา  อาคณั ลแฮ่ นา เจา ||๔||  เปาวรี์ ||  บดัแพลี แกบานา คซมั นา 
ยาใณ ||  โซ กะฮีแอ เดวานา อาป นา ปะชาณยั ||  กแล่ห์ บุรี ซนัซาร วาเด คปัปีแอ ||  เวณ็ นาแว เวการ ป่ัรเม ปะจีแอ 
||  ร่าห์ โดแว เอก็ ยาแณ โซอี ซิฉะซี    ||  กพุรั โกอ ์กพุราแณ ปัยอา ดจัฉฺซี ||  ซภั ดุนีอา สุบฮาน สจั สมาอีแอ ||  ซิแฉ่ 
ดรั ดีวาน อาป กวาอีแอ ||๙||  ม: ๑ ศโลก ||  โซ ยเีวอา ยสิ มนั วสัเซอา โซย ||  นานกั อวรฺั นา ยแีว โกย ||  เย ยแีว ปัต 
ลที ยาย ||  ซภั ฮราม เยตา กิช คาย ||  ราจยฺ รังค ์มาล รังค ์|| รังค ์รัตตา นแจ นงัค ์||  นานกั ธกัเกอา มุธา ยาย ||  เวณ็ 
นาแว ปัต เกยอา กวาย ||๑||  ม: ๑ ||  เกอา คาแถ่ เกอา แปแถ่ โฮย ||  ยา มนั น่าฮี สจัจา โซย ||  เกอา เมวา เกอา กิโอ 
กรุ มิธธา เกอา แมดา เกอา มาส ||  เกอา กะปัร เกอา เซจยฺ สุคาลี    กีแยห์ โปคค ์บิลาส ||  เกอา ลสักรั เกอา เนบ 
ควาซี อาแว   แม่ห์ลี วาส ||  นานกั สจัเจ นาม เวณ็ ซภัเภ โทล วณิาส ||๒||  เปาวรี์ ||  ยาตี แด เกอา หทั สจั ปัรคีแอ ||  
ม่อห์รา โฮแว หทั มรีแอ จะคีแอ ||  สัจเจ กี ศิรการฺ ยกุ ยกุ ยาณีแอ ||  หุกมั มนัเน ศิรดาร ดรั ดีบาณีแอ ||  พรุมานี แฮ 
การ คซมั ปะธายอา ||  ตบลับาจยฺ บีจาร สบดั สุณายอา ||  เอก็ โฮเอ อสัวาร อิกนา ซาคตี ||  อิกนี     บเถ่ ป๋ารฺ อิกนา 
ตาคตี ||๑o||  ศโลก ม: ๑ ||  ยา ปะกา ตา กะเทอา รฮี โซ ปะลรั วาร ||  ซณั กีซารา จิเทอา กณั เลยอา ตนั จ๋าร ||  โดย 
ปุร จกักี โยร แก ปีซณั อาย  แบฮธั ||  โย ดรั รเฮ่ โซ อุบเร นานกั อยบั ดิธ ||๑||  ม: ๑ ||  เวค เย มิธธา กะเทอา กทั กทุ 
บะถ่า ปาย ||        คุนด่า อนัดรั รัค แก เดน โซ มลั สยาย ||  รัส กสั ทะทรั ปาอีแอ ตแป แต วลิลาย ||  ป๋ี โซ โพก 
สมาลีแอ ดิแจ อคั ยาลาย ||  นานกั มิธแธ ปัตรีแอ เวโค่ห์ โลกา อาย  ||๒||  เปาวรี์ ||  อิกนา มรัณ นา จิต อาส 
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กะเณเรอา ||  มรั มรั ยาํแมห์ เน็ต กิแซ นา เกเรอา ||  อาปันแร มนั จิต แกฮ้นั จงัเกเรอา ||  ยมัราแย เน็ต เน็ต มนัมุค 
เฮเรอา ||  มนัมุค ลูณ ฮาราม เกอา นา ยาเณอา ||  บเถ่ กะรัน สลาม  คซมั นา ป่าเณอา ||  สจั มิแล มุค นาม ซาฮิบ 
ป่าวซี ||  กรัซนั ตะคตั สลาม ลิเคอา ปาวซี ||๑๑||  ม: ๑ ศโลก ||  มชัชี ตารู เกอา กเร ปังคี เกอา อากาซ ||  ปะทรั ปาลา 
เกอา กเร คุสเร เกอา กัร๋ วาส ||  กเุต จนัดนั ลาอีแอ ป๋ี โซ กตีุ ตาต ||  โบลา เย ซมัหยา่อีแอ ปรีแอห์          ซิมรัต ปาธ 
||  อนัถ่า จานณั รคีแอ ดีเว บะแล่ห์ ปะจาส ||  จอเณ โซยนา ปาอีแอ จุณ จุณ คาแว ก๋าส ||  โล่ฮา มารัณ ปาอีแอ ดะแฮ 
นา โฮย กะปาส ||  นานกั มูรัค เอห์้  คุณ โบเล สดา วณิาส ||๑||  ม: ๑ ||  แกฮา กนัจนั ตุแท ซาร ||  อคันี กั้นดฺ ปาเอ 
โลฮาร ||  โกรี เซตี ตุแท ปะตาร ||  ปุตี กั้นดฺ ปแว ซนัซาร ||  รายา มงัแก ดิแต กั้นดฺ ปาย ||  ปุเคอา กั้นดฺ ปแว ยา คาย ||  
กาลา กั้นดฺ นดีอา ม่ีห์ โจ๋ล ||  กั้นดฺ ปรีตี มิธเธ โบลฺ ||  เบดา กั้นดฺ โบเล สจั โกย ||  โมยอา กั้นดฺ เนกี สตั โฮย ||  เอต 
กั้นดฺ วรัแต ซนัซาร ||  มูรัค กั้นดฺ ปแว โม่ห์ มาร ||  นานกั อาแค เอห์้ บีจาร ||  ซิพตี กั้นดฺ ปแว ดรับาร ||๒||  ปอรี ||  
อาเป   กดุรัต ซาจยฺ แก อาเป   กเร บีจาร ||  เอก็ โคเท เอก็ คเร อาเป   ปัรคณัฮารฺ ||  คเร คยาแน ปาอีแอห์ โคเท 
สทีแอห์ บา้ฮรั วาร ||  โคเท สจัจี ดรักา้ห์ ซุทีแอห์ กิส อาแก กแร่ห์ ปุการ ||  สัตคุร ปิแช ปัจยฺ ปแวห์่ เอฮ้า  กรัณี ซาร 
||  สตัคุร โคเทโอห์ คเร กเร สบดั สวารัณฮาร ||  สจัจี ดรักา้ห์ มนันีอนั คุร แก เปรม เปอาร ||  กะณตั ตินา ดี โก เกอา 
กเร โย อาป บคัเซ กรัตาร ||๑๒||  ศโลก ม: ๑ ||  ฮมั เยร ยมีิ ดุนีอา ปีรา มซายกา รายอา ||  เม รวดั บาทซ่าฮา อพัย ู
คุดาย ||  เอก ตูฮี เอก ตุฮี ||๑||  ม: ๑ ||  นา เดว ดานวา นรา || นา เซ็ถ ซาถิกา ตะรา ||  อสตฺั เอก ดิกรั โกอี ||    
     เอก ตุย เอก ตุย ||๒||  ม: ๑ ||  นา ดาเด เดฮนัดฺ อาดมี || นา สปัต เยร ยมีิ ||  อสตฺั เอก ดิกรั โกอี ||  เอก ตุย เอก ตุย 
||๓||  ม: ๑ ||  นา ซูร ซสั มนัดฺโล || นา สปัต ดีป แน่ห์ ยโล || อนั ปอณ เทร็ นา โกอี ||  เอก ตุย เอก ตุย ||๔||  ม: ๑ ||  นา 
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ริยกั ดสัตฺ อา    กะเซ ||  ฮะมา รา เอก อาส วสัเซ ||  อสตฺั เอก ดิกรั โกอี ||  เอก ตุย เอก ตุย ||๕||  ม: ๑ ||  ปรันเดย ์นา 
กิร่าห์ ยรั ||  ดระคตั อาบ   อาส กรั ||  เดฮนัดฺ โซอี ||  เอก ตุย เอก ตุย ||๖||  ม: ๑ ||  นานกั ลิลาร ลิเคอา โซย ||  เมท นา 
ซาแก โกย ||  กะลา ตะแร หิแร โซอี ||  เอก ตุย เอก ตุย ||๗||  ปอรี ||  สจัจา เตรา หุกมั คุรมุข ยาเณอา ||  คุรมะตี อาป 
กวาย สจั ปะชาเณอา ||  สจั เตรา ดรับาร สบดั นีซาเณอา ||  สจัจา สบดั วจีาร สจั สมาเณอา ||  มนัมุค สดา กริูอาร 
ปะรัม ปุหล่าเณอา ||  วสิทา อนัดรั วาส ซาด นา ยาเณอา ||  เวณ็ นาแว ดุค ปาย อาวณั ยาเณอา ||  นานกั ปารัค อาป 
เยน็ โคทา คะรา ปะชาเณอา ||๑๓||  ศโลก ม: ๑ ||  ซ่ีฮา   บายา จรักา โกฮีอา เอนา ควาเล ก๋าห์ ||  ก๋าห์ คาน ตินา มาส 
ควาเล เอห์้  จลาเอ ร่าห์ ||  นดีอา เวจ็ ทิเบ เดคาเล ทลี กเร อสัค่าห์ ||  กีรา ทาป เดย ์ปาตซ่าฮี ลสักรั กเร สุอา้ห์ ||  เยเต 
ญีอ ์ยแีวห์ แล ซาฮา ยวีาเล ตา เก อะซ่าห์ ||  นานกั เยว็ เยว็ สจัเจ ป่าแว เตว็ เตว็ เดย ์กิร่าห์ ||๑||  ม: ๑ ||  เอก็ มาสฮารี 
เอก็ ตริณ ค่าเฮ ||  อิกนา ฉะตีห์ อมัฤต ป้าเฮ ||  เอก็ มิทีอา แม่ห์ มิทีอา ค่าเฮ ||  เอก็ ปอณ สุมารี ปอณ สุมาร ||  เอก็ 
นิรังการี นาม อาถารฺ     ||  ยแีว ดาตา มแร นา โกย ||  นานกั มุเธ ยา่เฮ น่าฮี มนั โซย ||๒||  ปอรี ||  ปูเร คุร กี การ 
กะรัม กมาอีแอ ||  คุรมะตี อาป กวาย นาม ติอ๋าอีแอ ||  ดูย ีกาแร ลกั ยนมั กวาอีแอ ||  เวณ็ นาแว ซภั เวส็ แปแฉ่ 
คาอีแอ ||  สจัจา สบดั ซาล่าห์ สจั สมาอีแอ ||  เวณ็ สตัคุร เซเว น่าฮี ซุค นิวาส เพร็ เพร็ อาอีเเอ ||  ดุนีอา โคที ราส กรู 
กมาอีแอ ||  นานกั สจั คะรา ซาล่าห์ ปัต เซ็ว ยาอีแอ ||๑๔||  ศโลก ม: ๑ ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา วาแวห์่ กาแวห์่ ตุตถฺ ป่าแว 
ยลั นาแวห์่ ||        
 ยา ตุตถฺ ป่าแวห์่ ตา กแร่ห์ บิปู่ ตา ซิงงี  นาด วยาแวห์่ ||  ยา ตุตถฺ ป่าแว ตา ปแร่ห์ กะเตบา มุลลา เซค กะฮาแวห์ ||  ยา 
ตุตถฺ ป่าแว ตา โฮแวห์่ ราเย รัส กสั บฮุต กมาแวห์่ ||  ยา ตุตถฺ ป่าแว เตก วกาแวห์่ ศิร มุนดี กทั ยาแวห์ ||  ยา ตุตถฺ 
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ป่าแว ยา่เฮ ดิซนัตรั ซุณ      กลา กัร๋ อาแวห์่ ||  ยา ตุตถฺ ป่าแว นาย รจาแวห์่ ตุตถฺ ป่าเณ ตูน ํป่าแวห์่ ||  นานกั เอก 
กะแฮ เบนนัตี โฮรฺ สกัเล กรู กมาแวห์่ ||๑||  ม: ๑ ||  ยา ตูน ํวดัดา ซภั วเดอานอีํอา จงัแก จงักา โฮอี ||  ยา ตูน ํสจัจา ตา 
ซภั โก สจัจา กรูา โกย นา โกอี ||  อาคณั  เวคณั โบลณั จลณั ยวีณั มรัณา ตาต ||  หุกมั ซาจยฺ หุกแม เวจ็ รัคแค นานกั 
สจัจา อาป ||๒||  ปอรี ||  สตัคุร เซว นิซงัค ์ปะรัม จุกาอีแอ ||  สัตคุร อาแค การ โซ การ กมาอีแอ ||  สตัคุร โฮย 
ดยัอาล ตา นาม ติอ๋าอีแอ ||  ล่าฮา ปะกตั โซ ซาร คุรมุข ปาอีแอ ||  มนัมุค กรู กบุาร กรู กมาอีแอ ||  สจัเจ แด ดรั ยาย 
สจั จะวานอีํแอ ||  สจัแจ อนัดรั แม่ฮลั สจั บุลาอีแอ ||  นานกั สจั สดา สเจอาร สจั สมาอีแอ ||๑๕||  ศโลก ม: ๑ ||  กลั 
กาตี ราเย กาซาอี ตะรัม ปังคฺ กรั อุดเรอา ||  กรู อมาวสั สัจ จนัดรึมา ดีแซ น่าฮี แกห์้ จเรอา ||  ฮอ ป๋าลฺ วกินุนี โฮอี || 
อาเถ่แร     ร่าห์ นา โกอี ||  เวจ็ ห่อแม กรั ดุค โรอี ||  กโฮ่ นานกั เกน็ เบถ็ กตั โฮอี ||๑||   ม: ๓ ||  กลั กีรัต ปัรกทั 
จานณั ซนัซาร ||  คุรมุข โกอี อุตแร ปารฺ ||  ยสิ โน นะดรั กเร เตส็ เดแว ||  นานกั คุรมุข รตนั โซ เลแว ||๒||   ปอรี ||  
ปักตา แต แซซารีอา โยร กะเด นา อายอา  ||  กรัตา อาป อปุ๋ล  แฮ นา ปุแล กิแซ ดา ปุหลายอา ||  ปะกตั อาเป   
เมลิอนั ยนีิ สจัโจ สจั กมายอา ||  แซซารี อาป คุอายอนั ยนีิ กรู โบลฺ โบลฺ บิค คายอา ||  จลณั ซาร นา ยาณนี กาม 
กโรถ เวส็ วถ่ายอา ||  ปะกตั กะรัน ฮรั จากรี ยนีิ อนัเดน็ นาม ติอ๋ายอา ||  ดาซนั ดาส โฮย แก ยนีิ วโิจห์ อาป กวายอา 
||  โอนา คสัแม แก ดรั มุค อุยะเล สจัแจ สบดั โซฮายอา ||๑๖||  ศโลก ม: ๑ ||  สบา้ฮี ซาล่าห์ ยนีิ ติอ๋ายอา เอก็ มนั ||  
เซอี ปูเร ซ่าห์ วคัเเต อุปัร ลรั โมย ||  ดูแย บฮุเต ร่าห์ มนั กีอา มตี คินดีอา ||  บฮุต เปย อสัค่าห์ โกเต ค่าเฮ นา 
นิกแล่ห์ ||        



146 

 ตีแย โม่ฮี กิร่าห์ ปุค ติคา โดย ป่อกีอา ||  คาถ่า โฮย สุอา้ห์ ป๋ี คาเณ เซ็ว โดสฺตี ||  จอแท อาอี  อูน้ฆํ อคี มีท ปวารฺ 
เกยอา ||  ป๋ี อุธ รเจโอน วาด แซ วะเรห์อา กี เป็ร บะถี ||  ซภัเภ เวลา วคัตฺ ซภั เย อะธี ป๋อ โฮย ||  นานกั ซาฮิบ มนั 
วสัแซ สัจจา นาวณั โฮย ||๑||   ม: ๒ ||  เซอี ปูเร ซ่าห์ ยนีิ ปูรา ปายอา ||  อะธี เวปัรวา่ห์ แร่ฮนั อิกะแต รังค ์||  ดรัซนั 
รูป อท่าห์ วริะเล ปาอีแอห์ ||  กะรัม ปูแร ปูรา คุรู ปูรา ยา กา โบลฺ ||  นานกั ปูรา เย กเร กะแท น่าฮี โตลฺ ||๒||   ปอรี ||  
ยา ตูน ํตา เกอา โฮรฺ แม สจั สุณาอีแอ ||  มุธี ตัน่แถ่ โจร แม่ฮลั นา ปาอีแอ ||  เอแน จิต กะโธรฺ เซว กวาอีแอ ||  เยต็ 
กทั สจั นา ปาย โซ ป๋ัน กะหร่าอีแอ ||  เกว็ กรั ปูแร วทั โตลฺ ตุลาอีแอ ||  โกย นา อาแค กทั ห่อแม ยาอีแอ ||  ลอีอนั 
คเร ปะรัค ดรั บีนาอีแอ ||  ซอดา อิกตั หทั ปูแร คุร ปาอีแอ ||๑๗||   ศโลก ม: ๒ ||  อะธี แป้ห์รี อธั คนัดฺ นาวา คนัดฺ 
สะรีร ||  เตส็ เวจ็ นอ เน็ถ นาม เอก ป่าแลห์ คุณี กะฮีร ||  กรัมวนัตี ซาล่าเฮอา นานกั กรั คุร ปีร ||  จอแท แป้ฮรั 
สบา้ห์ แก สุรเตอา อุปแย เจา ||  ตินา ดรีอาวา เซ็ว โดสฺตี มนั มุค สจัจา เนา ||  โอแท อมัฤต วนัดีแอ กรัมี โฮย ปเซา ||  
กนัจนั กายอา กะซีแอ วนันี จะเเร จะเรา ||  เย โฮแว นะดรั สะราพ กี บฮุร นา ปาอี เตา ||  สตี  แป้ห์รี สตั ปะลา 
บฮีแอ ปเรอา ปาส ||  โอแท ปาป ปุน บีจารีแอ กแูร กะแท ราส ||  โอแท โคเท สทีแอห์ คเร กีแจห์ ซาบาส ||  โบลณั 
พาดลั นานกา ดุค ซุค คสัแม ปาส ||๑||  ม: ๒ ||  ปอณ คุรู ปาณี ปิตา มาตา ตะรัต มหตั ||  ดินสั ราต โดย ดาอี ดายอา 
เคแล สกลั ยกตั ||  จงักิอาอีอา บุริอาอีอา วาเจ ตะรัม ฮดูร ||  กรัมี อาโป อาปณี  เก เนแร เก ดูรฺ ||  ยนีิ นาม ติอ๋ายอา 
เกย มสกักตั ก๋าล ||  นานกั เต มุค อุยะเล โฮรฺ เกตี ฉุที นาล ||๒||   ปอรี ||  สจัจา โป่ยนั เป๋า สตัคุร ดะเซอา ||  สจัเจ ฮี 
ปะตีอาย สจั วกิเซอา ||  สจัแจ โกท กิรานยํ นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา ||  สตัคุร ตุแธ เนา เปรม แร่ห์เซอา ||  สจัแจ แด ดีบาณ 
กรู นา ยาอีแอ ||  จู่โธ จู่ธ วคาณ โซ แม่ฮลั คุอาอีแอ ||        
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 สจัแจ สบดั นีซาณ ธาก นา ปาอีแอ ||  สจั ซุณ      บุจฉฺ วคาณ แม่ฮลั บุลาอีแอ ||๑๘||  ศโลก ม: ๑ ||  แป้ห์รา อคนั 
หิแว กัร๋ บาถ่า โป่ยนั ซาร กราอี ||  สกัเล ดูค ปาณี กรั ปีวา ตัร่ตี หาก จลาอี ||  ตัร๋ ตาราย ีอมับรั โตลี ปิแช ทงักฺ 
จะราอี ||  เอวดั วถ่า มาวา น่าฮี ซภัแซ นทั จลาอี ||  เอตา ตาณ โฮแว มนั อนัดรั กรี เป๋ อาค กราอี ||  เยวดั ซาฮิบ เตวดั 
ดาตี เด เด กเร รยาอี ||  นานกั นะดรั กเร ยสิ อุปัร สัจ นาม วเดอาอี ||๑||   ม: ๒ ||  อาคณั  อาค นา รเยอา สุนณั นา 
รัจเย กนั ||  อคี เดค นา รยอีา คุณ กา้ฮกั เอก็ วนั ||  ปุเคอา ปุค นา อุตแร กะลี ปุค นา ยาย ||  นานกั ปุกคา ตา รัจแย ยา 
คุณ แกห์้ คุณี สมาย ||๒||   ปอรี ||  เวณ็ สจัเจ ซภั กรู กรู กมาอีแอ ||  เวณ็ สจัเจ กริูอาร บนั จลาอีแอ ||  เวณ็ สจัเจ ตนั 
ชาร ชาร รลาอีแอ ||  เวณ็ สจัเจ ซภั ปุค เย แปแฉ่ คาอีแอ ||  เวณ็ สจัเจ ดรับาร กรู นา ปาอีแอ ||  กแูร ลาลจั ลกั แม่ฮลั 
คุอาอีแอ ||  ซภั ญกั ธกัเกโอ ธกั อาอีเเอ ยาอีแอ ||  ตนั แม่ห์ ตริสนา อคั สบดั บุฉ่าอีแอ ||๑๙||  ศโลก ม: ๑ ||  นานกั 
คุร ซนัโตค รุค ตะรัม พลุ พลั กิอาน ||  รัส รัสเซอา ฮเรอา สดา ปะแก กะรัม ติอ่าน ||  ปัต เก ซาด คาดา ลแฮ่ ดานา 
แก ศิร ดาน ||๑||  ม: ๑ ||  โซยเน กา บิรัค ปัต ปัรวาลา พลุ ยเวฮรั ลาล ||  เตต็ พลั รตนั ลแกห์ มุค ป่าคิต ฮิรแด ริแด 
นิฮาล ||  นานกั กะรัม โฮแว มุค มสัตกั ลิเคอา โฮแว เลค ||  อธัสธั ตีรัท คุร กี จรัณี ปูแย สดา วเิซค ||  หนัสฺ เหต โลภ 
โกป จาเร นดีอา อคั ||  ปแวห์่ ดะแฉ่ห์ นานกา ตรีแอ กรัมี ลกั ||๒||  ปอรี ||  ยวีเดอา มรั มาร นา ปะโชตาอีแอ ||  จู่ธา 
เอห์้ ซนัซาร เกน็ ซมัหยา่อีแอ ||  สจั นา ตะเร เปอาร ตัน่แถ่ ต่าอีแอ ||  กาล บุรา แค กาล ศิร ดุนีอาอีแอ ||  หุกมี  ศิร 
ยนัดาร มาเร ดาอีแอ ||  อาเป   เดย ์เปอาร มนั วซาอีแอ ||  โม่ฮตั นา จะซา วลิมั ปะรีแอ ปาอีแอ ||  คุร ปัรซาดี บุจฉฺ 
สจั สมาอีแอ ||๒o||  ศโลก ม: ๑ ||  ตุมี ตุมา เวส็ อกั ถะตูรา เน็ม พลั ||  มนั มุค วแซ่ห์ เตส็ ยสิ ตูน ํจิต นา อาวฮี ||  
นานกั กะฮีแอ กิส ฮัน่ดนั กรัมา บา้ห์เร ||๑||  ม: ๑ ||  มตั ปังเครู กิรัต ซาท กบั อุตมั กบั นีจ ||        
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 กบั จนัดนั กบั อกั ดาล กบั อุจี ปรีต ||  นานกั หุกมั จลาอีแอ ซาฮิบ ลกี รีต ||๒||  ปอรี ||  เกเต กแฮ่ วคาณ แกห์้ แกห์้ 
ยาวณา ||  เวด กแฮ่ วเคอาณ อนัตฺ นา ปาวณา ||  ปเรแอ น่าฮี เปด บุเฉ่แอ ปาวณา ||  คทั ดรัซนั แก เป๋ค กิแซ สจั 
สมาวณา ||  สจัจา ปุรัค อลคั สบดั สุห่าวณา       ||  มนัเน เนา บิซงัคฺ ดรักา้ห์ ปาวณา ||  คาลกั โก อาเดส ด่าดี กาวณา 
||  นานกั ยกุ ยกุ เอก มนั วซาวณา ||๒๑||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  มนัตรี โฮย อธู่เฮอา นากี ลแก ยาย || อาปัณ หะที 
อาปแณ    เด กจูา อาเป   ลาย ||  หุกมั ปัยอา ตุ๋ร คซมั กา อตี ฮู ตกักา คาย ||  คุรมุข เซ็ว มนัมุค อแร ดุแบ หกั นิอาย ||  
ดูฮา ศิเรอา    อาเป   คซมั เวแค กรั เวว็ปาย ||  นานกั เอแว ยาณีแอ ซภั กิช ติแซห์ รยาย ||๑||  แม่ห์ลา ๒ ||  นานกั 
ปัรเค อาป โก ตา ปารัค ยาณ ||  โรค ดารู โดแว บุแฉ่ ตา แวด สุยาณ ||  วาท นา กรัรีอ ์มามลา ยาแณ เม่ห์มาณ ||  มูล 
ยาณ กลา กเร หาณ ลาเอ หาณ ||  ลบั นา จลัอี สจั รแฮ่ โซ วสิท ปัรวาณ ||  ซรั ซนัเถ่ อากาซ โก เกว็ ปฮุแจ บาณ ||  
อะแก โอห์้ อะกมั แฮ วา่เฮดรั ยาณ ||๒||   ปอรี ||  นารี ปุรัค เปอาร เปรม ซีการีอา ||  กะรัน ปะกตั เดน็ ราต นา แร่ห์นี 
วารีอา ||  แม่ห์ลา มัน่ฉฺ นิวาส สบดั สวารีอา ||  สจั แกฮ้นั อรัดาส เซ เวจารีอา ||  โซ่ฮนั คสัแม ปาส หุกมั ซิถ่ารีอา ||  
ซะคี แกฮ้นั อรัดาส มโน่ห์ เปอารีอา ||  เบน็ นาแว ตริก วาส เพท็ โซ ยเีวอา ||  สบดั สวารีอาส   อมัฤต ปีเวอา ||๒๒||  
ศโลก ม: ๑ ||  มารู ม่ีห์ นา ตริปเตอา อะกี ลแฮ่ นา ปุค ||  รายา ราจยฺ นา ตริปเตอา ซาเอร็ ปะเร กิซุก ||  นานกั สจัเจ 
นาม กี เกตี ปุชา ปุช ||๑||   แม่ห์ลา ๒ ||  เน่ห์พลงั ตสั ยนัมสั ยาวตั บรัมห์ นา บินดะเต ||  ซากรัง ซนัซารัส คุร 
ปัรซาดี ตะแร่ห์ เก ||  กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ กโฮ่ นานกั บีจาร ||  การัณ กรัเต วสั แฮ เยน็ กลั รัคคี ต๋าร ||๒||   ปอรี ||  
คสัแม แก ดรับาร ด่าดี วสัเซอา ||  สจัจา คซมั กลาณ กมลั วกิเซอา ||  คสัโมห์ ปูรา ปาย มโน่ห์ แร่ห์เซอา ||  ดุสมนั 
กั้ดเด มาร สะยณั ซรัเซอา ||  สจัจา สตัคุร เซวนั สจัจา มารัก ดะเซอา ||        สจัจา สบดั บีจาร กาล วถ่ิอเซอา ||  ด่าดี 
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กะเท อกทั สบดั สวาเรอา           ||  นานกั คุณ แกห์้ ราส ฮรั ญีโอ มิเล เปอาเรอา ||๒๓||  ศโลก ม: ๑ ||  คเตโอห์ ยาํเม 
คเต กะรัน ตา คเตอา เวจ็ ป้าเฮ ||  โต่เต มูล นา อุตแรห์ เย โซ โต่วณั ป้าเฮ ||  นานกั บคัเซ บคัซีแอห์ น่าเฮ ตา ป้าฮี 
ป้าเฮ ||๑||  ม: ๑ ||  นานกั โบลณั จกัคฺณา ดุค ฉดั มงักีแอห์้ ซุค ||  ซุค ดุค โดย ดรั กปัเร แป้ห์แรห์ ยาย มนุค ||  ยแิท 
โบลณั ห่ารีแอ ติแท จงักี จุป ||๒||  ปอรี ||  จาเร กนุดา เดค อนัดรั ป่าเลอา ||  สจัแจ ปุรัค อลคั ศิรัจยฺ นิฮาเลอา ||  อุฉัร่ 
ปุเล ร่าห์ คุร เวคาเลอา ||  สตัคุร สจัเจ วา่โฮ สจั สมาเลอา ||  ปายอา รตนั กะร่าห์ ดีวา บาเลอา ||  สจัแจ สบดั สล่าห์ 
ซุคีเอ สจั วาเลอา ||  นิดะเรอา ดรั ลกั กรับ เซ กาเลอา ||  นาโวห์ ปุลา ญกั พิแร เบตาเลอา ||๒๔||   ศโลก ม: ๓ ||  แป๋ 
เวจ็ ยาํแม แป๋ มแร ป๋ี ป๋อ มนั แม่ห์ โฮย ||  นานกั แป๋ เวจ็ เย มแร แซ่ห์ลา อายอา  โซย ||๑||  ม: ๓ ||  แป๋ เวณ็ ยแีว 
บฮุต บฮุต คุซีอา คุซี กมาย ||  นานกั แป๋ เวณ็ เย มแร โม่ห์ กาแล อุธ ยาย ||๒||   ปอรี ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล ตา ซรัถ่า 
ปูรีแอ ||  สัตคุร โฮย ดยัอาล นา กบัฮูน ํจู่รีแอ ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล ตา ดุค นา ยาณีแอ ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล ตา ฮรั 
รังค ์มาณีแอ ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล ตา ยมั กา ดรั เกฮ้า ||  สัตคุร โฮย ดยัอาล ตา สดั ฮี ซุค เดฮ้า ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล 
ตา เนาว ์เน็ถ ปาอีแอ ||  สตัคุร โฮย ดยัอาล ตา สจั สมาอีแอ ||๒๕||  ศโลก ม: ๑ ||  ศิร โคฮาย ปีแอห์ มลัวาณี ยธูา 
มงัค ์มงัค ์คาฮี ||  โพลฺ พะดีฮตั โม่ห์ แลน ปะหร่าซา ปาณี เดค สกาฮี ||  เป่ดา วากี ศิร โคฮายอนั ปะรีอนั หทั สุอา้ฮี ||  
มาอู ปีอู กิรัต กวาเอน็ ทบับรั โรวนั ต๋าฮี ||  โอนา เป็นดฺ นา ปะตลั กิเรอา นา ดีวา โมย กิทาอู ป้าฮี ||  อธัสธั ตีรัท เดน 
นา โด่อี บรัมห์มณั อนั นา คาฮี ||  สดา กจีุล รแฮ่ เดน็ ราตี มทัแท ทิเก น่าฮี ||  จุ่นดี ปาย แบฮนั เน็ต มรัแณ ดรั ดีบาณ 
นา ยาฮี ||  ลกี กาเซ หะที พมุมณั อะโก ปิชี ยาฮี ||  นา โอย โยกี นา โอย ยงักมั นา โอย กาย ีมุนลา ||        ดอี วโิกเอ 
พิแร่ห์ วกิเุต พิทา วแต กลา ||  ยอีา มาร ยวีาเล โซอี อวรฺั นา โกอี รัคแค ||  ดาโนห์ แต อิสนาโนห์ วนัเย ปัส ปอี ศิร 
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คุแท ||  ปาณี วโิจห์ รตนั อุปันเน เมรฺ กีอา มาถ่าณี ||  อธัสธั ตีรัท เดว ีทาเป ปุรบี ลแก บาณี ||  นาย นิวายา นาแต 
ปูญา นาวนั สดา สุยาณี ||  โมยอา ยวีเดอา กตั โฮแว ยาน ํศิร ปาอีแอ ปาณี ||  นานกั ศิรคุเท แซตานี เอนา กลั นา 
ป่าณี ||  วแุธ โฮยแอ โฮย บิลาวลั ยอีา ยกุตั สมาณี  ||  วแุธ อนั กมาด กะปาฮา ซภัแซ ปัรดา โฮแว ||  วแุธ ก๋าห์ จแรห์ 
เน็ต ซุรฮี ซา ตัน๋ ดะฮี วโิลแว ||  เตต็ เก๋อ์ิ โฮม ญกั สดั ปูญา ปัยแอ การัจ โซ่แฮ ||  คุรู สมุนดฺ นดี ซภั ซิกคี   นาแต 
เยต็ วเดอาอี ||  นานกั เย ศิรคุเท นาวนั น่าฮี ตา สตั จทัเท ศิร ชาอี ||๑||   ม: ๒ ||  อะกี ปาลา เก กเร ซูรัจยฺ เกฮี้ ราต ||  
จนัดฺ อเนรา เก กเร ปอณ ปาณี เกอา ยาต ||  ตัร่ตี จีย ีเก กเร ยสิ เวจ็ ซภั กิช โฮย ||  นานกั ตา ปัต ยาณีแอ ยา ปัต รัคแค 
โซย ||๒||   ปอรี ||  ตุตถฺ สจัเจ สุบฮาน สดา กลาเณอา ||  ตูน ํสจัจา ดีบาณ โฮรฺ อาวณั ยาเณอา ||  สัจ เย มงัแกห์ ดาน 
เซ ตุแถ่ เยเฮอา ||  สจั เตรา พรุมาน สบัเด โซเฮอา ||  มนัเนแอ กิอาน คิอ๋าน ตุแถ่ เต ปายอา ||  กะรัม ปแว นีซาน นา 
จลัแล จลายอา ||  ตูน ํสจัจา ดาตาร เน็ต เดแวห์่ จะแรห์ สวายอา ||  นานกั มงัแก ดาน โย ตุตถฺ ป่ายอา ||๒๖||   ศโลก 
ม: ๒ ||  ดีเคอา อาค บุฉ่ายอา ซิพตี สจั สะเมว็ ||  เตน็ โก เกอา อุปเดซีแอ    ยนิ คุร นานกั เดว็ ||๑||   ม: ๑ ||  อาป 
บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ ||  ยสิ อาป สุฉ่าเอ เตส็ ซภั กิช ซู่แฉ่ ||  แกห์้ แกห์้ กทันา มายอา ลูแฉ่ ||  หุกมี  สกลั กเร อาการฺ ||  
อาเป   ยาแณ สรับ   วจีาร ||  อกัครั นานกั อเคโอ อาป ||  ลแฮ่ ปะหราต โฮแว ยสิ ดาต ||๒||  ปอรี ||  ฮอ ด่าดี เวการ 
กาแร ลายอา ||  ราต เดแฮ แก วาร ตุโรห์ พรุมายอา ||  ด่าดี สจัแจ แม่ฮลั คซมั บุลายอา ||  สจัจี ซิพตั ซาล่าห์ กปัรา 
ปายอา ||  สจัจา อมัฤต นาม โป่ยนั อายอา  ||  คุรมะตี คาถ่า รัจยฺ เตน็ ซุค ปายอา ||  ด่าดี กเร ปเซา สบดั วยายอา ||  
นานกั สจั ซาล่าห์ ปูรา ปายอา ||๒๗|| ซุถ          
  ราก กอรี กอุาเรรี   
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 แม่ห์ลา ๑ จอปะเด ดุปเด    เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||  
ป๋อ มุจ ป่ารา วดัดา โตลฺ ||  มนั มตั ห่อลี โบเล โบลฺ ||  ศิร ตัร๋ จลีแอ สฮีแอ ป๋ารฺ ||  นดัรี กรัมี คุร บีจาร ||๑||  แป๋ เบน็ 
โกย นา ลัง่ฆสั ปารฺ ||  แป๋ ป๋อ ราเคอา ป๋าย สวาร ||๑|| รเฮา ||  แป๋ ตนั อคนั ปะแค แป๋ นาล ||  แป๋ ป๋อ กะรีแอ สบดั 
สวาร ||  แป๋ เบน็ ก่ารัต กจั นิกจั ||  อนัถ่า สจัจา อนัถ่ี    สทั ||๒||  บุตถ่ี บาย ีอุปแย เจา ||  แซ่ฮสั เซอาณปั ปแว นา เตา 
||  นานกั มนัมุค โบลณั เวา ||  อนัถ่า อกัครั เวา ดุเอา ||๓||๑||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ดรั กัร๋ กัร๋ ดรั ดรั ดรั ยาย ||  โซ ดรั 
เกฮ้า เยต็ ดรั ดรั ปาย ||  ตุตถฺ เบน็ ดูย ีน่าฮี ยาย ||  โย กิช วรัแต ซภั เตรี รยาย ||๑||  ดรีแอ เย ดรั โฮแว โฮรฺ ||  ดรั ดรั 
ดรัณา มนั กา โซรฺ ||๑|| รเฮา ||  นา ญีโอ มแร นา ดูแบ ตแร ||  เยน็ กิช กีอา โซ กิช กแร ||  หุกเม อาแว   หุกเม ยาย ||  
อาแก ปาแช หุกมั สมาย ||๒||  หนัสฺ เหต อาซา อสัมาน ||  เตส็ เวจ็ ปูค บฮุต แน ซาน ||  ป๋อ คาณา ปีณา อาถารฺ ||  
เวณ็ คาเถ่ มรั โฮเอ กวาร ||๓||  ยสิ กา โกย โกอี โกย โกย ||  ซภั โก เตรา ตูน ํซภันา กา โซย ||  ยา เก ญีอ ์ยนัตฺ ตัน๋ 
มาล ||  นานกั อาคณั  บิคมั บีจาร ||๔||๒||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  มาตา มตั ปิตา ซนัโตค ||  สตั ป่าอี กรั เอห์้ วเิซค ||๑||  
แกห์้ณา แฮ กิช แกฮ้ณั นา ยาย ||  ตอ กดุรัต กีมตั นฮี ปาย ||๑|| รเฮา ||        
 สรัม สุรัต โดย ซะซุร เป๋ย ||  กรัณี กามณั กรั มนั เลย ||๒||  ซาฮา ซนัโญก วอีา้ห์ วโิยก ||  สจั ซนัตตั กโฮ่ นานกั โยก 
||๓||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ปอแณ ปาณี อคันี กา เมล ||  จนัจลั จปัปัล บุตถฺ กา เคลฺ ||  นอ ดรัวาเย ดสัวา ดุอาร ||  บุจฉฺ 
เร กิอานี เอห์้ บีจาร ||๑||  กทัตา บกัตา ซุนตา โซอี ||  อาป บีจาเร โซ กิอานี โฮอี ||๑|| รเฮา ||  เดฮี้ มาที โบแล ปอณ ||  
บุจฉฺ เร กิอานี มูอา แฮ กอณ ||  มูอี สุรัต บาด อหงัการฺ   ||  โอห์้ นา มูอา โย เดคณัฮาร ||๒||  แย การัณ ตทั ตีรัท ยาฮี ||  
รตนั ปะดารัท กทั ฮี ม่าฮี ||  ปัร ปัร ปันดิต บาด วคาแณ ||  ป่ีตรั โห่ดี วสัตฺ นา ยาแณ ||๓||  ฮอ นา มูอา เมรี โมอี 
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บลาย ||  โอห์้ นา มูอา โย รเฮอา สมาย ||  กโฮ่ นานกั คุร บรัมห์ ดิคายอา ||  มรัตา ยาตา นะดรั นา อายอา  ||๔||๔||   
กอรี แม่ห์ลา ๑ ดคัณี ||  ซุณ      ซุณ      บูแฉ่ มาแน เนา || ตา แก สดั บลัฮาแร เยา ||  อาป ปุหล่าเอ ธอรฺ นา เธา ||  ตูน ํ
ซมัหยา่แวห์ เมล มิเลา ||๑||  นาม มิแล จลัแล แม นาล ||  เบน็ นาแว บาถ่ี ซภั กาล ||๑|| รเฮา ||  เคตี วณจัยฺ นาแว กี 
โอท ||  ปาป ปุน บีจยฺ กี โปท ||  กาม กโรถ ญีอ ์แม่ห์ โจท ||  นาม วซิาร จลัเล มนั โคท ||๒||  ซาเจ คุร กี ซาจี ซีค ||  
ตนั มนั ซีตลั สาจ ปะรีค ||  ยลั ปุราเอน็ รัส กมลั ปะรีค ||  สบดั รัตเต มีเธ รัส อีค ||๓||  หุกมั ซนัโญกี กรั ดสั ดุอาร ||  
ปันจฺ วแซ่ห์ เมล็ โยต อปารฺ ||  อาป ตุแล อาเป   วณัยาร ||  นานกั นาม สวารัณฮาร ||๔||๕||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ยาโต 
ยาย กฮ่า เต อาแว   ||  แกห์้ อุปแย แกห์้ ยาย สมาแว ||  เกว็ บาเถ่โอ เกว็ มุกตี ปาแว ||  เกว็ อบินาซี แซ่ฮจัยฺ สมาแว 
||๑||  นาม ริแด อมัฤต มุค นาม ||  นรัฮรั นาม นรัฮรั เนห์กาม ||๑|| รเฮา ||  แซ่ห์เย  อาแว   แซ่ห์เย  ยาย ||  มนั เต อุปแย 
มนั ม่าเฮ สมาย ||  คุรมุข มุกโต บนัถฺ นา ปาย ||  สบดั บีจาร ฉุแท ฮรั นาย ||๒||  ตรัวรั ปังคี บโฮ่ เน็ส บาส ||  ซุค 
ดุคีอา มนั โม่ห์ วณิาส ||  *ซ่าจฉฺ บิหาก ตะแกห์ อากาซ ||  แดห์้ ดิส ต่าแวห์่ กะรัม ลิเคอาส ||๓||        
 นาม ซนัโญกี โกอิล ทาท ||  กาม กโรถ พแูท บิค มาท ||  เบน็ วครั ซูโน กัร๋ หาท ||  คุร เมล็ โคเล บะยรั กะปาท ||๔||  
ซ่าถ   มิแล ปูรับ ซนัโญก ||  สจั แร่ห์เซ ปูเร ฮรั โลก ||  มนั ตนั เด แล แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  นานกั เตน็ แก ลาโก ปาย 
||๕||๖||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  กาม กโรถ มายอา แม่ห์ จีต ||  จู่ธ วกิาร ยาแก เห็ต จีต ||  ปูนย ีปาป โลภ กี กีต ||  ตรั ตารี 
มนั นาม สุจีต ||๑||  วา่โฮ วา่โฮ ซาเจ แม เตรี เทก ||  ฮอ ปาปี ตูน ํนิรมลั เอก ||๑|| รเฮา ||  อคนั ปาณี โบแล ป่ัรเวา ||  
เยห์่วา อินดรี เอก สุเอา ||  ดิสทฺ วกิารี น่าฮี ป๋อ เป๋า ||  อาป มาเร ตา ปาเอ เนา ||๒||  สบดั มแร เพร็ มรัณ นา โฮย ||  
เบน็ มูเอ เกว็ ปูรา โฮย ||  ปัรปันจฺ เวอาป รเฮอา มนั โดย ||  เทร็ นาราเอณ็ กเร โซ โฮย ||๓||  โบฮิท จะโร ยา อาแว   



153 

วาร ||  ธาเก โบฮิท ดรักา้ห์ มาร ||  สจั ซาล่าฮี ตัน๋ คุรดุอาร ||  นานกั ดรั กัร๋ เอกงัการ ||๔||๗||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  
อุลเทโอ กมลั บรัมห์ บีจาร ||  อมัฤต ต๋าร กะกนั ดสั ดุอาร ||  ตริภวณั เบเถ่อา อาป มุราร ||๑||  เร มนั เมเร ปะรัม นา 
กีแย ||  มนั มาเนแอ อมัฤต รัส ปีแย ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ยตี มรัณ มนั มาเนอา ||  อาป มูอา มนั มนั เต ยาเนอา ||  นยรั 
ไป๋ กัร๋ กัร๋ เต ยาเนอา ||๒||  ยตั สตั ตีรัท มยนั นาม ||  อถิก บิทาร กะโร กิส กาม ||  นรั นาราเอณ็ อนัตรัยาม ||๓||  
อาน มโน ตอ ปัร กัร๋ เยา ||  กิส ยาโจ น่าฮี โก เทา ||  นานกั คุรมตั แซ่ฮจัยฺ สเมา ||๔||๘||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  สตัคุร 
มิแล โซ มรัณ ดิคาเอ ||  มรัณ แร่ฮณั รัส อนัตรั ป่าเอ ||  กรับ นิวาร กะกนั ปุร ปาเอ ||๑||  มรัณ ลิคาย อาเอ นฮี 
แร่ห์ณา ||  ฮรั ยปั ยาป แร่ฮณั ฮรั ซรัณา ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร มิแล ตา ดุบิถา ป่าแก ||  กมลั บิกาซ มนั ฮรั ปรัภ ลาแก ||  
ยวีตั มแร มฮ่า รัส อาแก ||๒||  สตัคุร มิเลแอ สจั ซนัยมั ซูจา ||  คุร กี ปอรี อูโจ  อูจา ||  กะรัม มิแล ยมั กา ป๋อ มูจา 
||๓||  คุร มิเลแอ เมล็ องักฺ สมายอา ||  กรั กิรปา กัร๋ แม่ฮลั ดิคายอา ||  นานกั ห่อแม มาร มิลายอา ||๔||๙||        
 กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  กิรัต ปัยอา แน่ห์ เมแท โกย ||  เกอา ยาณา เกอา อาแก โฮย ||  โย เตส็ ป่าณา โซอี ฮูอา ||  อวรฺั นา 
กรัแณ วาลา ดูอา ||๑||  นา ยาณา กะรัม เกวดั เตรี ดาต ||  กะรัม ตะรัม เตเร นาม กี ยาต ||๑|| รเฮา ||  ตู เอวดั ดาตา 
เดวณัฮาร ||  โตท น่าฮี ตุตถฺ ปะกตั ปันด๋าร ||  กีอา กรับ นา อาแว   ราส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตแร ปาส ||๒||  ตู มาร 
ยวีาแลห์ บคสั มิลาย ||  เยว็ ป่าว ีเตว็ นาม ยปาย ||  ตูน ํดานา บีนา ซาจา ศิร เมแร ||  คุรมตั เดย ์ปะโหร่แซ เตแร ||๓||  
ตนั แม่ห์ แมลฺ น่าฮี มนั ราตา ||  คุร บจันี สจั สบดั ปะชาตา ||  เตรา ตาณ นาม กี วเดอาอี ||  นานกั แร่ห์ณา ปะกตั 
ซรัณาอี ||๔||๑o||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  เยน็ อกทั กะฮายอา อะเปโอ ปีอายอา ||  อนั แป๋ วสิเร นาม สมายอา ||๑||  เกอา 
ดรีแอ ดรั ดะแรห์ สะมานา ||  ปูเร คุร แก สบดั ปะชานา ||๑|| รเฮา ||  ยสิ นรั ราม ริแด ฮรั ราส || แซ่ฮจัยฺ สุผาย มิเล 
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ซาบาส ||๒||  ยา่เฮ สวาแร *ซ่าจฉฺ เบอาล ||  เอต็ อุต มนัมุค บาเถ่ กาล ||๓||  แอห์้เน็ส ราม ริแด เซ ปูเร ||  นานกั ราม 
มิเล ปะหราํ ดูเร ||๔||๑๑||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ยนมั มแร ตแร คุณ ฮิตการ ||  จาเร เบด กะแท่ห์ อาการฺ ||  ตีน อวสัทา 
กแฮ่ วเคอาน ||  ตุรีวสัทา สตัคุร เต ฮรั ยาน ||๑||  ราม ปะกตั คุร เซวา ตรัณา ||  บาฮุร ยนมั นา โฮย แฮ มรัณา ||๑|| 
รเฮา ||  จาร ปะดารัท กะแฮ ซภั โกอี ||  ซิมรัต ซาสตึ ปันดิต มุค โซอี ||  เบน็ คุร อรัท บีจาร นา ปายอา ||  มุกตั 
ปะดารัท ปะกตั ฮรั ปายอา ||๒||  ยา แก ฮิรแด วสัเซอา ฮรั โซอี ||  คุรมุข ปะกตั ปราปัต โฮอี ||  ฮรั กี ปะกตั มุกตั 
อานนัดฺ ||  คุรมตั ปาเอ ปัรมานนัดฺ ||๓||  เยน็ ปายอา คุร เดค ดิคายอา ||  อาซา ม่าเฮ นิราส บุฉ่ายอา ||  ดีนา นาท สรับ   
ซุคดาตา ||  นานกั ฮรั จรัณี มนั ราตา ||๔||๑๒||   กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ ||  อมัฤต กายอา รแฮ่ สุคาลี    บาย ีเอห์้ ซนัซาโร 
||  ลบั โลภ มุจ กรู กมาแวห์่ บฮุต อุธาแวห์่ ป่าโร ||  ตูน ํกายอา แม รุลดี เดคี เยว็ ตัร๋ อุปัร ชาโร ||๑||  ซุณ      ซุณ      
ซิกข ์ฮมารี ||  สุกริต กีตา แร่ห์ซี เมเร ญีอะเร บฮุร นา อาแว   วารี ||๑|| รเฮา ||        
 ฮอ ตุตถฺ อาคา เมรี กายอา ตูน ํซุณ      ซิกข ์ฮมารี ||  นินดา จินดา กแร่ห์ ปราอี จู่ธี ลายตะบารี ||  เวล ปราอี โยแ่ฮ 
ญีอะเร กแร่ห์ โจรี บุริอารี ||  หนัสฺ จเลอา ตูน ํปิแช รฮีเอห์ ฉุทรั โฮอีแอห์ นารี ||๒||  ตูน ํกายอา รฮีแอห์ สุปนนัตรั 
ตุตถฺ เกอา กะรัม กมายอา ||  กรั โจรี แม ยา กิช ลีอา ตา มนั ปะลา ป่ายอา ||  หะลตั นา โซ่ภา ปะลตั นา โด่อี แอห์้ลา 
ยนมั กวายอา ||๓||  ฮอ ครี โดเฮลี โฮอี บาบา นานกั เมรี บาต นา ปุแช โกอี ||๑|| รเฮา ||  ตาย ีตุระกี โซยนา รุปา 
กะปัร เกเร ป่ารา ||  กิส ฮี นาล นา จลัเล นานกั จรั จรั เปย กวารา ||  กยูา เมวา แม ซภั กิช จาเคอา เอก็ อมัฤต นาม 
ตุมารา ||๔||  เด เด นีว ดิวาล อุซารี ปัสมนัดรั กี เด๋รี ||  ซนัเจ ซนัจฺ    นา เดอี กิส ฮี อั้นถฺ ยาแณ ซภั เมรี ||  โซเอน็ 
ลงักา โซเอน็ มารี ซมัแป กิแซ นา เกรี ||๕||  ซุณ      มูรัค มนั อะยาณา ||  โหก ติแซ กา ป่าณา ||๑|| รเฮา ||  ซ่าห์ 
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ฮมารา ธากรุ ป่ารา ฮมั เตส็ เก วณัยาเร ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั ราส ติแซ กี มาร อาเป   ยวีาเล ||๖||๑||๑๓||  กอรี เจตี 
แม่ห์ลา ๑ ||  อวรั ปันจฺ ฮมั เอก ยนา เกว็ ราโค กัร๋ บาร มนา ||  มาแร่ห์ ลูแท่ห์ นีต นีต กิส อาแก กรี ปุการ ยนา ||๑||  
ศิรี  ราม นามา อุจรั มนา ||  อาแก ยมั ดลั บิคมั กะนา ||๑|| รเฮา ||  อุซาร มโรลี ราแค ดุอารา ป่ีตรั แบธี ซา ตะนา ||  
อมัฤต เกลฺ กเร เน็ต กามณั อวรั ลุเทน โซ ปันจฺ ยนา ||๒||  ด่าเฮ มโรลี ลูเทอา เดหุรา ซา ตัน๋ ปักรี เอก ยนา ||  ยมั 
ดนัดา กลั ซงักลั ปเรอา ปาก เกย เซ ปันจฺ ยนา ||๓||  กามณั โลแร โซยนา รุปา มิตรึ ลุเรน โซ คาถ่าตา ||  นานกั ปาป 
กเร เตน็ การัณ ยาซี ยมัปุร บาถ่าตา ||๔||๒||๑๔||  กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ ||  มุนดรา เต กทั ป่ีตรั มุนดรา กานยํอา กีแย 
คินทาตา ||  ปันจฺ เจเล วสั กีแยห์ ราวลั เอห์้ มนั กีแย ดนัดาตา ||๑||  โยก ยกุตั เอว็ ปาวสัตา ||  เอก สบดั ดูยา โฮรฺ 
นาซตั กนัดฺ มูล มนั ลาวสัตา ||๑|| รเฮา ||  มูนดฺ มุนดายแอ เย คุร ปาอีแอ ฮมั คุร กีนี กงักาตา ||  ตริภวณั ตารัณฮาร 
สุอามี เอก นา เจตสั อนัถ่าตา ||๒||  กรั ปะทมับฺ กะลี มนั ลาวสั ซนัซา มูล นา ยาวสัตา ||        
 เอกสั จรัณี เย จิต ลาแวห์่ ลบั โลภ กี ต่าวสัตา ||๓||  ยปัส นิรันยนั รจสั มนา ||  กาเฮ โบแล่ห์ โยกี กปัท กะนา ||๑|| 
รเฮา ||  กายอา กมัลี หนัสฺ อิอาณา เมรี เมรี กะรัต บิห่าณีตา ||  ปรัณวตั นานกั นากี ดาแฉ่ เพร็ ปาแช ปัชตาณีตา 
||๔||๓||๑๕||  กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ ||  ออคถั มนัตรึ มูล มนั เอแก เย กรั ดริรึ จิต กีแย เร ||  ยนมั ยนมั เก ปาป กะรัม เก 
กาทนัฮารา ลีแย เร ||๑||  มนั เอโก ซาฮิบ ป่าอี เร ||  เตเร ตีน คุณา ซนัซาร สมาแวห์่ อลคั นา ลคัณา ยาอี เร ||๑|| รเฮา ||  
สกรั คนัดฺ มายอา ตนั มีธี ฮมั ตอ ปันดฺ อุจาอี เร ||  ราต อเนรี ซูฉสั น่าฮี ลจัยฺ ทูกสั มูซา ป่าอี เร ||๒||  มนัมุค กแร่ห์ 
เตตา ดุค ลาแก คุรมุข มิแล วดาอี เร ||  โย เตน็ กีอา โซอี โฮอา กิรัต นา เมเทอา ยาอี เร ||๓||  ซุภรั ปะเร นา โฮแวห์่ 
อูเณ โย ราเต รังค ์ลาอี เร ||  เตน็ กี ปังกฺ โฮแว เย นานกั ตอ มูรา กิช ปาอี เร ||๔||๔||๑๖||  กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ ||  กตั กี 



156 

มาอี บาป กตั เกรา กิดู ทาโวห์ ฮมั อาเอ ||  อคนั บิมบฺ ยลั ป่ีตรั นิปเย กาเฮ กมั อุปาเอ ||๑||  เมเร ซาฮิบา กอณ ยาแณ 
คุณ เตเร ||  กะเฮ นา ยานี ออกณั เมเร ||๑|| รเฮา ||  เกเต รุค บิรัค ฮมั จีเน เกเต ปะซู อุปาเอ ||  เกเต นาก กลีุ แม่ห์ อาเอ 
เกเต ปังคฺ อุดาเอ ||๒||  หทั ปะทณั บิจยฺ มนัดรั ป่ันแน กรั โจรี กัร๋ อาแว   ||  อะแกห์้ เดแค ปิโชห์ เดแค ตุจฉฺ เต กฮ่า 
ฉะปาแว ||๓||  ตทั ตีรัท ฮมั เนาว ์คนัดฺ เดเค หทั ปะทณั บายารา ||  แล แก ตกัรี โตลณั ลากา กทั ฮี แม่ห์ วณัยารา ||๔||  
เยตา สมุนดฺ ซากรั นีร ปะเรอา เตเต ออกณั ฮมาเร ||  ดยัอา กแร่ห์ กิช เมฮรั อุปาโวห์่ ดุบเด ปะทรั ตาเร ||๕||  ญีอะรา 
อคนั บราบรั ตแป ป่ีตรั วกัแก กาตี ||  ปรัณวตั นานกั หุกมั ปะชาแณ ซุค โฮแว เดน็ ราตี ||๖||๕||๑๗||   กอรี แบรากณั 
แม่ห์ลา ๑ ||  แรณ กวาอี โซย แก ดิวสั กวายอา คาย ||  ฮีเร แยซา ยนมั แฮ กอดี บดัเล ยาย ||๑||  นาม นา ยาเนอา ราม 
กา ||  มูเร เพร็ ปาแช ปัชตาเฮ เร ||๑|| รเฮา ||  อนัตา ตัน๋ ตัร่ณี ตะเร อนตั นา จา้เฮอา ยาย ||  อนตั โก จา้ฮนั โย เกย เซ 
อาเอ อนตั กวาย ||๒||  อาปัณ ลีอา เย มิแล ตา ซภั โก ป่ากธั โฮย ||        
 กรัมา อุปัร นิบแร เย โลแจ ซภั โกย ||๓||  นานกั กรัณา เยน็ กีอา โซอี ซาร กเรย ์||  หุกมั นา ยาปี คซมั กา กิแซ วดาอี 
เดย ์||๔||๑||๑๘||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรัณี โฮวา บนั บะซา กนัดฺ มูล จุณ เคา ||  คุร ปัรซาดี เมรา สะโฮ มิแล 
วาร วาร ฮอ เยา ญีโอ ||๑||  แม บนัยารัน ราม กี ||  เตรา นาม วครั วาปาร ญี ||๑|| รเฮา ||  โกกิล โฮวา อมับฺ บะซา 
แซ่ฮจัยฺ สบดั บีจาร ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย เมรา สะโฮ มิแล ดรัซนั รูป อปารฺ ||๒||  มชัลี โฮวา ยลั บะซา ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซาร 
||  อุรวาร ปารฺ เมรา สะโฮ วสัแซ ฮอ มิโลกี บา้ห์ ปซารฺ ||๓||  นากนั โฮวา ตัร๋ วซา สบดั วสัแซ ป๋อ ยาย ||  นานกั สดา 
โซหากณี ยนิ โยตี โยต สมาย ||๔||๒||๑๙||     กอรี ปูรบี ดีปะกี แม่ห์ลา ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 แย กัร๋ กีรัต อาคีแอ กรัเต กา โฮย บีจาโร ||  เตต็ กัร๋ กาโวห์่ โซเฮลา ซิวโรห์ ศิรยณัฮาโร ||๑||  ตุม กาโวห์่ เมเร นิรภอ 
กา โซเฮลา ||  ฮอ วารี เยา เยต็ โซเฮแล สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา ||  เน็ต เน็ต ญีอะเร สมาลีอนั เดแคกา เดวณัฮาร ||  เตเร 
ดาแน กีมตั นา ปแว เตส็ ดาเต กวณั สุมาร ||๒||  ซมับตั ซาฮา ลิเคอา เมล็ กรั ปาโวห์ เตลฺ ||  เดโฮ สะยณั อซีสฺรีอา 
เยว็ โฮแว ซาฮิบ เซ็ว เมล ||๓||  กัร๋ กัร๋ เอโ้ฮ ปาหุจา สดัเร เน็ต ปะวนั ||  สดณัฮารา ซิมรีแอ นานกั เซ เดห์้ อาวนัน ํ
||๔||๑||๒o||     ราก กอรี กอุาเรรี ||  แม่ห์ลา ๓ จอปะเด ||  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    คุร มิเลแอ ฮรั เมลา โฮอี ||  
อาเป   เมล มิลาแว โซอี ||  เมรา ปรัภ ซภั เบถ็ อาเป   ยาแณ ||  หุกเม เมเล สบดั ปะชาแณ ||๑||  สัตคุร แก เป๋ย ปะหราํ 
ป๋อ ยาย ||  แป๋ ราแจ สจั รังค ์สมาย ||๑|| รเฮา ||  คุร มิเลแอ ฮรั มนั วสัแซ สุผาย ||  เมรา ปรัภ ป่ารา กีมตั นฮี ปาย ||  
สบดั ซาล่าแฮ     อนัตฺ นา ปาราวาร ||  เมรา ปรัภ บคัเซ บคัซณัฮาร ||๒||  คุร มิเลแอ ซภั มตั บุตถฺ โฮย ||    
     มนั นิรมลั วสัแซ สจั โซย ||  สาจ วสัแซ ซาจี ซภั การ ||  อูตมั กรัณี สบดั บีจาร ||๓||  คุร เต ซาจี เซวา โฮย ||  
คุรมุข นาม ปะชาแณ โกย ||  ยแีว ดาตา เดวณัฮาร ||  นานกั ฮรั นาเม ลแก เปอาร ||๔||๑||๒๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา 
๓ ||  คุร เต กิอาน ปาเอ ยนั โกย ||  คุร เต บูแฉ่ ซ่ีแฉ่ โซย ||  คุร เต แซ่ฮจัยฺ สาจ บีจาร ||  คุร เต ปาเอ มุกตั ดุอาร ||๑||  
ปูแร ปาก มิแล คุร อาย  ||  ซาแจ แซ่ฮจัยฺ สาจ สมาย ||๑|| รเฮา ||  คุร มิเลแอ ตริสนา อคนั บุฉ่าเอ ||  คุร เต ซานตฺํ 
วสัแซ มนั อาเอ ||  คุร เต ปวติ ปาวนั สุจ โฮย ||  คุร เต สบดั มิลาวา โฮย ||๒||  บาจฉฺ คุรู ซภั ปะรัม ปุหล่าอี ||  เบน็ 
นาแว บฮุตา ดุค ปาอี ||  คุรมุข โฮแว โซ นาม ติอ๋าอี ||  ดรัซนั สจัแจ สจัจี ปัต โฮอี ||๓||  กิส โน กะฮีแอ ดาตา เอก็ 
โซอี ||  กิรปา กเร สบดั มิลาวา โฮอี ||  เมล็ ปรีตมั ซาเจ คุณ กาวา ||  นานกั ซาเจ สาจ สมาวา ||๔||๒||๒๒||  กอรี 
กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  โซ เทา สจั มนั นิรมลั โฮย ||  สจั นิวาส กเร สจั โซย ||  สจัจี บาณี ยกุ จาเร ยาแป ||  ซภั กิช 
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ซาจา อาเป   อาแป ||๑||  กะรัม โฮแว สัตซงัค ์มิลาเอ ||  ฮรั คุณ กาแว แบส โซ ทาเอ ||๑|| รเฮา ||  ยโล เอห์้  เยห์่วา 
ดูแย ป๋าย ||  ฮรั รัส นา จาแค พีกา อาลาย ||  เบน็ บูเฉ่ ตนั มนั พีกา โฮย ||  เบน็ นาแว ดุคีอา จเลอา โรย ||๒||  รัสนา 
ฮรั รัส จาเคอา แซ่ฮจัยฺ สุผาย || คุร กิรปา เต สจั สมาย ||  ซาเจ ราตี คุร สบดั วจีาร ||  อมัฤต ปีแว นิรมลั ต๋าร ||๓||  
นาม สมาแว โย ป่าดา โฮย ||  อูนแํถ่ ป่านแด ทิแก นา โกย ||  คุร สบัดี มนั นาม นิวาส ||  นานกั สัจ ป่านดา ยสิ สบดั 
เปอาส ||๔||๓||๒๓||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  เอก็ กาวตั รเฮ่ มนั ซาด นา ปาย ||  ห่อแม เวจ็ กาแวห์่ บิรทา ยาย ||  
กาวณั กาแวห์่ ยนิ นาม เปอาร ||  ซาจี บาณี สบดั บีจาร ||๑||  กาวตั รแฮ่ เย สตัคุร ป่าแว ||  มนั ตนั ราตา นาม สุห่าแว 
||๑|| รเฮา ||  เอก็ กาแวห์่ เอก็ ปะกตั กเร่ห์ ||  นาม นา ปาแวห์ เบน็ อสัเน่ห์ ||  สจัจี ปะกตั คุร สบดั เปอาร ||  อปันา 
เป็ร ราเคอา สดา อุร ต๋าร ||๒||        
 ปะกตั กแร่ห์ มูรัค อาป ยณาแวห์ ||  นจั นจั ทแปห์ บฮุต ดุค ปาแวห์ ||  นจัเจแอ ทะเปแอ ปะกตั นา โฮย ||  สบดั 
มแร ปะกตั ปาเอ ยนั โซย ||๓||  ปะกตั วชลั ปะกตั กราเอ โซย ||  สจัจี ปะกตั วโิจห์ อาป โคย ||  เมรา ปรัภ ซาจา ซภั 
เบถ็ ยาแณ ||  นานกั บคัเซ นาม ปะชาแณ ||๔||๔||๒๔||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  มนั มาเร ตาต มรั ยาย ||  เบน็ มูเอ 
แกเซ ฮรั ปาย ||  มนั มแร ดารู ยาแณ โกย ||  มนั สบดั มแร บูแฉ่ ยนั โซย ||๑||  ยสิ โน บคัเซ เด วเดอาอี ||  คุร ปัรสาด 
ฮรั วสัแซ มนั อาอี  ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข กรัณี การ กมาแว ||  ตา เอส็ มนั กี โซ่ฉ่ี ปาแว ||  มนั แม มตั แมกลั มิกดารา ||  
คุร องักสั มาร ยวีาลณัฮารา ||๒||  มนั อซ่าถ ซาแถ่ ยนั โกย ||  อะจรั จแร ตา นิรมลั โฮย ||  คุรมุข เอห์้ มนั เลยอา 
สวาร ||  ห่อแม วโิจห์ ตะเย วกิาร ||๓||  โย ตุ๋ร ราคิอนั เมล มิลาย ||  กะเด นา วชุิแรห์ สบดั สมาย ||  อาปณี  กะลา 
อาเป   ฮี ยาแณ ||  นานกั คุรมุข นาม ปะชาแณ ||๔||๕||๒๕||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  ห่อแม เวจ็ ซภั ญกั บอรานา ||  
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ดูแย ป๋าย ปะรัม ปุหล่านา ||  บโฮ่ จินตา จิตเเว อาป นา ปะชานา ||  ตัน่ถ่า กรัเตอา อนัเดน็ วฮิานา ||๑||  ฮิรแด ราม 
รโม่ห์ เมเร ป่าอี ||  คุรมุข รัสนา ฮรั รสัน ระส่าอี ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข ฮิรแด เยน็ ราม ปะชาตา ||  ญกัยวีนั เซว ยกุ จาเร 
ยาตา ||  ห่อแม มาร คุร สบดั ปะชาตา ||  กริปา กเร ปรัภ กะรัม บิถ่าตา ||๒||  เซ ยนั สจัเจ โย คุร สบดั มิลาเอ ||  ต่าวตั 
วรัเย ธาก รฮาเอ ||  นาม เนาว ์เน็ถ คุร เต ปาเอ ||  ฮรั กิรปา เต ฮรั วสัแซ มนั อาเอ ||๓||  ราม ราม กรัเตอา ซุค ซานตฺํ 
สะรีร ||  อนัตรั วสัแซ นา ลาแก ยมั ปีร ||  อาเป   ซาฮิบ อาป วยรฺี ||  นานกั เซว สดา ฮรั คุณี กะฮีร ||๔||๖||๒๖||  กอรี 
กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  โซ เกว็ วสิแร ยสิ เก ญีอ ์ปรานา ||  โซ เกว็ วสิแร ซภั ม่าเฮ สะมานา ||  เยต็ เซเวแอ ดรักา้ห์ ปัต 
ปัรวานา ||๑||  ฮรั เก นาม วโิทห์ บลั เยา ||  ตูน ํวสิแร่ห์ ตดั ฮี มรั เยา ||๑|| รเฮา ||  เตน็ ตูน ํวสิแร่ห์ เย ตุตถฺ อาป 
ปุหล่าเอ ||        
 เตน็ ตูน ํวสิแร่ห์ เย ดูแย ป่าเอ ||  มนัมุค อเกอานี โยนี ปาเอ ||๒||  ยนิ เอก็ มนั ตุธา เซ สตัคุร เซวา ลาเอ || ยนิ เอก็ มนั 
ตุธา เตน็ ฮรั มนั วซาเอ ||  คุรมะตี ฮรั นาม สมาเอ ||๓||  ยนิา โปแต ปุน เซ กิอาน บีจารี ||  ยนิา โปแต ปุน เตน็ ห่อแม 
มารี ||  นานกั โย นาม รัตเต เตน็ โก บลัฮารี ||๔||๗||๒๗||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  ตูน ํอกทั เกว็ กะเทอา ยา่เฮ ||  
คุร สบดั มารัณ มนั ม่าเฮ สะมาเฮ ||  เตเร คุณ อเนก  กีมตั แน่ห์ ป้าเฮ ||๑||  ยสิ กี บาณี เตส็ ม่าเฮ สมาณี  ||  เตรี อกทั 
กะทา คุร สบดั วคาณี ||๑|| รเฮา ||  แยห์ สตัคุร แตห์้ สตัซงัคตั บณาอี ||  แยห์ สตัคุร แซ่ห์เย  ฮรั คุณ กาอี ||  แยห์ 
สตัคุร ตะฮ่า ห่อแม สบดั ยลาอี ||๒||  คุรมุข เซวา แม่ห์ลี เทา ปาเอ ||  คุรมุข อนัตรั ฮรั นาม วซาเอ ||  คุรมุข ปะกตั ฮรั 
นาม สมาเอ ||๓||  อาเป   ดาต กเร ดาตาร ||  ปูเร สตัคุร เซ็ว ลแก เปอาร ||  นานกั นาม รัตเต เตน็ โก แยการ 
||๔||๘||๒๘||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  เอกสั เต ซภั รูป แฮ รังกา ||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั ซภั แซ่ห์ลงักา ||  ป๋ิน ป๋ิน 
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เวแค ฮรั ปรัภ รังกา ||๑||  เอก อะจรัจยฺ   เอโก แฮ โซอี ||  คุรมุข วจีาเร วริะลา โกอี ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ ปะแว ปรัภ 
ซภันี ทาอี ||  กฮ่า กุปัต ประกทั ปรัภ บณตั บณาอี ||  อาเป   สุเตอา เดย ์ยะกาอี ||๒||  เตส็ กี กีมตั กิแน นา โฮอี ||  
แกห์้ แกห์้ กะทนั กะแฮ ซภั โกอี ||  คุร สบดั สมาแว บูแฉ่ ฮรั โซอี ||๓||  ซุณ      ซุณ      เวแค สบดั มิลาเอ ||  วดัดี 
วเดอาอี คุร เซวา เต ปาเอ ||  นานกั นาม รัตเต ฮรั นาม สมาเอ ||๔||๙||๒๙||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค ซูตา 
มายอา โม่ห์ เปอาร ||  คุรมุข ยาเก คุณ กิอาน บีจาร ||  เซ ยนั ยาเก ยนิ นาม เปอาร ||๑||  แซ่ห์เย  ยาแก สแว นา โกย ||  
ปูเร คุร เต บูแฉ่ ยนั โกย ||๑|| รเฮา ||  อซนัตฺ  อนารี กะเด นา บูแฉ่ ||  กทันี กเร แต มายอา นาล ลูแฉ่ ||  อั้นถฺ อเกอานี 
กะเด นา ซ่ีแฉ่ ||๒||  เอส็ ยกุ แม่ห์ ราม นาม นิสตารา ||  วิระลา โก ปาเอ คุร สบดั วจีารา ||  อาป ตแร สกัเล กลุ 
อุถ่ารา ||๓||        
 เอส็ กลัยกุ แม่ห์ กะรัม ตะรัม นา โกอี ||  กะลี กา ยนมั จนัดาล แก กัร๋ โฮอี ||  นานกั นาม บินา โก มุกตั นา โฮอี 
||๔||๑o||๓o||  กอรี แม่ห์ลา ๓ กอุาเรรี ||  สจัจา อมรั สจัจา ปาตซ่าห์ ||  มนั ซาแจ ราเต ฮรั เวปัรวา่ห์ || สจัแจ แม่ฮลั สัจ 
นาม สะม่าห์ ||๑||  ซุณ      มนั เมเร สบดั วจีาร ||  ราม ยปัโปห์ เป่าวย์ลั อุตโรห์  ปารฺ ||๑|| รเฮา ||  ป่ัรเม อาแว   ป่ัรเม 
ยาย ||  เอห์้ ญกั ยนัเมอา ดูแย ป๋าย ||  มนัมุค นา เจแต อาแว   ยาย ||๒||  อาป ปุลา เก ปรัภ อาป ปุหลายอา ||  เอห์้ ญีโอ 
วดิาณี จากรี ลายอา ||  มฮ่า ดุค คทัเท บิรทา ยนมั กวายอา ||๓||  กิรปา กรั สตัคุรู   มิลาเอ ||  เอโก นาม เจเต วโิจห์ 
ปะรัม จุกาเอ ||  นานกั นาม ยเป เนา นอ เน็ถ ปาเอ ||๔||๑๑||๓๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  ยนิา คุรมุข ติอ๋ายอา เตน็ 
ปูโช ยาย ||  คุร เซวา เต มนั ปะตีอาย ||  เซ ตัน่วนัตฺ ฮรั นาม กมาย ||  ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี ปาย ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ 
เมเร ป่าอี ||  คุรมุข เซวา ฮรั ก๋าล ทาย ปาอี ||๑|| รเฮา ||  อาป ปะชาแณ มนั นิรมลั โฮย ||  ยวีนั มุกตั ฮรั ปาแว โซย ||  
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ฮรั คุณ กาแว มตั อูตมั โฮย ||  แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมาแว โซย ||๒||  ดูแย ป๋าย นา เซเวอา ยาย ||  ห่อแม มายอา มฮ่า บิค 
คาย ||  ปุต กทุาํบฺ กแร่ห์ โม่เฮอา มาย ||  มนัมุค อนัถ่า อาแว   ยาย ||๓||  ฮรั ฮรั นาม เดแว ยนั โซย || อนัเดน็ ปะกตั 
คุร สบัดี โฮย ||  คุรมตั วริะลา บูแฉ่ โกย ||  นานกั นาม สมาแว โซย ||๔||๑๒||๓๒ ||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  คุร 
เซวา ยกุ จาเร โฮอี ||  ปูรา ยนั การ กมาแว โกอี ||  อคุท นาม ตัน๋ ฮรั โตท นา โฮอี ||  แอแท  สดา ซุค ดรั โซ่ภา โฮอี 
||๑||  เอ มนั เมเร ปะรัม นา กีแย ||  คุรมุข เซวา อมัฤต รัส ปีแย ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร เซแวห์่ เซ มฮ่า ปุรัค ซนัซาเร ||  
อาป อุถเร กลุ สกลั นิสตาเร ||  ฮรั กา นาม รัคแคห์ อุร ต่าเร ||  นาม รัตเต ป่อยลั อุตแรห์ ปาเร ||๒||  สตัคุร เซแวห์่ 
สดา มนั ดาซา ||  ห่อแม มาร กมลั ปัรกาซา ||  อนัฮดั วาแย นิจยฺ กัร๋ วาซา ||  นาม รัตเต กัร๋ ม่าเฮ อุดาซา ||๓||  สัตคุร 
เซแวห์่ เตน็ กี สจัจี บาณี ||  ยกุ ยกุ ปักตี อาค วคาณี ||  อนัเดน็ ยแปห์ ฮรั ซารังคป์าณี ||        
 นานกั นาม รัตเต เน่ห์เกวลั นิรบาณี ||๔||๑๓||๓๓||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร มิแล วดัปาก ซนัโญก ||  ฮิรแด 
นาม เน็ต ฮรั รัส โปคค ์||๑||  คุรมุข ปราณี นาม ฮรั ติอ๋าย ||  ยนมั ยตี ล่าฮา นาม ปาย ||๑|| รเฮา ||  กิอาน คิอ๋าน คุร 
สบดั แฮ มีธา ||  คุร กิรปา เต กิแน วริะแล จคั ดีธา ||๒||  กะรัม กานดฺํ บโฮ่ กแร่ห์ อจารฺ ||  เบน็ นาแว ตริก ตริก 
อหงัการ ||๓||  บนัถัน่ บาเถ่โอ มายอา พาส ||  ยนั นานกั ชูแท คุร ปัรกาซ ||๔||๑๔||๓๔||   แม่ห์ลา ๓ กอรี แบรากณั ||  
แยซี ตัร่ตี อูปัร เม่ฆลา บรัซตั แฮ เกอา ตัร่ตี มะเถ่ ปาณี น่าฮี ||  แยเซ ตัร่ตี มะเถ่ ปาณี ปัรกาเซอา เบน็ ปะกา วรัสตั 
พิร่าฮี ||๑||  บาบา ตูน ํแอเซ ปะรัม จุกาฮี ||  โย กิช กรัต แฮ โซอี โกอี แฮ เร แตเซ ยาย สมาฮี ||๑|| รเฮา ||  อิสตรี ปุรัค 
โฮย แก เกอา โอย กะรัม กมาฮี ||  นานา รูป สดา ฮรั เตเร ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สมาฮี ||๒||  อิตเน ยนมั ปู๋ ล ปะเร เซ ยา ปายอา 
ตา ปู่ เล น่าฮี ||  ยา กา การัจ โซอี ปัร ยาแณ เย คุร แก สบดั สมาฮี ||๓||  เตรา สบดั ตูนแํฮ แฮ อาเป   ปะรัม กะฮาฮี ||  
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นานกั ตตั ตตั เซ็ว มิเลอา ปุนรัป ยนมั นา อาฮี  ||๔||๑||๑๕||๓๕||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๓ ||  ซภั ญกั กาแล วสั แฮ 
บาถ่า ดูแย ป๋าย ||  ห่อแม กะรัม กมาวเด มนัมุค มิแล สยาย ||๑||  เมเร มนั คุร จรัณี จิต ลาย ||  คุรมุข นาม นิถาน แล 
ดรักา้ห์ เลย ฉะดาย ||๑|| รเฮา ||  ลคั จอราซีห์ ป่ัรมะเด มนัฮธั อาแว   ยาย ||  คุร กา สบดั นา จีเนโอ เพร็ เพร็ โยนี ปาย 
||๒||  คุรมุข อาป ปะชาเณอา ฮรั นาม วสัเซอา มนั อาย  ||  อนัเดน็ ปักตี รัตเตอา ฮรั นาเม ซุค สมาย ||๓||  มนั สบดั 
มแร ปัรตีต โฮย ห่อแม ตะเย วกิาร ||  ยนั นานกั กรัมี ปาอีอนั ฮรั นามา ปะกตั ปันด๋าร ||๔||๒||๑๖||๓๖||  กอรี 
แบรากณั แม่ห์ลา ๓ ||  เปอีอะแร เดน็ จาร แฮ ฮรั ฮรั เลค็ ปายอา ||  โซ่ภาวนัตี นารฺ แฮ คุรมุข คุณ กายอา ||  เปวกัแร 
คุณ ซมัแล ซาโฮแร วาส ปายอา ||  คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาณีอา ฮรั ฮรั มนั ป่ายอา ||๑||  ซะสุแร เปอีแอ เป็ร วสัแซ กโฮ่ 
กิต เบถ็ ปาอีแอ ||  อาป นิรันยนั อลคั แฮ อาเป   เมลาอีแอ ||๑|| รเฮา ||        
 อาเป   ฮี ปรัภ เดห์้ มตั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||  วดัป่ากี สตัคุร มิแล มุค อมัฤต ปาอีแอ ||  ห่อแม ดุบิถา บินสั ยาย แซ่ห์เย  
ซุค สมาอีแอ ||  ซภั อาเป   อาป วรัตะดา อาเป   นาย ลาอีแอ ||๒||  มนัมุค กรับ นา ปายโอ อเกอาน อิอาเณ ||  สตัคุร 
เซวา นา กแร่ห์ เพร็ เพร็ ปัชตาเณ ||  กรัภ โยนี วาส ปายเด กรัเภ กลั ยาเณ ||  เมเร กรัเต เอแว ป่าวดา มนัมุค 
ปัรหม่าเณ ||๓||  เมแร ฮรั ปรัภ เลค ลิคายอา ตุ๋ร มสัตกั ปูรา ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา เป่เทอา คุร ซูรา ||  เมรา ปิตา 
มาตา ฮรั นาม แฮ ฮรั บนัถปั บีรา ||  ฮรั ฮรั บคสั มิลาย ปรัภ ยนั นานกั กีรา ||๔||๓||๑๗||๓๗||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา 
๓ ||  สตัคุร เต กิอาน ปายอา ฮรั ตตั บีจารา ||  มตั มลีณ ปัรกทั ไป๋ ยปั นาม มุรารา ||  เศว็ สะกตั มิทาอีอา จูกา 
อนัเถ่อารา ||  ตุ๋ร มสัตกั ยนิ โก ลิเคอา เตน็ ฮรั นาม เปอารา ||๑||  ฮรั กิต เบถ็ ปาอีแอ ซนัตฺ ยะโนห์ ยสิ เดค ฮอ ยวีา ||  
ฮรั เบน็ จะซา นา ยวีตี คุร เมเลโฮ ฮรั รัส ปีวา ||๑|| รเฮา ||  ฮอ ฮรั คุณ กาวา เน็ต ฮรั สุณี ฮรั ฮรั กตั กีนี ||  ฮรั รัส คุร 
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เต ปายอา เมรา มนั ตนั ลีนี ||  ตัน๋ ตัน๋ คุร สตั ปุรัค แฮ เยน็ ปะกตั ฮรั ดีนี ||  ยสิ คุร เต ฮรั ปายอา โซ คุร ฮมั กีนี ||๒||  
คุณดาตา ฮรั ราย แฮ ฮมั เอากะเณอาเร ||  ปาปี ปาทรั ดูบเด คุรมตั ฮรั ตาเร ||  ตูน ํคุณดาตา นิรมะลา ฮมั 
เอากะเณอาเร ||  ฮรั ซรัณากตั ราค เล่โฮ มูร มุกตัถฺ นิสตาเร ||๓||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ สดา คุรมะตี ฮรั ฮรั มนั ติอ๋ายอา ||  
สะยณั ฮรั ปรัภ ปายอา กัร๋ โซเฮลา กายอา ||  ฮรั ดยัอา ต๋าร ปรัภ เบนตี ฮรั ฮรั เจตายอา ||  ยนั นานกั มงัแก ตู๋ร เตน็ 
ยนิ สตัคุร ปายอา ||๔||๔||๑๘||๓๘||     กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ จอทา จอปะเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปันดิต ซาสตึ ซิมรัต ปเรอา ||  โยกี โกรัค โกรัค กเรอา ||  แม มูรัค ฮรั ฮรั ยปั ปเรอา ||๑||  นา ยานา เกอา กตั ราม 
ฮมารี ||  ฮรั ปัจยฺ มนั เมเร ตรั ป่อยลั ตู ตารี ||๑|| รเฮา ||        
 ซนัเนอาซี บิปูต ลาย เดห์้ สวารี  ||  ปัร ตเรอ ์เตอาก กรี บรัมห์จารี ||  แม มูรัค ฮรั อาส ตุมารี ||๒||  คตัตรี กะรัม กเร 
ซูรตณั ปาแว ||  ซูด แวส ปัร กิรัต กมาแว ||  แม มูรัค ฮรั นาม ฉะดาแว ||๓||  ซภั เตรี สริสทฺ ตูน ํอาป รเฮอา สมาอี ||  
คุรมุข นานกั เด วเดอาอี ||  แม อนัถเล ฮรั เทก ทิกาอี ||๔||๑||๓๙||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  นิรคุณ กะทา กะทา แฮ 
ฮรั กี ||  ปัจยฺ เมล็ ซาถู่   ซงัคตั ยนั กี ||  ตรั ป่อยลั อกทั กะทา ซุน ฮรั กี ||๑||  โคบินดฺ สตัซงัคตั เมลาย ||  ฮรั รัส รัสนา 
ราม กนุ กาย ||๑|| รเฮา ||  โย ยนั ติอ่าแวห์่ ฮรั ฮรั นามา ||  เตน็ ดาซนั ดาส กแร่ห์ ฮมั รามา ||  ยนั กี เซวา อูตมั กามา 
||๒||  โย ฮรั กี ฮรั กะทา สุณาแว  ||  โซ ยนั ฮมัแร มนั จิต ป่าแว ||  ยนั ปัก เรณ วดัป่ากี ปาแว ||๓||  ซนัตฺ ยนา เซ็ว 
ปรีต บนั อาอี  || ยนิ โก ลิคตั ลิเคอา ตุ๋ร ปาอี ||  เต ยนั นานกั นาม สมาอี ||๔||๒||๔o||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  
มาตา ปรีต กเร ปุต คาย ||  มีเน ปรีต ไป๋ ยลั นาย ||  สัตคุร ปรีต คุรซิกข ์มุค ปาย ||๑||  เต ฮรั ยนั ฮรั เมโล่ห์ ฮมั เปอาเร 
||  ยนิ มิเลอา ดุค ยา่เฮ ฮมาเร ||๑|| รเฮา ||  เยว็ เมล็ บชัเร กอ ูปรีต ลกาแว ||  กามนั ปรีต ยา เป็ร กัร๋ อาแว   ||  ฮรั ยนั 
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ปรีต ยา ฮรั ยสั กาแว ||๒||  ซาเร็งค ์ปรีต บแซ ยลั ต่ารา ||  นรัปัต ปรีต มายอา เดค ปซารา ||  ฮรั ยนั ปรีต ยแป 
นิรังการา ||๓||  นรั ปราณี ปรีต มายอา ตัน๋ คาเท ||  คุรมุข ปรีต คุร มิแล กลาเท ||  ยนั นานกั ปรีต ซ่าถ ปัก จาเท 
||๔||๓||๔๑||  กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  ป่ีคกั ปรีต ปีค ปรัภ ปาย ||  ปู่ เค ปรีต โฮแว อนั คาย ||  คุรซิกข ์ปรีต คุร เมล็ 
อาขาย ||๑||  ฮรั ดรัซนั เดโฮ ฮรั อาส ตุมารี ||  กรั กิรปา โลจฺ ปูร ฮมารี ||๑|| รเฮา ||  จกัว ีปรีต ซูรัจยฺ มุค ลาแก ||  มิแล 
เปอาเร ซภั ดุค เตอาแก ||  คุรซิกข ์ปรีต คุรู มุค ลาแก ||๒||  บชัเร ปรีต คีร มุค คาย ||  ฮิรแด บิกแซ เดแค มาย ||  
คุรซิกข ์ปรีต คุรู มุค ลาย ||๓||  โฮรฺ ซภั ปรีต มายอา โม่ห์ กาจา ||  บินสั ยาย กรูา กจั ปาจา ||  ยนั นานกั ปรีต ตริปัต 
คุร ซาจา ||๔||๔||๔๒||    
     
 กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  สตัคุร เซวา สพลั แฮ บณี ||  เยต็ เมล็ ฮรั นาม ติอ๋ายอา ฮรั ตะณี ||  ยนิ ฮรั ยปัเปอา เตน็ 
ปีแช ชูที กะหน่ี ||๑||  คุรซิกข ์ฮรั โบโล่ห์ เมเร ป่าอี ||  ฮรั โบลตั ซภั ปาป แล่ห์ ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ยบั คุร มิเลอา ตบั 
มนั วสั อายอา  ||  ต่าวตั ปันจฺ รเฮ่ ฮรั ติอ๋ายอา ||  อนัเดน็ นกัรี ฮรั คุณ กายอา ||๒||  สตัคุร ปัก ตู๋ร ยนิา มุค ลาอี ||  เตน็ 
กรู เตอาเก ฮรั เลว็ ลาอี ||  เต ฮรั ดรักา้ห์ มุค อูยลั ป่าอี ||๓||  คุร เซวา อาป ฮรั ป่าแว ||  กริษนั บลัภะดรึ คุร ปัก ลกั 
ติอ่าแว ||  นานกั คุรมุข ฮรั อาป ตราแว ||๔||๕||๔๓||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั อาเป   โยกี ดนัดาถ่ารี ||  ฮรั อาเป   
เราว ์รเฮอา บนัวารี || ฮรั อาเป   ตปั ตาแป ลาย ตารี ||๑||  แอซา      เมรา ราม รเฮอา ป่ัรปูร ||  นิกทั วสัแซ น่าฮี ฮรั ดูรฺ 
||๑|| รเฮา ||  ฮรั อาเป   สบดั สุรัต ตุ๋น อาเป   ||  ฮรั อาเป   เวแค วกิแซ อาเป   ||  ฮรั อาป ยปาย อาเป   ฮรั ยาเป ||๒||  
ฮรั อาเป   ซาเร็งค ์อมัฤตถ่ารา ||  ฮรั อมัฤต อาป ปีอาวณัฮารา ||  ฮรั อาป กเร อาเป   นิสตารา ||๓||  ฮรั อาเป   เบรี 
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ตุลฮา ตารา ||  ฮรั อาเป   คุรมะตี นิสตารา ||  ฮรั อาเป   นานกั ปาแว ปารา ||๔||๖||๔๔||   กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  
ซ่าห์ ฮมารา ตูน ํตะณี แยซี ตูน ํราส เดห์้ แตซี ฮมั เล่ห์ ||  ฮรั นาม วณนัแยห์่ รังค ์เซ็ว เย อาป ดยัอาล โฮย เดห์้ ||๑||  
ฮมั วณัยาเร ราม เก ||  ฮรั วณจัยฺ กราแว เด ราส เร ||๑|| รเฮา ||  ล่าฮา ฮรั ปะกตั ตัน๋ คะเทอา ฮรั สจัเจ ซ่าห์ มนั ป่ายอา 
||  ฮรั ยปั ฮรั วครั ลเดอา ยมั ยากาตี เนร นา อายอา  ||๒||  โฮรฺ วณจัยฺ กแร่ห์ วาปารีเอ อนนัตฺ ตรังกี ดุค มายอา ||  โอย 
เยแ่ฮ วณจัยฺ ฮรั ลายอา พลั เตฮ้า เตน็ ปายอา ||๓||  ฮรั ฮรั วณจัยฺ โซ ยนั กเร ยสิ กริปาล โฮย ปรัภ เดอี ||  ยนั นานกั 
ซ่าห์ ฮรั เซเวอา เพร็ เลคา มูล นา เลอี ||๔||๑||๗||๔๕||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  เยว็ ยนันะพี กรัภ ปาลตี สุต กี กรั 
อาซา ||  วดัดา โฮย ตัน๋ คาท เดย ์กรั โปคค ์บิลาซา ||  เตว็ ฮรั ยนั ปรีต ฮรั ราคดา เด อาป หะทาซา ||๑||    
     
 เมเร ราม แม มูรัค ฮรั ราค เมเร กซุยัอา ||  ยนั กี อุปมา ตุแฉ่ห์ วดยัอา ||๑|| รเฮา ||  มนัดรั กัร๋ อานนัดฺ ฮรั ฮรั ยสั มนั 
ป่าแว ||  ซภั รัส มีเธ มุค ลแกห์ ยา ฮรั คุณ กาแว ||  ฮรั ยนั ปัรวาร สถารฺ  แฮ อิก้ีห์ กลีุ ซภั ยกตั ฉะดาแว ||๒||  โย กิช 
กีอา โซ ฮรั กีอา ฮรั กี วเดอาอี ||  ฮรั ญีอ ์เตเร ตูน ํวรัตะดา ฮรั ปูญ กราอี ||  ฮรั ปะกตั ปันด๋าร ลฮายดา อาเป   วรัตาอี 
||๓||  ลาลา หาท วฮิาเฉ่อา เกอา เตส็ จตุราอี ||  เย ราจยฺ บฮาเล ตา ฮรั กลุาม ก่าซี โก ฮรั นาม กะด่าอี ||  ยนั นานกั ฮรั 
กา ดาส แฮ ฮรั กี วเดอาอี ||๔||๒||๘||๔๖||   กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||  กิรซาณี กิรซาณ กเร โลแจ ญีโอ ลาย ||  ฮลั 
โยแต อุดมั  กเร เมรา ปุต ต๋ี คาย ||  เตว็ ฮรั ยนั ฮรั ฮรั ยปั กเร ฮรั อนัตฺ ฉะดาย ||๑||  แม มูรัค กี กตั กีแย เมเร ราม ||  
คุร สัตคุร เซวา ฮรั ลาย ฮมั กาม ||๑|| รเฮา ||  แล ตุเร ซอดากรี ซอดากรั ต่าแว ||  ตัน๋ คทัเท อาซา กแร มายอา โม่ห์ 
วถ่าแว ||  เตว็ ฮรั ยนั ฮรั ฮรั โบลตา ฮรั โบลฺ ซุค ปาแว ||๒||  บิค ซนัแจ หทัวาณีอา แบห์้ หาท กมาย ||  โม่ห์ จู่ธ 
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ปซารา จู่ธ กา จู่เธ ลปัทาย ||  เตว็ ฮรั ยนั ฮรั ตัน๋ ซนัเจอา ฮรั ครัจ แล ยาย ||๓||  เอห์้ มายอา โม่ห์ กทุาํบฺ แฮ ป๋าย ดูแย 
พาส ||  คุรมะตี โซ ยนั ตแร โย ดาซนั ดาส ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ปัรกาซ ||๔||๓||๙||๔๗||   กอรี แบรากณั 
แม่ห์ลา ๔ ||  เน็ต ดินสั ราต ลาลจั กเร ป่ัรแม ปัรหม่ายอา ||  เวการ พิแร เวการีอา ศิร ป๋ารฺ อุธายอา ||  โย คุร กี ยนั 
เซวา กเร โซ กัร๋ แก กมั ฮรั ลายอา ||๑||  เมเร ราม โตรึ บนัถัน่ มายอา กัร๋ แก กมั ลาย ||  เน็ต ฮรั คุณ กาแวห์่ ฮรั นาม 
สมาย ||๑|| รเฮา ||  นรั ปราณี จากรี กเร นรัปัต ราเย อรัท ซภั มายอา ||  แก บนัแถ่ แก ดาน เลย ์แก นรัปัต มรั ยายอา ||  
ตัน๋ ตัน๋ เซวา สพลั สตัคุรู   กี เยต็ ฮรั ฮรั นาม ยปั ฮรั ซุค ปายอา ||๒||  เน็ต ซอดา ซูด กีแจ บโฮ่ ปาต กรั มายอา แก 
ตาอี ||  ยา ล่าฮา เดย ์ตา ซุค มเน โตแท มรั ยาอี ||  โย คุณ ซ่าฉ่ี คุร เซ็ว กเร เน็ต เน็ต ซุค ปาอี ||๓||    
     
 ยตินี ปูค อนั รัส ซาด แฮ ติตนี ปูค เพร็ ลาแก ||  ยสิ ฮรั อาป กริปา กเร โซ เวเจ ศิร คุร อาแก ||  ยนั นานกั ฮรั รัส 
ตริปเตอา เพร็ ปูค นา ลาแก ||๔||๔||๑o||๔๘||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมัแร มนั จิต ฮรั อาส เน็ต เกว็ เดคา ฮรั 
ดะรัส ตุมารา ||  เยน็ ปรีต ลาอี โซ ยาณตา ฮมัแร มนั จิต ฮรั บฮุต เปอารา ||  ฮอ กรุบานี คุร อาปเณ     เยน็ วชุิเรอา 
เมเลอา เมรา ศิรยนัฮารา ||๑||  เมเร ราม ฮมั ปาปี สรัณ ปะเร ฮรั ดุอาร ||  มตั นิรคุณ ฮมั เมแล กบัฮูน ํอปันี     กิรปา 
ต๋าร ||๑|| รเฮา ||  ฮมัเร เอากณุ บฮุต บฮุต แฮ บโฮ่ บาร บาร ฮรั กะณตั นา อาแว   ||  ตูน ํคุณวนัตา ฮรั ฮรั ดยัอาล ฮรั 
อาเป   บคสั แล่ห์ ฮรั ป่าแว ||  ฮมั อปัราถ่ี ราเค คุร ซงัคตี อุปเดส ดีโอ ฮรั นาม ฉะดาแว ||๒||  ตุมเร คุณ เกอา กฮ่า 
เมเร สตัคุรา ยบั คุร โบแล่ห์ ตบั บิซมั โฮย ยาย ||  ฮมั แยเซ อปัราถ่ี อวรฺั โกอี ราแค แยเซ ฮมั สตัคุร ราค ลีเอ ฉะดาย 
||  ตูน ํคุร ปิตา ตูนแํฮ คุร มาตา ตูน ํคุร บนัถปั เมรา สคา สคาย ||๓||  โย ฮมัรี เบถ็ โห่ตี เมเร สตัคุรา ซา เบถ็ ตุม ฮรั 
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ยาโณห์ อาเป   ||  ฮมั รุลเต พิระเต โกอี บาต นา ปูชตา คุร สตัคุร ซงัค ์กีเร ฮมั ทาเป ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู นานกั ยนั เกรา 
เยต็ มิเลแอ จูเก ซภั โศก ซนัตาเป ||๔||๕||๑๑||๔๙||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  กนัจนั นารี แม่ห์ ญีโอ ลุภตั แฮ โม่ห์ 
มีธา มายอา ||  กัร๋ มนัดรั โก่เร คุซี มนั อนั รัส ลายอา ||  ฮรั ปรัภ จิต นา อาวยั เกว็ ชูทา เมเร ฮรั รายอา ||๑||  เมเร ราม 
เอห์้  นีจ กะรัม ฮรั เมเร ||  คุณวนัตา ฮรั ฮรั ดยัอาล กรั กิรปา บคสั เอากณั ซภั เมเร ||๑|| รเฮา ||  กิช รูป นฮี กิช ยาต 
น่าฮี กิช ดัง๋ค ์นา เมรา ||  เกอา โม่ห์ แล โบแล่ห์ คุณ บิฮูน นาม ยปัเปอา นา เตรา ||  ฮมั ปาปี ซงัค ์คุร อุบเร ปุน 
สตัคุร เกรา ||๒||  ซภั ญีโอ เป็นดฺ มุค นกั ดีอา วรัตณั โก ปาณี ||  อนั คาณา กะปัร แปนณั ดีอา รัส อนั โป่กาณี ||  เยน็ 
ดีเอ โซ จิต นา อาวยั ปะซู ฮอ กรั ยาณี ||๓||  ซภั กีตา เตรา วรัตะดา ตูน ํอนัตรัยามี ||  ฮมั ยนัตฺ วจิาเร เกอา กแร่ห์ ซภั 
เคลฺ ตุม สุอามี ||  ยนั นานกั หาท วฮิาเฉ่อา ฮรั กลุมั กลุามี ||๔||๖||๑๒||๕o||    
     
 กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  เยว็ ยนันะพี สุตฺ ยณั ปาลตี ราแค นะดรั มะฉาร ||  อนัตรั บา้ฮรั มุค เด กิราส คิน คิน 
โปจาร ||  เตว็ สตัคุร คุรซิกข ์ราคตา ฮรั ปรีต เปอาร ||๑||  เมเร ราม ฮมั บาริก ฮรั ปรัภ เก แฮ อิอาเณ ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร 
สตัคุร ปาถ่า เยน็ ฮรั อุปเดส เด กีเอ เซอาเณ ||๑|| รเฮา ||  แยซี กะกนั พิรันตี อูดตี กปัเร บาเก วาลี ||  โอห์้ ราแค จีต 
ปีแช บิจ บจัเร เน็ต ฮิรแด ซาร สมาลี ||  เตว็ สตัคุร ซิกข ์ปรีต ฮรั ฮรั กี คุร ซิกข ์รัคแค ญีอ ์นาลี ||๒||  แยเซ กาตี ตีส 
บะตีส แฮ เวจ็ ราแค รัสนา มาส รัต เกรี ||  โกอี ยาโณห์ มาส กาตี แก กิช หาท แฮ ซภั วสักตั แฮ ฮรั เกรี ||  เตว็ ซนัตฺ 
ยนา กี นรั นินดา กแร่ห์ ฮรั ราแค แปจยฺ ยนั เกรี ||๓||  ป่าอี มตั โกอี ยาโณห์ กิซี แก กิช หาท แฮ ซภั กเร กรายอา ||  
ยรา มรา ตาป สิรัต ซาป ซภั ฮรั แก วสั แฮ โกอี ลาก นา สะแก  เบ็น ฮรั กา ลายอา ||  แอซา      ฮรั นาม มนั จิต เน็ต 
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ติอ่าโวห์ ยนั นานกั โย อนัตี ออซรั เลย ฉะดายอา ||๔||๗||๑๓||๕๑||  กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๔ ||  ยสิ มิเลแอ มนั โฮย 
อนนัดฺ โซ สตัคุร กะฮีแอ ||  มนั กี ดุบิถา บินสั ยาย ฮรั ปะรัม ปัด ลฮีแอ ||๑||  เมรา สัตคุร เปอารา กิต เบถ็ มิแล ||  ฮอ 
คิน คิน กรี นมสัการ เมรา คุร ปูรา เกว็ มิแล ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา ฮรั เมเลอา เมรา สตัคุร ปูรา ||  อิช ปุนนี ยนั เกรีอา 
เล สตัคุร ตู่รา ||๒||  ฮรั ปะกตั ดริราแว ฮรั ปะกตั สุแณ เตส็ สตัคุร มิลีแอ ||  โตทา มูล นา อาวยั ฮรั ลาภ เน็ต ดริรีแอ 
||๓||  ยสิ โก ริแด วิกาซ แฮ เป๋า ดูยา น่าฮี ||  นานกั เตส็ คุร เมล็ อุถแร ฮรั คุณ กาวา่ฮี ||๔||๘||๑๔||๕๒||   แม่ห์ลา ๔ 
กอรี ปูรบี ||  ฮรั ดยัอาล ดยัอา ปรัภ กีนี เมแร มนั ตนั มุค ฮรั โบลี ||  คุรมุข รังค ์เป่ยอา อตั กรูา ฮรั รังค ์ป่ีนี เมรี โจลี 
||๑||  อปัเน   ฮรั ปรัภ กี ฮอ โกลี ||  ยบั ฮมั ฮรั เซตี มนั มาเนอา กรั ดีโน ยกตั ซภั โกล อโมลี ||๑|| รเฮา ||  กแร่ห์ บิเบก 
ซนัตฺ ยนั ป่าอี โคจยฺ ฮิรแด เดค ดนัโด่ลี ||  ฮรั ฮรั รูป ซภั โยต สบาอี  ฮรั นิกทั วสัแซ ฮรั โกลี ||๒||    
     
 ฮรั ฮรั นิกทั วสัแซ ซภั ญกั แก อปัราํปัร ปุรัค อโตลี  ||  ฮรั ฮรั ประกทั กีโอ คุร ปูแร ศิร เวเจโอ คุร แป้ห์ โมลี ||๓||  
ฮรั ญี อนัตรั บา้ฮรั ตุม ซรัณากตั ตุม วดั ปุรัค วโดลี ||  ยนั นานกั อนัเดน็ ฮรั คุณ กาแว เมล็ สตัคุร คุร เวโจลี 
||๔||๑||๑๕||๕๓||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  ญกัยวีนั อปัราํปัร สุอามี ญกัดีซุร ปุรัค บิถ่าเต ||  เยต็ มารัก ตุม ปเรโรห์ 
สุอามี เตต็ มารัก ฮมั ยาเต ||๑||  ราม เมรา มนั ฮรั เซตี ราเต ||  สตัซงัคตั เมล็ ราม รัส ปายอา ฮรั ราแม นาม สมาเต 
||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ฮรั ฮรั ญกั เอาคถั ฮรั ฮรั นาม ฮรั ซาเต ||  เตน็ เก ปาป โดค ซภั บินเซ โย คุรมตั ราม รัส 
คาเต ||๒||  ยนิ โก ลิคตั ลิเค ตุ๋ร มสัตกั เต คุร ซนัโตค ซรั นาเต ||  ดุระมตั แมลฺ กอี ซภั เตน็ กี โย ราม นาม รังค ์ราเต 
||๓||  ราม ตุม อาเป   อาป อาป ปรัภ ธากรุ ตุม เยวดั อวรฺั นา ดาเต ||  ยนั นานกั นาม เลย ตาน ํยีแว ฮรั ยปัปีแอ ฮรั 
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กิรปา เต ||๔||๒||๑๖||๕๔||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  กแร่ห์ กริปา ญกัยวีนั ดาเต เมรา มนั ฮรั เซตี ราเจ ||  สตัคุร บจนั 
ดีโอ อตั นิรมลั ยปั ฮรั ฮรั ฮรั มนั มาเจ ||๑||  ราม เมรา มนั ตนั เบถ ลีโอ ฮรั ซาเจ ||  เยห์่ กาล แก มุค ยกตั ซภั 
กระเซอา คุร สัตคุร แก บจนั ฮรั ฮมั บาเจ ||๑|| รเฮา ||  ยนิ โก ปรีต น่าฮี ฮรั เซตี เต ซากตั มูร นรั กาเจ ||  เตน็ โก 
ยนมั มรัณ อตั ป่ารี เวจ็ วสิทา มรั มรั ปาเจ ||๒||  ตุม ดยัอาล สรัณ ปรัตปาลกัห์ โม โก ดีแย ดาน ฮรั ฮมั ยาเจ ||  ฮรั เก 
ดาส ดาส ฮมั กีแย มนั นิรัต กเร กรั นาเจ ||๓||  อาเป   ซ่าห์ วดัเด ปรัภ สุอามี ฮมั วณัยาเร แฮ ตา เจ ||  เมรา มนั ตนั 
ญีโอ ราส ซภั เตรี ยนั นานกั เก ซ่าห์ ปรัภ ซาเจ ||๔||๓||๑๗||๕๕||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  ตุม ดยัอาล สรับ   ดุค 
ป่ันยนั เอก็ บิโน สุโนห์ เด กาเน ||  ยสิ เต ตุม ฮรั ยาเน สุอามี โซ สัตคุร เมล เมรา ปราเน ||๑||  ราม ฮมั สตัคุร 
ปารบรัมห์ กรั มาเน ||  ฮมั มูร มุกตัถฺ อซุถ มตั โห่เต คุร สตัคุร แก บจนั ฮรั ฮมั ยาเน ||๑|| รเฮา ||  ยติเน รัส อนั รัส 
ฮมั เดเค ซภั ติตเน พีก พีกาเน ||    
     
 ฮรั กา นาม อมัฤต รัส จาเคอา เมล็ สตัคุร มีธ รัส กาเน ||๒||  ยนิ โก คุร สตัคุร นฮี เป่เทอา เต ซากตั มูร ดิวาเน ||  
เตน็ เก กรัมฮีณ ตุ๋ร ปาเอ เดค ดีปัก โม่ห์ ปะจาเน ||๓||  ยนิ โก ตุม ดยัอา กรั เมโล่ห์ เต ฮรั ฮรั เซว ลกาเน ||  ยนั 
นานกั ฮรั ฮรั ฮรั ยปั ปรักเท มตั คุรมตั นาม สมาเน ||๔||๔||๑๘||๕๖||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั โซ ปรัภ สดา 
นาล แฮ สุอามี กโฮ่ กิแท ฮรั ปโฮ่ นะซีแอ ||  ฮรั อาเป   บคสั เลย ปรัภ ซาจา ฮรั อาป ฉะดาเอ ฉุทีแอ ||๑||  เมเร มนั 
ยปั ฮรั ฮรั ฮรั มนั ยปัปีแอ ||  สตัคุร กี ซรัณาอี ปัจยฺ ปอ เมเร มนา คุร สตัคุร ปีแช ฉุทีแอ ||๑|| รเฮา ||  เมเร มนั เซโวห์่ 
โซ ปรัภ สรับ ซุคดาตา เยต็ เซเวแอ นิจยฺ กัร๋ วซีแอ ||  คุรมุข ยาย ลโฮ่ กัร๋ อปันา กสั จนัดนั ฮรั ยสั กะส่ีแอ ||๒||  เมเร 
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มนั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ยสั อูตมั แล ล่าฮา ฮรั มนั หะซีแอ ||  ฮรั ฮรั อาป ดยัอา กรั เดแว ตา อมัฤต ฮรั รัส จะคีแอ ||๓||  
เมเร มนั นาม บินา โย ดูแย ลาเก เต ซากตั นรั ยมั กทีุแอ ||  เต ซากตั โจร ยนิา นาม วซิาเรอา มนั เตน็ แก นิกทั นา 
ปิทีแอ ||๔||  เมเร มนั เซโวห์่ อลคั นิรันยนั นรัฮรั เยต็ เซเวแอ เลคา ฉุทีแอ ||  ยนั นานกั ฮรั ปรัภ ปูเร กีเอ คิน มาซา 
โตลฺ นา กะท่ีแอ ||๕||๕||๑๙||๕๗||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมัเร ปราน วสักตั ปรัภ ตุมแร เมรา ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตรี ||  
ดยัอา กแร่ห์ ฮรั ดะรัส ดิคาโวห์ เมแร มนั ตนั โลจฺ กะเณรี ||๑||  ราม เมแร มนั ตนั โลจฺ มิลณั ฮรั เกรี ||  คุร กริปาล 
กริปา กินจตั คุร กีนี ฮรั มิเลอา อาย  ปรัภ เมรี ||๑|| รเฮา ||  โย ฮมัแร มนั จิต แฮ สุอามี ซา เบถ็ ตุม ฮรั ยาโนห์ เมรี ||  
อนัเดน็ นาม ยปี ซุค ปาอี เน็ต ยวีา อาส ฮรั เตรี ||๒||  คุร สตัคุร ดาแต ปันทฺ บตายอา ฮรั มิเลอา อาย  ปรัภ เมรี ||  
อนัเดน็ อนดฺั เป่ยอา วดัป่ากี ซภั อาส ปุย ียนั เกรี ||๓||  ญกนันาท ญกัดีซุร กรัเต ซภั วสักตั แฮ ฮรั เกรี ||  ยนั นานกั 
ซรัณากตั อาเอ ฮรั ราโค่ห์ แปจยฺ ยนั เกรี ||๔||๖||๒o||๕๘||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  เอห์้ มนูอา คิน นา ทิแก บโฮ่ รังกี 
แดห์้ แดห์้ ดิส จลั จลั ฮาเฎ    ||    
     
 คุร ปูรา ปายอา วดัป่ากี ฮรั มนัตรึ ดีอา มนั ธาเฎ ||๑||  ราม ฮมั สตัคุร ลาเล กา้นเํด ||๑|| รเฮา ||  ฮมัแร มสัตกั ดาก 
ดะกานา ฮมั กะรัจยฺ คุรู บโฮ่ ซ่าเฎ ||  ปัรอุปการ ปุน บโฮ่ กีอา ป๋อ ดุตรั ตารฺ ปราเฎ ||๒||  ยนิ โก ปรีต ริแด ฮรั น่าฮี 
เตน็ กเูร กา้ดนั กา้เด่ ||  เยว็ ปาณี กากดั บินสั ยาต แฮ เตว็ มนัมุค กรัภ กะล่าเด ||๓||  ฮมั ยาเนอา กะชู นา ยาแน่ห์ 
อาแก เยว็ ฮรั ราแค เตว็ ธาเฎ ||  ฮมั ปู๋ ล จูก คุร กิรปา ต่าโรห์ ยนั นานกั กตุเร กา้เด ||๔||๗||๒๑||๕๙||  กอรี ปูรบี 
แม่ห์ลา ๔ ||  กาม กโรถ นะกรั บโฮ่ ปะเรอา เมล็ ซาถู่   คนัดลั คนัดา เฮ ||  ปูรัน ลิคตั ลิเค คุร ปายอา มนั ฮรั เลว็ 
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มนัดลั มนัดา เฮ ||๑||  กรั ซาถู่   อนัยลีุ  ปุน วดัดา เฮ ||  กรั ดนัดอต ปุน วดัดา เฮ ||๑|| รเฮา ||  ซากตั ฮรั รัส ซาด นา 
ยาเนอา เตน็ อนัตรั ห่อแม กนัดา เฮ ||  เยว็ เยว็ จแลห์ จุแภ ดุค ปาแวห์ ยมักาล ซะแฮ ศิร ดนัดา เฮ ||๒||  ฮรั ยนั ฮรั ฮรั 
นาม สมาเณ ดุค ยนมั มรัณ เป๋าว ์คนัดา เฮ ||  อบินาซี ปุรัค ปายอา ปัรเมซรั บโฮ่ โซ่ภ คนัดฺ บแรห์มนัดา เฮ ||๓||  ฮมั 
กะรีบ มสักีน ปรัภ เตเร ฮรั ราค ราค วดั วดัดา เฮ ||  ยนั นานกั นาม อถารฺ เทก แฮ ฮรั นาเม ฮี ซุค มนัดา เฮ 
||๔||๘||๒๒||๖o||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  เอส็ กรั แม่ห์ ฮรั ราม ราย แฮ กิช ซาด นา ปาแว ต่ีธา ||  ฮรั ดีน ดยัอาล 
อนุกแร่ห์ กีอา ฮรั คุร สบัดี จคั ดีธา ||๑||  ราม ฮรั กีรตนั คุร เลว็ มีธา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั อกมั อะโกจรั ปารบรัมห์ แฮ 
เมล็ สตัคุร ลาก บะซีธา ||  ยนิ คุร บจนั สุคาเน  ฮีอแร เตน็ อาแก อาณ ปรีธา ||๒||  มนัมุค ฮีอรา อตั กะโธรฺ แฮ เตน็ 
อนัตรั การ กรีธา ||  บิซีอรั โก บโฮ่ ดูตถฺ ปีอาอีแอ บิค นิกแซ โพลฺ พลีุธา ||๓||  ฮรั ปรัภ อาน     มิลาโวห์่ คุร ซาถู่   
กสั กะรุร สบดั มุค ลีธา ||  ยนั นานกั คุร เก ลาเล โกเล ลกั ซงัคตั กรูอา มีธา ||๔||๙||๒๓||๖๑||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  
ฮรั ฮรั อรัท สะรีร ฮมั เบเจอา ปูเร คุร แก อาเก ||  สตัคุร ดาแต นาม ดิรายอา มุค มสัตกั ปาก สป่าเก ||๑||  ราม คุรมตั 
ฮรั เลว็ ลาเก ||๑|| รเฮา ||    
     
 กทั กทั รมยัอา รมตั ราม ราย คุร สบดั คุรู เลว็ ลาเก ||  ฮอ มนั ตนั เดโว กาท คุรู โก เมรา ปะหราํ ป๋อ คุร บจันี ป่าเก 
||๒||  อนัเถ่อาเเร ดีปัก อาน     ยลาเอ คุร กิอาน คุรู เลว็ ลาเก ||  อเกอาน อนัเถ่รา บินสั บินาเซโอ กัร๋ วสัตฺ ลฮี มนั 
ยาเก ||๓||  ซากตั บะถิก มายอาถ่ารี เตน็ ยมั โยฮ่นั ลาเก ||  อุน  สตัคุร อาแก ศีสฺ        นา เบเจอา โอย อาแวห์่ ยา่เฮ 
อป่าเก ||๔||  ฮมัรา บิโน สุโนห์ ปรัภ ธากรุ ฮมั สรัณ ประภู ฮรั มาเก ||  ยนั นานกั กี ลจัยฺ ปาต คุรู แฮ ศิร เบเจโอ 
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สตัคุร อาเก ||๕||๑o||๒๔||๖๒||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมั อหงัการี  อหงัการ อเกอาน มตั คุร มิเลแอ อาป กวายอา ||  
ห่อแม โรค เกยอา ซุค ปายอา ตัน๋ ตัน๋ คุรู ฮรั รายอา ||๑||  ราม คุร แก บจนั ฮรั ปายอา ||๑|| รเฮา ||  เมแร ฮีอแร ปรีต 
ราม ราย กี คุร มารัก ปันทฺ บตายอา ||  เมรา ญีโอ เป็นดฺ ซภั สตัคุร อาแก เยน็ วชุิเรอา ฮรั กลั ลายอา ||๒||  เมแร 
อนัตรั ปรีต ลกี เดคนั โก คุร ฮิรเด นาล ดิคายอา ||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ เป่ยอา มนั โมแร คุร อาแก อาป เวจายอา ||๓||  ฮมั 
อปัราถ ปาป บโฮ่ กีเน กรั ดุสที โจร จุรายอา ||  อบั นานกั ซรัณากตั อาเอ ฮรั ราโค่ห์ ลาจยฺ ฮรั ป่ายอา 
||๔||๑๑||๒๕||๖๓||  กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมตั บาแย สบดั อนาฮดั คุรมตั มนูอา กาแว ||  วดัป่ากี คุร ดรัซนั 
ปายอา ตัน๋ ตัน๋ คุรู เลว็ ลาแว ||๑||  คุรมุข ฮรั เลว็ ลาแว ||๑|| รเฮา ||  ฮมัรา ธากรุ สตัคุร ปูรา มนั คุร กี การ กมาแว ||  
ฮมั มลั มลั โต่แวห์่ ปาว คุรู เก โย ฮรั ฮรั กะทา สุนาแว ||๒||  ฮิรแด คุรมตั ราม ระส่าเอณ็ เยห์่วา ฮรั คุณ กาแว ||  มนั 
รสกั รสกั ฮรั รัส อาข่าเน เพร็ บฮุร นา ปูค ลกาแว ||๓||  โกอี กแร อุปาว  อเนก  บโฮเตเร เบน็ กิรปา นาม นา ปาแว ||  
ยนั นานกั โก ฮรั กิรปา ต่ารี มตั คุรมตั นาม ดริราแว ||๔||๑๒||๒๖||๖๔||   ราก กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมุข ยนิดู 
ยปั นาม กรัมมา ||  มตั มาตา มตั ญีโอ นาม มุค รามา ||  ซนัโตค ปิตา กรั คุร ปุรัค อยนัมา ||    
     
 วดัป่ากี เมล็ รามา ||๑||  คุร โยกี ปุรัค มิเลอา รังค ์มาณี ญีโอ ||  คุร ฮรั รังค ์รัตรา สดา นิรบาณี ญีโอ ||  วดัป่ากี เมล็ 
ซุฆรั สุยาณี ญีโอ ||  เมรา มนั ตนั ฮรั รังค ์ป่ินนา ||๒||  อาโวห์่  ซนัโตห์ เมล็ นาม ยป้าฮา ||  เวจ็ ซงัคตั นาม สดา แล 
ล่าฮา ญีโอ ||  กรั เซวา ซนัตา อมัฤต มุค ป้าฮา ญีโอ ||  เมล็ ปูรัน ลิเคอะเร ตุ๋ร กรัมา ||๓||  ซาวณั   วรัส อมัฤต ญกั 
ชายอา ญีโอ ||  มนั โมรฺ โกห์กะรา สบดั มุค ปายอา ||  ฮรั อมัฤต วธุรา มิเลอา ฮรั รายอา ญีโอ ||  ยนั นานกั เปรม 
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รตนันา ||๔||๑||๒๗||๖๕||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  เอา    ซะคี คุณ กามณั กรีฮา ญีโอ ||  เมล็ ซนัตฺ ยนา รังค ์มาแณ่ห์ 
รลีอา ญีโอ ||  คุร ดีปัก กิอาน สดา มนั บลีอา ญีโอ ||  ฮรั ตุแธ ดุ๋ล ดุ๋ล มิลีอา ญีโอ ||๑||  เมแร มนั ตนั เปรม ลกา ฮรั 
โด่เล ญีโอ ||  แม เมเล มิตรึ สตัคุร เวโจเล ญีโอ ||  มนั เดวาน ํซนัตา เมรา ปรัภ เมเล ญีโอ ||  ฮรั วิทเรโอห์ สดา โก่เล 
ญีโอ ||๒||  วสั เมเร เปอาเรอา วสั เมเร โควดิา ฮรั กรั กิรปา มนั วสั ญีโอ ||  มนั จินเดอะรา พลั ปายอา เมเร โควนิดา 
คุร ปูรา เวค วกิสั ญีโอ ||  ฮรั นาม มิเลอา โซหากณี เมเร โควนิดา มนั อนัเดน็ อนดฺั แร่ฮสั ญีโอ ||  ฮรั ปายอะรา 
วดัป่ากีอี เมเร โควนิดา เน็ต แล ล่าฮา มนั หสั ญีโอ ||๓||  ฮรั อาป อุปาเอ ฮรั อาเป   เวแค ฮรั อาเป   กาแร ลายอา 
ญีโอ ||  เอก็ คาแวห์ บคสั โตท นา อาแว   อิกนา พะกา ปายอา ญีโอ ||  เอก็ ราเย ตะคตั บะแฮ เน็ต ซุคีเอ อิกนา ปิค 
มงักายอา ญีโอ ||  ซภั อิโก สบดั วรัตะดา เมเร โควดิา ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ญีโอ ||๔||๒||๒๘||๖๖||  กอรี มาจฉฺ 
แม่ห์ลา ๔ ||  มนั ม่าฮี มนั ม่าฮี เมเร โควนิดา ฮรั รังค ์รัตตา มนั ม่าฮี ญีโอ ||  ฮรั รังค ์นาล นา ลคีแอ เมเร โควดิา คุร 
ปูรา อลคั ลคาฮี ญีโอ ||  ฮรั ฮรั นาม ปัรกาเซอา เมเร โควนิดา ซภั ดาลดั ดุค แล่ห์ ยาฮี ญีโอ ||  ฮรั ปัด อูตมั ปายอา 
เมเร โควนิดา วดัป่ากี นาม สมาฮี ญีโอ ||๑||  แนณี เมเร เปอาเรอา แนณี เมเร โควิดา กิแน ฮรั ปรัภ ดิธรา แนณี ญีโอ 
||  เมรา มนั ตนั บฮุต แบราเกอา เมเร โควนิดา ฮรั บาโฉ่ห์ ตัน๋ กมุแลณี ญีโอ ||    
     
 ซนัตฺ ยนา เมล็ ปายอา เมเร โควดิา เมรา ฮรั ปรัภ สะยณั แซณี ญีโอ ||  ฮรั อาย  มิเลอา ญกัยวีนั เมเร โควนิดา แม ซุค 
วฮิาณี แรณี ญีโอ ||๒||  แม เมโล่ห์ ซนัตฺ เมรา ฮรั ปรัภ สะยณั แม มนั ตนั ปุค ลกาอีอา ญีโอ ||  ฮอ แร่ห์ นา สะโก 
เบน็ เดเค เมเร ปรีตมั แม อนัตรั บิรโฮห์ ฮรั ลาอีอา ญีโอ ||  ฮรั รายอา เมรา สะยณั เปอารา คุร เมเล เมรา มนั ยวีาอีอา 
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ญีโอ ||  เมแร มนั ตนั อาซา ปูรีอา เมเร โควนิดา ฮรั มิเลอา มนั วาถ่าอีอา ญีโอ ||๓||  วารี เมเร โควนิดา วารี เมเร 
เปอาเรอา ฮอ ตุตถฺ วทิเรโอห์ สดั วารี ญีโอ ||  เมแร มนั ตนั เปรม ปิรัม กา เมเร โควดิา ฮรั ปูนย ีราค ฮมารี ญีโอ ||  
สตัคุร วสิท เมล เมเร โควนิดา ฮรั เมเล กรั แรบารี ญีโอ ||  ฮรั นาม ดยัอา กรั ปายอา เมเร โควนิดา ยนั นานกั สรัณ 
ตุมารี ญีโอ ||๔||๓||๒๙||๖๗||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  โจย ีเมเร โควนิดา โจย ีเมเร เปอาเรอา ฮรั ปรัภ เมรา โจย ี
ญีโอ ||  ฮรั อาเป   กานห์ อุปายดา เมเร โควดิา ฮรั อาเป   โกปี โคย ีญีโอ ||  ฮรั อาเป   ซภั กทั โปกดา เมเร โควนิดา 
อาเป   รซีอา โป่กี ญีโอ ||  ฮรั สุยาณ นา ปุลีอ ์เมเร โควนิดา อาเป   สตัคุร โยกี ญีโอ ||๑||  อาเป   ยกตั อุปายดา เมเร 
โควดิา ฮรั อาป เคแล บโฮ่ รังกี ญีโอ ||  อิกนา โปคค ์โป่กายดา เมเร โควนิดา เอก็ นะกนั พิแร่ห์ นงัค ์นงักี ญีโอ ||  
อาเป   ยกตั อุปายดา เมเร โควดิา ฮรั ดาน เดแว ซภั มงักี ญีโอ ||  ปักตา นาม อาถารฺ แฮ เมเร โควนิดา ฮรั กะทา 
มงัแกห์ ฮรั จงักี ญีโอ ||๒||  ฮรั อาเป   ปะกตั กรายดา เมเร โควนิดา ฮรั ปักตา โลจฺ มนั ปูรี ญีโอ ||  อาเป   ยลั ทลั 
วรัตะดา เมเร โควดิา เราว ์รเฮอา นฮี ดูรี ญีโอ ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั อาป แฮ เมเร โควดิา ฮรั อาป รเฮอา ป่ัรปูรี ญีโอ ||  
ฮรั อาตมั ราม ปซาเรอา เมเร โควนิดา ฮรั เวแค อาป ฮดูรี ญีโอ ||๓||  ฮรั อนัตรั วายา ปอณ แฮ เมเร โควนิดา ฮรั อาป 
วยาเอ เตว็ วาแย ญีโอ ||  ฮรั อนัตรั นาม นิถาน แฮ เมเร โควนิดา คุร สับดี ฮรั ปรัภ กาแย ญีโอ ||  อาเป   สรัณ 
ปวายดา เมเร โควนิดา ฮรั ปะกตั ยนา ราค ลาแย ญีโอ ||    
     
 วดัป่ากี เมล็ ซงัคตี เมเร โควนิดา ยนั นานกั นาม เซ็ถ กาแย ญีโอ ||๔||๔||๓o||๖๘||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  แม ฮรั 
นาแม ฮรั บิรโฮห์ ลกาอี ญีโอ ||  เมรา ฮรั ปรัภ เมต็ มิแล ซุค ปาอี ญีโอ ||  ฮรั ปรัภ เดค ยวีา เมรี มาอี ญีโอ ||  เมรา 
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นาม สคา ฮรั ป่าอี ญีโอ ||๑||  คุณ กาโวห์่ ซนัตฺ ญีโอ เมเร ฮรั ปรัภ เกเร ญีโอ ||  ยปั คุรมุข นาม ญีโอ ปาก วเดเร ญีโอ 
||  ฮรั ฮรั นาม ญีโอ ปราน ฮรั เมเร ญีโอ ||  เพร็ บฮุร นา เป่าวย์ลั เพเร ญีโอ ||๒||  เกว็ ฮรั ปรัภ เวคา เมแร มนั ตนั เจา 
ญีโอ ||  ฮรั เมโล่ห์ ซนัตฺ ญีโอ มนั ลกา เป๋า ญีโอ ||  คุร สบัดี ปาอีแอ ฮรั ปรีตมั เรา ญีโอ ||  วดัป่ากี ยปั เนา ญีโอ ||๓||  
เมแร มนั ตนั วดัรี โควนิดฺ ปรัภ อาซา ญีโอ ||  ฮรั เมโล่ห์ ซนัตฺ ญีโอ โควดิ ปรัภ ปาซา ญีโอ ||  สัตคุร มตั นาม สดา 
ปัรกาซา ญีโอ ||  ยนั นานกั ปูระรี มนั อาซา ญีโอ ||๔||๕||๓๑||๖๙||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา บิรฮี นาม มิแล ตา 
ยวีา ญีโอ ||  มนั อนัดรั อมัฤต คุรมตั ฮรั ลีวา ญีโอ ||  มนั ฮรั รังค ์รัตรา ฮรั รัส สดา ปีวา ญีโอ ||  ฮรั ปายอะรา มนั 
ยวีา ญีโอ ||๑||  เมแร มนั ตนั เปรม ลกา ฮรั บาณ ญีโอ ||  เมรา ปรีตมั มิตรึ ฮรั ปุรัค สุยาณ ญีโอ ||  คุร เมเล ซนัตฺ ฮรั 
ซุฆรั สุยาณ ญีโอ ||  ฮอ นาม วโิทห์ กรุบาณ ญีโอ ||๒||  ฮอ ฮรั ฮรั สะยณั ฮรั มีต ดะซาอี ญีโอ ||  ฮรั ดะโซห์ ซนัโตห์ 
ญี ฮรั โคจยฺ ปวาอี ญีโอ ||  สัตคุร ตุธะรา ดะเซ ฮรั ปาอี ญีโอ ||  ฮรั นาเม นาม สมาอี ญีโอ ||๓||  แม เวดนั เปรม ฮรั 
บิรโฮห์ ลกาอี ญีโอ ||  คุร ซรัถ่า ปูร อมัฤต มุค ปาอี ญีโอ ||  ฮรั โฮโอ ดยัอาล ฮรั นาม ติอ๋าอี ญีโอ ||  ยนั นานกั ฮรั 
รัส ปาอี ญีโอ ||๔||๖||๒o||๑๘||๓๒||๗o||     
 แม่ห์ลา ๕ ราก กอรี กอุาเรรี จอปะเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กิน เบถ็ กซุลั โหต เมเร ป่าอี ||  เกว็ ปาอีแอ ฮรั ราม สฮาอี  ||๑|| รเฮา ||  กซุลั นา กแร่ห์ เมรี ซภั มายอา ||  อูเจ มนัดรั 
ซุนดรั ชายอา ||  จู่เธ ลาลจั ยนมั กวายอา || ||๑||    
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 หสัตี โก่เร เดค วกิาซา ||  ลสักรั โยเร เนบ ควาซา ||  กลั เยวรี ห่อแม เก พาซา ||๒||  ราจยฺ กมาแว แดห์้ ดิส ซารี ||  
มาแณ รังค ์โปคค ์บโฮ่ นารี ||  เยว็ นรัปัต สุปแน เปข่ารี ||๓||  เอก กซุลั โม โก สตัคุรู   บตายอา ||  ฮรั โย กิช กเร โซ 
ฮรั เกอา ปักตา ป่ายอา ||  ยนั นานกั ห่อแม มาร สมายอา ||๔||  เอน็ เบถ็ กซุลั โหต เมเร ป่าอี ||  เอว็ ปาอีแอ ฮรั ราม 
สฮาอี  ||๑|| รเฮา ดูยา ||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  เกว็ ประมีแอ ปะหราํ กิส กา โฮอี ||  ยา ยลั ทลั มฮีอลั รเวอา โซอี ||  
คุรมุข อุบเร มนัมุค ปัต โคอี ||๑||  ยสิ ราแค อาป ราม ดยัอารา ||  เตส็ นฮี ดูยา โก ปฮุจนัฮารา ||๑|| รเฮา ||  ซภั แม่ห์ 
วรัแต เอก อนนัตา ||  ตา ตูน ํซุค โซโอ โฮย อจินตา ||  โอห์้ ซภั กิช ยาแณ โย วรัตนัตา ||๒||  มนัมุค โมย ยนิ ดูย ี
เปอาซา ||  บโฮ่ โยนี ปะแวห์่ ตุ๋ร กิรัต ลิเคอาซา ||  แยซา บีแยห์่ แตซา คาซา ||๓||  เดค ดะรัส มนั เป่ยอา วกิาซา ||  
ซภั นดัรี อายอา  บรัมห์ ปัรกาซา ||  ยนั นานกั กี ฮรั ปูรัน อาซา ||๔||๒||๗๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  กอี ยนมั เป๋ย 
กีท ปะตงักา ||  กอี ยนมั กจัยฺ มีน กรัุงกา ||  กอี ยนมั ปังคี สรัป โฮยโอ ||  กอี ยนมั แฮวรั บริค โญยโอ ||๑||  เมล็ 
ญกัดีส มิลนั กี บรีอา ||  จิรังกาล เอห์้  เดห์้ ซนัยฺรีอา ||๑|| รเฮา ||  กอี ยนมั แซล เกร็ กเรอา ||  กอี ยนมั กรัภ *เฮร็ 
คเรอา ||  กอี ยนมั ซาค กรั อุปายอา   ||  ลคั จอราซีห์ โยน ประมายอา ||๒||  ซ่าถซงัค ์เป่ยโอ ยนมั ปราปัต ||  กรั เซวา 
ปัจยฺ ฮรั ฮรั คุรมตั ||  เตอาก มาน จู่ธ อภิมาน ||  ยวีตั มแร่ห์ ดรักา้ห์ ปัรวาน ||๓||  โย กิช โฮอา โซ ตุจฉฺ เต โหก ||  
อวรฺั นา ดูยา กรัแณ โยก ||  ตา มิลีแอ ยา แล่ห์ มิลาย ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ฮรั คุณ กาย ||๔||๓||๗๒||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา 
๕ ||  กะรัม ปู๋ ม แม่ห์ โบโอห์ นาม ||  ปูรัน โฮย ตุมารา กาม ||  พลั ปาแวห์ มิแท ยมั ตราส ||  เน็ต กาแวห์่ ฮรั ฮรั คุณ 
ยาส ||๑||  ฮรั ฮรั นาม อนัตรั อุร ต๋าร ||  ซ่ีฆรั การัจ เล่โฮ สวาร ||๑|| รเฮา ||  อปัเน ปรัภ เซ็ว โฮโอ ซาวถาน ||  ตา ตูน ํ
ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||    
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 อุกตั เซอาณปั สกัลี เตอาก ||  ซนัตฺ ยนา กี จรัณี ลาก ||๒||  สรับ   ญีอ ์แฮ ยา แก หาท ||  กะเด นา วชุิแร ซภั แก ซาท 
||  อุปาว  โฉด กะโฮ เตส็ กี โอท ||  นิมคั ม่าเฮ โฮแว เตรี โชท ||๓||  สดา นิกทั กรั เตส็ โน ยาณ ||  ปรัภ กี อาเกอา สตั 
กรั มาน ||  คุร แก บจนั มิทาโวห์่ อาป ||  ฮรั ฮรั นาม นานกั ยปั ยาป ||๔||๔||๗๓||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กา 
บจนั สดา อบินาซี ||  คุร แก บจนั กะที ยมั พาซี ||  คุร กา บจนั ญีอ ์แก ซงัค ์||  คุร แก บจนั รแจ ราม แก รังค ์||๑||  โย 
คุร ดีอา โซ มนั แก กาม ||  ซนัตฺ กา กีอา สตั กรั มาน ||๑|| รเฮา ||  คุร กา บจนั อะทลั อเชด ||  คุร แก บจนั กทัเท 
ปะหราํ เปด ||  คุร กา บจนั กะแตห์ นา ยาย ||  คุร แก บจนั ฮรั เก คุณ กาย ||๒||  คุร กา บจนั ญีอ ์แก ซาท ||  คุร กา 
บจนั อนาท โก นาท ||  คุร แก บจนั นรัก นา ปแว ||  คุร แก บจนั รัสนา อมัฤต รแว ||๓||  คุร กา บจนั ปัรกทั ซนัซาร 
||  คุร แก บจนั นา อาแว   ฮาร ||  ยสิ ยนั โฮเอ อาป กริปาล || นานกั สตัคุร สดา ดยัอาล ||๔||๕||๗๔||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  เยน็ กีตา มาที เต รตนั ||  กรัภ แม่ห์ ราเคอา เยน็ กรั ยตนั ||  เยน็ ดีนี โซ่ภา วเดอาอี ||  เตส็ ปรัภ โก อาธ 
แป้ฮรั ติอ๋าอี ||๑||  รมยัอา เรน ซ่าถ ยนั ปาโว ||  คุร เมล็ อปันา คซมั ติอ่าโว ||๑|| รเฮา ||  เยน็ กีตา มูร เต บกัตา ||  เยน็ 
กีตา เบสุรัต เต สุรตา ||  ยสิ ปัรสาด นแว เน็ถ ปาอี ||  โซ ปรัภ มนั เต บิสรัต น่าฮี ||๒||  เยน็ ดีอา นิทาเว โก ทาน ||  
เยน็ ดีอา นิมาเน โก มาน ||  เยน็ กีนี ซภั ปูรัน อาซา ||  ซิมโร เดน็ แรน ซาส กิราซา ||๓||  ยสิ ประสาด มายอา ซิลกั 
กาที ||  คุร ประสาด อมัฤต บิค คาที ||  กโฮ่ นานกั เอส็ เต กิช น่าฮี ||  ราคณัฮาเร โก ซาล่าฮี ||๔||๖||๗๕||  กอรี 
กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ กี สรัณ น่าฮี ป๋อ โศก ||  อุส เต บา้ฮรั กะชู นา โหก ||  ตะย ีเซอาณปั บลั บุตถฺ บิการ ||  ดาส 
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อปัเน กี ราคณัฮาร ||๑||  ยปั มนั เมเร ราม ราม รังค ์||  กัร๋ บา้ฮรั เตแร สดั ซงัค ์||๑|| รเฮา ||  เตส็ กี เทก มแน แม่ห์ ราค 
||       
 คุร กา สบดั อมัฤต รัส จาค ||  อวรั ยตนั กโฮ่ กอน กาจยฺ ||  กรั กิรปา ราแค อาป ลาจยฺ ||๒||  เกอา มานุค กโฮ่ เกอา 
โยรฺ ||  จู่ธา มายอา กา ซภั โซรฺ ||  กรัณ กราวนัฮาร สุอามี ||  สกลั กะทา เก อนัตรัยามี ||๓||  สรับ   ซุคา ซุค ซาจา เอห์้ 
||  คุร อุปเดส มแน แม่ห์ เล่โฮ ||  ยา โก ราม นาม เลว็ ลากี ||  กโฮ่ นานกั โซ ตัน๋ วดัป่ากี ||๔||๗||๗๖||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ซุณ      ฮรั กะทา อุตารี แมลฺ ||  มฮ่า ปุนีต เป๋ย ซุค แซล ||  วดัเด ปาก ปายอา ซ่าถซงัค ์||  ปารบรัมห์ เซ็ว 
ลาโก รังค ์||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยปัต ยนั ตาเรโอ ||  อคนั ซากรั คุร ปารฺ อุตาเรโอ ||๑|| รเฮา ||  กรั กีรตนั มนั ซีตลั เป๋ย ||  
ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ เกย ||  สรับ   นิถาน เปเค มนั ม่าเฮ ||  อบั ดู่ดนั กาเฮ โก ยา่เฮ ||๒||  ปรัภ อปัเน   ยบั เป๋ย ดยัอาล 
||  ปูรัน โฮอี เซวกั ก๋าล ||  บนัถัน่ กาท กีเอ อปัเน ดาส ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั คุณตาซ ||๓||  เอโก มนั เอโก ซภั ธาย ||  
ปูรัน ปูร รเฮโอ ซภั ยาย ||  คุร ปูแร ซภั ปะรัม จุกายอา ||  ฮรั ซิมรัต   นานกั ซุค ปายอา ||๔||๘||๗๗||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  อกัเล โมย เซ ปาแช ปะเร ||  โย อุบเร เซ บนัถฺ ลกั คเร ||  เยห์่ ตัน่เถ่ แม่ห์ โอย ลปัทาเอ ||  อุน  เต ดุกณุ 
ดิรี อุน  มาเอ ||๑||  โอห์้ เบลา กชั จีต นา อาแว   ||  บินสั ยาย ตา้ฮู ลปัทาแว ||๑|| รเฮา ||  อาซา บนัถ่ี มูรัค เดห์้ ||  กาม 
กโรถ ลปัเทโอ อสัเน่ห์ ||  ศิร อูปัร ธาโฎ ตะรัม ราย ||  มีธี กรั กรั บิเคอา คาย ||๒||  ฮอ บนัโถ่ ฮอ ซ่าโถ่ แบรฺ || ฮมัรี 
ปู๋ ม กอณ ก่าแล แปรฺ ||  ฮอ ปันดิต ฮอ จตุร เซอาณา ||  กรัแณฮาร นา บุแฉ่ เบกานา ||๓||  อปันี     กตั เมต็ อาเป   
ยาแน ||  เกอา โก กะแฮ เกอา อาค วคาแน ||  เยต็ เยต็ ลาแวห์่ เตต็ เตต็ ลกันา ||  อปันา ปะลา ซภั กาฮู มงักะนา ||๔||  
ซภั กิช เตรา ตูน ํกรัแนฮาร ||  อนัตฺ น่าฮี กิช ปาราวาร ||  ดาส อปัเน โก ดีแย ดาน ||  กบัฮู นา วสิแร นานกั นาม 
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||๕||๙||๗๘||  กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  อเน็ก ยตนั นฮี โหต ฉุทารา ||  บฮุต เซอาณปั อากลั ป่ารา ||  ฮรั กี เซวา 
นิรมลั เหต ||  ปรัภ กี ดรักา้ห์ โซ่ภา เซต ||๑||    
     
 มนั เมเร กะโฮ ฮรั นาม กา โอลา ||  ตุแฉ่ นา ลาแก ตาตา โจ่ลา ||๑|| รเฮา ||  เยว็ โบฮิท แป๋ ซากรั ม่าเฮ ||  อนัถฺการ 
ดีปัก ดีป้าเฮ ||  อคนั ซีต กา ลาฮสั ดูค ||  นาม ยปัต มนั โฮวตั ซูค ||๒||  อุตรั ยาย เตเร มนั กี เปอาส ||  ปูรัน โฮแว 
สกัลี อาส ||  โดแล น่าฮี ตุมรา จีต ||  อมัฤต นาม ยปั คุรมุข มีต ||๓||  นาม ออคถั  โซอี ยนั ปาแว ||  กรั กิรปา ยสิ อาป 
ดิวาแว ||  ฮรั ฮรั นาม ยา แก ฮิรแด วสัแซ ||  ดูค ดะรัด เตห์้ นานกั นะแซ ||๔||๑o||๗๙||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  
บฮุต ดะรับ กรั มนั นา อะข่านา ||  อเน็ก รูป เดค แน่ห์ ปะตีอานา ||  ปุตรึ กลตัรึ อุรเฉ่โอ ยาน เมรี ||  โอห์้ บินแซ 
โอย ปัสแม เด๋รี ||๑||  เบน็ ฮรั ปะยนั เดโค บิลลาเต ||  ตริก ตนั ตริก ตัน๋ มายอา ซงัค ์ราเต ||๑|| รเฮา ||  เยว็ บิการี แก 
ศิร ดีแยห์่ ดาม ||  โอย คสัแม แก กแร่ห์ อุน  ดูค สฮาม  ||  เยว็ สุปแน โฮย แบสตั รายา ||  เนตรึ ปซาแร ตา นิรารัท 
กายา ||๒||  เยว็ ราคา เคต อูปัร ปราเอ ||  เคต คซมั กา ราคา อุธ ยาเอ ||  อุส เคต การัณ ราคา กแร ||  เตส็ แก ปาแล 
กะชู นา ปแร ||๓||  ยสิ กา ราจยฺ ติแซ กา สุปนา ||  เยน็ มายอา ดีนี เตน็ ลาอี ตริสนา ||  อาป บินาเฮ อาป กเร ราส ||  
นานกั ปรัภ อาแก อรัดาส ||๔||๑๑||๘o||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  บโฮ่ รังค ์มายอา บโฮ่ เบถ็ เปคี ||  กะลมั กากดั 
เซอานปั เลคี ||  แม่ฮรั มลูก โฮย เดเคอา คาน ||  ตา เต น่าฮี มนั ตริปตาน ||๑||  โซ ซุค โม โก ซนัตฺ บตาโวห์่ ||  
ตริสนา บูแฉ่ มนั ตริปตาโวห์ ||๑|| รเฮา ||  อสั ปวนั หสัตฺ อสัวารี ||  โจอา จนัดนั เซจยฺ ซุนดรั นารี ||  นทั นาทิก 
อาคาเร กายอา ||  ตา แม่ห์ มนั ซนัโตค นา ปายอา ||๒||  ตะคตั สภา มนัดนั โดลีเจ ||  สกลั เมเว ซุนดรั บากีเจ ||  
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อาเคร บิรัต รายนั กี ลีลา ||  มนั นา สุเฮลา ปัรปันจฺ ฮีลา ||๓||  กรั กิรปา ซนัตนั สจั กะเฮอา ||  สรับ   ซูค เอห์้ อานนัดฺ 
ลเฮอา ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั กีรตนั กาอีแอ ||  กโฮ่ นานกั วดัป่ากี ปาอีแอ ||๔||  ยา แก ฮรั ตัน๋ โซอี สุเฮลา ||  ปรัภ กิรปา เต 
ซ่าถซงัค ์เมลา ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑๒||๘๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 ปราณี ยาแณ เอห์้ ตนั เมรา ||  บฮุร บฮุร ÍØÍÒhU ลปัเทรา ||  ปุตรึ กลตัรึ กิรัสตฺ กา พาซา ||  โฮน นา ปาอีแอ ราม เก 
ดาซา ||๑||  กวนั โซ เบถ็ เยต็ ราม คุณ กาย ||  กวนั โซ มตั เยต็ ตแร เอห์้  มาย ||๑|| รเฮา ||  โย ปะไหล โซ บุรา ยาแน ||  
สาจ กะแฮ โซ บิแค สมาแน ||  ยาแณ น่าฮี ยตี อรั ฮาร ||  เอห์้ วเลวา ซากตั ซนัซาร ||๒||  โย ฮลาฮลั โซ ปีแว บอรา ||  
อมัฤต นาม ยาแน กรั กอรา ||  ซ่าถซงัค ์แก น่าฮี เนรฺ ||  ลคั จอราซีห์ ปะหรํ่าตา เพร ||๓||  เอแก ยาล พฮาเอ ปังคี ||  
รัส รัส โปคค ์กแร่ห์ บโฮ่ รังกี ||  กโฮ่ นานกั ยสิ เป๋ย กริปาล || คุร ปูแร ตา เก กาเท ยาล ||๔||๑๓||๘๒||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ตอ กิรปา เต มารัก ปาอีแอ ||  ปรัภ กิรปา เต นาม ติอ๋าอีแอ ||  ปรัภ กิรปา เต บนัถัน่ ฉุแท ||  ตอ กิรปา เต 
ห่อแม ตุแท ||๑||  ตุม ลาโวห์่ ตอ ลาแกห์ เซว ||  ฮมั เต กะชู นา โฮแว เดว ||๑|| รเฮา ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา กาวา บาณี ||  
ตุตถฺ ป่าแว ตา สัจ วคาณี ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา สตัคุร เมยอา ||  สรับ   ซุคา ปรัภ เตรี ดยัอา ||๒||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ นิรมลั 
กรัมา ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ สจั ตัร่มา ||  สรับ   นิถาน คุณ ตุม ฮี ปาส ||  ตูน ํซาฮิบ เซวกั อรัดาส ||๓||  มนั ตนั นิรมลั 
โฮย ฮรั รังค ์||  สรับ   ซุคา ปาโว สตัซงัค ์||  นาม เตแร รแฮ่ มนั ราตา ||  เอห์้ กเลอาณ นานกั กรั ยาตา ||๔||๑๔||๘๓||  
กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  อาน รัสซา เยเต แต จาเค ||  นิมคั นา ตริสนา เตรี ลาเท ||  ฮรั รัส กา ตูน ํจาแคห์ ซาด ||  
จาคตั โฮย รแฮ่ บิสมาด ||๑||  อมัฤต รัสนา ปีโอ เปอารี ||  เอห์้  รัส ราตี โฮย ตริปตารี ||๑|| รเฮา ||  เฮ เยห์่เว ตูน ํราม 
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คุณ เกา ||  นิมคั นิมคั ฮรั ฮรั ฮรั ติเอ๋า ||  อาน นา สุนีแอ กตัฮูน ํยาอีแอ ||  ซ่าถซงัคตั วดัป่ากี ปาอีแอ ||๒||  อาธ แป้ฮรั 
เยห์่เว อาราถ || ปารบรัมห์ ธากรุ อากา้ถ ||  อีฮา อูฮา สดา สุเฮลี ||  ฮรั คุณ กาวตั รสนั อโมลี ||๓||  บนสัปัต มอลี พลั 
พลุ เปเด ||  เอห์้  รัส ราตี บฮุร นา โชเด ||  อาน นา รัส กสั ลแว นา ลาอี ||  กโฮ่ นานกั คุร เป๋ย แฮ สฮาอี  
||๔||๑๕||๘๔||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั มนัดรั ตนั ซาย ีบาร ||    
     
 เอส็ ฮี มะเถ่ บสัตฺ อปารฺ ||  เอส็ ฮี ป่ีตรั สุนีอตั ซ่าห์ ||  กวนั บาปารี ยา กา อูฮา วซ่ิาห์ ||๑||  นาม รตนั โก โก บิวฮารี ||  
อมัฤต โป่ยนั กเร อาฮารี  ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั อรัปี  เซว กรีแย ||  กวนั โซ ยกุตั เยต็ กรั ป่ีแย ||  ปาย ลโก ตจัยฺ เมรา 
เตแร ||  กวนั โซ ยนั โย ซอดา โยแร ||๒||  แม่ฮลั ซ่าห์ กา กิน เบถ็ ปาแว ||  กวนั โซ เบถ็ เยต็ ป่ีตรั บุลาแว ||  ตูน ํวดั 
ซ่าห์ ยา เก โกท วณัยาเร ||  กวนั โซ ดาตา เล ซนัจาเร    ||๓||  โคยตั โคยตั นิจยฺ กัร๋ ปายอา ||  อโมลฺ รตนั สาจ 
ดิคลายอา ||  กรั กิรปา ยบั เมเล ซ่าห์ ||  กโฮ่ นานกั คุร แก เวซ่าห์ ||๔||๑๖||๘๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ กุอาเรรี ||  แรณ 
ดินสั รแฮ่ เอก็ รังกา ||  ปรัภ โก ยาแณ สดั ฮี ซงักา ||  ธากุร นาม กีโอ อุน  วรัตนั ||  ตริปัต อะข่าวนั ฮรั แก ดรัซนั 
||๑||  ฮรั ซงัค ์ราเต มนั ตนั ฮเร ||  คุร ปูเร กี ซรันี ปะเร ||๑|| รเฮา ||  จรัณ กมลั อาตมั อาถารฺ ||  เอก นิฮาแรห์ 
อาเกอาการ ||  เอโก บนจัยฺ เอโก บิวฮารี ||  อวรฺั นา ยาแน่ห์ เบน็ นิรังการี ||๒||  ฮรัค โศก โดห์ฮูน ํเต มุกเต ||  สดา 
อะลิปตฺ โยก อรั ยกุเต ||  ดีแซ่ห์ ซภั แม่ห์ ซภั เต แร่ห์เต ||  ปารบรัมห์ กา โอย คิอ๋าน ตัร่เต ||๓||  ซนัตนั กี แม่ห์มา 
กวนั วคาโน ||  อกา้ถฺ โบถฺ กิช เมต็ นฮี ยาโน ||  ปารบรัมห์ โม่ห์ กิรปา กีแย ||  ตู๋ร ซนัตนั กี นานกั ดีแย ||๔||๑๗||๘๖||  
กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํเมรา สคา ตูนฮีํ เมรา มีต ||  ตูน ํเมรา ปรีตมั ตุม ซงัค ์ฮีต ||  ตูน ํเมรี ปัต ตูแฮ เมรา 
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แกห์้ณา ||  ตุจฉฺ เบน็ นิมคั นา ยาอี แร่ห์ณา ||๑||  ตูน ํเมเร ลาลนั ตูน ํเมเร ปราน ||  ตูน ํเมเร ซาฮิบ ตูน ํเมเร คาน ||๑|| 
รเฮา ||  เยว็ ตุม ราโค่ห์ เตว็ ฮี แร่ห์นา ||  โย ตุม กโฮ่ โซอี โม่ห์ กรันา ||  แยห์ เปโค ตะฮ่า ตุม บสันา ||  นิรภอ นาม 
ยปัโป เตรา รัสนา ||๒||  ตูน ํเมรี เนาว ์เน็ถ ตูน ํปันด๋าร ||  รังค ์รัสซา ตูน ํมแน่ห์ อถารฺ ||  ตูน ํเมรี โซ่ภา ตุม ซงัค ์
รจีอา ||  ตูน ํเมรี โอท ตู แฮ เมรา ตะกีอา ||๓||  มนั ตนั อนัตรั ตุฮี ติอ๋ายอา ||  มรัม ตุมารา คุร เต ปายอา ||  สตัคุร เต 
ดริริอา เอก็ เอแก ||  นานกั ดาส ฮรั ฮรั ฮรั เทแก ||๔||๑๘||๘๗||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 เบอาปัต ฮรัค โศก บิสทาร ||  เบอาปัต สุรัก นรัก อวตาร ||  เบอาปัต ตัน๋ นิรถนั เปค โซ่ภา ||  มูล เบอาถ่ี เบอาปัส 
โลภา ||๑||  มายอา เบอาปัต บโฮ่ ปัรการี ||  ซนัตฺ ยแีวห์ ปรัภ โอท ตุมารี ||๑|| รเฮา ||  เบอาปัต อหัม่บุธ กา มาตา ||  
เบอาปัต ปุตรึ กลตัรึ ซงัค ์ราตา ||  เบอาปัต หสัตฺ โก่เร อรั บสัตา ||  เบอาปัต รูป โยบนั มดั มสัตา ||๒||  เบอาปัต ปู๋ ม 
รังกฺ อรั รังกา ||  เบอาปัต กีต นาด ซุณ      ซงักา ||  เบอาปัต เซจยฺ แม่ฮลั ซีการ ||  ปันจฺ ดูต เบอาปัต อนัเถ่อาร ||๓||  
เบอาปัต กะรัม กแร ฮอ พาซา ||  เบอาปัต กิรัสตฺ เบอาปัต อุดาซา ||  อาจารฺ    บิวฮาร เบอาปัต เอห์้  ยาต ||  ซภั กิช 
เบอาปัต เบน็ ฮรั รังค ์ราต ||๔||  ซนัตนั เก บนัถัน่ กาเท ฮรั ราย ||  ตา โก กฮ่า เบอาแป มาย ||  กโฮ่ นานกั เยน็ ตู๋ร 
ซนัตฺ ปาอี || ตา แก นิกทั นา อาแว   มาอี ||๕||๑๙||๘๘||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  แนโนห์ นีด ปัร ดริสทฺ วกิาร ||  
สระวณั โซเอ ซุณ      นินดฺ วจีาร ||  รัสนา โซอี โลภ มีเธ ซาดฺ ||  มนั โซยอา มายอา บิสมาด ||๑||  เอส็ กแร่ห์ แม่ห์ 
โกอี ยากตั รแฮ่ ||  ซาบตั วสัตฺ โอห์้ อปันี ลแฮ่ ||๑|| รเฮา ||  สกลั สเฮลี อปัแน รัส มาตี ||  กแร่ห์ อปัเน   กี คบรั นา 
ยาตี ||  มุซนัฮาร ปันจฺ บทัวาเร ||  ซูเน นะกรั ปะเร ธกัฮาเร ||๒||  อุน  เต ราแค บาป นา มาอี ||  อุน  เต ราแค มีต นา 
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ป่าอี ||  ดะรับ เซอาณปั นา โอย แร่ห์เต ||  ซ่าถซงัค ์โอย ดุสทฺ วสั โห่เต ||๓||  กรั กิรปา โม่ห์ ซาเร็งปาณ ||  ซนัตนั ตู๋ร 
สรับ   นิถาน ||  ซาบตั ปูนย ีสตัคุร ซงัค ์||  นานกั ยาแก ปารบรัมห์ แก รังค ์||๔||  โซ ยาแก ยสิ ปรัภ กิรปาล ||  เอห์้  
ปูนย ีซาบตั ตัน๋ มาล ||๑|| รเฮา ดูยา ||๒o||๘๙||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก วสั คาน สุลตาน ||  ยา แก วสั แฮ 
สกลั ยะฮาน ||  ยา กา กีอา ซภั กิช โฮย ||  เตส็ เต บา้ฮรั น่าฮี โกย ||๑||  กโฮ่ เบนนัตี อปัเน   สตัคุร ป้าเฮ ||  กาจยฺ 
ตุมาเร เดย ์นิบา้ห์ ||๑|| รเฮา ||  ซภั เต อูจ ยา กา ดรับาร ||  สกลั ปะกตั ยา กา นาม อถารฺ ||  สรับ   เบอาเป็ต ปูรัน ตะนี 
||  ยา กี โซ่ภา กทั กทั บนี ||๒||  ยสิ ซิมรัต   ดุค เดรา ดะแฮ ||  ยสิ ซิมรัต   ยมั กิชู นา กะแฮ ||  ยสิ ซิมรัต   โหต ซูเก 
ฮเร ||    
     
 ยสิ ซิมรัต   ดูบตั ป้าฮนั ตเร ||๓||  ซนัตฺ สภา โก สดา แยการ ||  ฮรั ฮรั นาม ยนั ปราน อถารฺ ||  กโฮ่ นานกั เมรี สุณี 
อรัดาส ||  ซนัตฺ ประสาด โม โก นาม นิวาส ||๔||๒๑||๙o||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร ดรัซนั อคนั นิวารี ||  
สตัคุร เป่ทตั ห่อแม มารี ||  สตัคุร ซงัค ์น่าฮี มนั โดแล ||  อมัฤต บาณี คุรมุข โบแล ||๑||  ซภั ญกั ซาจา ยา สจั แม่ห์ 
ราเต ||  ซีตลั ซาต คุร เต ปรัภ ยาเต ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ประสาด ยแป ฮรั เนา ||  ซนัตฺ ประสาด ฮรั กีรตนั เกา ||  ซนัตฺ 
ประสาด สกลั ดุค มิเท ||  ซนัตฺ ประสาด บนัถัน่ เต ฉุเท ||๒||  ซนัตฺ กริปา เต มิเท โม่ห์ ปะรัม ||  ซ่าถ เรณ มยนั ซภั 
ตะรัม ||  ซ่าถ กริปาล ดยัอาล โควนิดฺ ||  ซ่าถ่า แม่ห์ เอห์้  ฮมัรี ยนิดฺ ||๓||  กิรปา เน็ถ กิรปาล ติอ่าโว || ซ่าถซงัค ์ตา 
แบธณั ปาโว ||  โม่ห์ นิรคุณ โก ปรัภ กีนี ดยัอา ||  ซ่าถซงัค ์นานกั นาม เลยอา ||๔||๒๒||๙๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา 
๕ ||  ซ่าถซงัค ์ยปัเปโอ ปักวนัตฺ ||  เกวลั นาม ดีโอ คุร มนัตฺ ||  ตจัยฺ อภิมาน เป๋ย นิรแวร ||  อาธ แป้ฮรั ปูโญห์ คุร 
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แปรฺ ||๑||  อบั มตั บินซี ดุสทฺ เบกานี ||  ยบั เต สุเณอา ฮรั ยสั กานี ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ ซูค อานนัดฺ นิถาน ||  
ราคณัฮาร รัค เลย ์นิดาน ||  ดูค ดะรัด บินเซ แป๋ ปะรัม ||  อาวณั ยาณ รัคเค กรั กะรัม ||๒||  เปแค โบแล สุแณ ซภั 
อาป ||  สดา ซงัค ์ตา โก มนั ยาป ||  ซนัตฺ ประสาด เป่ยโอ ปัรกาซ ||  ปูร รเฮ่ เอแก คุณตาซ ||๓||  แกฮ้ตั ปวติตรึ สุณตั 
ปุนีต || คุณ โควนิดฺ กาแวห์่ เน็ต นีต ||  กโฮ่ นานกั ยา โก โฮโอ กริปาล ||  เตส็ ยนั กี ซภั ปูรัน ก๋าล ||๔||๒๓||๙๒||  
กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  บนัถัน่ โตรึ โบลาแว ราม ||  มนั แม่ห์ ลาแก สาจ คิอ๋าน || มิแท่ห์ กะเลส ซุคี โฮย รฮีแอ ||  
แอซา      ดาตา สัตคุร กะฮีแอ ||๑||  โซ ซุคดาตา เย นาม ยปาแว ||  กรั กิรปา เตส็ ซงัค ์มิลาแว ||๑|| รเฮา ||  ยสิ โฮย 
ดยัอาล เตส็ อาป มิลาแว ||  สรับ   นิถาน คุรู เต ปาแว ||  อาป เตอาก มิแท อาวณั ยาณา ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ปารบรัมห์ 
ปะชาณา ||๒||  ยนั อูปัร ปรัภ เป๋ย ดยัอาล ||    
     
 ยนั กี เทก เอก โคปาล ||  เอกา เลว็ เอโก มนั เป๋า ||  สรับ   นิถาน ยนั แก ฮรั เนา ||๓||  ปารบรัมห์ เซ็ว ลากี ปรีต ||  
นิรมลั กรัณี ซาจี รีต ||  คุร ปูแร เมเทอา อนัเถ่อารา ||  นานกั กา ปรัภ อปัร อปารา ||๔||๒๔||๙๓||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ มนั วสัแซ ตแร ยนั โซย ||  ยา แก กะรัม ปราปัต โฮย ||  ดูค โรค กชั ป๋อ นา เบอาแป ||  อมัฤต นาม 
ริแด ฮรั ยาแป ||๑||  ปารบรัมห์ ปัรเมซุร ติอ๋าอีแอ ||  คุร ปูเร เต เอห์้  มตั ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  กรัณ กราวนัฮาร ดยัอาล 
||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล ปรัตปาล ||  อะกมั อะโกจรั สดา เบอนัตา ||  ซิมมรั มนา ปูเร คุร มนัตา ||๒||  ยา กี เซวา สรับ   
นิถาน ||  ปรัภ กี ปูญา ปาอีแอ มาน ||  ยา กี แท่ฮลั นา บิรที ยาย ||  สดา สดา ฮรั เก คุณ กาย ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ 
อนัตรัยามี ||  ซุค นิถาน ฮรั อลคั สุอามี ||  ญีอ ์ยนัตฺ เตรี ซรัณาอี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ||๔||๒๕||๙๔||  กอรี 
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กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยกุตั ยา แก แฮ หาท ||  โซ ซิมโร่ห์ อนาท โก นาท ||  ปรัภ จิต อาเอ ซภั ดุค ยาย ||  แป๋ ซภั 
บินแซ่ห์ ฮรั แก นาย ||๑||  เบน็ ฮรั ป๋อ กาเฮ กา มาแน่ห์ ||  ฮรั บิสรัต กาเฮ ซุค ยาแน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  เยน็ ต่าเร บโฮ่ 
ตะรัณ อะกาซ ||  ยา กี โยต ญีอ ์ปัรกาซ ||  ยา กี บคสั นา เมแท โกย ||  ซิมมรั ซิมมรั ปรัภ นิรภอ โฮย ||๒||  อาธ 
แป้ฮรั ซิมโร่ห์ ปรัภ นาม ||  อเน็ก ตีรัท มยนั อิสนาน ||  ปารบรัมห์ กี ซรัณี ป้าเฮ ||  โกท กะลงักฺ คิน แม่ห์ เมท็ ยา่เฮ 
||๓||  เบโม่ห์ตาจยฺ ปูรา ปาตซ่าห์ ||  ปรัภ เซวกั ซาจา เวซ่าห์ ||  คุร ปูแร ราเค เด หาท ||  นานกั ปารบรัมห์ ซมัราท 
||๔||๒๖||๙๕||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปัรสาด นาม มนั ลากา ||  ยนมั ยนมั กา โซยอา ยากา ||  อมัฤต คุณ 
อุจแร ปรัภ บาณี ||  ปูเร คุร กี สุมตั ปราณี ||๑||  ปรัภ ซิมรัต   กซุลั ซภั ปาเอ ||  กัร๋ บา้ฮรั ซุค แซ่ฮจัยฺ สบาเอ ||๑|| รเฮา 
||  โซอี ปะชาตา ยแินห์ อุปายอา   ||  กรั กิรปา ปรัภ อาป มิลายอา ||  บา้ห์ ปะกรั ลีโน กรั อปันา ||  ฮรั ฮรั กะทา สดา 
ยปั ยปันา ||๒||  มนัตรึ ตนัตรึ ออคถั  ปุแน่ห์จาร ||    
     
 ฮรั ฮรั นาม ญีอ ์ปราน อถารฺ ||  ซาจา ตัน๋ ปายโอ ฮรั รังค ์||  ดุตรั ตเร ซ่าถ แก ซงัค ์||๓||  ซุค แบโซ่ห์ ซนัตฺ สะยนั 
ปัรวาร ||  ฮรั ตัน๋ คะเทโอ ยา กา น่าเฮ สุมาร ||  ยแิซห์ ปราปัต เตส็ คุร เดย ์||  นานกั บิรทา โกย นา เฮย ์||๔||๒๗||๙๖||  
กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  หสัตฺ ปุนีต โฮเอ ตตักาล ||  บินสั ยา่เฮ มายอา ยนัยาล ||  รัสนา รโม่ห์ ราม คุณ นีต ||  ซุค 
ปาโวห์ เมเร ป่าอี มีต ||๑||  เลค็ เลคณั กากดั มสัวาณี ||  ราม นาม ฮรั อมัฤต บาณี ||๑|| รเฮา ||  เอห์้  การัจ เตเร ยา่เฮ 
บิการ ||  ซิมรัต   ราม น่าฮี ยมั มาร ||  ตะรัม ราย เก ดูต นา โยแ่ฮ ||  มายอา มกนั นา กะชูแอ โม่แฮ ||๒||  อุถฺแรห์  
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อาป ตแร ซนัซาร ||  ราม นาม ยปั เอกงัการ ||  อาป กะเมา เอารา อุปเดส ||  ราม นาม ฮิรแด ปัรเวส ||๓||  ยา แก มาแท 
เอห์้ นิถาน ||  โซอี ปุรัค ยแป ปักหวาน ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ฮรั คุณ เกา ||  กโฮ่ นานกั ฮอ เตส็ บลั เยา ||๔||๒๘||๙๗||    
 ราก กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โย ปรายโอ โซอี อปันา ||  โย ตจัยฺ โชดนั เตส็ เซ็ว มนั รัจนา ||๑||  กโฮ่ กซุาอี มิลีแอ เกห์้ ||  โย บิบรัยตั เตส็ เซ็ว 
เน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  จู่ธ บาต ซา สจั กรั ยาตี ||  สตั โฮวนั มนั ลแก นา ราตี ||๒||  บาแว มารัก เท่ดา จลันา ||  ซ่ีถ่า    โฉด 
อปูธา บุนนา ||๓||  ดุฮา ศิเรอา    กา คซมั ปรัภ โซอี ||  ยสิ เมเล นานกั โซ มุกตา โฮอี ||๔||๒๙||๙๘||  กอรี กอุาเรรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  กลัยกุ แม่ห์ เมล็ อาเอ ซนัโญก ||  ยจิรั อาเกอา ติจรั โป่แกห์ โปคค ์||๑||  ยแล นา ปาอีแอ ราม สเน่ฮี ||  
กิรัต ซนัโญก สตี  อุธ โฮอี ||๑|| รเฮา ||  เดคา เดคี มนัฮธั ยลั ยาอีแอ ||  ปริแอ ซงัค ์นา ปาแว บโฮ่ โยน ปะหวา่อีแอ 
||๒||  ซีล ซนัยมั ปริแอ อาเกอา มาแน ||  เตส็ นารี โก ดุค นา ยมาแน ||๓||  กโฮ่ นานกั เยน็ ปเร็ว ปัรเมซรั กรั ยาเนอา 
||  ตัน๋ สตี  ดรักา้ห์ ปัรวาเนอา ||๔||๓o||๙๙||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมั ตัน่วนัตฺ ป่ากธั สจั นาย ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๑|| รเฮา ||    
     
 ปีอู ดาเด กา โคลฺ ดิธา คยานา ||  ตา เมแร มนั เป่ยอา นิถ่านา ||๑||  รตนั ลาล ยา กา กะชู นา โมลฺ || ปะเร ปันด๋าร 
อคุท อโตลฺ ||๒||  คาแวห์ ครัแจห์้ รัล เมล็ ป่าอี ||  โตท นา อาแว   วตัถฺโด ยาอี ||๓||  กโฮ่ นานกั ยสิ มสัตกั เลค ลิคาย 
||  โซ เอต คยาแน เลยอา รลาย ||๔||๓๑||๑oo||   กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดรั ดรั มรัเต ยบั ยานีแอ ดูรฺ ||  ดรั จูกา เดเคอา 
ป่ัรปูร ||๑||  สัตคุร อปัเน   โก บลัฮาแร ||  โฉด นา ยาอี ซรัปัร ตาแร ||๑|| รเฮา ||  ดูค โรค โศก บิสแร ยบั นาม ||  สดา 
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อนนัดฺ ยา ฮรั คุณ กาม ||๒||  บุรา ปะลา โกอี นา กะฮีแย ||  โฉด มาน ฮรั จรัน กะฮีแย ||๓||  กโฮ่ นานกั คุร มนัตรึ 
จิตาร ||  ซุค ปาแวห์ ซาแจ ดรับาร ||๔||๓๒||๑o๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา กา มีต ซายนั แฮ สะมีอา  ||  เตส็ ยนั โก กโฮ่ 
กา กี กมีอา ||๑||  ยา กี ปรีต โคบินดฺ เซ็ว ลากี ||  ดูค ดะรัด ปะหราํ ตา กา ป่ากี ||๑|| รเฮา ||  ยา โก รัส ฮรั รัส แฮ 
อายโอ  ||  โซ อนั รัส น่าฮี ลปัทายโอ ||๒||  ยา กา กะเฮอา ดรักา้ห์ จลัแล ||  โซ กิส โก นะดรั แล อาแว   ตแล ||๓||  ยา 
กา ซภั กิช ตา กา โฮย ||  นานกั ตา โก สดา ซุค โฮย ||๔||๓๓||๑o๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก ดุค ซุค ซมั  กรั ยาแป ||  
ตา โก การา กฮ่า เบอาแป ||๑||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ ฮรั ซาถู่   ม่าเฮ ||  อาเกอาการี ฮรั ฮรั ราย ||๑|| รเฮา ||  ยา แก อจินตฺ 
วสัแซ มนั อาย  ||  ตา โก จินตา กตัฮูน ํน่าเฮ ||๒||  ยา แก บินเซโอ มนั เต ป่ัรมา ||  ตา แก กะชู น่าฮี ดรั ยมา ||๓||  ยา 
แก ฮิรแด ดีโอ คุร นามา ||  กโฮ่ นานกั ตา แก สกลั นิถ่านา ||๔||๓๔||๑o๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อะกมั รูป กา มนั แม่ห์ 
ทานา ||  คุร ประสาด กิแน วริะแล ยานา ||๑||  แซ่ฮจัยฺ กะทา เก อมัฤต กนุทา ||  ยแิซห์ ปราปัต เตส็ แล ปุ่นจา ||๑|| 
รเฮา ||  อนัฮตั บาณี ทาน นิราลา ||  ตา กี ตุ๋น โม่เฮ โคปาล ||๒||  แตห์้ แซ่ฮจัยฺ อคาเร  อเนก  อนนัตา ||  ปารบรัมห์ เก 
ซงักี ซนัตา ||๓||  ฮรัค อนนัตฺ โศก นฮี บีอา ||  โซ กัร๋ คุร นานกั โก ดีอา ||๔||๓๕||๑o๔||  กอรี ม: ๕ ||  กวนั รูป เตรา 
อาราโถ่ ||  กวนั โยก กายอา เล ซ่าโถ่ ||๑||    
     
 กวนั กนุ โย ตุจฉฺ แล กาโว ||  กวนั โบลฺ ปารบรัมห์ รีฉ่าโว ||๑|| รเฮา ||  กวนั โซ ปูญา เตรี กะโร ||  กวนั โซ เบถ็ เยต็ 
เป่าวย์ลั ตะโร ||๒||  กวนั ตปั เยต็ ตะปีอา โฮย ||  กวนั โซ นาม ห่อแม มลั โคย ||๓||  คุณ ปูญา กิอาน ติอ๋าน นานกั 
สกลั ก๋าล ||  ยสิ กรั กิรปา สตัคุร มิแล ดยัอาล ||๔||  เตส็ ฮี กนุ เตน็ ฮี ปรัภ ยาตา ||  ยสิ กี มาน เลย ์ซุคดาตา ||๑|| รเฮา 
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ดูยา ||๓๖||๑o๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อาปัน ตนั นฮี ยา โก กรับา ||  ราจยฺ มิลคั นฮี อาปัน ดรับา ||๑||  อาปัน นฮี กา โก 
ลปัทายโอ ||  อาปัน นาม สตัคุร เต ปายโอ ||๑|| รเฮา ||  สุต บนัตา อาปัน นฮี ป่าอี ||  อิสทฺ มีต อาป บาป นา มาอี ||๒||  
โซยนา รูปา พนุ นฮี ดาม ||  แฮวรั แกวรั อาปัน นฮี กาม ||๓||  กโฮ่ นานกั โย คุร บคสั มิลายอา ||  เตส็ กา ซภั กิช ยสิ 
กา ฮรั รายอา ||๔||๓๗||๑o๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เก จรัณ อูปัร เมเร มาเท ||  ตา เต ดุค เมเร สกัเล ลาเท ||๑||  สัตคุร 
อปัเน   โก กรุบานี ||  อาตมั จีน ปะรัม รังค ์มานี ||๑|| รเฮา ||  จรัณ เรณ คุร กี มุค ลากี ||  อหัม่บุธ เตน็ สกลั เตอากี 
||๒||  คุร กา สบดั ลโก มนั มีธา ||  ปารบรัมห์ ตา เต โม่ห์ ดีธา ||๓||  คุร ซุคดาตา คุร กรัตาร ||  ญีอ ์ปราณ นานกั คุร 
อาถารฺ ||๔||๓๘||๑o๗||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  เร มนั เมเร ตูน ํตา โก อา้ห์  || ยา แก อูณา กชัฮู น่าเฮ ||๑||  ฮรั ซา ปรีตมั กรั 
มนั มีต ||  ปราน อถารฺ ราโค่ห์ สดั จีต ||๑|| รเฮา ||  เร มนั เมเร ตูน ํตา โก เซว ||  อาด ปุรัค อปัราํปัร เดว ||๒||  เตส็ 
อูปัร มนั กรั ตูน ํอาซา ||  อาด ยกุาด ยา กา ปัรหวา่ซา ||๓||  ยา กี ปรีต สดา ซุค โฮย ||  นานกั กาแว คุร เมล็ โซย 
||๔||๓๙||๑o๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  มีต กแร โซอี ฮมั มานา ||  มีต เก กรัตบั กซุลั สะมานา ||๑||  เอกา เทก เมแร มนั จีต 
||  ยสิ กิช กรัณา โซ ฮมัรา มีต ||๑|| รเฮา ||  มีต ฮมารา เวปัรวา่ฮา ||  คุร กิรปา เต โม่ห์ อนัน่าฮา ||๒||  มีต ฮมารา 
อนัตรัยามี ||  ซมัรัท ปุรัค ปารบรัมห์ สุอามี ||๓||  ฮมั ดาเซ ตุม ธากรุ เมเร ||    
     
 มาน มหตั นานกั ปรัภ เตเร ||๔||๔o||๑o๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก ตุม เป๋ย ซมัรัท องักา ||  ตา โก กชั น่าฮี กาลงักา 
||๑||  มาโถ่ ยา โก แฮ อาส ตุมารี ||  ตา โก กชั น่าฮี ซนัซารี ||๑|| รเฮา ||  ยา แก ฮิรแด ธากุร โฮย ||  ตา โก แซ่ห์ซา น่าฮี 
โกย ||๒||  ยา โก ตุม ดีนี ปรัภ ต๋ีรฺ ||  ตา แก นิกทั นา อาแว   ปีร ||๓||  กโฮ่ นานกั แม โซ คุร ปายอา ||  ปารบรัมห์ 
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ปูรัน เดคายอา ||๔||๔๑||๑๑o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดุลบัภ ์เดห์้ ปาอี วดัป่ากี ||  นาม นา ยแปห์ เต อาตมั ก่าตี ||๑||  มรั 
นา ยาฮี ยนิา บิสรัต ราม ||  นาม บิฮูน ยวีนั กอน กาม ||๑|| รเฮา ||  คาต ปีต เคลตั หสัตฺ บิสทาร ||  กวนั อรัท มิรตกั 
ซีการ ||๒||  โย นา สุแน่ห์ ยสั ปัรมานนัดา ||  ปัส ปังคี ตริกดั โยน เต มนัดา ||๓||  กโฮ่ นานกั คุร มนัตรึ ดริรายอา ||  
เกวลั นาม ริด ม่าเฮ สมายอา ||๔||๔๒||๑๑๑ ||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กา กี มาอี กา โก บาป ||  นาม ต่ารีก จู่เธ ซภั ซาก 
||๑||  กาเฮ โก มูรัค ปัคลายอา ||  เมล็ ซนัโญก หุกมั ตูน ํอายอา  ||๑|| รเฮา ||  เอกา มาที เอกา โยต ||  เอโก ปวนั กฮ่า 
กอน โรต ||๒||  เมรา เมรา กรั บิลลาฮี ||  มรัณฮาร เอห์้ ญีอะรา น่าฮี ||๓||  กโฮ่ นานกั คุร โคเล กะปาท ||  มุกตั เป๋ย 
บินเซ ปะหราํ ทาท ||๔||๔๓||๑๑๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  วดัเด วดัเด โย ดีแซ่ห์ โลก ||  เตน็ โก เบอาแป จินตา โรค ||๑||  
กอน วดัดา มายอา วเดอาอี ||  โซ วดัดา เยน็ ราม เลว็ ลาอี ||๑|| รเฮา ||  ปู่ มีอา ปู๋ ม อูปัร เน็ต ลุจแฉ่ ||  โฉด จลัแล 
ตริสนา นฮี บุแฉ่ ||๒||  กโฮ่ นานกั เอห์้ ตตั บีจารา ||  เบน็ ฮรั ปะยนั น่าฮี ฉุทการา ||๓||๔๔||๑๑๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
ปูรา มารัก ปูรา อิสนาน ||  ซภั กิช ปูรา ฮิรแด นาม ||๑||  ปูรี รฮี ยา ปูเร ราคี ||  ปารบรัมห์ กี สรัณ ยนั ตากี ||๑|| รเฮา ||  
ปูรา ซุค ปูรา ซนัโตค ||  ปูรา ตปั ปูรัน ราจยฺ โยก ||๒||  ฮรั แก มารัก ปะติต ปุนีต ||  ปูรี โซ่ภา ปูรา โลกีก ||๓||  
กรัณฮาร สดั วสัแซ ฮดูรา ||  กโฮ่ นานกั เมรา สตัคุร ปูรา ||๔||๔๕||๑๑๔ ||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ กี ตู๋ร มิเท อกัข ์
โกท ||    
 ซนัตฺ ประสาด ยนมั มรัณ เต โชท ||๑||  ซนัตฺ กา ดะรัส ปูรัน อิสนาน ||  ซนัตฺ กริปา เต ยปัปีแอ นาม ||๑|| รเฮา ||  
ซนัตฺ แก ซงัค ์มิเทอา อหงัการฺ   ||  ดริสทฺ อาแว   ซภั เอกงัการ ||๒||  ซนัตฺ สุประซนั อาเอ วสั ปันจา ||  อมัฤต นาม 
ริแด แล ซนัจา ||๓||  กโฮ่ นานกั ยา กา ปูรา กะรัม ||  เตส็ เป่เท ซาถู่   เก จรัน ||๔||๔๖||๑๑๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั 
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คุณ ยปัต กมลั ปัรกาแซ ||  ฮรั ซิมรัต   ตราส ซภั นาแซ ||๑||  ซา มตั ปูรี เยต็ ฮรั คุณ กาแว ||  วดัแด ปาก ซาถู่   ซงัค ์
ปาแว ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์ปาอีแอ เน็ถ นามา ||  ซ่าถซงัค ์ปูรัน ซภั กามา ||๒||  ฮรั กี ปะกตั ยนมั ปัรวาณ ||  คุร 
กิรปา เต นาม วคาณ ||๓||  กโฮ่ นานกั โซ ยนั ปัรวาน ||  ยา แก ริแด วสัแซ ปักหวาน ||๔||๔๗||๑๑๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ 
||  เอกสั เซ็ว ยา กา มนั ราตา ||  วสิรี ติแซ ปราอี ตาตา ||๑||  เบน็ โคบินดฺ นา ดีแซ โกอี ||  กะรัน กราวนั กรัตา โซอี 
||๑|| รเฮา ||  มแน่ห์ กมาแว มุค ฮรั ฮรั โบแล ||  โซ ยนั เอต็ อุต กะแตห์ นา โดแล ||๒||  ยา แก ฮรั ตัน๋ โซ สจั ซ่าห์ ||  
คุร ปูแร กรั ดีโน วิซ่าห์ ||๓||  ยวีนั ปุรัค มิเลอา ฮรั รายอา ||  กโฮ่ นานกั ปะรัม ปัด ปายอา ||๔||๔๘||๑๑๗||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ปะกตั แก ปราน อถารฺ ||  นาโม ตัน๋ นาโม บิวฮาร ||๑||  นาม วดาอี ยนั โซ่ภา ปาเอ ||  กรั กิรปา ยสิ 
อาป ดิวาเอ ||๑|| รเฮา ||  นาม ปะกตั แก ซุค อสัทาน ||  นาม รัต โซ ปะกตั ปัรวาน ||๒||  ฮรั กา นาม ยนั โก ต่าแร ||  
ซาส ซาส ยนั นาม สมาแร ||๓||  กโฮ่ นานกั ยสิ ปูรา ปาก ||  นาม ซงัค ์ตา กา มนั ลาก ||๔||๔๙||๑๑๘||  กอรี แม่ห์ลา 
๕ ||  ซนัตฺ ประสาด ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  ตบั เต ต่าวตั มนั ตริปตายอา ||๑||  ซุค บิสราม ปายอา คุณ กาย ||  สรัม  
มิเทอา เมรี หะตี บลาย ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั อราถ ปักวนัตา ||  ฮรั ซิมรัน เต มิที เมรี จินตา ||๒||  ซภั ตจัยฺ อนาท 
เอก สรัณ อายโอ  ||  อูจ อสัทาน ตบั แซ่ห์เย  ปายโอ ||๓||  ดูค ดะรัด ปะรัม ป๋อ นะเซอา ||  กรัณฮาร นานกั มนั 
บะเซอา ||๔||๕o||๑๑๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กรั แท่ฮลั รัสนา คุณ กาโว ||    
     
 จรัน ธากรุ แก มารัก ต่าโว ||๑||  ปะโล สะโม ซิมรัน กี บรีอา ||  ซิมรัต   นาม แป๋ ปารฺ อุตรีอา  ||๑|| รเฮา ||  เนตรึ 
ซนัตนั กา ดรัซนั เปค ||  ปรัภ อวนิาซี  มนั แม่ห์ เลค ||๒||  ซุณ      กีรตนั ซ่าถ แป้ห์ ยาย ||  ยนมั มรัณ กี ตราส มิทาย 
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||๓||  จรัณ กมลั ธากรุ อุร ต๋าร ||  ดุลบัภ ์เดห์้ นานกั นิสตาร ||๔||๕๑||๑๒o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก อปันี กิรปา 
ต่าแร ||  โซ ยนั รัสนา นาม อุจาแร  ||๑||  ฮรั บิสรัต แซ่ห์ซา ดุค เบอาแป ||  ซิมรัต   นาม ปะรัม ป๋อ ป่าแก ||๑|| รเฮา ||  
ฮรั กีรตนั สุแณ ฮรั กีรตนั กาแว ||  เตส็ ยนั ดูค นิกทั นฮี อาแว   ||๒||  ฮรั กี แท่ฮลั กะรัต ยนั โซ่แฮ ||  ตา โก มายอา 
อคนั นา โป้แฮ ||๓||  มนั ตนั มุค ฮรั นาม ดยัอาล ||  นานกั ตะยอฺีเล อวรั ยนัยาล ||๔||๕๒||๑๒๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
ชาด เซอานปั บโฮ่ จตุราอี ||  คุร ปูเร กี เทก ทิกาอี ||๑||  ดุค บินเซ ซุค ฮรั คุณ กาย ||  คุร ปูรา เป่เทอา เลว็ ลาย ||๑|| 
รเฮา ||  ฮรั กา นาม ดีโอ คุร มนัตรึ ||  มิเท วซูิเร อุตรี จินตฺ ||๒||  อนดั เป๋ย คุร มิลตั กริปาล ||  กรั กิรปา กาเท ยมั ยาล 
||๓||  กโฮ่ นานกั คุร ปูรา ปายอา ||  ตา เต บฮุร นา เบอาแป มายอา ||๔||๕๓||๑๒๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ราค ลีอา คุร 
ปูแร อาป ||  มนัมุค โก ลาโก ซนัตาป ||๑||  คุรู คุรู ยปั มีต ฮมาเร ||  มุค อูยลั โฮแวห์่ ดรับาเร ||๑|| รเฮา ||  คุร เก จรัณ 
ฮิรแด วซาย ||  ดุค ดุสมนั เตรี หะแต บลาย ||๒||  คุร กา สบดั เตแร ซงัค ์สฮาอี  ||  ดยัอาล เป๋ย สกัเล ญีอ ์ป่าอี ||๓||  
คุร ปูแร ยบั กิรปา กรี ||  ปะนตั นานกั เมรี ปูรี ปะรี ||๔||๕๔||๑๒๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อเน็ก รัสซา คาเอ แยเซ โด๋ร 
||  โม่ห์ กี เยวรี บาเถ่โอ โจร ||๑||  มิรตกั เดห์้ ซ่าถซงัค ์บิฮูนา ||  อาวตั ยาต โยนี ดุค คีนา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก บสัตรึ 
ซุนดรั แปห์รายอา ||  เยว็ ดรันา เคต ม่าเฮ ดรายอา ||๒||  สกลั สะรีร อาวตั ซภั กาม ||  เน่ห์พลั มานุค ยแป นฮี นาม 
||๓||  กโฮ่ นานกั ยา โก เป๋ย ดยัอาลา ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ปะแยห์่ โคปาลา ||๔||๕๕||๑๒๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 กลั กะเลส คุร สบดั นิวาเร ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ ซุค ซาเร  ||๑||  แป๋ บินเซ นิรภอ ฮรั ติอ๋ายอา ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั เก คุณ 
กายอา ||๑|| รเฮา ||  จรัน กวลั ริด อนัตรั ต่าเร ||  อคนั ซากรั คุร ปารฺ อุตาเร ||๒||  บูดตั ยาต ปูแร คุร กา้เด ||  ยนมั ยนมั 
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เก ทูเท กา้เด่ ||๓||  กโฮ่ นานกั เตส็ คุร บลัฮารี ||  ยสิ เป่ทตั กตั ไป๋ ฮมารี ||๔||๕๖||๑๒๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัค ์
ตา กี ซรันี ปะโร่ห์ ||  มนั ตนั อปันา อาแก ตะโรห์ ||๑||  อมัฤต นาม ปีโวห์่ เมเร ป่าอี ||  ซิมมรั ซิมมรั ซภั ตะปัต 
บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||  ตจัยฺ อภิมาน ยนมั มรัณ นิวาโรห์ ||  ฮรั เก ดาส เก จรัณ นมสักาโรห์ ||๒||  ซาส ซาส ปรัภ มแน่ห์ 
สมาเล ||  โซ ตัน๋ ซนัโจห์ โย จาแล นาเล ||๓||  ติแซห์ ปราปัต ยสิ มสัตกั ปาก ||  กโฮ่ นานกั ตา กี จรัณี ลาก 
||๔||๕๗||๑๒๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซูเก ฮเร กีเอ คิน ม่าเฮ ||  อมัฤต ดริสทฺ ซนัจฺ    ยวีาเอ ||๑||  กาเท กสัทฺ ปูเร คุรเทว 
||  เซวกั โก ดีนี อปันี     เซว ||๑|| รเฮา ||  เมท็ กอี จินตฺ ปุนี มนั อาซา ||  กรี ดยัอา สัตคุร คณตาซา ||๒||  ดุค นาเธ ซุค 
อาย  สมาเอ ||  ด๋ีล นา ปะรี ยา คุร พรุมาเอ ||๓||  อิช ปุนี ปูเร คุร มิเล ||  นานกั เต ยนั สุพลั พเล ||๔||๕๘||๑๒๗||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ตาป เกย ปาอี ปรัภ ซานตฺํ ||  ซีตลั เป๋ย กีนี ปรัภ ดาต ||๑||  ปรัภ กิรปา เต เป๋ย สุเฮเล ||  ยนมั ยนมั เก 
บิชุเร เมเล ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต   ซิมรัต   ปรัภ กา เนา ||  สกลั โรค กา บินเซอา เทา ||๒||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย โบแล ฮรั บาณี 
||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ ซิมโร่ห์ ปราณี ||๓||  ดูค ดะรัด ยมั เนร นา อาแว   ||  กโฮ่ นานกั โย ฮรั กนุ กาแว ||๔||๕๙||๑๒๘||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปะเล ดินสั ปะเล ซนัโญก ||  เยต็ เป่เท ปารบรัมห์ นิรโยก ||๑||  โอห์้ เบลา โก ฮอ บลั เยา ||  เยต็ 
เมรา มนั ยแป ฮรั เนา ||๑|| รเฮา ||  สพลั มูรัต สพลั โอห์้ กะรี ||  เยต็ รัสนา อุจแร ฮรั ฮรี ||๒||  สพลั โอห์้ มาทา ซนัตฺ 
นมสัการัส ||  จรัณ ปุนีต จแลห์ ฮรั มารัก ||๓||  กโฮ่ นานกั ปะลา เมรา กะรัม ||  เยต็ เป่เท ซาถู่   เก จรัน 
||๔||๖o||๑๒๙||    
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 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กา สบดั ราค มนั ม่าเฮ ||  นาม ซิมมรั จินตา ซภั ยา่เฮ ||๑||  เบน็ ปักวนัตฺ น่าฮี อนั โกย ||  มาแร 
ราแค เอโก โซย ||๑|| รเฮา ||  คุร เก จรัณ ริแด อุร ต๋าร ||  อคนั ซากรั ยปั อุตแรห์ ปารฺ ||๒||  คุร มูรัต เซ็ว ลาย คิอ๋าน ||  
อีฮา อูฮา ปาแวห์ มาน ||๓||  สกลั เตอาก คุร ซรัณี อายอา  ||  มิเท อนัเดเซ นานกั ซุค ปายอา ||๔||๖๑||๑๓o||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ ซิมรัต   ดูค ซภั ยาย ||  นาม รตนั วสัแซ มนั อาย  ||๑||  ยปั มนั เมเร โควนิดฺ กี บาณี ||  ซาถู่   ยนั ราม 
รสัน วคาณี ||๑|| รเฮา ||  อิกสั เบน็ น่าฮี ดูยา โกย ||  ยา กี ดริสทฺ สดา ซุค โฮย ||๒||  ซายนั มีต สคา กรั เอก ||  ฮรั ฮรั 
อกัครั มนั แม่ห์ เลค ||๓||  เราว ์รเฮอา ซรับตั สุอามี ||  คุณ กาแว นานกั อนัตรัยามี ||๔||๖๒||๑๓๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
แป๋ แม่ห์ รเจโอ ซภั ซนัซารา ||  เตส็ ป๋อ น่าฮี ยสิ นาม อถ่ารา ||๑||  ป๋อ นา เวอาแป เตรี ซรัณา ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซอี 
กรัณา ||๑|| รเฮา ||  โศก ฮรัค แม่ห์ อาวณั ยาณา ||  เตน็ ซุค ปายอา โย ปรัภ ป่าณา ||๒||  อคนั ซากรั มฮ่า เวอาแป 
มายอา ||  เซ ซีตลั ยนิ สตัคุร ปายอา ||๓||  ราค เลย ์ปรัภ ราคณัฮารา ||  กโฮ่ นานกั เกอา ยนัตฺ วจิารา ||๔||๖๓||๑๓๒||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตุมรี กริปา เต ยปัปีแอ เนา ||  ตุมรี กริปา เต ดรักา้ห์ เทา ||๑||  ตุจฉฺ เบน็ ปารบรัมห์ นฮี โกย ||  ตุมรี 
กริปา เต สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา ||  ตุม มนั วสัเซ ตอ ดูค นา ลาแก ||  ตุมรี กริปา เต ปะหราํ ป๋อ ป่าแก ||๒||  
ปารบรัมห์ อปัราํปัร สุอามี ||  สกลั กะทา เก อนัตรัยามี ||๓||  กะโร อรัดาส อปัเน สตัคุร ปาส ||  นานกั นาม มิแล สจั 
ราส ||๔||๖๔||๑๓๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กณั บินา แยเซ โททรั ตุคา ||  นาม บิฮูน ซูเน เซ มุคคา ||๑||  ฮรั ฮรั นาม 
ยปัโปห์ เน็ต ปราณี ||  นาม บิฮูน ตริก เดห์้ เบกานี ||๑|| รเฮา ||  นาม บินา น่าฮี มุค ปาก ||  ปะรัต บิฮูน กฮ่า โซหาก 
||๒||  นาม บิซาร ลแก อนั สุอาย ||  ตา กี อาส นา ปูแย กาย ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ อปันี ดาต ||  นานกั นาม ยแป เดน็ 
ราต ||๔||๖๕||๑๓๔||    



194 

     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํซมัรัท ตูนแํฮ เมรา สุอามี ||  ซภั กิช ตุม เต ตูน ํอนัตรัยามี ||๑||  ปารบรัมห์ ปูรัน ยนั โอท ||  
เตรี สรัณ อุถฺแรห์  ยนั โกท ||๑|| รเฮา ||  เยเต ญีอ ์เตเต ซภั เตเร ||  ตุมรี กริปา เต ซูค กะเนเร ||๒||  โย กิช วรัแต ซภั 
เตรา ป่าณา ||  หุกมั บูแฉ่ โซ สจั สมาณา ||๓||  กรั กิรปา ดีแย ปรัภ ดาน ||  นานกั ซิมแร นาม นิถาน ||๔||๖๖||๑๓๕||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตา กา ดะรัส ปาอีแอ วดัป่ากี ||  ยา กี ราม นาม เลว็ ลากี ||๑||  ยา แก ฮรั วสัเซอา มนั ม่าฮี ||  ตา โก 
ดุค สุปแน ป๋ี น่าฮี ||๑|| รเฮา ||  สรับ   นิถาน ราเค ยนั ม่าเฮ ||  ตา แก ซงัค ์เกล็วคิ ดุค ยา่เฮ ||๒||  ยนั กี แม่ห์มา กะที 
นา ยาย ||  ปารบรัมห์ ยนั รเฮอา สมาย ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ บิโน สุนีแย ||  ดาส กี ตู๋ร นานกั โก ดีแย ||๔||๖๗||๑๓๖||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ซิมรัต   เตรี ยาย บลาย ||  สรับ   กเลอาณ วสัแซ มนั อาย  ||๑||  ปัจยฺ มนั เมเร เอโก นาม ||  ญีอ ์
เตเร แก อาแว   กาม ||๑|| รเฮา ||  แรณ ดินสั คุณ เกา อนนัตา ||  คุร ปูเร กา นิรมลั มนัตา ||๒||  โฉด อุปาว  เอก เทก 
ราค ||  มฮ่า ปะดารัท อมัฤต รัส จาค ||๓||  บิคมั ซากรั เตอี ยนั ตเร ||  นานกั ยา โก นะดรั กเร ||๔||๖๘||๑๓๗||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮิรแด จรัน กมลั ปรัภ ต่าเร ||  ปูเร สตัคุร เมล็ นิสตาเร ||๑||  โควินดฺ คุณ กาโวห์่ เมเร ป่าอี ||  เมล็ ซาถู่   
ฮรั นาม ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา ||  ดุลบัภ ์เดห์้ โฮอี ปัรวาน ||  สตัคุร เต ปายอา นาม นีซาน ||๒||  ฮรั ซิมรัต   ปูรัน ปัด ปายอา 
||  ซ่าถซงัค ์แป๋ ปะรัม มิทายอา ||๓||  ยตั กตั เดโค ตตั รเฮอา สมาย ||  นานกั ดาส ฮรั กี ซรัณาย ||๔||๖๙||๑๓๘||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ญี เก ดรัซนั โก บลั เยา ||  ยปั ยปั ยวีา สตัคุร เนา ||๑||  ปารบรัมห์ ปูรัน คุรเทว ||  กรั กิรปา ลาโก เตรี 
เซว ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั ฮิรแด อุร ต่ารี ||  มนั ตนั ตัน๋ คุร ปราน อถ่ารี ||๒||  สพลั ยนมั โฮแว ปัรวาณ ||  คุร 
ปารบรัมห์ นิกทั กรั ยาณ ||๓||  ซนัตฺ ตู๋ ร ปาอีแอ วดัป่ากี ||  นานกั คุร เป่ทตั ฮรั เซ็ว เลว็ ลากี ||๔||๗o||๑๓๙||    
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 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กแร โดห์กะรัม ดิคาแว โฮรฺ ||  ราม กี ดรักา้ห์ บาถ่า โจร ||๑||  ราม รแม โซอี รามาณา ||  ยลั ทลั 
มฮีอลั เอก สมาณา ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั บิค มุค อมัฤต สุณาแว  ||  ยมั ปุร บาถ่า โจทา คาแว ||๒||  อเน็ก ปัรเด แม่ห์ 
กมาแว วกิาร ||  คิน แม่ห์ ประกทั โฮเอ ซนัซาร ||๓||  อนัตรั สาจ นาม รัส ราตา ||  นานกั เตส็ กิรปาล บิถ่าตา 
||๔||๗๑||๑๔o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ราม รังค ์กะเด อุตรั นา ยาย ||  คุร ปูรา ยสิ เดย ์บุฉ่าย ||๑||  ฮรั รังค ์ราตา โซ มนั 
ซาจา ||  ลาล รังค ์ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๑|| รเฮา ||  ซนัแตห์ ซงัค ์แบส กนุ กาย ||  ตา กา รังค ์นา อุตแร ยาย ||๒||  เบน็ 
ฮรั ซิมรัน ซุค นฮี ปายอา ||  อาน รังค ์พีเก ซภั มายอา ||๓||  คุร รังเก เซ เป๋ย นิฮาล ||  กโฮ่ นานกั คุร เป๋ย แฮ ดยัอาล 
||๔||๗๒||๑๔๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   สุอามี เกล็วคิ นาเซ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ นิวาเซ ||๑||  ราม ยนา โก ราม 
ปะโหร่ซา ||  นาม ยปัต ซภั มิเทโอ อนัเดสา ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์กชั ป๋อ นา ปร่าตี ||  คุณ โคปาล กาอีแอห์ เดน็ ราตี 
||๒||  กรั กิรปา ปรัภ บนัถัน่ โชท ||  จรัณ กมลั กี ดีนี โอท ||๓||  กโฮ่ นานกั มนั ไป๋ ปัรตีต || นิรมลั ยสั ปีแวห์่ ยนั นีต 
||๔||๗๓||๑๔๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั จรัณี ยา กา มนั ลากา ||  ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา ป่ากา ||๑||  ฮรั ตัน๋ โก วาปารี 
ปูรา ||  ยแิซห์ นิวาเย โซ ยนั ซูรา ||๑|| รเฮา ||  ยา โก เป๋ย กริปาล กซุาอี ||  เซ ยนั ลาเก คุร กี ปาอี ||๒||  ซูค แซ่ฮจัยฺ 
ซานตฺํ อานนัดา ||  ยปั ยปั ยแีว ปัรมานนัดา ||๓||  นาม ราส ซ่าถซงัค ์คาที ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ อปัดา กาที 
||๔||๗๔||๑๔๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ซิมรัต   ซภั มิแท่ห์ กะเลส ||  จรัณ กมลั มนั แม่ห์ ปัรเวส ||๑||  อุจโรห์ ราม 
นาม ลคั บารี ||  อมัฤต รัส ปีโวห์่ ปรัภ เปอารี ||๑|| รเฮา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ รัส มฮ่า อนนัดา ||  ยปั ยปั ยแีว ปัรมานนัดา 
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||๒||  กาม กโรถ โลภ มดั โคเอ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์เกล็บิค ซภั โต่เอ ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  นานกั ดีแย 
ซ่าถ รวาลา ||๔||๗๕||๑๔๔||    
     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ กา ดีอา แปแน คาย ||  เตส็ เซ็ว อาลซั เกว็ บแน มาย ||๑||  คซมั บิซาร อาน กมั ลาแกห์ ||  กอดี 
บดัเล รตนั เตอาแกห์ ||๑|| รเฮา ||  ประภู เตอาก ลากตั อนั โลภา ||  ดาส สลาม กะรัต กตั โซ่ภา ||๒||  อมัฤต รัส 
คาแวห์ คาน ปาน ||  เยน็ ดีเอ ติแซห์ นา ยาแน่ห์ สุอาน  ||๓||  กโฮ่ นานกั ฮมั ลูณ ฮรามี ||  บคสั เล่โฮ ปรัภ อนัตรัยามี 
||๔||๗๖||๑๔๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เก จรัน มนั ม่าเฮ คิอ๋าน ||  สกลั ตีรัท มยนั อิสนาน ||๑||  ฮรั เดน็ ฮรั ซิมรัน 
เมเร ป่าอี ||  โกท ยนมั กี มลั แล่ห์ ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กี กะทา ริด ม่าเฮ บซาอี ||  มนั บานชํตั สักเล พลั ปาอี ||๒||  
ยวีนั มรัณ ยนมั ปัรวาน ||  ยา แก ริแด วสัแซ ปักหวาน ||๓||  กโฮ่ นานกั เซอี ยนั ปูเร ||  ยนิา ปราปัต ซาถู่   ตู่เร 
||๔||๗๗||๑๔๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คาดา แปนดา มูกรั ปาย ||  เตส็ โน โยแ่ฮ ดูต ตะรัม ราย ||๑||  เตส็ เซ็ว เบมุค เยน็ 
ญีโอ เป็นดฺ ดีนา ||  โกท ยนมั ป่ัรแมห์ บโฮ่ ยนูา ||๑|| รเฮา ||  ซากตั กี แอซี   แฮ รีต ||  โย กิช กแร สกลั บิปรีต ||๒||  
ญีโอ ปราณ เยน็ มนั ตนั ต่าเรอา || โซอี ธากรุ มโน่ห์ บิซาเรอา ||๓||  บเถ่ บิการ ลิเค บโฮ่ กากรั ||  นานกั อุถรั กริปา 
ซุค ซากรั ||๔||  ปารบรัมห์ เตรี ซรัณาย ||  บนัถัน่ กาท ตแร ฮรั นาย ||๑|| รเฮา ดูยา ||๗๘||๑๔๗||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
อปัเน โลภ โก กีโน มีต ||  สกลั มโนรัท มุกตั ปัด ดีต ||๑||  แอซา      มีต กแร่ห์ ซภั โกย ||  ยา เต บิรทา โกย นา โฮย 
||๑|| รเฮา ||  อปัแน สุอาย ริแด แล ต่าเรอา ||  ดูค ดะรัด โรค สกลั บิดาเรอา ||๒||  รัสนา ก้ีถ่ี โบลตั ราม ||  ปูรัน โฮเอ 
สกัเล กาม ||๓||  อเน็ก บาร นานกั บลัฮารา ||  สพลั ดรัซนั โคบินดฺ ฮมารา ||๔||๗๙||๑๔๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โกท 
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บิฆนั หิเร คิน ม่าเฮ ||  ฮรั ฮรั กะทา ซ่าถซงัค ์สุนาห์ ||๑||  ปีวตั ราม รัส อมัฤต คุณ ยาส ||  ยปั ฮรั จรัณ มิที คุถ ตาส 
||๑|| รเฮา ||  สรับ   กเลอาณ ซุค แซ่ฮจัยฺ นิถาน ||  ยา แก ริแด วแซ่ห์ ปักหวาน ||๒||    
     
 ออคถั มนัตรึ ตนัตฺ ซภั ชาร ||  กรัแณฮาร ริเด แม่ห์ ต๋าร ||๓||  ตจัยฺ ซภั ปะรัม ปะเยโอ ปารบรัมห์ ||  กโฮ่ นานกั 
อะทลั เอห์้ ตะรัม ||๔||๘o||๑๔๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา เป่เท คุร โซอี ||  เตต็ บลั โรค นา เบอาแป โกอี ||๑||  
ราม รมณั ตรัณ แป๋ ซากรั ||  สรัณ ซูร พาเร ยมั กากรั ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร มนัตรึ ดีโอ ฮรั นาม ||  เอห์้  อาซรั ปูรัน เป๋ย 
กาม ||๒||  ยปั ตปั ซนัยมั ปูรี วเดอาอี || คุร กิรปาล ฮรั เป๋ย สฮาอี  ||๓||  มาน โม่ห์ โคเอ คุร ปะรัม ||  เปค นานกั ปัสเร 
ปารบรัมห์ ||๔||๘๑||๑๕o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  บิแค ราจยฺ เต อนัถฺลา ป่ารี ||  ดุค ลาแก ราม นาม จิตารี ||๑||  เตเร ดาส 
โก ตุฮี วเดอาอี ||  มายอา มกนั นรัก แล ยาอี ||๑|| รเฮา ||  โรค กิรัสตฺ จิตาเร เนา ||  บิค มาเต กา ธอรฺ นา เธา ||๒||  จรัน 
กมลั เซ็ว ลากี ปรีต ||  อาน ซุคา นฮี อาแว   จีต ||๓||  สดา สดา ซิมโร ปรัภ สุอามี ||  เมล็ นานกั ฮรั อนัตรัยามี 
||๔||๘๒||๑๕๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อาธ แป้ฮรั ซงักี บทัวาเร ||  กรั กิรปา ปรัภ เลย นิวาเร ||๑||  แอซา      ฮรั รัส รโม่ห์ 
ซภั โกย ||  สรับ   กะลา ปูรัน ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า ตะปัต ซากรั ซนัซาร ||  ปรัภ คิน แม่ห์ ปารฺ อุตารัณฮาร ||๒||  
อเน็ก บนัถัน่ โตเร นฮี ยา่เฮ ||  ซิมรัต   นาม มุกตั พลั ป้าเฮ ||๓||  อุกตั เซอานปั เอส็ เต กชั น่าเฮ ||  กรั กิรปา นานกั 
คุณ กา้ห์ ||๔||๘๓||๑๕๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ทาตี ปาอี ฮรั โก นาม ||  บิจรั ซนัซาร ปูรัน ซภั กาม ||๑||  วดัป่ากี ฮรั 
กีรตนั กาอีแอ ||  ปารบรัมห์ ตูน ํเดห์้ ตา ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก จรัณ ฮิรแด อุร ต๋าร ||  เป๋าว ์ซากรั จรั อุตแรห์ ปารฺ 
||๒||  ซาถู่   ซงัค ์กแร่ห์ ซภั โกย ||  สดา กเลอาณ เพร็ ดูค นา โฮย ||๓||  เปรม ปะกตั ปัจยฺ คุณี นิถาน ||  นานกั ดรักา้ห์ 
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ปาอีแอ มาน ||๔||๘๔||๑๕๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูรัน ฮรั มีต ||  ปะหราํ บินเซ กาเอ คุณ นีต ||๑||  อูธตั 
โซวตั ฮรั ซงัค ์แป้ห์รูอา ||  ยา แก ซิมรัณ ยมั นฮี ดรูอา ||๑|| รเฮา ||  จรัณ กมลั ปรัภ ริแด นิวาส ||    
     
 สกลั ดูค กา โฮยอา นาซ ||๒||  อาซา มาณ ตาณ ตัน๋ เอก ||  ซาเจ ซ่าห์ กี มนั แม่ห์ เทก ||๓||  มฮ่า กะรีบ ยนั ซ่าถ 
อนาท ||  นานกั ปรัภ ราเค เด หาท ||๔||๘๕||๑๕๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม มยนั กรั ซูเจ ||  โกท กแร่ฮณั ปุน 
พลั มูเจ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก จรัณ ริเด แม่ห์ บะเซ ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ นะเซ ||๑||  ซ่าถซงัค ์กีรตนั พลั ปายอา ||  ยมั 
กา มารัก ดริสทฺ นา อายอา  ||๒||  มนั บจั กรัม โควนิดฺ อถารฺ ||  ตา เต ฉุเทโอ บิค ซนัซาร ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ กีโน 
อปันา ||  นานกั ยาป ยเป ฮรั ยปันา ||๔||๘๖||๑๕๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปอ ซรัณาอี เยน็ ฮรั ยาเต ||  มนั ตนั ซีตลั จรัณ 
ฮรั ราเต ||๑||  แป๋ ป่ันยนั ปรัภ มนั นา บซาฮี ||  ดรัปัต ดรัปัต ยนมั บฮุต ยาฮี ||๑|| รเฮา ||  ยา แก ริแด บะเซโอ ฮรั นาม 
||  สกลั มโนรัท ตา เก ปูรัน กาม ||๒||  ยนมั ยรา มิรัต ยสิ วาส ||  โซ ซมัรัท ซิมมรั ซาส กิราส ||๓||  มีต ซายนั สคา 
ปรัภ เอก ||  นาม สุอามี กา นานกั เทก ||๔||๘๗||๑๕๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  บา้ฮรั ราเคโอ ริแด สะมาล ||  กัร๋ อาเอ 
โควนิดฺ แล นาล ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ซนัตนั แก ซงัค ์||  มนั ตนั ราตา ราม แก รังค ์||๑|| รเฮา ||  คุร ปัรซาดี ซากรั ตเรอา 
||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ซภั หิเรอา ||๒||  โซ่ภา สุรัต นาม ปักวนัตฺ ||  ปูเร คุร กา นิรมลั มนัตฺ ||๓||  จรัณ กมลั ฮิรแด 
แม่ห์ ยาป ||  นานกั เปค ยแีว ปัรตาป ||๔||๘๘||๑๕๗||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ เอห์้ ทาน โควนิดฺ คุณ กาเอ ||  กซุลั เคม 
ปรัภ อาป บซาเอ ||๑|| รเฮา ||  บิปัต ตะฮ่า ยะฮา ฮรั ซิมรัน น่าฮี ||  โกท อนนัดฺ แยห์ ฮรั คุณ กา้ฮี ||๑||  ฮรั บิสเรแอ ดุค 
โรค กะเนเร ||  ปรัภ เซวา ยมั ลแก นา เนเร ||๒||  โซ วดัป่ากี เน่ห์จลั ทาน ||  แยห์ ยปัปีแอ ปรัภ เกวลั นาม ||๓||  แยห์ 
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ยาอีแอ แตห์้ นาล เมรา สุอามี ||  นานกั โก มิเลอา อนัตรัยามี ||๔||๘๙||๑๕๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โย ปราณี โควนิดฺ 
ติอ่าแว ||  ปเรอา อณัปะเรอา ปะรัม กตั ปาแว ||๑||  ซาถู่   ซงัค ์ซิมมรั โคปาล ||  เบน็ นาแว จู่ธา ตัน๋ มาล ||๑|| รเฮา ||    
     
 รูปวนัตฺ โซ จตุร เซอาณา ||  เยน็ ยนั มาเนอา ปรัภ กา ป่าณา ||๒||  ญกั แม่ห์ อายอา  โซ ปัรวาณ ||  กทั กทั อปัณา 
สุอามี ยาณ ||๓||  กโฮ่ นานกั ยาเก ปูรัน ปาก ||  ฮรั จรัณี ตา กา มนั ลาก ||๔||๙o||๑๕๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก ดาส 
เซ็ว ซากตั นฮี ซงัค ์||  โอห์้ บิคยั โอส ราม โก รังค ์||๑|| รเฮา ||  มนั อสัวาร แยเซ ตุรี ซีการี ||  เยว็ กาปุรัค ปุจาแร นารี 
||๑||  แบลฺ โก เนตรา ปาย โดห่าแว ||  กอู จรั ซิงห์ ปาแช ปาแว ||๒||  กาดรั เล กามเถน กรั ปูย ี||  ซอเด  โก ต่าแว เบน็ 
ปูนย ี||๓||  นานกั ราม นาม ยปั จีต ||  ซิมมรั สุอามี ฮรั ซา มีต ||๔||๙๑||๑๖o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซา มตั นิรมลั กะฮีอตั 
ต๋ีรฺ ||  ราม ระส่าเอณ็ ปีวตั บีร ||๑||  ฮรั เก จรัณ ฮิรแด กรั โอท ||  ยนมั มรัณ เต โฮวตั โชท ||๑|| รเฮา ||  โซ ตนั นิรมลั 
เยต็ อุปแย นา ปาป ||  ราม รังค ์นิรมลั ปัรตาป ||๒||  ซ่าถซงัค ์เมท็ ยาต บิการ ||  ซภั เต อูจ เอโ้ฮ อุปการ ||๓||  เปรม 
ปะกตั ราเต โคปาล ||  นานกั ยาแจ ซ่าถ รวาล ||๔||๙๒||๑๖๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   ปรีต โควนิดฺ เซ็ว ลากี ||  เมล 
เลย ปูรัน วดัป่ากี ||๑|| รเฮา ||  ป่ัรตา เปค บิกแซ เยว็ นารี ||  เตว็ ฮรั ยนั ยแีว นาม จิตารี ||๑||  ปูต เปค เยว็ ยวีตั มาตา ||  
โอต โปต ยนั ฮรั เซ็ว ราตา ||๒||  โล่บี อนดฺั กแร เปค ตะนา ||  ยนั จรัน กมลั เซ็ว ลาโก มนา ||๓||  บิซรั นฮี เอก็ เตล็ 
ดาตาร ||  นานกั เก ปรัภ ปราน อถารฺ ||๔||๙๓||๑๖๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ราม ระส่าเอณ็ โย ยนั ก้ีเถ่ ||  จรัน กมลั 
เปรม ปักตี บีเถ่ ||๑|| รเฮา ||  อาน รัสซา ดีแซ่ห์ ซภั ชาร ||  นาม บินา เน่ห์พลั ซนัซาร ||๑||  อั้นถฺ กปู เต กา้เด อาป ||  
คุณ โควนิดฺ อะจรัจยฺ ปัรตาป ||๒||  วณั ตริณ ตริภวณั ปูรัน โคปาล ||  บรัมห์ ปซารฺ ญีอ ์ซงัค ์ดยัอาล ||๓||  กโฮ่ นานกั 
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ซา กทันี ซาร ||  มาน เลต ยสิ ศิรยนัฮาร ||๔||๙๔||๑๖๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  นิตปรัต นาวณั ราม ซรั กีแย ||  โจ๋ล มฮ่า 
รัส ฮรั อมัฤต ปีแย ||๑|| รเฮา ||  นิรมลั อุดกั โควนิดฺ กา นาม ||  มยนั กะรัต ปูรัน ซภั กาม ||๑||    
     
 ซนัตฺซงัค ์แตห์้ โกซทั โฮย ||  โกท ยนมั เก เกล็วคิ โคย ||๒||  ซิมแร่ห์ ซ่าถ กแร่ห์ อานนัดฺ ||  มนั ตนั รเวอา 
ปัรมานนัดฺ ||๓||  ยแิซห์ ปราปัต ฮรั จรัณ นิถาน || นานกั ดาส ติแซห์ กุรบาน ||๔||๙๕||๑๖๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โซ 
กิช กรั เยต็ แมลฺ นา ลาแก ||  ฮรั กีรตนั แม่ห์ เอห์้ มนั ยาแก ||๑|| รเฮา ||  เอโก ซิมมรั นา ดูยา เป๋า ||  ซนัตฺซงัค ์ยปั 
เกวลั เนา ||๑||  กะรัม ตะรัม เนม บรัต ปูญา ||  ปารบรัมห์ เบน็ ยาน นา ดูยา ||๒||  ตา กี ปูรัน โฮอี ก๋าล || ยา กี ปรีต 
อปัเน   ปรัภ นาล ||๓||  โซ แบสโน แฮ อปัร อปารฺ ||  กโฮ่ นานกั เยน็ ตะเย บิการ ||๔||๙๖||๑๖๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
ยวีตั ชาด ยา่เฮ เดวาเน ||  โมยอา อุน  เต โก วรัซานเํน ||๑||  ซิมมรั โควนิดฺ มนั ตนั ตุ๋ร ลิเคอา ||  กาฮู กาจยฺ นา อาวตั 
บิเคอา ||๑|| รเฮา ||  บิแค ธะกอรี เยน็ เยน็ คาอี ||  ตา กี ตริสนา กบัฮูน ํนา ยาอี ||๒||  ดารัน ดุค ดุตรั ซนัซาร ||  ราม 
นาม เบน็ แกเซ อุตรัส ปารฺ ||๓||  ซ่าถซงัค ์เมล็ โดย กลุ ซ่าถ  ||  ราม นาม นานกั อาราถ ||๔||๙๗||๑๖๖||  กอรี แม่ห์ลา 
๕ ||  กะรีบา อุปัร เย คินแย ดารี ||  ปารบรัมห์ ซา อคนั แม่ห์ ซารี ||๑||  ปูรา นิเอา กเร กรัตาร ||  อปัเน   ดาส โก 
ราคณัฮาร ||๑|| รเฮา ||  อาด ยกุาด ประกทั ปัรตาป ||  นินดกั โมอา อุปัจยฺ วดั ตาป ||๒||  เตน็ มาเรอา เย รัคแค นา โกย 
||  อาแก ปาแช มนัดี โซย ||๓||  อปัเน   ดาส ราแค กนัธฺ ลาย ||  สรัณ นานกั ฮรั นาม ติอ๋าย ||๔||๙๘||๑๖๗||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  แม่ห์ยรั จู่ธา กีโตน อาป ||  ปาปี โก ลากา ซนัตาป ||๑||  ยแิซห์ สฮาอี  โคบิด เมรา ||  เตส็ โก ยมั นฮี 
อาแว   เนรา ||๑|| รเฮา ||  ซาจี ดรักา้ห์ โบแล กรู ||  ศิร หาท ปะโชแร อนัถ่า มูร ||๒||  โรค เบอาเป กรัเด ปาป ||  อดัลี 
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โฮย แบธา ปรัภ อาป ||๓||  อปัน กมายแอ อาเป   บาเถ่ ||  ดะรับ เกยอา ซภั ญีอ ์แก ซาแท ||๔||  นานกั สรัน ปะเร 
ดรับาร ||  ราคี แปจยฺ เมแร กรัตาร ||๕||๙๙||๑๖๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยนั กี ตู๋ร มนั มีธ คทานี ||  ปูรัน กะรัม ลิเคอา 
ตุ๋ร ปรานี ||๑|| รเฮา ||    
     
 อหัม่บุธ มนั ปูร ทิถ่าอี ||  ซ่าถ ตู๋ร กรั ซุถ มนัยาอี ||๑||  อเน็ก ยลา เย โต่แว เดฮี้ ||  แมลฺ นา อุตแร ซุถ นา เตฮี้ ||๒||  
สตัคุร เป่เทโอ สดา กริปาล ||  ฮรั ซิมมรั ซิมมรั กาเทอา ป๋อ กาล ||๓||  มุกตั ปุกตั ยกุตั ฮรั เนา ||  เปรม ปะกตั นานกั 
คุณ เกา ||๔||๑oo||๑๖๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยวีนั ปัดว ีฮรั เก ดาส ||  ยนิ มิเลอา อาตมั ปัรกาซ ||๑||  ฮรั กา ซิมรัน ซุน 
มนั กานี ||  ซุค ปาแวห์ ฮรั ดุอาร ปรานี ||๑|| รเฮา ||  อาธ แป้ฮรั ติอ๋าอีแอ โคปาล ||  นานกั ดรัซนั เดค นิฮาล 
||๒||๑o๑||๑๗o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซานตฺํ ไป๋ คุร โคบิด ปาอี ||  ตาป ปาป บินเซ เมเร ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  ราม นาม เน็ต 
รสัน บคาน ||  บินเซ โรค เป๋ย กเลอาน ||๑||  ปารบรัมห์ คุณ อะกมั บีจาร ||  ซาถู่   ซงักมั แฮ นิสตาร ||๒||  นิรมลั คุณ 
กาโวห์่ เน็ต นีต ||  กอี เบอาถฺ อุบเร ยนั มีต ||๓||  มนั บจั กรัม ปรัภ อปันา ติอ๋าอี ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณาอี 
||๔||๑o๒||๑๗๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  เนตรึ ประกาซ กีอา คุรเทว ||  ปะรัม เกย ปูรัน ไป๋ เซว ||๑|| รเฮา ||  ซีตลา เต 
รเคอา บิฮารี ||  ปารบรัมห์ ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๑||  นานกั นาม ยแป โซ ยแีว ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั อมัฤต ปีแว 
||๒||๑o๓||๑๗๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ โอห์้ มสัตกั ตัน๋ เตเร เนต ||  ตัน๋ โอย ปะกตั ยนิ ตุม ซงัค ์เหต ||๑||  นาม บินา 
แกเซ ซุค ลฮีแอ ||  รัสนา ราม นาม ยสั กะฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  เตน็ อูปัร ยาอีแอ กรุบาณ ||  นานกั เยน็ ยปัเปอา นิรบาณ 
||๒||๑o๔||๑๗๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตูนแํฮ มสัลตั ตูนแํฮ นาล ||  ตูแฮ ราแค่ห์ ซาร สะมาล ||๑||  แอซา      ราม ดีน 
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ดุนี สฮาอี  ||  ดาส กี แปจยฺ รัคแค เมเร ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  อาแก อาป เอห์้ ทาน วสั ยา แก ||  อาธ แป้ฮรั มนั ฮรั โก 
ยาแป ||๒||  ปัต ปัรวาณ สจั นีซาณ ||  ยา โก อาป กแร่ห์ พรุมาน ||๓||  อาเป   ดาตา อาป ปรัตปาล ||  เน็ต เน็ต นานกั 
ราม นาม สะมาล ||๔||๑o๕||๑๗๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  สัตคุร ปูรา เป่ยอา กริปาล ||  ฮิรแด วสัเซอา สดา กปุาล ||๑||  
ราม รวตั สดั ฮี ซุค ปายอา ||    
     
 เมยอา กรี ปูรัน ฮรั รายอา ||๑|| รเฮา ||  กโฮ่ นานกั ยา เก ปูเร ปาก ||  ฮรั ฮรั นาม อสัเทร็ โซหาก ||๒||๑o๖||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  โต่ตี โคลฺ วชิาเอ เหธ ||  กรัถปั วานกํ ูล่าเฮ เปท ||๑||  เบน็ กรัตูตี มุกตั นา ปาอีแอ ||  มุกตั ปะดารัท นาม 
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ปูญา ติลกั กะรัต อิสนานาน ํ||  ฉุรี กา้ด เลแว ฮรั ดานา ||๒||  เบด ปแร มุค มีธี บาณี ||  ยอีาน ํ
โกฮตั นา ซงัแก ปราณี ||๓||  กโฮ่ นานกั ยสิ กิรปา ต่าแร ||  ฮิรดา ซุถ บรัมห์ บีจาแร ||๔||๑o๗||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
เทร็ กัร๋ แบโซ่ห์ ฮรั ยนั เปอาเร ||  สตัคุร ตุมเร กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา ||  ดุสทฺ ดูต ปัรเมซรั มาเร ||  ยนั กี แปจยฺ รัคคี 
กรัตาเร ||๑||  บาทซ่าห์ ซ่าห์ ซภั วสั กรั ดีเน ||  อมัฤต นาม มฮ่า รัส ปีเน ||๒||  นิรภอ โฮย ปะโยห์่ ปักหวาน ||  
ซ่าถซงัคตั เมล็ กีโน ดาน ||๓||  สรัณ ปะเร ปรัภ อนัตรัยามี ||  นานกั โอท ปักรี ปรัภ สุอามี ||๔||๑o๘||  กอรี แม่ห์ลา 
๕ ||  ฮรั ซงัค ์ราเต ป่าเฮ นา ยแล ||  ฮรั ซงัค ์ราเต มายอา นฮี ฉะแล ||  ฮรั ซงัค ์ราเต นฮี ดูแบ ยลา ||  ฮรั ซงัค ์ราเต 
สุพลั พลา ||๑||  ซภั แป๋ มิแท่ห์ ตุมาแร นาย ||  เป่ทตั ซงัค ์ฮรั ฮรั กนุ กาย || รเฮา ||  ฮรั ซงัค ์ราเต มิแท ซภั จินตา ||  ฮรั 
เซ็ว โซ รแจ ยสิ ซ่าถ กา มนัตา ||  ฮรั ซงัค ์ราเต ยมั กี นฮี ตราส ||  ฮรั ซงัค ์ราเต ปูรัน อาส ||๒||  ฮรั ซงัค ์ราเต ดูค นา 
ลาแก ||  ฮรั ซงัค ์ราตา อนัเดน็ ยาแก ||  ฮรั ซงัค ์ราตา แซ่ฮจัยฺ กัร๋ วสัแซ ||  ฮรั ซงัค ์ราเต ปะหราํ ป๋อ นะแซ ||๓||  ฮรั 
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ซงัค ์ราเต มตั อูตมั โฮย ||  ฮรั ซงัค ์ราเต นิรมลั โซย ||  กโฮ่ นานกั เตน็ โก บลั ยาอี || ยนิ โก ปรัภ เมรา บิสรัต น่าฮี 
||๔||๑o๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อุดมั  กะรัต ซีตลั มนั เป๋ย ||  มารัก จลตั สกลั ดุค เกย ||  นาม ยปัต มนั เป๋ย อนนัดฺ ||  รัส 
กาเอ กนุ ปัรมานนัดฺ ||๑||  เคม เป่ยอา กซุลั กัร๋ อาเอ ||  เป่ทตั ซ่าถซงัค ์กอี บลาเอ || รเฮา ||  เนตรึ ปุนีต เปคตั ฮี ดะรัส 
||  ตัน๋ มสัตกั จรัน กมลั ฮี ปะรัส ||  โคบินดฺ กี แท่ฮลั สพลั เอห์้  กานยํอา ||    
     
 ซนัตฺ ประสาด ปะรัม ปัด ปายอา ||๒||  ยนั กี กีนี อาป สฮาย ||  ซุค ปายอา ลกั ดาแซห์ ปาย ||  อาป เกยอา ตา อาแปห์ 
เป๋ย ||  กริปา นิถาน กี ซรันี เปย ||๓||  โย จา้หตั โซอี ยบั ปายอา ||  ตบั ดู่นดนั กฮ่า โก ยายอา ||  *อสัเทร็ เป๋ย บะเซ 
ซุค อาซนั ||  คุร ประสาด นานกั ซุค บาซนั ||๔||๑๑o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โกท มยนั กีโน อิสนาน ||  ลาค อรับ คะรับ 
ดีโน ดาน ||  ยา มนั วสัเซโอ ฮรั โก นาม ||๑||  สกลั ปวติ กุน กาย กปุาล ||  ปาป มิแท่ห์ ซาถู่   สรัน ดยัอาล || รเฮา ||  
บฮุต อุรัตถฺ  ตปั ซ่าถนั ซาเถ่ ||  อเน็ก ลาภ มโนรัท ลาเถ่ ||  ฮรั ฮรั นาม รสนั อาราเถ่  ||๒||  ซิมรัต ซาสตึ เบด บคาเน 
||  โยก กิอาน เซ็ถ ซุค ยาเน ||  นาม ยปัต ปรัภ เซ็ว มนั มาเน ||๓||  อกา้ถฺ โบถฺ ฮรั อะกมั อปาเร ||  นาม ยปัต นาม ริเด 
บีจาเร ||  นานกั โก ปรัภ กิรปา ต่าเร ||๔||๑๑๑||  กอรี ม: ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั ซุค ปายอา ||  จรัน กมลั คุร ริแด 
บซายอา ||๑||  คุร โคบินดฺ ปารบรัมห์ ปูรา ||  ติแซห์ อราถ เมรา มนั ต่ีรา || รเฮา ||  อนัเดน็ ยปัโป คุรู คุร นาม ||  ตา เต 
เซ็ถ เป๋ย สกลั กานมํ ||๒||  ดรัซนั เดค ซีตลั มนั เป๋ย ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค เกย ||๓||  กโฮ่ นานกั กฮ่า แป๋ ป่าอี ||  
อปัเน เซวกั กี อาป แปจยฺ รคาอี ||๔||๑๑๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเน เซวกั โก อาป สฮาอี  ||  เน็ต ปรัตปาแร บาป 
แยเซ มาอี ||๑||  ปรัภ กี สรัน อุบแร ซภั โกย ||  กะรัน กราวนั ปูรัน สจั โซย || รเฮา ||  อบั มนั บะเซอา กรัแนฮารา ||  
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แป๋ บินเซ อาตมั ซุค ซารา ||๒||  กรั กิรปา อปัเน ยนั ราเค ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ลาเท ||๓||  แกฮ้นั นา ยาย ปรัภ กี 
วเดอาอี ||  นานกั ดาส สดา ซรันาอี ||๔||๑๑๓||     
 ราก กอรี เจตี แม่ห์ลา ๕ ดุปเด     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราม โก บลั ปูรัน ป่าอี ||  ตา เต บริทา นา เบอาแป กาอี ||๑|| รเฮา ||  โย โย จิตเเว ดาส ฮรั มาอี ||  โซ โซ กรัตา อาป 
กราอี ||๑||  นินดกั กี ปรัภ ปัต กวาอี ||  นานกั ฮรั คุณ นิรภอ กาอี ||๒||๑๑๔||    
     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปุจยฺ บลั บีร บรัมห์ ซุค ซากรั กรัต ปะรัต แกห์้ เล่โฮ องักุรีอา ||๑|| รเฮา ||  ซรัวนั นา สุรัต แนน 
ซุนดรั นฮี อารัต ดุอาร ระทตั ปิงกรีุอา ||๑||  ดีนา นาท อนาท กรุณา แม ซายนั มีต ปิตา แม่ห์ตรีอา ||  จรัน กวลั ฮิรแด 
แกห์้ นานกั แป๋ ซากรั ซนัตฺ ปารฺ อุตรีอา  ||๒||๒||๑๑๕||     
 ราก กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ดอี กซุาอี มีตลา ตูน ํซงัค ์ฮมาแร บาส ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  ตุจฉฺ เบน็ กะรี นา ยวีนา ตริก แร่ห์ณา ซนัซาร ||  ญีอ ์ปราณ 
ซุคดาเตอา นิมคั นิมคั บลัฮาร ญี ||๑||  หสัตฺ อลาํบนั เดโฮ ปรัภ กรัโตห์ อุถรั โคปาล ||  โม่ห์ นิรกนุ มตั โทรีอา ตูน ํ
สดั ฮี ดีน ดยัอาล ||๒||  เกอา ซุค เตเร ซมัลา   กวนั บิถ่ี บีจาร ||  สรัณ สมาอี ดาส เห็ต อูเจ อะกมั อปารฺ ||๓||  สกลั 
ปะดารัท อสัทฺ เซ็ถ นาม มฮ่า รัส ม่าเฮ ||  สุประซนั เป๋ย เกศวา เซ ยนั ฮรั คุณ กา้ห์ ||๔||  มาต ปิตา สุต บนัถฺโป ตูน ํ
เมเร ปราณ อถารฺ ||  ซ่าถซงัค ์นานกั ปะแย บิค ตเรอา ซนัซาร ||๕||๑||๑๑๖||    
 กอรี แบรากณั รโฮเอ เก ชนัตฺ เก กัร๋ ม: ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 แฮ โกอี ราม เปอาโร กาแว ||  สรับ   กเลอาณ ซูค สจั ปาแว || รเฮา ||  บนั บนั โคยตั พิรัต แบรากี ||  บิรเล กาฮู เอก 
เลว็ ลากี ||  เยน็ ฮรั ปัยอา เซ วดัป่ากี ||๑||  บรัมห์มาดิก สันกาเดก็ จา้แฮ ||  โยกี ยตี เซ็ถ ฮรั อาแฮ ||  ยแิซห์ ปราปัต โซ 
ฮรั คุณ กา้แฮ ||๒||  ตา กี สรัณ ยนิ บิสรัต น่าฮี ||  วดัป่ากี ฮรั ซนัตฺ มิลาฮี ||  ยนมั มรัณ เตห์้ มูเล น่าฮี ||๓||  กรั กิรปา 
เมล็ ปรีตมั เปอาเร ||  บิโน สุโนห์ ปรัภ อูจ อปาเร ||  นานกั มานกํตั นาม อถ่าเร ||๔||๑||๑๑๗||     
     
 ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กวนั กนุ ปรานปัต มิโล เมรี มาอี ||๑|| รเฮา ||  รูป ฮีน บุตถฺ บลั ฮีนี โม่ห์ ปัรเดซนั ดูรฺ เต อาอี  ||๑||  น่าฮิน ดะรับ นา 
โยบนั มาตี โม่ห์ อนาท กี กแร่ห์ สมาอี ||๒||  โคยตั โคยตั ไป๋ แบรากนั ปรัภ ดรัซนั โก ฮอ พิรัต ติซาอี ||๓||  ดีน 
ดยัอาล กิรปาล ปรัภ นานกั ซ่าถซงัค ์เมรี ยลนั บุฉ่าอี ||๔||๑||๑๑๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ มิลเบ โก ปรีต มนั ลากี ||  
ปาย ลโก โม่ห์ กะโร เบนตี โกอู ซนัตฺ มิแล บดัป่ากี ||๑|| รเฮา ||  มนั อรัโป ตัน๋ ราโค อาแก มนั กี มตั โม่ห์ สกลั 
เตอากี ||  โย ปรัภ กี ฮรั กะทา สุนาแว อนัเดน็ พิโร เตส็ ปิแช วริากี ||๑||  ปูรับ กะรัม องักรุ ยบั ปรักเท เป่เทโอ ปุรัค 
รสิก แบรากี ||  มิเทโอ อนัเถรฺ  มิลตั ฮรั นานกั ยนมั ยนมั กี โซอี ยากี ||๒||๒||๑๑๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  นิกสั เร ปังคี 
ซิมมรั ฮรั ปานคฺํ ||  เมล็ ซาถู่   สรัณ กะโฮ ปูรัน ราม รตนั ฮีอเร ซงัค ์ราค ||๑|| รเฮา ||  ปะหรำาํ กี กอีู ตริสนา รัส 
ปังกจัยฺ อตั ตีเควณั โม่ห์ กี พาส ||  กาทนัฮาร ยกตั คุร โคบิด จรัน กมลั ตา เก กแร่ห์ นิวาส ||๑||  กรั กิรปา โคบินดฺ 
ปรัภ ปรีตมั ดีนา นาท สุโนห์ อรัดาส ||  กรั แกห์้ เล่โฮ นานกั เก สุอามี ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมรี ราส ||๒||๓||๑๒o||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เปคนั โก ซิมรัต   มนั เมรา ||  อาส เปอาซี จิตโว เดน็ แรนี แฮ โกอี ซนัตฺ มิลาแว เนรา ||๑|| รเฮา ||  



206 

เซวา กะโร ดาส ดาซนั กี อเน็ก ป๋านตฺ เตส็ กะโร นิโห่รา ||  ตุลา ต๋าร โตเล ซุค สกัเล เบน็ ฮรั ดะรัส ซภัโภ ฮี โทรา 
||๑||  ซนัตฺ ประสาด กาเอ กนุ ซากรั ยนมั ยนมั โก ยาต บโฮรา ||  อานดั ซูค เป่ทตั ฮรั นานกั ยนมั กริตารัท สพลั 
สะเวรา ||๒||๔||๑๒๑||    
 ราก กอรี ปูรบี๑ แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กิน เบถ็ มิแล กซุาอี เมเร ราม ราย ||  โกอี แอซา      ซนัตฺ แซ่ฮจัยฺ ซุคดาตา โม่ห์ มารัก เดย ์บตาอี ||๑|| รเฮา ||    
     
 อนัตรั อลคั นา ยาอี ลเคอา เวจ็ ปัรดา ห่อแม ปาอี ||  มายอา โม่ห์ ซภัโภ ญกั โซยอา เอห์้ ปะรัม กโฮ่ เกว็ ยาอี ||๑||  
เอกา ซงัคตั อิกตั กแร่ห์ บสัเต เมล็ บาต นา กรัเต ป่าอี ||  เอก บสัตฺ เบน็ ปันจฺ โดเฮเล โอห์้ บสัตฺ อะโกจรั ธาอี ||๒||  
ยสิ กา กแร่ห์ เตน็ ดีอา ตาลา กนุย ีคุร ซอปาอี   ||  อเน็ก อุปาว  กเร นฮี ปาแว เบน็ สตัคุร ซรัณาอี ||๓||  ยนิ เก บนัถัน่ 
กาเท สตัคุร เตน็ ซ่าถซงัคตั เลว็ ลาอี ||  ปันจฺ ยนา เมล็ มงัคลั กายอา ฮรั นานกั เปด นา ป่าอี ||๔||  เมเร ราม ราย เอน็ 
เบถ็ มิแล กซุาอี ||  แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา ปะหราํ คิน แม่ห์ นาธา เมล็ โยตี โยต สมาอี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๑๒๒||   กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  แอโซ ปัรโจ ปายโอ ||  กรี กริปา ดยัอาล บีธแล สตัคุร มุแฉ่ห์ บตายโอ ||๑|| รเฮา ||  ยตั กตั เดโค ตตั ตตั 
ตุม ฮี โม่ห์ เอห์้ บิสุอาส โฮย อายโอ  ||  แก แป้ห์ กะโร อรัดาส เบนตี โย ซุนโต แฮ รฆุรายโอ ||๑||  ลเฮโอ แซ่ห์ซา 
บนัถัน่ คุร โตเร ตาน ํสดา แซ่ฮจัยฺ ซุค ปายโอ ||  โห่ณา ซา โซอี พนุ โฮซี ซุค ดุค กฮ่า ดิคายโอ ||๒||  คนัดฺ 
บแรห์มนัดฺ กา เอโก ธาณา คุร ปัรดา โคลฺ ดิคายโอ ||  นอ เน็ถ นาม นิถาน เอก็ ธาอี ตอ บา้ฮรั แกแธ ยายโอ ||๓||  
เอแก กเน็ก อเน็ก ปาต ซาย ีบโฮ่ ปัรการ รจายโอ ||  กโฮ่ นานกั ปะรัม คุร โคอี แฮ เอว็ ตะแต ตตั มิลายโอ 
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||๔||๒||๑๒๓||  กอรี๒ แม่ห์ลา ๕ ||  ออตถฺ กะแท ดินสั แรนาเร ||  มนั คุร เมล็ กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา ||  กะโร เบนนัตี 
สุโนห์ เมเร มีตา ซนัตฺ แท่ฮลั กี เบลา ||  อีฮา คาท จโลห์ ฮรั ล่าฮา อาแก บะซนั สุเฮลา ||๑||  เอห์้ ซนัซาร บิการ 
แซ่ห์เซ แม่ห์ ตเรโอ บรัมห์ กิอานี ||  ยแิซห์ ยะกาย ปีอาเอ ฮรั รัส อกทั กะทา เตน็ ยานี ||๒||  ยา โก อาเอ โซอี 
วฮิาโฉ่ห์ ฮรั คุร เต มแน่ห์ บเซรา ||  นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปาโวห์ ซุค แซ่ห์เย  บฮุร นา โฮยโก เพรา ||๓||  อนัตรัยามี ปุรัค 
บิถ่าเต ซรัถ่า มนั กี ปูเร ||  นานกั ดาส เอฮี้  ซุค มาแก โม โก กรั ซนัตนั กี ตู่เร ||๔||๓||๑๒๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ราค 
ปิตา ปรัภ เมเร ||  โม่ห์ นิรกนุ ซภั กนุ เตเร ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ บิคาดี เอก กะรีบา ราโค่ห์ ราคณัฮาเร ||  เคด กแร่ห์ อรั 
บฮุต ซนัตาแวห์่ อายโอ  สรัน ตุห่าเร ||๑||    
     
 กรั กรั ห่าเรโอ อเน็ก บโฮ่ ป่าตี โชแดห์ กตัฮูน ํน่าฮี ||  เอก บาต ซุน ตากี โอทา ซ่าถซงัค ์เมท็ ยาฮี ||๒||  กรั กิรปา 
ซนัตฺ มิเล โม่ห์ เตน็ เต ต่ีรัจยฺ ปายอา ||  ซนัตี มนัตฺ ดีโอ โม่ห์ นิรภอ คุร กา สบดั กมายอา ||๓||  ยตี เลย โอย มฮ่า 
บิคาดี แซ่ฮจัยฺ สุเฮลี บาณี ||  กโฮ่ นานกั มนั เป่ยอา ปัรกาซา ปายอา ปัด นิรบาณี ||๔||๔||๑๒๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
โอห์้ อบินาซี รายอา ||  นิรภอ ซงัค ์ตุมาแร บสัเต เอห์้ ดะรัน กฮ่า เต อายอา  ||๑|| รเฮา ||  เอก แม่ฮลั ตูน ํโฮเอ อพาโร 
เอก แม่ฮลั นิมาโน ||  เอก แม่ฮลั ตูน ํอาเป   อาเป   เอก แม่ฮลั กรีบาโน ||๑||  เอก แม่ฮลั ตูน ํปันดิต บกัตา เอก แม่ฮลั 
คลั โห่ตา ||  เอก แม่ฮลั ตูน ํซภั กิช กราฮจัยฺ เอก แม่ฮลั กะชู นา เลตา ||๒||  กาธ กี ปุตรี กฮ่า กแร บปัรี คิลาวนัฮาโร 
ยาแน ||  แยซา เป๋ค กราแว บายกีรั โอห์้ แตโซ ฮี ซาจยฺ อาแน ||๓||  อเน็ก โกธรี บฮุต ปาต กรีอา อาป โฮอา รัควารา ||  
แยเซ แม่ฮลั ราแค แตแซ แร่ห์นา เกอา เอห์้ กแร บิจารา ||๔||  เยน็ กิช กีอา โซอี ยาแน เยน็ เอห์้  ซภั เบถ็ ซาย ี||  กโฮ่ 
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นานกั อปัราํปัร สุอามี กีมตั อปัเน   กาย ี||๕||๕||๑๒๖||  กอรี๓ แม่ห์ลา ๕ ||  โฉด โฉด เร บิเคอา เก รสู่อา ||  *อุรัจฉฺ 
รเฮโอ เร บาวรั กาวรั เยว็ กิรแค ฮรัอายโอ ปะซูอา ||๑|| รเฮา ||  โย ยาแน่ห์ ตูน ํอปัเน   กาแย โซ ซงัค ์นา จาแล เตแร 
ตะซูอา ||  นาโก อายโอ  นาก ซิถ่าซี เพร พิเรโอ อรั กาล กรัซูอา ||๑||  เปค เปค เร กะซุ่มภฺ กี ลีลา ราจ มาจ ตินฮูน ํโล 
หะซูอา ||  ชียตั โดรฺ ดินสั อรั แรนี ญีอ ์โก กาจยฺ นา กีโน กะชูอา ||๒||  กะรัต กะรัต เอว็ ฮี บิรถ่าโน ห่าเรโอ อุกเต 
ตนั คีนซูอา ||  เยว็ โม่เฮโอ อุน  โม่ห์นี บาลา อุส เต กะแท น่าฮี รุจ จะซูอา ||๓||  ญกั แอซา      โม่ห์ คุแรห์ ดิคายโอ 
ตอ สรัณ ปะเรโอ ตจัยฺ กรับซูอา ||  มารัก ปรัภ โก ซนัตฺ บตายโอ ดริรี นานกั ดาส ปะกตั ฮรั ยะซูอา ||๔||๖||๑๒๗||  
กอรี๔ แม่ห์ลา ๕ ||  ตุจฉฺ เบน็ กวนั ฮมารา ||  เมเร ปรีตมั ปราน อถ่ารา ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั กี เบถ็ ตุม ฮี ยานี ตุม ฮี 
สะยนั สุเฮเล ||  สรับ   ซุคา แม ตุจฉฺ เต ปาเอ เมเร ธากรุ อะแกห์้ อโตเล ||๑||    
     
 บะรัน นา ซาโก ตุมเร รังกา คุณ นิถาน ซุคดาเต ||  อะกมั อะโกจรั ปรัภ อบินาซี ปูเร คุร เต ยาเต ||๒||  ปะหราํ ป๋อ 
กาท กีเอ เน่ห์เกวลั ยบั เต ห่อแม มารี ||  ยนมั มรัณ โก จูโก แซ่ห์ซา ซ่าถซงัคตั ดรัซารี ||๓||  จรัณ ปะคาร กะโร คุร 
เซวา บาร เยา ลคั บรีอา ||  เยห์่ ประสาด เอห์้ ป่อยลั ตเรอา ยนั นานกั ปริแอ ซงัค ์มิรีอา ||๔||๗||๑๒๘||  กอรี แม่ห์ลา 
๕ ||  ตุจฉฺ เบน็ กวนั รีฉ่าแว โตฮี้ ||  เตโร รูป สกลั เดค โม่ฮี ||๑|| รเฮา ||  สุรัก ปัยอาล มิรัต ปู๋ อ ์มนัดลั สรับ   สมาโน 
เอแก โอฮี้ ||  เศว็ เศว็ กะรัต สกลั กรั โยแร่ห์ สรับ   เมยอา ธากรุ เตรี โดฮี ||๑||  ปะติต ปาวนั ธากรุ นาม ตุมรา 
ซุคดาอี นิรมลั ซีตโลฮี ||  กิอาน ติอ๋าน นานกั วเดอาอี ซนัตฺ เตเร เซ็ว กาล กะโลฮี ||๒||๘||๑๒๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
มิโลห์ เปอาเร ยอีา ||  ปรัภ กีอา ตุมารา ทีอา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ยนมั บโฮ่ โยนี ประเมอา บฮุร บฮุร ดุค ปายอา ||  ตุมรี 
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กริปา เต มานุค เดห์้ ปาอี แฮ เดโฮ ดะรัส ฮรั รายอา ||๑||  โซอี โฮอา โย เตส็ ป่าณา อวรฺั นา กิน ฮี กีตา ||  ตุมแร 
ป่าแณ ปะรัม โม่ห์ โม่เฮอา ยากตั น่าฮี ซูตา ||๒||  บิโน สุโนห์ ตุม ปรานปัต เปอาเร กิรปา เน็ถ ดยัอาลา ||  ราค เล่โฮ 
ปิตา ปรัภ เมเร อนาแทห์ กรั ปรัตปาลา ||๓||  ยสิ โน ตุแมห์ ดิคายโอ ดรัซนั ซ่าถซงัคตั แก ปาแช ||  กรั กิรปา ตู๋ร 
เดโฮ ซนัตนั กี ซุค นานกั เอห์้ บาแช ||๔||๙||๑๓o||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮอ ตา แก บลัฮารี ||  ยา แก เกวลั นาม อถ่ารี 
||๑|| รเฮา ||  แม่ห์มา ตา กี เกตกั กะนีแอ ยนั ปารบรัมห์ รังค ์ราเต ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ตินา ซงัค ์อุน  ซมัซรั อวรั 
นา ดาเต ||๑||  ยกตั อุถ่ารัณ  เซอี อาเอ โย ยนั ดะรัส เปอาซา ||  อุน  กี สรัณ ปแร โซ ตเรอา ซนัตฺซงัค ์ปูรัน อาซา 
||๒||  ตา แก จรัณ ปะโร ตา ยวีา ยนั แก ซงัค ์นิฮาลา ||  ปักตนั กี เรณ โฮย มนั เมรา โฮโอ ประภู กิรปาลา ||๓||  ราจยฺ 
โยบนั อวถั  โย ดีแซ ซภั กิช ยกุ แม่ห์ ก่าเทอา ||  นาม นิถาน สดั เนาตนั นิรมลั เอห์้ นานกั ฮรั ตัน๋ คาเทอา 
||๔||๑o||๑๓๑||    
     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โยก ยกุตั ซุน อายโอ  คุร เต ||  โม โก สตัคุร สบดั บุฉ่ายโอ ||๑|| รเฮา ||  นอ คนัดฺ ปริทมี เอส็ ตนั 
แม่ห์ รเวอา นิมคั นิมคั นมสัการา ||  ดีเคอา คุร กี มุนดรา กานี ดริริโอ เอก นิรังการา ||๑||  ปันจฺ เจเล เมล็ เป๋ย 
อิกะตรา  เอกสั แก วสั กีเอ ||  ดสั แบรากนั อาเกอาการี ตบั นิรมลั โยกี ทีเอ ||๒||  ปะรัม ยราย จราอี บิปู่ ตา ปันทฺ เอก 
กรั เปเคอา ||  แซ่ฮจัยฺ ซูค โซ กีนี ปุกตา โย ธากรุ มสัตกั เลเคอา ||๓||  แยห์ ป๋อ น่าฮี ตะฮ่า อาซนั บาเถ่โอ ซิงกี อนัฮตั 
บานี ||  ตตั บีจาร ดนัดา กรั ราเคโอ ยกุตั นาม มนั ป่านี ||๔||  แอซา      โยกี วดัป่ากี เป่แท มายอา เก บนัถัน่ กาแท ||  
เซวา ปูญ กะโร เตส็ มูรัต กี นานกั เตส็ ปัก จาแท ||๕||๑๑||๑๓๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  อนูป ปะดารัท นาม สุโนห์ 
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สกลั ติอ๋ายเล มีตา ||  ฮรั ออคถั  ยา โก คุร ดีอา ตา เก นิรมลั จีตา ||๑|| รเฮา ||  อนัถฺการ มิเทโอ เตห์้ ตนั เต คุร สบดั 
ดีปัก ปัรกาซา ||  ปะหราํ กี ยาลี ตา กี กาที ยา โก ซ่าถซงัคตั บิสวาซา ||๑||  ตารีเล เป่าวย์ลั ตารู บิครา โบฮิท ซาถู่   
ซงักา ||  ปูรัน โฮอี มนั กี อาซา คุร เป่เทโอ ฮรั รังกา ||๒||  นาม คยานา ปักตี ปายอา มนั ตนั ตริปัต อะข่าเอ ||  นานกั 
ฮรั ญีโอ ตา โก เดแว ยา โก หุกมั มนาเอ ||๓||๑๒||๑๓๓||  กอรี๕ แม่ห์ลา ๕ ||  ดยัอา เมยอา กรั ปรานปัต โมเร โม่ห์ 
อนาท สรัณ ปรัภ โตรี ||  อั้นถฺ กปู แม่ห์ หาท เด ราโค่ห์ กะชู เซอานปั อุกตั นา โมรี ||๑|| รเฮา ||  กะรัน กราวนั ซภั 
กิช ตุม ฮี ตุม ซมัรัท น่าฮี อนั โห่รี ||  ตุมรี กตั เมต็ ตุม ฮี ยานี เซ เซวกั ยนิ ปาก มโทรี ||๑||  อปัเน   เซวกั ซงัค ์ตุม 
ปรัภ ราเต โอต โปต ปักตนั ซงัค ์โยรี ||  ปเร็ว ปเร็ว นาม เตรา ดรัซนั จา้แฮ แยเซ ดริสทฺ โอห์้ จนัดฺ จะโกรี ||๒||  ราม 
ซนัตฺ แม่ห์ เปด กิช น่าฮี เอก ยนั กอี แม่ห์ ลาค กโรรี ||  ยา แก ฮีแอ ประกทั ปรัภ โฮอา อนัเดน็ กีรตนั รสนั รโมรี 
||๓||  ตุม ซมัรัท อปารฺ อตั อูเจ ซุคดาเต ปรัภ ปราน อโถ่รี ||  นานกั โก ปรัภ กีแย กิรปา อุน  ซนัตนั แก ซงัค ์ซงัโกรี 
||๔||๑๓||๑๓๔||    
     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตุม ฮรั เซตี ราเต ซนัโตห์ ||  นิบา้ห์ เล่โฮ โม โก ปุรัค บิถ่าเต โอร ปฮุจาโวห์ ดาเต ||๑|| รเฮา ||  
ตุมรา มรัม ตุมา ฮี ยาเนอา ตุม ปูรัน ปุรัค บิถ่าเต ||  ราโค่ห์ สรัณ อนาท ดีน โก กแร่ห์ ฮมารี กาเต ||๑||  ตรัณ ซากรั 
โบฮิท จรัณ ตุมาเร ตุม ยาโนห์ อปันี     ป่าเต ||  กรั กิรปา ยสิ ราโค่ห์ ซงัเก เต เต ปารฺ ปราเต ||๒||  อีต อูต ปรัภ ตุม 
ซมัรฺทา ซภั กิช ตุมแร ห่าเท ||  แอซา      นิถาน เดโฮ โม โก ฮรั ยนั จลัแล ฮมาแร ซาเท ||๓||  นิรกนีุอาเร โก กนุ กีแย 
ฮรั นาม เมรา มนั ยาเป ||  ซนัตฺ ประสาด นานกั ฮรั เป่เท มนั ตนั ซีตลั ตร่าเป ||๔||๑๔||๑๓๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  
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แซ่ฮจัยฺ สมายโอ เดว ||  โม โก สตัคุร เป๋ย ดยัอาล เดว ||๑|| รเฮา ||  กาท เยวรี กีโอ ดาสฺโร ซนัตนั แท่ห์ลายโอ ||  เอก 
นาม โก ทีโอ ปูญารี โม โก อะจรัจยฺ   คุแรห์ ดิคายโอ ||๑||  เป่ยโอ ประกาซ สรับ   อุยอีารา คุร กิอาน มแน่ห์ 
ปรักทายโอ ||  อมัฤต นาม ปีโอ มนั ตริปเตอา อนัแป๋ แธห์รายโอ ||๒||  มาน อาเกอา สรับ   ซุค ปาเอ ดูแคห์ เธา 
กวายโอ ||  โย สุประซนั เป๋ย ปรัภ ธากรุ ซภั อานดั รูป ดิคายโอ ||๓||  นา กิช อาวตั นา กิช ยาวตั ซภั เคลฺ กีโอ ฮรั 
รายโอ ||  กโฮ่ นานกั อะกมั อะกมั แฮ ธากรุ ปะกตั เทก ฮรั นายโอ ||๔||๑๕||๑๓๖||  กอรี๖ แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ 
ปูรัน ปัรเมซุร มนั ตา กี โอท กะฮีแย เร ||  เยน็ ต่าเร บแรห์มนัดฺ คนัดฺ ฮรั ตา โก นาม ยปีแย เร ||๑|| รเฮา ||  มนั กี มตั 
เตอาโกห์ ฮรั ยนั หุกมั บูจฉฺ ซุค ปาอีแอ เร ||  โย ปรัภ กแร โซอี ป๋ัล มาโน่ห์ ซุค ดุค โอฮี้ ติอ๋าอีแอ เร ||๑||  โกท 
ปะติต อุถ่าเร  คิน แม่ห์ กรัเต บาร นา ลาแก เร ||  ดีน ดะรัด ดุค ป่ันยนั สุอามี ยสิ ป่าแว ติแซห์ นิวาแย เร ||๒||  ซภั 
โก มาต ปิตา ปรัตปาลกัห์ ญีอ ์ปราน ซุค ซากรั เร ||  เดนเํด โตท น่าฮี เตส็ กรัเต ปูร รเฮโอ รัตนากรั เร ||๓||  ยาเจก็ 
ยาแจ นาม เตรา สุอามี กทั กทั อนัตรั โซอี เร ||  นานกั ดาส ตา กี ซรัณาอี ยา เต บริทา นา โกอี เร ||๔||๑๖||๑๓๗||     
     
 ราก กอรี๑ ปูรบี แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั กบัฮู นา มโน่ห์ บิซาเร ||  อีฮา อูฮา สรับ   ซุคดาตา สกลั กะทา ปรัตปาเร ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า กสัทฺ กาแท คิน 
ป่ีตรั รัสนา นาม จิตาเร ||  ซีตลั ซานตฺํ ซูค ฮรั ซรัณี ยลัตี อคนั นิวาเร ||๑||  กรัภ กนุดฺ นรัก เต ราแค เป่าวย์ลั ปารฺ 
อุตาเร ||  จรัน กมลั อาราถตั  มนั แม่ห์ ยมั กี ตราส บิดาเร ||๒||  ปูรัน ปารบรัมห์ ปัรเมซุร อูจา อะกมั อปาเร ||  คุณ 



212 

กาวตั ติอ่าวตั ซุค ซากรั ยเูอ ยนมั นา ห่าเร ||๓||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มนั ลีโน นิรคุณ เก ดาตาเร ||  กรั กิรปา อปัโน 
นาม ดีแย นานกั สดั บลัฮาเร ||๔||๑||๑๓๘||     
 ราก กอรี เจตี๑ แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซุค น่าฮี เร ฮรั ปะกตั บินา ||  ยตี ยนมั เอห์้ รตนั อโมลกั   ซ่าถซงัคตั ยปั เอก็ คินา ||๑|| รเฮา ||  สุต ซมัปัต บนัตา 
บิโนด || โฉด เกย บโฮ่ โลก โปคค ์||๑||  แฮวรั แกวรั ราจยฺ รังค ์||  เตอาก จเลโอ แฮ มูร นงัค ์||๒||  โจอา จนัดนั เดห์้ 
พเูลอา ||  โซ ตนั ตัร๋ ซงัค ์รูเลอา ||๓||  โม่ห์ โม่เฮอา ยาแน ดูรฺ แฮ ||  กโฮ่ นานกั สดา ฮดูร แฮ ||๔||๑||๑๓๙||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตัร๋ ตรัเบ ฮรั นาม โน ||  ซากรั แล่ฮรั ซนัซา ซนัซาร คุร โบฮิท ปารฺ กรามโน ||๑|| รเฮา ||  กลั กาลคั 
อนัเถ่อารีอา ||  คุร กิอาน ดีปัก อุเยอารีอา  ||๑||  บิค บิเคอา ปัสรี อตั กะนี ||  อุบเร ยปั ยปั ฮรั กนีุ ||๒||  มตัวาโร 
มายอา โซยอา ||  คุร เป่ทตั ปะหราํ ป๋อ โคยอา ||๓||  กโฮ่ นานกั เอก ติอ๋ายอา ||  กทั กทั นดัรี อายอา  ||๔||๒||๑๔o||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดีบาน ฮมาโร ตุฮี เอก ||  เซวา ทารี คุแรห์ เทก ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ยกุตั นฮี ปายอา ||  คุร จากรั แล 
ลายอา ||๑||  มาเร ปันจฺ บิคาดีอา ||  คุร กิรปา เต ดลั ซาเถ่อา ||๒||  บคัศีส วโยห์่ เมล็ เอก นาม ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ 
บิสราม ||๓||    
     
 ปรัภ เก จากรั เซ ปะเล ||  นานกั เตน็ มุค อูยฺเล  ||๔||๓||๑๔๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอะเร โอลาห์ นาม กา ||  อวรฺั เย 
กะรัน กราวโน เตน็ แม่ห์ ป๋อ แฮ ยาม กา ||๑|| รเฮา ||  อวรั ยตนั นฮี ปาอีแอ ||  วดัแด ปาก ฮรั ติอ๋าอีแอ ||๑||  ลาค 
หิกมตี ยานีแอ ||  อาแก เตล็ นฮี มานีแอ ||๒||  อหัม่บุธ กะรัม กมาวเน || กแร่ห์ บาลู นีร บฮาวเน ||๓||  ปรัภ กริปาล 
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กิรปา กแร ||  นาม นานกั ซาถู่   ซงัค ์มิแล ||๔||๔||๑๔๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  บารแน บลัฮารแน ลคั บรีอา ||  นาโม โฮ 
นาม ซาฮิบ โก ปราน อะถฺรีอา ||๑|| รเฮา ||  กะรัน กราวนั ตุฮี เอก ||  ญีอ ์ยนัตฺ กี ตุฮี เทก ||๑||  ราจยฺ โยบนั ปรัภ ตูน ํ
ตะนี || ตูน ํนิรกนุ ตูน ํซรัคุนี ||๒||  อีฮา อูฮา ตุม รัคเค ||  คุร กิรปา เต โก ลเค ||๓||  อนัตรัยามี ปรัภ สุยาน ||  นานกั 
ตะกีอา ตุฮี ตาณ ||๔||๕||๑๔๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ฮรั อาราถ่ีแอ ||  ซนัตฺซงัค ์ฮรั มนั วสัแซ ปะรัม โม่ห์ ป๋อ 
ซาถ่ีแอ ||๑|| รเฮา ||  เบด ปุราณ ซิมรัต ปะเน ||  ซภั อูจ บิรายติ ยนั สุเน      ||๑||  สกลั อสัทาน แป๋ ปีต จีน ||  ราม เซวกั 
แป๋ แร่ฮตั กีน ||๒||  ลคั จอราซีห์ โยน พิแร่ห์ ||  โคบินดฺ โลก นฮี ยนมั มแร่ห์ ||๓||  บลั บุตถฺ เซอานปั ห่อแม รฮี || ฮรั 
ซ่าถ สรัณ นานกั กะฮี ||๔||๖||๑๔๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ราม นาม กนุ กาอีแอ ||  นีต นีต ฮรั เซวแีอ ซาส ซาส ฮรั 
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺซงัค ์ฮรั มนั วสัแซ ||  ดุค ดะรัด อเนรา ปะหราํ นะแซ ||๑||  ซนัตฺ ประสาด ฮรั ยาปีแอ || โซ 
ยนั ดูค นา เวอาปีแอ ||๒||  ยา โก คุร ฮรั มนัตรึ เด ||  โซ อุบเรอา มายอา อคนั เต ||๓||  นานกั โก ปรัภ เมยอา กรั ||  
เมแร มนั ตนั วาแซ นาม ฮรั ||๔||๗||๑๔๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา ยปัปีแอ เอก นาม ||  อีฮา ซุค อานนัดฺ กะนา 
อาแก ญีอ ์แก ซงัค ์กาม ||๑|| รเฮา ||  กะทีแอ เตรา อหงั โรค ||  ตูน ํคุร ประสาด กรั ราจยฺ โยก ||๑||  ฮรั รัส เยน็ ยนั 
จาเคอา ||  ตา กี ตริสนา ลาทีอา ||๒||  ฮรั บิสราม เน็ถ ปายอา ||  โซ บฮุร นา กตั ฮี ต่ายอา ||๓||  ฮรั ฮรั นาม ยา โก คุร 
ดีอา ||  นานกั ตา กา ป๋อ เกยอา ||๔||๘||๑๔๖||    
     
 กอรี๒ แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก บิสแร ราม นาม ตา้ฮู โก ปีร ||  ซ่าถซงัคตั เมล็ ฮรั รแวห์่ เซ คุณี กะฮีร ||๑|| รเฮา ||  ยา โก 
คุรมุข ริแด บุตถฺ ||  ตา แก กรั ตลั เนาว ์เน็ถ เซ็ถ ||๑||  โย ยาแน่ห์ ฮรั ปรัภ ตะนี ||  กิช น่าฮี ตา แก กมี ||๒||  กรัแณฮาร 
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ปะชาเนอา ||  สรับ   ซูค รังค ์มาเณอา ||๓||  ฮรั ตัน๋ ยา แก กแร่ห์ วสัแซ ||  กโฮ่ นานกั เตน็ ซงัค ์ดุค นะแซ 
||๔||๙||๑๔๗||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กรับ บดัโด มูล อิตโน ||  แร่ฮนั นฮี กะโฮ กิตโน ||๑|| รเฮา ||  เบบรัยตั เบด ซนัตฺนา 
ÍØÍÒhU เซ็ว เร ฮิตโน ||  ฮาร ยอูาร ยอูา บิเถ่ อินดรี วสั แล ยติโน ||๑||  หะรัน ปะรัน ซมัปูรนา จรัน กมลั รังค ์ริตโน 
||  นานกั อุถเร ซ่าถซงัค ์กิรปา เน็ถ แม ดิตะโน ||๒||๑o||๑๔๘||  กอรี๓ แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์ ดาสฺโร ธากรุ โก ||  ต๋าน 
ปรัภ กา คานา ||๑|| รเฮา ||  แอโซ แฮ เร คซมั ฮมารา ||  คิน แม่ห์ ซาจยฺ สวารัณฮารา ||๑||  กาม กรี เย ธากรุ ป่าวา ||  
กีต จริต ปรัภ เก กุน กาวา ||๒||  สรัณ ปะเรโอ ธากรุ วยรีา ||  ตินา เดค เมรา มนั ต่ีรา ||๓||  เอก เทก เอโก อาถ่ารา ||  
ยนั นานกั ฮรั กี ลากา การา ||๔||๑๑||๑๔๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  แฮ โกอี แอซา      ห่อแม โตแร ||  เอส็ มีธี เต เอห์้ มนั 
โห่แร ||๑|| รเฮา ||  อเกอานี มานุค เป่ยอา โย น่าฮี โซ โลแร ||  แรณ อนัถ่ารี การีอา กวนั ยกุตั เยต็ โป่แร ||๑||  
ปะหรํ่าโต ปะหรํ่าโต ห่าเรอา อเน็ก บิถ่ี กรั โทแร ||  กโฮ่ นานกั กิรปา ไป๋ ซ่าถซงัคตั เน็ถ โมแร ||๒||๑๒||๑๕o||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  จินตามณั กรุณา เมย ์||๑|| รเฮา ||  ดีน ดยัอาลา ปารบรัมห์ ||  ยา แก ซิมรัณ ซุค เป๋ย ||๑||  อกาล ปุรัค 
อกา้ถฺ โบถฺ ||  ซุนตฺ ยะโซ โกท อกัข ์เคย ||๒||  กิรปา เน็ถ ปรัภ เมยอา ต๋าร || นานกั ฮรั ฮรั นาม เลย ||๓||๑๓||๑๕๑||   
กอรี ปูรบี๔ แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร มนั สรัณ ประภู ซุค ปาเอ ||  ยา เดน็ บิสแร ปราน ซุคดาตา โซ เดน็ ยาต อะยาเอ ||๑|| 
รเฮา ||  เอก แรณ เก ปาฮุน ตุม อาเอ บโฮ่ ยกุ อาส บะถ่าเอ ||  กแร่ห์ มนัดรั ซมัแป โย ดีแซ เยว็ ตรัวรั กี ชาเอ ||๑||  ตนั 
เมรา ซมัแป ซภั เมรี บาก มิลคั ซภั ยาเอ ||  เดวนัฮารา บิสเรโอ ธากรุ คิน แม่ห์ โหต ปราเอ ||๒||    
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 แป้ห์แร บากา กรั อิสนานา โจอา จนัดนั ลาเอ ||  นิรภอ นิรังการ นฮี จีเนอา เยว็ หสัตี นาวาเอ ||๓||  โย โฮย กริปาล 
ตา สตัคุร เมแล ซภั ซุค ฮรั เก นาเอ ||  มุกตั เป่ยอา บนัถัน่ คุร โคเล ยนั นานกั ฮรั คุณ กาเอ ||๔||๑๔||๑๕๒||  กอรี 
ปูรบี แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร มนั คุร คุร คุร สดั กรีแอ ||  รตนั ยนมั สพลั คุร กีอา ดรัซนั โก บลัหะรีแอ ||๑|| รเฮา ||  เยเต 
ซาส กราส มนั เลตา เตเต ฮี กนุ กาอีแอ ||  โย โฮย แดอาล สตัคุร อปันา ตา เอห์้  มตั บุตถฺ ปาอีแอ ||๑||  เมเร มนั นาม 
เลย ยมั บนัถฺ เต ชูแทห์ สรับ   ซุคา ซุค ปาอีแอ ||  เซว สุอามี สตัคุร ดาตา มนั บนัชตั พลั อาอีเเอ ||๒||  นาม อิสทฺ มีต 
สุต กรัตา มนั ซงัค ์ตุห่าแร จาแล ||  กรั เซวา สตัคุร อปัเน   กี คุร เต ปาอีแอ ปาแล ||๓||  คุร กิรปาล กริปา ปรัภ ต่ารี 
บินเซ สรับ   อนัเดสา ||  นานกั ซุค ปายอา ฮรั กีรตนั มิเทโอ สกลั กะเลซา ||๔||๑๕||๑๕๓||     
 ราก กอรี แม่ห์ลา ๕       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตริสนา บิรเล ฮี กี บุฉ่ี เฮ ||๑|| รเฮา ||  โกท โยเร ลาค กโรเร มนั นา โห่เร ||  ปแร ปแร ฮี โก ลุจฉ่ี เฮ ||๑||  ซุนดรั นารี 
อเน็ก ปัรการี ปัร กแร่ห์ บิการี ||  บุรา ปะลา นฮี ซุฉ่ี เฮ ||๒||  อเน็ก บนัถัน่ มายอา ป่ัรมตั ปัรหม่ายอา คุณ เน็ถ นฮี 
กายอา ||  มนั บิแค ฮี แม่ห์ ลุจฉ่ี เฮ ||๓||  ยา โก เร กิรปา กแร ยวีตั โซอี มแร ซ่าถซงัค ์มายอา ตแร ||  นานกั โซ ยนั 
ดรั ฮรั ซิฉ่ี เฮ ||๔||๑||๑๕๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซภัฮู โก รัส ฮรั โฮ ||๑|| รเฮา ||  กาฮู โยก กาฮู โปคค ์กาฮู กิอาน กาฮู 
ติอ๋าน ||  กาฮู โฮ ดนัดฺ ตัร๋ โฮ ||๑||  กาฮู ยาป กาฮู ตาป กาฮู ปูญา โฮม เนม ||  กาฮู โฮ กอน กรั โฮ ||๒||  กาฮู ตีร กาฮู 
นีร กาฮู เบด บีจาร ||  นานกา ปะกตั ปริแอ โฮ ||๓||๒||๑๕๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ กีรัต เน็ถ โมรี ||๑|| รเฮา ||  ตูนฮีํ 
รัส ตูนฮีํ ยสั ตูนฮีํ รูป ตูฮี รังค ์||  อาส โอท ปรัภ โตรี ||๑||  ตูฮี มาน ตูนฮีํ ต๋าน ตูฮี ปัต ตูฮี ปราน ||  คุร ตูที แล โยรี 
||๒||  ตูฮี กแร่ห์ ตูฮี บนั ตูฮี เกา ตูฮี ซุน ||    
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 แฮ นานกั เนรฺ เนรี ||๓||๓||๑๕๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  มาโต ฮรั รังค ์มาโต ||๑|| รเฮา ||  โอฮี้ ปีโอ โอฮี้ คีโอ คุแรห์ ดีโอ 
ดาน กีโอ ||  ÍØÍÒhU เซ็ว มนั ราโต ||๑||  โอฮี้ ป่าธี โอฮี้ โปจา โอฮี้  เปอาโร โอฮี้  รูจา ||  มนั โอโ้ฮ ซุค ยาโต ||๒||  
แซ่ฮจัยฺ เกลฺ อนดั เคลฺ รเฮ่ เพร เป๋ย เมล ||  นานกั คุร สบดั ปราโต ||๓||๔||๑๕๗||     
 ราก กอรี มาลวา แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั นาม เล่โฮ มีตา เล่โฮ อาแก บิคมั ปันทฺ แป่อาน ||๑|| รเฮา ||  เซวตั เซวตั สดา เซว เตแร ซงัค ์บสัตฺ แฮ กาล ||  กรั 
เซวา ตูน ํซ่าถ กี โฮ กาทีแอ ยมั ยาล ||๑||  โฮม ญกั ตีรัท กีเอ บิจ ห่อแม บเถ่ บิการ ||  นรัก สุรัก โดย ปุ่นจฺนา โฮย 
บฮุร บฮุร อวตาร ||๒||  เศว็ ปุรี บรัมห์ อิมดรึ ปุรี เน่ห์จลั โก เทา น่าเฮ ||  เบน็ ฮรั เซวา ซุค นฮี โฮ ซากตั อาแวห์่ ยา่เฮ 
||๓||  แยโซ คุร อุปเดเซอา  แม แตโซ กะเฮอา ปุการ ||  นานกั กะแฮ ซุน เร มนา กรั กีรตนั โฮย อุถาร ||๔||๑||๑๕๘||     
 ราก กอรี มาลา๑ แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปายโอ บาล บุตถฺ ซุค เร ||  ฮรัค โศก หาน มิรัต ดูค ซุค จิต ซมัซรั คุร มิเล ||๑|| รเฮา ||  โย โล ฮอ กิช โซโจ จิตโว ตอ 
โล ดุคนั ปะเร ||  โย กริปาล คุร ปูรา เป่เทอา ตอ อานดั แซ่ห์เย  ||๑||  เยตี เซอานปั กะรัม ฮอ กีเอ เตเต บนัถฺ ปะเร ||  
โย ซาถู่   กรั มสัตกั ตะเรโอ ตบั ฮมั มุกตั เป๋ย ||๒||  โย โล เมโร เมโร กรัโต ตอ โล บิค เก่เร ||  มนั ตนั บุตถฺ อรัปี  
ธากรุ โก ตบั ฮมั แซ่ฮจัยฺ โซเอ ||๓||  โย โล โปท อุธาอี จเลโอ ตอ โล ดาน ปะเร ||  โปท ดาร คุร ปูรา มิเลอา ตอ 
นานกั นิรเภย ||๔||๑||๑๕๙||  กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ ||  ป่าวนั เตอาเกโอ รี เตอาเกโอ ||  เตอาเกโอ แม คุร เมล็ 
เตอาเกโอ ||  สรับ   ซูค อานนัดฺ มงัคลั รัส มาน โคบินแด อาเกโอ ||๑|| รเฮา ||    
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 มาน อภิมาน โดอู สมาเน มสัตกั ดาร คุร ปาเกโอ ||  ซมัปัต ฮรัค นา อาปัต ดูคา รังค ์ธากแุร ลาเกโอ ||๑||  บาส 
บาสรี เอแก สุอามี อุเดอาน ดริสทาเกโอ ||  นิรภอ เป๋ย ซนัตฺ ปะหราํ ดาเรโอ ปูรัน ซรับาเกโอ ||๒||  โย กิช กรัแต 
การัณ กีโน มนั บุโร นา ลาเกโอ ||  ซ่าถซงัคตั ปัรสาด ซนัตนั แก โซยโอ มนั ยาเกโอ ||๓||  ยนั นานกั โอร ตุห่ารี 
ปะเรโอ อายโอ  ซรัณาเกโอ ||  นาม รังค ์แซ่ฮจัยฺ รัส มาเณ เพร็ ดูค นา ลาเกโอ ||๔||๒||๑๖o||  กอรี มาลา๒ แม่ห์ลา ๕ 
||  ปายอา ลาล รตนั มนั ปายอา ||  ตนั ซีตลั มนั ซีตลั ทีอา สตัคุร สบดั สมายอา ||๑|| รเฮา ||  ลาที ปูค ตริสนั ซภั ลาที 
จินตา สกลั บิซารี ||  กรั มสัตกั คุร ปูแร ตะเรโอ มนั ยโีต ญกั ซารี ||๑||  ตริปัต อะขาย รเฮ่ ริด อนัตรั โดลนั เต อบั 
จูเก ||  อคุท คยานา สตัคุร ดีอา โตท นฮี เร มูเก ||๒||  อะจรัจยฺ   เอก สุโนห์ เร ป่าอี คุร แอซี   บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  ล่าเฮ 
ปัรดา ธากรุ โย เป่เทโอ ตอ บิสรี ตาต ปราอี ||๓||  กะเฮโอ นา ยาอี เอห์้ อจมัโภ โซ ยาแน เยน็ จาเคอา ||  กโฮ่ นานกั 
สจั เป๋ย บิกาซา คุร นิถาน ริแด แล ราเคอา ||๔||๓||๑๖๑||  กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ ||  อุบรัต รายา ราม กี ซรัณี ||  สรับ   
โลก มายอา เก มนัดลั เกร็ เกร็ ปัรเต ตัร่ณี ||๑|| รเฮา ||  ซาสตึ ซิมรัต เบด บีจาเร มฮ่า ปุรคนั เอว็ กะเฮอา ||  เบน็ ฮรั 
ปะยนั น่าฮี นิสตารา ซูค นา กินฮูน ํลเฮอา ||๑||  ตีน ปะหวนั กี ลคัมี โยรี บูฉตั น่าฮี แล่ห์เร ||  เบน็ ฮรั ปะกตั กฮ่า 
เทต็ ปาแว พิรโต แป้ห์เร แป้ห์เร ||๒||  อเน็ก บิลาส กะรัต มนั โม่ฮนั ปูรัน โหต นา กามา ||  ยลัโต ยลัโต กบัฮู นา 
บูฉตั สกลั บริเท เบน็ นามา ||๓||  ฮรั กา นาม ยปัโปห์ เมเร มีตา เอแ้ฮ ซาร ซุค ปูรา ||  ซ่าถซงัคตั ยนมั มรัณ นิวาแร 
นานกั ยนั กี ตู่รา ||๔||๔||๑๖๒||  กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ ||  โม โก เอห์้  เบถ็ โก ซมัหยา่แว ||  กรัตา โฮย ยนาแว ||๑|| 
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รเฮา ||  อนัยานตั กิช อิแนห์ กมาโน ยปั ตปั กะชู นา ซ่าถ่า ||  แดห์้ ดิส แล เอห์้ มนั ดอรายโอ กวนั กะรัม กรั บาถ่า 
||๑||  มนั ตนั ตัน๋ ปู๋ ม กา ธากรุ ฮอ เอส็ กา เอห์้ เมรา ||    
     
 ปะรัม โม่ห์ กชั ซูฉสั น่าฮี เอห์้  แปครั เปย แปรา ||๒||  ตบั เอห์้ กฮ่า กมาวนั ปะเรอา ยบั เอห์้ กะชู นา โห่ตา ||  ยบั 
เอก นิรันยนั นิรังการ ปรัภ ซภั กิช อาแปห์ กรัตา ||๓||  อปัเน กรัตบั อาเป   ยาแน เยน็ เอห์้ รจนั รจายอา ||  กโฮ่ 
นานกั กรัณฮาร แฮ อาเป   สตัคุร ปะรัม จุกายอา ||๔||๕||๑๖๓||  กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เบน็ อวรั กริอา บิรเท ||  
ยปั ตปั ซนัยมั กะรัม กมาเณ เอห์้ เอาเเร มูเซ ||๑|| รเฮา ||  บะรัต เนม ซนัยมั แม่ห์ แร่ห์ตา เตน็ กา อา้ด นา ปายอา ||  
อาแก จลณั ออร แฮ ป่าอี *อูนฮํา กาม นา อายอา  ||๑||  ตีรัท นาย อรั ตัร่นี ปะหรํ่าตา อาแก ธอรฺ นา ปาแว ||  อูฮา 
กาม นา อาแว   เอห์้  เบถ็ โอห์้ โลกนั ฮี ปะตีอาแว ||๒||  จตุร เบด มุค บจันี อุจแร อาแก แม่ฮลั นา ปาอีแอ ||  บูแฉ่ 
น่าฮี เอก สุถ่าครั โอห์้ สกัลี จาค จะขาอีแอ ||๓||  นานกั แกห์้โต เอห์้ บีจารา เย กมาแว โซ ปารฺ กรามี ||  คุร เซโวห์่ 
อรั นาม ติอ่าโวห์ เตอาโกห์ มโน่ห์ กุมานี ||๔||๖||๑๖๔||  กอรี มาลา ๕ ||  มาโถ่ ฮรั ฮรั ฮรั มุค กะฮีแอ ||  ฮมั เต กะชู 
นา โฮแว สุอามี เยว็ ราโค่ห์ เตว็ รฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  เกอา กิช กแร เก กรัแณฮารา เกอา เอส็ หาท บิจาเร ||  เยต็ ตุม 
ลาโวห์่ เตต็ ฮี ลากา ปูรัน คซมั ฮมาเร ||๑||  กแร่ห์ กริปา สรับ   เก ดาเต เอก รูป เลว็ ลาโวห์่ ||  นานกั กี เบนนัตี ฮรั 
แป้ห์ อปันา นาม ยปาโวห์ ||๒||๗||๑๖๕||     
 ราก กอรี มาจฉฺ๑ แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ดีน ดยัอาล ดะโมดรั รายอา ญีโอ ||  โกท ยนา กรั เซว ลกายอา ญีโอ ||  ปะกตั วชลั เตรา บิรัด รคายอา ญีโอ ||  ปูรัน 
ซภันี ยาอี ญีโอ ||๑||  เกว็ เปคา ปรีตมั กวณั สุกรัณี ญีโอ ||  ซนัตา ดาซี เซวา จรัณี ญีโอ ||  เอห์้ ญีโอ วตาอี บลั บลั 
ยาอี ญีโอ ||  เตส็ เน็ว เน็ว ลาโก ปาอี ญีโอ ||๒||  โปที ปันดิต เบด โคยนัตา ญีโอ ||  โฮย แบรากี ตีรัท นาวนัตา ญีโอ ||  
กีต นาด กีรตนั กาวนัตา ญีโอ ||  ฮรั นิรภอ นาม ติอ๋าอี ญีโอ ||๓||  เป๋ย กริปาล สุอามี เมเร ญีโอ ||  ปะติต ปวติ ลกั คุร 
เก แปเร ญีโอ ||    
     
 ปะหราํ ป๋อ กาท กีเอ นิรแวเร ญีโอ ||  คุร มนั กี อาส ปูราอี ญีโอ ||๔||  เยน็ เนา ปายอา โซ ตัน่วนัตา ญีโอ ||  เยน็ 
ปรัภ ติอ๋ายอา โซ โซ่ภาวนัตา ญีโอ ||  ยสิ ซาถู่   ซงัคตั เตส็ ซภั สุกรัณี ญีโอ ||  ยนั นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาอี ญีโอ 
||๕||๑||๑๖๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ มาจฉฺ ||  เอา    ฮมาแร ราม เปอาเร ญีโอ ||  แรณ ดินสั ซาส ซาส จิตาเร ญีโอ ||  ซนัตฺ 
เดว็ ซนัเดซา แป จรัณาเร ญีโอ ||  ตุตถฺ เบน็ กิต เบถ็ ตรีแอ ญีโอ ||๑||  ซงัค ์ตุมาแร แม กเร อนนัดา ญีโอ ||  วณั เตณ็ 
ตริภวณั ซุค ปัรมานนัดา ญีโอ ||  เซจยฺ สุห่าว ี เอห์้ มนั บิกซนัดา ญีโอ ||  เปค ดรัซนั เอห์้ ซุค ลฮีแอ ญีโอ ||๒||  จรัณ 
ปะคาร กรี เน็ต เซวา ญีโอ ||  ปูญา อรัจา บนัดนั เดวา ญีโอ ||  ดาซนั ดาส นาม ยปั เลวา ญีโอ ||  บิโน ธากรุ แป้ห์ 
กะฮีแอ ญีโอ ||๓||  อิช ปุนนี เมรี มนั ตนั ฮเรอา ญีโอ ||  ดรัซนั เปคตั ซภั ดุค ปัรหะเรอา ญีโอ ||  ฮรั ฮรั นาม ยเป ยปั 
ตเรอา ญีโอ ||  เอห์้ อยรั นานกั ซุค สฮีแอ ญีโอ ||๔||๒||๑๖๗||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซุณ      ซุณ      ซายนั มนั เมต็ 
เปอาเร ญีโอ ||  มนั ตนั เตรา เอห์้ ญีโอ เป๋ วาเร ญีโอ ||  วซิรั น่าฮี ปรัภ ปราณ อถ่าเร ญีโอ ||  สดา เตรี ซรัณาอี ญีโอ 
||๑||  ยสิ มิเลแอ มนั ยแีว ป่าอี ญีโอ ||  คุร ปัรซาดี โซ ฮรั ฮรั ปาอี ญีโอ ||  ซภั กิช ปรัภ กา ปรัภ กีอา ยาอี ญีโอ ||  ปรัภ 
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โก สดั บลั ยาอี ญีโอ ||๒||  เอห์้ นิถาน ยแป วดัป่ากี ญีโอ ||  นาม นิรันยนั เอก เลว็ ลากี ญีโอ ||  คุร ปูรา ปายอา ซภั 
ดุค มิทายอา ญีโอ ||  อาธ แป้ฮรั คุณ กายอา ญีโอ ||๓||  รตนั ปะดารัท ฮรั นาม ตุมารา ญีโอ ||  ตูน ํสจัจา ซ่าห์ ปะกตั 
วณัยารา ญีโอ ||  ฮรั ตัน๋ ราส สจั วาปารา ญีโอ ||  ยนั นานกั สดั บลัฮารา ญีโอ ||๔||๓||๑๖๘||    
 ราก กอรี มาจฉฺ๒ แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ตูน ํเมรา บโฮ่ มาณ กรัเต ตูน ํเมรา บโฮ่ มาณ ||  โยรฺ ตุมาแร ซุค วซา สจั สบดั นีซาณ ||๑|| รเฮา ||  ซภัเภ กลา ยาตีอา 
ซุณ      แก จุป กีอา ||  กดั ฮี สุรัต นา ลถ่ีอา มายอา โม่ห์เรอา ||๑||  เดย ์บุฉ่ารัต ซารฺตา เซ อคี ดิธเรอา ||    
     
 โกอี เย มูรัค โล่บีอา มูล นา สุณี กะเฮอา ||๒||  อิกสั โดห์ จะโฮ่ เกอา กณี ซภั อิกตั ซาดฺ มุธี ||  เอก็ อตัถฺ นาย 
รซีอะรา กา วริะลี ยาย วธีุ ||๓||  ปะกตั สจัเจ ดรั โซ่ห์เด อนดั กแร่ห์ เดน็ ราต ||  รังค ์รัตเต ปัรเมสฺแร ยนั นานกั เตน็ 
บลั ยาต ||๔||๑||๑๖๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ม่านฉฺํ ||  ดุค ป่ันยนั เตรา นาม ญี ดุค ป่ันยนั เตรา นาม ||  อาธ แป้ฮรั อาราถ่ีแอ 
ปูรัน สตัคุร กิอาน ||๑|| รเฮา ||  เยต็ กทั วสัแซ ปารบรัมห์ โซอี สุห่าวา เทา ||  ยมั กงักรั เนร นา อาวยั รัสนา ฮรั คุณ 
เกา ||๑||  เซวา สุรัต นา ยาณีอา นา ยาแป อาราถ ||  โอท เตรี ญกัยวีนา เมเร ธากรุ อะกมั อกา้ถฺ ||๒||  เป๋ย กริปาล 
กซุาอีอา นทัเธ่ โศก ซยัตาป ||  ตะตี เวา นา ลกยั สตัคุร รัคเค อาป ||๓||  คุร นาราเอณ็ ดอี คุร คุร สจัจา ศิรยณัฮารฺ ||  
คุร ตุแธ ซภั กิช ปายอา ยนั นานกั สดั บลัฮารฺ ||๔||๒||๑๗o||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ราม ราม ราม รามา ||  ยปั 
ปูรัน โฮย กามา ||๑|| รเฮา ||  ราม โคบินดฺ ยเปเดอา โฮอา มุค ปวติตรึ ||  ฮรั ยสั สุณีแอ ยสิ เต โซอี ป่าอี มิตรึ ||๑||  ซภั 
ปะดารัท ซภั พลา สรับ   คุณา ยสิ ม่าเฮ ||  เกว็ โคบินดฺ มโน่ห์ วซิารีแอ ยสิ ซิมรัต   ดุค ยา่เฮ ||๒||  ยสิ ลรั ลกิแอ 
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ยวีแีอ เป่าวย์ลั ปอีแอ ปารฺ ||  เมล็ ซาถู่   ซงัค ์อุถาร โฮย มุค อูยลั ดรับาร ||๓||  ยวีนั รูป โคปาล ยสั ซนัตฺ ยนา กี ราส ||  
นานกั อุบเร นาม ยปั ดรั สัจแจ ซาบาส ||๔||๓||๑๗๑||  กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||  มีเธ ฮรั คุณ เกา ยนิดู ตูน ํมีเธ ฮรั คุณ 
เกา ||  สจัเจ เซตี รัตเตอา มิเลอา นิทาเว เทา ||๑|| รเฮา ||  โฮรฺ ซาด ซภั พิเกอา ตนั มนั พิกา โฮย ||  เวณ็ ปัรเมซรั โย 
กเร เพท็ โซ ยวีณั โซย ||๑||  อนัจลั แกห์้ แก ซ่าถ กา ตรัณา เอห์้ ซนัซาร ||  ปารบรัมห์ อาราถ่ีแอ อุถแร ซภั ปัรวาร 
||๒||  ซายนั บนัถฺ สุมิตรึ โซ ฮรั นาม ฮิรแด เดย ์||  ออกณั ซภั มิทาย แก ปัรอุปการ กเรย ์||๓||  มาล คยานา เท่ห์ กัร๋ 
ฮรั เก จรัณ นิถาน ||  นานกั ยาจกั ดรั เตแร ปรัภ ตุตถฺโน มงัแก ดาน ||๔||๔||๑๗๒||     
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ มนั กา มาน เตอาโก ||  กาม กโรถ ซงัคตั ดุระยนั กี ตา 
เต แอห์้เน็ส ป่าโก ||๑|| รเฮา ||  ซุค ดุค โดโน ซมั  กรั ยาแน ออร มาน อปัมานา ||  ฮรัค โศก เต รแฮ่ อตีตา เตน็ ญกั 
ตตั ปะชานา ||๑||  อุสตตั นินดา โดอู เตอาแก โคแย ปัด นิรบานา ||  ยนั นานกั เอห์้ เคลฺ กะธนั แฮ กินฮูน ํคุรมุข 
ยานา ||๒||๑||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ รัจนา ราม บนาอี ||  เอก็ บินแซ เอก็ อสัเทร็ มาแน อะจรัจยฺ   ลเคโอ นา ยาอี 
||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ โม่ห์ บสั ปรานี ฮรั มูรัต บิสราอี ||  จู่ธา ตนั ซาจา กรั มาเนโอ เยว็ สุปนา แรนาอี ||๑||  โย 
ดีแซ โซ สกลั บินาแซ เยว็ บาดรั กี ชาอี ||  ยนั นานกั ญกั ยาเนโอ มิเทอา รเฮโอ ราม ซรันาอี ||๒||๒||  กอรี แม่ห์ลา ๙ 
||  ปรานี โก ฮรั ยสั มนั นฮี อาแว   ||  แอห์้เน็ส มกนั รแฮ่ มายอา แม กโฮ่ แกเซ กนุ กาแว ||๑|| รเฮา ||  ปูต มีต มายอา 
มมัตา เซ็ว เอห์้  เบถ็ อาป บนัถ่าแว ||  มริก ตริสนา เยว็ จู่โธ เอห์้ ญกั เดค ตาส อุธ ต่าแว ||๑||  ปุกตั มุกตั กา การัน 
สุอามี มูร ตา้เฮ บิสราแว ||  ยนั นานกั โกทนั แม โกอู ปะยนั ราม โก ปาแว ||๒||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ เอห์้ มนั 
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กเฮโอ นา ยาอี ||  จนัจลั ตริสนา ซงัค ์บสัตฺ แฮ ญา เต เทร็ นา รฮาอี ||๑|| รเฮา ||  กะธนั กโรถ กทั ฮี เก ป่ีตรั เยห์่ ซุถ 
ซภั บิสราอี ||  รตนั กิอาน ซภั โก *เฮร็ ลีนา ตา เซ็ว กชั นา บซาอี ||๑||  โยกี ยตนั กะรัต ซภั ห่าเร กนีุ รเฮ่ กนุ กาอี ||  
ยนั นานกั ฮรั เป๋ย ดยัอาลา ตอ ซภั เบถ็ บนั อาอี  ||๒||๔||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ โคบินดฺ เก กนุ กาโว ||  มานสั 
ยนมั อโมลกั   ปายโอ บิรทา กาเฮ กวาโว ||๑|| รเฮา ||  ปะติต ปุนีต ดีน บนัถฺ ฮรั สรัน ตา้เฮ ตุม อาโว ||  กจัยฺ โก ตราส 
มิเทโอ เยห์่ ซิมรัต   ตุม กาเฮ บิสราโว ||๑||  ตจัยฺ อภิมาน โม่ห์ มายอา พนุ ปะยนั ราม จิต ลาโว ||  นานกั แกฮ้ตั มุกตั 
ปันทฺ เอห์้ คุรมุข โฮย ตุม ปาโว ||๒||๕||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  โกอู มาอี ปู่ เลโอ มนั ซมัหยา่แว ||    
     
 เบด ปุราน ซ่าถ มกั ซุน กรั นิมคั นา ฮรั กนุ กาแว ||๑|| รเฮา ||  ดุระลบัภ ์เดห์้ ปาย มานสั กี บิรทา ยนมั สิราแว ||  
มายอา โม่ห์ มฮ่า ซนักทั บนั ตา เซ็ว รุจ อุปยาแว ||๑||  อนัตรั บา้ฮรั สดา ซงัค ์ปรัภ ตา เซ็ว เน่ห์ นา ลาแว ||  นานกั 
มุกตั ตา้เฮ ตุม มาโน่ห์ เยห์่ กทั ราม สมาแว ||๒||๖||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ ราม สรัน บิสรามา ||  เบด ปุราน ปเร โก 
เอห์้ กนุ ซิมเร ฮรั โก นามา ||๑|| รเฮา ||  โลภ โม่ห์ มายอา มมัตา พนุ ออ บิเคอนั กี เซวา || ฮรัค โศก ปัรแซ เยห์่ 
น่าฮนั โซ มูรัต แฮ เดวา ||๑||  สุรัก นรัก อมัฤต บิค เอ ซภั เตว็ กนัจนั อรั แปซา ||  อุสตตั นินดา เอ ซมั  ยา แก โลภ 
โม่ห์ พนุ แตซา ||๒||  ดุค ซุค เอ บาเถ่ เยห์่ น่าฮนั เตห์้ ตุม ยาโน กิอานี ||  นานกั มุกตั ตา้เฮ ตุม มาโน เอห์้  เบถ็ โก 
โย ปรานี ||๓||๗||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  มนั เร กฮ่า เป่ยโอ แต บอรา ||  แอห์้เน็ส ออตถฺ กะแท นฮี ยาแน เป่ยโอ โลภ 
ซงัค ์ห่อรา ||๑|| รเฮา ||  โย ตนั แต อปัโน กรั มาเนโอ อรั ซุนดรั กแร่ห์ นารี ||  เอน็ แมน ํกชั เตโร เร น่าฮิน เดโค 
โซจ บิจารี ||๑||  รตนั ยนมั อปัโน แต ห่าเรโอ โคบินดฺ กตั นฮี ยานี ||  นิมคั นา ลีน เป่ยโอ จรันนั เซ็วน ํบิรทา ออตถฺ 
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สิรานี ||๒||  กโฮ่ นานกั โซอี นรั ซุคีอา ราม นาม กนุ กาแว ||  ออร สกลั ญกั มายอา โม่เฮอา นิรแภ ปัด นฮี ปาแว 
||๓||๘||  กอรี แม่ห์ลา ๙ ||  นรั อเจต ปาป เต ดรั เร ||  ดีน ดยัอาล สกลั แป๋ ป่ันยนั สรัน ตา้เฮ ตุม ปัร เร ||๑|| รเฮา ||  
เบด ปุราน ยาส คุณ กาวตั ตา โก นาม ฮีแอ โม ตัร๋ เร ||  ปาวนั นาม ยกตั แม ฮรั โก ซิมมรั ซิมมรั กสัมลั ซภั ฮรั เร 
||๑||  มานสั เดห์้ บฮุร แน่ห์ ปาแว กะชู อุเปา มุกตั กา กรั เร ||  นานกั แกฮ้ตั กาย กรุนา แม เป๋าว ์ซากรั แก ปารฺ อุตรั 
เร ||๒||๙||๒๕๑||     
 ราก กอรี อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กอรี กอุาเรรี   เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 เน็ถ เซ็ถ นิรมลั นาม บีจาร ||  ปูรัน ปูร รเฮอา บิค มาร ||  ตริกทีุ ชูที บิมลั มะฉาร ||    
     
 คุร กี มตั ยเีอ อาอี  การ ||๑||  เอน็ เบถ็ ราม รมตั มนั มาเนอา ||  กิอาน อนัยนั คุร สบดั ปะชาเนอา ||๑|| รเฮา ||  เอก็ 
ซุค มาเนอา แซ่ฮจัยฺ มิลายอา ||  นิรมลั บาณี ปะรัม จุกายอา ||  ลาล เป๋ย ซู่ฮา รังค ์มายอา ||  นะดรั ไป๋ บิค ธาก 
รฮายอา ||๒||  อุลทั ไป๋ ยวีตั มรั ยาเกอา ||  สบดั รเว มนั ฮรั เซ็ว ลาเกอา ||  รัส ซงักแร่ห์ บิค ปัรฮรั เตอาเกอา ||  ป๋าย 
บะเซ ยมั กา ป๋อ ป่าเกอา ||๓||  ซาด รเฮ่ บาดงั อหงัการา ||  จิต ฮรั เซ็ว ราตา หุกมั อปารา ||  ยาต รเฮ่ ปัต เก อาจารา ||  
ดริสทฺ ไป๋ ซุค อาตมั ต่ารา ||๔||  ตุจฉฺ เบน็ โกย นา เดเคโอ มีต ||  กิส เซโว กิส เดโว จีต ||  กิส ปูโช กิส ลาโก ปาย ||  
กิส อุปเดส รฮ่า เลว็ ลาย ||๕||  คุร เซว ีคุร ลาโก ปาย ||  ปะกตั กรี ราโจ ฮรั นาย ||  ซิเคอา ดีเคอา โป่ยนั เป๋า ||  หุกมั 
ซนัโญกี นิจยฺ กัร๋ เยา ||๖||  กรับ กะตงั ซุค อาตมั ติอาน่า ||  โยต ไป๋ โยตี ม่าเฮ สะมานา ||  ลิคตั มิแท นฮี สบดั 
นีซานา ||  กรัตา กรัณา กรัตา ยานา ||๗||  แน่ห์ ปันดิต แน่ห์ จตุร เซอานา ||  แน่ห์ ปู่ โล แน่ห์ ปะรัม ปุหล่านา ||  
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กะโท นา กทันี หุกมั ปะชานา ||  นานกั คุรมตั แซ่ฮจัยฺ สะมานา ||๘||๑||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๑ ||  มนั กนุจรั กายอา  
อุเดอาแน ||  คุร องักสั สจั สบดั นีซาแน || ราจยฺ ดุอาแร โซ่ภ โซ มาแน ||๑||  จตุราอี แน่ห์ จีเนอา ยาย ||  เบน็ มาเร 
เกว็ กีมตั ปาย ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ แม่ห์ อมัฤต ตสักรั เลอี ||  นนันาการ นา โกย กเรอี ||  ราแค อาป วเดอาอี เดอี ||๒||  นีล 
อนีล อคนั เอก็ ธาอี ||  ยลั นิวรี คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  มนั เด ลีอา แร่ฮสั คุณ กาอี ||๓||  แยซา กัร๋ บา้ฮรั โซ แตซา ||  แบส 
กพุา แม่ห์ อาโค แกซา ||  ซากรั ดูกรั นิรภอ แอซา      ||๔||  มูเอ โก กโฮ่ มาเร กอน ||  นิดะเร โก แกซา ดรั กวนั ||  
สบดั ปะชาแน ตีเน ป๋อน ||๕||  เยน็ กะเฮอา เตน็ แกฮ้นั วคาเนอา ||  เยน็ บูเฉ่อา เตน็ แซ่ฮจัยฺ ปะชาเนอา ||  เดค บีจาร 
เมรา มนั มาเนอา ||๖||  กีรัต ซูรัต มุกตั เอก็ นาอี ||  ตะฮี นิรันยนั รเฮอา สมาอี ||  นิจยฺ กัร๋ เบอาป รเฮอา นิจยฺ ธาอี ||๗||  
อุสตตั กแร่ห์ เกเต มุน ปรีต ||    
     
 ตนั มนั ซูแจ สาจ โซ จีต ||  นานกั ฮรั ปัจยฺ นีตา นีต ||๘||๒||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๑ ||  นา มนั มแร นา การัจ โฮย ||  
มนั วสั ดูตา ดุระมตั โดย ||  มนั มาแน คุร เต เอก็ โฮย ||๑||  นิรคุณ ราม คุแณห์ วสั โฮย ||  อาป นิวาร บีจาเร โซย ||๑|| 
รเฮา ||  มนั ปู่ โล บโฮ่ จิแต วกิาร ||  มนั ปู่ โล ศิร อาแว   ป๋ารฺ ||  มนั มาแน ฮรั เอกงัการ ||๒||  มนั ปู่ โล มายอา กัร๋ ยาย 
||  กาม บิรูโถ่ รแฮ่ นา ธาย ||  ฮรั ปัจยฺ ปราณี รสนั ระสาย ||๓||  แกวรั แฮวรั กนัจนั สุต นารี ||  บโฮ่ จินตา เป็ร จาแล 
ห่ารี ||  ยแูอ เคลณั กาจี ซารี ||๔||  ซมัโป ซนัจี เป๋ย วกิาร ||  ฮรัค โสก อุเ้ภ  ดรัวาร ||  ซุค แซ่ห์เย  ยปั ริแด มุราร ||๕||  
นะดรั กเร ตา เมล มิลาเอ ||  คุณ ซงักแร่ห์ ออกณั สบดั ยลาเอ ||  คุรมุข นาม ปะดารัท ปาเอ ||๖||  เบน็ นาแว ซภั ดูค 
นิวาส ||  มนัมุค มูร มายอา จิต วาส ||  คุรมุข กิอาน ตุ๋ร กะรัม ลิเคอาส ||๗||  มนั จนัจลั ต่าวตั พนุ ต่าแว ||  ซาเจ ซูเจ 
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แมลฺ นา ป่าแว ||  นานกั คุรมุข ฮรั คุณ กาแว ||๘||๓||  กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๑ ||  ห่อแม กรัเตอา แน่ห์ ซุค โฮย ||  
มนัมตั จู่ธี สจัจา โซย ||  สกลั บิกเูต ป่าแว โดย ||  โซ กมาแว ตุ๋ร ลิเคอา โฮย ||๑||  แอซา      ญกั เดเคอา ยอูารี ||  ซภั 
ซุค มาแก นาม บิซารี ||๑|| รเฮา ||  อดิสทฺ ดิแซ ตา กะเฮอา ยาย ||  เบน็ เดเค แกห์้ณา บิรทา ยาย ||  คุรมุข ดีแซ แซ่ฮจัยฺ 
สุผาย ||  เซวา สุรัต เอก เลว็ ลาย ||๒||  ซุค มานกํตั ดุค อากลั โฮย ||  สกลั วกิารี ฮาร โปรย ||  เอก บินา จู่เธ มุกตั นา 
โฮย ||  กรั กรั กรัตา เดแค โซย ||๓||  ตริสนา อคนั สบดั บุฉ่าเอ ||  ดูยา ปะรัม แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  คุรมะตี นาม ริแด 
วซาเอ ||  ซาจี บาณี ฮรั คุณ กาเอ ||๔||  ตนั แม่ห์ ซาโจ คุรมุข เป๋า ||  นาม บินา น่าฮี นิจยฺ เธา ||  เปรม ปราเอณ็ ปรีตมั 
เรา ||  นะดรั กเร ตา บูแฉ่ เนา ||๕||  มายอา โม่ห์ สรับ   ยนัยาลา ||  มนัมุค กจีุล กเุช็ต บิกราลา ||  สัตคุร เซเว จูแก 
ยนัยาลา ||  อมัฤต นาม สดา ซุค นาลา ||๖||  คุรมุข บูแฉ่ เอก เลว็ ลาเอ ||  นิจยฺ กัร๋ วาแซ สาจ สมาเอ ||  ยาํมณั มรัณา 
ธาก รฮาเอ ||  ปูเร คุร เต เอห์้  มตั ปาเอ ||๗||  กทันี กะโท นา อาแว   ออรฺ ||    
     
 คุร ปุช เดเคอา น่าฮี ดรั โฮรฺ ||  ดุค ซุค ป่าแณ ติแซ รยาย ||  นานกั นีจ กะแฮ เลว็ ลาย ||๘||๔||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ดูย ี
มายอา ยกตั จิต วาส ||  กาม กโรถ อหงัการ บินาส ||๑||  ดูยา กอณ กฮ่า นฮี โกอี ||  ซภั แม่ห์ เอก นิรันยนั โซอี ||๑|| 
รเฮา ||  ดูย ีดุระมตั อาแค โดย ||  อาแว   ยาย มรั ดูยา โฮย ||๒||  ตะรัณ กะกนั แน่ห์ เดโค โดย ||  นารี ปุรัค สบาอี  
โลย ||๓||  เราว ์ซสั เดโค ดีปัก อุเยอาลา ||  สรับ   นิรันตรั ปรีตมั บาลา ||๔||  กรั กิรปา เมรา จิต ลายอา ||  สตัคุร โม 
โก เอก บุฉ่ายอา ||๕||  เอก นิรันยนั คุรมุข ยาตา ||  ดูยา มาร สบดั ปะชาตา ||๖||  เอโก หุกมั วรัแต ซภั โลอี ||  เอกสั เต 
ซภั โอปัต โฮอี ||๗||  ร่าห์ โดแว คซมั เอโก ยาณ ||  คุร แก สบดั หุกมั ปะชาณ ||๘||  สกลั รูป วรัน มนั ม่าฮี ||  กโฮ่ 
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นานกั เอโก ซาล่าฮี ||๙||๕||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  อเถ่อาตมั กะรัม กเร ตา ซาจา ||  มุกตั เปด เกอา ยาแณ กาจา ||๑||  
แอซา      โยกี ยกุตั บีจาแร ||  ปันจฺ มาร สาจ อุร ต่าแร ||๑|| รเฮา ||  ยสิ แก อนัตรั สาจ วซาแว ||  โยก ยกุตั กี กีมตั 
ปาแว ||๒||  เราว ์ซสั เอโก กแร่ห์  อุเดอาแน ||  กรัณี กีรัต กะรัม สมาแน ||๓||  เอก สบดั เอก็ ปิเคอา มาแก ||  กิอาน 
คิอ๋าน ยกุตั สจั ยาแก ||๔||  แป๋ รัจ รแฮ่ นา บา้ฮรั ยาย ||  กีมตั กอณ รแฮ่ เลว็ ลาย ||๕||  อาเป   เมเล ปะรัม จุกาเอ ||  คุร 
ปัรสาด ปะรัม ปัด ปาเอ ||๖||  คุร กี เซวา สบดั วจีาร ||  ห่อแม มาเร กรัณี ซาร ||๗||  ยปั ตปั ซนัยมั ปาธ ปุราณ ||  กโฮ่ 
นานกั อปัราํปัร มาน ||๘||๖||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  คิมา กะฮี บรัต ซีล ซนัโตคงั ||  โรค นา เบอาแป นา ยมั โดคงั ||  มุกตั 
เป๋ย ปรัภ รูป นา เรคงั ||๑||  โยกี โก แกซา ดรั โฮย ||  รูค บิรัค กแร่ห์ บา้ฮรั โซย ||๑|| รเฮา ||  นิรภอ โยกี นิรันยนั 
ติอ่าแว ||  อนัเดน็ ยาแก สจั เลว็ ลาแว ||  โซ โยกี เมแร มนั ป่าแว ||๒||  กาล ยาล บรัมห์ อคันี ยาเร ||  ยรา มรัณ กตั 
กรับ นิวาเร ||  อาป ตแร ปิตรี นิสตาเร ||๓||  สตัคุร เซเว โซ โยกี โฮย ||  แป๋ รัจ รแฮ่ โซ นิรภอ โฮย ||  แยซา เซแว 
แตโซ โฮย ||๔||    
     
 นรั เน่ห์เกวลั นิรภอ เนา ||  อนาแทห์ นาท กเร บลั เยา ||  ปุนรัป ยนมั น่าฮี คุณ เกา ||๕||  อนัตรั บา้ฮรั เอโก ยาแณ ||  
คุร แก สบัเด อาป ปะชาแณ ||  ซาแจ สบดั ดรั นีซาแณ ||๖||  สบดั มแร เตส็ นิจยฺ กัร๋ วาซา ||  อาแว   นา ยาแว จูแก 
อาซา ||  คุร แก สบดั กมลั ปัรกาซา ||๗||  โย ดีแซ โซ อาส นิราซา ||  กาม กโรถ บิค ปูค เปอาซา ||  นานกั บิรเล 
มิแล่ห์ อุดาซา ||๘||๗||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  แอโซ ดาส มิแล ซุค โฮอี ||  ดุค วสิแร ปาแว สจั โซอี ||๑||  ดรัซนั เดค ไป๋ 
มตั ปูรี ||  อธัสธั มยนั จรัแน่ห์ ตู่รี ||๑|| รเฮา ||  เนตรึ ซนัโตเค เอก เลว็ ตารา ||  เยห์่วา ซูจี ฮรั รัส ซารา ||๒||  สจั กรัณี 
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อภั อนัตรั เซวา ||  มนั ตริปตาเซอา อลคั อเป่วา ||๓||  แยห์ แยห์ เดโค แตห์้ แตห์้ ซาจา ||  เบน็ บูเฉ่ จกัรัต ญกั กาจา 
||๔||  คุร ซมัหยา่แว โซ่ฉ่ี โฮอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||๕||  กรั กิรปา ราโค่ห์ รัควาเล ||  เบน็ บูเฉ่ ปะซู เป๋ย 
เบตาเล ||๖||  คุร กะเฮอา อวรฺั นฮี ดูยา ||  กิส กโฮ่ เดค กะโร อนั ปูญา ||๗||  ซนัตฺ เหต ปรัภ ตริภวณั ต่าเร ||  อาตมั   
จีแน โซ ตตั บีจาเร ||๘||  สาจ ริแด สจั เปรม นิวาส ||  ปรัณวตั นานกั ฮมั ตา เก ดาส ||๙||๘||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  
บรัมห์แม กรับ กีอา นฮี ยาเนอา ||  เบด กี บิปัต ปรี ปัชตาเนอา ||  แยห์ ปรัภ ซิมเร ตะฮี มนั มาเนอา ||๑||  แอซา      
กรับ บุรา ซนัซาแร ||  ยสิ คุร มิแล เตส็ กรับ นิวาแร ||๑|| รเฮา ||  บลั รายา มายอา อหงัการี  ||  ยกนั กแร บโฮ่ ป๋ารฺ 
อพารี ||  เบน็ คุร ปูเช ยาย ปัยอารี ||๒||  ฮรีจนัดฺ ดาน กแร ยสั เลแว ||  เบน็ คุร อนัตฺ นา ปาย อเป่เเว    ||  อาป ปุหลาย 
อาเป   มตั เดแว ||๓||  ดุระมตั ฮรัณาคสั ดุราจารี ||  ปรัภ นาราเอณ็ กรับ ปัรฮารี ||  ประห์ลาด อุถ่าเร  กิรปา ต่ารี ||๔||  
ปู่ โล ราวณั มุกตัถฺ อเจต ||  ลูที ลงักา ศีสฺ        สเมต ||  กรับ เกยอา เบน็ สตัคุร เหต ||๕||  แซ่ฮสับาห์   มตัถฺ กีท 
แม่ห์คาซา ||  ฮรัณาคสั เล นะโคห์ บิถ่าซา ||  แดต ซงัข่าเร เบน็ ปะกตั อภิอาสา ||๖||  ยราซนัถฺ กาลยะมุน ซงัข่าเร ||  
รักตะบีจยฺ กาลเนม บิดาเร ||  แดต ซงัฆาร ซนัตฺ นิสตาเร ||๗||  อาเป   สตัคุร สบดั บีจาเร ||    
     
 ดูแย ป๋าย แดต ซงัข่าเร ||  คุรมุข สาจ ปะกตั นิสตาเร ||๘||  บูดา ดุระโยถนั ปัต โคอี ||  ราม นา ยาเนอา กรัตา โซอี ||  
ยนั โก ดูค ปะแจ ดุค โฮอี ||๙||  ยนัเมแย คุร สบดั นา ยาเนอา ||  เกว็ ซุค ปาแว ปะรัม ปุหล่าเนอา ||  เอก็ เตล็ ปู่ เล บฮุร 
ปัชตาเนอา ||๑o||  กนัสฺ เกศ จานดูํร นา โกอี ||  ราม นา จีเนอา อปันี ปัต โคอี ||  เบน็ ญกัดีส นา ราแค โกอี ||๑๑||  
เบน็ คุร กรับ นา เมเทอา ยาย ||  คุรมตั ตะรัม ต่ีรัจยฺ ฮรั นาย ||  นานกั นาม มิแล คุณ กาย ||๑๒||๙||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  
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โจอา จนัดนั องักฺ จราโว ||  ปาท ปะทมับรั แป้ฮรั หะด่าโว ||  เบน็ ฮรั นาม กฮ่า ซุค ปาโว ||๑||  เกอา แป้ห์โร เกอา 
โอด้ ดิคาโว ||  เบน็ ญกัดีส กฮ่า ซุค ปาโว ||๑|| รเฮา ||  กานี กนุดลั กลั โมตีอนั กี มาลา ||  ลาล นิฮาลี พลู กลุาลา ||  
เบน็ ญกัดีส กฮ่า ซุค ป่าลา ||๒||  แนน สโลนี  ซุนดรั นารี ||  โคร ซีการ กแร อตั เปอารี ||  เบน็ ญกัดีส ปะเย เน็ต 
คุอารี ||๓||  ดรั กัร๋ แม่ห์ลา เซจยฺ สุคาลี    ||  แอห์้เน็ส พลู บิชาแว มาลี ||  เบน็ ฮรั นาม โซ เดห์้ ดุคาลี ||๔||  แฮวรั 
แกวรั เนเย วาเย ||  ลสักรั เนบ ควาซี ปาเย ||  เบน็ ญกัดีส จู่เธ ดิวาเย ||๕||  เซ็ถ กะฮาโว เร็ถ เซ็ถ บุลาโว ||  ตาจยฺ 
กแุลห์ ศิร ฉะตรู บนาโว ||  เบน็ ญกัดีส กฮ่า สจั ปาโว ||๖||  คาน มลูก กะฮาโว รายา ||  อเบ   ตะเบ กเูร แฮ ปายา ||  
เบน็ คุร สบดั นา เซารัส กายา ||๗||  ห่อแม มมัตา คุร สบดั วซิารี ||  คุรมตั ยาเนอา ริแด มุรารี ||  ปรัณวตั นานกั สรัณ 
ตุมารี ||๘||๑o||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  เซวา เอก นา ยานสั เอาเร ||  ปัรปันจฺ เบอาถฺ เตอาแก เกาเร ||  ป๋าย มิแล สัจ ซาแจ 
สจั เร ||๑||  แอซา      ราม ปะกตั ยนั โฮอี ||  ฮรั คุณ กาย มิแล มลั โต่อี ||๑|| รเฮา ||  อูนโํถ่ กวลั สกลั ซนัซาแร ||  
ดุระมตั อคนั ยกตั ปัรยาแร ||  โซ อุบแร คุร สบดั บีจาแร ||๒||  ปิรังค ์ปะตงัค ์กนุจรั อรั มีนา ||  มิรัก มแร แซ่ห์ 
อปันา กีนา ||  ตริสนา ราจ ตตั นฮี บีนา ||๓||  กาม จิแต กามณั ฮิตการี ||  กโรถ บินาแซ สกลั วกิารี ||  ปัต มตั โคแวห์ 
นาม วซิารี ||๔||    
     
 ปัร กัร๋ จีต มนัมุค โดลาย ||  กลั เยวรี ตัน่แถ่ ลปัทาย ||  คุรมุข ชูทสั ฮรั คุณ กาย ||๕||  เยว็ ตนั บิถวา ปัร โก เดอี ||  
กาม ดาม จิต ปัร วสั เซอี ||  เบน็ เป็ร ตริปัต นา กบัฮูน ํโฮอี ||๖||  ปัร ปัร โปที ซิมรัต ปาธา || เบด ปุราณ ปแร ซุณ      
ทาทา ||  เบน็ รัส ราเต มนั บโฮ่ นาทา ||๗||  เยว็ จาตริก ยลั เปรม เปอาซา ||  เยว็ มีนา ยลั ม่าเฮ อุลาซา ||  นานกั ฮรั 
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รัส ปี ตริปตาซา ||๘||๑๑||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  หธั กรั มแร นา เลแค ปาแว ||  เวส กแร บโฮ่ ปะซมั ลกาแว ||  นาม 
บิซาร บฮุร ปัชตาแว ||๑||  ตูน ํมนั ฮรั ญีโอ ตูน ํมนั ซูค ||  นาม บิซาร ซะแฮ ยมั ดูค ||๑|| รเฮา ||  โจอา จนัดนั อะกรั 
กะปูร ||  มายอา มกนั ปะรัม ปัด ดูรฺ ||  นาม บิซาเรแอ ซภั กโูร กรู ||๒||  เนเย วาเย ตะคตั สลาม ||  อตัถฺกี ตริสนา 
เวอาแป กาม ||  เบน็ ฮรั ยาเจ ปะกตั นา นาม ||๓||  วาด อหงัการ น่าฮี ปรัภ เมลา ||  มนั เด ปาแวห์ นาม สุเฮลา ||  ดูแย 
ป๋าย อเกอาน โดเฮลา ||๔||  เบน็ ดมั เก ซอดา นฮี หาท ||  เบน็ โบฮิท ซากรั นฮี วาท ||  เบน็ คุร เซเว ก่าเท กาท ||๕||  
เตส็ โก วา่โฮ วา่โฮ เย วาท ดิคาแว ||  เตส็ โก วา่โฮ วา่โฮ เย สบดั สุณาแว  ||  เตส็ โก วา่โฮ วา่โฮ เย เมล มิลาแว ||๖||  
วา่โฮ วา่โฮ เตส็ โก ยสิ กา เอห์้ ญีโอ ||  คุร สบัดี มทั อมัฤต ปีโอ ||  นาม วดาอี ตุตถฺ ป่าแณ ดีโอ ||๗||  นาม บินา เกว็ 
ยวีา มาย ||  อนัเดน็ ยปัต รโฮ่ เตรี ซรัณาย ||  นานกั นาม รัตเต ปัต ปาย ||๘||๑๒||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ห่อแม กะรัต เป่คี 
นฮี ยาเนอา ||  คุรมุข ปะกตั วริะเล มนั มาเนอา ||๑||  ฮอ ฮอ กะรัต นฮี สจั ปาอีแอ ||  ห่อแม ยาย ปะรัม ปัด ปาอีแอ 
||๑|| รเฮา ||  ห่อแม กรั ราเย บโฮ่ ต่าแวห์่ ||  ห่อแม คแปห์ ยนมั มรั อาแวห์่ ||๒||  ห่อแม นิวแร คุร สบดั วจีาแร ||  
จนัจลั มตั เตอาแก ปันจฺ ซงัข่าแร ||๓||  อนัตรั สาจ แซ่ฮจัยฺ กัร๋ อาแวห์่ ||  รายนั ยาณ ปะรัม กตั ปาแวห์ ||๔||  สจั กรัณี 
คุร ปะรัม จุกาแว ||  นิรภอ แก กัร๋ ตารี ลาแว ||๕||  ฮอ ฮอ กรั มรัณา เกอา ปาแว ||  ปูรา คุร เป่เท โซ จะกรั จุกาแว 
||๖||  เยตี แฮ เตตี เกห์้ น่าฮี ||  คุรมุข กิอาน เปท คุณ กา้ฮี ||๗||    
     
 ห่อแม บนัถัน่ บนัถฺ ปะหวา่แว ||  นานกั ราม ปะกตั ซุค ปาแว ||๘||๑๓||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ปรัทเม บรัมห์มา กาแล 
กัร๋ อายอา  ||  บรัมห์ กมลั ปัยอาล นา ปายอา ||  อาเกอา นฮี ลีนี ปะรัม ปุหลายอา ||๑||  โย อุปแย โซ กาล ซงัข่าเรอา ||  
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ฮมั ฮรั ราเค คุร สบดั บีจาเรอา ||๑|| รเฮา ||  มายอา โม่เฮ เดว ีซภั เดวา ||  กาล นา โชแด เบน็ คุร กี เซวา ||  โอห์้ 
อบินาซี อลคั อเป่วา ||๒||  สุลตาน คาน บาทซ่าห์ นฮี แร่ห์นา ||  นาโม่ห์ ปู่ แล ยมั กา ดุค แซ่ห์นา  ||  แม ตัร๋ นาม เยว็ 
ราโค่ห์ แร่ห์นา ||๓||  จอถะรี ราเย นฮี กิแซ มุกาม ||  ซ่าห์ มแร่ห์ ซนัแจห์ มายอา ดาม ||  แม ตัน๋ ดีแย ฮรั อมัฤต นาม 
||๔||  รอีอตั แม่ฮรั มุกดมั ซิกดาแร ||  เน่ห์จลั โกย นา ดิแซ ซนัซาแร ||  อพัเร็ว กาล กรู ศิร มาแร ||๕||  เน่ห์จลั เอก 
สจัจา สจั โซอี ||  เยน็ กรั ซาย ีติแนห์ ซภั โกอี ||  โอห์้ คุรมุข ยาแป ตาน ํปัต โฮอี ||๖||  กาย ีเซค เป๋ค พะกีรา ||  วดัเด 
กะฮาแวห์ ห่อแม ตนั ปีรา ||  กาล นา โชแด เบน็ สตัคุร กี ต่ีรา ||๗||  กาล ยาล เยห์่วา อรั แนณี ||  กานี กาล สุแณ บิค 
แบณี ||  เบน็ สบัแด มูเธ เดน็ แรณี ||๘||  ฮิรแด สาจ วสัแซ ฮรั นาย || กาล นา โยห์่ สะแก  คุณ กาย ||  นานกั คุรมุข 
สบดั สมาย ||๙||๑๔||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  โบแล่ห์ สาจ มิเทอา นฮี ราอี ||  จาแลห์ คุรมุข หุกมั รยาอี ||  รแฮ่ อตีต สจัเจ 
ซรัณาอี ||๑||  สจั กัร๋ แบแซ กาล นา โยแ่ฮ ||  มนัมุค โก อาวตั ยาวตั ดุค โม่แฮ ||๑|| รเฮา ||  อเป็ว ปีโอ อกทั กทั รฮีแอ 
||  นิจยฺ กัร๋ แบส แซ่ฮจัยฺ กัร๋ ลฮีแอ ||  ฮรั รัส มาเต เอห์้ ซุค กะฮีแอ ||๒||  คุรมตั จาล เน่ห์จลั นฮี โดแล ||  คุรมตั สาจ 
แซ่ฮจัยฺ ฮรั โบแล ||  ปีแว อมัฤต ตตั วโิรแล ||๓||  สตัคุร เดเคอา ดีเคอา ลีนี ||  มนั ตนั อรัเปโอ  อนัตรักตั กีนี ||  กตั 
เมต็ ปาอี อาตมั   จีนี ||๔||  โป่ยนั นาม นิรันยนั ซาร ||  ปะรัม หนัสฺ สจั โยต อปารฺ ||  แยห์ เดโค แตห์้ เอกงัการ ||๕||  
รแฮ่ นิราลมั เอกา สจั กรัณี ||  ปะรัม ปัด ปายอา เซวา คุร จรัณี ||  มนั เต มนั มาเนอา จูกี อหงั ปะหรํ่าณี ||๖||  เอน็ 
เบถ็ กอณ กอณ นฮี ตาเรอา ||  ฮรั ยสั ซนัตฺ ปะกตั นิสตาเรอา ||    
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 ปรัภ ปาเอ ฮมั อวรฺั นา ป่าเรอา ||๗||  สาจ แม่ฮลั คุร อลคั ลคายอา ||  เน่ห์จลั แม่ฮลั นฮี ชายอา มายอา ||  สาจ 
ซนัโตเค ปะรัม จุกายอา ||๘||  ยนิ แก มนั วสัเซอา สจั โซอี ||  เตน็ กี ซงัคตั คุรมุข โฮอี ||  นานกั สาจ นาม มลั โคอี 
||๙||๑๕||  กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  ราม นาม จิต ราแป ยา กา ||  อุปยาํปฺ ดรัซนั กีแย ตา กา ||๑||  ราม นา ยปัโปห์ อปาก 
ตุมารา ||  ยกุ ยกุ ดาตา ปรัภ ราม ฮมารา ||๑|| รเฮา ||  คุรมตั ราม ยแป ยนั ปูรา ||  เตต็ กทั อนัฮตั บาเย ตูรา ||๒||  โย 
ยนั ราม ปะกตั ฮรั เปอาร ||  เซ ปรัภ ราเค กิรปา ต๋าร ||๓||  ยนิ แก ฮิรแด ฮรั ฮรั โซอี ||  เตน็ กา ดะรัส ปะรัส ซุค โฮอี 
||๔||  สรับ   ยอีา แม่ห์ เอโก รแว ||  มนัมุค อหงัการี  เพร็ ยนีู ปะแว ||๕||  โซ บูแฉ่ โย สตัคุร ปาเอ ||  ห่อแม มาเร คุร 
สบัเด ปาเอ ||๖||  อรัถ อุรัตถฺ  กี ซัน่ถฺ เกว็ ยาแน ||  คุรมุข ซัน่ถฺ มิแล มนั มาแน ||๗||  ฮมั ปาปี นิรคุณ โก คุณ กรีแอ ||  
ปรัภ โฮย ดยัอาล นานกั ยนั ตรีแอ ||๘||๑๖||   โซแล่ห์ อสัทฺปดีอา กอุาเรรี กอรี กีอา ||    
 กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๑     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เยว็ กาอี โก โกยลี ราแค่ห์ กรั ซารา || แอห์้เน็ส ปาแล่ห์ ราค เล่ห์ อาตมั ซุค ต่ารา ||๑||  เอต็ อุต ราโค่ห์ ดีน ดยัอาลา ||  
ตอ ซรัณากตั นะดรั นิฮาลา ||๑|| รเฮา ||  แยห์ เดโค แตห์้ เราว ์รเฮ่ รัค ราคณัฮารา ||  ตูน ํดาตา ปุกตา ตูนแํฮ ตูน ํ
ปราณ อถ่ารา ||๒||  กิรัต ปัยอา *อตัถฺ อูรฺถ่ี เบน็ กิอาน บีจารา ||  เบน็ อุปมา ญกัดีส กี บินแซ นา อนัเถ่อารา ||๓||  ญกั 
บินซตั ฮมั เดเคอา โล่เบ อหงัการา ||  คุร เซวา ปรัภ ปายอา สจั มุกตั ดุอารา ||๔||  นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั อปารฺ โก อปัราํปัร 
โซอี ||  เบน็ สบัแด เทร็ โก นฮี บูแฉ่ ซุค โฮอี ||๕||  เกอา แล อายอา  เล ยาย เกอา พาแซ่ห์ ยมั ยาลา ||  โดลฺ บะถ่า กสั 
เยวรี อากาซ ปะตาลา ||๖||  คุรมตั นาม นา วสีแร แซ่ห์เย  ปัต ปาอีแอ ||  อนัตรั สบดั นิถาน แฮ เมล็ อาป กวาอีแอ 
||๗||  นะดรั กเร ปรัภ อาปณี  คุณ องักฺ สมาแว ||  นานกั เมล นา จูไก ล่าฮา สจั ปาแว ||๘||๑||๑๗||    
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 กอรี แม่ห์ลา ๑ ||  คุร ปัรซาดี บูจฉฺ เล ตอ โฮย นิเบรา ||  กัร๋ กัร๋ นาม นิรันยฺนา โซ ธากรุ เมรา ||๑||  เบน็ คุร สบดั นา 
ชูทีแอ เดโคห์ วจีารา ||  เย ลคั กะรัม กมาวฮี เบน็ คุร อนัเถ่อารา ||๑|| รเฮา ||  อนัเถ่ อกัลี  บา้ห์เร เกอา เตน็ เซ็ว 
กะฮีแอ ||  เบน็ คุร ปันทฺ นา ซู่ใฉ่ กิต เบถ็ นิรบะฮีแอ ||๒||  โคเท โก คะรา กะแฮ คเร ซาร นา ยาแณ ||  อนัเถ่ กา เนา 
ปารฺคู กะลี กาล วดิาแณ ||๓||  ซูเต โก ยากตั กะแฮ ยากตั โก ซูตา ||  ยวีตั โก มูอา กะแฮ มูเอ นฮี โรตา ||๔||  อวตั โก 
ยาตา กะแฮ ยาเต โก อายอา  ||  ปัร กี โก อปันี     กะแฮ อปัโน นฮี ป่ายอา ||๕||  มีเธ โก กอรา กะแฮ กรูเอ โก มีธา ||  
ราเต กี นินดา กแร่ห์ แอซา      กลั แม่ห์ ดีธา ||๖||  เจรี กี เซวา กแร่ห์ ธากุร นฮี ดีแซ ||  โปครั นีร วโิรลีแอ มาคนั นฮี 
รีแซ ||๗||  เอส็ ปัด โย อรัทาย เลย ์โซ คุรู ฮมารา ||  นานกั จีแน อาป โก โซ อปัร อปารา ||๘||  ซภั อาเป   อาป 
วรัตะดา อาเป   ปัรหม่ายอา ||  คุร กิรปา เต บูฉ่ีแอ ซภั บรัมห์ สมายอา ||๙||๒||๑๘||     
 ราก กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั กา ซูตกั ดูยา เป๋า ||  ป่ัรเม ปู่ เล อาโว เยา ||๑||  มนัมุค ซูตกั กะแบห์ นา ยาย ||  ยจิรั สบดั นา ป่ีแย ฮรั แก นาย ||๑|| 
รเฮา ||  ซภัโภ ซูตกั เยตา โม่ห์ อาการฺ ||  มรั มรั ยาํแม วาโร วาร ||๒||  ซูตกั อคนั ปอแณ ปาณี ม่าเฮ ||  ซูตกั โป่ยนั 
เยตา กิช ค่าเฮ ||๓||  ซูตกั กะรัม นา ปูญา โฮย ||  นาม รัตเต มนั นิรมลั โฮย ||๔||  สตัคุร เซเวแอ ซูตกั ยาย ||  มแร นา 
ยนัแม กาล นา คาย ||๕||  ซาสตึ ซิมรัต โซ่ถ เดโคห์ โกย ||  เวณ็ นาแว โก มุกตั นา โฮย ||๖||  ยกุ จาเร นาม อุตมั สบดั 
บีจาร ||  กลั แม่ห์ คุรมุข อุตรัส ปารฺ ||๗||  ซาจา มแร นา อาแว   ยาย ||  นานกั คุรมุข รแฮ่ สมาย ||๘||๑||  กอรี แม่ห์ลา 
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๓ ||  คุรมุข เซวา ปราน อถ่ารา ||  ฮรั ญีโอ ราโค่ห์ ฮิรแด อุร ต่ารา ||  คุรมุข โซ่ภา สาจ ดุอารา ||๑||  ปันดิต ฮรั ปัร 
ตะโยห์ วกิารา ||  คุรมุข ป่อยลั อุตโรห์  ปารา ||๑|| รเฮา ||    
     
 คุรมุข วโิจห์ ห่อแม ยาย ||  คุรมุข แมลฺ นา ลาแก อาย  ||  คุรมุข นาม วสัแซ มนั อาย  ||๒||  คุรมุข กะรัม ตะรัม สจั 
โฮอี ||  คุรมุข อหงัการฺ   ยลาเอ โดอี ||  คุรมุข นาม รัตเต ซุค โฮอี ||๓||  อาปณา มนั ปัรโบโถ่ห์ บูโฉ่ห์ โซอี ||  โลก 
ซมัหยา่โวห์ สุเณ นา โกอี ||  คุรมุข ซมัโฉ่ห์ สดา ซุค โฮอี ||๔||  มนัมุค ดมัพฺ บฮุต จตุราอี ||  โย กิช กมาแว โซ ทาย 
นา ปาอี ||  อาแว   ยาแว ธอรฺ นา กาอี ||๕||  มนัมุค กะรัม กเร บฮุต อภิมานา ||  บกั เยว็ ลาย บแฮ เน็ต ติอาน่า ||  ยมั 
ปักเรอา ตบั ฮี ปัชตานา ||๖||  เบน็ สตัคุร เซเว มุกตั นา โฮอี ||  คุร ปัรซาดี มิแล ฮรั โซอี ||  คุร ดาตา ยกุ จาเร โฮอี 
||๗||  คุรมุข ยาต ปัต นาเม วเดอาอี ||  ซาเอร็ กี ปุตรี บิดาร กวาอี ||  นานกั เบน็ นาแว จู่ธี จตุราอี ||๘||๒||  กอรี ม: ๓ ||  
เอส็ ยกุ กา ตะรัม ปโร่ห์ ตุม ป่าอี ||  ปูแร คุร ซภั โซ่ฉ่ี ปาอี ||  แอแท  อะแก ฮรั นาม สคาอี ||๑||  ราม ปโร่ห์ มนั 
กแร่ห์ บีจาร ||  คุร ปัรซาดี แมลฺ อุตาร ||๑|| รเฮา ||  วาด วโิรถ นา ปายอา ยาย ||  มนั ตนั พีกา ดูแย ป๋าย ||  คุร แก สบดั 
สจั เลว็ ลาย ||๒||  ห่อแม แมลา เอห์้ ซนัซารา ||  เน็ต ตีรัท นาแว นา ยาย อหงัการา ||  เบน็ คุร เป่เท ยมั กเร คุอารา 
||๓||  โซ ยนั ซาจา เย ห่อแม มาแร ||  คุร แก สบดั ปันจฺ ซงัข่าแร ||  อาป ตแร สกัเล กลุ ตาแร ||๔||  มายอา โม่ห์ นทั 
บาย ีปาอี ||  มนัมุค อั้นถฺ รเฮ่ ลปัทาอี ||  คุรมุข อะลิปตฺ รเฮ่ เลว็ ลาอี ||๕||  บฮุเต เป๋ค กแร เปคถ่ารี ||  อนัตรั ติสนา 
พิแร อหงัการี  ||  อาป นา จีแน บาย ีห่ารี ||๖||  กาปัร แป้ฮรั กเร จตุราอี ||  มายอา โม่ห์ อตั ปะรัม ปุหล่าอี ||  เบน็ คุร 
เซเว บฮุต ดุค ปาอี ||๗||  นาม รัตเต สดา แบรากี ||  กแร่ฮี อนัตรั สาจ เลว็ ลากี ||  นานกั สตัคุร เซแวห์่ เซ วดัป่ากี 



234 

||๘||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  บรัมห์มา มูล เวด อภิอาสา ||  เตส็ เต อุปเย เดว โม่ห์ เปอาซา ||  ตแร คุณ ป่ัรเม น่าฮี นิจยฺ 
กัร๋ วาซา ||๑||  ฮมั ฮรั ราเค สตัคุรู   มิลายอา ||  อนัเดน็ ปะกตั ฮรั นาม ดริรายอา ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ บาณี บรัมห์ 
ยนัยาลา ||  ปัร วาด วคาแณ่ห์ ศิร มาเร ยมักาลา ||    
     
 ตตั นา จีแนห์ บนัแน่ห์ ปันดฺ ปราลา ||๒||  มนัมุค อเกอาน กมุารัก ปาเอ ||  ฮรั นาม บิซาเรอา บโฮ่ กะรัม ดริราเอ ||  
เป่าวย์ลั ดูเบ ดูแย ป่าเอ ||๓||  มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ ปันดิต กะห่าแว ||  บิเคอา ราตา บฮุต ดุค ปาแว ||  ยมั กา กลั เยวรา 
เน็ต กาล ซนัตาแว ||๔||  คุรมุข ยมักาล เนร นา อาแว   ||  ห่อแม ดูยา สบดั ยลาแว ||  นาเม ราเต ฮรั คุณ กาแว ||๕||  
มายอา ดาซี ปักตา กี การ กมาแว ||  จรัณี ลาแก ตา แม่ฮลั ปาแว ||  สดั ฮี นิรมลั แซ่ฮจัยฺ สมาแว ||๖||  ฮรั กะทา 
สุแณห์ เซ ตัน่วนัตฺ ดิแซห์ ยกุ ม่าฮี ||  เตน็ โก ซภั นิแวห์่ อนัเดน็ ปูญ กราฮี ||  แซ่ห์เย  คุณ รแวห์่ ซาเจ มนั ม่าฮี ||๗||  
ปูแร สตัคุร สบดั สุณายอา ||  ตแร คุณ เมเท จอแท จิต ลายอา ||  นานกั ห่อแม มาร บรัมห์ มิลายอา ||๘||๔||  กอรี 
แม่ห์ลา ๓ ||  บรัมห์มา เวด ปแร วาด วคาแณ ||  อนัตรั ตามสั อาป นา ปะชาแณ ||  ตา ปรัภ ปาเอ คุร สบดั วคาแณ 
||๑||  คุร เซวา กะโร เพร็ กาล นา คาย ||  มนัมุค คาเถ่ ดูแย ป๋าย ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข ปราณี อปัราถ่ี ซ่ีเถ่    ||  คุร แก 
สบดั อนัตรั แซ่ฮจัยฺ รีเถ่ ||  เมรา ปรัภ ปายอา คุร แก สบดั ซ่ีเถ่    ||๒||  สตัคุร เมเล ปรัภ อาป มิลาเอ ||  เมเร ปรัภ 
ซาเจ แก มนั ป่าเอ ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๓||  เบน็ คุร ซาเจ ปะรัม ปุหล่าเอ ||  มนัมุค อนัเถ่ สดา บิค คาเอ 
||  ยมั ดนัดฺ ซะแฮ สดา ดุค ปาเอ ||๔||  ยมูอา นา โยแ่ฮ ฮรั กี ซรัณาอี ||  ห่อแม มาร สจั เลว็ ลาอี ||  สดา รแฮ่ ฮรั นาม 
เลว็ ลาอี ||๕||  สตัคุร เซแวห์่ เซ ยนั นิรมลั ปวติตา ||  มนั เซ็ว มนั มิลาย ซภั ญกั ยตีา ||  เอน็ เบถ็ กซุลั เตแร เมเร มีตา 
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||๖||  สตัคุรู   เซเว โซ พลั ปาเอ ||  ฮิรแด นาม วโิจห์ อาป กวาเอ ||  อนัฮดั บาณี สบดั วยาเอ ||๗||  สตัคุร เต กวนั กวนั 
นา ซ่ีโถ่ เมเร ป่าอี ||  ปักตี ซ่ีเถ่    ดรั โซ่ภา ปาอี ||  นานกั ราม นาม วเดอาอี ||๘||๕||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  ตแร คุณ 
วคาแณ ปะรัม นา ยาย ||  บนัถัน่ นา ตูแท่ห์ มุกตั นา ปาย ||  มุกตั ดาตา สตัคุร ยกุ ม่าเฮ ||๑||  คุรมุข ปราณี ปะรัม 
กวาย ||  แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย ฮรั เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ กาแล กี ศิร การา ||    
     
 นาม นา เจแตห์ อุปาวณัฮารา  ||  มรั ยาํแมห์ เพร็ วาโร วารา ||๒||  อนัเถ่ คุรู เต ปะรัม นา ยาอี ||  มูล โฉด ลาเก ดูแย 
ป่าอี ||  บิค กา มาตา บิค ม่าเฮ สมาอี ||๓||  มายอา กรั มูล ยนัตรึ ปัรหม่าแอ ||  ฮรั ญีโอ วสิเรอา ดูแย ป่าเอ ||  ยสิ 
นะดรั กเร โซ ปะรัม กตั ปาเอ ||๔||  อนัตรั สาจ บา้ฮรั สาจ วรัตาเอ ||  สาจ นา ฉะแป เย โก รัคแค ฉะปาเอ ||  กิอานี 
บูแฉ่ห์ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๕||  คุรมุข สาจ รเฮอา เลว็ ลาเอ ||  ห่อแม มายอา สบดั ยลาเอ ||  เมรา ปรัภ ซาจา เมล มิลาเอ 
||๖||  สตัคุร ดาตา สบดั สุณาเอ ||  ต่าวตั ราแค ธาก รฮาเอ ||  ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี ปาเอ ||๗||  อาเป   กรัตา สริสทฺ ศิรัจยฺ 
เยน็ โกอี ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกอี ||  นานกั คุรมุข บูแฉ่ โกอี ||๘||๖||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  นาม อโมลกั   คุรมุข 
ปาแว ||  นาโม เซเว นาม แซ่ฮจัยฺ สมาแว ||  อมัฤต นาม รัสนา เน็ต กาแว ||  ยสิ โน กริปา กเร โซ ฮรั รัส ปาแว ||๑||  
อนัเดน็ ฮิรแด ยปัโป ญกัดีซา ||  คุรมุข ปาโว ปะรัม ปัด ซูคา ||๑|| รเฮา ||  ฮิรแด ซูค เป่ยอา ปัรกาซ ||  คุรมุข กาแวห์่ 
สจั คุณตาซ ||  ดาซนั ดาส เน็ต โฮแวห์่ ดาส ||  กแร่ห์ กทุาํบฺ แม่ห์ สดา อุดาส ||๒||  ยวีนั มุกตั คุรมุข โก โฮอี ||  
ปะรัม ปะดารัท ปาแว โซอี ||  ตแร คุณ เมเท นิรมลั โฮอี ||  แซ่ห์เย  สาจ มิแล ปรัภ โซอี ||๓||  โม่ห์ กทุาํบฺ เซ็ว ปรีต 
นา โฮย ||  ยา ฮิรแด วสัเซอา สจั โซย ||  คุรมุข มนั เบเถ่อา อสัเทร็ โฮย ||  หุกมั ปะชาแณ บูแฉ่ สจั โซย ||๔||  ตูน ํ
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กรัตา แม อวรฺั นา โกย ||  ตุจฉฺ เซว ีตุจฉฺ เต ปัต โฮย ||  กิรปา กแร่ห์ กาวา ปรัภ โซย ||  นาม รตนั ซภั ญกั แม่ห์ โลย 
||๕||  คุรมุข บาณี มีธี ลากี ||  อนัตรั บิกแซ อนัเดน็ เลว็ ลากี ||  แซ่ห์เย  สจั มิเลอา ปัรซาดี ||  สตัคุร ปายอา ปูแร 
วดัป่ากี ||๖||  ห่อแม มมัตา ดุระมตั ดุค นาซ ||  ยบั ฮิรแด ราม นาม คุณตาซ ||  คุรมุข บุตถฺ ปรักที ปรัภ ยาส ||  ยบั 
ฮิรแด รเวอา จรัณ นิวาส ||๗||  ยสิ นาม เดย ์โซอี ยนั ปาเอ ||  คุรมุข เมเล อาป กวาเอ ||  ฮิรแด ซาจา นาม วซาเอ ||  
นานกั แซ่ห์เย  สาจ สมาเอ ||๘||๗||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  มนั ฮี มนั สวาเรอา           แป๋ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||    
     
 สบดั มนั รังเกอา เลว็ ลาย ||  นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา ปรัภ กี รยาย ||๑||  สตัคุร เซเวแอ ยาย อภิมาน ||  โควดิ ปาอีแอ คุณี 
นิถาน ||๑|| รเฮา ||  มนั แบรากี ยา สบดั ป๋อ คาย ||  เมรา ปรัภ นิรมะลา ซภั แต รเฮอา สมาย ||  คุร กิรปา เต มิแล 
มิลาย ||๒||  ฮรั ดาซนั โก ดาส ซุค ปาเอ ||  เมรา ฮรั ปรัภ เอน็ เบถ็ ปายอา ยาเอ ||  ฮรั กิรปา เต ราม คุณ กาเอ ||๓||  
ตริก บโฮ่ ยวีณั เยต็ ฮรั นาม นา ลแก เปอาร ||  ตริก เซจยฺ สุคาลี    กามณั โม่ห์ กบุาร ||  เตน็ สพลั ยนมั ยนิ นาม 
อถารฺ ||๔||  ตริก ตริก กแร่ห์ กทุาํบฺ เยต็ ฮรั ปรีต นา โฮย ||  โซอี ฮมารา มีต โย ฮรั คุณ กาแว โซย ||  ฮรั นาม บินา แม 
อวรฺั นา โกย ||๕||  สตัคุร เต ฮมั กตั ปัต ปาอี ||  ฮรั นาม ติอ๋ายอา ดูค สกลั มิทาอี ||  สดา อนนัดฺ ฮรั นาม เลว็ ลาอี ||๖||  
คุร มิเลแอ ฮมั โก สะรีร ซุถ ไป๋ ||  ห่อแม ตริสนา ซภั อคนั บุใฉ่ ||  บินเซ กโรถ คิมา แกห์้ ลอี ||๗||  ฮรั อาเป   กริปา 
กเร นาม เดแว ||  คุรมุข รตนั โก วริะลา เลแว ||  นานกั คุณ กาแว ฮรั อลคั อเป่เเว    ||๘||๘||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก กอรี แบรากณั แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เต โย โม่ห์ เพเร เต เวมุค บุเร ดิซนั ||  
อนัเดน็ บเถ่ มารีอนั เพร็ เวลา นา ละฮนั ||๑||  ฮรั ฮรั ราโค่ห์ กริปา ต๋าร ||  สัตซงัคตั เมลาย ปรัภ ฮรั ฮิรแด ฮรั คุณ 
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ซาร ||๑|| รเฮา ||  เซ ปะกตั ฮรั ป่าวเด โย คุรมุข ป๋าย จลนั ||  อาป โฉด เซวา กะรัน ยวีตั โมย ระฮนั ||๒||  ยสิ ดา เป็นดฺ 
ปราณ แฮ เตส็ กี ศิร การ ||  โอห์้ เกว็ มโน่ห์ วซิารีแอ ฮรั รคีแอ ฮิรแด ต๋าร ||๓||  นาม มิเลแอ ปัต ปาอีแอ นาม 
มนัเนแอ ซุค โฮย ||  สตัคุร เต นาม ปาอีแอ กะรัม มิแล ปรัภ โซย ||๔||  สตัคุร เต โย โม่ห์ เพเร โอย ปะหรํ่าเด นา 
ทิกนั ||  ตะรัต อสัมาน นา จัล่ไล เวจ็ วสิทา เปย ปะจนั ||๕||  เอห์้ ญกั ปะรัม ปุหลายอา โม่ห์ ธกักอลี ปาย ||  ยนิา 
สตัคุร เป่เทอา เตน็ เนร นา ปิแท มาย ||๖||  สตัคุร เซวนั โซ โซ่ห์เณ ห่อแม แมลฺ กวาย ||    
     
 สบดั รัตเต เซ นิรมะเล จแลห์ สตัคุร ป๋าย ||๗||  ฮรั ปรัภ ดาตา เอก ตูน ํตูน ํอาเป   บคสั มิลาย ||  ยนั นานกั ซรัณากตี 
เยว็ ป่าแว ติแว ฉะดาย ||๘||๑||๙||     
 ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ กรัฮะเล    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กรัฮะเล มนั ปัรเดซีอา เกว็ มิลีแอ ฮรั มาย ||  คุร ปาก ปูแร ปายอา กลั มิเลอา เปอารา อาย  ||๑||  มนั กรัฮะลา สตัคุร 
ปุรัค ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  มนั กรัฮะลา วจีารีอา ฮรั ราม นาม ติอ๋าย ||  ยแิท เลคา มงักีแอ ฮรั อาเป   เลย ฉะดาย ||๒||  มนั 
กรัฮะลา อตั นิรมะลา มลั ลากี ห่อแม อาย  ||  ปัรตคั เป็ร กัร๋ นาล เปอารา วชุิร โจทา คาย ||๓||  มนั กรัฮะลา เมเร 
ปรีตมา ฮรั ริแด ป๋าลฺ ปาหลาย ||  อุปาย กิแต นา ลภัอี คุร ฮิรแด ฮรั เดคาย ||๔||  มนั กรัฮะลา เมเร ปรีตมา เดน็ แรณ 
ฮรั เลว็ ลาย ||  กัร๋ ยาย ปาแวห์ รังค ์แม่ห์ลี คุร เมเล ฮรั เมลาย ||๕||  มนั กรัฮะลา ตูน ํมีต เมรา ปาคนัดฺ โลภ ตะยาย ||  
ปาคนัดฺ โล่บี มารีแอ ยมั ดนัดฺ เดย ์สยาย ||๖||  มนั กรัฮะลา เมเร ปราน ตูน ํแมลฺ ปาคนัดฺ ปะรัม กวาเอ ||  ฮรั อมัฤต 
ซรั คุร ปูเรอา เมล็ ซงัคตี มลั แล่ห์ ยาย ||๗||  มนั กรัฮะลา เมเร เปอาเรอา เอก็ คุร กี ซิกข ์สุณาย ||  เอห์้ โม่ห์ มายอา 
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ปัสเรอา อนัตฺ ซาท นา โกอี ยาย ||๘||  มนั กรัฮะลา เมเร ซายฺนา  ฮรั ครัจ ลีอา ปัต ปาย ||  ฮรั ดรักา้ห์ แปนายอา ฮรั 
อาป เลยอา กลั ลาย ||๙||  มนั กรัฮะลา คุร มนัเนอา คุรมุข การ กมาย ||  คุร อาแก กรั โยดฺรี ยนั นานกั ฮรั เมลาย 
||๑o||๑||  กอรี แม่ห์ลา ๔ ||  มนั กรัฮะลา วจีารีอา วจีาร เดค สะมาล ||  บนั เพร็ ทกัเก บนั วาซีอา เป็ร คุรมตั ริแด 
นิฮาล ||๑||  มนั กรัฮะลา คุร โควนิดฺ สะมาล ||๑|| รเฮา ||  มนั กรัฮะลา วจีารีอา มนัมุค พาเทอา มฮ่า ยาล ||  คุรมุข 
ปราณี มุกตั แฮ ฮรั ฮรั นาม สะมาล ||๒||  มนั กรัฮะลา เมเร เปอาเรอา สตัซงัคตั สตัคุร ป๋าลฺ ||  สตัซงัคตั ลกั ฮรั 
ติอ๋าอีแอ ฮรั ฮรั จลัแล เตแร นาล ||๓||  มนั กรัฮะลา วดัป่ากีอา ฮรั เอก นะดรั นิฮาล ||    
     
 อาป ฉะดาเอ ฉุทีแอ สตัคุร จรัณ สะมาล ||๔||  มนั กรัฮะลา เมเร เปอาเรอา เวจ็ เดฮี้ โยต สะมาล ||  คุร นอ เน็ถ นาม 
วคิาเลอา ฮรั ดาต กรี ดยัอาล ||๕||  มนั กรัฮะลา ตูน ํจนัจฺลา จตุราอี ฉดั วกิราล ||  ฮรั ฮรั นาม สะมาล ตูน ํฮรั มุกตั 
กเร อนัตฺ กาล ||๖||  มนั กรัฮะลา วดัป่ากีอา ตูน ํกิอาน รตนั สะมาล ||  คุร กิอาน คะรัก หทั ต่าเรอา ยมั มาระอร์า 
ยมักาล ||๗||  อนัตรั นิถาน มนั กรัฮะเล ปะหราํ ปะแวห์่ บา้ฮรั ป๋าลฺ ||  คุร ปุรัค ปูรา เป่เทอา ฮรั สะยณั ลตัถฺรา นาล 
||๘||  รังค ์รัตเร มนั กรัฮะเล ฮรั รังค ์สดา สะมาล ||  ฮรั รังค ์กะเด นา อุตแร คุร เซวา สบดั สะมาล ||๙||  ฮมั ปังคี มนั 
กรัฮะเล ฮรั ตรัวรั ปุรัค อกาล ||  วดัป่ากี คุรมุข ปายอา ยนั นานกั นาม สะมาล ||๑o||๒||     
ราก กอรี กอุาเรรี แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา  เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 ยบั เอห์้ มนั แม่ห์ กะรัต กมุานา ||  ตบั เอห์้ บาวรั พิรัต เบกานา ||  ยบั เอห์้ ฮูอา สกลั กี รีนา ||  ตา เต รมยัอา กทั กทั 
จีนา ||๑||  แซ่ฮจัยฺ สุเฮลา พลั มสักีนี ||  สตัคุร อปัแน โม่ห์ ดาน ดีนี ||๑|| รเฮา ||  ยบั กิส โก เอห์้ ยานสั มนัดา ||  ตบั 
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สกัเล เอส็ เมแล่ห์ พนัดา ||  เมรฺ เตรฺ ยบั อิแนห์ จุกาอี ||  ตา เต เอส็ ซงัค ์นฮี แบราอี ||๒||  ยบั เอน็ อปันี     อปันี ต่ารี ||  
ตบั เอส็ โก แฮ มุสกลั ป่ารี ||  ยบั เอน็ กรัแณฮาร ปะชาตา ||  ตบั เอส็ โน น่าฮี กิช ตาตา ||๓||  ยบั เอน็ อปัโน บาเถ่โอ 
โม่ฮา ||  อาแว   ยาย สดา ยมั โยฮ่า ||  ยบั เอส็ เต ซภั บินเซ ป่ัรมา ||  เปด น่าฮี แฮ ปารบรัมห์มา ||๔||  ยบั เอน็ กิช กรั 
มาเน เป่ดา ||  ตบั เต ดูค ดนัดฺ อรั เคดา ||  ยบั เอน็ เอโก เอกี  บูเฉ่อา ||  ตบั เต เอส็ โน ซภั กิช ซู่เฉ่อา ||๕||  ยบั เอห์้ 
ต่าแว มายอา อรัที  ||  แน่ห์ ตริปตาแว แน่ห์ เตส็ ลาที ||  ยบั เอส็ เต เอห์้ โฮยโอ ยอลา ||  ปีแช ลาก จลี อุธ กอลา ||๖||  
กรั กิรปา โย สตัคุร มิเลโอ ||  มนั มนัดรั แม่ห์ ดีปัก ยเลโอ ||  ยตี ฮาร กี โซ่ฉ่ี กรี ||  ตอ เอส็ กัร๋ กี กีมตั ปะรี ||๗||    
     
 กะรัน กราวนั ซภั กิช เอแก ||  อาเป   บุตถฺ บีจาร บิเบแก ||  ดูรฺ นา เนแร ซภั แก ซงักา ||  สจั ซาล่าฮณั นานกั ฮรั 
รังกา ||๘||๑||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เซวา เต นาเม ลากา ||  เตส็ โก มิเลอา ยสิ มสัตกั ป่ากา ||  เตส็ แก ฮิรแด รเวอา 
โซย ||  มนั ตนั ซีตลั เน่ห์จลั โฮย ||๑||  แอซา      กีรตนั กรั มนั เมเร ||  อีฮา อูฮา โย กาม เตแร ||๑|| รเฮา ||  ยาส ยปัต 
ป๋อ อปัดา ยาย ||  ต่าวตั มนูอา อาแว   ธาย ||  ยาส ยปัต เพร็ ดูค นา ลาแก ||  ยาส ยปัต เอห์้  ห่อแม ป่าแก ||๒||  ยาส 
ยปัต วสั อาแวห์่ ปันจา ||  ยาส ยปัต ริแด อมัฤต ซนัจา ||  ยาส ยปัต เอห์้  ตริสนา บุแฉ่ ||  ยาส ยปัต ฮรั ดรักา้ห์ ซิแฉ่ 
||๓||  ยาส ยปัต โกท มิแท่ห์ อปัราถ ||  ยาส ยปัต ฮรั โฮแวห์่ ซ่าถ ||  ยาส ยปัต มนั ซีตลั โฮแว ||  ยาส ยปัต มลั สกัลี 
โคแว ||๔||  ยาส ยปัต รตนั ฮรั มิแล ||  บฮุร นา โชแด ฮรั ซงัค ์หิแล ||  ยาส ยปัต กอี แบกนุธฺ วาส ||  ยาส ยปัต ซุค 
แซ่ฮจัยฺ นิวาส ||๕||  ยาส ยปัต เอห์้  อคนั นา โปฮตั ||  ยาส ยปัต เอห์้ กาล นา โยฮ่ตั ||  ยาส ยปัต เตรา นิรมลั มาทา ||  
ยาส ยปัต สกัลา ดุค ลาทา ||๖||  ยาส ยปัต มุสกลั กะชู นา บแน ||  ยาส ยปัต ซุณ      อนัฮตั ตุแน ||  ยาส ยปัต เอห์้  
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นิรมลั โซย ||  ยาส ยปัต กมลั ซ่ีถ่า    โฮย ||๗||  คุร ซุภ ดริสทฺ ซภั อูปัร กรี ||  ยสิ แก ฮิรแด มนัตรึ เด ฮรี ||  อคนัดฺ  
กีรตนั เตน็ โป่ยนั จูรา ||  กโฮ่ นานกั ยสิ สตัคุร ปูรา ||๘||๒||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กา สบดั ริด อนัตรั ต่าแร ||  ปันจฺ 
ยนา เซ็ว ซงัค ์นิวาแร ||  ดสั อินดรี กรั ราแค วาส ||  ตา แก อาตแม โฮย ปัรกาซ ||๑||  แอซี   ดริรึตา ตา แก โฮย ||  ยา 
โก ดยัอา เมยอา ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  ซายนั ดุสทฺ ยา แก เอก สมาแน ||  เยตา โบลณั เตตา กิอาแน ||  เยตา ซุนณา 
เตตา นาม ||  เยตา เปคนั เตตา คิอ๋าน ||๒||  แซ่ห์เย  ยากณั แซ่ห์เย  โซย ||  แซ่ห์เย  โห่ตา ยาย โซ โฮย ||  แซ่ฮจัยฺ 
แบราก แซ่ห์เย  ฮี หสันา ||  แซ่ห์เย  จูป แซ่ห์เย  ฮี ยปันา ||๓||  แซ่ห์เย  โป่ยนั แซ่ห์เย  เป๋า ||  แซ่ห์เย  มิเทโอ สกลั 
ดุเรา ||  แซ่ห์เย  โฮอา ซาถู่   ซงัค ์||  แซ่ฮจัยฺ มิเลโอ ปารบรัมห์ นิซงัค ์||๔||  แซ่ห์เย  กแร่ห์ แม่ห์ แซ่ฮจัยฺ อุดาซี   ||    
     
 แซ่ห์เย  ดุบิถา ตนั กี นาซี ||  ยา แก แซ่ฮจัยฺ มนั เป่ยอา อนนัดฺ ||  ตา โก เป่เทอา ปัรมานนัดฺ ||๕||  แซ่ห์เย  อมัฤต ปีโอ 
นาม ||  แซ่ห์เย  กีโน ญีอ ์โก ดาน ||  แซ่ฮจัยฺ กะทา แม่ห์ อาตมั   รัสเซอา ||  ตา แก ซงัค ์อบินาซี วสัเซอา ||๖||  แซ่ห์เย  
อาซณั    อสัเทร็ ป่ายอา ||  แซ่ห์เย  อนัฮตั สบดั วยายอา ||  แซ่ห์เย  รุณ จุ่ณการ โซฮายอา ||  ตา แก กัร๋ ปารบรัมห์ 
สมายอา ||๗||  แซ่ห์เย  ยา โก ปะเรโอ กรัมา ||  แซ่ห์เย  คุร เป่เทโอ สจั ตัร่มา ||  ยา แก แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา โซ ยาแณ ||  
นานกั ดาส ตา แก กรุบาแณ ||๘||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัทเม กรัภ วาส เต ทะเรอา ||  ปุตรึ กลตัรึ กทุาํบฺ ซงัค ์ยเุรอา 
||  โป่ยนั อเน็ก ประการ บโฮ่ กปัเร || ซรัปัร กาวนั กแร่ห์เก บปัเร ||๑||  กวนั อสัทาน โย กบัโบห์ นา ทะแร ||  กวนั 
สบดั เยต็ ดุระมตั ฮแร ||๑|| รเฮา ||  อิมดรึ ปุรี แม่ห์ ซรัปัร มรัณา ||  บรัมห์ ปุรี เน่ห์จลั นฮี แร่ห์ณา ||  เศว็ ปุรี กา 
โฮยกา กาลา ||  ตแร คุณ มายอา บินสั เบตาลา ||๒||  เกร็ ตรั ตะรัณ กะกนั อรั ตาเร ||  เราว ์ซสั ปวณั ปาวกั นีราเร ||  
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ดินสั แรณ บะรัต อรั เป่ดา ||  ซาสตึ ซิมรัต บินแซ่เก เบดา ||๓||  ตีรัท เดว เดหุรา โปที ||  มาลา ติลกั โซจ ปาก โห่ตี ||  
โต่ตี ดนัดอต ปัรซาดนั โป่กา ||  กะวนั กแรโก สกัโล โลกา ||๔||  ยาต วรัน ตุรัก อรั ฮินดู ||  ปัส ปังคี อเน็ก โยน ยนิดู 
||  สกลั ปาซารฺ ดีแซ ปาซารา ||  บินสั ยายโก สกลั อาการา ||๕||  แซ่ฮจัยฺ ซิพตั ปะกตั ตตั กิอานา ||  สดา อนนัดฺ 
เน่ห์จลั สจั ทานา ||  ตะฮ่า ซงัคตั ซ่าถ คุณ รัสแซ ||  อนัป๋อ นะกรั ตะฮ่า สดั วสัแซ ||๖||  แตห์้ ป๋อ ป่ัรมา โศก นา 
จินตา ||  อาวณั ยาวณั มิรัต นา โห่ตา ||  แตห์้ สดา อนนัดฺ อนัฮตั อาคาเร ||  ปะกตั วแซ่ห์ กีรตนั อาถ่าเร   ||๗||  
ปารบรัมห์ กา อนัตฺ นา ปาร ||  กอณ กแร ตา กา บีจาร ||  กโฮ่ นานกั ยสิ กิรปา กแร ||  เน่ห์จลั ทาน ซ่าถซงัค ์ตแร 
||๘||๔||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  โย เอส็ มาเร โซอี ซูรา ||  โย เอส็ มาเร โซอี ปูรา ||  โย เอส็ มาเร ติแซห์ วเดอาอี ||  โย เอส็ 
มาเร เตส็ กา ดุค ยาอี ||๑||  แอซา      โกย เย ดุบิถา มาร กวาแว ||  อิแซ่ห์  มาร ราจยฺ โยก กมาแว ||๑|| รเฮา ||    
     
 โย เอส็ มาเร เตส็ โก ป๋อ น่าเฮ ||  โย เอส็ มาเร โซ นาม สะมาเฮ ||  โย เอส็ มาเร เตส็ กี ตริสนา บุแฉ่ ||  โย เอส็ มาเร 
โซ ดรักา้ห์ ซิแฉ่ ||๒||  โย เอส็ มาเร โซ ตัน่วนัตา ||  โย เอส็ มาเร โซ ปัตวนัตา ||  โย เอส็ มาเร โซอี ยตี ||  โย เอส็ 
มาเร เตส็ โฮแว กะตี ||๓||  โย เอส็ มาเร เตส็ กา อายอา  กะนี ||  โย เอส็ มาเร โซ เน่ห์จลั ตะนี ||  โย เอส็ มาเร โซ 
วดัป่ากา ||  โย เอส็ มาเร โซ อนัเดน็ ยากา ||๔||  โย เอส็ มาเร โซ ยวีนั มุกตา ||  โย เอส็ มาเร เตส็ กี นิรมลั ยกุตา ||  โย 
เอส็ มาเร โซอี สุเกอานี      ||  โย เอส็ มาเร โซ แซ่ฮจัยฺ ติอ่านี ||๕||  เอส็ มารี เบน็ ทาย นา ปแร || โกท กะรัม ยาป ตปั 
กแร ||  เอส็ มารี เบน็ ยนมั นา มิแท ||  เอส็ มารี เบน็ ยมั เต นฮี ฉุแท ||๖||  เอส็ มารี เบน็ กิอาน นา โฮอี ||  เอส็ มารี 
เบน็ ยธฺู นา โต่อี ||  เอส็ มารี เบน็ ซภั กิช แมลา ||  เอส็ มารี เบน็ ซภั กิช ยอลา ||๗||  ยา โก เป๋ย กริปาล กริปา เน็ถ ||  
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เตส็ ไป๋ คลาซี โฮอี สกลั เซ็ถ ||  คุร ดุบิถา ยา กี แฮ มารี ||  กโฮ่ นานกั โซ บรัมห์ บีจารี ||๘||๕||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั 
เซ็ว ยแุร ตา ซภั โก มีต ||  ฮรั เซ็ว ยแุร ตา เน่ห์จลั จีต ||  ฮรั เซ็ว ยแุร นา เวอาแป การาห์ ||  ฮรั เซ็ว ยแุร ตา โฮย 
นิสตารา ||๑||  เร มนั เมเร ตูน ํฮรั เซ็ว โยรฺ ||  กาจยฺ ตุห่าแร น่าฮี โฮรฺ ||๑|| รเฮา ||  วดัเด วดัเด โย ดุนีอาดาร ||  กาฮู 
กาจยฺ น่าฮี กาวาร ||  ฮรั กา ดาส นีจ กลุ สุแณห์ ||  เตส็ แก ซงัค ์คิน แม่ห์ อุถฺแรห์  ||๒||  โกท มยนั ยา แก ซุณ      นาม 
||  โกท ปูญา ยา แก แฮ ติอ๋าน ||  โกท ปุน ซุณ      ฮรั กี บาณี ||  โกท พลา คุร เต เบถ็ ยาณี ||๓||  มนั อปัเน   แม่ห์ เพร็ 
เพร็ เจต ||  บินสั ยา่เฮ มายอา เก เหต ||  ฮรั อบินาซี ตุมแร ซงัค ์||  มนั เมเร รัจ ราม แก รังค ์||๔||  ยา แก กาม อุตแร 
ซภั ปูค ||  ยา แก กาม นา โยแ่ฮ ดูต ||  ยา แก กาม เตรา วดั กะมรั ||  ยา แก กาม โฮแวห์่ ตูน ํอมรั ||๕||  ยา เก จากรั โก 
นฮี ดาน ||  ยา เก จากรั โก นฮี บาน ||  ยา แก ดพัตรั ปุแช นา เลคา ||  ตา กี จากรี กแร่ห์ บิเซคา ||๖||  ยา แก อูน น่าฮี 
กาฮู บาต ||  เอแกห์้   อาป อเนแกห์้ ปาต ||  ยา กี ดริสทฺ โฮย สดา นิฮาล ||  มนั เมเร กรั ตา กี ก๋าล ||๗||  นา โก จตุร 
น่าฮี โก มูรา ||  นา โก ฮีณ น่าฮี โก ซูรา ||    
     
 เยต็ โก ลายอา เตต็ ฮี ลากา ||  โซ เซวกั นานกั ยสิ ป่ากา ||๘||๖||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ ซิมรัน แยเซ สรัป อารยารี ||  
เตว็ ยแีวห์ ซากตั นาม บิซารี ||๑||  เอก นิมคั โย ซิมรัน แม่ห์ ยอีา ||  โกท ดินสั ลาค สดา เทร็ ทีอา ||๑|| รเฮา ||  เบน็ 
ซิมรัน ตริก กะรัม กราส ||  กาก บตนั บิสทา แม่ห์ วาส ||๒||  เบน็ ซิมรัน เป๋ย กกูรั กาม ||  ซากตั เบสุอา ปูต นินาม 
||๓||  เบน็ ซิมรัน แยเซ ซีง ฉะตารา ||  โบแล่ห์ กรู ซากตั มุค การา ||๔||  เบน็ ซิมรัน กรัถปั กี นิอาอี ||  ซากตั ทาน 
ปะริสทฺ พิร่าฮี ||๕||  เบน็ ซิมรัน กกูรั ฮรักายอา ||  ซากตั โล่บี บนัถฺ นา ปายอา ||๖||  เบน็ ซิมรัน แฮ อาตมั ก่าตี ||  
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ซากตั นีจ เตส็ กลุ นฮี ยาตี ||๗||  ยสิ เป่ยอา กริปาล เตส็ สตัซงัค ์มิลายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร ยกตั ตรายอา ||๘||๗||  
กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร แก บจนั โม่ห์ ปะรัม กตั ปาอี ||  คุร ปูแร เมรี แปจยฺ รคาอี ||๑||  คุร แก บจนั ติอ๋ายโอ โม่ห์ เนา 
||  คุร ปัรสาด โม่ห์ มิเลอา เทา ||๑|| รเฮา ||  คุร แก บจนั ซุณ      รสนั วคาณี ||  คุร กิรปา เต อมัฤต เมรี บาณี ||๒||  คุร 
แก บจนั มิเทอา เมรา อาป ||  คุร กี ดยัอา เต เมรา วดั ปัรตาป ||๓||  คุร แก บจนั มิเทอา เมรา ปะรัม ||  คุร แก บจนั 
เปเคโอ ซภั บรัมห์ ||๔||  คุร แก บจนั กีโน ราจยฺ โยก ||  คุร แก ซงัค ์ตเรอา ซภั โลก ||๕||  คุร แก บจนั เมเร การัจ เซ็ถ 
||  คุร แก บจนั ปายอา เนา เน็ถ ||๖||  เยน็ เยน็ กีนี เมเร คุร กี อาซา ||  เตส็ กี กะทีแอ ยมั กี พาซา ||๗||  คุร แก บจนั 
ยาเกอา เมรา กะรัม ||  นานกั คุร เป่เทอา ปารบรัมห์ ||๘||๘||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ คุร โก ซิมโร ซาส ซาส ||  คุร 
เมเร ปราณ สตัคุร เมรี ราส ||๑|| รเฮา ||  คุร กา ดรัซนั เดค เดค ยวีา ||  คุร เก จรัณ โต๋ย โต๋ย ปีวา ||๑||  คุร กี เรณ เน็ต 
มยนั กะโร ||  ยนมั ยนมั กี ห่อแม มลั ฮะโร ||๒||  เตส็ คุร โก จู่ลาโว ปาคา ||  มฮ่า อคนั เต หาท เด ราคา ||๓||  เตส็ 
คุร แก กแร่ห์ โด่โว ปาณี ||  ยสิ คุร เต อกลั กตั ยาณี ||๔||  เตส็ คุร แก กแร่ห์ ปีโซ นีต ||  ยสิ ปัรสาด แวรี ซภั มีต ||๕||    
     
 เยน็ คุร โม โก ดีนา ญีโอ ||  อาปุนา ดาสฺรา อาเป   มุล ลีโอ ||๖||  อาเป   ลายโอ อปันา เปอาร ||  สดา สดา เตส็ คุร โก 
กรี นมสัการ ||๗||  กลั กะเลส แป๋ ปะหราํ ดุค ลาทา ||  กโฮ่ นานกั เมรา คุร ซมัราทา ||๘||๙||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  เมล็ 
เมเร โคบินดฺ อปันา นาม เดโฮ ||  นาม บินา ตริก ตริก อสัเน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  นาม บินา โย แป้ห์แร คาย ||  เยว็ กกูรั 
ยธูนั แม่ห์ ปาย ||๑||  นาม บินา เยตา บิวฮาร || เยว็ มิรตกั มิเทอา ซีการ ||๒||  นาม บิซาร กเร รัส โปคค ์||  ซุค สุปแน 
นฮี ตนั แม่ห์ โรค ||๓||  นาม เตอาก กเร อนั กาจยฺ ||  บินสั ยาย จู่เธ ซภั ปาจยฺ ||๔||  นาม ซงัค ์มนั ปรีต นา ลาแว ||  
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โกท กะรัม กรัโต นรัก ยาแว ||๕||  ฮรั กา นาม เยน็ มนั นา อาราถ่า ||  โจร กี นิอาอี ยมั ปุร บาถ่า ||๖||  ลาค อดาํบรั 
บฮุต บิสทารา ||  นาม บินา จู่เธ ปาซารา ||๗||  ฮรั กา นาม โซอี ยนั เลย ์||  กรั กิรปา นานกั ยสิ เดย ์||๘||๑o||  กอรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  อาด มตัถฺ โย อนัตฺ นิบาแฮ || โซ ซายนั เมรา มนั จา้แฮ ||๑||  ฮรั กี ปรีต สดา ซงัค ์จาแล ||  ดยัอาล ปุรัค 
ปูรัน ปรัตปาแล ||๑|| รเฮา ||  บินซตั น่าฮี โฉด นา ยาย ||  แยห์ เปคา แตห์้ รเฮอา สมาย ||๒||  ซุนดรั ซุฆรั จตุร ญีอ ์
ดาตา ||  ป่าอี ปูต ปิตา ปรัภ มาตา ||๓||  ยวีนั ปราน อถารฺ เมรี ราส ||  ปรีต ลาอี กรั ริแด นิวาส ||๔||  มายอา ซิลกั กาที 
โคปาล ||  กรั อปันา ลีโน นะดรั นิฮาล ||๕||  ซิมมรั ซิมมรั กาเท ซภั โรค ||  จรัณ ติอ๋าน สรับ   ซุค โปคค ์||๖||  ปูรัน 
ปุรัค เนาตนั เน็ต บาลา ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั ซงัค ์รัควาลา ||๗||  กโฮ่ นานกั ฮรั ฮรั ปัด จีน || ซรับสั นาม ปะกตั โก ดีน 
||๘||๑๑||     
 ราก กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โคยตั พิเร อซงัคฺ อนัตฺ นา ปารีอา ||  เซอี โฮเอ ปะกตั ยนิา กิรปารีอา ||๑||  ฮอ วารีอา ฮรั วารีอา ||๑|| รเฮา ||  ซุณ      
ซุณ      ปันทฺ ดะเรา บฮุต แป่ฮารีอา ||  แม ตะกี โอท ซนัตา้ห์ เล่โฮ อุบารีอา || ||๒||    
     
 โม่ฮนั ลาล อนูป สรับ   ซาถ่ารีอา ||  คุร เน็ว เน็ว ลาโก ปาย เดโฮ ดิคารีอา ||๓||  แม กีเอ มิตรึ อเนก  อิกสั บลัฮารีอา 
||  ซภั คุณ กิส ฮี น่าเฮ ฮรั ปูร ปันด่ารีอา ||๔||  จะโฮ่ ดิส ยปัปีแอ เนา ซูค สวารีอา ||  แม อาฮี  โอร ตุฮาร นานกั 
บลัฮารีอา ||๕||  คุร กา้เดโอ ปุยา ปซารฺ โม่ห์ กปูารีอา ||  แม ยเีตโอ ยนมั อปารฺ บฮุร นา ห่ารีอา ||๖||  แม ปายโอ สรับ   
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นิถาน อกทั กะทารีอา ||  ฮรั ดรักา้ห์ โซ่ภาวนัตฺ บา้ห์ ลุดารีอา ||๗||  ยนั นานกั ลถ่า รตนั อโมลฺ อปารีอา ||  คุร เซวา 
ป่อยลั ตรีแอ กโฮ่ ปุการีอา ||๘||๑๒||     
 กอรี แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นาราเอณ็ ฮรั รังค ์รังโก ||  ยปั เยห์่วา ฮรั เอก มงัโก ||๑|| รเฮา ||  ตจัยฺ ห่อแม คุร กิอาน ปะโย ||  เมล็ ซงัคตั ตุ๋ร กะรัม 
ลิเคโอ ||๑||  โย ดีแซ โซ ซงัค ์นา เกยโอ ||  ซากตั มูร ลเก ปัจ โมยโอ ||๒||  โม่ฮนั นาม สดา เราว ์รเฮโอ ||  โกท มะเถ่ 
กิแน คุรมุข ลเฮโอ ||๓||  ฮรั ซนัตนั กรั นะโม นะโม ||  นอ เน็ถ ปาแวห์ อตุล ซุโค       ||๔||  แนน อโลโว ซ่าถ ยโน ||  
ฮิรแด กาโวห์่ นาม นิโถ่ ||๕||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ตะโย ||  ยนมั มรัน โดห์ เต รเฮโอ ||๖||  ดูค อนัเถ่รา กัร๋ เต 
มิเทโอ ||  คุร กิอาน ดริรายโอ ดีป บเลโอ ||๗||  เยน็ เซเวอา โซ ปารฺ ปะเรโอ ||  ยนั นานกั คุรมุข ยกตั ตเรโอ 
||๘||๑||๑๓||  แม่ห์ลา ๕ กอรี ||  ฮรั ฮรั คุร คุร กะรัต ปะรัม เกย ||  เมแร มนั ซภั ซุค ปายโอ ||๑|| รเฮา ||  บลัโต ยลัโต 
ตอเกอา คุร จนัดนั ซตัลายโอ ||๑||  อเกอาน อนัเถ่รา เมท็ เกยอา คุร กิอาน ดีปายโอ ||๒||  ปาวกั ซากรั แกห์้โร จรั 
ซนัตนั นาว ตรายโอ ||๓||  นา ฮมั กะรัม นา ตะรัม สูจ ปรัภ แกห์้ ปุยา อาปายโอ ||๔||  ป๋อ คนัดนั ดุค ป่ันยะโน 
ปะกตั วชลั ฮรั นายโอ ||๕||  อนาแทห์ นาท กริปาล ดีน ซมัรัท ซนัตฺ โอทายโอ  ||๖||  นิรกนีุอาเร กี เบนตี เดโฮ 
ดะรัส ฮรั รายโอ ||๗||  นานกั สรัน ตุห่ารี ธากรุ เซวกั ดุอาแร อายโอ  ||๘||๒||๑๔||    
     
 กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  รังค ์ซงัค ์บิเคอา เก โป่กา เอน็ ซงัค ์อั้นถฺ นา ยานี ||๑||  ฮอ ซนัโจ ฮอ คาทตา สกัลี อวถั  บิฮานี || 
รเฮา ||  ฮอ ซูรา ปัรถาน ฮอ โก น่าฮี มุแฉ่ห์ ซามานี ||๒||  โยบนัวนัตฺ อจารฺ กลีุนา มนั แม่ห์ โฮย กมุานี ||๓||  เยว็ 
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อุลฺฉายโอ  บาถ บุตถฺ กา มรัเตอา นฮี บิสรานี ||๔||  ป่าอี มีต บนัถปั ซะเค ปาเช ตินฮู โก ซมัปานี ||๕||  เยต็ ลาโก มนั 
บาสฺนา อนัตฺ ซาอี ปรักทานี ||๖||  อหัม่บุธ สุจ กะรัม กรั เอห์้  บนัถัน่ บนัถ่านี ||๗||  ดยัอาล ปุรัค กิรปา กแร่ห์ นานกั 
ดาส ดะซานี ||๘||๓||๑๕||๔๔|| ยมุลา      
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||  ราก กอรี ปูรบี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  มุนถฺ แรณ โดเห่ละรีอา ญีโอ นีด 
นา อาแว   ||  ซา ตัน๋ ดุบลีอา ญีโอ เป็ร แก ห่าแว ||  ตัน๋ ทีอี ดุบลั กนัตฺ ห่าแว เกว แนณี เดเคย ์||  ซีการ เมธ็ รัส โปคค ์
โป่ยนั ซภั จู่ธ กิแต นา เลเคย ์||  แม มตั โยบนั กรับ กาลี ดุถ่า ทะณี นา อาเวย ์||  นานกั ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เบน็ เป็ร 
นีด นา อาเวย ์||๑||  มุนถฺ นิมานรีอา ญีโอ เบน็ ตะนี เปอาเร ||  เกว็ ซุค ปาแวกี เบน็ อุร ต่าเร ||  น่าห์ เบน็ กัร๋ วาส น่าฮี 
ปุโช่ห์ ซะคี สเฮลีอา ||  เบน็ นาม ปรีต เปอาร น่าฮี วแซ่ห์ สาจ สุเฮลีอา || สจั มนั สะยนั ซนัโตค เมลา คุรมะตี สะโฮ 
ยาเณอา ||  นานกั นาม นา โชแด ซา ตัน๋ นาม แซ่ฮจัยฺ สมาณีอา ||๒||  เมล็ ซะคี สเฮลรีโฮ ฮมั เป็ร ราเวฮ่า ||  คุร ปุช 
ลิโคกี ญีโอ สบดั สเน่ฮา ||  สบดั ซาจา คุร ดิคายอา มนัมุคี ปัชตาณีอา ||  นิกสั ยาโต รแฮ่ อสัเทร็ ยาม สจั ปะชาเณอา 
||  สาจ กี มตั สดา นอตนั สบดั เน่ห์ นเวโล ||  นานกั นดัรี แซ่ฮจัยฺ ซาจา มิโลห์ ซะคี สเฮรีโฮ ||๓||  เมรี อิช ปุนี ญีโอ 
ฮมั กัร๋ ซายนั อายอา  ||  เมล็ วรั นารี มงัคลั กายอา ||  คุณ กาย มงัคลั เปรม แร่ห์ซี มุนถฺ มนั โอม่าโอ  ||  ซายนั รฮนัเซ 
ดุสทฺ เวอาเป สาจ ยปั สจั ลาโฮ ||  กรั โยร ซา ตัน๋ กแร บินตี แรณ เดน็ รัส ป่ินนีอา ||  นานกั เป็ร ตัน๋ กแร่ห์ รลีอา อิช 
เมรี ปุนนีอา ||๔||๑||    
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 กอรี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  ซุณ      น่าห์ ประภู ญีโอ เอกลฺัรี บนั ม่าเฮ ||  เกว็ ต่ีแรกี น่าห์ บินา ปรัภ เวปัรวา่เฮ ||  ตัน๋ น่าห์ 
บาโฉ่ห์ แร่ห์ นา ซาแก บิคมั แรณ กะเณรีอา ||  แน่ห์ นีด อาแว   เปรม ป่าแว ซุณ      เบนนัตี เมรีอา ||  บาโฉ่ห์ 
เปอาเร โกย นา ซาเร  เอกลฺัรี กรุลาเอ ||  นานกั ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เบน็ ปรีตมั ดุค ปาเอ ||๑||  เป็ร โชดอะรี ญีโอ กวณั 
มิลาแว ||  รัส เปรม มิลี ญีโอ สบดั สุห่าแว ||  สบัเด สุห่าแว ตา ปัต ปาแว ดีปัก เดห์้ อุยาแร  ||  ซุณ      ซะคี สเฮลี 
สาจ สุเฮลี ซาเจ เก คุณ ซาแร ||  สตัคุร เมลี ตา เป็ร ราว ีบิกซี อมัฤต บาณี ||  นานกั ซา ตัน๋ ตา เป็ร ราเว ยา เตส็ แก 
มนั ป่าณี ||๒||  มายอา โม่ห์ณี นีกะรีอา ญีโอ กรู มุธี กริูอาเร ||  เกว็ คูแล กลั เยวรีอา ญีโอ เบน็ คุร อตั เปอาเร ||  ฮรั 
ปรีต เปอาเร สบดั วจีาเร เตส็ ฮี กา โซ โฮแว ||  ปุน ทาน อเนก  นาวณั เกว็ อนัตรั มลั โต่แว ||  นาม บินา กตั โกย นา 
ปาแว หธั นิกแร่ห์ เบบาแณ ||  นานกั สัจ กัร๋ สบดั สิญาแป           ดุบิถา แม่ฮลั เก ยาแณ ||๓||  เตรา นาม สัจจา ญีโอ 
สบดั สจัจา วจีาโร ||  เตรา แม่ฮลั สจัจา ญีโอ นาม สจัจา วาปาโร ||  นาม กา วาปาร มีธา ปะกตั ล่าฮา อนัดิโน ||  เตส็ 
บาจฉฺ วครั โกย นา ซู่แฉ่ นาม เลโวห์่ คิน คิโน ||  ปะรัค เลคา นะดรั ซาจี กะรัม ปูแร ปายอา ||  นานกั นาม มฮ่า รัส 
มีธา คุร ปูแร สัจ ปายอา ||๔||๒||     
 ราก กอรี ปูรบี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๓   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 ซา ตัน๋ บิโน กเร ญีโอ ฮรั เก คุณ ซาเร  ||  คิน ปัล แร่ห์ นา สะแก  ญีโอ เบน็ ฮรั เปอาเร ||  เบน็ ฮรั เปอาเร แร่ห์ นา 
ซาแก คุร เบน็ แม่ฮลั นา ปาอีแอ ||  โย คุร กะแฮ โซอี ปัร กีแย ติสนา อคนั บุฉ่าอีแอ ||  ฮรั ซาจา โซอี เตส็ เบน็ อวรฺั 
นา โกอี เบน็ เซเวแอ ซุค นา ปาเอ ||  นานกั ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี ยสิ โน อาป มิเลย ์||๑||  ตัน๋ แรณ สุเฮลรีเอ ญีโอ ฮรั 
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เซ็ว จิต ลาเอ ||  สตัคุร เซเว เป๋า กเร ญีโอ วโิจห์ อาป กวาเอ ||  วโิจห์ อาป กวาเอ ฮรั คุณ กาเอ อนัเดน็ ลากา ป่าโอ ||  
ซุณ      ซะคี สเฮลี ญีอ ์กี เมลี คุร แก สบดั สมาโอ ||    
 
     
 ฮรั คุณ ซารี ตา กนัตฺ เปอารี นาเม ตะรี เปอาโร ||  นานกั กามณั น่าห์ เปอารี ราม นาม กลั ห่าโร ||๒||  ตัน๋ เอกลฺัรี 
ญีโอ เบน็ น่าห์ เปอาเร ||  ดูแย ป๋าย มุธี ญีโอ เบน็ คุร สบดั กราเร ||  เบน็ สบดั เปอาเร กอณ ดุตรั ตาเร มายอา โม่ห์ 
คุอาอี ||  กรู วกิตีุ ตา เป็ร มุตี ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาอี ||  คุร สบัเด ราตี แซ่ห์เย  มาตี อนัเดน็ รแฮ่ สมาเอ ||  นานกั 
กามณั สดา รังค ์ราตี ฮรั ญีโอ อาป มิลาเอ ||๓||  ตา มิลีแอ ฮรั เมเล ญีโอ ฮรั เบน็ กวณั มิลาเอ ||  เบน็ คุร ปรีตมั 
อาปเณ     ญีโอ กอณ ปะรัม จุกาเอ ||  คุร ปะรัม จุกาเอ เอว็ มิลีแอ มาเอ ตา ซา ตัน๋ ซุค ปาเอ ||  คุร เซวา เบน็ โก๋ร 
อนัถารฺ เบน็ คุร มกั นา ปาเอ ||  กามณั รังค ์ราตี แซ่ห์เย  มาตี คุร แก สบดั วจีาเร ||  นานกั กามณั ฮรั วรั ปายอา คุร 
แก ป๋าย เปอาเร ||๔||๑||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  เป็ร เบน็ ครี นิมาณี ญีโอ เบน็ เป็ร เกว็ ยวีา เมรี มาอี ||  เป็ร เบน็ นีด นา 
อาแว   ญีโอ กาปัร ตนั นา โซฮาอี ||  กาปัร ตนั สุห่าแว ยา เป็ร ป่าแว คุรมะตี จิต ลาอีแอ ||  สดา สุห่ากณั ยา สตัคุร 
เซเว คุร แก องักฺ สมาอีแอ ||  คุร สบัแด เมลา ตา เป็ร ราว ีล่าฮา นาม ซนัซาเร ||  นานกั กามณั น่าห์ เปอารี ยา ฮรั เก 
คุณ ซาเร  ||๑||  ซา ตัน๋ รังค ์มาเณ ญีโอ อาปเณ     นาล เปอาเร ||  แอห์้เน็ส รังค ์ราตี ญีโอ คุร สบดั วจีาเร ||  คุร สบดั 
วจีาเร ห่อแม มาเร เอน็ เบถ็ มิโลห์ เปอาเร ||  ซา ตัน๋ โซห่ากณั สดา รังค ์ราตี ซาแจ นาม เปอาเร ||  อปัเน   คุร เมล็ 
รฮีแอ อมัฤต กะฮีแอ ดุบิถา มาร นิวาเร ||  นานกั กามณั ฮรั วรั ปายอา สกัเล ดูค ห ||๒||  กามณั ปิโรห์ ปุลี ญีโอ 
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มายอา โม่ห์ เปอาเร ||  จู่ธี จู่ธ ลกี ญีโอ กรู มุธี กริูอาเร ||  กรู นิวาเร คุรมตั ซาเร  ยแูอ ยนมั นา ห่าเร ||  คุร สบดั เซเว 
สจั สมาแว วโิจห์ ห่อแม มาเร ||  ฮรั กา นาม ริแด วซาเอ แอซา      กเร ซีกาโร ||  นานกั กามณั แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ยสิ 
ซาจา นาม อถ่าโร ||๓||  เมล็ เมเร ปรีตมา ญีโอ ตุตถฺ เบน็ ครี นิมาณี ||  แม แนณี นีด นา อาแว   ญีโอ ป่าแว อนั นา 
ปาณี ||  ปาณี อนั นา ป่าแว มรีแอ ห่าแว เบน็ เป็ร เกว็ ซุค ปาอีแอ ||    
     
 คุร อาแก กะโร เบนนัตี เย คุร ป่าแว เยว็ มิแล ติแว มิลาอีแอ ||  อาเป   เมล เลย ซุคดาตา อาป มิเลอา กัร๋ อาเอ ||  
นานกั กามณั สดา สุห่ากณั นา เป็ร มแร นา ยาเอ ||๔||๒||  กอรี แม่ห์ลา ๓||  กามณั ฮรั รัส เบถ่ี ญีโอ ฮรั แก แซ่ฮจัยฺ 
สุผา่เอ ||  มนั โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา ญีโอ ดุบิถา แซ่ฮจัยฺ สมาเอ ||  ดุบิถา แซ่ฮจัยฺ สมาเอ กามณั วรั ปาเอ คุรมะตี รังค ์ลาเอ 
||  เอห์้ สะรีร กรู กุสตั ปะเรอา กลั ตาอี ปาป กมาเอ ||  คุรมุข ปะกตั เยต็ แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย เบน็ ปักตี แมลฺ นา ยาเอ ||  
นานกั กามณั ปิแร่ห์ เปอารี วโิจห์ อาป กวาเอ ||๑||  กามณั เป็ร ปายอา ญีโอ คุร แก ป๋าย เปอาเร ||  แรณ ซุค สุตี ญีโอ 
อนัตรั อุร ต่าเร ||  อนัตรั อุร ต่าเร มิลีแอ เปอาเร อนัเดน็ ดุค นิวาเร ||  อนัตรั แม่ฮลั เป็ร ราเว กามณั คุรมะตี วจีาเร ||  
อมัฤต นาม ปีอา เดน็ ราตี ดุบิถา มาร นิวาเร ||  นานกั สจั มิลี โซห่ากณั คุร แก เหต อปาเร ||๒||  อาโวห์่  ดยัอา กเร 
ญีโอ ปรีตมั อตั เปอาเร ||  กามณั บิโน กเร ญีโอ สจั สบดั ซีกาเร ||  สจั สบดั ซีกาเร ห่อแม มาเร คุรมุข การัจ สวาเร ||  
ยกุ ยกุ เอโก สจัจา โซอี บูแฉ่ คุร บีจาเร ||  มนัมุค กาม เวอาปี โม่ห์ ซนัตาปี กิส อาแก ยาย ปุกาเร ||  นานกั มนัมุค 
เทา นา ปาเอ เบน็ คุร อตั เปอาเร ||๓||  มุนถฺ อิอาณี โป่ลี นิกณีุอา ญีโอ เป็ร อะกมั อปารา ||  อาเป   เมล มิลีแอ ญีโอ 
อาเป   บคัซณัฮารา ||  เอากณั บคัซณัฮารา กามณั กนัตฺ เปอารา กทั กทั รเฮอา สมาอี ||  เปรม ปรีต ป๋าย ปักตี ปาอีแอ 
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สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี อนัเดน็ รแฮ่ เลว็ ลาอี ||  นานกั แซ่ห์เย  ฮรั วรั ปายอา ซา ตัน๋ นอ เน็ถ 
ปาอี ||๔||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  มายอา ซรั สบลั วรัแต ญีโอ เกว็ กรั ดุตรั ตเรอา ยาย ||  ราม นาม กรั โบฮิทา ญีโอ 
สบดั เควทั เวจ็ ปาย ||  สบดั เควทั เวจ็ ปาเอ ฮรั อาป ลฆาเอ เอน็ เบถ็ ดุตรั ตรีแอ ||  คุรมุข ปะกตั ปราปัต โฮแว 
ยวีเตอา เอว็ มรีแอ ||  คิน แม่ห์ ราม นาม เกล็วคิ กาเท เป๋ย ปวติ สะรีรา  ||  นานกั ราม นาม นิสตารา กนัจนั เป๋ย 
มนูรา ||๑||    
     
 อิสตรี ปุรัค กาม เวอาเป ญีโอ ราม นาม กี เบถ็ นฮี ยาณี ||  มาต ปิตา สุต ป่าอี คเร เปอาเร ญีโอ ดูบ โมย เบน็ ปาณี ||  
ดูบ โมย เบน็ ปาณี กตั นฮี ยาณี ห่อแม ตาต ซนัซาเร ||  โย อายอา  โซ ซภั โก ยาซี อุบเร คุร วจีาเร ||  คุรมุข โฮแว 
ราม นาม วคาแณ อาป ตแร กลุ ตาเร ||  นานกั นาม วสัแซ กทั อนัตรั คุรมตั มิเล เปอาเร ||๒||  ราม นาม เบน็ โก เทร็ 
น่าฮี ญีโอ บาย ีแฮ ซนัซารา ||  ดริรึ ปะกตั สจัจี ญีโอ ราม นาม วาปารา ||  ราม นาม วาปารา อะกมั อปารา คุรมะตี 
ตัน๋ ปาอีแอ ||  เซวา สุรัต ปะกตั เอห์้  ซาจี วโิจห์ อาป กวาอีแอ ||  ฮมั มตัฮีณ มูรัค มุกตัถฺ อนัเถ่ สตัคุร มารัก ปาเอ ||  
นานกั คุรมุข สบดั สุห่าเว อนัเดน็ ฮรัคุณ กาเอ ||๓||  อาป กราเอ กเร อาป ญีโอ อาเป   สบดั สวาเร ||  อาเป   สตัคุร 
อาป สบดั ญีโอ ยกุ ยกุ ปะกตั เปอาเร ||  ยกุ ยกุ ปะกตั เปอาเร ฮรั อาป สวาเร อาเป   ปักตี ลาเอ ||  อาเป   ดานา อาเป   
บีนา อาเป   เซว กราเอ ||  อาเป   คุณดาตา เอากณุ กาเท ฮิรแด นาม วซาเอ ||  นานกั สดั บลัฮารี สจัเจ วโิทห์ อาเป   
กเร กราเอ ||๔||๔||  กอรี แม่ห์ลา ๓ ||  คุร กี เซวา กรั ปิรา ญีโอ ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  มนัโญห์ ดูรฺ นา ยา่เฮ ปิรา ญีโอ กัร๋ 
แบเธอา ฮรั ปาเอ ||  กัร๋ แบเธอา ฮรั ปาเอ สดา จิต ลาเอ แซ่ห์เย  สตั สุผา่เอ ||  คุร กี เซวา ครี สุคาลี    ยสิ โน อาป 
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กราเอ ||  นาโม บีเย นาโม ยาํแม นาโม มนั วซาเอ ||  นานกั สจั นาม วเดอาอี ปรัูน ลิเคอา ปาเอ ||๑||  ฮรั กา นาม มีธา 
ปิรา ญีโอ ยา จาแคห์ จิต ลาเอ ||  รัสนา ฮรั รัส จาค โมอีเอ ญีโอ อนั รัส ซาด กวาเอ ||  สดา ฮรั รัส ปาเอ ยา ฮรั ป่าเอ 
รัสนา สบดั โซฮาเอ ||  นาม ติอ๋าเอ สดา ซุค ปาเอ นาม รแฮ่ เลว็ ลาเอ ||  นาเม อุปแย นาเม บินแซ นาเม สจั สมาเอ ||  
นานกั นาม คุรมะตี ปาอีแอ อาเป   เลย ลวาเอ ||๒||  เอห์้ วดิาณี จากรี ปิรา ญีโอ ตัน๋ โฉด ปัรเดส ซิถ่าเอ ||  ดูแย กิแน 
ซุค นา ปายโอ ปิรา ญีโอ บิเคอา โลภ ลุผา่เอ ||  บิเคอา โลภ ลุผา่เอ ปะรัม ปุหล่าเอ โอห์้ เกว็ กรั ซุค ปาเอ ||  จากรี 
วดิาณี ครี ดุคาลี อาป เวจ ตะรัม กวาเอ ||    
      
 มายอา บนัถัน่ ทิแก น่าฮี คิน คิน ดุค ซนัตาเอ ||  นานกั มายอา กา ดุค ตะเด จูแก ยา คุร สบัดี จิต ลาเอ ||๓||  มนัมุค 
มุกตัถฺ กาวาร ปิรา ญีโอ สบดั มนั นา วซาเอ ||  มายอา กา ปะหราํ อั้นถฺ ปิรา ญีโอ ฮรั มารัก เกว็ ปาเอ ||  เกว็ มารัก 
ปาเอ เบน็ สตัคุร ป่าเอ มนัมุค อาป กณาเอ ||  ฮรั เก จากรั สดา สุเฮเล คุร จรัณี จิต ลาเอ ||  ยสิ โน ฮรั ญีโอ กเร กิรปา 
สดา ฮรั เก คุณ กาเอ ||  นานกั นาม รตนั ญกั ล่าฮา คุรมุข อาป บุฉ่าเอ ||๔||๕||๗||     
 ราก กอรี๑ ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมแร มนั แบราก เป่ยอา ญีโอ เกว็ เดคา ปรัภ ดาเต ||  เมเร มีต สคา ฮรั ญีโอ คุร ปุรัค บิถ่าเต ||  ปุรโค บิถ่าเต เอก 
ศิรีถรั เกว็ มิแล่ห์ ตุแฉ่ อุดีณีอา ||  กรั กแร่ห์ เซวา ศีสฺ        จรัณี มนั อาส ดะรัส นิมาณีอา ||  ซาส ซาส นา กะรี วสิแร 
ปัล มูรัต เดน็ ราเต ||  นานกั ซาเร็งค ์เยว็ เปอาเซ เกว็ มิลีแอ ปรัภ ดาเต ||๑||  เอก็ บิโน กะโร ญีโอ ซุณ      กนัตฺ 
เปอาเร ||  เมรา มนั ตนั โม่ห์ ลีอา ญีโอ เดค จลตั ตุมาเร ||  จลัตา ตุมาเร เดค โม่ฮี อุดาส ตัน๋ เกว็ ต่ีเรย ์||  คุณวนัตฺ 
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น่าห์ ดยัอาล บาลา สรับ   คุณ ป่ัรปูเรย ์||  เป็ร โดส น่าฮี ซุแคห์ ดาเต ฮอ วชุิรี บุริอาเร ||  บินวนัตฺ นานกั ดยัอา 
ต่าโรห์ กัร๋ อาโวห์่  น่าห์ เปอาเร ||๒||  ฮอ มนั อรัปี  ซภั ตนั อรัปี  อรัปี  ซภั เดซา ||  ฮอ ศิร อรัปี  เตส็ มีต เปอาเร โย 
ปรัภ เดย ์สเดซา ||  อรัเปอา ตา ศีสฺ        สุทาน คุร แป้ห์ ซงัค์ ประภู ดิคายอา ||  คิน ม่าเฮ สกัลา ดูค มิเทอา มโน่ห์ 
จินเดอา ปายอา ||  เดน็ แรณ รลีอา กแร กามณั มิเท สกลั อนัเดสา ||  บินวนัตฺ นานกั กนัตฺ มิเลอา โลรเต ฮมั แยซา 
||๓||  เมแร มนั อนดฺั เป่ยอา ญีโอ วย ีวาถ่าอี ||  กัร๋ ลาล อายอา  เปอารา ซภั ติคา บุฉ่าอี ||  มิเลอา ตา ลาล กปุาล ธากุร 
ซะคี มงัคลั กายอา ||  ซภั มีต บนัถปั ฮรัค อุปเยอา ดูต เทา กวายอา ||  อนัฮตั วาเย วแยห์่ กัร๋ แม่ห์ เป็ร ซงัค ์เซจยฺ 
วชิาอี ||  บินวนัตฺ นานกั แซ่ฮจัยฺ รแฮ่ ฮรั มิเลอา กนัตฺ ซุคดาอี ||๔||๑||    
     
 กอรี๒ แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ฮนั เตเร อูเจ มนัดรั แม่ฮลั อปารา ||  โม่ฮนั เตเร โซ่ฮนั ดุอาร ญีโอ ซนัตฺ ตะรัม ซาลา ||  
ตะรัม ซาล อปารฺ แดอาร ธากรุ สดา กีรตนั กาวเฮ ||  แยห์ ซ่าถ ซนัตฺ อิกะตรึ โฮแวห์่ ตะฮ่า ตุแฉ่ห์ ติอ่าวเฮ่ ||  กรั 
ดยัอา เมยอา ดยัอาล สุอามี โฮโอ ดีน กริปารา ||  บินวนัตฺ นานกั ดะรัส เปอาเซ เมล็ ดรัซนั ซุค ซารา ||๑||  โม่ฮนั เตเร 
บจนั อนูป จาล นิราลี ||  โม่ฮนั ตูน ํมาแน่ห์ เอก ญี อวรั ซภั ราลี ||  มาแน่ห์ ตา เอก อเลค ธากรุ ยแินห์ ซภั กลั ต่ารีอา 
||  ตุตถฺ บจนั คุร แก วสั กีอา อาด ปุรัค บนัวารีอา ||  ตูน ํอาป จเลอา อาป รเฮอา อาป ซภั กลั ต่ารีอา ||  บินวนัตฺ 
นานกั แปจยฺ ราโค่ห์ ซภั เซวกั สรัน ตุมารีอา ||๒||  โม่ฮนั ตุตถฺ สตัซงัคตั ติอ่าแว ดะรัส ติอาน่า ||  โม่ฮนั ยมั เนร นา 
อาแว   ตุตถฺ ยแปห์ นิดานา ||  ยมักาล เตน็ โก ลแก น่าฮี โย เอก็ มนั ติอ่าวเฮ่ ||  มนั บจนั กะรัม เย ตุตถฺ อราแถ่ห์ เซ 
ซภัเภ พลั ปาวเฮ ||  มลั มูต มูร เย มุกตัถฺ โห่เต เซ เดค ดะรัส สุเกอานา ||  บินวนัตฺ นานกั ราจยฺ เน่ห์จลั ปูรัน ปุรัค 
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ปักหวา่นา ||๓||  โม่ฮนั ตูน ํสุพลั พเลอา ซณั ปัรวาเร ||  โม่ฮนั ปุตรึ มีต ป่าอี กุทาํบฺ ซภั ตาเร ||  ตาเรอา ยะฮาน ลเฮอา 
อภิมาน ยนีิ ดรัซนั ปายอา ||  ยนีิ ตุตถฺโน ตัน๋ กะเฮอา เตน็ ยมั เนร นา อายอา  ||  เบอนัตฺ คุณ เตเร กะเท นา ยาฮี 
สตัคุร ปุรัค มุราเร ||  บินวนัตฺ นานกั เทก ราคี เยต็ ลกั ตเรอา ซนัซาเร ||๔||๒||  กอรี๓ แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||  ปะติต 
อซงัคฺ ปุนีต กรั ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บลัฮารฺ ||  นานกั ราม นาม ยปั ปาวโก เตน็ เกล็บิค ดาฮนัฮาร ||๑||  ชนัตฺ ||  ยปั มนา 
ตูน ํราม นราเอณ็ โควนิดา ฮรั มาโถ่ ||  ติอ๋าย มนา มุราร มุกนัเด กะทีแอ กาล ดุค พาโถ่ ||  ดุคหะรัณ ดีน สรัณ ศิรีถรั 
จรัน กมลั อราถ่ีแอ ||  ยมั ปันทฺ บิครา อคนั ซากรั นิมคั ซิมรัต   ซาถ่ีแอ ||  กลัมะแลห์ แดห์้ตา ซุถ กรัตา ดินสั แรณ 
อราโถ่ ||  บินวนัตฺ นานกั กแร่ห์ กิรปา โคปาล โคบินดฺ มาโถ่ ||๑||  ซิมมรั มนา ดาโมดรั ดุคฮรั แป๋ ป่ันยนั ฮรั รายอา 
||  ศิรีรังโก ดยัอาล มโนฮรั ปะกตั วชลั บิรดายอา ||    
     
 ปะกตั วชลั ปุรัค ปูรัน มแน่ห์ จินเดอา ปาอีแอ ||  ตมั อั้นถฺ กปู เต อุถ่าแร นาม มนั วซาอีแอ ||  ซุร เซ็ถ กณั กนัถะรับ 
มุน ยนั คุณ อเน็ก ปักตี กายอา ||  บินวนัตฺ นานกั กแร่ห์ กิรปา ปารบรัมห์ ฮรั รายอา ||๒||  เจต มนา ปารบรัมห์ 
ปัรเมซรั สรับ   กะลา เยน็ ต่ารี ||  กรุณา แม ซมัรัท สุอามี กทั กทั ปราณ อถ่ารี ||  ปราณ มนั ตนั ญีอ ์ดาตา เบอนัตฺ 
อะกมั อปาโร ||  สรัณ โยก ซมัรัท โม่ฮนั สรับ   โดค บิดาโร ||  โรค โศก ซภั โดค บินแซ่ห์ ยปัต นาม มุรารี ||  
บินวนัตฺ นานกั กแร่ห์ กิรปา ซมัรัท ซภั กลั ต่ารี ||๓||  คุณ เกา มนา อะจุต อบินาซี ซภั เต อูจ ดยัอาลา ||  บิซมับรั 
เดวนั โก เอแก สรับ   กแร ปรัตปาลา ||  ปรัตปาล มฮ่า ดยัอาล ดานา ดยัอา ต่าเร ซภั กิแซ ||  กาล กนัทกั โลภ โม่ห์ 
นาแซ ญีอ ์ยา แก ปรัภ บแซ ||  สุประซนั เดวา สพลั เซวา ไป๋ ปูรัน ก่าลา ||  บินวนัตฺ นานกั อิช ปุนี ยปัต ดีน แดอาลา 
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||๔||๓||  กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซุณ      ซะคีเอ  เมล็ อุดมั  กเร่ฮา มนาย แล่ห์ ฮรั กนัแต ||  มาน เตอาก กรั ปะกตั ธะกอรี 
โม่แฮ ซาถู่   มนัแต ||  ซะคี วสั อายอา  เพร็ โฉด นา ยาอี เอห์้  รีต ปะลี ปักวนัแต ||  นานกั ยรา มรัณ แป๋ นรัก นิวาแร 
ปุนีต กแร เตส็ ยนัแต ||๑||  ซุณ      ซะคีเอ  เอห์้  ปะลี เบนนัตี เอห์้ มตานตฺํ ปะกาอีแอ ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย อุปาถฺ   แร่ฮตั 
โฮย กีต โควนิแดห์ กาอีแอ ||  กลั กะเลส มิแท่ห์ ปะหราํ นาแซ่ห์ มนั จินเดอา พลั ปาอีแอ ||  ปารบรัมห์ ปูรัน 
ปัรเมซรั นานกั นาม ติอ๋าอีแอ ||๒||  ซะคี อิช กรี เน็ต ซุค มนาอี ปรัภ เมรี อาส ปุยาเอ ||  จรัน เปอาซี ดะรัส แบรากนั 
เปโค ทาน สบาเอ ||  โคจยฺ ลโฮ ฮรั ซนัตฺ ยนา ซงัค ์ซมัรัท ปุรัค มิลาเอ ||  นานกั เตน็ มิเลอา สุรยนั ซุคดาตา เซ 
วดัป่ากี มาเอ ||๓||  ซะคี นาล วซา อปัเน   น่าห์ เปอาเร เมรา มนั ตนั ฮรั ซงัค ์หิเลอา ||  ซุณ      ซะคีเอ  เมรี นีด ปะลี 
แม อาปันรา  เป็ร มิเลอา ||  ปะหราํ โคยโอ ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ สุอามี ปัรกาซ เป่ยอา กอล คิเลอา ||  วรั ปายอา ปรัภ 
อนัตรัยามี นานกั โซหาก นา ทะเลอา ||๔||๔||๒||๕||๑๑||     
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  กอรี บาวนั อคัรี แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||  คุรเทว มาตา คุรเทว ปิตา คุรเทว สุอามี 
ปัรเมสุรา ||  คุรเทว สคา อเกอาน ป่ันยนั คุรเทว บนัถิป สโฮดฺรา ||  คุรเทว ดาตา ฮรั นาม อุปเดแซ คุรเทว มนัตฺ 
นิโรถะรา ||  คุรเทว ซานตฺํ สตั บุตถฺ มูรัต คุรเทว ปารัส ปะรัส ปะรา ||  คุรเทว ตีรัท อมัฤต สะโรวรั คุร กิอาน มยนั 
อปัราํปรา ||  คุรเทว กรัตา ซภั ปาป ฮรัตา คุรเทว ปะติต ปวติ กะรา ||  คุรเทว อาด ยกุาด ยกุ ยกุ คุรเทว มนัตฺ ฮรั ยปั 
อุถรา ||  คุรเทว ซงัคตั ปรัภ เมล กรั กิรปา ฮมั มูร ปาปี เยต็ ลกั ตะรา ||  คุรเทว สตัคุร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั คุรเทว 
นานกั ฮรั นมสักรา ||๑||  ศโลก ||  อาแปห์ กีอา กรายอา อาแปห์ กรัแน โยก ||  นานกั เอโก เราว ์รเฮอา ดูซรั โฮอา นา 
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โหก ||๑||  ปอรี ||  โอองั ซ่าถ สตัคุร นมสัการัง ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ นิรังการัง ||  อาแปห์ ซุน อาแปห์ ซุค อาซนั ||  
อาแปห์ ซุนตฺ อาป ฮี ยาซนั ||  อาปัน อาป อาแปห์  อุปายโอ  ||  อาแปห์ บาป อาป ฮี มายโอ ||  อาแปห์ ซูคมั อาแปห์ 
อสัทูลา ||  ลคี นา ยาอี นานกั ลีลา ||๑||  กรั กิรปา ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  เตเร ซนัตนั กี มนั โฮย รวาลา || รเฮา ||  ศโลก ||  
นิรังการ อาการฺ อาป นิรกนุ ซรัคุน เอก ||  เอแกห์้   เอก บคานโน นานกั เอก อเนก  ||๑||  ปอรี ||  โอองั คุรมุข กีโอ 
อการา ||  เอแกห์้   ซูต ปโรวนัฮารา ||  ป๋ิน ป๋ิน ตแร คุณ บิสทารัง ||  นิรกนุ เต ซรัคุน ดริสทารัง ||  สกลั ปาต กรั 
กแร่ห์  อุปายโอ  ||  ยนมั มรัน มนั โม่ห์ บดัฎายโอ ||  โดฮู ปาต เต อาป นิรารา ||  นานกั อนัตฺ นา ปาราวารา ||๒||  
ศโลก ||  เซอี ซ่าห์ ปักวนัตฺ เซ สจั ซมัแป ฮรั ราส ||  นานกั สจั สุจ ปาอีแอ เตห์้ ซนัตนั แก ปาส ||๑||  เปาวรี์ ||  ซะซา 
สตั สตั สตั โซอู ||  สตั ปุรัค เต ป๋ิน นา โกอู ||  โซอู สรัน ปแร เยห์่ ปายองั ||  ซิมมรั ซิมมรั กนุ กาย สุนาญงั ||  ซนัแซ 
ปะรัม นฮี กชั เบอาปัต ||  ประกทั ประตาป ตา้ฮู โก ยาปัต ||  โซ ซาถู่   เอห์้  ปฮุจนัฮารา ||  นานกั ตา แก สดั บลัฮารา 
||๓||  ศโลก ||  ตัน๋ ตัน๋ กฮ่า ปุการฺเต มายอา โม่ห์ ซภั กรู ||    
     
 นาม บิฮูเน นานกา โหต ยาต ซภั ตู๋ร ||๑||  เปาวรี์ ||  ตะถ่า ตู๋ร ปุนีต เตเร ยนูอา ||  ตัน๋ เตอู เยห์่ รุจ เออา มนูอา ||  ตัน๋ 
นฮี บาแช่ห์ สุรัก นา อาแชห์  ||  อตั ปริแอ ปรีต ซ่าถ รัจยฺ ราแจห์ ||  ตัน่เถ่ กฮ่า เบอาแป้ห์ ตา้ฮู || โย เอก ชาด อนั 
กะแตห์ นา ยาฮู ||  ยา แก ฮีแอ ดีโอ ปรัภ นาม ||  นานกั ซ่าถ ปูรัน ปักหวาน ||๔||  ศโลก ||  อเน็ก เป๋ค อรั งิอาน ติอ๋าน 
มนัฮธั มิเลโอ นา โกย ||  กโฮ่ นานกั กิรปา ไป๋ ปะกตั งิอานี โซย ||๑||  ปอรี ||  งงังา งิอาน นฮี มุค บาโต ||  อเน็ก ยกุตั 
ซาสตรึ กรั ป่าโต ||  งิอานี โซย ยา แก ดริรึ โซอู ||  แกฮ้ตั ซุนตฺ กชั โยก นา โฮอู ||  งิอานี แร่ฮตั อาเกอา ดริรึ ยา แก ||  
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อุซนั ซีต ซมัซรั ซภั ตา แก ||  งิอานี ตตั คุรมุข บีจารี ||  นานกั ยา โก กิรปา ต่ารี ||๕||  ศโลก ||  อาวนั อาเอ สริสทฺ 
แม่ห์ เบน็ บูเฉ่ ปัส โด๋ร ||  นานกั คุรมุข โซ บุแฉ่ ยา แก ปาก มะโทรฺ ||๑||  ปอรี ||  ญา ยกุ แม่ห์ เอแกห์้   โก อายอา  ||  
ยนัมตั โม่เฮโอ โม่ห์นี มายอา ||  กรัภ กนุท แม่ห์ อุรัตถฺ  ตปั กรัเต ||  ซาส ซาส ซิมรัต   ปรัภ แร่ห์เต ||  *อุรัจฉฺ ปะเร 
โย โฉด ฉะดานา ||  เดวนัฮาร มแน่ห์ บิสรานา ||  ต่าโรห์ กิรปา ยแิซห์ กซุาอี || เอต็ อุต นานกั เตส็ บิสโร่ห์ น่าฮี ||๖||  
ศโลก ||  อาวตั หุกมั บินาส หุกมั อาเกอา ป๋ิน นา โกย ||  อาวนั ยานา เตห์้ มิแท นานกั เยห์่ มนั โซย ||๑||  ปอรี ||  เออู  
ญีอ ์บฮุต กรัภ วาเซ ||  โม่ห์ มกนั มีธ โยน พาเซ ||  เอน็ มายอา ตแร คุณ บสั กีเน ||  อาปัน โม่ห์ กะเท กทั ดีเน ||  เอ 
ซายนั กชั กโฮ่ อุปายอา   ||  ยา เต ตะโร บิคมั เอห์้  มายอา ||  กรั กิรปา สตัซงัค ์มิลาเอ ||  นานกั ตา แก นิกทั นา มาเอ 
||๗||  ศโลก ||  กิรัต กมาวนั ซุภ อะซุภ กีเน เตน็ ปรัภ อาป ||  ปัส อาปัน ฮอ ฮอ กแร นานกั เบน็ ฮรั กฮ่า กมาต ||๑||  
ปอรี ||  เอแกห์้   อาป กราวนัฮารา ||  อาแปห์ ปาป ปุน บิสทารา ||  เออา ยกุ เยต็ เยต็ อาแปห์ ลายโอ ||  โซ โซ ปายโอ 
โย อาป ดิวายโอ ||  ÍØÍÒ กา อนัตฺ นา ยาแน โกอู ||  โย โย กแร โซอู พนุ โฮอู ||  เอแกห์้   เต สกลั บิสทารา ||  นานกั 
อาป สวารันฮารา   ||๘||  ศโลก ||  ราจ รเฮ่ บนัตา บิโนด กุซมั รังค ์บิค โซรฺ ||  นานกั เตห์้ ซรันี ปะโร บินสั ยาย แม 
โมรฺ ||๑||    
     
 ปอรี ||  เร มนั เบน็ ฮรั แยห์ รโจห์ แตห์้ แตห์้ บนัถัน่ ป้าเฮ ||  เยห์่ เบถ็ กตัฮู นา ชูทีแอ ซากตั เตอู กมาเฮ ||  ฮอ ฮอ 
กรัเต กะรัม รัต ตา โก ป๋ารฺ อพารฺ   ||  ปรีต นฮี โย นาม เซ็ว ตอ เออู  กะรัม บิการ ||  บาเถ่ ยมั กี เยวรี มีธี มายอา รังค ์
||  ปะหราํ เก โม่เฮ แน่ห์ บุแฉ่ห์ โซ ปรัภ สดัฮู ซงัค ์||  เลแค กะณตั นา ชูทีแอ กาจี ปีต นา ซุถ ||  ยแิซห์ บุฉ่าเอ 
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นานกา เตห์้ คุรมุข นิรมลั บุตถฺ ||๙||  ศโลก ||  ทูเท บนัถัน่ ยาส เก โฮอา ซาถู่   ซงัค ์||  โย ราเต รังค ์เอก แก นานกั 
กรูา รังค ์||๑||  ปอรี ||  รารา รังโกห์ เออา มนั อปันา ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ ยปั รัสนา ||  เร เร ดรักา้ห์ กะแฮ นา โกอู ||  
เอา    แบธ อาดรั ซุภ เดอู ||  ÍØÍÒ แม่ห์ลี ปาแวห์ ตู บาซา ||  ยนมั มรัน แน่ห์ โฮย บินาซา ||  มสัตกั กะรัม ลิเคโอ ตุ๋ร 
ยา แก ||  ฮรั ซมัแป นานกั กัร๋ ตา แก ||๑o||  ศโลก ||  ลาลจั จู่ธ บิการ โม่ห์ เบอาปัต มูเร อั้นถฺ ||  ลาก ปะเร ดุระกนัถฺ 
เซ็ว นานกั มายอา บนัถฺ ||๑||  ปอรี ||  ลลัลา ลปัท บิแค รัส ราเต ||  อหัม่บุธ มายอา มดั มาเต ||  เออา มายอา แม่ห์ 
ยนัแม่ห์ มรันา ||  เยว็ เยว็ หุกมั ติแว เตว็ กรันา ||  โกอู อูน นา โกอู ปูรา ||  โกอู ซุฆรั นา โกอู มูรา ||  เยต็ เยต็ ลาโวห์่ 
เตต็ เตต็ ลกันา ||  นานกั ธากรุ สดา อลิปนา ||๑๑||  ศโลก ||  ลาล กปุาล โคบินดฺ ปรัภ แกฮ้รั กมัภีร อท่าห์ ||  ดูซรั 
น่าฮี อวรั โก นานกั เบปัรวา่ห์ ||๑||  ปอรี ||  ลลัลา ตา แก ลแว นา โกอู ||  เอแกห์้   อาป อวรั แน่ห์ โฮอู ||  โฮวนัฮาร 
โหต สดั อายอา  ||  ÍØÍÒ กา อนัตฺ นา กาฮู ปายอา ||  กีท หสัตฺ แม่ห์ ปูร สมาเน ||  ประกทั ปุรัค ซภั ธาอู ยาเน ||  ยา 
โก ดีโน ฮรั รัส อปันา ||  นานกั คุรมุข ฮรั ฮรั เตห์้ ยปันา ||๑๒||  ศโลก ||  อาตมั รัส เยห์่ ยาเนอา ฮรั รังค ์แซ่ห์เย  
มาณ ||  นานกั ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ยนั อาเอ เต ปัรวาณ ||๑||  ปอรี ||  อายอา  สพลั ตา้ฮู โก กะนีแอ ||  ยาส รสนั ฮรั ฮรั ยสั 
ปะนีแอ ||  อาย  บะแซ่ห์ ซาถู่   แก ซงัเก ||  อนัเดน็ นาม ติอ่าแวห์่ รังเก ||  อาวตั โซ ยนั นาแม่ห์ ราตา ||  ยา โก ดยัอา 
เมยอา บิถ่าตา ||  เอแกห์้   อาวนั เพร็ โยน นา อายอา  ||  นานกั ฮรั แก ดะรัส สมายอา ||๑๓||  ศโลก ||  ญาส ยปัต มนั 
โฮย อนนัดฺ บินแซ ดูยา เป๋า || ดูค ดะรัด ตริสนา บุแฉ่ นานกั นาม สเมา ||๑||    
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 ปอรี ||  ญะญา ยาโร ดุระมตั โดอู ||  ติแซห์ เตอาก ซุค แซ่ห์เย  โซอู ||  ญะญา ยาย ปะโร่ห์ ซนัตฺ ซรันา ||  เยห์่ อาซรั 
เออา เป่าวย์ลั ตรันา ||  ญะญา ยนมั นา อาแว   โซอู || เอก นาม แล มแน่ห์ ปโรอู ||  ญะญา ยนมั นา ห่ารีแอ คุร ปูเร กี 
เทก ||  นานกั เตห์้ ซุค ปายอา ยา แก ฮีอแร เอก ||๑๔||  ศโลก ||  อนัตรั มนั ตนั บสั รเฮ่ อีต อูต เก มีต ||  คุร ปูแร 
อุปเดเซอา  นานกั ยปัปีแอ นีต ||๑||  ปอรี ||  อนัเดน็ ซิมโร่ห์ ตาส โก โย อนัตฺ สฮาอี  โฮย ||  เอห์้  บิเคอา เดน็ จาร 
เชอ ์ชาด จเลโอ ซภั โกย ||  กา โก มาต ปิตา สุต ต่ีอา ||  กแร่ห์ บนัตา กชั ซงัค ์นา ลีอา ||  แอซี   ซนัจฺ    โย บินซตั 
น่าฮี ||  ปัต เซตี อปัแน กัร๋ ยาฮี ||  ซ่าถซงัค ์กลั กีรตนั กายอา ||  นานกั เต เต บฮุร นา อายอา  ||๑๕||  ศโลก ||  อตั 
ซุนดรั กลีุน จตุร มุค งิอานี ตัน่วนัตฺ ||  มิรตกั กะฮีแอห์ นานกา เยห์่ ปรีต นฮี ปักวนัตฺ ||๑||  ปอรี ||  งงังา คทั ซาสตรึ 
โฮย งิอาตา ||  ปูรัก กมุภกั เรจกั กรัมาตา ||  งิอาน ติอ๋าน ตีรัท อิสอานี ||  โซมปาก อะปรัส อุเดอานี  ||  ราม นาม ซงัค ์
มนั นฮี เฮตา ||  โย กชั กีโน โซอู อเนตา     ||  ÍØÍÒ เต อูตมั กะโน จนัดาลา ||  นานกั เยห์่ มนั บะแซ่ห์ กปุาลา ||๑๖||  
ศโลก ||  กนุท จาร แดห์้ ดิส ประเม กะรัม กิรัต กี เรค ||  ซูค ดูค มุกตั โยน นานกั ลิเคโอ เลค ||๑||  เปาวรี์ ||  กะกา 
การัน กรัตา โซอู ||  ลิเคโอ เลค นา เมทตั โกอู ||  นฮี โหต กชั โดอู บารา ||  กรัแนฮาร นา ปู่ ลนัฮารา ||  กาฮู ปันทฺ 
ดิคาแร อาแป ||  กาฮู อุเดอาน ประมตั ปัชตาแป ||  อาปัน เคลฺ อาป ฮี กีโน ||  โย โย ดีโน โซ นานกั ลีโน ||๑๗||  
ศโลก ||  คาต ครัจตั บิละชตั รเฮ่ ทูท นา ยา่เฮ ปันด๋าร ||  ฮรั ฮรั ยปัต อเนก  ยนั นานกั น่าเฮ สุมาร ||๑||  ปอรี ||  คะคา 
คูนา กชั นฮี เตส็ ซมัรัท แก ป้าเฮ ||  โย เดนา โซ เด รเฮโอ ป่าแว แตห์้ แตห์้ ยา่เฮ ||  ครัจ คยานา นาม ตัน๋ เออา 
ปักตนั กี ราส ||  คิมา กรีบี อนดั แซ่ฮจัยฺ ยปัต รแฮ่ คุณตาซ ||  เคแล่ห์ บิกแซ่ห์ อนดั เซ็ว ยา โก โหต กริปาล ||  สะดีว 
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กะนีว สุห่าวเน ราม นาม กแร่ห์ มาล ||  เคด นา ดูค นา ดาน เตห์้ ยา โก นะดรั กรี ||  นานกั โย ปรัภ ป่าเณอา ปูรี ตินา 
ปะรี ||๑๘||    
     
 ศโลก ||  กนั เมน็ เดโคห์ มแน ม่าเฮ ซรัปัร จลัโน โลก ||  อาส อเน็ต คุรมุข มิแท นานกั นาม อโรค ||๑||  ปอรี ||  
กะกา โคบิด คุณ รโวห์่ ซาส ซาส ยปั นีต ||  กฮ่า บิซาซา เดห์้ กา บิลมั นา กะเรโฮ มีต ||  แน่ห์ บาริก แน่ห์ โยบแน 
แน่ห์ บิรถ่ี กชั บนัถฺ ||  โอห์้ เบรา แน่ห์ บูฉ่ีแอ โย อาย  ปแร ยมั พนัถฺ ||  กิอานี ติอ่านี จตุร เปค แร่ฮนั นฮี เอห์้  ธาย ||  
ชาด ชาด สกัลี กอี มูร ตะฮ่า ลปัทาเฮ ||  คุร ประสาด ซิมรัต   รแฮ่ ยาฮู มสัตกั ปาก ||  นานกั อาเอ สพลั เต ยา โก 
ปรีแอห์ สุหาก ||๑๙||  ศโลก ||  โก่เค ซาสตรึ เบด ซภั อาน นา กทัโต โกย ||  อาด ยกุาดี ฮุณ โฮวตั นานกั เอแก โซย 
||๑||  ปอรี ||  กะฆา ก่าโล่ห์ มแน่ห์ เอห์้ เบน็ ฮรั ดูซรั น่าเฮ ||  แน่ห์ โฮอา แน่ห์ โฮวนา ยตั กตั โอฮี้ สะมาเฮ ||  กู่แล่ห์ 
ตอ มนั โย อาแวห์่ ซรันา ||  นาม ตตั กลั แม่ห์ ปุแน่ห์จรันา ||  ก๋าล ก๋าล อเน็ก ปัชตาแวห์่ ||  เบน็ ฮรั ปะกตั กฮ่า เทต็ 
ปาแวห์ ||  โก๋ล มฮ่า รัส อมัฤต เตห์้ ปีอา ||  นานกั ฮรั คุร ยา โก ดีอา ||๒o||  ศโลก ||  งณั ก่าเล ซภั ดิวสั ซาส แน่ห์ 
บดัฎนั กะทนั เตล็ ซาร ||  ยวีนั โลแร่ห์ ปะรัม โม่ห์ นานกั เตอู กวาร ||๑||  ปอรี ||  งงังา งะราแซ กาล เตห์้ โย ซากตั 
ปรัภ กีน ||  อเน็ก โยน ยนัแม่ห์ มแร่ห์ อาตมั ราม นา จีน ||  งิอาน ติอ๋าน ตา้ฮู โก อาเอ ||  กรั กิรปา เยห์่ อาป ดิวาเอ ||  
งณัตี งะณี นฮี โกอู ชูแท ||  กาจี กากรั ซรัปัร พแูท ||  โซ ยวีตั เยห์่ ยวีตั ยปัเปอา ||  ประกทั เป๋ย นานกั แน่ห์ ฉะเปอา 
||๒๑||  ศโลก ||  จิต จิตโว จรัณารบินดฺ อูถฺ้ กวลั บิกซานตฺํ ||  ประกทั เป๋ย อาแปห์ โคบินดฺ นานกั ซนัตฺ มตานตฺํ ||๑||  
ปอรี ||  จะจา จรัน กมลั คุร ลากา || ตัน๋ ตัน๋ ÍØÍÒ เดน็ ซนัโญก สป่ากา ||  จาร กนุท แดห์้ ดิส ปะหราํ อายโอ  ||  ไป๋ 
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กริปา ตบั ดรัซนั ปายโอ ||  จาร บิจาร บินเซโอ ซภั ดูอา ||  ซ่าถซงัค ์มนั นิรมลั ฮูอา ||  จินตฺ บิซารี เอก ดริสเทตา ||  
นานกั กิอาน อนัยนั เยห์่ เนตรา ||๒๒||  ศโลก ||  ชาตี ซีตลั มนั ซุคี ชนัตฺ โคบิด กนุ กาย ||  แอซี   กิรปา กแร่ห์ ปรัภ 
นานกั ดาส ดะซาย ||๑||  ปอรี ||  ฉะชา โช่ห์เร ดาส ตุมาเร ||  ดาส ดาซนั เก ปานีฮาเร ||  ฉะชา ชาร โหต เตเร ซนัตา ||    
     
 อปันี กริปา กแร่ห์ ปักวนัตา ||  ชาด เซอานปั บโฮ่ จตุราอี ||  ซนัตนั กี มนั เทก ทิกาอี ||  ชาร กี ปุตรี ปะรัม กตั ปาอี ||  
นานกั ยา โก ซนัตฺ สฮาอี  ||๒๓||  ศโลก ||  โยรฺ ยลุมั พแูล่ห์ กะโน กาจี เดห์้ บิการ ||  อหัม่บุธ บนัถัน่ ปะเร นานกั 
นาม ฉุทาร ||๑||  ปอรี ||  ยะยา ยาแน ฮอ กชั ฮูอา ||  บาเถ่โอ เยว็ นลินี ปะหราํ ซูอา       ||  โย ยาแน ฮอ ปะกตั กิอานี ||  
อาแก ธากรุ เตล็ นฮี มานี ||  โย ยาแน แม กทันี กรัตา ||  เบอาปารี บซุถ่า เยว็ พิรตา ||  ซ่าถซงัค ์เยห์่ ห่อแม มารี ||  
นานกั ตา โก มิเล มุรารี ||๒๔||  ศโลก ||  จาล่าเฆ อุธ นาม ยปั เน็ส บาซุร อาราถ ||  การฮา ตุแฉ่ นา เบอาปัย นานกั 
มิแท อุปาถฺ   ||๑||  ปอรี ||  จะยา จู่รัน มิแท ตุมาโร ||  ราม นาม เซ็ว กรั บิวฮาโร ||  จู่รัต จู่รัต ซากตั มูอา ||  ยา แก ริแด 
โหต เป๋า บีอา ||  จะแรห์ กะซะมลั ปาป เตเร มนูอา ||  อมัฤต กะทา ซนัตฺซงัค ์สุนูอา ||  จะแรห์ กาม กโรถ ดรุสทาอี ||  
นานกั ยา โก กริปา กซุาอี ||๒๕||  ศโลก ||  ญตนั กแร่ห์ ตุม อเน็ก เบถ็ แร่ฮนั นา ปาโวห์ มีต ||  ยวีตั รโฮ่ ฮรั ฮรั 
ปะโยห์่ นานกั นาม ปรีต ||๑||  เปาวรี์ ||  ญนัญา ญาโณห์ ดริรึ สฮี บินสั ยาต เอห์้ เหต ||  กณัตี กะโณ นา กณั สะโก 
อูฐ ซิถ่าเร เกต ||  โญ เปโค โซ บินสะโต กา เซ็ว กรีแอ ซงัค ์||  ญาโณห์ เออา เบถ็ สฮี จิต จู่โธ มายอา รังค ์||  ญาณตั 
โซอี ซนัตฺ โซย ปะหราํ เต กีเจต็ ป๋ิน ||  อั้นถฺ กปู เต เตห์้ กดัโฎห์ เยห์่ โฮโวห์ สุประซนั ||  ญา แก หาท ซมัรัท เต 
การัน กรัแน โยก ||  นานกั เตห์้ อุสตตั กะโร ญาฮู กีโอ ซนัโญก ||๒๖||  ศโลก ||  ทูเท บนัถัน่ ยนมั มรัน ซ่าถ เซว ซุค 
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ปาย ||  นานกั มโน่ห์ นา บีสแร คุณ เน็ถ โคบิด ราย ||๑||  ปอรี ||  แท่ฮลั กแร่ห์ ตอ เอก กี ยา เต บริทา นา โกย ||  มนั 
ตนั มุค ฮีแอ บแซ โย จา้โฮ โซ โฮย ||  แท่ฮลั แม่ฮลั ตา โก มิแล ยา โก ซ่าถ กริปาล ||  ซาถู่   ซงัคตั ตอ บแซ โย 
อาปัน โฮเอ ดยัอาล ||  โท่เฮ ท่าเฮ บโฮ่ ปะหวนั เบน็ นาแว ซุค น่าเฮ ||  ทะแลห์ ยาม เก ดูต เตห์้ โย ซาถู่   ซงัค ์
สะมาเฮ ||  บาร บาร เยา ซนัตฺ สดัเก  ||  นานกั ปาป บินาเซ กดั เก ||๒๗||  ศโลก ||  ธาก นา โห่ตี ติโนห์ ดรั เยห์่ 
โฮโวห์ สุประซนั ||  โย ยนั ปรัภ อปัเน   กเร นานกั เต ตัน๋ ตัน๋ ||๑||    
     
 ปอรี ||  ธทัธา มนูอา ธ่าแฮห์ น่าฮี || โย สกลั เตอาก เอแกห์้   ลปัทาฮี ||  แธฮกั แธฮกั มายอา ซงัค ์มูเอ ||  ÍØÍÒ แก 
กซุลั นา กตัฮู ฮูเอ ||  ธานฎํ ปะรี ซนัแตห์ ซงัค ์บะเซอา ||  อมัฤต นาม ตะฮ่า ญีอ ์รัสเซอา ||  ธากุร อปัเน   โย ยนั 
ป่ายอา ||  นานกั ÍØÍÒ กา มนั ซีตลายอา ||๒๘||  ศโลก ||  ดนัดอต บนัดนั อเน็ก บาร สรับ   กะลา ซมัรัท ||  โดลนั เต 
ราโค่ห์ ประภู นานกั เด กรั หทั ||๑||  ปอรี ||  ดดัดา เดรา เอห์้ นฮี แยห์ เดรา แตห์้ ยาน ||  ÍØÍÒ เดรา กา ซนัยฺโม คุร 
แก สบดั ปะชาน ||  เออา เดรา โก สรัม  กรั ก่าแล ||  ยา กา ตะซู นฮี ซงัค ์จาแล ||  ÍØÍÒ เดรา กี โซ เมต็ ยาแน ||  ยา 
โก ดริสทฺ ปูรัน ปักหวา่แน ||  เดรา เน่ห์จลั สจั ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  นานกั เต ยนั แน่ห์ โดลายอา ||๒๙||  ศโลก ||  
ด่าฮนั ลาเก ตะรัม ราย กิแนห์ นา ก่าเลโอ บนัถฺ ||  นานกั อุบเร ยปั ฮรี ซ่าถซงัค ์ซนับนัถฺ ||๑||  ปอรี ||  ดดัดา ดู่ดตั 
แกห์้ พิโร่ห์ ดู่ดนั เออา มนั ม่าเฮ ||  ซงัค ์ตุห่าแร ปรัภ บแซ บนั บนั กฮ่า พิร่าเฮ ||  เด๋รี ด่าโฮ ซ่าถซงัค ์อหัม่บุธ 
บิกราล ||  ซุค ปาโวห์ แซ่ห์เย  บะโซ่ห์ ดรัซนั เดค นิฮาล ||  เด๋รี ยาแม ยมั มแร กรัภ โยน ดุค ปาย ||  โม่ห์ มกนั 
ลปัทตั รแฮ่ ฮอ ฮอ อาแว   ยาย ||  แด่ฮตั แด่ฮตั อบั แด่ห์ ปะเร ซ่าถ ยนา ซรันาย ||  ดุค เก พา่เฮ กาเทอา นานกั ลีเอ 
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สมาย ||๓o||  ศโลก ||  แยห์ ซาถู่   โคบิด ปะยนั กีรตนั นานกั นีต ||  ณา ฮอ ณา ตูน ํแณ่ห์ ฉุแทห์ นิกทั นา ยาอีโอห์ 
ดูต ||๑||  ปอรี ||  ณาณา รัณ เต ซีฉ่ีแอ อาตมั ยแีต โกย ||  ห่อแม อนั เซ็ว ลรั มแร โซ โซ่ภา ดู โฮย ||  มณี มิทาย ยวีตั 
มแร คุร ปูเร อุปเดส ||  มนูอา ยแีต ฮรั มิแล เตห์้ ซูรตณั เวส ||  ณา โก ยาแณ อาปโณ เอแกห์้   เทก อถารฺ ||  แรณ 
ดินสั ซิมรัต   รแฮ่ โซ ปรัภ ปุรัค อปารฺ ||  เรณ สกลั เออา มนั กแร เออู  กะรัม กมาย ||  หุกแม บูแฉ่ สดา ซุค นานกั 
ลิเคอา ปาย ||๓๑||  ศโลก ||  ตนั มนั ตัน๋ อรัโป ติแซ ประภู มิลาแว โม่ห์ ||  นานกั ปะหราํ ป๋อ กาทีแอ จูแก ยมั กี โยห์่ 
||๑||  ปอรี ||  ตะตา ตา เซ็ว ปรีต กรั คุณ เน็ถ โคบิด ราย ||  พลั ปาแวห์ มนั บาชเต ตะปัต ตุห่ารี ยาย ||    
     
 ตราส มิแท ยมั ปันทฺ กี ยาส บแซ มนั เนา ||  กตั ปาแวห์ มตั โฮย ประกาซ แม่ห์ลี ปาแวห์ เธา ||  ตา้ฮู ซงัค ์นา ตัน๋ 
จลัแล กแร่ห์ โยบนั แน่ห์ ราจยฺ ||  ซนัตฺซงัค ์ซิมรัต   รโฮ่ เอแ้ฮ ตุห่าแร กาจยฺ ||  ตาตา กะชู นา โฮอี แฮ โย ตาป 
นิวาแร อาป ||  ปรัตปาแล นานกั ฮแมห์ อาแปห์ มาอี บาป ||๓๒||  ศโลก ||  ทาเก บโฮ่ เบถ็ ก่าลเต ตริปัต นา ตริสนา 
ลาท ||  ซนัจฺ    ซนัจฺ    ซากตั มูเอ นานกั มายอา นา ซาท ||๑||  ปอรี ||  ทะทา เทร็ โกอู นฮี กาย ปซาโรห์ ปาว ||  อเน็ก 
บนัจฺ บลั ชลั กแร่ห์ มายอา เอก อุปาว  ||  แทลี ซนัโจห์ สรัม  กแร่ห์ ทาก ปะโร่ห์ กาวาร ||  มนั แก กาม นา อาวยั 
อนัเต ออซรั บาร ||  เทต็ ปาโวห์ โคบิด ปะโยห์่ ซนัแตห์ กี ซิกข ์เล่โฮ ||  ปรีต กแร่ห์ สดั เอก เซ็ว เออา ซาจา อสัเน่ห์ 
||  การัน กะรัน กราวโน ซภั เบถ็ เอแก หาท ||  เยต็ เยต็ ลาโวห์่ เตต็ เตต็ ลแกห์ นานกั ยนัตฺ อนาท ||๓๓||  ศโลก ||  
ดาแซห์ เอก นิฮาเรอา ซภั กชั เดวนัฮาร ||  ซาส ซาส ซิมรัต   รแฮ่ นานกั ดะรัส อถารฺ ||๑||  ปอรี ||  ดะทา ดาตา เอก 
แฮ ซภั โก เดวนัฮาร ||  เดนเํด โตท นา อาวยั อะกนตั ปะเร ปันด๋าร ||  แดนฮาร สัด ยวีนัฮารา ||  มนั มูรัค เกว็ ตา้เฮ 
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บิซารา ||  โดส นฮี กาฮู โก มีตา ||  มายอา โม่ห์ บนัถฺ ปรัภ กีตา ||  ดะรัด นิวาแร่ห์ ยา เก อาเป   || นานกั เต เต คุรมุข 
ตร่าเป ||๓๔||  ศโลก ||  ตัร๋ ญีอะเร เอก็ เทก ตู ล่าเฮ บิดานี อาส ||  นานกั นาม ติอ๋าอีแอ การัจ อาแว   ราส ||๑||  ปอรี ||  
ตะถ่า ต่าวตั ตอ มิแท ซนัตฺซงัค ์โฮย บาส ||  ตุ๋ร เต กิรปา กแร่ห์ อาป ตอ โฮย มแน่ห์ ปัรกาซ ||  ตัน๋ ซาจา เตอู สจั 
ซาฮา ||  ฮรั ฮรั ปูนย ีนาม บิซ่าฮา ||  ต่ีรัจยฺ ยสั โซ่ภา เตห์้ บเนอา ||  ฮรั ฮรั นาม ซรัวนั เยห์่ สุเนอา ||  คุรมุข เยห์่ กทั 
รเฮ่ สมาอี ||  นานกั เตห์้ ยนั มิลี วดาอี ||๓๕||  ศโลก ||  นานกั นาม นาม ยปั ยปัเปอา อนัตรั บา้ฮรั รังค ์||  คุร ปูแร 
อุปเดเซอา  นรัก น่าเฮ ซ่าถซงัค ์||๑||  ปอรี ||  นนันา นรัก ปะแร่ห์ เต น่าฮี || ยา แก มนั ตนั นาม บซาฮี ||  นาม นิถาน 
คุรมุข โย ยปัเต ||  บิค มายอา แม่ห์ นา โอย คปัเต ||  นนันาการ นา โห่ตา ตา กโฮ่ || นาม มนัตรึ คุร ดีโน ยา กโฮ่ ||    
     
 เน็ถ นิถาน ฮรั อมัฤต ปูเร ||  แตห์้ บาเย นานกั อนัฮดั ตูเร ||๓๖||  ศโลก ||  ปัต ราคี คุร ปารบรัมห์ ตจัยฺ ปัรปันจฺ โม่ห์ 
บิการ ||  นานกั โซอู อาราถ่ีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||๑||  ปอรี ||  ปะปา ปัรมิต ปาร นา ปายอา ||  ปะติต ปาวนั อะกมั 
ฮรั รายอา ||  โหต ปุนีต โกท อปัราถู่ ||  อมัฤต นาม ยแปห์ เมล็ ซาถู่   ||  ปัรปัจ ตะโหร่ห์ โม่ห์ มิทนาอี ||  ยา โก 
ราโค่ห์ อาป กซุาอี ||  ปาตซ่าห์ ฉะตรึ ศิร โซอู ||  นานกั ดูซรั อวรฺั นา โกอู ||๓๗||  ศโลก ||  พา่เฮ กาเท มิเท กะวนั 
พเตห์ ไป๋ มนั ยตี ||  นานกั คุร เต เทต็ ปาอี พิรัน มิเท เน็ต นีต ||๑||  ปอรี ||  พบัพา พิรัต พิรัต ตู อายอา  ||  ดรุลภั เดห์้ 
กลัยกุ แม่ห์ ปายอา ||  เพร็ เออา ออซรั จแร นา ห่าทา ||  นาม ยปัโปห์ ตอ กะทีแอห์ พาซา ||  เพร็ เพร็ อาวนั ยาน นา 
โฮอี ||  เอแกห์้   เอก ยปัโปห์ ยปั โซอี ||  กแร่ห์ กริปา ปรัภ กรัแนฮาเร ||  เมล เล่โฮ นานกั เบจาเร ||๓๘||  ศโลก ||  
บิโน สุโนห์ ตุม ปารบรัมห์ ดีน ดยัอาล กปุาล ||  ซุค ซมัแป บโฮ่ โปคค ์รัส นานกั ซ่าถ รวาล ||๑||  ปอรี ||  บบับา 
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บรัมห์ ยานตั เต บรัมห์มา ||  แบสโน เต คุรมุข สูจ ตัร่มา ||  บีรา อาปัน บุรา มิทาแว ||  ตา้ฮู บุรา นิกทั นฮี อาแว   ||  
บาเถ่โอ อาปัน ฮอ ฮอ บนัถ่า ||  โดส เดต อาแกห์้ โก อนัถ่า ||  บาต จีต ซภั รฮี เซอานปั ||  ยแิซห์ ยนาโวห์ โซ ยาแน 
นานกั ||๓๙||  ศโลก ||  แป๋ ป่ันยนั อกัข ์ดูค นาซ มแน่ห์ อราถ ฮเร ||  ซนัตฺซงัค ์เยห์่ ริด บะเซโอ นานกั เต นา ประเม 
||๑||  ปอรี ||  ปับบา ปะรัม มิทาโวห์่ อปันา ||  เออา ซนัซาร สกลั แฮ สุปนา ||  ป่ัรเม ซุรฺ นรั เดว ีเดวา ||  ป่ัรเม เซ็ถ 
ซาเถก็ บรัมห์เมวา ||  ปะรัม ปะรัม มานุค แดห์้กาเอ ||  ดุตรั มฮ่า บิคมั เอห์้  มาเอ ||  คุรมุข ปะหราํ แป๋ โม่ห์ มิทายอา 
||  นานกั เตห์้ ปะรัม ซุค ปายอา ||๔o||  ศโลก ||  มายอา โดแล บโฮ่ บิถ่ี มนั ลปัเทโอ เตห์้ ซงัค ์||  มากนั เต เยห์่ ตุม 
รัคโคห์ โซ นานกั นาแม่ห์ รังค ์||๑||  ปอรี ||  มมัมา มากนัฮาร อิอานา ||  เดนฮาร เด รเฮโอ สุยานา ||  โย ดีโน โซ 
เอแกห์้   บาร ||  มนั มูรัค แกห์้ กแร่ห์ ปุการ ||  โย มาแกห์้ ตอ มาแกห์้ บีอา ||  ยา เต กซุลั นา กาฮู ทีอา ||  มากนั มาก 
ตา เอแกห์้   มาก ||  นานกั ยา เต ปะแร่ห์ ปราก ||๔๑||    
     
 ศโลก ||  มตั ปูรี ปัรถาน เต คุร ปูเร มนั มนัตฺ ||  เยห์่ ยาเนโอ ปรัภ อาปุนา นานกั เต ปักวนัตฺ ||๑||  ปอรี ||  มมัมา ยาฮู 
มรัม ปะชานา || เป่ทตั ซ่าถซงัค ์ปะตีอานา ||  ดุค ซุค ÍØÍÒ แก สมตั บีจารา ||  นรัก สุรัก แร่ฮตั ออตารา  ||  ตา้ฮู ซงัค ์
ตา้ฮู นิรเลปา ||  ปูรัน กทั กทั ปุรัค บิเซคา ||  ÍØÍÒ รัส แม่ห์ ÍØÍÒhU ซุค ปายอา ||  นานกั ลิปัต นฮี เตห์้ มายอา 
||๔๒||  ศโลก ||  ญารฺ มีต ซุน ซายฺโนห์ เบน็ ฮรั ชูทนั น่าเฮ ||  นานกั เตห์้ บนัถัน่ กทัเท คุร กี จรันี ป้าเฮ ||๑||  เปาวรี์ ||  
ญะญา ยตนั กะรัต บโฮ่ บิถ่ีอา ||  เอก นาม เบน็ แกห์้ โล ซิถ่ีอา        ||  ญาฮู่ ยตนั กรั โหต ฉุทารา ||  ÍØÍÒhU ยตนั 
ซ่าถ ซงัการา  ||  ญา อุบรัน ต่าแร ซภั โกอู ||  ÍØÍÒih ยเป เบน็ อุบรั นา โฮอู ||  ญาฮู่ ตรัน ตารัน ซมัราทา ||  ราค เล่โฮ 
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นิรกนุ นรันาทา ||  มนั บจั กรัม เยห์่ อาป ยนาอี ||  นานกั เตห์้ มตั ปรักที อาอี  ||๔๓||  ศโลก ||  โรส นา กาฮู ซงัค ์
กแร่ห์ อาปัน อาป บีจาร ||  โฮย นิมานา ญกั รโฮ่ นานกั นดัรี ปารฺ ||๑||  ปอรี ||  รารา เรน โหต ซภั ยา กี ||  ตจัยฺ 
อภิมาน ฉุแท เตรี บากี ||  รัณ ดรักา้ห์ ตอ ซีแฉ่ห์ ป่าอี ||  โย คุรมุข ราม นาม เลว็ ลาอี ||  แร่ฮตั แร่ฮตั แร่ห์ ยา่เฮ 
บิการา ||  คุร ปูเร แก สบดั อปารา ||  ราเต รังค ์นาม รัส มาเต ||  นานกั ฮรั คุร กีนี ดาเต ||๔๔||  ศโลก ||  ลาลจั จู่ธ 
บิแค เบอาถฺ เออา เดฮี้ แม่ห์ บาส ||  ฮรั ฮรั อมัฤต คุรมุข ปีอา นานกั ซูค นิวาส ||๑||  ปอรี ||  ลลัลา ลาโว ออคถั ยาฮู ||  
ดูค ดะรัด เตห์้ มิแท่ห์ คิน่าฮู ||  นาม ออคถั  เยห์่ ริแด ฮิตาแว ||  ตา้เฮ โรค สุปแน นฮี อาแว   ||  ฮรั ออคถั  ซภั กทั แฮ 
ป่าอี ||  คุร ปูเร เบน็ เบถ็ นา บนาอี ||  คุร ปูแร ซนัยมั      กรั ดีอา ||  นานกั ตอ เพร็ ดูค นา ทีอา ||๔๕||  ศโลก ||  
วาสุเดว ซรับตัตรึ แม อูน นา กตัฮู ธาย ||  อนัตรั บา้ฮรั ซงัค ์แฮ นานกั กาย ดุราย ||๑||  ปอรี ||  วะวา แวรฺ นา กรีแอ 
กาฮู ||  กทั กทั อนัตรั บรัมห์ สมาฮู ||  วาสุเดว ยลั ทลั แม่ห์ รเวอา ||  คุร ประสาด วริะแล ฮี กะเวอา ||  แวรฺ วิโรถ มิเท 
เตห์้ มนั เต ||  ฮรั กีรตนั คุรมุข โย ซุนเต ||  วรัน เจฮ้นั สกัแลห์ เต แร่ห์ตา || นานกั ฮรั ฮรั คุรมุข โย แกห์้ตา ||๔๖||    
     
 ศโลก ||  ฮอ ฮอ กะรัต บิฮานีอา ซากตั มุกตัถฺ อะยาน ||  ระรัก โมย เยว็ ตริคาวนัตฺ นานกั กิรัต กมาน ||๑||  ปอรี ||  
รารา ราร มิแท ซงัค ์ซาถู่   ||  กะรัม ตะรัม ตตั นาม อราถู่ ||  รูโร เยห์่ บะเซโอ ริด ม่าฮี ||  ÍØÍÒ กี ราร มิทตั บินซ่าฮี ||  
ราร กะรัต ซากตั กาวารา ||  เยห์่ ฮีแอ อหัม่บุธ บิการา ||  รารา คุรมุข ราร มิทาอี || นิมคั ม่าเฮ นานกั ซมัหยา่อี ||๔๗||  
ศโลก ||  ซาถู่   กี มนั โอท กะโฮ อุกตั เซอานปั เตอาก ||  คุร ดีเคอา เยห์่ มนั บแซ นานกั มสัตกั ปาก ||๑||  ปอรี ||  
ซะซา สรัน ปะเร อบั ห่าเร || ซาสตรึ ซิมรัต เบด ปูกาเร ||  โซถตั โซถตั โซ่ถ บีจารา ||  เบน็ ฮรั ปะยนั นฮี ฉุทการา ||  
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ซาส ซาส ฮมั ปู่ ลนัฮาเร ||  ตุม ซมัรัท อะกนตั อปาเร ||  สรัน ปะเร กี ราค ดยัอาลา ||  นานกั ตุมเร บาล กปุาลา ||๔๘||  
ศโลก ||  คุดี มิที ตบั ซุค เป๋ย มนั ตนั เป๋ย อโรค ||  นานกั ดริสที อายอา  อุสตตั กรัแน โยก ||๑||  ปอรี ||  คะคา คะรา 
สะราโฮ ตา้ฮู ||  โย คิน แม่ห์ อูเน ซุภรั ปร่าฮู ||  คะรา นิมานา โหต ปรานี ||  อนัเดน็ ยาแป ปรัภ นิรบานี ||  ป่าแว 
คซมั ตา ÍØÍÒ ซุค เดตา ||  ปารบรัมห์ แอโซ อากนัตา ||  อซงัคฺ คเต คิน บคัซนัฮารา ||  นานกั ซาฮิบ สดา ดยัอารา 
||๔๙||  ศโลก ||  สตั กโฮ่ ซุน มนั เมเร สรัน ปะโร่ห์ ฮรั ราย ||  อุกตั เซอานปั สกลั เตอาก นานกั เลย สมาย ||๑||  ปอรี 
||  ซะซา เซอานปั ชาด อิอานา ||  หิกมตั หุกมั นา ปรัภ ปะตีอานา ||  แซ่ฮสั ปาต กแร่ห์ จตุราอี ||  ซงัค ์ตุห่าแร เอก 
นา ยาอี ||  โซอู โซอู ยปั เดน็ ราตี ||  เร ญีอ ์จลัแล ตุห่าแร ซาที ||  ซ่าถ เซวา ลาแว เยห์่ อาแป ||  นานกั ตา โก ดูค นา 
เบอาแป ||๕o||  ศโลก ||  ฮรั ฮรั มุค เต โบลนา มนั วแูธ ซุค โฮย ||  นานกั ซภั แม่ห์ เราว ์รเฮอา ทาน ทนนัตรั โซย 
||๑||  ปอรี ||  เฮโร กทั กทั สกลั แก ปูร รเฮ่ ปักหวาน ||  โฮวตั อาเอ สดั สะดีว ดุค ป่ันยนั คุร กิอาน ||  ฮอ ฉุทแก โฮย 
อนนัดฺ แตห์้ ฮอ น่าฮี เตห์้ อาป ||  หะเต ดูค ยนัแม่ห์ มรัน ซนัตฺซงัค ์ปัรตาป ||  เห็ต กรั นาม ดริแร ดยัอาลา || ซนัแตห์ 
ซงัค ์โหต กิรปาลา ||    
     
 เอาเเร กะชู นา กินฮู กีอา ||  นานกั ซภั กชั ปรัภ เต ฮูอา ||๕๑||  ศโลก ||  เลแค กะแตห์ นา ชูทีแอ คิน คิน ปู่ ลนัฮาร ||  
บคัซนัฮารา บคสั แล นานกั ปารฺ อุตาร ||๑||  ปอรี ||  ลูณ ฮรามี กแุนห์การ เบกานา อลปั มตั ||  ญีโอ เป็นดฺ เยน็ ซุค 
ดีเอ ตา้เฮ นา ยานตั ตตั ||  ล่าฮา มายอา การฺเน แดห์้ ดิส ดู่ดนั ยาย ||  เดวนัฮาร ดาตาร ปรัภ นิมคั นา มแน่ห์ บซาย ||  
ลาลจั จู่ธ บิการ โม่ห์ เออา ซมัแป มนั ม่าเฮ ||  ลาํปัท โจร นินดกั มฮ่า ตินฮู ซงัค ์บิฮาย ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา บคสั แล่ห์ 
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โคเท ซงัค ์คเร ||  นานกั ป่าแว ปารบรัมห์ ป้าฮนั นีร ตเร ||๕๒||  ศโลก ||  คาต ปีต เคลตั หสัตฺ ป่ัรเม ยนมั อเนก  ||  
เป่าวย์ลั เต กา้โดห์ ประภู นานกั เตรี เทก ||๑||  ปอรี ||  เคลตั เคลตั อายโอ  อเน็ก โยน ดุค ปาย ||  เคด มิเท ซาถู่   มิลตั 
สตัคุร บจนั สมาย ||  คิมา กะฮี สจั ซนัเจโอ คายโอ อมัฤต นาม ||  ครี กริปา ธากรุ ไป๋ อนดั ซูค บิสราม ||  เคป นิบาฮี 
บฮุต ลาภ กัร๋ อาเอ ปัตวนัตฺ ||  คะรา ดิลาซา คุร ดีอา อาย  มิเล ปักวนัตฺ ||  อาปัน กีอา กแร่ห์ อาป อาแก ปาแช อาป ||  
นานกั โซอู สะราฮีแอ  เย กทั กทั รเฮอา เบอาป ||๕๓||  ศโลก ||  อาเอ ปรัภ ซรันากตี กิรปา เน็ถ ดยัอาล ||  เอก อกัครั 
ฮรั มนั บสัตฺ นานกั โหต นิฮาล ||๑||  ปอรี ||  อกัครั แม่ห์ ตริภวนั ปรัภ ต่าเร ||  อกัครั กรั กรั เบด บีจาเร ||  อกัครั 
ซาสตรึ ซิมรัต ปุรานา ||  อกัครั นาด กะทนั วเคอานา ||  อกัครั มุกตั ยกุตั แป๋ ป่ัรมา ||  อกัครั กะรัม กิรัต สูจ ตัร่มา ||  
ดริสทิมาน อกัครั แฮ เยตา ||  นานกั ปารบรัมห์ นิรเลปา ||๕๔||  ศโลก ||  หทั กะลมั อะกมั มสัตกั ลิคาวตี ||  *อุรัจฉฺ 
รเฮโอ ซภั ซงัค ์อนูป รูปาวตี ||  อุสตตั แกฮ้นั นา ยาย มุคโคห์ ตุห่ารีอา ||  โม่ฮี เดค ดะรัส นานกั บลัฮารีอา ||๑||  ปอรี 
||  เฮ อะจุต เฮ ปารบรัมห์ อบินาซี อกันาซ ||  เฮ ปูรัน เฮ สรับ   แม ดุค ป่ันยนั คุณตาซ ||  เฮ ซงักี เฮ นิรังการ เฮ 
นิรคุณ ซภั เทก ||  เฮ โคบิด เฮ คุณ นิถาน ยา แก สดา บิเบก ||  เฮ อปัราํปัร ฮรั ฮเร แฮ ป๋ี โฮวนัฮาร ||  เฮ ซนัแตห์ แก 
สดา ซงัค ์นิถ่ารา อาถารฺ ||  เฮ ธากุร ฮอ ดาสฺโร แม นิรกนุ กนุ นฮี โกย ||    
     
 นานกั ดีแย นาม ดาน ราโค ฮีแอ โปรย ||๕๕||  ศโลก ||  คุรเทว มาตา คุรเทว ปิตา คุรเทว สุอามี ปัรเมสุรา ||  คุรเทว 
สคา อเกอาน ป่ันยนั คุรเทว บนัถิป สโฮดฺรา ||  คุรเทว ดาตา ฮรั นาม อุปเดแซ คุรเทว มนัตฺ นิโรถะรา ||  คุรเทว 
ซานตฺํ สตั บุตถฺ มูรัต คุรเทว ปารัส ปะรัส ปะรา ||  คุรเทว ตีรัท อมัฤต สะโรวรั คุร กิอาน มยนั อปัราํปรา ||  คุรเทว 
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กรัตา ซภั ปาป ฮรัตา คุรเทว ปะติต ปวติ กะรา ||  คุรเทว อาด ยกุาด ยกุ ยกุ คุรเทว มนัตฺ ฮรั ยปั อุถรา ||  คุรเทว ซงัคตั 
ปรัภ เมล กรั กิรปา ฮมั มูร ปาปี เยต็ ลกั ตะรา ||  คุรเทว สตัคุร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั คุรเทว นานกั ฮรั นมสักรา ||๑||   
เอห์้ ศโลก อาด อนัตฺ ปัรณา ||    
 กอรี ซุคมนี ม: ๕ ||  ศโลก ||  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาด คุเรย ์นะแม่ห์ ||  ยกุาด คุเรย ์นะแม่ห์ ||  สตัคุเร นะแม่ห์ ||  ศิรี  คุรเทเว นะแม่ห์ ||๑||  อสัทฺปดี ||  ซิมโร ซิมมรั 
ซิมมรั ซุค ปาโว ||  กลั กะเลส ตนั ม่าเฮ มิทาโว ||  ซิมโร ยาส บิซุมบรั เอแก ||  นาม ยปัต อะกนตั อเนแก ||  เบด 
ปุราน ซิมรัต สุถ่าเคอรั ||  กีเน ราม นาม เอก็ อาเคอรั   ||  กินกา เอก ยสิ ญีอ ์บซาแว ||  ตา กี แม่ห์มา กะนี นา อาแว   
||  กานคีํ เอแก ดะรัส ตุห่าโร ||  นานกั อุน  ซงัค ์โม่ห์ อุถ่าโร ||๑||  ซุคมนี ซุค อมัฤต ปรัภ นาม ||  ปะกตั ยนา แก มนั 
บิสราม || รเฮา ||  ปรัภ แก ซิมรัน กรัภ นา บแซ ||  ปรัภ แก ซิมรัน ดูค ยมั นะแซ ||  ปรัภ แก ซิมรัน กาล ปัรหะแร ||  
ปรัภ แก ซิมรัน ดุสมนั ทะแร ||  ปรัภ ซิมรัต   กชั บิฆนั นา ลาแก ||  ปรัภ แก ซิมรัน อนัเดน็ ยาแก ||  ปรัภ แก ซิมรัน 
ป๋อ นา เบอาแป ||  ปรัภ แก ซิมรัน ดุค นา ซนัตาแป ||  ปรัภ กา ซิมรัน ซ่าถ แก ซงัค ์||  สรับ   นิถาน นานกั ฮรั รังค ์
||๒||  ปรัภ แก ซิมรัน เร็ถ เซ็ถ นอ เน็ถ ||  ปรัภ แก ซิมรัน กิอาน คิอ๋าน ตตั บุตถฺ ||  ปรัภ แก ซิมรัน ยปั ตปั ปูญา ||  
ปรัภ แก ซิมรัน บินแซ ดูยา ||  ปรัภ แก ซิมรัน ตีรัท อิสอานี ||  ปรัภ แก ซิมรัน ดรักา้ห์ มานี ||  ปรัภ แก ซิมรัน โฮย 
โซ ปะลา ||  ปรัภ แก ซิมรัน สุพลั พลา ||  เซ ซิมแร่ห์ ยนิ อาป ซิมราเอ ||    
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 นานกั ตา แก ลาโก ปาเอ ||๓||  ปรัภ กา ซิมรัน ซภั เต อูจา ||  ปรัภ แก ซิมรัน อุถเร มูจา ||  ปรัภ แก ซิมรัน ตริสนา 
บุแฉ่ ||  ปรัภ แก ซิมรัน ซภั กิช ซุแฉ่ ||  ปรัภ แก ซิมรัน น่าฮี ยมั ตราซา ||  ปรัภ แก ซิมรัน ปูรัน อาซา ||  ปรัภ แก 
ซิมรัน มนั กี มลั ยาย ||  อมัฤต นาม ริด ม่าเฮ สมาย ||  ปรัภ ญี บะแซ่ห์ ซ่าถ กี รัสนา ||  นานกั ยนั กา ดาซนั ดสันา 
||๔||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ ตัน่วนัเต ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ ปัตวนัเต ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ ยนั ปัรวาน ||  ปรัภ โก 
ซิมแร่ห์ เซ ปุรัค ประธาน ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ เบโม่ห์ตาเย ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ สรับ   เก ราเย ||  ปรัภ โก 
ซิมแร่ห์ เซ ซุควาซี ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ สดา อบินาซี ||  ซิมรัน เต ลาเก ยนิ อาป ดยัอาลา ||  นานกั ยนั กี มงัแก รวาลา 
||๕||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ ปัรอุปการี ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เตน็ สดั บลัฮารี ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เซ มุค สุห่าเว ||  ปรัภ 
โก ซิมแร่ห์ เตน็ ซูค บิห่าแว ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เตน็ อาตมั   ยตีา ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ เตน็ นิรมลั รีตา ||  ปรัภ โก 
ซิมแร่ห์ เตน็ อนดั กะเนเร ||  ปรัภ โก ซิมแร่ห์ บะแซ่ห์ ฮรั เนเร ||  ซนัตฺ กริปา เต อนัเดน็ ยาก ||  นานกั ซิมรัน ปูแร 
ปาก ||๖||  ปรัภ แก ซิมรัน การัจ ปูเร ||  ปรัภ แก ซิมรัน กบัโบห์ นา จู่เร ||  ปรัภ แก ซิมรัน ฮรั กนุ บานี ||  ปรัภ แก 
ซิมรัน แซ่ฮจัยฺ สมานี ||  ปรัภ แก ซิมรัน เน่ห์จลั อาซนั ||  ปรัภ แก ซิมรัน กมลั บิกาซนั ||  ปรัภ แก ซิมรัน อนัฮดั 
จุ่นการ ||  ซุค ปรัภ ซิมรัน กา อนัตฺ นา ปารฺ ||  ซิมแร่ห์ เซ ยนั ยนิ โก ปรัภ เมยอา ||  นานกั เตน็ ยนั ซรันี ปัยอา ||๗||  
ฮรั ซิมรัน กรั ปะกตั ปรักทาเอ ||  ฮรั ซิมรัน ลกั เบด อุปาเอ ||  ฮรั ซิมรัน เป๋ย เซ็ถ ยตี ดาเต ||  ฮรั ซิมรัน นีจ จะโฮ่ 
กนุท ยาเต ||  ฮรั ซิมรัน ต่ารี ซภั ตัร่นา ||  ซิมมรั ซิมมรั ฮรั การัน กรันา ||  ฮรั ซิมรัน กีโอ สกลั อการา ||  ฮรั ซิมรัน 
แม่ห์ อาป นิรังการา ||  กรั กิรปา ยสิ อาป บุฉ่ายอา ||  นานกั คุรมุข ฮรั ซิมรัน เตน็ ปายอา ||๘||๑||  ศโลก ||  ดีน ดะรัด 
ดุค ป่ันยะนา กทั กทั นาท อนาท ||  สรัณ ตุหม่ารี อายโอ  นานกั เก ปรัภ ซาท ||๑||    
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 อสัทฺปดี ||  แยห์ มาต ปิตา สุต มีต นา ป่าอี ||  มนั อูฮา นาม เตแร ซงัค ์สฮาอี  ||  แยห์ มฮ่า เป่ยอาน ดูต ยมั ดะแล ||  
แตห์้ เกวลั นาม ซงัค ์เตแร จลัแล ||  แยห์ มุสกลั โฮแว อตั ป่ารี ||  ฮรั โก นาม คิน ม่าเฮ อุถ่ารี ||  อเน็ก ปุแน่ห์จรัน 
กะรัต นฮี ตแร ||  ฮรั โก นาม โกท ปาป ปัรหะแร ||  คุรมุข นาม ยปัโปห์ มนั เมเร ||  นานกั ปาโวห์ ซูค กะเนเร ||๑||  
สกลั สริสทฺ โก รายา ดุคีอา ||  ฮรั กา นาม ยปัต โฮย ซุคีอา ||  ลาค กโรรี บนัถฺ นา ปแร ||  ฮรั กา นาม ยปัต นิสตะแร 
||  อเน็ก มายอา รังค ์เตค็ นา บุฉ่าแว ||  ฮรั กา นาม ยปัต อาข่าแว  ||  เยห์่ มารัก เอห์้ ยาต อิเกลา ||  แตห์้ ฮรั นาม ซงัค ์
โหต สุเฮลา ||  แอซา      นาม มนั สดา ติอ๋าอีแอ ||  นานกั คุรมุข ปะรัม กตั ปาอีแอ ||๒||  ชูทตั นฮี โกท ลคั บาฮี ||  
นาม ยปัต แตห์้ ปารฺ ปราฮี ||  อเน็ก บิฆนั แยห์ อาย  ซงัข่าแร ||  ฮรั กา นาม ตตักาล อุถ่าแร ||  อเน็ก โยน ยนัแม มรั 
ยาม ||  นาม ยปัต ปาแว บิสราม ||  ฮอ แมลา มลั กบัโบห์ นา โต่แว ||  ฮรั กา นาม โกท ปาป โคแว ||  แอซา      นาม 
ยปัโปห์ มนั รังค ์||  นานกั ปาอีแอ ซ่าถ แก ซงัค ์||๓||  เยห์่ มารัก เก กะเน ยา่เฮ นา โกซา ||  ฮรั กา นาม อูฮา ซงัค ์
โตซา ||  เยห์่ แปแด มฮ่า อั้นถฺ กบุารา ||  ฮรั กา นาม ซงัค ์อุยอีารา ||  ยะฮา ปันทฺ เตรา โก นา สิญานู ||  ฮรั กา นาม 
แตห์้ นาล ปะชานู ||  แยห์ มฮ่า เป่ยอาน ตะปัต บโฮ่ ก่าม ||  แตห์้ ฮรั เก นาม กี ตุม อูปัร ชาม ||  ยะฮา ตริคา มนั ตุจฉฺ 
อากรัแค ||  แตห์้ นานกั ฮรั ฮรั อมัฤต บรัแค ||๔||  ปะกตั ยนา กี บรัตนั นาม ||  ซนัตฺ ยนา แก มนั บิสราม ||  ฮรั กา 
นาม ดาส กี โอท ||  ฮรั แก นาม อุถเร ยนั โกท ||  ฮรั ยสั กะรัต ซนัตฺ เดน็ ราต ||  ฮรั ฮรั ออคถั  ซ่าถ กมาต ||  ฮรั ยนั 
แก ฮรั นาม นิถาน ||  ปารบรัมห์ ยนั กีโน ทาน ||  มนั ตนั รังค ์รัตเต รังค ์เอแก ||  นานกั ยนั แก บิรัต บิเบแก ||๕||  ฮรั 
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กา นาม ยนั โก มุกตั ยกุตั ||  ฮรั แก นาม ยนั โก ตริปัต ปุกตั ||  ฮรั กา นาม ยนั กา รูป รังค ์||  ฮรั นาม ยปัต กบั ปแร 
นา ป๋ังค ์||  ฮรั กา นาม ยนั กี วเดอาอี ||  ฮรั แก นาม ยนั โซ่ภา ปาอี ||    
     
 ฮรั กา นาม ยนั โก โปคค ์โยก ||  ฮรั นาม ยปัต กชั น่าเฮ บิโอก ||  ยนั ราตา ฮรั นาม กี เซวา ||  นานกั ปูแย ฮรั ฮรั 
เดวา ||๖||  ฮรั ฮรั ยนั แก มาล คยนีา ||  ฮรั ตัน๋ ยนั โก อาป ปรัภ ดีนา ||  ฮรั ฮรั ยนั แก โอท สตาณี ||  ฮรั ประตาป ยนั 
อวรั นา ยาณี ||  โอต โปต ยนั ฮรั รัส ราเต ||  ซุน สมาถ นาม รัส มาเต ||  อาธ แป้ฮรั ยนั ฮรั ฮรั ยแป ||  ฮรั กา ปะกตั 
ประกทั นฮี ฉะแป ||  ฮรั กี ปะกตั มุกตั บโฮ่ กเร ||  นานกั ยนั ซงัค ์เกเต ตเร ||๗||  ปารยาต เอห์้ ฮรั โก นาม ||  
กามเถน ฮรั ฮรั คุณ กาม ||  ซภั เต อูตมั ฮรั กี กะทา ||  นาม ซุนตฺ ดะรัด ดุค ลทา ||  นาม กี แม่ห์มา ซนัตฺ ริด วสัแซ ||  
ซนัตฺ ประตาป ดุรัต ซภั นะแซ ||  ซนัตฺ กา ซงัค ์วดัป่ากี ปาอีแอ ||  ซนัตฺ กี เซวา นาม ติอ๋าอีแอ ||  นาม ตุล กชั อวรฺั 
นา โฮย ||  นานกั คุรมุข นาม ปาแว ยนั โกย ||๘||๒||  ศโลก ||  บโฮ่ ซาสตรึ บโฮ่ ซิมระตี เปเค สรับ   ดะโดลฺ ||  ปูญสั 
น่าฮี ฮรั ฮเร นานกั นาม อโมลฺ ||๑||  อสัทฺปดี ||  ยาป ตาป กิอาน ซภั ติอ๋าน ||  คทั ซาสตรึ ซิมรัต วเคอาน ||  โยก 
อภิอาส กะรัม ตรัม กิเรอา ||  สกลั เตอาก บนั มะเถ่ พิเรอา ||  อเน็ก ประการ กีเอ บโฮ่ ยตันา ||  ปุน ทาน โห่เม บโฮ่ 
รัตนา ||  สะรีร กะทาย โห่แม กรั ราตี ||  วรัต เนม กแร บโฮ่ ป่าตี ||  นฮี ตุล ราม นาม บีจาร ||  นานกั คุรมุข นาม 
ยปัปีแอ เอก็ บาร ||๑||  นอ คนัดฺ ปริทมี พิแร เจร็ ยแีว ||  มฮ่า อุดาส ตะปีซรั ทีแว ||  อคนั ม่าเฮ โห่มตั ปราน ||  กเน็ก 
อสัวฺ แฮวรั ปู๋ ม ทาน ||  เน็วลี กะรัม กแร บโฮ่ อาซนั ||  แยน มารัก ซนัยมั อตั ซ่าถนั ||  นิมคั นิมคั กรั สะรีร กะทาแว 
||  ตอ ป๋ี ห่อแม แมลฺ นา ยาแว ||  ฮรั เก นาม ซมัซรั กชั น่าเฮ ||  นานกั คุรมุข นาม ยปัต กตั ป้าเฮ ||๒||  มนั กามนา 
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ตีรัท เดห์้ ฉุแท ||  กรับ กมุาน นา มนั เต หุแท ||  โซจ กแร ดินสั อรั ราต ||  มนั กี แมลฺ นา ตนั เต ยาต ||  เอส็ เดฮี้ โก 
บโฮ่ ซ่าถฺนา กแร ||  มนั เต กบัฮู นา บิเคอา ทะแร ||  ยลั โต่แว บโฮ่ เดห์้ อนีต ||  ซุถ กฮ่า โฮย กาจี ปีต ||  มนั ฮรั เก 
นาม กี แม่ห์มา อูจ ||  นานกั นาม อุถเร ปะติต บโฮ่ มูจ ||๓||  บฮุต เซอาณปั ยมั กา ป๋อ เบอาแป ||    
     
 อเน็ก ยตนั กรั ตริสนั นา ตร่าแป ||  เป๋ค อเนก  อคนั นฮี บุแฉ่ ||  โกท อุปาว  ดรักา้ห์ นฮี ซิแฉ่ ||  ชูทสั น่าฮี อูภ้ 
ปัยอาล ||  โม่ห์ เบอาแป้ห์ มายอา ยาล ||  อวรั กรัตูต สกัลี ยมั ดาแน ||  โควนิดฺ ปะยนั เบน็ เตล็ นฮี มาแน ||  ฮรั กา 
นาม ยปัต ดุค ยาย ||  นานกั โบแล แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๔||  จาร ปะดารัท เย โก มาแก ||  ซ่าถ ยนา กี เซวา ลาแก ||  เย โก 
อาปุนา ดูค มิทาแว ||  ฮรั ฮรั นาม ริแด สดั กาแว ||  เย โก อปันี     โซ่ภา โลแร ||  ซ่าถซงัค ์เอห์้  ห่อแม โชแร ||  เย 
โก ยนมั มรัณ เต ดะแร ||  ซ่าถ ยนา กี ซรันี ปแร ||  ยสิ ยนั โก ปรัภ ดะรัส เปอาซา ||  นานกั ตา แก บลั บลั ยาซา ||๕||  
สกลั ปุรัค แม่ห์ ปุรัค ประธาน ||  ซ่าถซงัค ์ยา กา มิแท อภิมาน ||  อาปัส โก โย ยาแณ นีจา ||  โซอู กะนีแอ ซภั เต 
อูจา ||  ยา กา มนั โฮย สกลั กี รีนา ||  ฮรั ฮรั นาม เตน็ กทั กทั จีนา ||  มนั อปัเน   เต บุรา มิทานา ||  เปแค สกลั สริสทฺ 
ซายฺนา  ||  ซูค ดูค ยนั ซมั  ดริสเทตา ||  นานกั ปาป ปุน นฮี เลปา ||๖||  นิรถนั โก ตัน๋ เตโร เนา ||  นิทาเว โก เนา เตรา 
เทา ||  นิมาเน โก ปรัภ เตโร มาน ||  สกลั กะทา โก เดโวห์ ดาน ||  กะรัน กราวนัฮาร สุอามี ||  สกลั กะทา เก 
อนัตรัยามี ||  อปันี กตั เมต็ ยาโนห์ อาเป   ||  อาปัน ซงัค ์อาป ปรัภ ราเต ||  ตุมห์รี อุสตตั ตุม เต โฮย ||  นานกั อวรฺั 
นา ยานสั โกย ||๗||  สรับ   ตะรัม แม่ห์ สะเรสทฺ ตะรัม ||  ฮรั โก นาม ยปั นิรมลั กะรัม ||  สกลั กริอา แม่ห์ อูตมั 
กิเรอา ||  ซ่าถซงัค ์ดุระมตั มลั หิเรอา ||  สกลั อุดมั แม่ห์ อุดมั  ปะลา ||  ฮรั กา นาม ยปัโปห์ ญีอ ์สดา ||  สกลั บานี 
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แม่ห์ อมัฤต บานี ||  ฮรั โก ยสั ซุน รสัน บคานี ||  สกลั ทาน เต โอห์้ อูตมั ทาน ||  นานกั เยห์่ กทั วสัแซ ฮรั นาม 
||๘||๓||  ศโลก ||  นิรกนีุอาร อิอาเนอา โซ ปรัภ สดา สะมาล ||  เยน็ กีอา เตส็ จีต รัค นานกั นิบฮี นาล ||๑||  อสัทฺปดี ||  
รมยัอา เก กนุ เจต ปรานี ||  กวนั มูล เต กวนั ดริสทานี ||  เยน็ ตูน ํซาจยฺ สวาร ซีกาเรอา ||  กรัภ อคนั แม่ห์ ยแินห์ 
อุบาเรอา ||  บาร บิวสัทา ตุแฉ่ห์ เปอาแร ดูตถฺ ||  ป๋ัร โยบนั โป่ยนั ซุค ซู่ถฺ ||  บิรัถ เป่ยอา อูปัร ซาก แซน || มุค 
อเปเอา แบธ โก แดน ||    
     
 เอห์้ นิรกนุ กนุ กะชู นา บูแฉ่ ||  บคสั เล่โฮ ตอ นานกั ซ่ีแฉ่ ||๑||  เยห์่ ประสาด ตัร๋ อูปัร ซุค บะแซ่ห์ ||  สุต ปะหราต 
มีต บนัตา ซงัค ์หะแซ่ห์ ||  เยห์่ ประสาด ปีแวห์่ ซีตลั ยลา ||  ซุคดาอี ปวนั ปาวกั อมุลา ||  เยห์่ ประสาด โป่แกห์ ซภั 
รัสซา ||  สกลั สมกัรี ซงัค ์ซาท บะซา ||  ดีเน หสัตฺ ปาว กะรัน เนตรึ รัสนา ||  ติแซห์ เตอาก อวรั ซงัค ์รัจนา ||  แอเซ 
โดค มูร อั้นถฺ เบอาเป ||  นานกั กา้ด เล่โฮ ปรัภ อาเป   ||๒||  อาด อนัตฺ โย ราคณัฮาร ||  เตส็ เซ็ว ปรีต นา กแร กวาร ||  
ยา กี เซวา เนาว ์เน็ถ ปาแว ||  ตา เซ็ว มูรา มนั นฮี ลาแว ||  โย ธากรุ สดั สดา ฮยเูร ||  ตา โก อนัถ่า ยานตั ดูเร ||  ยา กี 
แท่ฮลั ปาแว ดรักา้ห์ มาน ||  ติแซห์ บิซาแร มุกตัถฺ อะยาน ||  สดา สดา เอห์้ ปู่ ลนัฮาร ||  นานกั ราคณัฮาร อปารฺ ||๓||  
รตนั เตอาก กอดี ซงัค ์รแจ ||  สาจ โฉด จู่ธ ซงัค ์มแจ ||  โย ฉดันา โซ อสัเทร็ กรั มาแน ||  โย โฮวนั โซ ดูรฺ ปราแน ||  
โฉด ยาย เตส็ กา สรัม  กแร ||  ซงัค ์สฮาอี  เตส็ ปัรหะแร ||  จนัดนั เลป อุตาแร โต๋ย ||  กรัถบั ปรีต ปะซมั ซงัค ์โฮย ||  
อั้นถฺ กปู แม่ห์ ปะติต บิกราล ||  นานกั กา้ด เล่โฮ ปรัภ ดยัอาล ||๔||  กรัตูต ปะซู กี มานสั ยาต ||  โลก ปะจารา กแร 
เดน็ ราต ||  บา้ฮรั เป๋ค อนัตรั มลั มายอา ||  ฉะปัส น่าเฮ กชั กแร ฉะปายอา ||  บา้ฮรั กิอาน ติอ๋าน อิสนาน ||  อนัตรั 
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เบอาแป โลภ สุอาน ||  อนัตรั อคนั บา้ฮรั ตนั สุอา้ห์ ||  กลั ปาทรั แกเซ ตแร อท่าห์ ||  ยา แก อนัตรั บแซ ปรัภ อาป ||  
นานกั เต ยนั แซ่ฮจัยฺ สมาต ||๕||  ซุน อนัถ่า แกเซ มารัก ปาแว ||  กรั แกห์้ เล่โฮ โอร นิบฮาแว ||  กฮ่า บุฉ่ารัต บูแฉ่ 
โดรา ||  เน็ส กะฮีแอ ตอ ซมัแฉ่ โป่รา ||  กฮ่า บิซนัปัด กาแว กงุค ์||  ยตนั กแร ตอ ป๋ี ซุร ป๋ังค ์||  แกห์้ ปิงกลุ ปัรบตั 
ปัร ปะหวนั ||  นฮี โหต อูฮา อุส กะวนั ||  กรัตาร กรุณา แม ดีน เบนตี กแร ||  นานกั ตุมรี กิรปา ตแร ||๖||  ซงัค ์สฮาอี  
โซ อาแว   นา จีต ||  โย แบราอี ตา เซ็ว ปรีต ||  บลูอา เก กแร่ห์ ป่ีตรั บแซ ||  อนดั เกลฺ มายอา รังค ์รัสแซ ||  ดริรึ กรั 
มาแน มแน่ห์ ประตีต ||  กาล นา อาแว   มูเร จีต ||  แบรฺ บิโรถ กาม กโรถ โม่ห์ ||  จู่ธ บิการ มฮ่า โลภ ตะโหร่ห์ ||    
     
 อิอาฮู ยกุตั บิฮาเน กอี ยนมั ||  นานกั ราค เล่โฮ อาปัน กรั กะรัม ||๗||  ตู ธากุร ตุม แป้ห์ อรัดาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั 
เตรี ราส ||  ตุม มาต ปิตา ฮมั บาริก เตเร ||  ตุมรี กริปา แม่ห์ ซูค กะเนเร ||  โกย นา ยาแน ตุมรา อนัตฺ ||  อูเจ เต อูจา 
ปักวนัตฺ ||  สกลั สมกัรี ตุมแร ซูตรึ ต่ารี ||  ตุม เต โฮย โซ อาเกอาการี ||  ตุมรี กตั เมต็ ตุม ฮี ยานี ||  นานกั ดาส สดา 
กรุบานี ||๘||๔||  ศโลก ||  เดนฮาร ปรัภ โฉด แก ลาแกห์ อาน สุอาย ||  นานกั กะฮู นา ซีใฉ่ เบน็ นาแว ปัต ยาย ||๑||  
อสัทฺปดี ||  ดสั บสัตู เล ปาแช ปาแว ||  เอก บสัตฺ การัน บิโคท กวาแว ||  เอก ป๋ี นา เดย ์ดสั ป๋ี *เฮร็ เลย ์||  ตอ มูรา 
กโฮ่ กฮ่า กเรย ์||  ยสิ ธากรุ เซ็ว น่าฮี จารา ||  ตา โก กีแย สดั นมสัการา ||  ยา แก มนั ลากา ปรัภ มีธา ||  สรับ   ซูค 
ตา้ฮู มนั วธูา ||  ยสิ ยนั อปันา หุกมั มนายอา ||  สรับ   โทก นานกั เตน็ ปายอา ||๑||  อะกนตั ซ่าห์ อปันี เด ราส ||  คาต 
ปีต บรัแต อนดั อุลาส ||  อปันี     อมาน กชั บฮุร ซ่าห์ เลย ์||  อเกอานี มนั โรส กเรย ์||  อปันี ปัรตีต อาป ฮี โคแว ||  
บฮุร อุส กา บิสวาส นา โฮแว ||  ยสิ กี บสัตฺ เตส็ อาแก ราแค ||  ปรัภ กี อาเกอา มาแน มาแท ||  อุส เต จอกนุ กแร 
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นิฮาล ||  นานกั ซาฮิบ สดา ดยัอาล ||๒||  อเน็ก ปาต มายอา เก เหต || ซรัปัร โฮวตั ยาน อเนต ||  บิรัค กี ชายอา เซ็ว 
รังค ์ลาแว ||  โอห์้ บินแซ โอห์้  มนั ปัชตาแว ||  โย ดีแซ โซ จาลณัฮาร ||  ลปัท รเฮโอ แตห์้ อั้นถฺ อนัถารฺ ||  บทาอู 
เซ็ว โย ลาแว เน่ห์ ||  ตา โก หาท นา อาแว   เกห์้ ||  มนั ฮรั เก นาม กี ปรีต ซุคดาอี ||  กรั กิรปา นานกั อาป เลย ลาอี 
||๓||  มิเทอา ตนั ตัน๋ กทุาํบฺ สบายอา ||  มิเทอา ห่อแม มมัตา มายอา ||  มิเทอา ราจยฺ โยบนั ตัน๋ มาล ||  มิเทอา กาม 
กโรถ บิกราล ||  มิเทอา รัท หสัตี อสัวฺ บสัตรา ||  มิเทอา รังค ์ซงัค ์มายอา เปค หสัตา ||  มิเทอา ตะโหร่ห์ โม่ห์ 
อภิมาน ||  มิเทอา อาปัส อูปัร กะรัต กุมาน ||  อสัเทร็ ปะกตั ซ่าถ กี สรัน ||  นานกั ยปั ยปั ยแีว ฮรั เก จรัน ||๔||  
มิเทอา ซรัวนั ปัร นินดา สุแน่ห์ ||  มิเทอา หสัตฺ ปัร ดะรับ โก หิแรห์ ||    
     
 มิเทอา เนตรึ เปคตั ปัร ตเรอ ์รูปาด ||  มิเทอา รัสนา โป่ยนั อนั สวาด ||  มิเทอา จรัน ปัร บิการ โก ต่าแวห์่ ||  มิเทอา 
มนั ปัร โลภ ลุผา่แวห์ ||  มิเทอา ตนั นฮี ปัรอุปการา ||  มิเทอา บาส เลต บิการา ||  เบน็ บูเฉ่ มิเทอา ซภั เป๋ย ||  สพลั 
เดห์้ นานกั ฮรั ฮรั นาม เลย ||๕||  บิรที ซากตั กี อารยา ||  สาจ บินา แกห์้ โฮวตั ซูจา ||  บิรทา นาม บินา ตนั อั้นถฺ ||  
มุค อาวตั ตา แก ดุระกนัถฺ ||  เบน็ ซิมรัน เดน็ แรน บริทา บิฮาย ||  เมฆ บินา เยว็ เคตี ยาย ||  โคบิด ปะยนั เบน็ บริเท 
ซภั กาม ||  เยว็ กิรปัน เก นิรารัท ดาม ||  ตัน๋ ตัน๋ เต ยนั เยห์่ กทั บะเซโอ ฮรั เนา ||  นานกั ตา แก บลั บลั เยา ||๖||  
แร่ฮตั อวรั กชั อวรั กมาวตั ||  มนั นฮี ปรีต มุคโคห์ กั้นดฺ ลาวตั ||  ยานนัฮาร ประภู ปัรบีน ||  บา้ฮรั เป๋ค นา กาฮู ป๋ีน 
||  อวรั อุปเดแซ อาป นา กแร ||  อาวตั ยาวตั ยนัแม มแร ||  ยสิ แก อนัตรั บแซ นิรังการ ||  เตส็ กี ซีค ตแร ซนัซาร ||  
โย ตุม ป่าเน เตน็ ปรัภ ยาตา ||  นานกั อุน  ยนั จรัน ปราตา ||๗||  กะโร เบนตี ปารบรัมห์ ซภั ยาแน ||  อปันา กีอา 
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อาแปห์ มาแน ||  อาแปห์ อาป อาป กะรัต นิเบรา ||  กิแซ ดูรฺ ยนาวตั กิแซ บุฉ่าวตั เนรา ||  อุปาว  เซอานปั สกลั เต 
แร่ฮตั ||  ซภั กชั ยาแน อาตมั กี แร่ฮตั ||  ยสิ ป่าแว เตส็ เลย ลรั ลาย ||  ทาน ทนนัตรั รเฮอา สมาย ||  โซ เซวกั ยสิ 
กิรปา กรี ||  นิมคั นิมคั ยปั นานกั ฮรี ||๘||๕||  ศโลก ||  กาม กโรถ อรั โลภ โม่ห์ บินสั ยาย อหัม่เมว ||  นานกั ปรัภ 
ซรัณากตี กรั ประสาด คุรเทว ||๑||  อสัทฺปดี ||  เยห์่ ประสาด ฉะตีห์ อมัฤต ค่าเฮ ||  เตส็ ธากรุ โก รัค มนั ม่าเฮ ||  เยห์่ 
ประสาด สุกั้นถตั ตนั ลาแวห์่ ||  เตส็ โก ซิมรัต   ปะรัม กตั ปาแวห์ ||  เยห์่ ประสาด บะแซ่ห์ ซุค มนัดรั ||  ติแซห์ 
ติอ๋าย สดา มนั อนัดรั ||  เยห์่ ประสาด กแร่ห์ ซงัค ์ซุค บสันา ||  อาธ แป้ฮรั ซิมโร่ห์ เตส็ รัสนา ||  เยห์่ ประสาด รังค ์
รัส โปคค ์||  นานกั สดา ติอ๋าอีแอ ติอ่าวนั โยก ||๑||  เยห์่ ประสาด ปาท ปะทมับรั หะด่าแวห์ ||  ติแซห์ เตอาก กตั 
อวรั ลุผา่แวห์ ||  เยห์่ ประสาด ซุค เซจยฺ โซอีแย ||  มนั อาธ แป้ฮรั ตา กา ยสั กาวแีย ||  เยห์่ ประสาด ตุจฉฺ ซภั โกอู 
มาแน ||    
     
 มุค ตา โก ยสั รสนั บคาแน ||  เยห์่ ประสาด เตโร แร่ห์ตา ตะรัม ||  มนั สดา ติอ๋าย เกวลั ปารบรัมห์ ||  ปรัภ ญี ยปัต 
ดรักา้ห์ มาน ปาแวห์ ||  นานกั ปัต เซตี กัร๋ ยาแวห์ ||๒||  เยห์่ ประสาด อาโรค กนัจนั เดฮี้ ||  เลว็ ลาโวห์่ เตส็ ราม 
สเน่ฮี ||  เยห์่ ประสาด เตรา โอลา แร่ฮตั ||  มนั ซุค ปาแวห์ ฮรั ฮรั ยสั แกฮ้ตั ||  เยห์่ ประสาด เตเร สกลั ฉิดรึ ด่าแก ||  
มนั ซรันี ปัร ธากรุ ปรัภ ตา แก ||  เยห์่ ประสาด ตุจฉฺ โก นา ปฮูแจ ||  มนั ซาส ซาส ซิมโร่ห์ ปรัภ อูเจ ||  เยห์่ 
ประสาด ปาอี ดรุลภั เดห์้ ||  นานกั ตา กี ปะกตั กเร่ห์ ||๓||  เยห์่ ประสาด อาปู่ คนั แปห์รีแย ||  มนั เตส็ ซิมรัต   เกว็ 
อาลซั กีแย ||  เยห์่ ประสาด อสัวฺ หสัตฺ อสัวารี ||  มนั เตส็ ปรัภ โก กบัฮู นา บิซารี ||  เยห์่ ประสาด บาก มิลคั ตะนา ||  
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ราค โปรย ปรัภ อปัเน   มนา ||  เยน็ เตรี มนั บนตั บนาอี ||  อูธตั แบธตั สดั ติแซห์ ติอ๋าอี ||  ติแซห์ ติอ๋าย โย เอก 
อลัแค ||  อีฮา อูฮา นานกั เตรี รัคแค ||๔||  เยห์่ ประสาด กแร่ห์ ปุน บโฮ่ ทาน ||  มนั อาธ แป้ฮรั กรั เตส็ กา ติอ๋าน ||  
เยห์่ ประสาด ตู อาจารฺ    บิวฮารี ||  เตส็ ปรัภ โก ซาส ซาส จิตารี ||  เยห์่ ประสาด เตรา ซุนดรั รูป ||  โซ ปรัภ ซิมโร่ห์ 
สดา อนูป ||  เยห์่ ประสาด เตรี นีกี ยาต ||  โซ ปรัภ ซิมมรั สดา เดน็ ราต ||  เยห์่ ประสาด เตรี ปัต รแฮ่ ||  คุร ประสาด 
นานกั ยสั กะแฮ ||๕||  เยห์่ ประสาด สุแน่ห์ กะรัน นาด ||  เยห์่ ประสาด เปแค่ห์ บิสมาด ||  เยห์่ ประสาด โบแล่ห์ 
อมัฤต รัสนา ||  เยห์่ ประสาด ซุค แซ่ห์เย  บสันา ||  เยห์่ ประสาด หสัตฺ กรั จแลห์ ||  เยห์่ ประสาด ซมัปูรัน พแลห์ ||  
เยห์่ ประสาด ปะรัม กตั ปาแวห์ ||  เยห์่ ประสาด ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาแวห์่ ||  แอซา      ปรัภ เตอาก อวรั กตั ลาโกห์ ||  คุร 
ประสาด นานกั มนั ยาโกห์ ||๖||  เยห์่ ประสาด ตูน ํประกทั ซนัซาร ||  เตส็ ปรัภ โก มูล นา มโน่ห์ บิซาร ||  เยห์่ 
ประสาด เตรา ปัรตาป ||  เร มนั มูร ตู ตา โก ยาป ||  เยห์่ ประสาด เตเร การัจ ปูเร ||  ติแซห์ ยาน มนั สดา ฮยเูร ||  เยห์่ 
ประสาด ตูน ํปาแวห์ สาจ ||  เร มนั เมเร ตูน ํตา เซ็ว ราจ ||  เยห์่ ประสาด ซภั กี กตั โฮย ||  นานกั ยาป ยแป ยปั โซย 
||๗||  อาป ยปาเอ ยแป โซ เนา ||  อาป กาวาเอ โซ ฮรั กนุ เกา ||    
     
 ปรัภ กิรปา เต โฮย ประกาซ ||  ประภู ดยัอา เต กมลั บิกาซ ||  ปรัภ สุประซนั บแซ มนั โซย ||  ปรัภ ดยัอา เต มตั 
อูตมั โฮย ||  สรับ   นิถาน ปรัภ เตรี เมยอา ||  อาโปห์ กะชู นา กินฮู เลยอา ||  เยต็ เยต็ ลาโวห์่ เตต็ ลแกห์ ฮรั นาท ||  
นานกั เอน็ แก กะชู นา หาท ||๘||๖||  ศโลก ||  อะกมั อกา้ถฺ ปารบรัมห์ โซย ||  โย โย กะแฮ โซ มุกตา โฮย ||  ซุน มีตา 
นานกั บินวนัตา || ซ่าถ ยนา กี อะจรัจยฺ กะทา ||๑||  อสัทฺปดี ||  ซ่าถ แก ซงัค ์มุค อูยลั โหต ||  ซ่าถซงัค ์มลั สกัลี โคต 
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||  ซ่าถ แก ซงัค ์มิแท อภิมาน ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ปรักแท สเกอาน ||  ซ่าถ แก ซงัค ์บุแฉ่ ปรัภ เนรา ||  ซ่าถซงัค ์ซภั โหต 
นิเบรา ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ปาเอ นาม รตนั ||  ซ่าถ แก ซงัค ์เอก อูปัร ยตนั ||  ซ่าถ กี แม่ห์มา บรัแน กอน ปรานี ||  นานกั 
ซ่าถ กี โซ่ภา ปรัภ ม่าเฮ สมานี ||๑||  ซ่าถ แก ซงัค ์อะโกจรั มิแล ||  ซ่าถ แก ซงัค ์สดา ปัรพแุล ||  ซ่าถ แก ซงัค ์
อาแวห์่ บสั ปันจา ||  ซ่าถซงัค ์อมัฤต รัส ปุ่นจา ||  ซ่าถซงัค ์โฮย ซภั กี เรน ||  ซ่าถ แก ซงัค ์มโนฮรั แบน ||  ซ่าถ แก 
ซงัค ์นา กตัฮูน ํต่าแว ||  ซ่าถซงัค ์อสัทิต  มนั ปาแว ||  ซ่าถ แก ซงัค ์มายอา เต ป๋ิน ||  ซ่าถซงัค ์นานกั ปรัภ สุประซนั 
||๒||  ซ่าถซงัค ์ดุสมนั ซภั มีต ||  ซาถู่   แก ซงัค ์มฮ่า ปุนีต ||  ซ่าถซงัค ์กิส เซ็ว นฮี แบรฺ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์นา บีกา แปรฺ 
||  ซ่าถ แก ซงัค ์น่าฮี โก มนัดา ||  ซ่าถซงัค ์ยาเน ปัรมานนัดา ||  ซ่าถ แก ซงัค ์น่าฮี ฮอ ตาป ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ตะแย 
ซภั อาป ||  อาเป   ยาแน ซ่าถ บดาอี ||  นานกั ซ่าถ ประภู บนั อาอี  ||๓||  ซ่าถ แก ซงัค ์นา กบัฮู ต่าแว ||  ซ่าถ แก ซงัค ์
สดา ซุค ปาแว ||  ซ่าถซงัค ์บสัตฺ อะโกจรั ลแฮ่ ||  ซาถู่   แก ซงัค ์อยรั สะแฮ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์บแซ ทาน อูแจ ||  ซาถู่   
แก ซงัค ์แม่ฮลั ปฮูแจ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ดริแร ซภั ตะรัม ||  ซ่าถ แก ซงัค ์เกวลั ปารบรัมห์ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์ปาเอ นาม 
นิถาน ||  นานกั ซาถู่   แก กรุบาน ||๔||  ซ่าถ แก ซงัค ์ซภั กลุ อุถ่าแร ||  ซ่าถซงัค ์ซายนั มีต กทุาํบฺ นิสตาแร ||  ซาถู่   
แก ซงัค ์โซ ตัน๋ ปาแว ||  ยสิ ตัน๋ เต ซภั โก วรัซาแว ||  ซ่าถซงัค ์ตะรัม ราย กเร เซวา ||  ซ่าถ แก ซงัค ์โซ่ภา สุรเดวา ||  
ซาถู่   แก ซงัค ์ปาป ปลาเอน็ ||  ซ่าถซงัค ์อมัฤต กนุ กาเอน็ ||  ซ่าถ แก ซงัค ์สรับ ทาน กมั ||    
     
 นานกั ซ่าถ แก ซงัค ์สพลั ยะนมั ||๕||  ซ่าถ แก ซงัค ์นฮี กชั ก๋าล ||  ดรัซนั เป่ทตั โหต นิฮาล ||  ซ่าถ แก ซงัค ์กลูคตั 
ฮแร ||  ซ่าถ แก ซงัค ์นรัก ปัรหะแร ||  ซ่าถ แก ซงัค ์อีฮา อูฮา สุเฮลา ||  ซ่าถซงัค ์บิชุรัต ฮรั เมลา ||  โย อิแช   โซอี 
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พลั ปาแว ||  ซ่าถ แก ซงัค ์นา บิรทา ยาแว ||  ปารบรัมห์ ซ่าถ ริด บแซ ||  นานกั อุถแร ซ่าถ ซุน รัสแซ ||๖||  ซ่าถ แก 
ซงัค ์สุโน ฮรั เนา ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั เก กนุ เกา ||  ซ่าถ แก ซงัค ์นา มนั เต บิสแร ||  ซ่าถซงัค ์ซรัปัร นิสตะแร ||  ซ่าถ แก 
ซงัค ์ลแก ปรัภ มีธา ||  ซาถู่   แก ซงัค ์กทั กทั ดีธา ||  ซ่าถซงัค ์เป๋ย อาเกอาการี ||  ซ่าถซงัค ์กตั ไป๋ ฮมารี ||  ซ่าถ แก 
ซงัค ์มิเท ซภั โรค ||  นานกั ซ่าถ เป่เท ซนัโญก ||๗||  ซ่าถ กี แม่ห์มา เบด นา ยาแน่ห์ ||  เยตา สุแน่ห์ เตตา 
บเคอาแนห์ ||  ซ่าถ กี อุปมา เตห์้ คุณ เต ดูรฺ ||  ซ่าถ กี อุปมา รฮี ป่ัรปูร ||  ซ่าถ กี โซ่ภา กา น่าฮี อนัตฺ ||  ซ่าถ กี โซ่ภา 
สดา เบอนัตฺ ||  ซ่าถ กี โซ่ภา อูจ เต อูจี  ||  ซ่าถ กี โซ่ภา มูจ เต มูจี ||  ซ่าถ กี โซ่ภา ซ่าถ บนั อาอี  ||  นานกั ซ่าถ ปรัภ 
เปด นา ป่าอี ||๘||๗||  ศโลก ||  มนั ซาจา มุค ซาจา โซย ||  อวรฺั นา เปแค เอกสั เบน็ โกย ||  นานกั เอห์้  ลชณั บรัมห์ 
กิอานี โฮย ||๑||  อสัทฺปดี ||  บรัมห์ กิอานี สดา นิรเลป ||  แยเซ ยลั แม่ห์ กมลั อเลป ||  บรัมห์ กิอานี สดา นิรโดค ||  
แยเซ ซูร สรับ   โก โสค ||  บรัมห์ กิอานี แก ดริสทฺ สะมาน ||  แยเซ ราจยฺ รังกฺ โก ลาแก ตุล ปวาน ||  บรัมห์ กิอานี 
แก ต่ีรัจยฺ เอก ||  เยว็ บซุถ่า โกอู โคแด โกอู จนัดนั เลป ||  บรัมห์ กิอานี กา เอแ้ฮ กเุนา ||  นานกั เยว็ ปาวกั กา 
แซ่ฮจัยฺ สุเผา ||๑||  บรัมห์ กิอานี นิรมลั เต นิรมะลา ||  แยเซ แมลฺ นา ลาแก ยลา ||  บรัมห์ กิอานี แก มนั โฮย 
ประกาซ ||  แยเซ ตัร๋ อูปัร อากาซ ||  บรัมห์ กิอานี แก มิตรึ สตัรู สะมาน ||  บรัมห์ กิอานี แก น่าฮี อภิมาน ||  บรัมห์ 
กิอานี อูจ เต อูจา ||  มนั อปัแน แฮ ซภั เต นีจา ||  บรัมห์ กิอานี เซ ยนั เป๋ย ||  นานกั ยนิ ปรัภ อาป กเรย ์||๒||  บรัมห์ 
กิอานี สกลั กี รีนา ||  อาตมั รัส บรัมห์ กิอานี จีนา ||  บรัมห์ กิอานี กี ซภั อูปัร เมยอา ||  บรัมห์ กิอานี เต กชั บุรา นา 
เป่ยอา ||  บรัมห์ กิอานี สดา ซมัดรัซี  ||    
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 บรัมห์ กิอานี กี ดริสทฺ อมัฤต บรัซี ||  บรัมห์ กิอานี บนัถัน่ เต มุกตา ||  บรัมห์ กิอานี กี นิรมลั ยกุตา ||  บรัมห์ กิอานี 
กา โป่ยนั กิอาน ||  นานกั บรัมห์ กิอานี กา บรัมห์ คิอ๋าน ||๓||  บรัมห์ กิอานี เอก อูปัร อาส ||  บรัมห์ กิอานี กา นฮี 
บินาส ||  บรัมห์ กิอานี แก กรีบี สมาฮา ||  บรัมห์ กิอานี ปัรอุปการ อุม่าฮา ||  บรัมห์ กิอานี แก น่าฮี ตัน่ถ่า ||  บรัมห์ 
กิอานี เล ต่าวตั บนัถ่า ||  บรัมห์ กิอานี แก โฮย โซ ปะลา ||  บรัมห์ กิอานี สุพลั พลา ||  บรัมห์ กิอานี ซงัค ์สกลั อุถาร 
||  นานกั บรัมห์ กิอานี ยแป สกลั ซนัซาร ||๔||  บรัมห์ กิอานี แก เอแก รังค ์||  บรัมห์ กิอานี แก บแซ ปรัภ ซงัค ์||  
บรัมห์ กิอานี แก นาม อาถารฺ ||  บรัมห์ กิอานี แก นาม ปัรวาร ||  บรัมห์ กิอานี สดา สดั ยากตั ||  บรัมห์ กิอานี 
อหัม่บุธ เตอากตั ||  บรัมห์ กิอานี แก มนั ปัรมานนัดฺ ||  บรัมห์ กิอานี แก กัร๋ สดา อนนัดฺ ||  บรัมห์ กิอานี ซุค แซ่ฮจัยฺ 
นิวาส ||  นานกั บรัมห์ กิอานี กา นฮี บินาส ||๕||  บรัมห์ กิอานี บรัมห์ กา เบตา ||  บรัมห์ กิอานี เอก ซงัค ์เฮตา ||  
บรัมห์ กิอานี แก โฮย อะจินตฺ   ||  บรัมห์ กิอานี กา นิรมลั มนัตฺ ||  บรัมห์ กิอานี ยสิ กแร ปรัภ อาป ||  บรัมห์ กิอานี 
กา บดั ปัรตาป ||  บรัมห์ กิอานี กา ดะรัส บดัป่ากี ปาอีแอ ||  บรัมห์ กิอานี โก บลั บลั ยาอีแอ ||  บรัมห์ กิอานี โก 
โคแยห์ มเฮซุร ||  นานกั บรัมห์ กิอานี อาป ปัรเมซุร ||๖||  บรัมห์ กิอานี กี กีมตั น่าเฮ ||  บรัมห์ กิอานี แก สกลั มนั 
ม่าเฮ ||  บรัมห์ กิอานี กา กอน ยาแน เปด ||  บรัมห์ กิอานี โก สดา อเดซ ||  บรัมห์ กิอานี กา กะเทอา นา ยาย 
อถ่าเคอรั ||  บรัมห์ กิอานี สรับ   กา ธากรุ ||  บรัมห์ กิอานี กี เมต็ กอน บคาแน ||  บรัมห์ กิอานี กี กตั บรัมห์ กิอานี 
ยาแน ||  บรัมห์ กิอานี กา อนัตฺ นา ปาร ||  นานกั บรัมห์ กิอานี โก สดา นมสัการ ||๗||  บรัมห์ กิอานี ซภั สริสทฺ กา 
กรัตา ||  บรัมห์ กิอานี สดั ยแีว นฮี มรัตา ||  บรัมห์ กิอานี มุกตั ยกุตั ญีอ ์กา ดาตา ||  บรัมห์ กิอานี ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา 
||  บรัมห์ กิอานี อนาท กา นาท ||  บรัมห์ กิอานี กา ซภั อูปัร หาท ||  บรัมห์ กิอานี กา สกลั อการ ||    
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 บรัมห์ กิอานี อาป นิรังการ ||  บรัมห์ กิอานี กี โซ่ภา บรัมห์ กิอานี บนี ||  นานกั บรัมห์ กิอานี สรับ   กา ตะนี ||๘||๘||  
ศโลก ||  อุร ต่าแร โย อนัตรั นาม ||  สรับ   แม เปแค ปักหวาน ||  นิมคั นิมคั ธากรุ นมสักาแร ||  นานกั โอห์้ อะปรัส 
สกลั นิสตาแร ||๑||  อสัทฺปดี ||  มิเทอา น่าฮี รัสนา ปะรัส ||  มนั แม่ห์ ปรีต นิรันยนั ดะรัส ||  ปัร ตเรอ ์รูป นา เปแค 
เนตรึ ||  ซ่าถ กี แท่ฮลั ซนัตฺซงัค ์เหต ||  กะรัน นา สุแน กาฮู กี นินดา ||  ซภั เต ยาแน อาปัส โก มนัดา ||  คุร ประสาด 
บิเคอา ปัรหะแร ||  มนั กี บาสฺนา มนั เต ทะแร ||  อินดรี เยต็ ปันจฺ โดค เต แร่ฮตั ||  นานกั โกท มะเถ่ โก แอซา      
อะปรัส ||๑||  แบสโน โซ ยสิ อูปัร สุประซนั ||  บิซนั กี มายอา เต โฮย ป๋ิน ||  กะรัม กะรัต โฮแว เน่ห์กะรัม ||  เตส็ 
แบสโน กา นิรมลั ตะรัม ||  กาฮู พลั กี อิชา นฮี บาแช ||  เกวลั ปะกตั กีรตนั ซงัค ์ราแจ ||  มนั ตนั อนัตรั ซิมรัน 
โคปาล ||  ซภั อูปัร โฮวตั กิรปาล ||  อาป ดริแร เอาแรห์ นาม ยปาแว ||  นานกั โอห์้ แบสโน ปะรัม กตั ปาแว ||๒||  
ปะกอตี ปักวนัตฺ ปะกตั กา รังค ์||  สกลั เตอาแก ดุสทฺ กา ซงัค ์||  มนั เต บินแซ สกัลา ปะรัม ||  กรั ปูแย สกลั 
ปารบรัมห์ ||  ซ่าถซงัค ์ปาปา มลั โคแว ||  เตส็ ปะกอตี กี มตั อูตมั โฮแว ||  ปักวนัตฺ กี แท่ฮลั กแร เน็ต นีต ||  มนั ตนั 
อรัแป บิซนั ปรีต ||  ฮรั เก จรัน ฮิรแด บซาแว ||  นานกั แอซา      ปะกอตี ปักวนัตฺ โก ปาแว ||๓||  โซ ปันดิต โย มนั 
ปัรโบแถ่ ||  ราม นาม อาตมั แม่ห์ โซแถ่ ||  ราม นาม ซาร รัส ปีแว ||  อุส ปันดิต แก อุปเดส ญกั ยแีว ||  ฮรั กี กะทา 
ฮิรแด บซาแว ||  โซ ปันดิต เพร็ โยน นา อาแว   ||  เบด ปุราน ซิมรัต บูแฉ่ มูล ||  ซูคมั แม่ห์ ยาแน อสัทูล ||  จะโฮ่ 
วรันา โก เด อุปเดส ||  นานกั อุส ปันดิต โก สดา อเดซ ||๔||  บีจยฺ มนัตรึ สรับ   โก กิอาน ||  จะโฮ่ วรันา แม่ห์ ยแป 
โกอู นาม ||  โย โย ยแป เตส็ กี กตั โฮย ||  ซ่าถซงัค ์ปาแว ยนั โกย ||  กรั กิรปา อนัตรั อุร ต่าแร ||  ปัส เปรต มุฆดั 
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ปาทรั โก ตาแร ||  สรับ   โรค กา ออคดั  นาม ||  กเลอาณ รูป มงัคลั คุณ กาม ||  กาฮู ยกุตั กิแต นา ปาอีแอ ตะรัม ||  
นานกั เตส็ มิแล ยสิ ลิเคอา ตุ๋ร กะรัม ||๕||  ยสิ แก มนั ปารบรัมห์ กา นิวาส ||    
     
 เตส็ กา นาม สตั รามดาส ||  อาตมั ราม เตส็ นดัรี อายอา  ||  ดาส ดะซนัตณั ป๋าย เตน็ ปายอา ||  สดา นิกทั นิกทั ฮรั 
ยาน ||  โซ ดาส ดรักา้ห์ ปัรวาน ||  อปัเน   ดาส โก อาป กิรปา กแร ||  เตส็ ดาส โก ซภั โซ่ฉ่ี ปแร ||  สกลั ซงัค ์อาตมั 
อุดาส ||  แอซี   ยกุตั นานกั รามดาส ||๖||  ปรัภ กี อาเกอา อาตมั ฮิตาแว ||  ยวีนั มุกตั โซอู กะห่าแว ||  แตซา ฮรัค 
แตซา อุส โศก ||  สดา อนนัดฺ แตห์้ นฮี บิโอก ||  แตซา สุวรัน แตซี อุส มาที ||  แตซา อมัฤต แตซี บิค คาที ||  แตซา 
มาน แตซา อภิมาน ||  แตซา รังกฺ แตซา รายาน ||  โย วรัตาเอ ซาอี ยกุตั ||  นานกั โอห์้ ปุรัค กะฮีแอ ยวีนั มุกตั ||๗||  
ปารบรัมห์ เก สกัเล เธา ||  เยต็ เยต็ กัร๋ ราแค แตซา เตน็ เนา ||  อาเป   กะรัน กราวนั โยก ||  ปรัภ ป่าแว โซอี พนุ โหก 
||  ปัสเรโอ อาป โฮย อนตั ตรังค ์||  ลเค นา ยา่เฮ ปารบรัมห์ เก รังค ์||  แยซี มตั เดย ์แตซา ปัรกาซ ||  ปารบรัมห์ กรัตา 
อบินาส ||  สดา สดา สดา ดยัอาล ||  ซิมมรั ซิมมรั นานกั เป๋ย นิฮาล ||๘||๙||  ศโลก ||  อุสตตั กแร่ห์ อเนก  ยนั อนัตฺ 
นา ปาราวาร ||  นานกั รัจนา ปรัภ รัจจี บโฮ่ เบถ็ อเน็ก ประการ ||๑||  อสัทฺปดี ||  กอี โกท โฮเอ ปูญารี ||  กอี โกท 
อาจารฺ    บิวฮารี ||  กอี โกท เป๋ย ตีรัท วาซี ||  กอี โกท บนั ประแมห์ อุดาซี   ||  กอี โกท เบด เก สโรเต    ||  กอี โกท 
ตะปีซุร โห่เต ||  กอี โกท อาตมั คิอ๋าน ต่าแรห์ ||  กอี โกท กบั กาบ บีจาแร่ห์ ||  กอี โกท เนาตนั นาม ติอ่าแวห์่ ||  
นานกั กรัเต กา อนัตฺ นา ปาแวห์ ||๑||  กอี โกท เป๋ย อภิมานี   ||  กอี โกท อั้นถฺ อเกอานี ||  กอี โกท กิรปัน กะโธรฺ ||  
กอี โกท อะปัก อาตมั นิโกรฺ ||  กอี โกท ปัรดะรับ โก หิแรห์ ||  กอี โกท ปัรดูคนา กแร่ห์ ||  กอี โกท มายอา สรัม     
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ม่าเฮ ||  กอี โกท ปัรเดส ประมาเฮ ||  เยต็ เยต็ ลาโวห์่ เตต็ เตต็ ลกันา ||  นานกั กรัเต กี ยาแน กรัตา รัจนา ||๒||  กอี 
โกท เซ็ถ ยตี โยกี ||  กอี โกท ราเย รัส โป่กี ||  กอี โกท ปังคี สรัป อุปาเอ ||  กอี โกท ปาทรั บิรัค นิปยาเอ ||  กอี โกท 
ปวณั ปาณี แบซนัตรั ||  กอี โกท เดส ปู๋  มนัดลั ||  กอี โกท ซะซีอรั ซูร นะคตัรึ ||    
     
 กอี โกท เดว ดาเนาว ์อิมดรึ ศิร ฉะตรึ ||  สกลั สมกัรี อปัแน ซูต ต่าแร ||  นานกั ยสิ ยสิ ป่าแว เตส็ เตส็ นิสตาแร ||๓||  
กอี โกท รายสั ตามสั ซาตกั ||  กอี โกท เบด ปุราน ซิมรัต อรั ซาสตึ ||  กอี โกท กีเอ รตนั สมุด  ||  กอี โกท นานา 
ประการ ยนัตฺ ||  กอี โกท กีเอ เจร็ ยเีว ||  กอี โกท กิรี เมรฺ สุวรัน ทีเว ||  กอี โกท ยกัแค กินนรั ปิซาจ ||  กอี โกท ปู๋ ต 
เปรต ซูกรั มริกาจ ||  ซภั เต เนแร ซภัฮู เต ดูรฺ ||  นานกั อาป อะลิปตฺ รเฮอา ป่ัรปูร ||๔||  กอี โกท ปาตาล เก วาซี ||  
กอี โกท นรัก สุรัก นิวาซี ||  กอี โกท ยนัแม่ห์ ยแีวห์ มแร่ห์ ||  กอี โกท บโฮ่ โยนี พิแร่ห์ ||  กอี โกท แบธตั ฮี ค่าเฮ ||  
กอี โกท ก่าแลห์ ทกั ป้าเฮ ||  กอี โกท กีเอ ตัน่วนัตฺ ||  กอี โกท มายอา แม่ห์ จินตฺ ||  แยห์ แยห์ ป่าณา แตห์้ แตห์้ ราเค 
||  นานกั ซภั กิช ปรัภ แก ห่าเท ||๕||  กอี โกท เป๋ย แบรากี ||  ราม นาม ซงัค ์เตน็ เลว็ ลากี ||  กอี โกท ปรัภ โก 
โคยนัเต ||  อาตมั แม่ห์ ปารบรัมห์ ลฮนัเต ||  กอี โกท ดรัซนั ปรัภ เปอาส ||  เตน็ โก มิเลโอ ปรัภ อบินาส ||  กอี โกท 
มาแกห์้ สตัซงัค ์||  ปารบรัมห์ เตน็ ลากา รังค ์||  ยนิ โก โฮเอ อาป สุประซนั ||  นานกั เต ยนั สดา ตัน๋ ตัน๋ ||๖||  กอี 
โกท คาณี อรั คนัดฺ ||  กอี โกท อกาซฺ บแรห์มนัดฺ ||  กอี โกท โฮเอ อวตาร ||  กอี ยกุตั กีโน บิสทาร ||  กอี บาร 
ปัสเรโอ ปาซารฺ ||  สดา สดา เอก็ เอกงัการ ||  กอี โกท กีเน บโฮ่ ปาต ||  ปรัภ เป๋ โฮเอ ปรัภ ม่าเฮ สมาต ||  ตา กา อนัตฺ 
นา ยาแน โกย ||  อาเป   อาป นานกั ปรัภ โซย ||๗||  กอี โกท ปารบรัมห์ เก ดาส ||  เตน็ โฮวตั อาตมั ปัรกาซ ||  กอี 
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โกท ตตั เก เบเต ||  สดา นิฮาแรห์ เอโก เนตาเร ||  กอี โกท นาม รัส ปีแวห์่ ||  อมรั เป๋ย สดั สดั ฮี ยแีวห์ ||  กอี โกท 
นาม กนุ กาแวห์่ ||  อาตมั รัส ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาแวห์่ ||  อปัเน   ยนั โก ซาส ซาส สมาเร ||  นานกั โอย ปัรเมซุร เก 
เปอาเร ||๘||๑o||  ศโลก ||  กรัณ การัณ ปรัภ เอก แฮ ดูซรั น่าฮี โกย ||  นานกั เตส็ บลัฮารแณ ยลั ทลั มฮีอลั โซย ||๑||  
อสัทฺปดี ||  กะรัน กราวนั กรัแน โยก ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี โหก ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา ||    
     
 อนัตฺ นฮี กิช ปาราวารา ||  หุกเม ต๋าร อตัร๋ รฮาแว ||  หุกเม อุปแย หุกมั สมาแว ||  หุกเม อูจ นีจ บิวฮาร ||  หุกเม 
อเน็ก รังค ์ปัรการ ||  กรั กรั เดแค อปันี วเดอาอี ||  นานกั ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาอี ||๑||  ปรัภ ป่าแว มานุค กตั ปาแว ||  
ปรัภ ป่าแว ตา ปาทรั ตราแว ||  ปรัภ ป่าแว เบน็ ซาส เต ราแค ||  ปรัภ ป่าแว ตา ฮรั คุณ ป่าแค ||  ปรัภ ป่าแว ตา 
ปะติต อุถ่าแร ||  อาป กแร อาปัน บีจาแร ||  ดุฮา ศิเรอา    กา อาป สุอามี ||  เคแล บิกแซ อนัตรัยามี ||  โย ป่าแว โซ 
การ กราแว ||  นานกั ดริสที อวรฺั นา อาแว   ||๒||  กโฮ่ มานุค เต เกอา โฮย อาแว   ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กราแว ||  
เอส็ แก หาท โฮย ตา ซภั กิช เลย ์||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กเรย ์||  อนัยานตั บิเคอา แม่ห์ รแจ ||  เย ยานตั อาปัน อาป 
บแจ ||  ป่ัรเม ปู่ ลา แดห์้ ดิส ต่าแว ||  นิมคั ม่าเฮ จาร กนุท เพร็ อาแว   ||  กรั กิรปา ยสิ อปันี ปะกตั เดย ์||  นานกั เต 
ยนั นาม มิเลย ์||๓||  คิน แม่ห์ นีจ กีท โก ราจยฺ ||  ปารบรัมห์ กะรีบ นิวาจยฺ ||  ยา กา ดริสทฺ กะชู นา อาแว   ||  เตส็ 
ตตักาล แดห์้ ดิส ปรักทาแว ||  ยา โก อปันี     กแร บคัศีส ||  ตา กา เลคา นา กะแน ญกัดีส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ กี 
ราส ||  กทั กทั ปูรัน บรัมห์ ประกาซ ||  อปันี บณตั อาป บนาอี ||  นานกั ยแีว เดค บดาอี ||๔||  เอส็ กา บลั น่าฮี เอส็ 
หาท ||  กะรัน กราวนั สรับ   โก นาท ||  อาเกอาการี บปัรา ญีโอ ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี พนุ ทีโอ ||  กบัฮู อูจ นีจ แม่ห์ 
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บแซ ||  กบัฮู โศก ฮรัค รังค ์หะแซ ||  กบัฮู นินดฺ จินดฺ บิวฮาร ||  กบัฮู อูภ้ อกาซฺ ปัยอาล ||  กบัฮู เบตา บรัมห์ บีจาร ||  
นานกั อาป มิลาวณัฮาร ||๕||  กบัฮู นิรัต กแร บโฮ่ ปาต ||  กบัฮู โซย รแฮ่ เดน็ ราต ||  กบัฮู มฮ่า กโรถ บิกราล ||  
กบัฮูน ํสรับ   กี โหต รวาล ||  กบัฮู โฮย บแฮ บดั รายา ||  กบัโบห์ เปข่ารี นีจ กา ซายา ||  กบัฮู อปักีรัต แม่ห์ อาแว   ||  
กบัฮู ปะลา ปะลา กะห่าแว ||  เยว็ ปรัภ ราแค เตว็ ฮี รแฮ่ ||  คุร ประสาด นานกั สจั กะแฮ ||๖||  กบัฮู โฮย ปันดิต กเร 
บเคอาน ||  กบัฮู โมนถ่ารี ลาแว คิอ๋าน ||  กบัฮู ตทั ตีรัท อิสนาน ||  กบัฮู เซ็ถ ซาเถก็ มุค กิอาน ||  กบัฮู กีท หสัตฺ 
ปะตงัค ์โฮย ยอีา ||  อเน็ก โยน ป่ัรแม ป่ัรมีอา ||    
     
 นานา รูป เยว็ สวากี ดิคาแว ||  เยว็ ปรัภ ป่าแว ติแว นะจาแว ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี โฮย ||  นานกั ดูยา อวรฺั นา โกย 
||๗||  กบัฮู ซ่าถซงัคตั เอห์้ ปาแว ||  อุส อสัทาน เต บฮุร นา อาแว   ||  อนัตรั โฮย กิอาน ปัรกาซ ||  อุส อสัทาน กา นฮี 
บินาส ||  มนั ตนั นาม รัตเต เอก็ รังค ์||  สดา บะแซ่ห์ ปารบรัมห์ แก ซงัค ์||  เยว็ ยลั แม่ห์ ยลั อาย  คทานา ||  เตว็ โยตี 
ซงัค ์โยต สะมานา ||  เมท็ เกย กะวนั ปาเอ บิสราม ||  นานกั ปรัภ แก สัด กุรบาน ||๘||๑๑||  ศโลก ||  ซุคี บแซ 
มสักีนีอา อาป นิวาร ตเล ||  บดัเด บดัเด อหงัการีอา นานกั กรับ กะเล ||๑||  อสัทฺปดี ||  ยสิ แก อนัตรั ราจยฺ อภิมาน ||  
โซ นรักปาตี โฮวตั สุอาน ||  โย ยาแน แม โยบนัวนัตฺ ||  โซ โฮวตั บิสทา กา ยนัตฺ ||  อาปัส โก กรัมวนัตฺ กะห่าแว ||  
ยนมั มแร บโฮ่ โยน ประมาแว ||  ตัน๋ ปู๋ ม กา โย กแร กมุาน ||  โซ มูรัค อนัถ่า อเกอาน ||  กรั กิรปา ยสิ แก ฮิรแด 
กรีบี บซาแว ||  นานกั อีฮา มุกตั อาแก ซุค ปาแว ||๑||  ตัน่วนัตา โฮย กรั กรับาแว ||  ตริณ สะมาน กชั ซงัค ์นา ยาแว 
||  บโฮ่ ลสักรั มานุค อูปัร กเร อาส ||  ปัล ป่ีตรั ตา กา โฮย บินาส ||  ซภั เต อาป ยาแน บลัวนัตฺ ||  คิน แม่ห์ โฮย ยาย 
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ปัสมนัตฺ ||  กิแซ นา บแด อาป อหงัการี  ||  ตะรัม ราย เตส็ กเร คุอารี ||  คุร ประสาด ยา กา มิแท อภิมาน ||  โซ ยนั 
นานกั ดรักา้ห์ ปัรวาน ||๒||  โกท กะรัม กแร ฮอ ต่าเร ||  สรัม  ปาแว สกัเล บิรทาเร ||  อเน็ก ตปัสเซอา กเร อหงัการ 
||  นรัก สุรัก เพร็ เพร็ อวตาร ||  อเน็ก ยตนั กรั อาตมั นฮี ดระแว ||  ฮรั ดรักา้ห์ กโฮ่ แกเซ กะแว ||  อาปัส โก โย 
ปะลา กะห่าแว ||  ติแซห์ ปะไหล นิกทั นา อาแว   ||  สรับ   กี เรน ยา กา มนั โฮย ||  กโฮ่ นานกั ตา กี นิรมลั โซย 
||๓||  ยบั ลกั ยาแน มุจฉฺ เต กชั โฮย ||  ตบั เอส็ โก ซุค น่าฮี โกย ||  ยบั เอห์้  ยาแน แม กิช กรัตา ||  ตบั ลกั กรัภ โยน 
แม่ห์ พิรตา ||  ยบั ต่าแร โกอู แบรี มีต ||  ตบั ลกั เน่ห์จลั น่าฮี จีต ||  ยบั ลกั โม่ห์ มกนั ซงัค ์มาย ||  ตบั ลกั ตะรัม ราย 
เดย ์สยาย ||  ปรัภ กิรปา เต บนัถัน่ ตูแท ||  คุร ประสาด นานกั ฮอ ชูแท ||๔||  แซ่ฮสั คทัเท ลคั โก อุธ ต่าแว ||    
     
 ตริปัต นา อาแว   มายอา ปาแช ปาแว ||  อเน็ก โปคค ์บิเคอา เก กแร ||  แน่ห์ ตริปตาแว คปั คปั มแร ||  บินา ซนัโตค 
นฮี โกอู ราแย ||  สุปัน มโนรัท บริเท ซภั กาแย ||  นาม รังค ์สรับ   ซุค โฮย ||  บดัป่ากี กิแซ ปราปัต โฮย ||  กะรัน 
กราวนั อาเป   อาป ||  สดา สดา นานกั ฮรั ยาป ||๕||  กะรัน กราวนั กรัแนฮาร ||  เอส็ แก หาท กฮ่า บีจาร ||  แยซี 
ดริสทฺ กเร แตซา โฮย ||  อาเป   อาป อาป ปรัภ โซย ||  โย กิช กีโน โซ อปัแน รังค ์||  ซภั เต ดูรฺ ซภัฮู แก ซงัค ์||  บูแฉ่ 
เดแค กแร บิเบก ||  อาแปห์ เอก อาแปห์ อเนก  ||  มแร นา บินแซ อาแว   นา ยาย ||  นานกั สดั ฮี รเฮอา สมาย ||๖||  
อาป อุปเดแซ ซมัแฉ่ อาป ||  อาเป   รเจอา ซภั แก ซาท ||  อาป กีโน อาปัน บิสทาร ||  ซภั กชั อุส กา โอห์้ กรัแนฮาร 
||  อุส เต ป๋ิน กโฮ่ กิช โฮย ||  ทาน ทนนัตรั เอแก โซย ||  อปัเน   จลิต อาป กรัแณฮาร ||  กอตกั กแร รังค ์อาปารฺ    ||  
มนั แม่ห์ อาป มนั อปัเน   ม่าเฮ ||  นานกั กีมตั แกฮ้นั นา ยาย ||๗||  สตั สตั สัต ปรัภ สุอามี ||  คุร ปัรสาด กิแน 
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วเคอานี ||  สจั สจั สจั ซภั กีนา ||  โกท มะเถ่ กิแน บิรแล จีนา ||  ปะลา ปะลา ปะลา เตรา รูป ||  อตั ซุนดรั อปารฺ 
อนูป ||  นิรมลั นิรมลั นิรมลั เตรี บาณี ||  กทั กทั สุนี ซรัวนั บเคอาณี ||  ปวติตรึ ปวติตรึ ปวติตรึ ปุนีต ||  นาม ยแป 
นานกั มนั ปรีต ||๘||๑๒||  ศโลก ||  ซนัตฺ สรัน โย ยนั ปแร โซ ยนั อุถรันฮาร ||  ซนัตฺ กี นินดา นานกา บฮุร บฮุร 
อวตาร ||๑||  อสัทฺปดี ||  ซนัตฺ แก ดูคนั อารยา กะแท ||  ซนัตฺ แก ดูคนั ยมั เต นฮี ฉุแท ||  ซนัตฺ แก ดูคนั ซุค ซภั ยาย ||  
ซนัตฺ แก ดูคนั นรัก แม่ห์ ปาย ||  ซนัตฺ แก ดูคนั มตั โฮย มลีน ||  ซนัตฺ แก ดูคนั โซ่ภา เต ฮีน ||  ซนัตฺ เก หะเต โก 
รัคแค นา โกย ||  ซนัตฺ แก ดูคนั ทาน ปรัสีท โฮย ||  ซนัตฺ กริปาล กริปา เย กแร ||  นานกั ซนัตฺซงัค ์นินดกั ป๋ี ตแร 
||๑||  ซนัตฺ เก ดูคนั เต มุค ปะแว ||  ซนัตนั แก ดูคนั กาก เยว็ ลแว ||  ซนัตนั แก ดูคนั สรัป โยน ปาย ||  ซนัตฺ แก ดูคนั 
ตริกดั โยน กิรมาย ||  ซนัตนั แก ดูคนั ตริสนา แม่ห์ ยแล ||  ซนัตฺ แก ดูคนั ซภั โก ฉะแล ||  ซนัตฺ แก ดูคนั เตจยฺ ซภั 
ยาย ||  ซนัตฺ แก ดูคนั นีจ นีจาย ||  ซนัตฺ โดคี กา เทา โก น่าเฮ ||    
     
 นานกั ซนัตฺ ป่าแว ตา โอย ป๋ี กตั ป้าเฮ ||๒||  ซนัตฺ กา นินดกั มฮ่า อตัตาอี  ||  ซนัตฺ กา นินดกั คิน ทิกนั นา ปาอี ||  
ซนัตฺ กา นินดกั มฮ่า หะเตอารา ||  ซนัตฺ กา นินดกั ปัรเมซุร มารา ||  ซนัตฺ กา นินดกั ราจยฺ เต ฮีน ||  ซนัตฺ กา นินดกั 
ดุคีอา อรั ดีน ||  ซนัตฺ เก นินดกั โก สรับ   โรค ||  ซนัตฺ เก นินดกั โก สดา บิโญค ||  ซนัตฺ กี นินดา โดค แม่ห์ โดค ||  
นานกั ซนัตฺ ป่าแว ตา อุส กา ป๋ี โฮย โมค ||๓||  ซนัตฺ กา โดคี สดา อปัวติ ||  ซนัตฺ กา โดคี กิแซ กา นฮี เมต็ ||  ซนัตฺ เก 
โดคี โก ดาน ลาแก ||  ซนัตฺ เก โดคี โก ซภั เตอาแก ||  ซนัตฺ กา โดคี มฮ่า อหงัการี  ||  ซนัตฺ กา โดคี สดา บิการี ||  
ซนัตฺ กา โดคี ยนัแม มแร ||  ซนัตฺ กี ดูคนา ซุค เต ทะแร ||  ซนัตฺ เก โดคี โก น่าฮี เธา ||  นานกั ซนัตฺ ป่าแว ตา เลย 



288 

มิลาย ||๔||  ซนัตฺ กา โดคี *อตัถฺ บีจ เต ทูแท ||  ซนัตฺ กา โดคี กิแต กาจยฺ นา ปฮูแจ ||  ซนัตฺ เก โดคี โก อุเดอาน 
ประมาอีแอ ||  ซนัตฺ กา โดคี อุฉัร่ ปาอีแอ ||  ซนัตฺ กา โดคี อนัตรั เต โททา ||  เยว็ ซาส บินา มิรตกั กี โลทา ||  ซนัตฺ 
เก โดคี กี ยรั กิช น่าเฮ ||  อาปัน บีจยฺ อาเป   ฮี ค่าเฮ ||  ซนัตฺ เก โดคี โก อวรฺั นา ราคณัฮาร ||  นานกั ซนัตฺ ป่าแว ตา 
เลย อุบาร ||๕||  ซนัตฺ กา โดคี เอว็ บิลลาย ||  เยว็ ยลั บิฮูน มชัลี ตรัพะราย ||  ซนัตฺ กา โดคี ปู่ คา นฮี ราแย ||  เยว็ 
ปาวกั อีถนั นฮี ตร่าแป ||  ซนัตฺ กา โดคี ฉุแท อิเกลา ||  เยว็ บูอาร เตล็ เคต ม่าเฮ โดเฮลา ||  ซนัตฺ กา โดคี ตะรัม เต 
แร่ฮตั ||  ซนัตฺ กา โดคี สดั มิเทอา แกฮ้ตั ||  กิรัต นินดกั กา ตุ๋ร ฮี ปัยอา ||  นานกั โย เตส็ ป่าแว โซอี เทอา ||๖||  ซนัตฺ 
กา โดคี บิกรั รูป โฮย ยาย ||  ซนัตฺ เก โดคี โก ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||  ซนัตฺ กา โดคี สดา แซ่ห์กาอีแอ ||  ซนัตฺ กา โดคี 
นา มแร นา ยวีาอีแอ ||  ซนัตฺ เก โดคี กี ปุแย นา อาซา ||  ซนัตฺ กา โดคี อุธ จลัแล นิราซา ||  ซนัตฺ แก โดค นา ตริสแท 
โกย ||  แยซา ป่าแว แตซา โกอี โฮย ||  ปัยอา กิรัต นา เมแท โกย ||  นานกั ยาแน สจัจา โซย ||๗||  ซภั กทั เตส็ เก โอห์้ 
กรัแนฮาร ||  สดา สดา เตส็ โก นมสัการ ||  ปรัภ กี อุสตตั กแร่ห์ เดน็ ราต ||  ติแซห์ ติอ่าโวห์ ซาส กิราส ||  ซภั กชั 
วรัแต เตส็ กา กีอา ||  แยซา กเร แตซา โก ทีอา ||  อปันา เคลฺ อาป กรัแนฮาร ||  ดูซรั กอน กะแฮ บีจาร ||    
     
 ยสิ โน กริปา กแร เตส็ อาปัน นาม เดย ์||  บดัป่ากี นานกั ยนั เซอ ์||๘||๑๓||  ศโลก ||  ตะโยห์ เซอานปั ซุรฺ ยะโนห์ 
ซิมโร่ห์ ฮรั ฮรั ราย ||  เอก อาส ฮรั มนั รัคโคห์ นานกั ดูค ปะรัม ป๋อ ยาย ||๑||  อสัทฺปดี ||  มานุค กี เทก บริที ซภั ยาน 
||  เดวนั โก เอแก ปักหวาน ||  ยสิ แก ดีแอ รแฮ่ อะขาย ||  บฮุร นา ตริสนา ลาแก อาย  ||  มาแร ราแค เอโก อาป ||  
มานุค แก กิช น่าฮี หาท ||  เตส็ กา หุกมั บูจฉฺ ซุค โฮย ||  เตส็ กา นาม รัค กนัธฺ โปรย ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั ปรัภ 



289 

โซย ||  นานกั บิฆนั นา ลาแก โกย ||๑||  อุสตตั มนั แม่ห์ กรั นิรังการ ||  กรั มนั เมเร สตั บิวฮาร ||  นิรมลั รัสนา 
อมัฤต ปีโอ ||  สดา สุเฮลา กรั เล่ห์ ญีโอ ||  แนโนห์ เปค ธากรุ กา รังค ์||  ซ่าถซงัค ์บินแซ ซภั ซงัค ์||  จรัน จลัโล 
มารัก โคบินดฺ ||  มิแท่ห์ ปาป ยปัปีแอ ฮรั บินดฺ ||  กรั ฮรั กะรัม ซรัวนั ฮรั กะทา ||  ฮรั ดรักา้ห์ นานกั อูยลั มทัทา ||๒||  
บดัป่ากี เต ยนั ญกั ม่าเฮ ||  สดา สดา ฮรั เก กนุ กา้ห์ ||  ราม นาม โย กแร่ห์ บีจาร ||  เซ ตัน่วนัตฺ กะนี ซนัซาร ||  มนั 
ตนั มุค โบแล่ห์ ฮรั มุคี ||  สดา สดา ยาโนห์ เต ซุคี ||  เอโก เอก เอก ปะชาแน ||  เอต็ อุต กี โอห์้ โซ่ฉ่ี ยาแน ||  นาม 
ซงัค ์ยสิ กา มนั มาเนอา ||  นานกั ติแนห์ นิรันยนั ยาเนอา ||๓||  คุร ประสาด อาปัน อาป ซุแฉ่ ||  เตส็ กี ยาโนห์ 
ตริสนา บุแฉ่ ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั ยสั แกฮ้ตั ||  สรับ   โรค เต โอห์้ ฮรั ยนั แร่ฮตั ||  อนัเดน็ กีรตนั เกวลั บเคอาน ||  
กรัสตฺ แม่ห์ โซอี นิรบาน ||  เอก อูปัร ยสิ ยนั กี อาซา ||  เตส็ กี กะทีแอ ยมั กี พาซา ||  ปารบรัมห์ กี ยสิ มนั ปูค ||  
นานกั ติแซห์ นา ลาแกห์ ดูค ||๔||  ยสิ โก ฮรั ปรัภ มนั จิต อาแว   ||  โซ ซนัตฺ สุเฮลา นฮี ดุลาแว ||  ยสิ ปรัภ อปันา 
กิรปา กแร ||  โซ เซวกั กโฮ่ กิส เต ดะแร ||  แยซา ซา แตซา ดริสทายอา ||  อปัเน   การัจ แม่ห์ อาป สมายอา ||  โซถตั 
โซถตั โซถตั ซีเฉ่อา ||  คุร ประสาด ตตั ซภั บูเฉ่อา ||  ยบั เดโค ตบั ซภั กิช มูล ||  นานกั โซ ซูคมั โซอี อสัทูล ||๕||  
แน่ห์ กิช ยนัแม แน่ห์ กิช มแร ||  อาปัน จลิต อาป ฮี กแร ||  อาวนั ยาวนั ดริสทฺ อนัดริสทฺ ||  อาเกอาการี ต่ารี ซภั 
สริสทฺ ||    
     
 อาเป   อาป สกลั แม่ห์ อาป ||  อเน็ก ยกุตั รัจ ทาป อุทาป    ||  อบินาซี น่าฮี กิช คนัดฺ ||  ต่ารัณ ต๋าร รเฮโอ บแรห์มนัดฺ 
||  อลคั อเป่ว ปุรัค ปัรตาป ||  อาป ยปาเอ ตา นานกั ยาป ||๖||  ยนิ ปรัภ ยาตา โซ โซ่ภาวนัตฺ ||  สกลั ซนัซาร อุถแร 
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เตน็ มนัตฺ ||  ปรัภ เก เซวกั สกลั อุถ่ารัน ||  ปรัภ เก เซวกั ดูค บิซารัน ||  อาเป   เมล เลย กิรปาล ||  คุร กา สบดั ยปั เป๋ย 
นิฮาล ||  อุน  กี เซวา โซอี ลาแก ||  ยสิ โน กริปา กแร่ห์ บดัป่าแก ||  นาม ยปัต ปาแวห์ บิสราม ||  นานกั เตน็ ปุรัค โก 
อูตมั กรั มาน ||๗||  โย กิช กแร โซ ปรัภ แก รังค ์||  สดา สดา บแซ ฮรั ซงัค ์||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย โฮแว โซ โฮย ||  กรัแณ 
ฮาร ปะชาแณ โซย ||  ปรัภ กา กีอา ยนั มีธ ลกานา ||  แยซา ซา แตซา ดริสทานา ||  ยสิ เต อุปเย เตส็ ม่าเฮ สมาเอ ||  
โอย ซุค นิถาน อุนฮู  บนั อาเอ ||  อาปัส โก อาป ดีโน มาน ||  นานกั ปรัภ ยนั เอโก ยาน ||๘||๑๔||  ศโลก ||  สรับ   
กะลา ป่ัรปูร ปรัภ บิรทา ยานนัฮาร ||  ยา แก ซิมรัน อุถรีแอ นานกั เตส็ บลัฮารฺ ||๑||  อสัทฺปดี ||  ทูที กา้ดนัฮาร 
โคปาล ||  สรับ   ยอีา อาเป   ปรัตปาล ||  สกลั กี จินตา ยสิ มนั ม่าเฮ ||  เตส็ เต บิรทา โกอี น่าเฮ ||  เร มนั เมเร สดา ฮรั 
ยาป ||  อบินาซี ปรัภ อาเป   อาป ||  อาปัน กีอา กะชู นา โฮย ||  เย โซ ปรานี โลแจ โกย ||  เตส็ เบน็ นฮี เตแร กิช กาม 
||  กตั นานกั ยปั เอก ฮรั นาม ||๑||  รูปวนัตฺ โฮย น่าฮี โม่แฮ ||  ปรัภ กี โยต สกลั กทั โซ่แฮ ||  ตัน่วนัตา โฮย เกอา โก 
กรัแบ ||  ยา ซภั กิช เตส็ กา ดีอา ดรัแบ ||  อตั ซูรา เย โกอู กะห่าแว ||  ปรัภ กี กะลา บินา แกห์้ ต่าแว ||  เย โก โฮย 
บแฮ ดาตาร ||  เตส็ เดนฮาร ยาแน กาวาร ||  ยสิ คุร ประสาด ตูแท ฮอ โรค ||  นานกั โซ ยนั สดา อโรค ||๒||  เยว็ 
มนัดรั โก ทาแม ทาํมนั ||  เตว็ คุร กา สบดั มแน่ห์ อสัทมัมนั ||  เยว็ ปาคาณ นาว จรั ตแร ||  ปราณี คุร จรัน ลกตั 
นิสตะแร ||  เยว็ อนัถฺการ ดีปัก ปัรกาซ ||  คุร ดรัซนั เดค มนั โฮย บิกาซ ||  เยว็ มฮ่า อุเดอาน แม่ห์ มารัก ปาแว || เตว็ 
ซาถู่   ซงัค ์เมล็ โยต ปรักทาแว ||  เตน็ ซนัตนั กี บาโช ตู๋ร ||  นานกั กี ฮรั โลจา ปูร ||๓||  มนั มูรัค กาเฮ บิลลาอีแอ ||    
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 ปุรับ ลิเค กา ลิเคอา ปาอีแอ ||  ดูค ซูค ปรัภ เดวนัฮาร ||  อวรั เตอาก ตู ติแซห์ จิตาร ||  โย กชั กแร โซอี ซุค มาน ||  
ปู่ ลา กาเฮ พิแร่ห์ อะยาน ||  กอน บสัตฺ อาอี  เตแร ซงัค ์||  ลปัท รเฮโอ รัส โล่บี ปะตงัค ์||  ราม นาม ยปั ฮิรเด ม่าเฮ ||  
นานกั ปัต เซตี กัร๋ ยา่เฮ ||๔||  ยสิ วครั โก แลน ตู อายอา  ||  ราม นาม ซนัตนั กัร๋ ปายอา ||  ตจัยฺ อภิมาน เล่โฮ มนั 
โมลฺ || ราม นาม ฮิรเด แม่ห์ โตลฺ ||  ลาด เคป ซนัแตห์ ซงัค ์จาลฺ ||  อวรั เตอาก บิเคอา ยนัยาล ||  ตัน๋ ตัน๋ กะแฮ ซภั 
โกย ||  มุค อูยลั ฮรั ดรักา้ห์ โซย ||  เอห์้ วาปาร วริะลา วาปาแร ||  นานกั ตา แก สดั บลัฮาแร ||๕||  จรัน ซ่าถ เก โต๋ย 
โต๋ย ปีโอ ||  อรัป ซ่าถ โก อปันา ญีโอ ||  ซ่าถ กี ตู๋ร กแร่ห์ อิสนาน ||  ซ่าถ อูปัร ยาอีแอ กรุบาน ||  ซ่าถ เซวา วดัป่ากี 
ปาอีแอ ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั กีรตนั กาอีแอ ||  อเน็ก บิฆนั เต ซาถู่   ราแค ||  ฮรั กนุ กาย อมัฤต รัส จาแค ||  โอท กะฮี 
ซนัแตห์ ดรั อายอา  ||  สรับ   ซูค นานกั เตห์้ ปายอา ||๖||  มิรตกั โก ยวีาลนัฮาร ||  ปู่ เค โก เดวตั อถารฺ ||  สรับ   
นิถาน ยา กี ดริสที ม่าเฮ ||  ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา ป้าเฮ ||  ซภั กิช เตส็ กา โอห์้ กรัแน โยก ||  เตส็ เบน็ ดูซรั โฮอา นา 
โหก ||  ยปั ยนั สดา สดา เดน็ แรณี ||  ซภั เต อูจ นิรมลั เอห์้  กรัณี ||  กรั กิรปา ยสิ โก นาม ดีอา ||  นานกั โซ ยนั 
นิรมลั ทีอา ||๗||  ยา แก มนั คุร กี ปัรตีต ||  เตส็ ยนั อาแว   ฮรั ปรัภ จีต ||  ปะกตั ปะกตั สุนีแอ เตห์้ โลย ||  ยา แก 
ฮิรแด เอโก โฮย ||  สจั กรัณี สจั ตา กี แร่ฮตั ||  สจั ฮิรแด สตั มุค แกฮ้ตั ||  ซาจี ดริสทฺ ซาจา อาการฺ ||  สจั วรัแต ซาจา 
ปาซารฺ ||  ปารบรัมห์ เยน็ สจั กรั ยาตา ||  นานกั โซ ยนั สจั สมาตา  ||๘||๑๕||  ศโลก ||  รูป นา เรค นา รังค ์กิช ตเรห์ 
คุณ เต ปรัภ ป๋ิน ||  ติแซห์ บุฉ่าเอ นานกา ยสิ โฮแว สุประซนั ||๑||  อสัทฺปดี ||  อบินาซี ปรัภ มนั แม่ห์ ราค ||  มานุค กี 
ตู ปรีต เตอาก ||  เตส็ เต ปแร น่าฮี กิช โกย ||  สรับ   นิรันตรั เอโก โซย ||  อาเป   บีนา อาเป   ดานา ||  แกฮ้รั กมัภีร 
กะฮีร สุยานา ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซุร โคบินดฺ ||  กริปา นิถาน ดยัอาล บคัซนัดฺ ||  ซ่าถ เตเร กี จรันี เปา ||    
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 นานกั แก มนั เอห์้ อนัเรา ||๑||  มนัซา ปูรัน ซรันา โยก ||  โย กรั ปายอา โซอี โหก ||  หะรัน ปะรัน ยา กา เนตรึ โพรฺ 
||  เตส็ กา มนัตรึ นา ยาแน โฮรฺ ||  อนดั รูป มงัคลั สดั ยา แก ||  สรับ   โทก สุนีแอห์ กัร๋ ตา แก ||  ราจยฺ แม่ห์ ราจยฺ 
โยก แม่ห์ โยกี ||  ตปั แม่ห์ ตะปีซรั กรัสตฺ แม่ห์ โป่กี ||  ติอ๋าย ติอ๋าย ปักแตห์ ซุค ปายอา ||  นานกั เตส็ ปุรัค กา กิแน 
อนัตฺ นา ปายอา ||๒||  ยา กี ลีลา กี เมต็ น่าเฮ ||  สกลั เดว ห่าเร เอากา้ห์ ||  ปิตา กา ยนมั เก ยาแน ปูต ||  สกลั ปโรอี 
อปัแน ซูต ||  สุมตั กิอาน คิอ๋าน ยนิ เดย ์|| ยนั ดาส นาม ติอ่าแวห์่ เซอ ์||  เตห์้ คุณ แม่ห์ ยา โก ปัรหม่าแอ ||  ยนมั มแร 
เพร็ อาแว   ยาเอ ||  อูจ นีจ เตส็ เก อสัทาน ||  แยซา ยนาแว แตซา นานกั ยาน ||๓||  นานา รูป นานา ยา เก รังค ์||  
นานา เป๋ค กแร่ห์ เอก็ รังค ์||  นานา เบถ็ กีโน บิสทาร ||  ปรัภ อบินาซี เอกงัการ ||  นานา จลิต กเร คิน ม่าเฮ ||  ปูร 
รเฮโอ ปูรัน ซภั ธาย ||  นานา เบถ็ กรั บนตั บนาอี ||  อปันี กีมตั อาเป   ปาอี ||  ซภั กทั เตส็ เก ซภั เตส็ เก เธา ||  ยปั 
ยปั ยแีว นานกั ฮรั เนา ||๔||  นาม เก ต่าเร สกัเล ยนัตฺ ||  นาม เก ต่าเร คนัดฺ บแรห์มนัดฺ ||  นาม เก ต่าเร ซิมรัต เบด 
ปุราน ||  นาม เก ต่าเร สุนนั กิอาน ติอ๋าน ||  นาม เก ต่าเร อากาซ ปาตาล ||  นาม เก ต่าเร สกลั อาการฺ ||  นาม เก ต่าเร 
ปุรีอา ซภั ปะหวนั ||  นาม แก ซงัค ์อุถเร ซุน ซรัวนั ||  กรั กิรปา ยสิ อาปแน นาม ลาเอ ||  นานกั จอเท ปัด แม่ห์ โซ 
ยนั กตั ปาเอ ||๕||  รูป สตั ยา กา สตั อสัทาน ||  ปุรัค สตั เกวลั ปัรถาน ||  กรัตูต สตั สตั ยา กี บาณี ||  สตั ปุรัค ซภั 
ม่าเฮ สมาณี  ||  สตั กะรัม ยา กี รัจนา สตั ||  มูล สตั สตั อุตปัต ||  สตั กรัณี นิรมลั นิรมะลี ||  ยแิซห์ บุฉ่าเอ ติแซห์ 
ซภั ปะลี ||  สตั นาม ปรัภ กา ซุคดาอี ||  บิสวาส สตั นานกั คุร เต ปาอี ||๖||  สตั บจนั ซาถู่   อุปเดส ||  สตั เต ยนั ยา 
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แก ริแด ประเวส ||  สตั นิรัต บูแฉ่ เย โกย ||  นาม ยปัต ตา กี กตั โฮย ||  อาป สัต กีอา ซภั สตั ||  อาเป   ยาแน 
อปันีเมต็ กตั ||    
     
 ยสิ กี สริสทฺ โซ กรัแณฮาร ||  อวรั นา บูจฉฺ กะรัต บีจาร ||  กรัเต กี เมต็ นา ยาแน กีอา ||  นานกั โย เตส็ ป่าแว โซ 
วรัตีอา ||๗||  บิสมนั บิซมั เป๋ย บิสมาด ||  เยน็ บูเฉ่อา เตส็ อายอา  สวาด ||  ปรัภ แก รังค ์ราจ ยนั รเฮ่ ||  คุร แก บจนั 
ปะดารัท ลเฮ่ ||  โอย ดาเต ดุค กาทนัฮาร ||  ยา แก ซงัค ์ตแร ซนัซาร ||  ยนั กา เซวกั โซ วดัป่ากี ||  ยนั แก ซงัค ์เอก 
เลว็ ลากี ||  กนุ โคบิด กีรตนั ยนั กาแว ||  คุร ประสาด นานกั พลั ปาแว ||๘||๑๖||  ศโลก ||  อาด สจั ยกุาด สจั ||  แฮ เป๋ 
สจั นานกั โฮซี เป๋ สจั ||๑||  อสัทฺปดี ||  จรัน สตั สตั ปัรซนัฮาร ||  ปูญา สัต สตั เซวดาร ||  ดรัซนั สตั สตั เปคนัฮาร ||  
นาม สตั สตั ติอ่าวนัฮาร ||  อาป สตั สัต ซภั ต่ารี ||  อาเป   คุณ อาเป   คุณการี ||  สบดั สตั สตั ปรัภ บกัตา ||  สุรัต สตั 
สตั ยสั ซุนตา ||  บุฉนัฮาร โก สตั ซภั โฮย ||  นานกั สตั สัต ปรัภ โซย ||๑||  สัต สะรูป    ริแด เยน็ มาเนอา ||  กะรัน 
กราวนั เตน็ มูล ปะชาเนอา ||  ยา แก ริแด บิสวาส ปรัภ อายอา  ||  ตตั กิอาน เตส็ มนั ปรักทายอา ||  แป๋ เต นิรภอ 
โฮย บซานา ||  ยสิ เต อุปเยอา เตส็ ม่าเฮ สะมานา ||  บสัตฺ ม่าเฮ เล บสัตฺ กะดาอี ||  ตา โก ป๋ิน นา แกห์้นา ยาอี ||  บูแฉ่ 
บูฉัน่ฮาร บิเบก ||  นาราเอน็ มิเล นานกั เอก ||๒||  ธากุร กา เซวกั อาเกอาการี ||  ธากรุ กา เซวกั สดา ปูญารี ||  ธากรุ 
เก เซวกั แก มนั ปัรตีต ||  ธากุร เก เซวกั กี นิรมลั รีต ||  ธากรุ โก เซวกั ยาแน ซงัค ์||  ปรัภ กา เซวกั นาม แก รังค ์||  
เซวกั โก ปรัภ ปาลนัฮารา ||  เซวกั กี ราแค นิรังการา ||  โซ เซวกั ยสิ ดยัอา ปรัภ ต่าแร ||  นานกั โซ เซวกั ซาส ซาส 
สมาแร ||๓||  อปัเน   ยนั กา ปัรดา ด่าแก ||  อปัเน เซวกั กี ซรัปัร ราแค ||  อปัเน ดาส โก เดย ์วดาอี ||  อปัเน เซวกั โก 
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นาม ยปาอี ||  อปัเน เซวกั กี อาป ปัต ราแค ||  ตา กี กตั เมต็ โกย นา ลาแค ||  ปรัภ เก เซวกั โก โก นา ปฮูแจ ||  ปรัภ 
เก เซวกั อูจ เต อเูจ ||  โย ปรัภ อปันี เซวา ลายอา ||  นานกั โซ เซวกั แดห์้ ดิส ปรักทายอา ||๔||  นีกี กีรี แม่ห์ กลั ราแค 
||  ปะซมั กแร ลสักรั โกท ลาแค ||  ยสิ กา ซาส นา กา้ดตั อาป ||    
     
 ตา โก ราคตั เด กรั หาท ||  มานสั ยตนั กะรัต บโฮ่ ปาต ||  เตส็ เก กรัตบั บิรเท ยาต ||  มาแร นา ราแค อวรฺั นา โกย ||  
สรับ   ยอีา กา ราคา โซย ||  กาเฮ โซจ กแร่ห์ เร ปราณี ||  ยปั นานกั ปรัภ อลคั วดิาณี ||๕||  บารัง บาร บาร ปรัภ 
ยปัปีแอ ||  ปี อมัฤต เอห์้ มนั ตนั ตระปีแอ ||  นาม รตนั เยน็ คุรมุข ปายอา ||  เตส็ กิช อวรฺั น่าฮี ดริสทายอา ||  นาม 
ตัน๋ นาโม รูป รังค ์||  นาโม ซุค ฮรั นาม กา ซงัค ์||  นาม รัส โย ยนั ตริปตาเน ||  มนั ตนั นาแม่ห์ นาม สมาเน ||  อูธตั 
แบธตั โซวตั นาม ||  กโฮ่ นานกั ยนั แก สดั กาม ||๖||  โบโล่ห์ ยสั เยห์่บา เดน็ ราต ||  ปรัภ อปัแน ยนั กีนี ดาต ||  
กแร่ห์ ปะกตั อาตมั แก จาย ||  ปรัภ อปัเน เซ็ว รแฮ่ สมาย ||  โย โฮอา โฮวตั โซ ยาแน ||  ปรัภ อปัเน กา หุกมั 
ปะชาแน ||  เตส็ กี แม่ห์มา กอน บคาโน ||  เตส็ กา กนุ แกห์้ เอก นา ยาโน ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ บะแซ่ห์ ฮยเูร ||  กโฮ่ 
นานกั เซอี ยนั ปูเร ||๗||  มนั เมเร เตน็ กี โอท เล่ห์ ||  มนั ตนั อปันา เตน็ ยนั เดห์้ ||  เยน็ ยนั อปันา ประภู ปะชาตา ||  
โซ ยนั สรับ   โทก กา ดาตา ||  เตส็ กี สรัน สรับ   ซุค ปาแวห์ ||  เตส็ แก ดะรัส ซภั ปาป มิทาแวห์่ ||  อวรั เซอานปั 
สกัลี ชาด ||  เตส็ ยนั กี ตู เซวา ลาก ||  อาวนั ยาน นา โฮว ีเตรา ||  นานกั เตส็ ยนั เก ปูโญห์ สดั แปรา ||๘||๑๗||  
ศโลก ||  สัต ปุรัค เยน็ ยาเนอา สตัคุร เตส็ กา เนา ||  เตส็ แก ซงัค ์ซิกข ์   อุถแร นานกั ฮรั กุน เกา ||๑||  อสัทฺปดี ||  
สตัคุร ซิกข ์กี กแร ปรัตปาล ||  เซวกั โก คุร สดา ดยัอาล ||  ซิกข ์กี คุร ดุระมตั มลั หิแร ||  คุร บจันี ฮรั นาม อุจแร ||  
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สตัคุร ซิกข ์เก บนัถัน่ กาแท ||  คุร กา ซิกข ์   บิการ เต ห่าแท ||  สตัคุร ซิกข ์โก นาม ตัน๋ เดย ์||  คุร กา ซิกข ์   
วดัป่ากี เฮ ||  สตัคุร ซิกข ์กา หะลตั ปะลตั สวาแร ||  นานกั สตัคุร ซิกข ์โก ญีอ ์นาล สมาแร ||๑||  คุร แก กแร่ห์ เซวกั 
โย รแฮ่ ||  คุร กี อาเกอา มนั แม่ห์ สะแฮ ||  อาปัส โก กรั กชั นา ยนาแว ||  ฮรั ฮรั นาม ริแด สดั ติอ่าแว ||  มนั เบแจ 
สตัคุร แก ปาส ||  เตส็ เซวกั เก การัจ ราส ||  เซวา กะรัต โฮย เน่ห์กามี ||  เตส็ โก โหต ปราปัต สุอามี ||    
     
 อปันี กริปา ยสิ อาป กเรย ์||  นานกั โซ เซวกั คุร กี มตั เลย ์||๒||  บีส บิสเว คุร กา มนั มาแน ||  โซ เซวกั ปัรเมซุร กี 
กตั ยาแน ||  โซ สตัคุร ยสิ ริแด ฮรั เนา ||  อเน็ก บาร คุร โก บลั เยา ||  สรับ   นิถาน ญีอ ์กา ดาตา ||  อาธ แป้ฮรั 
ปารบรัมห์ รังค ์ราตา ||  บรัมห์ แม่ห์ ยนั ยนั แม่ห์ ปารบรัมห์ ||  เอแกห์้   อาป นฮี กชั ปะรัม ||  แซ่ฮสั เซอานปั เลยอา 
นา ยาอีแอ ||  นานกั แอซา      คุร บดัป่ากี ปาอีแอ ||๓||  สพลั ดรัซนั เปคตั ปุนีต ||  ปัรซตั จรัน กตั นิรมลั รีต ||  เป่ทตั 
ซงัค ์ราม กนุ รเว ||  ปารบรัมห์ กี ดรักา้ห์ กะเว ||  ซุน กรั บจนั กะรัน อาข่าเน ||  มนั ซนัโตค อาตมั ปะตีอาเน ||  ปูรา 
คุร อะเคโอ ยา กา มนัตรึ ||  อมัฤต ดริสทฺ เปแค โฮย ซนัตฺ ||  คุณ เบอนัตฺ กีมตั นฮี ปาย ||  นานกั ยสิ ป่าแว เตส็ เลย 
มิลาย ||๔||  เยห์่บา เอก อุสตตั อเนก  ||  สตั ปุรัค ปูรัน บิเบก || กาฮู โบลฺ นา ปฮุจตั ปรานี ||  อะกมั อะโกจรั ปรัภ 
นิรบานี ||  นิราฮาร นิรแวร ซุคดาอี ||  ตา กี กีมตั กิแน นา ปาอี ||  อเน็ก ปะกตั บนัดนั เน็ต กแร่ห์ ||  จรัน กมลั ฮิรแด 
ซิมแร่ห์ ||  สดั บลัฮารี สตัคุร อปัเน ||  นานกั ยสิ ประสาด แอซา      ปรัภ ยปัเน ||๕||  เอห์้ ฮรั รัส ปาแว ยนั โกย ||  
อมัฤต ปีแว อมรั โซ โฮย ||  อุส ปุรัค กา น่าฮี กะเด บินาส || ยา แก มนั ปรักเท กนุตาซ ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั กา นาม เลย ์
||  สจั อุปเดส เซวกั โก เดย ์||  โม่ห์ มายอา แก ซงัค ์นา เลป ||  มนั แม่ห์ ราแค ฮรั ฮรั เอก ||  อนัถฺการ ดีปัก ปัรกาเซ ||  
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นานกั ปะรัม โม่ห์ ดุค แตห์้ เต นาเซ ||๖||  ตะปัต ม่าเฮ ธาฎ วรัตาอี ||  อนดฺั เป่ยอา ดุค นาเธ ป่าอี ||  ยนมั มรัน เก มิเท 
อนัเดเซ ||  ซาถู่   เก ปูรัน อุปเดเซ ||  ป๋อ จูกา นิรภอ โฮย บะเซ ||  สกลั เบอาถฺ มนั เต แค นะเซ ||  ยสิ กา ซา เตน็ 
กิรปา ต่ารี ||  ซ่าถซงัค ์ยปั นาม มุรารี ||  เทต็ ปาอี จูเก ปะหราํ กะวนั ||  ซุน นานกั ฮรั ฮรั ยสั ซรัวนั ||๗||  นิรกนุ อาป 
ซรัคุน ป๋ี โอฮี้ ||  กะลา ต๋าร เยน็ สกัลี โม่ฮี ||  อปัเน จริต ปรัภ อาป บนาเอ ||  อปันี     กีมตั อาเป   ปาเอ ||  ฮรั เบน็ 
ดูยา น่าฮี โกย ||  สรับ   นิรันตรั เอโก โซย ||  โอต โปต รเวอา รูป รังค ์||  เป๋ย ประกาซ ซ่าถ แก ซงัค ์||    
     
 รัจ รัจนา อปันี กลั ต่ารี ||  อเน็ก บาร นานกั บลัฮารี ||๘||๑๘||  ศโลก ||  ซาท นา จาแล เบน็ ปะยนั บิเคอา สกัลี ชาร ||  
ฮรั ฮรั นาม กมาวนา นานกั เอห์้ ตัน๋ ซาร ||๑||  อสัทฺปดี ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ กแร่ห์ บีจาร ||  เอก ซิมมรั นาม อาถารฺ ||  
อวรั อุปาว  ซภั มีต บิซาโรห์ ||  จรัน กมลั ริด แม่ห์ อุร ต่าโรห์ ||  กะรัน การัน โซ ปรัภ ซมัรัท ||  ดริรึ กรั กะโฮ นาม 
ฮรั วทั ||  เอห์้ ตัน๋ ซนัโจห์ โฮโวห์ ปักวนัตฺ ||  ซนัตฺ ยนา กา นิรมลั มนัตฺ ||  เอก อาส ราโค่ห์ มนั ม่าเฮ ||  สรับ   โรค 
นานกั เมท็ ยา่เฮ ||๑||  ยสิ ตัน๋ โก จาร กุนท อุธ ต่าแวห์่ ||  โซ ตัน๋ ฮรั เซวา เต ปาแวห์ ||  ยสิ ซุค โก เน็ต บาแช่ห์ มีต ||  
โซ ซุค ซาถู่   ซงัค ์ปรีต ||  ยสิ โซ่ภา โก กแร่ห์ ปะลี กรันี ||  ซา โซ่ภา ปัจยฺ ฮรั กี ซรันี ||  อเน็ก อุปาว ี โรค นา ยาย ||  
โรค มิแท ฮรั เอาคถั ลาย ||  สรับ   นิถาน แม่ห์ ฮรั นาม นิถาน ||  ยปั นานกั ดรักา้ห์ ปัรวาน ||๒||  มนั ปัรโบโถ่ห์ ฮรั 
แก นาย ||  แดห์้ ดิส ต่าวตั อาแว   ธาย ||  ตา โก บิฆนั นา ลาแก โกย ||  ยา แก ริแด บแซ ฮรั โซย ||  กลั ตาตี ธานฎํา 
ฮรั เนา ||  ซิมมรั ซิมมรั สดา ซุค เปา ||  ป๋อ บินแซ ปูรัน โฮย อาส ||  ปะกตั ป๋าย อาตมั ปัรกาซ ||  เตต็ กัร๋ ยาย บแซ 
อบินาซี ||  กโฮ่ นานกั กาที ยมั พาซี ||๓||  ตตั บีจาร กะแฮ ยนั ซาจา ||  ยนมั มแร โซ กาโจ กาจา ||  อาวา  กะวนั มิแท 
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ปรัภ เซว ||  อาป เตอาก สรัน คุรเทว ||  เอว็ รตนั ยนมั กา โฮย อุถาร ||  ฮรั ฮรั ซิมมรั ปราน อาถารฺ ||  อเน็ก อุปาว  นา 
ชูทนัฮาเร ||  ซิมรัต ซาสตึ เบด บีจาเร ||  ฮรั กี ปะกตั กแร่ห์ มนั ลาย ||  มนั บนัชตั นานกั พลั ปาย ||๔||  ซงัค ์นา 
จาลสั เตแร ตะนา ||  ตูน ํเกอา ลปัทาแวห์่ มูรัค มนา ||  สุต มีต กทุาํบฺ อรั บนัตา ||  เอน็ เต กโฮ่ ตุม กวนั สนาทา ||  
ราจยฺ รังค ์มายอา บิสทาร ||  เอน็ เต กโฮ่ กวนั ฉุทการ ||  อสั หสัตี รัท อสัวารี ||  จู่ธา ดมัพฺ จู่ธ ปาซารี ||  เยน็ ดีเอ เตส็ 
บุแฉ่ นา เบกานา ||  นาม บิซาร นานกั ปัชตานา ||๕||  คุร กี มตั ตูน ํเล่ห์ อิอาเน  ||  ปะกตั บินา บโฮ่ ดูเบ เซอาเน ||  
ฮรั กี ปะกตั กแร่ห์ มนั มีต ||  นิรมลั โฮย ตุหม่าโร จีต ||  จรัน กมลั ราโค่ห์ มนั ม่าเฮ ||    
     
 ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ยา่เฮ ||  อาป ยปัโปห์ เอารา นาม ยปาโวห์ ||  ซุนตฺ แกฮ้ตั แร่ฮตั กตั ปาโวห์ ||  ซาร ปู๋ ต สัต ฮรั 
โก เนา ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย นานกั กนุ เกา ||๖||  กนุ กาวตั เตรี อุตรัส แมลฺ ||  บินสั ยาย ห่อแม บิค แพลฺ ||  โฮเอ อจินตฺ 
บแซ ซุค นาล ||  ซาส กราส ฮรั นาม สะมาล ||  ชาด เซอานปั สกัลี มนา ||  ซ่าถซงัค ์ปาแวห์ สจั ตะนา ||  ฮรั ปูนย ี
ซนัจฺ    กแร่ห์ บิวฮาร ||  อีฮา ซุค ดรักา้ห์ แยการ ||  สรับ   นิรันตรั เอโก เดค ||  กโฮ่ นานกั ยา แก มสัตกั เลค ||๗||  
เอโก ยปั เอโก ซาล่าห์ ||  เอก ซิมมรั เอโก มนั อา้ห์  ||  เอกสั เก กนุ เกา อนนัตฺ ||  มนั ตนั ยาป เอก ปักวนัตฺ ||  เอโก 
เอก เอก ฮรั อาป ||  ปูรัน ปูร รเฮโอ ปรัภ เบอาป ||  อเน็ก บิสทาร เอก เต เป๋ย ||  เอก อราถ ปราชตั เกย ||  มนั ตนั 
อนัตรั เอก ปรัภ ราตา ||  คุร ประสาด นานกั เอก็ ยาตา ||๘||๑๙||  ศโลก ||  พิรัต พิรัต ปรัภ อายอา  ปะเรอา ตอ ซรันาย 
||  นานกั กี ปรัภ เบนตี อปันี ปักตี ลาย ||๑||  อสัทฺปดี ||  ยาจกั ยนั ยาแจ ปรัภ ดาน ||  กรั กิรปา เดโวห์ ฮรั นาม ||  ซ่าถ 
ยนา กี มาโก ตู๋ร ||  ปารบรัมห์ เมรี ซรัถ่า ปูร ||  สดา สดา ปรัภ เก กนุ กาโว ||  ซาส ซาส ปรัภ ตุแมห์ ติอ่าโว ||  จรัน 
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กมลั เซ็ว ลาแก ปรีต ||  ปะกตั กะโร ปรัภ กี เน็ต นีต ||  เอก โอท เอโก อาถารฺ ||  นานกั มาแก นาม ปรัภ ซาร ||๑||  
ปรัภ กี ดริสทฺ มฮ่า ซุค โฮย ||  ฮรั รัส ปาแว บิรลา โกย ||  ยนิ จาเคอา เซ ยนั ตริปตาเน ||  ปูรัน ปุรัค นฮี โดลาเน ||  
ซุภรั ปะเร เปรม รัส รังค ์||  อุปแย เจา ซ่าถ แก ซงัค ์||  ปะเร สรัน อาน ซภั เตอาก ||  อนัตรั ประกาซ อนัเดน็ เลว็ 
ลาก ||  บดัป่ากี ยปัเปอา ปรัภ โซย ||  นานกั นาม รัตเต ซุค โฮย ||๒||  เซวกั กี มนัซา ปูรี ไป๋ ||  สัตคุร เต นิรมลั มตั 
ลอี ||  ยนั โก ปรัภ โฮยโอ ดยัอาล ||  เซวกั กีโน สดา นิฮาล ||  บนัถัน่ กาท มุกตั ยนั เป่ยอา ||  ยนมั มรัน ดูค ปะหราํ 
เกยอา ||  อิช ปุนี ซรัถ่า ซภั ปูรี ||  เราว ์รเฮอา สดั ซงัค ์ฮยรีู ||  ยสิ กา ซา เตน็ ลีอา มิลาย ||  นานกั ปักตี นาม สมาย 
||๓||  โซ เกว็ บิสแร เย ก๋าล นา ป่าแน ||  โซ เกว็ บิสแร เย กีอา ยาแน ||    
     
 โซ เกว็ บิสแร เยน็ ซภั กิช ดีอา ||  โซ เกว็ บิสแร เย ยวีนั ยอีา ||  โซ เกว็ บิสแร เย อคนั แม่ห์ ราแค ||  คุร ประสาด 
โก บิรลา ลาแค ||  โซ เกว็ บิสแร เย บิค เต กา้แด ||  ยนมั ยนมั กา ทูทา กา้แด่ ||  คุร ปูแร ตตั เอแ้ฮ บุฉ่ายอา ||  ปรัภ 
อปันา นานกั ยนั ติอ๋ายอา ||๔||  ซายนั ซนัตฺ กแร่ห์ เอห์้ กาม ||  อาน เตอาก ยปัโปห์ ฮรั นาม ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั 
ซุค ปาโวห์ ||  อาป ยปัโปห์ เอาแรห์ นาม ยปาโวห์ ||  ปะกตั ป๋าย ตรีแอ ซนัซาร ||  เบน็ ปักตี ตนั โฮซี ชาร ||  สรับ   
กเลอาณ ซูค เน็ถ นาม ||  บูดตั ยาต ปาเอ บิสราม ||  สกลั ดูค กา โฮวตั นาซ ||  นานกั นาม ยปัโปห์ กนุตาซ ||๕||  
อุปย ีปรีต เปรม รัส เจา ||  มนั ตนั อนัตรั เอฮี้  สุเอา ||  เนตะโรห์ เปค ดะรัส ซุค โฮย ||  มนั บิกแซ ซ่าถ จรัน โต๋ย ||  
ปะกตั ยนา แก มนั ตนั รังค ์||  บิรลา โกอู ปาแว ซงัค ์||  เอก บสัตฺ ดีแย กรั เมยอา ||  คุร ประสาด นาม ยปั เลยอา ||  
ตา กี อุปมา กฮี นา ยาย ||  นานกั รเฮอา สรับ   สมาย ||๖||  ปรัภ บคัซนัดฺ ดีน ดยัอาล ||  ปะกตั วชลั สดา กิรปาล ||  
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อนาท นาท โคบินดฺ กปุาล ||  สรับ   กะทา กะรัต ปรัตปาล ||  อาด ปุรัค การัณ กรัตาร ||  ปะกตั ยนา เก ปราน อถารฺ ||  
โย โย ยแป โซ โฮย ปุนีต ||  ปะกตั ป๋าย ลาแว มนั ฮีต ||  ฮมั นิรกนีุอาร นีจ อะยาน ||  นานกั ตุมรี สรัน ปุรัค 
ปักหวาน ||๗||  สรับ   แบกนุธฺ มุกตั โมค ปาเอ ||  เอก นิมคั ฮรั เก กนุ กาเอ ||  อเน็ก ราจยฺ โปคค ์บเดอาอี ||  ฮรั เก 
นาม กี กะทา มนั ป่าอี ||  บโฮ่ โป่ยนั กาปัร ซงัคีต ||  รัสนา ยปัตี ฮรั ฮรั นีต ||  ปะลี โซ กรันี โซ่ภา ตัน่วนัตฺ ||  ฮิรแด 
บะเซ ปูรัน คุร มนัตฺ ||  ซ่าถซงัค ์ปรัภ เดโฮ นิวาส ||  สรับ   ซูค นานกั ปัรกาซ ||๘||๒o||  ศโลก ||  ซรัคุน นิรกนุ 
นิรังการ ซุน สมาถ่ี อาป ||  อาปัน กีอา นานกา อาเป   ฮี เพร็ ยาป ||๑||  อสัทฺปดี ||  ยบั อการ เอห์้ กชั นา ดริสเทตา ||  
ปาป ปุน ตบั แกห์้ เต โห่ตา ||  ยบั ต่ารี อาปัน ซุน สมาถ ||  ตบั แบรฺ บิโรถ กิส ซงัค ์กมาต ||  ยบั เอส็ กา บะรัน เจฮ้นั 
นา ยาปัต ||  ตบั ฮรัค โศก กโฮ่ กิแซห์ เบอาปัต ||  ยบั อาปัน อาป อาป ปารบรัมห์ ||  ตบั โม่ห์ กฮ่า กิส โฮวตั ปะรัม ||    
     
 อาปัน เคลฺ อาป วรัตียา ||  นานกั กรัแนฮาร นา ดูยา ||๑||  ยบั โฮวตั ปรัภ เกวลั ตะนี ||  ตบั บนัถฺ มุกตั กโฮ่ กิส โก 
กะนี ||  ยบั เอแกห์้   ฮรั อะกมั อปารฺ ||  ตบั นรัก สุรัก กโฮ่ กอน ออตาร ||  ยบั นิรกนุ ปรัภ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ตบั เศว็ 
สะกตั กโฮ่ กิต ธาย ||  ยบั อาแปห์ อาป อปันี โยต ตะแร ||  ตบั กวนั นิดรั กวนั กตั ดะแร ||  อาปัน จลิต อาป 
กรัแนฮาร ||  นานกั ธากรุ อะกมั อปารฺ ||๒||  อบินาซี ซุค อาปัน อาซนั ||  แตห์้ ยนมั มรัน กโฮ่ กฮ่า บินาซนั ||  ยบั 
ปูรัน กรัตา ปรัภ โซย ||  ตบั ยมั กี ตราส กโฮ่ กิส โฮย ||  ยบั อบิกตั อะโกจรั ปรัภ เอกา ||  ตบั จิตรึ กปัุต กิส ปูชตั 
เลคา ||  ยบั นาท นิรันยนั อะโกจรั อกา้เถ่ ||  ตบั กอน ฉุเท กอน บนัถัน่ บาเถ่ ||  อาปัน อาป อาป ฮี อะจรฺัยา ||  นานกั 
อาปัน รูป อาป ฮี อุปัรยา  ||๓||  แยห์ นิรมลั ปุรัค ปุรัค ปัต โห่ตา ||  แตห์้ เบน็ แมลฺ กโฮ่ เกอา โต่ตา ||  แยห์ นิรันยนั 
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นิรังการ นิรบาน ||  แตห์้ กอน โก มาน กอน อภิมาน ||  แยห์ สะรูป เกวลั ญกัดีส ||  แตห์้ ชลั ฉิดรึ ลกตั กโฮ่ กีส ||  
แยห์ โยต สะรูปี  โยต ซงัค ์สมาแว ||  แตห์้ กิแซห์ ปูค กวนั ตริปตาแว ||  กะรัน กราวนั กรัแนฮาร ||  นานกั กรัเต กา 
น่าเฮ สุมาร ||๔||  ยบั อปันี โซ่ภา อาปัน ซงัค ์บนาอี ||  ตบั กวนั มาย บาป มิตรึ สุต ป่าอี ||  แยห์ สรับ   กะลา อาแปห์ 
ปัรบีน ||  แตห์้ เบด กะเตบ กฮ่า โกอู จีน ||  ยบั อาปัน อาป อาป อุร ต่าแร ||  ตอ สกนั อปัสฺกนั กฮ่า บีจาแร ||  แยห์ 
อาปัน อูจ อาปัน อาป เนรา ||  แตห์้ กอน ธากรุ กอน กะฮีแอ เจรา ||  บิสมนั บิซมั รเฮ่ บิสมาด ||  นานกั อปันี กตั 
ยาโนห์ อาป ||๕||  แยห์ อะชลั อเชด อเปด สมายอา ||  อูฮา กิแซห์ เบอาปัต มายอา ||  อาปัส โก อาแปห์ อาเดส ||  เตห์้ 
คุณ กา น่าฮี ปัรเวส ||  แยห์ เอแกห์้   เอก เอก ปักวนัตา ||  แตห์้ กอน อจินตฺ กิส ลาแก จินตา ||  แยห์ อาปัน อาป อาป 
ปะตีอารา ||  แตห์้ กอน กะแท กอน ซุนแนฮารา ||  บโฮ่ เบอนัตฺ อูจ เต อูจา ||  นานกั อาปัส โก อาแปห์ ปฮูจา ||๖||  
แยห์ อาป รเจโอ ปัรปันจฺ อการ ||  เตห์้ คุณ แม่ห์ กีโน บิสทาร ||  ปาป ปุน แตห์้ ไป๋ กะห่าวตั ||    
     
 โกอู นรัก โกอู สุรัก บนัชาวตั ||  อาล ยาล มายอา ยนัยาล ||  ห่อแม โม่ห์ ปะรัม แป๋ ป๋ารฺ ||  ดูค ซูค มาน อปัมาน ||  
อเน็ก ประการ กีโอ บเคอาน ||  อาปัน เคลฺ อาป กรั เดแค ||  เคลฺ ซงัโกแจ ตอ นานกั เอแก ||๗||  แยห์ อบิกตั ปะกตั 
แตห์้ อาป ||  แยห์ ปัสแร ปาซารฺ ซนัตฺ ปัรตาป ||  โดฮู ปาค กา อาแปห์ ตะนี ||  อุน  กี โซ่ภา อุนฮู  บนี ||  อาแปห์ 
กอตกั กแร อนดั โจจยฺ ||  อาแปห์ รัส โป่กนั นิรโยก ||  ยสิ ป่าแว เตส็ อาปัน นาย ลาแว ||  ยสิ ป่าแว เตส็ เคลฺ คิลาแว 
||  เบสุมาร อท่าห์ อะกนตั อโตแล ||  เยว็ บุลาโวห์่ เตว็ นานกั ดาส โบแล ||๘||๒๑||  ศโลก ||  ญีอ ์ยนัตฺ เก ธากรุา 
อาเป   วรัตณัฮารฺ ||  นานกั เอโก ปัสเรอา ดูยา แกห์้ ดริสทาร ||๑||  อสัทฺปดี ||  อาป กะแท อาป ซุนแนฮาร ||  อาแปห์ 
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เอก อาป บิสทาร ||  ยา เตส็ ป่าแว ตา สริสทฺ อุปาเอ ||  อาปแน ป่าแณ เลย สมาเอ ||  ตุม เต ป๋ิน นฮี กิช โฮย ||  อาปัน 
ซูต ซภั ยกตั โปรย ||  ยา โก ปรัภ ญีโอ อาป บุฉ่าเอ ||  สจั นาม โซอี ยนั ปาเอ ||  โซ ซมัดรัซี  ตตั กา เบตา ||  นานกั 
สกลั สริสทฺ กา เยตา ||๑||  ญีอ ์ยนัตรึ ซภั ตา แก หาท ||  ดีน ดยัอาล อนาท โก นาท ||  ยสิ ราแค เตส็ โกย นา มาแร ||  
โซ มูอา ยสิ มโน่ห์ บิซาแร ||  เตส็ ตจัยฺ อวรั กฮ่า โก ยาย ||  ซภั ศิร เอก นิรันยนั ราย ||  ญีอ ์กี ยกุตั ยา แก ซภั หาท ||  
อนัตรั บา้ฮรั ยาโนห์ ซาท ||  กนุ นิถาน เบอนัตฺ อปารฺ ||  นานกั ดาส สดา บลัฮารฺ ||๒||  ปูรัน ปูร รเฮ่ ดยัอาล ||  ซภั 
อูปัร โฮวตั กิรปาล ||  อปัเน กรัตบั ยาแน อาป ||  อนัตรัยามี รเฮโอ เบอาป ||  ปรัตปาแล ยอีนั บโฮ่ ปาต ||  โย โย 
รเจโอ โซ ติแซห์ ติอาต ||  ยสิ ป่าแว เตส็ เลย มิลาย ||  ปะกตั กแร่ห์ ฮรั เก คุณ กาย ||  มนั อนัตรั บิสวาส กรั มาเนอา 
||  กรันฮาร นานกั เอก็ ยาเนอา ||๓||  ยนั ลากา ฮรั เอแก นาย ||  เตส็ กี อาส นา บิรที ยาย ||  เซวกั โก เซวา บนั อาอี  ||  
หุกมั บูจฉฺ ปะรัม ปัด ปาอี ||  เอส็ เต อูปัร นฮี บีจาร ||  ยา แก มนั บะเซอา นิรังการ ||  บนัถัน่ โตรฺ เป๋ย นิรแวร ||  
อนัเดน็ ปูแญห์ คุร เก แปรฺ ||  เอห์้  โลก ซุคีเอ ปัรโลก สุเฮเล ||    
     
 นานกั ฮรั ปรัภ อาแปห์ เมเล ||๔||  ซ่าถซงัค ์เมล็ กแร่ห์ อนนัดฺ ||  กนุ กาโวห์่ ปรัภ ปัรมานนัดฺ ||  ราม นาม ตตั กแร่ห์ 
บีจาร ||  ดรุลภั เดห์้ กา กแร่ห์ อุถาร ||  อมัฤต บจนั ฮรั เก กนุ เกา ||  ปราน ตรัน กา เอแ้ฮ สุเอา ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ 
เปโค่ห์ เนรา ||  มิแท อเกอาน บินแซ อนัเถ่รา ||  ซุน อุปเดส ฮิรแด บซาโวห์ ||  มนั อิเช นานกั พลั ปาโวห์ ||๕||  
หะลตั ปะลตั โดย เล่โฮ สวาร ||  ราม นาม อนัตรั อุร ต๋าร ||  ปูเร คุร กี ปูรี ดีเคอา ||  ยสิ มนั บแซ เตส็ สาจ ปรีเคอา ||  
มนั ตนั นาม ยปัโปห์ เลว็ ลาย ||  ดูค ดะรัด มนั เต ป๋อ ยาย ||  สจั วาปาร กแร่ห์ วาปารี ||  ดรักา้ห์ นิบแฮ เคป ตุมารี ||  
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เอกา เทก รัคโคห์ มนั ม่าเฮ ||  นานกั บฮุร นา อาแวห์่ ยา่เฮ ||๖||  เตส็ เต ดูรฺ กฮ่า โก ยาย ||  อุบแร ราคณัฮาร ติอ๋าย ||  
นิรภอ ยแป สกลั ป๋อ มิแท ||  ปรัภ กิรปา เต ปราณี ฉุแท ||  ยสิ ปรัภ ราแค เตส็ น่าฮี ดูค ||  นาม ยปัต มนั โฮวตั ซูค ||  
จินตา ยาย มิแท อหงัการฺ   ||  เตส็ ยนั โก โกย นา ปฮุจนัฮาร ||  ศิร อูปัร ธาฎา คุร ซูรา ||  นานกั ตา เก การัจ ปูรา ||๗||  
มตั ปูรี อมัฤต ยา กี ดริสทฺ ||  ดรัซนั เปคตั อุถะรัต สริสทฺ ||  จรัน กมลั ยา เก อนูป ||  สพลั ดรัซนั ซุนดรั ฮรั รูป ||  ตัน๋ 
เซวา เซวกั ปัรวาน ||  อนัตรัยามี ปุรัค ประธาน ||  ยสิ มนั บแซ โซ โหต นิฮาล ||  ตา แก นิกทั นา อาวตั กาล ||  อมรั 
เป๋ย อะมรา ปัด ปายอา ||  ซ่าถซงัค ์นานกั ฮรั ติอ๋ายอา ||๘||๒๒||  ศโลก ||  กิอาน อนัยนั คุร ดีอา อเกอาน อนัเถรฺ 
บินาส ||  ฮรั กิรปา เต ซนัตฺ เป่เทอา นานกั มนั ปัรกาซ ||๑||  อสัทฺปดี ||  ซนัตฺซงัค ์อนัตรั ปรัภ ดีธา ||  นาม ประภู กา 
ลากา มีธา ||  สกลั สมิกรี เอกสั กทั ม่าเฮ ||  อเน็ก รังค ์นานา ดริสท่าห์ ||  นอ เน็ถ อมัฤต ปรัภ กา นาม ||  เดฮี้ แม่ห์ 
เอส็ กา บิสราม ||  ซุน สมาถ อนัฮตั แตห์้ นาด ||  แกฮ้นั นา ยาอี อะจรัจยฺ บิสมาด ||  เตน็ เดเคอา ยสิ อาป ดิคาเอ ||  
นานกั เตส็ ยนั โซ่ฉ่ี ปาเอ ||๑||  โซ อนัตรั โซ บา้ฮรั อนนัตฺ ||  กทั กทั เบอาป รเฮอา ปักวนัตฺ ||  ตะรัน ม่าเฮ อากาซ 
ปัยอาล ||  สรับ   โลก ปูรัน ปรัตปาล ||    
     
 บนั เตน็ ปัรบตั แฮ ปารบรัมห์ ||  แยซี อาเกอา แตซา กะรัม ||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั ม่าเฮ ||  จาร กนุท แดห์้ ดิเซ 
สะมาเฮ ||  เตส็ เต ป๋ิน นฮี โก เธา ||  คุร ประสาด นานกั ซุค เปา ||๒||  เบด ปุราน ซิมรัต แม่ห์ เดค ||  ซะซีอรั ซูร 
นะคตัรึ แม่ห์ เอก ||  บาณี ปรัภ กี ซภั โก โบแล ||  อาป อโดลฺ นา กบัฮู โดแล ||  สรับ   กะลา กรั เคแล เคลฺ ||  โมลฺ นา 
ปาอีแอ คุแณห์ อโมลฺ ||  สรับ   โยต แม่ห์ ยา กี โยต ||  ต๋าร รเฮโอ สุอามี โอต โปต ||  คุร ปัรสาด ปะรัม กา นาซ ||  
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นานกั เตน็ แม่ห์ เอห์้ บิสาส ||๓||  ซนัตฺ ยนา กา เปคนั ซภั บรัมห์ ||  ซนัตฺ ยนา แก ฮิรแด ซภั ตะรัม ||  ซนัตฺ ยนา 
สุแน่ห์ ซุภ บจนั ||  สรับ   เบอาปี ราม ซงัค ์รจนั ||  เยน็ ยาตา เตส็ กี เอห์้  แร่ฮตั ||  สตั บจนั ซาถู่   ซภั แกฮ้ตั ||  โย โย 
โฮย โซอี ซุค มาแน ||  กะรัน กราวนัฮาร ปรัภ ยาแน ||  อนัตรั บะเซ บา้ฮรั ป๋ี โอฮี้ ||  นานกั ดรัซนั เดค ซภั โม่ฮี ||๔||  
อาป สตั กีอา ซภั สตั ||  เตส็ ปรัภ เต สักลี อุตปัต ||  เตส็ ป่าแว ตา กเร บิสทาร ||  เตส็ ป่าแว ตา เอกงัการ ||  อเน็ก 
กะลา ลคี แน่ห์ ยาย ||  ยสิ ป่าแว เตส็ เลย มิลาย ||  กวนั นิกทั กวนั กะฮีแอ ดูรฺ ||  อาเป   อาป อาป ป่ัรปูร ||  อนัตรักตั  
ยสิ อาป ยนาเอ ||  นานกั เตส็ ยนั อาป บุฉ่าเอ ||๕||  สรับ   ปู๋ ต อาป วรัตารา ||  สรับ   แนน อาป เปคนัฮารา ||  สกลั 
สมกัรี ยา กา ตนา ||  อาปัน ยสั อาป ฮี สุนา ||  อาวนั ยาน เอก็ เคลฺ บนายอา ||  อาเกอาการี กีนี มายอา ||  ซภั แก มตัถฺ 
อะลิปโต   รแฮ่ ||  โย กิช แกห์้ณา โซ อาเป   กะแฮ ||  อาเกอา อาแว   อาเกอา ยาย ||  นานกั ยา ป่าแว ตา เลย สมาย 
||๖||  เอส็ เต โฮย โซ น่าฮี บุรา ||  เอาเเร กโฮ่ กิแน กชั กะรา ||  อาป ปะลา กรัตูต อตั นีกี ||  อาเป   ยาแน อปัเน ญี กี ||  
อาป สาจ ต่ารี ซภั สาจ ||  โอต โปต อาปัน ซงัค ์ราจ ||  ตา กี กตั เมต็ กฮี นา ยาย ||  ดูซรั โฮย ตา โซ่ฉ่ี ปาย ||  เตส็ กา 
กีอา ซภั ปัรวาน ||  คุร ประสาด นานกั เอห์้ ยาน ||๗||  โย ยาแน เตส็ สดา ซุค โฮย ||  อาป มิลาย เลย ปรัภ โซย ||  
โอห์้ ตัน่วนัตฺ กลุวนัตฺ ปัตวนัตฺ ||  ยวีนั มุกตั ยสิ ริแด ปักวนัตฺ ||  ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ยนั อายอา  ||    
     
 ยสิ ประสาด ซภั ยกตั ตรายอา ||  ยนั อาวนั กา เอแ้ฮ สุเอา ||  ยนั แก ซงัค ์จิต อาแว   เนา ||  อาป มุกตั มุกตั กแร 
ซนัซาร ||  นานกั เตส็ ยนั โก สดา นมสัการ ||๘||๒๓||  ศโลก ||  ปูรา ปรัภ อาราเถ่อา  ปูรา ยา กา เนา ||  นานกั ปูรา 
ปายอา ปูเร เก กนุ เกา ||๑||  อสัทฺปดี ||  ปูเร คุร กา ซุน อุปเดส ||  ปารบรัมห์ นิกทั กรั เปค ||  ซาส ซาส ซิมโร่ห์ 
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โคบินดฺ ||  มนั อนัตรั กี อุตแร จินดฺ ||  อาส อเน็ต เตอาโกห์ ตรังค ์||  ซนัตฺ ยนา กี ตู๋ร มนั มงัค ์||  อาป โฉด เบนตี 
กแร่ห์ ||  ซ่าถซงัค ์อคนั ซากรั ตโรห์ ||  ฮรั ตัน๋ เก ป๋ัร เล่โฮ ปันด๋าร ||  นานกั คุร ปูเร นมสัการ ||๑||  เคม กซุลั แซ่ฮจัยฺ 
อานนัดฺ ||  ซ่าถซงัค ์ปัจยฺ ปัรมานนัดฺ ||  นรัก นิวาร อุถ่าโรห์  ญีโอ ||  กนุ โคบินดฺ อมัฤต รัส ปีโอ ||  จิต จิตโวห์ 
นาราเอณ็ เอก ||  เอก รูป ยา เก รังค ์อเนก  ||  โคปาล ดาโมดรั ดีน ดยัอาล ||  ดุค ป่ันยนั ปูรัน กิรปาล ||  ซิมมรั ซิมมรั 
นาม บารัง บาร ||  นานกั ญีอ ์กา เอแ้ฮ อถารฺ ||๒||  อุตมั ศโลก ซ่าถ เก บจนั ||  อมุลีก ลาล เอห์้  รตนั ||  ซุนตฺ กมาวตั 
โหต อุถาร ||  อาป ตแร โลแกห์้ นิสตาร ||  สพลั ยวีนั สพลั ตา กา ซงัค ์||  ยา แก มนั ลากา ฮรั รังค ์||  แย แย สบดั 
อนาฮดั วาแย ||  ซุน ซุน อนดั กเร ปรัภ กาแย ||  ปรักเท กปุาล มฮานตํ แก มาเท ||  นานกั อุถเร เตน็ แก ซาเท ||๓||  
สรัน โยก ซุน ซรันี อาเอ ||  กรั กิรปา ปรัภ อาป มิลาเอ ||  เมท็ เกย แบรฺ เป๋ย ซภั เรน ||  อมัฤต นาม ซ่าถซงัค ์แลน ||  
สุประซนั เป๋ย คุรเทว ||  ปูรัน โฮอี เซวกั กี เซว ||  อาล ยนัยาล บิการ เต แร่ห์เต ||  ราม นาม ซุน รัสนา แกห์้เต ||  กรั 
ประสาด ดยัอา ปรัภ ต่ารี ||  นานกั นิบฮี เคป ฮมารี ||๔||  ปรัภ กี อุสตตั กแร่ห์ ซนัตฺ มีต ||  ซาวถาน เอกากรั จีต ||  
ซุคมนี แซ่ฮจัยฺ โคบินดฺ กนุ นาม ||  ยสิ มนั บแซ โซ โหต นิถาน ||  สรับ   อิชา ตา กี ปูรัน โฮย ||  ประธาน ปุรัค 
ประกทั ซภั โลย ||  ซภั เต อูจ ปาเอ อสัทาน ||  บฮุร นา โฮแว อาวนั ยาน ||  ฮรั ตัน๋ คาท จลัแล ยนั โซย ||  นานกั 
ยแิซห์ ปราปัต โฮย ||๕||  เคม ซานตฺํ เร็ถ เนาว ์เน็ถ ||  บุตถฺ กิอาน สรับ   แตห์้ เซ็ถ ||  บิเดอา ตปั โยก ปรัภ คิอ๋าน ||    
     
 กิอาน สะเรสทฺ อูตมั อิสนาน ||  จาร ปะดารัท กมลั ประกาซ ||  ซภั แก มตัถฺ สกลั เต อุดาส ||  ซุนดรั จตุร ตตั กา 
เบตา ||  ซมัดรัซี  เอก ดริสเทตา ||  เอห์้  พลั เตส็ ยนั แก มุค ปะเน || คุร นานกั นาม บจนั มนั สุเน      ||๖||  เอห์้ นิถาน 
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ยแป มนั โกย ||  ซภั ยกุ แม่ห์ ตา กี กตั โฮย ||  คุณ โคบินดฺ นาม ตุ๋น บาณี ||  ซิมรัต ซาสตรึ เบด บคาณี ||  สกลั 
มตานตฺํ เกวลั ฮรั นาม ||  โคบินดฺ ปะกตั แก มนั บิสราม ||  โกท อปัราถ ซ่าถซงัค ์มิแท ||  ซนัตฺ กริปา เต ยมั เต ฉุแท 
||  ยา แก มสัตกั กะรัม ปรัภ ปาเอ ||  ซ่าถ สรัณ นานกั เต อาเอ ||๗||  ยสิ มนั บแซ สุแน ลาย ปรีต ||  เตส็ ยนั อาแว   
ฮรั ปรัภ จีต ||  ยนมั มรัน ตา กา ดูค นิวาแร ||  ดุลบัภ ์เดห์้ ตตักาล อุถ่าแร ||  นิรมลั โซ่ภา อมัฤต ตา กี บานี ||  เอก 
นาม มนั ม่าเฮ สมานี ||  ดูค โรค บินเซ แป๋ ปะรัม ||  ซ่าถ นาม นิรมลั ตา เก กะรัม ||  ซภั เต อูจ ตา กี โซ่ภา บนี ||  
นานกั เอห์้  คุณ นาม ซุคมนี ||๘||๒๔||     
 ทิตี กอรี แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยลั ทลั มฮีอลั ปูเรอา สุอามี ศิรยนัฮาร ||  อเน็ก ป๋านตฺ โฮย ปัสเรอา นานกั เอกงัการ ||๑||  ปอรี ||  เอกมั เอกงัการ 
ปรัภ กะโร บนัดฺนา ติอ๋าย ||  คุณ โคบินดฺ กปุาล ปรัภ สรัน ปะโร ฮรั ราย ||  ตา กี อาส กเลอาณ ซุค ยา เต ซภั กชั 
โฮย ||  จาร กนุท แดห์้ ดิส ประเมโอ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  เบด ปุราน ซิมรัต สุเน      บโฮ่ เบถ็ กะโร บีจาร ||  
ปะติต อุถ่ารัน แป๋ หะรัน ซุค ซากรั นิรังการ ||  ดาตา ปุกตา เดนฮาร เตส็ เบน็ อวรฺั นา ยาย ||  โย จา้แฮ โซอี มิแล 
นานกั ฮรั กนุ กาย ||๑||  โคบินดฺ ยสั กาอีแอ ฮรั นีต ||  เมล็ ปะยแีอ ซ่าถซงัค ์เมเร มีต ||๑|| รเฮา ||  ศโลก ||  กะโร 
บนัดฺนา อเน็ก วาร สรัน ปะโร ฮรั ราย ||  ปะหราํ กะทีแอ นานกั ซ่าถซงัค ์ดุตีอา เป๋า มิทาย ||๒||  ปอรี ||  ดุตีอา 
ดุระมตั ดูรฺ กรั คุร เซวา กรั นีต ||  ราม รตนั มนั ตนั บแซ ตจัยฺ กาม กโรถ โลภ มีต ||  มรัณ มิแท ยวีนั มิแล บินแซ่ห์ 
สกลั กะเลส ||  อาป ตะโยห์ โคบินดฺ ปะโยห์่ เป๋า ปะกตั ปัรเวส ||    
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 ลาภ มิแล โตทา หิแร ฮรั ดรักา้ห์ ปัตวนัตฺ ||  ราม นาม ตัน๋ ซนัจฺแว สาจ ซ่าห์ ปักวนัตฺ ||  อูธตั แบธตั ฮรั ปะโยห์่ ซาถู่   
ซงัค ์ปรีต ||  นานกั ดุระมตั ฉุท กอี ปารบรัมห์ บะเซ จีต ||๒||  ศโลก ||  ตีน เบอาแป้ห์ ยกตั โก ตุรีอา ปาแว โกย ||  
นานกั ซนัตฺ นิรมลั เป๋ย ยนิ มนั วสัเซอา โซย ||๓||  ปอรี ||  ตริตีอา ตแร คุณ บิแค พลั กบั อุตมั กบั นีจ ||  นรัก สุรัก 
ปะหรํ่าโต กะโณ สดา ซงัข่าแร มีจ ||  ฮรัค โศก แซ่ห์ซา ซนัซาร ฮอ ฮอ กะรัต บิฮาย ||  เยน็ กีเอ ติแซห์ นา ยาณนี 
จิตแวห์ อเน็ก อุปาย ||  อา้ถ เบอาถฺ อุปาถฺ   รัส กบัโบห์ นา ตูแท ตาป ||  ปารบรัมห์ ปูรัน ตะนี แน่ห์ บูแฉ่ ปัรตาป ||  
โม่ห์ ปะรัม บูดตั กะโณ มฮ่า นรัก แม่ห์ วาส ||  กรั กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ นานกั เตรี อาส ||๓||  ศโลก ||  จตุร เซอาณา 
ซุฆรั โซย เยน็ ตะเยอา อภิมาน ||  จาร ปะดารัท อสัทฺ เซ็ถ ปัจยฺ นานกั ฮรั นาม ||๔||  ปอรี ||  จตุรัท จาเร เบด ซุณ      
โซเถ่โอ ตตั บีจาร ||  สรับ   เคม กเลอาณ เน็ถ ราม นาม ยปั ซาร ||  นรัก นิวาแร ดุค ฮแร ตูแท่ห์ อเน็ก กะเลส ||  มีจ 
หุแท ยมั เต ฉุแท ฮรั กีรตนั ปัรเวส ||  ป๋อ บินแซ อมัฤต รัสแซ รังค ์รัตเต นิรังการ ||  ดุค ดาริด อปัวติรึตา  นาแซ่ห์ 
นาม อถารฺ ||  ซุรฺ นรั มุน ยนั โคยะเต ซุค ซากรั โคปาล ||  มนั นิรมลั มุค อูยฺลา โฮย นานกั ซ่าถ รวาล ||๔||  ศโลก ||  
ปันจฺ บิการ มนั แม่ห์ บะเซ ราเจ มายอา ซงัค ์||  ซ่าถซงัค ์โฮย นิรมะลา นานกั ปรัภ แก รังค ์||๕||  ปอรี ||  ปันจมั 
ปันจฺ ประธาน เต เยห์่ ยาเนโอ ปัรปันจฺ ||  กซุมั บาส บโฮ่ รังค ์กะโณ ซภั มิเทอา บลับนัจฺ ||  แน่ห์ ยาแป แน่ห์ บูฉ่ีแอ 
แน่ห์ กชั กะรัต บีจาร ||  สุอาด โม่ห์ รัส เบเถ่โอ อเกอาน รเจโอ ซนัซาร ||  ยนมั มรัณ บโฮ่ โยน ประมณั กีเน กะรัม 
อเนก  ||  รจนัฮาร แน่ห์ ซิมเรโอ มนั นา บีจาร บิเบก ||  เป๋า ปะกตั ปักหวาน ซงัค ์มายอา ลิปัต นา รันจฺ ||  นานกั 
บิรเล ปาอีแอห์ โย นา รแจห์ ปัรปันจฺ ||๕||  ศโลก ||  คทั ซาสตรึ อูจอ  กแฮ่ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  ปะกตั โซ่แฮ คุณ 
กาวเต นานกั ปรัภ แก ดุอาร ||๖||  ปอรี ||  คสัทมั คทั ซาสตรึ กแฮ่ ซิมรัต กะแท่ห์ อเนก  ||    



307 

     
 อูตมั อูจอ  ปารบรัมห์ คุณ อนัตฺ นา ยาแณห์ เซค ||  นารัด มุน ยนั สุก เบอาส ยสั กาวตั โคบินดฺ ||  รัส ก้ีเถ่ ฮรั เซ็ว 
บีเถ่ ปะกตั รเจ ปักวนัตฺ ||  โม่ห์ มาน ปะหราํ บินเซโอ ปาอี สรัน ดยัอาล ||  จรัน กมลั มนั ตนั บะเซ ดรัซนั เดค 
นิฮาล ||  ลาภ มิแล โตทา หิแร ซ่าถซงัค ์เลว็ ลาย ||  คาท คยานา คุณ เน็ถ ฮเร นานกั นาม ติอ๋าย ||๖||  ศโลก ||  ซนัตฺ 
มนัดลั ฮรั ยสั กะแท่ห์ โบแล่ห์ สตั สุผาย ||  นานกั มนั ซนัโตคีแอ เอกสั เซ็ว เลว็ ลาย ||๗||  ปอรี ||  สปัตมั ซนัโจห์ 
นาม ตัน๋ ทูท นา ยา่เฮ ปันด๋าร ||  ซนัตฺซงัคตั แม่ห์ ปาอีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  อาป ตะโยห์ โคบินดฺ ปะโยห์่ สรัน 
ปะโร่ห์ ฮรั ราย ||  ดูค ฮแร เป่าวย์ลั ตแร มนั จินเดอา พลั ปาย ||  อาธ แป้ฮรั มนั ฮรั ยแป สพลั ยนมั ปัรวาณ ||  อนัตรั 
บา้ฮรั สดา ซงัค ์กรัแนฮาร ปะชาณ ||  โซ ซายนั โซ สคา มีต โย ฮรั กี มตั เดย ์||  นานกั เตส็ บลัฮารแณ ฮรั ฮรั นาม 
ยเปย ์||๗||  ศโลก ||  อาธ แป้ฮรั กนุ กาอีแอห์ ตะยแีอห์ อวรั ยนัยาล ||  ยมักงักรั โยห์่ นา สะกยั นานกั ประภู ดยัอาล 
||๘||  ปอรี ||  อสัทมี อสัทฺ เซ็ถ เนาว ์เน็ถ ||  สกลั ปะดารัท ปูรัน บุตถฺ ||  กวลั ประกาซ สดา อานนัดฺ ||  นิรมลั รีต 
นิโรถรั มนัตฺ ||  สกลั ตะรัม ปวติตรึ อิสนาน ||  ซภั แม่ห์ อูจ บิเซค กิอาน ||  ฮรั ฮรั ปะยนั ปูเร คุร ซงัค ์||  ยปั ตรีแอ 
นานกั นาม ฮรั รังค ์||๘||  ศโลก ||  นาราเอณ็ แน่ห์ ซิมเรโอ โม่เฮโอ สุอาด บิการ ||  นานกั นาม บิซาเรแอ นรัก สุรัก 
อวตาร ||๙||  ปอรี ||  นอมี นเว ฉิดรึ อปัวตี ||  ฮรั นาม นา ยแปห์ กะรัต บิปรีต ||  ปัร ตเรอ ์รแม่ห์ บแกห์้ ซ่าถ นินดฺ ||  
กะรัน นา ซุนฮี ฮรั ยสั บินดฺ ||  หิแรห์ ปัร ดะรับ อุดรั แก ตาอี ||  อคนั นา นิวแร ตริสนา นา บุฉ่าอี ||  ฮรั เซวา เบน็ 
เอห์้ พลั ลาเก ||  นานกั ปรัภ บิสรัต มรั ยแมห์ อป่าเก ||๙||  ศโลก ||  ดสั ดิส โคยตั แม พิเรโอ ยตั เดโค ตตั โซย ||  มนั 
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บสั อาแว   นานกา เย ปูรัน กิรปา โฮย ||๑o||  ปอรี ||  ดสัมี ดสั ดุอาร บสั กีเน ||  มนั ซนัโตค นาม ยปั ลีเน ||  กรันี 
สุนีแอ ยสั โคปาล ||  แนนี เปคตั ซ่าถ ดยัอาล ||  รัสนา กนุ กาแว เบอนัตฺ ||  มนั แม่ห์ จิตเเว ปูรัน ปักวนัตฺ ||    
     
 หสัตฺ จรัน ซนัตฺ แท่ฮลั กมาอีแอ ||  นานกั เอห์้ ซนัยมั      ปรัภ กิรปา ปาอีแอ ||๑o||  ศโลก ||  เอโก เอก บคานีแอ 
บิรลา ยาแณ สวาด ||  คุณ โคบินดฺ นา ยาณีแอ นานกั ซภั บิสมาด ||๑๑||  ปอรี ||  เอกาดซี นิกทั เปโค่ห์ ฮรั ราม ||  
อินดรี บสั กรั สุโณห์ ฮรั นาม ||  มนั ซนัโตค สรับ   ญีอ ์ดยัอา ||  เอน็ เบถ็ บะรัต ซมัปูรัน เป่ยอา ||  ต่าวตั มนั ราแค 
เอก็ ธาย ||  มนั ตนั ซุถ ยปัต ฮรั นาย ||  ซภั แม่ห์ ปูร รเฮ่ ปารบรัมห์ ||  นานกั ฮรั กีรตนั กรั อะทลั เอห์้ ตะรัม ||๑๑||  
ศโลก ||  ดุระมตั ฮรี เซวา กรี เป่เท ซ่าถ กริปาล ||  นานกั ปรัภ เซ็ว เมล็ รเฮ่ บินเซ สกลั ยนัยาล ||๑๒||  ปอรี ||  
ดุอาดซี ดาน นาม อิสนาน ||  ฮรั กี ปะกตั กแร่ห์ ตจัยฺ มาน ||  ฮรั อมัฤต ปาน กแร่ห์ ซ่าถซงัค ์||  มนั ตริปตาแซ กีรตนั 
ปรัภ รังค ์||  โกมลั บาณี ซภั โก ซนัโตแค ||  ปันจฺ ปู๋  อาตมา ฮรั นาม รัส โปแค ||  คุร ปูเร เต เอห์้ เน่ห์โจ ปาอีแอ ||  
นานกั ราม รมตั เพร็ โยน นา อาอีเเอ ||๑๒||  ศโลก ||  ตีน คุณา แม่ห์ เบอาเปอา ปูรัน โหต นา กาม ||  ปะติต อุถ่ารัณ  
มนั บแซ นานกั ชูแท นาม ||๑๓||  ปอรี ||  ตรอดะซี ตีน ตาป ซนัซาร ||  อาวตั ยาต นรัก อวตาร ||  ฮรั ฮรั ปะยนั นา 
มนั แม่ห์ อายโอ  ||  ซุค ซากรั ปรัภ นิมคั นา กายโอ ||  ฮรัค โศก กา เดห์้ กรั บาเถ่โอ ||  ดีรัฆ โรค มายอา อาซาเถ่โอ 
||  ดิแนห์ บิการ กะรัต สรัม  ปายโอ ||  แนนี นีด สุปัน บรัรายโอ ||  ฮรั บิสรัต โฮวตั เอห์้ ฮาล ||  สรัน นานกั ปรัภ 
ปุรัค ดยัอาล ||๑๓||  ศโลก ||  จาร กนุท จอแดห์ ปะหวนั สกลั เบอาปัต ราม ||  นานกั อูน นา เดคีแอ ปูรัน ตา เก กาม 
||๑๔||  ปอรี ||  จอแดห์ จาร กนุท ปรัภ อาป ||  สกลั ปะหวนั ปูรัน ปัรตาป ||  ดะเซ ดิซา รเวอา ปรัภ เอก ||  ตะรัน 
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อกาซฺ ซภั แม่ห์ ปรัภ เปค ||  ยลั ทลั บนั ปัรบตั ปาตาล ||  ปัรเมสฺวรั แตห์้ บะแซ่ห์ ดยัอาล ||  ซูคมั อสัทูล สกลั 
ปักหวาน ||  นานกั คุรมุข บรัมห์ ปะชาน ||๑๔||  ศโลก ||  อาตมั   ยตีา คุรมะตี คุณ กาเอ โคบินดฺ ||  ซนัตฺ ประสาดี 
แป๋ มิเท นานกั บินซี จินดฺ ||๑๕||  ปอรี ||  อมาวสั อาตมั ซุคี เป๋ย ซนัโตค ดีอา คุรเทว ||    
     
 มนั ตนั ซีตลั ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ลากา ปรัภ กี เซว ||  ทูเท บนัถัน่ บโฮ่ บิการ สพลั ปูรัน ตา เก กาม || ดุระมตั มิที ห่อแม 
ฉุที ซิมรัต   ฮรั โก นาม ||  สรัน กะฮี ปารบรัมห์ กี มิเทอา อาวา  กะวนั ||  อาป ตเรอา กทุาํบฺ เซ็ว คุณ คุบินดฺ ปรัภ 
รวนั ||  ฮรั กี แท่ฮลั กมาวณี ยเปแอ ปรัภ กา นาม ||  คุร ปูเร เต ปายอา นานกั ซุค บิสราม ||๑๕||  ศโลก ||  ปูรัน 
กบัโบห์ นา โดลตา ปูรา กีอา ปรัภ อาป ||  เดน็ เดน็ จะเเร สวายอา นานกั โหต นา กาท ||๑๖||  ปอรี ||  ปูรันมา ปูรัน 
ปรัภ เอก กรัณ การัณ ซมัรัท ||  ญีอ ์ยนัตฺ ดยัอาล ปุรัค ซภั อูปัร ยา กา หทั ||  คุณ นิถาน โคบินดฺ คุร กีอา ยา กา โฮย ||  
อนัตรัยามี ปรัภ สุยาน อลคั นิรันยนั โซย ||  ปารบรัมห์ ปัรเมสฺโร ซภั เบถ็ ยานณัฮาร ||  ซนัตฺ สฮาอี  สรัน โยก อาธ 
แป้ฮรั นมสัการ ||  อกทั กะทา แน่ห์ บูฉ่ีแอ ซิมโร่ห์ ฮรั เก จรัน ||  ปะติต อุถ่ารัน อนาท นาท นานกั ปรัภ กี สรัน 
||๑๖||  ศโลก ||  ดุค บินเซ แซ่ห์ซา เกยโอ สรัน กะฮี ฮรั ราย ||  มนั จินเด พลั ปายอา นานกั ฮรั กนุ กาย ||๑๗||  ปอรี ||  
โกอี กาแว โก สุแณ โกอี กแร บีจาร ||  โก อุปเดแซ โก ดริแร เตส็ กา โฮย อุถาร ||  เกล็บิค กาแท โฮย นิรมะลา ยนมั 
ยนมั มลั ยาย ||  หะลตั ปะลตั มุค อูยฺลา แน่ห์ โป้แฮ เตส็ มาย ||  โซ สุรตา โซ แบสโน โซ กิอานี ตัน่วนัตฺ ||  โซ ซูรา 
กลุวนัตฺ โซย เยน็ ปะเยอา ปักวนัตฺ ||  คตัตรี บราห์มณั ซูด แบส อุถแร ซิมมรั จนัดาล ||  เยน็ ยาเนโอ ปรัภ อาปนา 
นานกั ติแซห์ รวาล ||๑๗||     
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 กอรี กี วาร แม่ห์ลา ๔ ||  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๔ ||  สตัคุร ปุรัค ดยัอาล แฮ ยสิ โน สมตั   ซภั โกย ||  เอก ดริสทฺ กรั เดคดา มนั ป่าวนี เต เซ็ถ โฮย ||  
สตัคุร เวจ็ อมัฤต แฮ ฮรั อุตมั ฮรั ปัด โซย ||  นานกั กิรปา เต ฮรั ติอ๋าอีแอ คุรมุข ปาแว โกย ||๑||  ม: ๔ ||  ห่อแม 
มายอา ซภั บิค แฮ เน็ต ญกั โตทา ซนัซาร ||  ล่าฮา ฮรั ตัน๋ คะเทอา คุรมุข สบดั วจีาร ||  ห่อแม แมลฺ บิค อุตแร ฮรั 
อมัฤต ฮรั อุร ต๋าร ||    
     
 ซภั การัจ เตน็ เก เซ็ถ แฮ ยนิ คุรมุข กิรปา ต๋าร ||  นานกั โย ตุ๋ร มิเล เซ เมล็ รเฮ่ ฮรั เมเล ศิรยณัฮารฺ ||๒||  ปอรี ||  ตู 
สจัจา ซาฮิบ สจั แฮ สจั สจัจา โกซาอี ||  ตุตถฺโน ซภั ติอ๋ายดี ซภั ลแก เตรี ปาอี ||  เตรี ซิพตั สุอาเลว็ สะรูป แฮ เยน็ 
กีตี เตส็ ปารฺ ลฆาอี ||  คุรมุขคา โน พลั ปายดา สจั นาม สมาอี ||  วดัเด เมเร ซาฮิบา วดัดี เตรี วเดอาอี ||๑||  ศโลก ม: 
๔ ||  เวณ็ นาแว โฮรฺ สล่าห์ณา  ซภั โบลณั พิกา ซาด ||  มนัมุค อหงัการฺ   สล่าห์เด ห่อแม มมัตา วาด ||  ยนิ ซาล่าฮนั 
เซ มแร่ห์ คปั ยาแว ซภั อปัวาด ||  ยนั นานกั คุรมุข อุบเร ยปั ฮรั ฮรั ปัรมานาด ||๑||  ม: ๔ ||  สัตคุร ฮรั ปรัภ ดสั นาม 
ติอ๋าอี มนั ฮรี ||  นานกั นาม ปวติ ฮรั มุค โบลี ซภั ดุค ปัรหะรี ||๒||  ปอรี ||  ตู อาเป   อาป นิรังการ แฮ นิรันยนั ฮรั 
รายอา ||  ยนีิ ตู เอก็ มนั สจั ติอ๋ายอา เตน็ กา ซภั ดุค กวายอา ||  เตรา สะรีก โก น่าฮี ยสิโน ลแว ลาย สุณายอา ||  ตุตถฺ 
เยวดั ดาตา ตูแฮ นิรันยฺนา ตูแฮ สจั เมแร มนั ป่ายอา ||  สจัเจ เมเร ซาฮิบา สจัเจ สจั นายอา ||๒||  ศโลก ม: ๔ ||  มนั 
อนัตรั ห่อแม โรค แฮ ปะหราํ ปู่ เล มนัมุค ดุรยะนา ||  นานกั โรค กวาย เมล็ สตัคุร ซาถู่   สจัยะนา ||๑||  ม: ๔ ||  มนั 
ตนั รัตตา รังค ์เซ็ว คุรมุข ฮรั คุณตาซ ||  ยนั นานกั ฮรั ซรัณากตี ฮรั เมเล คุร ซาบาส ||๒||  ปอรี ||  ตู กรัตา ปุรัค 
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อะกมั แฮ กิส นาล ตู วรีแอ ||  ตุตถฺ เยวดั โฮย โซ อาคีแอ ตุตถฺ เยฮ่า ตูแฮ ปรีแอ ||  ตู กทั กทั เอก็ วรัตะดา คุรมุข 
ปัรกะรีแอ ||  ตู สจัจา ซะภสั ดา คซมั แฮ ซบั ดู ตู จะรีแอ ||  ตู กแร่ห์ โซ สจัเจ โฮยซี ตา กาเอต็ กรีแอ ||๓||  ศโลก ม: 
๔ ||  แม มนั ตนั เปรม ปิรัม กา อะเธ่ แป้ฮรั ละกนั ||  ยนั นานกั กิรปา ต๋าร ปรัภ สตัคุร ซุค วะซนั ||๑||  ม: ๔||  ยนิ 
อนัดรั ปรีต ปิรัม กี เยว็ โบลนั ติแว โซฮนั ||  นานกั ฮรั อาเป   ยาณดา เยน็ ลาอี ปรีต ปิรัน ||๒||  ปอรี ||  ตู กรัตา อาป 
อปุ๋ล  แฮ ปุลณั เวจ็ น่าฮี ||  ตู กแร่ห์ โซ สจัเจ ปะลา แฮ คุร สบดั บุฉ่าฮี ||  ตู กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ ดูยา โก น่าฮี ||  ตู 
ซาฮิบ อกมั ดยัอาล แฮ ซภั ตุตถฺ ติอ๋าฮ่ี ||    
     
 ซภั ญีอ ์เตเร ตู ซะภสั ดา ตู ซภั ฉะดาฮี ||๔||  ศโลก ม: ๔ ||  ซุณ      ซายนั เปรม ซนัเดสฺรา อคี ตารฺ ละกนั ||  คุร ตุแธ 
สะยณั เมเลอา ยนั นานกั ซุค สะวนั ||๑||  ม: ๔ ||  สตัคุร ดาตา ดยัอาล แฮ ยสิ โน ดยัอา สดา โฮย ||  สัตคุร อนัดฺโรห์ 
นิรแวร แฮ ซภั เดแค บรัมห์ เอก็ โซย ||  นิรแวรา นาล เย แวรฺ จลายเด เตน็ วโิจห์ ติสเทอา นา โกย ||  สตัคุร ซภันา 
ดา ปะลา มนายดา เตส็ ดา บุรา เกว็ โฮย ||  สตัคุร โน เยฮ่า โก อิชฺดา เตฮ้า พลั ปาเอ โกย ||  นานกั กรัตา ซภั กิช 
ยาณดา ยดูิ กิช คุฉ่า นา โฮย ||๒||  ปอรี ||  ยสิ โน ซาฮิบ วดัดา กเร โซอี วดั ยาณี ||  ยสิ ซาฮิบ ป่าแว เตส็ บคสั เลย โซ 
ซาฮิบ มนั ป่าณี ||  เย โก โอส ดี รีส กเร โซ มูร อะยาณี ||  ยสิ โน สัตคุร เมเล โซ คุณ รแว คุณ อาค วคาณี ||  นานกั 
สจัจา สจั แฮ บุจฉฺ สจั สมาณี  ||๕||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั สัต นิรันยนั อมรั แฮ นิรภอ นิรแวร นิรังการ ||  ยนิ ยปัเปอา 
เอก็ มนั เอก็ จิต เตน็ ลทา ห่อแม ป๋ารฺ ||  ยนิ คุรมุข ฮรั อาราเถ่อา  เตน็ ซนัตฺ ยนา แยการ ||  โกอี นินดา กเร ปูเร 
สตัคุรู   กี เตส็ โน เพท็ เพท็ กะแฮ ซภั ซนัซาร ||  สตัคุร เวจ็ อาป วรัตะดา ฮรั อาเป   รคณัฮาร ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุณ 
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กาวดา เตส็ โน สดา สดา นมสัการ ||  ยนั นานกั เตน็ โก วาเรอา ยนิ ยปัเปอา ศิรยณัฮารฺ ||๑||  ม: ๔ ||  อาเป   ตัร่ตี 
ซายอีนั อาเป   อากาซ ||  เวจ็ อาเป   ยนัตฺ อุปายอนั มุค อาเป   เดย ์กิราส ||  ซภั อาเป   อาป วรัตะดา อาเป   ฮี 
คุณตาซ ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋าย ตู ซภั เกล็วคิ กทัเท ตาส ||๒||  ปอรี ||  ตู สจัจา ซาฮิบ สจั แฮ สจั สจัเจ ป่าแว ||  โย 
ตุตถฺ สจั สล่าห์เด เตน็ ยมั กงักรั เนร นา อาแว   ||  เตน็ เก มุค ดรั อุยะเล ยนิ ฮรั ฮิรแด สจัจา ป่าแว ||  กริูอาร ปิช่าฮา 
สทีอนั กรู ฮิรแด กปัท มฮ่า ดุค ปาแว ||  โม่ห์ กาเล กริูอารีอา กริูอาร กโูร โฮย ยาแว ||๖||  ศโลก ม: ๔ ||  สตัคุร ตัร่ตี 
ตะรัม แฮ เตส็ เวจ็ เยฮ่า โก บีเย เตฮ้า พลั ปาเอ ||  คุรซิกคี อมัฤต บีเยอา เตน็ อมัฤต พลั ฮรั ปาเอ ||  โอนา หะลตั 
ปะลตั มุค อุยะเล โอย ฮรั ดรักา้ห์ สจัจี แปนาเอ ||  อิกน่าห์  อนัดรั โคท เน็ต โคท กมาแวห์่ โอห์้ เยฮ่า บีเย เตฮ้า พลั 
คาเอ ||    
     
 ยา สตัคุร สะราพ นะดรั กรั เดแค สุอาวกีร ซภั อุก้ฆรั อาเอ ||  โอย เยฮ่า จิตแวห์ เน็ต เตฮ้า ปาเอน็ โอย เตโ้ฮ เยเ่ฮ ดอี 
วยาเอ ||  นานกั โดฮี ศิรี คซมั อาเป   วรัแต เน็ต กรั กรั เดแค จลตั สบาเอ ||๑||  ม: ๔ ||  เอก็ มนั เอก็ วรัตะดา เยต็ ลแก 
โซ ทาย ปาย ||  โกอี กลา กเร กะเนรีอา เย กัร๋ วทั โฮแว ซาอี คาย ||  เบน็ สตัคุร โซ่ฉ่ี นา ปแว อหงัการฺ   นา วโิจห์ 
ยาย ||  อหงัการีอา โน ดุค ปุค แฮ หทั ตะแดห์ กัร๋ กัร๋ มงักาย ||  กรู ธกักี คุฉี นา รแฮ่ มุลมัมา ปาจยฺ แล่ห์ ยาย ||  ยสิ 
โฮแว ปูรัน ลิเคอา เตส็ สตัคุร มิแล ปรัภ อาย  ||  เยว็ โล่ฮา ปารัส เป่ทีแอ เมล็ ซงัคตั สุวรัน โฮย ยาย ||  ยนั นานกั เก 
ปรัภ ตู ตะณี เยว็ ป่าแว ติแว จลาย ||๒||  ปอรี ||  ยนิ ฮรั ฮิรแด เซเวอา เตน็ ฮรั อาป มิลาเอ ||  คุณ กี ซ่าจฉฺ เตน็ เซ็ว กรี 
ซภั เอากณั สบดั ยลาเอ ||  ออกณั วกิณั ปัลรี ยสิ เดห์้ โซ สจัเจ ปาเอ ||  บลัฮารี คุร อาปเณ     เยน็ ออกณั เมท คุณ 
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ปัรกะทีอาเอ ||  วดัดี วเดอาอี วดัเด กี คุรมุข อาลาเอ ||๗||  ศโลก ม: ๔ ||  สตัคุร เวจ็ วดัดี วเดอาอี โย อนัเดน็ ฮรั ฮรั 
นาม ติอ่าแว ||  ฮรั ฮรั นาม รมตั สูจ ซนัยมั      ฮรั นาเม ฮี ตริปตาแว ||  ฮรั นาม ตาณ ฮรั นาม ดีบาณ ฮรั นาโม รัค 
กราแว ||  โย จิต ลาย ปูเญ คุร มูรัต โซ มนั อิเช พลั ปาแว ||  โย นินดา กเร สัตคุร ปูเร กี เตส็ กรัตา มาร ดิวาแว ||  เพร 
โอห์้ เวลา โอส หทั นา อาแว   โอห์้ อาปณา บีเยอา อาเป   คาแว ||  นรัก โก๋ร โม่ห์ กาแล คะเรอา เยว็ ตสักรั ปาย 
กลาแว ||  เพร็ สตัคุร กี ซรัณี ปแว ตา อุบแร ยา ฮรั ฮรั นาม ติอ่าแว ||  ฮรั บาตา อาค สุณาเอ นานกั ฮรั กรัเต เอแว 
ป่าแว ||๑||  ม: ๔ ||  ปูเร คุร กา หุกมั นา มนัแน โอห์้ มนัมุค อเกอาน มุธา บิค มายอา ||  โอส อนัดรั กรู กโูร กรั บุแฉ่ 
อณัโห่เด จกัเร ดอี โอส แด กลั ปายอา ||  โอห์้ กลั พโรซี กเร บโฮเตรี โอส ดา โบเลอา กิแซ นา ป่ายอา ||  โอห์้ กัร๋ 
กัร๋ ฮัน่แด เยว็ รัน โดห่ากณั โอส นาล โม่ห์ โยเร โอส ป๋ี ลชณั ลายอา ||  คุรมุข โฮย โซ อะลิปโต   วรัแต โอส ดา 
ปาส ฉดั คุร ปาส แบห์้ ยายอา ||    
     
 โย คุร โกเป อาปณา โซ ปะลา น่าฮี ปันโจห์ โอน ล่าฮา มูล ซภั กวายอา ||  แป้ห์ลา อากมั นิกมั นานกั อาค สุณาเอ 
ปูเร คุร กา บจนั อุปัร อายอา  ||  คุรซิกคา วเดอาอี ป่าแว คุร ปูเร กี มนัมุคา โอห์้ เวลา หทั นา อายอา  ||๒||  ปอรี ||  
สจั สจัจา ซภั ดู วดัดา แฮ โซ เลย ยสิ สตัคุร ทิเก ||  โซ สัตคุร เย สจั ติอ๋ายดา สจั สจัจา สตัคุร อิเก ||  โซอี สตัคุร 
ปุรัค แฮ เยน็ ปันเย ดูต กีเต วสั ฉิเก ||  เย เบน็ สตัคุร เซเว อาป กณายเด เตน็ อนัดรั กรู เพท็ เพท็ โม่ห์ พิเก ||  โอย 
โบเล กิแซ นา ป่าวนี โม่ห์ กาเล สตัคุร เต จุเก ||๘||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ปรัภ กา ซภั เคต แฮ ฮรั อาป กิรซาณี ลายอา ||  
คุรมุข บคสั ยมาอีอนั มนัมุคี มูล กวายอา ||  ซภั โก บีเย อาปเณ     ปะเล โน ฮรั ป่าแว โซ เคต ยมายอา ||  คุรซิกคี ฮรั 
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อมัฤต บีเยอา ฮรั อมัฤต นาม พลั อมัฤต ปายอา ||  ยมั จูฮ้า กิรัส เน็ต กรัุกดา ฮรั กรัแต มาร กะด๋ายอา ||  กิรซาณี ยาํมี 
เป๋า กรั ฮรั โบฮลั บคสั ยมายอา ||  เตน็ กา การา อนัเดสา ซภั ลาเฮโอน ยนีิ สตัคุร ปุรัค ติอ๋ายอา ||  ยนั นานกั นาม 
อราเถ่อา อาป ตเรอา ซภั ยกตั ตรายอา ||๑||  ม: ๔ ||  ซารา เดน็ ลาลจั อเทอา มนัมุค โห่เร กลา ||  ราตี อูแ้ฆ ดะเบอา 
นเว โซตฺ ซภั ดิลา ||  มนัมุคา แด ศิร โยรา อมรั แฮ เน็ต เดแวห์่ ปะลา ||  โยรา ดา อาเคอา ปุรัค กมาวเด เซ อปัเวต็ 
อเม่ถ คลา ||  กาม เวอาเป กซุุถ นรั เซ โยรา ปุช จลา ||  สัตคุร แก อาคิแอ โย จลัแล โซ สตั ปุรัค ป๋ัล ปะลา ||  โยรา 
ปุรัค ซภั อาป อุปายอนั ฮรั เคลฺ ซภั คิลา ||  ซภั เตรี บณตั บณาวณี นานกั ป๋ัล ปะลา ||๒||  ปอรี ||  ตู เวปัรวา่ห์ อท่าห์ 
แฮ อตุล เกว็ ตุลีแอ ||  เซ วดัป่ากี เย ตุตถฺ ติอ๋ายเด ยนิ สตัคุร มิลีแอ ||  สตัคุร กี บาณี สตั สะรูป    แฮ คุรบาณี บณีแอ 
||  สตัคุร กี รีแซ โฮรฺ กจั ปิจ โบลเด เซ กริูอาร กเูร จรั ปรีแอ ||  โอนาห์ อนัดรั โฮรฺ มุค โฮรฺ แฮ บิค มายอา โน จกัคฺ 
มรัเด กรีแอ ||๙||  ศโลก ม: ๔ ||  สตัคุร กี เซวา นิรมะลี นิรมลั ยนั โฮย โซ เซวา ก่าเล ||  ยนิ อนัดรั กปัท วกิาร จู่ธ 
โอย อาเป   สจัแจ เวค กั้ดเด ยจัมาเล ||    
     
 สเจอาร ซิกข ์แบห์้ สตัคุร ปาส ก่าลนั กริูอาร นา ลภันี กิแต ทาย ป่าเล ||  ยนิา สตัคุร กา อาเคอา สุคาแว น่าฮี ตินา 
โม่ห์ ปะเลเร พิแร่ห์ ดอี กาเล ||  ยนิ อนัดรั ปรีต นฮี ฮรั เกรี เซ กิจรัก เวราอีอนั มนัมุค เบตาเล ||  สตัคุร โน มิแล โซ 
อาปณา มนั ทาย รัคแค โอห์้ อาป วรัแต อาปณี  วทั นาเล ||  ยนั นานกั อิกนา คุร เมล ซุค เดแว เอก็ อาเป   วคั กั้ดแด 
ธกัวาเล ||๑||  ม: ๔ ||  ยนิา อนัดรั นาม นิถาน ฮรั เตน็ เก กาจยฺ ดอี อาเด ราส ||  เตน็ จูกี โม่ห์ตาย ีโลกนั กี ฮรั ปรัภ 
องัค ์กรั แบธา ปาส ||  ยาน ํกรัตา วลั ตา ซภั โก วลั ซภั ดรัซนั เดค กแร่ห์ ซาบาส ||  ซ่าห์ ปาตซ่าห์ ซภั ฮรั กา กีอา 
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ซภั ยนั โก อาย  กแร่ห์ แร่ห์ราส ||  คุร ปูเร กี วดัดี วเดอาอี ฮรั วดัดา เซว อตุล ซุค ปายอา ||  คุร ปูแร ดาน ดีอา ฮรั 
เน่ห์จลั เน็ต บคัเซ จะเเร สวายอา ||  โกอี นินดกั วเดอาอี เดค นา สะแก  โซ กรัแต อาป ปะจายอา ||  ยนั นานกั คุณ 
โบแล กรัเต เก ปักตา โน สดา รัคดา อายอา  ||๒||  ปอรี ||  ตู ซาฮิบ อะกมั ดยัอาล แฮ วดั ดาตา ดาณา ||  ตุตถฺ เยวดั 
แม โฮรฺ โก ดิส นา อาวยั ตูแฮน ํซุฆรั เมแร มนั ป่าณา ||  โม่ห์ กทุาํบฺ ดิส อาวดา ซภั จลณัฮารา อาวณั ยาณา ||  โย 
เบน็ สจัเจ โห่รัต จิต ลายเด เซ กริูอาร กรูา เตน็ มาณา ||  นานกั สจั ติอ๋าย ตู เบน็ สจัเจ ปัจ ปัจ โมย อะยาณา ||๑o||  
ศโลก ม: ๔ ||  อะโก เด สตั เป๋า นา ดิแจ ปิโช เด อาเคอา กมั นา อาแว   ||  *อตัถฺ เวจ็ พิแร มนัมุค เวจารา กะลี เกว็ 
ซุค ปาแว ||  ยสิ อนัดรั ปรีต นฮี สตัคุร กี โซ กรีู อาแว   กรีู ยาแว ||  เย กริปา กเร เมรา ฮรั ปรัภ กรัตา ตาน ํสตัคุร 
ปารบรัมห์ นดัรี อาแว   ||  ตา อเป็ว ปีแว สบดั คุร เกรา ซภั การา อนัเดสา ปะรัม จุกาแว ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี 
ยนั นานกั อนัเดน็ ฮรั คุณ กาแว ||๑||  ม: ๔ ||  คุร สตัคุร กา โย ซิกข ์   อคาเอ โซ ป่ัลเก อุธ ฮรั นาม ติอ่าแว ||  อุดมั  
กเร ป่ัลเก ปัรผา่ตี อิสนาน กเร อมัฤต ซรั นาแว ||  อุปเดส คุรู ฮรั ฮรั ยปั ยาแป ซภั เกล็วคิ ปาป โดค แล่ห์ ยาแว ||  
เพร็ จะเเร ดิวสั คุรบาณี กาแว แบห์เดอา อุธเดอา  ฮรั นาม ติอ่าแว ||  โย ซาส กิราส ติอ๋าเอ เมรา ฮรั ฮรั โซ คุรซิกข ์
คุรู มนั ป่าแว ||    
     
 ยสิ โน ดยัอาล โฮแว เมรา สุอามี เตส็ คุรซิกข ์คุรู อุปเดส สุณาแว  ||  ยนั นานกั ตู๋ร มงัแก เตส็ คุรซิกข ์กี โย อาป 
ยแป เอาแรห์ นาม ยปาแว ||๒||  ปอรี ||  โย ตุตถฺ สจั ติอ๋ายเด เซ วริะเล โทเร ||  โย มนั จิต เอก็ อราถฺเด เตน็ กี บรักตั 
ค่าเฮ อซงัคฺ กโรเร ||  ตุตถฺโน ซภั ติอ๋ายดี โซ ทาย เปย โย ซาฮิบ โลเร ||  โย เบน็ สตัคุร เซเว คาเด แปนเด เซ โมย มรั 
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ยาํเม โกเ้รห์ ||  โอย ฮายรั มิธธา โบลเด บา้ฮรั เวส็ กดัแฎห์ มุค โก่เล ||  มนั โคเท ดอี วโิชเร ||๑๑||  ศโลก ม: ๔ ||  มลั 
ยอีู ปะเรอา นีลา กาลา คิโถ่ละรา เตน็ เวมุค เวมุแค โน ปายอา ||  ปาส นา เดอี โกอี แบฮณั ยกตั แม่ห์ กูห์้ ปัร สักว ี
มลั ลาย มนัมุค อายอา  ||  ปราอี โย นินดา จุกลี โน เวมุค กรั แก เป่เยอา โอแท ป๋ี โม่ห์ กาลา ดุฮา เวมุคา ดา กรายอา 
||  ตรั สุเณอา ซะภตั ยกตั เวจ็ ป่าอี เวมุค สแณ นพัแร ปอลี ปอดี พาวา โฮย แก อุธ กัร๋ อายอา  ||  อะแก ซงัคตี กรุมี 
เวมุค รัลณา นา มิแล ตา วอ่ห์ที ปะตีย ีเพร็ อาณ กัร๋ ปายอา ||  หะลตั ปะลตั โดแว เกย เน็ต ปุกคา กเูก เตฮายอา ||  ตัน๋ 
ตัน๋ สุอามี กรัตา ปุรัค แฮ เยน็ นิเอา สจั แบห์้ อาป กรายอา ||  โย นินดา กเร สตัคุร ปูเร กี โซ ซาแจ มาร ปะจายอา ||  
เอห์้ อกัครั เตน็ อาเคอา เยน็ ยกตั ซภั อุปายอา   ||๑||  ม: ๔ ||  ซาฮิบ ยสิ ดา นงักา ปุกคา โฮแว เตส็ ดา นะพรั กิโทห์ 
รัจยฺ คาเอ ||  เย ซาฮิบ แก กัร๋ วทั โฮแว โซ นพัแร หทั อาแว   อณัโห่ดี กิโทห์ ปาเอ ||  ยสิ ดี เซวา กีตี เพร็ เลคา 
มงักีแอ ซา เซวา ออคี โฮอี ||  นานกั เซวา กแร่ห์ ฮรั คุร สพลั ดรัซนั กี เพร็ เลคา มงัแก นา โกอี ||๒||  ปอรี ||  นานกั 
วจีาแร่ห์ ซนัตฺ ยนั จาร เวด กะฮนัเด ||  ปะกตั มุแค เต โบลเด เซ วจนั โฮวนัเด ||  ประกทั ปะห่ารา ยาปดา ซภั โลก 
สุณนัเด ||  ซุค นา ปาเอน็ มุกตัถฺ นรั ซนัตฺ นาล คะฮนัเด ||  โอย โลจนั โอนา คุแณ โน โอย อหงัการ สรันเด ||  โอย 
วจิาเร เกอา กแร่ห์ ยา ปาก ตุ๋ร มนัเด ||  โย มาเร เตน็ ปารบรัมห์ เซ กิแซ นา ซนัเด ||  แวรฺ กแร่ห์ นิรแวร นาล ตะรัม 
นิอาย ปะจนัเด ||  โย โย ซนัตฺ สะราเปอา    เซ พิแร่ห์ ปะหวัน่เด ||  เปด มุนฎาฮูน ํกะเทอา เตส็ ดาล สุกนัเด ||๑๒||  
ศโลก ม: ๔ ||    
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 อนัตรั ฮรั คุรู ติอ๋ายดา วดัดี วเดอาอี ||  ตุส ดิตี ปูแร สตัคุรู   กะแท น่าฮี เอก็ เตล็ กิแซ ดี กะทาอี ||  สจั ซาฮิบ สตัคุรู   
แก วลั แฮ ตาน ํจกัคฺ จกัคฺ มแร ซภั โลกาอี ||  นินดฺกา เก โม่ห์ กาเล กเร ฮรั กรัแต อาป วถ่าอี ||  เยว็ เยว็ นินดกั นินดฺ 
กแร่ห์ เตว็ เตว็ เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี  ||  ยนั นานกั ฮรั อาราเถ่อา  เตน็ แปรี อาณ ซภั ปาอี ||๑||  ม: ๔ ||  สตัคุร เซตี 
กะณตั เย รัคแค หะลตั ปะลตั ซภั เตส็ กา เกยอา ||  เน็ต จะฮีอา ปาเอ จะก ูซุเท จกัคฺดา จกัคฺดา จจัยฺ ปัยอา ||  เน็ต 
อุปาว  กแร มายอา ตัน๋ การัณ อกัลา ตัน๋ ป๋ี อุด เกยอา ||  เกอา โอห์้ คทัเท เกอา โอห์้ คาแว ยสิ อนัดรั แซ่ห์ซา ดุค 
ปัยอา ||  นิรแวแร นาล เย แวรฺ รจาเอ ซภั ปาป ยกัแต กา เตน็ ศิร เลยอา ||  โอส อะแก ปิแช โด่อี น่าฮี ยสิ อนัดรั 
นินดา โม่ห์ อมับฺ ปัยอา ||  เย โซยเน โน โอห์้ หทั ปาเอ ตา เค่ฮู เซตี รัล เกยอา ||  เย คุร กี ซรัณี เพร็ โอห์้ อาแว   ตา 
ปิชเล ออกณั บคสั เลยอา ||  ยนั นานกั อนัเดน็ นาม ติอ๋ายอา ฮรั ซิมรัต   เกล็วคิ ปาป เกยอา ||๒||  ปอรี ||  ตูแฮ สจัจา 
สจั ตู ซภั ดู อุปัร ตู ดีบาณ ||  โย ตุตถฺ สัจ ติอ๋ายเด สจั เซวนั สจัเจ เตรา มาณ ||  โอนา อนัดรั สัจ มุค อุยะเล สจั โบลนั 
สจัเจ เตรา ตาณ ||  เซ ปะกตั ยนีิ คุรมุข ซาล่าเฮอา สจั สบดั นีซาณ ||  สจั เย สจัเจ เซวเด เตน็ วารี สดั กรุบาณ ||๑๓||  
ศโลก ม: ๔ ||  ตุ๋ร มาเร ปูแร สตัคุรู   เซอี ฮุณ สตัคุร มาเร ||  เย เมลณั โน บโฮเตรา โลจีแอ นา เดอี มิลณั กรัตาเร ||  
สตัซงัคตั โด่อี นา แล่ฮนั เวจ็ ซงัคตั คุร วจีาเร ||  โกอี ยาย มิแล ฮุณ โอนา โน เตส็ มาเร ยมั ยนัดาเร ||  คุร บาแบ 
พิทเก เซ พิเท คุร องัคดั กีเต กริูอาเร ||  คุร ตีย ีปีรี วจีาเรอา เกอา หทั เอนา เวจาเร ||  คุร จอที ปีรี ทิเกอา เตน็ นินดกั 
ดุสทฺ ซภั ตาเร ||  โกอี ปุต ซิกข ์   เซวา กเร สตัคุรู   กี เตส็ การัจ ซภั สวาเร ||  โย อิแช   โซ พลั ปายซี ปุต ตัน๋ ลคัมี 
ครั เมเล ฮรั นิสตาเร ||  ซภั นิถาน สตัคุรู   เวจ็ ยสิ อนัดรั ฮรั อุร ต่าเร ||  โซ ปาเอ ปูรา สตัคุรู   ยสิ ลิเคอา ลิคตั ลิลาเร 
||  ยนั นานกั มาแก ตู๋ร เตน็ โย คุรซิกข ์เมต็ เปอาเร ||๑||    
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 ม: ๔ ||  ยนิ โก อาป เดย ์วเดอาอี ยกตั ป๋ี อาเป   อาณ เตน็ โก แปรี ปาเอ ||  ดรีแอ ตาน ํเย กิช อาป ดู กีแจ ซภั กรัตา 
อาปณี  กะลา วถ่าเอ ||  เดโคห์ ป่าอี เอห์้ อคารา ฮรั ปรีตมั สจัเจ กา เยน็ อาปแณ    โยรฺ ซภั อาณ นิวาเอ ||  อาปเณอา 
ปักตา กี รัค กเร ฮรั สุอามี นินดฺกา ดุสทา เก โม่ห์ กาเล กราเอ ||  สตัคุร กี วเดอาอี เน็ต จะเเร สวาอี  ฮรั กีรัต ปะกตั 
เน็ต อาป กราเอ ||  อนัเดน็ นาม ยปัโปห์ คุรซิกโคห์ ฮรั กรัตา สตัคุร กะรี วซาเอ ||  สตัคุร กี บาณี สตั สตั กรั ยาโณห์ 
คุรซิกโคห์ ฮรั กรัตา อาป โม่โฮ กะด่าเอ ||  คุรซิกคา เก โม่ห์ อุยะเล กเร ฮรั เปอารา คุร กา แยการ ซนัซาร ซะภตั 
กราเอ ||  ยนั นานกั ฮรั กา ดาส แฮ ฮรั ดาซนั กี ฮรั แปจยฺ รคาเอ ||๒||  ปอรี ||  ตู สจัจา ซาฮิบ อาป แฮ สจั ซ่าห์ ฮมาเร 
||  สจั ปูย ีนาม ดริราย ปรัภ วณัยาเร ทาเร ||  สจั เซแวห์่ สจั วณนัยฺ แล่ห์ คุณ กะแท่ห์ นิราเร ||  เซวกั ป๋าย เซ ยนั มิเล 
คุร สบดั สวาเร ||  ตู สจัจา ซาฮิบ อลคั แฮ คุร สบดั ลคาเร ||๑๔||  ศโลก ม: ๔ ||  ยสิ อนัดรั ตาต ปราอี โฮแว เตส็ ดา 
กะเด นา โฮว ีปะลา ||  โอส แด อาคิแอ โกอี นา ลแก เน็ต โอยารี ปูกาเร คลา ||  ยสิ อนัดรั จุกลี จุกโล วแย กีตา 
กรัเตอา โอส ดา ซภั เกยอา ||  เน็ต จุกลี กเร อณัโห่ดี ปราอี โม่ห์ กั้ด นา สะแก  โอส ดา กาลา เป่ยอา ||  กะรัม ตัร่ตี 
สะรีร กลัยกุ เวจ็ เยฮ่า โก บีเย เตฮ้า โก คาเอ ||  กลา อุปัร ตะปาวสั นา โฮอี เวส็ คาถ่ี ตตักาล มรั ยาเอ ||  ป่าอี เวโค่ห์ 
นิเอา สจั กรัเต กา เยฮ่า โกอี กเร เตฮ้า โกอี ปาเอ ||  ยนั นานกั โก ซภั โซ่ฉ่ี ปาอี ฮรั ดรั กีอา บาตา อาค สุณาเอ ||๑||  
ม: ๔ ||  โห่แด ปัรตคั คุรู โย วชุิเร เตน็ โก ดรั โด่อี น่าฮี ||  โกอี ยาย มิแล เตน็ นินดฺกา โม่ห์ พิเก ทุก ทุก โม่ห์ ป้าฮี ||  
เย สตัคุร พิทเก เซ ซภั ยกตั พิทเก เน็ต ป่ําบลั ปู่ เซ คาฮี ||  ยนิ คุร โกเปอา อาปณา เซ แลเด ดะฮา พิร่าฮี ||  เตน็ กี ปุค 
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กะเด นา อุตแร เน็ต ปุกคา ปุค กกูาฮี ||  โอนา ดา อาเคอา โก นา สุแณ เน็ต ห่อเล ฮอลล ์มร่าฮี ||  สัตคุร กี วเดอาอี 
เวค นา สกันี  โอนาห์ อะแก ปิแช เทา น่าฮี ||  โย สตัคุร มาเร เตน็ ยาย มิแล่ห์ แร่ห์ดี โคห์ดี ซภั ปัต กวาฮี ||    
     
 โอย อะแก กสุที คุร เก พิทเก เย โอส มิแล เตส็ กสุทั อุธ่าอี ||  ฮรั เตน็ กา ดรัซนั นา กแร่ห์ โย ดูแย ป๋าย จิต ลาฮี ||  
ตุ๋ร กรัแต อาป เลค็ ปายอา เตส็ นาล เกห์้ จารา น่าฮี ||  ยนั นานกั นาม อราถ ตู เตส็ อปัร โก นา สกา้ฮี ||  นาแว กี 
วเดอาอี วดัดี แฮ เน็ต สวาอี  จะเเร จราฮี ||๒||  ม: ๔ ||  เย โฮนแํด คุรู แบห์้ ทิเกอา เตส็ ยนั กี วเดอาอี วดัดี โฮอี ||  เตส็ 
โก ยกตั นิเวอา ซภั แปรี ปัยอา ยสั วรัเตอา โลอี ||  เตส็ โก คนัดฺ บแรห์มนัดฺ นมสัการ กแร่ห์ ยสิ แก มสัตกั หทั 
ตะเรอา คุร ปูแร โซ ปูรา โฮอี ||  คุร กี วเดอาอี เน็ต จะเเร สวาอี  อปัร โก นา สโกอี ||  ยนั นานกั ฮรั กรัแต อาป แบห์้ 
ทิเกอา อาเป   แปจยฺ รัคแค ปรัภ โซอี ||๓||  ปอรี ||  กายอา โกท อปารฺ แฮ อนัดรั หทันาเล ||  คุรมุข ซอดา โย กเร ฮรั 
วสัตฺ สมาเล ||  นาม นิถาน ฮรั วณัยแีอ ฮีเร ปัรวาเล ||  เวณ็ กายอา เย โฮรฺ แท ตัน๋ โคยะเด เซ มูร เบตาเล ||  เซ อุฉัร่ 
ปะรัม ปะหวา่อีแอห์ เยว็ จ๋าร มิรัก ป่าเล ||๑๕||  ศโลก ม: ๔ ||  โย นินดา กเร สตัคุร ปูเร กี โซ ออคา ญกั แม่ห์ โฮยอา 
||  นรัก โก๋ร ดุค คู่ห์ แฮ โอแท ปะกรั โอห์้ โด่ยอา ||  กกู ปุการ โก นา สุเณ โอห์้ ออคา โฮย โฮย โรยอา ||  โอน 
หะลตั ปะลตั ซภั กวายอา ล่าฮา มูล ซภั โคยอา ||  โอห์้ เตลี ซนัดา บะลดั กรั เน็ต ป่ัลเก อุธ ปรัภ โญยอา ||  ฮรั เวแค 
สุแณ เน็ต ซภั กิช ติดู กิช คุฉ่า นา โฮยอา ||  แยซา บีเย โซ ลุแณ เยฮ่า ปุรับ กิแน โบยอา ||  ยสิ กริปา กเร ปรัภ อาปณี  
เตส็ สตัคุร เก จรัณ โต่ยอา ||  คุร สตัคุร ปิแช ตรั เกยอา เยว็ โล่ฮา กาธ ซงัโกยอา ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋าย ตู ยปั ฮรั 
ฮรั นาม ซุค โฮยอา ||๑||  ม: ๔ ||  วดัป่ากีอา โซหากณี ยนิา คุรมุข มิเลอา ฮรั ราย ||  อนัตรั โยต ประกาซีอา นานกั 
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นาม สมาย ||๒||  ปอรี ||  เอห์้ สะรีร ซภั ตะรัม แฮ ยสิ อนัดรั สจัเจ กี เวจ็ โยต ||  โกฮจัยฺ รตนั เวจ็ ลุก รเฮ่ โกอี คุรมุข 
เซวกั กั้ดแด โคต ||  ซภั อาตมั ราม ปะชาเณอา ตาน ํเอก็ รเวอา อิโก โอต โปต ||  เอก็ เดเคอา เอก็ มนัเนอา อิโก 
สุเณอา สระวณั สะโรต ||    
     
 ยนั นานกั นาม สล่าห์ ตู สจั สจัเจ เซวา เตรี โหต ||๑๖||  ศโลก ม: ๔ ||  ซภั รัส เตน็ แก ริแด แฮ ยนิ ฮรั วสัเซอา มนั 
ม่าเฮ ||  ฮรั ดรักา้ห์ เต มุค อุยะเล เตน็ โก ซภั เดคณั ยา่เฮ ||  ยนิ นิรภอ นาม ติอ๋ายอา เตน็ โก ป๋อ โกอี น่าเฮ ||  ฮรั 
อุตมั ตินี สะเรเวอา ยนิ โก ตุ๋ร ลิเคอา อา้ห์  ||  เต ฮรั ดรักา้ห์ แปนาอีแอห์ ยนิ ฮรั วธุา มนั ม่าเฮ ||  โอย อาป ตเร ซภั 
กทุาํบฺ เซ็ว เตน็ ปิแช ซภั ยกตั ฉะดา้เฮ ||  ยนั นานกั โก ฮรั เมล ยนั เตน็ เวค เวค ฮมั ยวีาเฮ ||๑||  ม: ๔ ||  ซา ตัร่ตี ไป๋ 
ฮรีอาวลี ยแิท เมรา สตัคุร แบธา อาย  ||  เซ ยนัตฺ เป๋ย ฮรีอาวเล ยนีิ เมรา สตัคุร เดเคอา ยาย ||  ตัน๋ ตัน๋ ปิตา ตัน๋ ตัน๋ 
กลุ ตัน๋ ตัน๋ โซ ยนันะพี เยน็ คุรู ยะเณอา มาย ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู เยน็ นาม อราเถ่อา อาป ตเรอา ยนีิ ดิธา ตินา เลย ฉะดาย 
||  ฮรั สตัคุร เมโล่ห์ ดยัอา กรั ยนั นานกั โต่แว ปาย ||๒||  ปอรี ||  สจั สจัจา สัตคุร อมรั แฮ ยสิ อนัดรั ฮรั อุร ต่าเรอา ||  
สจั สจัจา สตัคุร ปุรัค แฮ เยน็ กาม กโรถ บิค มาเรอา ||  ยา ดิธา ปูรา สตัคุรู   ตาน ํอนัดฺโรห์ มนั ซาถ่าเรอา ||  บลัฮารี 
คุร อาปเณ     สดา สดา กุ๋ม วาเรอา ||  คุรมุข ยติา มนัมุค ห่าเรอา ||๑๗||  ศโลก ม: ๔ ||  กรั กิรปา สตัคุร เมเลโอน มุค 
คุรมุข นาม ติอ๋ายซี ||  โซ กเร เย สตัคุร ป่าวซี คุร ปูรา กะรี วซายซี ||  ยนิ อนัดรั นาม นิถาน แฮ เตน็ กา ป๋อ ซภั 
กวายซี ||  ยนิ รัคคณั โก ฮรั อาป โฮย โฮรฺ เกตี จกัคฺ จกัคฺ ยายซี ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋าย ตู ฮรั หะลตั ปะลตั โชดายซี 
||๑||  ม: ๔ ||  คุรซิกคา แก มนั ป่าวดี คุร สตัคุร กี วเดอาอี ||  ฮรั ราโค่ห์ แปจยฺ สตัคุรู   กี เน็ต จะเเร สวาอี  ||  คุร 
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สตัคุร แก มนั ปารบรัมห์ แฮ ปารบรัมห์ ฉะดาอี ||  คุร สัตคุร ตาณ ดีบาณ ฮรั เตน็ ซภั อาณ นิวาอี ||  ยนีิ ดิธา เมรา 
สตัคุร เป๋า กรั เตน็ เก ซภั ปาป กวาอี ||  ฮรั ดรักา้ห์ เต มุค อุยะเล บโฮ่ โซ่ภา ปาอี ||  ยนั นานกั มงัแก ตู๋ร เตน็ โย คุร 
เก ซิกข ์เมเร ป่าอี ||๒||  ปอรี ||  ฮอ อาค สล่าฮี ซิพตั สจั สจั สจัเจ กี วเดอาอี ||  ซาล่าฮี สจั สล่าห์   สจั สจั กีมตั กิแน 
นา ปาอี ||    
     
 สจั สจัจา รัส ยนีิ จะเคอา เซ ตริปัต รเฮ่ อาข่าอี ||  เอห์้ ฮรั รัส เซอี ยาณเด เยว็ กนูแํก มิเธอาอี คาอี ||  คุร ปูแร ฮรั 
ปรัภ เซเวอา มนั วย ีวาถ่าอี ||๑๘||  ศโลก ม: ๔ ||  ยนิา อนัดรั *อุมรัทลั เซอี ยาณนั ซูลีอา         ||  ฮรั ยาแณห์ เซอี 
บิรโฮห์ ฮอ เตน็ วโิทห์ สดั กุ๋ม โก่ลีอา ||  ฮรั เมโล่ห์ สะยณั ปุรัค เมรา ศิร เตน็ วโิทห์ ตลั โรลีอา ||  โย ซิกข ์คุร การ 
กมาแวห์่ ฮอ กลุมั ตินา กา โกลีอา ||  ฮรั รังค ์จลูแล โย รัตเต เตน็ ป่ินนี ฮรั รังค ์โจลีอา ||  กรั กิรปา นานกั เมล คุร 
แป้ห์ ศิร เวเจอา โมลีอา ||๑||  ม: ๔ ||  ออกณี ปะเรอา สะรีร แฮ เกว็ ซนัโตห์ นิรมลั โฮย ||  คุรมุข คุณ เวฮาฉ่ีแอห์ มลั 
ห่อแม กั้ดแด โต๋ย ||  สจั วณนัแยห์่ รังค ์เซ็ว สจั ซอดา โฮย ||  โตทา มูล นา อาวยั ล่าฮา ฮรั ป่าแว โซย ||  นานกั เตน็ 
สจั วณนัเยอา ยนิา ตุ๋ร ลิเคอา ปราปัต โฮย ||๒||  ปอรี ||  ซาล่าฮี สจั ซาล่าห์ณา  สจั สจัจา ปุรัค นิราเล ||  สจั เซว ีสจั 
มนั วสัแซ สจั สจัจา ฮรั รัควาเล ||  สจั สจัจา ยนีิ อราเถ่อา เซ ยาย รเล สจั นาเล ||  สจั สจัจา ยนีิ นา เซเวอา เซ มนัมุค 
มูร เบตาเล ||  โอห์้ อาล ปะตาล โม่โฮ โบลเด เยว็ ปีแต มดั มตัวาเล ||๑๙||   ศโลก แม่ห์ลา ๓ ||  กอรี ราก สุลคัณี เย 
คสัแม จิต กเรย ์||  ป่าแณ จลัแล สัตคุรู   แก แอซา      ซีการ กเรย ์||  สจัจา สบดั ปะตาร แฮ สดา สดา ราเวย ์||  เยว็ 
อุบลี มยแีธ รังค ์แกห์้กะฮา เตว็ สจัเจ โน ญีโอ เดย ์||  รังค ์จลูแล อตั รัตตี สจัเจ เซ็ว ลกา เน่ห์ ||  กรู ธกักี คุฉี นา รแฮ่ 
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กรู มุลมัมา ปเลท ตะเหร่โฮ ||  กรีู กะรัน วดาอีอา กเูร เซ็ว ลกา เน่ห์ ||  นานกั สจัจา อาป แฮ อาเป   นะดรั กเรย ์||๑||   
ม: ๔ ||  สตัซงัคตั แม่ห์ ฮรั อุสตตั แฮ ซงัค ์ซาถู่   มิเล เปอาเรอา ||  โอย ปุรัค ปราณี ตัน๋ ยนั แฮ อุปเดส กแร่ห์ 
ปัรอุปกาเรอา ||  ฮรั นาม ดริราแวห์ ฮรั นาม สุณาแวห์ ฮรั นาเม ญกั นิสตาเรอา ||  คุร เวคณั โก ซภั โกอี โลแจ เนาว ์
คนัดฺ ยกตั นมสักาเรอา ||  ตุตถฺ อาเป   อาป รเคอา สตัคุร เวจ็ คุร อาเป   ตุตถฺ สวาเรอา           ||  ตู อาเป   ปูแญห์ ปูญ 
กราแวห์่ สตัคุร โก ศิรยณัฮาเรอา ||  โกอี วชุิร ยาย สตัคุรู   ปาโซห์ เตส็ กาลา โม่ห์ ยมั มาเรอา ||    
     
 เตส็ อะแก ปิแช โด่อี น่าฮี คุรซิกคี มนั วจีาเรอา ||  สตัคุรู   โน มิเล เซอี ยนั อุบเร ยนิ ฮิรแด นาม สมาเรอา ||  ยนั 
นานกั เก คุรซิกข ์ปุตโฮ ฮรั ยปัเปโอห์ ฮรั นิสตาเรอา ||๒||   แม่ห์ลา ๓ ||  ห่อแม ยกตั ปุหลายอา ดุระมตั บิเคอา 
บิการ ||  สัตคุร มิแล ตา นะดรั โฮย มนัมุค อั้นถฺ อนัเถ่อาร ||  นานกั อาเป   เมล เลย ยสิ โน สบดั ลาเอ เปอาร ||๓||   
ปอรี ||  สจั สจัเจ กี ซิพตั สล่าห์   แฮ โซ กเร ยสิ อนัดรั ปิแย ||  ยนีิ เอก็ มนั เอก็ อราเถ่อา เตน็ กา กั้นถฺ นา กบัฮู ฉิแย 
||  ตัน๋ ตัน๋ ปุรัค ซาบาส แฮ ยนิ สจั รัสนา อมัฤต ปิแย ||  สัจ สจัจา ยนิ มนั ป่าวดา เซ มนั สจัจี ดรักา้ห์ ลิแย ||  ตัน๋ ตัน๋ 
ยนมั สเจอารีอา มุค อุยลั สจั กริแย ||๒o||  ศโลก ม: ๔ ||  ซากตั ยาย นิแวห์่ คุร อาแก มนั โคเท กรู กริูอาเร ||  ยา คุร 
กะแฮ อุโธ่ห์  เมเร ป่าอี แบห์้ ยา่เฮ กซุรั บกลุาเร ||  คุรซิกคา อนัดรั สตัคุร วรัแต จุณ กั้ดเด ลโถ่วาเร ||  โอย อะแก 
ปิแช แบห์้ โม่ห์ ฉะปาอิน นา รัลนี โคเทอาเร ||  โอนา ดา ปัค โซ โอแท น่าฮี ยาย กรู แล่ฮนั เป่ดาเร ||  เย ซากตั นรั 
คาวาอีแอ โลจีแอ บิค กั้ดแด มุค อุคลาเร ||  ฮรั ซากตั เซตี ซงัค ์นา กรีแอห์ โอย มาเร ศิรยณัฮาเร ||  ยสิ กา เอห์้ เคลฺ 
โซอี กรั เวแค ยนั นานกั นาม สมาเร ||๑||  ม: ๔ ||  สตัคุร ปุรัค อะกมั แฮ ยสิ อนัดรั ฮรั อุร ต่าเรอา ||  สตัคุรู   โน อปัร 
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โกย นา สะกยั ยสิ วลั ศิรยณัฮาเรอา ||  สตัคุรู   กา คะรัก ซนัโยอุ ฮรั ปะกตั แฮ เยต็ กาล กนัทกั มาร วดิาเรอา ||  
สตัคุรู   กา รคณัฮารา ฮรั อาป แฮ สตัคุรู   แก ปิแช ฮรั ซภั อุบาเรอา ||  โย มนัดา จิตเเว ปูเร สัตคุรู   กา โซ อาป 
อุปาวณัฮาแร มาเรอา ||  เอห์้ กลั โฮแว ฮรั ดรักา้ห์ สจัเจ กี ยนั นานกั อกมั วจีาเรอา ||๒||  ปอรี ||  สจั สุเตอา ยนีิ 
อราเถ่อา ยา อุเธ ตา สจั จะเว ||  เซ วริะเล ยกุ แม่ห์ ยาณีแอห์ โย คุรมุข สจั รเว ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก เย อนัเดน็ สจั 
ลเว ||  ยนิ มนั ตนั สจัจา ป่าวดา เซ สจัจี ดรักา้ห์ กะเว ||  ยนั นานกั โบแล สจั นาม สจั สจัจา สดา นเว ||๒๑||  ศโลก 
ม: ๔ ||  เกอา เสาณา เกอา ยากณา คุรมุข เต ปัรวาณ ||    
     
 ยนิา ซาส กิราส นา วสิแร เซ ปูเร ปุรัค ปัรถาน ||  กรัมี สตัคุร ปาอีแอ อนัเดน็ ลแก คิอ๋าน ||  เตน็ กี ซงัคตั เมล็ รฮ่า 
ดรักา้ห์ ปาอี มาน ||  ซอเด  วา่โฮ วา่โฮ *อุจแร่ห์ อุธเด ป๋ี วา่โฮ กเรน ||  นานกั เต มุค อุยะเล เย เน็ต อุธ ซมัมาเลน 
||๑||  ม: ๔ ||  สัตคุร เซวแีอ อาปณา ปาอีแอ นาม อปารฺ ||  ป่อยลั ดุบเดอา กั้ด เลย ฮรั ดาต กเร ดาตาร ||  ตัน๋ ตัน๋ เซ 
ซ่าห์ แฮ เย นาม กแร่ห์ วาปาร ||  วณัยาเร ซิกข ์อาวเด สบดั ลฆาวณัฮารฺ ||  ยนั นานกั ยนิ โก กริปา ไป๋ เตน็ เซเวอา 
ศิรยณัฮารฺ ||๒||  ปอรี ||  สจั สจัเจ เก ยนั ปะกตั แฮ สจั สจัจา ยนีิ อราเถ่อา ||  ยนิ คุรมุข โคจยฺ ดนัโด่เลอา เตน็ 
อนัดฺโรห์ ฮี สจั ลาเถ่อา ||  สจั ซาฮิบ สัจ ยนีิ เซเวอา กาล กนัทกั มาร ตินี ซาเถ่อา ||  สจั สจัจา ซภั ดู วดัดา แฮ สจั 
เซวนั เซ สจั รลาเถ่อา ||  สจั สจัเจ โน ซาบาส แฮ สจั สจัจา เซว พลาเถ่อา ||๒๒||  ศโลก ม: ๔ ||  มนัมุค ปราณี มุกตัถฺ 
แฮ นามฮีณ ปัรหมาย ||  เบน็ คุร มนูอา นา ทิแก เพร็ เพร็ ยนีู ปาย ||  ฮรั ปรัภ อาป ดยัอาล โฮเอ ตาน ํสตัคุร มิเลอา 
อาย  ||  ยนั นานกั นาม สล่าห์ ตู ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||๑||  ม: ๔ ||  คุร ซาล่าฮี อาปณา บโฮ่ เบถ็ รังค ์สุผาย ||  สตัคุร 
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เซตี มนั รัตตา รเคอา บณตั บณาย ||  เยห์่วา ซาล่าห์ นา รัจย ีฮรั ปรีตมั จิต ลาย ||  นานกั นาแว กี มนั ปุค แฮ มนั 
ตริปแต ฮรั รัส คาย ||๒||  ปอรี ||  สจั สัจจา กดุรัต ยาณีแอ เดน็ ราตี เยน็ บณาอีอา ||  โซ สจั สล่าฮี สดา สดา สจั สจัเจ 
กีอา วเดอาอีอา ||  ซาล่าฮี สจั สล่าห์   สัจ สจั กีมตั กิแน นา ปาอีอา ||  ยา มิเลอา ปูรา สตัคุรู   ตา ฮายรั นดัรี อาอีอา   
||  สจั คุรมุข ยนีิ สล่าเฮอา ตินา ปุกคา ซภั กวาอีอา ||๒๓||  ศโลก ม: ๔ ||  แม มนั ตนั โคจยฺ โคเยเดอา โซ ปรัภ ลถ่า 
โลร ||  วสิท คุรู แม ปายอา เยน็ ฮรั ปรัภ ดิตา โยร ||๑||   ม: ๓ ||  มายอาถ่ารี อตั อนันา โบลา ||  สบดั นา สุณีอ ์บโฮ่ 
โรล กะโจลา ||  คุรมุข ยาแป สบดั เลว็ ลาย ||  ฮรั นาม ซุณ      มนัเน ฮรั นาม สมาย ||  โย เตส็ ป่าแว โซ กเร กรายอา 
||  นานกั วจัยฺดา ยนัตฺ วยายอา ||๒||     
     
 ปอรี ||  ตู กรัตา ซภั กิช ยาณดา โย ยอีา อนัดรั วรัแต ||  ตู กรัตา อาป อะกณตั แฮ ซภั ญกั เวจ็ กณัแต ||  ซภั กีตา เตรา 
วรัตะดา ซภั เตรี บณัแต ||  ตู กทั กทั เอก็ วรัตะดา สจั ซาฮิบ จลัแต ||  สตัคุร โน มิเล โซ ฮรั มิเล น่าฮี กิแซ ปัรแต 
||๒๔||  ศโลก ม: ๔ ||  เอห์้ มนูอา ดริรึ กรั รคีแอ คุรมุข ลาอีแอ จิต ||  เกว็ ซาส กิราส วซิารีแอ แบห์เดอา อุธเดอา  
เน็ต ||  มรัณ ยวีณั กี จินตา กอี เอห์้ ญีอะรา ฮรั ปรัภ วสั ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค ตู ยนั นานกั นาม บคสั ||๑||   ม: ๓ ||  
มนัมุค อหงัการี  แม่ฮลั นา ยาแณ คิน อาแก คิน ปีแช ||  สดา บุลาอีแอ แม่ฮลั นา อาแว   เกว็ กรั ดรักา้ห์ ซ่ีแฉ่ ||  
สตัคุร กา แม่ฮลั วริะลา ยาแณ สดา รแฮ่ กรั โยร ||  อาปณี  กริปา กเร ฮรั เมรา นานกั เลย บโฮร ||๒||   ปอรี ||  ซา 
เซวา กีตี สพลั แฮ เยต็ สตัคุร กา มนั มนัเน ||  ยา สตัคุร กา มนั มนัเนอา ตา ปาป กะซะมลั ป่ันเน ||  อุปเดส เย ดิตา 
สตัคุรู   โซ สุเณอา ซิกคี   กนัเน ||  ยนิ สตัคุร กา ป่าณา มนัเนอา เตน็ จะรี เจากณั วนัเน ||  เอห์้  จาล นิราลี คุรมุขคี 
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คุร ดีเคอา ซุณ      มนั ป่ินเน ||๒๕||   ศโลก ม: ๓ ||  เยน็ คุร โกเปอา อาปณา เตส็ ธอรฺ นา เธา ||  หะลตั ปะลตั โดแว 
เกย ดรักา้ห์ น่าฮี เทา ||  โอห์้ เวลา หทั นา อาวยั เพร็ สตัคุร ลแกห์ ปาย ||  สตัคุร กี กณัแต กซีุแอ ดุเค ดุค วฮิาย ||  
สตัคุร ปุรัค นิรแวร แฮ อาเป   เลย ยสิ ลาย ||  นานกั ดรัซนั ยนิา เวคาลิโอน ตินา ดรักา้ห์ เลย ฉะดาย ||๑||  ม: ๓ ||  
มนัมุค อเกอาน ดุระมตั อหงัการี  ||  อนัตรั กโรถ ยแูอ มตั ห่ารี ||  กรู กสุตั โอห์้ ปาป กมาแว ||  เกอา โอห์้ สุแณ 
เกอา อาค สุณาแว  ||  อนันา โบลา โคย อุฉัร่ ปาย ||  มนัมุค อนัถ่า อาแว   ยาย ||  เบน็ สตัคุร เป่เท ทาย นา ปาย ||  
นานกั ปูรัน ลิเคอา กมาย ||๒||   ปอรี ||  ยนิ เก จิต กะโธรฺ แฮ เซ บะแฮ นา สัตคุร ปาส ||  โอแท สจั วรัตะดา กริูอารา 
จิต อุดาส ||  โอย วลั ชลั กรั จตั กั้ดเด เพร็ ยาย บะแฮ กริูอารา ปาส ||  เวจ็ สจัเจ กรู นา กดัดยั มนั เวโค่ห์ โก นิระยาส 
||  กริูอาร กริูอารี ยาย รเล สเจอาร ซิกข ์แบเธ สตัคุร ปาส || ||๒๖||     
     
 ศโลก ม: ๕ ||  แร่ห์เด โคห์เด นินดกั มาริอนั กรั อาเป   อา้ฮรั ||  ซนัตฺ สฮาอี  นานกา วรัแต ซภั ยา่ฮรั ||๑||  ม: ๕ ||  
มุนโฎห์ ปุเล มุ่นดฺ เต กิแท ปาเอน็ หทั ||  ตินแน มาเร นานกา เย กรัณ การัณ ซมัรัท ||๒||  ปอรี ๕ ||  แล พา่เฮ ราตี 
ตุแรห์ ปรัภ ยาแณ ปราณี ||  ตะแกห์ นารฺ ปราอีอา ลุก อนัดรั ธาณี ||  ซนันีห์ เดนห์ วคิมั ทาย มิธธา มดั มาณี ||  กรัมี 
อาโป อาปณี  อาเป   ปัชตาณี ||  อจัยฺราอีล พเรสตา เตล็ ปีเร ก่าณี ||๒๗||  ศโลก ม: ๕ ||  เซวกั สจัเจ ซ่าห์ เก เซอี 
ปัรวาณ ||  ดูยา เซวนั นานกา เซ ปัจ ปัจ โมย อะยาณ ||๑||  ม: ๕ ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค ปรัภ เมทณา นา ยาย ||  ราม 
นาม ตัน๋ วคัโร นานกั สดา ติอ๋าย ||๒||  ปอรี ๕ ||  นาราเอณ็ เลยอา นาธนคํรา แปรฺ กิแท รัคแค ||  กรัดา ปาป อมิเตอา 
เน็ต วโิซ จะแค ||  นินดา กรัดา ปัจ โมอา เวจ็ เดฮี้ ปะแค ||  สจัแจ ซาฮิบ มาเรอา กอณ เตส็ โน รัคแค ||  นานกั เตส็ 
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ซรัณากตี โย ปุรัค อลัแค ||๒๘||  ศโลก ม: ๕ ||  นรัก โก๋ร บโฮ่ ดุค กะเณห์ อกิรัตกะณา กา ทาน ||  เตน็ ปรัภ มาเร 
นานกา โฮย โฮย โมย ฮราม ||๑||  ม: ๕ ||  เอาคถั ซภัเภ กีติอนั นินดกั กา ดารู น่าเฮ ||  อาป ปุหล่าเอ นานกา ปัจ ปัจ 
โยนี ป้าเฮ ||๒||  ปอรี ๕ ||  ตุส ดิตา ปูแร สตัคุรู   ฮรั ตัน๋ สัจ อคุท ||  ซภั อนัเดเซ เมท็ เกย ยมั กา ป๋อ ฉุท ||  กาม กโรถ 
บุริอาอีอาน ํซงัค ์ซาถู่   ตุท ||  เวณ็ สจัเจ ดูยา เซวเด โฮย มรัซนั บุท ||  นานกั โก คุร บคัเซอา นาแม ซงัค ์ยทุ ||๒๙||   
ศโลก ม: ๔ ||  ตปา นา โฮแว อนัดฺโรห์ โล่บี เน็ต มายอา โน พิแร ยจัมาเลอา ||  อะโก เด สเดอา สแต ดี ปิเคอา เลย 
น่าฮี ปิโช เด ปัชตาย แก อาณ ตแป ปุต เวจ็ บฮาเลอา ||  ปันจฺ โลก ซภั หะซณั ลเก ตปา โลภ แล่ฮรั แฮ กาเลอา ||  
ยแิท โทรา ตัน๋ เวแค ติแท ตปา ปิแท น่าฮี ตัน๋ บโฮแต ดิแธ ตแป ตะรัม ห่าเรอา ||  ป่าอี เอห์้ ตปา นา โฮว ีบกลุา แฮ 
แบห์้ ซ่าถ ยนา วจีาเรอา ||  สตั ปุรัค กี ตปา นินดา กแร ซนัซาแร กี อุสตะตี เวจ็ โฮแว เอต โดแค ตปา ดอี มาเรอา ||  
มฮ่า ปุรคาน ํกี นินดา กา เวค เย ตเป โน พลั ลกา ซภั เกยอา ตเป กา ก่าเลอา ||  บา้ฮรั บแฮ ปันจา เวจ็ ตปา สดาเอ ||  
อนัดรั บแฮ ตปา ปาป กมาเอ ||    
     
 ฮรั อนัดรัลา ปาป ปันจา โน อุก้ฆา กรั เวคาเลอา ||  ตะรัม ราย ยมักงักะรา โน อาค ฉะเดอา เอส ตเป โน ติแท ครั 
ปาเอห์้ ยแิท มฮ่า มฮ่าน ํหะเตอาเรอา ||  เพร็ เอส ตเป แด โม่ห์ โกอี ลโกห์ น่าฮี เอห์้ สตัคุร แฮ พิทกาเรอา ||  ฮรั แก 
ดรั วรัเตอา โซ นานกั อาค สุณายอา ||  โซ บูแฉ่ โย ดอี สวาเรอา           ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั ปักตาน ํฮรั อาราเถ่อา  ฮรั กี 
วเดอาอี ||  ฮรั กีรตนั ปะกตั เน็ต กานวํเด ฮรั นาม ซุคดาอี ||  ฮรั ปักตาน ํโน เน็ต นาแว ดี วเดอาอี บคัซีอนั เน็ต จะเเร 
สวาอี  ||  ฮรั ปักตาน ํโน เทร็ กะรี บฮาลิอนั อปัณี แปจยฺ รคาอี ||  นินดฺกาน ํปาโซห์ ฮรั เลคา มงักซี บโฮ่ เดย ์สยาอี    
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||  เยฮ่า นินดกั อปัแณ ยเีอ กมาวเด เตโ้ฮ พลั ปาอี ||  อนัดรั กมาณา ซรัปัร อุก้แร ป่าแว โกอี แบห์้ ตัร่ตี เวจ็ กมาอี ||  
ยนั นานกั เดค วกิเซอา ฮรั กี วเดอาอี ||๒||   ปอรี ม: ๕ ||  ปะกตั ยนาน ํกา ราคา ฮรั อาป แฮ เกอา ปาปี กรีแอ ||  
กมุาน กแร่ห์ มูร กุมานีอา เวส็ คาถ่ี มรีแอ ||  อาย  ลเก นี เดห์้ โทระเร เยว็ ปะกา เคต ลุณีแอ ||  เยเ่ฮ กะรัม กมาวเด 
เตเวโฮ ปะณีแอ ||  ยนั นานกั กา คซมั วดัดา แฮ ซภันา ดา ตะณีแอ ||๓o||   ศโลก ม: ๔ ||  มนัมุค มูโล่ห์ ปุเลอา เวจ็ 
ลบั โลภ อหงัการฺ   ||  จกัรา กรัเดอา อนัเดน็ กดุแร สบดั นา กแร่ห์ วจีาร ||  ซุถ มตั กรัแต ซภั *เฮร็ ลอี โบลนั ซภั 
วกิาร ||  ดิแต กิแต นา ซนัโตคีแอห์ อนัตรั ติสนา บโฮ่ อเกอาน อนัเถ่อารฺ ||  นานกั มนัมุคา นาโล ตุที ปะลี ยนิ 
มายอา โม่ห์ เปอาร ||๑||  ม: ๔ ||  ยนิา อนัดรั ดูยา เป๋า แฮ ตินาห์ คุรมุข ปรีต นา โฮย ||  โอห์้ อาแว   ยาย ปะหวา่อีแอ 
สุปแน ซุค นา โกย ||  กรู กมาแว กรู อุจแร กรู ลเกอา กรู โฮย ||  มายอา โม่ห์ ซภั ดุค แฮ ดุค บินแซ ดุค โรย ||  นานกั 
ตาต ลิแว โยร นา อาวยั เย โลแจ ซภั โกย ||  ยนิ โก โปแต ปุน ปัยอา ตินา คุร สับดี ซุค โฮย ||๒||   ปอรี ม: ๕ ||  
นานกั วจีาแร่ห์ ซนัตฺ มุน ยนาน ํจาร เวด กะฮนัเด ||  ปะกตั มุแค เต โบลเด เซ วจนั โฮวนัเด ||  ปัรกทั ปาห่าแร 
ยาปเด ซภั โลก สุณนัเด ||  ซุค นา ปาเอน็ มุกตัถฺ นรั ซนัตฺ นาล คะฮนัเด ||  โอย โลจนั โอนา คุณา โน โอย อหงัการ 
สรันเด ||  โอย เวจาเร เกอา กแร่ห์ ยาน ํปาก ตุ๋ร มนัเด ||    
     
 โย มาเร เตน็ ปารบรัมห์ เซ กิแซ นา ซนัเด ||  แวรฺ กะรัน นิรแวร นาล ตะรัม นิอาย ปะจนัเด ||  โย โย ซนัตฺ 
สะราเปอา    เซ พิแร่ห์ ปะหวัน่เด ||  เปด มุนฎาฮู กะเทอา เตส็ ดาล สุกนัเด ||๓๑||  ศโลก ม: ๕ ||  คุร นานกั ฮรั นาม 
ดริรายอา ป่ันนณั กะรัณ ซมัรัท ||  ปรัภ สดา สมาแล่ห์ มิตรึ ตู ดุค สบายอา ลทั ||๑||  ม: ๕ ||  คุถิอาวนัตฺ นา ยาใณ 
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ลาจยฺ กลุาจยฺ กโุบลฺ ||  นานกั มานแํก นาม ฮรั กรั กิรปา ซนัโญก ||๒||   ปอรี ||  เยเวเ่ฮ กะรัม กมาวดา เตเวเ่ฮ พลัเต ||  
จบัเบ ตะตา โล่ห์ ซาร เวจ็ ซงัแฆ ปัลเต ||  กตั กลาวาน ํจาเลอา เตน็ ดูต อะมลั เต ||  กาอี อาส นา ปุนนีอา เน็ต ปัร มลั 
ฮิรเต ||  กีอา นา ยาแณ อกิรัตกัณ๋ เวจ็ โยนี พิระเต ||  ซภัเภ ติราน ํนิคุทีอสั *เฮร็ ลอีอสั ตัร๋ เต ||  วิฉัณ่ กแล่ห์ นา 
เดวดา ตาน ํเลยอา กรัเต ||  โย โย กรัเต อหัม่เมว็  จรั ตัร่ตี ปัรเต ||๓๒||   ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข กิอาน บิเบก บุตถฺ โฮย 
||  ฮรั คุณ กาแว ฮิรแด ฮาร โปรย ||  ปวติ ปาวนั ปะรัม บีจารี ||  เย โอส มิแล เตส็ ปารฺ อุตารี ||  อนัตรั ฮรั นาม 
บาสฺนา สมาณี  ||  ฮรั ดรั โซ่ภา มฮ่า อุตมั บาณี ||  เย ปุรัค สุแณ โซ โฮย นิฮาล ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ ปายอา นาม 
ตัน๋ มาล ||๑||   ม: ๔ ||  สตัคุร เก ญีอ ์กี ซาร นา ยาแป เก ปูแร สตัคุร ป่าแว ||  คุรซิกคาน ํอนัดรั สตัคุรู   วรัแต โย 
ซิคาน ํ โน โลแจ โซ คุร คุซี อาแว   ||  สตัคุร อาแค โซ การ กมาวนั โซ ยปั กมาแวห์่ คุรซิกคาน ํกี ก๋าล สจัจา ทาย 
ปาแว ||  เวณ็ สตัคุร เก หุกแม เย คุรซิกคาน ํปาโซห์ กมั กรายอา โลเร เตส็ คุรซิกข ์เพร็ เนร นา อาแว   ||  คุร สตัคุร 
อะแก โก ญีโอ ลาย ก่าแล เตส็ อะแก คุรซิกข ์การ กมาแว ||  เย ธกักี อาแว   ธกักี อุธ ยาย เตส็ เนแร คุรซิกข ์มูล นา 
อาแว   ||  บรัมห์ บีจาร นานกั อาค สุณาแว  ||  เย เวณ็ สตัคุร เก มนั มนัเน กมั กราเอ โซ ยนัตฺ มฮ่า ดุค ปาแว ||๒||  
ปอรี ||  ตูน ํสจัจา ซาฮิบ อตั วดัดา โตเฮ เยวดั ตูน ํวดั วดัเด ||  ยสิ ตูน ํเมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิแล ตูน ํอาเป   บคสั แล่ห์ 
เลคา ฉะเด ||  ยสิ โน ตูน ํอาป มิลายดา โซ สตัคุร เซเว มนั กดั กดัเด ||  ตูน ํสจัจา ซาฮิบ สจั ตู ซภั ญีโอ เป็นดฺ จมั 
เตรา หะเด ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค ตูน ํสเจอา นานกั มนั อาส เตรี วดั วดัเด ||๓๓||๑||    
     
 ซุถ ||    
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 กอรี กี วาร แม่ห์ลา ๕ ราย กมาลดี โมจยฺดี กี วาร กี ตุ๋น อุปัร กาวณี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ศโลก ม: ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม โย ยนั ยแป โซ อายอา  ปัรวาณ ||  เตส็ ยนั แก บลัฮารแณ 
เยน็ ปะเยอา ปรัภ นิรบาณ ||  ยนมั มรัน ดุค กะเทอา ฮรั เป่เทอา ปุรัค สุยาณ ||  ซนัตฺ ซงัค ์ซากรั ตเร ยนั นานกั สจัจา 
ตาณ ||๑||  ม: ๕ ||  ป่ัลเก อุธ ปราหุณา เมแร กัร๋ อาโว ||  เปา ปะคาลา เตส็ เก มนั ตนั เน็ต ป่าโว ||  นาม สุเณ นาม 
ซงักระแฮ นาเม เลว็ ลาโว ||  กแร่ห์ ตัน๋ ซภั ปวติตรึ โฮย ฮรั เก คุณ กาโว ||  ฮรั นาม วาปารี นานกา วดัป่ากี ปาโว 
||๒||  ปอรี ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปะลา สจั เตรา ป่าณา ||  ตู ซภั แม่ห์ เอก วรัตะดา ซภั ม่าเฮ สมาณา ||  ทาน ทนนัตรั 
เราว ์รเฮอา ญีอ ์อนัดรั ยาณา ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ปาอีแอ มนั สจัเจ ป่าณา ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี สัด สดั กรุบาณา ||๑||  
ศโลก ม: ๕ ||  เจตา อี ตาน ํเจต ซาฮิบ สจัจา โซ ตะณี ||  นานกั สตัคุร เซว จรั โบฮิท ป่อยลั ปารฺ ปอ ||๑||  ม: ๕ ||  
วาอู ซนัเด กปัเร แป้ห์แรห์ กรับ กวาร ||  นานกั นาล นา จลันี ยลั บลั โฮเอ ชาร ||๒||  ปอรี ||  เซอี อุบเร ยะแก เวจ็ โย 
สจัแจ รัคเค ||  โม่ห์ ดิแธ เตน็ แก ยวีแีอ ฮรั อมัฤต จะเค ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ซงัค ์ซ่าถ่า ปะเค ||  กรั กิรปา ปรัภ 
อาปณี  ฮรั อาป ปัรเค ||  นานกั จลตั นา ยาปนี โก สะแก  นา ลเค ||๒||  ศโลก ม: ๕ ||  นานกั โซอี ดินสั สุห่าวรา  เยต็ 
ปรัภ อาแว   จิต ||  เยต็ เดน็ วสิแร ปารบรัมห์ เพท็ ปะเลรี รุต ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั มิตราอี เตส็ เซ็ว ซภั กิช ยสิ แก 
หาท ||  กมิุตรา เซอี กา้นดีํแอห์ เอก็ เวค็ นา จแลห์ ซาท ||๒||  ปอรี ||  อมัฤต นาม นิถาน แฮ เมล็ ปีโวห์่ ป่าอี ||  ยสิ 
ซิมรัต   ซุค ปาอีแอ ซภั ติคา บุฉ่าอี ||  กรั เซวา ปารบรัมห์ คุร ปุค รแฮ่ นา กาอี ||  สกลั มโนรัท ปุนเนอา อะมรา ปัด 
ปาอี ||  ตุตถฺ เยวดั ตูแฮ ปารบรัมห์ นานกั ซรัณาอี ||๓||  ศโลก ม: ๕ ||  ดิธะโร ฮภั ธาย อูณ  นา กาอี ยาย ||  นานกั 
ลถ่า เตน็ สุเอา ยนิา สตัคุร เป่เทอา ||๑||    
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 ม: ๕ ||  ดามนี จมตัการ เตว็ วรัตารา ญกั เค ||  วทั สุห่าว ี ซาย นานกั เนา ยปันโด เตส็ ตะณี ||๒||  ปอรี ||  ซิมรัต 
ซาสตรึ โซ่ถ ซภั กิแน กีม นา ยาณี ||  โย ยนั เป่แท ซ่าถซงัค ์โซ ฮรั รังค ์มาณี ||  สจั นาม กรัตา ปุรัค เอห์้ รัตนา คาณี 
||  มสัตกั โฮแว ลิเคอา ฮรั ซิมมรั ปราณี ||  โตซา ดิแจ สจั นาม นานกั เม่ห์มาณี ||๔||  ศโลก ม: ๕ ||  อนัตรั จินตา 
แนณี ซุคี มูล นา อุตแร ปุค ||  นานกั สัจเจ นาม เบน็ กิแซ นา ลโท ดุค ||๑||  ม: ๕ ||  มุธาร เซอี ซาท ยนีิ สจั นา 
ลเดอา ||  นานกั เซ ซาบาส ยนีิ คุร เมล็ เอก็ ปะชาเณอา ||๒||  ปอรี ||  ยแิท แบซนั ซ่าถ ยนั โซ ทาน สุฮนัดา ||  โอย 
เซวนั ซมัรัท อาปณา บินแซ ซภั มนัดา ||  ปะติต อุถ่ารัณ  ปารบรัมห์ ซนัตฺ เบด กะฮนัดา ||  ปะกตั วชลั เตรา บิรัด แฮ 
ยกุ ยกุ วรัตนัดา ||  นานกั ยาแจ เอก นาม มนั ตนั ป่าวนัดา ||๕||  ศโลก ม: ๕ ||  จิรี โจห์กี ปโฮ่ พุที วกักนั บฮุต ตรังค ์
||  อะจรัจยฺ รูป ซนัตนั รเจ นานกั นาแม่ห์ รังค ์||๑||  ม: ๕ ||  กัร๋ มนัดรั คุซีอา ตะฮี แยห์ ตู อาแวห์่ จิต ||  ดุนีอา กีอา 
วเดอาอีอา นานกั ซภั กเุมต็ ||๒||  ปอรี ||  ฮรั ตัน๋ สจัจี ราส แฮ กิแน วริะแล ยาตา ||  ติแซ ปราปัต ป่ายโรห์ ยสิ เดย ์
บิถ่าตา ||  มนั ตนั ป่ีตรั มอเลอา ฮรั รังค ์ยนั ราตา ||  ซ่าถซงัค ์คุณ กายอา ซภั โดแคห์ คาตา ||  นานกั โซอี ยเีวอา เยน็ 
เอก็ ปะชาตา ||๖||  ศโลก ม: ๕ ||  คคัรีอา สุห่าวอีา ลกัรีอา อกั กนัธฺ ||  เบแร่ห์ วโิชรา ตะณี เซ็ว นานกั แซ่ห์แซ กนัธฺ 
||๑||  ม: ๕ ||  วซิาเรเด มรั เกย มรั เป๋ นา สแกห์ มูล ||  เวมุค โฮเอ ราม เต เยว็ ตสักรั อุปัร ซูล ||๒||  ปอรี ||  ซุค นิถาน 
ปรัภ เอก แฮ อบินาซี สุเณอา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูเรอา กทั กทั ฮรั ปะเณอา ||  อูจ นีจ ซภั เอก็ สะมาน กีท หสัตี บเณอา 
||  มีต สคา สุต บนัถิโป ซภั เตส็ เด ยะเณอา ||  ตุส นานกั เดแว ยสิ นาม เตน็ ฮรั รังค ์มะเณอา ||๗||  ศโลก ม: ๕ ||  
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ยนิา ซาส กิราส นา วสิแร ฮรั นามาน ํมนั มนัตฺ ||  ตัน๋ เซ เซอี นานกา ปูรัน โซอี ซนัตฺ ||๑||  ม: ๕ ||  อะเธ่ แป้ฮรั 
ป่อดา พิแร คาวณั ซนัดาแร ซูล ||  โดยกั ปอดา เกว็ รแฮ่ ยา จิต นา โฮย รซูล ||๒||    
     
 ปอรี ||  ติแซ สะเรโวห์่ ปราณีโฮ ยสิ แด เนา ปัลแล ||  แอแท  รโฮ่ สุเฮเลอา อะแก นาล จลัแล ||  กัร๋ บนัโถ่ห์ สจั 
ตะรัม กา กดั ทมั อะฮลัแล ||  โอท แล่ห์ นารายแณ ดีน ดุนีอา จัล่แล ||  นานกั ปักเร จรัณ ฮรั เตส็ ดรักา้ห์ มแล ||๘||  
ศโลก ม: ๕ ||  ยาจกั มงัแก ดาน เดห์้ เปอาเรอา ||  เดวณัฮาร ดาตาร แม เน็ต จิตาเรอา ||  นิคุท นา ยาอี มูล อตุล 
ปันด่าเรอา ||  นานกั สบดั อปารฺ เตน็ ซภั กิช ซาเรอา ||๑||  ม: ๕ ||  ซิโคห์ สบดั เปอาเรโฮ ยนมั มรัน กี เทก ||  มุค 
อูยลั สดา ซุคี นานกั ซิมรัต   เอก ||๒||  ปอรี ||  โอแท อมัฤต วนัดีแอ ซุคีอา ฮรั กรัเณ ||  ยมั แก ปันทฺ นา ปาอีแอห์ 
เพร็ น่าฮี มรัเณ ||  ยสิ โน อายอา  เปรม รัส ติแซ ฮี ยรัเณ ||  บาณี *อุจแร่ห์ ซ่าถ ยนั อเมว็ จแลห์ จัร๋เณ ||  เปค ดรัซนั 
นานกั ยเีวอา มนั อนัดรั ตัร่เณ ||๙||  ศโลก ม: ๕ ||  สตัคุร ปูแร เซเวแอ ดูคา กา โฮย นาซ ||  นานกั นาม อาราถิแอ   
การัจ อาแว   ราส ||๑||  ม: ๕ ||  ยสิ ซิมรัต   ซนักทั ฉุแทห์ อนดั มงัคลั บิสราม ||  นานกั ยปัปีแอ สดา ฮรั นิมคั นา 
บิสโร นาม ||๒||  ปอรี ||  เตน็ กี โซ่ภา เกอา กณี ยนีิ ฮรั ฮรั ลถ่า ||  ซ่าถ่า ซรัณี โย ปแว โซ ฉุแท บะถ่า ||  คุณ กาแว 
อบินาซีแอ โยน กรัภ นา ดะถ่า ||  คุร เป่เทอา ปารบรัมห์ ฮรั ปัร บุจฉฺ ซมัถ่า ||  นานกั ปายอา โซ ตะณี ฮรั อะกมั 
อกทัถ่า ||๑o||  ศโลก ม: ๕ ||  กาม นา กรัฮี อาปณา พิแร่ห์ อวตัตา โลย ||  นานกั นาย วซิาเรแอ ซุค กิเน่ฮา โฮย ||๑||  
ม: ๕ ||  บิแค กอระตณั สกลั ม่าเฮ ยกตั รฮี ลปัทาย ||  นานกั ยนั วจีาเรอา มีธา ฮรั กา เนา ||๒||  ปอรี ||  เอห์้  นีซาณี 
ซ่าถ กี ยสิ เป่ทตั ตรีแอ ||  ยมักงักรั เนร นา อาวยั เพร็ บฮุร นา มรีแอ ||  เป๋าว ์ซากรั ซนัซาร บิค โซ ปารฺ อุตรีแอ  ||  
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ฮรั คุณ กมุแพห์ มนั มาล ฮรั ซภั มลั ปัรหะรีแอ ||  นานกั ปรีตมั เมล็ รเฮ่ ปารบรัมห์ นรัหะรีแอ ||๑๑||  ศโลก ม: ๕ ||  
นานกั อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยนิ ฮรั วธุา จิต ||  กาลีห์ อลั ปลาลีอา กมั นา อาแวห์่ เมต็ ||๑||  ม: ๕ ||  ปารบรัมห์ ปรัภ 
ดริสที อายอา  ปูรัน อะกมั บิสมาด ||    
     
 นานกั ราม นาม ตัน๋ กีตา ปูเร คุร ปัรสาด ||๒||  ปอรี ||  โต๋ห์ นา จลี คซมั นาล ลบั โม่ห์ วกิเุต ||  กรัตบั กะรัน 
ปะเลเรอา มดั มายอา สุเต ||  เพร็ เพร็ ยนู ปะหวา่อีอนั ยมั มารัก มุเต ||  กีตา ปาเอน็ อาปณา ดุค เซตี ยเุต ||  นานกั 
นาย วซิาเรแอ ซภั มนัดี รุเต ||๑๒||  ศโลก ม: ๕ ||  อุธนัเดอา บฮนัเดอา สวนัเดอา ซุค โซย ||  นานกั นาม สล่าเฮแอ 
มนั ตนั ซีตลั โฮย ||๑||  ม: ๕ ||  ลาลจั อเทอา เน็ต พิแร สุอารัท กเร นา โกย ||  ยสิ คุร เป่แท นานกา เตส็ มนั วสัเซอา 
โซย ||๒||  ปอรี ||  ซภัเภ วสัตู กอรีอา สจัเจ เนา มิธธา ||  ซาด อายอา  เตน็ ฮรั ยนาน ํจคั ซาถ่ี ดิธา ||  ปารบรัมห์ ยสิ 
ลิเคอา มนั ติแซ วธุา ||  เอก็ นิรันยนั เราว ์รเฮอา เป๋า โดยอา กธุา ||  ฮรั นานกั มงัแก โยร กรั ปรัภ เดแว ตุธา ||๑๓||  
ศโลก ม: ๕ ||  ยาจฺรี ซา ซาร โย ยาจนัดี เฮกโร ||  กาลีห์ เบอา วกิาร นานกั ตะณี วฮิูณีอา ||๑||  ม: ๕ ||  น่ีห์ เย วถ่ิา มนั 
ปะชาณู วริะเล เทโอ ||  โยรัณห่ารา ซนัตฺ นานกั ปาถรั ปัตถฺโร ||๒||  ปอรี ||  โซอี เซเวโฮ ญีอะเร ดาตา บคัซินดฺ ||  
เกล็วคิ ซภั บินาส โฮน ซิมรัต   โควนิดฺ ||  ฮรั มารัก ซาถู่   ดะเซอา ยปัปีแอ คุรมนัตฺ ||  มายอา สุอาด ซภั พิเกอา ฮรั 
มนั ป่าวนัดฺ ||  ติอ๋าย นานกั ปัรเมสฺแร เยน็ ดิตี ยนิดฺ ||๑๔||  ศโลก ม: ๕ ||  วตั ลกี สจัเจ นาม กี โย บีเย โซ คาย ||  
ติแซห์ ปราปัต นานกา ยสิ โน ลิเคอา อาย  ||๑||  ม: ๕ ||  มงักะณา ตา สจั เอก็ ยสิ ตุส เดแว อาป ||  เยต็ คาแถ่ มนั 
ตริปตีแอ นานกั ซาฮิบ ดาต ||๒||  ปอรี ||  ล่าฮา ญกั แม่ห์ เซ คแท่ห์ ยนิ ฮรั ตัน๋ ราส ||  ดุตีอา เป๋า นา ยาณนี สจัเจ ดี 
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อาส ||  เน่ห์จลั เอก สะเรเวอา โฮรฺ ซภั วณิาส ||  ปารบรัมห์ ยสิ วสิแร เตส็ บิรทา ซาส ||  กนัธฺ ลาย ยนั รเคอา นานกั 
บลั ยาส ||๑๕||  ศโลก ม: ๕ ||  ปารบรัมห์ พรุมายอา ม่ีห์ วธุา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  อนั ตัน๋ บฮุต อุปเยอา ปริทมี รัจย ีติปัต 
อะขาย ||  สดา สดา คุณ อุจแร ดุค ดาลดั เกยอา บิลาย ||  ปูรัน ลิเคอา ปายอา มิเลอา ติแซ รยาย ||  ปัรเมซรั ยวีาเลอา 
นานกั ติแซ ติอ๋าย ||๑||  ม: ๕ ||    
     
 ยวีนั ปัด นิรบาณ อิโก ซิมรีแอ ||  ดูย ีน่าฮี ยาย เกน็ เบถ็ ต่ีรีแอ ||  ดิธา ซภั ซนัซาร ซุค นา นาม เบน็ ||  ตนั ตัน๋ โฮซี 
ชาร ยาแณ โกย ยนั ||  รังค ์รูป รัส บาด เก กแร่ห์ ปราณีอา ||  ยสิ ปุหล่าเอ อาป เตส็ กลั นฮี ยาณีอา ||  รังค ์รัตเต 
นิรบาณ สจัจา กาวฮี ||  นานกั สรัณ ดุอาร เย ตุตถฺ ป่าวฮี ||๒||  ปอรี ||  ยาํมณั มรัณ นา เตน็ห์ โก โย ฮรั ลรั ลาเก ||  
ยวีตั เซ ปัรวาณ โฮเอ ฮรั กีรตนั ยาเก ||  ซ่าถซงัค ์ยนิ ปายอา เซอี วดัป่าเก ||  นาย วสิเรแอ ตริก ยวีณา ตูเท กจั ต่าเก ||  
นานกั ตู๋ร ปุนีต ซ่าถ ลคั โกท ปิราเก ||๑๖||  ศโลก ม: ๕ ||  ตะรัณ สุวนันี       ครั รตนั ยราว ีฮรั เปรม ปุรัค มนั วธุา ||  
ซภัเภ กาจยฺ สุเฮลเร ทีเอ คุร นานกั สตัคุร ตุธา ||๑||  ม: ๕ ||  พิระดี พิระดี แดห์้ ดิซา ยลั ปัรบตั บนัราย ||  ยแิท ดิธา 
มิรตะโก เอล็ แบห์้ธี อาย  ||๒||  ปอรี ||  ยสิ สรับ   ซุคา พลั โลรีแอห์ โซ สัจ กมาโว ||  เนแร เดโค ปารบรัมห์ เอก็ 
นาม ติอ่าโว ||  โฮย สกลั กี เรณุกา ฮรั ซงัค ์สมาโว  ||  ดูค นา เดอี กิแซ ญีอ ์ปัต เซ็ว กัร๋ ยาโว ||  ปะติต ปุนีต กรัตา 
ปุรัค นานกั สุณาโว ||๑๗||  ศโลก โดฮา ม: ๕ ||  เอก เย ซายนั แม กีอา สรับ   กะลา ซมัรัท ||  ญีโอ ฮมารา คนันีแอ 
ฮรั มนั ตนั ซนัดฺรี วทั ||๑||  ม: ๕ ||  เย กรั กะแฮ เปอารฺเร ตุตถฺ นา โชดา มูล ||  ฮรั โชดนั เซ ดุรยะนา ปแร่ห์ โดยกั 
แก ซูล ||๒||  ปอรี ||  ซภั นิถาน กัร๋ ยสิ แด ฮรั กเร โซ โฮแว ||  ยปั ยปั ยแีวห์ ซนัตฺ ยนั ปาปา มลั โต่แว ||  จรัน กมลั 
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ฮิรแด วแซ่ห์ ซนักทั ซภั โคแว ||  คุร ปูรา ยสิ เป่ทีแอ มรั ยนมั นา โรแว ||  ปรัภ ดะรัส เปอาส นานกั กะหน่ี กิรปา 
กรั เดแว ||๑๘||  ศโลก ดคัณา ม: ๕ ||  โป่รี ปะรัม วญาย ปิรี โมฮบับตั เห็ก ตู ||  ยโิทห์ วนัแญ ยาย ติทาอู มอยดู โซย 
||๑||  ม: ๕ ||  จรั แก โก่ระแร กนุเด ปักแรห์ คูนดี ดี เคดารี ||  หนัซา เซตี จิต อุลาแซ่ห์ กกุรั ดี อุดารี  ||๒||  ปอรี ||  
รัสนา อุจแร ฮรั ซรัวณี สุแณ โซ อุถแร มิตา ||  ฮรั ยสั ลิแค่ห์ ลาย ป่าวนี เซ หสัตฺ ปวติตา ||  อธัสัธ ตีรัท มจัยฺนา ซภั 
ปุน เตน็ กิตา ||  ซนัซาร ซากรั เต อุถเร บิเคอา กรั ยติา ||    
     
 นานกั ลรั ลาย อุถ่าเรอนั ดอี เซว อมิตา ||๑๙||  ศโลก ม: ๕ ||  ตัน่ถฺเร กลุ่าห์ จิต นา อาแว   เฮกโร ||  นานกั เซอี ตนั 
พทุนั ยนิา ซานอีํ วสิแร ||๑||  ม: ๕ ||  ปเรโตห์ กีโตน เดวตา เตน็ กรัแณ ห่าเร ||  ซภัเภ ซิกข ์อุบาริอนั ปรัภ กาจยฺ 
สวาเร ||  นินดกั ปะกรั ปะชาริอนั จู่เธ ดรับาเร ||  นานกั กา ปรัภ วดัดา แฮ อาป ซาจยฺ สวาเร ||๒||  ปอรี ||  ปรัภ 
เบอนัตฺ กิช อนัตฺ น่าเฮ ซภั ติแซ กรัณา ||  อะกมั อะโกจรั ซาเฮโบ ยอีาน ํกา ปัรณา ||  หสัตฺ เดย ์ปรัตปาลดา ปะรัน 
โปคณั กรัณา ||  เมฮรัวาน บคัซินดฺ อาป ยปั สจัเจ ตรัณา ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปะลา นานกั ดาส ซรัณา ||๒o||  ศโลก 
ม: ๕ ||  ตินนา ปุค นา กา รฮี ยสิ ดา ปรัภ แฮ โซย ||  นานกั จรัณี ลเกอา อุถแร ซภัโภ โกย ||๑||  ม: ๕ ||  ยาเจก็ มงัแก 
เน็ต นาม ซาฮิบ กเร กะบูล ||  นานกั ปัรเมซรั ยจัมาน ติแซห์ ปุค นา มูล ||๒||  ปอรี ||  มนั รัตตา โควนิดฺ ซงัค ์สจั 
โป่ยนั โยเร ||  ปรีต ลกี ฮรั นาม เซ็ว เอ หสัตี โก่เร ||  ราจยฺ มิลคั คุซีอา กะหน่ี ติอ๋าย มุค นา โมเร ||  ด่าดี ดรั ปรัภ 
มงักะณา ดรั กะเด นา โชเร ||  นานกั มนั ตนั เจา เอห์้ เน็ต ปรัภ โก โลเร ||๒๑||๑||  ซุถ กีเจ ||     
 ราก กอรี ปักตาน ํกี บาณี   เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
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 กอรี กอุาเรรี ศิรี  กะบีร ญีโอ เก จอปะเด ๑๔ ||  อบั โม่ห์ ยลตั ราม ยลั ปายอา ||  ราม อุดกั ตนั ยลตั บุฉ่ายอา ||๑|| 
รเฮา ||  มนั มารัณ การัณ บนั ยาอีแอ ||  โซ ยลั เบน็ ปักวนัตฺ นา ปาอีแอ ||๑||  เยห์่ ปาวกั ซุรฺ นรั แฮ ยาเร ||  ราม อุดกั 
ยนั ยลตั อุบาเร ||๒||  เป๋าว ์ซากรั ซุค ซากรั ม่าฮี ||  ปีว รเฮ่ ยลั นิคุทตั น่าฮี ||๓||  แกห์้ กะบีร ปัจยฺ ซาเร็งปานี ||  ราม 
อุดกั เมรี ติคา บุฉ่านี ||๔||๑||  กอรี กะบีร ญี ||  มาโถ่ ยลั กี เปอาส นา ยาย ||  ยลั แม่ห์ อคนั อุธี อิถกาย ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํ
ยลันิตถฺ ฮอ ยลั กา มีน ||  ยลั แม่ห์ รโฮ่ ยแลห์ เบน็ คีน ||๑||  ตูน ํปินยรั ฮอ ซูอท์า โตรฺ ||  ยมั มนัยาร กฮ่า กแร โมรฺ 
||๒||  ตูน ํตรัวรั ฮอ ปังคี อา้ห์  ||  มนัดฺป่ากี เตโร ดรัซนั น่าเฮ ||๓||    
     
 ตูน ํสตัคุร ฮอ นอตนั เจลา ||  แกห์้ กะบีร เมล็ อนัตฺ กี เบลา ||๔||๒||  กอรี กะบีร ญี ||  ยบั ฮมั เอโก เอก กรั ยาเนอา ||  
ตบั โลแกห์้ กาเฮ ดุค มาเนอา ||๑||  ฮมั อปัตแตห์ อปันี     ปัต โคอี ||  ฮมัแร โคจยฺ ปะโร่ห์ มตั โกอี ||๑|| รเฮา ||  ฮมั 
มนัเด มนัเด มนั ม่าฮี ||  *ซ่าจฉฺ ปาต กาฮู เซ็ว น่าฮี ||๒||  ปัต อะปัต ตา กี นฮี ลาจยฺ ||  ตบั ยานอห์เก ยบั อุก้เรโค 
ปาจยฺ ||๓||  กโฮ่ กะบีร ปัต ฮรั ปัรวาน ||  สรับ   เตอาก ปัจยฺ เกวลั ราม ||๔||๓||  กอรี กะบีร ญี ||  นะกนั พิรัต ยอ 
ปาอีแอ โยก ||  บนั กา มิรัก มุกตั ซภั โหก ||๑||  เกอา นาเก เกอา บาเถ่ จาม ||  ยบั นฮี จีนสั อาตมั ราม ||๑|| รเฮา ||  มูด 
มุนดาเอ ยอ เซ็ถ ปาอี ||  มุกตี เปด นา กอีอา กาอี ||๒||  บินดฺ ราค ยอ ตรีแอ ป่าอี ||  คุสแร เกว็ นา ปะรัม กตั ปาอี ||๓||  
กโฮ่ กะบีร สุโนห์ นรั ป่าอี ||  ราม นาม เบน็ เกน็ กตั ปาอี ||๔||๔||  กอรี กะบีร ญี ||  ซนัเถ่อา ปราต อิสนาน กราฮี ||  
เยว็ เป๋ย ดาดุร ปานี ม่าฮี ||๑||  โย แป ราม ราม รัต น่าฮี ||  เต ซภั ตะรัม ราย แก ยาฮี ||๑|| รเฮา ||  กายอา รัต บโฮ่ รูป 
รจาฮี ||  เตน็ โก ดยัอา สุปแน ป๋ี น่าฮี ||๒||  จาร จรัน กแฮ่ บโฮ่ อากรั ||  ซาถู่   ซุค ปาแวห์ กลั ซากรั ||๓||  กโฮ่ กะบีร 
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บโฮ่ กาย กรีแย ||  ซรับสั โฉด มฮ่า รัส ปีแย ||๔||๕||  กะบีร ญี กอรี ||  เกอา ยปั เกอา ตปั เกอา บรัต ปูญา ||  ยา แก 
ริแด เป๋า แฮ ดูยา ||๑||  เร ยนั มนั มาโถ่ เซ็ว ลาอีแอ ||  จตุราอี นา จตุรภุจยฺ ปาอีแอ || รเฮา ||  ปัรฮรั โลภ อรั โลกาจาร 
||  ปัรฮรั กาม กโรถ อหงัการฺ   ||๒||  กะรัม กะรัต บเถ่ อหัม่เมว ||  เมล็ ปาทรั กี กรัฮี เซว ||๓||  กโฮ่ กะบีร ปะกตั กรั 
ปายอา ||  โป่เล ป๋าย มิเล รฆุรายอา ||๔||๖||  กอรี กะบีร ญี ||  กรัภ วาส แม่ห์ กลุ นฮี ยาตี ||  บรัมห์ บินดฺ เต ซภั 
อุตปาตี ||๑||  กโฮ่ เร ปันดิต บามนั กบั เก โฮเอ ||  บามนั แกห์้ แกห์้ ยนมั มตั โคเอ ||๑|| รเฮา ||  ยอ ตูน ํบราห์มณั 
บรัมห์มณี ยายอา ||  ตอ อาน บาท กาเฮ นฮี อายอา  ||๒||  ตุม กตั บราห์มณั ฮมั กตั ซูด ||  ฮมั กตั โล่ฮู ตุม กตั ดูตถฺ 
||๓||  กโฮ่ กะบีร โย บรัมห์ บีจาแร ||  โซ บราห์มณั กะฮีอตั แฮ ฮมาแร ||๔||๗||    
     
 กอรี กะบีร ญี ||  อนัถฺการ ซุค กะแบห์ นา โซอี แฮ ||  รายา รังกฺ โดอู เมล็ โรอี แฮ ||๑||  โย แป รัสนา ราม นา 
แกห์้โบ ||  อุปยตั บินซตั โรวตั แร่ห์โบ ||๑|| รเฮา ||  ยสั เดคีแอ ตรัวรั กี ชายอา ||  ปราน เกย กโฮ่ กา กี มายอา ||๒||  
ยสั ยนัตี แม่ห์ ญีโอ สะมานา ||  มูเอ มรัม โก กา กรั ยานา ||๓||  หนัซา ซรัวรั กาล สะรีร ||  ราม ระส่าเอน็ ปีโอ เร 
กะบีร ||๔||๘||  กอรี กะบีร ญี ||  โยต กี ยาต ยาต กี โยตี ||  เตต็ ลาเก กนัจูอา พลั โมตี ||๑||  กวนั โซ กัร๋ โย นิรภอ 
กะฮีแอ ||  ป๋อ ปัจยฺ ยาย อแป๋ โฮย รฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  ตทั ตีรัท นฮี มนั ปะตีอาย ||  จาร อจารฺ รเฮ่ อุรฉาย ||๒||  ปาป 
ปุน โดย เอก สะมาน ||  นิจยฺ กัร๋ ปารัส ตะโยห์ กนุ อาน ||๓||  กะบีร นิรคุณ นาม นา โรส ||  เอส็ ปัรจาย ปะรัจ รโฮ่ 
เอส ||๔||๙||  กอรี กะบีร ญี ||  โย ยนั ปัรมิต ปัรมนั ยานา ||  บาตนั ฮี แบกนุธฺ สะมานา ||๑||  นา ยานา แบกนุธฺ กฮ่า ฮี ||  
ยาน ยาน ซภั กแฮ่ ตะฮ่า ฮี ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้นั กะห่าวนั แน่ห์ ปะตีอยั แฮ ||  ตอ มนั มาแน ยา เต ห่อแม ยอี แฮ ||๒||  
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ยบั ลกั มนั แบกนุธฺ กี อาส ||  ตบั ลกั โฮย นฮี จรัน นิวาส ||๓||  กโฮ่ กะบีร เอห์้  กะฮีแอ กาเฮ ||  ซ่าถซงัคตั แบกนุแธ 
อา้ห์  ||๔||๑o||  กอรี กะบีร ญี ||  อุปแย นิปแย นิปัจยฺ สมาอี ||  แนแน่ห์ เดคตั เอห์้ ญกั ยาอี ||๑||  ลาจยฺ นา มโร่ห์ กโฮ่ 
กัร๋ เมรา ||  อนัตฺ กี บาร นฮี กชั เตรา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ยตนั กรั กายอา ปาลี ||  มรัตี บาร อคนั ซงัค ์ยาลี ||๒||  โจอา 
จนัดนั มรัดนั องักา ||  โซ ตนั ยแล กาธ แก ซงักา ||๓||  กโฮ่ กะบีร สุโนห์ เร กนีุอา ||  บินแซโก รูป เดแค ซภั ดุนีอา 
||๔||๑๑||  กอรี กะบีร ญี ||  อวรั มูเอ เกอา โศก กรีแย ||  ตอ กีแย โย อาปัน ยแีย ||๑||  แม นา มโร มรัโบ ซนัซารา ||  
อบั โม่ห์ มิเลโอ แฮ ยอีาวนัฮารา ||๑|| รเฮา ||  เออา เดฮี้ ปัรมลั แม่ห์กนัดา ||  ตา ซุค บิสเร ปัรมานนัดา ||๒||  กอูะทา 
เอก ปันจฺ ปันฮารี ||  ทูที ลาจยฺ ปะแร มตั ห่ารี ||๓||  กโฮ่ กะบีร เอก็ บุตถฺ บีจารี ||  นา โอห์้ กอูะทา นา ปันฮารี 
||๔||๑๒||  กอรี กะบีร ญี ||  อสัทาวรั ยงักมั กีท ปะตงักา ||  อเน็ก ยนมั กีเอ บโฮ่ รังกา ||๑||    
     
 แอเซ กัร๋ ฮมั บฮุต บซาเอ ||  ยบั ฮมั ราม กรัภ โฮย อาเอ ||๑|| รเฮา ||  โยกี ยตี ตะปี บรัมห์จารี ||  กบัฮู รายา ฉะตรึปัต 
กบัฮู เปข่ารี ||๒||  ซากตั มแร่ห์ ซนัตฺ ซภั ยแีวห์ ||  ราม ระส่าเอน็ รัสนา ปีแวห์่ ||๓||  กโฮ่ กะบีร ปรัภ กิรปา กีแย ||  
ฮาร ปะเร อบั ปูรา ดีแย ||๔||๑๓||  กอรี กะบีร ญี กี นาล รลาย ลิเคอา แม่ห์ลา ๕ ||  แอโซ อะจรัจยฺ   เดเคโอ กะบีร ||  
ดตัถฺ แก โป่แล บิโรแล นีร ||๑|| รเฮา ||  ฮรี องักรีู กดัฮา จแร ||  เน็ต อุธ ห่าแซ ฮีแก มแร ||๑||  มาตา แป่ซา อมัมุฮา 
ยาย ||  กดุ กดุ จแร ระส่าตลั ปาย ||๒||  กโฮ่ กะบีร ปัรกทั ไป๋ เคด ||  เลเล โก จูแฆ เน็ต เปด ||๓||  ราม รมตั มตั 
ปัรกะที อาอี  ||  กโฮ่ กะบีร คุร โซ่ฉ่ี ปาอี ||๔||๑||๑๔||  กอรี กะบีร ญี ปันจฺปเด๒ ||  เยว็ ยลั โฉด บา้ฮรั เป่ยโอ มีนา ||  
ปูรับ ยนมั ฮอ ตปั กา ฮีนา ||๑||  อบั กโฮ่ ราม กวนั กตั โมรี ||  ตะย ีเล บนารัส มตั ไป๋ โทรี ||๑|| รเฮา ||  สกลั ยนมั เศว็ 
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ปุรี กวายอา ||  มรัตี บาร มกัฮรั อุธ อายอา  ||๒||  บฮุต บะรัส ตปั กีอา กาซี ||  มรัน เป่ยอา มกัฮรั กี บาซี ||๓||  กาซี 
มกัฮรั ซมั  บีจารี ||  โอชี ปะกตั แกเซ อุตรัส ปารี ||๔||  กโฮ่ คุร กจัยฺ เศว็ ซภั โก ยาแน ||  โมอา กะบีร รมตั ศิรี  ราแม 
||๕||๑๕||  กอรี กะบีร ญี ||  โจอา จนัดนั มรัดนั องักา ||  โซ ตนั ยแล กาธ แก ซงักา ||๑||  เอส็ ตนั ตัน๋ กี กวนั บดาอี ||  
ตะรัน ปแร อุรวาร นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ราต เย โซแวห์่ เดน็ กแร่ห์ กาม ||  เอก็ คิน เล่ห์ นา ฮรั โก นาม ||๒||  หาท ตา 
โดรฺ มุค คายโอ ตาํโบรฺ ||  มรัตี บาร กสั บาเถ่โอ โจร ||๓||  คุรมตั รัส รัส ฮรั กนุ กาแว ||  ราแม ราม รมตั ซุค ปาแว 
||๔||  กิรปา กรั แก นาม ดริราอี ||  ฮรั ฮรั บาส สุกั้นถฺ บซาอี ||๕||  แกฮ้ตั กะบีร เจต เร อนัถ่า ||  สัต ราม จู่ธา ซภั 
ตัน่ถ่า ||๖||๑๖||  กอรี กะบีร ญี ติปเด จารตุเก๒ ||  ยมั เต อุลทั เป๋ย แฮ ราม ||  ดุค บินเซ ซุค กีโอ บิสราม ||  แบรี อุลทั 
เป๋ย แฮ มีตา ||  ซากตั อุลทั โซยนั เป๋ย จีตา ||๑||  อบั โม่ห์ สรับ   กซุลั กรั มาเนอา ||  ซานตฺํ ไป๋ ยบั โคบิด ยาเนอา ||๑|| 
รเฮา ||    
     
 ตนั แม่ห์ โห่ตี โกท อุปาถฺ   ||  อุลทั ไป๋ ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาถ ||  อาป ปะชาแน อาแป อาป ||  โรค นา เบอาแป ตีนอ 
ตาป ||๒||  อบั มนั อุลทั สนาตนั ฮูอา ||  ตบั ยาเนอา ยบั ยวีตั มูอา ||  กโฮ่ กะบีร ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาโว  ||  อาป นา ดะโร 
นา อวรั ดราโว ||๓||๑๗||  กอรี กะบีร ญี ||  เป็นดฺ มูแอ ญีโอ เกห์้ กัร๋ ยาตา ||  สบดั อตีต อนาฮดั ราตา ||  เยน็ ราม 
ยาเนอา ติแนห์ ปะชาเนอา ||  เยว็ กนูเํก ซากรั มนั มาเนอา ||๑||  แอซา      กิอาน กะแท บนัวารี ||  มนั เร ปวนั ดริรึ 
ซุคมนั นารี ||๑|| รเฮา ||  โซ คุร กแร่ห์ เย บฮุร นา กรันา ||  โซ ปัด รโวห์่ เย บฮุร นา เราวน์า ||  โซ คิอ๋าน ตะโรห์ เย 
บฮุร นา ตัร่นา ||  แอเซ มโร่ห์ เย บฮุร นา มรันา ||๒||  อุลที กงักา ยมุน มิลาโว ||  เบน็ ยลั ซงักมั มนั แม่ห์ หน่าโว ||  
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โลจา ซมัซรั เอห์้ บิวฮารา ||  ตตั บีจาร เกอา อวรั บีจารา ||๓||  อปั  เตจยฺ บาย ปริทมี อากาซา  ||  แอซี   แร่ฮตั รโฮ่ ฮรั 
ปาซา ||  กะแฮ กะบีร นิรันยนั ติอ่าโว ||  เตต็ กัร๋ เยา เย บฮุร นา อาโว ||๔||๑๘||  กอรี กะบีร ญี ติปเด๑๕ ||  กนัจนั เซ็ว 
ปาอีแอ นฮี โตลฺ ||  มนั เด ราม ลีอา แฮ โมลฺ ||๑||  อบั โม่ห์ ราม อปันา กรั ยาเนอา ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย เมรา มนั มาเนอา 
||๑|| รเฮา ||  บรัมห์แม กทั กทั อนัตฺ นา ปายอา ||  ราม ปะกตั แบเธ กัร๋ อายอา  ||๒||  กโฮ่ กะบีร จนัจลั มตั เตอากี ||  
เกวลั ราม ปะกตั นิจยฺ ป่ากี ||๓||๑||๑๙||  กอรี กะบีร ญี ||  เยห์่ มรัแน ซภั ยกตั ตราเซอา ||  โซ มรันา คุร สบดั 
ประกาเซอา ||๑||  อบั แกเซ มโร มรัน มนั มาเนอา ||  มรั มรั ยาเต ยนิ ราม นา ยาเนอา ||๑|| รเฮา ||  มรัโน มรัน กะแฮ 
ซภั โกอี ||  แซ่ห์เย  มแร อมรั โฮย โซอี ||๒||  กโฮ่ กะบีร มนั เป่ยอา อนนัดา ||  เกยอา ปะรัม รเฮอา ปัรมานนัดา 
||๓||๒o||  กอรี กะบีร ญี ||  กตั นฮี ธอรฺ มูล กตั ลาโว ||  โคยตั ตนั แม่ห์ ธอรฺ นา ปาโว ||๑||  ลากี โฮย โซ ยาแน ปีร ||  
ราม ปะกตั อนีอาเล ตีร ||๑|| รเฮา ||  เอก ป๋าย เดโค ซภั นารี ||  เกอา ยาโน แซ่ห์ กอน เปอารี ||๒||  กโฮ่ กะบีร กา แก 
มสัตกั ปาก ||  ซภั ปัรฮรั ตา โก มิแล สุหาก ||๓||๒๑||    
     
 กอรี กะบีร ญี ||  ยา แก ฮรั ซา ธากุร ป่าอี ||  มุกตั อนนัตฺ ปุการัณ ยาอี ||๑||  อบั กโฮ่ ราม ปะโหร่ซา โตรา ||  ตบั กาฮู 
กา กวนั นิโห่รา ||๑|| รเฮา ||  ตีน โลก ยา แก แฮ ป๋ารฺ ||  โซ กาเฮ นา กแร ปรัตปาร ||๒||  กโฮ่ กะบีร เอก็ บุตถฺ บีจารี ||  
เกอา บสั โย บิค เด แม่ห์ตารี ||๓||๒๒||  กอรี กะบีร ญี ||  เบน็ สตั สตี  โฮย แกเซ นารฺ ||  ปันดิต เดโคห์ ริแด บีจาร 
||๑||  ปรีต บินา แกเซ บแถ่ สเน่ห์ ||  ยบั ลกั รัส ตบั ลกั นฮี เน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  ซาฮนั สตั กแร ญีอ ์อปัแน ||  โซ ระมยัเอ 
โก มิแล นา สุปแน ||๒||  ตนั มนั ตัน๋ กแร่ห์ ซอป  สะรีร ||  โซอี สห่ากนั กะแฮ กะบีร ||๓||๒๓||  กอรี กะบีร ญี ||  
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บิเคอา เบอาเปอา สกลั ซนัซาร ||  บิเคอา แล ดูบี ปัรวาร ||๑||  เร นรั นาว จอร กตั โบรี ||  ฮรั เซ็ว โตรึ บิเคอา ซงัค ์
โยรี ||๑|| รเฮา ||  ซุรฺ นรั ดาเถ่ ลากี อาก ||  นิกทั นีร ปัส ปีวสั นา จาก ||๒||  เจตตั เจตตั นิกเซโอ นีร ||  โซ ยลั นิรมลั 
กะทตั กะบีร ||๓||๒๔||  กอรี กะบีร ญี ||  เยห์่ กลุ ปูต นา กิอาน บีจารี ||  บิถวา กสั นา ไป๋ แม่ห์ตารี ||๑||  เยห์่ นรั ราม 
ปะกตั แน่ห์ ซาถ่ี ||  ยนัมตั กสั นา มุโอ อปัราถ่ี ||๑|| รเฮา ||  มุจ มุจ กรัภ เกย กีน บเจอา ||  บุดภุจยฺ รูป ยเีว ญกั 
มะเฉ่อา ||๒||  กโฮ่ กะบีร แยเซ ซุนดรั สะรูป || นาม บินา แยเซ กบุจัยฺ กรูุป ||๓||๒๕||  กอรี กะบีร ญี ||  โย ยนั เล่ห์ 
คซมั กา เนา || เตน็ แก สดั บลัฮาแร เยา ||๑||  โซ นิรมลั นิรมลั ฮรั กนุ กาแว ||  โซ ป่าอี เมแร มนั ป่าแว ||๑|| รเฮา ||  
เยห์่ กทั ราม รเฮอา ป่ัรปูร || เตน็ กี ปัก ปังกจัยฺ ฮมั ตู๋ร ||๒||  ยาต ยลุ่าฮา มตั กา ต๋ีรฺ ||  แซ่ฮจัยฺ แซ่ฮจัยฺ คุณ รแม กะบีร 
||๓||๒๖||  กอรี กะบีร ญี ||  กะกนั ระสาล โจแอ เมรี ป่าธี ||  ซนัจฺ    มฮ่า รัส ตนั เป่ยอา กาธี ||๑||  ÍØÍÒ โก กะฮีแอ 
แซ่ฮจัยฺ มตัวารา ||  ปีวตั ราม รัส กิอาน บีจารา ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ กลาลนั โย เมล็ อาอี  ||  อานนัดฺ มาเต อนัเดน็ ยาอี 
||๒||  จีนตั จีต นิรันยนั ลายอา ||  กโฮ่ กะบีร ตอ อนัป๋อ ปายอา ||๓||๒๗||  กอรี กะบีร ญี ||  มนั กา สุเผา มแน่ห์ 
เบอาปี ||    
     
 มแน่ห์ มาร กวนั เซ็ถ ทาปี ||๑||  กวนั โซ มุน โซ มนั มาแร ||  มนั โก มาร กโฮ่ กิส ตาแร ||๑|| รเฮา ||  มนั อนัตรั 
โบแล ซภั โกอี ||  มนั มาเร เบน็ ปะกตั นา โฮอี ||๒||  กโฮ่ กะบีร โย ยาแน เป๋ว ||  มนั มะถู่ซูดนั ตริภวณั เดว็ 
||๓||๒๘||  กอรี กะบีร ญี ||  โอย โย ดีแซ่ห์ อมับรั ตาเร ||  เกน็ โอย จีเต จีตนัฮาเร ||๑||  กโฮ่ เร ปันดิต อมับรั กา เซ็ว 
ลากา ||  บูแฉ่ บูฉัน่ฮาร สป่ากา ||๑|| รเฮา ||  ซูรัจยฺ จนัดฺ กแร่ห์ อุยอีารา ||  ซภั แม่ห์ ปัสเรอา บรัมห์ ปซารา ||๒||  กโฮ่ 
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กะบีร ยาแนกา โซย ||  ฮิรแด ราม มุค ราแม โฮย ||๓||๒๙||  กอรี กะบีร ญี ||  เบด กี ปุตรี ซิมรัต ป่าอี ||  ซานกํลั เยวรี 
แล แฮ อาอี  ||๑||  อาปัน นะกรั อาป เต บาเถ่อา ||  โม่ห์ แก พาตถฺ กาล ซรั ซานเํถ่อา    ||๑|| รเฮา ||  กะที นา กทัแท 
ตูท แน่ห์ ยาอี ||  ซา ซาปัน โฮย ญกั โก คาอี ||๒||  ฮมั เดคตั เยน็ ซภั ญกั ลูเทอา ||  กโฮ่ กะบีร แม ราม แกห์้ ชูเทอา 
||๓||๓o||  กอรี กะบีร ญี ||  เดย ์โมฮาร ลกาม แปห์ราโว ||  สกลั ตา ยนี กะกนั ดอราโว ||๑||  อปัแน บีจาร อสัวารี กีแย 
||  แซ่ฮจัยฺ แก ปาวแร ปัก ตัร๋ ลีแย ||๑|| รเฮา ||  จลั เร แบกุนธฺ ตุแฉ่ห์ เล ตาโร ||  หิแจห์ ตา เปรม แก จาบุก มาโร ||๒||  
แกฮ้ตั กะบีร ปะเล อสัวารา || เบด กะเตบ เต รแฮ่ นิรารา ||๓||๓๑||  กอรี กะบีร ญี ||  เยห์่ มุค ปานโํจ อมัฤต คาเอ ||  
เตห์้ มุค เดคตั ลูกทั ลาเอ ||๑||  เอก็ ดุค ราม ราย กาโทห์ เมรา ||  อคนั ดะแฮ อรั กรัภ บเซรา ||๑|| รเฮา ||  กายอา บิกตีู 
บโฮ่ เบถ็ ป่าตี ||  โก ยาเร โก กดั เล มาที ||๒||  กโฮ่ กะบีร ฮรั จรัณ ดิคาโวห์ ||  ปาแช เต ยมั เกว็ นา ปะธาโวห์ 
||๓||๓๒||  กอรี กะบีร ญี ||  อาเป   ปาวกั อาเป   เปาวน์า ||  ยาแร คซมั ตา ราแค เกานา ||๑||  ราม ยปัต ตนั ยรั กี นา 
ยาย ||  ราม นาม จิต รเฮอา สมาย ||๑|| รเฮา ||  กา โก ยแร กาเฮ โฮย หาน ||  นทั วทั เคแล ซาเร็คปาน ||๒||  กโฮ่ กะบีร 
อกัครั โดย ปาค ||  โฮยกา คซมั ตา เลยก์า ราค ||๓||๓๓||  กอรี กะบีร ญี ดุปเด๒ ||  นา แม โยก ติอ๋าน จิต ลายอา ||  
เบน็ แบราก นา ชูทสั มายอา ||๑||  แกเซ ยวีนั โฮย ฮมารา ||    
     
 ยบั นา โฮย ราม นาม อถ่ารา ||๑|| รเฮา ||  กโฮ่ กะบีร โคโย อสัมาน ||  ราม สะมาน นา เดโค อาน ||๒||๓๔||  กอรี 
กะบีร ญี ||  เยห์่ ศิร รัจ รัจ บาถตั ปาก ||  โซ ศิร จุนจฺ สวาแรห์ กาก ||๑||  เอส็ ตนั ตัน๋ โก เกอา กรัใบอา ||  ราม นาม 
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กาเฮ นา ดริรีห์อา ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ มนั เมเร ||  เอฮี้  ฮวาล โฮยเก เตเร ||๒||๓๕||  กอรี กอุาเรรี เก ปะเด 
แปตีส ||    
 ราก กอรี กอุาเรรี อสัทฺปดี กะบีร ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ซุค มานกํตั ดุค อาแก อาแว   ||  โซ ซุค ฮโมห์ นา มานเํกอา ป่าแว ||๑||  บิเคอา 
อจัโยห์ สุรัต ซุค อาซา ||  แกเซ โฮอี แฮ รายา ราม นิวาซา ||๑|| รเฮา ||  เอส็ ซุค เต เศว็ บรัมห์ ดรานา ||  โซ ซุค ฮโมห์ 
สาจ กรั ยานา ||๒||  สนักาเดก็ นารัด มุน เซคา ||  เตน็ ป๋ี ตนั แม่ห์ มนั นฮี เปคา ||๓||  เอส็ มนั โก โกอี โคโยห์ ป่าอี ||  
ตนั ชูเท มนั กฮ่า สมาอี ||๔||  คุร ปัรซาดี แยเดว็ นามาน ํ||  ปะกตั แก เปรม เอน็ ฮี แฮ ยานาน ํ||๕||  เอส็ มนั โก นฮี 
อาวนั ยานา ||  ยสิ กา ปะรัม เกยอา เตน็ สาจ ปะชานา ||๖||  เอส็ มนั โก รูป นา เรเคอา กาอี ||  หุกเม โฮยอา หุกมั 
บูจฉฺ สมาอี ||๗||  เอส็ มนั กา โกอี ยาแน เป๋ว ||  เอห์้  มนั ลีณ เป๋ย ซุคเดว ||๘||  ญีโอ เอก อรั สกลั สะรีรา  ||  เอส็ มนั 
โก เราว ์รเฮ่ กะบีรา ||๙||๑||๓๖||  กอรี กุอาเรรี ||  แอห์้เน็ส เอก นาม โย ยาเก ||  เกตกั เซ็ถ เป๋ย เลว็ ลาเก ||๑|| รเฮา ||  
ซ่าถกั เซ็ถ สกลั มุน ห่าเร ||  เอก นาม กะลปั ตรั ตาเร ||๑||  โย ฮรั ฮเร โซ โฮเอ นา อานา ||  แกห์้ กะบีร ราม นาม 
ปะชานา ||๒||๓๗||   กอรี ป๋ี โซรัธ ป๋ี ||  เร ญีอ ์นิลจัยฺ ลาจยฺ โตเ้ฮ น่าฮี ||  ฮรั ตจัยฺ กตั กาฮู เก ยานฮีํ ||๑|| รเฮา ||  ยา โก 
ธากรุ อูจา โฮอี ||  โซ ยนั ปัร กัร๋ ยาต นา โซ่ฮี ||๑||  โซ ซาฮิบ รเฮอา ป่ัรปูร ||  สดา ซงัค ์น่าฮี ฮรั ดูรฺ ||๒||  เกาลา จรัน 
สรัน แฮ ยา เก ||  กโฮ่ ยนั กา น่าฮี กัร๋ ตา เก ||๓||  ซภั โกอู กะแฮ ยาส กี บาตา ||  โซ ซมัรัท นิจยฺ ปัต แฮ ดาตา ||๔||  
กะแฮ กะบีร ปูรัน ญกั โซอี ||  ยา เก ฮิรแด อวรฺั นา โฮอี ||๕||๓๘||    
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 กอน โก ปูต ปิตา โก กา โก ||  กอน มแร โก เดย ์ซนัตาโป ||๑||  ฮรั ธกั ญกั โก ธะกอรี ลาอี ||  ฮรั เก บิโอก แกเซ 
ญีโอ เมรี มาอี ||๑|| รเฮา ||  กอน โก ปุรัค กอน กี นารี ||  เออา ตตั เล่โฮ สะรีร บิจารี ||๒||  แกห์้ กะบีร ธกั เซ็ว มนั 
มาเนอา ||  กอี ธะกอรี ธกั แปห์จาเนอา ||๓||๓๙||  อบั โม โก เป๋ย รายา ราม สฮาอี  ||  ยนมั มรัน กทั ปะรัม กตั ปาอี 
||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ซงัคตั ดีโอ รลาย ||  ปันจฺ ดูต เต ลีโอ ฉะดาย ||  อมัฤต นาม ยปัโป ยปั รัสนา ||  อโมลฺ ดาส กรั ลีโน 
อปันา ||๑||  สตัคุร กีโน ปัรอุปการ ||  กา้ด ลีน ซากรั ซนัซาร ||  จรัน กมลั เซ็ว ลากี ปรีต ||  โคบินดฺ บแซ นิตา เน็ต 
จีต ||๒||  มายอา ตะปัต บุเฉ่อา องัเกอาร ||  มนั ซนัโตค นาม อาถารฺ ||  ยลั ทลั ปูร รเฮ่ ปรัภ สุอามี ||  ยตั เปโค ตตั 
อนัตรัยามี ||๓||  อปันี ปะกตั อาป ฮี ดริราอี ||  ปูรับ ลิคตั มิเลอา เมเร ป่าอี ||  ยสิ กริปา กเร เตส็ ปูรัน *ซาจยฺ ||  กะบีร 
โก สุอามี กะรีบ นิวาจยฺ ||๔||๔o||  ยลั แฮ ซูตกั ทลั แฮ ซูตกั ซูตกั โอปัต โฮอี ||  ยนัเม ซูตกั มูเอ พนุ ซูตกั ซูตกั 
ปะรัจยฺ บิโกอี ||๑||  กโฮ่ เร ปันดีอา กอน ปวตีา ||  แอซา      กิอาน ยปัโปห์ เมเร มีตา ||๑|| รเฮา ||  แนโนห์ ซูตกั 
แบโน่ห์ ซูตกั ซูตกั ซรัวนี โฮอี ||  อูธตั แบธตั ซูตกั ลาแก ซูตกั ปแร รโซอี ||๒||  พาซนั กี เบถ็ ซภั โกอู ยาแน ชูทนั 
กี เอก็ โกอี ||  แกห์้ กะบีร ราม ริแด บิจาแร ซูตกั ติแน นา โฮอี ||๓||๔๑||  กอรี ||  จกัรา เอก นิเบโรห์ ราม ||  โย ตุม 
อปัเน ยนั ซอ กาม ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มนั บดัดา เก ยา โซ มนั มาเนอา ||  ราม บดัดา แก ราแม่ห์ ยาเนอา ||๑||  บรัมห์มา 
บดัดา เก ยาส อุปายอา   ||  เบด บดัดา เก ยะฮาน ํเต อายอา  ||๒||  แกห์้ กะบีร ฮอ เป่ยอา อุดาส ||  ตีรัท บดัดา เก ฮรั 
กา ดาส ||๓||๔๒||   ราก กอรี เจตี ||  เดคอ ป่าอี กยัอาน กี อาอี  อานถ่ีํ ||  ซภัแภ อุดานี  ปะหราํ กี ทาที รแฮ่ นา มายอา 
บานถ่ีํ ||๑|| รเฮา ||  ดุจิเต กี โดย ทูน กิรานี โม่ห์ บเลดา ทูทา ||  ติสนา ชาน ปะรี ตัร๋ อุปัร ดุระมตั ป่านดา พทูา ||๑||    
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 อานถ่ีํ ปาเช โย ยลั บรัแค เตห์้ เตรา ยนั ป่ีนาน ํ||  แกห์้ กะบีร มนั เป่ยอา ประกาซา อุแด ป๋าน ยบั จีนา ||๒||๔๓||    
 กอรี เจตี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ยสั สุแน่ห์ นา ฮรั กนุ กาแวห์่ ||  บาตนั ฮี อสัมาน กิราแวห์ ||๑||  แอเซ โลกนั เซ็ว เกอา กะฮีแอ ||  โย ปรัภ กีเอ 
ปะกตั เต บาฮจัยฺ เตน็ เต สดา ดราเน รฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  อาป นา เดห์้ จุรู ป๋ัร ปานี ||  เตห์้ นินแดห์ เยห์่ กงักา อานี    
||๒||  แบธตั อุธตั กเุทล็ตา จาแลห์ ||  อาป เกย ออรัน ฮู ก่าแลห์ ||๓||  ชาด กจุรัจา อาน นา ยาแน่ห์ ||  บรัมห์มา ฮู โก 
กะเฮโอ นา มาแน่ห์ ||๔||  อาป เกย ออรัน ฮู โคแวห์ ||  อาก ลกาย มนัดรั แม โซแวห์่ ||๕||  อะวรัน หสัตฺ อาป แฮ 
กานเํน ||  เตน็ โก เดค กะบีร ลยาเน ||๖||๑||๔๔||     
 ราก กอรี แบรากณั๑ กะบีร ญี     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ยวีตั ปิตรั นา มาแน โกอู มูเอน ํสิร่าถ กราฮี ||  ปิตรั ป๋ี บปัเร กโฮ่ เกว็ ปาแวห์ กอูอา กกูรั คาฮี ||๑||  โม โก กซุลั 
บตาโวห์่ โกอี ||  กุซลั กซุลั กรัเต ญกั บินแซ กซุลั ป๋ี แกเซ โฮอี ||๑|| รเฮา ||  มาที เก กรั เดว ีเดวา เตส็ อาแก ญีโอ 
เดฮี้ ||  แอเซ ปิตรั ตุมาเร กะฮีแอห์ อาปัน กะเฮอา นา เล่ฮี ||๒||  ซรัยโีอ กาแท่ห์ นิรยโีอ ปูแญห์ อนัตฺ กาล โก ป่ารี ||  
ราม นาม กี กตั นฮี ยานี แป๋ ดูเบ ซนัซารี ||๓||  เดว ีเดวา ปูแญห์ โดแล่ห์ ปารบรัมห์ นฮี ยานา ||  แกฮ้ตั กะบีร อะกลุ 
นฮี เจเตอา บิเคอา เซ็ว ลปัทานา ||๔||๑||๔๕||  กอรี ||  ยวีตั มแร มแร พนุ ยแีว แอเซ ซุน สมายอา ||  อนัยนั   ม่าเฮ 
นิรันยนั รฮีแอ บฮุร นา เป่าวย์ลั ปายอา ||๑||  เมเร ราม แอซา      คีร บิโลอีแอ ||  คุรมตั มนูอา อสัเทร็ ราโค่ห์ เอน็ 
เบถ็ อมัฤต ปีโออีแอ ||๑|| รเฮา ||  คุร แก บาณ บะยรั กลั เชดี ปรักเทอา ปัด ปัรกาซา ||  สะกตั อเถรฺ เยวรี ปะหราํ จูกา 
เน่ห์จลั เศว็ กัร๋ บาซา ||๒||  เตน็ เบน็ บาแณ ตะนคั จดัด่าอีแอ เอห์้ ญกั เบเถ่อา ป่าอี ||    
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 แดห์้ ดิส บูดี ปวนั จุหล่าแว โดรฺ รฮี เลว็ ลาอี ||๓||  อุนมนั มนูอา ซุน สะมานา ดุบิถา ดุระมตั ป่ากี ||  กโฮ่ กะบีร 
อนัป๋อ เอก็ เดเคอา ราม นาม เลว็ ลากี ||๔||๒||๔๖||  กอรี แบรากณั ติปเด๓ ||  อุลทตั ปวนั จกักรึ คทั เป่เด สุรัต ซุน 
อนัรากี ||  อาแว   นา ยาย มแร นา ยแีว ตาส โคจยฺ แบรากี ||๑||  เมเร มนั มนั ฮี อุลทั สะมานา ||  คุร ปัรสาด อกลั ไป๋ 
เอาแร นาตรั ทา เบกานา ||๑|| รเฮา ||  นิวแร ดูรฺ ดูรฺ พนุ นิวแร เยน็ แยซา กรั มาเนอา ||  อลอตี  กา แยเซ เป่ยอา บเรดา 
เยน็ ปีอา เตน็ ยาเนอา ||๒||  เตรี นิรกนุ กะทา กาย เซ็ว กะฮีแอ แอซา      โกย บิเบกี ||  กโฮ่ กะบีร เยน็ ดีอา ปะลีตา 
เตน็ แตซี จัล๋ เดคี ||๓||๓||๔๗||  กอรี ||  แตห์้ ปาวสั ซ่ินถฺ ตู่ป นฮี ฉฮีอา แตห์้ อุตปัต ปัรโล น่าฮี ||  ยวีนั มิรัต นา ดุค 
ซุค เบอาแป ซุน สมาถ โดอู แตห์้ น่าฮี ||๑||  แซ่ฮจัยฺ กี อกทั กะทา แฮ นิรารี ||  ตุล นฮี จดัแด ้ยาย นา มุกาตี ฮลักี ลแก 
นา ป่ารี ||๑|| รเฮา ||  อรัถ อุรัตถฺ  โดอู แตห์้ น่าฮี ราต ดินสั แตห์้ น่าฮี ||  ยลั นฮี ปวนั ปาวกั พนุ น่าฮี สตัคุร ตะฮ่า 
สมาฮี ||๒||  อะกมั อะโกจรั รแฮ่ นิรันตรั คุร กิรปา เต ลฮีแอ ||  กโฮ่ กะบีร บลั เยา คุร อปัเน   สตัซงัคตั เมล็ รฮีแอ 
||๓||๔||๔๘||  กอรี๒ ||  ปาป ปุน โดย แบลฺ บิซ่าเฮ ปวนั ปูย ีปัรกาเซโอ ||  ตริสนา กณู ปะรี กทั ป่ีตรั เอน็ เบถ็ ทานดํ 
บิซาเฮโอ ||๑||  แอซา      นาเอก็ ราม ฮมารา ||  สกลั ซนัซาร กีโอ บนัยารา ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ โดย เป๋ย ยะกาตี 
มนั ตรังค ์บทัวารา ||  ปันจฺ ตตั เมล็ ดาน นิเบแร่ห์ ทานดํา อุตเรโอ ปารา ||๒||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ อบั 
แอซี   บนั อาอี  ||  ก่าที จดัดตั แบลฺ เอก็ ทากา จะโล โกน ฉิทกาอี ||๓||๕||๔๙||  กอรี๓ ปันจฺปดา ||  เปวกัแร เดน็ จาร 
แฮ ซอห์ระแร ยาณา ||  อนัถ่า โลก นา ยาใณ มูรัค เออาณา ||๑||  กโฮ่ ดะดีอา บาแถ่ ตัน๋ ครี ||  ปาฮู กัร๋ อาเอ มุกลาอู 
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อาเอ ||๑|| รเฮา ||  โอห์้ เย ดิแซ คู่ห์รี กอน ลาจยฺ วฮารี ||  ลาจยฺ กะรี เซ็ว ตูท ปรี อุธ จลี ปันฮารี ||๒||  ซาฮิบ โฮย 
ดยัอาล กริปา กเร อปันา การัจ สวาเร ||    
     
 ตา โซห่ากณั ยาณีแอ คุร สบดั บีจาเร ||๓||  กิรัต กี บานถ่ีํ ซภั พิแร เดโคห์ บีจารี ||  เอส โน เกอา อาคีแอ เกอา กเร 
วจิารี ||๔||  ไป๋ นิราซี อุธ จลี จิต บนัถฺ นา ต่ีรา ||  ฮรั กี จรัณี ลาก รโฮ่ ปัจยฺ สรัณ กะบีรา ||๕||๖||๕o||  กอรี๒ ||  โยกี 
กแฮ่ โยก ป๋ัล มีธา อวรฺั นา ดูยา ป่าอี ||  รุนเดต็ มุนดิต เอแก สบัดี เออ ์กแฮ่ เซ็ถ ปาอี ||๑||  ฮรั เบน็ ปะรัม ปุหล่าเน 
อนัถ่า ||  ยา แป้ห์ เยา อาป ฉุทกาวนั เต บาเถ่ บโฮ่ พนัถ่า ||๑|| รเฮา ||  แยห์ เต อุปย ีตะฮี สมานี เอห์้  เบถ็ บิสรี ตบั ฮี ||  
ปันดิต คุณี ซูร ฮมั ดาเต เอห์้  กแฮ่ บดั ฮมั ฮี ||๒||  ยแิซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ เบน็ บูเฉ่ เกว็ รฮีแอ ||  สตัคุร มิแล 
อนัเถ่รา จูแก เอน็ เบถ็ มาณกั ลฮีแอ ||๓||  ตจัยฺ บาเว ดา้ห์เน บิการา ฮรั ปัด ดริรึ กรั รฮีแอ ||  กโฮ่ กะบีร กนูแํก กุร 
คายอา ปูเช เต เกอา กะฮีแอ ||๔||๗||๕๑||     
 ราก กอรี ปูรบี๑ กะบีร ญี ||      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 แยห์ กชั อะฮา ตะฮ่า กิช น่าฮี ปันจฺ ตตั แตห์้ น่าฮี ||  อิรา ปิงกลุา ซุคมนั บนัเด เอ เอากนั กตั ยาฮี ||๑||  ตากา ตูทา 
กะกนั บินสั เกยอา เตรา โบลตั กฮ่า สมาอี ||  เอห์้ ซนัซา โม โก อนัเดน็ เบอาแป โม โก โก นา กะแฮ ซมัหยา่อี ||๑|| 
รเฮา ||  แยห์ บรัภนัดฺ เป็นดฺ แตห์้ น่าฮี รจนัฮาร แตห์้ น่าฮี ||  โยรันห่าโร สดา อตีตา เอห์้  กะฮีแอ กิส ม่าฮี ||๒||  โยรี 
ยแุร นา โตรี ตูแท ยบั ลกั โฮย บินาซี ||  กา โก ธากุร กา โก เซวกั โก กาฮู แก ยาซี ||๓||  กโฮ่ กะบีร เลว็ ลาก รฮี แฮ 
ยะฮา บะเซ เดน็ ราตี ||  ÍØÍÒ กา มรัม โอฮี้ ปัร ยาแน โอห์้ ตอ สดา อบินาซี ||๔||๑||๕๒||  กอรี ||  สุรัต ซิมรัต โดย 
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กนันี มุนดา ปัรมิต บา้ฮรั คินทา ||  ซุน กพุา แม่ห์ อาซณั    แบซณั กะลปั บิบรัยติ ปันทา ||๑||  เมเร รายนั แม แบรากี 
โยกี ||  มรัต นา โศก บิโอกี ||๑|| รเฮา ||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ แม่ห์ ซิงงี  เมรา บทูอา ซภั ญกั ปัสมาถ่ารี ||  ตารี ลากี 
ตริปัล ปัลทีแอ ชูแท โฮย ปซารี ||๒||  มนั ปวนั โดย ตูนบํา กรี แฮ ยกุ ยกุ ซารัด   ซาย ี||    
     
 เทร็ ไป๋ ตนัตี ตูทสั น่าฮี อนัฮดั กิงคุรี บาย ี||๓||  ซุน มนั มกนั เป๋ย แฮ ปูเร มายอา โดลฺ นา ลากี ||  กโฮ่ กะบีร ตา โก 
ปุนรัป ยนมั นฮี เคลฺ เกยโอ แบรากี ||๔||๒||๕๓||  กอรี ||  กจัยฺ เนาว ์กจัยฺ ดสั กจัยฺ อิกีส ปุรีอา เอก ตะนาอี ||  ซาธฺ ซูต 
เนาว ์คนัดฺ บหตัตรั ปาท ลโก อถิกาอี ||๑||  กอี บุนาวนั ม่าโฮ ||  กัร๋ โชเดแอ ยาย ยลุ่าโฮ ||๑|| รเฮา ||  กะย ีนา มินีแอ 
โตลฺ นา ตุลีแอ ปาจนั เซรฺ อฺด่าอี ||  ยอ กรั ปาจนั เบก นา ปาแว จะกรั กเร กัร๋ฮาอี ||๒||  เดน็ กี แบธ คซมั กี บรักสั 
เอห์้  เบลา กตั อาอี  ||  ชูเท กนูเํด ป่ีแก ปุรีอา จเลโอ ยลุ่าโฮ รีซาอี ||๓||  โชชี นลี ตนัตฺ นฮี นิกแซ นะตรั รฮี อุรฉ่าอี   
||  โฉด ปซารฺ อีฮา รโฮ่ บปัรี กโฮ่ กะบีร ซมัหยา่อี ||๔||๓||๕๔||  กอรี ||  เอก โยต เอกา มิลี กิมบา โฮย มโฮย ||  เยต็ 
กทั นาม นา อูปแย พทู มแร ยนั โซย ||๑||  ซาวลั ซุนดรั รามยัอา ||  เมรา มนั ลากา โตเ้ฮ ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถ   มิแล เซ็ถ 
ปาอีแอ เก เอห์้ โยก เก โปคค ์||  โดห์ เมล็ การัจ อูปแย ราม นาม ซนัโญก ||๒||  โลก ยาแน เอห์้ กีต แฮ เอห์้ ตอ 
บรัมห์ บีจาร ||  เยว็ กาซี อุปเดส โฮย มานสั มรัตี บาร ||๓||  โกอี กาแว โก สุแณ ฮรั นามา จิต ลาย ||  กโฮ่ กะบีร 
ซนัซา นฮี อนัตฺ ปะรัม กตั ปาย ||๔||๑||๔||๕๕||  กอรี ||  เยเต ยตนั กะรัต เต ดูเบ เป๋าว ์ซากรั นฮี ตาเรโอ เร ||  กะรัม 
ตะรัม กรัเต บโฮ่ ซนัยมั อหัม่บุธ มนั ยาเรโอ เร ||๑||  ซาส กราส โก ดาโต ธากรุ โซ เกว็ มโน่ห์ บิซาเรโอ เร ||  ฮีรา 
ลาล อโมลฺ ยนมั แฮ กอดี บดัแล ห่าเรโอ เร ||๑|| รเฮา ||  ตริสนา ตริคา ปูค ปะหราํ ลากี ฮิรแด น่าเฮ บีจาเรโอ เร ||  
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อุนมตั มาน หิเรโอ มนั ม่าฮี คุร กา สบดั นา ต่าเรโอ เร ||๒||  สุอาด ลุภตั อินดรี รัส ปเรเรโอ มดั รัส เลต บิกาเรโอ เร 
||  กะรัม ปาก ซนัตนั ซงักาเน กาซทฺ โล่ห์ อุถ่าเรโอ เร ||๓||  ต่าวตั โยน ยนมั ปะหราํ ทาเก อบั ดุค กรั ฮมั ห่าเรโอ เร 
||  แกห์้ กะบีร คุร มิลตั มฮ่า รัส เปรม ปะกตั นิสตาเรโอ เร ||๔||๑||๕||๕๖||  กอรี ||  กาลบูต กี หสัตฺนี มนั บอรา เร 
จลตั รเจโอ ญกัดีส ||  กาม สุอาย กจัยฺ บสั ปะเร มนั บอรา เร องักสั สเฮโอ ศีสฺ        ||๑||    
     
 บิแค บาจ ฮรั ราจ สมจัฉฺ  มนั บอรา เร ||  นิรแภ โฮย นา ฮรั ปะเย มนั บอรา เร กเฮโอ นา ราม ยะฮาจยฺ ||๑|| รเฮา ||  
มรักทั มุสที อนาจยฺ กี มนั บอรา เร ลีนี หาท ปซารฺ ||  ชูทนั โก แซ่ห์ซา ปะเรอา มนั บอรา เร นาเจโอ กัร๋ กัร๋ บาร 
||๒||  เยว็ นลันี ซูอท์า กเฮโอ มนั บอรา เร มายอา เอห์้ บิวฮาร ||  แยซา รังค ์กะซุ่มภฺ กา มนั บอรา เร เตว็ ปัสเรโอ 
ปาซารฺ ||๓||  นาวนั โก ตีรัท กะเน มนั บอรา เร ปูญนั โก บโฮ่ เดว ||  กโฮ่ กะบีร ชูทนั นฮี มนั บอรา เร ชูทนั ฮรั กี 
เซว ||๔||๑||๖||๕๗||  กอรี ||  อคนั นา ดะแฮ ปวนั นฮี มกัแน ตสักรั เนรฺ นา อาแว   ||  ราม นาม ตัน๋ กรั ซนัโจนี โซ 
ตัน๋ กตั ฮี นา ยาแว ||๑||  ฮมัรา ตัน๋ มาโถ่ โคบินดฺ ตัร่ณีถรั เอแ้ฮ ซาร ตัน๋ กะฮีแอ ||  โย ซุค ปรัภ โคบินดฺ กี เซวา โซ 
ซุค ราจยฺ นา ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  เอส็ ตัน๋ การัณ เศว็ สนักาเดก็ โคยตั เป๋ย อุดาซี   ||  มนั มุกนัดฺ เยห์่บา นาราเอน็ ปแร 
นา ยมั กี พาซี ||๒||  นิจยฺ ตัน๋ กิอาน ปะกตั คุร ดีนี ตาส สุมตั มนั ลากา ||  ยลตั อั้มภฺ ภ ํ้าภฺ มนั ต่าวตั ปะรัม บนัถัน่ ป๋อ 
ป่ากา ||๓||  กะแฮ กะบีร มดนั เก มาเต ฮิรแด เดค บีจารี ||  ตุม กัร๋ ลาค โกท อสัวฺ หสัตี ฮมั กัร๋ เอก มุรารี 
||๔||๑||๗||๕๘||  กอรี ||  เยว็ กปั เก กรั มุสท จนันนั กี ลุบตัถฺ นา เตอาก ดยัโอ ||  โย โย กะรัม กีเอ ลาลจั เซ็ว เต เพร็ 
กแร่ห์ ปะเรโอ ||๑||  ปะกตั เบน็ บิรเท ยนมั เกยโอ ||  ซ่าถซงัคตั ปักหวาน ปะยนั เบน็ กฮี นา สจั รเฮโอ ||๑|| รเฮา ||  
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เยว็ อุเดอาน กซุมั ปัรพลิุต กิแนห์ นา *กะเหรา เลยโอ ||  แตเซ ประมตั อเนก  โยน แม่ห์ เพร็ เพร็ กาล เฮยโอ ||๒||  
เออา ตัน๋ โยบนั อรั สุต ดารา เปคนั โก โย ดยัโอ ||  เตน็ ฮี ม่าเฮ อทกั โย อุรเฉ่ อินดรี ปเรรฺ เลยโอ ||๓||  ออตถฺ อนลั 
ตนั เตน็ โก มนัดรั จะโฮ่ ดิส ธาท ธยัโอ ||  แกห์้ กะบีร แป๋ ซากรั ตรัน โก แม สตัคุร โอท เลยโอ ||๔||๑||๘||๕๙||  
กอรี๘ ||  ปานี แมลา มาที โกรี ||  เอส็ มาที กี ปุตรี โยรี ||๑||  แม น่าฮี กชั อา้ห์  นา โมรา ||  ตนั ตัน๋ ซภั รัส โคบินดฺ 
โตรา ||๑|| รเฮา ||  เอส็ มาที แม่ห์ ปวนั สมายอา ||    
     
 จู่ธา ปัรปันจฺ โยรฺ จลายอา ||๒||  กินฮู ลาค ปานจฺํ กี โยรี ||  อนัตฺ กี บาร กกัรีอา โพรี ||๓||  แกห์้ กะบีร เอก็ นีว อุซารี 
||  คิน แม่ห์ บินสั ยาย อหงัการี  ||๔||๑||๙||๖o||  กอรี ||  ราม ยปัโป ญีอ ์แอเซ แอเซ || ตะหรู่ แปรลาด ยปัเปโอ ฮรั 
แยเซ ||๑||  ดีน ดยัอาล ปะโหร่เซ เตเร ||  ซภั ปัรวาร จรายอา เบเร ||๑|| รเฮา ||  ยา เตส็ ป่าแว ตา หุกมั มนาแว ||  เอส็ 
เบเร โก ปารฺ ลฆาแว ||๒||  คุร ปัรสาด แอซี   บุตถฺ สมานี ||  จูก กอี เพร็ อาวนั ยานี ||๓||  กโฮ่ กะบีร ปัจยฺ ซาเร็คปานี 
||  อุรวาร ปารฺ ซภั เอโก ดานี ||๔||๒||๑o||๖๑||  กอรี ๙ ||  โยน ชาด โย ญกั แม่ห์ อายโอ  ||  ลากตั ปวนั คซมั บิสรายโอ 
||๑||  ญีอะรา ฮรั เก กนุา เกา ||๑|| รเฮา ||  กรัภ โยน แม่ห์ อุรัตถฺ  ตปั กรัตา ||  ตอ ยะธรั อคนั แม่ห์ แร่ห์ตา ||๒||  ลคั 
จอราซีห์ โยน ปะหรํา อายโอ  ||  อบั เก ฉุทเก ธอรฺ นา ธายโอ ||๓||  กโฮ่ กะบีร ปัจยฺ ซาเร็คปานี ||  อาวตั ดีแซ ยาต 
นา ยานี ||๔||๑||๑๑||๖๒||  กอรี ปูรบี ||  สุรัก บาส นา บาชีแอ  ดรีแอ นา นรัก นิวาส ||  โห่นา แฮ โซ โฮอี แฮ มแน่ห์ 
นา กีแย อาส ||๑||  รมยัอา กนุ กาอีแอ ||  ยา เต ปาอีแอ ปะรัม นิถาน ||๑|| รเฮา ||  เกอา ยปั เกอา ตปั ซนัยฺโม เกอา 
บะรัต เกอา อิสนาน ||  ยบั ลกั ยกุตั นา ยานีแอ เป๋า ปะกตั ปักหวาน ||๒||  ซมัแป เดค นา ฮรัคีแอ บิปัต เดค นา โรย ||  
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เยว็ ซมัแป เตว็ บิปัต แฮ เบถ็ เน รเจอา โซ โฮย ||๓||  แกห์้ กะบีร อบั ยาเนอา ซนัตนั ริแด มะฉาร ||  เซวกั โซ เซวา 
ปะเล เยห์่ กทั บแซ มุราร ||๔||๑||๑๒||๖๓||  กอรี ||  เร มนั เตโร โกย นฮี คินจฺ เลย ์เยน็ ป๋ารฺ ||  บิรัค บเซโร ปังคฺ โก 
แตโซ เอห์้ ซนัซาร ||๑||  ราม รัส ปีอา เร ||  เยห์่ รัส บิซรั เกย รัส ออร ||๑|| รเฮา ||  ออร โมย เกอา โรอีแอ โย อาปา 
เทร็ นา รฮาย ||  โย อุปแย โซ บินสั แฮ ดุค กรั โรแว บลาย ||๒||  แยห์ กี อุปย ีแตห์้ รัจจี ปีวตั มรัดนั ลาก ||  แกห์้ 
กะบีร จิต เจเตอา ราม ซิมมรั แบราก ||๓||๒||๑๓||๖๔||  ราก กอรี ||  ปันทฺ นิฮาแร กามนี โลจนั ปะรี เล อุซาซา ||    
     
 อุร นา ป่ีแย ปัก นา คิแซ ฮรั ดรัซนั กี อาซา ||๑||  อุโดห์  นา กากา กาเร ||  เบก มิลีแย อปัเน   ราม เปอาเร ||๑|| รเฮา ||  
แกห์้ กะบีร ยวีนั ปัด การัน ฮรั กี ปะกตั กรีแย ||  เอก อาถารฺ นาม นาราเอน็ รัสนา ราม รวแีย ||๒||๑||๑๔||๖๕||  ราก 
กอรี ๑๑ ||  อาส ปาส กัน๋ ตุรฺซี กา บิรวา มาจฉฺ บนา รัส กาอูน ํเร ||  ÍØÍÒ กา สะรูป    เดค โม่ฮี กอุารัน โม โก โฉด 
นา เอา    นา ยาฮู เร ||๑||  โตเ้ฮ จรัน มนั ลาโก ซาเร็งถรั ||  โซ มิแล โย บดัป่าโก ||๑|| รเฮา ||  บินดราบนั มนั หะรัน 
มโนฮรั กริษนั จราวตั กาอู เร ||  ยา กา ธากรุ ตุฮี ซาเร็งถรั โม่ห์ กะบีรา นาอู เร ||๒||๒||๑๕||๖๖||  กอรี ปูรบี ๑๒ ||  
บิปัล บสัตรึ เกเต แฮ แป้ห์เร เกอา บนั มะเถ่ บาซา ||  กฮ่า เป่ยอา นรั เดวา โต่เค เกอา ยลั โบเรโอ กิอาตา ||๑||  ญีอะเร 
ยาเฮกา แม ยานาน ํ||  อบิกตั สมจัฉฺ  อิอานา ||  ยตั ยตั เดโค บฮุร นา เปโค ซงัค ์มายอา ลปัทานา ||๑|| รเฮา ||  กิอานี 
ติอ่านี บโฮ่ อุปเดซี  เอห์้ ญกั สกัโล ตัน่ถ่า ||  แกห์้ กะบีร เอก็ ราม นาม เบน็ เออา ญกั มายอา อนัถ่า ||๒||๑||๑๖||๖๗||  
กอรี ๑๒ ||  มนั เร ชาโดห์ ปะรัม ประกทั โฮย นาโจห์้ เออา มายอา เก ดานเํด ||  ซูร เก ซนัมุค รัน เต ดรัแป สตี  เก 
ซานแํจ ป่านเด ||๑||  ดกัมกั ชาด เร มนั บอรา ||  อบั ตอ ยเร มเร เซ็ถ ปาอีแอ ลีโน หาท ซนัถ่อรา ||๑|| รเฮา ||  กาม 
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กโรถ มายอา เก ลีเน เออา เบถ็ ยกตั บิกตูา ||  แกห์้ กะบีร รายา ราม นา โชโด สกลั อูจ เต อูจา ||๒||๒||๑๗||๖๘||  กอรี 
๑๓ ||  พรุมาน เตรา สิแร อูปัร เพร็ นา กะรัต บีจาร ||  ตุฮี ดรีอา ตุฮี กรีอา ตุแฉ่ เต นิสตาร ||๑||  บนัเด บนัดฺกี อิกตีอาร 
||  ซาฮิบ โรส ตะโร เก เปอาร ||๑|| รเฮา ||  นาม เตรา อาถารฺ เมรา เยว็ พลู ยอี แฮ นารฺ ||  แกห์้ กะบีร กลุาม กัร๋ กา 
ยอีาย ป่าแว มาร ||๒||๑๘||๖๙||  กอรี๕ ||  ลคั จอราซีห์ ญีอ ์โยน แม่ห์ ประมตั นนัดฺ บโฮ่ ทาโก เร ||  ปะกตั เหต 
อวตาร ลีโอ แฮ ปาก บดัโด บปัรา โก เร ||๑||  ตุมห์ โย แกฮ้ตั ฮอ นนัดฺ โก นนัดนั นนัดฺ โซ นนัดนั กา โก เร ||  ตะรัน 
อกาซฺ ดะโซ ดิส น่าฮี ตบั เอห์้ นนัดฺ กฮ่า โท เร || ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซงักทั นฮี ปแร โยน นฮี อาแว   นาม นิรันยนั ยา โก เร ||  กะบีร โก สุอามี แอโซ ธากรุ ยา แก มาอี นา บาโป เร 
||๒||๑๙||๗o||  กอรี ||  นินโด นินโด โม โก โลก นินโด ||  นินดา ยนั โก ครี เปอารี ||  นินดา บาป นินดา แม่ห์ตารี ||๑|| 
รเฮา ||  นินดา โฮย ตา แบกนุธฺ ยาอีแอ ||  นาม ปะดารัท มแน่ห์ บซาอีแอ ||  ริแด ซุถ โย นินดา โฮย ||  ฮมัเร กปัเร 
นินดกั โต๋ย ||๑||  นินดา กแร โซ ฮมัรา มีต ||  นินดกั ม่าเฮ ฮมารา จีต ||  นินดกั โซ โย นินดา โห่แร ||  ฮมัรา ยวีนั 
นินดกั โลแร ||๒||  นินดา ฮมัรี เปรม เปอาร ||  นินดา ฮมัรา กแร อุถาร ||  ยนั กะบีร โก นินดา ซาร ||  นินดกั ดูบา ฮมั 
อุตเร ปารฺ ||๓||๒o||๗๑||  รายา ราม ตูน ํแอซา      นิรภอ ตรัน ตารัน ราม รายอา ||๑|| รเฮา ||  ยบั ฮมั โห่เต ตบั ตุม 
น่าฮี อบั ตุม โฮ ฮมั น่าฮี ||  อบั ฮมั ตุม เอก เป๋ย แฮ เอแก เดคตั มนั ปะตีอา้ฮี ||๑||  ยบั บุตถฺ โห่ตี ตบั บลั แกซา อบั 
บุตถฺ บลั นา คทาอี ||  แกห์้ กะบีร บุตถฺ ฮรั ลอี เมรี บุตถฺ บดัลี เซ็ถ ปาอี ||๒||๒๑||๗๒||  กอรี ||  คทั เนม กรั โกธรี 
บานถ่ีํ บสัตฺ อนูป บีจ ปาอี ||  กนุย ีกลุพั ปราน กรั ราเค กรัเต บาร นา ลาอี ||๑||  อบั มนั ยากตั รโฮ่ เร ป่าอี ||  กาพลั 
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โฮย แก ยนมั กวายโอ โจร มุแซ กัร๋ ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ แป้ห์รูอา ดรั แม่ห์ แร่ห์เต เตน็ กา นฮี ปะตีอารา ||  เจต 
สุเจต จิต โฮย รโฮ่ ตอ แล ปัรกาซ อุยารา ||๒||  นอ กัร๋ เดค โย กามนั ปู่ ลี บสัตฺ อนูป นา ปาอี ||  แกฮ้ตั กะบีร นแว กัร๋ 
มูเซ ดสัแวน ํตตั สมาอี ||๓||๒๒||๗๓||  กอรี ||  มาอี โม่ห์ อวรฺั นา ยาเนโอ อานานาน ํ||  เศว็ สนักาด ยาส กนุ กาแวห์่ 
ตาส บะแซ่ห์ โมเร ปรานานาน ํ|| รเฮา ||  ฮิรเด ประกาซ กิอาน คุร กมัมิต กะกนั มนัดลั แม่ห์ ติอ๋านานา ||  บิแค โรค 
แป๋ บนัถัน่ ป่าเก มนั นิจยฺ กัร๋ ซุค ยานานา ||๑||  เอก สุมตั รัต ยาน มาน ปรัภ ดูซรั มแน่ห์ นา อานานา ||  จนัดนั บาส 
เป๋ย มนั บาซนั เตอาก กะเทโอ อภิมานานา ||๒||  โย ยนั กาย ติอ๋าย ยสั ธากรุ ตาส ประภู แฮ ทานานาน ํ||  เตห์้ บดั 
ปาก บะเซโอ มนั ยา แก กะรัม ประธาน มทานานา ||๓||  กาท สะกตั เศว็ แซ่ฮจัยฺ ประกาเซโอ เอแก เอก สะมานานา 
||    
     
 แกห์้ กะบีร คุร เปท มฮ่า ซุค ประมตั รเฮ่ มนั มานานาน ํ||๔||๒๓||๗๔||     
 ราก กอรี ปูรบี บาวนั อคัรี กะบีร ญีโอ กี   เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 บาวนั อชรั โลก ตแร ซภั กชั เอน็ ฮี ม่าเฮ ||  เอ อกัครั เคร็ ยาเฮเก โอย อกัครั เอน็ แม่ห์ น่าเฮ ||๑||  ยะฮา โบลฺ แตห์้ 
อชรั อาวา  ||  แยห์ อโบลฺ แตห์้ มนั นา รฮาวา ||  โบลฺ อโบลฺ มตัถฺ แฮ โซอี ||  ยสั โอห์้ แฮ ตสั ลแค นา โกอี ||๒||  
อลัล่าห์ ลโฮ ตอ เกอา กโฮ่ กโฮ่ ตา โก อุปการ ||  บทกั บีจยฺ แม่ห์ เราว ์รเฮโอ ยา โก ตีน โลก บิสทาร ||๓||  อลัล่าห์ 
ลฮนัตา เปด แช กชั กชั ปายโอ เปด ||  อุลทั เปด มนั เบเถ่โอ ปายโอ อป๋ังค ์อเชด ||๔||  ตุรัก ตรีกตั ยานีแอ ฮินดู เบด 
ปุราน ||  มนั ซมัหยา่วนั การฺเน กะชูอกั ปรีแอ กิอาน ||๕||  โอองัการ อาด แม ยานา ||  เลค็ อรั เมแท ตา้เฮ นา มานา ||  
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โอองัการ ลแค โย โกอี ||  โซอี ลคั เมทณา นา โฮอี ||๖||  กะกา กิรัณ กมลั แม่ห์ ปาวา ||  ซสั บิกาซ ซมัปัท นฮี อาวา  
||  อรั เย ตะฮ่า กซุมั รัส ปาวา ||  อะแกห์้ กฮ่า แกห์้ กา ซมัหยา่วา ||๗||  คะคา เอแ้ฮ โคร มนั อาวา  ||  โคเร ชาด นา 
แดห์้ ดิส ต่าวา ||  คสัแมห์ ยาณ คิมา กรั รแฮ่ ||  ตอ โฮย นิเคโอ อแค  ปัด ลแฮ่ ||๘||  กะกา คุร เก บจนั ปะชานา ||  ดูย ี
บาต นา ตะรีอ ์กานา ||  รแฮ่ บิฮงักมั กะแตห์ นา ยาอี ||  อะแกห์้ กะแฮ แกห์้ กะกนั รฮาอี ||๙||  กะฆา กทั กทั นิมแซ 
โซอี ||  กทั พเูท กทั กะแบห์ นา โฮอี ||  ตา กทั ม่าเฮ ก่าท โย ปาวา ||  โซ กทั ชาด เอาฆทั กตั ต่าวา ||๑o||  งงังา 
นิกแร่ห์ สเน่ห์ กรั นิรวาโร ซนัเดห์้ ||  น่าฮี เดค นา ป่ายแีอ ปะรัม เซอานปั เอห์้ ||๑๑||  จะจา รเจต็ จิตรึ แฮ ป่ารี ||  
ตจัยฺ จิแตร เจโตห์ จิตการี ||  จิตรึ บจิตรึ เอแ้ฮ เอาเฉ่รา ||  ตจัยฺ จิแตร จิต ราค จิเตรา ||๑๒||  ฉะชา เอแ้ฮ ฉะตรึปัต 
ปาซา ||  ฉกั เก นา รโฮ่ ชาด เก นา อาซา ||  เร มนั แม ตอ ชิน ชิน ซมัหยา่วา ||  ตา้เฮ ชาด กตั อาป บะถ่าวา ||๑๓||  
ยะยา โย ตนั ยวีตั ยราแว ||  โยบนั ยาร ยกุตั โซ ปาแว ||  อสั ยรั ปัร ยรั ยรั ยบั รแฮ่ ||  ตบั ยาย โยต อุยาโร ลแฮ่ ||๑๔||    
     
 จะยา *อุรัจฉฺ สุรัจฉฺ นฮี ยานา ||  รเฮโอ จะยกั น่าฮี ปัรวานา ||  กตั จกัคฺ จกัคฺ ออรัน ซมัหยา่วา ||  จะกรั กีเอ จกัคโ์ร ฮี 
ปาวา ||๑๕||  ญนัญา นิกทั โย กทั รเฮโอ ดูรฺ กฮ่า ตจัยฺ ยาย ||  ยา การัณ ญกั ดู่เดโอ เนโร ปายโอ ตา้เฮ ||๑๖||  ทะทา 
บิกทั ก่าท กทั ม่าฮี ||  โคลฺ กะปาท แม่ฮลั เก นา ยาฮี ||  เดค อะทลั ทลั กะแตห์ นา ยาวา ||  รแฮ่ ลปัท กทั ปัรโจ ปาวา 
||๑๗||  ธทัธา เอแ้ฮ ดูรฺ ธกั นีรา ||  นีธฺ นีธฺ มนั กีอา ต่ีรา ||  เยน็ ธกั ธกัเกอา สกลั ญกั คาวา ||  โซ ธกั ธกัเกอา ธอรฺ มนั 
อาวา  ||๑๘||  ดดัดา ดรั อุปเย ดรั ยาอี ||  ตา ดรั แม่ห์ ดรั รเฮอา สมาอี ||  โย ดรั ดะแร ตา เพร็ ดรั ลาแก ||  นิดรั ฮูอา 
ดรั อุร โฮย ป่าแก ||๑๙||  ดดัดา เดก็ ดู่แดห์้ กตั อานา ||  ดู่ดตั ฮี แด่ห์ เกย ปรานา ||  จรั สุเมร ดูด ยบั อาวา  ||  เยห์่ กรั 
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กะเรโอ โซ กรั แม่ห์ ปาวา ||๒o||  ณาณา รัณ รูโต นรั เน่ฮี กแร ||  นา นิแว นา พนุ ซนัจฺแร ||  ตัน๋ ยนมั ตา้ฮี โก 
กะแณ ||  มาแร เอแกห์้   ตจัยฺ ยาย กะแณ ||๒๑||  ตะตา อตรั ตเรโอ แน่ห์ ยาอี ||  ตนั ตริภวณั แม่ห์ รเฮโอ สมาอี ||  โย 
ตริภวณั ตนั ม่าเฮ สมาวา ||  ตอ ตะแตห์ ตตั มิเลอา สจั ปาวา ||๒๒||  ทะทา อท่าห์ ท่าห์ นฮี ปาวา ||  โอห์้ อท่าห์ เอห์้ 
เทร็ นา รฮาวา ||  โทแร ทลั ทานกั อารัมแภ ||  เบ็น ฮี ทาแภห์ มนัดิร ภํ้าแภ ||๒๓||  ดะทา เดค โย บินซนัฮารา ||  ยสั 
อเดค ตสั ราค บิจารา ||  ดสัแว ดุอาร กุนจี ยบั ดีแย ||  ตอ ดยัอาล โก ดรัซนั กีแย ||๒๔||  ตะถ่า อรัแถ่ห์  อุรัตถฺ  
นิเบรา ||  อรัแถ่ห์  อุรแถ่ห์ มัน่ฉฺ บเซรา ||  อรัแถ่ห์ ชาด อุรัตถฺ  โย อาวา  ||  ตอ อรัแถ่ห์  อุรัตถฺ  มิเลอา ซุค ปาวา 
||๒๕||  นนันา เน็ส เดน็ นิรคตั ยาอี ||  นิรคตั แนน รเฮ่ รัตวาอี ||  นิรคตั นิรคตั ยบั ยาย ปาวา ||  ตบั เล นิรแคห์ นิรัค 
มิลาวา ||๒๖||  ปะปา อปัร ปาร นฮี ปาวา ||  ปะรัม โยต เซ็ว ปัรโจ ลาวา ||  ปานโํจ อินดรี นิกแร่ห์ กรัรีอ ์||  ปาป ปุน 
โดอู นิรวะรี ||๒๗||  พบัพา เบน็ พแูล่ห์ พลั โฮอี ||  ตา พลั พงักฺ ลแค โย โกอี ||  ดูณ นา ปะไร พงักฺ บิจาแร ||  ตา พลั 
พงักฺ ซภัแภ ตนั พาแร ||๒๘||  บบับา บินแดห์ บินดฺ มิลาวา ||  บินแดห์ บินดฺ นา บิชุรัน ปาวา ||  บนัโด โฮย บนัดฺกี 
กะแฮ ||    
     
 บนัดกั โฮย บนัถฺ ซุถ ลแฮ่ ||๒๙||  ปับบา เป่แดห์ เปด มิลาวา ||  อบั ป๋อ ป๋าน ปะโหร่โซ อาวา  ||  โย บา้ฮรั โซ ป่ีตรั 
ยาเนอา ||  เป่ยอา เปด ปู่ ปัต แปห์จาเนอา ||๓o||  มมัมา มูล กเฮอา มนั มาแน ||  มรัมี โฮย โซ มนั โก ยาแน ||  มตั โกอี 
มนั มิลตา บิลมาแว ||  มกนั เป่ยอา เต โซ สจั ปาแว ||๓๑||  มมัมา มนั เซ็ว กาจยฺ แฮ มนั ซาเถ่ เซ็ถ โฮย ||  มนั ฮี มนั 
เซ็ว กะแฮ กะบีรา มนั ซา มิเลอา นา โกย ||๓๒||  เอห์้ มนั สกัตี  เอห์้ มนั ซีโอ ||  เอห์้ มนั ปันจฺ ตตั โก ญีโอ ||  เอห์้ 
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มนั เล โย อุนมนั รแฮ่ ||  ตอ ตีน โลก กี บาแต กะแฮ ||๓๓||  ญะญา โย ยาแน่ห์ ตอ ดุระมตั ฮนั กรั บสั กายอา เกา ||  
รัณ รูโต ป่าแย นฮี ซูโร ทาโร เนา ||๓๔||  รารา รัส นิรัส กรั ยาเนอา ||  โฮย นิรัส โซ รัส แปห์จาเนอา ||  เอห์้  รัส 
ชาเด โอห์้  รัส อาวา  ||  โอห์้  รัส ปีอา เอห์้  รัส นฮี ป่าวา ||๓๕||  ลลัลา แอเซ เลว็ มนั ลาแว ||  อนตั นา ยาย ปะรัม 
สจั ปาแว ||  อรั โย ตะฮ่า เปรม เลว็ ลาแว ||  ตอ อลัล่าห์ ลแฮ่ แล่ห์ จรัน สมาแว ||๓๖||  วะวา บาร บาร บิซนั ซมัฮารฺ 
||  บิซนั ซมัฮาร นา อาแว   ฮาร ||  บลั บลั เย บิซนัตฺนา ยสั กาแว ||  วซินั มิเล ซภั ฮี สจั ปาแว ||๓๗||  วาวา วา่ฮี 
ยานีแอ วา ยาเน เอห์้ โฮย ||  เอห์้ อรั โอห์้ ยบั มิแล ตบั มิลตั นา ยาแน โกย ||๓๘||  ซะซา โซ นีกา กรั โซโถ่ห์ ||  กทั 
ปัรจา กี บาต นิโรโถ่ห์ ||  กทั ปัรแจ โย อุปแย เป๋า ||  ปูร รเฮอา แตห์้ ตริภวณั เรา ||๓๙||  คะคา โคจยฺ ปแร โย โกอี || 
โย โคแย โซ บฮุร นา โฮอี ||  โคจฺย บูจฉฺ โย กแร บีจารา ||  ตอ เป่าวย์ลั ตรัต นา ลาแว บารา ||๔o||  ซะซา โซ แซ่ห์ 
เซจยฺ สวาแร ||  โซอี สฮี ซนัเดห์้ นิวาแร ||  อลปั ซุค ชาด ปะรัม ซุค ปาวา ||  ตบั เอห์้  ตรีอ ์โอห์้ กนัตฺ กะห่าวา ||๔๑||  
ฮ่าฮา โหต โฮย นฮี ยานา ||  ยบั ฮี โฮย ตแบห์ มนั มานา ||  แฮ ตอ สฮี ลแค โย โกอี ||  ตบั โอฮี้ โอห์้  เอห์้ นา โฮอี 
||๔๒||  เลว็น ํเลว็น ํกะรัต พิแร ซภั โลก ||  ตา การัณ เบอาแป บโฮ่ โศก ||  ลคัมี บรั เซ็ว โย เลว็ ลาแว ||  โศก มิแท 
ซภั ฮี ซุค ปาแว ||๔๓||  คะคา คิรัต คปัต เกย เกเต ||  คิรัต คปัต อจัยฺฮูน ํแน่ห์ เจเต ||  อบั ญกั ยาน โย มนา รแฮ่ ||  
แยห์ กา บิชุรา แตห์้ เทร็ ลแฮ่ ||๔๔||    
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 บาวนั อกัครั โยเร อาน ||  สะเกอา นา อกัครั เอก ปะชาน ||  สัต กา สบดั กะบีรา กะแฮ ||  ปันดิต โฮย โซ อนัแป๋ 
รแฮ่ ||  ปันดิต โลแกห์้ โก บิวฮาร ||  กิอานวนัตฺ โก ตตั บีจาร ||  ยา แก ญีอ ์แยซี บุตถฺ โฮอี ||  แกห์้ กะบีร ยาแนกา 
โซอี ||๔๕||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก กอรี ทิตีน ํกะบีร ญี กีน ํ||  ศโลก ||  ปันดฺแรห์ ทิตีน ํซาต วาร ||  แกห์้ กะบีร 
อุรวาร นา ปารฺ ||  ซาเถก็ เซ็ถ ลแค โย เป๋ว ||  อาเป   กรัตา อาเป   เดว็ ||๑||  ทิตีน ํ||  อมัมาวสั แม่ห์ อาส นิวาโรห์ ||  
อนัตรัยามี ราม สมาโร่ห์ ||  ยวีตั ปาโวห์ โมค ดุอาร ||  อนัป๋อ สบดั ตตั นิจยฺ ซาร ||๑||  จรัน กมลั โคบินดฺ รังค ์ลากา ||  
ซนัตฺ ประสาด เป๋ย มนั นิรมลั ฮรั กีรตนั แม่ห์ อนัเดน็ ยากา ||๑|| รเฮา ||  ปัรวา ปรีตมั กแร่ห์ บีจาร ||  กทั แม่ห์ เคแล 
อะฆทั อปารฺ ||  กาล กลัปะนา กะเด นา คาย ||  อาด ปุรัค แม่ห์ รแฮ่ สมาย ||๒||  ดุตีอา โดห์ กรั ยาแน องัค ์||  มายอา 
บรัมห์ รแม ซภั ซงัค ์||  นา โอห์้ บดัแฎ นา กทัตา ยาย ||  อะกลุ นิรันยนั เอแก ป๋าย ||๓||  ตริตีอา ตีเน ซมั  กรั ลิอาแว 
||  อานดั มูล ปะรัม ปัด ปาแว ||  ซ่าถซงัคตั อุปแย บิสวาส ||  บา้ฮรั บีตรั สดา ประกาซ ||๔||  จอแทห์ จนัจลั มนั โก 
กะโฮ ||  กาม กโรถ ซงัค ์กบัโบห์ นา บะโฮ ||  ยลั ทลั ม่าเฮ อาแปห์ อาป ||  อาแป ยปัโปห์ อาปนา ยาป ||๕||  ปานแํจ 
ปันจฺ ตตั บิสทาร ||  กเน็ก กามนี ยกุ บิวฮาร ||  เปรม ซุถ่า รัส ปีแว โกย ||  ยรา มรัณ ดุค เพร นา โฮย ||๖||  ฉทั คทั 
จกักรึ ชฮูน ํดิส ต๋าย ||  เบน็ ปัรแจ นฮี ทิรา รฮาย ||  ดุบิถา เมท คิมา แกห์้ รโฮ่ ||  กะรัม ตะรัม กี ซูล นา ซะโฮ ||๗||  
ซาแตน ํสตั กรั บาจา ยาณ ||  อาตมั ราม เล่โฮ ปัรวาณ ||  ชูแท ซนัซา เมท็ ยา่เฮ ดุค ||  ซุน สะโรวรั ปาโวห์ ซุค ||๘||  
อสัทมี อสัทฺ ตาต กี กายอา ||  ตา แม่ห์ อะกลุ มฮ่า เน็ถ รายอา ||  คุร กมั กิอาน บตาแว เปด ||  อุลทา รแฮ่ อป๋ังค ์อเชด 
||๙||  นอมี นแว ดุอาร โก ซ่าถ  ||  แบห์ตี มนัซา ราโค่ห์ บานถฺํ ||  โลภ โม่ห์ ซภั บีซรั ยาโฮ ||    
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 ยกุ ยกุ ยโีวห์ อมรั พลั คาโฮ ||๑o||  ดสัมี แดห์้ ดิส โฮย อนนัดฺ ||  ชูแท ปะรัม มิแล โคบินดฺ ||  โยต สะรูปี  ตตั อนูป ||  
อะมลั นา มลั นา ช่าห์ นฮี ตู่ป ||๑๑||  เอกาดซี เอก ดิส ต่าแว ||  ตอ โยนี ซนักทั บฮุร นา อาแว   ||  ซีตลั นิรมลั เป่ยอา 
สะรีรา  ||  ดูรฺ บตาวตั ปายอา นีรา ||๑๒||  บารัส บาแร่ห์ อุคแว ซูร ||  แอห์้เน็ส บาเย อนัฮดั ตูร ||  เดเคอา เตฮูน ํโลก 
กา ปีโอ ||  อะจรัจยฺ   เป่ยอา ยวี เต ซีโอ ||๑๓||  เตรัส เตแรห์ อะกมั บคาณ ||  อรัถ อุรัตถฺ  บิจ ซมั  แปห์จาณ ||  นีจ อูจ 
นฮี มาน อมาน ||  เบอาเป็ก ราม สกลั ซามาน ||๑๔||  จอดสั จอแดห์ โลก มะฉาร ||  โรม โรม แม่ห์ บะแซ่ห์ มุราร ||  
สตั ซนัโตค กา ตะโรห์ ติอ๋าน ||  กทันี กะทีแอ บรัมห์ กิอาน ||๑๕||  ปูเน็ว ปูรา จนัดฺ อกาซฺ ||  ปัสแร่ห์ กะลา แซ่ฮจัยฺ 
ปัรกาซ ||  อาด อนัตฺ แม่ห์ โฮย รเฮอา ทีร ||  ซุค ซากรั แม่ห์ รแม่ห์ กะบีร ||๑๖||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก กอรี วาร กะบีร ญีโอ เก ๗ ||  บาร บาร ฮรั เก กนุ กาโว ||  คุร กมั เปด โซ ฮรั กา 
ปาโว ||๑|| รเฮา ||  อาดิต กแร ปะกตั อารัมภฺ ||  กายอา มนัดรั มนัซา ภํ้าภฺ ||  แอห์้เน็ส อคนัดฺ  ซุรฮี ยาย ||  ตอ อนัฮดั 
เบณ แซ่ฮจัยฺ แม่ห์ บาย ||๑||  โซมวาร ซสั อมัฤต จะแร ||  จาคตั เบก สกลั บิค ฮแร ||  บาณี โรเกอา รแฮ่ ดุอาร ||  ตอ 
มนั มตัวาโร ปีวนัฮาร ||๒||  มงัคลัวาเร เล มาหีต ||  ปันจฺ โจร กี ยาแณ รีต ||  กัร๋ โชเดน ํบา้ฮรั เยน็ ยาย ||  นาตรั คะรา 
ริแซ แฮ ราย ||๓||  บุตถฺวาร บุตถฺ กแร ประกาซ ||  ฮิรแด กมลั แม่ห์ ฮรั กา บาส ||  คุร เมล็ โดอู เอก ซมั  ตะแร ||  
อุรัตถฺ  ปังกฺ แล ซู่ถ่า กแร ||๔||  บเรฮสัปัต บิเคอา เดย ์บฮาย ||  ตีน เดว เอก ซงัค ์ลาย ||  ตีน นดี แตห์้ ตริกทีุ ม่าเฮ ||  
แอห์้เน็ส กสัมลั โต่แวห์่ น่าเฮ ||๕||  สุกริต สห่าแร โซ เอห์้  บรัต จะเเร ||  อนัเดน็ อาป อาป เซ็ว ลแร ||  ซุรคี ปานโํจ 
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ราแค สแบ ||  ตอ ดูย ีดริสทฺ นา แปแซ กะแบ ||๖||  ทาวรั เทร็ กรั ราแค โซย || โยต ดี วที กทั แม่ห์ โญย ||  บา้ฮรั ป่ีตรั 
เป่ยอา ประกาซ ||  ตบั ฮูอา สกลั กะรัม กา นาซ ||๗||    
     
 ยบั ลกั กทั แม่ห์ ดูย ีอาน ||  ตอ โล แม่ฮลั นา ล่าแภ ยาน ||  รมตั ราม เซ็ว ลาโก รังค ์||  แกห์้ กะบีร ตบั นิรมลั องัค ์
||๘||๑||     
 ราก กอรี เจตี บาณี นามเดว็ ญีโอ กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เดวา ป้าฮนั ตารีอฺเล ||  ราม แกฮ้ตั ยนั กสั นา ตเร ||๑|| รเฮา ||  ตารีเล กนักา เบน็ รูป กบุยา เบอาถฺ อะยามลั ตารีอฺเล ||  
จรัน บะถิก ยนั เตอ ูมุกตั เป๋ย ||  ฮอ บลั บลั ยนิ ราม กะเฮ ||๑||  ดาซี สุต ยนั บิดรั สุดามา อุครึแซน โก ราจยฺ ดีเอ ||  
ยปั ฮีน ตปั ฮีน กลุ ฮีน กรัม ฮีน นาเม เก สุอามี เตอู ตเร ||๒||๑||     
 ราก กอรี รวดิาส ญี เก ปะเด กอรี กอุาเรรี   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||  เมรี ซงัคตั โปจฺ โซจ เดน็ ราตี ||  เมรา กะรัม กเุทล็ตา ยนมั กภุานตีํ 
||๑||  ราม กซุยัอา ญีอ ์เก ยวีนา ||  โม่ห์ นา บิซาโรห์ แม ยนั เตรา ||๑|| รเฮา ||  เมรี ฮโร่ห์ บิปัต ยนั กแร่ห์ สุผา่อี ||  
จรัณ นา ชาโด สะรีร กลั ยาอี ||๒||  กโฮ่ รวดิาส ปะโร เตรี ซ่าภา ||  เบก มิโลห์ ยนั กรั นา บิลานบํา ||๓||๑||  เบกมั 
ปุรา แซ่ฮรั โก เนา ||  ดูค อนัโดห์้ นฮี เตห์้ เธา ||  นาน ํตสัวสี คิราจยฺ นา มาล ||  คอพ นา คตา นา ตะรัส ยวาล ||๑||  
อบั โม่ห์ คูบ วตนั แกห์้ ปาอี ||  อูฮาน ํ แครฺ สดา เมเร ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  กาเอม็ ดาเอม็ สดา ปาตซ่าฮี ||  โดม นา เซม 
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เอก โซ อาฮี  ||  อาบาดาน สดา มสัฮูร ||  อูฮาน ํ กะนี บะแซ่ห์ มามูรฺ ||๒||  เตว็ เตว็ แซล กแร่ห์ เยว็ ป่าแว ||  แม่ห์รัม 
แม่ฮลั นา โก อทักาแว ||  แกห์้ รวดิาส คลาส จมารา ||  โย ฮมั แซ่ห์รี   โซ มีต ฮมารา ||๓||๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  กอรี แบรากณั รวดิาส ญีโอ ||  กทั เอาฆทั ดูกรั กะหน่า เอก็ นิรกุณ แบลฺ ฮมาร ||  
รมยัเอ เซ็ว เอก็ เบนตี เมรี ปูนย ีราค มุราร ||๑||  โก บนัยาโร ราม โก เมรา ทานดํา ลาเดอา ยาย เร ||๑|| รเฮา ||    
     
 ฮอ บนัยาโร ราม โก แซ่ฮจัยฺ กะโร เบอาปาร ||  แม ราม นาม ตัน๋ ลาเดอา บิค ลาดี ซนัซาร ||๒||  อุรวาร ปารฺ เก 
ดานีอา เลค็ เล่โฮ อาล ปะตาล ||  โม่ห์ ยมั ดนัดฺ นา ลากยั ตะยเีล สรับ   ยนัยาล ||๓||  แยซา รังค ์กะซุ่มภฺ กา แตซา 
เอห์้ ซนัซาร ||  เมเร รมยัเอ รังค ์มะยธี กา กโฮ่ รวดิาส จมาร ||๔||๑||     
 กอรี ปูรบี รวดิาส ญีโอ      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 กปู ปะเรโอ แยเซ ดาดิรา กชั เดส บิเดส นา บูจฉฺ ||  แอเซ เมรา มนั บิเคอา เบโม่เฮอา กชั อารา ปาร นา ซู่จฉฺ ||๑||  
สกลั ปะหวนั เก นายกา เอก็ ชิน ดะรัส ดิคาย ญี ||๑|| รเฮา ||  มลิน ไป๋ มตั มาถวา เตรี กตั ลคี นา ยาย ||  กแร่ห์ กริปา 
ปะหราํ จูไก แม สุมตั เดโฮ ซมัหยาย ||๒||  โยกีซรั ปาแวห์ นฮี โตอ ์คุณ กะทนั อปารฺ ||  เปรม ปะกตั แก การฺแณ 
กโฮ่ รวดิาส จมาร ||๓||๑||     
 กอรี แบรากณั     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สตัยคุ สตั เตตา ยะกี ดุอาปัร ปูญาจาร ||  ตีนอ ยกุ ตีนอ ดิเร กลั เกวลั นาม อถารฺ ||๑||  ปาร แกเซ ปายโบ เร ||  โม โซ 
โกอู นา กะแฮ ซมัหยาย ||  ยา เต อาวา  กะวนั บิลาย ||๑|| รเฮา ||  บโฮ่ เบถ็ ตะรัม นิรูปีแอ กรัตา ดีแซ ซภั โลย ||  กวนั 



360 

กะรัม เต ชูทีแอ เยห์่ ซาเถ่ ซภั เซ็ถ โฮย ||๒||  กะรัม อะกรัม บีจารีแอ ซงักา  ซุน เบด ปุราน ||  ซนัซา สดั ฮิรแด บแซ 
กอน หิแร อภิมาน ||๓||  บา้ฮรั อุดกั ปะคารีแอ กทั ป่ีตรั บิเบถ็ บิการ ||  ซุถ กวนั ปัร โฮยโบ สูจ กุนจรั เบถ็ บิวฮาร 
||๔||  เราว ์ประกาซ รัจยฺนี ยทา กตั ยานตั ซภั ซนัซาร ||  ปารัส มาโน ตาโบ ฉุเอ กนกั โหต นฮี บาร ||๕||  ปะรัม 
ปะรัส คุร เป่ทีแอ ปูรับ ลิคตั ลิลาท ||  อุนมนั มนั มนั ฮี มิเล ฉุทกตั บะยรั กะปาท ||๖||  ปะกตั ยกุตั มตั สตั กรี 
ปะหราํ บนัถัน่ กาท บิการ ||  โซอี บสั รัส มนั มิเล กนุ นิรกนุ เอก บิจาร ||๗||  อเน็ก ยตนั นิกแร่ห์ กีเอ ทารี นา ทะแร 
ปะหราํ พาส ||  เปรม ปะกตั นฮี อูปแย ตา เต รวดิาส อุดาส ||๘||๑||    
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ โซ ดรั ||    
 โซ ดรั เตรา เกฮ้า โซ กัร๋ เกฮ้า เยต็ แบห์้ สรับ   สะหม่าเล ||  วาเย เตเร นาด อเนก  อซงัคา เกเต เตเร วาวณัฮาเร ||  
เกเต เตเร ราก ปะรี เซ็ว กะฮีแอห์ เกเต เตเร กาวณัฮาเร ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน ปอณ ปาณี แบซนัตรั กาแว รายา ตะรัม 
ดุอาเร ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน จิต กปัุต เลค็ ยาณนั เลค็ เลค็ ตะรัม วจีาเร ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน อีซรั บรัมห์มา เดว ีโซ่ฮนั 
เตเร สดา สวาเร ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน อิมดรึ  อินดราสัณ แบเธ เดวเตอา ดรั นาเล ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน เซ็ถ สมาถ่ี อนัดรั 
กาวนัห์ ตุตถฺโน ซ่าถ บีจาเร ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน ยตี สตี  ซนัโตคี กาวนั ตุตถฺโน วรี กราเร ||  กาวนั ตุตถฺโน ปันดิต 
ปเร รคีซุร ยกุ ยกุ เบดา นาเล ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน โม่ห์ณีอา มนั โม่ฮนั สุรัก มชั ปัยอาเล ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน รตนั 
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อุปาเอ เตเร เยเต อธัสธั ตีรัท นาเล ||  กาวนัห์ ตุตถฺโน โยตถฺ มฮ่าบลั ซูรา กาวนัห์ ตุตถฺโน คาณี จาเร ||  กาวนัห์ 
ตุตถฺโน คนัดฺ มนัดลั บแรห์มนัดา กรั กรั รัคเค เตเร ต่าเร ||  เซอี ตุตถฺโน กาวนัห์ โย ตุตถฺ ป่าวนั รัตเต เตเร ปะกตั 
ระส่าเล ||  โฮรฺ เกเต ตุตถฺโน กาวนั เซ แม จิต นา อาวนั นานกั เกอา บีจาเร ||  โซอี โซอี สดา สจั ซาฮิบ ซาจา ซาจี 
นาอี ||  แฮ ป๋ี โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เยน็ รจาอี ||  รังกี รังกี ป่าตี ยนิซี มายอา เยน็ อุปาอี  ||  กรั กรั เดแค กีตา อปัณา 
เยว็ เตส็ ดี วเดอาอี ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กรัซี เพร็ หุกมั นา กรัณา ยาอี ||    
     
 โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปัต ซาฮิบ นานกั แร่ฮณั รยาอี ||๑||๑||   อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  โซ ปุรัค นิรันยนั ฮรั ปุรัค นิรันยนั ฮรั 
อกัมา อะกมั อปารา ||  ซภั ติอ่าแวห์่ ซภั ติอ่าแวห์่ ตุตถฺ ญี ฮรั สจัเจ ศิรยณัฮารา ||  ซภั ญีอ ์ตุมาเร ญี ตูน ํยอีา กา 
ดาตารา ||  ฮรั ติอ่าโวห์ ซนัโตห์ ญี ซภั ดูค วซิารัณฮารา ||  ฮรั อาเป   ธากรุ ฮรั อาเป   เซวกั ญี เกอา นานกั ยนัตฺ 
วจิารา ||๑||  ตูน ํกทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั ญี ฮรั เอโก ปุรัค สมาณา ||  เอก็ ดาเต เอก็ เปข่ารี ญี ซภั เตเร โจจยฺ 
วดิาณา ||  ตูน ํอาเป   ดาตา อาเป   ปุกตา ญี ฮอ ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา ยาณา ||  ตูน ํปารบรัมห์ เบอนัตฺ เบอนัตฺ ญี เตเร 
เกอา คุณ อาค วคาณา ||  โย เซแวห์่ โย เซแวห์่ ตุตถฺ ญี ยนั นานกั เตน็ห์ กรุบาณา ||๒||  ฮรั ติอ่าแวห์่ ฮรั ติอ่าแวห์่ 
ตุตถฺ ญี เซ ยนั ยกุ แม่ห์ ซุค วาซี ||  เซ มุกตั เซ มุกตั เป๋ย ยนิห์ ฮรั ติอ๋ายอา ญีโอ เตน็ ทูที ยมั กี พาซี ||  ยนิ นิรภอ 
ยนิห์ ฮรั นิรภอ ติอ๋ายอา ญีโอ เตน็ กา ป๋อ ซภั กวาซี ||  ยนิห์ เซเวอา ยนิห์ เซเวอา เมรา ฮรั ญีโอ เต ฮรั ฮรั รูป สมาซี 
||  เซ ตัน๋ เซ ตัน๋ ยนิ ฮรั ติอ๋ายอา ญีโอ ยนั นานกั เตน็ บลั ยาซี ||๓||  เตรี ปะกตั เตรี ปะกตั ปันด๋าร ญี ปะเร เบอนัตฺ 
เบอนัตา ||  เตเร ปะกตั เตเร ปะกตั สล่าฮนั ตุตถฺ ญี ฮรั อเน็ก อเนก  อนนัตา ||  เตรี อเน็ก เตรี อเน็ก กแร่ห์ ฮรั ปูญา ญี 
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ตปั ตาแปห์ ยแปห์ เบอนัตา ||  เตเร อเนก  เตเร อเนก  ปแร่ห์ บโฮ่ ซิมรัต ซาสตึ ญี กรั กิเรอา คทั กะรัม กรันตา ||  เซ 
ปะกตั เซ ปะกตั ปะเล ยนั นานกั ญี โย ป่าแวห์่ เมเร ฮรั ปักวนัตา ||๔||  ตูน ํอาด ปุรัค อปัราํปัร กรัตา ญี ตุตถฺ เยวดั 
อวรฺั นา โกอี ||  ตูน ํยกุ ยกุ เอโก สดา สดา ตูน ํเอโก ญี ตูน ํเน่ห์จลั กรัตา โซอี ||  ตุตถฺ อาเป   ป่าแว โซอี วรัแต ญี ตูน ํ
อาเป   กแร่ห์ โซ โฮอี ||  ตุตถฺ อาเป   สริสทฺ ซภั อุปาอี  ญี ตุตถฺ อาเป   ศิรัจยฺ ซภั โกอี ||  ยนั นานกั คุณ กาแว กรัเต 
เก ญี โย ซภัแซ กา ยาโณอี ||๕||๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๒ ||    
 ซุณ      วดัดา อาแค ซภั โกอี ||  เกวดั วดัดา ดีธา โฮอี ||    
     
 กีมตั ปาย นา กะเฮอา ยาย ||  แกห์้แณ วาเล เตเร รเฮ่ สมาย ||๑||  วดัเด เมเร ซาฮิบา แกฮ้รั กมัภีรา คุณี กะฮีรา ||  โกอี 
นา ยาแณ เตรา เกตา เกวดั จีรา ||๑|| รเฮา ||  ซภั สุรตี เมล็ สุรัต กมาอี ||  ซภั กีมตั เมล็ กีมตั ปาอี ||  กิอานี ติอ่านี คุร 
คุร ฮาอี ||  แกฮ้ณั นา ยาอี เตรี เตล็ วเดอาอี ||๒||  ซภั สตั ซภั ตปั ซภั จงักิอาอีอา ||  ซิถ่า ปุรคา กีอา วเดอาอีอาน ํ||  
ตุตถฺ เวณ็ ซิถ่ี กิแน นา ปาอีอา ||  กะรัม มิแล น่าฮี ธาก รฮาอีอา ||๓||  อาคณั วาลา เกอา เบจารา ||  ซิพตี ปะเร เตเร 
ปันด่ารา ||  ยสิ ตูน ํเดห์้ ติแซ เกอา จารา ||  นานกั สจั สวารัณฮารา ||๔||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อาคา ยวีา วสิแร มรั 
เยา ||  อาคณั  ออคา ซาจา เนา ||  ซาเจ นาม กี ลาแก ปูค ||  เตต็ ปู่ แค คาย จลีแอห์ ดูค ||๑||  โซ เกว็ วสิแร เมรี มาย ||  
ซาจา ซาฮิบ ซาแจ นาย ||๑|| รเฮา ||  ซาเจ นาม กี เตล็ วเดอาอี || อาค ทกัเก กีมตั นฮี ปาอี ||  เย ซภั เมล็ แก อาคณั 
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ป้าเฮ ||  วดัดา นา โฮแว กาท นา ยาย ||๒||  นา โอห์้ มแร นา โฮแว โศก ||  เดนดํา รแฮ่ นา จูแก โปคค ์||  คุณ เอโ้ฮ 
โฮรฺ น่าฮี โกย ||  นา โก โฮอา นา โก โฮย ||๓||  เยวดั อาป เตวดั เตรี ดาต ||  เยน็ เดน็ กรั แก กีตี ราต ||  คซมั วซิาแร่ห์ 
เต กมัยาต ||  นานกั นาแว บาจฉฺ สนาต ||๔||๒||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เย ดรั มานกํตั กกู กเร แม่ห์ลี คซมั สุเณ ||  ป่าแว 
ต่ีรัก ป่าแว ตกัเก เอก วดาอี เดย ์||๑||  ยาโณห์ โยต นา ปูโช่ห์ ยาตี อาแก ยาต นา เฮ ||๑|| รเฮา ||  อาป กราเอ อาป กเรย ์
||  อาป อุล่าเมห์ จิต ตะเรย ์||  ยา ตูน ํกรัณฮาร กรัตาร ||  เกอา โม่ห์ตาย ีเกอา ซนัซาร ||๒||  อาป อุปาเอ อาเป   เดย ์||  
อาเป   ดุระมตั มแน่ห์ กเรย ์||  คุร ปัรสาด วสัแซ มนั อาย  ||  ดุค อเนห์รา วโิจห์ ยาย ||๓||  สาจ เปอารา อาป กเรย ์||  
เอารี โก สาจ นา เดย ์||  เย กิแซ เดย ์วคาแณ นานกั อาแก ปูช นา เลย ์||๔||๓||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  ตาล มดีเร กทั เก 
ก่าท ||  โดลกั ดุนีอา วาแยห์่ วาจยฺ ||  นารัด นาแจ กลั กา เป๋า ||  ยตี สตี  แกห์้ ราแค่ห์ เปา ||๑||  นานกั นาม วโิทห์ 
กรุบาณ ||  อนัถ่ี    ดุนีอา ซาฮิบ ยาณ ||๑|| รเฮา ||  คุรู ปาโซห์ เพร็ เจลา คาย ||  ตาม ปรีต วสัแซ กัร๋ อาย  ||    
     
 เย โซ วเรห์อา ยวีณั คาณ ||  คซมั ปะชาแณ โซ เดน็ ปัรวาณ ||๒||  ดรัซนั เดคิแอ ดยัอา นา โฮย ||  เลย ดิเต เวณ็ รแฮ่ 
นา โกย ||  รายา นิเอา กเร หทั โฮย ||  กะแฮ คุดาย นา มาแน โกย ||๓||  มาณสั มูรัต นานกั นาม ||  กรัณี กุตา ดรั 
พรุมาน ||  คุร ปัรสาด ยาแณ เม่ห์มาน ||  ตา กิช ดรักา้ห์ ปาแว มาน ||๔||๔||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เยตา สบดั สุรัต ตุ๋น 
เตตี เยตา รูป กายอา เตรี ||  ตูน ํอาเป   รัสนา อาเป   บสันา อวรฺั นา ดูยา กโฮ่ มาอี ||๑||  ซาฮิบ เมรา เอโก แฮ ||  เอโก 
แฮ ป่าอี เอโก แฮ ||๑|| รเฮา ||  อาเป   มาเร อาเป   โชแด อาเป   เลแว เดย ์||  อาเป   เวแค อาเป   วกิแซ อาเป   นะดรั 
กเรย ์||๒||  โย กิช กรัณา โซ กรั รเฮอา อวรฺั นา กรัณา ยาอี ||  แยซา วรัแต แตโซ กะฮีแอ ซภั เตรี วเดอาอี ||๓||  กลั 
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กลัวาลี มายอา มดั มีธา มนั มตัวาลา ปีวตั รแฮ่ ||  อาเป   รูป กเร บโฮ่ ป่านตี นานกั บปัรา เอว กะแฮ ||๔||๕||  อาซา 
แม่ห์ลา ๑ ||  วายา มตั ปะคาวจัยฺ เป๋า ||  โฮย อนนัดฺ สดา มนั เจา ||  เอฮ้า  ปะกตั เอโ้ฮ ตปั เตา ||  เอต็ รังค ์นาโจห์้ รัค 
รัค เปา ||๑||  ปูเร ตาล ยาแณ ซาล่าห์ ||  โฮรฺ นจัณา คุซีอา มนั ม่าห์ ||๑|| รเฮา ||  สตั ซนัโตค วแยห์่ โดย ตาล ||  แปรี 
วายา สดา นิฮาล ||  ราก นาด นฮี ดูยา เป๋า ||  เอต็ รังค ์นาโจห์้ รัค รัค เปา ||๒||  ป๋อ เพรี โฮแว มนั จีต ||  แบห์เดอา 
อุธเดอา  นีตา นีต ||  เลทณั เลท ยาแณ ตนั สุอา้ห์ ||  เอต็ รังค ์นาโจห์้ รัค รัค เปา ||๓||  ซิกข ์สภา ดีเคอา กา เป๋า ||  
คุรมุข ซุณณา ซาจา เนา ||  นานกั อาคณั  เวรา เวรฺ ||  เอต็ รังค ์นาโจห์้ รัค รัค แปรฺ ||๔||๖||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  ปอณ 
อุปาย ตะรี ซภั ตัร่ตี ยลั อคันี กา บนัถฺ กีอา ||  อนัถฺแล แดห์เซ็ร มูนดฺ กะทายอา ราวณั มาร เกอา วดัดา เป่ยอา ||๑||  
เกอา อุปมา เตรี อาคี ยาย ||  ตูน ํซรัเบ ปูร รเฮอา เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์อุปาย ยกุตั หทั กีนี กาลี นทั เกอา วดัดา 
เป่ยอา ||  กิส ตูน ํปุรัค โยรู กอณ กะฮีแอ สรับ   นิรันตรั เราว ์รเฮอา ||๒||  นาล กทุาํบฺ ซาท วรัดาตา บรัมห์มา ป่าลณั 
สริสทฺ เกยอา ||  อาแก อนัตฺ นา ปายโอ ตา กา กนัสฺ เฉด เกอา วดัดา เป่ยอา ||๓||  รตนั อุปาย ตะเร คีร มเทอา โฮรฺ 
ปัคลาเอ เย อะซี กีอา ||    
     
 กะแฮ นานกั ฉะแป เกว็ ฉะเปอา เอกี  เอกี  วนัดฺ ดีอา ||๔||๗||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กะรัม กรัตูต เบล บิสทารี ราม นาม 
พลั ฮูอา ||  เตส็ รูป นา เรค อนาฮดั วาแย สบดั นิรันยนั กีอา ||๑||  กเร วเคอาณ ยาแณ เย โกอี ||  อมัฤต ปีแว โซอี ||๑|| 
รเฮา ||  ยนิห์ ปีอา เซ มสัตฺ เป๋ย แฮ ตูเท บนัถัน่ พา่เฮ ||  โยตี โยต สมาณี  ป่ีตรั ตา โชเด มายอา เก ล่าเฮ ||๒||  สรับ   
โยต รูป เตรา เดเคอา สกลั ปะหวนั เตรี มายอา ||  ราแร รูป นิราลมั แบธา นะดรั กเร เวจ็ ชายอา ||๓||  บีณา สบดั 
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วยาแว โยกี ดรัซนั รูป อปารา ||  สบดั อนาฮดั โซ สะโฮ ราตา นานกั กะแฮ วิจารา ||๔||๘||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  แม 
คุณ กลา เก ศิร ป๋ารฺ ||  กะลี กลา ศิรยณัฮารฺ ||  คาณา ปีณา หสัณา บาด ||  ยบั ลกั ริแด นา อาแวห์่ ญาด ||๑||  ตอ 
ปัรวา่ห์ เกฮี้ เกอา กีแย ||  ยนมั ยนมั กิช ลีย ีลีแย ||๑|| รเฮา ||  มนั กี มตั มตากลั มตา ||  โย กิช โบลีแอ ซภั คโต คตา ||  
เกอา โม่ห์ แล กีแจ อรัดาส ||  ปาป ปุน โดย ซาคี ปาส ||๒||  แยซา ตูน ํกแร่ห์ แตซา โก โฮย ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา น่าฮี 
โกย ||  เยฮี่ ตูน ํมตั เดห์้ เตฮี้ โก ปาแว ||  ตุตถฺ อาเป   ป่าแว ติแว จลาแว ||๓||  ราก รตนั ปะรีอา ปัรวาร ||  เตส็ เวจ็ 
อุปแย อมัฤต ซาร ||  นานกั กรัเต กา เอห์้ ตัน๋ มาล ||  เย โก บูแฉ่ เอห์้ บีจาร ||๔||๙||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กรั กิรปา 
อปัแน กัร๋ อายอา  ตา เมล็ ซะคีอา กาจยฺ รจายอา ||  เคลฺ เดค มนั อนดฺั เป่ยอา สะโฮ วอีาฮณั อายอา  ||๑||  กาโวห์่ 
กาโวห์่ กามณี บิเบก บีจาร ||  ฮมัแร กัร๋ อายอา  ญกัยวีนั ปะตาร ||๑|| รเฮา ||  คุรู ดุอาแร ฮมัรา วีอา้ห์ เย โฮอา ยาน ํ
สะโฮ มิเลอา ตาน ํยาเนอา ||  เตห์้ โลกา แม่ห์ สบดั รเวอา แฮ อาป เกยอา มนั มาเนอา ||๒||  อาปณา การัจ อาป 
สวาเร โห่รัน การัจ นา โฮอี ||  เยต็ การัจ สตั ซนัโตค ดยัอา ตะรัม แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกอี ||๓||  ปะนตั นานกั ซภันา กา 
เป็ร เอโก โซย ||  ยสิ โน นะดรั กเร ซา โซห่ากณั โฮย ||๔||๑o||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กแร่ห์ บนั ซมัซรั แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  
ดุระมตั กตั ไป๋ กีรัต ธาย ||  สจั ปอรี ซาโจ มุค เนาน ํ||    
     
 สตัคุร เซว ปาเอ นิจยฺ เทา ||๑||  มนั จูเร คทั ดรัซนั ยาณ ||  สรับ   โยต ปูรัน ปักหวาน ||๑|| รเฮา ||  อถิก เตอาส เป๋ค 
บโฮ่ กแร ||  ดุค บิเคอา ซุค ตนั ปัรหะแร ||  กาม กโรถ อนัตรั ตัน๋ หิแร ||  ดุบิถา โฉด นาม นิสตะแร ||๒||  ซิพตั 
สล่าฮณั แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ ||  สคา แซน เปรม โคบินดฺ ||  อาเป   กเร อาเป   บคัซินดฺ ||  ตนั มนั ฮรั แป้ห์ อาแก ยนิดฺ ||๓||  
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จู่ธ วกิาร มฮ่า ดุค เดห์้ ||  เป๋ค วรัน ดีแซ่ห์ ซภั เค่ห์ ||  โย อุปแย โซ อาแว   ยาย ||  นานกั อสัเทร็ นาม รยาย ||๔||๑๑||  
อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เอโก ซรัวรั กมลั อนูป ||  สดา บิกาแซ ปัรมลั รูป ||  อูยลั โมตี จูแกห์ หนัสฺ ||  สรับ   กะลา 
ญกัดีแซ อนัสฺ ||๑||  โย ดีแซ โซ อุปแย บินแซ ||  เบน็ ยลั ซรัวรั กมลั นา ดีแซ ||๑|| รเฮา ||  บิรลา บูแฉ่ ปาแว เปด ||  
ซาคา ตีน กะแฮ เน็ต เบด ||  นาด บินดฺ กี สุรัต สมาย ||  สัตคุร เซว ปะรัม ปัด ปาย ||๒||  มุกโต ราโต รังค ์รวานโํต ||  
รายนั ราจยฺ สดา บิกซานโํต ||  ยสิ ตูน ํราแค่ห์ กิรปา ต๋าร ||  บูดตั ป้าฮนั ตาแร่ห์ ตารฺ ||๓||  ตริภวณั แม่ห์ โยต 
ตริภวณั แม่ห์ ยาเณอา ||  อุลทั ไป๋ กัร๋ กัร๋ แม่ห์ อาเณอา ||  แอห์้เน็ส ปะกตั กเร เลว็ ลาย || นานกั เตน็ แก ลาแก ปาย 
||๔||๑๒||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  คุรมตั ซาจี หุยตั ดูรฺ ||  บฮุต เซอาณปั ลาแก ตู๋ร ||  ลากี แมลฺ มิแท สัจ นาย ||  คุร 
ประสาด รแฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  แฮ ฮยรู ฮายรั อรัดาส ||  ดุค ซุค สาจ กรัเต ปรัภ ปาส ||๑|| รเฮา ||  กรู กมาแว อาแว   
ยาแว ||  แกฮ้ณั กะทนั วารา นฮี อาแว   ||  เกอา เดคา ซู่จฉฺ บูจฉฺ นา ปาแว ||  เบน็ นาแว มนั ตริปัต นา อาแว   ||๒||  
โย ยนัเม เซ โรค เวอาเป ||  ห่อแม มายอา ดูค ซนัตาเป ||  เซ ยนั บาเจ โย ปรัภ ราเค ||  สตัคุร เซว อมัฤต รัส จาเค ||๓||  
จลัโต มนั ราแค อมัฤต จาแค ||  สัตคุร เซว อมัฤต สบดั ป่าแค ||  ซาแจ สบดั มุกตั กตั ปาเอ ||  นานกั วโิจห์ อาป 
กวาเอ ||๔||๑๓||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  โย เตน็ กีอา โซ สจั ทีอา ||  อมัฤต นาม สัตคุร ดีอา ||  ฮิรแด นาม น่าฮี มนั ป๋ังค ์||  
อนัเดน็ นาล เปอาเร ซงัค ์||๑||  ฮรั ญีโอ ราโค่ห์ อปันี ซรัณาอี ||    
     
 คุร ปัรซาดี ฮรั รัส ปายอา นาม ปะดารัท นอ เน็ถ ปาอี ||๑|| รเฮา ||  กะรัม ตะรัม สจั ซาจา เนา ||  ตา แก สดั บลัฮาแร 
เยา ||  โย ฮรั ราเต เซ ยนั ปัรวาณ ||  เตน็ กี ซงัคตั ปะรัม นิถาน ||๒||  ฮรั วรั เยน็ ปายอา ตัน๋ นารี ||  ฮรั เซ็ว ราตี สบดั 
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วจีารี ||  อาป ตแร ซงัคตั กลุ ตาแร ||  สัตคุร เซว ตตั วจีาแร ||๓||  ฮมัรี ยาต ปัต สจั เนา ||  กะรัม ตะรัม ซนัยมั      สตั 
เป๋า ||  นานกั บคัเซ ปูช นา โฮย ||  ดูยา เมเท เอโก โซย ||๔||๑๔||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เอก็ อาแวห์่ เอก็ ยาแวห์ อาอี  ||  
เอก็ ฮรั ราเต รแฮ่ สมาอี ||  เอก็ ตะรัน กะกนั แม่ห์ ธอรฺ นา ปาแวห์ ||  เซ กรัมฮีณ ฮรั นาม นา ติอ่าแวห์่ ||๑||  คุร ปูเร 
เต กตั เมต็ ปาอี ||  เอห์้ ซนัซาร บิค วตั อตั ป่อยลั คุร สบัดี ฮรั ปารฺ ลงัฆาอี ||๑|| รเฮา ||  ยนิ โก อาป เลย ปรัภ เมล ||  
เตน็ โก กาล นา ซาแก เปลฺ ||  คุรมุข นิรมลั รแฮ่ เปอาเร ||  เยว็ ยลั อั้มภฺ อูปัร กมลั นิราเร ||๒||  บุรา ปะลา กโฮ่ กิส 
โน กะฮีแอ ||  ดีแซ บรัมห์ คุรมุข สจั ลฮีแอ ||  อกทั กะโท คุรมตั วจีาร ||  เมล็ คุร ซงัคตั ปาโว ปาร ||๓||  ซาสตึ เบด 
ซิมรัต บโฮ่ เปด ||  อธัสธั มยนั ฮรั รัส เรด ||  คุรมุข นิรมลั แมลฺ นา ลาแก ||  นานกั ฮิรแด นาม วดัเด ตุ๋ร ป่าแก 
||๔||๑๕||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เน็ว เน็ว ปาย ลโก คุร อปัเน   อาตมั ราม นิฮาเรอา ||  กะรัต บีจาร ฮิรแด ฮรั รเวอา 
ฮิรแด เดค บีจาเรอา ||๑||  โบโล่ห์ ราม กเร นิสตารา ||  คุร ประสาด รตนั ฮรั ล่าแภ มิแท อเกอาน โฮย อุยอีารา ||๑|| 
รเฮา ||  เราวนี์ รแว บนัถัน่ นฮี ตูแท่ห์ เวจ็ ห่อแม ปะรัม นา ยาอี ||  สตัคุร มิแล ตา ห่อแม ตูแท ตา โก เลแค ปาอี ||๒||  
ฮรั ฮรั นาม ปะกตั ปริแอ ปรีตมั ซุค ซากรั อุร ต่าเร ||  ปะกตั วชลั ญกัยวีนั ดาตา มตั คุรมตั ฮรั นิสตาเร ||๓||  มนั เซ็ว 
ยูฉฺ่ มแร ปรัภ ปาเอ มนัซา มแน่ห์ สมาเอ ||  นานกั กริปา กเร ญกัยวีนั แซ่ฮจัยฺ ป๋าย เลว็ ลาเอ ||๔||๑๖||  อาซา แม่ห์ลา 
๑ ||  กิส โก กแฮ่ สุณาแวห์ กิส โก กิส ซมัหยา่แวห์ สมจัฉฺ  รเฮ่ ||  กิแซ ปราแวห์่ ปัร คุณ บูเฉ่ สตัคุร สบดั ซนัโตค 
รเฮ่ ||๑||    
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 แอซา      คุรมตั รมตั สะรีรา  ||  ฮรั ปัจยฺ เมเร มนั แกฮ้รั กมัภีรา ||๑|| รเฮา ||  อนตั ตรังค ์ปะกตั ฮรั รังกา ||  อนัเดน็ 
ซูเจ ฮรั คุณ ซงักา ||  มิเทอา ยนมั ซากตั ซนัซารา ||  ราม ปะกตั ยนั รแฮ่ นิรารา ||๒||  ซูจี กายอา ฮรั คุณ กายอา ||  
อาตมั   จีน รแฮ่ เลว็ ลายอา ||  อาด อปารฺ อปัราํปัร ฮีรา ||  ลาล รัตตา เมรา มนั ต่ีรา ||๓||  กทันี กแฮ่ กแฮ่ เซ มูเอ ||  
โซ ปรัภ ดูรฺ น่าฮี ปรัภ ตูน ํแฮ ||  ซภั ญกั เดเคอา มายอา ชายอา ||  นานกั คุรมตั นาม ติอ๋ายอา ||๔||๑๗||  อาซา 
แม่ห์ลา ๑ ติตุกา ||  โกอี ป่ีคกั ป่ีเคอา คาย ||  โกอี รายา รเฮอา สมาย ||  กิส ฮี มาน กิแซ อปัมาน ||  ด่าเฮ อุซาเร  ตะเร 
คิอ๋าน ||  ตุจฉฺ เต วดัดา น่าฮี โกย ||  กิส เวคาลี จงักา โฮย ||๑||  แม ตาน ํนาม เตรา อาถารฺ ||  ตูน ํดาตา กรัณฮาร 
กรัตาร ||๑|| รเฮา ||  วาท นา ปาโว วกีา เยา ||  ดรักา้ห์ แบซณั น่าฮี เทา ||  มนั กา อนัถฺลา มายอา กา บนัถฺ ||  คีน คราบ 
โฮแว เน็ต กั้นถฺ ||  คาณ ยวีณั กี บฮุตี อาส ||  เลแค เตแร ซาส กิราส ||๒||  แอห์้เน็ส อนัถเล ดีปัก เดย ์||  ป่อยลั ดูบตั 
จินตฺ กเรย ์||  กแฮ่ สุแณห์ โย มาแน่ห์ เนา || ฮอ บลัฮาแร ตา แก เยา ||  นานกั เอก กะแฮ อรัดาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั 
เตแร ปาส ||๓||  ยาน ํตูน ํเดห์้ ยปี เตรา เนา ||  ดรักา้ห์ แบซณั โฮแว เทา ||  ยาน ํตุตถฺ ป่าแว ตา ดุระมตั ยาย ||  กิอาน 
รตนั มนั วสัแซ อาย  ||  นะดรั กเร ตา สตัคุร มิแล ||  ปรัณวตั นานกั เป่าวย์ลั ตแร ||๔||๑๘||  อาซา แม่ห์ลา ๑ 
ปันจฺปเด๖ ||  ดุตถฺ เบน็ เถน ปังคฺ เบน็ ปังคี ยลั เบน็ *อุตปุจยฺ กาม น่าฮี ||  เกอา สุลตาน สลาม  วฮูิณา อนัถ่ี    โกธี 
เตรา นาม น่าฮี ||๑||  กี วสิแร่ห์ ดุค บฮุตา ลาแก ||  ดุค ลาแก ตูน ํวซิรั น่าฮี ||๑|| รเฮา ||  อคี อั้นถฺ ยีภ่ รัส น่าฮี กนันี 
ปวณั นา วาแย ||  จรัณี จลัแล ปะยตูา อาแก เวณ็ เซวา พลั ลาเก ||๒||  อกัครั บิรัค บาก โป๋ย โจคี ซินเจต็ เป๋า กเร่ฮี ||  
ซภันา พลั ลาแก นาม เอโก เบน็ กรัมา แกเซ เล่ฮี ||๓||  เยเต ญีอ ์เตเต ซภั เตเร เวณ็ เซวา พลั กิแซ น่าฮี ||  ดุค ซุค 
ป่าณา เตรา โฮแว เวณ็ นาแว ญีโอ รแฮ่ น่าฮี ||๔||  มตั เวจ็ มรัณ ยวีณั โฮรฺ แกซา ยา ยวีา ตาน ํยกุตั น่าฮี ||    
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 กะแฮ นานกั ยวีาเล ยอีา แยห์ ป่าแว แตห์้ ราค ตุฮี ||๕||๑๙||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กายอา บรัมห์มา มนั แฮ โต่ตี ||  
กิอาน ยเนอู คิอ๋าน กสุปาตี ||  ฮรั นามา ยสั ยาโจ เนา ||  คุร ปัรซาดี บรัมห์ สเมา ||๑||  ปานเํด แอซา      บรัมห์ บีจาร ||  
นาเม สุจ นาโม ปโร นาเม จจัยฺ อาจารฺ ||๑|| รเฮา ||  บา้ฮรั ยเนอู ยจิรั โยต แฮ นาล ||  โต่ตี ทิกา นาม สะมาล ||  แอแท  
โอแท นิบฮี นาล ||  เวณ็ นาแว โฮรฺ กะรัม นา ป๋าลฺ ||๒||  ปูญา เปรม มายอา ปัรยาล ||  เอโก เวโค่ห์ อวรฺั นา ป๋าลฺ ||  
จีแน ตตั กะกนั ดสั ดุอาร ||  ฮรั มุค ปาธ ปแร บีจาร ||๓||  โป่ยนั เป๋า ปะรัม ป๋อ ป่าแก ||  ปาห์รูอะรา ฉบั โจร นา 
ลาแก ||  ติลกั ลิลาท ยาแณ ปรัภ เอก ||  บูแฉ่ บรัมห์ อนัตรั บิเบก ||๔||  อาจารี นฮี ยเีตอา ยาย ||  ปาธ ปแร นฮี กีมตั 
ปาย ||  อสัทฺ ดะซี จะโฮ่ เปด นา ปายอา ||  นานกั สตัคุร บรัมห์ ดิคายอา ||๕||๒o||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เซวกั ดาส 
ปะกตั ยนั โซอี ||  ธากรุ กา ดาส คุรมุข โฮอี ||  เยน็ ศิร ซาย ีเตน็ พนุ โกอี ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกอี ||๑||  สาจ 
นาม คุร สบดั วจีาร || คุรมุข ซาเจ ซาแจ ดรับาร ||๑|| รเฮา ||  สจัจา อรัจยฺ  สจัจี อรัดาส ||  แม่ห์ลี คซมั สุเณ ซาบาส ||  
สจัแจ ตะคตั บุลาแว โซย ||  เด วเดอาอี กเร โซ โฮย ||๒||  เตรา ตาณ ตูแฮ ดีบาณ ||  คุร กา สบดั สจั นีซาณ ||  มนัเน 
หุกมั โซ ปัรกทั ยาย ||  สจั นีซาแณ ธาก นา ปาย ||๓||  ปันดิต ปแร่ห์ วคาแณ่ห์ เวด ||  อนัตรั วสัตฺ นา ยาแณห์ เปด ||  
คุร เบน็ โซ่ฉ่ี บูจฉฺ นา โฮย ||  ซาจา เราว ์รเฮอา ปรัภ โซย ||๔||  เกอา ฮอ อาคา อาค วคาณี ||  ตูน ํอาเป   ยาแณห์ สรับ   
วดิาณี ||  นานกั เอโก ดรั ดีบาณ ||  คุรมุข สาจ ตะฮ่า กดุราณ ||๕||๒๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กาจี กากรั เดห์้ โดเฮลี 
อุปแย บินแซ ดุค ปาอี ||  เอห์้ ญกั ซากรั ดุตรั เกว็ ตรีแอ เบน็ ฮรั คุร ปารฺ นา ปาอี ||๑||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี เมเร 
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เปอาเร ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกย ฮเร ||  ซรับี รังกี รูปี ตูนแํฮ เตส็ บคัเซ ยสิ นะดรั กเร ||๑|| รเฮา ||  ซาส บุรี กัร๋ วาส นา 
เดแว เป็ร เซ็ว มิลณั นา เดย ์บุรี ||  ซะคี ซายฺนี เก ฮอ จรัน สะเรโว ฮรั คุร กิรปา เต นะดรั ตะรี ||๒||    
     
 อาป บีจาร มาร มนั เดเคอา ตุม ซา มีต นา อวรฺั โกอี ||  เยว็ ตูน ํราแค่ห์ เตว็ ฮี แร่ห์ณา ดุค ซุค เดแวห์่ กแร่ห์ โซอี 
||๓||  อาซา มนัซา โดอู บินาซตั ตเรห์ คุณ อาส นิราส ไป๋ ||  ตุรีวสัทา คุรมุข ปาอีแอ ซนัตฺ สภา กี โอท ลฮี ||๔||  
กิอาน ติอ๋าน สกัเล ซภั ยปั ตปั ยสิ ฮรั ฮิรแด อลคั อเป่วา ||  นานกั ราม นาม มนั ราตา คุรมตั ปาเอ แซ่ฮจัยฺ เซวา 
||๕||๒๒||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ปันจฺปเด๒ ||  โม่ห์ กทุาํบฺ โม่ห์ ซภั การ ||  โม่ห์ ตุม ตะโยห์ สกลั เวการ ||๑||  โม่ห์ อรั 
ปะรัม ตะโยห์ ตุม บีร ||  สาจ นาม ริเด รแว สะรีร ||๑|| รเฮา ||  สจั นาม ยา เนาว ์เน็ถ ปาอี ||  โรแว ปูต นา กลัแป มาอี 
||๒||  เอต โม่ห์ ดูบา ซนัซาร ||  คุรมุข โกอี อุตแร ปารฺ ||๓||  เอต โม่ห์ เพร็ ยนีู ป้าเฮ ||  โม่เฮ ลากา ยมั ปุร ยา่เฮ ||๔||  
คุร ดีเคอา เล ยปั ตปั กมาเฮ ||  นา โม่ห์ ตูแท นา ทาย ป้าเฮ ||๕||  นะดรั กเร ตา เอห์้ โม่ห์ ยาย ||  นานกั ฮรั เซ็ว รแฮ่ 
สมาย ||๖||๒๓||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อาป กเร สจั อลคั อปารฺ ||  ฮอ ปาปี ตูน ํบคัซณัฮาร ||๑||  เตรา ป่าณา ซภั กิช 
โฮแว ||  มนัฮธั กีแจ อนัตฺ วโิกแว ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค กี มตั กรู เวอาปี ||  เบน็ ฮรั ซิมรัณ ปาป ซนัตาปี ||๒||  ดุระมตั 
เตอาก ล่าฮา กิช เลโวห์่ ||  โย อุปแย โซ อลคั อเป่โวห์ ||๓||  แอซา      ฮมัรา สคา สฮาอี  ||  คุร ฮรั มิเลอา ปะกตั 
ดริราอี ||๔||  สกัลี ซอดี   โตทา อาแว   ||  นานกั ราม นาม มนั ป่าแว ||๕||๒๔||  อาซา แม่ห์ลา ๑ จอปะเด๔ ||  วเิดอา 
วจีารี ตาน ํปัรอุปการี ||  ยาน ํปันจฺ ราซี ตาน ํตีรัท วาซี ||๑||  กุ๋ งกรู วาแย เย มนั ลาแก ||  ตอ ยมั กฮ่า กเร โม เซ็ว 
อาแก ||๑|| รเฮา ||  อาส นิราซี ตอ ซนัเนอาซี ||  ยาน ํยตั โยกี ตาน ํกายอา โป่กี ||๒||  ดยัอา ดิกาํบรั เดห์้ บีจารี ||  อาป 



371 

มแร เอารา แน่ห์ มารี ||๓||  เอก ตู โฮรฺ เวส บโฮเตเร ||  นานกั ยาแณ โจจยฺ นา เตเร ||๔||๒๕||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เอก 
นา ปะรีอา คุณ กรั โต่วา ||  เมรา สะโฮ ยาแก ฮอ เน็ส ป๋ัร โซวา ||๑||  เอว็ เกว็ กนัตฺ เปอารี โฮวา ||  สะโฮ ยาแก ฮอ 
เน็ส ป๋ัร โซวา ||๑|| รเฮา ||    
     
 อาส เปอาซี เซแย อาวา  ||  อะแก แซ่ห์ ป่าวา เก นา ป่าวา ||๒||  เกอา ยานา เกอา โฮยกา รี มาอี ||  ฮรั ดรัซนั เบน็ 
แร่ฮนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  เปรม นา จาเคอา เมรี เตส็ นา บุฉ่านี ||  เกยอา โซ โยบนั ตัน๋ ปัชตานี ||๓||  อแย โซ ยาโก 
อาส เปอาซี ||  ไป่เล อุดาซี   รโฮ่ นิราซี ||๑|| รเฮา ||  ห่อแม โคย กเร ซีการ ||  ตอ กามณั เซแย รแว ปะตาร ||๔||  ตอ 
นานกั กนัแต มนั ป่าแว ||  โฉด วดาอี อปัเณ คซมั สมาแว ||๑|| รเฮา ||๒๖||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เปวกัแร ตัน๋ ครี อิอาณี 
||  เตส็ แซ่ห์ กี แม ซาร นา ยาณี ||๑||  สะโฮ เมรา เอก ดูยา นฮี โกอี ||  นะดรั กเร เมลาวา โฮอี ||๑|| รเฮา ||  ซาฮุรแร 
ตัน๋ สาจ ปะชาเณอา ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย อปัณา เป็ร ยาเณอา ||๒||  คุร ปัรซาดี แอซี   มตั อาแว   ||  ตาน ํกามณั กนัแต 
มนั ป่าแว ||๓||  แกฮ้ตั นานกั แป๋ ป๋าว กา กเร ซีการ ||  สดั ฮี เซแย รแว ปะตาร ||๔||๒๗||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  นา กิส 
กา ปูต นา กิส กี มาอี ||  จู่แธ โม่ห์ ปะรัม ปุหล่าอี ||๑||  เมเร ซาฮิบ ฮอ กีตา เตรา ||  ยาน ํตูน ํเดห์้ ยปี เนา เตรา ||๑|| 
รเฮา ||  บฮุเต ออกณั กแูก โกอี ||  ยา เตส็ ป่าแว บคัเซ โซอี ||๒||  คุร ปัรซาดี ดุระมตั โคอี ||  แยห์ เดคา แตห์้ เอโก 
โซอี ||๓||  แกฮ้ตั นานกั แอซี   มตั อาแว   ||  ตาน ํโก สจัเจ สจั สมาแว ||๔||๒๘||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ดุปเด ||  เตต็ 
ซรัวรัแร ไป่เล นิวาซา ||  ปาณี ปาวกั ติแนห์ กีอา ||  ปังกจัยฺ โม่ห์ ปัก นฮี จาแล ฮมั เดคา แตห์้ ดูบีอฺเล ||๑||  มนั เอก 
นา เจตสั มูร มนา ||  ฮรั บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา ||  นา ฮอ ยตี สตี  นฮี ปเรอา มูรัค มุกถ่า ยนมั เป่ยอา ||  
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ปรัณวตั นานกั เตน็ห์ กี ซรัณา ยนิห์ ตูน ํน่าฮี วสีเรอา ||๒||๒๙||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เชอ ์กัร๋ เชอ ์คุร เชอ ์อุปเดส ||  คุร 
คุร เอโก เวส อเนก  ||๑||  แย กัร๋ กรัเต กีรัต โฮย ||  โซ กัร๋ ราค วดาอี โตเ้ฮ ||๑|| รเฮา ||  วสุิเอ จะเซอา กะรีอา แป้ห์รา 
ทิตี วารี ม่าห์ เป่ยอา || ซูรัจยฺ เอโก รุต อเนก  ||  นานกั กรัเต เก เกเต เวส ||๒||๓o||    
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา กัร๋ ๓ แม่ห์ลา ๑ ||  ลคั ลสักรั ลคั วาเย เนเย ลคั อุธ กแร่ห์ สลาม ||  ลคา อุปัร 
พรุมาเอส็ เตรี ลคั อุธ ราแค่ห์ มาน ||  ยาน ํปัต เลแค นา ปแว ตาน ํซภั นิราพลั กาม ||๑||  ฮรั เก นาม บินา ญกั ตัน่ถ่า ||  
เย บฮุตา ซมัหยา่อีแอ โป่ลา ป๋ี โซ อนัโถ่ อนัถ่า ||๑|| รเฮา ||  ลคั คทีแอห์ ลคั ซนัยแีอห์ คาแยห์ ลคั อาแวห์่ ลคั ยา่เฮ ||  
ยาน ํปัต เลแค นา ปแว ตาน ํญีอ ์กิแท เพร็ ป้าเฮ ||๒||  ลคั ซาสตึ ซมัหยา่วณี ลคั ปันดิต ปแร่ห์ ปุราณ ||  ยาน ํปัต 
เลแค นา ปแว ตาน ํซภัเภ กปัุรวาณ ||๓||  สจั นาม ปัต อูปแย กะรัม นาม กรัตาร ||  แอห์้เน็ส ฮิรแด เย วสัแซ นานกั 
นดัรี ปาร ||๔||๑||๓๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  ดีวา เมรา เอก นาม ดุค เวจ็ ปายอา เตลฺ ||  อุน  จานณั โอห์้ โซเคอา จูกา ยมั 
เซ็ว เมล ||๑||  โลกา มตั โก พะกรั ปาย ||  ลคั มเรอา กรั เอกทัเธ เอก รัตตี เล ป่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  เป็นดฺ ปะตลั เมรี เกโซ 
กิเรอา สจั นาม กรัตาร ||  แอแท  โอแท อาแก ปาแช เอห์้ เมรา อาถารฺ ||๒||  กงัค ์บนารัส ซิพตั ตุมารี นาแว อาตมั เรา 
||  สจัจา นาวณั ตาน ํทีแอ ยาน ํแอห์้เน็ส ลาแก เป๋า ||๓||  เอก็ โลกี โฮรฺ ชมัฉะรี บราห์มณั วทั เป็นดฺ คาย ||  นานกั 
เป็นดฺ บคัศีส กา กบัฮูน ํนิคุทสั น่าเฮ ||๔||๒||๓๒||    
 อาซา กัร๋ ๔ แม่ห์ลา ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เดวเตอา ดรัซนั แก ตาอี ดูค ปูค ตีรัท กีเอ ||  โยกี ยตี ยกุตั 
แม่ห์ แร่ห์เต กรั กรั ปักเว เป๋ค เป๋ย ||๑||  ตอ การัณ ซาฮิบา รังค ์รัตเต ||  เตเร นาม อเนกา รูป อนนัตา แกฮ้ณั นา ยาฮี 
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เตเร คุณ เกเต ||๑|| รเฮา ||  ดรั กัร๋ แม่ห์ลา หสัตี โก่เร โฉด วลิาเอต็ เดส เกย ||  ปีร เปกานบํรั ซาเลก็   ซาเดก็ โชดี 
ดุนีอา ทาย เปย ||๒||  ซาด แซ่ฮจัยฺ ซุค รัส กสั ตะยอฺีเล กาปัร โชเด จมรั ลีเอ ||  ดุคีเอ ดะรัดวนัดฺ ดรั เตแร นาม รัตเต 
ดรัเวส เป๋ย ||๓||  คลัรี คปัรี ลกัรี จมัรี ซิกคา    ซูต โต่ตี กีนีห์ ||  ตูน ํซาฮิบ ฮอ ซานกีํ เตรา ปรัณแว นานกั ยาต แกซี 
||๔||๑||๓๓ ||    
     
 อาซา กัร๋ ๕ แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ป่ีตรั ปันจฺ กปัุต มนั วาเซ ||  เทร็ นา รแฮ่ แยเซ ปะแวห์่ 
อุดาเซ    ||๑||  มนั เมรา ดยัอาล เซตี เทร็ นา รแฮ่ ||  โล่บี กปัที ปาปี ปาคนัดี มายอา อถิก ลแก ||๑|| รเฮา ||  พลู มาลา 
กลั แป้ห์รอกี ห่าโร ||  มิแลกา ปรีตมั ตบั กะโรกี ซีกาโร ||๒||  ปันจฺ ซะคี ฮมั เอก ปะตาโร ||  เปด ลกี แฮ ญีอะรา 
จาลณัฮาโร ||๓||  ปันจฺ ซะคี เมล็ รุดนั กเร่ฮา ||  ซ่าห์ ปะยตูา ปรัณวตั นานกั เลคา เดฮ้า ||๔||๑||๓๔||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา กัร๋ ๖ แม่ห์ลา ๑ ||  มนั โมตี เย แกห์้ณา โฮแว ปอณ โฮแว ซูต ต่ารี ||  คิมา 
ซีการ กามณั ตนั แป้ห์แร ราแว ลาล เปอารี ||๑||  ลาล บโฮ่ คุณ กามณั โม่ฮี ||  เตเร คุณ โฮเอ นา เอารี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั 
ฮรั ฮาร กนัธฺ เล แป้ห์แร ดาโมดรั ดนัตฺ เลอี ||  กรั กรั กรัตา กงักนั แป้ห์แร เอน็ เบถ็ จิต ตะเรอี ||๒||  มะถู่ซูดนั กรั 
มุนดรี แป้ห์แร ปัรเมซรั ปัท เลอี ||  ต่ีรัจยฺ ตะรี บนัถ่าแว กามณั ศิรีรังค ์สุรมา เดอี ||๓||  มนั มนัดรั เย ดีปัก ยาเล 
กายอา เซจยฺ กเรอี ||  กิอาน เรา ยบั เซแย อาแว   ตา นานกั โปคค ์กเรอี ||๔||๑||๓๕||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กีตา โฮแว 
กเร กรายอา เตส็ เกอา กะฮีแอ ป่าอี ||  โย กิช กรัณา โซ กรั รเฮอา กีเต เกอา จตุราอี ||๑||  เตรา หุกมั ปะลา ตุตถฺ ป่าแว 
||  นานกั ตา โก มิแล วดาอี ซาเจ นาม สมาแว ||๑|| รเฮา ||  กิรัต ปัยอา ปัรวาณา ลิเคอา บาฮุร หุกมั นา โฮอี ||  แยซา 
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ลิเคอา แตซา ปเรอา เมท นา สะแก  โกอี ||๒||  เย โก ดรักา้ห์ บฮุตา โบแล เนา ปแว บายารี ||  สตัรันยฺ บาย ีปะแก 
น่าฮี กะจี อาแว   ซารี ||๓||  นา โก ปเรอา ปันดิต บีนา นา โก มูรัค มนัดา ||  บนัดี อนัดรั ซิพตั กราเอ ตา โก กะฮีแอ 
บนัดา ||๔||๒||๓๖||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  คุร กา สบดั มแน แม่ห์ มุนดรา คินทา คิมา หะด่าโว ||  โย กิช กแร ปะลา กรั 
มาโน แซ่ฮจัยฺ โยก เน็ถ ปาโว ||๑||    
     
 บาบา ยกุตา ญีโอ ยกุแกห์ ยกุ โยกี ปะรัม ตนัตฺ แม่ห์ โยกงั ||  อมัฤต นาม นิรันยนั ปายอา กิอาน กายอา รัส โป่กงั 
||๑|| รเฮา ||  เศว็ นกัรี แม่ห์ อาซณั    แบโซ กะลปั เตอากี บาดงั ||  ซิงงี  สบดั สดา ตุ๋น โซ่แฮ แอห์้เน็ส ปูแร นาดงั 
||๒||  ปัต วจีาร กิอาน มตั ดนัดา วรัตะมาน บิปู่ ตงั ||  ฮรั กีรัต แร่ห์ราส ฮมารี คุรมุข ปันทฺ อตีตงั ||๓||  สกัลี โยต 
ฮมารี ซมัเมอา นานา วรัน อเนกงั ||  กโฮ่ นานกั ซุณ      ป่ัรทรั โยกี ปารบรัมห์ เลว็ เอกงั ||๔||๓||๓๗||  อาซา แม่ห์ลา 
๑ ||  กรุ กรั กิอาน คิอ๋าน กรั ต่าแว กรั กรัณี กสั ปาอีแอ ||  ป่าธี ปะหวนั เปรม กา โปจา เอต็ รัส อเมว็ จุอาอีแอ ||๑||  
บาบา มนั มตัวาโร นาม รัส ปีแว แซ่ฮจัยฺ รังค ์รัจ รเฮอา ||  แอห์้เน็ส บนี เปรม เลว็ ลากี สบดั อนาฮดั กเฮอา ||๑|| 
รเฮา ||  ปูรา สาจ เปอาลา แซ่ห์เย  ติแซห์ ปีอาเอ ยา โก นะดรั กเร ||  อมัฤต กา วาปารี โฮแว เกอา มดั ชูแช เป๋า ตะเร 
||๒||  คุร กี ซาคี อมัฤต บาณี ปีวตั ฮี ปัรวาณ เป่ยอา ||  ดรั ดรัซนั กา ปรีตมั โฮแว มุกตั แบกนุแธ กแร เกอา ||๓||  
ซิพตี รัตตา สดั แบรากี ยแูอ ยนมั นา ห่าแร ||  กโฮ่ นานกั ซุณ      ป่ัรทรั โยกี คีวา อมัฤต ต่าแร ||๔||๔||๓๘||  อาซา 
แม่ห์ลา ๑ ||  คุราซาน คสัมานา กีอา ฮินดุสตาน ดรายอา ||  อาแป โดส นา เดอี กรัตา ยมั กรั มุกลั จรายอา ||  เอตี มาร 
ปอี กรัลาเณ แตน ํกี ดะรัด นา อายอา  ||๑||  กรัตา ตูน ํซภันา กา โซอี ||  เย สกัตา   สกัเต โก มาเร ตา มนั โรส นา 
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โฮอี ||๑|| รเฮา ||  สักตา   ซีห์ มาเร แป วกัแก คสัแม ซา ปุรซาอี ||  รตนั วกิาร วโิกเอ กตีุ โมยอา ซาร นา กาอี ||  อาเป   
โยร วโิชเร อาเป   เวค เตรี วเดอาอี ||๒||  เย โก เนา ตะหร่าเอ วดัดา ซาด กเร มนั ป่าเณ ||  คสัแม นดัรี กีรา อาแว   
เยเต จุแก ดาเณ ||  มรั มรั ยแีว ตา กิช ปาเอ นานกั นาม วคาเณ ||๓||๕||๓๙||     
 ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๓   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ดรัซนั ปาแว วดัปาก ||  คุร แก สบดั สจัแจ แบราก ||  คทั ดรัซนั วรัแต วรัตารา ||    
     
 คุร กา ดรัซนั อะกมั อปารา ||๑||  คุร แก ดรัซนั มุกตั กตั โฮย ||  ซาจา อาป วสัแซ มนั โซย ||๑|| รเฮา ||  คุร ดรัซนั 
อุถแร ซนัซารา ||  เย โก ลาเอ เป๋า เปอารา ||  เป๋า เปอารา ลาเอ วริะลา โกย ||  คุร แก ดรัซนั สดา ซุค โฮย ||๒||  คุร แก 
ดรัซนั โมค ดุอาร ||  สตัคุร เซแว ปัรวาร ซาถารฺ ||  นิกเุร โก กตั กาอี น่าฮี ||  เอากณั มุเธ โจทา คาฮี ||๓||  คุร แก สบดั 
ซุค ซานตฺํ สะรีร ||  คุรมุข ตา โก ลแก นา ปีร ||  ยมักาล เตส็ เนร นา อาแว   ||  นานกั คุรมุข สาจ สมาแว ||๔||๑||๔o||  
อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  สบดั โมอา วโิจห์ อาป กวาย ||  สตัคุร เซเว เตล็ นา ตะมาย ||  นิรภอ ดาตา สดา มนั โฮย ||  สัจจี 
บาณี ปาเอ ปาก โกย ||๑||  คุณ ซงักแร่ห์ วโิจห์ ออคุณ ยา่เฮ ||  ปูเร คุร แก สบดั สะมาเฮ ||๑|| รเฮา ||  คุณา กา กา้ฮกั 
โฮแว โซ คุณ ยาแณ ||  อมัฤต สบดั นาม วคาแณ ||  ซาจี บาณี ซูจา โฮย ||  คุณ เต นาม ปราปัต โฮย ||๒||  คุณ อโมลกั 
ปาเอ นา ยา่เฮ ||  มนั นิรมลั ซาแจ สบดั สะมาเฮ ||  เซ วดัป่ากี ยนิห์ นาม ติอ๋ายอา ||  สดา คุณดาตา มนั วซายอา ||๓||  
โย คุณ ซงักระแฮ เตน็ห์ บลัฮาแร เยา ||  ดรั ซาแจ ซาเจ คุณ เกา ||  อาเป   เดแว แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  นานกั กีมตั แกฮ้ณั 
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นา ยาย ||๔||๒||๔๑||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เวจ็ วดัดี วเดอาอี ||  จิรี วชุินเน เมล มิลาอี ||  อาเป   เมเล เมล มิลาเอ ||  
อาปณี  กีมตั อาเป   ปาเอ ||๑||  ฮรั กี กีมตั กิน เบถ็ โฮย ||  ฮรั อปัราํปัร อะกมั อะโกจรั คุร แก สบดั มิแล ยนั โกย ||๑|| 
รเฮา ||  คุรมุข กีมตั ยาแณ โกย ||  วริะเล กะรัม ปราปัต โฮย ||  อูจี  บาณี อูจา โฮย ||  คุรมุข สบดั วคาแณ โกย ||๒||  
เวณ็ นาแว ดุค ดะรัด สะรีร ||  สัตคุร เป่เท ตา อุตแร ปีร ||  เบน็ คุร เป่เท ดุค กมาย ||  มนัมุค บฮุตี มิแล สยาย ||๓||  ฮรั 
กา นาม มีธา อตั รัส โฮย ||  ปีวตั รแฮ่ ปีอาเอ โซย ||  คุร กิรปา เต ฮรั รัส ปาเอ ||  นานกั นาม รัตเต กตั ปาเอ 
||๔||๓||๔๒||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  เมรา ปรัภ ซาจา แกฮ้รั กมัภีร ||  เซวตั ฮี ซุค ซานตฺํ สะรีร ||  สบดั ตเร ยนั แซ่ฮจัยฺ 
สุผาย ||  เตน็ แก ฮมั สดั ลาแกห์ ปาย ||๑||    
     
 โย มนั ราเต ฮรั รังค ์ลาย ||  เตน็ กา ยนมั มรัณ ดุค ลาทา เต ฮรั ดรักา้ห์ มิเล สุผาย ||๑|| รเฮา ||  สบดั จาแค ซาจา ซาด 
ปาเอ ||  ฮรั กา นาม มนั วซาเอ ||  ฮรั ปรัภ สดา รเฮอา ป่ัรปูร ||  อาเป   เนแร อาเป   ดูรฺ ||๒||  อาคณั  อาแค บะแก ซภั 
โกย ||  อาเป   บคสั มิลาเอ โซย ||  แกห์้แณ กะทนั นา ปายอา ยาย ||  คุร ปัรสาด วสัแซ มนั อาย  ||๓||  คุรมุข วโิจห์ 
อาป กวาย ||  ฮรั รังค ์ราเต โม่ห์ จุกาย ||  อตั นิรมลั คุร สบดั วจีาร ||  นานกั นาม สวารัณฮาร ||๔||๔||๔๓||  อาซา 
แม่ห์ลา ๓ ||  ดูแย ป๋าย ลเก ดุค ปายอา ||  เบน็ สบัแด บิรทา ยนมั กวายอา ||  สตัคุร เซแว โซ่ฉ่ี โฮย ||  ดูแย ป๋าย นา 
ลาแก โกย ||๑||  มูล ลาเก เซ ยนั ปัรวาณ ||  อนัเดน็ ราม นาม ยปั ฮิรแด คุร สับดี ฮรั เอโก ยาณ ||๑|| รเฮา ||  ดาลี ลาแก 
เน่ห์พลั ยาย ||  อนัถ่ี กมัมี อั้นถฺ สยาย ||  มนัมุค อนัถ่า ธอรฺ นา ปาย ||  บิสทา กา กีรา บิสทา ม่าเฮ ปะจาย ||๒||  คุร กี 
เซวา สดา ซุค ปาเอ ||  ซนัตฺซงัคตั เมล็ ฮรั คุณ กาเอ ||  นาเม นาม กเร วจีาร ||  อาป ตแร กลุ อุถรัณฮาร ||๓||  คุร กี 
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บาณี นาม วยาเอ ||  นานกั แม่ฮลั สบดั กัร๋ ปาเอ ||  คุรมตั สตั ซรั ฮรั ยลั นายอา ||  ดุระมตั แมลฺ ซภั ดุรัต กวายอา 
||๔||๕||๔๔||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค มแร่ห์ มรั มรัณ วกิาแร่ห์ ||  ดูแย ป๋าย อาตมั ซงัข่าแร่ห์ ||  เมรา เมรา กรั กรั 
วกิตูา ||  อาตมั   นา จีแนห์ ป่ัรแม เวจ็ ซูตา ||๑||  มรั โมยอา สบัเด มรั ยาย ||  อุสตตั นินดา คุร ซมั  ยาณาอี เอส็ ยกุ 
แม่ห์ ล่าฮา ฮรั ยปั แล ยาย ||๑|| รเฮา ||  นาม วฮูิณ กรัภ กลั ยาย ||  บิรทา ยนมั ดูแย โลผาย ||  นาม บิฮูฌี ดุค ยแล 
สบาอี  ||  สตัคุร ปูแร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๒||  มนั จนัจลั บโฮ่ โจทา คาย ||  เอโท่ห์ ฉุรเกอา ธอรฺ นา ปาย ||  กรัภ โยน วสิทา 
กา วาส ||  เตต็ กัร๋ มนัมุค กเร นิวาส ||๓||  อปัเน   สตัคุร โก สดา บลั ยาอี ||  คุรมุข โยตี โยต มิลาอี ||  นิรมลั บาณี 
นิจยฺ กัร๋ วาซา ||  นานกั ห่อแม มาเร สดา อุดาซา ||๔||๖||๔๕||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  ลาแล อาปณี  ยาต กวาอี ||    
     
 ตนั มนั อรัเป สตัคุร ซรัณาอี ||  ฮิรแด นาม วดัดี วเดอาอี ||  สดา ปรีตมั ปรัภ โฮย สคาอี ||๑||  โซ ลาลา ยวีตั มแร ||  
โศก ฮรัค โดย ซมั  กรั ยาแณ คุร ปัรซาดี สบดั อุถแร ||๑|| รเฮา ||  กรัณี การ ตุโรห์ พรุมาอี ||  เบน็ สบัแด โก ทาย นา 
ปาอี ||  กรัณี กีรัต นาม วซาอี ||  อาเป   เดแว เด๋ล นา ปาอี ||๒||  มนัมุค ปะรัม ปุแล ซนัซาร ||  เบน็ ราซี กรูา กเร 
วาปาร ||  เวณ็ ราซี วครั ปัลแล นา ปาย ||  มนัมุค ปุลา ยนมั กวาย ||๓||  สตัคุร เซเว โซ ลาลา โฮย ||  อูตมั ยาตี อูตมั 
โซย ||  คุร ปอรี ซภั ดู อูจา โฮย ||  นานกั นาม วดาอี โฮย ||๔||๗||๔๖||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค จู่โธ จู่ธ กมาแว ||  
คสัแม กา แม่ฮลั กะเด นา ปาแว ||  ดูแย ลกี ปะรัม ปุหล่าแว ||  มมัตา บาถ่า อาแว   ยาแว ||๑||  โดหากณี กา มนั เดค 
ซีการ ||  ปุตรึ กลตั ตัน๋ มายอา จิต ลาเอ จู่ธ โม่ห์ ปาคนัดฺ วกิาร ||๑|| รเฮา ||  สดา โซห่ากณั โย ปรัภ ป่าแว ||  คุร สับดี 
ซีการ บณาแว ||  เซจยฺ สุคาลี    อนัเดน็ ฮรั ราแว ||  เมล็ ปรีตมั สดา ซุค ปาแว ||๒||  ซา โซห่ากณั ซาจี ยสิ สาจ เปอาร 
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||  อปัณา เป็ร ราแค สดา อุร ต๋าร ||  เนแร เวแค สดา ฮดูร ||  เมรา ปรัภ สรับ   รเฮอา ป่ัรปูร ||๓||  อาแก ยาต รูป นา 
ยาย ||  เตฮ้า โฮแว เยเ่ฮ กะรัม กมาย ||  สบัเด อูโจ  อูจา โฮย ||  นานกั สาจ สมาแว โซย ||๔||๘||๔๗||  อาซา แม่ห์ลา ๓ 
||  ปะกตั รัตตา ยนั แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  คุร แก แป๋ ซาแจ สาจ สมาย ||  เบน็ คุร ปูเร ปะกตั นา โฮย ||  มนัมุค รุนเน อปันี 
ปัต โคย ||๑||  เมเร มนั ฮรั ยปั สดา ติอ๋าย ||  สดา อนนัดฺ โฮแว เดน็ ราตี โย อิแช   โซอี พลั ปาย ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูเร 
เต ปูรา ปาเอ ||  ฮิรแด สบดั สจั นาม วซาเอ ||  อนัตรั นิรมลั อมัฤต ซรั นาเอ ||  สดา ซูเจ สาจ สมาเอ ||๒||  ฮรั ปรัภ 
เวแค สดา ฮยรู ||  คุร ปัรสาด รเฮอา ป่ัรปูร ||  ยะฮา เยา แตห์้ เวคา โซย ||  คุร เบน็ ดาตา อวรฺั นา โกย ||๓||  คุร ซากรั 
ปูรา ปันด๋าร ||  อูตมั รตนั ยวาฮรั อปารฺ ||  คุร ปัรซาดี เดวณัฮาร ||  นานกั บคัเซ บคัซณัฮาร ||๔||๙||๔๘||  อาซา 
แม่ห์ลา ๓ ||  คุร ซาเอร็ สัตคุร สัจ โซย ||  ปูแร ปาก คุร เซวา โฮย ||    
     
 โซ บูแฉ่ ยสิ อาป บุฉ่าเอ ||  คุร ปัรซาดี เซว กราเอ ||๑||  กิอาน รตนั ซภั โซ่ฉ่ี โฮย ||  คุร ปัรสาด อเกอาน บินาแซ 
อนัเดน็ ยาแก เวแค สัจ โซย ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ กมุาน คุร สบดั ยลาเอ ||  ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี ปาเอ ||  อนัตรั แม่ฮลั คุร 
สบดั ปะชาแณ ||  อาวณั ยาณ รแฮ่ เทร็ นาม สมาเณ ||๒||  ยาํมณั มรัณา แฮ ซนัซาร ||  มนัมุค อเจต มายอา โม่ห์ 
กบุาร ||  ปัร นินดา บโฮ่ กรู กมาแว ||  วสิทา กา กีรา วสิทา ม่าเฮ สมาแว ||๓||  สตัซงัคตั เมล็ ซภั โซ่ฉ่ี ปาเอ ||  คุร กา 
สบดั ฮรั ปะกตั ดริราเอ ||  ป่าณา มนัเน สดา ซุค โฮย ||  นานกั สจั สมาแว โซย ||๔||๑o||๔๙||  อาซา แม่ห์ลา ๓ 
ปันจฺปเด๒ ||  สบดั มแร เตส็ สดา อนนัดฺ ||  สตัคุร เป่เท คุร โคบินดฺ ||  นา เพร็ มแร นา อาแว   ยาย ||  ปูเร คุร เต สาจ 
สมาย ||๑||  ยนิห์ โก นาม ลิเคอา ตุ๋ร เลค ||  เต อนัเดน็ นาม สดา ติอ่าแวห์่ คุร ปูเร เต ปะกตั วเิซค ||๑|| รเฮา ||  ยนิห์ 
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โก ฮรั ปรัภ เลย มิลาย ||  เตน็ห์ กี แกฮ้ณั กตั กฮี นา ยาย ||  ปูแร สตัคุร ดิตี วเดอาอี ||  อูตมั ปัดว ีฮรั นาม สมาอี ||๒||  
โย กิช กเร โซ อาเป   อาป ||  เอก กะรี แม่ห์ ทาป อุทาป    ||  แกห์้ แกห์้ แกห์้ณา อาค สุณาเอ || เย โซ ก่าเล ทาย นา 
ปาเอ ||๓||  ยนิห์ แก โปแต ปุน ตินาห์ คุรู มิลาเอ ||  สจั บาณี คุร สบดั สุณาเอ ||  ยะฮาน ํสบดั วสัแซ ตะฮาน ํดุค ยาเอ 
||  กิอาน รตนั ซาแจ แซ่ฮจัยฺ สมาเอ ||๔||  นาแว เยวดั โฮรฺ ตัน๋ น่าฮี โกย ||  ยสิ โน บคัเซ ซาจา โซย ||  ปูแร สบดั มนั 
วซาเอ ||  นานกั นาม รัตเต ซุค ปาเอ ||๕||๑๑||๕o||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  นิรัต กเร บโฮ่ วาเย วยาเอ ||  เอห์้ มนั อนัถ่า 
โบลา แฮ กิส อาค สุณาเอ ||  อนัตรั โลภ ปะรัม อนลั เวา ||  ดีวา บแล นา โซ่ฉ่ี ปาย ||๑||  คุรมุข ปะกตั กทั จานณั โฮย 
||  อาป ปะชาณ มิแล ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข นิรัต ฮรั ลาแก เป๋า ||  ปูเร ตาล วโิจห์ อาป กวาย ||  เมรา ปรัภ ซาจา 
อาเป   ยาณ ||  คุร แก สบดั อนัตรั บรัมห์ ปะชาณ ||๒||  คุรมุข ปะกตั อนัตรั ปรีต เปอาร ||  คุร กา สบดั แซ่ฮจัยฺ วจีาร 
||  คุรมุข ปะกตั ยกุตั สจั โซย ||  ปาคนัดฺ ปะกตั นิรัต ดุค โฮย ||๓||    
     
 เอฮ้า  ปะกตั ยนั ยวีตั มแร ||  คุร ปัรซาดี เป่าวย์ลั ตแร ||  คุร แก บจนั ปะกตั ทาย ปาย ||  ฮรั ญีโอ อาป วสัแซ มนั 
อาย  ||๔||  ฮรั กริปา กเร สตัคุรู   มิลาเอ ||  เน่ห์จลั ปะกตั ฮรั เซ็ว จิต ลาเอ ||  ปะกตั รัตเต เตน็ห์ สัจจี โซย ||  นานกั 
นาม รัตเต ซุค โฮย ||๕||๑๒||๕๑||     
 อาซา กัร๋ ๘ กาพี แม่ห์ลา ๓   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ฮรั แก ป่าแณ สตัคุร มิแล สจั โซ่ฉ่ี โฮอี ||  คุร ปัรซาดี มนั วสัแซ ฮรั บูแฉ่ โซอี ||๑||  แม สะโฮ ดาตา เอก แฮ อวรฺั 
น่าฮี โกอี ||  คุร กิรปา เต มนั วสัแซ ตา สดา ซุค โฮอี ||๑|| รเฮา ||  เอส็ ยกุ แม่ห์ นิรภอ ฮรั นาม แฮ ปาอีแอ คุร วจีาร ||  
เบน็ นาแว ยมั แก วสั แฮ มนัมุค อั้นถฺ กวาร ||๒||  ฮรั แก ป่าแณ ยนั เซวา กแร บูแฉ่ สจั โซอี ||  ฮรั แก ป่าแณ 
ซาล่าฮีแอ ป่าแณ มนัเนแอ ซุค โฮอี ||๓||  ฮรั แก ป่าแณ ยนมั ปะดารัท ปายอา มตั อูตมั โฮอี ||  นานกั นาม สล่าห์ ตูน ํ
คุรมุข กตั โฮอี ||๔||๓๙||๑๓||๕๒||     
 อาซา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตูน ํกรัตา สเจอาร แมดา ซานอีํ ||  โย ตอ ป่าแว โซอี ทีซี โย ตูน ํเดห์้ โซอี ฮอ ปาอี ||๑|| รเฮา ||  ซภั เตรี ตูน ํซภันี 
ติอ๋ายอา ||  ยสิ โน กริปา กแร่ห์ เตน็ นาม รตนั ปายอา ||  คุรมุข ลาถ่า มนัมุค กวายอา ||  ตุตถฺ อาป วโิชเรอา อาป 
มิลายอา ||๑||  ตูน ํดรีเอา ซภั ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา โกอี น่าเฮ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตรา เคลฺ ||  วโิยก เมล็ วชิเรอา 
ซนัโญกี เมล ||๒||  ยสิ โน ตู ยาณาเอห์ โซอี ยนั ยาแณ ||  ฮรั คุณ สดั ฮี อาค วคาแณ ||  เยน็ ฮรั เซเวอา เตน็ ซุค 
ปายอา ||  แซ่ห์เย  ฮี ฮรั นาม สมายอา ||๓||  ตู อาเป   กรัตา เตรา กีอา ซภั โฮย ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  ตู กรั 
กรั เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย ||  ยนั นานกั คุรมุข ปัรกทั โฮย ||๔||๑||๕๓||    
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๔ ||    
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 กิส ฮี ตะรา กีอา มิตรึ สุต นาล ป่าอี ||  กิส ฮี ตะรา กีอา กรัุม สะเก นาล ยวาอี ||  กิส ฮี ตะรา กีอา ซิกดาร จอถะรี 
นาล อาปแณ    สุอาอี   ||  ฮมารา ตะรา ฮรั รเฮอา สมาอี ||๑||  ฮมั ฮรั เซ็ว ตะรา กีอา เมรี ฮรั เทก ||  แม ฮรั เบน็ ปัค 
ตะรา อวรฺั นา โกอี ฮอ ฮรั คุณ กาวา อซงัคฺ อเนก  ||๑|| รเฮา ||  ยนิห์ เซ็ว ตะเร กแร่ห์ เซ ยา่เฮ ||  จู่ธ ตะเร กรั 
ปะโชตาเฮ ||  เทร็ นา รแฮ่ มนั โคท กมาเฮ ||  ฮมั ฮรั เซ็ว ตะรา กีอา ยสิ กา โกอี ซมัรัท น่าเฮ ||๒||  เอห์้ ซภั ตะเร 
มายอา โม่ห์ ปซารี ||  มายอา โก ลูแฉ่ห์ กาวารี ||  ยนมั มแร่ห์ ยแูอ บาย ีห่ารี ||  ฮมัแร ฮรั ตะรา เย หะลตั ปะลตั ซภั 
สวารี  ||๓||  กลัยกุ แม่ห์ ตะเร ปันจฺ โจร จกัราเอ ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมาน วถ่าเอ ||  ยสิ โน กริปา กเร เตส็ 
สตัซงัค ์มิลาเอ ||  ฮมัรา ฮรั ตะรา เยน็ เอห์้ ตะเร ซภั กวาเอ ||๔||  มิเทอา ดูยา เป๋า ตะเร แบห์้ ปาแว ||  ปรายอา ฉิดรึ 
อทกัะแล อาปณา อหงัการฺ   วถ่าแว ||  แยซา บีแย แตซา คาแว ||  ยนั นานกั กา ฮรั ตะรา ตะรัม ซภั สริสทฺ เยณ็ อาแว   
||๕||๒||๕๔||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮิรแด ซุณ      ซุณ      มนั อมัฤต ป่ายอา ||  คุรบาณี ฮรั อลคั ลคายอา ||๑||  คุรมุข 
นาม สุโนห์ เมรี แป่นา ||  เอโก เราว ์รเฮอา กทั อนัตรั มุค โบโล่ห์ คุร อมัฤต แบนา ||๑|| รเฮา ||  แม มนั ตนั เปรม 
มฮ่า แบราก ||  สตัคุร ปุรัค ปายอา วดัปาก ||๒||  ดูแย ป๋าย ปะแวห์่ บิค มายอา ||  ปากฮีน นฮี สตัคุร ปายอา ||๓||  
อมัฤต ฮรั รัส ฮรั อาป ปีอายอา ||  คุร ปูแร นานกั ฮรั ปายอา ||๔||๓||๕๕||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  เมแร มนั ตนั เปรม 
นาม อาถารฺ ||  นาม ยปี นาโม ซุค ซาร ||๑||  นาม ยปัโปห์ เมเร ซายนั แซนา ||  นาม บินา แม อวรฺั นา โกอี วดัแด 
ปาก คุรมุข ฮรั แลนา ||๑|| รเฮา ||  นาม บินา นฮี ยเีวอา ยาย ||  วดัแด ปาก คุรมุข ฮรั ปาย ||๒||  นามฮีน กาลคั มุค 
มายอา ||  นาม บินา ตริก ตริก ยวีายอา ||๓||    
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 วดัดา วดัดา ฮรั ปาก กรั ปายอา ||  นานกั คุรมุข นาม ดิวายอา ||๔||๔||๕๖||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  คุณ กาวา คุณ โบลี 
บาณี ||  คุรมุข ฮรั คุณ อาค วคาณี ||๑||  ยปั ยปั นาม มนั เป่ยอา อนนัดา ||  สตั สตั สตัคุร นาม ดิรายอา รัส กาเอ คุณ 
ปัรมานนัดา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั คุณ กาแว ฮรั ยนั โลกา ||  วดัแด ปาก ปาเอ ฮรั นิรโยกา ||๒||  คุณ วฮูิณ มายอา มลั ต่ารี ||  
เวณ็ คุณ ยนมั โมย อหงัการี  ||๓||  สะรีร สะโรวรั คุณ ปัรกทั กีเอ ||  นานกั คุรมุข มทั ตตั กั้ดดีเอ ||๔||๕||๕๗||  อาซา 
แม่ห์ลา ๔ ||  นาม สุณี นาโม มนั ป่าแว ||  วดัแด ปาก คุรมุข ฮรั ปาแว ||๑||  นาม ยปัโปห์ คุรมุข ปัรกาซา ||  นาม 
บินา แม ตัร๋ นฮี กาอี นาม รเวอา ซภั ซาส กิราซา ||๑|| รเฮา ||  นาแม สุรัต สุนี มนั ป่าอี ||  โย นาม สุนาแว โซ เมรา 
มีต สคาอี ||๒||  นามฮีณ เกย มูร นงักา ||  ปัจ ปัจ โมย บิค เดค ปะตงักา ||๓||  อาเป   ทาเป ทาป  อุทาเป ||  นานกั นาม 
เดแว ฮรั อาเป   ||๔||๖||๕๘||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมุข ฮรั ฮรั เวล วถ่าอี ||  พลั ลาเก ฮรั รสกั ระส่าอี ||๑||  ฮรั ฮรั 
นาม ยปั อนตั ตรังกา ||  ยปั ยปั นาม คุรมตั ซาล่าฮี มาเรอา กาล ยมักนักรั โป่ยองักา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั คุร แม่ห์ 
ปะกตั รคาอี ||  คุร ตุธา ซิกข ์เดแว เมเร ป่าอี ||๒||  ห่อแม กะรัม กิช เบถ็ นฮี ยาแณ ||  เยว็ กนุจรั นาย คาก ศิร ชาแณ 
||๓||  เย วดั ปาก โฮแวห์่ วดั อูเจ ||  นานกั นาม ยแปห์ สจั ซูเจ ||๔||๗||๕๙||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม กี มนั ปูค 
ลกาอี ||  นาม สุเนแอ มนั ตริปแต เมเร ป่าอี ||๑||  นาม ยปัโปห์ เมเร คุรซิกข ์มีตา ||  นาม ยปัโปห์ นาเม ซุค ปาโวห์ 
นาม รัคโคห์ คุรมตั มนั จีตา ||๑|| รเฮา ||  นาโม นาม สุณี มนั ซรัซา ||  นาม ล่าฮา แล คุรมตั บิกซา ||๒||  นาม บินา 
กสุที โม่ห์ อนัถ่า ||  ซภั เน่ห์พลั กะรัม กีเอ ดุค ตัน่ถ่า ||๓||  ฮรั ฮรั ฮรั ยสั ยแป วดัป่ากี ||  นานกั คุรมตั นาม เลว็ ลากี 
||๔||๘||๖o||    
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  แม่ห์ลา ๔ ราก อาซา กัร๋ ๖ เก ๓ ||  หทั กรั ตนัตฺ วยาแว โยกี โททรั วาแย เบน ||  
คุรมตั ฮรั คุณ โบโล่ห์ โยกี เอห์้ มนูอา ฮรั รังค ์เป๋น ||๑||  โยกี ฮรั เดโฮ มตี อุปเดส ||  ยกุ ยกุ ฮรั ฮรั เอโก วรัแต เตส็ 
อาแก ฮมั อาเดส ||๑|| รเฮา ||  กาแวห์่ ราก ปาต บโฮ่ โบแล่ห์ เอห์้ มนูอา เคแล เคลฺ ||  โยแวห์ กปู ซินจนั โก บซุถ่า อุธ 
แบลฺ เกย จรั เบล ||๒||  กายอา นะกรั แม่ห์ กะรัม ฮรั โบโวห์่ ฮรั ยาแม ฮเรอา เคต ||  มนูอา อสัเทร็ แบลฺ มนั โยโวห์ 
ฮรั ซินโจห์ คุรมตั เยต ||๓||  โยกี ยงักมั สริสทฺ ซภั ตุมรี โย เดโฮ มตี เตต็ เจล ||  ยนั นานกั เก ปรัภ อนัตรัยามี ฮรั 
ลาโวห์่ มนูอา เปลฺ ||๔||๙||๖๑||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  กบั โก ป่าแล กุ๋ งกรู ตาลา กบั โก บยาแว รบาบ ||  อาวตั ยาต บาร 
คิน ลาแก ฮอ ตบั ลกั สมาโร นาม ||๑||  เมแร มนั แอซี   ปะกตั บนั อาอี  ||  ฮอ ฮรั เบน็ คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก แยเซ 
ยลั เบน็ มีน มรั ยาอี ||๑|| รเฮา ||  กบั โกอู เมแล ปันจฺ สตั กาเอณ็ กบั โก ราก ตุ๋น อุธาแว ||  เมลตั จุนตั คิน ปัล จะซา 
ลาแก ตบั ลกั เมรา มนั ราม กนุ กาแว ||๒||  กบั โก นาแจ ปาว ปซาแร กบั โก หาท ปซาแร ||  หาท ปาว ปซารัต 
บิลมั เตล็ ลาแก ตบั ลกั เมรา มนั ราม สะหม่าแร ||๓||  กบั โกอู โลกนั โก ปะตีอาแว โลก ปะตีแณ นา ปัต โฮย ||  ยนั 
นานกั ฮรั ฮิรแด สัด ติอ่าโวห์ ตา แย แย กเร ซภั โกย ||๔||๑o||๖๒||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  สตัซงัคตั มิลีแอ ฮรั ซาถู่   
เมล็ ซงัคตั ฮรั คุณ กาย ||  กิอาน รตนั บเลอา กทั จานณั อเกอาน อนัเถ่รา ยาย ||๑||  ฮรั ยนั นาโจห์้ ฮรั ฮรั ติอ๋าย ||  
แอเซ ซนัตฺ มิแล่ห์ เมเร ป่าอี ฮมั ยนั เก โต่แวห์่ ปาย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั เมเร อนัเดน็ ฮรั เลว็ ลาย ||  
โย อิโช่ห์  โซอี พลั ปาโวห์ เพร็ ปูค นา ลาแก อาย  ||๒||  อาเป   ฮรั อปัราํปัร กรัตา ฮรั อาเป   โบลฺ บุลาย ||  เซอี 
ซนัตฺ ปะเล ตุตถฺ ป่าแวห์่ ยนิห์ กี ปัต ปาแวห์ ทาย ||๓||  นานกั อาค นา ราแย ฮรั คุณ เยว็ อาแค เตว็ ซุค ปาย ||  ปะกตั 
ปันด๋าร ดีเอ ฮรั อปัเน   คุณ กา้ฮกั วณจัยฺ แล ยาย ||๔||๑๑||๖๓||     
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา กัร๋ ๘ เก กาพี๒ แม่ห์ลา ๔ ||    
 อายอา  มรัณ ตุราห์ ห่อแม โรอีแอ ||  คุรมุข นาม ติอ๋าย อสัเทร็ โฮอีแอ ||๑||  คุร ปูเร ซาบาส จลณั ยาเณอา ||  ล่าฮา 
นาม โซ ซาร สบดั สมาเณอา ||๑|| รเฮา ||  ปูรัน ลิเค เดห์้ เซ อาเอ มายอา ||  จลณั อจัยฺ เก กลัห์ ตุโรห์ พรุมายอา ||๒||  
บิรทา ยนมั ตินา ยนีิห์ นาม วซิาเรอา ||  ยแูอ เคลณั ญกั เก เอห์้ มนั ห่าเรอา ||๓||  ยวีณั มรัณ ซุค โฮย ยนิาห์ คุร 
ปายอา ||  นานกั สจัเจ สจั สจั สมายอา ||๔||๑๒||๖๔||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ยนมั ปะดารัท ปาย นาม ติอ๋ายอา ||  คุร 
ปัรซาดี บุจฉฺ สจั สมายอา ||๑||  ยนิห์ ตุ๋ร ลิเคอา เลค ตินีห์ นาม กมายอา ||  ดรั สจัแจ สเจอาร แม่ฮลั บุลายอา ||๑|| 
รเฮา ||  อนัตรั นาม นิถาน คุรมุข ปาอีแอ ||  อนัเดน็ นาม ติอ๋าย ฮรั คุณ กาอีแอ ||๒||  อนัตรั วสัตฺ อเนก  มนัมุค นฮี 
ปาอีแอ ||  ห่อแม กรัแบ กรับ อาป คุอาอีแอ ||๓||  นานกั อาเป   อาป อาป คุอาอีแอ ||  คุรมตั มนั ปัรกาซ สจัจา 
ปาอีแอ ||๔||๑๓||๖๕||     
 ราก อาซาวรี กัร๋ ๑๖ เก ๒ แม่ห์ลา ๔ ซุถัง่ค ์    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮอ อนัเดน็ ฮรั นาม กีรตนั กะโร ||  สัตคุร โม โก ฮรั นาม บตายอา ฮอ ฮรั เบน็ คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก ||๑|| รเฮา ||  
ฮมัแร ซรัวณั ซิมรัน ฮรั กีรตนั ฮอ ฮรั เบน็ แร่ห์ นา สะโก ฮอ เอก็ คิน ||  แยเซ หนัสฺ ซรัวรั เบน็ แร่ห์ นา สะแก  
แตเซ ฮรั ยนั เกว็ รแฮ่ ฮรั เซวา เบน็ ||๑||  กินฮูน ํปรีต ลาอี ดูยา เป๋า ริด ต๋าร กินฮูน ํปรีต ลาอี โม่ห์ อปัมาน ||  ฮรั ยนั 
ปรีต ลาอี ฮรั นิรบาณ ปัด นานกั ซิมรัต   ฮรั ฮรั ปักหวาน ||๒||๑๔||๖๖||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๔ ||  มาอี โมโร ปรีตมั ราม 
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บตาโวห์่ รี มาอี ||  ฮอ ฮรั เบน็ คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก แยเซ กรัฮลั เบล รีฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||  ฮมัรา มนั แบราก บิรักตฺ 
เป่ยโอ ฮรั ดรัซนั มีต แก ตาอี ||  แยเซ อลั กมัลา เบน็ แร่ห์ นา สะแก  แตเซ โม่ห์ ฮรั เบน็ แร่ฮนั นา ยาอี ||๑||    
   ราค สรัณ ญกัดีซุร เปอาเร โม่ห์ ซรัถ่า ปูร ฮรั กซุาอี ||  ยนั นานกั แก มนั อนดฺั โหต แฮ ฮรั ดรัซนั นิมคั ดิคาอี 
||๒||๓๙||๑๓||๑๕||๖๗||     
 ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๕                เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เยน็ ลาอี ปรีต โซอี เพร็ คายอา ||  เยน็ ซุค แบธาลี เตส็ ป๋อ บฮุต ดิคายอา ||  ป่าอี มีต กทุาํบฺ เดค บิบาเด ||  ฮมั อาอี  
วสักตั คุร ปัรซาเด ||๑||  แอซา      เดค เบโม่หิต โฮเอ ||  ซาเถก็ เซ็ถ สุรเดว มนุคา เบน็ ซาถู่   ซภั ตะโหร่ฮนั 
ตะโหร่เฮ ||๑|| รเฮา ||  เอก็ พิแร่ห์ อุดาซี   เตน็ห์ กาม เวอาแป ||  เอก็ ซนัแจห์ กิระฮี เตน็ห์ โฮย นา อาแป ||  เอก็ สตี  
กะฮาแวห์ เตน็ห์ บฮุต กลัปาแว ||  ฮมั ฮรั ราเค ลกั สตัคุร ปาแว ||๒||  ตปั กรัเต ตปัสซี ปู่ ลาเอ ||  ปันดิต โม่เฮ โลภ 
สบาเอ ||  ตแร คุณ โม่เฮ โม่เฮอา อากาซ ||  ฮมั สตัคุร ราเค เด กรั หาท ||๓||  กิอานี กี โฮย วรัตี ดาส ||  กรั โยเร เซวา 
กเร อรัดาส ||  โย ตูน ํกแฮ่ โซ การ กมาวา ||  ยนั นานกั คุรมุข เนร นา อาวา  ||๔||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ซะซู เต เป็ร 
กีนี วาค ||  เดรฺ ยธิาณี โมอี ดูค ซนัตาป ||  กัร๋ เก ยเิธเร กี จูกี กาณ ||  เป็ร ราเคอา กีนี ซุฆรั สุยาณ ||๑||  สุโนห์ โลกา 
แม เปรม รัส ปายอา ||  ดุระยนั มาเร แวรี ซงัข่าเร สตัคุร โม โก ฮรั นาม ดิวายอา ||๑|| รเฮา ||  ปรัทเม เตอากี ห่อแม 
ปรีต ||  ดุตีอา เตอากี โลกา รีต ||  ตแร คุณ เตอาก ดุระยนั มีต สมาเน ||  ตุรีอา คุณ เมล็ ซ่าถ ปะชาเน ||๒||  แซ่ฮจัยฺ 
กพุา แม่ห์ อาซณั    บาเถ่อา ||  โยต สะรูป อนาฮดั วาเยอา ||  มฮ่า อนนัดฺ คุร สบดั วจีาร ||  ปริแอ เซ็ว ราตี ตัน๋ 
โซห่ากณั นารฺ ||๓||  ยนั นานกั โบเล บรัมห์ บีจาร ||  โย สุเณ กมาแว โซ อุตแร ปารฺ ||  ยนมั นา มแร นา อาแว   นา 
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ยาย ||  ฮรั เซตี โอห์้ รแฮ่ สมาย ||๔||๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นิจยฺ ปักตี ซีลวนัตี นารฺ ||  รูป อนูป ปูรี อาจารฺ  ||  เยต็ 
กแร่ห์ วสัแซ โซ กแร่ห์ โซ่ภาวนัตา ||  คุรมุข ปาอี กิแน วริะแล ยนัตา ||๑||  สุกรัณี กามณั คุร เมล็ ฮมั ปาอี ||    
     
 ยจัยฺ กาจยฺ ปัรทาย โซฮาอี ||๑|| รเฮา ||  ยจิรั วสัซี ปิตา แก ซาท ||  ติจรั กนัตฺ บโฮ่ พิแร อุดาส ||  กรั เซวา สตั ปุรัค 
มนายอา ||  คุร อาณี  กัร๋ แม่ห์ ตา สรับ   ซุค ปายอา ||๒||  บะต้ีห์ สุลคัณี สจั ซนัตตั ปูต || อาเกอาการี ซุฆรั สะรูป ||  
อิช ปูเร มนั กนัตฺ สุอามี ||  สกลั ซนัโตคี เดรฺ เยธานี ||๓||  ซภั ปัรวาแร ม่าเฮ สะเรสทฺ ||  มตี เดว ีเดวรั เยสทฺ ||  ตัน๋ โซ 
กแร่ห์ เยต็ ปรักที อาย  ||  ยนั นานกั ซุเค ซุค วฮิาย ||๔||๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มตา กะโร โซ ปะกนั นา เดอี ||  ซีล 
ซนัยมั แก นิกทั คโลอี ||  เวส กเร บโฮ่ รูป ดิคาแว ||  กแร่ห์ บะซนั นา เดอี วคั วคั ปัรหม่าแว ||๑||  กัร๋ กี นาเอก็ กัร๋ 
วาส นา เดแว ||  ยตนั กะโร อุรฉาย ปเรแว ||๑|| รเฮา ||  ตุ๋ร กี เป่ย ีอาอี  อามรั ||  นอคนัดฺ ยเีต ซภั ทาน ทนนัตรั ||  ตทั 
ตีรัท นา โชแด โยก ซนัเนอาซ ||  ปัร ทาเก ซิมรัต เบด อภิอาส ||๒||  แยห์ แบโซ แตห์้ นาเล แบแซ ||  สกลั ปะหวนั 
แม่ห์ สบลั ประเวแซ ||  โห่ซี สรัณ ปัยอา แร่ฮณั นา ปาอี ||  กโฮ่ มีตา ฮอ แก แป้ห์ ยาอี ||๓||  ซุณ      อุปเดส สตัคุร 
แป้ห์ อายอา  ||  คุร ฮรั ฮรั นาม โม่ห์ มนัตรึ ดริรายอา ||  นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา คุณ กาย อนนัตา ||  ปรัภ มิเลโอ นานกั เป๋ย 
อจินตา ||๔||  กัร๋ เมรา เอห์้  นาเอก็ ฮมารี ||  เอห์้  อามรั ฮมั คุร กีเอ ดรับารี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๔||๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
ปรัทเม มตา เย ปัตตรี จลาโว ||  ดุตีเอ มตา โดย มานุค ปฮุจาโว ||  ตริตีเอ มตา กิช กะโร อุปายอา   ||  แม ซภั กิช โฉด 
ปรัภ ตุฮี ติอ๋ายอา ||๑||  มฮ่า อนนัดฺ อะจินตฺ   แซ่ห์ยายอา ||  ดุสมนั ดูต โมย ซุค ปายอา ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร โม โก ดีอา 
อุปเดส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั ฮรั กา เดส ||  โย กิช กรี โซ เตรา ตาณ ||  ตูน ํเมรี โอท ตูนแํฮ ดีบาณ ||๒||  ตุตถฺ โน โฉด 
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ยาอีแอ ปรัภ แกน ํตัร๋ ||  อาน นา บีอา เตรี ซมัซรั ||  เตเร เซวกั โก กิส กี กาณ ||  ซากตั ปู่ ลา พิแร เบบาณ ||๓||  เตรี 
วเดอาอี กฮี นา ยาย ||  แยห์ แกห์้ ราค แล่ห์ กลั ลาย ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณาอี ||  ปรัภ ราคี แปจยฺ วย ีวาถ่าอี ||๔||๕||    
     
 อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปัรเดส จาก ซอเด  โก อายอา  ||  วสัตฺ อนูป สุณี ลาผายอา ||  คุณ ราส บนัห์ ปัลแล อานี    ||  เดค 
รตนั เอห์้ มนั ลปัทานี ||๑||  ซ่าห์ วาปารี ดุอาแร อาเอ ||  วครั กา้โดห์ ซอดา กราเอ ||๑|| รเฮา ||  ซ่าห์ ปะธายอา ซาแฮ 
ปาส ||  อโมลฺ รตนั อโมลา ราส ||  วสิท สุผา่อี ปายอา มีต ||  ซอดา มิเลอา เน่ห์จลั จีต ||๒||  ป๋อ นฮี ตสักรั ปอณ นา 
ปานี ||  แซ่ฮจัยฺ วฮิาฉ่ี แซ่ฮจัยฺ แล ยานี ||  สตั แก คทิแอ ดุค นฮี ปายอา ||  สฮี สลามตั กัร๋ แล อายอา  ||๓||  มิเลอา 
ล่าฮา เป๋ย อนนัดฺ ||  ตัน๋ ซ่าห์ ปูเร บคัซินดฺ ||  เอห์้ ซอดา คุรมุข กิแน วริะแล ปายอา ||  แซ่ห์ลี   เคป นานกั แล อายอา  
||๔||๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ เอากนั เมโร กชั นา บีจาโร ||  แน่ห์ เดเคโอ รูป รังค ์ซีกาโร ||  จจัยฺ อจารฺ กิช เบถ็ นฮี 
ยานี ||  บา้ห์ ปะกรั ปริแอ เซแย อานี    ||๑||  ซุนโบ ซะคี กนัตฺ ฮมาโร กีอโล คสัมานา ||  กรั มสัตกั ต๋าร ราเคโอ กรั 
อปันา เกอา ยาแน เอห์้ โลก อะยานา ||๑|| รเฮา ||  สุหาก ฮมาโร อบั ฮุณ โซเฮโอ ||  กนัตฺ มิเลโอ เมโร ซภั ดุค โยเฮโอ 
||  อานกํนั เมแร โซ่ภา จนัดฺ ||  เน็ส บาซุร ปริแอ ซงัค ์อนนัดฺ ||๒||  บสัตรึ ฮมาเร รังค ์จะลูล ||  สกลั อาปะรัณ โซ่ภา 
กนัธฺ พลู ||  ปริแอ เปคี ดริสทฺ ปาเอ สกลั นิถาน ||  ดุสทฺ ดูต กี จูกี กาน ||๓||  สดั คุซีอา สดา รังค ์มาเณ ||  นอ เน็ถ 
นาม กแร่ห์ แม่ห์ ตริปตาเน ||  กโฮ่ นานกั โย ปิแร่ห์ ซีการี ||  เทร็ โซห่ากนั ซงัค ์ปะตารี ||๔||๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
ดาน เดย ์กรั ปูญา กรันา ||  แลต เดต อุนห์  มูกรั ปัรนา ||  เยต็ ดรั ตุมห์ แฮ บราห์มณั ยาณา ||  เตต็ ดรั ตูนฮีํ แฮ 
ปัชตาณา ||๑||  แอเซ บราห์มณั ดูเบ ป่าอี ||  นิราปราถ จิตแวห์ บุริอาอี ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั โลภ พิแร่ห์ ฮลักาเอ ||  



388 

นินดา กแร่ห์ ศิร ป๋ารฺ อุธาเอ ||  มายอา มูธา เจแต น่าฮี ||  ป่ัรเม ปู่ ลา บฮุตี ร่าฮี ||๒||  บา้ฮรั เป๋ค กแร่ห์ กะเนเร ||  
อนัตรั บิเคอา อุตรี เก่เร ||  อวรั อุปเดแซ อาป นา บูแฉ่ ||  แอซา      บราห์มณั กฮี นา ซ่ีแฉ่ ||๓||  มูรัค บามณั ประภู 
สะมาล ||  เดคตั ซุนตฺ เตแร แฮ นาล ||  กโฮ่ นานกั เย โฮว ีปาก ||  มาน โฉด คุร จรัณี ลาก ||๔||๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 ดูค โรค เป๋ย กตั ตนั เต มนั นิรมลั ฮรั ฮรั คุณ กาย ||  เป๋ย อนนัดฺ เมล็ ซาถู่   ซงัค ์อบั เมรา มนั กตั ฮี นา ยาย ||๑||  
ตะปัต บุฉ่ี คุร สบัดี มาย ||  บินสั เกยโอ ตาป ซภั แซ่ห์ซา คุร ซีตลั มิเลโอ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๑|| รเฮา ||  ต่าวตั รเฮ่ เอก 
เอก็ บูเฉ่อา อาย  บะเซ อบั เน่ห์จลั ทาย ||  ยกตั อุถ่ารัน ซนัตฺ ตุมาเร ดรัซนั เปคตั รเฮ่ อะขาย ||๒||  ยนมั โดค ปะเร 
เมเร ปาแช อบั ปักเร เน่ห์จลั ซาถู่   ปาย ||  แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น กาแว มงัคลั มนูอา ||  อบั ตา โก พนุ กาล นา คาย ||๓||  กะรัน 
การัน ซมัรัท ฮมาเร ซุคดาอี เมเร ฮรั ฮรั ราย ||  นาม เตรา ยปั ยแีว นานกั โอต โปต เมแร ซังค ์สฮาย ||๔||๙||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  อรั-ราแว บิลลาแว นินดกั ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั บิสเรอา อปัณา กีตา ปาแว นินดกั ||๑|| รเฮา ||  เย โกอี 
อุส กา ซงักี โฮแว นาเล เลย ซิถ่าแว ||  อณัโห่ดา  อจัยฺกรั ป๋ารฺ อุธาเอ นินดกั อคันี ม่าเฮ ยลาแว ||๑||  ปัรเมซรั แก 
ดุอาแร เย โฮย บิตีแต โซ นานกั อาค สุณาแว  ||  ปะกตั ยนา โก สดา อนนัดฺ แฮ ฮรั กีรตนั กาย บิกซาแว ||๒||๑o||  
อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โย แม กีโอ สกลั ซีการา ||  ตอ ป๋ี เมรา มนั นา ปะตีอารา ||  อเน็ก สุกั้นถตั ตนั แม่ห์ ลาโว ||  โอห์้ 
ซุค เตล็ สะมาน นฮี ปาโว ||  มนั แม่ห์ จิตโว แอซี   อาซาอี ||  ปริแอ เดคตั ยโีว เมรี มาอี ||๑||  มาอี กฮ่า กะโร เอห์้ 
มนั นา ต่ีแร ||  ปริแอ ปรีตมั แบราก หิแร ||๑|| รเฮา ||  บสัตรึ บิปู่ คณั ซุค บฮุต บิเซแค ||  โอย ป๋ี ยาโน กิแต นา เลแค ||  
ปัต โซ่ภา อรั มาน มหตั ||  อาเกอาการี สกลั ยกตั ||  กแร่ห์ แอซา      แฮ ซุนดรั ลาล ||  ปรัภ ป่าวา ตา สดา นิฮาล ||๒||  
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บินยนั โป่ยนั อเน็ก ปัรการ ||  รังค ์ตะมาเซ บฮุต บิสทาร ||  ราจยฺ มิลคั อรั บฮุต พรุมาเอส็ ||  มนั นฮี ตร่าแป ตริสนา 
นา ยาเอส็ ||  เบน็ มิลเบ เอห์้ เดน็ นา บิห่าแว ||  มิแล ประภู ตา ซภั ซุค ปาแว ||๓||  โคยตั โคยตั สุนี เอห์้  โซย ||  
ซ่าถซงัคตั เบน็ ตเรโอ นา โกย ||  ยสิ มสัตกั ปาก เตน็ สตัคุร ปายอา ||  ปูรี อาซา มนั ตริปตายอา ||  ปรัภ มิเลอา ตา 
จูกี ดนัฉ่า ||  นานกั ลถ่า มนั ตนั มัน่ฉ่า ||๔||๑๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปเด๓ ||    
     
 ปรัทเม เตรี นีกี ยาต ||  ดุตีอา เตรี มนีแอ ปานตฺํ ||  ตริตีอา เตรา ซุนดรั ทาน ||  บิกรั รูป มนั แม่ห์ อภิมาน ||๑||  โซ่ห์นี 
สะรูป สุยาณ บิจคนั ||  อตั กรัแบ โม่ห์ พากี ตูน ํ||๑|| รเฮา ||  อตั ซูจี เตรี ปากซาล ||  กรั อิสนาน ปูญา ติลกั ลาล ||  
กะลี กรัแบห์ มุค โกแวห์ กิอาน ||  ซภั เบถ็ โคอี โลภ สุอาน  ||๒||  กาปัร แป้ห์แรห์ โป่แกห์ โปคค ์||  อาจารฺ    กแร่ห์ 
โซ่ภา แม่ห์ โลก ||  โจอา จนัดนั สุกั้นถฺ บิสทาร ||  ซงักี โคทา กโรถ จนัดาล ||๓||  อวรั โยน เตรี ปันฮารี ||  เอส็ ตัร่ตี 
แม่ห์ เตรี ซิกดารี ||  โซยนา รูปา ตุจฉฺ แป้ห์ ดาม ||  ซีล บิกาเรโอ เตรา กาม ||๔||  ยา โก ดริสทฺ เมยอา ฮรั ราย ||  ซา 
บนัดี เต ลอี ฉะดาย ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ฮรั รัส ปายอา ||  กโฮ่ นานกั สพลั โอห์้ กายอา ||๕||  ซภั รูป ซภั ซุค บเน 
สห่ากนั ||  อตั ซุนดรั บิจคนั ตูน ํ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ เอก็ตุเก ๒ ||  ยวีตั ดีแซ เตส็ ซรัปัร มรัณา ||  
โมอา โฮแว เตส็ เน่ห์จลั แร่ห์ณา ||๑||  ยวีตั โมย โมย เซ ยเีว ||  ฮรั ฮรั นาม ออคถั  มุค ปายอา คุร สับดี รัส อมัฤต ปีเว 
||๑|| รเฮา ||  กาจี มทักี บินสั บินาซา ||  ยสิ ชูแท ตริกทีุ เตส็ นิจยฺ กัร๋ วาซา ||๒||  อูจา จะเเร โซ ปแว ปัยอาลา ||  ตะรัน 
ปแร เตส็ ลแก นา กาลา ||๓||  ประมตั พิเร เตน็ กิชู นา ปายอา ||  เซ *อสัเทร็ ยนิ คุร สบดั กมายอา ||๔||  ญีโอ เป็นดฺ 
ซภั ฮรั กา มาล ||  นานกั คุร เมล็ เป๋ย นิฮาล ||๕||๑๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปุตรี เตรี เบถ็ กรั ทาที ||  ยาน สตั กรั โฮยกี 
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มาที ||๑||  มูล สมาโล่ห์ อเจต กวารา ||  อิตเน โก ตุมห์ เกอา กรัเบ ||๑|| รเฮา ||  ตีน เซรฺ กา ดิห่ารี เม่ห์มาน ||  อวรั วสัตฺ 
ตุจฉฺ ป้าเฮ อมาน ||๒||  บิสทา อสัตฺ  รักตฺ ปเรเท จาม ||  เอส็ อูปัร เล ราเคโอ กมุาน ||๓||  เอก วสัตฺ บูแฉ่ห์ ตา โฮแวห์่ 
ปาก ||  เบน็ บูเฉ่ ตูน ํสดา นาปาก ||๔||  กโฮ่ นานกั คุร โก กรุบาน ||  ยสิ เต ปาอีแอ ฮรั ปุรัค สุยาน ||๕||๑๔||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ เอก็ตุเก จอปะเด ||  เอก็ กะรี ดินสั โม โก บฮุต ดิห่าเร ||  มนั นา รแฮ่ แกเซ มิโล เปอาเร ||๑||  เอก็ ปัล 
ดินสั โม โก กบัโบห์ นา บิห่าแว ||    
     
 ดรัซนั กี มนั อาส กะเนรี โกอี แอซา      ซนัตฺ โม โก ปิแร่ห์ มิลาแว ||๑|| รเฮา ||  จาร แป้ฮรั จะโฮ่ ยกุแกห์ สมาเน ||  
แรณ ไป๋ ตบั อนัตฺ นา ยาเน ||๒||  ปันจฺ ดูต เมล็ ปิโรห์ วโิชรี ||  ปะหรํา ปะหรํา โรแว หาท ปะโชรี ||๓||  ยนั นานกั 
โก ฮรั ดะรัส ดิคายอา ||  อาตมั   จีนห์ ปะรัม ซุค ปายอา ||๔||๑๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เซวา แม่ห์ ปะรัม นิถาน ||  
ฮรั เซวา มุค อมัฤต นาม ||๑||  ฮรั เมรา ซาที ซงัค ์สคาอี ||  ดุค ซุค ซิมรี แตห์้ มอยดู ยมั บปัรา โม โก กฮ่า ดราอี ||๑|| 
รเฮา ||  ฮรั เมรี โอท แม ฮรั กา ตาณ ||  ฮรั เมรา สคา มนั ม่าเฮ ดีบาณ ||๒||  ฮรั เมรี ปูนย ีเมรา ฮรั เวซ่าห์ ||  คุรมุข ตัน๋ 
คทัที ฮรั เมรา ซ่าห์ ||๓||  คุร กิรปา เต เอห์้  มตั อาแว   ||  ยนั นานกั ฮรั แก องักฺ สมาแว ||๔||๑๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
ปรัภ โฮย กริปาล ตา เอห์้ มนั ลาอี ||  สัตคุร เซว ซภัแภ พลั ปาอี ||๑||  มนั เกว็ แบราก กะแร่ห์กา สตัคุร เมรา ปูรา ||  
มนัซา กา ดาตา ซภั ซุค นิถาน อมัฤต ซรั สดั ฮี ป่ัรปูรา ||๑|| รเฮา ||  จรัณ กมลั ริด อนัตรั ต่าเร ||  ปรักที โยต มิเล ราม 
เปอาเร ||๒||  ปันจฺ ซะคี เมล็ มงัคลั กายอา ||  อนัฮดั บาณี นาด วยายอา ||๓||  คุร นานกั ตุธา มิเลอา ฮรั ราย ||  ซุค 
แรณ วฮิาณี แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๔||๑๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา ฮรั ปัรกะที อายอา  ||  เมล็ สตัคุร ตัน๋ ปูรา ปายอา 
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||๑||  แอซา      ฮรั ตัน๋ ซนัจีแอ ป่าอี ||  ป่าเฮ นา ยาแล ยลั นฮี ดูแบ ซงัค ์โฉด กรั กะแตห์ นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  โตท นา 
อาแว   นิคุท นา ยาย ||  คาย ครัจ มนั รเฮอา อะขาย ||๒||  โซ สจั ซ่าห์ ยสิ กัร๋ ฮรั ตัน๋ ซนัจาณา ||  เอส็ ตัน๋ เต ซภั ญกั 
วรัซาณา ||๓||  เตน็ ฮรั ตัน๋ ปายอา ยสิ ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา ||  ยนั นานกั อนัตฺ วาร นาม แกห์้ณา ||๔||๑๘||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  แยเซ กิรซาณ โบแว กิรซานี ||  กาจี ปากี บาฎ ปรานี ||๑||  โย ยนัแม โซ ยาโนห์ มูอา ||  โควนิดฺ ปะกตั 
อสัเทร็ แฮ ทีอา ||๑|| รเฮา ||  เดน็ เต ซรัปัร ปอซี ราต ||  แรณ กอี เพร็ โฮย ปัรผาต ||๒||  มายอา โม่ห์ โซย รเฮ่ อป่าเก 
||  คุร ประสาด โก วริะลา ยาเก ||๓||    
     
 กโฮ่ นานกั คุณ กาอีแอห์ นีต ||  มุค อูยลั โฮรฺ นิรมลั จีต ||๔||๑๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นอ เน็ถ เตแร สกลั นิถาน ||  
อิชา ปูรัก รัคแค นิดาน ||๑||  ตูน ํเมโร เปอาโร ตา แกซี ปู่ คา ||  ตูน ํมนั วสัเซอา ลแก นา ดูคา ||๑|| รเฮา ||  โย ตูน ํ
กแร่ห์ โซอี ปัรวาณ ||  ซาเจ ซาฮิบ เตรา สจั พรุมาณ ||๒||  ยา ตุตถฺ ป่าแว ตา ฮรั คุณ เกา ||  เตแร กัร๋ สดา สดา แฮ 
นิเอา ||๓||  ซาเจ ซาฮิบ อลคั อเป่ว ||  นานกั ลายอา ลากา เซว ||๔||๒o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นิกทั ญีอ ์แก สดั ฮี ซงักา 
||  กดุรัต วรัแต รูป อรั รังกา ||๑||  กแร่ห์ นา จุแร นา มนั โรวนัฮารา ||  อบินาซี อวกิตั อะโกจรั สดา สลามตั คซมั 
ฮมารา ||๑|| รเฮา ||  เตเร ดาสฺเร โก กิส กี กาณ ||  ยสิ กี มีรา ราแค อาณ ||๒||  โย ลอดา ปรัภ กีอา อะยาต ||  เตส็ ลอเด 
โก กิส กี ตาต ||๓||  เวโม่ห์ตายา เวปัรวา่ห์ ||  นานกั ดาส กโฮ่ คุร วา่โฮ ||๔||๒๑||  อาซา แม่ฮลั ๕ ||  ฮรั รัส โฉด 
โห่แช รัส มาตา ||  กัร๋ แม่ห์ วสัตฺ บา้ฮรั อุธ ยาตา ||๑||  สุนี นา ยาอี สจั อมัฤต กาทา ||  ราร กะรัต จู่ธี ลกั กาทา ||๑|| 
รเฮา ||  วโยห์่ ซาฮิบ กา เซว บิรานี ||  แอเซ กแุนห์ อชาเดโอ  ปรานี ||๒||  เตส็ เซ็ว ลูก โย สดั ฮี ซงักี ||  กาม นา อาแว   
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โซ เพร็ เพร็ มงักี ||๓||  กโฮ่ นานกั ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  เยว็ ป่าแว เตว็ กรั ปรัตปาลา ||๔||๒๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
ญีอ ์ปราน ตัน๋ ฮรั โก นาม ||  อีฮา อูฮาน ํ อุน  ซงัค ์กาม ||๑||  เบน็ ฮรั นาม อวรฺั ซภั โทรา ||  ตริปัต อะข่าแว  ฮรั 
ดรัซนั มนั โมรา ||๑|| รเฮา ||  ปะกตั ปันด๋าร คุรบาณี ลาล ||  กาวตั ซุนตฺ กมาวตั นิฮาล ||๒||  จรัน กมลั เซ็ว ลาโก 
มาน ||  สตัคุร ตูแธ กีโน ดาน ||๓||  นานกั โก คุร ดีเคอา ดีนห์ ||  ปรัภ อบินาซี กทั กทั จีนห์ ||๔||๒๓||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ||  อนดั บิโนด ปะหเร่ปุร ต่าเรอา ||  อปันา การัจ อาป สวาเรอา           ||๑||  ปูร สมกัรี ปูเร ธากุร กี ||  ป่ัรปุร ต๋าร 
รฮี โซ่ภ ยา กี ||๑|| รเฮา ||  นาม นิถาน ยา กี นิรมลั โซย ||  อาเป   กรัตา อวรฺั นา โกย ||๒||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตา แก หาท ||  
เราว ์รเฮอา ปรัภ ซภั แก ซาท ||๓||    
     
 ปูรา คุร ปูรี บณตั บณาอี ||  นานกั ปะกตั มิลี วเดอาอี ||๔||๒๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  คุร แก สบดั บนาโวห์่ เอห์้ มนั ||  
คุร กา ดรัซนั ซนัโจห์ ฮรั ตัน๋ ||๑||  อูตมั มตั เมแร ริแด ตูน ํเอา    ||  ติอ่าโว กาโว คุณ โควนิดา อตั ปรีตมั โม่ห์ ลาแก 
เนา ||๑|| รเฮา ||  ตริปัต อะข่าวนั ซาแจ นาย ||  อธัสธั มยนั ซนัตฺ ตู่ราย ||๒||  ซภั แม่ห์ ยาโน กรัตา เอก ||  ซ่าถซงัคตั 
เมล็ บุตถฺ บิเบก ||๓||  ดาส สกลั กา โฉด อภิมาน ||  นานกั โก คุร ดีโน ดาน ||๔||๒๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  บุตถฺ 
ประกาซ ไป๋ มตั ปูรี ||  ตา เต บินซี ดุระมตั ดูรี ||๑||  แอซี   คุรมตั ปาอีอฺเล ||  บูดตั โก๋ร อั้นถฺ กปู แม่ห์ นิกเซโอ เมเร 
ป่าอี เร ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า อะกา้ห์ อคนั กา ซากรั || คุร โบฮิท ตาเร รัตนากรั ||๒||  ดุตรั อั้นถฺ บิคมั เอห์้  มายอา ||  คุร 
ปูแร ปัรกทั มารัก ดิคายอา ||๓||  ยาป ตาป กชั อุกตั นา โมรี ||  คุร นานกั ซรัณากตั โตรี ||๔||๒๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ 
ติปเด ๒ ||  ฮรั รัส ปีวตั สดั ฮี ราตา ||  อาน รัสซา คิน แม่ห์ แล่ห์ ยาตา ||  ฮรั รัส เก มาเต มนั สดา อนนัดฺ ||  อาน 
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รัสซา แม่ห์ เวอาแป จินดฺ ||๑||  ฮรั รัส ปีแว อลัมสัตฺ มตัวารา ||  อาน รัสซา ซภั โห่เช เร ||๑|| รเฮา ||  ฮรั รัส กี กีมตั กฮี 
นา ยาย ||  ฮรั รัส ซาถู่   หาท สมาย ||  ลาค กโรรี มิแล นา เกห์้ ||  ยแิซห์ ปราปัต เตส็ ฮี เดห์้ ||๒||  นานกั จาค เป๋ย 
บิสมาด ||  นานกั คุร เต อายอา  ซาด ||  อีต อูต กตั โฉด นา ยาย ||  นานกั ก้ีถ่า ฮรั รัส ม่าเฮ ||๓||๒๗||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มิทาแว ฉุทแก ดุระมตั อปันี     ต่ารี ||  โฮย นิมาณี เซว กมาแวห์่ ตา ปรีตมั โฮแวห์่ มนั 
เปอารี ||๑||  ซุณ      ซุนดรั ซาถู่   บจนั อุถ่ารี ||  ดูค ปูค มิแท เตโร แซ่ห์ซา ซุค ปาแวห์ ตูน ํซุคมนั นารี ||๑|| รเฮา ||  
จรัณ ปะคาร กะโร คุร เซวา อาตมั ซุถ บิค เตอาส นิวารี ||  ดาซนั กี โฮย ดาส ดาสฺรี ตา ปาแวห์ โซ่ภา ฮรั ดุอารี ||๒||  
เอฮี้  อจารฺ เอฮี้  บิวฮารา อาเกอา มาน ปะกตั โฮย ตุหม่ารี ||  โย เอห์้ มนัตรึ กมาแว นานกั โซ ป่อยลั ปารฺ อุตารี 
||๓||๒๘||    
     
 อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด ||  ไป๋ ปราปัต มานุค เดหุรีอา ||  โคบินดฺ มิลณั กี เอห์้  เตรี บรีอา ||  อวรั กาจยฺ เตแร กิแต นา 
กาม ||  เมล็ ซ่าถซงัคตั ปัจยฺ เกวลั นาม ||๑||  สรันยาม   ลาก เป่าวย์ลั ตรัน แก ||  ยนมั บริทา ยาต รังค ์มายอา แก ||๑|| 
รเฮา ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ตะรัม นา กมายอา ||  เซวา ซ่าถ นา ยาเนอา ฮรั รายอา ||  กโฮ่ นานกั ฮมั นีจ กรัมมา ||  สรัณ 
ปะเร กี ราโค่ห์ ซรัมา ||๒||๒๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั น่าฮี แม ดูยา ตูน ํเมเร มนั ม่าฮี ||  ตูน ํซายนั ซงักี 
ปรัภ เมรา กาเฮ ญีอ ์ดราฮี ||๑||  ตุมรี โอท ตุมารี อาซา ||  แบธตั อูธตั โซวตั ยากตั วซิรั น่าฮี ตูน ํซาส กิราซา ||๑|| 
รเฮา ||  ราค ราค สรัณ ปรัภ อปันี อคนั ซากรั วกิราลา ||  นานกั เก ซุคดาเต สตัคุร ฮมั ตุมเร บาล กปุาลา ||๒||๓o||  
อาซา แน่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ยนั ลีเน ประภู ฉะดาย ||  ปรีตมั เซ็ว เมโร มนั มาเนอา ตาป โมอา บิค คาย ||๑|| รเฮา ||  ปาลา 
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ตาอู กะชู นา เบอาแป ราม นาม กนุ กาย ||  ดากี โก จิต กะชู นา ลาแก จรัน กมลั ซรันาย ||๑||  ซนัตฺ ประสาด เป๋ย 
กิรปาลา โฮเอ อาป สฮาย ||  กนุ นิถาน เน็ต กาแว นานกั แซ่ห์ซา ดุค มิทาย ||๒||๓๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ออคถั  
คายโอ ฮรั โก เนา ||  ซุค ปาเอ ดุค บินเซอา เทา ||๑||  ตาป เกยอา บจนั คุร ปูเร ||  อนดฺั เป่ยอา ซภั มิเท วซูิเร ||๑|| รเฮา 
||  ญีอ ์ยนัตฺ สกลั ซุค ปายอา ||  ปารบรัมห์ นานกั มนั ติอ๋ายอา ||๒||๓๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  บานชํตั น่าฮี โซ เบลา 
อาอี  ||  เบน็ หุกแม เกว็ บุแฉ่ บุฉ่าอี ||๑||  ธนัฎี ตาตี มิที คาอี ||  โอห์้ นา บาลา บูดฎา ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  นานกั ดาส 
ซ่าถ ซรัณาอี ||  คุร ประสาด ป๋อ ปารฺ ปราอี ||๒||๓๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สดา สดา อาตมั ปัรกาซ ||  ซ่าถซงัคตั ฮรั 
จรัณ นิวาส ||๑||  ราม นาม เน็ต ยปั มนั เมเร ||  ซีตลั ซานตฺํ สดา ซุค ปาแวห์ เกล็วคิ ยา่เฮ ซภัเภ มนั เตเร ||๑|| รเฮา ||  
กโฮ่ นานกั ยา เก ปูรัน กะรัม ||  สัตคุร เป่เท ปูรัน ปารบรัมห์ ||๒||๓๔||  ดูเย กัร๋ เก จอตีส ||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยา กา 
ฮรั สุอามี ปรัภ เบลี ||    
     
 ปีร กอี เพร็ นฮี โดเฮลี ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา จรัน ซงัค ์เมลี ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ สุเฮลี ||๑||  ซ่าถซงัค ์คุณ กาย 
อโตลี  ||  ฮรั ซิมรัต   นานกั ไป๋ อโมลี ||๒||๓๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กาม กโรถ มายอา มดั มตัซรั เอ เคลตั ซภั ยแูอ 
ห่าเร ||  สตั ซนัโตค ดยัอา ตะรัม สจั เอห์้  อปัแน กแร่ห์ ป่ีตรั วาเร ||๑||  ยนมั มรัน จูเก ซภั ป่าเร ||  มิลตั ซงัค ์เป่ยโอ 
มนั นิรมลั คุร ปูแร แล คิน แม่ห์ ตาเร ||๑|| รเฮา ||  ซภั กี เรน โฮย รแฮ่ มนูอา สกัเล ดีแซ่ห์ มีต เปอาเร ||  ซภั มะเถ่ 
รเวอา เมรา ธากรุ ดาน เดต ซภั ญีอ ์สะหม่าเร ||๒||  เอโก เอก อาป เอก็ เอแก เอแก แฮ สกัลา ปาซาเร ||  ยปั ยปั โฮเอ 
สกลั ซ่าถ ยนั เอก นาม ติอ๋าย บฮุต อุถ่าเร  ||๓||  แกฮ้รั กมัภีร เบอนัตฺ กซุาอี อนัตฺ นฮี กิช ปาราวาเร ||  ตุมห์รี กริปา 
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เต กนุ กาแว นานกั ติอ๋าย ติอ๋าย ปรัภ โก นมสักาเร ||๔||๓๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํเบอนัตฺ อวกิตั อะโกจรั เอห์้ ซภั 
เตรา อาการฺ ||  เกอา ฮมั ยนัตฺ กแร่ห์ จตุราอี ยาน ํซภั กิช ตุแฉ่ มะฉาร ||๑||  เมเร สตัคุร อปัเน บาลิก ราโค่ห์ ลีลา ต๋าร 
||  เดโฮ สุมตั สดา คุณ กาวา เมเร ธากรุ อะกมั อปารฺ ||๑|| รเฮา ||  แยเซ ยนนั ยะธรั แม่ห์ ปรานี โอห์้ แร่ห์ตา นาม 
อถารฺ ||  อนดฺั กแร ซาส ซาส สะหม่าแร นา โป้แฮ อกันาร ||๒||  ปัร ตัน๋ ปัร ดารา ปัร นินดา เอน็ เซ็ว ปรีต นิวาร ||  
จรัน กมลั เซว ีริด อนัตรั คุร ปูเร แก อาถารฺ     ||๓||  กแร่ห์ มนัดรั แม่ห์ลา โย ดีแซ่ห์ นา โกอี ซงัการ ||  ยบั ลกั ยแีวห์ 
กะลี กาล แม่ห์ ยนั นานกั นาม สะหมารฺ ||๔||๓๗||    
 อาซา กัร๋ ๓ แม่ห์ลา ๕   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราจยฺ มิลกั โยบนั กแร่ห์ โซ่ภา รูปวนัตฺ โยอานี ||  บฮุต ดะรับ หสัตี อรั โก่เร ลาล ลาค แบ อานี    ||  อาแก ดรักา้ห์ 
กาม นา อาแว   โฉด จลัแล อภิมานี   ||๑||  กาเฮ เอก บินา จิต ลาอีแอ ||  อูธตั แบธตั โซวตั ยากตั สดา สดา ฮรั 
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า บจิตรึ ซุนดรั อาคาเร รัณ แม่ห์ ยเิต ปวาเร ||    
     
 ฮอ มาโร ฮอ บนัโถ่ โชโด มุค เต เอว บะบาเร ||  อายอา  หุกมั ปารบรัมห์ กา โฉด จเลอา เอก ดิห่าเร ||๒||  กะรัม 
ตะรัม ยกุตั บโฮ่ กรัตา กรัแณฮาร นา ยาแน ||  อุปเดส กแร อาป นา กมาแว ตตั สบดั นา ปะชาแน ||  นานกํา อายอา  
นานโํก ยาซี เยว็ หสัตี คาก ชาแน ||๓||  ซนัตฺ สะยนั สุโนห์ ซภั มีตา จู่ธา เอห์้ ปซารา ||  เมรี เมรี กรั กรั ดูเบ คปั คปั 
โมย กวารา ||  คุร เมล็ นานกั นาม ติอ๋ายอา สาจ นาม นิสตารา ||๔||๑||๓๘||    
 ราก อาซา กัร๋ ๕ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ปะหราํ แม่ห์ โซอี สกลั ยกตั ตัน่ถฺ อั้นถฺ ||  โกอู ยาแก ฮรั ยนั ||๑||  มฮ่า โม่ห์นี มกนั ปริแอ ปรีต ปราน ||  โกอู 
เตอาแก วริะลา ||๒||  จรัน กมลั อานูป ฮรั ซนัตฺ มนัตฺ ||  โกอู ลาแก ซาถู่   ||๓||  นานกั ซาถู่   ซงัค ์ยาเก กิอาน รังค ์||  
วดัป่าเก กิรปา ||๔||๑||๓๙||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา กัร๋ ๖ แม่ห์ลา ๕ ||    
 โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปัรวานา ซูค แซ่ฮจัยฺ มนั โซอี ||  กรัณ การัณ ซมัรัท อปารา อวรฺั น่าฮี เร โกอี ||๑||  เตเร ยนั รสัก 
รสกั คุณ กาแวห์่ ||  มสัลตั มตา เซอาณปั ยนั กี โย ตูน ํกแร่ห์ กราแวห์่ ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต นาม ตุมารา เปอาเร 
ซ่าถซงัค ์รัส ปายอา ||  ตริปัต อะขาย เซอี ยนั ปูเร ซุค นิถาน ฮรั กายอา ||๒||  ยา โก เทก ตุหม่ารี สุอามี ตา โก น่าฮี 
จินตา ||  ยา โก ดยัอา ตุมารี โฮอี เซ ซ่าห์ ปะเล ปักวนัตา ||๓||  ปะรัม โม่ห์ ตะโหร่ห์ ซภั นิกเซ ยบั กา ดรัซนั ปายอา 
||  วรัตณั นาม นานกั สจั กีนา ฮรั นาเม รังค ์สมายอา ||๔||๑||๔o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยนมั ยนมั กี มลั โต่แว ปราอี 
อาปณา กีตา ปาแว ||  อีฮา ซุค นฮี ดรักา้ห์ โด่อี ยมั ปุร ยาย ปะจาแว ||๑||  นินดกั แอห์้ลา ยนมั กวายอา ||  ปฮุจ นา 
ซาแก กาฮู บาแต อาแก ธอรฺ นา ปายอา ||๑|| รเฮา ||  กิรัต ปัยอา นินดกั บปัเร กา เกอา โอห์้ กแร บิจารา ||  ตะฮ่า 
บิกตูา แยห์ โกย นา ราแค โอห์้ กิส แป้ห์ กเร ปุการา ||๒||    
     
 นินดกั กี กตั กตัฮูน ํน่าฮี คสัแม เอแว ป่าณา ||  โย โย นินดฺ กเร ซนัตนั กี เตว็ ซนัตนั ซุค มานา ||๓||    
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 ซนัตา เทก ตุมารี สุอามี ตูน ํซนัตนั กา สฮาอี  ||  กโฮ่ นานกั ซนัตฺ ฮรั ราเค นินดกั ดีเอ รุราอี ||๔||๒||๔๑||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  บา้ฮรั โต๋ย อนัตรั มนั แมลา โดย ธอรฺ อปัเน   โคเอ ||  อีฮา กาม กโรถ โม่ห์ เวอาเปอา อาแก มุส มุส 
โรเอ ||๑||  โควนิดฺ ปะยนั กี มตั แฮ โห่รา ||  วรัมี มารี ซาป นา มะไร นาม นา สุนีอ ์โดรา ||๑|| รเฮา ||  มายอา กี กิรัต 
โฉด กวาอี ปักตี ซาร นา ยาแน ||  เบด ซาสตรึ โก ตระกนั ลากา ตตั โยก นา ปะชาแน ||๒||  อุก้ฆรั เกยอา แยซา 
โคทา ดะบูอา นะดรั สะราพา  อายอา  ||  อนัตรัยามี ซภั กิช ยาแน อุส เต กฮ่า ฉะปายอา ||๓||  กรู กปัท บนัจฺ 
นิมมุนีอาดา บินสั เกยอา ตตักาเล ||  สัต สตั สตั นานกั กะเฮอา อปัแน ฮิรแด เดค สมาเล ||๔||๓||๔๒||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ||  อุดมั  กะรัต โฮแว มนั นิรมลั นาแจ อาป นิวาเร ||  ปันจฺ ยนา เล วสักตั ราแค มนั แม่ห์ เอกงักาเร ||๑||  เตรา ยนั 
นิรัต กเร กนุ กาแว ||  รบาบ ปะคาวจัยฺ ตาล กุ๋ งกรู อนัฮดั สบดั วยาแว ||๑|| รเฮา ||  ปรัทเม มนั ปัรโบแถ่ อปันา ปาแช 
อวรั รีฉ่าแว ||  ราม นาม ยปั ฮิรแด ยาแป มุค เต สกลั สุนาแว ||๒||  กรั ซงัค ์ซาถู่   จรัน ปะคาแร ซนัตฺ ตู๋ร ตนั ลาแว ||  
มนั ตนั อรัป ตะเร คุร อาแก สตั ปะดารัท ปาแว ||๓||  โย โย สุแน เปแค ลาย ซรัถ่า ตา กา ยนมั มรัน ดุค ป่าแก ||  
แอซี   นิรัต นรัก นิวาแร นานกั คุรมุข ยาแก ||๔||๔||๔๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อถมั จนัดาลี ไป๋ บรัมห์มณี ซูดี เต 
สเรสฺทาอี เร ||  ปาตาลี อากาซี ซคันี แล่ห์บรั บูฉ่ี คาอี เร ||๑||  กัร๋ กี บิลาอี อวรั ซิคาอี มูซา เดค ดราอี เร ||  อจัยฺ แก 
วสั คุร กีโน เกฮ้รั กกูรั ติแนห์ ลกาอี เร ||๑|| รเฮา ||  บาจฉฺ ทูนีอา ฉปัรา ทาเมห์อา นีกะเรอา กัร๋ ปายอา เร ||  เบน็ 
ยรีเอ แล ยเรโอ ยราวา เทวา อะจรัจยฺ   ลายอา เร ||๒||  ดาดี ดาด นา ปฮุจนัฮารา จูปี นิรโน ปายอา เร ||  มาล ดุลีแจ 
แบธี เล มิรตกั แนน ดิคาลนั ต่ายอา เร ||๓||    
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 โซอี อะยาณ กะแฮ แม ยานา ยานณัฮาร นา ชานา เร ||  กโฮ่ นานกั คุร อเมว็ ปีอายอา รสกั รสกั บิกซานา เร 
||๔||๕||๔๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  บนัถัน่ กาท บิซาเร ออกนั อปันา บิรัด สะหม่าเรอา ||  โฮเอ กริปาล มาต เป็ต นิอาอี 
บาริก เยว็ ปรัตปาเรอา ||๑||  คุรซิกข ์ราเค คุร โคปาล ||  กา้ด ลีเอ มฮ่า เป่าวย์ลั เต อปันี นะดรั นิฮาล ||๑|| รเฮา ||  ยา 
แก ซิมรัณ ยมั เต ฉุทีแอ หะลตั ปะลตั ซุค ปาอีแอ ||  ซาส กิราส ยปัโปห์ ยปั รัสนา นีต นีต คุณ กาอีแอ ||๒||  ปะกตั 
เปรม ปะรัม ปัด ปายอา ซ่าถซงัค ์ดุค นาเธ ||  ฉิแย นา ยาย กิช ป๋อ นา เบอาเป ฮรั ตัน๋ นิรมลั กาเธ ||๓||  อนัตฺ กาล 
ปรัภ เป๋ย สฮาอี  เอต็ อุต ราคณัฮาเร ||  ปราน มีต ฮีต ตัน๋ เมแร นานกั สดั บลัฮาเร ||๔||๖||๔๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยา 
ตูน ํซาฮิบ ตา ป๋อ เกฮ้า ฮอ ตุตถฺ เบน็ กิส ซาล่าฮี ||  เอก ตูน ํตา ซภั กิช แฮ แม ตุตถฺ เบน็ ดูยา น่าฮี ||๑||  บาบา บิค 
เดเคอา ซนัซาร ||  รเคอา กแร่ห์ กซุาอี เมเร แม นาม เตรา อาถารฺ ||๑|| รเฮา ||  ยาแณห์ บิรทา สภา มนั กี โฮรฺ กิส แป้ห์ 
อาค สุณาอีแอ ||  เวณ็ นาแว ซภั ญกั บอรายอา นาม มิแล ซุค ปาอีแอ ||๒||  เกอา กะฮีแอ กิส อาค สุณาอีแอ เย 
แกห์้ณา โซ ปรัภ ญี ปาส ||  ซภั กิช กีตา เตรา วรัแต สดา สดา เตรี อาส ||๓||  เย เดห์้ วเดอาอี ตา เตรี วเดอาอี เอต็ อุต 
ตุแฉ่ห์ ติเอ๋า ||  นานกั เก ปรัภ สดา ซุคดาเต แม ตาณ เตรา เอก็ เนา ||๔||๗||๔๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อมัฤต นาม 
ตุหม่ารา ธากุร เอห์้ มฮ่า รัส ยะแนห์ ปีโอ ||  ยนมั ยนมั จูเก แป๋ ป่าเร ดุรัต บินาเซโอ ปะรัม บีโอ ||๑||  ดรัซนั เปคตั 
แม ญีโอ ||  ซุน กรั บจนั ตุหม่าเร สตัคุร มนั ตนั เมรา ธาร ทีโอ ||๑|| รเฮา ||  ตุมห์รี กริปา เต เป่ยโอ ซ่าถซงัค ์เอห์้ 
กาจยฺ ตุมห์ อาป กีโอ ||  ดิรึ กรั จรัณ กะเฮ ปรัภ ตุมห์เร แซ่ห์เย  บิเคอา ไป๋ คีโอ ||๒||  ซุค นิถาน นาม ปรัภ ตุมรา เอห์้ 
อบินาซี มนัตรึ ลีโอ ||  กรั กิรปา โม่ห์ สตัคุร ดีนา ตาป ซนัตาป เมรา แบรฺ กีโอ ||๓||  ตัน๋ โซ มาณสั เดฮี้ ปาอี เยต็ 
ปรัภ อปัแน เมล ลีโอ ||  ตัน๋ โซ กลัยกุ ซ่าถซงัค ์กีรตนั กาอีแอ นานกั นาม อถารฺ ฮีโอ ||๔||๘||๔๗||    
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 อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อาแก ฮี เต ซภั กิช ฮูอา อวรฺั เก ยาแณ กิอานา ||  ปู๋ ล จูก อปันา บาริก บคัเซอา ปารบรัมห์ 
ปักหวา่นา ||๑||  สตัคุร เมรา สดา ดยัอาลา โม่ห์ ดีน โก ราค ลีอา ||  กาเทอา โรค มฮ่า ซุค ปายอา ฮรั อมัฤต มุค นาม 
ดีอา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ปาป เมเร ปัรหะเรอา บนัถัน่ กาเท มุกตั เป๋ย ||  อั้นถฺ กปู มฮ่า โก๋ร เต บา้ห์ ปะกรั คุร กา้ด ลีเอ 
||๒||  นิรภอ เป๋ย สกลั ป๋อ มิเทอา ราเค ราคณัฮาเร ||  แอซี   ดาต เตรี ปรัภ เมเร การัจ สกลั สวาเร ||๓||  คุณ นิถาน 
ซาฮิบ มนั เมลา ||  สรัณ ปัยอา นานกั โซเฮลา ||๔||๙||๔๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํวสิแร่ห์ ตาน ํซภั โก ลาก ูจีต 
อาแว   ตาน ํเซวา ||  อวรฺั นา โกอู ดูยา ซู่แฉ่ ซาเจ อลคั อเป่วา ||๑||  จีต อาแว   ตาน ํสดา ดยัอาลา โลกนั เกอา เวจาเร 
||  บุรา ปะลา กโฮ่ กิส โน กะฮีแอ สกัเล ญีอ ์ตุหม่าเร ||๑|| รเฮา ||  เตรี เทก เตรา อาถ่ารา หาท เดย ์ตูน ํราแค่ห์ ||  ยสิ 
ยนั อูปัร เตรี กิรปา เตส็ โก บิป นา โกอู ป่าแค ||๒||  โอโ้ฮ ซุค โอฮ้า   วเดอาอี โย ปรัภ ญี มนั ป่าณี ||  ตูน ํดานา ตูน ํ
สดั เมฮรัวานา นาม มิแล รังค ์มาณี ||๓||  ตุตถฺ อาแก อรัดาส ฮมารี ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตรา ||  กโฮ่ นานกั ซภั เตรี 
วเดอาอี โกอี เนา นา ยาแณ เมรา ||๔||๑o||๔๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา ปรัภ อนัตรัยามี ซ่าถซงัค ์ฮรั ปาอีแอ ||  
โคลฺ กิวาร ดิคาเล ดรัซนั ปุนรัป ยนมั นา อาอีเเอ ||๑||  มิโล ปรีตมั สุอามี อปัเน   สกัเล ดูค ฮะโร เร ||  ปารบรัมห์ 
เยน็ห์ ริแด อราเถ่อา ตา แก ซงัค ์ตะโร เร ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า อุเดอาน ปาวกั ซากรั เป๋ย ฮรัค โศก แม่ห์ บสันา ||  สตัคุร 
เปท เป่ยอา มนั นิรมลั ยปั อมัฤต ฮรั รัสนา ||๒||  ตนั ตัน๋ ทาป กีโอ ซภั อปันา โกมลั บนัถัน่ บานเํถ่อา ||  คุร ปัรสาด 
เป๋ย ยนั มุกเต ฮรั ฮรั นาม อราเถ่อา ||๓||  ราค ลีเอ ปรัภ ราคณัฮาแร โย ปรัภ อปัเน   ป่าเณ ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมห์รา 
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ดาเต นานกั สดั กรุบาเณ ||๔||๑๑||๕o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์ มลนั นีด เต ฉุทกี กอน อนุกแร่ห์ เป่ยโอ รี ||  มฮ่า 
โม่ห์นี ตุตถฺ นา เวอาแป เตรา อาลซั กฮ่า เกยโอ รี ||๑|| รเฮา ||    
     
 กาม กโรถ อหงัการฺ   กาคโร ซนัยมั กอน ฉุเทโอ รี ||  ซุรฺ นรั เดว อะซุร ตแร กนีุอา สกัโล ปะหวนั ลุเทโอ รี ||๑||  
ดาวา อคนั บฮุต ตริณ ยาเล โกอี ฮเรอา บูท รเฮโอ รี ||  แอโซ ซมัรัท วรัน นา ซาโก ตา กี อุปมา ยาต นา กะเฮโอ รี 
||๒||  กายรั โกธ แม่ห์ ไป๋ นา การี นิรมลั บะรัน บเนโอ รี ||  มฮ่า มนัตรึ คุร ฮิรแด บะเซโอ อะจรัจยฺ นาม สุเนโอ รี 
||๓||  กรั กิรปา ปรัภ นะดรั เอาโลกนั อปัแน จรัณ ลกาอี ||  เปรม ปะกตั นานกั ซุค ปายอา ซาถู่   ซงัค ์สมาอี 
||๔||๑๒||๕๑||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา กัร๋ ๗ แม่ห์ลา ๕ ||    
 ลาล โจลนา แต ตนั โซเฮอา ||  สุรยนั ป่านี ตาน ํมนั โม่เฮอา ||๑||  กวนั บนี รี เตรี ลาลี ||  กวนั รังค ์ตูน ํไป๋ กลุาลี 
||๑|| รเฮา ||  ตุม ฮี ซุนดรั ตุแมห์ สุหาก ||  ตุม กัร๋ ลาลนั ตุม กัร๋ ปาก ||๒||  ตูน ํสัตวนัตี ตูน ํปัรถาน ||  ตูน ํปรีตมั ป่านี 
ตุฮี ซุร กิอาน ||๓||  ปรีตมั ป่านี ตาน ํรังค ์กลุาล ||  กโฮ่ นานกั ซุภ ดริสทฺ นิฮาล ||๔||  ซุน รี ซะคี เอห์้  ฮมัรี ก๋าล ||  
ปรัภ อาป ซีการ สวารันฮาร ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๕๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ดูค กะโน ยบั โห่เต ดูรฺ ||  อบั มสัลตั โม่ห์ 
มิลี ฮดูร ||๑||  จุกา นิโห่รา ซะคี สเฮรี   ||  ปะรัม เกยอา คุร เป็ร ซงัค ์เมรี ||๑|| รเฮา ||  นิกทั อาน     ปริแอ เซจยฺ ตะรี ||  
กาณ กั้ดดนั เต ชูท ปะรี ||๒||  มนัดรั เมแร สบดั อุยารา ||  อนดั บิโนดี คซมั ฮมารา ||๓||  มสัตกั ปาก แม เป็ร กัร๋ 
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อายอา  ||  เทร็ โซหาก นานกั ยนั ปายอา ||๔||๒||๕๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สาจ นาม เมรา มนั ลากา ||  โลกนั เซ็ว 
เมรา ธาธา บากา ||๑||  บา้ฮรั ซูต สกลั เซ็ว มอลา ||  อะลิปตฺ รโฮ่ แยเซ ยลั แม่ห์ กอลา ||๑|| รเฮา ||  มุค กี บาต สกลั 
เซ็ว กรัตา ||  ญีอ ์ซงัค ์ปรัภ อปันา ตัร่ตา ||๒||  ดีส อาวตั แฮ บฮุต ป่ีฮาลา ||  สกลั จรัน กี เอห์้ มนั ราลา ||๓||  นานกั 
ยนั คุร ปูรา ปายอา ||    
     
 อนัตรั บา้ฮรั เอก ดิคายอา ||๔||๓||๕๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปาวตั รลีอา โยบนั บลีอา ||  นาม บินา มาที ซงัค ์รลีอา 
||๑||  กาน กุนดฺลีอา บสัตรึ โอดะลีอา ||  เซจยฺ ซุคลีอา มนั กรับลีอา ||๑|| รเฮา ||  ตแล กนุจฺรีอา ศิร กเน็ก ฉตัตรีอา ||  
ฮรั ปะกตั บินา เล ตะรัน กดัลีอา ||๒||  รูป ซุนดรีอา อเน็ก อิสตรีอา  ||  ฮรั รัส เบน็ ซภั สุอาด พิกรีอา ||๓||  มายอา 
ฉะลีอา บิการ บิคลีอา ||  สรัณ นานกั ปรัภ ปุรัค ดยัอฺลีอา ||๔||๔||๕๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เอก บกีจา เปด กัน๋ กเรอา 
||  อมัฤต นาม ตะฮ่า แม่ห์ พเลอา ||๑||  แอซา      กแร่ห์ บีจาร กิอานี ||  ยา เต ปาอีแอ ปัด นิรบานี ||  อาส ปาส บิคูอา 
เก กนุทา บีจ อมัฤต แฮ ป่าอี เร ||๑|| รเฮา ||  ซินจนัฮาเร      เอแก มาลี ||  คบรั กรัต แฮ ปาต ปัต ดาลี ||๒||  สกลั 
บนสัปัต อาณ ยราอี ||  สกัลี พลีู เน่ห์พลั นา กาอี ||๓||  อมัฤต พลั นาม เยน็ คุร เต ปายอา ||  นานกั ดาส ตรี เตน็ 
มายอา ||๔||๕||๕๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ราจยฺ ลีลา เตแร นาม บนาอี ||  โยก บเนอา เตรา กีรตนั กาอี ||๑||  สรับ   ซุคา 
บเน เตแร โอแลห์ ||  ปะหราํ เก ปัรเด สตัคุร โคเลห์ ||๑|| รเฮา ||  หุกมั บูจฉฺ รังค ์รัส มาเณ ||  สตัคุร เซวา มฮ่า 
นิรบาเณ ||๒||  เยน็ ตูน ํยาตา โซ กิรัสตฺ อุดาซี   ปัรวาณ ||  นาม รัตตา โซอี นิรบาณ ||๓||  ยา โก มิเลโอ นาม นิถ่านา ||  
ปะนตั นานกั ตา กา ปูร คยานา ||๔||๖||๕๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ตีรัท เยา ตา ฮอ ฮอ กรัเต ||  ปันดิต ปูโช ตา มายอา 
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ราเต ||๑||  โซ อสัทาน บตาโวห์่ มีตา ||  ยา แก ฮรั ฮรั กีรตนั นีตา ||๑|| รเฮา ||  ซาสตรึ เบด ปาป ปุน วจีาร ||  นรัก สุรัก 
เพร็ เพร็ ออตาร ||๒||  กิรัสตฺ แม่ห์ จินตฺ อุดาส อหงัการ ||  กะรัม กะรัต ญีอ ์โก ยนัยาร ||๓||  ปรัภ กิรปา เต มนั วสั 
อายอา  ||  นานกั คุรมุข ตรี เตน็ มายอา ||๔||  ซ่าถซงัค ์ฮรั กีรตนั กาอีแอ ||  เอห์้ อสัทาน คุรู เต ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ดูยา 
||๗||๕๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กัร๋ แม่ห์ ซูค บา้ฮรั พนุ ซูคา ||  ฮรั ซิมรัต   สกลั บินาเซ ดูคา ||๑||  สกลั ซูค ยาน ํตูน ํจิต 
อานแํวน ํ||    
     
 โซ นาม ยแป โย ยนั ตุตถฺ ป่าแว ||๑|| รเฮา ||  ตนั มนั ซีตลั ยปั นาม เตรา ||  ฮรั ฮรั ยปัต ดะแฮ ดุค เดรา ||๒||  หุกมั 
บูแฉ่ โซอี ปัรวาน ||  สาจ สบดั ยา กา นีซาน ||๓||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดริรายอา ||  ปะนตั นานกั เมแร มนั ซุค ปายอา 
||๔||๘||๕๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยะฮา ปะธาโวห์ แตห์้ แตห์้ ยาอี ||  โย ตุม เดโฮ โซอี ซุค ปาอี ||๑||  สดา เจเร โควนิดฺ 
โกซาอี ||  ตุมห์รี กริปา เต ตริปัต อะข่าอี ||๑|| รเฮา ||  ตุมรา ดีอา แปห์โน คาอี ||  ตอ ประสาด ปรัภ ซุคี วลาอี ||๒||  
มนั ตนั อนัตรั ตุแฉ่ ติอ๋าอี ||  ตุมห์แร ลแว นา โกอู ลาอี ||๓||  กโฮ่ นานกั เน็ต อิแว ติอ๋าอี ||  กตั โฮแว ซนัแตห์ ลกั 
ปาอี ||๔||๙||๖o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อูธตั แบธตั โซวตั ติอ๋าอีแอ ||  มารัก จลตั ฮเร ฮรั กาอีแอ ||๑||  ซรัวนั สุนีแย 
อมัฤต กะทา ||  ยาส สุนี มนั โฮย อนนัดา ดูค โรค มนั สกัเล ลทา ||๑|| รเฮา ||  การัจ กาม บาท ก่าท ยปีแย ||  คุร 
ประสาด ฮรั อมัฤต ปีแย ||๒||  ดินสั แรน ฮรั กีรตนั กาอีแอ ||  โซ ยนั ยมั กี วาท นา ปาอีแอ ||๓||  อาธ แป้ฮรั ยสิ 
วสิแร่ห์ น่าฮี ||  กตั โฮแว นานกั เตส็ ลกั ปาอี ||๔||๑o||๖๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก ซิมรัน ซูค นิวาส ||  ไป๋ 
กเลอาณ ดุค โฮวตั นาซ ||๑||  อนดฺั กแร่ห์ ปรัภ เก กนุ กาโวห์่ ||  สตัคุร อปันา สดั สดา มนาโวห์่ ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร 
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กา สจั สบดั กมาโวห์ ||  เทร็ กัร๋ แบเธ ปรัภ อปันา ปาโวห์ ||๒||  ปัร กา บุรา นา ราโค่ห์ จีต ||  ตุม โก ดุค นฮี ป่าอี มีต 
||๓||  ฮรั ฮรั ตนัตฺ มนัตฺ คุร ดีนาห์ ||  เอห์้ ซุค นานกั อนัเดน็ จีนาห์ ||๔||๑๑||๖๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ นีจ โก โกอี 
นา ยาแน ||  นาม ยปัต โอห์้  จะโฮ่ กนุท มาแน ||๑||  ดรัซนั มาโก เดห์้ เปอาเร ||  ตุมรี เซวา กอน กอน นา ตาเร ||๑|| 
รเฮา ||  ยา แก นิกทั นา อาแว   โกอี ||  สกลั สริสทฺ ÍØÍÒ เก จรัน มลั โต่อี ||๒||  โย ปรานี กาฮู นา อาวตั กาม ||  ซนัตฺ 
ประสาด ตา โก ยปัปีแอ นาม ||๓||  ซ่าถซงัค ์มนั โซวตั ยาเก ||  ตบั ปรัภ นานกั มีเธ ลาเก ||๔||๑๒||๖๓||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  เอโก เอกี  แนน นิฮาโร ||  สดา สดา ฮรั นาม สะหม่าโร ||๑||    
     
 ราม รามา รามา กุน กาโว ||  ซนัตฺ ประตาป ซ่าถ แก ซงัเก ฮรั ฮรั นาม ติอ่าโว เร ||๑|| รเฮา ||  สกลั สมกัรี ยา แก ซูต 
ปโรอี ||  กทั กทั อนัตรั รเวอา โซอี ||๒||  โอปัต ปัรโล คิน แม่ห์ กรัตา ||  อาป อเลปา นิรกนุ แร่ห์ตา ||๓||  กะรัน 
กราวนั อนัตรัยามี ||  อนนัดฺ กแร นานกั กา สุอามี ||๔||๑๓||๖๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โกท ยนมั เก รเฮ่ ปะหวา่เร ||  
ดุลบัภ ์เดห์้ ยตีี นฮี ห่าเร ||๑||  เกล็บิค บินาเซ ดุค ดะรัด ดูรฺ ||  เป๋ย ปุนีต ซนัตนั กี ตุ๋ร ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ เก ซนัตฺ 
อุถ่ารัน โยก ||  เตส็ เป่เท ยสิ ตุ๋ร ซนัโญก ||๒||  มนั อนนัดฺ มนัตรึ คุร ดีอา ||  ตริสนั บุฉ่ี มนั เน่ห์จลั ทีอา ||๓||  นาม 
ปะดารัท นอ เน็ถ เซ็ถ ||  นานกั คุร เต ปาอี บุตถฺ ||๔||๑๔||๖๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มิที เตอาส อเกอาน อนัเถ่เร ||  
ซ่าถ เซวา อกัข ์กทัเท กะเนเร ||๑||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะนา ||  คุร เซวา เต เป๋ย มนั นิรมลั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม สุนา 
||๑|| รเฮา ||  บินเซโอ มนั กา มูรัค ด่ีธา ||  ปรัภ กา ป่าณา ลากา มีธา ||๒||  คุร ปูเร เก จรัณ กะเฮ ||  โกท ยนมั เก ปาป 
ลเฮ่ ||๓||  รตนั ยนมั เอห์้ สพลั เป่ยอา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ กรี เมยอา ||๔||๑๕||๖๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร อปันา 
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สดั สดา สะหม่าเร ||  คุร เก จรัน เกศ ซงัค ์จ่าเร ||๑||  ยาก เร มนั ยากนัฮาเร ||  เบน็ ฮรั อวรฺั นา อาวสั กามา จู่ธา โม่ห์ 
มิเทอา ปซาเร ||๑|| รเฮา ||  คุร กี บาณี เซ็ว รังค ์ลาย ||  คุร กิรปาล โฮย ดุค ยาย ||๒||  คุร เบน็ ดูยา น่าฮี เทา ||  คุร 
ดาตา คุร เดแว เนา ||๓||  คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั อาป ||  อาธ แป้ฮรั นานกั คุร ยาป ||๔||๑๖||๖๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  
อาเป   เปด บิสทารี ซาค ||  อปันี เคตี อาเป   ราค ||๑||  ยตั กตั เปโค เอแก โอฮี้ ||  กทั กทั อนัตรั อาเป   โซอี ||๑|| รเฮา 
||  อาเป   ซูร กิรัณ บิสทาร ||  โซอี กปัุต โซอี อาการฺ ||๒||  ซรัคุณ นิรคุณ ทาแป เนา ||  โดห์ เมล็ เอแก กีโน เธา ||๓||  
กโฮ่ นานกั คุร ปะหราํ ป๋อ โคยอา ||  อนดั รูป ซภั แนน อโลยอา ||๔||๑๗||๖๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕||  อุกตั เซอานปั กิชู 
นา ยานา ||    
     
 เดน็ แรณ เตรา นาม วคานา ||๑||  แม นิรกนุ คุณ น่าฮี โกย ||  กะรัน กราวนัฮาร ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา ||  มูรัค มุกตัถฺ 
อเกอาน อวจีารี  ||  นาม เตเร กี อาส มนั ต่ารี ||๒||  ยปั ตปั ซนัยมั      กะรัม นา ซ่าถ่า ||  นาม ประภู กา มแน่ห์ อราถ่า 
||๓||  กิชู นา ยานา มตั เมรี โทรี ||  บินวตั นานกั โอท ปรัภ โตรี ||๔||๑๘||๖๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕||  ฮรั ฮรั อกัครั โดย 
เอห์้  มาลา ||  ยปัต ยปัต เป๋ย ดีน ดยัอาลา ||๑||  กะโร เบนตี สตัคุร อปันี     ||  กรั กิรปา ราโค่ห์ ซรัณาอี โม โก เดโฮ 
ฮเร ฮรั ยปันี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั มาลา อุร อนัตรั ต่าแร ||  ยนมั มรัณ กา ดูค นิวาแร ||๒||  ฮิรแด สมาแล มุค ฮรั ฮรั โบแล 
||  โซ ยนั เอต็ อุต กะแตห์ นา โดแล ||๓||  กโฮ่ นานกั โย ราแจ นาย ||  ฮรั มาลา ตา แก ซงัค ์ยาย ||๔||๑๙||๗o||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ กา ซภั กิช เตส็ กา โฮย ||  เตส็ ยนั เลป นา เบอาแป โกย ||๑||  ฮรั กา เซวกั สดั ฮี มุกตา ||  โย กิช 
กแร โซอี ป๋ัล ยนั แก อตั นิรมลั ดาส กี ยกุตา ||๑|| รเฮา ||  สกลั เตอาก ฮรั ซรัณี อายอา  ||  เตส็ ยนั กฮ่า เบอาแป 
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มายอา ||๒||  นาม นิถาน ยา เก มนั ม่าเฮ ||  เตส็ โก จินตา สุปแน น่าเฮ ||๓||  กโฮ่ นานกั คุร ปูรา ปายอา ||  ปะรัม 
โม่ห์ สกลั บินซายอา ||๔||๒o||๗๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โย สุประซนั โฮยโอ ปรัภ เมรา ||  ตาน ํดูค ปะรัม กโฮ่ แกเซ 
เนรา ||๑||  ซุน ซุน ยวีา โซย ตุหม่ารี ||  โม่ห์ นิรกนุ โก เล่โฮ อุถ่ารี ||๑|| รเฮา ||  เมท็ เกยอา ดูค บิซารี จินตา ||  พลั 
ปายอา ยปั สตัคุร มนัตา ||๒||  โซอี สตั สตั แฮ โซย ||  ซิมมรั ซิมมรั รัค กนัธฺ โปรย ||๓||  กโฮ่ นานกั กอน โอห์้  
กรัมา ||  ยา แก มนั วสัเซอา ฮรั นามา ||๔||๒๑||๗๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กาม กโรถ อหงัการ วกิเูต ||  ฮรั ซิมรัน กรั 
ฮรั ยนั ชูเท ||๑||  โซย รเฮ่ มายอา มดั มาเต ||  ยากตั ปะกตั ซิมรัต   ฮรั ราเต ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ ปะรัม บโฮ่ โยน 
ปาหวา่ยอา ||  อสัเทร็ ปะกตั ฮรั จรัณ ติอ๋ายอา ||๒||  บนัถัน่ อั้นถฺ กปู กแร่ห์ เมรา ||  มุกเต ซนัตฺ บุแฉ่ห์ ฮรั เนรา ||๓||  
กโฮ่ นานกั โย ปรัภ ซรัณาอี ||  อีฮา ซุค อาแก กตั ปาอี ||๔||๒๒||๗๓||    
     
 อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ตู เมรา ตรังค ์ฮมั มีน ตุมาเร ||  ตู เมรา ธากรุ ฮมั เตแร ดุอาเร ||๑||  ตูน ํเมรา กรัตา ฮอ เซวกั เตรา 
||  สรัณ กะฮี ปรัภ กนีุ กะเฮรา ||๑|| รเฮา ||  ตู เมรา ยวีนั ตู อาถารฺ ||  ตุแฉ่ห์ เปค บิกแซ กอลาร ||๒||  ตู เมรี กตั ปัต ตู 
ปัรวาน ||  ตู ซมัรัท แม เตรา ตาณ ||๓||  อนัเดน็ ยปัโป นาม คุณตาซ ||  นานกั กี ปรัภ แป้ห์ อรัดาส ||๔||๒๓||๗๔||  
อาซา แม่ฮลั ๕ ||  โรวนัฮาแร จู่ธ กมานา ||  หสั หสั โศก กะรัต เบกานา ||๑||  โก มูอา กา แก กัร๋ กาวนั ||  โก โรแว 
โก หสั หสั ปาวนั ||๑|| รเฮา ||  บาล บิวสัทา เต บิรถ่านา ||  ปฮุจ นา มูกา เพร็ ปัชตานา ||๒||  ตเรห์ คุณ แม่ห์ วรัแต 
ซนัซารา ||  นรัก สุรัก เพร็ เพร็ ออตารา  ||๓||  กโฮ่ นานกั โย ลายอา นาม ||  สพลั ยนมั ตา กา ปัรวาน ||๔||๒๔||๗๕||  
อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โซย รฮี ปรัภ คบรั นา ยานี ||  โป๋ร เป่ยอา บฮุร ปัชตานี ||๑||  ปริแอ เปรม แซ่ฮจัยฺ มนั อนดฺั ตะโร 
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รี ||  ปรัภ มิลเบ กี ลาลซา ตา เต อาลซั กฮ่า กะโร รี ||๑|| รเฮา ||  กรั แม่ห์ อมัฤต อาณ นิสาเรโอ ||  คิซรั เกยโอ ปู๋ ม ปัร 
ดาเรโอ ||๒||  ซาดฺ โม่ห์ ลาดี อหงักาเร  ||  โดส น่าฮี ปรัภ กรัแณฮาเร ||๓||  ซ่าถซงัค ์มิเท ปะรัม อรัถ่าเร ||  นานกั เมลี 
ศิรยณัฮาเร ||๔||๒๕||๗๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน กมลั กี อาส เปอาเร ||  ยมักนักรั นสั เกย วจิาเร ||๑||  ตู จิต อาแวห์่ 
เตรี เมยอา ||  ซิมรัต   นาม สกลั โรค เคยอา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ดูค เดแวห์่ เอารา โก ||  ปฮุจ นา ซาแกห์ ยนั เตเร โก 
||๒||  ดะรัส เตเร กี เปอาส มนั ลากี ||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ บแซ แบรากี ||๓||  นานกั กี อรัดาส สุณีแย ||  เกวลั นาม ริเด 
แม่ห์ ดีแย ||๔||๒๖||๗๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตริปตาโน มิเท ยนัยาล ||  ปรัภ อปันา โฮยอา กิรปาล ||๑||  ซนัตฺ 
ประสาด ปะลี บนี ||  ยา แก กแร่ห์ ซภั กิช แฮ ปูรัน โซ เป่เทอา นิรแภ ตะนี ||๑|| รเฮา ||  นาม ดริรายอา ซ่าถ กริปาล ||  
เมท็ กอี ปูค มฮ่า บิกราล ||๒||  ธากุร อปัแน กีนี ดาต ||  ยลนั บุฉ่ี มนั โฮอี ซานตฺํ ||๓||  เมท็ กอี ป๋าลฺ มนั แซ่ฮจัยฺ 
สะมานา ||    
     
 นานกั ปายอา นาม คยานา ||๔||๒๗||๗๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ธากรุ เซ็ว ยา กี บนั อาอี  ||  โป่ยนั ปูรัน รเฮ่ อะข่าอี  
||๑||  กะชู นา โทรา ฮรั ปักตนั โก ||  คาต ครัจตั บิละชตั เดวนั โก ||๑|| รเฮา ||  ยา กา ตะนี อะกมั กซุาอี ||  มานุค กี 
กโฮ่ เกต จลาอี ||๒||  ยา กี เซวา ดสั อสัทฺ ซิถ่าอี ||  ปะลกั ดิสทฺ ตา กี ลาโกห์ ปาอี ||๓||  ยา โก ดยัอา กแร่ห์ เมเร 
สุอามี ||  กโฮ่ นานกั น่าฮี เตน็ กามี ||๔||๒๘||๗๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โย แม อปันา สตัคุร ติอ๋ายอา ||  ตบั เมแร มนั 
มฮ่า ซุค ปายอา ||๑||  เมท็ กอี กะณตั บินาเซ็ว ซนัซา ||  นาม รัตเต ยนั เป๋ย ปักวนัตา ||๑|| รเฮา ||  โย แม อปันา ซาฮิบ 
จีต ||  ตอ ป๋อ มิเทโอ เมเร มีต ||๒||  โย แม โอท กะฮี ปรัภ เตรี ||  ตาน ํปูรัน โฮอี มนัซา เมรี ||๓||  เดค จลิต มนั เป๋ย 
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ดิลาซา ||  นานกั ดาส เตรา ปัรหวา่ซา ||๔||๒๙||๘o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อนัเด็น มูซา ลาจยฺ ทุกาอี ||  กิรัต กปู แม่ห์ 
ค่าเฮ มิธาอี ||๑||  โซจตั ซาจตั แรน บิฮานี ||  อเน็ก รังค ์มายอา เก จิตวตั กบัฮู นา ซิมแร ซาเร็งปานี ||๑|| รเฮา ||  ดรุม 
กี ชายอา เน่ห์จลั กแร่ห์ บานเํถ่อา ||  กาล แก พานสฺํ สกตั ซรั ซานเํถ่อา    ||๒||  บาลู กนารา ตรังค ์มุค อายอา  ||  โซ 
ทาน มูร เน่ห์จลั กรั ปายอา ||๓||  ซ่าถซงัค ์ยปัเปโอ ฮรั ราย ||  นานกั ยแีว ฮรั คุณ กาย ||๔||๓o||๘๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ 
ดุตุเก ๙ ||  อุน  แก ซงัค ์ตู กรัตี เกลฺ ||  อุน  แก ซงัค ์ฮมั ตุม ซงัค ์เมล ||  อุนห์  แก ซงัค ์ตุม ซภั โกอู โลแร ||  โอส 
บินา โกอู มุค นฮี โยแร ||๑||  เต แบรากี กฮ่า สมาเอ ||  เตส็ เบน็ ตุฮี โดเห่รี รี ||๑|| รเฮา ||  อุนห์  แก ซงัค ์ตู กแร่ห์ 
แม่ห์ ม่าฮรั ||  อุนห์  แก ซงัค ์ตู โฮอี แฮ ยา่ฮรั ||  อุนห์  แก ซงัค ์ตู รัคคี ปะโปล ||  โอส บินา ตูน ํฉุทกี โรล ||๒||  
อุนห์  แก ซงัค ์เตรา มาน มหตั ||  อุนห์  แก ซงัค ์ตุม ซาก ยกตั ||  อุนห์  แก ซงัค ์เตรี ซภั เบถ็ ทาที ||  โอส บินา ตูน ํ
โฮอี แฮ มาที ||๓||  โอห์้ แบรากี มแร นา ยาย ||  หุกเม บาถ่า การ กมาย ||  โยร วโิชเร นานกั ทาป ||  อปันี กดุรัต 
ยาแณ อาป ||๔||๓๑||๘๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 นา โอห์้ มรัตา นา ฮมั ดะเรอา ||  นา โอห์้ บินแซ นา ฮมั กเรอา ||  นา โอห์้ นิรถนั นา ฮมั ปู่ เค ||  นา โอส ดูค นา ฮมั 
โก ดูเค ||๑||  อวรฺั นา โกอู มารันวารา ||  ญีโอ ฮมารา ญีโอ เดนฮารา ||๑|| รเฮา ||  นา อุส บนัถัน่ นา ฮมั บาเถ่ ||  นา 
อุส ตัน่ถ่า นา ฮมั ต่าเถ่ ||  นา อุส แมลฺ นา ฮมั โก แมลา ||  โอส อนนัดฺ ตา ฮมั สดั เกลา ||๒||  นา อุส โซจ นา ฮมั โก 
โซจา ||  นา อุส เลป นา ฮมั โก โปจา ||  นา อุส ปูค นา ฮมั โก ตริสนา ||  ยา โอห์้  นิรมลั ตาน ํฮมั ยจันา ||๓||  ฮมั กิช 
น่าฮี เอแก โอฮี้ ||  อาแก ปาแช เอโก โซอี ||  นานกั คุร โคเอ ปะหราํ ป่ังกา ||  ฮมั โอย เมล็ โฮเอ เอก็ รังกา 
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||๔||๓๒||๘๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อเน็ก ป๋านตฺ กรั เซวา กรีแอ ||  ญีโอ ปราน ตัน๋ อาแก ตะรีแอ ||  ปานี ปะคา กะโร 
ตจัยฺ อภิมาน ||  อเน็ก บาร ยาอีแอ กรุบาน ||๑||  ซาอี สุห่ากณั โย ปรัภ ป่าอี ||  เตส็ แก ซงัค ์มิโล เมรี มาอี ||๑|| รเฮา ||  
ดาซนั ดาซี กี ปันฮาร ||  อุนห์  กี เรณ บแซ ญีอ ์นาล ||  มาแท ปาก ตา ปาโว ซงัค ์||  มิแล สุอามี อปัแน รังค ์||๒||  
ยาป ตาป เดโว ซภั เนมา ||  กะรัม ตะรัม อรัโป ซภั โห่มา ||  กรับ โม่ห์ ตจัยฺ โฮโว เรน ||  อุนห์  แก ซงัค ์เดโค ปรัภ 
แนน ||๓||  นิมคั นิมคั เอฮี้ อาราโถ่ ||  ดินสั แรณ เอห์้ เซวา ซ่าโถ่ ||  เป๋ย กริปาล กปุาล โคบินดฺ ||  ซ่าถซงัค ์นานกั 
บคัซินดฺ ||๔||๓๓||๘๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ กี ปรีต สดา ซุค โฮย ||  ปรัภ กี ปรีต ดุค ลแก นา โกย ||  ปรัภ กี 
ปรีต ห่อแม มลั โคย ||  ปรัภ กี ปรีต สัด นิรมลั โฮย ||๑||  สุโนห์ มีต แอซา      เปรม เปอาร ||  ญีอ ์ปราน กทั กทั 
อาถารฺ ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ กี ปรีต เป๋ย สกลั นิถาน ||  ปรัภ กี ปรีต ริแด นิรมลั นาม ||  ปรัภ กี ปรีต สดั โซ่ภาวนัตฺ ||  
ปรัภ กี ปรีต ซภั มิที แฮ จินตฺ ||๒||  ปรัภ กี ปรีต เอห์้ เป่าวย์ลั ตแร ||  ปรัภ กี ปรีต ยมั เต นฮี ดะแร ||  ปรัภ กี ปรีต 
สกลั อุถ่าแร ||  ปรัภ กี ปรีต จลัแล ซงักาแร ||๓||  อาโปห์ โกอี มิแล นา ปู่ แล ||  ยสิ กริปาล เตส็ ซ่าถซงัค ์กู่แล ||  กโฮ่ 
นานกั เตแร กรุบาณ ||  ซนัตฺ โอท ปรัภ เตรา ตาณ ||๔||๓๔||๘๕ ||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปู่ ปัต โฮย แก ราจยฺ กมายอา ||  
กรั กรั อะนรัท วฮิาฉ่ี มายอา ||    
     
 ซนัจตั ซนัจตั แทลี กีนีห์ ||  ปรัภ อุส เต ดาร อวรั โก ดีนีห์ ||๑||  กาจ กกัรีอา อั้มภฺ มะฉะรีอา ||  กรับ กรับ ÍØÍÒhU 
แม่ห์ ปะรีอา ||๑|| รเฮา ||  นิรภอ โฮยโอ เป่ยอา นิฮงักา ||  จีต นา อายโอ  กรัตา ซงักา ||  ลสักรั โยเร กีอา ซมับาฮา ||  
นิกเซอา พกู ตา โฮย เกยโอ สุอา้ฮา ||๒||  อูเจ มนัดรั แม่ฮลั อรั รานี ||  หสัตฺ โก่เร โยเร มนั ป่านี ||  วดั ปัรวาร ปูต อรั 
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ต่ีอา ||  โม่ห์ ปะเจ ปัจ อนัถ่า มูอา ||๓||  ยแินห์ อุปาฮา ติแนห์ บิน่าฮา ||  รังค ์รัสซา แยเซ สุปน่าฮา ||  โซอี มุกตา เตส็ 
ราจยฺ มาล ||  นานกั ดาส ยสิ คซมั ดยัอาล ||๔||๓๕||๘๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เอน็ห์ เซ็ว ปรีต กรี กะเนรี ||  โย มิลีแอ 
ตอ วแถ่ วเถ่รี ||  กลั จมัรี เยว็ โชแด น่าฮี ||  ลาก ฉุโท สัตคุร กี ปาอี ||๑||  ญกั โม่ห์นี ฮมั เตอาก กวาอี ||  นิรกนุ 
มิเลโอ วย ีวถ่าอี ||๑|| รเฮา ||  แอซี   ซุนดรั มนั โก โม่แฮ ||  บาท กาท กแร่ห์ บนั บนั โยแ่ฮ ||  มนั ตนั ลาแก โฮย แก 
มีธี ||  คุร ประสาด แม โคที ดีธี ||๒||  อะกรัก อุสเก วดัเด ธะกาอู ||  โชแดห์ น่าฮี บาป นา มาอู ||  เมลี อปัเน อุน  เล 
บานเํถ่ ||  คุร กิรปา เต แม สกัเล ซาเถ่ ||๓||  อบั โมแร มนั เป่ยอา อนนัดฺ ||  ป๋อ จูกา ทูเท ซภั พนัดฺ ||  กโฮ่ นานกั ยา 
สตัคุร ปายอา ||  กัร๋ สกัลา แม ซุคี บซายอา ||๔||๓๖||๘๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อาธ แป้ฮรั นิกทั กรั ยาแน ||  ปรัภ กา 
กีอา มีธา มาแน ||  เอก นาม ซนัตนั อาถารฺ ||  โฮย รเฮ่ ซภั กี ปัก ชาร ||๑||  ซนัตฺ แร่ฮตั สุโนห์ เมเร ป่าอี ||  ÍØÍÒ กี 
แม่ห์มา กะทนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  วรัตณั ยา แก เกวลั นาม ||  อนดั รูป กีรตนั บิสราม ||  มิตรึ สัตรู ยา แก เอก 
สมาแน ||  ปรัภ อปัเน   เบน็ อวรฺั นา ยาแน ||๒||  โกท โกท อกัข ์กาทนัฮารา ||  ดุค ดูรฺ กะรัน ญีอ ์เก ดาตารา ||  
ซูระปีร บจนั เก บลี ||  กอลา บปัรี ซนัตี ชลัลี ||๓||  ตา กา ซงัค ์บาแช่ห์ สุรเดว ||  อโม่ฆ ดะรัส สพลั ยา กี เซว ||  กรั 
โยร นานกั กเร อรัดาส ||  โม่ห์ ซนัแตห์ แท่ฮลั ดีแย คุณตาซ ||๔||๓๗||๘๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั ซูค ยปั เอแก 
นาม ||  สกลั ตะรัม ฮรั เก คุณ กาม ||  มฮ่า ปวติตรึ ซ่าถ กา ซงัค ์||    
     
 ยสิ เป่ทตั ลาแก ปรัภ รังค ์||๑||  คุร ประสาด โอย อานนัดฺ ปาแว ||  ยสิ ซิมรัต   มนั โฮย ประกาซา ตา กี กตั เมต็ 
แกฮ้นั นา ยาแว ||๑|| รเฮา ||  วรัต เนม มยนั เตส็ ปูญา ||  เบด ปุราน เตน็ ซิมรัต สุนียา ||  มฮ่า ปุนีต ยา กา นิรมลั ทาน 
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||  ซ่าถซงัคตั ยา แก ฮรั ฮรั นาม ||๒||  ปรักเทโอ โซ ยนั สกัเล ปะหวนั ||  ปะติต ปุนีต ตา กี ปัก เรน ||  ยา โก เป่เทโอ 
ฮรั ฮรั ราย ||  ตา กี กตั เมต็ กะทนั นา ยาย ||๓||  อาธ แป้ฮรั กรั โยร ติอ่าโว ||  อุน  ซ่าถ่า กา ดรัซนั ปาโว ||  โม่ห์ 
กะรีบ โก เล่โฮ รลาย ||  นานกั อาย  เปย ซรัณาย ||๔||๓๘||๘๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อาธ แป้ฮรั อุดกั อิสอานี ||  สดั ฮี 
โปคค ์ลกาย สุเกอานี      ||  บิรทา กาฮู โชแด น่าฮี ||  บฮุร บฮุร เตส็ ลาแกห์ ปาอี ||๑||  ซาล      กิราม ฮมาแร เซวา ||  
ปูญา อรัจา บนัดนั เดวา ||๑|| รเฮา ||  กัน่ทา ยา กา สุนีแอ จะโฮ่ กนุท ||  อาซนั ยา กา สดา แบกนุธฺ ||  ยา กา จะวรั ซภั 
อูปัร จู่แล ||  ตา กา ตู่ป สดา ปัรพแุล ||๒||  กทั กทั ซมัปัท แฮ เร ยา กา ||  อะปัก สภา ซงัค ์แฮ ซ่าถ่า ||  อารฺตี กีรตนั 
สดา อนนัดฺ ||  แม่ห์มา ซุนดรั สดา เบอนัตฺ ||๓||  ยแิซห์ ปราปัต เตส็ ฮี แล่ห์นา ||  ซนัตฺ จรัน โอห์้ อายโอ  ซรันา ||  
หาท จเรโอ ฮรั ซาล      กิราม ||  กโฮ่ นานกั คุร กีโน ดาน ||๔||๓๙||๙o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปดา๑ ||  เยห์่ แปแด 
ลูที ปันฮารี ||  โซ มารัก ซนัตนั ดูรารี ||๑||  สตัคุร ปูแร สาจ กะเฮอา ||  นาม เตเร กี มุกเต บีที ยมั กา มารัก ดูรฺ รเฮอา 
||๑|| รเฮา ||  แยห์ ลาลจั ยากาตี ก่าท ||  ดูรฺ รฮี โอห์้  ยนั เต บาท ||๒||  แยห์ อาวเท บฮตั กัน๋ ซาท ||  ปารบรัมห์ เก ซงักี 
ซ่าถ ||๓||  จิตรึ กปัุต ซภั ลิคเต เลคา ||  ปะกตั ยนา โก ดริสทฺ นา เปคา ||๔||  กโฮ่ นานกั ยสิ สตัคุร ปูรา ||  วาเย ตา แก 
อนัฮดั ตูรา ||๕||๔o||๙๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปดา ๑ ||  ซาถู่   ซงัค ์ซิคายโอ    นาม ||  สรับ   มโนรัท ปูรัน กาม ||  บุจฉฺ 
กอี ตริสนา ฮรั ยะแซห์  อะข่าเน ||  ยปั ยปั ยวีา ซารัคปาเน      ||๑||  กะรัน กราวนั สรัน ปะเรอา ||  คุร ปัรสาด แซ่ฮจัยฺ 
กัร๋ ปายอา มิเทอา อนัเถ่รา จนัดฺ จเรอา ||๑|| รเฮา ||    
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 ลาล ยเวฮรั ปะเร ปันด๋าร ||  โตท นา อาแว   ยปั นิรังการ ||  อมัฤต สบดั ปีแว ยนั โกย ||  นานกั ตา กี ปะรัม กตั โฮย 
||๒||๔๑||๙๒||  อาซา กัร๋ ๗ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั กา นาม ริแด เน็ต ติอ๋าอี ||  ซงักี ซาที สกลั ตรานอีํ ||๑||  คุร เมแร ซงัค ์
สดา แฮ นาเล ||  ซิมมรั ซิมมรั เตส็ สดา สะหม่าเล ||๑|| รเฮา ||  เตรา กีอา มีธา ลาแก ||  ฮรั นาม ปะดารัท นานกั 
มานแํก ||๒||๔๒||๙๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ซาถู่   ซงัคตั ตเรอา ซนัซาร ||  ฮรั กา นาม มแน่ห์ อาถารฺ ||๑||  จรัน กมลั 
คุรเทว เปอาเร ||  ปูแญห์ ซนัตฺ ฮรั ปรีต เปอาเร ||๑|| รเฮา ||  ยา แก มสัตกั ลิเคอา ปาก ||  กโฮ่ นานกั ตา กา เทร็ 
โซหาก ||๒||๔๓||๙๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มีธี อาเกอา เป็ร กี ลากี ||  ซอกนั กัร๋ กี กนัตฺ เตอากี ||  ปริแอ โซห่ากนั 
ซีการ กรี ||  มนั เมเร กี ตะปัต ฮรี ||๑||  ปะโล เป่ยโอ ปริแอ กะเฮอา มาเนอา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ เอส็ กัร๋ กา ยาเนอา || รเฮา 
||  ฮอ บนัดี ปริอา คิจยฺมตัดาร ||  โอห์้ อบินาซี อะกมั อปารฺ ||  เล ปะคา ปริแอ จัล่โล ปาเอ ||  ปาก เกย ปันจฺ ดูต ลาเว 
||๒||  นา แม กลุ นา โซ่ภาวนัตฺ ||  เกอา ยานา เกว็ ป่านี กนัตฺ ||  โม่ห์ อนาท กะรีบ นิมานี ||  กนัตฺ ปะกรั ฮมั กีนี รานี 
||๓||  ยบั มุค ปรีตมั ซายนั ลากา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ เมรา ตัน๋ โซห่ากา ||  กโฮ่ นานกั โมรี ปูรัน อาซา ||  สตัคุร เมลี ปรัภ 
คณตาซา ||๔||๑||๙๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มาแท ตริกทีุ ดริสทฺ กรูร ||  โบแล กอรา เยห์่บา กี พรู ||  สดา ปู่ คี เป็ร 
ยาแน ดูรฺ ||๑||  แอซี   อิสตรี เอก็ ราม อุปาอี  ||  อุน  ซภั ญกั คายอา ฮมั คุร ราเค เมเร ป่าอี || รเฮา ||  ปาย ธกักอลี ซภั 
ญกั โยเฮอา ||  บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเดว็ โม่เฮอา ||  คุรมุข นาม ลเก เซ โซเฮอา ||๒||  วรัต เนม กรั ทาเก ปุแน่ห์จรันา ||  
ตทั ตีรัท ปะเว ซภั ตัร่นา ||  เซ อุบเร เย สตัคุร กี ซรันา ||๓||  มายอา โม่ห์ ซภัโภ ญกั บาถ่า ||  ห่อแม ปะแจ มนัมุค 
มูราคา ||  คุร นานกั บา้ห์ ปะกรั ฮมั ราคา ||๔||๒||๙๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ   ดูค ยบั บิสแร่ห์ สุอามี ||  อีฮา อูฮา 
กาม นา ปรานี ||๑||  ซนัตฺ ตริปตาเซ ฮรั ฮรั เตอ๋าย ||    
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 กรั กิรปา อปัแน นาย ลาย สรับ   ซูค ปรัภ ตุมรี รยาย || รเฮา ||  ซงัค ์โฮวตั โก ยานตั ดูรฺ || โซ ยนั มรัตา เน็ต เน็ต จู๋ร 
||๒||  เยน็ ซภั กิช ดีอา เตส็ จิตวตั น่าเฮ ||  มฮ่า บิเคอา แม่ห์ เดน็ แรน ยา่เฮ ||๓||  กโฮ่ นานกั ปรัภ ซิมโร่ห์ เอก ||  กตั 
ปาอีแอ คุร ปูเร เทก ||๔||๓||๙๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ยปัต มนั ตนั ซภั ฮเรอา ||  กลัมลั โดค สกลั ปัรหะเรอา 
||๑||  โซอี ดิวสั ปะลา เมเร ป่าอี ||  ฮรั กนุ กาย ปะรัม กตั ปาอี || รเฮา ||  ซ่าถ ยนา เก ปูเญ แปรฺ ||  มิเท อุปัดแร่ห์ มนั 
เต แบรฺ ||๒||  คุร ปูเร เมล็ จะกรั จุกายอา ||  ปันจฺ ดูต ซภั วสักตั อายอา  ||๓||  ยสิ มนั วสัเซอา ฮรั กา นาม ||  นานกั 
เตส็ อูปัร กรุบาน ||๔||๔||๙๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  กาว เล่ห์ ตู กาวนัฮาเร ||  ญีอ ์เป็นดฺ เก ปราน อถ่าเร ||  ยา กี เซวา 
สรับ   ซุค ปาแวห์ ||  อวรั กาฮู แป้ห์ บฮุร นา ยาแวห์ ||๑||  สดา อนนัดฺ อนนัดี ซาฮิบ กนุ นิถาน เน็ต เน็ต ยาปีแอ ||  
บลัฮารี เตส็ ซนัตฺ เปอาเร ยสิ ประสาด ปรัภ มนั วาซีแอ || รเฮา ||  ยา กา ดาน นิคูแท น่าฮี ||  ปะลี ปาต ซภั แซ่ฮจัยฺ 
สมาฮี ||  ยา กี บคสั นา เมแท โกอี ||  มนั วาซาอีแอ ซาจา โซอี ||๒||  สกลั สมกัรี กแร่ห์ ยา แก ปูรัน ||  ปรัภ เก เซวกั 
ดูค นา จู่รัน ||  โอท กะฮี นิรภอ ปัด ปาอีแอ ||  ซาส ซาส โซ กนุ เน็ถ กาอีแอ ||๓||  ดูรฺ นา โฮอี กตัฮู ยาอีแอ ||  นะดรั 
กเร ตา ฮรั ฮรั ปาอีแอ ||  อรัดาส กรี ปูเร คุร ปาส ||  นานกั มงัแก ฮรั ตัน๋ ราส ||๔||๕||๙๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัทเม 
มิเทอา ตนั กา ดูค ||  มนั สกลั โก โฮอา ซูค ||  กรั กิรปา คุร ดีโน เนา ||  บลั บลั เตส็ สตัคุร โก เยา ||๑||  คุร ปูรา 
ปายโอ เมเร ป่าอี ||  โรค โศก ซภั ดูค บินาเซ สตัคุร กี ซรัณาอี || รเฮา ||  คุร เก จรัน ฮิรแด วซาเอ ||  มนั จินตตั สกัเล 
พลั ปาเอ ||  อคนั บุฉ่ี ซภั โฮอี ซานตฺํ ||  กรั กิรปา คุร กีนี ดาต ||๒||  นิทาเว โก คุร ดีโน ทาน ||  นิมาเน โก คุร กีโน 
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มาน ||  บนัถัน่ กาท เซวกั กรั ราเค ||  อมัฤต บานี รัสนา จาเค ||๓||  วดัแด ปาก ปูญ คุร จรันา ||  สกลั เตอาก ปาอี 
ปรัภ ซรันา ||    
     
 คุร นานกั ยา โก เป่ยอา ดยัอาลา || โซ ยนั โฮอา สดา นิฮาลา ||๔||๖||๑oo||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  สัตคุร ซาแจ ดีอา 
เปจยฺ ||  เจร็ ยวีนั อุปเยอา ซนัโญก ||  อุดแร ม่าเฮ อาย  กีอา นิวาส ||  มาตา แก มนั บฮุต บิกาซ ||๑||  ยาํเมอา ปูต 
ปะกตั โควนิดฺ กา ||  ปรักเทอา ซภั แม่ห์ ลิเคอา ตุ๋ร กา || รเฮา ||  ดะซี มาซี หุกมั บาลกั ยนมั ลีอา ||  มิเทอา โศก มฮ่า 
อนนัดฺ ทีอา ||  คุรบาณี ซะคี อนนัดฺ กาแว ||  ซาเจ ซาฮิบ แก มนั ป่าแว ||๒||  วถ่ี เวล บโฮ่ ปีรี จาลี ||  ตะรัม กะลา ฮรั 
บนัถฺ บฮาลี ||  มนั จินเดอา สตัคุรู   ดิวายอา ||  เป๋ย อะจินตฺ   เอก เลว็ ลายอา ||๓||  เยว็ บาลกั ปิตา อูปัร กเร บโฮ่ มาณ 
||  บุลายอา โบแล คุร แก ป๋าณ ||  คุฉี ชนันี น่าฮี บาต ||  คุร นานกั ตุธา กีนี ดาต ||๔||๗||๑o๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  คุร 
ปูเร ราเคอา เด หาท ||  ประกทั เป่ยอา ยนั กา ปัรตาป ||๑||  คุร คุร ยปี คุรู คุร ติอ๋าอี ||  ญีอ ์กี อรัดาส คุรู แป้ห์ ปาอี || 
รเฮา ||  สรัน ปะเร ซาเจ คุรเทว ||  ปูรัน โฮอี เซวกั เซว ||๒||  ญีโอ เป็นดฺ โยบนั ราแค ปราน ||  กโฮ่ นานกั คุร โก 
กรุบาน ||๓||๘||๑o๒||     
 อาซา กัร๋ ๘ กาพี แม่ห์ลา ๕             เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แม บนัดา แบ ครีด สจั ซาฮิบ เมรา ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ ดา ซภั กิช แฮ เตรา ||๑||  มาณ นิมาเณ ตูน ํตะณี เตรา 
ปัรหวา่ซา ||  เบน็ ซาเจ อนั เทก แฮ โซ ยาโณห์ กาจา ||๑|| รเฮา ||  เตรา หุกมั อปารฺ แฮ โกอี อนัตฺ นา ปาเอ ||  ยสิ คุร 
ปูรา เป่ทซี โซ จลัแล รยาเอ ||๒||  จตุราอี เซอาณปา  กิแต กาม นา อาอีเเอ ||  ตุธา ซาฮิบ โย เดแว โซอี ซุค ปาอีแอ 
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||๓||  เย ลคั กะรัม กมาอีแอห์้ กิช ปแว นา บนัถ่า ||  ยนั นานกั กีตา นาม ตัร๋ โฮรฺ โชเดอา ตัน่ถ่า ||๔||๑||๑o๓||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ   ซุคา แม ป่าเลอา ฮรั เยวดั นา โกอี ||  คุร ตุเธ เต ปาอีแอ สจั ซาฮิบ โซอี ||๑||  บลัฮารี คุร อาปเณ     
สดั สดั กรุบานา ||  นาม นา วสิโร เอก็ คิน จะซา เอห์้ กีแย ดานา ||๑|| รเฮา ||  ป่ากธั สจัจา โซย แฮ ยสิ ฮรั ตัน๋ อนัตรั 
||    
     
 โซ ชูแท มฮ่า ยาล เต ยสิ คุร สบดั นิรันตรั ||๒||  คุร กี แม่ห์มา เกอา กฮ่า คุร บิเบก สตั ซรั ||  โอห์้ อาด ยกุาดี 
ยกุแกห์ ยกุ ปูรา ปัรเมซรั ||๓||  นาม ติอ่าโวห์ สดั สดา ฮรั ฮรั มนั รังเก ||  ญีโอ ปราณ ตัน๋ คุรู แฮ นานกั แก ซงัแก 
||๔||๒||๑o๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ซาอี อลคั อปารฺ โป่รี มนั วสัแซ ||  ดูค ดะรัด โรค มาย แมดา ฮภั นะแซ ||๑||  ฮอ 
วนัญา กรุบาณ ซาอี อาปเณ     ||  โฮแว อนดฺั กะหน่า มนั ตนั ยาปเณ ||๑|| รเฮา ||  บินดกั กาลห์ สุณี สจัเจ เตส็ ตะณี ||  
ซูคี ฮูน ํซุค ปาย มาย นา กีม กณี ||๒||  แนณ ปซนัโด โซย เปค มุสตาก ไป๋ ||  แม นิรกณุ เมรี มาย อาป ลรั ลาย ลอี 
||๓||  เบด กะเตบ ซนัซาร หะภา ฮูน ํบา้ห์รา ||  นานกั กา ปาตซ่าห์ ดิแซ ยา่ห์รา ||๔||๓||๑o๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ลาค 
ปะกตั อาราแถ่ห์ ยปัเต ปีโอ ปีโอ ||  กวนั ยกุตั เมลาโว นิรคุณ บิคยั ญีโอ ||๑||  เตรี เทก โควนิดฺ กปุาล ดยัอาล ปรัภ ||  
ตูน ํซภันา เก นาท เตรี สริสทฺ ซภั ||๑|| รเฮา ||  สดา สฮาอี  ซนัตฺ เปแค่ห์ สดา ฮยรู ||  นาม บิฮูนเรอา เซ มะรันห์ วซูิร 
วซูิร ||๒||  ดาส ดาสฺตณั ป๋าย มิเทอา ตินา กอณ ||  วสิเรอา ยนิาห์ นาม ตินารา ฮาล กอณ ||๓||  แยเซ ปัส ฮเรห์เอา 
แตซา ซนัซาร ซภั ||  นานกั บนัถัน่ กาท มิลาโวห์่ อาป ปรัภ ||๔||๔||๑o๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  หะเภ โทก วซิาร หิโก 
เคอาล กรั ||  จู่ธา ล่าเฮ กมุาน มนั ตนั อรัป ตัร๋ ||๑||  อาธ แป้ฮรั ซาล่าห์ ศิรยนัฮารฺ ตูน ํ||  ยวีาน ํเตรี ดาต กิรปา กแร่ห์ 
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มูน ํ||๑|| รเฮา ||  โซอี กมั กมาย เยต็ มุค อุยะลา ||  โซอี ลแก สจั ยสิ ตูน ํเดห์้ อลา    ||๒||  โย นา ดะฮนัโด มูล โซ กัร๋ 
ราส กรั ||  หิโก จิต วซาย กะเด นา ยาย มรั ||๓||  ตินาห์ เปอารา ราม โซ ปรัภ ป่าเณอา ||  คุร ปัรสาด อกทั นานกั 
วคาเณอา ||๔||๕||๑o๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยนิาห์ นา วสิแร นาม เซ กิเนเฮอา ||  เปด นา ยาโณห์ มูล ซานอีํ เยเฮอา 
||๑||  มนั ตนั โฮย นิฮาล ตุมห์ ซงัค ์เป่เทอา ||  ซุค ปายอา ยนั ปัรสาด ดุค ซภั เมเทอา ||๑|| รเฮา ||  เยเต คนัดฺ 
บแรห์มนัดฺ อุถ่าเร  เตน็ห์ เค ||  ยนิห์ มนั วธุา อาป ปูเร ปะกตั เซ ||๒||    
     
 ยสิ โน มนัเน อาป โซอี มานีแอ ||  ประกทั ปุรัค ปัรวาณ ซภั ธาอี ยานีแอ ||๓||  ดินสั แรณ อาราถ สะหม่าเล ซ่าห์ 
ซ่าห์ ||  นานกั กี โลจา ปูร สจัเจ ปาตซ่าห์ ||๔||๖||๑o๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปูร รเฮอา สรับ ธาย ฮมารา คซมั โซย ||  
เอก ซาฮิบ ศิร ฉตั ดูยา น่าเฮ โกย ||๑||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ราคณัฮาเรอา ||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกย นะดรั นิฮาเรอา 
||๑|| รเฮา ||  ปรัตปาเล ปรัภ อาป กทั กทั ซารีแอ ||  ยสิ มนั วธุา อาป เตส็ นา วซิารีแอ ||๒||  โย กิช กเร โซ อาป 
อาปัณ ป่าเณอา ||  ปักตา กา สฮาอี  ยกุ ยกุ ยาเณอา ||๓||  ยปั ยปั ฮรั กา นาม กะเด นา จู่รีแอ ||  นานกั ดะรัส เปอาส 
โลจา ปูรีแอ ||๔||๗||๑o๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เกอา โซแวห์่ นาม วซิาร กาพลั แกห์้เลอา ||  กิตี เอต็ ดรีอาย วนัญนัห์ 
แวห์่เดอา ||๑||  โบฮิทรา ฮรั จรัณ มนั จรั ลัง่ฆีอา ||  อาธ แป้ฮรั คุณ กาย ซาถู่   ซงักีแอ ||๑|| รเฮา ||  โป่แกห์ โปคค ์
อเนก  เวณ็ นาแว ซุนเญอา ||  ฮรั กี ปะกตั บินา มรั มรั รุนเนอา ||๒||  กะปัร โปคค ์สุกั้นถฺ ตนั มรัดนั มาลณา ||  เบน็ 
ซิมรัน ตนั ชาร ซรัปัร จาลณา ||๓||  มฮ่า บิคมั ซนัซาร วริะแล เปเคอา ||  ชูทนั ฮรั กี สรัณ เลค นานกั เลเคอา 
||๔||๘||๑๑o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โกย นา กิส ฮี ซงัค ์กาเฮ กรับีแอ ||  เอก นาม อาถารฺ ป่อยลั ตรับีแอ ||๑||  แม กะรีบ 
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สจั เทก ตูน ํเมเร สตัคุร ปูเร ||  เดค ตุหม่ารา ดรัสฺโน เมรา มนั ต่ีเร ||๑|| รเฮา ||  ราจยฺ มาล ยนัยาล กาจยฺ นา กิแต 
กะโน ||  ฮรั กีรตนั อาถารฺ เน่ห์จลั เอห์้ ตะโน ||๒||  เยเต มายอา รังค ์เตต ปะชาเวอา ||  ซุค กา นาม นิถาน คุรมุข 
กาเวอา ||๓||  สจัจา คุณี นิถาน ตูน ํปรัภ แกฮ้รั กมัภีเร ||  อาส ปะโหร่ซา คซมั กา นานกั เก ญีอะเร ||๔||๙||๑๑๑||  
อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ ซิมรัต   ดุค ยาย แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาอีแอ ||  แรณ ดินสั กรั โยร ฮรั ฮรั ติอ๋าอีแอ ||๑||  นานกั กา 
ปรัภ โซย ยสิ กา ซภั โกย ||  สรับ   รเฮอา ป่ัรปูร สจัจา สจั โซย ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั บา้ฮรั ซงัค ์สฮาอี  กิอาน โยก ||  
ติแซห์ อราถ มนา บินาแซ สกลั โรค ||๒||  ราคณัฮาร อปารฺ ราแค อคนั ม่าเฮ ||    
     
 ซีตลั ฮรั ฮรั นาม ซิมรัต   ตะปัต ยาย ||๓||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะหน่า นานกั ยนั ตู่รา ||  การัจ สกัเล เซ็ถ เป๋ย 
เป่เทอา คุร ปูรา ||๔||๑o||๑๑๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โคบินดฺ คุณี นิถาน คุรมุข ยาณีแอ ||  โฮย กริปาล ดยัอาล ฮรั รังค ์
มาณีแอ ||๑||  อาโวห์่  ซนัตฺ มิลาห์ ฮรั กะทา กะห่าณีอา ||  อนัเดน็ ซิมแร่ห์ นาม ตจัยฺ ลาจยฺ โลกาณีอา ||๑|| รเฮา ||  ยปั 
ยปั ยวีา นาม โฮแว อนดฺั กะหน่า ||  มิเทอา โม่ห์ ซนัซาร จู่ธา วณิสฺณา ||๒||  จรัณ กมลั ซงัค ์เน่ห์ กิแน วริะแล ลายอา 
||  ตัน๋ สุห่าวา มุค เยน็ ฮรั ติอ๋ายอา ||๓||  ยนมั มรัณ ดุค กาล ซิมรัต   เมท็ ยาวยั ||  นานกั แก ซุค โซย โย ปรัภ ป่าวยั 
||๔||๑๑||๑๑๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อาโวห์่  มีต อิกะตรึ โฮย รัส กสั ซภั ปุ่นแจห์ ||  อมัฤต นาม ฮรั ฮรั ยแปห์ เมล็ 
ปาปา มุนแจห์้ ||๑||  ตตั วจีาโร่ห์ ซนัตฺ ยะโนห์ ตา เต บิฆนั นา ลาแก ||  คีน เป๋ย ซภั ตสักฺรา คุรมุข ยนั ยาแก ||๑|| 
รเฮา ||  บุตถฺ กรีบี ครัจ แล่ห์ ห่อแม บิค ยาโรห์ ||  ซาจา หทั ปูรา ซอดา วครั นาม วาปาโรห์ ||๒||  ญีโอ เป็นดฺ ตัน๋ 
อรัเปอา เซอี ปัตวนัเต ||  อาปันเร ปรัภ ป่าเณอา เน็ต เกลฺ กรันเต ||๓||  ดุระมตั มดั โย ปีวเต บิคลี ปัต กมัลี ||  ราม 
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ระส่าเอณ็ โย รัตเต นานกั สจั อมัลี ||๔||๑๒||๑๑๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อุดมั  กีอา กรายอา อารัมภฺ รจายอา ||  นาม 
ยเป ยปั ยวีณา คุร มนัตรึ ดริรายอา ||๑||  ปาย ปแร่ห์ สตัคุรู   แก เยน็ ปะรัม บิดาเรอา ||  กรั กิรปา ปรัภ อาปณี  สจั 
ซาจยฺ สวาเรอา           ||๑|| รเฮา ||  กรั แกห์้ ลีเน อาปเณ     สจั หุกมั รยาอี ||  โย ปรัภ ดิตี ดาต ซา ปูรัน วเดอาอี ||๒||  
สดา สดา คุณ กาอีแอห์ ยปั นาม มุรารี ||  เนม นิบาเฮโอ สัตคุรู   ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๓||  นาม ตัน๋ คุณ เกา ลาภ ปูแร คุร 
ดิตา ||  วณัยาเร ซนัตฺ นานกา ปรัภ ซ่าห์ อมิตา ||๔||๑๓||๑๑๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยา กา ธากรุ ตุฮี ปรัภ ตาเก 
วดัป่ากา ||  โอห์้ สุเฮลา สดั ซุคี ซภั ปะหรํา ป๋อ ป่ากา ||๑||  ฮมั จากรั โคบินดฺ เก ธากรุ เมรา ป่ารา ||  กะรัน กราวนั 
สกลั เบถ็ โซ สตัคุรู   ฮมารา ||๑|| รเฮา ||  ดูยา น่าฮี ออร โก ตา กา ป๋อ กรีแอ ||    
     
 คุร เซวา แม่ฮลั ปาอีแอ ญกั ดุตรั ตรีแอ ||๒||  ดริสทฺ เตรี ซุค ปาอีแอ มนั ม่าเฮ นิถ่านา ||  ยา โก ตุม กิรปาล เป๋ย 
เซวกั เซ ปัรวานา ||๓||  อมัฤต รัส ฮรั กีรตะโน โก วริะลา ปีแว ||  วโยห์่ นานกั มิแล เอก นาม ริด ยปั ยปั ยแีว 
||๔||๑๔||๑๑๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ยา ปรัภ กี ฮอ เจรุลี โซ ซภั เต อูจา ||  ซภั กิช ตากา กา้นดีํแอ โทรา อรั มูจา ||๑||  
ญีอ ์ปราน เมรา ตะโน ซาฮิบ กี มนีอา ||  นาม ยแิซ แก อูยฺลี เตส็ ดาซี กะนีอา ||๑|| รเฮา ||  เวปัรวา่ห์ อนนัดฺ แม เนา 
มาณกั ฮีรา ||  รัจย ีต่าอี สดา ซุค ยา กา ตูน ํมีรา ||๒||  ซะคี สเฮรี   ซงัค ์กี สุมตั ดริราโว ||  เซโวห์่ ซาถู่   เป๋า กรั ตอ 
เน็ถ ฮรั ปาโว ||๓||  สกัลี ดาซี ธากแุร ซภั แกห์้ตี เมรา ||  ยแิซห์ ซีกาเร นานกา เตส็ ซุแคห์ บเซรา ||๔||๑๕||๑๑๗||  
อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตา กี โฮย ดาสฺรี เอห์้ อจารา ซิกข ์   รี ||  สกลั คุณา คุณ อูตฺโม ป่ัรตา ดูรฺ นา เป็ค รี ||๑||  เอห์้ 
มนั ซุนดรั อาปณา ฮรั นาม มยแีธ รังค ์รี ||  เตอาก เซอาณปั จาตุรี ตูน ํยาณ กปุาแลห์ ซงัค ์รี ||๑|| รเฮา ||  ป่ัรตา กะแฮ 
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โซ มานีแอ เอห์้ ซีการ บณาย รี ||  ดูยา เป๋า วซิารีแอ เอห์้ ตาํโบลา คาย รี ||๒||  คุร กา สบดั กรั ดีปะโก เอห์้  สตั กี 
เซจยฺ บิชาย รี ||  อาธ แป้ฮรั กรั โยร รโฮ่ ตอ เป่แท ฮรั ราย รี ||๓||  เตส็ ฮี จจัยฺ ซีการ ซภั ซาอี รูป อปารฺ รี ||  ซาอี 
โซห่ากณั นานกา โย ป่าณี กรัตาร รี ||๔||๑๖||๑๑๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ดีกนั โดลา ตอู โล โย มนั เก ป่ัรมา ||  
ปะหราํ กาเท คุร อาปแณ    ปาเอ บิสรามา ||๑||  โอย บิคาดี โดคีอา เต คุร เต ฮูเท ||  ฮมั ชูเท อบั อุนาห์ เต โอย ฮมั เต 
ชูเท ||๑|| รเฮา ||  เมรา เตรา ยานตา ตบั ฮี เต บนัถ่า ||  คุร กาที อเกอานตา ตบั ฉุทเก พนัถ่า ||๒||  ยบั ลกั หุกมั นา 
บูฉะตา ตบั ฮี โล ดุคีอา ||  คุร เมล็ หุกมั ปะชาเณอา ตบั ฮี เต ซุคีอา ||๓||  นา โก ดุสมนั ดุคีอา น่าฮี โก มนัดา ||  คุร กี 
เซวา เซวโก นานกั คสัแม บนัดา ||๔||๑๗||๑๑๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะหน่า ฮรั กีรตนั เกา ||  
กแร่ห์ นิวาเร สตัคุรู   เด อาปณา เนา ||๑||  บลัฮารี คุร อาปเณ     สดั สดั บลั เยา ||    
     
 คุร วโิทห์ ฮอ วาเรอา ยสิ เมล็ สจั สุเอา ||๑|| รเฮา ||  สกนุ อปัสกนุ เตส็ โก ลแกห์ ยสิ จีต นา อาแว   ||  เตส็ ยมั เนร 
นา อาวยั โย ฮรั ปรัภ ป่าแว ||๒||  ปุน ทาน ยปั ตปั เยเต ซภั อูปัร นาม ||  ฮรั ฮรั รัสนา โย ยแป เตส็ ปูรัน กาม ||๓||  
แป๋ บินเซ ปะหราํ โม่ห์ เกย โก ดิแซ นา บีอา ||  นานกั ราเค ปารบรัมห์ เพร็ ดูค นา ทีอา ||๔||๑๘||๑๒o||     
 อาซา กัร๋ ๙ แม่ห์ลา ๕   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 จิตโว จิเตาว ์สรับ   ซุค ปาโว อาแก ป่าโว เก นา ป่าโว ||  เอก ดาตาร สกลั แฮ ยาเจก็ ดูซรั แก แป้ห์ ยาโว ||๑||  ฮอ 
มาโก อาน ลยาโว ||  สกลั ฉะตรึปัต เอโก ธากรุ กอน ซมัซรั ลาโว ||๑|| รเฮา ||  อูโธ แบโซ แร่ห์ เป๋ นา ซาโก ดรัซนั 
โคจยฺ โคยาโว ||  บรัมห์มาดิก สนักาเด็ก สนกั สนนัดนั สนาตนั สนตักมุารฺ เตน็ห์ โก แม่ฮลั ดุลภาโว ||๒||  อะกมั 
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อะกมั อกา้ถฺ โบถฺ กีมตั ปแร นา ปาโว ||  ตากี สรัณ สตั ปุรัค กี สตัคุร ปุรัค ติอ่าโว ||๓||  เป่ยโอ กริปาล ดยัอาล ปรัภ 
ธากรุ กาเทโอ บนัถฺ กราโว ||  กโฮ่ นานกั โย ซ่าถซงัค ์ปายโอ ตอ เพร็ ยนมั นา อาโว ||๔||๑||๑๒๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ 
||  อนัตรั กาโว บา้ฮรั กาโว กาโว ยาก สวารี  ||  ซงัค ์จลนั โก โตซา ดีนาห์ โคบินดฺ นาม เก บิวฮารี ||๑||  อวรั บิซารี 
บิซารี ||  นาม ดาน คุร ปูแร ดีโอ แม เอโ้ฮ อาถ่ารี ||๑|| รเฮา ||  ดูคนั กาโว ซุค ป๋ี กาโว มารัก ปันทฺ สะหม่ารี ||  นาม 
ดริรึ คุร มนั แม่ห์ ดีอา โมรี ติซา บุฉ่ารี ||๒||  เดน็ ป๋ี กาโว แรนี กาโว กาโว ซาส ซาส รัสนารี ||  สตัซงัคตั แม่ห์ 
บิสาส โฮย ฮรั ยวีตั มรัต ซงัการี ||๓||  ยนั นานกั โก เอห์้ ดาน เดโฮ ปรัภ ปาโว ซนัตฺ เรน อุร ต่ารี ||  ซรัวนี กะทา 
แนน ดะรัส เปโค มสัตกั คุร จรันารี ||๔||๒||๑๒๒||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด || อาซา กัร๋ ๑o แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ โน ตูน ํอสัเทร็ กรั มาแน่ห์ เต ปาฮุน โด ดา้ฮา ||    
     
 ปุตรึ กลตัรึ กแร่ห์ สกลั สมกัรี ซภั มิเทอา อนัน่าฮา ||๑||  เร มนั เกอา กแร่ห์ แฮ ฮา ฮา ||  ดริสทฺ เดค แยเซ ฮรัจนัดอรี 
เอก็ ราม ปะยนั แล ล่าฮา ||๑|| รเฮา ||  แยเซ บสัตรั เดห์้ โอด่าเน เดน็ โดย จาร โป่ราฮา ||  ปีต อูปเร เกตกั ต่าอีแอ 
อนัตฺ ออรฺโก อา้ฮา ||๒||  แยเซ อั้มภฺ กนุดฺ กรั ราเคโอ ปะรัต ซ่ินถฺ กลั ยา่ฮา ||  อาวกั อาเกอา ปารบรัมห์ กี อุธ ยาซี 
โม่ฮตั จะซ่าฮา ||๓||  เร มนั เลแค จาแลห์ เลแค แบแซ่ห์ เลแค แลดา ซาฮา ||  สดา กีรัต กรั นานกั ฮรั กี อุบเร สตัคุร 
จรัณ โอท่าฮา ||๔||๑||๑๒๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อปุสทฺ บาต เต ไป๋ ซ่ีถฺรี ดูต ดุสทฺ สจัยะนีอ ์||  อนัถฺการ แม่ห์ รตนั 
ประกาเซโอ มลีน บุตถฺ หชัใน ||๑||  โย กิรปา โคบินดฺ ไป๋ ||  ซุค ซมัปัต ฮรั นาม พลั ปาเอ สตัคุร มิลยั ||๑|| รเฮา ||  
โม่ห์ กิรปัน โก โกย นา ยานตั สกลั ปะหวนั ปรักไท ||  ซงัค ์แบธโน กฮี นา ปาวตั ฮุณ สกลั จรัณ เซวยั ||๒||  อา้ด 
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อา้ด โก พิรัต ดู่นดะเต มนั สกลั ตริสนั บุจฉฺ กอี ||  เอก โบลฺ ป๋ี เคาโต น่าฮี ซ่าถซงัคตั ซีตะลยั ||๓||  เอก ยีห์่ คุณ กวนั 
วคาแน อะกมั อะกมั อกัมยั ||  ดาส ดาส ดาส โก กรีแอห์ ยนั นานกั ฮรั ซรัใณ ||๔||๒||๑๒๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เร 
มูเร ล่าเฮ โก ตูน ํด่ีลา ด่ีลา โตเท โก เบก ต่ายอา ||  ซสัตฺ วครั ตูน ํก๋ินแนห์ น่าฮี ปาปี บาถ่า เรนายอา ||๑||  สตัคุร เตรี 
อาซายอา ||  ปะติต ปาวนั เตโร นาม ปารบรัมห์ แม เอฮ้า  โอทายอา ||๑|| รเฮา ||  กนัถณั แวณ สุแณห์ อุรฉ่าแวห์ นาม 
แลต อลักายอา ||  นินดฺ จินดฺ โก บฮุต อุม่าโฮ บูฉ่ี อุลทายอา ||๒||  ปัร ตัน๋ ปัร ตนั ปัร ตี นินดา อคาถฺ ค่าเฮ ฮรักายอา 
||  สาจ ตะรัม เซ็ว รุจ นฮี อาแว   สตั ซุนตฺ โชฮายอา ||๓||  ดีน ดยัอาล กริปาล ปรัภ ธากรุ ปะกตั เทก ฮรั นายอา ||  
นานกั อา้ห์  สรัณ ปรัภ อายโอ  ราค ลาจยฺ อปันายอา ||๔||๓||๑๒๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  มิเทอา ซงัค ์ซงัค ์ลปัทาเอ 
โม่ห์ มายอา กรั บาเถ่ ||  แยห์ ยาโน โซ จีต นา อาแว   อหัม่บุธ เป๋ย อานเํถ่   ||๑||  มนั แบรากี เกว็ นา อราเถ่ ||  กาจ 
โกธรี ม่าเฮ ตูน ํบสัตา ซงัค ์สกลั บิแค กี เบอาเถ่ ||๑|| รเฮา ||  เมรี เมรี กะรัต เด็น แรน บิห่าแว ปัล คิน ชีแย อรัยาเถ่ ||    
     
 แยเซ มีแธ ซาดฺ โลผา่เอ จู่ธ ตัน่ถฺ ดุระกาเถ่ ||๒||  กาม กโรถ อรั โลภ โม่ห์ เอห์้  อินดรี รัส ลปัทาเถ่ ||  ดีอี ปะหวา่รี 
ปุรัค บิถ่าแต บฮุร บฮุร ยนัมาเถ่ ||๓||  โย เป่ยโอ กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั ตอ คุร เมล็ ซภั ซุค ลาเถ่ ||  กโฮ่ นานกั เด็น 
แรน ติอ่าโว มาร กา้ดี สกลั อุปาเถ่ ||๔||  เอว็ ยปัเปโอ ป่าอี ปุรัค บิถ่าเต ||  เป่ยโอ กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั ยนมั มรัณ 
ดุค ลาเท ||๑|| รเฮา ดูยา ||๔||๔||๑๒๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นิมคั กาม สุอาด การัณ โกท ดินสั ดุค ปาแวห์ ||  กะรี 
โม่ฮตั รังค ์มาแณ่ห์ เพร็ บฮุร บฮุร ปัชตาแวห์่ ||๑||  อนัเถ่ เจต ฮรั ฮรั รายอา ||  เตรา โซ เดน็ เนแร อายอา  ||๑|| รเฮา ||  
ปะลกั ดริสทฺ เดค ปู่ โล อาก นีม โก ตูนมํรั ||  แยซา ซงัค ์บิซีอรั เซ็ว แฮ เร แตโซ ฮี เอห์้ ปัร กแร่ห์ ||๒||  แบรี การัณ 
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ปาป กรัตา บสัตฺ รฮี อมานา ||  โฉด ยา่เฮ เตน็ ฮี เซ็ว ซงักี ซายนั เซ็ว แบรานา ||๓||  สกลั ซนัซาร เอแ้ฮ เบถ็ 
เบอาเปโอ โซ อุบเรโอ ยสิ คุร ปูรา ||  กโฮ่ นานกั เป๋าว ์ซากรั ตเรโอ เป๋ย ปุนีต สะรีรา  ||๔||๕||๑๒๗||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ดุปเด ||  ลูก กมาโน โซอี ตุมห์ เปเคโอ มูร มุกตัถฺ มุกรานี ||  อาป กมาเน โก เล บานเํถ่ เพร็ ปาแช ปัชตานี ||๑||  
ปรัภ เมเร ซภั เบถ็ อาแก ยานี ||  ปะหรํา เก มูเซ ตูน ํราคตั ปัรดา ปาแช ญีอ ์กี มานี ||๑|| รเฮา ||  เยต็ เยต็ ลาเอ เตต็ เตต็ 
ลาเก เกอา โก กแร ปรานี ||  บคสั แล่ห์ ปารบรัมห์ สุอามี นานกั สดั กรุบานี ||๒||๖||๑๒๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเน   
เซวกั กี อาเป   ราแค อาเป   นาม ยปาแว ||  แยห์ แยห์ กาจยฺ กิรัต เซวกั กี ตะฮ่า ตะฮ่า อุธ ต่าแว ||๑||  เซวกั โก นิกที 
โฮย ดิคาแว ||  โย โย กะแฮ ธากรุ แป้ห์ เซวกั ตตักาล โฮย อาแว   ||๑|| รเฮา ||  เตส็ เซวกั แก ฮอ บลัฮารี โย อปัเน 
ปรัภ ป่าแว ||  เตส็ กี โซย สุณี มนั ฮเรอา เตส็ นานกั ปัรซณั อาแว   ||๒||๗||๑๒๙||    
อาซา กัร๋ ๑๑ แม่ห์ลา ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นทูอา เป๋ค ดิคาแว บโฮ่ เบถ็ แยซา แฮ โอห์้ แตซา เร ||  อเน็ก โยน ประเมโอ ปะหราํ ป่ีตรั ซุแคห์ น่าฮี ปัรเวซา เร 
||๑||    
     
 ซายนั ซนัตฺ ฮมาเร มีตา เบน็ ฮรั ฮรั อานีตา เร ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ฮรั คุณ กาเอ เอห์้ ยนมั ปะดารัท ยตีา เร ||๑|| รเฮา ||  
ตแร คุณ มายอา บรัมห์ กี กีนีห์ กโฮ่ กวนั เบถ็ ตรีแอ เร ||  กู่มนั เก๋รฺ อะกา้ห์ กาครี คุร สบัดี ปารฺ อุตรีแอ  เร ||๒||  
โคยตั โคยตั โคจยฺ บีจาเรโอ ตตั นานกั เอห์้ ยานา เร ||  ซิมรัต   นาม นิถาน นิรโมลกั มนั มาณกั ปะตีอานา เร 
||๓||๑||๑๓o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด ||  คุร ปัรสาด เมแร มนั วสัเซอา โย มาโก โซ ปาโว เร ||  นาม รังค ์เอห์้ มนั 
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ตริปตานา บฮุร นา กตัฮูน ํต่าโว เร ||๑||  ฮมัรา ธากรุ ซภั เต อูจา แรณ ดินสั เตส็ กาโว เร ||  คิน แม่ห์ ทาป 
อุทาปันฮารา เตส็ เต ตุแฉ่ห์ ดราโว เร ||๑|| รเฮา ||  ยบั เดโค ปรัภ อปันา สุอามี ตอ เอาแรห์  จีต นา ปาโว เร ||  นานกั 
ดาส ปรัภ อาป แปห์รายอา ปะหราํ ป๋อ เมท ลิคาโว เร ||๒||๒||๑๓๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  จาร บะรัน จอฮ่า เก มรัดนั 
คทั ดรัซนั กรั ตลี เร ||  ซุนดรั ซุฆรั สะรูป เซอาเน ปันโจห์ ฮี โม่ห์ ชลัลี เร ||๑||  เยน็ เมล็ มาเร ปันจฺ ซูระปีร แอโซ 
กอน บลี เร ||  เยน็ ปันจฺ มาร บิดาร กดุาเร โซ ปูรา เอห์้  กะลี เร ||๑|| รเฮา ||  วดัดี โกม วสั ป่าแกห์ น่าฮี โม่ห์กมั 
พอจยฺ หธัลี เร ||  กโฮ่ นานกั เตน็ ยนั นิรดะเลอา ซ่าถ ซงัคตั แก จัล่ลี เร ||๒||๓||๑๓๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นีกี ญีอ ์กี 
ฮรั กะทา อูตมั อาน สกลั รัส พีกี เร ||๑|| รเฮา ||  บโฮ่ กนุ ตุ๋น มุน ยนั คทั เบเต อวรฺั นา กิช ลาอีกี เร ||๑||  บิคารี นิรารี 
อปารี แซ่ห์ยารี  ซ่าถซงัค ์นานกั ปีกี เร ||๒||๔||๑๓๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมารี เปอารี อมัฤต ต่ารี คุร นิมคั นา มนั 
เต ทารี เร ๑|| รเฮา ||  ดรัซนั ปัรซนั ซรัซนั ฮรัซนั รังค ์รังกี กรัตารี เร ||๑||  คิน รัม คุร กมั ฮรั ดมั แน่ห์ ยมั ฮรั กนัธฺ 
นานกั อุร ห่ารี เร ||๒||๕||๑๓๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  นีกี ซ่าถ ซงักานี || รเฮา ||  แป้ฮรั มูรัต ปัล กาวตั กาวตั โควนิดฺ 
โควนิดฺ วคานี ||๑||  จาลตั แบสตั โซวตั ฮรั ยสั มนั ตนั จรัน คทานี ||๒||  ฮอน ํห่อโร ตู ธากุร กอโร นานกั สรัน 
ปะชานี ||๓||๖||๑๓๕||    
     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๒   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เตอาก สกลั เซอานปา ปัจยฺ ปารบรัมห์ นิรังการ ||  เอก ซาเจ นาม บาโฉ่ห์ สกลั ดีแซ 
ชาร ||๑||  โซ ปรัภ ยาณีแอ สดั ซงัค ์||  คุร ประสาดี บูฉ่ีแอ เอก ฮรั แก รังค ์||๑|| รเฮา ||  สรัณ ซมัรัท เอก เกรี ดูยา น่าฮี 
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เธา ||  มฮ่า ป่อยลั ลัง่ฆีอา สดา ฮรั คุณ เกา ||๒||  ยนมั มรัณ นิวารีแอ ดุค นา ยมั ปุร โฮย ||  นาม นิถาน โซอี ปาเอ 
กริปา กเร ปรัภ โซย ||๓||  เอก เทก อถารฺ เอโก เอก กา มนั โยรฺ ||  นานกั ยปัปีแอ เมล็ ซ่าถซงัคตั ฮรั เบน็ อวรฺั นา 
โฮรฺ ||๔||๑||๑๓๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ญีโอ มนั ตนั ปราน ปรัภ เก ดีเอ ซภั รัส โปคค ์||  ดีน บนัถปั ญีอ ์ดาตา สรัณ 
ราคณั โยก ||๑||  เมเร มนั ติอ๋าย ฮรั ฮรั เนา ||  หะลตั ปะลตั สฮาย ซงัเก เอก เซ็ว เลว็ เลา ||๑|| รเฮา ||  เบด ซาสตรึ ยนั 
ติอ่าแวห์่ ตรัณ โก ซนัซาร ||  กะรัม ตะรัม อเนก  กิเรอา ซภั อูปัร นาม อจารฺ ||๒||  กาม กโรถ อหงัการฺ   บินแซ มิแล 
สตัคุร เดว ||  นาม ดริรึ กรั ปะกตั ฮรั กี ปะลี ปรัภ กี เซว ||๓||  จรัณ สรัณ ดยัอาล เตรี ตูน ํนิมาเณ มาณ ||  ญีอ ์ปราณ 
อถารฺ เตรา นานกั กา ปรัภ ตาณ ||๔||๒||๑๓๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โดลฺ โดลฺ มฮ่า ดุค ปายอา บินา ซาถู่   ซงัค ์||  คาท 
ลาภ โคบินดฺ ฮรั รัส ปารบรัมห์ เอก็ รังค ์||๑||  ฮรั โก นาม ยปัปีแอ นีต ||  ซาส ซาส ติอ๋าย โซ ปรัภ เตอาก อวรั ปรีต 
||๑|| รเฮา ||  กรัณ การัณ ซมัรัท โซ ปรัภ ญีอ ์ดาตา อาป ||  เตอาก สกลั เซอาณปา  อาธ แป้ฮรั ปรัภ ยาป ||๒||  มีต สคา 
สฮาย ซงักี อูจ อะกมั อปารฺ ||  จรัณ กมลั บซาย ฮิรแด ญีอ ์โก อาถารฺ ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ ปารบรัมห์ คุณ เตรา ยสั 
เกา ||  สรับ   ซูค วดัดี วเดอาอี ยปั ยแีว นานกั เนา ||๔||๓||๑๓๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อุดมั  กะโร กราโวห์่ ธากุร 
เปคตั ซาถู่   ซงัค ์||  ฮรั ฮรั นาม จราโวห์ รังกนั อาเป   ฮี ปรัภ รังค ์||๑||  มนั แม่ห์ ราม นามา ยาป ||  กรั กิรปา วโซ่ห์ 
เมแร ฮิรแด โฮย สฮาอี  อาป ||๑|| รเฮา ||  ซุณ      ซุณ      นาม ตุมารา ปรีตมั ปรัภ เปคนั กา เจา ||    
     
 ดยัอา กแร่ห์ กิรัม อาปุเน โก เอแ้ฮ มโนรัท สุเอา ||๒||  ตนั ตัน๋ เตรา ตูน ํปรัภ เมรา ฮมัแร วสั กิช น่าเฮ ||  เยว็ เยว็ 
ราแค่ห์ เตว็ เตว็ แร่ห์ณา เตรา ดีอา ค่าเฮ ||๓||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ กาแท มยนั ฮรั ยนั ตู๋ร ||  ป๋าย ปะกตั ปะรัม ป๋อ 
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นาแซ ฮรั นานกั สดา ฮยรู ||๔||๔||๑๓๙||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อะกมั อะโกจรั ดะรัส เตรา โซ ปาเอ ยสิ มสัตกั ปาก ||  
อาป กริปาล กริปา ปรัภ ต่ารี สตัคุร บคัเซอา ฮรั นาม ||๑||  กลัยกุ อุถ่าเรอา คุรเทว ||  มลั มูต มูร เย มุฆดั โห่เต ซภั 
ลเก เตรี เซว ||๑|| รเฮา ||  ตู อาป กรัตา ซภั สริสทฺ ตัร่ตา ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ||  ตะรัม รายา บิสมาด โฮอา ซภั ปอี 
แปรี อาย  ||๒||  สตัยคุ ตเรตา ดุอาปัร ปะณีแอ กลัยกุ อูตฺโม ยกุา ม่าเฮ ||  แอห์้ กรั กเร โซ แอห์้ กรั ปาเอ โกอี นา 
ปักรีแอ กิแซ ทาย ||๓||  ฮรั ญีโอ โซอี กแร่ห์ เย ปะกตั เตเร ยาแจห์ เอห์้ เตรา บิรัด ||  กรั โยร นานกั ดาน มาแก 
อปัเณอา  ซนัตา เดห์้ ฮรั ดะรัส ||๔||๕||๑๔o||    
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๓          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สตัคุร บจนั ตุหม่าเร ||  นิรคุณ นิสตาเร ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า บิคาดี ดุสทฺ อปัวาดี เต ปุนีต ซงักาเร ||๑||  ยนมั ปะหวัน่เต 
นรัก ปะรันเต เตน็ห์ เก กลุ อุถ่าเร  ||๒||  โกย นา ยาแน โกย นา มาแน เซ ปัรกทั ฮรั ดุอาเร ||๓||  กวนั อุปมา เดว็ 
กวนั วดาอี นานกั คิน คิน วาเร ||๔||๑||๑๔๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  บาวรั โซย รเฮ่ ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ กทุาํบฺ บิแค รัส 
มาเต มิเทอา แกฮ้นั กะเฮ ||๑||  มิทนั มโนรัท สุปัน อานนัดฺ อุลาส มนั มุค สตั กะเฮ ||๒||  อมัฤต นาม ปะดารัท ซงัเก 
เตล็ มรัม นา ลเฮ่ ||๓||  กรั กิรปา ราเค สตัซงัเค นานกั สรัณ อาเฮ ||๔||๒||๑๔๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ติปเด ||  โอฮ้า   
เปรม ปิรี ||๑|| รเฮา ||  กเน็ก มาเณ็ก กจัยฺ โมตีอนั ลาลนั แน่ห์ น่าห์ นฮี ||๑||  ราจยฺ นา ปาก นา หุกมั นา ซาดนั ||    
     
 กิช กิช นา จา้ฮี ||๒||  จรันนั ซรันนั ซนัตนั บนัดนั ||  ซุโค       ซุค ป้าฮี ||  นานกั ตะปัต ฮรี ||  มิเล เปรม ปิรี 
||๓||๓||๑๔๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  คุแรห์ ดิคายโอ โลยนา ||๑|| รเฮา ||  อีแตห์ อูแตห์้ กทั กทั กทั กทั ตูนฮีํ ตูนฮีํ 
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โม่เฮนา ||๑||  การัน กรันา ต่ารัน ตัร่นา เอแก เอแก โซเฮนา ||๒||  ซนัตนั ปัรซนั บลัฮารี ดรัซนั นานกั ซุค ซุค โซยนา 
||๓||๔||๑๔๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม อโมลา ||  โอห์้ แซ่ฮจัยฺ สุเฮลา ||๑|| รเฮา ||  ซงัค ์สฮาอี  โฉด นา ยาอี 
โอห์้ อะแกห์้ อโตลา ||๑||  ปรีตมั ป่าอี บาป โมโร มาอี ปักตนั กา โอลาห์ ||๒||  อลคั ลคายอา คุร เต ปายอา นานกั 
เอห์้ ฮรั กา โจลาห์ ||๓||๕||๑๔๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อาปุนี ปะกตั นิบา้ห์ ||  ธากรุ อายโอ  อา้ห์  ||๑|| รเฮา ||  นาม 
ปะดารัท โฮย สการัท ฮิรแด จรัน บซาเฮ ||๑||  เอห์้ มุกตา เอห์้ ยกุตา ราโค่ห์ ซนัตฺ ซงัแกห์ ||๒||  นาม ติอ่าโว แซ่ฮจัยฺ 
สมาโว  นานกั ฮรั กนุ กา้ห์ ||๓||๖||๑๔๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ธากรุ จรัณ สุห่าเว ||  ฮรั ซนัตนั ปาเว ||๑|| รเฮา ||  อาป 
กวายอา เซว กมายอา กนุ รัส รัส กาเว ||๑||  เอแกห์้   อาซา ดะรัส เปอาซา อาน นา ป่าเว ||๒||  ดยัอา ตุห่ารี เกอา ยนัตฺ 
วจิารี นานกั บลั บลั ยาเว ||๓||๗||๑๔๗||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เอก ซิมมรั มนั ม่าฮี ||๑|| รเฮา ||  นาม ติอ่าโวห์ ริแด 
บซาโวห์ เตส็ เบน็ โก น่าฮี ||๑||  ปรัภ ซรันี อาอีเเอ สรับ   พลั ปาอีแอ สกัเล ดุค ยาฮี ||๒||  ยอีนั โก ดาตา ปุรัค 
บิถ่าตา นานกั กทั กทั อาฮี  ||๓||๘||๑๔๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั บิสรัต โซ มูอา ||๑|| รเฮา ||  นาม ติอ่าแว สรับ   พลั 
ปาแว โซ ยนั ซุคีอา ฮูอา ||๑||  ราจยฺ กะห่าแว ฮอ กะรัม กมาแว บาเถ่โอ นลินี ปะหราํ ซูอา       ||๒||  กโฮ่ นานกั ยสิ 
สตัคุร เป่เทอา โซ ยนั เน่ห์จลั ทีอา ||๓||๙||๑๔๙||    
 อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๔          เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 โอห์้ เน่ห์ นเวลา ||  อปัเน   ปรีตมั เซ็ว ลาก รแฮ่ ||๑|| รเฮา ||  โย ปรัภ ป่าแว ยนมั นา อาแว   ||  ฮรั เปรม ปะกตั ฮรั 
ปรีต รแจ ||๑||    
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 ปรัภ ซงัค ์มิลีแย เอโ้ฮ มนั ดีแย ||  นานกั นาม มิแล อปันี ดยัอา กแร่ห์ ||๒||๑||๑๕o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เมล็ ราม 
เปอาเร ตุม เบน็ ต่ีรัจยฺ โก นา กแร ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต ซาสตรึ บโฮ่ กะรัม กมาเอ ปรัภ ตุมเร ดะรัส เบน็ ซุค น่าฮี ||๑||  
วรัต เนม ซนัยมั กรั ทาเก นานกั ซ่าถ สรัน ปรัภ ซงัค ์วสัแซ ||๒||๒||๑๕๑||    
 อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๕ ปัรตาล       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บิการ มายอา มาด โซยโอ ซู่จฉฺ บูจฉฺ นา อาแว   ||  ปะกรั เกศ ยมั อุธาเรโอ ตดั ฮี กัร๋ ยาแว ||๑||  โลภ บิเคอา บิแค 
ลาเก *เฮร็ เวต็ จิต ดุคาฮี ||  คิน ป่ังกะนา แก มาน มาเต อะซุร ยาแณห์ น่าฮี ||๑|| รเฮา ||  เบด ซาสตรึ ยนั ปุกาแร่ห์ 
สุแน น่าฮี โดรา ||  นิปัท บาย ีฮาร มูกา ปัชตายโอ มนั โป่รา ||๒||  ดาน สกลั แกรฺ วแยห์่ ปะเรอา ดีวาน เลแค นา 
ปะเรอา ||  เยน่ห์ํ การัจ รแฮ่ โอลาห์ โซย กาม นา กเรอา ||๓||  แอโซ ญกั โม่ห์ คุร ดิคายโอ ตอ เอก กีรัต กายอา ||  
มาน ตาน ตจัยฺ เซอานปั สรัณ นานกั อายอา  ||๔||๑||๑๕๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  บาปาร โควนิดฺ นาเอ ||  ซ่าถ ซนัตฺ 
มนาเอ ปริแอ ปาเอ กนุ กาเอ ปันจฺ นาด ตูร บยาเอ ||๑|| รเฮา ||  กิรปา ปาเอ แซ่ห์ยาเอ ดรัซาเอ อบั ราเตอา โควนิดฺ 
เซ็ว ||  ซนัตฺ เซว ปรีต นาท รังค ์ลาลนั ลาเอ ||๑||  คุร กิอาน มนั ดริราเอ แร่ห์ซาเอ นฮี อาเอ แซ่ห์ยาเอ มนั นิถาน 
ปาเอ ||  ซภั ตะย ีมแน กี กาม กะรา ||  เจร็ เจร็ เจร็ เจร็ เป่ยอา มนั โบฮตั เปอาส ลากี ||  ฮรั ดรัสฺโน ดิคาโวห์ โม่ห์ ตุม 
บตาโวห์่ ||  นานกั ดีน สรัณ อาเอ กลั ลาเอ ||๒||๒||๑๕๓||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  โกอู บิคมั การ โตแร ||  อาส เปอาส 
โต๋ห์ โม่ห์ ปะรัม ฮี เต โห่แร ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ โลภ มาน เอห์้  เบอาถฺ โชแร ||๑||  ซนัตฺซงัค ์นาม รังค ์กนุ 
โควนิดฺ กาโว ||  อนัดิโน ปรัภ ติอ่าโว ||  ปะหราํ ปีต ยตี มิทาโว ||  เน็ถ นาม นานกั โมแร ||๒||๓||๑๕๔||  อาซา 
แม่ห์ลา ๕ ||  กาม กโรถ โลภ เตอาก ||  มนั ซิมมรั โคบินดฺ นาม ||  ฮรั ปะยนั สพลั กาม || ||๑|| รเฮา ||    
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 ตจัยฺ มาน โม่ห์ วกิาร มิเทอา ยปั ราม ราม ราม ||  มนั ซนัตฺนา แก จรัน ลาก ||๑||  ปรัภ โคปาล ดีน ดยัอาล ปะติต 
ปาวนั ปารบรัมห์ ฮรั จรัณ ซิมมรั ยาก ||  กรั ปะกตั นานกั ปูรัน ปาก ||๒||๔||๑๕๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรัค โศก 
แบราก อนนัดี เคลฺ รี ดิคายโอ ||๑|| รเฮา ||  คินฮูน ํแป๋ นิรแภ คินฮูน ํคินฮูน ํอุธ ต่ายโอ ||  คินฮูน ํรัส โป่กนั คินฮูน ํ
คินฮู ตจัยฺ ยายโอ ||๑||  คินฮูน ํโยก ตาป บโฮ่ ปูญา คินฮูน ํปัรหม่ายโอ ||  คินฮูน ํกิรปา ซาถู่   ซงัค ์นานกั ฮรั รังค ์
ลายโอ ||๒||๕||๑๕๖||     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๗ อาซาวรี       เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 โคบินดฺ โคบินดฺ กรั ฮาน ํ||  ฮรั ฮรั มนั เปอาร ฮาน ํ||  คุร กะเฮอา โซ จิต ตัร๋ ฮาน ํ||  อนั เซ็ว โตรฺ เพร ฮาน ํ||  แอเซ 
ลาลนั ปายโอ รี ซะคี ||๑|| รเฮา ||  ปังกจัยฺ โม่ห์ ซรั ฮาน ํ||  ปัก นฮี จลัแล ฮรั ฮาน ํ||  แกห์้เดโอ มูร นรั ฮาน ํ||  อเน็น 
อุปาว  กรั ฮาน ํ||  ตอ นิกแซ สรัน แป รี ซะคี ||๑||  เทร็ เทร็ จิต เทร็ ฮาน ํ||  บนั กแร่ห์ ซมัซรั ฮาน ํ||  อนัตรั เอก เป็ร 
ฮาน ํ||  บา้ฮรั อเนก  ตัร๋ ฮาน ํ||  รายนั โยก กรั ฮาน ํ||  กโฮ่ นานกั โลก อโลกี รี ซะคี ||๒||๑||๑๕๗||  อาซาวรี แม่ห์ลา 
๕ ||  มนัซา เอก มาน ฮาน ํ||  คุร เซ็ว เนต ติอ่าน ฮาน ํ||  ดริรึ ซนัตฺ มนัตฺ กิอาน ฮาน ํ||  เซวา คุร จราน ฮาน ํ||  ตอ 
มิลีแอ คุร กริปาน เมเร มนา ||๑|| รเฮา ||  ทูเท อนั ปะหราน ฮาน ํ||  รเวโอ สรับ   ทาน ฮาน ํ||  ลาเฮโอ ยมั เป่ยอาน 
ฮาน ํ||  ปายโอ เปด ทาน ฮาน ํ||  ตอ จูกี สกลั กาน ||๑||  แล่ห์โน ยสิ มทาน ฮาน ํ||  แป๋ ปาวกั ปารฺ ปราน ฮาน ํ||  นิจยฺ 
กัร๋ ติแซห์ ทาน ฮาน ํ||  ฮรั รัส รแซ่ห์ มาน ฮาน ํ||  ลาที เตส็ ปุคาน ฮาน ํ||  นานกั แซ่ฮจัยฺ สมายโอ เร มนา 
||๒||๒||๑๕๘||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ฮรั กนีุ ฮาน ํ||  ยปัปีแอ แซ่ฮจัยฺ ตุนี ฮาน ํ||  ซาถู่   รสัน ปะนี ฮาน ํ||  ชูทนั 
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เบถ็ สุนี ฮาน ํ||  ปาอีแอ วดั ปุนี เมเร มนา ||๑|| รเฮา ||  โคแยห์ ยนั มุนี ฮาน ํ||  สรับ กา ปรัภ ตะนี ฮาน ํ||  ดุลบัภ ์กลั 
ดุนี ฮาน ํ||  ดูค บินาสฺนี ฮาน ํ||  ปรัภ ปูรัน อาสฺนี   เมเร มนา ||๑||  มนั โซ เซวแีอ ฮาน ํ||    
     
 อลคั อเป่วแีอ ฮาน ํ||  ตาน ํเซ็ว ปรีต กรั ฮาน ํ||  บินสั นา ยาย มรั ฮาน ํ||  คุร เต ยาเนอา ฮาน ํ||  นานกั มนั มาเนอา 
เมเร มนา ||๒||๓||๑๕๙||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ ||  เอกา โอท กะโฮ ฮาน ํ||  คุร กา สบดั กโฮ่ ฮาน ํ||  อาเกอา สตั สะโฮ 
ฮาน ํ||  มแน่ห์ นิถาน ลโฮ่ ฮาน ํ||  ซุแคห์ สมาอีแอ เมเร มนา ||๑|| รเฮา ||  ยวีตั โย มแร ฮาน ํ||  ดุตรั โซ ตแร ฮาน ํ||  
ซภั กี เรน โฮย ฮาน ํ||  นิรภอ กโฮ่ โซย ฮาน ํ||  มิเท อนัเดเซอา ฮาน ํ||  ซนัตฺ อุปเดเซอา  เมเร มนา ||๑||  ยสิ ยนั นาม 
ซุค ฮาน ํ||  เตส็ นิกทั นา กะเด ดุค ฮาน ํ||  โย ฮรั ฮรั ยสั สุเน      ฮาน ํ||  ซภั โก เตส็ มนัเน ฮาน ํ||  สพลั โซ อายอา  
ฮาน ํ||  นานกั ปรัภ ป่ายอา เมเร มนา ||๒||๔||๑๖o||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ ||  เมล็ ฮรั ยสั กาอีแอ ฮาน ํ||  ปะรัม ปัด 
ปาอีแอ ฮาน ํ||  ÍØÍÒ รัส โย บิเถ่ ฮาน ํ||  ตา โก สกลั ซิเถ่ ฮาน ํ||  อนัเดน็ ยาเกอา ฮาน ํ||  นานกั บดัป่าเกอา เมเร มนา 
||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ปัก โต่อีแอ ฮาน ํ||  ดุระมตั โคอีแอ ฮาน ํ||  ดาแซห์ เรน โฮย ฮาน ํ||  เบอาแป ดุค นา โกย ฮาน ํ||  
ปักตาน ํสรัน ปัร ฮาน ํ||  ยนมั นา กะเด มรั ฮาน ํ||  อสัเทร็ เซ เป๋ย ฮาน ํ||  ฮรั ฮรั ยนิห์ ยปั เลย เมเร มนา ||๑||  ซายนั 
มีต ตูน ํฮาน ํ||  นาม ดริราย มูน ํฮาน ํ||  เตส็ เบน็ น่าเฮ โกย ฮาน ํ||  มแน่ห์ อราถ โซย ฮาน ํ||  นิมคั นา วสีแร ฮาน ํ||  
เตส็ เบน็ เกว็ สะแร ฮาน ํ||  คุร โก กรุบาน เยา ฮาน ํ||  นานกั ยเป เนา เมเร มนา ||๒||๕||๑๖๑||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ ||  
การัน กะรัน ตูน ํฮาน ํ||  อวรฺั นา ซุแฉ่ มูน ํฮาน ํ||  กแร่ห์ โซ โฮอีแอ ฮาน ํ||  แซ่ฮจัยฺ ซุค โซอีแอ ฮาน ํ||  ต่ีรัจยฺ มนั 
เป๋ย ฮาน ํ||  ปรัภ แก ดรั เปย เมเร มนา ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ซงักเม ฮาน ํ||  ปูรัน ซนัยฺเม ฮาน ํ||  ยบั เต ฉุเท อาป ฮาน ํ||  
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ตบั เต มิเท ตาป ฮาน ํ||  กิรปา ต่ารีอา ฮาน ํ||  ปัต รัค บนัวารีอา เมเร มนา ||๑||  เอห์้ ซุค ยานีแอ ฮาน ํ||  ฮรั กเร โซ 
มานีแอ ฮาน ํ||  มนัดา น่าเฮ โกย ฮาน ํ||  ซนัตฺ กี เรน โฮย ฮาน ํ||  อาเป   ยสิ รัคแค ฮาน ํ||  ฮรั อมัฤต โซ จะแค เมเร 
มนา ||๒||  ยสิ กา น่าเฮ โกย ฮาน ํ||  เตส็ กา ประภู โซย ฮาน ํ||  อนัตรักตั บุแฉ่ ฮาน ํ||  ซภั กิช เตส็ ซุแฉ่ ฮาน ํ||  ปะติต 
อุถาร เล่โฮ ฮาน ํ||  นานกั อรัดาส เอห์้ เมเร มนา ||๓||๖||๑๖๒||  อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ เอก็ตุกา ||  โอย ปัรเดซีอา ฮาน ํ||  
ซุนตฺ ซนัเดเซอา ฮาน ํ||๑|| รเฮา ||  ยา เซ็ว รัจ รเฮ่ ฮาน ํ||    
     
 ซภั โก ตจัยฺ เกย ฮาน ํ||  สุปนา เยว็ เป๋ย ฮาน ํ||  ฮรั นาม เยน็ห์ เลย ||๑||  ฮรั ตจัยฺ อนั ลเก ฮาน ํ||  ยนัแม่ห์ มรั ปะเก 
ฮาน ํ||  ฮรั ฮรั ยนั ลเฮ่ ฮาน ํ||  ยวีตั เซ รเฮ่ ฮาน ํ||  ยแิซห์ กริปาล โฮย ฮาน ํ||  นานกั ปะกตั โซย ||๒||๗||๑๖๓||๒๓๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก อาซา แม่ห์ลา ๙ ||  บิรทา กโฮ่ กอน เซ็ว มนั กี ||  โลภ กระเซโอ ดสั ฮู ดิส ต่าวตั 
อาซา ลาเกโอ ตัน๋ กี ||๑|| รเฮา ||  ซุค แก เหต โบฮตั ดุค ปาวตั เซว กะรัต ยนั ยนั กี ||  ดุอาแร่ห์ ดุอาร สุอาน  เยว็ 
โดลตั แน่ห์ ซุถ ราม ปะยนั กี ||๑||  มานสั ยนมั อการัท โควตั ลาจยฺ นา โลก หะซนั  กี ||  นานกั ฮรั ยสั เกว็ นฮี กาวตั 
กมุตั บินาแซ ตนั กี ||๒||๑||๒๓๓||     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๒      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 อุตรั เอาฆทั ซรัวรั หน่าแว ||  บะแก นา โบแล ฮรั คุณ กาแว ||  ยลั อากาซี ซุน สมาแว ||  รัส สัต โจ๋ล มฮ่า รัส ปาแว 
||๑||  แอซา      กิอาน สุโนห์ อภั โมเร ||  ป่ัรปุร ต๋าร รเฮอา ซภั ธอเร ||๑|| รเฮา ||  สัจ บรัต เนม นา กาล ซนัตาแว ||  
สตัคุร สบดั กโรถ ยลาแว ||  กะกนั นิวาส สมาถ ลกาแว ||  ปารัส ปะรัส ปะรัม ปัด ปาแว ||๒||  สัจ มนั การัณ ตตั 



430 

บิโลแว ||  ซุภรั ซรัวรั แมลฺ นา โต่แว ||  แย เซ็ว ราตา แตโซ โฮแว ||  อาเป   กรัตา กเร โซ โฮแว ||๓||  คุร เฮว็ ซีตลั 
อคนั บุฉ่าแว ||  เซวา สุรัต บิปูต จราแว ||  ดรัซนั อาป แซ่ฮจัยฺ กัร๋ อาแว   ||  นิรมลั บาณี นาด วยาแว ||๔||  อนัตรั 
กิอาน มฮ่า รัส ซารา ||  ตีรัท มยนั คุร วีจารา ||  อนัตรั ปูญา ทาน มุรารา ||  โยตี โยต มิลาวณัฮารา ||๕||  รัส รัสเซอา 
มตั เอแก ป๋าย ||  ตะคตั นิวาซี ปันจฺ สมาย ||  การ กมาอี คซมั รยาย ||  อวกิตั นาท นา ลเคอา ยาย ||๖||  ยลั แม่ห์ อุปแย 
ยลั เต ดูรฺ ||  ยลั แม่ห์ โยต รเฮอา ป่ัรปูร ||  กิส เนแร กิส อาคา ดูรฺ ||  เน็ถ คุณ กาวา เดค ฮดูร ||๗||  อนัตรั บา้ฮรั อวรฺั 
นา โกย ||    
     
 โย เตส็ ป่าแว โซ พนุ โฮย ||  ซุณ      ป่ัรทรั นานกั กะแฮ บีจาร ||  นิรมลั นาม เมรา อาถารฺ ||๘||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  
ซภั ยปั ซภั ตปั ซภั จตุราอี ||  อูฉรั ป่ัรแม ร่าห์ นา ปาอี ||  เบน็ บูเฉ่ โก ทาย นา ปาอี ||  นาม บิฮูแณ มาเท ชาอี ||๑||  
สาจ ตะณี ญกั อาย  บินาซา ||  ชูทสั ปราณี คุรมุข ดาซา ||๑|| รเฮา ||  ญกั โม่ห์ บาถ่า บฮุตี อาซา ||  คุรมะตี เอก็ เป๋ย 
อุดาซา ||  อนัตรั นาม กมลั ปัรกาซา ||  เตน็ห์ โก น่าฮี ยมั กี ตราซา ||๒||  ญกั ตเรอ ์เยต็ กามณั ฮิตการี ||  ปุตรึ กลตัรึ 
ลกั นาม วซิารี ||  บิรทา ยนมั กวายอา บาย ีห่ารี ||  สตัคุร เซเว กรัณี ซารี ||๓||  บา้ห์โรห์ ห่อแม กะแฮ กะฮาเอ ||  
อนัดฺโรห์ มุกตั เลป กะเด นา ลาเอ ||  มายอา โม่ห์ คุร สบดั ยลาเอ ||  นิรมลั นาม สดั ฮิรแด ติอ๋าเอ ||๔||  ต่าวตั ราแค 
ธาก รฮาเอ ||  ซิกข ์ซงัคตั กะรัม มิลาเอ ||  คุร เบน็ ปู่ โล อาแว   ยาเอ ||  นะดรั กเร ซนัโญก มิลาเอ ||๕||  รูโร กโฮ่ นา 
กะเฮอา ยาอี ||  อกทั กะโท แน่ห์ กีมตั ปาอี ||  ซภั ดุค เตเร ซูค รยาอี ||  ซภั ดุค เมเท ซาแจ นาอี ||๖||  กรั เบน็ วายา 
ปัก เบน็ ตาลา ||  เย สบดั บุแฉ่ ตา สจั นิฮาลา ||  อนัตรั สาจ ซภัเภ ซุค นาลา ||  นะดรั กเร ราแค รัควาลา ||๗||  
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ตริภวณั ซู่แฉ่ อาป กวาแว ||  บาณี บูแฉ่ สจั สมาแว ||  สบดั วจีาเร เอก เลว็ ตารา ||  นานกั ตัน๋ สวารัณฮารา ||๘||๒||  
อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เลค อซงัคฺ เลค็ เลค็ มาน ||  มนั มาเนแอ สจั สุรัต วคาน ||  กทันี บดันี ปัร ปัร ป๋ารฺ ||  เลค อซงัคฺ 
อเลค อปารฺ ||๑||  แอซา      ซาจา ตูน ํเอโก ยาณ ||  ยาํมณั มรัณา หุกมั ปะชาณ ||๑|| รเฮา ||  มายอา โม่ห์ ญกั บาถ่า 
ยมักาล ||  บานถ่ํา ชูแท นาม สะหมาลฺ ||  คุร ซุคดาตา อวรฺั นา ป๋าลฺ ||  หะลตั ปะลตั นิบฮี ตุตถฺ นาล ||๒||  สบดั มแร 
ตาน ํเอก เลว็ ลาเอ ||  อะจรั จแร ตาน ํปะรัม จุกาเอ ||  ยวีนั มุกตั มนั นาม วซาเอ ||  คุรมุข โฮย ตา สจั สมาเอ ||๓||  
เยน็ ตัร๋ ซาย ีกะกนั อกาซฺ ||  เยน็ ซภั ทาปี ทาป อุทาป    ||  สรับ   นิรันตรั อาเป   อาป ||  กิแซ นา ปูเช บคัเซ อาป 
||๔||  ตู ปุร ซากรั มาณกั ฮีร ||  ตู นิรมลั สจั คุณี กะฮีร ||    
     
 ซุค มาแน เป่แท คุร ปีร ||  เอโก ซาฮิบ เอก วยรฺี ||๕||  ญกั บนัดี มุกเต ฮอ มารี ||  ญกั กิอานี วริะลา อาจารี ||  ญกั 
ปันดิต วริะลา วจีารี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท ซภั พิแร องัห์การี ||๖||  ญกั ดุคีอา ซุคีอา ยนั โกย ||  ญกั โรคี โป่กี คุณ โรย ||  
ญกั อุปแย บินแซ ปัต โคย ||  คุรมุข โฮแว บูแฉ่ โซย ||๗||  แม่ห์โฆ โมลฺ ป๋ารฺ อพารฺ   ||  อะทลั อะชลั คุรมะตี ต๋าร ||  
ป๋าย มิแล ป่าแว เป๋ยการ ||  นานกั นีจ กะแฮ บีจาร ||๘||๓||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เอก มแร ปันเจ เมล็ โรแวห์่ ||  ห่อแม 
ยาย สบดั มลั โต่แวห์่ ||  สมจัฉฺ  ซู่จฉฺ แซ่ฮจัยฺ กัร๋ โฮแวห์่ ||  เบน็ บูเฉ่ สกัลี ปัต โคแวห์ ||๑||  กอณ มแร กอณ โรแว 
โอฮี้ ||  กรัณ การัณ ซภัแซ ศิร โตฮี้ ||๑|| รเฮา ||  มูเอ โก โรแว ดุค โกย ||  โซ โรแว ยสิ เบดนั โฮย ||  ยสิ บีตี ยาแณ 
ปรัภ โซย ||  อาเป   กรัตา กเร โซ โฮย ||๒||  ยวีตั มรัณา ตาเร ตรัณา ||  แย ญกัดีส ปะรัม กตั ซรัณา ||  ฮอ บลัฮารี 
สตัคุร จรัณา ||  คุร โบฮิท สบดั แป๋ ตรัณา ||๓||  นิรภอ อาป นิรันตรั โยต ||  เบน็ นาแว ซูตกั ญกั โชต ||  ดุระมตั 
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บินแซ เกอา แกห์้ โรต ||  ยนมั มูเอ เบน็ ปะกตั สะโรต ||๔||  มูเอ โก สจั โรแวห์่ มีต ||  ตแร คุณ โรแวห์่ นีตา นีต ||  
ดุค ซุค ปัรฮรั แซ่ฮจัยฺ สุจีต ||  ตนั มนั ซอโป กริษนั ปรีต ||๕||  ป่ีตรั เอก อเนก  อซงัคฺ ||  กะรัม ตะรัม บโฮ่ ซงัคฺ 
อซงัคฺ ||  เบน็ แป๋ ปักตี ยนมั บิรันทฺ ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ เมล็ ปัรมารันทฺ ||๖||  อาป มแร มาเร ป๋ี อาป ||  อาป อุปาเอ ทาป 
อุทาป    ||  สริสทฺ อุปาอี  โยตี ตู ยาต ||  สบดั วจีาร มิลณั นฮี ปะหราต ||๗||  ซูตกั อคนั ปะแค ญกั คาย ||  ซูตกั ยลั 
ทลั ซภั ฮี ทาย ||  นานกั ซูตกั ยนมั มรีแย ||  คุร ปัรซาดี ฮรั รัส ปีแย ||๘||๔||  ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อาป วจีาแร โซ 
ปัรเค ฮีรา ||  เอก ดริสทฺ ตาเร คุร ปูรา ||  คุร มาแน มนั เต มนั ต่ีรา ||๑||  แอซา      ซ่าห์ สะราพี  กแร ||  ซาจี นะดรั 
เอก เลว็ ตแร ||๑|| รเฮา ||  ปูนย ีนาม นิรันยนั ซาร ||  นิรมลั สาจ รัตตา แปการ ||  ซิพตั แซ่ฮจัยฺ กัร๋ คุร กรัตาร ||๒||  
อาซา มนัซา สบดั ยลาเอ ||  ราม นราเอณ็ กะแฮ กะฮาเอ ||  คุร เต วาท แม่ฮลั กัร๋ ปาเอ ||๓||    
     
 กนัจนั กายอา โยต อนูป ||  ตริภวณั เดวา สกลั สะรูป    ||  แม โซ ตัน๋ ปัลแล สาจ อคุท ||๔||  ปันจฺ ตีน เนาว ์จาร 
สมาแว ||  ตะรัน กะกนั กลั ต๋าร รฮาแว ||  บา้ฮรั ยาโต อุลทั ปราแว ||๕||  มูรัค โฮย นา อาคี ซู่แฉ่ ||  เยห์่วา รัส นฮี 
กะเฮอา บูแฉ่ ||  บิค กา มาตา ญกั เซ็ว ลูแฉ่ ||๖||  อูตมั ซงัคตั อูตมั โฮแว ||  คุณ โก ต่าแว เอากณั โต่แว ||  เบน็ คุร 
เซเว แซ่ฮจัยฺ นา โฮแว ||๗||  ฮีรา นาม ยเวฮรั ลาล ||  มนั โมตี แฮ เตส็ กา มาล ||  นานกั ปัรแค นะดรั นิฮาล ||๘||๕||  
อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  คุรมุข กิอาน คิอ๋าน มนั มาน ||  คุรมุข แม่ห์ลี แม่ฮลั ปะชาน ||  คุรมุข สุรัต สบดั นีซาน ||๑||  แอเซ 
เปรม ปะกตั วจีารี ||  คุรมุข ซาจา นาม มุรารี ||๑|| รเฮา ||  แอห์้เน็ส นิรมลั ทาน สุทาน    ||  ตีน ปะหวนั เน่ห์เกวลั 
กิอาน ||  ซาเจ คุร เต หุกมั ปะชาน ||๒||  ซาจา ฮรัค น่าฮี เตส็ โศก ||  อมัฤต กิอาน มฮ่า รัส โปคค ์||  ปันจฺ สมาอี ซุคี 
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ซภั โลก ||๓||  สกัลี โยต เตรา ซภั โกอี ||  อาเป   โยร วโิชเร โซอี ||  อาเป   กรัตา กเร โซ โฮอี ||๔||  ด่าเฮ อุซาเร  หุกมั 
สมาแว ||  หุกโม วรัแต โย เตส็ ป่าแว ||  คุร เบน็ ปูรา โกย นา ปาแว ||๕||  บาลกั บิรัถ นา สุรัต ปราน ||  ป๋ัร โยบนั 
บูแด อภิมาน ||  เบน็ นาแว เกอา แลฮสั นิดาน ||๖||  ยสิ กา อนั ตัน๋ แซ่ฮจัยฺ นา ยานา ||  ปะรัม ปุหล่านา เพร็ ปัชตานา 
||  กลั พา่ฮี บอรา บอรานา ||๗||  บูดตั ญกั เดเคอา ตอ ดรั ป่าเก ||  สตัคุร ราเค เซ วดัป่าเก ||  นานกั คุร กี จรัณี ลาเก 
||๘||๖||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กาแวห์่ กีเต จีต อนีเต ||  ราก สุณาย กะฮาแวห์ บีเต ||  เบน็ นาแว มนั จู่ธ อนีเต ||๑||  กฮ่า 
จโลห์ มนั รโฮ่ กะเร ||  คุรมุข ราม นาม ตริปตาเซ โคยตั ปาโวห์ แซ่ฮจัยฺ ฮเร ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ มนั โม่ห์ สะรีรา  
||  ลบั โลภ อหงัการฺ   โซ ปีรา ||  ราม นาม เบน็ เกว็ มนั ต่ีรา ||๒||  อนัตรั นาวณั สาจ ปะชาแณ ||  อนัตรั กี กตั คุรมุข 
ยาแณ ||  สาจ สบดั เบน็ แม่ฮลั นา ปะชาแณ ||๓||  นิรังการ แม่ห์ อาการฺ สมาแว ||  อกลั กะลา สจั สาจ ทิกาแว ||  โซ 
นรั กรัภ โยน นฮี อาแว   ||๔||  ยะฮาน ํนาม มิแล แตห์้ เยา ||    
     
 คุร ปัรซาดี กะรัม กะเมา ||  นาเม ราตา ฮรั คุณ เกา ||๕||  คุร เซวา เต อาป ปะชาตา ||  อมัฤต นาม วสัเซอา ซุค ดาตา 
||  อนัเดน็ บาณี นาเม ราตา ||๖||  เมรา ปรัภ ลาเอ ตา โก ลาแก ||  ห่อแม มาเร สบัเด ยาแก ||  แอแท  โอแท สดา ซุค 
อาแก ||๗||  มนั จนัจลั เบถ็ น่าฮี ยาแณ ||  มนัมุค แมลา สบดั นา ปะชาแณ ||  คุรมุข นิรมลั นาม วคาแณ ||๘||  ฮรั 
ญีโอ อาแก กรี อรัดาส ||  ซาถู่   ยนั ซงัคตั โฮย นิวาส ||  เก็ลวคิ ดุค กาเท ฮรั นาม ประกาซ ||๙||  กรั บีจาร อาจารฺ 
ปราตา ||  สัตคุร บจันี เอโก ยาตา ||  นานกั ราม นาม มนั ราตา ||๑o||๗||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  มนั แมกลั ซากตั เดวานา 
||  บนั คนัดฺ มายอา โม่ห์ แฮรานา ||  เอต็ อุต ยา่เฮ กาล เก จาเป ||  คุรมุข โคจยฺ ลแฮ่ กัร๋ อาเป   ||๑||  เบน็ คุร สับแด 
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มนั นฮี ธอรา ||  ซิมโร่ห์ ราม นาม อตั นิรมลั อวรั เตอาโกห์ ห่อแม กอรา ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มนั มุกตัถฺ กโฮ่ เกว็ แร่ห์ซี 
||  เบน็ ซมัเฉ่ ยมั กา ดุค แซ่ห์ซี ||  อาเป   บคัเซ สตัคุร เมแล ||  กาล กนัทกั มาเร สจั เปแล ||๒||  เอห์้ มนั กรัมา เอห์้ 
มนั ตัร่มา ||  เอห์้ มนั ปันจฺ ตตั เต ยนัมา ||  ซากตั โล่บี เอห์้ มนั มูรา ||  คุรมุข นาม ยแป มนั รูรา ||๓||  คุรมุข มนั 
อสัทาเน   โซอี ||  คุรมุข ตริภวณั โซ่ฉ่ี โฮอี ||  เอห์้ มนั โยกี โป่กี ตปั ตาแป ||  คุรมุข จีแนห์ ฮรั ปรัภ อาแป ||๔||  มนั 
แบรากี ห่อแม เตอากี ||  กทั กทั มนัซา ดุบิถา ลากี ||  ราม ระส่าเอณ็ คุรมุข จาแค ||  ดรั กัร๋ แม่ห์ลี ฮรั ปัต ราแค ||๕||  
เอห์้ มนั รายา ซูร ซงักราม ||  เอห์้ มนั นิรภอ คุรมุข นาม ||  มาเร ปันจฺ อปัแน วสั กีเอ ||  ห่อแม กราส อิกตั ทาย กีเอ 
||๖||  คุรมุข ราก สุอาด อนั เตอาเก ||  คุรมุข เอห์้ มนั ปักตี ยาเก ||  อนัฮดั ซุณ      มาเนอา สบดั วจีารี ||  อาตมั   จีนห์ 
เป๋ย นิรังการี ||๗||  เอห์้ มนั นิรมลั ดรั กัร๋ โซอี ||  คุรมุข ปะกตั เป๋า ตุ๋น โฮอี ||  แอห์้เน็ส ฮรั ยสั คุร ปัรสาด ||  กทั กทั 
โซ ปรัภ อาด ยกุาด ||๘||  ราม ระส่าเอณ็ เอห์้ มนั มาตา ||  สรับ   ระส่าเอณ็ คุรมุข ยาตา ||  ปะกตั เหต คุร จรัณ 
นิวาซา ||  นานกั ฮรั ยนั เก ดาซนั ดาซา ||๙||๘||    
     
 อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  ตนั บินแซ ตัน๋ กา โก กะฮีแอ ||  เบน็ คุร ราม นาม กตั ลฮีแอ ||  ราม นาม ตัน๋ ซงัค ์สคาอี ||  
แอห์้เน็ส นิรมลั ฮรั เลว็ ลาอี ||๑||  ราม นาม เบน็ กวนั ฮมารา ||  ซุค ดุค ซมั  กรั นาม นา โชโด อาเป   บคสั 
มิลาวณัฮารา ||๑|| รเฮา ||  กเน็ก กามนี เหต กวารา ||  ดุบิถา ลาเก นาม วซิารา ||  ยสิ ตูน ํบคัแซ่ห์ นาม ยปาย ||  ดูต นา 
ลาก สะแก  กนุ กาย ||๒||  ฮรั คุร ดาตา ราม กปุาลา ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค ดยัอาลา ||  คุรมุข ราม เมแร มนั ป่ายอา ||  
โรค มิเท ดุค ธาก รฮายอา ||๓||  อวรฺั นา ออคถั  ตนัตฺ นา มนัตา ||  ฮรั ฮรั ซิมรัณ เกล็วคิ หนัตา ||  ตูน ํอาป ปุหล่าแวห์ 
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นาม วซิาร ||  ตูน ํอาเป   ราแค่ห์ กิรปา ต๋าร ||๔||  โรค ปะรัม เปด มนั ดูยา ||  คุร เบน็ ปะรัม ยแปห์ ยปั ดูยา ||  อาด 
ปุรัค คุร ดะรัส นา เดแคห์ ||  เวณ็ คุร สบัแด ยนมั เก เลแค่ห์ ||๕||  เดค อะจรัจยฺ   รเฮ่ บิสมาด ||  กทั กทั ซุร นรั 
แซ่ฮจัยฺ สมาถ ||  ป่ัรปุร ต๋าร รเฮ่ มนั ม่าฮี ||  ตุม ซมัซรั อวรฺั โก น่าฮี ||๖||  ยา กี ปะกตั เหต มุค นาม ||  ซนัตฺ ปะกตั กี 
ซงัคตั ราม ||  บนัถัน่ โตเร แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  ชูแท คุรมุข ฮรั คุร กิอาน ||๗||  นา ยมัดูต ดูค เตส็ ลาแก ||  โย ยนั ราม 
นาม เลว็ ยาแก ||  ปะกตั วชลั ปักตา ฮรั ซงัค ์||  นานกั มุกตั เป๋ย ฮรั รังค ์||๘||๙||  อาซา แม่ห์ลา ๑ เอก็ตุกี  ||  คุร เซเว 
โซ ธากรุ ยาแน ||  ดูค มิแท สจั สบดั ปะชาแน ||๑||  ราม ยปัโปห์ เมรี ซะคี สแคนี  ||  สตัคุร เซว เดโคห์ ปรัภ แนนี 
||๑|| รเฮา ||  บนัถัน่ มาต ปิตา ซนัซาร ||  บนัถัน่ สุต กนัเนอา อรั นารฺ ||๒||  บนัถัน่ กะรัม ตะรัม ฮอ กีอา ||  บนัถัน่ ปุต 
กลตั มนั บีอา ||๓||  บนัถัน่ กิรคี กแร่ห์ กิรซาน ||  ห่อแม ดนั สะแฮ รายา มงัแก ทาน ||๔||  บนัถัน่ ซอดา อณัวจีารี ||  
ติปัต น่าฮี มายอา โม่ห์ ปซารี ||๕||  บนัถัน่ ซ่าห์ ซนัแจห์ ตัน๋ ยาย ||  เบน็ ฮรั ปะกตั นา ปะวยั ทาย ||๖||  บนัถัน่ เบด 
บาด อหงัการ ||  บนัถัน่ บินแซ โม่ห์ วกิาร ||๗||  นานกั ราม นาม ซรัณาอี ||  สตัคุร ราเค บนัถฺ นา ปาอี ||๘||๑o||    
     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๓       เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ยนิ ศิร โซ่ฮนั ปะทีอา มานกีํ ปาเอ ซนัถูร ||  เซ ศิร กาตี มุนนีอนัห์ กลั เวจ็ อาแว   ตู๋ร ||  แม่ห์ลา อนัดรั โห่ดีอา ฮุณ 
แบฮณั นา มิลนัห์ ฮดูร ||๑||  อาเดส บาบา อาเดส ||  อาด ปุรัค เตรา อนัตฺ นา ปายอา กรั กรั เดแคห์ เวส ||๑|| รเฮา ||  
ยะโดห์ ซีอา วอีาฮีอา ลาเร โซ่ฮนั ปาส ||  ฮีโดลี จรั อาอีอา   ดนัดฺ คนัดฺ กีเต ราส ||  อุปโรห์ ปาณี วารีแอ จัล่เล จ๋ิมกนั 
ปาส ||๒||  เอก็ ลคั แล่ฮนัห์ แบห์ธีอา ลคั แล่ฮนัห์ คะรีอา ||  กะรี ฉุฮาเร คานดีํอา มาณนัห์ เซยฺรีอา ||  เตน็ห์ กลั ซิลกา 
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ปาอีอา ตุทนัห์ โมตฺสะรีอา ||๓||  ตัน๋ โยบนั โดย แวรี โฮเอ ยนีิห์ รัคเค รังค ์ลาเอ ||  ดูตา โน พุรมายอา แล จลัเล ปัต 
กวาย ||  เย เตส็ ป่าแว เด วเดอาอี เย ป่าแว เดย ์สยาย ||๔||  อะโก เด เย เจตีแอ ตาน ํกาเอต็ มิแล สยาย ||  ซาฮาน ํ สุรัต 
กวาอีอา รังค ์ตะมาแซ จาย ||  บาบรัวาณี เพร็ กอี กเุอร็ นา โรที คาย ||๕||  อิกนา วคัตฺ คุอาอีแอห์ อิกน่าห์  ปูญา ยาย ||  
จอเก เวณ็ ฮินดฺวาณีอา เกว็ ทิเก กดัแฎห์ นาย ||  ราม นา กบัฮู เจเตโอ ฮุณ แกฮ้ณั นา มิแล คุดาย ||๖||  เอก็ กัร๋ อาแวห์่ 
อาปแณ    เอก็ เมล็ เมล็ ปุแช่ห์ ซุค ||  อิกน่าห์  เอโ้ฮ ลิเคอา แบห์้ แบห์้ โรแวห์่ ดุค ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ นานกั 
เกอา มานุค ||๗||๑๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  กฮ่า โซ เคลฺ ตะเบลา โก่เร กฮ่า เป่รี แซ่ห์นาอี ||  กฮ่า โซ เตกบนัดฺ กาเดรัร 
กฮ่า โซ ลาล กวาอี ||  กฮ่า โซ อารฺซีอา โม่ห์ บงัเก แอแท  ดิแซห์ น่าฮี ||๑||  เอห์้ ญกั เตรา ตู โกซาอี ||  เอก กะรี แม่ห์ 
ทาป  อุทาเป ยรั วนัดฺ เดแว ป่านอีํ ||๑|| รเฮา ||  กะฮาน ํโซ กัร๋ ดรั มนัดปั แม่ห์ลา กฮ่า โซ บงักฺ สะราอี ||  กะฮาน ํโซ 
เซจยฺ สุคาลี    กามณั ยสิ เวค นีด นา ปาอี ||  กฮ่า โซ ปาน ตาํโบลี ฮรัมา โฮอีอา ชาอี มาอี ||๒||  เอส็ ยรั การัณ กะหน่ี 
วกิตีุ เอน็ ยรั กะหน่ี คุอาอี ||  ปาปา บาโฉ่ห์ โฮแว น่าฮี โมยอา ซาท นา ยาอี ||  ยสิ โน อาป คุอาเอ กรัตา คุส เลย 
จงักิอาอี ||๓||  โกที ฮู ปีร วรัจยฺ รฮาเอ ยา มีร สุเณอา ต่ายอา ||    
     
 ทาน มุกาม ยเล บิจยฺ มนัดรั มุช มุช กเุอร็ รุลายอา ||  โกอี มุกลั นา โฮอา อนัถ่า กิแน นา ปัรจา ลายอา ||๔||  มุกลั 
ปะธาณา ไป๋ ลราอี รัณ แม่ห์ เตก วกาอี ||  โอนีห์ ตุปัก ตาณ จลาอี โอนีห์ หสัตฺ จิราอี ||  ยนิห์ กี จีรี ดรักา้ห์ ปาที 
ตินาห์ มรัณา ป่าอี ||๕||  เอก็ ฮินดฺวาณี อวรั ตุระกาณี ปะเทอาณี ธุกราณี ||  อิกน่าห์  เปรัณ ศิร คุร ปาเท อิกน่าห์  วาส 
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มซาณี ||  ยนิห์ เก บงัเก กะรี นา อายอา  เตน็ห์ เกว็ แรณ วฮิาณี ||๖||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา กิส โน อาค สุณาอีแอ ||  
ดุค ซุค เตแร ป่าแณ โฮแว กิส แท ยาย รูอาอีแอ ||  หุกมี  หุกมั จลาเอ วกิแซ นานกั ลิเคอา ปาอีแอ ||๗||๑๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา กาพี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๘ อสัทฺปดีอา ||  แยเซ โกอิล โกยลี แตเซ ซนัซารา ||  กรู 
กมาแวห์่ อาดมี บานแํถ่ห์ กัร๋ บารา ||๑||  ยาโกห์ ยาโกห์ ซูเตโฮ จเลอา วณัยารา ||๑|| รเฮา ||  นีต นีต กัร๋ บานถ่ีํแอห์ เย 
แร่ห์ณา โฮอี ||  เป็นดฺ ปแว ญีโอ จลัซี เย ยาแณ โกอี ||๒||  โอฮี้ โอฮี้ เกอา กแร่ห์ แฮ โฮซี โซอี ||  ตุม โรโวห์เก โอส 
โน ตุมห์ โก กอณ โรอี ||๓||  ตัน่ถ่า ปิเทโฮ ป่าอีโฮ ตุมห์ กรู กมาโวห์ ||  โอห์้ นา สุณีอ ์กตั ฮี ตุมห์ โลก สุณาโวห์ 
||๔||  ยสิ เต สุตา นานกา ยากาเอ โซอี ||  เย กัร๋ บูแฉ่ อาปณา ตาน ํนีด นา โฮอี ||๕||  เย จลัดา แล จเลอา กิช ซมัแป 
นาเล ||  ตา ตัน๋ ซนัโจห์ เดค แก บูโฉ่ห์ บีจาเร ||๖||  วณจัยฺ กแร่ห์ มคัสูด แล่ห์ มตั ปะโชตาโวห์ ||  ออกณั โชโดห์ คุณ 
กแร่ห์ แอเซ ตตั ปราโวห์ ||๗||  ตะรัม ปู๋ ม สตั บีจยฺ กรั แอซี   กิรัส กมาโวห์ ||  ตาน ํวาปารี ยาณีโอห์ ล่าฮา แล 
ยาโวห์ ||๘||  กะรัม โฮแว สตัคุร มิแล บูแฉ่ บีจารา ||  นาม วคาแณ สุเณ นาม นาเม บิวฮารา ||๙||  เยว็ ล่าฮา โตทา 
ติแว วาท จลัดี อาอี  ||  โย เตส็ ป่าแว นานกา ซาอี วเดอาอี ||๑o||๑๓||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  จาเร กนุดา ดู่ดีอา โก นีมีห์ 
แมดา ||  เย ตุตถฺ ป่าแว ซาฮิบา ตู แม ฮอ แตดา ||๑||  ดรั บีภา แม นีมห์ โก แก กรี สลาม ||  หิโก แมดา ตู ตะณี ซาจา 
มุค นาม ||๑|| รเฮา ||  ซิถ่า เซวนั เซ็ถ ปีร มาแกห์้ เร็ถ เซ็ถ ||  แม เอก็ นาม นา วสีแร ซาเจ คุร บุตถฺ ||๒||    
     
 โยกี โป่กี กาปรี เกอา ปะแวห์่ ดิซนัตรั ||  คุร กา สบดั นา จีนห์ฮี ตตั ซาร นิรันตรั ||๓||  ปันดิต ปาเถ่ โญยซี เน็ต 
ปัรแฮ ปุราณา ||  อนัตรั วสัตฺ นา ยาณนีห์ กทั บรัมห์ ลุกาณา ||๔||  เอก็ ตปัสซี บนั แม่ห์ ตปั กแร่ห์ เน็ต ตีรัท วาซา ||  
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อาป นา จีแนห์ ตามซี กาเฮ เป๋ย อุดาซา ||๕||  เอก็ บินดฺ ยตนั กรั ราคเด เซ ยตี กะฮาแวห์ ||  เบน็ คุร สบดั นา ชูทฮี 
ปะหราํ อาแวห์่ ยาแวห์ ||๖||  เอก็ กิระฮี เซวกั ซาถิกา คุรมะตี ลาเก ||  นาม ดาน อิสนาน ดริรึ ฮรั ปะกตั โซ ยาเก ||๗||  
คุร เต ดรั กัร๋ ยาณีแอ โซ ยาย สิญาแณ ||  นานกั นาม นา วสีแร ซาเจ มนั มาแน ||๘||๑๔||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  มนัซา 
มแน่ห์ สมายเล ป่อยลั สจั ตรัณา ||  อาด ยกุาด ดยัอาล ตู ธากรุ เตรี ซรัณา ||๑||  ตู ดาตอ ฮมั ยาจิกา ฮรั ดรัซนั ดีแย ||  
คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มนั มนัดรั ป่ีแย ||๑|| รเฮา ||  กรูา ลาลจั โชดีแอ ตอ สาจ ปะชาแณ ||  คุร แก สบดั สมาอีแอ 
ปัรมารัท ยาแณ ||๒||  เอห์้ มนั รายา โล่บีอา ลุภโต โลผา่อี ||  คุรมุข โลภ นิวารีแอ ฮรั เซ็ว บณั อาอี  ||๓||  กะลรั เคตี 
บียแีอ เกว็ ล่าฮา ปาแว ||  มนัมุค สจั นา ป่ีใย กรู กรู กะดาแว ||๔||  ลาลจั โชโดห์ อนัถฺโฮ ลาลจั ดุค ป่ารี ||  ซาจอ 
ซาฮิบ มนั วสัแซ ห่อแม บิค มารี ||๕||  ดุบิถา โฉด กวุาทรี มูซ่อห์เก ป่าอี ||  แอห์้เน็ส นาม สล่าฮีแอ สตัคุร ซรัณาอี 
||๖||  มนัมุค ปะทรั แซล แฮ ตริก ยวีณั พีกา ||  ยลั แม่ห์ เกตา ราคีแอ อภั อนัตรั ซูกา ||๗||  ฮรั กา นาม นิถาน แฮ ปูแร 
คุร ดีอา ||  นานกั นาม นา วสีแร มทั อมัฤต ปีอา ||๘||๑๕||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  จลัเล จลณัฮาร วาท วทายอา ||  ตัน่ถฺ 
ปิเท ซนัซาร สจั นา ป่ายอา ||๑||  เกอา ปะวแีอ เกอา ดู่ดีแอ คุร สบดั ดิคายอา ||  มมัตา โม่ห์ วซิรัเยอา อปัแน กัร๋ 
อายอา  ||๑|| รเฮา ||  สจั มิแล สเจอาร กรู นา ปาอีแอ ||  สัจเจ เซ็ว จิต ลาย บฮุร นา อาอีเเอ ||๒||  โมยอา โก เกอา 
โรโวห์่ โรย นา ยาณฮู ||  โรโวห์่ สจั สล่าห์ หุกมั ปะชาณฮู ||๓||  หุกมี  วโยห์่ ลิคาย อายอา  ยาณีแอ ||  ล่าฮา ปัลแล 
ปาย หุกมั สิญาณีแอ ||๔||    
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 หุกมี  แปถ่า ยาย ดรักา้ห์ ป่าณีแอ ||  หุกเม ฮี ศิร มาร บนัดฺ รบาณีแอ ||๕||  ล่าฮา สจั นิเอา มนั วซาอีแอ ||  ลิเคอา 
ปัลแล ปาย กรับ วญาอีแอ ||๖||  มนัมุคีอา ศิร มาร วาด คปาอีแอ ||  ธกั มุธี กริูอาร บนัห์ จลาอีแอ ||๗||  ซาฮิบ ริแด 
วซาย นา ปะโชตาวฮี ||  กนุ่าห์ บคัซณัฮาร สบดั กมาวฮี ||๘||  นานกั มงัแก สจั คุรมุข ก่าลีแอ ||  แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั 
นา โกย นะดรั นิฮาลีแอ ||๙||๑๖||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เกอา ยงักลั ดู่ดี ยาย แม กัร๋ บนั ฮรีอาวลา ||  สจั ทิแก กัร๋ อาย  
สบดั อุตาวลา ||๑||  แยห์ เดคา แตห์้ โซย อวรฺั นา ยาณีแอ ||  คุร กี การ กมาย แม่ฮลั ปะชาณีแอ ||๑|| รเฮา ||  อาป 
มิลาแว สจั ตา มนั ป่าวยั ||  จลัแล สดา รยาย องักฺ สมาวยั ||๒||  สจัจา ซาฮิบ มนั วสัแซ วสัเซอา มนั โซอี ||  อาเป   เด 
วเดอาอีอา เด โตท นา โฮอี ||๓||  อเบ   ตะเบ กี จากรี เกว็ ดรักา้ห์ ปาแว ||  ปะทรั กี เบรี เย จะเเร ป๋ัร นาล บุดาแว 
||๔||  อาปันรา  มนั เวจีแอ ศิร ดีแย นาเล ||  คุรมุข วสัตฺ ปะชาณีแอ อปันา กัร๋ ป่าเล ||๕||  ยาํมณั มรัณา อาคีแอ เตน็ 
กรัแต กีอา ||  อาป กวายอา มรั รเฮ่ เพร็ มรัณ นา ทีอา ||๖||  ซาอี การ กมาวณี ตุ๋ร กี พรุมาอี ||  เย มนั สตัคุร เด มิแล 
เกน็ กีมตั ปาอี ||๗||  รัตนา ปารัค โซ ตะณี เตน็ กีมตั ปาอี ||  นานกั ซาฮิบ มนั วสัแซ สจัจี วเดอาอี ||๘||๑๗||  อาซา 
แม่ห์ลา ๑ ||  ยนีิห์ นาม วซิาเรอา ดูแย ปะรัม ปุหล่าอี ||  มูล โฉด ดาลี ลเก เกอา ปาแวห์ ชาอี ||๑||  เบน็ นาแว เกว็ 
ชูทีแอ เย ยาแณ โกอี ||  คุรมุข โฮย ตา ชูทีแอ มนัมุค ปัต โคอี ||๑|| รเฮา ||  ยนีิห์ เอโก เซเวอา ปูรี มตั ป่าอี ||  อาด 
ยกุาด นิรันยฺนา ยนั ฮรั ซรัณาอี ||๒||  ซาฮิบ เมรา เอก แฮ อวรฺั นฮี ป่าอี ||  กิรปา เต ซุค ปายอา ซาเจ ปัรทาอี ||๓||  คุร 
เบน็ กิแน นา ปายโอ เกตี กะแฮ กะฮาเอ ||  อาป ดิคาแว วาทรี สจัจี ปะกตั ดริราเอ ||๔||  มนัมุค เย ซมัหยา่อีแอ ป๋ี 
อุฉัร่ ยาเอ ||  เบน็ ฮรั นาม นา ชูทซี มรั นรัก สมาเอ ||๕||  ยนมั มแร ปัรหม่าอีแอ ฮรั นาม นา เลแว ||  ตา กี กีมตั นา 
ปแว เบน็ คุร กี เซแว ||๖||    
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 เยฮี่ เซว กราอีแอ กรัณี ป๋ี ซาอี ||  อาป กเร กิส อาคีแอ เวแค วเดอาอี ||๗||  คุร กี เซวา โซ กเร ยสิ อาป กราเอ ||  
นานกั ศิร เด ชูทีแอ ดรักา้ห์ ปัต ปาเอ ||๘||๑๘||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  รูโร ธากุร ม่าห์โร รูรี คุรบาณี ||  วดัแด ปาก 
สตัคุร มิแล ปาอีแอ ปัด นิรบาณี ||๑||  แม โอลฺห์กีอา โอลฺห์กี ฮมั โชรู ทาเร ||  เยว็ ตูน ํราแค่ห์ เตว็ รฮ่า มุค นาม 
ฮมาเร ||๑|| รเฮา ||  ดรัซนั กี เปอาซา กะหน่ี ป่าแณ มนั ป่าอีแอ ||  เมเร ธากรุ หาท วเดอาอีอา ป่าแณ ปัต ปาอีแอ ||๒||  
ซาโจ ดูรฺ นา ยาณีแอ อนัตรั แฮ โซอี ||  แยห์ เดคา แตห์้ เราว ์รเฮ่ เกน็ กีมตั โฮอี ||๓||  อาป กเร อาเป   ฮเร เวแค 
วเดอาอี ||  คุรมุข โฮย นิฮาลีแอ เอว็ กีมตั ปาอี ||๔||  ยวีเดอา ล่าฮา มิแล คุร การ กมาแว ||  ปูรัน โฮแว ลิเคอา ตา 
สตัคุร ปาแว ||๕||  มนัมุค โตทา เน็ต แฮ ป่ัรแมห์ ปัรหม่าแอ ||  มนัมุค อั้นถฺ นา เจใต เกว็ ดรัซนั ปาเอ ||๖||  ตา ญกั 
อายอา  ยาณีแอ ซาแจ เลว็ ลาเอ ||  คุร เป่เท ปารัส เป๋ย โยตี โยต มิลาเอ ||๗||  แอห์้เน็ส รแฮ่ นิราลโม การ ตุ๋ร กี กรัณี 
||  นานกั นาม ซนัโตคีอา ราเต ฮรั จรัณี ||๘||๑๙||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  เกตา อาคณั  อาคีแอ ตา เก อนัตฺ นา ยาณา ||  แม 
นิถะเรอา ตัร๋ เอก ตูน ํแม ตาณ สตาณา ||๑||  นานกั กี อรัดาส แฮ สจั นาม สุเฮลา ||  อาป เกยอา โซ่ฉ่ี ปอี คุร สบัดี 
เมลา ||๑|| รเฮา ||  ห่อแม กรับ กวาอีแอ ปาอีแอ วจีาร ||  ซาฮิบ เซ็ว มนั มาเนอา เด สาจ อถารฺ ||๒||  แอห์้เน็ส นาม 
ซนัโตคีอา เซวา สจั ซาอี ||  ตา โก บิฆนั นา ลากยั จาแล หุกมั รยาอี ||๓||  หุกมั รยาอี โย จลัแล โซ ปแว คยาแน ||  
โคเท ธะวรั นา ปายนี รเล ยธูาแน ||๔||  เน็ต เน็ต คะรา สมาลีแอ สจั ซอดา ปาอีแอ ||  โคเท นะดรั นา อาวนี เล อคนั 
ยลาอีแอ ||๕||  ยนีิ อาตมั   จีเนอา ปัรมาตมั โซอี ||  เอโก อมัฤต บิรัค แฮ พลั อมัฤต โฮอี ||๖||  อมัฤต พลั ยนีิ จาเคอา 
สจั รเฮ่ อะข่าอี  ||  ตินนา ปะรัม นา เปด แฮ ฮรั รสนั ระส่าอี ||๗||  หุกมั ซนัโญกี อายอา  จลั สดา รยาอี ||  
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ออกเณอาเร โก คุณ นานแก สจั มิแล วดาอี ||๘||๒o||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  มนั ราโต ฮรั นาย สจั วคาเณอา ||  โลกา ดา 
เกอา ยาย ยา ตุตถฺ ป่าเณอา ||๑||    
     
 โย ลกั ญีโอ ปราณ สจั ติอ๋าอีแอ ||  ล่าฮา ฮรั คุณ กาย มิแล ซุค ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  สัจจี เตรี การ เดห์้ ดยัอาล ตูน ํ||  
ฮอ ยวีา ตุตถฺ ซาล่าห์ แม เทก อถารฺ ตูน ํ||๒||  ดรั เซวกั ดรัวาน ดะรัด ตูน ํยาณฮี ||  ปะกตั เตรี แฮราน ดะรัด กวาวฮี 
||๓||  ดรักา้ห์ นาม ฮดูร คุรมุข ยาณซี ||  เวลา สจั ปัรวาณ สบดั ปะชาณซี ||๔||  สตั ซนัโตค กรั เป๋า โตซา ฮรั นาม 
เซอ ์||  มโน่ห์ โฉด วกิาร สจัจา สจั เดย ์||๕||  สจัเจ สจัจา เน่ห์ สจัแจ ลายอา ||  อาเป   กเร นิเอา โย เตส็ ป่ายอา ||๖||  
สจัเจ สจัจี ดาต เดห์้ ดยัอาล แฮ ||  เตส็ เซว ีเดน็ ราต นาม อโมลฺ แฮ ||๗||  ตูน ํอุตมั ฮอ นีจ เซวกั กา้นดีํอา ||  นานกั 
นะดรั กเร่โฮ มิแล สจั วา่นฎีํอา ||๘||๒๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อาวณั ยาณา เกว็ รแฮ่ เกว็ เมลา โฮอี ||  ยนมั มรัณ กา 
ดุค กะโณ เน็ต แซ่ห์ซา โดอี ||๑||  เบน็ นาแว เกอา ยวีนา เพท็ ตริก จตุราอี ||  สตัคุร ซ่าถ   นา เซเวอา ฮรั ปะกตั นา 
ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  อาวณั ยาวณั ตอ รแฮ่ ปาอีแอ คุร ปูรา ||  ราม นาม ตัน๋ ราส เดย ์บินแซ ปะหราํ กรูา ||๒||  ซนัตฺ ยนา 
โก เมล็ รแฮ่ ตัน๋ ตัน๋ ยสั กาเอ ||  อาด ปุรัค อปัราํปรา คุรมุข ฮรั ปาเอ ||๓||  นทูแอ ซานกํ บณายอา บาย ีซนัซารา ||  
คิน ปัล บาย ีเดคีแอ อุฉะรัต นฮี บารา ||๔||  ห่อแม จอปัร เคลฺณา จู่เธ อหงัการา ||  ซภั ญกั ห่าแร โซ ยแิณ คุร สบดั 
วจีารา ||๕||  เยว็ อนัถฺแล หทั โท่ห์ณี ฮรั นาม ฮมาแร ||  ราม นาม ฮรั เทก แฮ เน็ส ดอต สวาแร ||๖||  เยว็ ตูน ํราแค่ห์ 
เตว็ รฮ่า ฮรั นาม อถ่ารา ||  อนัตฺ สคาอี ปายอา ยนั มุกตั ดุอารา ||๗||  ยนมั มรัณ ดุค เมเทอา ยปั นาม มุราเร ||  นานกั 
นาม นา วสีแร ปูรา คุร ตาเร ||๘||๒๒||     
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 อาซา แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๒       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซาสตึ เบด ซิมรัต ซรั เตรา สุรสะรี จรัณ สมาณี  ||  ซาคา ตีน มูล มตั ราแว ตูน ํตาน ํสรับ   วดิาณี ||๑||  ตา เก จรัณ 
ยแป ยนั นานกั โบเล อมัฤต บาณี ||๑|| รเฮา ||  เตตีส กโรรี ดาส ตุหม่าเร เร็ถ เซ็ถ ปราณ อถ่ารี ||    
     
 ตา เก รูป นา ยาฮี ลคัเณ เกอา กรั อาค วจีารี ||๒||  ตีน คุณา เตเร ยกุ ฮี อนัตรั จาเร เตรีอา คาณี ||  กะรัม โฮแว ตา 
ปะรัม ปัด ปาอีแอ กะเท อกทั กะห่าณี ||๓||  ตูน ํกรัตา กีอา ซภั เตรา เกอา โก กเร ปราณี ||  ยา โก นะดรั กแร่ห์ ตูน ํ
อปัณี ซาอี สจั สมาณี  ||๔||  นาม เตรา ซภั โกอี เลต แฮ เยตี อาวณั ยาณี ||  ยา ตุตถฺ ป่าแว ตา คุรมุข บูแฉ่ โฮรฺ มนัมุค 
พิแร อิอาณี ||๕||  จาเร เวด บรัมห์เม โก ดีเอ ปัร ปัร กเร วจีารี ||  ตา กา หุกมั นา บูแฉ่ บปัรา นรัก สุรัก อวตารี ||๖||  
ยกุแกห์ ยกุแกห์ เก ราเย กีเอ กาแวห์่ กรั อวตารี ||  เตน็ ป๋ี อนัตฺ นา ปายอา ตา กา เกอา กรั อาค วจีารี ||๗||  ตูน ํสจัจา 
เตรา กีอา ซภั ซาจา เดห์้ ตา สาจ วคาณี ||  ยา โก สจั บุฉ่าแวห์ อปัณา แซ่ห์เย  นาม สมาณี  ||๘||๑||๒๓||  อาซา 
แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร ฮมัรา ปะรัม กวายอา ||  ฮรั นาม นิรันยนั มนั วซายอา ||  สบดั จีน สดา ซุค ปายอา ||๑||  ซุณ      
มนั เมเร ตตั กิอาน ||  เดวณั วาลา ซภั เบถ็ ยาแณ คุรมุข ปาอีแอ นาม นิถาน ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร เป่เท กี วเดอาอี ||  เยน็ 
มมัตา อคนั ตริสนา บุฉ่าอี ||  แซ่ห์เย  มาตา ฮรั คุณ กาอี ||๒||  เวณ็ คุร ปูเร โกย นา ยาณี ||  มายอา โม่ห์ ดูแย โลผา่ณี 
||  คุรมุข นาม มิแล ฮรั บาณี ||๓||  คุร เซวา ตะปาน ํศิร ตปั ซาร ||  ฮรั ญีโอ มนั วสัแซ ซภั ดูค วซิารัณฮาร ||  ดรั 
ซาแจ ดีแซ สเจอาร ||๔||  คุร เซวา เต ตริภวณั โซ่ฉ่ี โฮย ||  อาป ปะชาณ ฮรั ปาแว โซย ||  ซาจี บาณี แม่ฮลั ปราปัต 
โฮย ||๕||  คุร เซวา เต ซภั กลุ อุถ่าเร  ||  นิรมลั นาม รัคแค อุร ต่าเร ||  ซาจี โซ่ภา สาจ ดุอาเร ||๖||  เซ วดัป่ากี เย คุร 
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เซวา ลาเอ ||  อนัเดน็ ปะกตั สจั นาม ดริราเอ ||  นาเม อุถเร กลุ สบาเอ ||๗||  นานกั สาจ กะแฮ วจีาร ||  ฮรั กา นาม 
รัคโคห์ อุร ต๋าร ||  ฮรั ปักตี ราเต โมค ดุอาร ||๘||๒||๒๔||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  อาซา อาส กเร ซภั โกอี ||  หุกแม บูแฉ่ 
นิราซา โฮอี ||  อาซา เวจ็ สุเต กอี โลอี ||  โซ ยาแก ยากาแว โซอี ||๑||  สตัคุร นาม บุฉ่ายอา เวณ็ นาแว ปุค นา ยาอี ||    
     
 นาเม ตริสนา อคนั บุแฉ่ นาม มิแล ติแซ รยาอี ||๑|| รเฮา ||  กลั กีรัต สบดั ปะชาน ||  เอฮ้า  ปะกตั จูแก อภิมาน ||  
สตัคุร เซวแีอ โฮแว ปัรวาน ||  เยน็ อาซา กีตี เตส็ โน ยาน ||๒||  เตส็ เกอา ดีแย เย สบดั สุณาเอ ||  กรั กิรปา นาม มนั 
วซาเอ ||  เอห์้ ศิร ดีแย อาป กวาเอ ||  หุกแม บูเฉ่ สดา ซุค ปาเอ ||๓||  อาป กเร แต อาป กราเอ ||  อาเป   คุรมุข นาม 
วซาเอ ||  อาป ปุหล่าแว อาป มารัก ปาเอ ||  สจัแจ สบดั สจั สมาเอ ||๔||  สจัจา สบดั สจัจี แฮ บาณี ||  คุรมุข ยกุ ยกุ 
อาค วคาณี ||  มนัมุค โม่ห์ ปะรัม โป่ลาณี ||  เบน็ นาแว ซภั พิแร บอราณี ||๕||  ตีน ปะหวนั แม่ห์ เอกา มายอา ||  มูรัค 
ปัร ปัร ดูยา เป๋า ดริรายอา ||  บโฮ่ กะรัม กมาแว ดุค สบายอา ||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา ||๖||  อมัฤต มีธา สบดั 
วจีาร ||  อนัเดน็ โป่เก ห่อแม มาร ||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ กิรปา ต๋าร ||  นาม รัตเต สดา สจั เปอาร ||๗||  ฮรั ยปั ปรีแอ คุร 
สบดั วจีาร ||  ฮรั ยปั ปรีแอ ห่อแม มาร ||  ฮรั ยปัปีแอ เป๋ย สจั เปอาร ||  นานกั นาม คุรมตั อุร ต๋าร ||๘||๓||๒๕||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก อาซา แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๘ กาพี ||  คุร เต ซานตฺํ อูปแย เยน็ ตริสนา อคนั 
บุฉ่าอี ||  คุร เต นาม ปาอีแอ วดัดี วเดอาอี ||๑||  เอโก นาม เจต เมเร ป่าอี ||  ยกตั ยลนัดา เดค แก ปัจยฺ เปย ซรัณาอี 
||๑|| รเฮา ||  คุร เต กิอาน อูปแย มฮ่า ตตั บีจารา ||  คุร เต กัร๋ ดรั ปายอา ปักตี ปะเร ปันด่ารา ||๒||  คุรมุข นาม 
ติอ๋าอีแอ บูแฉ่ วจีารา ||  คุรมุข ปะกตั สล่าห์   แฮ อนัตรั สบดั อปารา ||๓||  คุรมุข ซูค อูปแย ดุค กะเด นา โฮอี ||  
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คุรมุข ห่อแม มารีแอ มนั นิรมลั โฮอี ||๔||  สตัคุร มิเลแอ อาป เกยอา ตริภวณั โซ่ฉ่ี ปาอี ||  นิรมลั โยต ปะซรั รฮี โยตี 
โยต มิลาอี ||๕||  ปูแร คุร ซมัหยายอา มตั อูตมั โฮอี ||  อนัตรั ซีตลั ซานตฺํ โฮย นาเม ซุค โฮอี ||๖||  ปูรา สตัคุร ตาน ํ
มิแล ยาน ํนะดรั กเรอี ||  เกล็วคิ ปาป ซภั กะทีแอห์ เพร็ ดุค บิฆนั นา โฮอี ||๗||    
     
 อาปแณ    หทั วเดอาอีอา เด นาเม ลาเอ ||  นานกั นาม นิถาน มนั วสัเซอา วเดอาอี ปาเอ ||๘||๔||๒๖||  อาซา แม่ห์ลา 
๓ ||  ซุณ      มนั มนั วซาย ตูน ํอาเป   อาย  มิแล เมเร ป่าอี ||  อนัเดน็ สจัจี ปะกตั กรั สจัแจ จิต ลาอี ||๑||  เอโก นาม 
ติอ๋าย ตูน ํซุค ปาแวห์ เมเร ป่าอี ||  ห่อแม ดูยา ดูรฺ กรั วดัดี วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||  เอส็ ปักตี โน ซุรฺ นรั มุน ยนั โลจฺเด 
เวณ็ สตัคุร ปาอี นา ยาย ||  ปันดิต ปัรเด โยติกี เตน็ บูจฉฺ นา ปาย ||๒||  อาแป แท ซภั รเคโอน กิช แกฮ้ณั นา ยาอี ||  
อาเป   เดย ์โซ ปาอีแอ คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตส็ เด ซภันา กา โซอี ||  มนัดา กิส โน อาคีแอ เย ดูยา โฮอี 
||๔||  อิโก หุกมั วรัตะดา เอกา ศิร การา ||  อาป ปะหวา่ลี ดิตีอนั อนัตรั โลภ วกิารา ||๕||  เอก็ อาเป   คุรมุข กีติอนั 
บูฉัน่ วจีารา ||  ปะกตั ป๋ี โอนา โน บคัซีอนั อนัตรั ปันด่ารา ||๖||  กิอานีอา โน ซภั สจั แฮ สจั โซ่ฉ่ี โฮอี ||  โอย 
ปุหล่าเอ กิแซ เด นา ปุลนีห์ สจั ยาณนั โซอี ||๗||  กัร๋ แม่ห์ ปันจฺ วรัตะเด ปันเจ วจีารี ||  นานกั เบน็ สตัคุร วสั นา 
อาวนีห์ นาม ห่อแม มารี ||๘||๕||๒๗||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  กะแร อนัดรั ซภั วทั แฮ บา้ฮรั กิช น่าฮี ||  คุร ปัรซาดี 
ปาอีแอ อนัตรั กะปัท คุลาฮี ||๑||  สัตคุร เต ฮรั ปาอีแอ ป่าอี ||  อนัตรั นาม นิถาน แฮ ปูแร สัตคุร ดีอา ดิคาอี ||๑|| รเฮา 
||  ฮรั กา กา้ฮกั โฮแว โซ เลย ปาเอ รตนั วจีารา ||  อนัดรั โคแล ดิบ ดิสทฺ เดแค มุกตั ปันด่ารา ||๒||  อนัดรั แม่ฮลั 
อเนก  แฮ ญีโอ กเร วเซรา ||  มนั จินเดอา พลั ปายซี เพร็ โฮย นา เพรา ||๓||  ปารฺคีอา วทั สะมาล ลอี คุร โซ่ฉ่ี โฮอี ||  
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นาม ปะดารัท อมุลฺ ซา คุรมุข ปาแว โกอี ||๔||  บา้ฮรั ป่าเล โซ เกอา ลแฮ่ วทั กะแร อนัดรั ป่าอี ||  ป่ัรเม ปู่ ลา ซภั ญกั 
พิแร มนัมุค ปัต กวาอี ||๕||  กัร๋ ดรั โชเด อาปณา ปัร กัร๋ จู่ธา ยาอี ||  โจแร วานกํ ูปักรีแอ เบน็ นาแว โจทา คาอี ||๖||  
ยนีิห์ กัร๋ ยาตา อาปณา เซ ซุคีเอ ป่าอี ||  อนัตรั บรัมห์ ปะชาเณอา คุร กี วเดอาอี ||๗||  อาเป   ดาน กเร กิส อาคีแอ 
อาเป   เดย ์บุฉ่าอี ||  นานกั นาม ติอ๋าย ตูน ํดรั สจัแจ โซ่ภา ปาอี ||๘||๖||๒๘||    
     
 อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  อาแป อาป ปะชาเณอา ซาด มีธา ป่าอี ||  ฮรั รัส จาคิแอ มุกตั เป๋ย ยนิาห์ ซาโจ ป่าอี ||๑||  ฮรั ญีโอ 
นิรมลั นิรมะลา นิรมลั มนั วาซา ||  คุรมะตี ซาล่าฮีแอ บิเคอา ม่าเฮ อุดาซา ||๑|| รเฮา ||  เบน็ สบัแด อาป นา ยาปัย ซภั 
อนัถ่ี    ป่าอี ||  คุรมะตี กทั จานณา นาม อนัตฺ สคาอี ||๒||  นาเม ฮี นาม วรัตะเด นาเม วรัตารา ||  อนัตรั นาม มุค นาม 
แฮ นาเม สบดั วจีารา ||๓||  นาม สุณีแอ นาม มนันีแอ นาเม วเดอาอี ||  นาม สล่าเฮ สดา สดา นาเม แม่ฮลั ปาอี ||๔||  
นาเม ฮี กทั จานณา นาเม โซ่ภา ปาอี ||  นาเม ฮี ซุค อูปแย นาเม ซรัณาอี ||๕||  เบน็ นาแว โกย นา มนันีแอ มนัมุค ปัต 
กวาอี ||  ยมั ปุร บาเถ่ มารีแอห์้ บิรทา ยนมั กวาอี ||๖||  นาแม กี ซภั เซวา กแร คุรมุข นาม บุฉ่าอี ||  นาโม่ห์ ฮี นาม 
มนันีแอ นาเม วเดอาอี ||๗||  ยสิ โน เดแว เตส็ มิแล คุรมะตี นาม บุฉ่าอี ||  นานกั ซภั กิช นาแว แก วสั แฮ ปูแร ปาก 
โก ปาอี ||๘||๗||๒๙||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  โดหากณี แม่ฮลั นา ปายนีห์ นา ยาณนั เป็ร กา สุเอา ||  พิกา โบแล่ห์ นา 
นิแวห์่ ดูยา เป๋า สุเอา ||๑||  เอห์้  มนูอา เกว็ กรั วสั อาแว   ||  คุร ปัรซาดี ธากีแอ กิอาน มตี กัร๋ อาแว   ||๑|| รเฮา ||  
โซหากณี อาป สวารีโอน   ลาย เปรม เปอาร ||  สตัคุร แก ป่าแณ จลัดีอา นาเม แซ่ฮจัยฺ ซีการ ||๒||  สดา ราแวห์่ เป็ร 
อาปณา สจัจี เซจยฺ สุผาย ||  เป็ร แก เปรม โม่ฮีอา เมล็ ปรีตมั ซุค ปาย ||๓||  กิอาน อปารฺ ซีการ แฮ โซ่ภาวนัตี นารฺ ||  
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ซา ซภัราอี  ซุนดรี เป็ร แก เหต เปอาร ||๔||  โซหากณี เวจ็ รังค ์รเคโอน สจัแจ อลคั อปารฺ ||  สตัคุร เซวนั อาปณา 
สจัแจ ป๋าย เปอาร ||๕||  โซหากณี ซีการ บณายอา คุณ กา กลั ฮาร ||  เปรม ปิระมลั ตนั ลาวณา อนัตรั รตนั วจีาร ||๖||  
ปะกตั รัตเต เซ อูตฺมา   ยตั ปัต สบัเด โฮย ||  เบน็ นาแว ซภั นีจ ยาต แฮ บิสทา กา กีรา โฮย ||๗||  ฮอ ฮอ กรัดี ซภั 
พิแร เบน็ สบัแด ฮอ นา ยาย ||  นานกั นาม รัตเต เตน็ ห่อแม กอี สจัแจ รเฮ่ สมาย ||๘||๘||๓o||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  
สจัเจ รัตเต เซ นิรมะเล สดา สจัจี โซย ||  แอแท  กัร๋ กัร๋ ยาปเด อาแก ยกุ ยกุ ปัรกทั โฮย ||๑||    
     
 เอ มนั รูเรห์ รังกเุล ตูน ํสจัจา รังค ์*จราย ||  รูรี บาณี เย รแป นา เอห์้ รังค ์ลแฮ่ นา ยาย ||๑|| รเฮา ||  ฮมั นีจ แมเล อตั 
อภิมานี   ดูแย ป๋าย วกิาร ||  คุร ปารัส มิเลแอ กนัจนั โฮเอ นิรมลั โยต อปารฺ ||๒||  เบน็ คุร โกย นา รังกีแอ คุร มิเลแอ 
รังค ์จะเรา ||  คุร แก แป๋ ป๋าย โย รัตเต ซิพตี สจั สเมา ||๓||  แป๋ เบน็ ลาก นา ลกยั นา มนั นิรมลั โฮย ||  เบน็ แป๋ 
กะรัม กมาวเณ จู่เธ เธา นา โกย ||๔||  ยสิ โน อาเป   รังเก โซ รัปซี สตัซงัคตั มิลาย ||  ปูเร คุร เต สตัซงัคตั อูปแย 
แซ่ห์เย  สจั สุผาย ||๕||  เบน็ ซงัคตี ซภั แอเซ รแฮ่ แยเซ ปัส โด๋ร ||  เยน็ห์ กีเต ติแซ นา ยาณนีห์ เบน็ นาแว ซภั โจร 
||๖||  เอก็ คุณ วฮิาแฉ่ห์ ออกณั วกิแณ่ห์ คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  คุร เซวา เต เนา ปายอา วธุา อนัดรั อาย  ||๗||  ซภันา 
กา ดาตา เอก แฮ ศิร ตัน่แถ่ ลาย ||  นานกั นาเม ลาย สวาเรอนั  สบัเด เลย มิลาย ||๘||๙||๓๑||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  ซภั 
นาแว โน โลจฺดี ยสิ กริปา กเร โซ ปาเอ ||  เบน็ นาแว ซภั ดุค แฮ ซุค เตส็ ยสิ มนั วซาเอ ||๑||  ตูน ํเบอนัตฺ ดยัอาล แฮ 
เตรี ซรัณาอี ||  คุร ปูเร เต ปาอีแอ นาเม วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก แฮ บโฮ่ เบถ็ สริสทฺ อุปาอี  ||  หุกเม 
การ กรายดา ดูยา กิส กะฮีแอ ป่าอี ||๒||  บุฉะณา อบุจฉฺณา ตุตถฺ กีอา เอห์้  เตรี ศิร การ ||  อิกน่าห์  บคัแซ่ห์ เมล แล่ห์ 
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เอก็ ดรักา้ห์ มาร กั้ดเด กริูอาร ||๓||  เอก็ ตุ๋ร ปวติ ปาวนั แฮ ตุตถฺ นาเม ลาเอ ||  คุร เซวา เต ซุค อูปแย สจัแจ สบดั 
บุฉ่าเอ ||๔||  เอก็ กุจลั กจีุล วคิลี ปะเต นาโวห์ อาป คุอาเอ ||  นา โอน เซ็ถ นา บุตถฺ แฮ นา ซนัยฺมี พิแร่ห์ อุตวะตาเอ 
||๕||  นะดรั กเร ยสิ อาปณี  เตส็ โน ป่าวนี ลาเอ ||  สตั ซนัโตค เอห์้  ซนัยฺมี มนั นิรมลั สบดั สุณาเอ ||๖||  เลคา ปัร 
นา ปฮูจีแอ กทั แกห์้แณ อนัตฺ นา ปาย ||  คุร เต กีมตั ปาอีแอ สจั สบดั โซ่ฉ่ี ปาย ||๗||  เอห์้ มนั เดฮี้ โซ่ถ ตูน ํคุร สบดั 
วจีาร ||  นานกั เอส็ เดฮี้ เวจ็ นาม นิถาน แฮ ปาอีแอ คุร แก เหต อปารฺ ||๘||๑o||๓๒||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  สจั รตีอา 
โซหากณี ยนิา คุร แก สบดั ซีการ ||    
     
 กัร๋ ฮี โซ เป็ร ปายอา สจัแจ สบดั วจีาร ||๑||  เอากณั คุณี บคัซายอา ฮรั เซ็ว เลว็ ลาอี ||  ฮรั วรั ปายอา กามณี คุร เมล 
มิลาอี ||๑|| รเฮา ||  เอก็ เป็ร ฮดูร นา ยาณนีห์ ดูแย ปะรัม ปุหลาย ||  เกว็ ปาเอน็ห์ โดหากณี ดุคี แรณ วฮิาย ||๒||  ยนิ 
แก มนั สจั วสัเซอา สจัจี การ กมาย ||  อนัเดน็ เซแวห์่ แซ่ฮจัยฺ เซ็ว สจัเจ ม่าเฮ สมาย ||๓||  โดหากณี ปะรัม ปุหล่าอีอา 
กรู โบลฺ บิค ค่าเฮ ||  เป็ร นา ยาณนั อาปณา ซุนญี เซจยฺ ดุค ป้าเฮ ||๔||  สจัจา ซาฮิบ เอก แฮ มตั มนั ปะรัม ปุหล่าเฮ ||  
คุร ปูช เซวา กแร่ห์ สจั นิรมลั มนั วซ่าห์ ||๕||  โซหากณี สดา เป็ร ปายอา ห่อแม อาป กวาย ||  เป็ร เซตี อนัเดน็ แกห์้ 
รฮี สจัจี เซจยฺ ซุค ปาย ||๖||  เมรี เมรี กรั เกย ปัลแล กิช นา ปาย ||  แม่ฮลั น่าฮี โดหากณี อนัตฺ กอี ปัชตาย ||๗||  โซ 
เป็ร เมรา เอก แฮ เอกสั เซ็ว เลว็ ลาย ||  นานกั เย ซุค โลแร่ห์ กามณี ฮรั กา นาม มนั วซาย ||๘||๑๑||๓๓||  อาซา 
แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต ยนิาห์ จะคายโอน รัส อายอา  แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  สจัจา เวปัรวา่ห์ แฮ เตส็ โน เตล็ นา ตะมาย ||๑||  
อมัฤต สจัจา วรัสะดา คุรมุขคา มุค ปาย ||  มนั สดา ฮรีอาวลา แซ่ห์เย  ฮรั คุณ กาย ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค สดา โดหากณี 
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ดรั คะรีอา บิลลาเฮ ||  ยนิาห์ เป็ร กา สุอาด นา อายโอ  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กมาเฮ ||๒||  คุรมุข บีเย สัจ ยแม สจั นาม 
วาปาร ||  โย เอต็ ลาแฮ ลายอนั ปักตี เดย ์ปันด๋าร ||๓||  คุรมุข สดา โซหากณี แป๋ ปะกตั ซีการ ||  อนัเดน็ ราแวห์่ เป็ร 
อาปณา สจั รัคแคห์ อุร ต๋าร ||๔||  ยนิาห์ เป็ร ราเวอา อาปณา ตินาห์ วโิทห์ บลั เยา ||  สดา เป็ร แก ซงัค ์รแฮ่ วโิจห์ 
อาป กวาย ||๕||  ตนั มนั ซีตลั มุค อุยะเล เป็ร แก ป๋าย เปอาร ||  เซจยฺ สุคาลี    เป็ร รแว ห่อแม ตริสนา มาร ||๖||  กรั 
กิรปา กัร๋ อายอา  คุร แก เหต อปารฺ ||  วรั ปายอา โซหากณี เกวลั เอก มุราร ||๗||  ซภัเภ กแุนห์ บคัซาย เลยโอน เมเล 
เมลณัฮาร ||  นานกั อาคณั  อาคีแอ เย ซุณ      ตะเร เปอาร ||๘||๑๒||๓๔||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เต คุณ อูปแย ยา 
ปรัภ เมแล โซย ||    
     
 แซ่ห์เย  นาม ติอ๋าอีแอ กิอาน ปัรกทั โฮย ||๑||  แม มนั มตั ยาแณห์ ฮรั ดูรฺ แฮ สดา เวค ฮดูร ||  สัด ซุณดา สดั เวคดา 
สบดั รเฮอา ป่ัรปูร ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข อาป ปะชาเณอา ตินีห์ เอก็ มนั ติอ๋ายอา ||  สดา รแวห์่ เป็ร อาปณา สจัแจ นาม 
ซุค ปายอา ||๒||  เอ มนั เตรา โก นฮี กรั เวค สบดั วจีาร ||  ฮรั ซรัณาอี ปัจยฺ ปอ ปาเอห์้ โมค ดุอาร ||๓||  สบดั สุณีแอ 
สบดั บุฉ่ีแอ สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  สบัเด ห่อแม มารีแอ สจัแจ แม่ฮลั ซุค ปาย ||๔||  เอส็ ยกุ แม่ห์ โซ่ภา นาม กี เบน็ 
นาแว โซ่ภ นา โฮย ||  เอห์้  มายอา กี โซ่ภา จาร ดิห่าเร ยาดี บิลมั นา โฮย ||๕||  ยนีิ นาม วซิาเรอา เซ โมย มรั ยา่เฮ ||  
ฮรั รัส ซาด นา อายโอ  บิสทา ม่าเฮ สะมาเฮ ||๖||  เอก็ อาเป   บคสั มิลายอนั อนัเดน็ นาเม ลาย ||  สจั กมาแวห์่ สจั 
รแฮ่ สจัเจ สจั สะมาเฮ ||๗||  เบน็ สบัแด สุณีแอ นา เดคีแอ ญกั โบลา อนันาห์ ปัรหมาย ||  เบน็ นาแว ดุค ปายซี นาม 
มิแล ติแซ รยาย ||๘||  ยนิ บาณี เซ็ว จิต ลายอา เซ ยนั นิรมลั ปัรวาณ ||  นานกั นาม ตินาห์ กะเด นา วสีแร เซ ดรั 
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สจัเจ ยาณ ||๙||๑๓||๓๕||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ||  สบัดอ ฮี ปะกตั ยาปเด ยนิห์ กี บาณี สจัจี โฮย ||  วิโจห์ อาป เกยอา เนา 
มนัเนอา สจั มิลาวา โฮย ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยนั กี ปัต โฮย ||  สพลั ตินาห์ กา ยนมั แฮ เตน็ห์ มาแน ซภั โกย ||๑|| รเฮา ||  
ห่อแม เมรา ยาต แฮ อตั กโรถ อภิมาน ||  สบดั มแร ตา ยาต ยาย โยตี โยต มิแล ปักหวาน ||๒||  ปูรา สตัคุร เป่เทอา 
สพลั ยนมั ฮมารา ||  นาม นแว เน็ถ ปายอา ปะเร อคุท ปันด่ารา ||๓||  อาแวห์่ เอส็ ราซี เก วาปารีเอ ยนิาห์ นาม 
เปอารา ||  คุรมุข โฮแว โซ ตัน๋ ปาเอ ตินาห์ อนัตรั สบดั วีจารา ||๔||  ปักตี ซาร นา ยาณนีห์ มนัมุค อหงัการี  ||  ตุโรห์ 
อาป คุอายอนั ยแูอ บาย ีห่ารี ||๕||  เบน็ เปอาแร ปะกตั นา โฮวยั นา ซุค โฮย สะรีร ||  เปรม ปะดารัท ปาอีแอ คุร 
ปักตี มนั ต่ีรฺ ||๖||  ยสิ โน ปะกตั กราเอ โซ กเร คุร สบดั วจีาร ||  ฮิรแด เอโก นาม วสัแซ ห่อแม ดุบิถา มาร ||๗||  
ปักตา กี ยตั ปัต เอโก นาม แฮ อาเป   เลย สวาร ||  สดา ซรัณาอี เตส็ กี เยว็ ป่าแว เตว็ การัจ ซาร ||๘||    
     
 ปะกตั นิราลี อล่าห์ ดี ยาแป คุร วจีาร ||  นานกั นาม ฮิรแด วสัแซ แป๋ ปักตี นาม สวาร ||๙||๑๔||๓๖||  อาซา แม่ห์ลา 
๓ ||  อนั รัส แม่ห์ โป่ลายอา เบน็ นาแม ดุค ปาย ||  สตัคุร ปุรัค นา เป่เทโอ เย สจัจี บูจฉฺ บุฉ่าย ||๑||  เอ มนั เมเร 
บาวเล ฮรั รัส จคั ซาด ปาย ||  อนั รัส ลากา ตูน ํพิแร่ห์ บิรทา ยนมั กวาย ||๑|| รเฮา ||  เอส็ ยกุ แม่ห์ คุรมุข นิรมะเล สจั 
นาม รแฮ่ เลว็ ลาย ||  เวณ็ กรัมา กิช ปาอีแอ นฮี เกอา กรั กะเฮอา ยาย ||๒||  อาป ปะชาแณ่ห์ สบดั มแร่ห์ มโน่ห์ ตจัยฺ 
วกิาร ||  คุร ซรัณาอี ปัจยฺ เปย บคัเซ บคัซณัฮาร ||๓||  เบน็ นาแว ซุค นา ปาอีแอ นา ดุค วโิจห์ ยาย ||  เอห์้ ญกั มายอา 
โม่ห์ เวอาเปอา ดูแย ปะรัม ปุหลาย ||๔||  โดหากณี เป็ร กี ซาร นา ยาณฮี เกอา กรั กแร่ห์ ซีการ ||  อนัเดน็ สดา 
ยลัดีอา พิแร่ห์ เซแย รแว นา ปะตาร ||๕||  โซหากณี แม่ฮลั ปายอา วโิจห์ อาป กวาย ||  คุร สบัดี ซีการีอา อปัเณ แซ่ห์ 
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ลอีอา มิลาย ||๖||  มรัณา มโน่ห์ วซิาเรอา มายอา โม่ห์ กบุาร ||  มนัมุค มรั มรั ยาํแมห์ ป๋ี มแร่ห์ ยมั ดรั โฮเอ คุอาร 
||๗||  อาป มิลายอนั เซ มิเล คุร สบดั วจีาร ||  นานกั นาม สมาเณ มุค อุยะเล เตต็ สจัแจ ดรับาร ||๘||๒๒||๑๕||๓๗||     
 อาซา แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปันจฺ มนาเอ ปันจฺ รุซาเอ ปันจฺ วซาเอ ปันจฺ กวาเอ ||๑||  เอน็ห์ เบถ็ นะกรั วธุา เมเร ป่าอี ||  ดุรัต เกยอา คุร กิอาน 
ดริราอี ||๑|| รเฮา ||  สาจ ตะรัม กี กรั ดีนี วาร ||  พรัเฮ โม่ห์กมั คุร กิอาน บีจาร ||๒||  นาม เคตี บีโยห์่ ป่าอี มีต ||  
ซอดา กแร่ห์ คุร เซโวห์่ นีต ||๓||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ซุค เก ซภั หาท ||  ซ่าห์ วาปารี เอแก ทาท ||๔||  เยยอีา ดนั โก เลย 
นา ยะกาต ||  สตัคุร กรั ดีนี ตุ๋ร กี ฉาป ||๕||  วครั นาม ลดั เคป จลาโวห์ ||  แล ล่าฮา คุรมุข กัร๋ อาโวห์่  ||๖||  สตัคุร 
ซ่าห์ ซิกข ์วณัยาเร ||  ปูนย ีนาม เลคา สาจ ซมัฮ่าเร ||๗||  โซ วสัแซ เอต็ กัร๋ ยสิ คุร ปูรา เซว ||  อบัจลั นกัรี นานกั เดว 
||๘||๑||     
     
 อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เมเร มนั ฮรั เซ็ว ลากี ปรีต ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั ยปัต นิรมลั 
ซาจี รีต ||๑|| รเฮา ||  ดรัซนั กี เปอาส กะหน่ี จิตวตั อเน็ก ประการ ||  กแร่ห์ อนักโร่ห์ ปารบรัมห์ ฮรั กิรปา ต๋าร มุราร 
||๑||  มนั ปัรเดซี อายอา  มิเลโอ ซ่าถ แก ซงัค ์||  ยสิ วครั โก จา้ห์ตา โซ ปายโอ นาแม่ห์ รังค ์||๒||  เยเต มายอา รังค ์
รัส บินสั ยา่เฮ คิน ม่าเฮ ||  ปะกตั รัตเต เตเร นาม เซ็ว ซุค ปุ่นแจห์ ซภั ธาย ||๓||  ซภั ญกั จลัโต เปคีแอ เน่ห์จลั ฮรั โก 
เนา ||  กรั มิตราอี ซ่าถ เซ็ว เน่ห์จลั ปาแวห์ เธา ||๔||  มีต ซายนั สุต บนัถฺปา โกอู โหต นา ซาท ||  เอก นิวา่ฮู ราม 
นาม ดีนา กา ปรัภ นาท ||๕||  จรัน กมลั โบฮิท เป๋ย ลกั ซากรั ตเรโอ เตห์้ ||  เป่เทโอ ปูรา สตัคุรู   ซาจา ปรัภ เซ็ว เน่ห์ 
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||๖||  ซ่าถ เตเร กี ยาจฺนา วซิรั นา ซาส กิราส ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปะลา เตแร ป่าแณ การัจ ราส ||๗||  ซุค ซากรั 
ปรีตมั มิเล อุปเย มฮ่า อนนัดฺ ||  กโฮ่ นานกั ซภั ดุค มิเท ปรัภ เป่เท ปัรมานนัดฺ ||๘||๑||๒||     
 อาซา แม่ห์ลา ๕ บิรฮะเร กัร๋ ๔ ชนัตา กี ยตั   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปารบรัมห์ ปรัภ ซิมรีแอ เปอาเร ดรัซนั โก บลั เยา ||๑||  ยสิ ซิมรัต   ดุค บีสแร่ห์ เปอาเร โซ เกว็ ตจัยฺณา ยาย ||๒||  
เอห์้ ตนั เวจี ซนัตฺ แป้ห์ เปอาเร ปรีตมั เดย ์มิลาย ||๓||  ซุค ซีการ บิเคอา เก พีเก ตจัยฺ โชเด เมรี มาย ||๔||  กาม กโรถ 
โลภ ตจัยฺ เกย เปอาเร สตัคุร จรันี ปาย ||๕||  โย ยนั ราเต ราม เซ็ว เปอาเร อนตั นา กาฮู ยาย ||๖||  ฮรั รัส ยนีิห์ จาเคอา 
เปอาเร ตริปัต รเฮ่ อาขาย ||๗||  อนัจลั กเฮอา ซ่าถ กา นานกั แป๋ ซากรั ปารฺ ปราย ||๘||๑||๓||  ยนมั มรัณ ดุค กะทีแอ 
เปอาเร ยบั เป่เท ฮรั ราย ||๑||  ซุนดรั ซุฆรั สุยาณ ปรัภ เมรา ยวีนั ดะรัส ดิคาย ||๒||  โย ญีอ ์ตุจฉฺ เต บีชุเร เปอาเร 
ยนมั มแร่ห์ บิค คาย ||๓||  ยสิ ตูน ํเมแล่ห์ โซ มิแล เปอาเร เตส็ แก ลาโก ปาย ||๔||  โย ซุค ดรัซนั เปคเต เปอาเร มุค 
เต แกฮ้ณั นา ยาย ||๕||  ซาจี ปรีต นา ตุททยั เปอาเร ยกุ ยกุ รฮี สมาย ||๖||    
     
 โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปะลา เปอาเร เตรี อมรั รยาย ||๗||  นานกั รังค ์รัตเต นารายแณ เปอาเร มาเต แซ่ฮจัยฺ สุผาย 
||๘||๒||๔||  ซภั เบถ็ ตุม ฮี ยานเต เปอาเร กิส แป้ห์ กโฮ่ สุนาย ||๑||  ตูน ํดาตา ยอีา ซภันา กา เตรา ดิตา แป้ห์แรห์ คาย 
||๒||  ซุค ดุค เตรี อาเกอา เปอาเร ดูย ีน่าฮี ยาย ||๓||  โย ตูน ํกราแวห์่ โซ กรี เปอาเร อวรฺั กิช กะรัณ นา ยาย ||๔||  เด็น 
แรณ ซภั สุห่าวเณ เปอาเร เยต็ ยปัปีแอ ฮรั เนา ||๕||  ซาอี การ กมาวณี เปอาเร ตุ๋ร มสัตกั เลค ลิคาย ||๖||  เอโก อาป 
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วรัตะดา เปอาเร กทั กทั รเฮอา สมาย ||๗||  ซนัซาร กปู เต อุถรั แล เปอาเร นานกั ฮรั ซรัณาย 
||๘||๓||๒๒||๑๕||๒||๔๒||     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ปะที ลิคี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซะแซ โซย สริสทฺ เยน็ ซาย ีซภันา ซาฮิบ เอก เป่ยอา ||  เซวตั รเฮ่ จิต ยนิห์ กา ลากา อายอา  เตน็ห์ กา สพลั เป่ยอา 
||๑||  มนั กาเฮ ปู่ เล มูร มนา ||  ยบั เลคา เดแวห์่ บีรา ตอ ปเรอา ||๑|| รเฮา ||  อีวรี อาด ปุรัค แฮ ดาตา อาเป   สจัจา โซอี 
||  เอนา อคัรา แม่ห์ โย คุรมุข บูแฉ่ เตส็ ศิร เลค นา โฮอี ||๒||  อูแร อุปมา ตา กี กีแย ยา กา อนัตฺ นา ปายอา ||  เซวา 
กแร่ห์ เซอี พลั ปาแวห์ ยนีิห์ สจั กมายอา ||๓||  งงัแง งิอาน บูแฉ่ เย โกอี ปเรอา ปันดิต โซอี ||  สรับ   ยอีา แม่ห์ เอโก 
ยาแณ ตา ห่อแม กะแฮ นา โกอี ||๔||  กะแก เกศ ปุนดรั ยบั ฮูเอ เวณ็ ซาบูแณ อุยะเลอา ||  ยมั ราเย เก เฮรู อาเอ 
มายอา แก ซงักลั บนัถฺ เลยอา ||๕||  คะแค คุนดฺการ ซ่าห์ อาลมั กรั ครีด เยน็ ครัจ ดีอา ||  บนัถัน่ ยา แก ซภั ญกั 
บาเถ่อา เอารี กา นฮี หุกมั ปัยอา ||๖||  กะแก โกย กาย เยน็ โชดี กะลี โคบินดฺ กรับ เป่ยอา ||  กัร๋ ป่านเด เยน็ อาว ี    
ซาย ีจารัณ วา่แฮ ตอี กีอา ||๗||  กะแฆ ก๋าล เซวกั เย ก่าแล สบดั คุรู แก ลาก รแฮ่ ||  บุรา ปะลา เย ซมั  กรั ยาแณ เอน็ 
เบถ็ ซาฮิบ รมตั รแฮ่ ||๘||  จะแจ จาร เวด เยน็ ซาเย จาเร คาณี จาร ยกุา ||  ยกุ ยกุ โยกี คาณี โป่กี ปเรอา ปันดิต อาป 
ทีอา ||๙||    
     
 ฉะแช ชายอา วรัตี ซภั อนัตรั เตรา กีอา ปะรัม โฮอา ||  ปะรัม อุปาย ปุหล่าอีอนั อาเป   เตรา กะรัม โฮอา เตน็ห์ คุรู 
มิเลอา ||๑o||  ยะแย ยาน มงักตั ยนั ยาแจ ลคั จอราซีห์ ปีค ปะเวอา ||  เอโก เลแว เอโก เดแว อวรฺั นา ดูยา แม สุเณอา 
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||๑๑||  จะแย จู๋ร มโร่ห์ เกอา ปราณี โย กิช เดณา โซ เด รเฮอา ||  เด เด เวแค หุกมั จลาเอ เยว็ ยอีา กา ริยกั ปัยอา ||๑๒||  
ญนัแญ นะดรั กเร ยา เดคา ดูยา โกอี น่าฮี ||  เอโก เราว ์รเฮอา ซภั ทาอี เอก วสัเซอา มนั ม่าฮี ||๑๓||  ทะแท ทนัจฺ 
กแร่ห์ เกอา ปราณี กะรี เก โม่ฮตั เก อุธ จลัณา ||  ยแูอ ยนมั นา ห่าโรห์ อปัณา ปาจยฺ ปโร่ห์ ตุม ฮรั ซรัณา ||๑๔||  
ธทัแธ ธาฎ วรัตี เตน็ อนัตรั ฮรั จรัณี ยนิห์ กา จิต ลากา ||  จิต ลากา เซอี ยนั นิสตะเร ตอ ปัรซาดี ซุค ปายอา ||๑๕||  
ดดัแด ดมัพฺ กแร่ห์ เกอา ปราณี โย กิช โฮอา โซ ซภั จลัณา ||  ติแซ สะเรโวห์่ ตา ซุค ปาโวห์ สรับ   นิรันตรั เราว ์
รเฮอา ||๑๖||  ดดัแด ด่าเฮ อุซาแร อาเป   เยว็ เตส็ ป่าแว ติแว กเร ||  กรั กรั เวแค หุกมั จลาเอ เตส็ นิสตาเร ยา โก 
นะดรั กเร ||๑๗||  ณาแณ รวตั รแฮ่ กทั อนัตรั ฮรั คุณ กาแว โซอี ||  อาเป   อาป มิลาเอ กรัตา ปุนรัป ยนมั นา โฮอี 
||๑๘||  ตะแต ตารู เป่าวย์ลั โฮอา ตา กา อนัตฺ นา ปายอา ||  นา ตรั นา ตุลฮา ฮมั บูดสั ตารฺ เล่ห์ ตารัณ รายอา ||๑๙||  
ทะแท ทาน ทานนัตรั โซอี ยา กา กีอา ซภั โฮอา ||  เกอา ปะรัม เกอา มายอา กะฮีแอ โย เตส็ ป่าแว โซอี ปะลา ||๒o||  
ดะแท โดส นา เดอู กิแซ โดส กรัมมา อาปเณอา ||  โย แม กีอา โซ แม ปายอา โดส นา ดีแย อวรั ยนา ||๒๑||  ตะแถ่ 
ต๋าร กะลา เยน็ โชดี ฮรั จีย ีเยน็ รังค ์กีอา ||  เตส็ ดา ดีอา ซภันี ลีอา กรัมี กรัมี หุกมั ปัยอา ||๒๒||  นนัแน น่าห์ โปคค ์
เน็ต โป่แก นา ดีธา นา ซมัห์เลอา ||  กะลี ฮอ โซห่ากณั แป่เณ กนัตฺ นา กบัฮูน ํแม มิเลอา ||๒๓||  ปะแป ปาตซ่าห์ 
ปัรเมซรั เวคณั โก ปัรปันจฺ กีอา ||  เดแค บูแฉ่ ซภั กิช ยาแณ อนัตรั บา้ฮรั เราว ์รเฮอา ||๒๔||  พบัแพ พา่ฮี ซภั ญกั 
พาซา ยมั แก ซงักลั บนัถฺ เลยอา ||  คุร ปัรซาดี เซ นรั อุบเร เย ฮรั ซรัณากตั ปัจยฺ ปัยอา ||๒๕||  บบัแบ บาย ีเคลณั 
ลากา จอปัร กีเต จาร ยกุา ||    
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 ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซารี กีเต ปาซา ด่าลณั อาป ลกา ||๒๖||  ปับแบ ป่าแลห์ เซ พลั ปาแวห์ คุร ปัรซาดี ยนิห์ โก ป๋อ ปัยอา ||  
มนัมุค พิแร่ห์ นา เจแตห์ มูเร ลคั จอราซีห์ เพร ปัยอา ||๒๗||  มมัแม โม่ห์ มรัณ มะถู่ซูดนั มรัณ เป่ยอา ตบั เจตเวอา ||  
กายอา ป่ีตรั เอาโร ปเรอา มมัมา อกัครั วสีเรอา ||๒๘||  ญะแญ ยนมั นา โฮว ีกดั ฮี เย กรั สจั ปะชาแณ ||  คุรมุข 
อาแค คุรมุข บูแฉ่ คุรมุข เอโก ยาแณ ||๒๙||  ราแร เราว ์รเฮอา ซภั อนัตรั เยเต กีเอ ยนัตา ||  ยนัตฺ อุปาย ตัน่แถ่ ซภั 
ลาเอ กะรัม โฮอา เตน็ นาม เลยอา ||๓o||  ลลัแล ลาย ตัน่แถ่ เยน็ โชดี มีธา มายอา โม่ห์ กีอา ||  คาณา ปีณา ซมั  กรั 
แซ่ห์ณา ป่าแณ ตาแก หุกมั ปัยอา ||๓๑||  วะแว วาสุเดว็ ปัรเมซรั เวคณั โก เยน็ เวส กีอา ||  เวแค จาแค ซภั กิช ยาแณ 
อนัตรั บา้ฮรั เราว ์รเฮอา ||๓๒||  ราแร ราร กแร่ห์ เกอา ปราณี ติแซห์ ติอ่าโวห์ เย อมรั โฮอา || ติแซห์ ติอ่าโวห์ สจั 
สมาโวห์ โอส วโิทห์ กรุบาณ กีอา ||๓๓||  ฮ่าแฮ โฮรฺ นา โกอี ดาตา ญีอ ์อุปาย เยน็ ริยกั ดีอา ||  ฮรั นาม ติอ่าโวห์ ฮรั 
นาม สมาโวห์ อนัเดน็ ล่าฮา ฮรั นาม ลีอา ||๓๔||  อายแร อาป กเร เยน็ โชดี โย กิช กรัณา โซ กรั รเฮอา ||  กเร กราเอ 
ซภั กิช ยาแณ นานกั ซาเอร็ เอว็ กะเฮอา ||๓๕||๑||     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๓ ปะที  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อยัโอ องัแง ซภั ญกั อายอา  กาแค กัง๋แง กาล เป่ยอา ||  รีรี ลลัลี ปาป กมาเณ ปัร เอากณั คุณ วสีเรอา ||๑||  มนั แอซา      
เลคา ตูน ํกี ปเรอา ||  เลคา เดณา เตแร ศิร รเฮอา ||๑|| รเฮา ||  ซิถัง่งายแอ ซิมแร่ห์ น่าฮี นนัแน นา ตุตถฺ นาม เลยอา ||  
ฉะแช ชีแยห์ แอห์้เน็ส มูเร เกว็ ชูแทห์ ยมั ปากเรอา ||๒||  บบัแบ บูแฉ่ห์ น่าฮี มูเร ปะรัม ปุเล เตรา ยนมั เกยอา ||  
อณัโห่ดา  เนา ตะหร่ายโอ ปาถ่า เอารา กา ป๋ารฺ ตุตถฺ เลยอา ||๓||  ยะแย โยต *เฮร็ ลอี เตรี มูเร อนัตฺ เกยอา 
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ปัชตาแวห์่กา ||  เอก สบดั ตูน ํจีแนห์ น่าฮี เพร็ เพร็ ยนีู อาแวห์่กา ||๔||  ตุตถฺ ศิร ลิเคอา โซ ปัร ปันดิต เอารา โน นา 
ซิคาล บิเคอา ||    
     
 แป้ห์ลา พา่ฮา ปัยอา ปาเถ่ ปิโช เด กลั จาทเรอา ||๕||  ซะแซ ซนัยมั      เกยโอ มูเร เอก ดาน ตุตถฺ กทุาย เลยอา ||  
ซาอี ปุตรี ยจัมาน กี ซา เตรี เอต ต๋าน คาแถ่ เตรา ยนมั เกยอา ||๖||  มมัแม มตั *เฮร็ ลอี เตรี มูเร ห่อแม วดัดา โรค 
ปัยอา ||  อนัตรั อาตแม บรัมห์ นา จีเนห์อา มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ เป่ยอา ||๗||  กะแก กาม กโรถ ป่ัรเมโอห์ มูเร มมัตา 
ลาเก ตุตถฺ ฮรั วสิเรอา ||  ปแร่ห์ คุแณห์ ตูน ํบฮุต ปุกาแร่ห์ เวณ็ บูเฉ่ ตูน ํดูบ โมอา ||๘||  ตะแต ตามสั ยเลโอห์้ มูเร 
ทะแท ทาน ปะริสทฺ โฮอา ||  กะแฆ กัร๋ กัร๋ พิแร่ห์ ตูน ํมูเร ดะแท ดาน นา ตุตถฺ เลยอา ||๙||  ปะแป ปารฺ นา เปาวฮี์ 
มูเร ปัรปันจฺ ตูน ํปะลจั รเฮอา ||  สัจแจ อาป คุอายโอห์้ มเูร เอห์้ ศิร เตแร เลค ปัยอา ||๑o||  ปับแบ เป่าวย์ลั ดุโบห์ มูเร 
มายอา เวจ็ กลัตาน เป่ยอา ||  คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณ เอก กะรี แม่ห์ ปารฺ ปัยอา ||๑๑||  วะแว วารี อายอา  มูเร วาสุเดว็ 
ตุตถฺ วสีเรอา ||  เอห์้ เวลา นา แล่ห์แซห์ มูเร เพร็ ตูน ํยมั แก วสั ปัยอา ||๑๒||  จะแย กะเด นา จู่แรห์ มูเร สตัคุร กา 
อุปเดส ซุณ      ตูน ํวคิา ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ คุร นฮี โกอี นิกเุร กา แฮ เนา บุรา ||๑๓||  ตะแถ่ ต่าวตั วรัจยฺ รัค มูเร อนัตรั 
เตแร นิถาน ปัยอา ||  คุรมุข โฮแวห์่ ตา ฮรั รัส ปีแวห์่ ยกุา ยกุนัตรั ค่าเฮ ปัยอา ||๑๔||  กะแก โคบิด จิต กรั มูเร กะลี 
กิแน นา ปายอา ||  คุร เก จรัน ฮิรแด วซาย มูเร ปิชเล กแุนห์ ซภั บคสั เลยอา ||๑๕||  ฮ่าแฮ ฮรั กะทา บูจฉฺ ตูน ํมูเร ตา 
สดา ซุค โฮอี ||  มนัมุค ปแร่ห์ เตตา ดุค ลาแก เวณ็ สตัคุร มุกตั นา โฮอี ||๑๖||  ราแร ราม จิต กรั มูเร ฮิรแด ยนิห์ แก 
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เราว ์รเฮอา ||  คุร ปัรซาดี ยนีิห์ ราม ปะชาตา นิรคุณ ราม ตินีห์ บูจฉฺ ลเฮอา ||๑๗||  เตรา อนัตฺ นา ยาอี ลเคอา อกทั 
นา ยาอี ฮรั กะเทอา ||  นานกั ยนิห์ โก สตัคุร มิเลอา เตน็ห์ กา เลคา นิบเรอา ||๑๘||๑||๒||     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มุนถฺ โยบนั บาลรีเอ เมรา เป็ร รลีอาลา ราม ||  ตัน๋ เป็ร เน่ห์ กะหน่า รัส ปรีต ดยัอาลา ราม ||    
     
 ตัน๋ ปิแร่ห์ เมลา โฮย สุอามี อาป ปรัภ กิรปา กเร ||  เซยา สุห่าว ี ซงัค ์เป็ร แก ซาต ซรั อมัฤต ปะเร ||  กรั ดยัอา 
เมยอา ดยัอาล ซาเจ สบดั เมล็ คุณ กาโว ||  นานกา ฮรั วรั เดค บิกซี มุนถฺ มนั โอม่าโอ  ||๑||  มุนถฺ แซ่ฮจัยฺ 
สโลนะรีเอ เอก็ เปรม เบนนัตี ราม ||  แม มนั ตนั ฮรั ป่าแว ปรัภ ซงักมั ราตี ราม ||  ปรัภ เปรม ราตี ฮรั เบนนัตี นาม 
ฮรั แก ซุค วสัแซ ||  ตอ คุณ ปะชาแณ่ห์ ตา ปรัภ ยาแณห์ คุแณห์ วสั เอากณั นะแซ ||  ตุตถฺ บาจฉฺ เอก็ เตล็ แร่ห์ นา 
ซากา แกฮ้ณั สุนณั นา ต่ีเยย ์||  นานกา ปเร็ว ปเร็ว กรั ปุกาเร รสนั รัส มนั ป่ีเยย ์||๒||  ซะคีโฮ สเฮลรีโฮ เมรา เป็ร 
วณัยารา ราม ||  ฮรั นาโม วณนัยฺเรอา รัส โมลฺ อปารา ราม ||  โมลฺ อโมโล สจั กัร๋ โด่โล ปรัภ ป่าแว ตา มุนถฺ ปะลี ||  
เอก็ ซงัค ์ฮรั แก กแร่ห์ รลีอา ฮอ ปุการี ดรั คลี ||  กรัณ การัณ ซมัรัท ศิรีถรั อาป การัจ ซาเรย ์||  นานกั นดัรี ตัน๋ 
โซห่ากณั สบดั อภั ซาถ่าเรย ์||๓||  ฮมั กัร๋ ซาจา โซเฮลฺรา ปรัภ อายอะเร มีตา ราม ||  ราเว รังค ์ราตเรอา มนั ลีอะรา 
ดีตา ราม ||  อาปณา มนั ดีอา ฮรั วรั ลีอา เยว็ ป่าแว เตว็ ราเวย ์||  ตนั มนั เป็ร อาแก สบดั สป่าแก กัร๋ อมัฤต พลั 
ปาเวย ์||  บุตถฺ ปาธ นา ปาอีแอ บโฮ่ จตุราอีแอ ป๋าย มิแล มนั ป่าเณ ||  นานกั ธากรุ มีต ฮมาเร ฮมั น่าฮี โลกาเณ 
||๔||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  อนัหะโด อนัฮดั วาแย รุณ จุ่ณกาเร ราม ||  เมรา มโน เมรา มนั ราตา ลาล เปอาเร ราม ||  
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อนัเดน็ ราตา มนั แบรากี ซุน มนัดลั กัร๋ ปายอา ||  อาด ปุรัค อปัราํปัร เปอารา สตัคุร อลคั ลคายอา ||  อาซณั    
แบซณั เทร็ นาราเอณ็ เตต็ มนั ราตา วจีาเร ||  นานกั นาม รัตเต แบรากี อนัฮดั รุณ จุ่ณกาเร ||๑||  เตต็ อะกมั เตต็ 
อะกมั ปุเร กโฮ่ กิต เบถ็ ยาอีแอ ราม ||  สจั ซนัยฺโม ซาร คุณา คุร สบดั กมาอีแอ ราม ||  สจั สบดั กมาอีแอ นิจยฺ กัร๋ 
ยาอีแอ ปาอีแอ คุณี นิถ่านา ||  เตต็ ซาคา มูล ปัต นฮี ดาลี ศิร ซภันา ปัรถ่านา ||  ยปั ตปั กรั กรั ซนัยมั ทากี หธั 
นิกแร่ห์ นฮี ปาอีแอ ||  นานกั แซ่ฮจัยฺ มิเล ญกัยวีนั สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอีแอ ||๒||  คุร ซากโร รัตนากรั เตต็ รตนั กะเณเร 
ราม ||    
     
 กรั มจัยฺโน สปัต สะเร   มนั นิรมลั เมเร ราม ||  นิรมลั ยลั หน่าเอ ยา ปรัภ ป่าเอ ปันจฺ มิเล วจีาเร ||  กาม กโรถ กปัท 
บิเคอา ตจัยฺ สจั นาม อุร ต่าเร ||  ห่อแม โลภ แล่ฮรั ลบั ทาเก ปาเอ ดีน ดยัอาลา ||  นานกั คุร สะมาน ตีรัท นฮี โกอี 
ซาเจ คุร โคปาล ||๓||  ฮอ บนั บโน เดค รฮี ตริณ เดค สบายอา ราม ||  ตริเภาโณ ตุแฉ่ห์ กีอา ซภั ยกตั สบายอา ราม ||  
เตรา ซภั กีอา ตูน ํเทร็ ทีอา ตุตถฺ สะมาน โก น่าฮี ||  ตูน ํดาตา ซภั ยาเจก็ เตเร ตุตถฺ เบน็ กิส ซาล่าฮี ||  อณัมงัเกอา 
ดาน ดีแย ดาเต เตรี ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี นานกั กะแฮ วจีารา ||๔||๒||  อาซา แม่ห์ลา 
๑ ||  เมรา มโน เมรา มนั ราตา ราม เปอาเร ราม ||  สจั ซาเฮโบ อาด ปุรัค อปัรําปฺโร ต่าเร ราม ||  อะกมั อะโกจรั อปัร 
อปารา ปารบรัมห์ ปัรถ่าโน ||  อาด ยกุาดี แฮ ป๋ี โฮซี อวรฺั จู่ธา ซภั มาโน ||  กะรัม ตะรัม กี ซาร นา ยาแณ สุรัต มุกตั 
เกว็ ปาอีแอ ||  นานกั คุรมุข สบดั ปะชาแณ แอห์้เน็ส นาม ติอ๋าอีแอ ||๑||  เมรา มโน เมรา มนั มาเนอา นาม สคาอี 
ราม ||  ห่อแม มมัตา มายอา ซงัค ์นา ยาอี ราม ||  มาตา เป็ต ป่าอี สุต จตุราอี ซงัค ์นา ซมัแป นาเร ||  ซาเอร็ กี ปุตรี 
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ปัรฮรั เตอากี จรัณ ตแล วจีาเร ||  อาด ปุรัค เอก็ จลตั ดิคายอา แยห์ เดคา แตห์้ โซอี ||  นานกั ฮรั กี ปะกตั นา โชโด 
แซ่ห์เย  โฮย โซ โฮอี ||๒||  เมรา มโน เมรา มนั นิรมลั สาจ สมาเล ราม ||  เอากณุ เมท จลัเล คุณ ซงักมั นาเล ราม ||  
เอากณั ปัรฮรั กรัณี ซารี ดรั สจัแจ สเจอาโร  ||  อาวณั ยาวณั ธาก รฮาเอ คุรมุข ตตั วจีาโร ||  ซายนั มีต สุยาณ สคา 
ตูน ํสจั มิแล วเดอาอี ||  นานกั นาม รตนั ปัรกาเซอา แอซี   คุรมตั ปาอี ||๓||  สัจ อนัยฺโน อนัยนั ซาร นิรันยนั ราตา 
ราม ||  มนั ตนั เราว ์รเฮอา ญกัยวีโน ดาตา ราม ||  ญกัยวีนั ดาตา ฮรั มนั ราตา แซ่ฮจัยฺ มิแล เมลายอา ||  ซ่าถ สภา 
ซนัตา กี ซงัคตั นะดรั ประภู ซุค ปายอา ||  ฮรั กี ปะกตั รัตเต แบรากี จูเก โม่ห์ เปอาซา ||  นานกั ห่อแม มาร ปะตีเณ 
วริะเล ดาส อุดาซา ||๔||๓||    
     
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ กัร๋ ๒   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ตูน ํซภันี ทาอี ยแิท ฮอ ยาอี ซาจา ศิรยณัฮารฺ ญีโอ ||  ซภันา กา ดาตา กะรัม บิถ่าตา 
ดูค บิซารัณฮาร ญีโอ ||  ดูค บิซารัณฮาร สุอามี กีตา ยา กา โฮแว ||  โกท โกทนัตรั ปาปา เกเร เอก กะรี แม่ห์ โคแว ||  
หนัสฺ เซ หนัซา บกั เซ บกักา กทั กทั กเร บีจาร ญีโอ ||  ตูน ํซภันี ทาอี ยแิท ฮอ ยาอี ซาจา ศิรยณัฮารฺ ญีโอ ||๑||  ยนิห์ 
เอก็ มนั ติอ๋ายอา เตน็ห์ ซุค ปายอา เต วริะเล ซนัซาร ญีโอ ||  เตน็ ยมั เนร นา อาแว   คุร สบดั กมาแว กบัโบห์ นา 
อาแวห์่ ฮาร ญีโอ ||  เต กบัโบห์ นา ห่าแรห์ ฮรั ฮรั คุณ ซาแร่ห์ เตน็ห์ ยมั เนร นา อาแว   ||  ยาํมณั มรัณ ตินาห์ กา 
จูกา โย ฮรั ลาเก ปาแว ||  คุรมตั ฮรั รัส ฮรั พลั ปายอา ฮรั ฮรั นาม อุรถารฺ ญีโอ ||  ยนิห์ เอก็ มนั ติอ๋ายอา เตน็ห์ ซุค 
ปายอา เต วริะเล ซนัซาร ญีโอ ||๒||  เยน็ ยกตั อุปายอา   ตัน่แถ่ ลายอา ติแซ วโิทห์ กรุบาณ ญีโอ ||  ตา กี เซว กรีแย 
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ล่าฮา ลีแย ฮรั ดรักา้ห์ ปาอีแอ มาณ ญีโอ ||  ฮรั ดรักา้ห์ มาน โซอี ยนั ปาแว โย นรั เอก ปะชาแณ ||  โอห์้ เนาว ์เน็ถ 
ปาแว คุรมตั ฮรั ติอ่าแว เน็ต ฮรั คุณ อาค วคาแณ ||  แอห์้เน็ส นาม ติแซ กา ลีแย ฮรั อูตมั ปุรัค ปัรถาน ญีโอ ||  เยน็ 
ยกตั อุปายอา   ตัน่แถ่ ลายอา ฮอ ติแซ วโิทห์ กรุบาน ญีโอ ||๓||  นาม แลน เซ โซ่แฮ เตน็ ซุค พลั โฮแวห์่ มาแน่ห์ เซ 
เยณ็ ยา่เฮ ญีโอ ||  เตน็ พลั โตท นา อาแว   ยา เตส็ ป่าแว เย ยกุ เกเต ยา่เฮ ญีโอ ||  เย ยกุ เกเต ยา่เฮ สุอามี เตน็ พลั 
โตท นา อาแว   ||  เตน็ห์ ยรา นา มรัณา นรัก นา ปัรณา โย ฮรั นาม ติอ่าแว ||  ฮรั ฮรั กแร่ห์ เซ ซูแกห์ น่าฮี นานกั ปีร 
นา ค่าเฮ ญีโอ ||  นาม แลนห์ เซ โซ่แฮ เตน็ห์ ซุค พลั โฮแวห์่ มาแน่ห์ เซ เยณ็ ยา่เฮ ญีโอ ||๔||๑||๔||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ กัร๋ ๓ ||  ตูน ํซุณ      ฮรัณา กาเลอา กี วารีแอ ราตา ราม ||  บิค 
พลั มีธา จาร เดน็ เพร็ โฮแว ตาตา ราม ||  เพร็ โฮย ตาตา คะรา มาตา นาม เบน็ ปัรตาเปย ์||    
     
 โอห์้ เยว ซาเอร็ เดย ์แล่ห์รี บิยลุ ยแิว จมัเกย ์||  ฮรั บาจฉฺ ราคา โกย น่าฮี โซย ตุแฉ่ห์ บิซาเรอา ||  สจั กะแฮ นานกั 
เจต เร มนั มแร่ห์ ฮรัณา กาเลอา ||๑||  เป่าวร์า พลู ปะหวัน่เตอา ดุค อตั ป่ารี ราม ||  แม คุร ปูเชอา อาปณา ซาจา บีจารี 
ราม ||  บีจาร สตัคุร มุแฉ่ห์ ปูเชอา ปะห์วรั เบลี ราโต ||  ซูรัจยฺ จเรอา เป็นดฺ ปเรอา เตลฺ ตาวณั ตาโต ||  ยมั มกั บาถ่า 
ค่าเฮ โจทา สบดั เบน็ เบตาเลอา ||  สจั กะแฮ นานกั เจต เร มนั มแร่ห์ เป่าวร์า กาเลอา ||๒||  เมเร ญีอะเรอา ปัรเดซีอา 
กิต ปแวห์่ ยนัยาเล ราม ||  ซาจา ซาฮิบ มนั วสัแซ กี พาแซ่ห์ ยมั ยาเล ราม ||  มชัลี วชุินนี แนณ รุนนี ยาล บะถิก 
ปายอา ||  ซนัซาร มายอา โม่ห์ มีธา อนัตฺ ปะรัม จุกายอา ||  ปะกตั กรั จิต ลาย ฮรั เซ็ว โฉด มโน่ห์ อนัเดเซอา ||  สจั 
กะแฮ นานกั เจต เร มนั ญีอะเรอา ปัรเดซีอา ||๓||  นดีอา วา่ห์ วชุินเนอา เมลา ซนัโญกี ราม ||  ยกุ ยกุ มีธา เวส็ ปะเร 
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โก ยาแณ โยกี ราม ||  โกอี แซ่ฮจัยฺ ยาแณ ฮรั ปะชาแณ สตัคุรู   เยน็ เจเตอา ||  เบน็ นาม ฮรั เก ปะรัม ปู่ เล ปะแจห์้ 
มุกตัถฺ อเจเตอา ||  ฮรั นาม ปะกตั นา ริแด ซาจา เซ อนัตฺ ต๋าฮี รุนเนอา ||  สจั กะแฮ นานกั สบดั ซาแจ เมล จิรี 
วชุินเนอา ||๔||๑||๕||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ชนัตฺ กัร๋ ๑ ||  ฮมั กะเร ซาจา โซเฮลา ซาแจ สบดั โซฮายอา ราม ||  
ตัน๋ เป็ร เมล เป่ยอา ปรัภ อาป มิลายอา ราม ||  ปรัภ อาป มิลายอา สจั มนั วซายอา กามณั แซ่ห์เย  มาตี ||  คุร สบดั 
ซีการี สจั สวารี  สดา ราเว รังค ์ราตี ||  อาป กวาเอ ฮรั วรั ปาเอ ตา ฮรั รัส มนั วซายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร สบดั สวารี  
สพัเลว็ ยนมั สบายอา ||๑||  ดูยะแร กามณั ปะรัม ปุลี ฮรั วรั นา ปาเอ ราม ||  กามณั คุณ น่าฮี บิรทา ยนมั กวาเอ ราม ||  
บิรทา ยนมั กวาเอ มนัมุค อิอาณี ออกณัวนัตี จู่เร ||  อาปณา สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา ตา เป็ร มิเลอา ฮดูเร ||  เดค 
เป็ร วกิซี อนัดฺโรห์ ซรัซี สจัแจ สบดั สุผา่เอ ||  นานกั เวณ็ นาแว กามณั ปะรัม ปุหล่าณี เมล็ ปรีตมั ซุค ปาเอ ||๒||    
     
 เป็ร ซงัค ์กามณั ยาเณอา คุร เมล มิลาอี ราม ||  อนัตรั สบดั มิลี แซ่ห์เย  ตะปัต บุฉ่าอี ราม ||  สบดั ตะปัต บุฉ่าอี 
อนัตรั ซานตฺํ อาอี  แซ่ห์เย  ฮรั รัส จาเคอา ||  เมล็ ปรีตมั อปัเณ สดา รังค ์มาเณ สจัแจ สบดั สุป่าเคอา ||  ปัร ปัร 
ปันดิต โมนี ทาเก เป่คี มุกตั นา ปาอี ||  นานกั เบน็ ปักตี ญกั บอรานา สัจแจ สบดั มิลาอี ||๓||  ซา ตัน๋ มนั อนดฺั 
เป่ยอา ฮรั ญีโอ เมล เปอาเร ราม ||  ซา ตัน๋ ฮรั แก รัส รัสซี คุร แก สบดั อปาเร ราม ||  สบดั อปาเร มิเล เปอาเร สดา 
คุณ ซาเร  มนั วสัเซ ||  เซจยฺ สุห่าว ี ยา เป็ร ราว ีเมล็ ปรีตมั เอากณั นะเซ ||  เยต็ กัร๋ นาม ฮรั สดา ติอ๋าอีแอ โซเฮลฺรา 
ยกุ จาเร ||  นานกั นาม รัตเต สดา อนดฺั แฮ ฮรั มิเลอา การัจ ซาเร  ||๔||๑||๖||    
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา แม่ห์ลา ๓ ชนัตฺ กัร๋ ๓ ||  ซายนั เมเร ปรีตะโมห์ ตุม แซ่ห์ กี ปะกตั กเร่โฮ ||  
คุร เซโวห์่ สดา อาปณา นาม ปะดารัท เล่โฮ ||  ปะกตั กแร่ห์ ตุม สะแฮ เกรี โย แซ่ห์ เปอาเร ป่าเวย ์||  อาปณา ป่าณา 
ตุม กแร่ห์ ตา เพร็ แซ่ห์ คุซี นา อาเวย ์||  ปะกตั ป๋าว เอห์้ มารัก บิครา คุร ดุอาแร โก ปาเวย ์||  กะแฮ นานกั ยสิ กเร 
กิรปา โซ ฮรั ปักตี จิต ลาเวย ์||๑||  เมเร มนั แบรากีอา ตูน ํแบราก กรั กิส ดิคาแวห์ ||  ฮรั โซเฮลา เตน็ห์ สดั สดา โย 
ฮรั คุณ กาแวห์่ ||  กรั แบราก ตูน ํโฉด ปาคนัดฺ โซ สะโฮ ซภั กิช ยาเณย ์||  ยลั ทลั มฮีอลั เอโก โซอี คุรมุข หุกมั 
ปะชาเณย ์||  เยน็ หุกมั ปะชาตา ฮรี เกรา โซอี สรับ   ซุค ปาเวย ์||  เอว็ กะแฮ นานกั โซ แบรากี อนัเดน็ ฮรั เลว็ ลาเวย ์
||๒||  แยห์ แยห์ มนั ตูน ํต๋าวดา แตห์้ แตห์้ ฮรั เตแร นาเล ||  มนั เซอาณปั โชดีแอ คุร กา สบดั สมาเล ||  ซาท เตแร 
โซ สะโฮ สดา แฮ เอก็ คิน ฮรั นาม สมาเล่ห์ ||  ยนมั ยนมั เก เตเร ปาป กทัเท อนัตฺ ปะรัม ปัด ปาวเฮ ||  ซาเจ นาล 
เตรา กั้นดฺ ลาแก คุรมุข สดา สมาเล ||  เอว็ กะแฮ นานกั แยห์ มนั ตูน ํต๋าวดา แตห์้ ฮรั เตแร สดา นาเล ||๓||  สตัคุร 
มิเลแอ ต่าวตั ถํ้าเมอา นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา อาเอ ||  นาม วฮิาเฉ่ นาม เลย นาม รเฮ่ สมาเอ ||    
     
 ต่าวตั ถํ้าเมอา สตัคุร มิเลแอ ดสัวา ดุอาร ปายอา ||  ติแท อมัฤต โป่ยนั แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย เยต็ สบดั ยกตั ถํ้าห์ 
รฮายอา ||  แตห์้ อเนก  วาเย สดา อนดฺั แฮ สจัเจ รเฮอา สมาเอ ||  เอว็ กะแฮ นานกั สตัคุร มิเลแอ ต่าวตั ถํ้าเมอา นิจยฺ 
กัร๋ วสัเซอา อาเอ ||๔||  มนั ตูน ํโยต สะรูป    แฮ อาปณา มูล ปะชาณ ||  มนั ฮรั ญี เตแร นาล แฮ คุรมะตี รังค ์มาณ ||  
มูล ปะชาแณ่ห์ ตาน ํสะโฮ ยาแณห์ มรัณ ยวีณั กี โซ่ฉ่ี โฮอี ||  คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณห์ ตาน ํดูยา เป๋า นา โฮอี ||  มนั 
ซานตฺํ อาอี  วย ีวถ่าอี ตา โฮอา ปัรวาณ ||  เอว็ กะแฮ นานกั มนั ตูน ํโยต สะรูป    แฮ อปัณา มูล ปะชาณ ||๕||  มนั 
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ตูน ํการับ อเทอา การับ ลเดอา ยา่เฮ ||  มายอา โม่ห์ณี โม่เฮอา เพร็ เพร็ ยนีู ปะหวา่เฮ ||  การับ ลากา ยา่เฮ มุกตัถฺ มนั 
อนัตฺ เกยอา ปัชตาวเฮ ||  อหงัการฺ   ติสนา โรค ลกา บิรทา ยนมั กวาเวห์ ||  มนัมุค มุกตัถฺ เจแตห์ น่าฮี อะแก เกยอา 
ปัชตาเวย ์||  เอว็ กะแฮ นานกั มนั ตูน ํการับ อเทอา การับ ลเดอา ยาวเฮ ||๖||  มนั ตูน ํมตั มาณ กแร่ห์ เย ฮอ กิช 
ยาณดา คุรมุข นิมาณา โฮโอ ||  อนัตรั อเกอาน ฮอ บุตถฺ แฮ สจั สบดั มลั โค่ห์ ||  โฮโอ นิมาณา สตัคุรู   อะแก มตั 
กิช อาป ลคาวเฮ ||  อาปแณ    อหงัการ ยกตั ยเลอา มตั ตูน ํอาปณา อาป กวาเวห์ ||  สตัคุร แก ป่าแณ กแร่ห์ การ 
สตัคุร แก ป่าแณ ลาก รโฮ่ ||  เอว็ กะแฮ นานกั อาป ฉดั ซุค ปาแวห์ มนั นิมาณา โฮย รโฮ่ ||๗||  ตัน๋ โซ เวลา เยต็ แม 
สตัคุร มิเลอา โซ สะโฮ จิต อายอา  ||  มฮ่า อนันดั แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา มนั ตนั ซุค ปายอา ||  โซ สะโฮ จิต อายอา  มนั 
วซายอา เอากณั ซภั ห ||  ยา เตส็ ป่าณา คุณ ปัรกทั โฮเอ สตัคุร อาป สวาเร ||  เซ ยนั ปัรวาณ โฮเอ ยนีิห์ เอก็ นาม 
ดิเรอา ดุตีอา เป๋า จุกายอา ||  เอว็ กะแฮ นานกั ตัน๋ โซ เวลา เยต็ แม สตัคุร มิเลอา โซ สะโฮ จิต อายอา  ||๘||  เอก็ 
ยนัตฺ ปะรัม ปุเล เตน็ แซ่ห์ อาป ปุหล่าเอ ||  ดูแย ป๋าย พิแร่ห์ ห่อแม กะรัม กมาเอ ||  เตน็ แซ่ห์ อาป ปุหล่าเอ กมุารัก 
ปาเอ เตน็ กา กิช นา วซาอี ||  เตน็ กี กตั อวกิตั ตูนแํฮ ยาแณห์ เยน็ เอห์้  รจนั รจาอี ||  หุกมั เตรา คะรา ป่ารา คุรมุข 
กิแซ บุฉ่าเอ ||  เอว็ กะแฮ นานกั เกอา ยนัตฺ วจิาเร ยา ตุตถฺ ปะรัม ปุหล่าเอ ||๙||    
     
 สจัเจ เมเร ซาฮิบา สจัจี เตรี วเดอาอี ||  ตูน ํปารบรัมห์ เบอนัตฺ สุอามี เตรี กดุรัต แกฮ้ณั นา ยาอี ||  สจัจี เตรี วเดอาอี 
ยา โก ตุตถฺ มนั วซาอี สดา เตเร คุณ กาวเฮ ||  เตเร คุณ กาแวห์่ ยา ตุตถฺ ป่าแวห์่ สจัเจ เซ็ว จิต ลาวเฮ ||  ยสิ โน ตูน ํ
อาเป   เมแล่ห์ โซ คุรมุข รแฮ่ สมาอี ||  เอว็ กะแฮ นานกั สจัเจ เมเร ซาฮิบา สจัจี เตรี วเดอาอี ||๑o||๒||๗||๕||๒||๗||     
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 ราก อาซา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ยวีโน แม ยวีนั ปายอา คุรมุข ป่าเอ ราม ||  ฮรั นาโม ฮรั นาม เดแว เมแร ปราน 
วซาเอ ราม ||  ฮรั ฮรั นาม เมแร ปราน วซาเอ ซภั ซนัซา ดูค กวายอา ||  อดิสทฺ อะโกจรั คุร บจนั ติอ๋ายอา ปวติตรึ 
ปะรัม ปัด ปายอา ||  อนัฮดั ตุ๋น วาแยห์่ เน็ต วาเย กาอี สตัคุร บาณี ||  นานกั ดาต กรี ปรัภ ดาแต โยตี โยต สมาณี  ||๑||  
มนัมุคา มนัมุค โมย เมรี กรั มายอา ราม ||  คิน อาแว   คิน ยาแว ดุระกนัถฺ มแร จิต ลายอา ราม ||  ลายอา ดุระกนัถฺ 
มแร จิต ลากา เยว็ รังค ์กะซุ่มภฺ ดิคายอา ||  คิน ปูรัน คิน ปะชมั ชาเอ เยว็ จกั กเุมห์อาร ปาหวา่ยอา ||  ดุค คาแวห์ ดุค 
ซนัแจห์ โป่แกห์ ดุค กี บิรัถ วถ่าอี ||  นานกั บิคมั สุเฮลา ตรีแอ ยา อาแว   คุร ซรัณาอี ||๒||  เมรา ธากโุร ธากุร นีกา 
อะกมั อท่าฮา ราม ||  ฮรั ปูย ีฮรั ปูย ีจา้ฮี เมเร สตัคุร ซาฮา ราม ||  ฮรั ปูย ีจา้ฮี นาม บิซ่าฮี คุณ กาแว คุณ ป่าแว ||  นีด 
ปูค ซภั ปัรฮรั เตอากี ซุนเน ซุน สมาแว ||  วณัยาเร เอก็ ป่าตี อาแวห์่ ล่าฮา ฮรั นาม แล ยาเฮ ||  นานกั มนั ตนั อรัป 
คุร อาแก ยสิ ปราปัต โซ ปาเอ ||๓||  รัตนา รตนั ปะดารัท บโฮ่ ซากรั ปะเรอา ราม ||  บาณี คุรบาณี ลาเก เตน็ห์ หทั 
จเรอา ราม ||  คุรบาณี ลาเก เตน็ห์ หทั จเรอา นิรโมลกั รตนั อปารา ||  ฮรั ฮรั นาม อโตลกั ปายอา เตรี ปะกตั ปะเร 
ปันด่ารา ||  สมุนดฺ วโิรล สะรีร ฮมั เดเคอา เอก็ วสัตฺ อนูป ดิคาอี ||  คุร โควนิดฺ โควนิดฺ คุรู แฮ นานกั เปด นา ป่าอี 
||๔||๑||๘||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  จ๋ิม จิเม จ๋ิม จ๋ิม วรัแซ อมัฤต ต่ารา ราม ||    
     
 คุรมุขเค คุรมุข นดัรี ราม เปอารา ราม ||  ราม นาม เปอารา ยกตั นิสตารา ราม นาม วเดอาอี ||  กลัยกุ ราม นาม 
โบฮิทา คุรมุข ปารฺ ลฆาอี ||  หะลตั ปะลตั ราม นาม สุเฮเล คุรมุข กรัณี ซารี ||  นานกั ดาต ดยัอา กรั เดแว ราม นาม 
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นิสตารี ||๑||  ราโม ราม นาม ยปัเปอา ดุค เกล็วคิ นาซ กวายอา ราม ||  คุร ปัรแจ คุร ปัรแจ ติอ๋ายอา แม ฮิรแด ราม 
รวายอา ราม ||  รเวอา ราม ฮิรแด ปะรัม กตั ปาอี ยา คุร ซรัณาอี อาเอ ||  โลภ วกิาร นาว ดุบดี นิกลี ยา สตัคุร นาม 
ดิราเอ ||  ญีอ ์ดาน คุร ปูแร ดีอา ราม นาม จิต ลาเอ ||  อาป กริปาล กริปา กรั เดแว นานกั คุร ซรัณาเอ ||๒||  บาณี ราม 
นาม สุณี เซ็ถ การัจ ซภั โซฮาเอ ราม ||  โรเม โรม โรม โรเม แม คุรมุข ราม ติอ๋าเอ ราม ||  ราม นาม ติอ๋าเอ ปวติ โฮย 
อาเอ เตส็ รูป นา เรเคอา กาอี ||  ราโม ราม รเวอา กทั อนัตรั ซภั ตริสนา ปูค กวาอี ||  มนั ตนั ซีตลั ซีการ ซภั โฮอา 
คุรมตั ราม ประกาซา ||  นานกั อาป อนุกแร่ห์ กีอา ฮมั ดาซนั ดาซนั ดาซา ||๓||  ยนีิ ราโม ราม นาม วซิาเรอา เซ 
มนัมุค มูร อป่ากี ราม ||  เตน็ อนัตฺเร โม่ห์ เวอาแป คิน คิน มายอา ลากี ราม ||  มายอา มลั ลากี มูร เป๋ย อป่ากี ยนิ ราม 
นาม แน่ห์ ป่ายอา ||  อเนก  กะรัม กแร่ห์ อภิมานี   ฮรั ราโม นาม โจรายอา ||  มฮ่า บิคมั ยมั ปันทฺ โดเฮลา กาลูคตั 
โม่ห์ อนัเถ่อารา ||  นานกั คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ตา ปาเอ โมค ดุอารา ||๔||  ราโม ราม นาม คุรู ราม คุรมุขเค ยาแณ 
ราม ||  เอห์้ มนูอา คิน อูภ้ ปัยอาลี ป่ัรมะดา อิกตั กัร๋ อาแณ ราม ||  มนั อิกตั กัร๋ อาแณ ซภั กตั เมต็ ยาแณ ฮรั ราโม 
นาม ระส่าเอ ||  ยนั กี แปจยฺ รัคแค ราม นามา แปรลาด อุถาร ตราเอ ||  ราโม ราม รโม รัม อูจา คุณ แกห์้เตอา อนัตฺ 
นา ปายอา ||  นานกั ราม นาม ซุณ      ป่ีเน ราแม นาม สมายอา ||๕||  ยนิ อนัตฺเร ราม นาม วสัแซ เตน็ จินตา ซภั 
กวายอา ราม ||  ซภั อรัทา ซภั ตะรัม มิเล มนั จินเดอา โซ พลั ปายอา ราม ||  มนั จินเดอา พลั ปายอา ราม นาม 
ติอ๋ายอา ราม นาม คุณ กาเอ ||  ดุระมตั กะบุตถฺ กอี ซุถ โฮอี ราม นาม มนั ลาเอ ||    
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 สพลั ยนมั สะรีร ซภั โฮอา เยต็ ราม นาม ปัรกาเซอา ||  นานกั ฮรั ปัจยฺ สดา เดน็ ราตี คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาเซอา ||๖||  
ยนิ ซรัถ่า ราม นาม ลกี เตน็ห์ ดูแย จิต นา ลายอา ราม ||  เย ตัร่ตี ซภั กนัจนั กรั ดีแย เบน็ นาแว อวรฺั นา ป่ายอา ราม 
||  ราม นาม มนั ป่ายอา ปะรัม ซุค ปายอา อนัตฺ จลัเดอา นาล สคาอี ||  ราม นาม ตัน๋ ปูนย ีซนัจี นา ดูแบ นา ยาอี ||  
ราม นาม เอส็ ยกุ แม่ห์ ตุลฮา ยมักาล เนร นา อาแว   ||  นานกั คุรมุข ราม ปะชาตา กรั กิรปา อาป มิลาแว ||๗||  ราโม 
ราม นาม สเต สตั คุรมุข ยาเณอา ราม ||  เซวโก คุร เซวา ลากา เยน็ มนั ตนั อรัป จรายอา ราม ||  มนั ตนั อรัเปอา 
โบฮตั มนั ซรัเถ่อา คุร เซวกั ป๋าย มิลาเอ ||  ดีนา นาท ยอีา กา ดาตา ปูเร คุร เต ปาเอ ||  คุรู ซิกข ์   ซิกข ์   คุรู แฮ เอโก 
คุร อุปเดส จลาเอ ||  ราม นาม มนัตฺ ฮิรแด เดแว นานกั มิลณั สุผา่เอ ||๘||๒||๙||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ ||  ฮรั ฮรั กรัตา ดูค บินาซนั ปะติต ปาวนั ฮรั นาม ญีโอ 
||  ฮรั เซวา ป่าอี ปะรัม กตั ปาอี ฮรั อูตมั ฮรั ฮรั กาม ญีโอ ||  ฮรั อูตมั กาม ยปัปีแอ ฮรั นาม ฮรั ยปัปีแอ อสัเทร็ โฮแว 
||  ยนมั มรัณ โดแว ดุค เมเท แซ่ห์เย  ฮี ซุค โซแว ||  ฮรั ฮรั กิรปา ต่าโรห์ ธากุร ฮรั ยปัปีแอ อาตมั ราม ญีโอ ||  ฮรั ฮรั 
กรัตา ดูค บินาซนั ปะติต ปาวนั ฮรั นาม ญีโอ ||๑||  ฮรั นาม ปะดารัท กลัยกุ อูตมั ฮรั ยปัปีแอ สตัคุร ป๋าย ญีโอ ||  
คุรมุข ฮรั ปรีแอ คุรมุข ฮรั สุณีแอ ฮรั ยปัต สุณตั ดุค ยาย ญีโอ ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัเปอา ดุค บินเซอา ฮรั นาม ปะรัม 
ซุค ปายอา ||  สตัคุร กิอาน บเลอา กทั จานณั อเกอาน อนัเถรฺ  กวายอา ||  ฮรั ฮรั นาม ตินี อาราเถ่อา  ยนิ มสัตกั ตุ๋ร 
เลค็ ปาย ญีโอ ||  ฮรั นาม ปะดารัท กลัยกุ อูตมั ฮรั ยปัปีแอ สตัคุร ป๋าย ญีโอ ||๒||  ฮรั ฮรั มนั ป่ายอา ปะรัม ซุค 
ปายอา ฮรั ล่าฮา ปัด นิรบาณ ญีโอ ||  ฮรั ปรีต ลกาอี ฮรั นาม สคาอี ปะหราํ จูกา อาวณั ยาณ ญีโอ ||    
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 อาวณั ยาณา ปะหราํ ป๋อ ป่ากา ฮรั ฮรั ฮรั คุณ กายอา ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ดุค อุตเร ฮรั ฮรั นาม สมายอา ||  ยนิ ฮรั 
ติอ๋ายอา ตุ๋ร ปาก เลค็ ปายอา เตน็ สพลั ยนมั ปัรวาณ ญีโอ ||  ฮรั ฮรั มนั ป่ายอา ปะรัม ซุค ปายอา ฮรั ล่าฮา ปัด 
นิรบาณ ญีโอ ||๓||  ยนิห์ ฮรั มีธ ลกานา เต ยนั ปัรถ่านา เต อูตมั ฮรั ฮรั โลก ญีโอ ||  ฮรั นาม วดาอี ฮรั นาม สคาอี คุร 
สบัดี ฮรั รัส โปคค ์ญีโอ ||  ฮรั รัส โปคค ์มฮ่า นิรโยก วดัป่ากี ฮรั รัส ปายอา ||  เซ ตัน๋ วดัเด สยัปุรคา ปูเร ยนิ คุรมตั 
นาม ติอ๋ายอา ||  ยนั นานกั เรณ มงัแก ปัก ซาถู่   มนั จูกา โศก วโิยก ญีโอ ||  ยนิห์ ฮรั มีธ ลกานา เต ยนั ปัรถ่านา เต 
อูตมั ฮรั ฮรั โลก ญีโอ ||๔||๓||๑o||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  สตัยคุ ซภั ซนัโตค สะรีรา  ปัก จาเร ตะรัม คิอ๋าน ญีโอ ||  มนั 
ตนั ฮรั กาแวห์่ ปะรัม ซุค ปาแวห์ ฮรั ฮิรแด ฮรั คุณ กิอาน ญีโอ ||  คุณ กิอาน ปะดารัท ฮรั ฮรั กิรตารัท โซ่ภา คุรมุข 
โฮอี ||  อนัตรั บา้ฮรั ฮรั ปรัภ เอโก ดูยา อวรฺั นา โกอี ||  ฮรั ฮรั เลว็ ลาอี ฮรั นาม สคาอี ฮรั ดรักา้ห์ ปาแว มาน ญีโอ ||  
สตัยคุ ซภั ซนัโตค สะรีรา  ปัก จาเร ตะรัม คิอ๋าน ญีโอ ||๑||  เตตา ยกุ อายอา  อนัตรั โยรฺ ปายอา ยตั ซนัยมั กะรัม 
กมาย ญีโอ ||  ปัก จอทา คิเซอา ตแร ปัก ทิเกอา มนั ฮิรแด กโรถ ยลาย ญีโอ ||  มนั ฮิรแด กโรถ มฮ่า บิสโลถฺ นิรัป 
ต่าแวห์่ ลรั ดุค ปายอา ||  อนัตรั มมัตา โรค ลกานา ห่อแม อหงัการฺ   วถ่ายอา ||  ฮรั ฮรั กริปา ต่ารี เมแร ธากรุ บิค 
คุรมตั ฮรั นาม แล่ห์ ยาย ญีโอ ||  เตตา ยกุ อายอา  อนัตรั โยรฺ ปายอา ยตั ซนัยมั กะรัม กมาย ญีโอ ||๒||  ยกุ ดุอาปุร 
อายอา  ปะรัม ปัรหม่ายอา ฮรั โกปี กานห์ อุปาย ญีโอ ||  ตปั ตาปัน ตาแปห์ ญกั ปุน อารัมแภห์ อตั กิเรอา กะรัม 
กมาย ญีโอ ||  กิเรอา กะรัม กมายอา ปัก โดย คิสกายอา โดย ปัก ทิแก ทิกาย ญีโอ ||  มฮ่า ยตุถฺ โยตถฺ บโฮ่ กีเนห์ เวจ็ 
ห่อแม ปะแจ ปะจาย ญีโอ ||  ดีน ดยัอาล คุร ซ่าถ   มิลายอา เมล็ สตัคุร มลั แล่ห์ ยาย ญีโอ ||  ยกุ ดุอาปุร อายอา  
ปะรัม ปัรหม่ายอา ฮรั โกปี กานห์ อุปาย ญีโอ ||๓||    
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 กลัยกุ ฮรั กีอา ปัก ตแร คิสกีอา ปัก จอทา ทิแก ทิกาย ญีโอ ||  คุร สบดั กมายอา ออคถั  ฮรั ปายอา ฮรั กีรัต ฮรั 
ซานตฺํ ปาย ญีโอ ||  ฮรั กีรัต รุต อาอี  ฮรั นาม วดาอี ฮรั ฮรั นาม เคต ยมายอา ||  กลัยกุ บีจยฺ บีแย เบน็ นาแว ซภั ล่าฮา 
มูล กวายอา ||  ยนั นานกั คุร ปูรา ปายอา มนั ฮิรแด นาม ลคาย ญีโอ ||  กลัยกุ ฮรั กีอา ปัก ตแร คิสกีอา ปัก จอทา 
ทิแก ทิกาย ญีโอ ||๔||๔||๑๑||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั กีรัต มนั ป่าอี ปะรัม กตั ปาอี ฮรั มนั ตนั มีธ ลกาน ญีโอ ||  ฮรั 
ฮรั รัส ปายอา คุรมตั ฮรั ติอ๋ายอา ตุ๋ร มสัตกั ปาก ปุราน ญีโอ ||  ตุ๋ร มสัตกั ปาก ฮรั นาม สุหาก ฮรั นาแม ฮรั คุณ 
กายอา ||  มสัตกั มณี ปรีต บโฮ่ ปรักที ฮรั นาแม ฮรั โซฮายอา ||  โยตี โยต มิลี ปรัภ ปายอา เมล็ สตัคุร มนูอา มาน 
ญีโอ ||  ฮรั กีรัต มนั ป่าอี ปะรัม กตั ปาอี ฮรั มนั ตนั มีธ ลกาน ญีโอ ||๑||  ฮรั ฮรั ยสั กายอา ปะรัม ปัด ปายอา เต 
อูตมั ยนั ปัรถาน ญีโอ ||  เตน็ห์ ฮมั จรัณ สะเรแวห์่ คิน คิน ปัก โต่แวห์่ ยนิ ฮรั มีธ ลกาน ญีโอ ||  ฮรั มีธา ลายอา 
ปะรัม ซุค ปายอา มุค ป่ากา รัตตี จาเร ||  คุรมตั ฮรั กายอา ฮรั ฮาร อุร ปายอา ฮรั นามา กนัธฺ ต่าเร ||  ซภั เอก ดริสทฺ 
สมตั   กรั เดแค ซภั อาตมั ราม ปะชาน ญีโอ ||  ฮรั ฮรั ยสั กายอา ปะรัม ปัด ปายอา เต อูตมั ยนั ปัรถาน ญีโอ ||๒||  
สตัซงัคตั มนั ป่าอี ฮรั รสนั ระส่าอี เวจ็ ซงัคตั ฮรั รัส โฮย ญีโอ ||  ฮรั ฮรั อาราเถ่อา  คุร สบดั วกิาเซอา บียา อวรฺั นา 
โกย ญีโอ ||  อวรฺั นา โกย ฮรั อมัฤต โซย เยน็ ปีอา โซ เบถ็ ยาแณ ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู ปูรา ปรัภ ปายอา ลกั ซงัคตั นาม 
ปะชาแณ ||  นาโม เซว นาโม อาราแถ่ เบน็ นาแม อวรฺั นา โกย ญีโอ ||  สตัซงัคตั มนั ป่าอี ฮรั รสัน ระส่าอี เวจ็ 
ซงัคตั ฮรั รัส โฮย ญีโอ ||๓||  ฮรั ดยัอา ปรัภ ต่าโรห์ ปาคณั ฮมั ตาโรห์ กั้ด เลโวห์่ สบดั สุผาย ญีโอ ||  โม่ห์ จีกรั 
พาเท นิขะรัต ฮมั ยาเต ฮรั บา้นห์ํ ประภู ปักราย ญีโอ ||  ปรัภ บา้นห์ํ ปักราอี อูตมั มตั ปาอี คุร จรัณี ยนั ลากา ||    
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 ฮรั ฮรั นาม ยปัเปอา อาราเถ่อา  มุค มสัตกั ปาก สุป่ากา ||  ยนั นานกั ฮรั กิรปา ต่ารี มนั ฮรั ฮรั มีธา ลาย ญีโอ ||  ฮรั 
ดยัอา ปรัภ ต่าโรห์ ปาคณั ฮมั ตาโรห์ กั้ด เลโวห์่ สบดั สุผาย ญีโอ ||๔||๕||๑๒||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  มนั นาม ยปานา 
ฮรั ฮรั มนั ป่านา ฮรั ปะกตั ยนา มนั เจา ญีโอ ||  โย ยนั มรั ยเีว เตน็ห์ อมัฤต ปีเว มนั ลากา คุรมตั เป๋า ญีโอ ||  มนั ฮรั 
ฮรั เป๋า คุร กเร ปเซา ยวีนั มุกตั ซุค โฮอี ||  ยวีณั มรัณ ฮรั นาม สุเฮเล มนั ฮรั ฮรั ฮิรแด โซอี ||  มนั ฮรั ฮรั วสัเซอา 
คุรมตั ฮรั รัสเซอา ฮรั ฮรั รัส กะทาก ปีเอา ญีโอ ||  มนั นาม ยปานา ฮรั ฮรั มนั ป่านา ฮรั ปะกตั ยนา มนั เจา ญีโอ 
||๑||  ญกั มรัณ นา ป่ายอา เน็ต อาป ลุกายอา มตั ยมั ปักแร แล ยาย ญีโอ ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั ฮรั ปรัภ เอโก เอห์้ 
ญีอะรา รเคอา นา ยาย ญีโอ ||  เกว็ ญีโอ รคีแย ฮรั วสัตฺ โลรีแย ยสิ กี วสัตฺ โซ แล ยาย ญีโอ ||  มนัมุค กรัณ ปลาว กรั 
ป่ัรเม ซภั ออคถั ดารู ลาย ญีโอ ||  ยสิ กี วสัตฺ ปรัภ เลย สุอามี ยนั อุบเร สบดั กมาย ญีโอ ||  ญกั มรัณ นา ป่ายอา เน็ต 
อาป ลุกายอา มตั ยมั ปักแร แล ยาย ญีโอ ||๒||  ตุ๋ร มรัณ ลิคายอา คุรมุข โซฮายอา ยนั อุบเร ฮรั ฮรั ติอ่าน ญีโอ ||  ฮรั 
โซ่ภา ปาอี ฮรั นาม วเดอาอี ฮรั ดรักา้ห์ แปเถ่ ยาน ญีโอ ||  ฮรั ดรักา้ห์ แปเถ่ ฮรั นาแม ซ่ีเถ่    ฮรั นาแม เต ซุค ปายอา 
||  ยนมั มรัณ โดแว ดุค เมเท ฮรั ราแม นาม สมายอา ||  ฮรั ยนั ปรัภ รัล เอโก โฮเอ ฮรั ยนั ปรัภ เอก สะมาน ญีโอ ||  
ตุ๋ร มรัณ ลิคายอา คุรมุข โซฮายอา ยนั อุบเร ฮรั ฮรั ติอ่าน ญีโอ ||๓||  ญกั อุปแย บินแซ บินสั บินาแซ ลกั คุรมุข 
อสัเทร็ โฮย ญีโอ ||  คุร มนัตรึ ดริราเอ ฮรั รสกั ระส่าเอ ฮรั อมัฤต ฮรั มุค โจย ญีโอ ||  ฮรั อมัฤต รัส ปายอา โมอา 
ยวีายอา เพร็ บาฮุร มรัณ นา โฮอี ||  ฮรั ฮรั นาม อมรั ปัด ปายอา ฮรั นาม สมาแว โซอี ||  ยนั นานกั นาม อถารฺ เทก 
แฮ เบน็ นาแว อวรฺั นา โกย ญีโอ ||  ญกั อุปแย บินแซ บินสั บินาแซ ลกั คุรมุข อสัเทร็ โฮย ญีโอ ||๔||๖||๑๓||    
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 อาซา แม่ห์ลา ๔ ชนัตฺ ||  วดัดา เมรา โควนิดฺ อะกมั อะโกจรั อาด นิรันยนั นิรังการ ญีโอ ||  ตา กี กตั กฮี นา ยาอี 
อมิต วเดอาอี เมรา โควนิดฺ อลคั อปารฺ ญีโอ ||  โควนิดฺ อลคั อปารฺ อปัราํปัร อาป อาปณา ยาแณ ||  เกอา เอห์้  ยนัตฺ 
วจิาเร กะฮีแอห์ โย ตุตถฺ อาค วคาแณ ||  ยสิ โน นะดรั กแร่ห์ ตูน ํอปัณี โซ คุรมุข กเร วจีาร ญีโอ ||  วดัดา เมรา 
โควนิดฺ อะกมั อะโกจรั อาด นิรันยนั นิรังการ ญีโอ ||๑||  ตูน ํอาด ปุรัค อปัราํปัร กรัตา เตรา ปาร นา ปายอา ยาย 
ญีโอ ||  ตูน ํกทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ญีโอ ||  กทั อนัตรั ปารบรัมห์ ปัรเมซรั ตา กา อนัตฺ 
นา ปายอา ||  เตส็ รูป นา เรค อดิสทฺ อะโกจรั คุรมุข อลคั ลคายอา ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี แซ่ห์เย  นาม สมาย 
ญีโอ ||  ตูน ํอาด ปุรัค อปัราํปัร กรัตา เตรา ปาร นา ปายอา ยาย ญีโอ ||๒||  ตูน ํสตั ปัรเมซรั สดา อบินาซี ฮรั ฮรั คุณี 
นิถาน ญีโอ ||  ฮรั ฮรั ปรัภ เอโก อวรฺั นา โกอี ตูน ํอาเป   ปุรัค สุยาน ญีโอ ||  ปุรัค สุยาน ตูน ํปัรถาน ตุตถฺ เยวดั อวรฺั 
นา โกอี ||  เตรา สบดั ซภั ตูนแํฮ วรัแตห์้ ตูน ํอาเป   กแร่ห์ โซ โฮอี ||  ฮรั ซภั แม่ห์ รเวอา เอโก โซอี คุรมุข ลเคอา ฮรั 
นาม ญีโอ ||  ตูน ํสัต ปัรเมซรั สดา อบินาซี ฮรั ฮรั คุณี นิถาน ญีโอ ||๓||  ซภั ตูนแํฮ กรัตา ซภั เตรี วเดอาอี เยว็ ป่าแว 
ติแว จลาย ญีโอ ||  ตุตถฺ อาเป   ป่าแว ติแว จลาแวห์ ซภั เตแร สบดั สมาย ญีโอ ||  ซภั สบดั สมาแว ยาน ํตุตถฺ ป่าแว 
เตแร สบดั วเดอาอี ||  คุรมุข บุตถฺ ปาอีแอ อาป กวาอีแอ สบัเด รเฮอา สมาอี ||  เตรา สบดั อะโกจรั คุรมุข ปาอีแอ 
นานกั นาม สมาย ญีโอ ||  ซภั ตูนแํฮ กรัตา ซภั เตรี วเดอาอี เยว็ ป่าแว ติแว จลาย ญีโอ ||๔||๗||๑๔||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ชนัตฺ กัร๋ ๔ ||  ฮรั อมัฤต ป่ินเน โลยณา มนั เปรม รตนันา ราม ราเย 
||  มนั ราม กสัวทัที ลายอา กนัจนั โซวนินา ||  คุรมุข รังค ์จลูเลอา เมรา มนั ตะโน ป่ินนา ||    
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 ยนั นานกั มุสกฺ จะโก่เลอา ซภั ยนมั ตัน๋ ตัน่นา ||๑||  ฮรั เปรม บาณี มนั มาเรอา อณีอาเล อณีอา  ราม ราเย ||  ยสิ 
ลากี ปีร ปิรัม กี โซ ยาแณ ยรีอา ||  ยวีนั มุกตั โซ อาคีแอ มรั ยแีว มรีอา ||  ยนั นานกั สตัคุร เมล ฮรั ญกั ดุตรั ตรีอา 
||๒||  ฮมั มูรัค มุกตัถฺ ซรัณากตี เมล็ โควนิดฺ รังกา ราม ราเย ||  คุร ปูแร ฮรั ปายอา ฮรั ปะกตั เอก็ มงักา ||  เมรา มนั 
ตนั สบดั วกิาเซอา ยปั อนตั ตรังกา ||  เมล็ ซนัตฺ ยนา ฮรั ปายอา นานกั สตัซงัคา ||๓||  ดีน ดยัอาล ซุณ      เบนตี ฮรั 
ปรัภ ฮรั รายอา ราม ราเย ||  ฮอ มาโก สรัณ ฮรั นาม กี ฮรั ฮรั มุค ปายอา ||  ปะกตั วชลั ฮรั บิรัด แฮ ฮรั ลาจยฺ รคายอา 
||  ยนั นานกั ซรัณากตี ฮรั นาม ตรายอา ||๔||๘||๑๕||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมุข ดู๋นดฺ ดูเด่เทอา ฮรั สะยณั ลถ่า ราม 
ราเย ||  กนัจนั กายอา โกท กรั เวจ็ ฮรั ฮรั ซิถ่า ||  ฮรั ฮรั ฮีรา รตนั แฮ เมรา มนั ตนั วถ่ิา ||  ตุ๋ร ปาก วดัเด ฮรั ปายอา 
นานกั รัส กตุถ่า ||๑||  ปันทฺ ดะซาวา เน็ต ครี มุนถฺ โยบนั บาลี ราม ราเย ||  ฮรั ฮรั นาม เจตาย คุร ฮรั มารัก จาลี ||  
เมแร มนั ตนั นาม อาถารฺ แฮ ห่อแม บิค ยาลี ||  ยนั นานกั สตัคุร เมล ฮรั ฮรั มิเลอา บนัวาลี ||๒||  คุรมุข เปอาเร อาย  
เมล็ แม จิรี วชุินเน ราม ราเย ||  เมรา มนั ตนั บฮุต แบราเกอา ฮรั แนณ รัส ป่ินเน ||  แม ฮรั ปรัภ เปอารา ดสั คุร เมล็ 
ฮรั มนั มนัเน ||  ฮอ มูรัค กาแร ลาอีอา นานกั ฮรั กมัเม ||๓||  คุร อมัฤต ป่ินนี เดหุรี อมัฤต บุรเก ราม ราเย ||  ยนิา 
คุรบาณี มนั ป่าอีอา อมัฤต ฉกั ฉะเก ||  คุร ตุแธ ฮรั ปายอา จูเก ตกั ตกัเก ||  ฮรั ยนั ฮรั ฮรั โฮยอา นานกั ฮรั อิเก 
||๔||๙||๑๖||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั อมัฤต ปะกตั ปันด๋าร แฮ คุร สตัคุร ปาเซ ราม ราเย ||  คุร สตัคุร สจัจา ซ่าห์ แฮ 
ซิกข ์เดย ์ฮรั ราเซ ||  ตัน๋ ตัน๋ วณัยารา วณจัยฺ แฮ คุร ซ่าห์ ซาบาเซ ||  ยนั นานกั คุร ตินีห์ ปายอา ยนิ ตุ๋ร ลิคตั ลิลาท 
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ลิคาเซ ||๑||  สจั ซ่าห์ ฮมารา ตูน ํตะณี ซภั ยกตั วณัยารา ราม ราเย ||  ซภั ป่านเด ตุแถ่ ซาเยอา เวจ็ วสัตฺ ฮรั ทารา ||  โย 
ปาแวห์ ป่านเด เวจ็ วสัตฺ ซา นิกแล เกอา โกอี กเร เวจารา ||    
     
 ยนั นานกั โก ฮรั บคัเซอา ฮรั ปะกตั ปันด่ารา ||๒||  ฮมั เกอา คุณ เตเร วทิแร่ห์ สุอามี ตูน ํอปัร อปาโร ราม ราเย ||  
ฮรั นาม ซาล่าแฮ เด็น ราต เอฮ้า  อาส อถ่าโร    ||  ฮมั มูรัค กิชูอ ์นา ยาณฮา เกว็ ปาแวห์ ปาโร ||  ยนั นานกั ฮรั กา 
ดาส แฮ ฮรั ดาส ปันฮาโร ||๓||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค แล ฮมั สรัณ ปรัภ อาเอ ราม ราเย ||  ฮมั ปู๋ ล วิกาแร่ห์ ดินสั ราต 
ฮรั ลาจยฺ รคาเอ ||  ฮมั บารัก ตูน ํคุร ปิตา แฮ เด มตั ซมัหยา่เอ ||  ยนั นานกั ดาส ฮรั กา้นเดอา ฮรั แปจยฺ รคาเอ 
||๔||๑o||๑๗||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ มสัตกั ตุ๋ร ฮรั ลิเคอา ตินา สตัคุร มิเลอา ราม ราเย ||  อเกอาน อนัเถ่รา กะเทอา 
คุร กิอาน กทั บเลอา ||  ฮรั ลถ่า รตนั ปะดารฺโท เพร็ บฮุร นา จเลอา ||  ยนั นานกั นาม อาราเถ่อา  อาราถ ฮรั มิเลอา 
||๑||  ยนีิ แอซา      ฮรั นาม นา เจเตโอ เซ กาเฮ ญกั อาเอ ราม ราเย ||  เอห์้ มาณสั ยนมั ดุลัม่ภ ์แฮ นาม บินา บิรทา ซภั 
ยาเอ ||  ฮุณ วแต ฮรั นาม นา บีเยโอ อะแก ปุกคา เกอา คาเอ ||  มนัมุคา โน เพร็ ยนมั แฮ นานกั ฮรั ป่าเอ ||๒||  ตูน ํฮรั 
เตรา ซภั โก ซภั ตุตถฺ อุปาเอ ราม ราเย ||  กิช หาท กิแซ แด กิช น่าฮี ซภั จแลห์ จลาเอ ||  ยนิห์ ตูน ํเมแล่ห์ เปอาเร เซ 
ตุตถฺ มิแล่ห์ โย ฮรั มนั ป่าเอ ||  ยนั นานกั สตัคุร เป่เทอา ฮรั นาม ตราเอ ||๓||  โกอี กาแว รากี นาดี เบดี บโฮ่ ปาต กรั 
นฮี ฮรั ฮรั ป่ีแย ราม ราเย ||  ยนิา อนัตรั กปัท วกิาร แฮ ตินา โรย เกอา กีแย ||  ฮรั กรัตา ซภั กิช ยาณดา ศิร โรค หทั 
ดีแย ||  ยนิา นานกั คุรมุข ฮิรดา ซุถ แฮ ฮรั ปะกตั ฮรั ลีแย ||๔||๑๑||๑๘||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ อนัตรั ฮรั ฮรั ปรีต 
แฮ เต ยนั ซุฆรั เซอาเณ ราม ราเย ||  เย บา้ห์โรห์ ปุ๋ล จุก โบลเด ป๋ี คเร ฮรั ป่าเณ ||  ฮรั ซนัตา โน โฮรฺ เทา น่าฮี ฮรั 
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มาณ นิมาเณ ||  ยนั นานกั นาม ดีบาณ แฮ ฮรั ตาณ สตาเณ ||๑||  ยแิท ยาย บแฮ เมรา สตัคุรู   โซ ทาน สุห่าวา ราม 
ราเย ||  คุรซิกคี โซ ทาน ป่าเลอา แล ตู๋ร มุค ลาวา ||  คุรซิกคา กี ก๋าล ทาย ปอี ยนิ ฮรั นาม ติอ่าวา ||  ยนิห์ นานกั 
สตัคุร ปูเญอา เตน็ ฮรั ปูญ กราวา ||๒||  คุรซิกคา มนั ฮรั ปรีต แฮ ฮรั นาม ฮรั เตรี ราม ราเย ||    
     
 กรั เซแวห์่ ปูรา สัตคุรู   ปุค ยาย แล่ห์ เมรี ||  คุรซิกคา กี ปุค ซภั กอี เตน็ ปิแช โฮรฺ คาย กะเนรี ||  ยนั นานกั ฮรั ปุน 
บีเยอา เพร็ โตท นา อาแว   ฮรั ปุน เกรี ||๓||  คุรซิกคา มนั วาถ่าอีอา ยนิ เมรา สตัคุรู   ดิธา ราม ราเย ||  โกอี กรั กลั 
สุณาแว  ฮรั นาม กี โซ ลแก คุรซิกคา มนั มิธธา ||  ฮรั ดรักา้ห์ คุรซิกข ์แปนาอีแอห์ ยนิาห์ เมรา สตัคุร ตุธา ||  ยนั 
นานกั ฮรั ฮรั โฮยอา ฮรั ฮรั มนั วธุา ||๔||๑๒||๑๙||  อาซา แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิาห์ เป่เทอา เมรา ปูรา สตัคุรู   เตน็ ฮรั นาม 
ดริราแว ราม ราเย ||  เตส็ กี ตริสนา ปุค ซภั อุตแร โย ฮรั นาม ติอ่าแว ||  โย ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายเด เตน็ห์ ยมั เนร นา 
อาแว   ||  ยนั นานกั โก ฮรั กริปา กรั เน็ต ยแป ฮรั นาม ฮรั นาม ตราแว ||๑||  ยนีิ คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ตินา เพร็ บิฆนั 
นา โฮอี ราม ราเย ||  ยนีิ สตัคุร ปุรัค มนายอา เตน็ ปูเญ ซภั โกอี ||  ยนีิห์ สตัคุร เปอารา เซเวอา ตินาห์ ซุค สดั โฮอี ||  
ยนิาห์ นานกั สตัคุร เป่เทอา ตินาห์ มิเลอา ฮรั โซอี ||๒||  ยนิาห์ อนัตรั คุรมุข ปรีต แฮ เตน็ห์ ฮรั รคณัฮารา ราม ราเย 
||  เตน็ห์ กี นินดา โกอี เกอา กเร ยนิห์ ฮรั นาม เปอารา ||  ยนิ ฮรั เซตี มนั มาเนอา ซภั ดุสทฺ จกัคฺ มารา ||  ยนั นานกั 
นาม ติอ๋ายอา ฮรั รคณัฮารา ||๓||  ฮรั ยกุ ยกุ ปะกตั อุปายอา   แปจยฺ รัคดา อายอา  ราม ราเย ||  ฮรัณาคสั ดุสทฺ ฮรั 
มาเรอา ประห์ลาด ตรายอา ||  อหงัการีอา นินดฺกา เป็ธ เดย ์นามเดว็ มุค ลายอา ||  ยนั นานกั แอซา      ฮรั เซเวอา 
อนัตฺ เลย ฉะดายอา ||๔||๑๓||๒o||    
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 อาซา แม่ห์ลา ๔ ชนัตฺ กัร๋ ๕ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เมเร มนั ปัรเดซี เว เปอาเร เอา    กะเร ||  ฮรั คุรู 
มิลาโวห์่ เมเร เปอาเร กัร๋ วสัแซ ฮเร ||  รังค ์รลีอา มาโณ่ห์ เมเร เปอาเร ฮรั กิรปา กเร ||  คุร นานกั ตุธา เมเร เปอาเร 
เมเล ฮเร ||๑||  แม เปรม นา จาเคอา เมเร เปอาเร เป๋า กเร ||  มนั ตริสนา นา บุฉ่ี เมเร เปอาเร เน็ต อาส กเร ||  เน็ต 
โยบนั ยาแว เมเร เปอาเร ยมั ซาส หิเร ||  ปาก มณี โซห่ากณั เมเร เปอาเร นานกั ฮรั อุร ต่าเร ||๒||    
     
 เป็ร รัตอะเร แมเด โลเอณ็ เมเร เปอาเร จาตริก บูนดฺ ยแิว ||  มนั ซีตลั โฮอา เมเร เปอาเร ฮรั บูนดฺ ปีแว ||  ตนั 
บิรโฮห์ ยะกาแว เมเร เปอาเร นีด นา ปแว กิแว ||  ฮรั สะยณั ลถ่า เมเร เปอาเร นานกั คุรู ลิแว ||๓||  จรั เจต บซนัตฺ 
เมเร เปอาเร ปะลีอ ์รุเต ||  เป็ร บาฉเรโอห์ เมเร เปอาเร อานกํณั ตู๋ร ลุเต ||  มนั อาส อุดีณี เมเร เปอาเร โดย แนน ยเุต 
||  คุร นานกั เดค วกิซี เมเร เปอาเร เยว็ มาต สุเต ||๔||  ฮรั กีอา กะทา กะห่าณีอา เมเร เปอาเร สตัคุรู   สุณาอีอา ||  คุร 
วทิเรโอห์ ฮอ โก่ลี เมเร เปอาเร เยน็ ฮรั เมลาอีอา ||  ซภั อาซา ฮรั ปูรีอา เมเร เปอาเร มนั จินเดอะรา พลั ปายอา ||  ฮรั 
ตุธะรา เมเร เปอาเร ยนั นานกั นาม สมายอา ||๕||  เปอาเร ฮรั เบน็ เปรม นา เคลฺซา ||  เกว็ ปาอี คุร เยต็ ลกั เปอารา 
เดคซา ||  ฮรั ดาตฺเร เมล คุรู มุค คุรมุข เมลซา ||  คุร นานกั ปายอา เมเร เปอาเร ตุ๋ร มสัตกั เลค ซา ||๖||๑๔||๒๑||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๑ ||    
 อนัโด อนดฺั กะหน่า แม โซ ปรัภ ดีธา ราม ||  จาเคอะรา จาเคอะรา แม ฮรั รัส มีธา ราม ||  ฮรั รัส มีธา มนั แม่ห์ วธูา 
สตัคุร ตูธา แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา ||  กแร่ห์ วสั อายอา  มงัคลั กายอา ปันจฺ ดุสทฺ โอย ปาก เกยอา ||  ซีตลั อาข่าเณ อมัฤต 
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บาเณ ซายนั ซนัตฺ บะซีธา ||  กโฮ่ นานกั ฮรั เซ็ว มนั มาเนอา โซ ปรัภ แนณี ดีธา ||๑||  โซฮะเร โซฮะเร เมเร บงักฺ 
ดุอาเร ราม ||  ปาฮุนเร ปาฮุนเร เมเร ซนัตฺ เปอาเร ราม ||  ซนัตฺ เปอาเร การัจ ซาเร  นมสัการ กรั ลเก เซวา ||  อาเป   
ยาญี อาเป   มาญี อาป สุอามี อาป เดวา ||  อปัณา การัจ อาป สวาเร อาเป   ต่ารัน ต่าเร ||  กโฮ่ นานกั สะโฮ กัร๋ แม่ห์ 
แบธา โซ่เฮ บงักฺ ดุอาเร ||๒||  เนาว ์นิเถ่ นอ นิเถ่ เมเร กัร๋ แม่ห์ อาอี  ราม ||  ซภั กิช แม ซภั กิช ปายอา นาม ติอ๋าอี 
ราม ||  นาม ติอ๋าอี สดา สคาอี แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี โควนิดา ||  กะณตั มิทาอี จูกี ต่าอี กะเด นา เวอาแป มนั จินดา ||  
โควนิดฺ กาเย อนัฮดั วาเย อะจรัจยฺ โซ่ภ บณาอี ||  กโฮ่ นานกั เป็ร เมแร ซงัเก ตา แม เนาว ์เน็ถ ปาอี ||๓||  ซรัซะอเ์ร 
ซรัซะอเ์ร เมเร ป่าอี ซภั มีตา ราม ||    
     
 บิคโม บิคมั อคารา แม คุร เมล็ ยตีา ราม ||  คุร เมล็ ยตีา ฮรั ฮรั กีตา ตูที ป่ีตา ปะรัม กะรา ||  ปายอา คยานา บฮุต 
นิถ่านา ซาณทั เมรี อาป คะรา ||  โซอี สุเกอานา โซ ปัรถ่านา โย ปรัภ อปันา กีตา ||  กโฮ่ นานกั ยาน ํวลั สุอามี ตา 
ซรัเซ ป่าอี มีตา ||๔||๑||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อกทัทา ฮรั อกทั กะทา กิช ยาย นา ยาณี ราม ||  ซุรฺ นรั ซุรฺ นรั มุน ยนั 
แซ่ฮจัยฺ วคาณี ราม ||  แซ่ห์เย  วคาณี อเมว็ บาณี จรัณ กมลั รังค ์ลายอา ||  ยปั เอก อลคั ปรัภ นิรันยนั มนั จินเดอา 
พลั ปายอา ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ วกิาร ดูยา โยตี โยต สมาณี  ||  บินวนัตฺ นานกั คุร ประสาดี สดา ฮรั รังค ์มาณี ||๑||  ฮรั 
ซนัตา ฮรั ซนัตฺ สะยนั เมเร มีต สฮาอี  ราม ||  วดัป่ากี วดัป่ากี สตัซงัคตั ปาอี ราม ||  วดัป่ากี ปาเอ นาม ติอ๋าเอ ลาเท 
ดูค ซนัตาแป ||  คุร จรัณี ลาเก ปะหราํ ป๋อ ป่าเก อาป มิทายอา อาแป ||  กรั กิรปา เมเล ปรัภ อปัแน วชุิร กะแตห์ นา 
ยาอี ||  บินวนัตฺ นานกั ดาส เตรา สดา ฮรั ซรัณาอี ||๒||  ฮรั ดะเร ฮรั ดรั โซ่ฮนั เตเร ปะกตั เปอาเร ราม ||  วารี เตน็ 
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วารี ยาวา สดั บลัฮาเร ราม ||  สดั บลัฮาเร กรั นมสักาเร ยนิ เป่ทตั ปรัภ ยาตา ||  กทั กทั เราว ์รเฮอา ซภั ทาอี ปูรัน 
ปุรัค บิถ่าตา ||  คุร ปูรา ปายอา นาม ติอ๋ายอา ยแูอ ยนมั นา ห่าเร ||  บินวนัตฺ นานกั สรัณ เตรี ราค กิรปา ต่าเร ||๓||  
เบอนัตา เบอนัตฺ คุณ เตเร เกตกั กาวา ราม ||  เตเร จรัณา เตเร จรัณ ตู๋ร วดัป่ากี ปาวา ราม ||  ฮรั ตู่รี หน่าอีแอ แมลฺ 
กวาอีแอ ยนมั มรัณ ดุค ลาเท ||  อนัตรั บา้ฮรั สดา ฮดูเร ปัรเมซรั ปรัภ ซาเท ||  มิเท ดูค กเลอาณ กีรตนั บฮุร โยน นา 
ปาวา ||  บินวนัตฺ นานกั คุร สรัณ ตรีแอ อาปเณ     ปรัภ ป่าวา ||๔||๒||    
 อาซา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั จรัน กมลั มนั เบเถ่อา กิช อาน นา มีธา ราม ราเย ||  เมล็ ซนัตฺซงัคตั อาราเถ่อา  ฮรั กทั กะเท ดีธา ราม ราเย ||  ฮรั 
กทั กะเท ดีธา อมัฤโต วธูา ยนมั มรัน ดุค นาเธ ||  คุณ เน็ถ กายอา ซภั ดูค มิทายอา ห่อแม บินซี กาเธ ||    
     
 ปเร็ว แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี โฉด นา ยาอี มนั ลากา รังค ์มยธีา ||  ฮรั นานกั เบเถ่ จรัน กมลั กิช อาน นา มีธา ||๑||  เยว็ ราตี 
ยลั มาชุลี เตว็ ราม รัส มาเต ราม ราเย ||  คุร ปูแร อุปเดเซอา  ยวีนั กตั ป่าเต ราม ราเย ||  ยวีนั กตั สุอามี อนัตรัยามี 
อาป ลีเอ ลรั ลาเอ ||  ฮรั รตนั ปะดารฺโท ปัรกะโท ปูรโน โฉด นา กตัฮู ยาเอ ||  ปรัภ ซุฆรั สะรูป    สุยาน สุอามี ตา กี 
มิแท นา ดาเต ||  ยลั ซงัค ์ราตี มาชุลี นานกั ฮรั มาเต ||๒||  จาตริก ยาแจ บูนดฺ เยว็ ฮรั ปราน อถ่ารา ราม ราเย ||  มาล 
คยนีา สุต ปะหราต มีต ซภัฮูน ํเต เปอารา ราม ราเย ||  ซภั ฮูน ํเต เปอารา ปุรัค นิรารา ตา กี กตั นฮี ยาณีแอ ||  ฮรั 
ซาส กิราส นา บิสแร กบัฮูน ํคุร สบัดี รังค ์มาณีแอ ||  ปรัภ ปุรัค ญกัยวีโน ซนัตฺ รัส ปีวโน ยปั ปะรัม โม่ห์ ดุค ดารา 
||  จาตริก ยาแจ บูนดฺ เยว็ นานกั ฮรั เปอารา ||๓||  มิเล นราเอณ็ อาปเณ     มาโนรฺโท ปูรา ราม ราเย ||  ด่าธี ปีต 
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ปะหราํ กี เป่ทตั คุร ซูรา ราม ราเย ||  ปูรัน คุร ปาเอ ปุรับ ลิคาเอ ซภั เน็ถ ดีน ดยัอาลา ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ โซอี 
ซุนดรั คุร โคปาล ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเนเร ปะติต ปาวนั ซาถู่   ตู่รา ||  ฮรั มิเล นราเอณ็ นานกา มาโนรฺโท ปูรา 
||๔||๑||๓||    
 อาซา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๖ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ศโลก ||  ยา โก เป๋ย กริปาล ปรัภ ฮรั ฮรั เซอี ยปาต ||  
นานกั ปรีต ลกี เตน็ห์ ราม เซ็ว เป่ทตั ซ่าถ ซงักาต ||๑||  ชนัตฺ ||  ยลั ดุตถฺ นิอาอี รีต อบั ดุตถฺ อาจ นฮี มนั แอซี   ปรีต 
ฮเร ||  อบั อุรเฉ่โอ อลั กมัเล่ห์ บาซนั ม่าเฮ มกนั เอก็ คิน ป๋ี น่าเฮ ทะแร ||  คิน น่าเฮ ทะรีแอ ปรีต ฮรีแอ ซีการ ฮภั รัส 
อรัปีแอ ||  แยห์ ดูค สุณีแอ ยมั ปันทฺ ปะณีแอ แตห์้ ซ่าถซงัค ์นา ดรัปีแอ ||  กรั กีรัต โควนิดฺ คุณีแอ สกลั ปราชตั ดุค 
ฮเร ||  กโฮ่ นานกั ชนัตฺ โควนิดฺ ฮรั เก มนั ฮรั เซ็ว เน่ห์ กเร่โฮ แอซี   มนั ปรีต ฮเร ||๑||  แยซี มชัลี นีร เอก็ คิน ป๋ี นา 
ต่ีเร มนั แอซา      เน่ห์ กเร่โฮ ||    
     
 แยซี จาตริก เปอาส คิน คิน บูนดฺ จะแว บะรัส สุห่าเว เม่ห์ ||  ฮรั ปรีต กรีแย เอห์้ มนั ดีแย อตั ลาอีแอ จิต มุรารี ||  
มาน นา กีแย สรัณ ปรีแย ดรัซนั โก บลัฮารี ||  คุร สุประซนัเน เมล็ น่าห์ วชุินเน ตัน๋ เดดี สาจ สเน่ฮา ||  กโฮ่ นานกั 
ชนัตฺ อนันตั ธากรุ เก ฮรั เซ็ว กีแย เน่ฮา มนั แอซา      เน่ห์ กเร่โฮ ||๒||  จกัว ีซูร สเน่ห์ จิตเเว อาส กะหน่ี กดั ดินีอรั 
เดคีแอ ||  โกกิล อมับฺ ปรีต จะแว สุห่าวอีา มนั ฮรั รังค ์กียแีอ ||  ฮรั ปรีต กรีแย มาน นา กีแย เอก็ ราตี เก ฮภั 
ปาหุเณอา ||  อบั เกอา รังค ์ลายโอ โม่ห์ รจายโอ นาเก อาวณั ยาวเณอา ||  เทร็ ซาถู่   ซรัณี ปรีแอ จรัณี อบั ทูทสั โม่ห์ 
โย กิตีแอ ||  กโฮ่ นานกั ชนัตฺ ดยัอาล ปุรัค เก มนั ฮรั ลาย ปรีต กบั ดินีอรั เดคีแอ ||๓||  เน็ส กรัุงกฺ แยเซ นาด ซุณ      
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ซรัวณี ฮีโอ ดิแว มนั แอซี   ปรีต กีแย ||  แยซี ตรุณ ปะตาร อุรฉ่ี ปิแร่ห์ สิแว เอห์้ มนั ลาล ดีแย ||  มนั ลาแล่ห์ ดีแย 
โปคค ์กรีแย ฮภั คุซีอา รังค ์มาเณ ||  เป็ร อปันา ปายอา รังค ์ลาล บณายอา อตั มิเลโอ มิตรึ จิราเณ ||  คุร ทีอา ซาคี ตา 
ดิธมั อาคี เป็ร เยฮ่า อวรฺั นา ดีแซ ||  กโฮ่ นานกั ชนัตฺ ดยัอาล โม่ฮนั เก มนั ฮรั จรัณ กะฮีแย แอซี   มนั ปรีต กีแย 
||๔||๑||๔||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||  บนั บนั พิรตี โคยะตี ห่ารี บโฮ่ เอากา้ห์ ||  นานกั เป่เท ซ่าถ ยบั ฮรั ปายอา 
มนั ม่าเฮ ||๑||  ชนัตฺ ||  ยา โก โคแยห์ อซงัคฺ มุนี อเนก  ตเป ||  บรัมห์เม โกท อราแถ่ห์ กิอานี ยาป ยเป ||  ยปั ตาป 
ซนัยมั กิเรอา ปูญา อเน็ก โซถัน่ บนัดฺนา ||  กรั กะวนั บซุถ่า ตีรแทห์ มยนั มิลนั โก นิรันยฺนา ||  มานุค บนั เตน็ ปะซู 
ปังคี สกลั ตุแฉ่ห์ อราถฺเต ||  ดยัอาล ลาล โคบินดฺ นานกั เมล็ ซ่าถซงัคตั โฮย กะเต ||๑||  โกท บิซนั อวตาร ซงักรั 
ยทาถาร ||  จา้แฮ ตุแฉ่ห์ ดยัอาร มนั ตนั รุจ อปารฺ ||  อปารฺ อะกมั โคบินดฺ ธากรุ สกลั ปูรัก ปรัภ ตะนี ||  ซุร เซ็ถ กณั 
กนัถะรับ ติอ่าแวห์่ ยคั กินนรั คุณ ปะนี ||  โกท อิมดรึ อเนก  เดวา ยปัต สุอามี แย แย การ ||  อนาท นาท ดยัอาล 
นานกั ซ่าถซงัคตั เมล็ อุถาร ||๒||  โกท เดว ียา โก เซแวห์่ ลคัมี อเน็ก ปาต ||    
     
 กปัุต ประกทั ยาโก อราแถ่ห์ ปอณ ปาณี ดินสั ราต ||  นะเคตรึ ซะซีอรั ซูร ติอ่าแวห์่ บซุถ กกันา กาเวย ์||  สกลั คาณี 
สกลั บาณี สดา สดา ติอ่าเวย ์||  ซิมรัต ปุราณ จตุร เบแดห์้ คทั ซาสตรึ ยา โก ยปาต ||  ปะติต ปาวนั ปะกตั วชลั 
นานกั มิลีแอ ซงัค ์ซาต ||๓||  เยตี ประภู ยนาอี รัสนา เตต ปะนี ||  อนัยานตั โย เซแว เตตี แน่ห์ ยาย กะนี ||  อวกิตั 
อะกนตั อท่าห์ ธากรุ สกลั มัน่เฉ่ บา้ห์รา ||  สรับ   ยาเจก็ เอก ดาตา แน่ห์ ดูรฺ ซงักี ยา่ห์รา ||  วสั ปะกตั ทีอา มิเล ยอีา 
ตา กี อุปมา กิต กะนี ||  เอห์้ ดาน มาน นานกั ปาเอ ศีสฺ        ซ่าแถ่ห์ ตัร๋ จรันี ||๔||๒||๕||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||  
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อุดมั  กแร่ห์ วดัป่ากีโฮ ซิมโร่ห์ ฮรั ฮรั ราย ||  นานกั ยสิ ซิมรัต   ซภั ซุค โฮแวห์่ ดูค ดะรัด ปะหราํ ยาย ||๑||  ชนัตฺ ||  
นาม ยปัต โคบินดฺ แน่ห์ อลัซาอีแอ ||  เป่ทตั ซาถู่   ซงัค ์ยมั ปุร แน่ห์ ยาอีแอ ||  ดูค ดะรัด นา ป๋อ เบอาแป นาม 
ซิมรัต   สดั ซุคี ||  ซาส ซาส อราถ ฮรั ฮรั ติอ๋าย โซ ปรัภ มนั มุคี ||  กริปาล ดยัอาล ระสาล คุณ เน็ถ กรั ดยัอา เซวา 
ลาอีแอ ||  นานกั ปัยอมัแป จรัณ ยาํแป นาม ยปัต โคบินดฺ แน่ห์ อลัซาอีแอ ||๑||  ปาวนั ปะติต ปุนีต นาม นิรันยฺนา ||  
ปะรัม อนัเถรฺ บินาส กิอาน คุร อนัยฺนา ||  คุร กิอาน อนัยนั   ปรัภ นิรันยนั ยลั ทลั มฮีอลั ปูเรอา ||  เอก็ นิมคั ยา แก 
ริแด วสัเซอา มิเท ติแซห์ วซูิเรอา ||  อกา้ถฺ โบถฺ ซมัรัท สุอามี สรับ   กา ป๋อ ป่ันยะนา ||  นานกั ปัยอมัแป จรัณ ยาํแป 
ปาวนั ปะติต ปุนีต นาม นิรันยฺนา ||๒||  โอท กะฮี โคปาล ดยัอาล กริปา นิเถ่ ||  โม่ห์ อาซรั โตอ ์จรัน ตุมารี สรัน ซิเถ่ 
||  ฮรั จรัน การัน กะรัน สุอามี ปะติต อุถะรัน ฮรั ฮเร ||  ซากรั ซนัซาร เป๋าว ์อุตาร นาม ซิมรัต   บโฮ่ ตเร ||  อาด อนัตฺ 
เบอนัตฺ โคแยห์ สุนี อุถะรัน ซนัตฺซงัค ์บิเถ่ ||  นานกั ปัยอมัแป จรัน ยาํแป โอท กะฮี โคปาล ดยัอาล กริปา นิเถ่ ||๓||  
ปะกตั วชลั ฮรั บิรัด อาป บนายอา ||  แยห์ แยห์ ซนัตฺ อราแถ่ห์ แตห์้ แตห์้ ปรักทายอา ||  ปรัภ อาป ลีเอ สมาย 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ปะกตั การัจ ซาเรอา ||  อานนัดฺ ฮรั ยสั มฮ่า มงัคลั สรับ   ดูค วซิาเรอา ||    
     
 จมตัการ ประกาซ แดห์้ ดิส เอก แตห์้ ดริสทายอา ||  นานกั ปัยอมัแป จรัณ ยาํแป ปะกตั วชลั ฮรั บิรัด อาป บนายอา 
||๔||๓||๖||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เทร็ ซนัตนั โซหาก มแร นา ยาเวย ์||  ยา แก กแร่ห์ ฮรั น่าห์ โซ สัด ฮี ราเวย ์||  อวนิาซี  
อวกิตั โซ ปรัภ สดา เนาตนั นิรมะลา ||  แน่ห์ ดูรฺ สดา ฮดูร ธากรุ แดห์้ ดิส ปูรัน สดั สดา ||  ปรานปัต กตั มตั ยา เต 
ปริแอ ปรีต ปรีตมั ป่าเวย ์||  นานกั วคาแณ คุร บจนั ยาแณ เทร็ ซนัตนั โซหาก มแร นา ยาเวย ์||๑||  ยา โก ราม 
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ปะตาร ตา แก อนดฺั กะหน่า ||  ซุควนัตี ซา นารฺ โซ่ภา ปูร บณา ||  มาณ มหตั กเลอาณ ฮรั ยสั ซงัค ์สุรยนั โซ ประภู ||  
สรับ   เซ็ถ เนาว ์เน็ถ เตต็ กแร่ห์ นฮี อูนา ซภั กะชู ||  มะถุร บานี ปิแร่ห์ มานี เทร็ โซหาก ตา กา บณา ||  นานกั 
วคาแณ คุร บจนั ยาแณ ยา โก ราม ปะตาร ตา แก อนดฺั กะหน่า ||๒||  เอา    ซะคี ซนัตฺ ปาส เซวา ลากีแอ ||  ปีโซ 
จรัณ ปะคาร อาป เตอากีแอ ||  ตจัยฺ อาป มิแท ซนัตาป อาป แน่ห์ ยาณาอีแอ ||  สรัณ กะฮีแย มาน ลีแย กเร โซ ซุค 
ปาอีแอ ||  กรั ดาส ดาซี ตจัยฺ อุดาซี   กรั โยร เดน็ แรณ ยากีแอ ||  นานกั วคาแณ คุร บจนั ยาแณ เอา    ซะคี ซนัตฺ 
ปาส เซวา ลากีแอ ||๓||  ยา แก มสัตกั ปาก เซ เซวา ลายอา ||  ตา กี ปูรัน อาส ยนิห์ ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั 
แก รังค ์โคบินดฺ ซิมรัณ ลาเกอา ||  ปะรัม โม่ห์ วกิาร ดูยา สกลั ติแนห์ เตอาเกอา ||  มนั ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ สุเผา วธูา 
อนดั มงัคลั คุณ กายอา ||  นานกั วคาแณ คุร บจนั ยาแณ ยา แก มสัตกั ปาก เซ เซวา ลายอา ||๔||๔||๗||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ||  ศโลก ||  ฮรั ฮรั นาม ยปันเตอา กชั นา กะแฮ ยมักาล ||  นานกั มนั ตนั ซุคี โฮย อนัเต มิแล โคปาล ||๑||  ชนัตฺ ||  
มิโล ซนัตนั แก ซงัค ์โม่ห์ อุถาร เล่โฮ ||  บิโน กะโร กรั โยร ฮรั ฮรั นาม เดโฮ ||  ฮรั นาม มาโก จรัณ ลาโก มาน 
เตอาโก ตุมห์ ดยัอา ||  กตัฮูน ํนา ต่าโว สรัณ ปาโว กรุณา แม ปรัภ กรั เมยอา ||  ซมัรัท อะกทั อปารฺ นิรมลั สุโณห์ 
สุอามี บิโน เอห์้ ||  กรั โยร นานกั ดาน มาแก ยนมั มรัณ นิวาร เล่โฮ || ||๑||    
     
 อปัราถ่ี มตัฮีน นิรกนุ อนาท นีจ ||  สัธ กะโธรฺ กลุฮีน เบอาปัต โม่ห์ กีจ ||  มลั ปะรัม กะรัม อหงั มมัตา มรัณ จีต นา 
อาเวย ์||  บนัตา บิโนด อนนัดฺ มายอา อเกอานตา ลปัทาเวย ์||  คิแซ โยบนั บแถ่ ยรูอา เดน็ นิฮาเร ซงัค ์มีจ ||  บินวนัตฺ 
นานกั อาส เตรี สรัณ ซาถู่   ราค นีจ ||๒||  ป่ัรเม ยนมั อเนก  ซนักทั มฮ่า โยน ||  ลปัท รเฮโอ เตห์้ ซงัค ์มีเธ โปคค ์
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โซน ||  ประมตั ป๋ารฺ อะกนตั อายโอ  บโฮ่ ประเดแซ่ห์ ต่ายโอ ||  อบั โอท ต่ารี ปรัภ มุรารี สรับ   ซุค ฮรั นายโอ ||  
ราคณัฮาเร ปรัภ เปอาเร มุจฉฺ เต กะชู นา โฮอา โฮน ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ นานกั กริปา เตรี ตแร ป๋อน ||๓||  นาม 
ต่ารีก อุถ่าเร  ปักแตห์ ซนัซา กอน ||  เยน เกน ปัรกาเร ฮรั ฮรั ยสั สุโนห์ ซรัวนั ||  ซุน ซรัวนั บานี ปุรัค กิอานี มนั 
นิถ่านา ปาวเฮ ||  ฮรั รังค ์ราเต ปรัภ บิถ่าเต ราม เก คุณ กาวเฮ ||  บซุถ กากดั บนัราจยฺ กลัมา ลิคณั โก เย โฮย ปวนั ||  
เบอนัตฺ อนัตฺ นา ยาย ปายอา กะฮี นานกั จรัณ สรัน ๔||๕||๘||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  ปุรัค ปะเต ปักหวาน ตา กี สรัณ 
กะฮี ||  นิรภอ เป๋ย ปราน จินตา สกลั ลฮี ||  มาต ปิตา สุต มีต สุรยนั อิสทฺ บนัถปั ยาเณอา ||  แกห์้ กนัธฺ ลายอา คุร 
มิลายอา ยสั บิมลั ซนัตฺ วคาเณอา ||  เบอนัตฺ คุณ อเนก  แม่ห์มา กีมตั กะชู นา ยาย กฮี ||  ปรัภ เอก อเน็ก อลคั ธากรุ 
โอท นานกั เตส็ กะฮี ||๑||  อมัฤต บนั ซนัซาร สฮาอี  อาป เป๋ย ||  ราม นาม อุร ฮาร บิค เก ดิวสั เกย ||  กตั ปะรัม โม่ห์ 
บิการ บินเซ โยน อาวณั ซภั รเฮ่ ||  อคนั ซากรั เป๋ย ซีตลั ซ่าถ อนัจลั แกห์้ รเฮ่ ||  โควนิดฺ กปุาล ดยัอาล ซมัรัท โบลฺ 
ซาถู่   ฮรั แย เยย ||  นานกั นาม ติอ๋าย ปูรัน ซ่าถซงัค ์ปาอี ปะรัม กะเต ||๒||  แยห์ เดโค แตห์้ ซงัค ์เอโก เราว ์รเฮอา ||  
กทั กทั วาซี อาป วริะแล กิแน ลเฮอา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูร ปูรัน กีท หสัตฺ สะมาเนอา ||  อาด อนัเต มตัถฺ โซอี คุร 
ประสาดี ยาเนอา ||  บรัมห์ ปัสเรอา บรัมห์ ลีลา โควนิดฺ คุณ เน็ถ ยนั กะเฮอา ||  ซิมมรั สุอามี อนัตรัยามี ฮรั เอก 
นานกั เราว ์รเฮอา ||๓||  เดน็ แรณ สุห่าวรี อาอี  ซิมรัต   นาม ฮเร ||    
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 จรัณ กมลั ซงัค ์ปรีต กลัมลั ปาป ทะเร ||  ดูค ปูค ดาริดรึ นาเธ ประกทั มกั ดิคายอา ||  เมล็ ซ่าถซงัเค นาม รังเก มนั 
โลรีดา ปายอา ||  ฮรั เดค ดรัซนั อิช ปุนนี กลุ ซมับูฮา ซภั ตเร ||  ดินสั แรณ อนนัดฺ อนัเดน็ ซิมรันตฺ นานกั ฮรั ฮเร 
||๔||๖||๙||    
 อาซา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๗ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ศโลก ||  ซุภ จินตนั โคบินดฺ รมณั นิรมลั ซาถู่   ซงัค ์||  
นานกั นาม นา วสิโร เอก็ กะรี กรั กิรปา ปักวนัตฺ ||๑||  ชนัตฺ ||  ป่ินนี แรนรีแอ จามกณั ตาเร ||  ยาแกห์ ซนัตฺ ยนา 
เมเร ราม เปอาเร ||  ราม เปอาเร สดา ยาแกห์ นาม ซิมแร่ห์ อนัดิโน ||  จรัณ กมลั คิอ๋าน ฮิรแด ปรัภ บิซรั น่าฮี เอก็ 
คิโน ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ บิการ มนั กา กลัมะลา ดุค ยาเร ||  บินวนัตฺ นานกั สดา ยาแกห์ ฮรั ดาส ซนัตฺ เปอาเร ||๑||  เมรี 
เซยฺรีแอ อาดมับรั บเณอา ||  มนั อนดฺั เป่ยอา ปรัภ อาวตั สุเณอา ||  ปรัภ มิเล สุอามี ซุแคห์ กามี จาว มงัคลั รัส ปะเร ||  
องัค ์ซงัค ์ลาเก ดูค ป่าเก ปราณ มนั ตนั ซภั ฮเร ||  มนั อิช ปาอี ปรัภ ติอ๋าอี ซนัโญก ซาฮา ซุภ กะเณอา ||  บินวนัตฺ 
นานกั มิเล ศิรีถรั สกลั อานนัดฺ รัส บเณอา ||๒||  เมล็ ซะคีอา ปุแช่ห์ กโฮ่ กนัตฺ นีซาณี ||  รัส เปรม ปะรี กชั โบลฺ นา 
ยาณี ||  คุณ กรู กปัุต อปารฺ กรัเต นิกมั อนัตฺ นา ปาวเฮ ||  ปะกตั ป๋าย ติอ๋าย สุอามี สดา ฮรั คุณ กาวเฮ ||  สกลั คุณ 
สุเกอาน ปูรัน อาปเณ     ปรัภ ป่าณี ||  บินวนัตฺ นานกั รังค ์ราตี เปรม แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ||๓||  ซุค โซเฮลฺเร ฮรั กาวณั 
ลาเก || ซายนั ซรัสะเร ดุค ดุสมนั ป่าเก ||  ซุค แซ่ฮจัยฺ ซรัเซ ฮรั นาม แร่ห์เซ ปรัภ อาป กิรปา ต่ารีอา ||  ฮรั จรัณ ลาเก 
สดา ยาเก มิเล ปรัภ บนัวารีอา ||  ซุภ ดิวสั อาเอ แซ่ฮจัยฺ ปาเอ สกลั เน็ถ ปรัภ ปาเก ||  บินวนัตฺ นานกั สรัณ สุอามี 
สดา ฮรั ยนั ตาเก ||๔||๑||๑o||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  อุธ วนัญึ วทาอูเรอา แต เกอา เจร็ ลายอา ||  โม่ห์ลตั ปุนรีอา กิต กรู 
โลผา่ยอา ||  กเูร ลุผา่ยอา โต๋ห์ มายอา กแร่ห์ ปาป อมิเตอา ||  ตนั ปะซมั เด๋รี ยแมห์ เฮรี กาล บปัแร ยเิตอา ||    
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 มาล โยบนั โฉด แวซี รเฮโอ แปนณั คายอา ||  นานกั กมาณา ซงัค ์ยเุลอา แน่ห์ ยาย กิรัต มิทายอา ||๑||  พาโท่ห์ มิรัก 
ยแิว เปค แรณ จนัดราอิณ ||  ซูโคห์ ดูค เป๋ย เน็ต ปาป กมาเอณ็ ||  ปาปา กมาเณ ฉะแดห์ น่าฮี แล จลัเล กตั กลาเวอา ||  
ฮรัจนัดอรี เดค มูธา กรู เซยา ราเวอา ||  ลบั โลภ อหงัการ มาตา กรับ เป่ยอา สมาเอณ็ ||  นานกั มริก อเกอาน บินเซ 
แน่ห์ มิแท อาวณั ยาอิณ ||๒||  มิธแธ มกั โมอา เกว็ เลย โอดารี ||  หสัตี กะรัต ปัยอา เกว็ ตรีแอ ตารี ||  ตรัณ โดเฮลา 
เป่ยอา คิน แม่ห์ คซมั จิต นา อายโอ  ||  ดูคา สยาอี    กะณตั น่าฮี กีอา อปัณา ปายโอ ||  คุฉ่า กมาณา ประกทั โฮอา 
อีต อุแตห์้ คุอารี ||  นานกั สตัคุร บาจฉฺ มูธา มนัมุโค อหงัการี  ||๓||  ฮรั เก ดาส ยเีว ลกั ปรัภ กี จรัณี ||  กนัธฺ ลกาย 
ลีเอ เตส็ ธากรุ ซรัณี ||  บลั บุตถฺ กิอาน คิอ๋าน อปัณา อาป นาม ยปายอา ||  ซ่าถซงัคตั อาป โฮอา อาป ยกตั ตรายอา ||  
ราค ลีเอ รคณัฮาแร สดา นิรมลั กรัณี ||  นานกั นรัก นา ยา่เฮ กบัฮูน ํฮรั ซนัตฺ ฮรั กี ซรัณี ||๔||๒||๑๑||  อาซา แม่ห์ลา 
๕ ||  วนัญึ เมเร อาลฺซา ฮรั ปาส เบนนัตี ||  ราโว สะโฮ อาปันรา  ปรัภ ซงัค ์โซฮนัตี ||  ซงัเก โซฮนัตี กนัตฺ สุอามี 
ดินสั แรณี ราวแีอ ||  ซาส ซาส จิตาร ยวีา ปรัภ เปค ฮรั คุณ กาวแีอ ||  บิรฮา ลยายอา ดะรัส ปายอา อเมว็ ดริสทฺ 
ซินจนัตี ||  บินวนัตฺ นานกั เมรี อิช ปุนนี มิเล ยสิ โคยนัตี ||๑||  นสั วนัโญห์ กิลวแิคห์ กรัตา กัร๋ อายอา  ||  ดูแตห์ 
แดฮ้นั เป่ยอา โควนิดฺ ปรักทายอา ||  ปรักเท กปุาล โคบินดฺ ลาลนั ซ่าถซงัค ์วคาเณอา ||  อาจรัจยฺ ดีธา อเมว็ วธูา คุร 
ประสาดี ยาเณอา ||  มนั ซานตฺํ อาอี  วย ีวถ่าอี แน่ห์ อนัตฺ ยาอี ปายอา ||  บินวนัตฺ นานกั ซุค แซ่ฮจัยฺ เมลา ประภู อาป 
บณายอา ||๒||  นรัก นา ดีธะเรอา ซิมรัต   นาราเอณ็ ||  แย แย ตะรัม กเร ดูต เป๋ย ปลาเอณ็ ||  ตะรัม ต่ีรัจยฺ แซ่ฮจัยฺ 
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ซุคีเอ ซ่าถซงัคตั ฮรั ปะเย ||  กรั อนุกแร่ห์ ราค ลีเน โม่ห์ มมัตา ซภั ตะเย ||  แกห์้ กนัธฺ ลาเอ คุร มิลาเอ โควนิดฺ ยปัต 
อะขาเอณ็ ||  บินวนัตฺ นานกั ซิมมรั สุอามี สกลั อาส ปุยาเอณ็ ||๓||    
     
 เน็ถ เซ็ถ จรัณ กะเฮ ตา เกฮ้า การา ||  ซภั กิช วสั ยแิซ โซ ประภู อซารา ||  แกห์้ ปุยา ลีเน นาม ดีเน กรั ต๋าร มสัตกั 
ราเคอา ||  ซนัซาร ซากรั แน่ห์ เวอาแป อเมว็ ฮรั รัส จาเคอา ||  ซ่าถซงัเค นาม รังเก รัณ ยตี วดัดา อคารา ||  บินวนัตฺ 
นานกั สรัณ สุอามี บฮุร ยมั นา อุปารา ||๔||๓||๑๒||  อาซา แม่ห์ลา ๕ ||  เดน็ ราต กมายอะโร โซ อายโอ  มาแท ||  ยสิ 
ปาส ลุกายดะโร โซ เวคี ซาแท ||  ซงัค ์เดแค กรัณฮารา กาย ปาป กมาอีแอ ||  สุกริต กีแย นาม ลีแย นรัก มูล นา 
ยาอีแอ ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั นาม ซิมโร่ห์ จลัแล เตแร ซาเท ||  ปัจยฺ ซ่าถซงัคตั สดา นานกั มิแท่ห์ โดค กมาเต ||๑||  
วลัวนัจฺ กรั อุดรั ปะแรห์ มูรัค กาวารา ||  ซภั กิช เด รเฮอา ฮรั เดวณัฮารา ||  ดาตาร สดา ดยัอาล สุอามี กาย มโน่ห์ 
วซิารีแอ ||  เมล็ ซ่าถซงัเค ปัจยฺ นิซงัเก กลุ สะมู่ฮา ตารีแอ ||  เซ็ถ ซาเถก็ เดว มุน ยนั ปะกตั นาม อถ่ารา ||  บินวนัตฺ 
นานกั สดา ปะยแีอ ปรัภ เอก กรัแณฮารา ||๒||  โคท นา กีใจ ปรัภ ปัรคณัฮารา ||  กรู กปัท กมาวดัเร ยนัแม่ห์ 
ซนัซารา ||  ซนัซาร ซากรั ตินีห์ ตเรอา ยนีิห์ เอก ติอ๋ายอา ||  ตจัยฺ กาม กโรถ อเน็นดฺ นินดา ปรัภ ซรัณาอี อายอา  ||  
ยลั ทลั มฮีอลั รเวอา สุอามี อูจ อะกมั อปารา ||  บินวนัตฺ นานกั เทก ยนั กี จรัณ กมลั อถ่ารา ||๓||  เปค ฮรัจนัดอระรี 
อสัเทร็ กิช น่าฮี ||  มายอา รังค ์เยเต เซ ซงัค ์นา ยาฮี ||  ฮรั ซงัค ์ซาที สดา เตแร ดินสั แรณ สมาลีแอ ||  ฮรั เอก เบน็ 
กชั อวรฺั น่าฮี เป๋า ดุตีอา ยาลีแอ ||  มีต โยบนั มาล ซรับสั ปรัภ เอก กรั มนั ม่าฮี ||  บินวนัตฺ นานกั วดัปาก ปาอีแอ ซูค 
แซ่ฮจัยฺ สมาฮี ||๔||๔||๑๓||    
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 อาซา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๘ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  กมัลา ปะหราํ ปีต กมัลา ปะหราํ ปีต เฮ ตีคณั มดั บิปรีต 
เฮ อวถั  อการัท ยาต ||  แกห์้บรั บนั โก๋ร แกห์้บรั บนั โก๋ร เฮ กแร่ห์ มูสตั มนั โจร เฮ ดินกะโร อนัเดน็ คาต ||  เดน็ 
คาต ยาต เบหาต ปรัภ เบน็ มิโลห์ ปรัภ กรุณา ปะเต ||    
     
 ยนมั มรัณ อเนก  บีเต ปริแอ ซงัค ์เบน็ กชั แน่ห์ กะเต ||  กลุ รูป ตู่ป กิอานฮีนี ตุจฉฺ บินา โม่ห์ กวนั มาต ||  กรั โยร 
นานกั สรัณ อายโอ  ปริแอ นาท นรัฮรั กแร่ห์ กาต ||๑||  มีนา ยลัฮีน มีนา ยลัฮีน เฮ โอห์้ บิชุรัต มนั ตนั คีน เฮ กตั 
ยวีนั ปริแอ เบน็ โหต ||  ซนัมุค แซ่ห์ บาน ซนัมุค แซ่ห์ บาน เฮ มริก อรัเป มนั ตนั ปราน เฮ โอห์้ เบเถ่โอ แซ่ฮจัยฺ 
สะโรต ||  ปริแอ ปรีต ลากี เมล็ แบรากี คิน แร่ฮนั ตริก ตนั เตส็ บินา ||  ปัลกา นา ลาแก ปริแอ เปรม ปาแก จิตวนัตฺ 
อนัเดน็ ปรัภ มนา ||  ศิรีรังค ์ราเต นาม มาเต แป๋ ปะรัม ดุตีอา สกลั โคต ||  กรั เมยอา ดยัอา ดยัอาล ปูรัน ฮรั เปรม 
นานกั มกนั โหต ||๒||  อลีอลั กนุยาต อลีอลั กนุยาต เฮ มกัรันดฺ รัส บาซนั มาต เฮ ปรีต กมลั บนัถ่าวตั อาป ||  
จาตริก จิต เปอาส จาตริก จิต เปอาส เฮ กัน๋ บูนดฺ บจิตรึ มนั อาส เฮ อลั ปีวตั บินซตั ตาป ||  ตาปา บินาซนั ดูค 
นาซนั เมล็ เปรม มนั ตนั อตั กะนา ||  ซุนดรั จตุร สุยาน สุอามี กวนั รัสนา คุณ ปะนา ||  แกห์้ ปุยา เลโวห์่ นาม 
เดโวห์ ดริสทฺ ต่ารัต มิทตั ปาป ||  นานกั ยาํแป ปะติต ปาวนั ฮรั ดะรัส เปคตั แน่ห์ ซยัตาป ||๓||  จิตโว จิต นาท จิตโว 
จิต นาท เฮ รัค เลโวห์่ สรัณ อนาท เฮ เมล็ เจา จาอีเล ปราน ||  ซุนดรั ตนั ติอ๋าน ซุนดรั ตนั ติอ๋าน เฮ มนั ลุบตัถฺ 
โคปาล กิอาน เฮ ยาจกั ยนั ราคตั มาน ||  ปรัภ มาน ปูรัน ดุค บิดีรัน สกลั อิช ปุยนัตีอา ||  ฮรั กนัธฺ ลาเก เดน็ สป่าเก 
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เมล็ น่าห์ เซจยฺ โซฮนัตีอา ||  ปรัภ ดริสทฺ ต่ารี มิเล มุรารี สกลั กลัมลั เป๋ย หาน ||  บินวนัตฺ นานกั เมรี อาส ปูรัน มิเล 
ศิรีถรั คุณ นิถาน ||๔||๑||๑๔||     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||  อาซา แม่ห์ลา ๑ ||  วาร 
ศโลกา นาล ศโลก ป๋ี แม่ห์เล แป้ห์เล เก ลิเค ทุนเด อสั ราแย กี ตุนี ||  ศโลก ม: ๑ ||  บลัฮารี คุร อาปเณ     ดิวฮารี สดั 
วาร ||  เยน็ มาณสั เต เดวเต กีเอ กะรัต นา ลากี วาร ||๑||     
     
 แม่ห์ลา ๒ ||  เย โซ จนัดา อุคแวห์่  ซูรัจยฺ จะแรห์ ฮยาร ||  เอเต จานณั โห่เดอาน ํคุร เบน็ โก๋ร อนัถารฺ ||๒||   ม: ๑ ||  
นานกั คุรู นา เจตนี มนั อาปแณ    สุเจต ||  ฉุเท เตล็ บูอาร เยว็ ซุนเญ อนัดรั เคต ||  เคแต อนัดรั ฉุเทอา กโฮ่ นานกั 
โซ น่าห์ ||  พลีแอห์ พลีุแอห์ บปัเร ป๋ี ตนั เวจ็ สุอา้ห์ ||๓||  ปอรี ||  อาปีแนห์     อาป ซาเยโอ อาปีแนห์     รเจโอ เนา ||  
โดยอี กดุรัต ซายแีอ กรั อาซณั    ดิโธ เจา ||  ดาตา กรัตา อาป ตูน ํตุส เดแวห์่ กแร่ห์ ปเซา ||  ตูน ํยาโณอี ซภัแซ เด 
แลแซ่ห์ ยนิดฺ กเวา ||  กรั อาซณั    ดิโธ เจา ||๑||  ศโลก ม: ๑ ||  สจัเจ เตเร คนัดฺ สจัเจ บแรห์มนัดฺ ||  สจัเจ เตเร โลอ ์
สจัเจ อาการฺ ||  สจัเจ เตเร กรัเณ สรับ   บีจาร ||  สจัจา เตรา อมรั สจัจา ดีบาณ ||  สจัจา เตรา หุกมั สจัจา พรุมาณ ||  
สจัจา เตรา กะรัม สจัจา นีซาณ ||  สจัเจ ตุตถฺ อาแค่ห์  ลคั กโรร ||  สจัแจ ซภั ตาณ สจัแจ ซภั โยรฺ ||  สจัจี เตรี ซิพตั 
สจัจี ซาล่าห์ ||  สจัจี เตรี กดุรัต สจัเจ ปาตซ่าห์ ||  นานกั สัจ ติอ๋าเอน็ สจั ||  โย มรั ยาํเม โซ กจั นิกจั ||๑||  ม: ๑ ||  วดัดี 
วเดอาอี ยา วดัดา เนา ||  วดัดี วเดอาอี ยา สจั นิเอา ||  วดัดี วเดอาอี ยา เน่ห์จลั เทา ||  วดัดี วเดอาอี ยาแณ อาเลา ||  
วดัดี วเดอาอี บุแฉ่ ซภั เป๋า ||  วดัดี วเดอาอี ยา ปุช นา ดาต ||  วดัดี วเดอาอี ยา อาเป   อาป ||  นานกั การ นา กทันี ยาย 
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||  กีตา กรัณา สรับ   รยาย ||๒||   แม่ห์ลา ๒ ||  เอห์้ ญกั สจัแจ กี แฮ โกธรี สจัเจ กา เวจ็ วาส ||  อิกน่าห์  หุกมั สมาย 
เลย อิกน่าห์  หุกเม กเร วณิาส ||  อิกน่าห์  ป่าแณ กั้ด เลย อิกน่าห์  มายอา เวจ็ นิวาส ||  เอว เป๋ อาค นา ยาปัย เย กิแซ 
อาแณ ราส ||  นานกั คุรมุข ยาณีแอ ยา โก อาป กเร ปัรกาซ ||๓||   ปอรี ||  นานกั ญีอ ์อุปาย แก เลค็ นาแว ตะรัม 
บฮาเลอา ||  โอแท สจัเจ ฮี สจั นิบแร จุณ วคั กั้ดเด ยจัมาเลอา ||  เทา นา ปาเอน็ กริูอาร โม่ห์ กาแลห์ โดยกั จาเลอา ||  
เตแร นาย รัตเต เซ เยณ็ เกย ฮาร เกย เซ ธกักณั วาเลอา ||  เลค็ นาแว ตะรัม บฮาเลอา ||๒||  ศโลก ม: ๑ ||  วสิมาด นาด 
วสิมาด เวด ||  วสิมาด ญีอ ์วสิมาด เปด ||  วสิมาด รูป วสิมาด รังค ์||  วสิมาด นาเก พิแร่ห์ ยนัตฺ ||    
     
 วสิมาด ปอณ วสิมาด ปาณี ||  วสิมาด อคันี เคแดห์ วดิาณี ||  วสิมาด ตัร่ตี วสิมาด คาณี ||  วสิมาด ซาดฺ ลแกห์ ปราณี 
||  วสิมาด ซนัโญก วสิมาด วโิยก ||  วสิมาด ปุค วสิมาด โปคค ์||  วสิมาด ซิพตั วสิมาด ซาล่าห์ ||  วสิมาด อุฉัร่ 
วสิมาด ร่าห์ ||  วสิมาด เนแร วสิมาด ดูรฺ ||  วสิมาด เดแค ฮายฺรา ฮยรู ||  เวค วดิาณ รเฮอา วสิมาด ||  นานกั บุฉณั ปูแร 
ปาก ||๑||  ม: ๑ ||  กุดรัต ดิแซ กดุรัต สุณีแอ กดุรัต ป๋อ ซุค ซาร ||  กดุรัต ปาตาลี อากาซี กดุรัต สรับ   อาการฺ ||  กดุรัต 
เวด ปุราณ กะเตบา กดุรัต สรับ   วจีาร ||  กดุรัต คาณา ปีณา แปห์นณั กดุรัต สรับ   เปอาร ||  กดุรัต ยาตี ยนิซี รังกี 
กดุรัต ญีอ ์ยะฮาน ||  กดุรัต เนกีอา กดุรัต บดีอา กดุรัต มาน อภิมาน ||  กดุรัต ปอณ ปาณี แบซนัตรั กดุรัต ตัร่ตี คาก ||  
ซภั เตรี กดุรัต ตูน ํกาเดร็ กรัตา ปากี นาอี ปาก ||  นานกั หุกแม อนัดรั เวแค วรัแต ตาโก ตาก ||๒||  ปอรี ||  อาปีแนห์     
โปคค ์โปคค ์แก โฮย ปัสมรั ป๋อรฺ ซิถ่ายอา ||  วดัดา โฮอา ดุนีดาร กลั ซงักลั กตั จลายอา ||  อะแก กรัณี กีรัต วาจีแอ 
แบห์้ เลคา กรั ซมัหยายอา ||  เทา นา โฮว ีปอดีอี ฮุณ สุณีแอ เกอา รูอายอา ||  มนั อนัแถ่ ยนมั กวายอา ||๓||  ศโลก ม: 
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๑ ||  แป๋ เวจ็ ปวณั วแฮ่ สดัเวา ||  แป๋ เวจ็ จแลห์ ลคั ดรีเอา ||  แป๋ เวจ็ อคนั กั้ดแด เวการ ||  แป๋ เวจ็ ตัร่ตี ดะบี ป๋ารฺ ||  
แป๋ เวจ็ เอน็ดฺ พิแร ศิร ป๋ารฺ ||  แป๋ เวจ็ รายา ตะรัม ดุอาร ||  แป๋ เวจ็ ซูรัจยฺ แป๋ เวจ็ จนัดฺ ||  โกห์้ กโรรี จลตั นา อนัตฺ ||  
แป๋ เวจ็ เซ็ถ บุตถฺ ซุร นาท ||  แป๋ เวจ็ อาดาเณ อากาซ ||  แป๋ เวจ็ โยตถฺ มฮ่าบลั ซูร ||  แป๋ เวจ็ อาแวห์่ ยาแวห์ ปูร ||  
สกัเลอา ป๋อ ลิเคอา ศิร เลค ||  นานกั นิรภอ นิรังการ สัจ เอก ||๑||  ม: ๑ ||  นานกั นิรภอ นิรังการ โฮรฺ เกเต ราม รวาล 
||  เกตีอา กนัห์ กะห่าณีอา เกเต เบด บีจาร ||  เกเต นะแจห์้ มงักะเต กิร มุร ปูแร่ห์ ตาล ||  บายารี บายาร แม่ห์ อาย  
กดัแฎห์ บายาร ||  กาแวห์่ ราเย ราณีอา โบแล่ห์ อาล ปะตาล ||  ลคั ทเกอา เก มุนดะเร ลคั ทเกอา เก ฮาร ||  เยต็ ตนั 
ปาอีแอห์ นานกา เซ ตนั โฮแวห์่ ชาร ||    
     
 กิอาน นา กะลีอี ดู่ดีแอ กทันา กรัรา ซาร ||  กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ โฮรฺ หิกมตั หุกมั คุอาร ||๒||  ปอรี ||  นะดรั 
กแร่ห์ เย อาปณี  ตา นดัรี สตัคุร ปายอา ||  เอห์้ ญีโอ บฮุเต ยนมั ปะหรํ่าเมอา ตา สตัคุร สบดั สุณายอา ||  สตัคุร เยวดั 
ดาตา โก นฮี ซภั สุเณโอห์ โลก สบายอา ||  สตัคุร มิเลแอ สจั ปายอา ยนีิห์ วโิจห์ อาป กวายอา ||  เยน็ สจัโจ สัจ 
บุฉ่ายอา ||๔||  ศโลก ม: ๑ ||  กะรีอา ซภัเภ โกปีอา แป้ฮรั กนัห์ โคปาล ||  แกห์้เณ ปอณ ปาณี แบซนัตรั จนัดฺ ซูรัจยฺ 
อวตาร ||  สกัลี ตัร่ตี มาล ตัน๋ วรัตณั สรับ   ยนัยาล ||  นานกั มุแซ กิอาน วฮูิณี คาย เกยอา ยมักาล ||๑||  ม: ๑ ||  วาเอน็ 
เจเล นะจนั คุร ||  แปรฺ ฮลายเอน็ เพรันห์ ศิร ||  อุด อุด ราวา จ่าแท ปาย ||  เวแค โลก หะแซ กัร๋ ยาย ||  โรทีอา การัณ 
ปูแร่ห์ ตาล ||  อาป ปะชาแรห์ ตัร่ตี นาล ||  กาวนั โกปีอา กาวนั กานห์ ||  กาวนั ซีตา ราเย ราม ||  นิรภอ นิรังการ สจั 
นาม ||  ยา กา กีอา สกลั ยะฮาน ||  เซวกั เซแวห์่ กะรัม จะเรา ||  ป่ินนี แรณ ยนิาห์ มนั เจา ||  ซิกคี   ซิเคอา คุร วจีาร ||  
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นดัรี กะรัม ลฆาเอ ปารฺ ||  โกลู จรัคา จกักี จกั ||  ทลั วาโรเล บฮุต อนนัตฺ ||  ลาทู มาถ่าณีอา อนักา้ห์ ||  ปังคี ป่อดีอา 
แลน นา ซ่าห์ ||  ซูแอ จาร ปะหวา่อีแอห์ ยนัตฺ ||  นานกั ป่อเดอา กะณตั นา อนัตฺ ||  บนัถัน่ บนัถฺ ปะหวา่เอ โซย ||  
ปัยแอ กิรัต นแจ ซภั โกย ||  นจั นจั หะแซ่ห์ จแลห์ เซ โรย ||  อุด นา ยาฮี เซ็ถ นา โฮเอ ||  นะจณั กดุณั มนั กา เจา ||  
นานกั ยนิห์ มนั ป๋อ ตินาห์ มนั เป๋า ||๒||  ปอรี ||  เนา เตรา นิรังการ แฮ นาย เลยแอ นรัก นา ยาอีแอ ||  ญีโอ เป็นดฺ 
ซภั ติสดา เด คาแย อาค กวาอีแอ ||  เย โลแร่ห์ จงักา อาปณา กรั ปุนโนห์ นีจ สดาอีแอ ||  เย ยรัวาณา ปัรหะแร ยรั 
เวส กเรดี อาอีเเอ ||  โก รแฮ่ นา ปะรีแอ ปาอีแอ ||๕||  ศโลก ม: ๑ ||  มุสลัมานา ซิพตั สะรีอตั ปัร ปัร กแร่ห์ บีจาร ||  
บนัเด เซ เย ปแวห์่ เวจ็ บนัดี เวคณั โก ดีดาร ||  ฮินดู ซาล่าฮี ซาล่าฮนั ดรัซนั รูป อปารฺ ||  ตีรัท นาแวห์่ อรัจา ปูญา 
อะกรั วาส แบห์การ ||  โยกี ซุน คิอ่าวนัห์ เยเต อลคั นาม กรัตาร ||    
     
 ซูคมั มูรัต นาม นิรันยนั กายอา กา อาการฺ ||  สตีอา มนั ซนัโตค อุปแย เดแณ แก วจีาร ||  เด เด มงัแกห์ แซ่ห์ซา กณูา 
โซ่ภ กเร ซนัซาร ||  โจรา ยารา แต กริูอารา คาราบา เวการ ||  เอก็ โห่ดา คาย จแลห์ แอทาอู ตินา เป๋ กาอี การ ||  ยลั 
ทลั ยอีา ปุรีอา โลอา อาการา อาการฺ ||  โอย เย อาแค่ห์  โซ ตูนแํฮ ยาแณห์ ตินา เป๋ เตรี ซาร ||  นานกั ปักตา ปุค 
ซาล่าฮณั สจั นาม อาถารฺ ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี คุณวนัเตอา ปา ชาร ||๑||  ม: ๑ ||  มิที มุสัลมาน กี เปแร ปอี 
กเุมห์อาร ||  กัร๋ ป่านเด อิททา กีอา ยลัดี กเร ปุการ ||  ยลั ยลั โรแว บปัรี จรั จรั ปแวห์่ องัเกอาร ||  นานกั เยน็ กรัแต 
การัณ กีอา โซ ยาแณ กรัตาร ||๒||  ปอรี ||  เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายโอ เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายอา ||  สตัคุร เวจ็ อาป 
รเคโอน กรั ปัรกทั อาค สุณายอา ||  สตัคุร มิเลแอ สดา มุกตั แฮ เยน็ วโิจห์ โม่ห์ จุกายอา ||  อุตมั เอห์้ บีจาร แฮ เยน็ 
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สจัเจ เซ็ว จิต ลายอา ||  ญกัยวีนั ดาตา ปายอา ||๖||  ศโลก ม: ๑ ||  ฮอ เวจ็ อายอา  ฮอ เวจ็ เกยอา ||  ฮอ เวจ็ ยาํเมอา ฮอ 
เวจ็ โมอา ||  ฮอ เวจ็ ดิตา ฮอ เวจ็ เลยอา ||  ฮอ เวจ็ คะเทอา ฮอ เวจ็ เกยอา ||  ฮอ เวจ็ สเจอาร กริูอาร ||  ฮอ เวจ็ ปาป 
ปุน วจีาร ||  ฮอ เวจ็ นรัก สุรัก อวตาร ||  ฮอ เวจ็ หะแซ ฮอ เวจ็ โรแว ||  ฮอ เวจ็ ปะรีแอ ฮอ เวจ็ โต่แว ||  ฮอ เวจ็ ยาตี 
ยนิซี โคแว ||  ฮอ เวจ็ มูรัค ฮอ เวจ็ เซอาณา ||  โมค มุกตั กี ซาร นา ยาณา ||  ฮอ เวจ็ มายอา ฮอ เวจ็ ชายอา ||  ห่อแม 
กรั กรั ยนัตฺ อุปายอา   ||  ห่อแม บูแฉ่ ตา ดรั ซู่แฉ่ ||  กิอาน วฮูิณา กทั กทั ลูแฉ่ ||  นานกั หุกมี  ลิคีแอ เลค ||  เยฮ่า 
เวแค่ห์ เตฮ้า เวค ||๑||   แม่ห์ลา ๒ ||  ห่อแม เอฮ้า  ยาต แฮ ห่อแม กะรัม กมาเฮ ||  ห่อแม เออี บนัถฺนา เพร็ เพร็ โยนี 
ป้าเฮ ||  ห่อแม กิโทห์ อูปแย กิต ซนัยมั เอห์้  ยาย ||  ห่อแม เอโ้ฮ หุกมั แฮ ปัยแอ กิรัต พิร่าเฮ ||  ห่อแม ดีรัฆ โรค แฮ 
ดารู ป๋ี เอส็ ม่าเฮ ||  กิรปา กเร เย อาปณี  ตา คุร กา สบดั กมาเฮ ||  นานกั กะแฮ สุโณห์ ยะโนห์ เอต็ ซนัยมั ดุค ยา่เฮ 
||๒||   ปอรี ||  เซว กีตี ซนัโตคีอี ยนีิห์ สจัโจ สจั ติอ๋ายอา ||    
     
 โอนีห์ มนัแด แปรฺ นา รเคโอ กรั สุกริต ตะรัม กมายอา ||  โอนีห์ ดุนีอา โตเร บนัถฺนา อนั ปาณี โทรา คายอา ||  ตูน ํ
บคัศีซี อกัลา เน็ต เดแวห์่ จะแรห์ สวายอา ||  วเดอาอี วดัดา ปายอา ||๗||  ศโลก ม: ๑ ||  ปุรคาน ํบิรคาน ํตีรทาน ํ
ตะทาน ํเม่ฆาน ํเคตานห์ํ ||  ดีปาน ํโลอาน ํมนัดะลาน ํคนัดาน ํวรัป่ันดานห์ํ ||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ อุตปุยาน ํคาณี 
เซตะยานห์ํ ||  โซ เมต็ ยาแณ นานกา สะราน ํ  เมราน ํยนัตา้ห์ ||  นานกั ยนัตฺ อุปาย แก ซมัมาเล ซภัน่าห์ ||  เยน็ กรัแต 
กรัณา กีอา จินตา เป๋ กรัณี ตา้ห์ ||  โซ กรัตา จินตา กเร เยน็ อุปายอา   ญกั ||  เตส็ โยฮารี สุอสัตฺ เตส็ เตส็ ดีบาณ 
อะปัก ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ เกอา ทิกา เกอา ตกั ||๑||  ม: ๑ ||  ลคั เนกีอา จงักิอาอีอา ลคั ปุนนา ปัรวาณ ||  ลคั ตปั 
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อุปัร ตีรทาน ํแซ่ฮจัยฺ โยก เบบาณ ||  ลคั ซูรตณั ซงักราม รัณ แม่ห์ ฉุแทห์ ปราณ ||  ลคั สุรตี ลคั กิอาน ติอ๋าน 
ปรีแอห์          ปาธ ปุราณ ||  เยน็ กรัแต การัณ กีอา ลิเคอา อาวณั ยาณ ||  นานกั มตี มิเทอา กะรัม สจัจา นีซาณ ||๒||  
ปอรี ||  สจัจา ซาฮิบ เอก ตูน ํเยน็ สจัโจ สจั วรัตายอา ||  ยสิ ตูน ํเดห์้ เตส็ มิแล สัจ ตา ตินีห์ สจั กมายอา ||  สตัคุร 
มิเลแอ สจั ปายอา ยนิห์ แก ฮิรแด สจั วซายอา ||  มูรัค สจั นา ยาณนีห์ มนัมุคี ยนมั กวายอา ||  เวจ็ ดุนีอา กาเฮ อายอา  
||๘||  ศโลก ม: ๑ ||  ปัร ปัร กดัดี ลดีแอห์้ ปัร ปัร ปะรีแอห์ ซาท ||  ปัร ปัร เบรี ปาอีแอ ปัร ปัร กะดีแอห์ คาต ||  
ปรีแอห์          เยเต บะรัส บะรัส ปรีแอห์          เยเต มาส ||  ปรีแอ เยตี อารยา ปรีแอห์          เยเต ซาส ||  นานกั เลแค 
เอก็ กลั โฮรฺ ห่อแม จกัคฺณา จาค ||๑||  ม: ๑ ||  เลค็ เลค็ ปเรอา ||  เตตา กเรอา ||  บโฮ่ ตีรัท ปะเวอา ||  เตโต ลเวอา ||  
บโฮ่ เป๋ค กีอา เดฮี้ ดุค ดีอา ||  สะโฮ เว ยอีา อปัณา กีอา ||  อนั นา คายอา ซาด กวายอา ||  บโฮ่ ดุค ปายอา ดูยา ป่ายอา 
||  บสัตรึ นา แป้ห์แร ||  แอห์้เน็ส แกห์้แร ||  โมน วกิตูา ||  เกว็ ยาแก คุร เบน็ ซูตา ||  ปัก อุเปตาณา ||  อปัณา กีอา 
กมาณา ||  อลั มลั คาอี ศิร ชาอี ปาอี ||  มูรัค อนัแถ่ ปัต กวาอี ||  เวณ็ นาแว กิช ทาย นา ปาอี ||  รแฮ่ เบบาณี มรี มซาณี 
||  อั้นถฺ นา ยาแณ เพร็ ปัชตาณี ||    
     
 สตัคุร เป่เท โซ ซุค ปาเอ ||  ฮรั กา นาม มนั วซาเอ ||  นานกั นะดรั กเร โซ ปาเอ ||  อาส อนัเดเซ เต เน่ห์เกวลั ห่อแม 
สบดั ยลาเอ ||๒||  ปอรี ||  ปะกตั เตแร มนั ป่าวเด ดรั โซ่ฮนั กีรัต กาวเด ||  นานกั กรัมา บา้ห์เร ดรั โด๋อ ์นา แล่ห์นีห์ 
ต๋าวเด ||  เอก็ มูล นา บูฉัน่ห์ อาปณา อณัโห่ดา  อาป กณายเด ||  ฮอ ด่าดี กา นีจ ยาต โฮรฺ อุตมั ยาต สดายเด ||  เตน็ห์ 
มงักา เย ตุแฉ่ ติอ๋ายเด ||๙||  ศโลก ม: ๑ ||  กรู รายา กรู ปัรยา กรู ซภั ซนัซาร ||  กรู มนัดปั กรู มารี กรู แบซณัฮาร ||  
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กรู โซยนา กรู รุปา กรู แปห์นณัฮารฺ ||  กรู กายอา กรู กะปัร กรู รูป อปารฺ ||  กรู มีอา กรู บีบี คปั โฮย คาร ||  กรู กแูร 
เน่ห์ ลกา วสิเรอา กรัตาร ||  กิส นาล กีแจ โดสฺตี ซภั ญกั จลณัฮาร ||  กรู มิธธา กรู มาเคว็ กรู โดเบ ปูร ||  นานกั 
วคาแณ เบนตี ตุตถฺ บาจฉฺ กโูร กรู ||๑||  ม: ๑ ||  สจั ตา ปัร ยาณีแอ ยา ริแด สจัจา โฮย ||  กรู กี มลั อุตแร ตนั กเร 
หะชา โต๋ย ||  สจั ตา ปัร ยาณีแอ ยา สจั ตะเร เปอาร ||  เนา ซุณ      มนั แร่ห์ซีแอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร ||  สจั ตา ปัร 
ยาณีแอ ยา ยกุตั ยาแณ ญีโอ ||  ตะรัต กายอา ซ่าถ  แก เวจ็ เดย ์กรัตา บีโอ ||  สจั ตา ปัร ยาณีแอ ยา ซิกข ์สจัจี เลย ์||  
ดยัอา ยาแณ ญีอ ์กี กิช ปุน ดาน กเรย ์||  สจั ตาน ํปัร ยาณีแอ ยา อาตมั ตีรัท กเร นิวาส ||  สตัคุรู   โน ปุช แก แบห์้ 
รแฮ่ กเร นิวาส ||  สัจ ซภันา โฮย ดารู ปาป กั้ดแด โต๋ย ||  นานกั วคาแณ เบนตี ยนิ สจั ปัลแล โฮย ||๒||  ปอรี ||  ดาน 
แม่นห์ํดา ตลี คาก เย มิแล ตา มสัตกั ลาอีแอ ||  กรูา ลาลจั ฉะดีแอ โฮย เอก็ มนั อลคั ติอ๋าอีแอ ||  พลั เตเวโฮ ปาอีแอ 
เยเวฮี่ การ กมาอีแอ ||  เย โฮแว ปูรัน ลิเคอา ตา ตู๋ร ตินาห์ ดี ปาอีแอ ||  มตั โทรี เซว กวาอีแอ ||๑o||  ศโลก ม: ๑ ||  สจั 
กาล กรู วรัเตอา กลั กาลคั เบตาล ||  บีโอ บีจยฺ ปัต แล เกย อบั เกว็ อุคแว ดาล ||  เย เอก็ โฮย ตา อุคแว รุตี ฮู รุต โฮย 
||  นานกั ปาแฮ บา้ห์รา โกแร รังค ์นา โซย ||  แป๋ เวจ็ คุมบึ จราอีแอ สรัม ป้าโฮ ตนั โฮย ||  นานกั ปักตี เย รแป กแูร 
โซย นา โกย ||๑||  ม: ๑ ||  ลบั ปาป โดย รายา แม่ห์ตา กรู โฮอา ซิกดาร ||  กาม เนบ สดั ปุชีแอ แบห์้ แบห์้ กเร บีจาร 
||    
     
 อนัถ่ี    รอีอตั กิอาน วฮูิณี ป่าเฮ ปะเร มุรดาร ||  กิอานี นะแจห์้ วาเย วาแวห์่ รูป กแร่ห์ ซีการ ||  อูเจ กแูกห์ วาดา 
กาแวห์่ โยถ่า กา วีจาร ||  มูรัค ปันดิต หิกมตั หุยตั ซนัแย กแร่ห์ เปอาร ||  ตัร่มี ตะรัม กแร่ห์ กาวาแวห์่ มงัแกห์ โมค 
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ดุอาร ||  ยตี สดาแวห์ ยกุตั นา ยาแณห์ ฉดั บะแฮ กัร๋ บาร ||  ซภั โก ปูรา อาเป   โฮแว กทั นา โกอี อาแค ||  ปัต 
ปัรวาณา ปิแช ปาอีแอ ตา นานกั โตเลอา ยาแป ||๒||  ม: ๑ ||  วดี โซ วยกั นานกา สจัจา เวแค โซย ||  ซภันี ชาลา 
มารีอา กรัตา กเร โซ โฮย ||  อะแก ยาต นา โยรฺ แฮ อะแก ญีโอ นเว ||  ยนิ กี เลแค ปัต ปแว จงัเก เซอี เกย ์||๓||  ปอรี 
||  ตุ๋ร กะรัม ยนิา โก ตุตถฺ ปายอา ตา ตินี คซมั ติอ๋ายอา ||  เอนา ยนัตา แก วสั กิช น่าฮี ตุตถฺ เวกี ยกตั อุปายอา   ||  
อิกนา โน ตูน ํเมล แล่ห์ เอก็ อาโปห์ ตุตถฺ คุอายอา ||  คุร กิรปา เต ยาเณอา ยแิท ตุตถฺ อาป บุฉ่ายอา ||  แซ่ห์เย  ฮี สัจ 
สมายอา ||๑๑||  ศโลก ม: ๑||  ดุค ดารู ซุค โรค เป่ยอา ยา ซุค ตาม นา โฮอี ||  ตูน ํกรัตา กรัณา แม น่าฮี ยา ฮอ กรี นา 
โฮอี ||๑||  บลัฮารี กุดรัต วสัเซอา ||  เตรา อนัตฺ นา ยาอี ลเคอา ||๑|| รเฮา ||  ยาต แม่ห์ โยต โยต แม่ห์ ยาตา อกลั กะลา 
ป่ัรปูร รเฮอา ||  ตูน ํสจัจา ซาฮิบ ซิพตั สุอาเลว็ห์ เยน็ กีตี โซ ปารฺ ปัยอา ||  กโฮ่ นานกั กรัเต กีอา บาตา โย กิช กรัณา 
โซ กรั รเฮอา ||๒||   ม: ๒ ||  โยก สบัดงั กิอาน สบัดงั เบด สบัดงั บราห์มแณห์ ||  คตัตรี สบัดงั ซูร สบัดงั ซูดรึ สบัดงั 
ปะรา กริแตห์ ||  สรับ   สบัดงั เอก สบัดงั เย โก ยาแณ เป๋ว || นานกั ตา กา ดาส แฮ โซอี นิรันยนั เดว็ ||๓||  ม: ๒ ||  
เอก กริษนงั สรับ   เดวา เดว เดวา ตา อาตมา ||  อาตมา บาสุเดวสัแซ เย โก ยาแณ เป๋ว || นานกั ตา กา ดาส แฮ โซอี 
นิรันยนั เดว็ ||๔||   ม: ๑ ||  กมุเภ บะถ่า ยลั รแฮ่ ยลั เบน็ กมุภฺ นา โฮย ||  กิอาน กา บะถ่า มนั รแฮ่ คุร เบน็ กิอาน นา 
โฮย ||๕||  ปอรี ||  ปเรอา โฮแว กแุนห์การ ตา โอมี ซ่าถ   นา มารีแอ ||  เยฮ่า ก่าเล ก่าลณา เตเวโฮ เนา ปะจารีแอ ||  
แอซี   กะลา นา เคดีแอ เยต็ ดรักา้ห์ เกยอา ห่ารีแอ ||  ปเรอา อแต โอมีอา วจีาร อะแก วจีารีแอ ||  โม่ห์ จลัแล โซ 
อะแก มารีแอ ||๑๒||    
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 ศโลก ม: ๑ ||  นานกั เมรฺ สะรีร กา เอก็ รัท เอก็ รัทวา่ห์ ||  ยกุ ยกุ เพร วทาอีแอห์้ กิอานี บุแฉ่ห์ ตา้เฮ ||  สตัยคุ รัท 
ซนัโตค กา ตะรัม อะแก รัทวา่ห์ ||  ตเรแต รัท ยแต กา โยรฺ อะแก รัทวา่ห์ ||  ดุอาปุร รัท ตแป กา สตั อะแก รัทวา่ห์ ||  
กลัยกุ รัท อคนั กา กรู อะแก รัทวา่ห์ ||๑||  ม: ๑ ||  ซาม กะแฮ เซตมับรั สุอามี สจั แม่ห์ อาแช สาจ รเฮ่ || ซภั โก สจั 
สมาแว ||  เร็ก กะแฮ รเฮอา ป่ัรปูร ||  ราม นาม เดวา แม่ห์ ซูร ||  นาย เลยแอ ปราชตั ยา่เฮ ||  นานกั ตอ โมคนัตรั ป้าเฮ 
||  ยจุยฺ แม่ห์ โยรฺ ชลัลี จนัดราวลั กานห์ กริษนั ยาดมั เป่ยอา ||  ปารยาต โกปี แล อายอา  บินดราบนั แม่ห์ รังค ์กีอา ||  
กลั แม่ห์ เบด อทรฺับณั ฮูอา เนา คุดาอี อลัล่าห์ เป่ยอา ||  นีล บสัตรึ เล กปัเร แป้ห์เร ตุรัก ปะธาณี อะมลั กีอา ||  จาเร 
เวด โฮเอ สเจอาร ||  ปแร่ห์ คุแณห์ เตน็ห์ จาร วจีาร ||  เป๋า ปะกตั กรั นีจ สดาเอ || ตอ นานกั โมคนัตรั ปาเอ ||๒||  
ปอรี ||  สตัคุร วิโทห์ วาเรอา เยต็ มิเลแอ คซมั สมาเลอา ||  เยน็ กรั อุปเดส กิอาน อนัยนั ดีอา อินีห์ เนตรี ยกตั 
นิฮาเลอา ||  คซมั โฉด ดูแย ลเก ดุเบ เซ วณัยาเรอา ||  สตัคุรู   แฮ โบฮิทา วิระแล กิแน วจีาเรอา ||  กรั กิรปา ปารฺ 
อุตาเรอา ||๑๓||  ศโลก ม: ๑ ||  ซิมมลั รุค สะรายรา  อตั ดีรัฆ อตั มุจ ||  โอย เย อาแวห์่ อาส กรั ยา่เฮ นิราเซ กิต ||  พลั 
พิเก พลุ บกับะเก กมั นา อาแวห์่ ปัต ||  มิธตั นีว ีนานกา คุณ จงักิอาอีอา ตตั ||  ซภั โก นิแว อาป โก ปัร โก นิแว นา 
โกย ||  ตัร๋ ตาราย ูโตลีแอ นิแว โซ กอรา โฮย ||  อปัราถ่ี ดูณา นิแว โย หนัตา มิระกา้ห์ ||  ศีสฺ        นิวายแอ เกอา ทีแอ 
ยา ริแด กซุุเถ่ ยา่เฮ ||๑||  ม: ๑ ||  ปัร ปุสตกั ซนัเถ่อา บาดงั ||  เซ็ล ปูญสั บกลุ สมาถงั ||  มุค จู่ธ บิปู่ คณั ซารัง     ||  
ตแรปาล เตฮาล บิจารัง ||  กลั มาลา ติลกั ลิลาทงั ||  โดย โต่ตี บสัตรึ กะปาทงั ||  เย ยาณสั บรัมห์มงั กรัมงั ||  ซภั 
โพกทั นิสโจ กรัมงั ||  กโฮ่ นานกั เน่ห์โจ ติอ่าแว ||  เวณ็ สัตคุร วาท นา ปาแว ||๒||  ปอรี ||  กะปัร รูป สุห่าวณา       
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ฉดั ดุนีอา อนัดรั ยาวณา ||  มนัดา จงักา อาปณา อาเป   ฮี กีตา ปาวณา ||  หุกมั กีเอ มนั ป่าวเด ร่าห์ ป่ีแร อะแก 
ยาวณา ||    
     
 นงักา โดยกั จาเลอา ตา ดิแซ คะรา ดราวณา ||  กรั ออกณั ปะโชตาวณา ||๑๔||  ศโลก ม: ๑ ||  ดยัอา กะป้าห์ ซนัโตค 
ซูต ยตั กั้นดี สตั วทั ||  เอห์้ ยเนอู ญีอ ์กา ฮอี ตา ปาเด กตั ||  นา เอห์้ ตุแท นา มลั ลแก นา เอห์้ ยแล นา ยาย ||  ตัน๋ โซ 
มาณสั นานกา โย กลั จลัเล ปาย ||  จอกรั มุล อณายอา แบห์้ จอแก ปายอา ||  ซิกคา    กนั จรายอา คุร บราห์มณั เทอา 
||  โอห์้ โมอา โอห์้ จรั ปัยอา เวตกา เกยอา ||๑||  ม: ๑ ||  ลคั โจรีอา ลคั ยารีอา ลคั กรีูอา ลคั กาล ||  ลคั ธกักีอา 
แปห์นามีอา ราต ดินสั ญีอ ์นาล ||  ตกั กะปาโฮ กะตีแอ บามนัห์ วเท อาย  ||  โกห์้ บกัรา เร็นห์ คายอา ซภั โก อาแค 
ปาย ||  โฮย ปุราณา ซุทีแอ ป๋ี เพร็ ปาอีแอ โฮรฺ ||  นานกั ตกั นา ตุททยั เย ตกั โฮแว โยรฺ ||๒||  ม: ๑ ||  นาย มนัเนแอ 
ปัต อูปแย ซาล่าฮี สจั ซูต ||  ดรักา้ห์ อนัดรั ปาอีแอ ตกั นา ตูทสั ปูต ||๓||  ม: ๑ ||  ตกั นา อินดรี ตกั นา นารี ||  ป่ัลเก 
ทุก ปแว เน็ต ดารี ||  ตกั นา แปรี ตกั นา หะที ||  ตกั นา เยห์่วา ตกั นา อคี ||  เวตกา อาเป   วแต ||  วทั ต่าเก เอารา 
กะแต ||  แล ป๋าร กเร วอีา้ห์ ||  กั้ด กากลั ดะเซ ร่าห์ ||  ซุณ      เวโค่ห์ โลกา เอห์้ วดิาณ ||  มนั อนัถ่า เนา สุยาณ ||๔||  
ปอรี ||  ซาฮิบ โฮย ดยัอาล กิรปา กเร ตา ซาอี การ กรายซี ||  โซ เซวกั เซวา กเร ยสิ โน หุกมั มนายซี ||  หุกมั 
มนัเนแอ โฮแว ปัรวาณ ตา คสัแม กา แม่ฮลั ปายซี ||  คสัแม ป่าแว โซ กเร มโน่ห์ จินเดอา โซ พลั ปายซี ||  ตา 
ดรักา้ห์ แปถ่า ยายซี ||๑๕||  ศโลก ม: ๑ ||  กอู บิร่าห์มณั โก กรั ลาโวห์่ โกบรั ตรัณ นา ยาอี ||  โต่ตี ทิกา แต ยปัมาลี 
ต๋าน มเลชาน ํคาอี ||  อนัตรั ปูญา ปแร่ห์ กะเตบา ซนัยมั      ตุรกา ป่าอี ||  โชดีเล ปาคนัดา ||  นาม เลยแอ ยา่เฮ 
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ตรันดา ||๑||  ม: ๑ ||  มาณสั คาเณ กแร่ห์ นิวาจยฺ ||  ฉุรี วกาเอน็ เตน็ กลั ตาก ||  เตน็ กัร๋ บรัมห์มณั ปูแร่ห์ นาด ||  
อุนาห์ เป๋ อาแวห์่ โออี  ซาด ||  กรีู ราส กรูา วาปาร ||  กรู โบลฺ กแร่ห์ อาฮาร ||  สรัม ตะรัม กา เดรา ดูรฺ ||  นานกั กรู 
รเฮอา ป่ัรปูร ||  มทัแท ทิกา เตรึ โต่ตี กะคาอี ||  หทั ฉุรี ยกตั กาซาอี ||    
     
 นีล วสัตรึ แป้ฮรั โฮแวห์่ ปัรวาณ ||  มเลช ต๋าน เล ปูแญห์ ปุราณ ||  อะป่าเคอา กา กธุา บกัรา คาณา ||  จอเก อุปัร 
กิแซ นา ยาณา ||  เด แก จอกา กั้ดดี การ ||  อุปัร อาย  แบเธ กริูอาร ||  มตั ปิแท เว มตั ปิแท || เอห์้ อนั อซาดา  พิแท ||  
ตนั พิแท เพร กเรน ||  มนั ยแูธ จุลี ปะหเรน ||  กโฮ่ นานกั สจั ติอ๋าอีแอ ||  สุจ โฮแว ตา สจั ปาอีแอ ||๒||  ปอรี ||  จิแต 
อนัดรั ซภั โก เวค นดัรี เหธ จลายดา ||  อาเป   เด วเดอาอีอา อาเป   ฮี กะรัม กรายดา ||  วดัโดห์ วดัดา วดั เมดะนี สิเร 
ศิร ตัน่เถ่ ลายดา ||  นะดรั อุปะธี เย กเร สุลตานา ก๋าห์ กรายดา ||  ดรั มงักนั ปิค นา ปายดา ||๑๖||  ศโลก ม: ๑ ||  เย 
โมห่ากา กัร๋ มุแฮ กัร๋ โม่ห์ ปิตรี เดย ์||  อะแก วสัตฺ สิญาณีแอ ปิตรี โจร กเรย ์||  วดัฎีแอห์ หทั ดะลาล เก มุสพี เอห์้ 
กเรย ์||  นานกั อะแก โซ มิแล เย คทัเท ก่าเล เดย ์||๑||  ม: ๑ ||  เยว็ โยรู ศิรนาวณี อาแว   วาโร วาร ||  ยเูธ ยธูา มุค 
วสัแซ เน็ต เน็ต โฮย คุอาร ||  ซูเจ เอห์้  นา อาคีแอห์ แบฮนั เย ปินดา โต๋ย ||  ซูเจ เซอี นานกา ยนิ มนั วสัเซอา โซย 
||๒||  ปอรี ||  ตุเร ปลาเณ ปอณ เวก ฮรั รังกี หะรัม สวาเรอา           ||  โกเธ มนัดปั มารีอา ลาย แบเธ กรั ปาซาเรอา ||  
จีจยฺ กะรัน มนั ป่าวเด ฮรั บุฉนั น่าฮี ห่าเรอา ||  กรั พุรมาเอส็ คายอา เวค แม่ห์ลตั มรัณ วสิเรอา ||  ยรั อาอี  โยบนั 
ห่าเรอา ||๑๗||  ศโลก ม: ๑ ||  เยกรั ซูตกั มนันีแอ ซภั แต ซูตกั โฮย ||  โกเ้ฮ อแต ลกัรี อนัดรั กีรา โฮย ||  เยเต ดาเณ 
อนั เก ยอีา บาจฉฺ นา โกย ||  แป้ห์ลา ปาณี ญีโอ แฮ เยต็ ฮเรอา ซภั โกย ||  ซูตกั เกว็ กรั รคีแอ ซูตกั ปแว รโซย ||  
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นานกั ซูตกั เอว นา อุตแร กิอาน อุตาเร โต๋ย ||๑||  ม: ๑ ||  มนั กา ซูตกั โลภ แฮ เยห์่วา ซูตกั กรู ||  อคี ซูตกั เวคณา ปัร 
ตเรอ ์ปัร ตัน๋ รูป ||  กนันี ซูตกั กนั แป ลายตะบารี ค่าเฮ ||  นานกั หนัซา อาดมี บเถ่ ยมั ปุร ยา่เฮ ||๒||  ม: ๑ ||  ซภัโภ 
ซูตกั ปะรัม แฮ ดูแย ลแก ยาย ||  ยาํมณั มรัณา หุกมั แฮ ป่าแณ อาแว   ยาย ||  คาณา ปีณา ปวติตรึ แฮ ดิโตน ริยกั 
ซมับาเฮ ||  นานกั ยนีิห์ คุรมุข บุเฉ่อา ตินาห์ ซูตกั น่าเฮ ||๓||    
     
 ปอรี ||  สตัคุร วดัดา กรั ซาล่าฮีแอ ยสิ เวจ็ วดีอา วเดอาอีอา ||  แซ่ห์ เมเล ตา นดัรี อาอีอา   ||  ยา เตส็ ป่าณา ตา มนั 
วซาอีอา ||  กรั หุกมั มสัตกั หทั ตัร๋ วิโจห์ มาร กั้ดดีอา บุริอาอีอา ||  แซ่ห์ ตุแธ นอ เน็ถ ปาอีอา ||๑๘||  ศโลก ม: ๑ ||  
แป้ห์ลา สุจา อาป โฮย สุแจ แบธา อาย  ||  สุเจ อะแก รเคโอน โกย นา ปิเทโอ ยาย ||  สุจา โฮย แก เยเวอา ลกา ปรัณ 
ศโลก ||  โกหะที ยาอี สะเทอา กิส เอห์้ ลกา โดค ||  อนั เดวตา ปาณี เดวตา แบซนัตรั เดวตา ลูณ ปัญจะวา ปายอา 
กิรัต ||  ตา โฮอา ปาก ปวติ ||  ปาปี เซ็ว ตนั กะเดอา ทุกา ปอีอา เตต็ ||  เยต็ มุค นาม นา อูจแร่ห์  เบน็ นาแว รัส ค่าเฮ ||  
นานกั เอแว ยาณีแอ เตต็ มุค ทุกา ป้าเฮ ||๑||  ม: ๑ ||  ป๋ันดฺ ยาํมีแอ ป๋ันดฺ นิมมีแอ ป๋ันดฺ มงักณั วอีา้ห์ ||  ป่ันโดห์ โฮแว 
โดสฺตี ป่ันโดห์ จลัแล ร่าห์ ||  ป๋ันดฺ โมอา ป๋ันดฺ ป่าลีแอ ป๋ันดฺ โฮแว บนัถาน ||  โซ เกว็ มนัดา อาคีแอ เยต็ ยาํแมห์ 
รายาน ||  ป่ันโดห์ ฮี ป๋ันดฺ อูปแย ป่ันแด บาจฉฺ นา โกย ||  นานกั ป่ันแด บา้ห์รา เอโก สจัจา โซย ||  เยต็ มุค สดา 
ซาล่าฮีแอ ป่ากา รัตตี จาร ||  นานกั เต มุค อูยฺเล  เตต็ สจัแจ ดรับาร ||๒||  ปอรี ||  ซภั โก อาแค อาปณา ยสิ น่าฮี โซ 
จุณ กั้ดดีแอ ||  กีตา อาโป อาปณา อาเป   ฮี เลคา ซัน่ดีแอ ||  ยา แร่ห์ณา น่าฮี แอต ญกั ตา กาเอต็ การับ ฮัน่ดีแอ ||  
มนัดา กิแซ นา อาคีแอ ปัร อกัครั เอโ้ฮ บุฉ่ีแอ ||  มูรเเค นาล นา ลุจฉ่ีแอ ||๑๙||  ศโลก ม: ๑ ||  นานกั พิแก โบเลแอ 
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ตนั มนั พิกา โฮย ||  พิโก พิกา สะดีแอ พิเก พิกี โซย ||  พิกา ดรักา้ห์ สทีแอ โม่ห์ ทุกา พิเก ปาย ||  พิกา มูรัค อาคีแอ 
ปาณา ลแฮ่ สยาย ||๑||  ม: ๑ ||  อนัดฺโรห์ จู่เธ แปจยฺ บา้ฮรั ดุนีอา อนัดรั แพลฺ ||  อธัสธั ตีรัท เย นาแวห์่ อุตแร น่าฮี 
แมลฺ ||  ยนิห์ ปัท อนัดรั บา้ฮรั กดุรั เต ปะเล ซนัซาร ||  เตน็ห์ เน่ห์ ลกา รับ เซตี เดคเนห์ วจีาร ||  รังค ์หะแซ่ห์ รังค ์
โรแวห์่ จุป ป๋ี กรั ยา่เฮ ||  ปัรวา่ห์ น่าฮี กิแซ เกรี บาจฉฺ สจัเจ น่าห์ ||  ดรั วาท อุปัร ครัจ มงักา ยแบ เดย ์ตา ค่าเฮ ||  
ดีบาน เอโก กะลมั เอกา ฮะมา ตุมห์มา เมล ||  ดรั เลย เลคา ปีร ฉุแท นานกา เยว็ เตลฺ || ||๒||    
     
 ปอรี ||  อาเป   ฮี กรัณา กีโอ กลั อาเป   ฮี แต ต่ารีแอ ||  เดแคห์ กีตา อาปณา ตัร๋ กะจี ปะกี ซารีแอ ||  โย อายอา  โซ 
จลัซี ซภั โกอี อาอี  วารีแอ ||  ยสิ เก ญีอ ์ปราณ แฮ เกว็ ซาฮิบ มโน่ห์ วซิารีแอ ||  อาปัณ หะที อาปณา อาเป   ฮี กาจยฺ 
สวารีแอ ||๒o||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  เอห์้ กิเน่ฮี อาสฺกี   ดูแย ลแก ยาย ||  นานกั อาซกั กา้นดีํแอ สดั ฮี รแฮ่ สมาย ||  
จงัแก จงักา กรั มนัเน มนัแด มนัดา โฮย ||  อาซกั เอห์้ นา อาคีแอ เย เลเค วรัแต โซย ||๑||  แม่ห์ลา ๒ ||  สลาม ยบาบ 
โดแว กเร มุนโฎห์ กทุา ยาย ||  นานกั โดแว กรีูอา ทาย นา กาอี ปาย ||๒||   ปอรี ||  เยต็ เซเวแอ ซุค ปาอีแอ โซ ซาฮิบ 
สดา สะหม่าลีแอ ||  เยต็ กีตา ปาอีแอ อาปณา ซา ก๋าล บุรี เกว็ ก่าลีแอ ||  มนัดา มูล นา กีใจ เด ลาํมี นะดรั นิฮาลีแอ ||  
เยว็ ซาฮิบ นาล นา ห่ารีแอ เตเวฮ่า ปาซา ด่าลีแอ ||  กิช ล่าเฮ อุปัร ก่าลีแอ ||๒๑||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  จากรั ลแก 
จากรี นาเล การับ วาด ||  กลา กเร กะเณรีอา คซมั นา ปาเอ ซาด ||  อาป กวาย เซวา กเร ตา กิช ปาเอ มาน ||  นานกั 
ยสิ โน ลกา เตส็ มิแล ลกา โซ ปัรวาน ||๑||  แม่ห์ลา ๒ ||  โย ยเีอ โฮย โซ อุคแว โม่ห์ กา กะเฮอา เวา ||  บีเย บิค มงัแก 
อมัฤต เวโค่ห์ เอห์้ นิเอา ||๒||  แม่ห์ลา ๒ ||  นาล อิอาเณ โดสฺตี กะเด นา อาแว   ราส ||  เยฮ่า ยาแณ เตโ้ฮ วรัแต 
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เวโค่ห์ โก นิระยาส ||  วสัตู อนัดรั วสัตฺ สมาแว ดูย ีโฮแว ปาส ||  ซาฮิบ เซตี หุกมั นา จลัแล กฮี บแณ อรัดาส ||  กรู 
กมาแณ กโูร โฮแว นานกั ซิพตั วกิาซ ||๓||  แม่ห์ลา ๒ ||  นาล อิอาเณ โดสฺตี วดารู เซ็ว เน่ห์ ||  ปาณี อนัดรั ลีก เยว็ 
เตส็ ดา เทา นา เท่ห์ ||๔||  แม่ห์ลา ๒ ||  โฮย อิอาณา กเร กมั อาณ นา สะแก  ราส ||  เย เอก็ *อตัถฺ จงักี กเร ดูย ีป๋ี 
เวราส ||๕||   ปอรี ||  จากรั ลแก จากรี เย จลัแล คสัแม ป๋าย ||  หุระมตั เตส็ โน อกัลี โอห์้ วโยห์่ เป๋ ดูณา คาย ||  คสัแม 
กเร บราบรี เพร็ แกรัต อนัดรั ปาย ||  วโยห์่ กวาเอ อกัลา มุเฮ โม่ห์ ปาณา คาย ||  ยสิ ดา ดิตา คาวณา เตส็ กะฮีแอ 
ซาบาส ||  นานกั หุกมั นา จลัอี นาล คซมั จลัแล อรัดาส ||๒๒||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  เอห์้ กิเน่ฮี ดาต อาปัส เต โย 
ปาอีแอ ||    
     
 นานกั ซา กรัมาต ซาฮิบ ตุแธ โย มิแล ||๑||  แม่ห์ลา ๒ ||  เอ กิเน่ฮี จากรี เยต็ ป๋อ คซมั นา ยาย ||  นานกั เซวกั กา้ดีแอ 
เย เซตี คซมั สมาย ||๒||   ปอรี ||  นานกั อนัตฺ นา ยาปนีห์ ฮรั ตา เก ปาราวาร ||  อาป กราเอ ซาคตี เพร็ อาป กราเอ 
มาร ||  อิกน่าห์  กะลี ยนัยรีีอา เอก็ ตุรี จะแรห์ บิซีอาร ||  อาป กราเอ กเร อาป ฮอ แก เซ็ว กรี ปุการ ||  นานกั กรัณา 
เยน็ กีอา เพร็ เตส็ ฮี กรัณี ซาร ||๒๓||  ศโลก ม: ๑ ||  อาเป   ป่านเด ซายอินั อาเป   ปูรัณ เดย ์||  อิกนีห์ ดุตถฺ สมาอีแอ 
เอก็ จุลแลห์ แร่ฮนัห์ จะเร ||  เอก็ นิฮาลี แป สวนัห์ เอก็ อุปัร แร่ฮนั คะเร ||  ตินาห์ สวาเร นานกา ยนิห์ โก นะดรั กเร 
||๑||   แม่ห์ลา ๒ ||  อาเป   ซาเย กเร อาป ยาอี เป๋ รัคแค อาป ||  เตส็ เวจ็ ยนัตฺ อุปาย แก เดแค ทาป อุทาป    ||  กิสโน 
กะฮีแอ นานกา ซภั กิช อาเป   อาป ||๒||   ปอรี ||  วดัเด กีอา วเดอาอีอา กิช แกห์้ณา แกฮ้ณั นา ยาย ||  โซ กรัตา กาดรั 
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กรีม เด ยอีา ริยกั ซมับาเฮ ||  ซาอี การ กมาวณี ตุ๋ร โชดี ตินแน ปาย ||  นานกั เอกี  บา้ห์รี โฮรฺ ดูย ีน่าฮี ยาย ||  โซ กเร 
เย ติแซ รยาย ||๒๔||๑|| ซุถ      
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||  ราก อาซา บาณี ปักตา กี ||  
กะบีร ญีโอ นามเดว็ ญีโอ รวดิาส ญีโอ ||  อาซา ศิรี  กะบีร ญีโอ ||  คุร จรัณ ลาก ฮมั บินวะตา ปูชตั แกห์้ ญีโอ 
ปายอา ||  กวนั กาจยฺ ญกั อุปแย บินแซ กโฮ่ โม่ห์ ซมัหยายอา ||๑||  เดว กแร่ห์ ดยัอา โม่ห์ มารัก ลาโวห์่ เยต็ แป๋ 
บนัถัน่ ตุแท ||  ยนมั มรัน ดุค เพร กะรัม ซุค ญีอ ์ยนมั เต ชูแท ||๑|| รเฮา ||  มายอา พาส บนัถฺ นฮี พาแร อรั มนั ซุน 
นา ลูเก ||  อาปา ปัด นิรบาณ นา จีเนห์อา เอน็ เบถ็ อเป๋ว นา จูเก ||๒||  กฮี นา อุปแย อุปย ียาแณ ป๋าว อป๋าว บิฮูณา ||  
อุแด อสัตฺ  กี มนั บุตถฺ นาซี ตอ สดา แซ่ฮจัยฺ เลว็ ลีณา ||๓||  เยว็ ปรัตบิมบฺ บิมบฺ โก มิลี แฮ อุดกั กมุภฺ บิกรานา ||  
กโฮ่ กะบีร แอซา      คุณ ปะหราํ ป่ากา ตอ มนั ซุน สะมานาน ํ ||๔||๑||    
     
 อาซา ||  กจัยฺ ซ่าเฎ แต แต โต่ตีอา เตห์้เร ปาเอน็ ตกั ||  กะลี ยนิาห์ ยปัมาลีอา โลเท หทั นิบกั ||  โอย ฮรั เก ซนัตฺ นา 
อาคีแอห์ บานารัส เก ธกั ||๑||  แอเซ ซนัตฺ นา โม โก ป่าแวห์่ ||  ดาลา เซ็ว เปดา กทักาแวห์ ||๑|| รเฮา ||  บาซนั มานยฺํ 
จราแวห์ อูปัร กาธี โต๋ย ยลาแวห์ ||  บซุถ่า โคด กแร่ห์ โดย จูเลห์ ซาเร  มาณสั คาแวห์ ||๒||  โอย ปาปี สดา พิแร่ห์ 
อปัราถ่ี มุคโคห์ อะปรัส กะฮาแวห์ ||  สดา สดา พิแร่ห์ อภิมานี   สกลั กทุาํบฺ ดุบาแวห์ ||๓||  เยต็ โก ลายอา เตต็ ฮี 
ลากา แตเซ กะรัม กมาแว ||  กโฮ่ กะบีร ยสิ สตัคุร เป่แท ปุนรัป ยนมั นา อาแว   ||๔||๒||  อาซา ||  บาป ดิลาซา เมโร 
กีนาห์ เซจยฺ สุคาลี    มุค อมัฤต ดีนาห์ ||  เตส็ บาป โก เกว็ มโน่ห์ วซิารี ||  อาแก เกยอา นา บาย ีห่ารี ||๑||  โมอี เมรี 
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มาอี ฮอ คะรา สุคาลา ||  แป้ห์โร นฮี ดกัลี ลแก นา ปาลา ||๑|| รเฮา ||  บลั เตส็ บาแป เยน็ ฮอ ยายอา ||  ปันจา เต เมรา 
ซงัค ์จุกายอา ||  ปันจฺ มาร ปาวา ตลั ดีเน ||  ฮรั ซิมรัน เมรา มนั ตนั ป่ีเน ||๒||  ปิตา ฮมาโร วดั โกซาอี ||  เตส็ ปิตา 
แป้ห์ ฮอ เกว็ กรั ยาอี ||  สตัคุร มิเล ตา มารัก ดิคายอา ||  ยกตั ปิตา เมแร มนั ป่ายอา ||๓||  ฮอ ปูต เตรา ตูน ํบาป เมรา 
||  เอแก ธ่าฮรั ดุฮา บเซรา ||  กโฮ่ กะบีร ยนั เอโก บูเฉ่อา ||  คุร ประสาด แม ซภั กิช ซู่เฉ่อา ||๔||๓||  อาซา ||  อิกตั 
ปัตตรั ป๋ัร อุรกทั กุรกทั อิกตั ปัตตรั ป๋ัร ปานี ||  อาส ปาส ปันจฺ โยกีอา แบเธ บีจ นกัท เด รานี ||๑||  นกัที โก ธนักนั 
บาดา ดูน ํ||  กิแนห์ บิเบกี กาที ตูน ํ||๑|| รเฮา ||  สกลั ม่าเฮ นกัที กา วาซา สกลั มาร ออเฮรี  ||  สกัเลอา กี ฮอ แบฮนั 
ป่านย ียแินห์ บะรี เตส็ เจรี ||๒||  ฮมัโร ป่ัรตา บดัโด บิเบกี อาเป   ซนัตฺ กะห่าแว ||  โอห์้ ฮมาแร มาแท กาเอม็ ออร 
ฮมัแร นิกทั นา อาแว   ||๓||  นาโกห์ กาที กาโนห์ กาที กาท กทู แก ดารี ||  กโฮ่ กะบีร ซนัตนั กี แบรัน ตีน โลก กี 
เปอารี ||๔||๔||  อาซา ||  โยกี ยตี ตะปี ซนัเนอาซี บโฮ่ ตีรัท ปะหรํ่านา ||  ลุนยติ มุนยติ โมน ยทาถรั อนัตฺ ตอู มรันา 
||๑||  ตา เต เซวอฺีเล รามนา ||  รัสนา ราม นาม เห็ต ยา แก กฮ่า กแร ยมันา ||๑|| รเฮา ||  อากมั นิรกมั โยติก ยาแน่ห์ 
บโฮ่ บโฮ่ เบอากรันา ||    
     
 ตนัตฺ มนัตรึ ซภั ออคถั ยาแน่ห์ อนัตฺ ตอู มรันา ||๒||  ราจยฺ โปคค ์อรั ฉะตรึ ซิงฆาซนั บโฮ่ ซุนดรั รัมนา ||  ปาน 
กะปูร สุบาสกั จนัดนั อนัตฺ ตอู มรันา ||๓||  เบด ปุราน ซิมรัต ซภั โคเย กะฮู นา อูบรันา ||  กโฮ่ กะบีร เอว็ ราแม่ห์ 
ยาํโป เมท ยนมั มรันา ||๔||๕||  อาซา ||  พีล รบาบี บะลดั ปะคาวจัยฺ กออูา ตาล บยาแว ||  แป้ฮรั โจลนา กดัฮา นาแจ 
แป่ซา ปะกตั กราแว ||๑||  รายา ราม กกัรีอา บเร ปะกาเอ ||  กิแน บูฉัน่ฮาแร คาเอ ||๑|| รเฮา ||  แบธ ซิงห์ กัร๋ ปาน 
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ลกาแว ก๋ีส กะลอเร ลิอาแว ||  กัร๋ กัร๋ มุสรี มงัคลั กาแวห์่ กะชูอา ซงัคฺ บยาแว ||๒||  บนัสฺ โก ปูต บีอาฮนั จเลอา 
โซยเน มนัดปั ชาเอ ||  รูป กนัเนอา ซุนดรั เบถ่ี ซะแซ ซิงห์ กนุ กาเอ ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ กีที ปัรบตั 
คายอา ||  กะชูอา กะแฮ องัการ เป๋ โลโร ลูกี สบดั สุนายอา ||๔||๖||  อาซา ||  บทูอา เอก บหตัตรั อาถ่ารี เอโก ยแิซห์ 
ดุอารา ||  นแว คนัดฺ กี ปริทมี มาแก โซ โยกี ญกั ซารา ||๑||  แอซา      โยกี นอ เน็ถ ปาแว ||  ตลั กา บรัมห์ เล กะกนั 
จราแว ||๑|| รเฮา ||  คินทา กิอาน ติอ๋าน กรั ซูอี    สบดั ตากา มทั ก่าแล ||  ปันจฺ ตตั กี กรั มิรกาณี คุร แก มารัก จาแล 
||๒||  ดยัอา พาหุรี กายอา กรั ตู่อี ดริสทฺ กี อคนั ยลาแว ||  เตส็ กา เป๋า เลย ริด อนัตรั จะโฮ่ ยกุ ตารี ลาแว ||๓||  ซภั 
โยกตณั ราม นาม แฮ ยสิ กา เป็นดฺ ปรานา ||  กโฮ่ กะบีร เย กิรปา ต่าแร เดย ์สจัจา นีซานา ||๔||๗||  อาซา ||  ฮินดู 
ตุรัก กฮ่า เต อาเอ เกน็ เอห์้ ร่าห์ จลาอี ||  ดิล แม่ห์ โซจ บิจาร กวาเด ปิสตั โดยกั เกน็ ปาอี ||๑||  กาย ีแต กวนั กะเตบ 
บคานี ||  ปัรฮตั กนุตั แอเซ ซภั มาเร กินฮูน ํคบรั นา ยานี ||๑|| รเฮา ||  สะกตั สเน่ห์ กรั ซุนนตั กรีแอ แม นา บะดอกา 
ป่าอี ||  โย เร คุดาย โม่ห์ ตุรัก กแรกา อาปัน ฮี กทั ยาอี ||๒||  ซุนนตั กีเอ ตุรัก เย โฮยกา ออรัต กา เกอา กรีแอ ||  อรัถ 
สะรีรี  นารฺ นา โชแด ตา เต ฮินดู ฮี รฮีแอ ||๓||  ชาด กะเตบ ราม ปัจยฺ บอเร ยลุมั กะรัต แฮ ป่ารี ||  กะบีแร ปักรี เทก 
ราม กี ตุรัก รเฮ่ ปัจฮารี ||๔||๘||  อาซา ||  ยบั ลกั เตลฺ ดีเว มุค บาตี ตบั ซู่แฉ่ ซภั โกอี ||    
     
 เตลฺ ยเล บาตี แธห์รานี ซูนนํา มนัดรั โฮอี ||๑||  เร บอเร โตเฮ กะรี นา ราแค โกอี ||  ตูน ํราม นาม ยปั โซอี ||๑|| รเฮา 
||  กา กี มาต ปิตา กโฮ่ กา โก กวนั ปุรัค กี โยอี ||  กทั พเูท โกอู บาต นา ปูแช กา้โดห์ กา้โดห์ โฮอี ||๒||  เดหุรี แบธี 
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มาตา โรแว คทีอา เล เกย ป่าอี ||  ลทั ฉิทกาเอ ติรีอา โรแว หนัสฺ อิเกลา ยาอี ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ แป๋ 
ซากรั แก ตาอี ||  เอส็ บนัเด ศิร ยลุมั โหต แฮ ยมั นฮี หะแท กซุาอี ||๔||๙||  ดุตุเก   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาซา ศิรี  กะบีร ญีโอ เก จอปะเด เอก็ตุเก ||    
 สนกั สนนัดฺ  อนัตฺ นฮี ปายอา ||  เบด ปเร ปัร บรัมห์เม ยนมั กวายอา ||๑||  ฮรั กา บิโลวนา บิโลโวห์่ เมเร ป่าอี ||  
แซ่ฮจัยฺ บิโลโวห์่ แยเซ ตตั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ตนั กรั มทักี มนั ม่าเฮ บิโลอี ||  เอส็ มทักี แม่ห์ สบดั ซนัโยอี ||๒||  
ฮรั กา บิโลวนา มนั กา บีจารา ||  คุร ประสาด ปาแว อมัฤต ต่ารา ||๓||  กโฮ่ กะบีร นะดรั กเร เย มีรา ||  ราม นาม ลกั 
อุตเร ตีรา ||๔||๑||๑o||  อาซา ||  บาตี ซูกี เตลฺ นิคูทา ||  มนัดลั นา บาแย นทั แป ซูตา ||๑||  บุจฉฺ กอี อคนั นา นิกเซโอ 
ตู่นอํา ||  เราว ์รเฮอา เอก อวรฺั นฮี ดูอา ||๑|| รเฮา ||  ทูที ตนัตฺ นา บแย รบาบ ||  ปู๋ ล บิกาเรโอ อปันา กาจยฺ ||๒||  กทันี 
บดันี แกฮ้นั กะห่าวนั || สมจัฉฺ  ปะรี ตอ บิสเรโอ กาวนั ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร ปันจฺ โย จูเร || เตน็ เต น่าเฮ ปะรัม ปัด ดูเร 
||๔||๒||๑๑||  อาซา ||  สุตฺ อปัราถ กะรัต แฮ เยเต ||  ยนันะพี จีต นา ราคสั เตเต ||๑||  รามยัอา ฮอ บาริก เตรา ||  กาเฮ 
นา คนัดสั เอากนั เมรา ||๑|| รเฮา ||  เย อตั กโรป กเร กรั ต่ายอา ||  ตา ป๋ี จีต นา ราคสั มายอา ||๒||  จินตฺ ปะหวนั มนั 
ปะเรโอ ฮมารา ||  นาม บินา แกเซ อุตรัส ปารา ||๓||  เดห์้ บิมลั มตั สดา สะรีรา  ||  แซ่ฮจัยฺ แซ่ฮจัยฺ กนุ รแว กะบีรา 
||๔||๓||๑๒||  อาซา ||  ฮจัยฺ ฮมารี โกมตี ตีร ||  ยะฮา บะแซ่ห์ ปีตาํบรั ปีร ||๑||  วา่โฮ วา่โฮ เกอา คูบ กาวตา แฮ ||  ฮรั 
กา นาม เมแร มนั ป่าวตา แฮ ||๑|| รเฮา ||    
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 นารัด ซารัด   กแร่ห์ ควาซี ||  ปาส แบธี บีบี เกาลา ดาซี ||๒||  กนัเธ มาลา เยห์่วา ราม ||  สฮนัสฺ นาม แล แล กะโร 
สลาม ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร ราม กนุ กาโว ||  ฮินดู ตุรัก โดอู ซมัหยา่โว ||๔||๔||๑๓||    
 อาซา ศิรี  กะบีร ญีโอ เก ปันจฺปเด ๙ ดุตุเก ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปาตี โตแร มาลินี ปาตี ปาตี ญีโอ ||  ยสิ ป้าฮนั โก ปาตี โตแร โซ ป้าฮนั นิรยโีอ ||๑||  ปู่ ลี มาลนี แฮ เอว็ ||  สตัคุร 
ยากตา แฮ เดว็ ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์ ปาตี บิซนั ดารี พลู ซงักรัเดว ||  ตีน เดว ประตคั โตแรห์ กแร่ห์ กิส กี เซ็ว ||๒||  
ปาคาน กั้ด แก มูรัต กีนีห์ เด แก ชาตี เปา ||  เย เอห์้ มูรัต ซาจี แฮ ตอ กรัฮณัฮาเร เคา ||๓||  ปาต แปหตั อรั ลาปซี 
กรักะรา กาซาร ||  โป่กนัฮาเร โป่เกอา เอส็ มูรัต เก มุค ชาร ||๔||  มาลนั ปู่ ลี ญกั ปุหล่านา ฮมั ปุหล่าเน น่าเฮ ||  กโฮ่ 
กะบีร ฮมั ราม ราเค กริปา กรั ฮรั ราย ||๕||๑||๑๔||  อาซา ||  บาแร่ห์ บะรัส บาลปัน บีเต บีส บะรัส กชั ตปั นา กีโอ ||  
ตีส บะรัส กชั เดว นา ปูญา เพร็ ปัชตานา บิรัถ เป่ยโอ ||๑||  เมรี เมรี กรัเต ยนมั เกยโอ ||  ซาเอร็ โสค ปุยงั บลัเลโอ 
||๑|| รเฮา ||  ซูเก ซรัวรั ปาล บนัถ่าแว ลูแณ เคต หทั วาร กแร ||  อายโอ  โจร ตุรันแตห์ เล เกยโอ เมรี ราคตั มุกตัถฺ 
พิแร ||๒||  จรัน ศีสฺ        กรั กมัปัน ลาเก แนนี นีร อซารฺ  บแฮ ||  เยห์่วา บจนั ซุถ นฮี นิกแซ ตบั เร ตะรัม กี อาส 
กแร ||๓||  ฮรั ญีโอ กริปา กแร เลว็ ลาแว ล่าฮา ฮรั ฮรั นาม ลีโอ ||  คุร ปัรซาดี ฮรั ตัน๋ ปายโอ อนัเต จลัเดอา นาล 
จเลโอ ||๔||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ อนั ตัน๋ กะชูแอ แล นา เกยโอ ||  อาอี  ตลบั โคปาล ราย กี มายอา มนัดรั 
โฉด จเลโอ ||๕||๒||๑๕||  อาซา ||  กาฮู ดีเนห์ ปาท ปะทมับรั กาฮู ปะลกัข ์นิวารา ||  กาฮู กะรี โกดะรี น่าฮี กาฮู คาน 
ปรารา ||๑||  แอห์้รัค วาด นา กีแย เร มนั ||  สุกริต กรั กรั ลีแย เร มนั ||๑|| รเฮา ||  กหุม่าแร เอก โย มาที กนูถ่ีํ บโฮ่ 
เบถ็ บานี ลาอี ||  กาฮู แม่ห์ โมตี มุกตาฮลั กาฮู เบอาถฺ ลกาอี ||๒||  ซูแม่ห์ ตัน๋ ราคนั โก ดีอา มุกตัถฺ กะแฮ ตัน๋ เมรา ||    
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 ยมั กา ดนัดฺ มูนดฺ แม่ห์ ลาแก คิน แม่ห์ กแร นิเบรา ||๓||  ฮรั ยนั อูตมั ปะกตั สดาแว อาเกอา มนั ซุค ปาอี ||  โย เตส็ 
ป่าแว สตั กรั มาแน ป่าณา มนั วซาอี ||๔||  กะแฮ กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ เมรี เมรี จู่ธี ||  จิรกทั พารฺ จะทารา แล 
เกยโอ ตรี ตากรี ชูที ||๕||๓||๑๖||  อาซา ||  ฮมั มสักีน คุดาอี บนัเด ตุม รายสั มนั ป่าแว ||  อลัล่าห์ อวลั ดีน โก ซาฮิบ 
โยรฺ นฮี พรูมาแว ||๑||  กาย ีโบเลอา บนั นฮี อาแว   ||๑|| รเฮา ||  โรยา ตะแร นิวาจยฺ กยุาแร กลัมา ปิสตั นา โฮอี ||  
สะตรั กาบา กทั ฮี ป่ีตรั เย กรั ยาแน โกอี ||๒||  นิวาจยฺ โซอี โย นิเอา บิจาแร กลัมา อกัแลห์ ยาแน ||  ปาโจห์ มุส 
มุสลา บิชาแว ตบั ตอ ดีน ปะชาแน ||๓||  คซมั ปะชาน ตะรัส กรั ญีอ ์แม่ห์ มาร มณี กรั พีกี ||  อาป ยนาย อวรั โก 
ยาแน ตบั โฮย ปิสตั สะรีกี  ||๔||  มาที เอก เป๋ค ตัร๋ นานา ตา แม่ห์ บรัมห์ ปะชานา ||  กะแฮ กะบีรา ปิสตั โฉด กรั 
โดยกั เซ็ว มนั มานา ||๕||๔||๑๗||  อาซา ||  กะกนั นะกรั เอก็ บูนดฺ นา บรัแค นาด กฮ่า โย สะมานา ||  ปารบรัมห์ 
ปัรเมซุร มาโถ่ ปะรัม หนัสฺ เล ซิถ่านา ||๑||  บาบา โบลเต เต กฮ่า เกย เดฮี้ เก ซงัค ์แร่ห์เต ||  สุรัต ม่าเฮ โย นิรเต กรัเต 
กะทา บารตา แกห์้เต ||๑|| รเฮา ||  บยาวนัฮาโร กฮ่า เกยโอ เยน็ เอห์้  มนัดรั กีนาห์ ||  ซาคี สบดั สุรัต นฮี อุปแย คินจฺ 
เตจยฺ ซภั ลีนาห์ ||๒||  สระวนนั บิกลั เป๋ย ซงัค ์เตเร อินดรี กา บลั ทากา ||  จรัน รเฮ่ กรั ดะรัก ปะเร แฮ มุคโคห์ นา 
นิกแซ บาตา ||๓||  ทาเก ปันจฺ ดูต ซภั ตสักรั อาป อาปแณ    ปะหรํ่าเต ||  ทากา มนั กนุจรั อุร ทากา เตจยฺ ซูต ตัร๋ 
รัมเต ||๔||  มิรตกั เป๋ย ดะแซ บนัดฺ ชูเท มิตรึ ป่าอี ซภั โชเร ||  แกฮ้ตั กะบีรา โย ฮรั ติอ่าแว ยวีตั บนัถัน่ โตเร 
||๕||๕||๑๘||  อาซา เอก็ตุเก ๔ ||  สรัปนี  เต อูปัร นฮี บลีอา ||  เยน็ บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเดว็ ฉะลีอา ||๑||  มาร มาร 
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สรัปนี  นิรมลั ยลั แปธี ||  เยน็ ตริภวณั ดะซีอฺเล คุร ประสาด ดีธี ||๑|| รเฮา ||  สรัปนี  สรัปนี  เกอา กโฮ่ ป่าอี ||  เยน็ 
สาจ ปะชาเนอา เตน็ สรัปนี  คาอี ||๒||  สรัปนี  เต อาน ฉูฉ นฮี เอารา ||  สรัปนี  ยตีี กฮ่า กแร ยมัรา ||๓||    
     
 เอห์้  สรัปนี  ตา กี กีตี โฮอี ||  บลั อบลั เกอา เอส็ เต โฮอี ||๔||  เอห์้  บสัตี ตา บสัตฺ สะรีรา  ||  คุร ประสาด แซ่ฮจัยฺ 
ตเร กะบีรา ||๕||๖||๑๙||  อาซา ||  กฮ่า สุอาน  โก ซิมรัต สุนาเอ ||  กฮ่า ซากตั แป้ห์ ฮรั กนุ กาเอ ||๑||  ราม ราม ราม 
รเม รัม รฮีแอ ||  ซากตั เซ็ว ปู๋ ล นฮี กะฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  กอูอา กฮ่า กะปูร จราเอ ||  แกห์้ บิซีอรั โก ดูตถฺ ปีอาเอ ||๒||  
สตัซงัคตั เมล็ บิเบก บุตถฺ โฮอี ||  ปารัส ปะรัส โล่ฮา กนัจนั โซอี ||๓||  ซากตั สุอาน ซภั กเร กรายอา ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา 
โซ กะรัม กมายอา ||๔||  อมัฤต แล แล นีม ซินจาอี ||  แกฮ้ตั กะบีร ÍØÍÒ โก แซ่ฮจัยฺ นา ยาอี ||๕||๗||๒o||  อาซา ||  
ลงักา ซา โกท สมุนดฺ ซี คาอี ||  เตห์้ ราวนั กัร๋ คบรั นา ปาอี ||๑||  เกอา มาโก กิช เทร็ นา รฮาอี ||  เดคตั แนน จเลโอ 
ญกั ยาอี ||๑|| รเฮา ||  เอก็ ลคั ปูต สะวา ลคั นาตี ||  เตห์้ ราวนั กัร๋ ดีอา นา บาตี ||๒||  จนัดฺ ซูรัจยฺ ยา เก ตะปัต รโซอี ||  
แบซนัตรั ยา เก กปัเร โต่อี ||๓||  คุรมตั ราแม นาม บซาอี ||  อสัเทร็ รแฮ่ นา กตัฮูน ํยาอี ||๔||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร 
โลอี ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี ||๕||๘||๒๑||  อาซา ||  แป้ห์ลา ปูต ปิแชรี มาอี ||  คุร ลาโก เจเล กี ปาอี ||๑||  เอก 
อนัจฺป๋อ สุโนห์ ตุมห์ ป่าอี ||  เดคตั ซิงห์ จราวตั กาอี ||๑|| รเฮา ||  ยลั กี มชัลี ตรัวรั เบอาอี ||  เดคตั กตุรา แล กอี บิลาอี 
||๒||  ตแล เร แบซา อูปัร ซูลา ||  เตส็ แก เปด ลเก พลั พลูา ||๓||  โก่แร จรั แปส จราวนั ยาอี ||  บา้ฮรั แบลฺ โกน กัร๋ 
อาอี  ||๔||  แกฮ้ตั กะบีร โย เอส็ ปัด บแูฉ่ ||  ราม รมตั เตส็ ซภั กิช ซู่แฉ่ ||๕||๙||๒๒||  บาอีส จอปะเด ตะทา ปันจฺปเด   
 อาซา ศิรี  กะบีร ญีโอ เก ติปเด ๘ ดุตุเก ๗ เอก็ตุกา ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 บินดฺ เต เยน็ เป็นดฺ กีอา อคนั กนุดฺ รฮายอา ||  ดสั มาส มาตา อุดรั ราเคอา บฮุร ลากี มายอา ||๑||  ปรานี กาเฮ โก 
โลภ ลาเก รตนั ยนมั โคยอา ||  ปูรับ ยนมั กะรัม ปู๋ ม บีจยฺ น่าฮี โบยอา ||๑|| รเฮา ||  บาริก เต บิรัถ เป่ยอา โห่นา โซ 
โฮยอา ||  ยา ยมั อาย  โจท ปักแร ตแบห์ กาเฮ โรยอา ||๒||    
     
 ยวีแน กี อาส กแร่ห์ ยมั นิฮาแร ซาซา ||  บายกีรี ซนัซาร กะบีรา เจต ด๋าล ปาซา ||๓||๑||๒๓||  อาซา ||  ตนั แรนี มนั 
ปุน รัป กรั ฮอ ปาโจ ตตั บราตี ||  ราม ราย เซ็ว ป่าวรั แลโฮ อาตมั เตห์้ รังค ์ราตี ||๑||  เกา เกา รี ดุลหะนี มงัคลัจารา ||  
เมเร กแร่ห์ อาเอ รายา ราม ปะตารา ||๑|| รเฮา ||  น่าภ กมลั แม่ห์ เบดี รัจ เล บรัมห์ กิอาน อุจารา ||  ราม ราย โซ 
ดูโล่ห์ ปายโอ อสั บดัปาก ฮมารา ||๒||  ซุรฺ นรั มุน ยนั กอตกั อาเอ โกท เตตีส อุยานาน ํ||  แกห์้ กะบีร โม่ห์ บิอาเฮ 
จลัเล แฮ ปุรัค เอก ปักหวา่นา ||๓||๒||๒๔||  อาซา ||  ซาส กี ดุคี ซะซุร กี เปอารี เยธ เก นาม ดะโร เร ||  ซะคี สเฮลี 
นะนดั กะเฮลี เดวรั แก บิแร่ห์ ยะโร เร ||๑||  เมรี มตั บอรี แม ราม บิซาเรโอ กิน เบถ็ แร่ฮนั รโฮ่ เร ||  เซแย รมตั 
แนน นฮี เปโค เอห์้ ดุค กา โซ กโฮ่ เร ||๑|| รเฮา ||  บาป ซาวกา กแร ลราอี มายอา สดั มตัวารี ||  บดัเด ป่าอี แก ยบั 
ซงัค ์โห่ตี ตบั ฮอ น่าห์ เปอารี ||๒||  แกฮ้ตั กะบีร ปันจฺ โก จกัรา จกัรัต ยนมั กวายอา ||  จู่ธี มายอา ซภั ญกั บาเถ่อา 
แม ราม รมตั ซุค ปายอา ||๓||๓||๒๕||  อาซา ||  ฮมั กัร๋ ซูต ตะแนห์ เน็ต ตานา กนัธฺ ยเนอู ตุมาเร ||  ตุมห์ ตอ เบด 
ปโร่ห์ กายตะรี โคบินดฺ ริแด ฮมาเร ||๑||  เมรี เยห์่บา บิซนั แนน นาราเอน็ ฮิรแด บะแซ่ห์ โคบินดา ||  ยมั ดุอาร ยบั 
ปูชสั เบาเร ตบั เกอา แกฮ้สั มุกนัดา ||๑|| รเฮา ||  ฮมั โกรู ตุม กอุาร กซุาอี ยนมั ยนมั รัควาเร ||  กบัฮูน ํนา ปารฺ อุตาร 
จราเอห์ แกเซ คซมั ฮมาเร ||๒||  ตูน ํบามนัห์ แม กาซีก ยลุฮา บูโฉ่ห์ โมรฺ กิอานา ||  ตุมห์ ตอ ยาเจ ปู่ ปัต ราเย ฮรั โซ 
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โมรฺ ติอาน่า ||๓||๔||๒๖||  อาซา ||  ญกั ยวีนั แอซา      สุปเน แยซา ยวีนั สุปัน สมานงั ||  สาจ กรั ฮมั กาธ ดีนี โฉด 
ปะรัม นิถ่านงั ||๑||  บาบา มายอา โม่ห์ เห็ต กีนห์ ||  เยน็ กิอาน รตนั *เฮร็ ลีนห์ ||๑|| รเฮา ||  แนน เดค ปะตงัค ์อุรแฉ่ 
ปัส นา เดแค อาก ||  กาล พาส นา มุกตัถฺ เจแต กเน็ก กามนั ลาก ||๒||  กรั บิจารฺ บิการ ปัรฮรั ตรัน ตารัน โซย ||  แกห์้ 
กะบีร ญกัยวีนั แอซา      ดุตีอ ์น่าฮี โกย ||๓||๕||๒๗||  อาซา ||    
     
 โย แม รูป กีเอ บโฮเตเร อบั พนุ รูป นา โฮอี ||  ตากา ตนัตฺ ซาจยฺ ซภั ทากา ราม นาม บสั โฮอี ||๑||  อบั โม่ห์ นาจฺโน 
นา อาแว   ||  เมรา มนั มนัดรีอา นา บยาแว ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ มายอา แล ยารี ตริสนา กากรั พทีู ||  กาม โจลนา 
เป่ยอา แฮ ปุรานา เกยอา ปะรัม ซภั ชูที ||๒||  สรับ   ปู๋ ต เอแก กรั ยาเนอา จูเก บาด บิบาดา ||  แกห์้ กะบีร แม ปูรา 
ปายอา เป๋ย ราม ปัรซาดา ||๓||๖||๒๘||  อาซา ||  โรยา ตะแร มนาแว อลัล่าห์ สุอาดตั ญีอ ์ซงัข่าแร ||  อาปา เดค อวรั 
นฮี เดแค กาเฮ โก จกัคฺ มาแร ||๑||  กาย ีซาฮิบ เอก โตฮี้ แม่ห์ เตรา โซจ บิจาร นา เดแค ||  คบรั นา กแร่ห์ ดีน เก 
บอเร ตา เต ยนมั อเลแค ||๑|| รเฮา ||  สาจ กะเตบ บคาแน อลัล่าห์ นารฺ ปุรัค นฮี โกอี ||  ปะเด่ กเุน น่าฮี กชั บอเร โย 
ดิล แม่ห์ คบรั นา โฮอี ||๒||  อลัล่าห์ แกบ สกลั กทั ป่ีตรั ฮิรแด เล่โฮ บิจารี ||  ฮินดู ตุรัก โดฮูน ํแม่ห์ เอแก กะแฮ 
กะบีร ปุการี ||๓||๗||๒๙||  อาซา || ติปดา || เอก็ตุกา ||  กีโอ ซิงการ มิลนั เก ตาอี ||  ฮรั นา มิเล ญกัยวีนั กซุาอี ||๑||  ฮรั 
เมโร เป็ร ฮอ ฮรั กี บโฮรีอา ||  ราม บดัเด แม ตะนกั ลโฮรีอา ||๑|| รเฮา ||  ตัน๋ เป็ร เอแก ซงัค ์บเซรา ||  เซจยฺ เอก แป 
มิลนั โดเฮรา ||๒||  ตัน๋ สห่ากนั โย ปีอ ์ป่าแว ||  แกห์้ กะบีร เพร็ ยนมั นา อาแว   ||๓||๘||๓o||    
 อาซา ศิรี  กะบีร ญีโอ เก ดุปเด        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ฮีแร ฮีรา เบถ ปวนั มนั แซ่ห์เย  รเฮอา สมาอี ||  สกลั โยต เอน็ ฮีแร เบถ่ี สตัคุร บจันี แม ปาอี ||๑||  ฮรั กี กะทา 
อนาฮดั บานี ||  หนัสฺ โฮย ฮีรา เลย ์ปะชานี ||๑|| รเฮา ||  แกห์้ กะบีร ฮีรา อสั เดเคโอ ญกั แม่ห์ รฮ่า สมาอี ||  กปุตา 
ฮีรา ประกทั เป่ยโอ ยบั คุร กมั ดีอา ดิคาอี ||๒||๑||๓๑||  อาซา ||  แป้ห์ลี กรูป กุยาต กลุคันี ซาโฮแร เปอีแอ บุรี ||  อบั 
กี สะรูป สุยาน สุลคันี แซ่ห์เย  อุดรั ตะรี ||๑||  ปะลี สะรี โมอี เมรี แป้ห์ลี บะรี ||  ยกุ ยกุ ยโีว เมรี อบั กี ตะรี ||๑|| รเฮา 
||  กโฮ่ กะบีร ยบั ลโฮรี อาอี  บดัดี กา สุหาก ทเรโอ ||  ลโฮรี ซงัค ์ไป๋ อบั เมแร เยธี ออร ตะเรโอ ||๒||๒||๓๒||    
     
 อาซา ||  เมรี บโฮรีอา โก ตะนีอา เนา ||  เล ราเคโอ ราม ยนีอา เนา ||๑||  เอน็ห์ มุนดีอนั เมรา กัร๋ ตุ่นถะราวา ||  
บิทแวห์่ ราม ระมอูอา ลาวา ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เมรี มาอี ||  เอน็ห์ มุนดีอนั เมรี ยาต กวาอี ||๒||๓||๓๓||  
อาซา ||  รโฮ่ รโฮ่ รี บโฮรีอา กู๋นฆํทั เยน็ กา้แด ||  อนัตฺ กี บาร ลแฮกี นา อาแด่ ||๑|| รเฮา ||  กู๋นฆํทั กา้ด กอี เตรี อาแก 
||  อุน  กี แกลฺ โตเ้ฮ เยน็ ลาแก ||๑||  กู๋นฆํทั กา้เด กี เอแ้ฮ บดาอี ||  เดน็ ดสั ปานจฺํ บฮู ปะเล อาอี  ||๒||  กู๋นฆํทั เตโร 
ตอ ปัร ซาแจ ||  ฮรั กนุ กาย กแูดห์ อรั นาแจ ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร บฮู ตบั ยแีต ||  ฮรั กนุ กาวตั ยนมั บิตีแต ||๔||๑||๓๔||  
อาซา ||  กรัวตั ปะลา นา กรัวทั เตรี ||  ลาก กะเล ซุน บินตี เมรี ||๑||  ฮอ วารี มุค เพร เปอาเร ||  กรัวทั เด โม โก กาเฮ 
โก มาเร ||๑|| รเฮา ||  โย ตนั จีแรห์ องัค ์นา โมโร ||  เป็นดฺ ปแร ตอ ปรีต นา โตโร ||๒||  ฮมั ตุม บีจ เป่ยโอ นฮี โกอี ||  
ตุแมห์ โซ กนัตฺ นารฺ ฮมั โซอี ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร โลอี ||  อบั ตุมรี ปัรตีต นา โฮอี ||๔||๒||๓๕||  อาซา ||  
โกรี โก กาฮู มรัม นา ยานาน ํ||  ซภั ญกั อาน     ตะนายโอ ตานาน ํ||๑|| รเฮา ||  ยบั ตุม ซุน เล เบด ปุรานาน ํ||  ตบั ฮมั 
อิตนั  โก ปัสเรโอ ตานาน ํ||๑||  ตะรัน อกาซฺ กี กรัแกห์ บนาอี ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย ซาท จลาอี ||๒||  ปาอี โยรฺ บาต เอก็ 
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กีนี แตห์้ ตานตีํ มนั มานาน ํ||  โยล่าเฮ กัร๋ อปันา จีนาห์ กทั ฮี ราม ปะชานาน ํ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร การกา้ห์ โตรี ||  
ซูแต ซูต มิลาเอ โกรี ||๔||๓||๓๖||  อาซา ||  อนัตรั แมลฺ เย ตีรัท นาแว เตส็ แบกนุธฺ นา ยานาน ํ||  โลก ปะตีเณ กะชู 
นา โฮแว น่าฮี ราม อยัอานา ||๑||  ปูโญห์ ราม เอก ฮี เดวา ||  ซาจา นาวณั คุร กี เซวา ||๑|| รเฮา ||  ยลั แก มะยนั เย กตั 
โฮแว เน็ต เน็ต เมนดุํก นาแวห์่ ||  แยเซ เมนดุํก แตเซ โอย นรั เพร็ เพร็ โยนี อาแวห์่ ||๒||  มโน่ห์ กะโธรฺ มแร 
บานารัส นรัก นา บานเํจอา ยาอี ||  ฮรั กา ซนัตฺ มแร ฮารัมแบ ตา สกัลี แซน ตราอี ||๓||  ดินสั นา แรน เบด นฮี 
ซาสตรึ ตะฮ่า บแซ นิรังการา ||  แกห์้ กะบีร นรั ติแซห์ ติอ่าโวห์ บาวเรอา ซนัซารา ||๔||๔||๓๗||     
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาซา บาณี ศิรี  นามเดว็ ญี กี ||    
 เอก อเนก  เบอาปัก ปูรัก ยตั เดโค ตตั โซอี ||  มายอา จิตรึ บจิตรึ เบโม่หิต บิรลา บูแฉ่ โกอี ||๑||  ซภั โคบินดฺ แฮ ซภั 
โคบินดฺ แฮ โคบินดฺ เบน็ นฮี โกอี ||  ซูต เอก มณั สตั สฮนัสฺ แยเซ โอต โปต ปรัภ โซอี ||๑|| รเฮา ||  ยลั ตรังค ์อรั 
เพน บุทบุดา ยลั เต ป๋ิน นา โฮอี ||  เอห์้ ปัรปันจฺ ปารบรัมห์ กี ลีลา บิจรัต อาน นา โฮอี ||๒||  มิเทอา ปะรัม อรั สุปัน 
มโนรัท สตั ปะดารัท ยาเนอา ||  สุกริต มนัซา คุร อุปเดซี  ยากตั ฮี มนั มาเนอา ||๓||  แกฮ้ตั นามเดว็ ฮรั กี รัจนา 
เดโคห์ ริแด บิจารี ||  กทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั เกวลั เอก มุรารี ||๔||๑||  อาซา ||  อานีเล    กมุภฺ ปร่าอีอฺเล อูดกั 
ธากรุ โก อิสนาน กะโร ||  บยัอาลีส ลคั ญี ยลั แม่ห์ โห่เต บีธลั แป่ลา กาย กะโร ||๑||  ยตัรึ เยา ตตั บีธลั แป่ลา ||  มฮ่า 
อนนัดฺ กเร สดั เกลา ||๑|| รเฮา ||  อานีเล    พลู ปโรอีเล มาลา ธากรุ กี ฮอ ปูญ กะโร ||  แป้ห์เล บาส ลอี แฮ เป่าวแ์รห์ 



510 

บีธลั แป่ลา กาย กะโร ||๒||  อานีเล    ดูตถฺ รีถ่าอีเล คีรัง ธากรุ โก แนเวด กะโร ||  แป้ห์เล ดูตถฺ บิทาเรโอ บชัแร บีธลั 
แป่ลา กาย กะโร ||๓||  อีแภ บีธลั อูแภ  บีธลั บีธลั เบน็ ซนัซาร นฮี ||  ทาน ทนนัตรั นามา ปรัณแว ปูร รเฮโอ ตูน ํ
สรับ   มฮี ||๔||๒||  อาซา ||  มนั เมโร กจัยฺ เยห์่บา เมรี กาตี ||  มปั มปั กาโท ยมั กี พาซี ||๑||  กฮ่า กะโร ยาตี แกห์้ 
กะโร ปาตี ||  ราม โก นาม ยปัโป เดน็ ราตี ||๑|| รเฮา ||  รานกํนั รานโํก ซีวนั ซโว ||  ราม นาม เบน็ กะรีอ ์นา ยโีว 
||๒||  ปะกตั กะโร ฮรั เก กนุ กาโว ||  อาธ แป้ฮรั อปันา คซมั ติอ่าโว ||๓||  โซยเน กี ซูอี    รูเป กา ต่ากา ||  นาเม กา 
จิต ฮรั เซ็ว ลากา ||๔||๓||  อาซา ||  ซาป กนุจฺ โชแด บิค นฮี ชาแด ||  อุดกั ม่าเฮ แยเซ บกั คิอ๋าน มาแด ||๑||  กาเฮ โก 
กีแย คิอ๋าน ยปันนา ||  ยบั เต ซุถ น่าฮี มนั อปันา ||๑|| รเฮา ||  ซิงฆจั โป่ยนั โย นรั ยาแน ||  แอเซ ฮี ธกัเดว็ บคาแน 
||๒||  นาเม เก สุอามี ล่าเฮ เล จกัรา ||    
     
 ราม ระส่าเอน็ ปีโอ เร ดกัรา ||๓||๔||  อาซา ||  ปารบรัมห์ เย จีนห์ซี อาซา เต นา ป่าวซี ||  รามา ปักแตห์ เจตีอะเล 
อะจินตฺ   มนั ราคซี ||๑||  แกเซ มนั ตะแรห์กา เร ซนัซาร ซากรั บิแค โก บนา ||  จู่ธี มายอา เดค แก ปู่ ลา เร มนา ||๑|| 
รเฮา ||  ชีเป เก กัร๋ ยนมั แดลา คุร อุปเดส แป่ลา ||  ซนัแตห์ แก ปัรสาด นามา ฮรั เป่ทะลา ||๒||๕||     
 อาซา บาณี ศิรี  รวดิาส ญีโอ กี          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มริก มีน ปิรังค ์ปะตงัค ์กนุจรั เอก โดค บินาส ||  ปันจฺ โดค อซ่าถ ยา แม่ห์ ตา กี เกตกั อาส ||๑||  มาโถ่ อบิเดอา เห็ต 
กีน ||  บิเบก ดีป มลีน ||๑|| รเฮา ||  ตริกดั โยน อเจต ซมัเภาว ์ปุน ปาป อโซจฺ ||  มานุคา อวตาร ดุลบัภ ์เตฮี้ ซงัคตั โปจฺ 
||๒||  ญีอ ์ยนัตฺ ยะฮา ยะฮา ลกั กะรัม เก บสั ยาย ||  กาล พาส อบตัถฺ ลาเก กชั นา จลัแล อุปาย ||๓||  รวดิาส ดาส 
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อุดาส ตจัยฺ ปะหราํ ตปัน ตปั คุร กิอาน ||  ปะกตั ยนั แป๋ หะรัน ปัรมานนัดฺ กแร่ห์ นิดาน ||๔||๑||  อาซา ||  ซนัตฺ ตุฉ่ี 
ตนั ซงัคตั ปราน ||  สตัคุร กิอาน ยาแน ซนัตฺ เดวา เดว ||๑||  ซนัตฺ จี ซงัคตั ซนัตฺ กะทา รัส || ซนัตฺ เปรม ม่าแฉ่ ดีแย 
เดวา เดว ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ อาจรัณ ซนัตฺ โจ มารัก ซนัตฺ จา โอลฺฮกั โอลฺฮกัณี  ||๒||  ออร เอก็ มาโก ปะกตั จินตามณั 
||  ยณี ลคาโวห์ อซนัตฺ  ปาปี ซณั ||๓||  รวดิาส ปะแณ โย ยาแณ โซ ยาณ ||  ซนัตฺ อนนัแตห์้ อนัตรั น่าฮี ||๔||๒||  
อาซา ||  ตุม จนัดนั ฮมั อิรันดฺ บาปุเร ซงัค ์ตุมาเร บาซา ||  นีจ รูค เต อูจ เป๋ย แฮ กั้นถฺ สุกั้นถฺ นิวาซา ||๑||  มาโถ่ 
สตัซงัคตั สรัน ตุหม่ารี ||  ฮมั ออกนั ตุมห์ อุปการี ||๑|| รเฮา ||  ตุม มคัตูล สุเปด สปีอลั ฮมั บปัเร ยสั กีรา ||  สตัซงัคตั 
เมล็ รฮีแอ มาโถ่ แยเซ มะถุป มคีรา ||๒||  ยาตี โอชา ปาตี โอชา โอชา ยนมั ฮมารา ||  รายา ราม กี เซว นา กีนีห์ แกห์้ 
รวดิาส จมารา ||๓||๓||  อาซา ||  กฮ่า เป่ยโอ โย ตนั เป่ยโอ ชิน ชิน ||  เปรม ยาย ตอ ดรัแป เตโร ยนั ||๑||  ตุแฉ่ห์ จรัน 
อรับินดฺ ปะหวนั มนั ||  ปาน กะรัต ปายโอ ปายโอ รามยัอา ตัน๋ ||๑|| รเฮา ||  ซมัปัต บิปัต ปะทลั มายอา ตัน๋ ||    
     
 ตา แม่ห์ มกนั โหต นา เตโร ยนั ||๒||  เปรม กี เยวรี บาเถ่โอ เตโร ยนั ||  แกห์้ รวดิาส ชูทโบ กวนั กนุ ||๓||๔||  อาซา 
||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮเร ||  ฮรั ซิมรัต   ยนั เกย นิสตรั ตเร ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก นาม กะบีร อุยากรั ||  ยนมั ยนมั เก 
กาเท กากรั ||๑||  นิมตั นามเดว็ ดูตถฺ ปีอายอา ||  ตอ ญกั ยนมั ซนักทั นฮี อายอา  ||๒||  ยนั รวดิาส ราม รังค ์ราตา ||  
เอว็ คุร ปัรสาด นรัก นฮี ยาตา ||๓||๕||  อาซา ||  มาที โก ปุตรา แกเซ นะจตั แฮ ||  เดแค เดแค สุแน โบแล ดอเรโอ 
พิรัต แฮ ||๑|| รเฮา ||  ยบั กชั ปาแว ตบั กรับ กรัต แฮ ||  มายอา กอี ตบั โรวนั ลกตั แฮ ||๑||  มนั บจั กรัม รัส กะแซ่ห์ 
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ลุผา่นา ||  บินสั เกยอา ยาย กะฮูน ํสะมานา ||๒||  แกห์้ รวิดาส บาย ีญกั ป่าอี ||  บายกีรั โซ โม่ห์ ปรีต บนั อาอี  
||๓||๖||     
 อาซา บาณี ปะกตั ตัน่เน ญี กี       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ประมตั พิรัต บโฮ่ ยนมั บิลาเน ตนั มนั ตัน๋ นฮี ต่ีเร ||  ลาลจั บิค กาม ลุบตัถฺ ราตา มนั บิสเร ปรัภ ฮีเร ||๑|| รเฮา ||  
บิค พลั มีธ ลเก มนั บอเร จาร บิจาร นา ยาเนอา ||  กนุ เต ปรีต บดัฎี อนั ป่านตี ยนมั มรัน เพร็ ตาเนอา ||๑||  ยกุตั 
ยาน นฮี ริแด นิวาซี ยลตั ยาล ยมั พนัถฺ ปะเร ||  บิค พลั ซนัจฺ    ปะเร มนั แอเซ ปะรัม ปุรัค ปรัภ มนั บิสเร ||๒||  
กิอาน ประเวส คุแรห์ ตัน๋ ดีอา คิอ๋าน มาน มนั เอก เมย ์||  เปรม ปะกตั มานี ซุค ยาเนอา ตริปัต  อะข่าเน มุกตั เป๋ย 
||๓||  โยต สมาย สมานี ยา แก อชัลี ปรัภ แปห์จาเนอา ||  ตัน่แน ตัน๋ ปายอา ตัร่ณีถรั เมล็ ยนั ซนัตฺ สะมาเนอา ||๔||๑||   
แม่ห์ลา ๕ ||  โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ ซงัค ์นามเดว็ มนั ลีณา ||  อา้ด ดาม โก ชีปโร โฮยโอ ลาคีณา ||๑|| รเฮา ||  
บุนนา ตนันา เตอาก แก ปรีต จรัน กะบีรา ||  นีจ กลุา โยล่าห์รา เป่ยโอ กนีุย ์กะฮีรา ||๑||  รวดิาส ดุวนัตา โด๋ร นีต 
เตน็ห์ เตอากี มายอา ||  ปัรกทั โฮอา ซ่าถซงัค ์ฮรั ดรัซนั ปายอา ||๒||  แซน นาอี บุตการีอา โอห์้ กัร๋ กัร๋ สุเนอา ||  
ฮิรเด วสัเซอา ปารบรัมห์ ปักตา แม่ห์ กะเนอา ||๓||    
     
 เอห์้  เบถ็ ซุน แก ยาทโร อุธ ปักตี ลากา ||  มิแล ประตคั กซุาอีอา ตัน่นา วดัป่ากา ||๔||๒||   เร จิต เจตสั กี นา ดยัอาล 
ดะโมดรั บิแบห์้ นา ยานสั โกอี ||  เย ต่าแวห์่ บแรห์มนัดฺ คนัดฺ โก กรัตา กแร โซ โฮอี ||๑|| รเฮา ||  ยนันะพี เกเร อุดรั 
อุดกั แม่ห์ เป็นดฺ กีอา ดสั ดุอารา ||  เดย ์อะฮารฺ อคนั แม่ห์ ราแค แอซา      คซมั ฮมารา ||๑||  กมุมี ยลั ม่าเฮ ตนั เตส็ 
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บา้ฮรั ปังคฺ คีร เตน็ น่าฮี ||  ปูรัน ปัรมานนัดฺ มโนฮรั สมจัฉฺ  เดค มนั ม่าฮี ||๒||  ปาคณั กีท กปัุต โฮย แร่ห์ตา ตา โจ 
มารัก น่าฮี ||  กะแฮ ตัน่นา ปูรัน ตา้ฮู โก มตั เร ญีอ ์ดะรานฮีํ ||๓||๓||   อาซา เซค พรีด ญีโอ กี บาณี         เอก โองการ 
สตัคุร ประสาด ||    
 ดิโลห์ โมฮบับตั ยนิห์ เซอี สเจอา ||  ยนิห์ มนั โฮรฺ มุค โฮรฺ เซ กา้นเํด กะเจอา ||๑||  รัตเต อิสกฺ คุดาย รังค ์ดีดาร เก ||  
วสิเรอา ยนิห์ นาม เต โป๋ย ป๋ารฺ ทีเอ ||๑|| รเฮา ||  อาป ลีเอ ลรั ลาย ดรั ดรัเวส เซ ||  เตน็ ตัน๋ ยเณดี เมา อาเอ สพลั เซ 
||๒||  ปัรวดัการ อปารฺ อะกมั เบอนัตฺ ตู ||  ยนิา ปะชาตา สจั จุมมา แปรฺ มูน ํ||๓||  เตรี ปะแนห์ คุดาย ตู บคัซนัดฺกี ||  
เซค พรีแด แครฺ ดีแย บนัดฺกี ||๔||๑||  อาซา ||  โบแล เซค พรีด เปอาเร อลัล่าห์ ลเก ||  เอห์้ ตนั โฮซี คาก นิมาณี โกรฺ 
กะเร ||๑||  อาจยฺ  มิลาวา เซค พรีด ทากิม กนูยฺํะรีอา มโน่ห์ มจินดฺรีอา ||๑|| รเฮา ||  เย ยาณา มรั ยาอีแอ กุ๋ม นา อาอีเเอ 
||  จู่ธี ดุนีอา ลกั นา อาป วญาอีแอ ||๒||  โบลีแอ สจั ตะรัม จู่ธ นา โบลีแอ ||  โย คุร ดะแซ วาท มุรีดา โยลีแอ ||๓||  
แชล ลงัฆนัเด ปารฺ โกรี มนั ต่ีเรอา ||  กนัจนั วนัเน ปาเซ กลัวตั จีเรอา ||๔||  เซค แฮญาตี ญกั นา โกอี เทร็ รเฮอา ||  
ยสิ อาซณั    ฮมั แบเธ เกเต แบส เกยอา ||๕||  กะตกั กนูยําน ํเจต ดอ ซาวณั   บิยลีุอาน ํ||  ซีอาเล โซฮนัดีอาน ํเป็ร กลั 
บาห์รีอาน ํ||๖||  จลัเล จลณัฮาร วจิารา เลย ์มโน ||  กนัเดเทอาน ํเชอ ์ม่าห์ ตุรันเดอา เห็ก คิโน ||๗||  ยมีิ ปุแช อสัมาน 
พรีดา เควทั เกน็ เกย ||  ยาลณั โกราน ํนาล อุลาเม ญีอ ์สะเฮ ||๘||๒||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
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 ราก กยูรี แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||  เตรา นาม กรี จนัณาธีอา เย มนั อุรซา โฮย ||  กรัณี กงุคู เย รแล กทั อนัตรั ปูญา 
โฮย ||๑||  ปูญา กีแจ นาม ติอ๋าอีแอ เบน็ นาแว ปูญ นา โฮย ||๑|| รเฮา ||  บา้ฮรั เดว ปะคาลีแอห์้ เย มนั โต่แว โกย ||  
ยธฺู ลแฮ่ ญีโอ มายแีอ โมค ปัยอาณา โฮย ||๒||  ปะซู มิแล่ห์ จงักิอาอีอา ครั คาแวห์ อมัฤต เดห์้ ||  นาม วฮูิเณ อาดมี 
ตริก ยวีณั กะรัม กเร่ห์ ||๓||  เนรา แฮ ดูรฺ นา ยาเณโอห์ เน็ต ซาเร  ซมัหม่าเล ||  โย เดแว โซ คาวณา กโฮ่ นานกั ซาจา 
เฮ ||๔||๑||  กยูรี แม่ห์ลา ๑ ||  น่าภ กมลั เต บรัมห์มา อุปเย เบด ปแร่ห์ มุค กนัธฺ สวาร ||  ตา โก อนัตฺ นา ยาอี ลคัณา 
อาวตั ยาต รแฮ่ กบุาร ||๑||  ปรีตมั เกว็ บิสแร่ห์ เมเร ปราณ อถารฺ ||  ยา กี ปะกตั กแร่ห์ ยนั ปูเร มุน ยนั เซแวห์่ คุร 
วจีาร ||๑|| รเฮา ||  เราว ์ซสั ดีปัก ยา เก ตริภวณั เอกา โยต มุราร ||  คุรมุข โฮย โซ แอห์้เน็ส นิรมลั มนัมุค แรณ 
อนัถารฺ ||๒||  เซ็ถ สมาถ กแร่ห์ เน็ต จกัรา โดห์ โลจนั เกอา เฮแร ||  อนัตรั โยต สบดั ตุ๋น ยาแก สัตคุร จะกรั นิเบแร 
||๓||  ซุรฺ นรั นาท เบอนัตฺ อโยนี ซาแจ แม่ฮลั อปารา ||  นานกั แซ่ฮจัยฺ มิเล ญกัยวีนั นะดรั กแร่ห์ นิสตารา ||๔||๒||     
     
 ราก กยูรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ตริก อิเวฮ่า   ยวีณา เยต็ ฮรั ปรีต นา ปาย ||  เยต็ กมั ฮรั 
วสีแร ดูแย ลแก ยาย ||๑||  แอซา      สตัคุร เซวแีอ มนา เยต็ เซเวแอ โควดิ ปรีต อูปแย อวรฺั วซิรั ซภั ยาย ||  ฮรั เซตี 
จิต แกห์้ รแฮ่ ยรา กา ป๋อ นา โฮวยั ยวีนั ปัดว ีปาย ||๑|| รเฮา ||  โคบินดฺ ปรีต เซ็ว เอก็ แซ่ฮจัยฺ อุปเยอา เวค แยซี 
ปะกตั บนี ||  อาป เซตี อาป คายอา ตา มนั นิรมลั โฮอา โยตี โยต สะไม ||๒||  เบน็ ป่ากา แอซา      สตัคุร นา ปาอีแอ 
เย โลแจ ซภั โกย ||  กแูร กี ปาล วโิจห์ นิกแล ตา สดา ซุค โฮย ||๓||  นานกั แอเซ สตัคุร กี เกอา โอห์้ เซวกั เซวา กเร 
คุร อาแก ญีโอ ตะเรย ์||  สตัคุร กา ป่าณา จิต กเร สตัคุร อาเป   กริปา กเรย ์||๔||๑||๓||  กยูรี แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั กี ตุม 
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เซวา กแร่ห์ ดูย ีเซวา กแร่ห์ นา โกย ญี ||  ฮรั กี เซวา เต มโน่ห์ จินเดอา พลั ปาอีแอ ดูย ีเซวา ยนมั บิรทา ยาย ญี ||๑||  
ฮรั เมรี ปรีต รีต แฮ ฮรั เมรี ฮรั เมรี กะทา กะห่านี ญี ||  คุร ประสาด เมรา มนั ป่ีแย เอฮ้า  เซว บนี ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  
ฮรั เมรา ซิมรัต ฮรั เมรา ซาสตรึ ฮรั เมรา บนัถปั ฮรั เมรา ป่าอี ||  ฮรั กี แม ปูค ลาแก ฮรั นาม เมรา มนั ตริปแต ฮรั 
เมรา ซาก อนัตฺ โฮย สคาอี ||๒||  ฮรั เบน็ โฮรฺ ราส กรีู แฮ จลัเดอา นาล นา ยาอี ||  ฮรั เมรา ตัน๋ เมแร ซาท จาแล ยะฮา 
ฮอ เยา แตห์้ ยาอี ||๓||  โซ จู่ธา โย จู่เธ ลาแก จู่เธ กะรัม กมาอี ||  กะแฮ นานกั ฮรั กา ป่าณา โฮอา แกห์้ณา กะชู นา 
ยาอี ||๔||๒||๔||  กยูรี แม่ห์ลา ๓ ||  ยกุ ม่าเฮ นาม ดุลัม่ภ ์แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||  เบน็ นาแว มุกตั นา โฮวยั เวโค่ห์ โก 
เวว็ปาย ||๑||  บลัฮารี คุร อาปเณ     สดั บลัฮาแร เยา ||  สตัคุร มิเลแอ ฮรั มนั วสัแซ แซ่ห์เย  รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา ||  
ยาน ํป๋อ ปาเอ อาปณา แบราก อุปแย มนั อาย  ||  แบราแก เต ฮรั ปาอีแอ ฮรั เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๒||  เซอ ์มุกตั เย มนั 
ยแิณห์ เพร็ ตาต นา ลาแก อาย  ||  ดสัแว ดุอาร แร่ฮตั กเร ตริภวณั โซ่ฉ่ี ปาย ||๓||  นานกั คุร เต คุร โฮยอา เวโค่ห์ 
เตส็ กี รยาย ||    
     
 เอห์้ การัณ กรัตา กเร โยตี โยต สมาย ||๔||๓||๕||  กยูรี แม่ห์ลา ๓ ||  ราม ราม ซภั โก กะแฮ กะเฮแอ ราม นา โฮย ||  
คุร ปัรซาดี ราม มนั วสัแซ ตา พลั ปาแว โกย ||๑||  อนัตรั โควนิดฺ ยสิ ลาแก ปรีต ||  ฮรั เตส็ กะเด นา วสีแร ฮรั ฮรั 
กแร่ห์ สดา มนั จีต ||๑|| รเฮา ||  ฮิรแด ยนิห์ แก กปัท วสัแซ บา้ห์โรห์ ซนัตฺ กะฮ่าห์ ||  ตริสนา มูล นา จุกไก อนัตฺ เกย 
ปัชตาเฮ ||๒||  อเนก  ตีรัท เย ยตนั กแร ตา อนัตรั กี ห่อแม กะเด นา ยาย ||  ยสิ นรั กี ดุบิถา นา ยาย ตะรัม ราย เตส็ 
เดย ์สยาย ||๓||  กะรัม โฮแว โซอี ยนั ปาเอ คุรมุข บูแฉ่ โกอี ||  นานกั วโิจห์ ห่อแม มาเร ตาน ํฮรั เป่แท โซอี 
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||๔||๔||๖||  กยูรี แม่ห์ลา ๓ ||  เตส็ ยนั ซานตฺํ สดา มตั เน่ห์จลั ยสิ กา อภิมาน กวาเอ ||  โซ ยนั นิรมลั เย คุรมุข บูแฉ่ 
ฮรั จรัณี จิต ลาเอ ||๑||  ฮรั เจต อเจต มนา โย อิแช่ห์ โซ พลั โฮอี ||  คุร ปัรซาดี ฮรั รัส ปาแวห์ ปีวตั รแฮ่ สดา ซุค 
โฮอี ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร เป่เท ตา ปารัส โฮแว ปารัส โฮย ตา ปูญ กราเอ ||  โย อุส ปูเญ โซ พลั ปาเอ ดีเคอา เดแว สาจ 
บุฉ่าเอ ||๒||  เวณ็ ปารฺแซ ปูญ นา โฮวยั เวณ็ มนั ปัรเจ เอารา ซมัหยา่เอ ||  คุรู สดาเอ อเกอานี อนัถ่า กิส โอห์้ มารัก 
ปาเอ ||๓||  นานกั เวณ็ นดัรี กิชู นา ปาอีแอ ยสิ นะดรั กเร โซ ปาเอ ||  คุร ปัรซาดี เด วเดอาอี อปัณา สบดั วรัตาเอ 
||๔||๕||๗||  กยูรี แม่ห์ลา ๓ ปันจฺปเด ||  นา กาซี มตั อูปแย นา กาซี มตั ยาย ||  สตัคุร มิเลแอ มตั อูปแย ตา เอห์้  โซ่ฉ่ี 
ปาย ||๑||  ฮรั กะทา ตูน ํซุณ      เร มนั สบดั มนั วซาย ||  เอห์้  มตั เตรี เทร็ รแฮ่ ตาน ํปะรัม วโิจห์ ยาย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั 
จรัณ ริแด วซาย ตู เกล็วคิ โฮแวห์่ นาซ ||  ปันจฺ ปู๋  อาตมา วสั กแร่ห์ ตา ตีรัท กแร่ห์ นิวาส ||๒||  มนัมุค เอห์้ มนั 
มุกตัถฺ แฮ โซ่ฉ่ี กิชู นา ปาย ||  ฮรั กา นาม นา บุใฉ่ อนัตฺ เกยอา ปัชตาย ||๓||  เอห์้ มนั กาซี ซภั ตีรัท ซิมรัต สตัคุร 
ดีอา บุฉ่าย ||  อธัสธั ตีรัท เตส็ ซงัค ์รแฮ่ ยนิ ฮรั ฮิรแด รเฮอา สมาย ||๔||  นานกั สตัคุร มิเลแอ หุกมั บุเฉ่อา เอก 
วสัเซอา มนั อาย  ||  โย ตุตถฺ ป่าแว ซภั สจั แฮ สจัเจ รแฮ่ สมาย ||๕||๖||๘||    
     
 กยูรี แม่ห์ลา ๓ ตียา ||  เอโก นาม นิถาน ปันดิต ซุณ      ซิกข ์   สจั โซอี ||  ดูแย ป๋าย เยตา ปแร่ห์ ปรัต คุณตั สดา ดุค 
โฮอี ||๑||  ฮรั จรัณี ตูน ํลาก รโฮ่ คุร สบดั โซ่ฉ่ี โฮอี ||  ฮรั รัส รัสนา จาค ตูน ํตาน ํมนั นิรมลั โฮอี ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร 
มิเลแอ มนั ซนัโตคีแอ ตา เพร็ ตริสนา ปูค นา โฮย ||  นาม นิถาน ปายอา ปัร กัร๋ ยาย นา โกย ||๒||  กทันี บดันี เย กเร 
มนัมุค บูจฉฺ นา โฮย ||  คุรมะตี กทั จานณา ฮรั นาม ปาแว โซย ||๓||  ซุณ      ซาสตรึ ตูน ํนา บุฉะฮี ตา พิแร่ห์ บาโร 
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บาร ||  โซ มูรัค โย อาป นา ปะชาณยั สจั นา ตะเร เปอาร ||๔||  สจัแจ ยกตั แดห์้กายอา แกห์้ณา กะชู นา ยาย ||  
นานกั โย เตส็ ป่าแว โซ กเร เยว็ เตส็ กี รยาย ||๕||๗||๙||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก กยูรี แม่ห์ลา ๔ จอปะเด กัร๋ ๑ ||  ฮรั เก ยนั สตัคุร สัต ปุรคา ฮอ บิโน กะโร คุร 
ปาส ||  ฮมั กีเร กิรัม สตัคุร ซรัณาอี กรั ดยัอา นาม ปัรกาซ ||๑||  เมเร มีต คุรเทว โม โก ราม นาม ปัรกาซ ||  คุรมตั 
นาม เมรา ปราน สคาอี ฮรั กีรัต ฮมัรี แร่ห์ราส ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ยนั เก วดัปาก วเดเร ยนิ ฮรั ฮรั ซรัถ่า ฮรั เปอาส ||  ฮรั 
ฮรั นาม มิแล ตริปตาแซห์ เมล็ ซงัคตั คุณ ปัรกาซ ||๒||  ยนิห์ ฮรั ฮรั ฮรั รัส นาม นา ปายอา เต ปากฮีณ ยมั ปาส ||  
โย สตัคุร สรัณ ซงัคตั นฮี อาเอ ตริก ยเีว ตริก ยวีาส ||๓||  ยนิ ฮรั ยนั สตัคุร ซงัคตั ปาอี เตน็ ตุ๋ร มสัตกั ลิเคอา ลิคาส 
||  ตัน๋ ตัน๋ สตัซงัคตั เยต็ ฮรั รัส ปายอา เมล็ นานกั นาม ปัรกาซ ||๔||๑||  กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  โควนิดฺ โควนิดฺ ปรีตมั มนั 
ปรีตมั เมล็ สตัซงัคตั สบดั มนั โม่แฮ ||  ยปั โควนิดฺ โควนิดฺ ติอ๋าอีแอ ซภั โก ดาน เดย ์ปรัภ โอแ้ฮ  ||๑||  เมเร ป่าอี 
ยนา โม โก โควนิดฺ โควนิดฺ โควนิดฺ มนั โม่แฮ ||  โควนิดฺ โควนิดฺ โควนิดฺ คุณ กาวา เมล็ คุร ซ่าถซงัคตั ยนั โซ่แฮ 
||๑|| รเฮา ||  ซุค ซากรั ฮรั ปะกตั แฮ คุรมตั กอลา เร็ถ เซ็ถ ลาแก ปัก โอแ้ฮ  ||  ยนั โก ราม นาม อาถ่ารา ฮรั นาม ยปัต 
ฮรั นาเม โซ่แฮ ||๒||    
     
 ดุระมตั ปากฮีน มตั พีเก นาม ซุนตฺ อาแว   มนั โร่แฮ ||  กอูอา กาก โก อมัฤต รัส ปาอีแอ ตริปแต วสิทา คาย มุค 
โกแ้ฮ ||๓||  อมัฤต ซรั สตัคุร สตัวาดี เยต็ นาแต กอูอา หนัสฺ โฮแฮ ||  นานกั ตัน๋ ตัน๋ วดัเด วดัป่ากี ยนิห์ คุรมตั นาม 
ริแด มลั โต่แฮ ||๔||๒||  กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ยนั อูตมั อูตมั บาณี มุค โบแล่ห์ ปัรอุปกาเร ||  โย ยนั สุแณ ซรัถ่า 
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ปะกตั เซตี กรั กิรปา ฮรั นิสตาเร ||๑||  ราม โมโก ฮรั ยนั เมล เปอาเร ||  เมเร ปรีตมั ปราน สัตคุร คุร ปูรา ฮมั ปาปี 
คุร นิสตาเร ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข วดัป่ากี วดัป่าเก ยนิ ฮรั ฮรั นาม อถ่าเร ||  ฮรั ฮรั อมัฤต ฮรั รัส ปาแวห์ คุรมตั ปะกตั 
ปันด่าเร ||๒||  ยนิ ดรัซนั สตัคุร สตั ปุรัค นา ปายอา เต ปากฮีณ ยมั มาเร ||  เซ กกูรั ซูกรั กรัถปั ปแวห์่ กรัภ โยนี ดอี 
มาเร มฮ่า หะเตอาเร ||๓||  ดีน ดยัอาล โฮโอ ยนั อูปัร กรั กิรปา เล่โฮ อุบาเร ||  นานกั ยนั ฮรั กี ซรัณาอี ฮรั ป่าแว ฮรั 
นิสตาเร ||๔||๓||  กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  โฮโอ ดยัอาล เมรา มนั ลาโวห์่ ฮอ อนัเดน็ ราม นาม เน็ต ติอ๋าอี ||  ซภั ซุค ซภั คุณ 
ซภั นิถาน ฮรั เยต็ ยเปแอ ดุค ปุค ซภั แล่ห์ ยาอี ||๑||  มนั เมเร เมรา ราม นาม สคา ฮรั ป่าอี ||  คุรมตั ราม นาม ยสั 
กาวา อนัตฺ เบลี ดรักา้ห์ เลย ฉะดาอี ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํอาเป   ดาตา ปรัภ อนัตรัยามี กรั กิรปา โลจฺ เมแร มนั ลาอี ||  แม 
มนั ตนั โลจฺ ลกี ฮรั เซตี ปรัภ โลจฺ ปูรี สตัคุร ซรัณาอี ||๒||  มาณสั ยนมั ปุน กรั ปายอา เบน็ นาแว ตริก ตริก บิรทา 
ยาอี ||  นาม บินา รัส กสั ดุค คาแว มุค พีกา ทุก ทูก มุค ปาอี ||๓||  โย ยนั ฮรั ปรัภ ฮรั ฮรั ซรัณา เตน็ ดรักา้ห์ ฮรั ฮรั 
เด วเดอาอี ||  ตัน๋ ตัน๋ ซาบาส กะแฮ ปรัภ ยนั โก ยนั นานกั เมล เลย กลั ลาอี ||๔||๔||  กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมุข ซะคี 
สเฮลี เมรี โม โก เดโวห์ ดาน ฮรั ปราน ยวีายอา ||  ฮมั โฮแวห์่ ลาเล โกเล คุรซิกคา เก ยนิาห์ อนัเดน็ ฮรั ปรัภ ปุรัค 
ติอ๋ายอา ||๑||  เมแร มนั ตนั บิรโฮห์ คุรซิกข ์ปัก ลายอา ||  เมเร ปราน สคา คุร เก ซิกข ์ป่าอี โม โก กแร่ห์ อุปเดส ฮรั 
มิแล มิลายอา ||๑|| รเฮา ||    
     
 ยา ฮรั ปรัภ ป่าแว ตา คุรมุข เมเล ยนิห์ วจนั คุรู สตัคุร มนั ป่ายอา ||  วดัป่ากี คุร เก ซิกข ์เปอาเร ฮรั นิรบาณี นิรบาณ 
ปัด ปายอา ||๒||  สัตซงัคตั คุร กี ฮรั เปอารี ยนิ ฮรั ฮรั นาม มีธา มนั ป่ายอา ||  ยนิ สตัคุร ซงัคตั ซงัค ์นา ปายอา เซ 
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ปากฮีณ ปาปี ยมั คายอา ||๓||  อาป กริปาล กริปา ปรัภ ต่าเร ฮรั อาเป   คุรมุข มิแล มิลายอา ||  ยนั นานกั โบเล คุณ 
บาณี คุรบาณี ฮรั นาม สมายอา ||๔||๕||  กยูรี แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ สตัคุร ปุรัค เยน็ ฮรั ปรัภ ปายอา โม โก กรั อุปเดส ฮรั 
มีธ ลกาแว ||  มนั ตนั ซีตลั ซภั ฮเรอา โฮอา วดัป่ากี ฮรั นาม ติอ่าแว ||๑||  ป่าอี เร โม โก โกอี อาย  มิแล ฮรั นาม 
ดริราแว ||  เมเร ปรีตมั ปราน มนั ตนั ซภั เดวา เมเร ฮรั ปรัภ กี ฮรั กะทา สุนาแว ||๑|| รเฮา ||  ต่ีรัจยฺ ตะรัม คุรมตั ฮรั 
ปายอา เน็ต ฮรั นาแม ฮรั เซ็ว จิต ลาแว ||  อมัฤต บจนั สตัคุร กี บาณี โย โบแล โซ มุค อมัฤต ปาแว ||๒||  นิรมลั 
นาม เยต็ แมลฺ นา ลาแก คุรมตั นาม ยแป เลว็ ลาแว ||  นาม ปะดารัท ยนิ นรั นฮี ปายอา เซ ปากฮีณ โมย มรั ยาแว 
||๓||  อานดั มูล ญกัยวีนั ดาตา ซภั ยนั โก อนดฺั กแร่ห์ ฮรั ติอ่าแว ||  ตูน ํดาตา ญีอ ์ซภั เตเร ยนั นานกั คุรมุข บคสั 
มิลาแว ||๔||๖||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ ||  มาอี บาป ปุตรึ ซภั ฮรั เก กีเอ ||  ซภันา โก ซนับนัถฺ  ฮรั กรั ดีเอ ||๑||  ฮมัรา โยรฺ ซภั รเฮโอ 
เมเร บีร ||  ฮรั กา ตนั มนั ซภั ฮรั แก วสั แฮ สะรีร ||๑|| รเฮา ||  ปะกตั ยนา โก ซรัถ่า อาป ฮรั ลาอี ||  วเิจ กริสตฺ อุดาส 
รฮาอี ||๒||  ยบั อนัตรั ปรีต ฮรั เซ็ว บนั อาอี  ||  ตบั โย กิช กเร โซ เมเร ฮรั ปรัภ ป่าอี ||๓||  เยต็ กาแร กมั ฮมั ฮรั ลาเอ 
||  โซ ฮมั กแร่ห์ โย อาป กราเอ ||๔||  ยนิ กี ปะกตั เมเร ปรัภ ป่าอี ||  เต ยนั นานกั ราม นาม เลว็ ลาอี ||๕||๑||๗||๑๖||     
     
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 กาเฮ เร มนั จิตแวห์ อุดมั  ยา อา้ฮรั ฮรั ญีโอ ปะเรอา ||  แซล ปะทรั แม่ห์ ยนัตฺ อุปาเอ ตา กา ริยกั อาแก กรั ตะเรอา 
||๑||  เมเร มาโถ่ ญี สตัซงัคตั มิเล เซ ตเรอา ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา ซูเก กาซทฺ ฮเรอา ||๑|| รเฮา ||  ยนนั ปิตา 
โลก สุต บนัตา โกย นา กิส กี ตะเรอา ||  ศิร ศิร ริยกั ซมับาเฮ ธากรุ กาเฮ มนั ป๋อ กเรอา ||๒||  อูแด  อูด อาแว   แซ 
โกซา เตส็ ปาแช บจัเร ฉะเรอา ||  อุน  กวนั คลาแว กวนั จุกาแว มนั แม่ห์ ซิมรัน กเรอา ||๓||  ซภั นิถาน ดสั อสัทฺ 
ซิถาน ธากรุ กรั ตลั ตะเรอา ||  ยนั นานกั บลั บลั สดั บลั ยาอีแอ เตรา อนัตฺ นา ปาราวะเรอา ||๔||๑||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กิเรอาจารฺ กแร่ห์ คทั กรัมา เอต็ ราเต ซนัซารี ||  อนัตรั แมลฺ นา อุตแร ห่อแม เบน็ คุร บาย ีห่ารี ||๑||  เมเร ธากรุ รัค 
เลโวห์่ กิรปา ต่ารี ||  โกท มะเถ่ โก วริะลา เซวกั โฮรฺ สกัเล บิวฮารี ||๑|| รเฮา ||  ซาสตึ เบด ซิมรัต ซภั โซเถ่ ซภั เอกา 
บาต ปุการี ||  เบน็ คุร มุกตั นา โกอู ปาแว มนั เวโค่ห์ กรั บีจารี ||๒||  อธัสธั มยนั กรั อิสนานา ปะหราํ อาเอ ตัร๋ ซารี 
||  อเน็ก โซจ กแร่ห์ เดน็ ราตี เบน็ สตัคุร อนัเถ่อารี ||๓||  ต่าวตั ต่าวตั ซภั ญกั ต่ายโอ อบั อาเอ ฮรั ดุอารี ||  ดุระมตั 
เมท บุตถฺ ปัรกาซี ยนั นานกั คุรมุข ตารี ||๔||๑||๒||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ตัน๋ ยาป ฮรั ตัน๋ ตาป ฮรั ตัน๋ โป่ยนั ป่ายอา 
||  นิมคั นา บิสโร มนั เต ฮรั ฮรั ซ่าถ ซงัคตั แม่ห์ ปายอา ||๑||  มาอี คาท อายโอ  กัร๋ ปูตา ||  ฮรั ตัน๋ จลัเต ฮรั ตัน๋ 
แบเซ ฮรั ตัน๋ ยากตั ซูตา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ตัน๋ อิสนาน ฮรั ตัน๋ กิอาน ฮรั ซงัค ์ลาย ติอาน่า ||  ฮรั ตัน๋ ตุลฮา ฮรั ตัน๋ เบรี 
ฮรั ฮรั ตารฺ ปรานา ||๒||    
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 ฮรั ตัน๋ เมรี จินตฺ วิซารี ฮรั ตัน๋ ลาเฮอา โต่คา ||  ฮรั ตัน๋ เต แม เนาว ์เน็ถ ปาอี หาท จเรโอ ฮรั โทกา ||๓||  คาโวห์ 
ครัโจห์ โตท นา อาแว   หะลตั ปะลตั แก ซงัเก ||  ลาด คยานา คุร นานกั โก ดีอา เอห์้ มนั ฮรั รังค ์รังเก ||๔||๒||๓||  
กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ ซิมรัต   ซภั เกล็วคิ นาแซ่ห์ ปิตรี โฮย อุถ่าโร ||  โซ ฮรั ฮรั ตุมห์ สดั ฮี ยาโปห์ ยา กา อนัตฺ นา 
ปาโร ||๑||  ปูตา มาตา กี อาซีส ||  นิมคั นา บิสโร ตุมห์ โก ฮรั ฮรั สดา ปะโยห์่ ญกัดีส ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร ตุมห์ โก 
โฮย ดยัอาลา ซนัตฺซงัค ์เตรี ปรีต ||  กาปัร ปัต ปัรเมซรั ราคี โป่ยนั กีรตนั นีต ||๒||  อมัฤต ปีโวห์่ สดา เจร็ ยโีวห์ ฮรั 
ซิมรัต   อนดั อนนัตา ||  รังค ์ตะมาซา ปูรัน อาซา กะแบห์ นา เบอาแป จินตา ||๓||  ปะห์วรั ตุหม่ารา เอห์้ มนั โฮโว 
ฮรั จรัณา โฮโอ กอลา ||  นานกั ดาส อุน  ซงัค ์ลปัทายโอ เยว็ บูนแดห์้ จาตริก มอลา ||๔||๓||๔||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  
มตา กแร ปะชมั แก ตาอี ปูรับ ฮี แล ยาต ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา อาปัน หาท มตาต ||๑||  เซอานปั กาฮู กาม 
นา อาต ||  โย อนัรูเปโอ ธากรุ เมแร โฮย รฮี โอห์้  บาต ||๑|| รเฮา ||  เดส กมาวนั ตัน๋ โยรัน กี มนัซา บีเจ นิกเซ ซาส ||  
ลสักรั เนบ ควาส ซภั เตอาเก ยมั ปุร อฐู ซิถาส ||๒||  โฮย อนนั มนัฮธั กี ดริรึตา อาปัส โก ยานาต ||  โย อเน็นดฺ    
นินดฺ กรั โชเดโอ โซอี เพร็ เพร็ คาต ||๓||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย เป๋ย กิรปาลา เตส็ ยนั กี กาที พาส ||  กโฮ่ นานกั คุร ปูรา 
เป่เทอา ปัรวาณ กิรัสตฺ อุดาส ||๔||๔||๕||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  นาม นิถาน เยน็ ยนั ยปัเปโอ เตน็ เก บนัถัน่ กาเท ||  กาม 
กโรถ มายอา บิค มมัตา เอห์้  เบอาถฺ เต ห่าเท ||๑||  ฮรั ยสั ซ่าถซงัค ์เมล็ กายโอ ||  คุร ปัรสาด เป่ยโอ มนั นิรมลั สรับ   
ซุคา ซุค ปายโอ ||๑|| รเฮา ||  โย กิช กีโอ โซอี ป๋ัล มาแน แอซี   ปะกตั กมานี ||  มิตรึ สตัรู ซภั เอก สมาเน โยก ยกุตั 
นีซานี ||๒||  ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ ทาอี อาน นา กตัฮูน ํยาตา ||  กทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั รังค ์รเวโอ รังค ์ราตา 
||๓||  เป๋ย กริปาล ดยัอาล กปุาลา ตา นิรแภ แก กัร๋ อายอา  ||    
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 กลั กะเลส มิเท คิน ป่ีตรั นานกั แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||๔||๕||๖||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ มานุค แป้ห์ กะโร เบนตี โซ 
อปัแน ดุค ปะเรอา ||  ปารบรัมห์ เยน็ ริแด อราเถ่อา เตน็ ป๋อ ซากรั ตเรอา ||๑||  คุร ฮรั เบน็ โก นา บริทา ดุค กาแท ||  
ปรัภ ตจัยฺ อวรั เซวกั เย โฮอี แฮ เตต็ มาน มหตั ยสั ก่าแท ||๑|| รเฮา ||  มายอา เก ซนับนัถฺ แซน ซาก กิต ฮี กาม นา 
อายอา  ||  ฮรั กา ดาส นีจ กลุ อูจา เตส็ ซงัค ์มนั บานชํตั พลั ปายอา ||๒||  ลาค โกท บิเคอา เก บินยนั ตา แม่ห์ ตริสนั 
นา บูฉ่ี ||  ซิมรัต   นาม โกท อุยอีารา บสัตฺ อะโกจรั ซู่ฉ่ี ||๓||  พิรัต พิรัต ตุมห์แร ดุอาร อายอา  แป๋ ป่ันยนั ฮรั รายอา 
||  ซ่าถ เก จรัน ตู๋ร ยนั บาแช ซุค นานกั เอห์้ ปายอา ||๔||๖||๗||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปดา กัร๋ ๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรัทเม กรัภ มาตา แก วาซา อูฮา โฉด ตะรัน แม่ห์ อายอา  ||  จิตรึ ซาล ซุนดรั บาก มนัดรั ซงัค ์นา กชัฮู ยายอา ||๑||  
อวรั ซภั มิเทอา โลภ ลบี ||  คุร ปูแร ดีโอ ฮรั นามา ญีอ ์โก เอฮ้า  วสัตฺ พบับี ||๑|| รเฮา ||  อิสทฺ มีต บนัถปั สุต ป่าอี 
ซงัค ์บนัตา รัจ หะเซอา ||  ยบั อนัตี ออซรั อาย  บเนโอ แฮ อุนห์  เปคตั ฮี กาล กระเซอา ||๒||  กรั กรั อะนรัท บิห่าฌี 
ซมัแป โซยนา รูปา ดามา ||  ป่ารี โก โอห์้ ป่ารา มิเลอา โฮรฺ สกลั เป่ยโอ บิรานา ||๓||  แฮวรั แกวรั รัท ซมับาเฮ กะโฮ 
กรั กีเน เมเร ||  ยบั เต โฮอี ลานมีํ ต่าอี จแลห์ น่าฮี เอก็ แปเร ||๔||  นาม ตัน๋ นาม ซุค รายา นาม กทุาํบฺ สฮาอี  ||  นาม 
ซมัปัต คุร นานกั โก ดีอี โอห์้ มแร นา อาแว   ยาอี ||๕||๑||๘||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ ติปเด กัร๋ ๒   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ดุค บินเซ ซุค กีอา นิวาซา ตริสนา ยลนั บุฉ่าอี ||  นาม นิถาน สตัคุรู   ดริรายอา บินสั นา อาแว   ยาอี ||๑||  ฮรั ยปั 
มายอา บนัถัน่ ตูเท ||  เป๋ย กริปาล ดยัอาล ปรัภ เมเร ซ่าถซงัคตั เมล็ ชูเท ||๑|| รเฮา ||    
     
 อาธ แป้ฮรั ฮรั เก กุน กาแว ปะกตั เปรม รัส มาตา ||  ฮรัค โศก โดห์ ม่าเฮ นิราลา กรัแณฮาร ปะชาตา ||๒||  ยสิ กา 
ซา เตน็ ฮี รัค ลีอา สกลั ยกุตั บณั อาอี  ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ ปุรัค ดยัอาลา กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๓||๑||๙||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปะติต ปวติตรึ ลีเอ กรั อปัเน   สกลั กะรัต นมสักาโร ||  บะรัน ยาต โกอู ปูแช น่าฮี บาแช่ห์ จรัน รวาโร ||๑||  ธากุร 
แอโซ นาม ตุหม่าโร ||  สกลั สริสทฺ โก ตะณี กะฮีแย ยนั โก องัค ์นิราโร ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์นานกั บุตถฺ ปาอี ฮรั 
กีรตนั อถ่าโร    ||  นามเดว็ ตริโลจนั กะบีร ดาสฺโร มุกตั เป่ยโอ จเมอาโร ||๒||๑||๑o||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  แฮ น่าฮี โกอู 
บูฉัน่ฮาโร ยาแน กวนั ปะตา ||  เศว็ บิรันจฺ อรั สกลั โมน ยนั แกห์้ นา สกา้ห์ กตา ||๑||  ปรัภ กี อะกมั อกา้ถฺ กะทา ||  
สุนีแอ อวรั อวรั เบถ็ บุฉ่ีแอ บกนั กะทนั แร่ห์ตา ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ปักตา อาป สุอามี อาปัน ซงัค ์รัตตา ||  นานกั โก 
ปรัภ ปูร รเฮโอ แฮ เปเคโอ ยตัรึ กะตา ||๒||๒||๑๑||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  มตา มซูรัต อวรั เซอานปั ยนั โก กะชู นา 
อายโอ  ||  แยห์ แยห์ ออซรั อาย  บเนโอ แฮ ตะฮ่า ตะฮ่า ฮรั ติอ๋ายโอ ||๑||  ปรัภ โก ปะกตั วชลั บิรดายโอ ||  กเร 
ปรัตปาล บาริก กี นิอาอี ยนั โก ลาด ลดายโอ ||๑|| รเฮา ||  ยปั ตปั ซนัยมั กะรัม ตะรัม ฮรั กีรตนั ยนั กายโอ ||  สรัน 
ปะเรโอ นานกั ธากรุ กี อแป๋ ดาน ซุค ปายโอ ||๒||๓||๑๒||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  เดน็ ราตี อาราโถ่ห์ เปอาโร นิมคั นา 
กีแย ด่ีลา ||  ซนัตฺ เซวา กรั ป่าวนี ลาอีแอ เตอาก มาน ห่าธีลา ||๑||  โม่ฮนั ปราน มาน รากีลา ||  บาส รเฮโอ ฮีอเร แก 
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ซงัเก เปค โม่เฮโอ มนั ลีลา ||๑|| รเฮา ||  ยสิ ซิมรัต   มนั โหต อนนัดา อุตแร มโน่ห์ ยงักีลา ||  มิลเบ กี แม่ห์มา บะรัน 
นา ซาโก นานกั ปแร ปรีลา ||๒||๔||๑๓||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  มุน โยกี ซาสตรัก กะห่าวตั ซภั กีเนห์ บสั อปันฺฮี ||  ตีน 
เดว อรั โกร เตตีซา เตน็ กี แฮรัต กชั นา รฮี ||๑||    
     
 บลัวนัตฺ เบอาป รฮี ซภั มฮี ||  อวรฺั นา ยานสั โกอู มรัมา คุร กิรปา เต ลฮี ||๑|| รเฮา ||  ยตี ยตี ยเีต ซภั ทานา สกลั 
ปะหวนั ลปัทะฮี ||  กโฮ่ นานกั ซ่าถ เต ป่ากี โฮย เจรี จรัน กะฮี ||๒||๕||๑๔||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  โดย กรั โยร กรี 
เบนนัตี ธากรุ อปันา ติอ๋ายอา ||  หาท เดย ์ราเค ปัรเมซรั สักลา ดุรัต มิทายอา ||๑||  ธากุร โฮเอ อาป ดยัอาล ||  ไป๋ 
กเลอาณ อนนัดฺ รูป โฮอี แฮ อุบเร บาล กปุาล ||๑|| รเฮา ||  เมล็ วรั นารี มงัคลั กายอา ธากรุ กา แยการ ||  กโฮ่ นานกั 
เตส็ คุร บลัฮารี เยน็ ซภั กา กีอา อุถาร ||๒||๖||๑๕||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัถปั เตน็ กา บลั แฮ 
โทรา ||  อเน็ก รังค ์มายอา เก เปเค กิช ซาท นา จาแล โป่รา ||๑||  ธากรุ ตุจฉฺ เบน็ อา้ห์  นา โมรา ||  โม่ห์ อนาท 
นิรกนุ คุณ น่าฮี แม อาเฮโอ  ตุมห์รา โต่รา ||๑|| รเฮา ||  บลั บลั บลั บลั จรัณ ตุหม่าเร อีฮา อูฮา ตุหม่ารา โยรา ||  
ซ่าถซงัค ์นานกั ดะรัส ปายโอ บินเซโอ สกลั นิโห่รา ||๒||๗||๑๖||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  อาล ยาล ปะหราํ โม่ห์ ตะยาแว 
ปรัภ เซตี รังค ์ลาอี ||  มนั โก เอห์้  อุปเดส ดริราแว แซ่ฮจัยฺ แซ่ฮจัยฺ คุณ กาอี ||๑||  ซายนั แอโซ ซนัตฺ สฮาอี  ||  ยสิ 
เป่เท ตูแท่ห์ มายอา บนัถฺ บิซรั นา กบัฮูน ํยาอี ||๑|| รเฮา ||  กะรัต กะรัต อเน็ก บโฮ่ ป่าตี นีกี เอห์้  แธห์ราอี ||  เมล็ 
ซาถู่   ฮรั ยสั กาแว นานกั เป่าวย์ลั ปารฺ ปราอี ||๒||๘||๑๗||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา กีมตั ยาย 
นา กรี ||  รายา รังกฺ กแร คิน ป่ีตรั นีแจห์ โยต ตะรี ||๑||  ติอ๋าอีแอ อปัโน สดา ฮรี ||  โซจ อนัเดสา ตา กา กฮ่า กรีแอ 
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ยา แม เอก กะรี ||๑|| รเฮา ||  ตุมห์รี เทก ปูเร เมเร สตัคุร มนั สรัน ตุหม่าแร ปะรี ||  อเจต อิอาเน  บาริก นานกั ฮมั ตุม 
ราโค่ห์ ต๋าร กรี ||๒||๙||๑๘||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํดาตา ยอีา ซภันา กา บะโซ่ห์ เมเร มนั ม่าฮี ||  จรัณ กมลั ริด ม่าเฮ 
สมาเอ แตห์้ ปะรัม อนัเถ่รา น่าฮี ||๑||  ธากรุ ยา ซิมรา ตูน ํตา้ฮี ||  กรั กิรปา สรับ   ปรัตปาลกัห์ ปรัภ โก สดา สล่าฮี 
||๑|| รเฮา ||  ซาส ซาส เตรา นาม สมาโร ตุม ฮี โก ปรัภ อาฮี  ||  นานกั เทก ไป๋ กรัเต กี โฮรฺ อาส บิดาณี ลาฮี 
||๒||๑o||๑๙||    
     
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา อปันา ดะรัส ดีแย ยสั กาโว เน็ส อรั โป๋ร ||  เกศ ซงัค ์ดาส ปัก จ่าโร เอแ้ฮ มโนรัท โมรฺ 
||๑||  ธากรุ ตุจฉฺ เบน็ บีอา นา โฮรฺ ||  จิต จิตโว ฮรั รสนั อราโถ่ นิระโค ตุมรี ออรฺ  ||๑|| รเฮา ||  ดยัอาล ปุรัค สรับ   เก 
ธากรุ บิโน กะโร กรั โยรฺ ||  นาม ยแป นานกั ดาส ตุมโร อุถฺรัส   อาคี โพรฺ ||๒||๑๑||๒o||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  บรัมห์ 
โลก อรั รุดรึ โลก อาอี  อิมดรึ โลก เต ต่าเอ ||  ซ่าถซงัคตั โก โยห์่ นา ซาแก มลั มลั โต่แว ปาย ||๑||  อบั โม่ห์ อาย  
ปะเรโอ ซรันาย ||  โกฮจัยฺ ปาวโก บฮุต ประยาแร โม โก สตัคุร ดีโอ แฮ บตาย ||๑|| รเฮา ||  เซ็ถ ซาเถก็ อรั ยกัแค 
กินนรั นรั รฮี กนัธฺ อุรฉาย ||  ยนั นานกั องัค ์กีอา ปรัภ กรัแต ยา แก โกท แอซี   ดาซาย ||๒||๑๒||๒๑||  กยูรี แม่ห์ลา 
๕ ||  อปัยสั มิแท โฮแว ญกั กีรัต ดรักา้ห์ แบซณั ปาอีแอ ||  ยมั กี ตราส นาซ โฮย คิน แม่ห์ ซุค อนดั เซตี กัร๋ ยาอีแอ 
||๑||  ยาเต ก๋าล นา บิรที ยาอีแอ ||  อาธ แป้ฮรั ซิมโร่ห์ ปรัภ อปันา มนั ตนั สดา ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ สรัน ดีน 
ดุค ป่ันยนั ตูน ํเดห์้ โซอี ปรัภ ปาอีแอ ||  จรัณ กมลั นานกั รังค ์ราเต ฮรั ดาแซห์ แปจยฺ รคาอีแอ ||๒||๑๓||๒๒||  กยูรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  บิสวมับรั ยอีนั โก ดาตา ปะกตั กเร ปันด๋าร ||  ยา กี เซวา นิพลั นา โฮวตั คิน แม่ห์ กเร อุถาร ||๑||  มนั 
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เมเร จรัน กมลั ซงัค ์ราจ ||  สกลั ญีอ ์ยา โก อาราแถ่ห์ ตา้ฮู โก ตูน ํยาจ ||๑|| รเฮา ||  นานกั สรัณ ตุหม่ารี กรัเต ตูน ํ
ปรัภ ปราน อถารฺ ||  โฮย สฮาอี  ยสิ ตูน ํราแค่ห์ เตส็ กฮ่า กเร ซนัซาร ||๒||๑๔||๒๓||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยนั กี แปจยฺ 
สวารี  อาป ||  ฮรั ฮรั นาม ดีโอ คุร เอาคถั อุตรั เกยโอ ซภั ตาป ||๑|| รเฮา ||  ฮรัโคบินดฺ รเคโอ ปัรเมซรั อปันี     กิรปา 
ต๋าร ||  มิที เบอาถฺ สรับ   ซุค โฮเอ ฮรั คุณ สดา บีจาร ||๑||  องักีการ กีโอ เมแร กรัแต คุร ปูเร กี วเดอาอี ||  อบัจลั นีว 
ตะรี คุร นานกั เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี  ||๒||๑๕||๒๔||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  กบัฮู ฮรั เซ็ว จีต นา ลายโอ ||    
     
 ตัน่ถ่า กะรัต บิฮานี ออแถ่ห์ คุณ เน็ถ นาม นา กายโอ ||๑|| รเฮา ||  กอดี กอดี โยรัต กปัเท อเน็ก ยกุตั กรั ต่ายโอ ||  
บิสรัต ปรัภ เกเต ดุค กะนีแอห์ มฮ่า โม่ห์นี คายโอ ||๑||  กแร่ห์ อนุกแร่ห์ สุอามี เมเร กะโนห์ นา โม่ห์ กมายโอ ||  
โคบินดฺ ดยัอาล กริปาล ซุค ซากรั นานกั ฮรั ซรัณายโอ ||๒||๑๖||๒๕||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา ราม ราม รวนัตฺ ||  
โฉด อาน บิวฮาร มิเทอา ปัจยฺ สดา ปักวนัตฺ ||๑|| รเฮา ||  นาม เอก อถารฺ ปักตา อีต อาแก เทก ||  กรั กริปา โคบินดฺ 
ดีอา คุร กิอาน บุตถฺ บิเบก ||๑||  กรัณ การัณ ซมัรัท ศิรีถรั สรัณ ตา กี กะฮี ||  มุกตั ยกุตั รวาล ซาถู่   นานกั ฮรั เน็ถ ลฮี 
||๒||๑๗||๒๖||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ จอปะเด  เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ชาด สกลั เซอาณปา  ซ่าถ ซรัณี เอา    ||  ปารบรัมห์ ปัรเมสฺโร ประภู เก คุณ เกา ||๑||  เร จิต จรัณ กมลั อราถ ||  สรับ   
ซูค กเลอาณ ปาแวห์ มิแท สกลั อุปาถฺ   ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา สุต มีต ป่าอี เตส็ บินา นฮี โกย ||  อีต อูต ญีอ ์นาล ซงักี 
สรับ   รเวอา โซย ||๒||  โกท ยตนั อุปาว  มิเทอา กชั นา อาแว   กาม ||  สรัณ ซาถู่   นิรมะลา กตั โฮย ปรัภ แก นาม 
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||๓||  อะกมั ดยัอาล ประภู อูจา สรัณ ซาถู่   โยก ||  เตส็ ปราปัต นานกา ยสิ ลิเคอา ตุ๋ร ซนัโญก ||๔||๑||๒๗||  กยูรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  อาปนา คุร เซว สดั ฮี รโม่ห์ คุณ โคบินดฺ ||  ซาส ซาส อราถ ฮรั ฮรั แล่ห์ ยาย มนั กี จินดฺ ||๑||  เมเร มนั 
ยาป ปรัภ กา เนา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ ปาแวห์ มิลี นิรมลั เทา ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์อุถาร เอห์้ มนั อาธ แป้ฮรั อาราถ 
||  กาม กโรถ อหงัการฺ   บินแซ มิแท สกลั อุปาถฺ   ||๒||  อะทลั อเชด อเปด สุอามี สรัณ ตา กี เอา    ||  จรัณ กมลั 
อราถ ฮิรแด เอก เซ็ว เลว็ เลา ||๓||  ปารบรัมห์ ปรัภ ดยัอา ต่ารี บคสั ลีเนห์ อาป ||  สรับ   ซุค ฮรั นาม ดีอา นานกั โซ 
ปรัภ ยาป ||๔||๒||๒๘||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ประสาดี ปรัภ ติอ๋ายอา กอี ซงักา  ตูท ||    
     
 ดุค อเนรา แป๋ บินาเซ ปาป เกย นิคูท ||๑||  ฮรั ฮรั นาม กี มนั ปรีต ||  เมล็ ซ่าถ บจนั โคบินดฺ ติอ๋าเอ มฮ่า นิรมลั รีต 
||๑|| รเฮา ||  ยาป ตาป อเนก  กรัณี สพลั ซิมรัต   นาม ||  กรั อนุกแร่ห์ อาป ราเค เป๋ย ปูรัน กาม ||๒||  ซาส ซาส นา 
บิซรั กบัฮูน ํบรัมห์ ปรัภ ซมัรัท ||  คุณ อเน็ก รัสนา เกอา บคาแน อะกนตั สดา อกทั ||๓||  ดีน ดะรัด นิวาร ตารัณ 
ดยัอาล กิรปา กรัณ ||  อะทลั ปัดว ีนาม ซิมรัณ ดริรึ นานกั ฮรั ฮรั สรัณ ||๔||๓||๒๙||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  อหัม่บุธ บโฮ่ 
สะฆนั มายอา มฮ่า ดีรัฆ โรค ||  ฮรั นาม ออคถั  คุร นาม ดีโน กรัณ การัณ โยก ||๑||  มนั ตนั บาชีแอ  ยนั ตู๋ร ||  โกท 
ยนมั เก ลแฮ ปาเตก็ โคบินดฺ โลจา ปูร ||๑|| รเฮา ||  อาด อนัเต มตัถฺ อาซา กกูรี บิกราล ||  คุร กิอาน กีรตนั โคบินดฺ 
รัมณงั กาทีแอ ยมั ยาล ||๒||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มูเธ สดา อาวา  กะวณั ||  ปรัภ เปรม ปะกตั กปุาล ซิมรัณ มิทตั 
โยนี ปะหวณั ||๓||  มิตรึ ปุตรึ กลตัรึ ซุร ริด ตีน ตาป ยลนัตฺ ||  ยปั ราม รามา ดุค นิวาเร มิแล ฮรั ยนั ซนัตฺ ||๔||  สรับ   
เบถ็ ปะหรํ่าเต ปุกาแร่ห์ กะแตห์ น่าฮี โชท ||  ฮรั จรัณ สรัณ อปารฺ ปรัภ เก ดริรึ กะฮี นานกั โอท ||๕||๔||๓o||    
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 กยูรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาราถ ศิรีถรั สพลั มูรัต กรัณ การัณ โยก ||  คุณ รมณั สระวณั อปารฺ แม่ห์มา เพร็ นา โหต บิโอก ||๑||  มนั 
จรัณารบินดฺ อุปาส ||  กลั กะเลส มิทนัตฺ ซิมรัณ กาท ยมัดูต พาส ||๑|| รเฮา ||  สตัรู แดฮ้นั ฮรั นาม แกฮ้นั อวรั กชั นา 
อุเปา ||  กรั อนุกแร่ห์ ประภู เมเร นานกั นาม สุเอา ||๒||๑||๓๑||  กยูรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํซมัรัท สรัน โก ดาตา ดุค 
ป่ันยนั ซุค ราย ||  ยา่เฮ กะเลส มิเท แป๋ ป่ัรมา นิรมลั คุณ ปรัภ กาย ||๑||  โควนิดฺ ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา เธา ||  กรั กิรปา 
ปารบรัมห์ สุอามี ยปี ตุมารา เนา || รเฮา ||  สตัคุร เซว ลเก ฮรั จรันี วดัแด ปาก เลว็ ลากี ||    
     
 กวลั ประกาซ เป๋ย ซ่าถซงัเค ดุระมตั บุตถฺ เตอากี ||๒||  อาธ แป้ฮรั ฮรั เก คุณ กาแว ซิมแร ดีน แดอาลา ||  อาป ตแร 
ซงัคตั ซภั อุถแร บินเซ สกลั ยนัยาลา ||๓||  จรัณ อถารฺ เตรา ปรัภ สุอามี โอต โปต ปรัภ ซาท ||  สรัน ปะเรโอ นานกั 
ปรัภ ตุมรี เด ราเคโอ ฮรั หาท ||๔||๒||๓๒||     
 กยูรี อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอก นกัรี ปันจฺ โจร บซีอะเล บรัยตั โจรี ต่าแว ||  ตเรดสั มาล รัคแค โย นานกั โมค มุกตั โซ ปาแว ||๑||  เจโตห์ 
บาสุเดว็ บนัวาลี ||  ราม ริแด ยปัมาลี ||๑|| รเฮา ||  อุรัตถฺ  มูล ยสิ ซาค ตะล่าฮา จาร เบด เยต็ ลาเก ||  แซ่ฮจัยฺ ป๋าย ยาย 
เต นานกั ปารบรัมห์ เลว็ ยาเก ||๒||  ปารยาต กัร๋ อากนั เมแร โปฮปั ปัตตรึ ตตั ดาลา ||  สรับ   โยต นิรันยนั ซุมภู่ 
โชโดห์ บฮุต ยนัยาลา ||๓||  ซุณ      ซิควนัเต นานกั บินแว โชโดห์ มายอา ยาลา ||  มนั บีจาร เอก เลว็ ลากี ปุนรัป 
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ยนมั นา กาลา ||๔||  โซ คุรู โซ ซิกข ์   กะทีอฺเล โซ แวด เย ยาแณ โรคี ||  เตส็ การัณ กมั นา ตัน่ถ่า น่าฮี ตัน่แถ่ กิระฮี 
โยกี ||๕||  กาม กโรถ อหงัการฺ   ตะยอฺีเล โลภ โม่ห์ เตส็ มายอา ||  มนั ตตั อวกิตั ติอ๋ายอา คุร ปัรซาดี ปายอา ||๖||  
กิอาน คิอ๋าน ซภั ดาต กะทีอฺเล เซต บะรัน ซภั ดูตา ||  บรัมห์ กมลั มตัถฺ ตาส ระส่าดงั ยากตั น่าฮี ซูตา ||๗||  มฮ่า 
กมัภีร ปัตตรึ ปาตาลา นานกั สรับ   ยอุายอา ||  อุปเดส คุรู มมั ปุแน่ห์ นา กรัภงั บิค ตจัยฺ อมัฤต ปีอายอา ||๘||๑||  กยูรี 
แม่ห์ลา ๑ ||  กวนั กวนั ยาแจห์ ปรัภ ดาเต ตา เก อนัตฺ นา ปะแร่ห์ สุมาร ||  แยซี ปูค โฮย อภั อนัตรั ตูน ํซมัรัท สจั 
เดวณัฮาร ||๑||  แอ ญี ยปั ตปั ซนัยมั      สจั อถารฺ ||  ฮรั ฮรั นาม เดห์้ ซุค ปาอีแอ เตรี ปะกตั ปะเร ปันด๋าร ||๑|| รเฮา ||  
ซุน สมาถ รแฮ่ เลว็ ลาเก เอกา เอกี  สบดั บีจาร ||  ยลั ทลั ตะรัณ กะกนั แตห์้ น่าฮี อาเป   อาป กีอา กรัตาร ||๒||  นา 
ตดั มายอา มกนั นา ชายอา นา ซูรัจยฺ จนัดฺ นา โยต อปารฺ ||  สรับ   ดริสทฺ โลจนั อภั อนัตรั เอกา นะดรั โซ ตริภวณั 
ซาร ||๓||    
     
 ปวณั ปาณี อคนั เตน็ กีอา บรัมห์มา บิซนั มเหส อการฺ  ||  ซรัเบ ยาเจก็ ตูน ํปรัภ ดาตา ดาต กเร อปัแน บีจาร ||๔||  
โกท เตตีส ยาแจห์ ปรัภ นาเอก็ เดเด โตท น่าฮี ปันด๋าร ||  อูนแํถ่ ป่านแด กชั นา สมาแว ซ่ีแถ่ อมัฤต ปแร นิฮาร ||๕||  
เซ็ถ สมาถ่ี อนัตรั ยาแจห์ เร็ถ เซ็ถ ยาจ กแร่ห์ แยการ ||  แยซี เปอาส โฮย มนั อนัตรั แตโซ ยลั เดแวห์่ ปัรการ ||๖||  
บดัเด ปาก คุร เซแวห์่ อปันา เปด น่าฮี คุรเทว มุราร ||  ตา โก กาล น่าฮี ยมั โยแ่ฮ บูแฉ่ห์ อนัตรั สบดั บีจาร ||๗||  อบั 
ตบั อวรฺั นา มาโก ฮรั แป้ห์ นาม นิรันยนั ดีแย เปอาร ||  นานกั จาตริก อมัฤต ยลั มาแก ฮรั ยสั ดีแย กิรปา ต๋าร 
||๘||๒||  กยูรี แม่ห์ลา ๑ ||  แอ ญี ยนมั มแร อาแว   พนุ ยาแว เบน็ คุร กตั นฮี กาอี ||  คุรมุข ปราณี นาเม ราเต นาเม 
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กตั ปัต ปาอี ||๑||  ป่าอี เร ราม นาม จิต ลาอี ||  คุร ปัรซาดี ฮรั ปรัภ ยาเจ แอซี   นาม บดาอี ||๑|| รเฮา ||  แอ ญี บฮุเต 
เป๋ค กแร่ห์ ปิเคอา โก เกเต อุดรั ปะรัน แก ตาอี ||  เบน็ ฮรั ปะกตั น่าฮี ซุค ปรานี เบน็ คุร กรับ นา ยาอี ||๒||  แอ ญี 
กาล สดา ศิร อูปัร ธาเฎ ยนมั ยนมั แวราอี ||  ซาแจ สบดั รัตเต เซ บาเจ สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓||  คุร ซรัณาอี โยห์่ นา 
ซาแก ดูต นา สะแก  ซนัตาอี ||  อวกิตั นาท นิรันยนั ราเต นิรภอ เซ็ว เลว็ ลาอี ||๔||  แอ ญีโอ นาม ดิโรห์ นาเม เลว็ 
ลาโวห์่ สตัคุร เทก ทิกาอี ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กรัซี กิรัต นา เมเทอา ยาอี ||๕||  แอ ญี ปาก ปะเร คุร สรัณ ตุหม่ารี 
แม อวรั นา ดูย ีป่าอี ||  อบั ตบั เอโก เอก ปุกาโร อาด ยกุาด สคาอี ||๖||  แอ ญี ราโค่ห์ แปจยฺ นาม อปัเน   กี ตุจฉฺ ฮี 
เซ็ว บนั อาอี  ||  กรั กิรปา คุร ดะรัส ดิคาโวห์ ห่อแม สบดั ยลาอี ||๗||  แอ ญี เกอา มาโก กิช รแฮ่ นา ดีแซ เอส็ ญกั 
แม่ห์ อายอา  ยาอี ||  นานกั นาม ปะดารัท ดีแย ฮิรแด กนัธฺ บณาอี ||๘||๓||  กยูรี แม่ห์ลา ๑ ||  แอ ญี นา ฮมั อุตมั นีจ 
นา มะถัม่ ฮรั ซรัณากตั ฮรั เก โลก ||  นาม รัตเต เกวลั แบรากี โศก บิโญค บิซรัยติ โรค ||๑||  ป่าอี เร คุร กิรปา เต 
ปะกตั ธากรุ กี ||    
     
 สตัคุร วาก ฮิรแด ฮรั นิรมลั นา ยมั กาณ นา ยมั กี บากี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั คุณ รสนั รแวห์่ ปรัภ ซงัเก โย เตส็ ป่าแว 
แซ่ฮจัยฺ ฮรี ||  เบน็ ฮรั นาม บริทา ญกั ยวีนั ฮรั เบน็ เน่ห์พลั เมก กะรี ||๒||  แอ ญี โคเท ธอรฺ น่าฮี กัร๋ บา้ฮรั นินดกั 
กตั นฮี กาอี ||  โรส กแร ปรัภ บคสั นา เมแท เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี  ||๓||  แอ ญี คุร กี ดาต นา เมแท โกอี เมแร ธากุร 
อาป ดิวาอี ||  นินดกั นรั กาเล มุค นินดา ยนิห์ คุร กี ดาต นา ป่าอี ||๔||  แอ ญี สรัณ ปะเร ปรัภ บคสั มิลาแว บิลมั นา 
อถูอา ราอี ||  อานดั มูล นาท ศิร นาทา สตัคุร เมล มิลาอี ||๕||  แอ ญี สดา ดยัอาล ดยัอา กรั รเวอา คุรมตั ประมนั 
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จุกาอี ||  ปารัส เปท กนัจนั ตาต โฮอี สัตซงัคตั กี วเดอาอี ||๖||  ฮรั ยลั นิรมลั มนั อิสอานี มยนั สตัคุร ป่าอี ||  ปุนรัป 
ยนมั น่าฮี ยนั ซงัคตั โยตี โยต มิลาอี ||๗||  ตูน ํวดั ปุรัค อะกมั ตโรวรั ฮมั ปังคี ตุจฉฺ ม่าฮี ||  นานกั นาม นิรันยนั ดีแย 
ยกุ ยกุ สบดั สล่าฮี ||๘||๔||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปะกตั เปรม อาราถิตงั สจั เปอาส ปะรัม หิตงั ||  บิลลาป บิลลั เบนนัตีอา ซุค ป๋าย จิต หิตงั ||๑||  ยปั มนั นาม ฮรั 
ซรัณี ||  ซนัซาร ซากรั ตารฺ ตารัณ รัม นาม กรั กรัณี ||๑|| รเฮา ||  เอ มนั มิรัต ซุภ จินตงั คุร สบดั ฮรั รัมณงั ||  มตั ตตั 
กิอานงั กเลอาณ นิถ่านงั ฮรั นาม มนั รัมณงั ||๒||  จลั จิต เวต็ ประมา ประมงั ญกั โม่ห์ มกนั หิตงั ||  เทร็ นาม ปะกตั 
ดิรัง มตี คุร วาก สบดั รตงั ||๓||  ปัรหมาต ปะรัม นา จูไก ญกั ยนมั เบอาถฺ คปัง ||  อสัทาน ฮรั เน่ห์เกวลงั สตั มตี 
นาม ตะปัง ||๔||  เอห์้  ญกั โม่ห์ เหต เปอาปตงั ดุค อถิก ยนมั มรัณงั ||  ปัจยฺ สรัณ สตัคุร อูบแร่ห์ ฮรั นาม ริด รัมณงั 
||๕||  คุรมตั เน่ห์จลั มนั มนั มนงั แซ่ฮจัยฺ บีจารัง ||  เซ มนั นิรมลั เยต็ สาจ อนัตรั กิอาน รตนั ซารัง     ||๖||  แป๋ ป๋าย 
ปะกตั ตรั เป่าวย์ลั มนา จิต ลาย ฮรั จรัณี ||    
     
 ฮรั นาม ฮิรแด ปวติตรึ ปาวนั เอห์้ สะรีร ตอ ซรัณี ||๗||  ลบั โลภ แล่ฮรั นิวารณงั ฮรั นาม ราส มนงั ||  มนั มาร ตุฮี 
นิรันยฺนา กโฮ่ นานกา ซรันงั ||๘||๑||๕||     
 กยูรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑            เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 นิรัต กรี เอห์้ มนั นะจาอี ||  คุร ปัรซาดี อาป กวาอี ||  จิต เทร็ ราแค โซ มุกตั โฮแว โย อิชี โซอี พลั ปาอี ||๑||  นาจ เร 
มนั คุร แก อาแก ||  คุร แก ป่าแณ นาแจห์้ ตา ซุค ปาแวห์ อนัเต ยมั ป๋อ ป่าแก || รเฮา ||  อาป นะจาเอ โซ ปะกตั 
กะฮีแอ อาปณา เปอาร อาป ลาเอ ||  อาเป   กาแว อาป สุณาแว  เอส็ มนั อนัเถ่ โก มารัก ปาเอ ||๒||  อนัเดน็ นาแจ 
สะกตั นิวาแร เศว็ กัร๋ นีด นา โฮอี ||  สกัตี  กัร๋ ยกตั ซูตา นาแจ ทาแป เอาโร กาแว มนัมุค ปะกตั นา โฮอี ||๓||  ซุรฺ 
นรั วรัิต ปัค กรัมี นาเจ มุน ยนั กิอาน บีจารี ||  เซ็ถ ซาเถก็ เลว็ ลากี นาเจ ยนิ คุรมุข บุตถฺ วจีารี ||๔||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ 
ตแร คุณ นาเจ ยนิ ลากี ฮรั เลว็ ตุมารี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภัเภ ฮี นาเจ นาแจห์้ คาณี จารี ||๕||  โย ตุตถฺ ป่าแวห์่ เซอี นาแจห์้ 
ยนิ คุรมุข สบดั เลว็ ลาเอ ||  เซ ปะกตั เซ ตตั กิอานี ยนิ โก หุกมั มนาเอ ||๖||  เอฮ้า  ปะกตั สจัเจ เซ็ว เลว็ ลาแก เบน็ 
เซวา ปะกตั นา โฮอี ||  ยวีตั มแร ตา สบดั บีจาแร ตา สจั ปาแว โกอี ||๗||  มายอา แก อรัท บฮุต โลก นาเจ โก วริะลา 
ตตั บีจารี ||  คุร ปัรซาดี โซอี ยนั ปาเอ ยนิ โก กริปา ตุมารี ||๘||  เอก็ ดมั ซาจา วสีแร ซา เวลา บิรทา ยาย ||  ซ่าห์ ซ่าห์ 
สดา สมาลีแอ อาเป   บคัเซ กเร รยาย ||๙||  เซอี นาแจห์้ โย ตุตถฺ ป่าแวห์่ เย คุรมุข สบดั วจีารี ||  กโฮ่ นานกั เซ 
แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาแวห์ ยนิ โก นะดรั ตุมารี ||๑o||๑||๖||     
 กยูรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั เบน็ ญีอะรา แร่ห์ นา สะแก  เยว็ บาลกั คีร อถ่ารี ||  อะกมั อะโกจรั ปรัภ คุรมุข ปาอีแอ อปัเน   สตัคุร แก 
บลัฮารี ||๑||  มนั เร ฮรั กีรัต ตรั ตารี ||  คุรมุข นาม อมัฤต ยลั ปาอีแอ ยนิ โก กริปา ตุมารี || รเฮา ||    
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 สนกั สนนัดนั นารัด มุน เซแวห์่ อนัเดน็ ยปัต รแฮ่ บนัวารี ||  ซรัณากตั ประห์ลาด ยนั อาเอ เตน็ กี แปจยฺ สวารี  
||๒||  อลคั นิรันยนั เอโก วรัแต เอกา โยต มุรารี ||  ซภั ยาเจก็ ตู เอโก ดาตา มาแกห์้ หาท ปซารี ||๓||  ปะกตั ยนา กี 
อูตมั บาณี กาแวห์่ อกทั กะทา เน็ต นิอารี ||  สพลั ยนมั เป่ยอา เตน็ เกรา อาป ตเร กลุ ตารี ||๔||  มนัมุค ดุบิถา ดุระมตั 
เบอาเป ยนิ อนัตรั โม่ห์ กบุารี ||  ซนัตฺ ยนา กี กะทา นา ป่าแว โอย ดูเบ ซณั ปัรวารี ||๕||  นินดกั นินดา กรั มลั โต่แว 
โอห์้ มลัภคั มายอาถ่ารี ||  ซนัตฺ ยนา กี นินดา เวอาเป นา อุรวาร นา ปารี ||๖||  เอห์้ ปัรปันจฺ เคลฺ กีอา ซภั กรัแต ฮรั 
กรัแต ซภั กลั ต่ารี ||  ฮรั เอโก ซูต วรัแต ยกุ อนัตรั ซูต คินแจ เอกงัการี  ||๗||  รสนั รสนั รัส กาแวห์่ ฮรั คุณ รัสนา 
ฮรั รัส ต่ารี ||  นานกั ฮรั เบน็ อวรฺั นา มาโก ฮรั รัส ปรีต เปอารี ||๘||๑||๗||     
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รายนั แม่ห์ ตูน ํรายา กะฮีแอห์ ปู่ มนั แม่ห์ ปู่ มา ||  ธากรุ แม่ห์ ธะกรุาอี เตรี โกมนั ศิร โกมา ||๑||  ปิตา เมโร บดัโด 
ตะนี อกัมา ||  อุสตตั กวนั กรีแย กรัเต เปค รเฮ่ บิสมา ||๑|| รเฮา ||  ซุคีอนั แม่ห์ ซุคีอา ตูน ํกะฮีแอห์ ดาตนั ศิร ดาตา ||  
เตยนั แม่ห์ เตจยฺวนัซี กะฮีแอห์ รซีอนั แม่ห์ ราตา ||๒||  ซูรัน แม่ห์ ซูรา ตูน ํกะฮีแอห์ โป่กนั แม่ห์ โป่กี ||  กรัสตนั 
แม่ห์ ตูน ํบดัโด กรัสตี โยกนั แม่ห์ โยกี ||๓||  กรัตนั แม่ห์ ตูน ํกรัตา กะฮีแอห์ อาจารัน แม่ห์ อาจารี ||  ซาฮนั  แม่ห์ 
ตูน ํซาจา ซาฮา วาปารัน แม่ห์ วาปารี ||๔||  ดรับารัน แม่ห์ เตโร ดรับารา สรัน ปาลนั ทีกา ||  ลคัมี เกตกั กะนี นา 
ยาอีแอ กนั นา สะโก ซีกา ||๕||  นามนั แม่ห์ เตโร ปรัภ นามา กิอานนั แม่ห์ กิอานี ||  ยกุตนั แม่ห์ เตรี ปรัภ ยกุตา 
อิสนานนั แม่ห์ อิสอานี ||๖||  ซิถนั แม่ห์ เตรี ปรัภ ซิถ่า กรัมนั ศิร กรัมา ||  อาเกอา แม่ห์ เตรี ปรัภ อาเกอา หุกมนั ศิร 
หุกมา ||๗||    
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 เยว็ โบลาแวห์่ เตว็ โบแล่ห์ สุอามี กดุรัต กวนั ฮมารี ||  ซ่าถซงัค ์นานกั ยสั กายโอ โย ปรัภ กี อตั เปอารี ||๘||๑||๘||    
 กยูรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นาท นรัฮรั ดีน บนัเถาว ์ปะติต ปาวนั เดว ||  แป๋ ตราส นาซ กริปาล คุณ เน็ถ สพลั สุอามี เซว ||๑||  ฮรั โคปาล คุร 
โคบินดฺ ||  จรัณ สรัณ ดยัอาล เกเซาว ์ตารฺ ญกั เป๋าว ์ซ่ินถฺ ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ หะรัน มดั แดฮ้นั มุราร มนั มกัรันดฺ 
||  ยนมั มรัณ นิวาร ตัร่ณีถรั ปัต ราค ปัรมานนัดฺ ||๒||  ยลตั อเน็ก ตรังค ์มายอา คุร กิอาน ฮรั ริด มนัตฺ ||  เฉด อหัม่บุธ 
กรุณา แม จินตฺ เมท ปุรัค อนนัตฺ ||๓||  ซิมมรั ซมัรัท ปัล มฮูรัต ปรัภ คิอ๋าน แซ่ฮจัยฺ สมาถ ||  ดีน ดยัอาล ประซนั 
ปูรัน ยาจีแอ รัจยฺ ซ่าถ ||๔||  โม่ห์ มิทนั ดุรันตฺ อาซา บาสฺนา บิการ ||  รัค ตะรัม ปะรัม บิดาร มนั เต อุถรั ฮรั นิรังการ 
||๕||  ตะหนาด อา้ด ปันด๋าร ฮรั เน็ถ โหต ยนิา นา จีร ||  คลั มุกตัถฺ มูร กะทาแค ศิรีถรั เป๋ย คุณ มตั ต๋ีรฺ ||๖||  ยวีนั มุกตั 
ญกัดีส ยปั มนั ต๋าร ริด ปัรตีต ||  ญีอ ์ดยัอา เมยอา ซรับตัตรึ รัมณงั ปะรัม หนัแซห์ รีต ||๗||  เดต ดรัซนั ซรัวนั ฮรั ยสั 
รสัน นาม *อุจาร ||  องัค ์ซงัค ์ปักหวาน ปัรซนั ปรัภ นานกั ปะติต อุถาร ||๘||๑||๒||๕||๑||๑||๒||๕๗||     
 กยูรี กี วาร แม่ห์ลา ๓ สิกนัดรั  บิราฮิม กี วาร กี ตุนี เกาณี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๓ ||  เอห์้ ยกตั มมัตา โมอา ยวีณั กี เบถ็ น่าเฮ ||  คุร แก ป่าแณ โย จลัแล ตาน ํยวีณั ปัดว ีป้าเฮ ||  โอย สดา 
สดา ยนั ยวีเต โย ฮรั จรัณี จิต ล่าเฮ ||  นานกั นดัรี มนั วสัแซ คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สะมาเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  อนัดรั แซ่ห์ซา ดุค 
แฮ อาแป ศิร ตัน่แถ่ มาร ||  ดูแย ป๋าย สุเต กะแบห์ นา ยาแกห์ มายอา โม่ห์ เปอาร ||  นาม นา เจแตห์ สบดั นา 
วจีาแร่ห์ เอห์้ มนัมุค กา อาจารฺ ||    
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 ฮรั นาม นา ปายอา ยนมั บิรทา กวายอา นานกั ยมั มาร กเร คุอาร ||๒||  ปอรี ||  อาปณา อาป อุปายโอน  ตะโดห์ 
โฮรฺ นา โกอี ||  มตา มซูรัต อาป กเร โย กเร โซ โฮอี ||  ตะโดห์ อากาซ นา ปาตาล แฮ นา ตแร โลอี ||  ตะโดห์ อาเป   
อาป นิรังการ แฮ นา โอปัต โฮอี ||  เยว็ เตส็ ป่าแว ติแว กเร เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||๑||  ศโลก ม: ๓ ||  ซาฮิบ เมรา 
สดา แฮ ดิแซ สบดั กมาย ||  โอห์้ ออฮาณี  กะเด น่าเฮ นา อาแว   นา ยาย ||  สดา สดา โซ เซวแีอ โย ซภั แม่ห์ รแฮ่ 
สมาย ||  อวรฺั ดูยา เกว็ เซวแีอ ยาํแม แต มรั ยาย ||  เน่ห์พลั เตน็ กา ยเีวอา เย คซมั นา ยาแณห์ อาปณา เอารี โก จิต 
ลาย ||  นานกั เอว นา ยาปัย กรัตา เกตี เดย ์สยาย ||๑||  ม: ๓ ||  สจัจา นาม ติอ๋าอีแอ ซภัโภ วรัแต สจั ||  นานกั หุกมั 
บุจฉฺ ปัรวาณ โฮย ตา พลั ปาแว สจั ||  กทันี บดันี กรัตา พิแร หุกแม มูล นา บุใฉ่ อนัถ่า กจั นิกจั ||๒||  ปอรี ||  
ซนัโญก วโิยก อุปายโอน  สริสที กา มูล รจายอา ||  หุกมี  สริสทฺ ซายอีนั โยตี โยต มิลายอา ||  โยตี ฮูน ํซภั จานณา 
สตัคุร สบดั สุณายอา ||  บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร คุณ ศิร ตัน่แถ่ ลายอา ||  มายอา กา มูล รจายโอน ตุรีอา ซุค 
ปายอา ||๒||  ศโลก ม: ๓ ||  โซ ยปั โซ ตปั เย สตัคุร ป่าแว ||  สัตคุร แก ป่าแณ วเดอาอี ปาแว ||  นานกั อาป โฉด คุร 
ม่าเฮ สมาแว ||๑||  ม: ๓ ||  คุร กี ซิกข ์โก วริะลา เลแว ||  นานกั ยสิ อาป วเดอาอี เดแว ||๒||  ปอรี ||  มายอา โม่ห์ 
อเกอาน แฮ บิคมั อตั ป่ารี ||  ปะทรั ปาป บโฮ่ ลเดอา เกว็ ตรีแอ ตารี ||  อนัเด็น ปักตี รัตเตอา ฮรั ปารฺ อุตารี ||  คุร 
สบัดี มนั นิรมะลา ห่อแม ฉดั วกิารี ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ฮรั ฮรั นิสตารี ||๓||   ศโลก ||  กะบีร มุกตั ดุอารา ซงักรุา 
ราอี ดสัแว ป๋าย ||  มนั ตอ แมกลั โฮย รฮ่า นิกเซอา เกว็ กรั ยาย ||  แอซา      สตัคุร เย มิแล ตุธา กเร ปเซา ||  มุกตั 
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ดุอารา โมกลา แซ่ห์เย  อาโว เยา ||๑||   ม: ๓ ||  นานกั มุกตั ดุอารา อตั นีกา นานาห์ โฮย โซ ยาย ||  ห่อแม มนั อสัทูล 
แฮ เกว็ กรั เวจ็ เด ยาย ||  สตัคุร มิเลแอ ห่อแม กอี โยต รฮี ซภั อาย  ||    
     
 เอห์้ ญีโอ สดา มุกตั แฮ แซ่ห์เย  รเฮอา สมาย ||๒||  ปอรี ||  ปรัภ ซนัซาร อุปาย แก วสั อาปแณ    กีตา ||  กณัแต 
ประภู นา ปาอีแอ ดูแย ป่ัรมีตา ||  สัตคุร มิเลแอ ยวีตั มแร บุจฉฺ สจั สะมีตา ||  สบัเด ห่อแม โคอีแอ ฮรั เมล มิลีตา ||  
ซภั กิช ยาแณ กเร อาป อาเป   วกิซีตา ||๔||  ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร เซ็ว จิต นา ลายโอ นาม นา วสัเซโอ มนั อาย  ||  
ตริก อิเวฮ่า   ยเีวอา เกอา ยกุ แม่ห์ ปายอา อาย  ||  มายอา โคที ราส แฮ เอก จะเซ แม่ห์ ปาจยฺ แล่ห์ ยาย ||  หะโทห์ 
ฉุรถี ตนั เซอา้ห์ โฮย บดนั ยาย กุมลาย ||  ยนิ สตัคุร เซ็ว จิต ลายอา เตน็ห์ ซุค วสัเซอา มนั อาย  ||  ฮรั นาม ติอ่าแวห์่ 
รังค ์เซ็ว ฮรั นาม รเฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั สตัคุร โซ ตัน๋ ซอเปอา เย ญีอ ์แม่ห์ รเฮอา สมาย ||  รังค ์ติแซ โก อกัลา วนันี 
จะเเร *จราย ||๑||  ม: ๓ ||  มายอา โฮอี นากนี ยกตั รฮี ลปัทาย ||  เอส็ กี เซวา โย กเร เตส็ ฮี โก เพร็ คาย ||  คุรมุข โกอี 
การะรู เตน็ มลั ดลั ลาอี ปาย ||  นานกั เซอี อุบเร เย สจั รเฮ่ เลว็ ลาย ||๒||  ปอรี ||  ด่าดี กเร ปุการ ประภู สุณายซี ||  
อนัดรั ต่ีรัก โฮย ปูรา ปายซี ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค เซ กะรัม กมายซี ||  ยา โฮแว คซมั ดยัอาล ตา แม่ฮลั กัร๋ ปายซี ||  โซ 
ปรัภ เมรา อตั วดัดา คุรมุข เมลายซี ||๕||  ศโลก ม: ๓ ||  ซภันา กา สะโฮ เอก แฮ สดั ฮี รแฮ่ ฮยรู ||  นานกั หุกมั นา 
มนันี ตา กัร๋ ฮี อนัดรั ดูรฺ ||  หุกมั ป๋ี ตินาห์ มนายซี ยนิห์ โก นะดรั กเรย ์||  หุกมั มนั ซุค ปายอา เปรม สุห่ากณั โฮย 
||๑||  ม: ๓ ||  แรณ สบาอี  ยลั โมอี กนัตฺ นา ลายโอ เป๋า ||  นานกั ซุค วะซนั โซหากณี ยนิห์ เปอารา ปุรัค ฮรั เรา ||๒||  
ปอรี ||  ซภั ญกั เพร็ แม เดเคอา ฮรั อิโก ดาตา ||  อุปาย กิแต นา ปาอีแอ ฮรั กะรัม บิถ่าตา ||  คุร สบัดี ฮรั มนั วสัแซ 
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ฮรั แซ่ห์เย  ยาตา ||  อนัดฺโรห์ ตริสนา อคนั บุฉ่ี ฮรั อมัฤต ซรั นาตา ||  วดัดี วเดอาอี วดัเด กี คุรมุข โบลาตา ||๖||  
ศโลก ม: ๓ ||  กายอา หนัสฺ เกอา ปรีต แฮ เย ปัยอา ฮี ฉดั ยาย ||  เอส โน กรู โบลฺ เก ควาลีแอ เย จลัเดอา นาล นา ยาย 
||    
     
 กายอา มิที อั้นถฺ แฮ ปอแณ ปุโช่ห์ ยาย ||  ฮอ ตา มายอา โม่เฮอา เพร็ เพร็ อาวา  ยาย ||  นานกั หุกมั นา ยาโต คซมั 
กา เย รฮ่า สจั สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  เอโก เน่ห์จลั นาม ตัน๋ โฮรฺ ตัน๋ อาแว   ยาย ||  เอส็ ตัน๋ โก ตสักรั โยห์่ นา สะกยั นา 
โอจกักา  แล ยาย ||  เอห์้ ฮรั ตัน๋ ยแีอ เซตี เราว ์รเฮอา ยแีอ นาเล ยาย ||  ปูเร คุร เต ปาอีแอ มนัมุค ปัลแล นา ปาย ||  
ตัน๋ วาปารี นานกา ยนิาห์ นาม ตัน๋ คะเทอา อาย  ||๒||  ปอรี ||  เมรา ซาฮิบ อตั วดัดา สจั แกฮ้รั กมัภีรา ||  ซภั ญกั เตส็ 
แก วสั แฮ ซภั เตส็ กา จีรา ||  คุร ปัรซาดี ปาอีแอ เน่ห์จลั ตัน๋ ต่ีรา ||  กิรปา เต ฮรั มนั วสัแซ เป่แท คุร ซูรา ||  
คุณวนัตี ซาล่าเฮอา สดา เทร็ เน่ห์จลั ฮรั ปูรา ||๗||  ศโลก ม: ๓ ||  ตริก ตินาห์ ดา ยวีาอ ์โย ฮรั ซุค ปัรฮรั เตอากเด ดุค 
ห่อแม ปาป กมาย ||  มนัมุค อเกอานี มายอา โม่ห์ เวอาเป เตน็ห์ บูจฉฺ นา กาอี ปาย ||  หะลตั ปะลตั โอย ซุค นา 
ปาแวห์ อนัตฺ เกย ปัชตาย ||  คุร ปัรซาดี โก นาม ติอ๋าเอ เตส็ ห่อแม วโิจห์ ยาย ||  นานกั ยสิ ปูรัน โฮแว ลิเคอา โซ คุร 
จรัณี อาย  ปาย ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค อูถ่า กอล แฮ นา เตส็ ปะกตั นา เนา ||  สกัตี  อนัดรั วรัตะดา กรู เตส็ กา แฮ อุเปา 
||  เตส็ กา อนัดรั จิต นา ปิใย มุค พีกา อาเลา ||  โอย ตะรัม รลาเอ นา รลนัห์ โอนา อนัดรั กรู สุเอา ||  นานกั กรัแต 
บณตั บณาอี มนัมุค กรู โบลฺ โบลฺ ดุเบ คุรมุข ตเร ยปั ฮรั เนา ||๒||  ปอรี ||  เบน็ บูเฉ่ วดัดา เพร ปัยอา เพร็ อาแว   
ยาอี ||  สตัคุร กี เซวา นา กีตีอา อนัตฺ เกยอา ปัชตาอี ||  อาปณี  กิรปา กเร คุร ปาอีแอ วโิจห์ อาป กวาอี ||  ตริสนา ปุค 
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วโิจห์ อุตแร ซุค วสัแซ มนั อาอี  ||  สดา สดา ซาล่าฮีแอ ฮิรแด เลว็ ลาอี ||๘||  ศโลก ม: ๓ ||  เย สตัคุร เซเว อาปณา 
เตส็ โน ปูเญ ซภั โกย ||  ซภันา อุปาวา ศิร อุเปา แฮ ฮรั นาม ปราปัต โฮย ||  อนัตรั ซีตลั ซาต วสัแซ ยปั ฮิรแด สดา 
ซุค โฮย ||  อมัฤต คาณา อมัฤต แปนณา นานกั นาม วดาอี โฮย ||๑||  ม: ๓ ||  เอ มนั คุร กี ซิกข ์ซุณ      ฮรั ปาแวห์ 
คุณี นิถาน ||    
     
 ฮรั ซุค ดาตา มนั วสัแซ ห่อแม ยาย กมุาน ||  นานกั นดัรี ปาอีแอ ตา อนัเดน็ ลาแก คิอ๋าน ||๒||  ปอรี ||  สตั ซนัโตค 
ซภั สจั แฮ คุรมุข ปวติตา ||  อนัดฺโรห์ กปัท วกิาร เกยอา มนั แซ่ห์เย  ยติา ||  แตห์้ โยต ประกาซ อนนัดฺ รัส อเกอาน 
กะวติา ||  อนัเดน็ ฮรั เก คุณ รแว คุณ ปัรกทั กิตา ||  ซภันา ดาตา เอก แฮ อิโก ฮรั มิตา ||๙||  ศโลก ม: ๓ ||  บรัมห์ 
บินเด โซ บราห์มณั กะฮีแอ เย อนัเดน็ ฮรั เลว็ ลาเอ ||  สตัคุร ปุแช สจั ซนัยมั      กมาแว ห่อแม โรค เตส็ ยาเอ ||  ฮรั 
คุณ กาแว คุณ ซงักระแฮ โยตี โยต มิลาเอ ||  เอส็ ยกุ แม่ห์ โก วริะลา บรัมห์ กิอานี เย ห่อแม เมท สมาเอ ||  นานกั 
เตส็ โน มิเลอา สดา ซุค ปาอีแอ เย อนัเดน็ ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||๑||  ม: ๓ ||  อนัตรั กปัท มนัมุค อเกอานี รัสนา จู่ธ 
โบลาย ||  กปัท กีแต ฮรั ปุรัค นา ป่ีแย เน็ต เวแค สุแณ สุผาย ||  ดูแย ป๋าย ยาย ญกั ปัรโบแถ่ บิค มายอา โม่ห์ สุอาย ||  
เอต็ กมาแณ สดา ดุค ปาแว ยาํแม มแร เพร็ อาแว   ยาย ||  แซ่ห์ซา มูล นา จุกไก เวจ็ วสิทา ปะแจ ปะจาย ||  ยสิ โน 
กริปา กเร เมรา สุอามี เตส็ คุร กี ซิกข ์สุณาย ||  ฮรั นาม ติอ่าแว ฮรั นาโม กาแว ฮรั นาโม อนัตฺ ฉะดาย ||๒||  ปอรี ||  
ยนิา หุกมั มนายโอน เต ปูเร ซนัซาร ||  ซาฮิบ เซวนัห์ อาปณา ปูแร สบดั วจีาร ||  ฮรั กี เซวา จากรี สจัแจ สบดั 
เปอาร ||  ฮรั กา แม่ฮลั ตินีห์ ปายอา ยนิห์ ห่อแม วโิจห์ มาร ||  นานกั คุรมุข เมล็ รเฮ่ ยปั ฮรั นามา อุร ต๋าร ||๑o||  
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ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข คิอ๋าน แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย สจั นาม จิต ลายอา ||  คุรมุข อนัเดน็ รแฮ่ รังค ์ราตา ฮรั กา นาม มนั 
ป่ายอา ||  คุรมุข ฮรั เวแค่ห์ คุรมุข ฮรั โบแล่ห์ คุรมุข ฮรั แซ่ฮจัยฺ รังค ์ลายอา ||  นานกั คุรมุข กิอาน ปราปัต โฮแว 
ติมรั อเกอาน อเถรฺ จุกายอา ||  ยสิ โน กะรัม โฮแว ตุ๋ร ปูรา เตน็ คุรมุข ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||๑||  ม: ๓ ||  สตัคุร ยนิา นา 
เซเวโอ สบดั นา ลโก เปอาร ||  แซ่ห์เย  นาม นา ติอ๋ายอา กิต อายอา  ซนัซาร ||  เพร็ เพร็ ยนีู ปาอีแอ วสิทา สดา 
คุอาร ||  กแูร ลาลจั ลเกอา นา อุรวาร นา ปาร ||    
     
 นานกั คุรมุข อุบเร เย อาป เมเล กรัตาร ||๒||  ปอรี ||  ปะกตั สจัแจ ดรั โซ่ห์เด สจัแจ สบดั รฮาเอ ||  ฮรั กี ปรีต เตน็ 
อูปย ีฮรั เปรม กะซาเอ ||  ฮรั รังค ์รแฮ่ สดา รังค ์ราเต รัสนา ฮรั รัส เปอาเอ ||  สพลั ยนมั ยนีิห์ คุรมุข ยาตา ฮรั ญีโอ 
ริแด วซาเอ ||  บาจฉฺ คุรู พิแร บิลลาดี ดูแย ป๋าย คุอาเอ ||๑๑||  ศโลก ม: ๓ ||  กลัยกุ แม่ห์ นาม นิถาน ปักตี คะเทอา ฮรั 
อุตมั ปัด ปายอา ||  สตัคุร เซว ฮรั นาม มนั วซายอา อนัเดน็ นาม ติอ๋ายอา ||  วเิจ กแร่ห์ คุร บจนั อุดาซี   ห่อแม โม่ห์ 
ยลายอา ||  อาป ตเรอา กลุ ยกตั ตรายอา ตัน๋ ยเณดี มายอา ||  แอซา      สตัคุร โซอี ปาเอ ยสิ ตุ๋ร มสัตกั ฮรั เลค็ ปายอา 
||  ยนั นานกั บลัฮารี คุร อาปเณ     วโิทห์ เยน็ ปะหราํ ปุลา มารัก ปายอา ||๑||  ม: ๓ ||  ตแร คุณ มายอา เวค ปุเล เยว็ 
เดค ดีปัก ปะตงัค ์ปะจายอา ||  ปันดิต ปุ๋ล ปุ๋ล มายอา เวแค่ห์ ดิคา กิแน เกห์้ อาณ จรายอา ||  ดูแย ป๋าย ปแร่ห์ เน็ต 
บิเคอา นาโวห์ ดอี คุอายอา ||  โยกี ยงักมั ซนัเนอาซี ปุเล โอนาห์ อหงัการฺ   บโฮ่ กรับ วถ่ายอา ||  ชาดนั โป่ยนั นา 
แล่ฮี สตั ปิเคอา มนัฮธั ยนมั กวายอา ||  เอตฺเรอา วโิจห์ โซ ยนั ซมัถ่า เยน็ คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ||  ยนั นานกั กิส โน 
อาค สุณาอีแอ ยา กรัเด ซภั กรายอา ||๒||  ปอรี ||  มายอา โม่ห์ เปรต แฮ กาม กโรถ อหงัการา ||  เอห์้ ยมั กี ศิรการฺ แฮ 



540 

เอนาห์ อุปัร ยมั กา ดนัดฺ กรารา ||  มนัมุค ยมั มกั ปาอีอนัห์ ยนิห์ ดูยา เป๋า เปอารา ||  ยมั ปุร บเถ่ มารีอนั โก สุแณ นา 
ปูการา ||  ยสิ โน กริปา กเร เตส็ คุร มิแล คุรมุข นิสตารา ||๑๒||  ศโลก ม: ๓ ||  ห่อแม มมัตา โม่ห์ณี มนัมุคา โน กอี 
คาย ||  โย โม่ห์ ดูแย จิต ลายเด ตินา เวอาป รฮี ลปัทาย ||  คุร แก สบดั ปัรยาลีแอ ตา เอห์้ วโิจห์ ยาย ||  ตนั มนั โฮแว 
อุยะลา นาม วสัแซ มนั อาย  ||  นานกั มายอา กา มารัณ ฮรั นาม แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  เอห์้ มนั เกตฺริอา 
ยกุ ป่ัรเมอา เทร็ รแฮ่ นา อาแว   ยาย ||  ฮรั ป่าณา ตา ปัรหม่ายอนั กรั ปัรปันจฺ เคลฺ อุปาย ||  ยา ฮรั บคัเซ ตา คุร มิแล 
อสัเทร็ รแฮ่ สมาย ||    
     
 นานกั มนั ฮี เต มนั มาเนอา นา กิช มแร นา ยาย ||๒||  ปอรี ||  กายอา โกท อปารฺ แฮ มิลณา ซนัโญกี ||  กายอา 
อนัดรั อาป วสั รเฮอา อาเป   รัส โป่กี ||  อาป อตีต อะลิปตฺ แฮ นิรโยก ฮรั โยกี ||  โย เตส็ ป่าแว โซ กเร ฮรั กเร โซ 
โฮกี ||  ฮรั คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ แล่ห์ ยา่เฮ วโิยกี ||๑๓||  ศโลก ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ อาป อคายดา คุร สบัดี สจั โซย ||  
วา่โฮ วา่โฮ ซิพตั สล่าห์   แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย ||  วา่โฮ วา่โฮ บาณี สจั แฮ สจั มิลาวา โฮย ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ 
กรัเตอา ปรัภ ปายอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๑||  ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัตี รัสนา สบดั โซฮาอี ||  ปูแร สบดั ปรัภ มิเลอา 
อาอี  ||  วดัป่ากีอา วา่โฮ วา่โฮ โม่โฮ กะด่าอี ||  วา่โฮ วา่โฮ กแร่ห์ เซอี ยนั โซ่ห์เณ เตน็ห์ โก ปัรยา ปูญณั อาอี  ||  
วา่โฮ วา่โฮ กะรัม ปราปัต โฮแว นานกั ดรั สจัแจ โซ่ภา ปาอี ||๒||  ปอรี ||  บะยรั กะปาท กายอา กรัห์ ป่ีตรั กรู กสุัต 
อภิมานี   ||  ปะรัม ปู่ เล นะดรั นา อาวนี มนัมุค อั้นถฺ อเกอานี ||  อุปาย กิแต นา ลภันี กรั เป๋ค ทกัเก เปควานี ||  คุร 
สบัดี โคลาอีอนัห์ ฮรั นาม ยปานี ||  ฮรั ญีโอ อมัฤต บิรัค แฮ ยนิ ปีอา เต ตริปตานี ||๑๔||  ศโลก ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ 
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กรัเตอา แรณ ซุค วฮิาย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัเตอา สดา อนนัดฺ โฮแว เมรี มาย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัเตอา ฮรั เซ็ว เลว็ ลาย ||  
วา่โฮ วา่โฮ กรัมี โบแล โบลาย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัเตอา โซ่ภา ปาย ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ สตั รยาย ||๑||  ม: ๓ ||  วา่โฮ 
วา่โฮ บาณี สจั แฮ คุรมุข ลถ่ี ป๋าลฺ ||  วา่โฮ วา่โฮ สบัเด อุจแร วา่โฮ วา่โฮ ฮิรแด นาล ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัเตอา ฮรั 
ปายอา แซ่ห์เย  คุรมุข ป๋าลฺ ||  เซ วดัป่ากี นานกา ฮรั ฮรั ริแด สะมาล ||๒||  ปอรี ||  เอ มนา อตั โล่บีอา เน็ต โล่เบ 
ราตา ||  มายอา มนัซา โม่ห์ณี แดห์้ ดิส พิราตา ||  อะแก เนา ยาต นา ยายซี มนัมุค ดุค คาตา ||  รัสนา ฮรั รัส นา 
จะเคโอ พีกา โบลาตา ||  ยนิา คุรมุข อมัฤต จาเคอา เซ ยนั ตริปตาตา ||๑๕||  ศโลก ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ เตส็ โน 
อาคีแอ เย สจัจา แกฮ้รั กมัภีร ||  วา่โฮ วา่โฮ เตส็ โน อาคีแอ เย คุณดาตา มตั ต๋ีรฺ ||    
     
 วา่โฮ วา่โฮ เตส็ โน อาคีแอ เย ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ||  วา่โฮ วา่โฮ เตส็ โน อาคีแอ เย เดดา ริยกั สบา้ห์ ||  นานกั 
วา่โฮ วา่โฮ อิโก กรั ซาล่าฮีแอ เย สตัคุร ดีอา ดิคาย ||๑||  ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ คุรมุข สดา กแร่ห์ มนัมุค มแร่ห์ บิค คาย 
||  โอนา วา่โฮ วา่โฮ นา ป่าวยั ดุเค ดุค วฮิาย ||  คุรมุข อมัฤต ปีวณา วา่โฮ วา่โฮ กแร่ห์ เลว็ ลาย ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ 
กแร่ห์ เซ ยนั นิรมะเล ตริภวณั โซ่ฉ่ี ปาย ||๒||  ปอรี ||  ฮรั แก ป่าแณ คุร มิแล เซวา ปะกตั บนีแย ||  ฮรั แก ป่าแณ ฮรั 
มนั วสัแซ แซ่ห์เย  รัส ปีแย ||  ฮรั แก ป่าแณ ซุค ปาอีแอ ฮรั ล่าฮา เน็ต ลีแย ||  ฮรั แก ตะคตั บฮาลีแอ นิจยฺ กัร๋ สดา 
วซีแย ||  ฮรั กา ป่าณา ตินี มนัเนอา ยนิา คุรู มิลีแย ||๑๖||  ศโลก ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ เซ ยนั สดา กแร่ห์ ยนิห์ โก อาเป   
เดย ์บุฉ่าย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัเตอา มนั นิรมลั โฮแว ห่อแม วโิจห์ ยาย ||  วา่โฮ วา่โฮ คุรซิกข ์โย เน็ต กเร โซ มนั 
จินเดอา พลั ปาย ||  วา่โฮ วา่โฮ กแร่ห์ เซ ยนั โซ่ห์เณ ฮรั เตน็ห์ แก ซงัค ์มิลาย ||  วา่โฮ วา่โฮ ฮิรแด อุจรา มุคโคห์ ป๋ี 
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วา่โฮ วา่โฮ กเร็ว ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ โย กแร่ห์ ฮอ ตนั มนั เตน็ห์ โก เดว็ ||๑||  ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ ซาฮิบ สจั แฮ 
อมัฤต ยา กา เนา ||  เยน็ เซเวอา เตน็ พลั ปายอา ฮอ เตน็ บลัฮาแร เยา ||  วา่โฮ วา่โฮ คุณี นิถาน แฮ ยสิ โน เดย ์โซ 
คาย ||  วา่โฮ วา่โฮ ยลั ทลั ป่ัรปูร แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||  วา่โฮ วา่โฮ คุรซิกข ์เน็ต ซภั กแร่ห์ คุร ปูเร วา่โฮ วา่โฮ 
ป่าแว ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ โย มนั จิต กเร เตส็ ยมักงักรั เนร นา อาแว   ||๒||  ปอรี ||  ฮรั ญีโอ สจัจา สจั แฮ สจัจี 
คุรบาณี ||  สตัคุร เต สจั ปะชาณีแอ สจั แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ||  อนัเดน็ ยาแกห์ นา สแวห์          ยากตั แรณ วฮิาณี ||  
คุรมะตี ฮรั รัส จาเคอา เซ ปุน ปราณี ||  เบน็ คุร กิแน นา ปายโอ ปัจ โมย อะยาณี ||๑๗||  ศโลก ม: ๓ ||  วา่โฮ วา่โฮ 
บาณี นิรังการ แฮ เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ||  วา่โฮ วา่โฮ อะกมั อท่าห์ แฮ วา่โฮ วา่โฮ สจัจา โซย ||  วา่โฮ วา่โฮ 
เวปัรวา่ห์ แฮ วา่โฮ วา่โฮ กเร โซ โฮย ||  วา่โฮ วา่โฮ อมัฤต นาม แฮ คุรมุข ปาแว โกย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรัมี ปาอีแอ 
อาป ดยัอา กรั เดย ์||    
     
 นานกั วา่โฮ วา่โฮ คุรมุข ปาอีแอ อนัเดน็ นาม ลเอ ||๑||  ม: ๓ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ซาต นา อาวยั ดูย ีน่าฮี ยาย ||  เย 
บโฮเตรา โลจีแอ เวณ็ กรัแม นา ปายอา ยาย ||  ยนิาห์ อนัตรั โลภ วกิาร แฮ ดูแย ป๋าย คุอาย ||  ยาํมณั มรัณ นา จุกไก 
ห่อแม เวจ็ ดุค ปาย ||  ยนิาห์ สตัคุร เซ็ว จิต ลายอา โซ คาลี โกอี น่าเฮ ||  เตน็ ยมั กี ตลบั นา โฮวยั นา โอย ดุค สฮาเอ  
||  นานกั คุรมุข อุบเร สัจแจ สบดั สะมาเฮ ||๒||  ปอรี ||  ด่าดี เตส็ โน อาคีแอ เย คสัแม ตะเร เปอาร ||  ดรั คะรา เซวา 
กเร คุร สบัดี วจีาร ||  ด่าดี ดรั กัร๋ ปายซี สจั รัคแค อุรถารฺ ||  ด่าดี กา แม่ฮลั อกัลา ฮรั แก นาย เปอาร ||  ด่าดี กี เซวา 
จากรี ฮรั ยปั ฮรั นิสตาร ||๑๘||  ศโลก ม: ๓ ||  กยูรี ยาต กวาร ยา สะโฮ ปาเอ อาปณา ||  คุร แก สบดั วจีาร อนัเดน็ 
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ฮรั ยปั ยาปณา ||  ยสิ สตัคุร มิแล เตส็ ป๋อ ปแว ซา กลุวนัตี นารฺ ||  ซา หุกมั ปะชาแณ กนัตฺ กา ยสิ โน กริปา กีตี 
กรัตาร ||  โอห์้ กจุะย ีกลุคัณี ปัรฮรั โชดี ปะตาร ||  แป๋ ปัยแอ มลั กะทีแอ นิรมลั โฮแว สะรีร ||  อนัตรั ปัรกาซ มตั 
อูตมั โฮแว ฮรั ยปั คุณี กะฮีร ||  แป๋ เวจ็ แบแซ แป๋ รแฮ่ แป๋ เวจ็ กมาแว การ ||  แอแท  ซุค วเดอาอีอา ดรักา้ห์ โมค 
ดุอาร ||  แป๋ เต นิรภอ ปาอีแอ เมล็ โยตี โยต อปารฺ ||  นานกั คสัแม ป่าแว ซา ปะลี ยสิ โน อาเป   บคัเซ กรัตาร ||๑||  
ม: ๓ ||  สดา สดา ซาล่าฮีแอ สจัเจ โก บลั เยา ||  นานกั เอก โฉด ดูแย ลแก ซา เยห์่วา ยลั เยา ||๒||  ปอรี ||  อนัซา 
ออตาร อุปายโอน  เป๋า ดูยา กีอา ||  เยว็ ราเย ราจยฺ กมาวเด ดุค ซุค ปิรีอา ||  อีซรั บรัมห์มา เซวเด อนัตฺ ตินีห์ นา 
ลฮีอา ||  นิรภอ นิรังการ อลคั แฮ คุรมุข ปรักทีอา ||  ติแท โศก วโิยก นา เวอาปัย อสัเทร็ ญกั ทีอา ||๑๙||  ศโลก ม: ๓ 
||  เอห์้ ซภั กิช อาวณั ยาณ แฮ เยตา แฮ อาการฺ ||  เยน็ เอห์้ เลคา ลิเคอา โซ โฮอา ปัรวาณ ||  นานกั เย โก อาป 
กณายดา โซ มูรัค กาวาร ||๑||  ม: ๓ ||  มนั กนุจรั ปีลกั คุรู กิอาน กนุดา แยห์ คินเจ แตห์้ ยาย ||  นานกั หสัตี กนุเด 
บา้ห์รา เพร็ เพร็ อุฉัร่ ปาย ||๒||  ปอรี ||  เตส็ อาแก อรัดาส เยน็ อุปายอา   ||    
     
 สตัคุร อปัณา เซว ซภั พลั ปายอา ||  อมัฤต ฮรั กา เนา สดา ติอ๋ายอา ||  ซนัตฺ ยนา แก ซงัค ์ดุค มิทายอา ||  นานกั เป๋ย 
อจินตฺ ฮรั ตัน๋ เน่ห์จลายอา ||๒o||  ศโลก ม: ๓ ||  เคต มิอาลา อุจีอา กัร๋ อุจา นิระโณ ||  แม่ฮลั ปักตี กัร๋ สะแร สะยณั 
ปาหุเณโอ ||  บะรัสนา ตา บะรัส กะนา บฮุร บรัแซ่ห์ กาเฮ ||  นานกั เตน็ห์ บลัฮารแณ ยนิห์ คุรมุข ปายอา มนั ม่าเฮ 
||๑||  ม: ๓ ||  มิธธา โซ โย ป่าวดา สะยณั โซ เย ราส ||  นานกั คุรมุข ยาณีแอ ยา โก อาป กเร ปัรกาซ ||๒||  ปอรี ||  
ปรัภ ปาส ยนั กี อรัดาส ตู สจัจา ซานอีํ ||  ตู รัควาลา สดา สดา ฮอ ตุตถฺ ติอ๋าอี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตเรอา ตู รเฮอา สมาอี 
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||  โย ดาส เตเร กี นินดา กเร เตส็ มาร ปะจาอี ||  จินตา ฉดั อจินตฺ รโฮ่ นานกั ลกั ปาอี ||๒๑||  ศโลก ม: ๓ ||  อาซา 
กรัตา ญกั โมอา อาซา มแร นา ยาย ||  นานกั อาซา ปูรีอา สจัเจ เซ็ว จิต ลาย ||๑||  ม: ๓ ||  อาซา มนัซา มรั ยายซี เยน็ 
กีตี โซ แล ยาย ||  นานกั เน่ห์จลั โก นฮี บาโฉ่ห์ ฮรั แก นาย ||๒||  ปอรี ||  อาเป   ยกตั อุปายโอน  กรั ปูรา ทาท ||  
อาเป   ซ่าห์ อาเป   วณัยารา อาเป   ฮี ฮรั หาท ||  อาเป   ซากรั อาเป   โบฮิทา อาเป   ฮี เควาท ||  อาเป   คุร เจลา แฮ 
อาเป   อาเป   ดะเซ กาท ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋าย ตู ซภั เกล็วคิ กาท ||๒๒||๑|| ซุถ     
 ราก กยูรี วาร แม่ห์ลา ๕   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๕ ||  อนัตรั คุร อาราถฺณา เยห์่วา ยปั คุร เนา ||  เนตรี สตัคุร เปคณา ซรัวณี ซุนณา คุร เนา ||  สตัคุร เซตี 
รัตเตอา ดรักา้ห์ ปาอีแอ เธา ||  กโฮ่ นานกั กริปา กเร ยสิ โน เอห์้ วทั เดย ์||  ญกั แม่ห์ อุตมั กา้ดีแอห์ วริะเล เกอี เกย ์
||๑||  ม: ๕ ||  รัคเค รคณัฮาร อาป อุบาริอนั ||  คุร กี แปรี ปาย กาจยฺ สวาเรอนั  ||  โฮอา อาป ดยัอาล มโน่ห์ นา 
วซิาริอนั ||  ซ่าถ ยนา แก ซงัค ์เป่าวย์ลั ตาริอนั ||  ซากตั นินดกั ดุสทฺ คิน ม่าเฮ บิดาริอนั ||  เตส็ ซาฮิบ กี เทก นานกั 
มแน ม่าเฮ ||    
     
 ยสิ ซิมรัต   ซุค โฮย สกัเล ดูค ยา่เฮ ||๒||  ปอรี ||  อะกลุ นิรันยนั ปุรัค อกมั อปารีแอ ||  สจัโจ สัจจา สจั สจั นิฮารีแอ 
||  กรู นา ยาแป กิช เตรี ต่ารีแอ ||  ซภัแซ เด ดาตาร เยต อุปารีแอ ||  อิกตั ซูต โปรย โยต ซนัยารีอา ||  หุกเม เป่าวย์ลั 
มัน่ฉฺ หุกเม ตารีแอ ||  ปรัภ ญีโอ ตุตถฺ ติอ๋าย โซย ยสิ ปาก มทารีแอ ||  เตรี กตั เมต็ ลคี นา ยาย ฮอ ตุตถฺ บลัฮารีแอ 
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||๑||  ศโลก ม: ๕ ||  ยา ตูน ํตุแซห์ เมฮรัวาน อจินตฺ วแซ่ห์ มนั ม่าเฮ ||  ยา ตูน ํตุแซห์ เมฮรัวาน นอ เน็ถ กัร๋ แม่ห์ ป้าเฮ 
||  ยา ตูน ํตุแซห์ เมฮรัวาน ตา คุร กา มนัตรึ กมาเฮ ||  ยา ตูน ํตุแซห์ เมฮรัวาน ตา นานกั สจั สะมาเฮ ||๑||  ม: ๕ ||  กิตี 
แบฮ้นัห์ แบห์้เณ มุจ วยาเอน็ วจัยฺ ||  นานกั สจัเจ นาม เวณ็ กิแซ นา รฮีอา ลจัยฺ ||๒||  ปอรี ||  ตุตถฺ ติอ๋าเอน็ห์ เบด 
กะเตบา ซณั คะเร ||  กณัตี กณี นา ยาย เตแร ดรั ปเร ||  บรัมห์เม ตุตถฺ ติอ๋าเอน็ห์ อิมดรึ อินดราสฺณา ||  ซงักรั บิซนั 
อวตาร ฮรั ยสั มุค ปะณา ||  ปีร ปิกาบรั เซค มซาเอก็ ออลีเอ ||  โอต โปต นิรังการ กทั กทั มอลีเอ ||  กโูรห์ กเร 
วณิาส ตัร่เม ตะกีแอ ||  เยต็ เยต็ ลาเอห์้ อาป เตต็ เตต็ ลกีแอ ||๒||  ศโลก ม: ๕ ||  จงักิอาอี อาลกั กเร บุริอาอี โฮย เซรฺ 
||  นานกั อจัยฺ กลั อาวซี กาพลั พา่ฮี เปรฺ ||๑||  ม: ๕ ||  กิตีอา กดุัง๋ คุฉ่า ทีแอ นา เห็ต ||  นานกั แต แซ่ห์ ดะเกอา มนั 
แม่ห์ สจัจา เมต็ ||๒||  ปอรี ||  ฮอ มาโก ตุแฉ่ ดยัอาล กรั ดาซา โกเลอา ||  นอ เน็ถ ปาอี ราจยฺ ยวีา โบเลอา ||  อมัฤต 
นาม นิถาน ดาซา กัร๋ กะหน่า ||  เตน็ แก ซงัค ์นิฮาล ซรัวณี ยสั สุณา ||  กมาวา เตน็ กี การ สะรีร ปวติ โฮย ||  ปะคา 
ปาณี ปีส บิกซา แปรฺ โต๋ย ||  อาโปห์ กะชู นา โฮย ปรัภ นะดรั นิฮาลีแอ ||  โม่ห์ นิรคุณ ดิแจ เทา ซนัตฺ ตะรัม ซาลีแอ 
||๓||  ศโลก ม: ๕ ||  ซายนั เตเร จรัน กี โฮย รฮ่า สดั ตู๋ร ||  นานกั สรัณ ตุห่ารีอา เปโค สดา ฮยรู ||๑||  ม: ๕ ||  ปะติต 
ปุนีต อซงัคฺ โฮเอ ฮรั จรัณี มนั ลาก ||  อธัสธั ตีรัท นาม ปรัภ ยสิ นานกั มสัตกั ปาก ||๒||  ปอรี ||  เน็ต ยปัปีแอ ซาส 
กิราส เนา ปัรวดัการ ดา ||  ยสิ โน กเร รฮมั เตส็ นา วซิารดา ||  อาป อุปาวณัฮาร อาเป   ฮี มารดา ||    
     
 ซภั กิช ยาแณ ยาณ บุจฉฺ วจีารดา ||  อเน็ก รูป คิน ม่าเฮ กดุรัต ต่ารฺดา ||  ยสิ โน ลาย สจั ติแซห์ อุถ่ารฺดา ||  ยสิ แด 
โฮแว วลั โซ กะเด นา ฮารฺดา ||  สดา อะปัก ดีบาณ แฮ ฮอ เตส็ นมสัการฺดา ||๔||  ศโลก ม: ๕ ||  กาม กโรถ โลภ 
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โชดีแอ ดีแย อคนั ยลาย ||  ยวีเดอา เน็ต ยาปีแอ นานกั ซาจา เนา ||๑||  ม: ๕ ||  ซิมรัต   ซิมรัต   ปรัภ อาปณา ซภั พลั 
ปาเอ อา้ห์  ||  นานกั นาม อราเถ่อา คุร ปูแร ดีอา มิลาย ||๒||  ปอรี ||  โซ มุกตา ซนัซาร เย คุร อุปเดเซอา  ||  เตส็ กี กอี 
บลาย มิเท อนัเดเซอา ||  เตส็ กา ดรัซนั เดค ยกตั นิฮาล โฮย ||  ยนั แก ซงัค ์นิฮาล ปาปา แมลฺ โต๋ย ||  อมัฤต ซาจา 
เนา โอแท ยาปีแอ ||  มนั โก โฮย ซนัโตค ปุกคา ตร่าปีแอ ||  ยสิ กทั วสัเซอา เนา เตส็ บนัถัน่ กาทีแอ ||  คุร ปัรสาด 
กิแน วริะแล ฮรั ตัน๋ คาทีแอ ||๕||  ศโลก ม: ๕ ||  มนั แม่ห์ จิตโว จิตวฺนี อุดมั  กะโร อุธ นีต ||  ฮรั กีรตนั กา อา้ห์โร 
ฮรั เดโฮ นานกั เก มีต ||๑||  ม: ๕ ||  ดริสทฺ ต๋าร ปรัภ ราเคอา มนั ตนั รัตตา มูล ||  นานกั โย ปรัภ ป่าณีอา มโร วจิารี 
ซูล ||๒||  ปอรี ||  ญีอ ์กี บิรทา โฮย โซ คุร แป้ห์ อรัดาส กรั ||  โฉด เซอาณปั สกลั มนั ตนั อรัป ตัร๋ ||  ปูโญห์ คุร เก 
แปรฺ ดุระมตั ยาย ยรั ||  ซ่าถ ยนา แก ซงัค ์เป่าวย์ลั บิคมั ตรั ||  เซโวห์่ สตัคุร เดว อะแก นา มโร่ห์ ดรั ||  คิน แม่ห์ กเร 
นิฮาล อูเณ ซุภรั ป๋ัร ||  มนั โก โฮย ซนัโตค ติอ๋าอีแอ สดา ฮรั ||  โซ ลกา สตัคุร เซว ยาโก กะรัม ตุ๋ร ||๖||  ศโลก ม: ๕ 
||  ลกัรี สุทาน โยรัณห่าแร โยรีอา ||  นานกั แล่ห์รี ลคั แซ อาน ดุบณั เดย ์นา มา ปิรี ||๑||  ม: ๕ ||  บนั ป่ีฮาวแล เห็ก 
ซาที ลถมั ดุค ฮรัตา ฮรั นามา ||  บลั บลั ยาอี ซนัตฺ เปอาเร นานกั ปูรัน กามาน ํ||๒||  ปอรี ||  ปาอีอนั ซภั นิถาน เตแร 
รังค ์รัตเตอา ||  นา โฮว ีปะโชเตา ตุตถฺ โน ยปัเตอา ||  ปฮุจ นา สะแก  โกย เตรี เทก ยนั ||  คุร ปูเร วา่โฮ วา่โฮ ซุค 
ลฮ่า จิตาร มนั ||  คุร แป้ห์ ซิพตั ปันด๋าร กรัมี ปาอีแอ ||  สัตคุร นะดรั นิฮาล บฮุร นา ต่าอีแอ ||  รัคแค อาป ดยัอาล 
กรั ดาซา อาปเณ     ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม ยวีา ซุณ      สุเณ ||๗||    
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 ศโลก ม: ๕ ||  เปรม ปะโทลา แต แซ่ห์ ดิตา ดะกณั ก ูปัต เมรี ||  ดานา บีนา ซาอี แมดา นานกั ซาร นา ยาณา เตรี 
||๑||  ม: ๕ ||  แตแด ซิมรัณ ฮภั กิช ลถมั บิคมั นา ดิธมั โกอี ||  ยสิ ปัต รัคแค สัจจา ซาฮิบ นานกั เมท นา สะแก  โกอี 
||๒||  ปอรี ||  โฮแว ซุค กะหน่า ดอี ติอ๋ายแอ ||  วนัแญ โรคา ก่าณ ฮรั คุณ กายแอ ||  อนัดรั วรัแต ธาฎ ปรัภ จิต 
อายแอ  ||  ปูรัน โฮแว อาส นาย มนั วซายแอ ||  โกย นา ลแก บิฆนั อาป กวายแอ ||  กิอาน ปะดารัท มตั คุร เต 
ปายแอ ||  เตน็ ปาเอ ซภัเภ โทก ยสิ อาป ดิวายแอ ||  ตูน ํซภันา กา คซมั ซภั เตรี ชายแอ ||๘||  ศโลก ม: ๕ ||  นดี 
ตรันดฺรี แมดา โคจยฺ นา คุมแภ มัน่ฉฺ โมฮบับตั เตรี ||  ตอ แซ่ห์ จรัณี แมดา ฮีอรา ซีตมั ฮรั นานกั ตุลฮา เบรี ||๑||  ม: 
๕ ||  ยนิาห์ ดิซนัดฺเรอา ดุระมตั วนัแญ มิตรึ อะซาดะเร เซอี ||  ฮอ ดูเด่ที ญกั สบายอา ยนั นานกั วริะเล เกอี ||๒||  
ปอรี ||  อาแว   ซาฮิบ จิต เตเรอา ปักตา ดิเธอา ||  มนั กี กะทีแอ แมลฺ ซ่าถ ซงัค ์วเุธอา ||  ยนมั มรัณ ป๋อ กะทีแอ ยนั 
กา สบดั ยปั ||  บนัถัน่ โคลนัห์ ซนัตฺ ดูต ซภั ยา่เฮ ฉปั ||  เตส็ เซ็ว ลาเอน็ห์ รังค ์ยสิ ดี ซภั ต่ารีอา ||  อูจี  ฮูน ํอูจา ทาน 
อะกมั อปารีอา ||  แรณ ดินสั กรั โยร ซาส ซาส ติอ๋าอีแอ ||  ยา อาเป   โฮย ดยัอาล ตาน ํปะกตั ซงัค ์ปาอีแอ ||๙||  
ศโลก ม: ๕ ||  บาร วดิานแร ฮุนมสั ตุ่มมสั กกูา ปอีอา ร่าฮี ||  ตอ แซ่ห์ เซตี ลกัรี โดรี นานกั อนดั เซตี บนั กา้ฮี ||๑||  
ม: ๕ ||  สจัจี แบสกั ตินาห์ ซงัค ์ยนิ ซงัค ์ยปัปีแอ เนา ||  เตน็ห์ ซงัค ์ซงัค ์นา กีใจ นานกั ยนิา อาปณา สุเอา ||๒||  
ปอรี ||  ซา เวลา ปัรวาณ เยต็ สตัคุร เป่เทอา ||  โฮอา ซาถู่   ซงัค ์เพร็ ดูค นา เตเทอา ||  ปายอา เน่ห์จลั ทาน เพร็ กรัภ 
นา เลเทอา ||  นดัรี อายอา  เอก็ สกลั บรัมห์เมเทอา ||  ตตั กิอาน ลาย คิอ๋าน ดริสทฺ สเมเทอา ||  ซภัโภ ยปัปีแอ ยาป เย 
มุคโคห์ โบเลเทอา ||  หุกเม บุจฉฺ นิฮาล ซุค ซุเคเทอา ||  ปะรัค คยาแน ปาเอ เซ บฮุร นา โคเทอา ||๑o||  ศโลก ม: ๕ ||  
วโิช่เฮ ยาํบูร คะเว นา วนัญนั กาคเร ||  เย โซ ตะณี มิลนั นานกั ซุค ซมับูห์้ สจั ||๑||    
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 ม: ๕ ||  ยมีิ วซนัดี ปาณีแอ อีถณั  รัคแค ป่าเฮ ||  นานกั โซ สะโฮ อา้ห์  ยา แก อาดัล๋ ฮภั โก ||๒||  ปอรี ||  เตเร กีเต 
กมั ตุแถ่ ฮี โกจะเร ||  โซอี วรัแต ญกั เย กีอา ตุตถฺ ตุเร ||  บิซมั เป๋ย บิสมาด เดค กดุรัต เตรีอา ||  สรัณ ปะเร เตรี ดาส 
กรั กตั โฮย เมรีอา ||  เตแร หทั นิถาน ป่าแว เตส็ เดห์้ ||  ยสิ โน โฮย ดยัอาล ฮรั นาม เซอ ์เล่ห์ ||  อะกมั อะโกจรั 
เบอนัตฺ อนัตฺ นา ปาอีแอ ||  ยสิ โน โฮเอ กริปาล โซ นาม ติอ๋าอีแอ ||๑๑||  ศโลก ม: ๕ ||  กรัชีอา พิรัน สุเอา นา 
ยาณนัห์ สุญีอา ||  เซอี มุค ดิซนั นานกั รัตเต เปรม รัส ||๑||  ม: ๕ ||  โคย ีลถมั โคจยฺ ฉะดีอา อุยาร ||  แต แซ่ห์ ดิตี 
วาร นานกั เคต นา ฉิใย ||๒||  ปอรี ||  อาราโถ่ห์ สจัจา โซย ซภั กิช ยสิ ปาส ||  ดุฮา ศิเรอา    คซมั อาป คิน แม่ห์ กเร 
ราส ||  เตอาโกห์ สกลั อุปาว  เตส็ กี โอท กะโฮ ||  ปอ ซรัณาอี ปัจยฺ ซุคี ฮูน ํซุค ลโฮ่ ||  กะรัม ตะรัม ตตั กิอาน ซนัตา 
ซงัค ์โฮย ||  ยปัปีแอ อมัฤต นาม บิฆนั นา ลแก โกย ||  ยสิ โน อาป ดยัอาล เตส็ มนั วเุธอา ||  ปาอีอนัห์ ซภั นิถาน 
ซาฮิบ ตุเธอา ||๑๒||  ศโลก ม: ๕ ||  ลถมั ลภณัฮาร กะรัม กรันโด มา ปิรี ||  อิโก ศิรยณัฮารฺ นานกั เบอา นา ปซีแอ 
||๑||  ม: ๕ ||  ปาปเรอา ปะชาร บาณ สจาวา ซนัห์ แก ||  คุร มนัตรึรา จิตาร นานกั ดุค นา ทีวยั ||๒||  ปอรี ||  วา่โฮ 
วา่โฮ ศิรยณัฮารฺ ปาอีอนั ธาฎ อาป ||  ญีอ ์ยนัตฺ เมฮรัวาน เตส็ โน สดา ยาป ||  ดยัอา ต่ารี ซมัรัท จุเก เบล็ บิลาป ||  
นทัเธ่ ตาป ดุค โรค ปูเร คุร ประตาป ||  กีตีอนั อาปณี  รัค กะรีบ นิวาจยฺ ทาป ||  อาเป   เลยอนั ฉะดาย บนัถัน่ สกลั 
กาป ||  ติซนั บุฉ่ี อาส ปุนนี มนั ซนัโตค ตราป ||  วดัดี ฮูน ํวดัดา อปารฺ คซมั ยสิ เลป นา ปุน ปาป ||๑๓||  ศโลก ม: ๕ 
||  ยาโก เป๋ย กริปาล ปรัภ ฮรั ฮรั เซอี ยปาต ||  นานกั ปรีต ลกี เตน็ ราม เซ็ว เป่ทตั ซ่าถ ซงักาต ||๑||  ม: ๕ ||  ราม 



549 

รโม่ห์ บดัป่ากีโฮ ยลั ทลั มฮีอลั โซย ||  นานกั นาม อราถิแอ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๒||  ปอรี ||  ปักตา กา โบเลอา 
ปัรวาณ แฮ ดรักา้ห์ ปแว ทาย ||  ปักตา เตรี เทก รัตเต สจั นาย ||  ยสิ โน โฮย กริปาล เตส็ กา ดูค ยาย ||    
     
 ปะกตั เตเร ดยัอาล โอนาห์ เมฮรั ปาย ||  ดูค ดะรัด วดั โรค นา โป้เฮ เตส็ มาย ||  ปักตา เอห์้ อถารฺ คุณ โควนิดฺ กาย ||  
สดา สดา เดน็ แรณ อิโก เอก็ ติอ๋าย ||  ปีวตั อมัฤต นาม ยนั นาเม รเฮ่ อะขาย ||๑๔||  ศโลก ม: ๕ ||  โกท บิฆนั เตส็ 
ลากเต ยสิ โน วสิแร เนา ||  นานกั อนัเดน็ บิลปัเต เยว็ ซุนแญ กัร๋ เกา ||๑||  ม: ๕ ||  ปิรี มิลาวา ยา ทีแอ ซาอี สุห่าว ี 
รุต ||  กะรี โม่ฮตั แน่ห์ วสีแร นานกั รวแีอ เน็ต ||๒||  ปอรี ||  ซูระปีร วรีอาม กิแน นา โห่รีแอ || พอจยฺ สตาณี หาธ 
ปันจา โยรีแอ ||  ดสั นารี ออถูต เดน จะโมรีแอ ||  เยณ็ เยณ็ แลนห์ รลาย เอโ้ฮ เอนา โลรีแอ ||  ตแร คุณ เอน็ แก วสั 
กิแน นา โมรีแอ ||  ปะรัม โกท มายอา คาอี กโฮ่ กิต เบถ็ โตรีแอ ||  คุร ปูรา อาราถ บิคมั ดลั โพรีแอ ||  ฮอ เตส็ อะแก 
เดน็ ราต รฮ่า กรั โยรีแอ ||๑๕||  ศโลก ม: ๕ ||  เกล็วคิ ซภัเภ อุตรัน นีต นีต คุณ เกา ||  โกท กะเลซา อูปแยห์่ นานกั 
บิสแร เนา ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั สตัคุร เป่ทิแอ ปูรี โฮแว ยกุตั ||  ฮซนัเดอา เคลนัเดอา แปนนัเดอา คาวณัเดอา วเิจ 
โฮแว มุกตั ||๒||  ปอรี ||  โซ สตัคุร ตัน๋ ตัน๋ เยน็ ปะรัม กรั โตเรอา ||  โซ สตัคุร วา่โฮ วา่โฮ เยน็ ฮรั เซ็ว โยเรอา ||  
นาม นิถาน อคุท คุร เดย ์ดารูโอ ||  มฮ่า โรค บิกราล ติแน บิดารูโอ ||  ปายอา นาม นิถาน บฮุต คยาเนอา ||  ยติา ยนมั 
อปารฺ อาป ปะชาเนอา ||  แม่ห์มา กฮี นา ยาย คุร ซมัรัท เดว ||  คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซุร อปัราํปัร อลคั อเป่ว ||๑๖||  
ศโลก ม: ๕ ||  อุดมั  กเรเดอา ญีโอ ตูน ํกมาวเดอา ซุค ปุ่นจฺ ||  ติอ๋ายเดอา ตูน ํประภู เมล็ นานกั อุตรี จินตฺ ||๑||  ม: ๕ 
||  ซุภ จินตนั โคบินดฺ รมณั นิรมลั ซาถู่   ซงัค ์||  นานกั นาม นา วสิโร เอก็ กะรี กรั กิรปา ปักวนัตฺ ||๒||  ปอรี ||  เตรา 



550 

กีตา โฮย ตา กาเฮ ดรัปีแอ ||  ยสิ เมล็ ยปัปีแอ เนา เตส็ ญีโอ อรัปีแอ ||  อายแอ  จิต นิฮาล ซาฮิบ เบสุมาร ||  เตส็ โน 
โป้เฮ กวณั ยสิ วลั นิรังการ ||  ซภั กิช เตส็ แก วสั นา โกอี บา้ห์รา ||  โซ ปักตา มนั วธุา สจั สมาห์รา ||  เตเร ดาส 
ติอ๋าเอน็ ตุตถฺ ตูน ํรัคคณั วาเลอา ||    
     
 ศิร ซภันา ซมัรัท นะดรั นิฮาเลอา ||๑๗||  ศโลก ม: ๕ ||  กาม กโรถ มดั โลภ โม่ห์ ดุสทฺ บาสฺนา นิวาร ||  ราค เล่โฮ 
ปรัภ อาปเณ     นานกั สดั บลัฮาร ||๑||  ม: ๕ ||  คานเํดอา คานเํดอา โม่ห์ กะธา แปนนัเดอา ซภั องัค ์||  นานกั ตริก 
ตินา ดา ยเีวอา ยนิ สจั นา ลโก รังค ์||๒||  ปอรี ||  เยว็ เยว็ เตรา หุกมั ติแว เตว็ โฮวณา ||  แยห์ แยห์ รัคแคห์ อาป แตห์้ 
ยาย คะโรวณา ||  นาม เตแร แก รังค ์ดุระมตั โต่วณา ||  ยปั ยปั ตุตถฺ นิรังการ ปะรัม ป๋อ โควณา ||  โย เตแร รังค ์
รัตเต เซ โยน นา โยวณา ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก็ แนณ อโลวฺณา ||  ยนีิห์ ปะชาตา หุกมั เตน็ห์ กะเด นา โรวณา ||  เนา 
นานกั บคัศีส มนั ม่าเฮ ปโรวณา ||๑๘||  ศโลก ม: ๕ ||  ยวีเดอา นา เจเตโอ โมอา รลนัดฺโร คาก ||  นานกั ดุนีอา ซงัค ์
กดุาเรอา ซากตั มูร นะปาก ||๑||  ม: ๕ ||  ยวีเดอา ฮรั เจเตอา มรันเดอา ฮรั รังค ์||  ยนมั ปะดารัท ตาเรอา นานกั ซาถู่   
ซงัค ์||๒||  ปอรี ||  อาด ยกุาดี อาป รัคคณั วาเลอา ||  สจั นาม กรัตาร สจั ปซาเรอา ||  อูณา กฮี นา โฮย กะเท กทั 
ซาเรอา ||  เมฮรัวาน ซมัรัท อาเป   ฮี ก่าเลอา ||  ยนิห์ มนั วธุา อาป เซ สดา สุคาเลอา ||  อาเป   รจนั รจาย อาเป   ฮี 
ปาเลอา ||  ซภั กิช อาเป   อาป เบอนัตฺ อปาเรอา ||  คุร ปูเร กี เทก นานกั ซมัหม่าเลอา ||๑๙||  ศโลก ม: ๕ ||  อาด มตัถฺ 
อรั อนัตฺ ปัรเมซรั รเคอา ||  สตัคุร ดิตา ฮรั นาม อมัฤต จะเคอา ||  ซ่าถ่า ซงัค ์อปารฺ อนัเดน็ ฮรั คุณ รแว ||  ปาเอ 
มโนรัท ซภั โยนี แน่ห์ ปะแว ||  ซภั กิช กรัเต หทั การัณ โย กแร ||  นานกั มงัแก ดาน ซนัตา ตู๋ร ตแร ||๑||  ม: ๕ ||  
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เตส็ โน มนั วซาย เยน็ อุปายอา   ||  เยน็ ยนั ติอ๋ายอา คซมั เตน็ ซุค ปายอา ||  สพลั ยนมั ปัรวาน คุรมุข อายอา  ||  
หุกแม บุจฉฺ นิฮาล คซมั พรุมายอา ||  ยสิ โฮอา อาป กริปาล โซ แน่ห์ ปัรหม่ายอา ||  โย โย ดิตา คซมั โซอี ซุค 
ปายอา ||  นานกั ยแิซห์ ดยัอาล บุฉ่าเอ หุกมั เมต็ ||  ยแิซห์ ปุหล่าเอ อาป มรั มรั ยแมห์ เน็ต ||๒||  ปอรี ||  นินดกั มาเร 
ตตักาล คิน ทิกณั นา ดิเต ||  ปรัภ ดาส กา ดุค นา เคาว ์สแกห์ พรั โยนี ยเุต ||    
     
 มทัเท วาล ปะชาริอนั ยมั มารัก มุเต ||  ดุค ลแก บิลลาเณอา นรัก โก๋ร สุเต ||  กนัธฺ ลาย ดาส รคิอนั นานกั ฮรั สเต 
||๒o||  ศโลก ม: ๕||  ราม ยปัโปห์ วดัป่ากีโฮ ยลั ทลั ปูรัน โซย ||  นานกั นาม ติอ๋ายแอ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๑||  ม: 
๕ ||  โกท บิฆนั เตส็ ลากเต ยสิ โน วิสแร เนา ||  นานกั อนัเดน็ บิลปัเต เยว็ ซุนแญ กัร๋ เกา ||๒||  ปอรี ||  ซิมมรั ซิมมรั 
ดาตาร มโนรัท ปูเรอา ||  อิช ปุนนี มนั อาส เกย วซูิเรอา ||  ปายอา นาม นิถาน ยสิ โน ป่าลดา ||  โยต มิลี ซงัค ์โยต 
รเฮอา ก่าลดา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ วเุธ เตต็ กัร๋ ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ ยนมั นา ตะฮ่า มรั ||  ซาฮิบ เซวกั เอก็ เอก็ 
ดริสทายอา ||  คุร ประสาด นานกั สจั สมายอา ||๒๑||๑||๒|| ซุถ      
 ราก กยูรี ปักตา กี บาณี              เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศิรี  กะบีร ญีโอ กา จอปะดา กัร๋ ๒ ดูยา ||  จาร ปาว โดย เซ็งค ์กงุค ์มุค ตบั แกเซ กนุ กอีแฮ ||  อูธตั แบธตั เธกา 
ปัรแฮ ตบั กตั มูด ลุกยัแฮ ||๑||  ฮรั เบน็ แบลฺ บิราเน โฮอีแฮ ||  พาเท นากนั ทูเท กาถนั โกโด โก ปุส คอีแฮ ||๑|| รเฮา 
||  ซาโร เดน็ โดลตั บนั มฮีอา อจัโยห์ นา เปท อะไขแฮ ||  ยนั ปักตนั โก กะโฮ นา มาโน กีโอ อปัโน ปอีแฮ ||๒||  
ดุค ซุค กะรัต มฮ่า ปะหราํ บูโด อเน็ก โยน ป่ัรมยัแฮ ||  รตนั ยนมั โคยโอ ปรัภ บิสเรโอ เอห์้ ออซรั กตั ปอีแฮ ||๓||  
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ประมตั พิรัต เตลกั เก กปั เยว็ กตั เบน็ แรน บิฮยัแฮ ||  แกฮ้ตั กะบีร ราม นาม เบน็ มูนดฺ ตุเน ปัชใตแฮ ||๔||๑||  กยูรี 
กัร๋ ๓ ||  มุส มุส โรแว กะบีร กี มาอี ||  เอ บาริก แกเซ ยแีวห์ รฆุราอี ||๑||  ตนันา บุนนา ซภั ตะเยโอ แฮ กะบีร ||  ฮรั 
กา นาม เลค็ ลีโอ สะรีร ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั ตากา บาโฮ เบฮี ||  ตบั ลกั บิสแร ราม สเน่ฮี ||๒||  โอชี มตั เมรี ยาต 
ยลุ่าฮา ||  ฮรั กา นาม ลเฮโอ แม ล่าฮา ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เมรี มาอี ||  ฮมัรา เอน็ กา ดาตา เอก รฆุราอี ||๔||๒||     
     
 กยูรี ศิรี  นามเดว ญี เก ปะเด กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยอ ราจยฺ เดห์้ ตา กวนั บดาอี ||  ยอ ปีค มงักาแวห์่ ตา เกอา กทั ยาอี ||๑||  ตูน ํฮรั ปัจยฺ มนั เมเร ปัด นิรบาน ||  บฮุร 
นา โฮย เตรา อาวนั ยาน ||๑|| รเฮา ||  ซภั แต อุปาอี  ปะรัม ปุหล่าอี ||  ยสิ ตูน ํเดแวห์่ ติแซห์ บุฉ่าอี ||๒||  สตัคุร มิแล 
ตา แซ่ห์ซา ยาอี ||  กิส ฮอ ปูโญ ดูยา นะดรั นา อาอี  ||๓||  เอแก ปาทรั กีแย เป๋า ||  ดูแย ปาทรั ตะรีแอ เปา ||  เย โอห์้ 
เดว็ ตา โอห์้ ป๋ี เดวา ||  แกห์้ นามเดว็ ฮมั ฮรั กี เซวา ||๔||๑||  กยูรี กัร๋ ๑ ||  มแล นา ลาแช ปารฺ มโล ปัรมะลีโอ แบโธ 
รี อาอี  ||  อาวตั กิแน นา เปเคโอ เกาแน ยาแณ รี บาอี ||๑||  กอณ กะแฮ เกณ็ บูฉ่ีแอ รมยัอา อากลุ รี บาอี ||๑|| รเฮา ||  
เยว็ อากาแซ ปังคีอะโล โคจยฺ นิรเคโอ นา ยาอี ||  เยว็ ยลั ม่าแฉ่ มาชะโล มารัก เปคโณ นา ยาอี ||๒||  เยว็ อากาแซ 
กะรูอโ์ล มริก ตริสนา ปะเรอา ||  นาเม เจ สุอามี บีธโล เยน็ ตีแน ยเรอา ||๓||๒||     
 กยูรี ศิรี  รวดิาส ญี เก ปะเด กัร๋ ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดูตถฺ ตา บชัแร ทโนห์ บิทาเรโอ ||  พลู ปะห์วรั ยลั มีน บิกาเรโอ ||๑||  มาอี โคบินดฺ ปูญา กฮ่า แล จราโว ||  อวรฺั นา 
พลู อนูป นา ปาโว ||๑|| รเฮา ||  แมลากรั เบเร่ห์ แฮ โป่ยองักา ||  บิค อมัฤต บะแซ่ห์ เอก็ ซงักา ||๒||  ตู่ป ดีป 
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นอีเบแดห์ บาซา ||  แกเซ ปูญ กแร่ห์ เตรี ดาซา ||๓||  ตนั มนั อรัโป ปูญ จราโว ||  คุร ปัรสาด นิรันยนั ปาโว ||๔||  
ปูญา อรัจา อา้ห์  นา โตรี ||  แกห์้ รวดิาส กวนั กตั โมรี ||๕||๑||     
 กยูรี ศิรี  ตริโลจนั ญีโอ เก ปะเด กัร๋ ๑        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อนัตรั มลั นิรมลั นฮี กีนา บา้ฮรั เป๋ค อุดาซี   ||  ฮิรแด กมลั กทั บรัมห์ นา จีนาห์ กาเฮ เป่ยอา ซนัเนอาซี ||๑||    
     
 ป่ัรเม ปู่ ลี เร แย จนัดา ||  นฮี นฮี จีเนห์อา ปัรมานนัดา ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ กัร๋ คายอา เป็นดฺ บะถ่ายอา คินทา มุนดา 
มายอา ||  ปู๋ ม มซาณ กี ปะซมั ลกาอี คุร เบน็ ตตั นา ปายอา ||๒||  กาย ยปัโปห์ เร กาย ตะโปห์ เร กาย บิโลโวห์่ ปาณี 
||  ลคั จอราซีห์ เยน็ห์ อุปาอี  โซ ซิมโร่ห์ นิรบาณี ||๓||  กาย กมนัดลั กาปรีอา เร อธัสธั กาย พิร่าฮี ||  บะดิต ตริโลจนั 
ซุน เร ปราณี กณั เบน็ กา้ห์ เก ป้าฮี ||๔||๑||  กยูรี ||  อนัตฺ กาล โย ลชัมี ซิมแร แอซี   จินตา แม่ห์ เย มแร ||  สรัป โยน 
วลั วลั ออตฺแร ||๑||  อรี บาอี โคบิด นาม มตั บีสแร || รเฮา ||  อนัตฺ กาล โย อิสตรี ซิมแร แอซี   จินตา แม่ห์ เย มแร ||  
เบสวา โยน วลั วลั ออตฺแร ||๒||  อนัตฺ กาล โย ลรัเก ซิมแร แอซี   จินตา แม่ห์ เย มแร ||  ซูกรั โยน วลั วลั ออตฺแร 
||๓||  อนัตฺ กาล โย มนัดรั ซิมแร แอซี   จินตา แม่ห์ เย มแร ||  เปรต โยน วลั วลั ออตฺแร ||๔||  อนัตฺ กาล นาราเอณ็ 
ซิมแร แอซี   จินตา แม่ห์ เย มแร ||  บะดตั ติโลจนั เต นรั มุกตา ปีตาํบรั วา เก ริแด บแซ ||๕||๒||     
 กยูรี ศิรี  แยเดว ญีโอ กา ปะดา กัร๋ ๔       เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ปัรมาด ปุรัคมฺโนปิมงั สตั อาด ป๋าว รตงั ||  ปัรมดัภุตงั ปัรกริต ปรัง ยดัจินตฺ สรับ   กะตงั ||๑||  เกวลั ราม นาม 
มโนรฺมงั ||  บดั อมัฤต ตตั เมยองั ||  นา ดะโนต ยสัมระเณน ยนมั ยราตถฺ มรัณ เป่ยองั ||๑|| รเฮา ||  อิชสั ยมาด 
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ปราเภองั ยสั สวสัตฺ สุกริต กริตงั ||  เป๋าว ์ปู๋ ต ป๋าว สะมะเบองั ปัรมงั ประซนัมิดงั ||๒||  โลผาด ดริสทฺ ปัร กแร่ฮงั 
ยดับิตถฺ อาจรัณงั ||  ตจัยฺ สกลั  โดห์กริต ดุรมะตี ปัจยฺ จกักระถรั ซรัณงั ||๓||  ฮรั ปะกตั นิจยฺ เน่ห์เกวลา ริด กรัมฺณา 
บจัซา ||  โยเกน กิง ยะเกน กิง ดาเนน กิง ตปัซา ||๔||  โคบินดฺ โคบินเดต ยปั นรั สกลั  เซ็ถ ปะดงั ||  แยเดว อายโอ 
ตสั สพัทงั เป๋าว ์ปู๋ ต สรับ   กะตงั ||๕||๑||     
     
 
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||    
 เซวกั ยนั บเน ธากรุ เลว็ ลาเก ||  โย ตุมรา ยสั แกห์้เต คุรมตั เตน็ มุค ปาก สป่าเก ||๑|| รเฮา ||  ทูเท มายอา เก บนัถัน่ 
พา่เฮ ฮรั ราม นาม เลว็ ลาเก ||  ฮมัรา มนั โม่เฮโอ คุร โม่ฮนั ฮมั บิซมั ไป๋ มุค ลาเก ||๑||  สักลี แรณ โซอี อนัเถ่อารี คุร 
กินจตั กิรปา ยาเก ||  ยนั นานกั เก ปรัภ ซุนดรั สุอามี โม่ห์ ตุม ซรั อวรฺั นา ลาเก ||๒||๑||  เดวกนัถ่ารี ||  เมโร ซุนดรั 
กโฮ่ มิแล กิต กะลี ||  ฮรั เก ซนัตฺ บตาโวห์่ มารัก ฮมั ปีแช ลาก จลี ||๑|| รเฮา ||  ปริอา เก บจนั สุคาเน  ฮีอแร เอห์้  
จาล บนี แฮ ปะลี ||  ลทัรี มะถุรี ธากรุ ป่าอี โอห์้ ซุนดรั ฮรั ดุ๋ล มิลี ||๑||  เอโก ปเร็ว ซะคีอา ซภั ปริแอ กี โย ป่าแว 
เป็ร ซา ปะลี ||  นานกั กะรีบ เกอา กแร บิจารา ฮรั ป่าแว เตต็ ร่าห์ จลี ||๒||๒||  เดวกนัถ่ารี ||  เมเร มนั มุค ฮรั ฮรั ฮรั 
โบลีแอ ||  คุรมุข รังค ์จลูแล ราตี ฮรั เปรม ป่ีนี โจลีแอ ||๑|| รเฮา ||  ฮอ พิโร ดิวานี อาวลั บาวลั เตส็ การัณ ฮรั โด่ลีแอ 
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||  โกอี เมแล เมรา ปรีตมั เปอารา ฮมั เตส็ กี กลุ โกลีแอ ||๑||  สตัคุร ปุรัค มนาโวห์่ อปันา ฮรั อมัฤต ปี โจ่ลีแอ ||  คุร 
ประสาด ยนั นานกั ปายอา ฮรั ลาถ่า เดห์้ โทลีแอ ||๒||๓||  เดวกนัถ่ารี ||  อบั ฮมั จลี ธากรุ แป้ห์ ฮาร ||  ยบั ฮมั สรัณ 
ประภู กี อาอี  ราค ประภู ป่าแว มาร ||๑|| รเฮา ||    
     
 โลกนั กี จตุราอี อุปมา เต แบซนัตรั ยาร ||  โกอี ปะลา กโฮ่ ป่าแว บุรา กโฮ่ ฮมั ตนั ดีโอ แฮ ด๋าร ||๑||  โย อาวตั 
สรัณ ธากรุ ปรัภ ตุมรี เตส็ ราโค่ห์ กิรปา ต๋าร ||  ยนั นานกั สรัณ ตุมารี ฮรั ญีโอ ราโค่ห์ ลาจยฺ มุราร ||๒||๔||  
เดวกนัถ่ารี ||  ฮรั คุณ กาแว ฮอ เตส็ บลัฮารี ||  เดค เดค ยวีา ซ่าถ คุร ดรัซนั ยสิ ฮิรแด นาม มุรารี ||๑|| รเฮา ||  ตุม 
ปวติตรึ ปาวนั ปุรัค ปรัภ สุอามี ฮมั เกว็ กรั มิแล่ห์ ยธูารี ||  ฮมัแร ยเีอ โฮรฺ มุค โฮรฺ โหต แฮ ฮมั กรัมฮีณ กริูอารี ||๑||  
ฮมัรี มุดรึ นาม ฮรั สุอามี ริด อนัตรั ดุสทฺ ดุสทารี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ สุอามี ยนั นานกั สรัณ ตุหม่ารี ||๒||๕||  
เดวกนัถ่ารี ||  ฮรั เก นาม บินา ซุนดรั แฮ นกัที ||  เยว็ เบสุอา เก กัร๋ ปูต ยมตั แฮ เตส็ นาม ปะเรโอ แฮ ตรักกะที ||๑|| 
รเฮา ||  ยนิ แก ฮิรแด น่าเฮ ฮรั สุอามี เต บิกรั รูป เบรักที ||  เยว็ นิกรุา บโฮ่ บาตา ยาแณ โอห์้ ฮรั ดรักา้ห์ แฮ ปรัสีที 
||๑||  ยนิ โก ดยัอาล โฮอา เมรา สุอามี ตินา ซ่าถ ยนา ปัก จกทัที ||  นานกั ปะติต ปวติ เมล็ ซงัคตั คุร สตัคุร ปาแช 
ฉุกที ||๒||๖|| ฉะกา ๑     
 เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มาอี คุร จรัณี จิต ลาอีแอ ||  ปรัภ โฮย กริปาล กมลั ปัรกาเซ สดา สดา ฮรั ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั เอโก บา้ฮรั 
เอโก ซภั แม่ห์ เอก สมาอีแอ ||  กทั อวิฆทั รเวอา ซภั ธาอี ฮรั ปูรัน บรัมห์ ดิคาอีแอ ||๑||  อุสตตั กแร่ห์ เซวกั มุน เกเต 
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เตรา อนัตฺ นา กตัฮู ปาอีแอ ||  ซุคดาเต ดุค ป่ันยนั สุอามี ยนั นานกั สดั บลั ยาอีแอ ||๒||๑||  เดวกนัถ่ารี ||  มาอี 
โฮนฮาร โซ โฮอีแอ ||  ราจ รเฮโอ รัจนา ปรัภ อปันี กฮ่า ลาภ กฮ่า โคอีแอ ||๑|| รเฮา ||  แกห์้ พแูล่ห์ อานนัดฺ บิแค 
โศก กบั หสัโน กบั โรอีแอ ||  กบัฮู แมลฺ ปะเร อภิมานี   กบั ซาถู่   ซงัค ์โต่อีแอ ||๑||  โกย นา เมแท ปรัภ กา กีอา 
ดูซรั น่าฮี อโลอีแอ ||  กโฮ่ นานกั เตส็ คุร บลัฮารี เยห์่ ประสาด ซุค โซอีแอ ||๒||๒||    
     
 เดวกนัถ่ารี ||  มาอี ซุนตฺ โซจ แป๋ ดะรัต ||  เมรฺ เตรฺ ตะโย อภิมานา สรัน สุอามี กี ปะรัต ||๑|| รเฮา ||  โย โย กะแฮ 
โซอี ป๋ัล มาโน น่าเฮ นา กา โบลฺ กะรัต ||  นิมคั นา บิสโร ฮีเอ โมเร เต บิสรัต ยาอี ฮอ มรัต ||๑||  ซุคดาอี ปูรัน ปรัภ 
กรัตา เมรี บฮุต อิอานปั  ยรัต ||  นิรกนุ กรูป กลุฮีณ นานกั ฮอ อนดั รูป สุอามี ปะรัต ||๒||๓||  เดวกนัถ่ารี ||  มนั ฮรั 
กีรัต กรั สดัฮูน ํ ||  กาวตั ซุนตฺ ยปัต อุถ่าแร บะรัน อะบรันา ซภัฮูน ํ||๑|| รเฮา ||  แยห์ เต อุปเยโอ ตะฮี สมายโอ เอห์้  
เบถ็ ยานี ตบัฮูน ํ||  ยะฮา ยะฮา เอห์้  เดฮี้ ต่ารี แร่ฮนั นา ปายโอ กบัฮูน ํ||๑||  ซุค อายโอ  แป๋ ปะรัม บินาเซ กริปาล 
ฮูเอ ปรัภ ยบัฮู ||  กโฮ่ นานกั เมเร ปูเร มโนรัท ซ่าถ ซงัค ์ปัจยฺ ลบัฮูน ํ||๒||๔||  เดวกนัถ่ารี ||  มนั เยว็ อปัเน   ปรัภ 
ป่าโว ||  นีโจห์ นีจ นีจ อตั นานาห์ โฮย กะรีบ บุลาโว ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก อดาํบรั มายอา เก บิรเท ตา เซ็ว ปรีต 
กะทาโว ||  เยว็ อปัโน สุอามี ซุค มาแน ตา แม่ห์ โซ่ภา ปาโว ||๑||  ดาซนั ดาส เรณ ดาซนั กี ยนั กี แท่ฮลั กมาโว ||  
สรับ   ซูค บเดอาอี นานกั ยโีว มุคโคห์ บุลาโว ||๒||๕||  เดวกนัถ่ารี ||  ปรัภ ญี ตอ ประสาด ปะหราํ ดาเรโอ ||  ตุมรี 
กริปา เต ซภั โก อปันา มนั แม่ห์ เอแ้ฮ บีจาเรโอ ||๑|| รเฮา ||  โกท ปราถ มิเท เตรี เซวา ดรัซนั ดูค อุตาเรโอ ||  นาม 
ยปัต มฮ่า ซุค ปายโอ จินตา โรค บิดาเรโอ ||๑||  กาม กโรถ โลภ จู่ธ นินดา ซาถู่   ซงัค ์บิซาเรโอ ||  มายอา บนัถฺ กาเท 
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กิรปา เน็ถ นานกั อาป อุถ่าเรโอ ||๒||๖||  เดวกนัถ่ารี ||  มนั สกลั เซอานปั รฮี ||  กะรัน กราวนัฮาร สุอามี นานกั โอท 
กะฮี ||๑|| รเฮา ||  อาป เมท เปย ซรัณาอี เอห์้  มตั ซาถู่   กฮี ||  ปรัภ กี อาเกอา มาน ซุค ปายอา ปะรัม อเถ่รา ลฮี ||๑||  
ยาน ประบีน สุอามี ปรัภ เมเร สรัณ ตุมารี อะฮี ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮาเร กดุรัต กีม นา ปะฮี ||๒||๗||  เดวกนัถ่ารี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ปราน ประภู ซุคดาเต ||  คุร ประสาด กาฮู ยาเต ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ตุมาเร ตุมเร ปรีตมั เตน็ โก กาล 
นา คาเต ||  รังค ์ตุมาแร ลาล เป๋ย แฮ ราม นาม รัส มาเต ||๑||    
     
 มฮ่า เกล็บิค โกท โดค โรคา ปรัภ ดริสทฺ ตุห่ารี ห่าเต ||  โซวตั ยาก ฮรั ฮรั ฮรั กายอา นานกั คุร จรัน ปราเต ||๒||๘||  
เดวกนัถ่ารี ๕ ||  โซ ปรัภ ยตั กตั เปเคโอ แนณี ||  ซุคดาอี ยอีนั โก ดาตา อมัฤต ยา กี แบณี ||๑|| รเฮา ||  อเกอาน 
อเถ่รา ซนัตี กาเทอา ญีอ ์ดาน คุร แดณี ||  กรั กิรปา กรั ลีโน อปันา ยลัเต ซีตลั โห่ณี ||๑||  กะรัม ตะรัม กิช อุปัจยฺ นา 
อายโอ  แน่ห์ อุปย ีนิรมลั กรัณี ||  ชาด เซอานปั ซนัยมั นานกั ลาโก คุร กี จรัณี ||๒||๙||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  ฮรั ราม นาม 
ยปั ล่าฮา ||  กตั ปาแวห์ ซุค แซ่ฮจัยฺ อนนัดา กาเท ยมั เก พา่ฮา ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั โคจยฺ บีจาเรโอ ฮรั ซนัตฺ ยนา 
แป้ห์ อา้ฮา ||  ตินาห์ ปราปัต เอห์้ นิถ่านา ยนิห์ แก กะรัม ลิคาฮา ||๑||  เซ บดัป่ากี เซ ปัตวนัเต เซอี ปูเร ซาฮา ||  
ซุนดรั ซุฆรั สะรูป เต นานกั ยนิห์ ฮรั ฮรั นาม วซ่ิาฮา ||๒||๑o||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  มนั แกห์้ อหงัการ อพารา ||  
ดุระกนัถฺ อปัวติรึ อปาวนั ป่ีตรั โย ดีแซ โซ ชารา ||๑|| รเฮา ||  เยน็ กีอา เตส็ ซิมมรั ปรานี ญีโอ ปราน เยน็ ต่ารา ||  
ติแซห์ เตอาก อวรั ลปัทาแวห์่ มรั ยนัแม่ห์ มุกตัถฺ กวารา ||๑||  อั้นถฺ กงุค ์ปิงกุล มตั ฮีนา ปรัภ ราโค่ห์ ราคณัฮารา ||  
กะรัน กราวนัฮาร ซมัรฺทา เกอา นานกั ยนัตฺ บิจารา ||๒||๑๑||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  โซ ปรัภ เนแร ฮู เต เนแร ||  ซิมมรั 
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ติอ๋าย กาย กนุ โคบินดฺ เดน็ แรน *ซ่าจฉฺ สะเวแร ||๑|| รเฮา ||  อุถรั เดห์้ ดุลบัภ ์ซาถู่   ซงัค ์ฮรั ฮรั นาม ยเปแร ||  กะรี 
นา มฮุต นา จะซา บิลาํโบห์ กาล นิแตห์ เน็ต เฮแร ||๑||  อั้นถฺ บิลา เต กา้โดห์ กรัเต เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร ||  นาม อถารฺ 
ดีแย นานกั โก อานดั ซูค กะเนแร ||๒||๑๒||  ฉะเก ๒||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  มนั คุร เมล็ นาม อราเถ่โอ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ 
อานนัดฺ มงัคลั รัส ยวีนั กา มูล บาเถ่โอ ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา อปันา ดาส กีโน กาเท มายอา พาเถ่โอ ||  เป๋า ปะกตั 
กาย คุณ โคบิด ยมั กา มารัก ซาเถ่โอ ||๑||  เป่ยโอ อนุกแร่ห์ มิเทโอ โมรฺจา อโมลฺ ปะดารัท ลาเถ่โอ ||  บลัฮาแร 
นานกั ลคั เบรา เมเร ธากรุ อะกมั อกาเถ่โอ ||๒||๑๓||    
     
 เดวกนัถ่ารี ๕ ||  มาอี โย ปรัภ เก กนุ กาแว || สพลั อายอา  ยวีนั พลั ตาโก ปารบรัมห์ เลว็ ลาแว ||๑|| รเฮา ||  ซุนดรั 
ซุฆรั ซูร โซ เบตา โย ซาถู่   ซงัค ์ปาแว ||  นาม อุจาร กเร ฮรั รัสนา บฮุร นา โยนี ต่าแว ||๑||  ปูรัน บรัมห์ รเวอา มนั 
ตนั แม่ห์ อาน นา ดริสที อาแว   ||  นรัก โรค นฮี โฮวตั ยนั ซงัค ์นานกั ยสิ ลรั ลาแว ||๒||๑๔||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  
จนัจลั สุปแน ฮี อุรฉ่ายโอ ||  อิตนี นา บูแฉ่ กบัฮู จลันา บิกลั เป่ยโอ ซงัค ์มายโอ ||๑|| รเฮา ||  กซุมั รังค ์ซงัค ์รัส 
รเจอา บิเคอา เอก  อุปายโอ  ||  โลภ สุแน มนั ซุค กรั มาแน เบก ตะฮ่า อุธ ต่ายโอ ||๑||  พิรัต พิรัต บฮุต สรัม  ปายโอ 
ซนัตฺ ดุอาแร อายโอ  ||  กรี กริปา ปารบรัมห์ สุอามี นานกั ลีโอ สมายโอ ||๒||๑๕||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  สรับ   ซุคา คุร 
จรันา ||  กลัมลั ดารัน มแน่ห์ สถารัน เอห์้  อาซรั โม่ห์ ตรันา ||๑|| รเฮา ||  ปูญา อรัจา เซวา บนัดนั เอแ้ฮ แท่ฮลั โม่ห์ 
กรันา ||  บิกแซ มนั โฮแว ปัรกาซา บฮุร นา กรัแภ ปัรนา ||๑||  สพลั มูรัต ปัรโซ ซนัตนั กี เอแ้ฮ ติอาน่า ตัร่นา ||  
เป่ยโอ กริปาล ธากรุ นานกั โก ปะเรโอ ซ่าถ กี ซรันา ||๒||๑๖||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเน   ฮรั แป้ห์ บินตี 



559 

กะฮีแอ ||  จาร ปะดารัท อนดั มงัคลั เน็ถ ซูค แซ่ฮจัยฺ เซ็ถ ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  มาน เตอาก ฮรั จรันี ลาโก เตส็ ปรัภ 
อนัจลั กะฮีแอ ||  อานจฺ นา ลาแก อคนั ซากรั เต สรัน สุอามี กี อะฮีแอ ||๑||  โกท ปราถ มฮ่า อกริตกัน๋ บฮุร บฮุร 
ปรัภ สฮีแอ ||  กรุณา แม ปูรัน ปัรเมซุร นานกั เตส็ ซรันฮีแอ ||๒||๑๗||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  คุร เก จรัน ริแด ปัรเวซา ||  
โรค โศก ซภั ดูค บินาเซ อุตเร สกลั กะเลซา ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค นาแซ่ห์ โกท มยนั อิสนานา ||  นาม 
นิถาน กาวตั คุณ โคบินดฺ ลาโก แซ่ฮจัยฺ ติอาน่า ||๑||  กรั กิรปา อปันา ดาส กีโน บนัถัน่ โตรฺ นิราเร ||  ยปั ยปั นาม 
ยวีา เตรี บาณี นานกั ดาส บลัฮาเร ||๒||๑๘||  ฉะเก ๓ ||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี ปรัภ เก จรัน นิฮาโร ||    
     
 กแร่ห์ อนุกแร่ห์ สุอามี เมเร มนั เต กบัโบห์ นา ดาโร ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ตู๋ร ลาอี มุค มสัตกั กาม กโรถ บิค ยาโร ||  
ซภั เต นีจ อาตมั กรั มาโน มนั แม่ห์ เอห์้ ซุค ต่าโร ||๑||  กนุ กาแวห์่ ธากุร อบินาซี กลัมลั สกัเล จ่าโร ||  นาม นิถาน 
นานกั ดาน ปาโว กนัธฺ ลาย อุรถ่าโร ||๒||๑๙||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ญีโอ เปโค ดะรัส ตุมารา ||  ซุนดรั 
คิอ๋าน ต๋าร เดน็ แรนี ญีอ ์ปราน เต เปอารา ||๑|| รเฮา ||  ซาสตรึ เบด ปุราน อวโิลเก   ซิมรัต ตตั บีจารา ||  ดีนา นาท 
ปรานปัต ปูรัน เป่าวย์ลั อุถรันฮารา ||๑||  อาด ยกุาด ปะกตั ยนั เซวกั ตา กี บิแค อถ่ารา ||  เตน็ ยนั กี ตู๋ร บาแช เน็ต 
นานกั ปัรเมซรั เดวนัฮารา ||๒||๒o||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  เตรา ยนั ราม ระส่าเอณ็ มาตา ||  เปรม รัสซา เน็ถ 
ยาโก อุปย ีโฉด นา กตัฮู ยาตา ||๑|| รเฮา ||  แบธตั ฮรั ฮรั โซวตั ฮรั ฮรั ฮรั รัส โป่ยนั คาตา ||  อธัสธั ตีรัท มยนั กีโน 
ซาถู่   ตู่รี นาตา ||๑||  สพลั ยนมั ฮรั ยนั กา อุปเยอา เยน็ กีโน ซอต บิถ่าตา ||  สกลั สะมู่ห์ แล อุถเร นานกั ปูรัน 
บรัมห์ ปะชาตา ||๒||๒๑||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี คุร เบน็ กิอาน นา ปาอีแอ ||  อเน็ก ประการ พิรัต บิลลาเต 
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มิลตั นฮี โกซาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ โรค โศก ตนั บาเถ่โอ บโฮ่ โยนี ปัรหม่าอีแอ ||  ทิกนั นา ปาแว เบน็ สตัซงัคตั 
กิส อาแก ยาย รูอาอีแอ ||๑||  กแร อนุกแร่ห์ สุอามี เมรา ซ่าถ จรัน จิต ลาอีแอ ||  ซนักทั โก๋ร กทัเท คิน ป่ีตรั นานกั 
ฮรั ดะรัส สมาอีแอ ||๒||๒๒||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  ธากรุ โฮเอ อาป ดยัอาล ||  ไป๋ กเลอาณ อนนัดฺ รูป โฮอี แฮ 
อุบเร บาล กปุาล || รเฮา ||  โดย กรั โยร กรี เบนนัตี ปารบรัมห์ มนั ติอ๋ายอา ||  หาท เดย ์ราเค ปัรเมซุร สกัลา ดุรัต 
มิทายอา ||๑||  วรั นารี เมล็ มงัคลั กายอา ธากรุ กา แยการ ||  กโฮ่ นานกั ยนั โก บลั ยาอีแอ โย ซภันา กเร อุถาร 
||๒||๒๓||    
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเน   สตัคุร แป้ห์ บิโน กะเฮอา ||  เป๋ย กริปาล ดยัอาล ดุค 
ป่ันยนั เมรา สกลั อนัเดสฺรา   เกยอา || รเฮา ||  ฮมั ปาปี ปาคนัดี โล่บี ฮมัรา กนุ เอากณุ ซภั สเฮอา  ||  กรั มสัตกั ต๋าร 
ซาจยฺ นิวาเย โมย ดุสทฺ โย เคยอา ||๑||  ปัรอุปการี สรับ   สถ่ารี  สพลั ดรัซนั แซ่ห์เยอา ||  กโฮ่ นานกั นิรคุณ โก 
ดาตา จรัณ กมลั อุร ตะเรอา ||๒||๒๔||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  อนาท นาท ปรัภ ฮมาเร ||  สรัน อายโอ  ราคณัฮาเร || 
รเฮา ||  สรับ   ปาค ราค มุราเร ||  อาแก ปาแช อนัตี วาเร ||๑||  ยบั จิตโว ตบั ตุห่าเร ||  อุน  สะหมารฺ เมรา มนั สถ่าเร 
||๒||  ซุน กาโว คุร บจันาเร ||  บลั บลั เยา ซ่าถ ดรัซาเร ||๓||  มนั แม่ห์ ราโค เอก อซาเร ||  นานกั ปรัภ เมเร 
กรัแนฮาเร ||๔||๒๕||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เอแ้ฮ มโนรัท เมรา ||  กริปา นิถาน ดยัอาล โม่ห์ ดีแย กรั ซนัตนั 
กา เจรา || รเฮา ||  ปราแตห์กาล ลาโก ยนั จรันี เน็ส บาซุร ดะรัส ปาโว ||  ตนั มนั อรัป กะโร ยนั เซวา รัสนา ฮรั กนุ 
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กาโว ||๑||  ซาส ซาส ซิมโร ปรัภ อปันา ซนัตฺซงัค ์เน็ต รฮีแอ ||  เอก อถารฺ นาม ตัน๋ โมรา อนดฺั นานกั เอห์้ ลฮีแอ 
||๒||๒๖||    
 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 มีตา แอเซ ฮรั ญีโอ ปาเอ ||  โฉด นา ยาอี สดั ฮี ซงัเก อนัเดน็ คุร เมล็ กาเอ ||๑|| รเฮา ||  มิเลโอ มโนฮรั สรับ   ซุแคนา    
เตอาก นา กตัฮู ยาเอ ||  อเน็ก อเน็ก ปาต บโฮ่ เปเค ปริแอ โรม นา ซมัซรั ลาเอ ||๑||  มนัดรั ปาก โซ่ภ ดุอาแร อนัฮตั 
รุณ จุ๋ณ ลาเอ ||  กโฮ่ นานกั สดา รังค ์มาเณ กแร่ห์ ปริแอ ทีเต สดั ทาเอ ||๒||๑||๒๗||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  ดรัซนั นาม โก 
มนั อาแช ||  ปะหรํา อายโอ  แฮ สกลั ทาน เร อา้ห์  ปะเรโอ ซนัตฺ ปาแช ||๑|| รเฮา ||  กิส ฮอ เซว ีกิส อาราถ่ี โย 
ดิสแท โซ กาแช ||    
     
 ซ่าถซงัคตั กี ซรันี ปะรีแอ จรัณ เรน มนั บาแช ||๑||  ยกุตั นา ยานา กนุ นฮี โกอี มฮ่า ดุตรั มาย อาแช ||  อาย  ปัยโอ 
นานกั คุร จรันี ตอ อุตรี สกลั ดุราแช ||๒||๒๒||๒๘||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  อมัฤตา ปริแอ บจนั ตุห่าเร ||  อตั ซุนดรั 
มนัโม่ฮนั เปอาเร ซภัฮู มตัถฺ นิราเร ||๑|| รเฮา ||  ราจยฺ นา จา้โฮ มุกตั นา จา้โฮ มนั ปรีต จรัน กมัลาเร ||  บรัมห์ มเหส 
เซ็ถ มุน อินดรา โม่ห์ ธากรุ ฮี ดรัซาเร ||๑||  ดีน ดุอาแร อายโอ  ธากรุ สรัน ปะเรโอ ซนัตฺ ห่าเร ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ 
มิเล มโนฮรั มนั ซีตลั บิกซาเร ||๒||๓||๒๙||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ยปั เซวกั ปารฺ อุตาเรโอ ||  ดีน ดยัอาล เป๋ย 
ปรัภ อปัเน บฮุร ยนมั นฮี มาเรโอ ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคมั คุณ กาแวห์่ ฮรั เก รตนั ยนมั นฮี ห่าเรโอ ||  ปรัภ กนุ กาย 
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บิแค บนั ตเรอา กแุลห์ สะมู่ห์ อุถ่าเรโอ ||๑||  จรัน กมลั บะเซอา ริด ป่ีตรั ซาส กิราส อุจาเรโอ  ||  นานกั โอท กะฮี 
ญกัดีซุร ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บลัฮาเรโอ ||๒||๔||๓o||    
 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กะรัต พิเร บนั เป๋ค โม่ฮนั แร่ฮตั นิราร ||๑|| รเฮา ||  กะทนั สุนาวนั กีต นีเก กาวนั มนั แม่ห์ ตัร่เต การ ||๑||  อตั 
ซุนดรั บโฮ่ จตุร เซอาเน บิเดอา รัสนา จาร ||๒||  มาน โม่ห์ เมรฺ เตรฺ บิบรัยติ เอห์้ มารัก คนัเด ต๋าร ||๓||  กโฮ่ นานกั 
เตน็ เป่าวย์ลั ตะรีอฺเล ปรัภ กิรปา ซนัตฺ ซงัการ ||๔||๑||๓๑||    
 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แม เปเคโอ รี อูจา โม่ฮนั ซภั เต อูจา ||  อาน นา ซมัซรั โกอู ลาแก ดูด รเฮ่ ฮมั มูจา ||๑|| รเฮา ||  บโฮ่ เบอนัตฺ อตั 
บดัโด กา้ห์โร ท่าห์ นฮี อกัหู่จา ||  โตลฺ นา ตุลีแอ โมลฺ นา มุลีแอ กตั ปาอีแอ มนั รูจา ||๑||  โคจฺย อซงัคา อเน็ก 
ตะปันทา เบน็ คุร นฮี ปฮูจา ||  กโฮ่ นานกั กิรปา กรี ธากุร เมล็ ซาถู่   รัส ปู่ นจํา ||๒||๑||๓๒||    
     
 เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  แม บโฮ่ เบถ็ เปเคโอ ดูยา น่าฮี รี โกอู ||  คนัดฺ ดีป ซภั ป่ีตรั รเวอา ปูร รเฮโอ ซภั โลอู ||๑|| 
รเฮา ||  อะกมั อกมัมา กวนั แม่นห์ํมา มนั ยแีว ซุน โซอู ||  จาร อาสรัม จาร บรันนา มุกตั เป๋ย เซวโตอู ||๑||  คุร สบดั 
ดริรายอา ปะรัม ปัด ปายอา ดุตีอ ์เกย ซุค โฮอู ||  กโฮ่ นานกั เป๋าว ์ซากรั ตเรอา ฮรั เน็ถ ปาอี แซ่ห์โยอู  ||๒||๒||๓๓||    
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 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอแก เร ฮรั เอแก ยาน ||  เอแก เร คุรมุข ยาน ||๑|| รเฮา ||  กาเฮ ประมตั ฮอ ตุม ประโมห์ นา ป่าอี รเวอา เร รเวอา 
สรับ ทาน ||๑||  เยว็ แบซนัตรั กาซทฺ มะฉาร เบน็ ซนัยมั นฮี การัจ ซาร ||  เบน็ คุร นา ปาแวโก ฮรั ญี โก ดุอาร ||  เมล็ 
ซงัคตั ตจัยฺ อภิมาน กโฮ่ นานกั ปาเอ แฮ ปะรัม นิถาน ||๒||๑||๓๔||  เดวกนัถ่ารี ๕ ||  ยานี นา ยาอี ตา กี กาต ||๑|| รเฮา 
||  แกห์้ เปคาโร ฮอ กรั จตุราอี บิสมนั บิสเม แกฮ้นั กะหาต ||๑||  กณั กนัถะรับ เซ็ถ อรั ซาเถก็ ||  ซุรฺ นรั เดว บรัมห์ 
บรัมห์มาดิก ||  จตุร เบด อุจรัต เดน็ ราต ||  อะกมั อะกมั ธากรุ อากา้ถ ||  กนุ เบอนัตฺ เบอนัตฺ ป๋ัน นานกั แกฮ้นั นา 
ยาอี ปแร ปราต ||๒||๒||๓๕||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  ติอ๋าเอ กาเอ กรัแนฮาร ||  ป๋อ น่าฮี ซุค แซ่ฮจัยฺ อนนัดา อเน็ก 
โอฮี้ เร เอก สะมาร ||๑|| รเฮา ||  สพลั มูรัต คุร เมแร มาแท ||  ยตั กตั เปโค ตตั ตตั ซาแท ||  จรัน กมลั เมเร ปราน 
อถารฺ ||๑||  ซมัรัท อท่าห์ บดัดา ปรัภ เมรา ||  กทั กทั อนัตรั ซาฮิบ เนรา ||  ตากี สรัน อาซรั ปรัภ นานกั ยา กา อนัตฺ 
นา ปาราวาร ||๒||๓||๓๖||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ ||  อุลที เร มนั อุลที เร ||  ซากตั เซ็ว กรั อุลที เร ||  จู่แธ กี เร จู่ธ ปรีต 
ฉุทกี เร มนั ฉุทกี เร ซากตั ซงัค ์นา ฉุทกี เร ||๑|| รเฮา ||  เยว็ กายรั ป๋ัร มนัดรั ราเคโอ โย แปแซ กาลูคี เร ||  ดูโร่ห์ ฮี 
เต ปาก เกยโอ แฮ ยสิ คุร เมล็ ฉุทกี ตริกทีุ เร ||๑||  มาโก ดาน กริปาล กริปา เน็ถ เมรา มุค ซากตั ซงัค ์นา ยทุซี เร ||    
     
 ยนั นานกั ดาส ดาส โก กรีแอห์ เมรา มูนดฺ ซ่าถ ปะกา เหธ รุลซี เร ||๒||๔||๓๗||    
 ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗           เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ซภั เดน็ เก ซมัรัท ปันทฺ บิธเล ฮอ บลั บลั เยา ||  กาวนั ป่าวนั ซนัตนั โตแร จรัน อุวา แก เปา ||๑|| รเฮา ||  ยาซนั 
บาซนั แซ่ฮจัยฺ เกลฺ กรุณา แม เอก อนนัตฺ อนูแป เธา ||๑||  เร็ถ เซ็ถ เน็ถ กรั ตลั ญกัยวีนั สรับ นาท อเนแก เนา ||  
ดยัอา เมยอา กิรปา นานกั โก ซุน ซุน ยสั ยเีวา ||๒||๑||๓๘||๖||๔๔||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๙ ||  แญห์ มนั แนก นา กะเฮโอ กแร ||  ซีค ซิคาย รเฮโอ 
อปันี ซี ดุระมตั เต นา ทะแร ||๑|| รเฮา ||  มดั มายอา เก เป่ยโอ บาวโร ฮรั ยสั แน่ห์ อุจแร ||  กรั ปัรปันจฺ ยกตั โก 
แดห์้แก อปัโน อุดรั ปะแร ||๑||  สุอาน  ปูช เยว็ โฮย นา ซู่โถ่ กะเฮโอ นา กาน ตะแร ||  กโฮ่ นานกั ปัจยฺ ราม นาม 
เน็ต ยา เต กาจยฺ สะแร ||๒||๑||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๙ ||  ซภั กิช ยวีตั โก บิวฮาร ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัถปั อรั พนุ 
กแร่ห์ กี นารฺ ||๑|| รเฮา ||  ตนั เต ปราน โหต ยบั นิอาเร เทรัต เปรต ปุการ ||  อา้ถ กะรี โกอู แน่ห์ ราแค กัร๋ เต เดต 
นิการ ||๑||  มริก ตริสนา เยว็ ญกั รัจนา แญห์ เดโคห์ ริแด บิจาร ||  กโฮ่ นานกั ปัจยฺ ราม นาม เน็ต ยา เต โหต อุถาร 
||๒||๒||  เดวกนัถ่ารี แม่ห์ลา ๙ ||  ยกตั แม จู่ธี เดคี ปรีต ||  อปัเน ฮี ซุค เซ็ว ซภั ลาเก เกอา ดารา เกอา มีต ||๑|| รเฮา ||  
เมโร เมโร ซภัแภ แกฮ้ตั แฮ เห็ต เซ็ว บาเถ่โอ จีต ||  อนัตฺ กาล ซงักี แน่ห์ โกอู เอห์้  อะจรัจยฺ แฮ รีต ||๑||  มนั มูรัค 
อจัยฺฮู แน่ห์ ซมัฉตั ซิกข ์แด ห่าเรโอ นีต ||  นานกั ป่อยลั ปารฺ ปแร โย กาแว ปรัภ เก กีต ||๒||๓||๖||๓๘||๔๗||     
     
   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
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 ราก บิหากรา จอปะเด แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ||    
 ดูตนั ซงักรีอา ||  โป่ยองักนั บสัรีอา ||  อเน็ก อุปะรีอา ||๑||  ตอ แม ฮรั ฮรั กรีอา ||  ตอ ซุค แซ่ห์ยรีอา ||๑|| รเฮา ||  
มิทนั โม่ห์รีอา || อนั โก เมรีอา ||  เวจ็ กู่มนั กิรีอา ||๒||  สกลั บทัรีอา ||  บิรัค เอก็ ตรีอา ||  บโฮ่ บนัแถ่ห์ ปะรีอา ||๓||  
เทร็ ซ่าถ สพัรีอา ||  แยห์ กีรตนั ฮรีอา ||  นานกั ซรันรีอา ||๔||๑||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๙ ||  ฮรั กี กตั แน่ห์ โกอู ยาแน ||  โยกี ยตี ตะปี ปัจ ห่าเร อรั 
บโฮ่ โลก เซอาเน ||๑|| รเฮา ||  ชิน แม่ห์ เรา รังกฺ โก กรัรีอ ์เรา รังกฺ กรั ดาเร ||  รีเต ปะเร ปะเร ซคันาแว แญห์ ตาโก 
บิวฮาเร ||๑||  อปันี มายอา อาป ปซารี อาแปห์ เดคณัฮารา ||  นานา รูป ตะเร บโฮ่ รังกี ซภั เต รแฮ่ นิอารา ||๒||  
อะกนตั อปารฺ อลคั นิรันยนั เยห์่ ซภั ญกั ปัรหม่ายโอ ||  สกลั ปะรัม ตจัยฺ นานกั ปราณี จรัน ตา้เฮ จิต ลายโอ 
||๓||๑||๒||     
 ราก บิหากรา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ เมรี ยนิดฺรีเอ คุรมุข นาม อโมเล  ราม ||  ฮรั รัส บีถ่า ฮรั มนั เปอารา มนั ฮรั รัส นาม จะโก่เล 
ราม ||    
     
 คุรมตั มนั แธห์ราอีแอ เมรี ยนิดฺรีเอ อนตั นา กาฮู โดเล ราม ||  มนั จินเดอะรา พลั ปายอา ฮรั ปรัภ คุณ นานกั บาณี 
โบเล ราม ||๑||  คุรมตั มนั อมัฤต วธุรา เมรี ยนิดฺรีเอ มุค อมัฤต แบณ อลาเอ  ราม ||  อมัฤต บาณี ปะกตั ยนา กี เมรี 
ยนิดฺรีเอ มนั สุณีแอ ฮรั เลว็ ลาเอ ราม ||  จิรี วชุินนา ฮรั ปรัภ ปายอา กลั มิเลอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ราม ||  ยนั นานกั มนั 
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อนดฺั เป่ยอา แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ อนัฮตั สบดั วยาเอ ราม ||๒||  ซะคี สเฮลี เมรีอา เมรี ยนิดฺรีเอ โกอี ฮรั ปรัภ อาณ มิลาแว 
ราม ||  ฮอ มนั เดโว เตส็ อาปณา เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั ปรัภ กี ฮรั กะทา สุณาแว  ราม ||  คุรมุข สดา อราถ ฮรั เมรี 
ยนิดฺรีเอ มนั จินเดอะรา พลั ปาแว ราม ||  นานกั ปัจยฺ ฮรั ซรัณากตี เมรี ยนิดฺรีเอ วดัป่ากี นาม ติอ่าแว ราม ||๓||  กรั 
กิรปา ปรัภ อาย  เมล็ เมรี ยนิดฺรีเอ คุรมตั นาม ปัรกาเซ ราม ||  ฮอ ฮรั บาจฉฺ อุดีณีอา เมรี ยนิดฺรีเอ เยว็ ยลั เบน็ กมลั 
อุดาเซ    ราม ||  คุร ปูแร เมลายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั สะยณั ฮรั ปรัภ ปาเซ ราม ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู ฮรั ดะเซอา เมรี ยนิดฺรีเอ 
ยนั นานกั นาม บิกาเซ ราม ||๔||๑||  ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๔ ||  อมัฤต ฮรั ฮรั นาม แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ อมัฤต คุรมตั 
ปาเอ ราม ||  ห่อแม มายอา บิค แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั อมัฤต บิค แล่ห์ ยาเอ ราม ||  มนั สุกา ฮเรอา โฮยอา เมรี ยนิดฺรีเอ 
ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ ราม ||  ฮรั ปาก วดัเด เลค็ ปายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ยนั นานกั นาม สมาเอ ราม ||๑||  ฮรั เซตี มนั 
เบเถ่อา เมรี ยนิดฺรีเอ เยว็ บาลกั ลกั ดุตถฺ คีเร ราม ||  ฮรั เบน็ ซานตฺํ นา ปาอีแอ เมรี ยนิดฺรีเอ เยว็ จาตริก ยลั เบน็ เทเร 
ราม ||  สตัคุร ซรัณี ยาย ปอ เมรี ยนิดฺรีเอ คุณ ดะเซ ฮรั ปรัภ เกเร ราม ||  ยนั นานกั ฮรั เมลายอา เมรี ยนิดฺรีเอ กัร๋ วาเย 
สบดั กะเณเร ราม ||๒||  มนัมุค ห่อแม วชุิเร เมรี ยนิดฺรีเอ บิค บาเถ่ ห่อแม ยาเล ราม ||  เยว็ ปังคี กะโปต อาป 
บะหน่ายอา เมรี ยนิดฺรีเอ เตว็ มนัมุค ซภั วสั กาเล ราม ||  โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เมรี ยนิดฺรีเอ เซ มนัมุค มูร 
เบตาเล ราม ||    
     
 ยนั ตะร่าห์ ตะร่าห์ ซรัณากตี เมรี ยนิดฺรีเอ คุร นานกั ฮรั รัควาเล ราม ||๓||  ฮรั ยนั ฮรั เลว็ อุบเร เมรี ยนิดฺรีเอ ตุ๋ร 
ปาก วดัเด ฮรั ปายอา ราม ||  ฮรั ฮรั นาม โปต แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ คุร เควทั สบดั ตรายอา ราม ||  ฮรั ฮรั ปุรัค ดยัอาล แฮ 
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เมรี ยนิดฺรีเอ คุร สตัคุร มีธ ลกายอา ราม ||  กรั กิรปา ซุณ      เบนตี ฮรั ฮรั ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ราม ||๔||๒||  
บิหากรา แม่ห์ลา ๔ ||  ญกั สุกริต กีรัต นาม แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั กีรัต ฮรั มนั ต่าเร ราม ||  ฮรั ฮรั นาม ปวติ แฮ เมรี 
ยนิดฺรีเอ ยปั ฮรั ฮรั นาม อุถ่าเร  ราม ||  ซภั เกล็วคิ ปาป ดุค กะเทอา เมรี ยนิดฺรีเอ มลั คุรมุข นาม อุตาเร ราม ||  วดั 
ปุนนี ฮรั ติอ๋ายอา ยนั นานกั ฮมั มูรัค มุกตัถฺ นิสตาเร ราม ||๑||  โย ฮรั นาม ติอ๋ายเด เมรี ยนิดฺรีเอ ตินา ปันเจ วสักตั 
อาเอ ราม ||  อนัตรั เนาว ์เน็ถ นาม แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ คุร สัตคุร อลคั ลคาเอ ราม ||  คุร อาซา มนัซา ปูรีอา เมรี ยนิดฺรีเอ 
ฮรั มิเลอา ปุค ซภั ยาเอ ราม ||  ตุ๋ร มสัตกั ฮรั ปรัภ ลิเคอา เมรี ยนิดฺรีเอ ยนั นานกั ฮรั คุณ กาเอ ราม ||๒||  ฮมั ปาปี 
บลัวนัจีอา เมรี ยนิดฺรีเอ ปัรดะโรฮี ธกั มายอา ราม ||  วดัป่ากี คุร ปายอา เมรี ยนิดฺรีเอ คุร ปูแร กตั เมต็ ปายอา ราม ||  
คุร อมัฤต ฮรั มุค โจยอา เมรี ยนิดฺรีเอ เพร็ มรัดา บฮุร ยวีายอา ราม ||  ยนั นานกั สตัคุร โย มิเล เมรี ยนิดฺรีเอ เตน็ เก 
ซภั ดุค กวายอา ราม ||๓||  อตั อุตมั ฮรั นาม แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ เยต็ ยเปแอ ปาป กวาเต ราม ||  ปะติต ปวติตรึ คุร ฮรั 
กีเอ เมรี ยนิดฺรีเอ จะโฮ่ กนุดี จะโฮ่ ยกุ ยาเต ราม ||  ห่อแม แมลฺ ซภั อุตรี เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั อมัฤต ฮรั ซรั นาเต ราม ||  
อปัราถ่ี ปาปี อุถเร เมรี ยนิดฺรีเอ ยนั นานกั คิน ฮรั ราเต ราม ||๔||๓||  บิหากรา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ห์ โก เมรี 
ยนิดฺรีเอ ยนิห์ ฮรั ฮรั นาม อถ่าโร ราม ||  คุร สตัคุร นาม ดริรายอา เมรี ยนิดฺรีเอ บิค ป่อยลั ตารัณฮาโร ราม ||  ยนิ เอก็ 
มนั ฮรั ติอ๋ายอา เมรี ยนิดฺรีเอ เตน็ ซนัตฺ ยนา แยกาโร ราม ||    
     
 นานกั ฮรั ยปั ซุค ปายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ซภั ดูค นิวารัณฮาโร ราม ||๑||  ซา รัสนา ตัน๋ ตัน๋ แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ คุณ กาแว 
ฮรั ปรัภ เกเร ราม ||  เซ ซรัวนั ปะเล โซ่ภะนีก แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั กีรตนั สุแณห์ ฮรั เตเร ราม ||  โซ ศีสฺ        ปะลา 
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ปวติตรึ ปาวนั แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ โย ยาย ลแก คุร แปเร ราม ||  คุร วโิทห์ นานกั วาเรอา เมรี ยนิดฺรีเอ เยน็ ฮรั ฮรั นาม 
จิเตเร ราม ||๒||  เต เนตรึ ปะเล ปัรวาณ แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ โย ซาถู่   สตัคุร เดแคห์ ราม ||  เต หสัตฺ ปุนีต ปวติตรึ แฮ 
เมรี ยนิดฺรีเอ โย ฮรั ยสั ฮรั ฮรั เลแค่ห์ ราม ||  เตส็ ยนั เก ปัก เน็ต ปูยแีอห์ เมรี ยนิดฺรีเอ โย มารัก ตะรัม จะเลแซห์ 
ราม ||  นานกั เตน็ วโิทห์ วาเรอา เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั ซุณ      ฮรั นาม มเนแซ่ห์ ราม ||๓||  ตะรัต ปาตาล อากาซ แฮ เมรี 
ยนิดฺรีเอ ซภั ฮรั ฮรั นาม ติอ่าแว ราม ||  ปอณ ปาณี แบซนัตฺโร เมรี ยนิดฺรีเอ เน็ต ฮรั ฮรั ฮรั ยสั กาแว ราม ||  วณั ตริณ 
ซภั อาการฺ แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ มุค ฮรั ฮรั นาม ติอ่าแว ราม ||  นานกั เต ฮรั ดรั แปห์นายอา เมรี ยนิดฺรีเอ โย คุรมุข 
ปะกตั มนั ลาแว ราม ||๔||๔||  บิหากรา แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ ฮรั ฮรั นาม นา เจเตโอ เมรี ยนิดฺรีเอ เต มนัมุค มูร อิอาเณ 
ราม ||  โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เมรี ยนิดฺรีเอ เซ อนัตฺ เกย ปัชตาเณ ราม ||  ฮรั ดรักา้ห์ โด่อี นา แล่ฮนัห์ เมรี 
ยนิดฺรีเอ โย มนัมุค ปาป ลุผา่เณ ราม ||  ยนั นานกั คุร เมล็ อุบเร เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั ยปั ฮรั นาม สมาเณ ราม ||๑||  ซภั 
ยาย มิโลห์ สตัคุรู   โก เมรี ยนิดฺรีเอ โย ฮรั ฮรั นาม ดริราแว ราม ||  ฮรั ยปัเดอา คิน เด๋ล นา กีใย เมรี ยนิดฺรีเอ มตั เก 
ยาแป ซ่าห์ อาแว   เก นา อาแว   ราม ||  ซา เวลา โซ มูรัต ซา กะรี โซ โม่ฮตั สพลั แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ เยต็ ฮรั เมรา จิต 
อาแว   ราม ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ยมักงักรั เนร นา อาแว   ราม ||๒||  ฮรั เวแค สุแณ เน็ต ซภั กิช 
เมรี ยนิดฺรีเอ โซ ดะแร เยน็ ปาป กมัเต ราม ||  ยสิ อนัตรั ฮิรดา ซุถ แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ เตน็ ยนั ซภั ดรั ซุท กะเต ราม ||  
ฮรั นิรภอ นาม ปะตีเยอา เมรี ยนิดฺรีเอ ซภั จกัคฺ มารัน ดุสทฺ กปุะเต ราม ||    
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 คุร ปูรา นานกั เซเวอา เมรี ยนิดฺรีเอ เยน็ แปรี อาณ ซภั กะเต ราม ||๓||  โซ แอซา      ฮรั เน็ต เซวแีอ เมรี ยนิดฺรีเอ โย 
ซภั ดู ซาฮิบ วดัดา ราม ||  ยนีิห์ เอก็ มนั เอก็ อราเถ่อา เมรี ยนิดฺรีเอ ตินา น่าฮี กิแซ ดี กิช จดัดา ราม ||  คุร เซเวแอ ฮรั 
แม่ฮลั ปายอา เมรี ยนิดฺรีเอ จกัคฺ มารัน ซภั นินดกั กัน่ดา ราม ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ตุ๋ร มสัตกั ฮรั 
เลค็ ฉะดา ราม ||๔||๕||  บิหากรา แม่ห์ลา ๔ ||  ซภั ญีอ ์เตเร ตูน ํวรัตะดา เมเร ฮรั ปรัภ ตูน ํยาแณห์ โย ยเีอ กมาอีแอ 
ราม ||  ฮรั อนัตรั บา้ฮรั นาล แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ ซภั เวแค มนั มุกราอีแอ ราม ||  มนัมุคา โน ฮรั ดูรฺ แฮ เมรี ยนิดฺรีเอ ซภั 
บิรที ก๋าล กวาอีแอ ราม ||  ยนั นานกั คุรมุข ติอ๋ายอา เมรี ยนิดฺรีเอ ฮรั ฮายรั นดัรี อาอีเเอ ราม ||๑||  เซ ปะกตั เซ เซวกั 
เมรี ยนิดฺรีเอ โย ปรัภ เมเร มนั ป่าเณ ราม ||  เซ ฮรั ดรักา้ห์ แปนายอา เมรี ยนิดฺรีเอ แอห์้เน็ส สาจ สมาเณ ราม ||  เตน็ 
แก ซงัค ์มลั อุตแร เมรี ยนิดฺรีเอ รังค ์ราเต นะดรั นีซาเณ ราม ||  นานกั กี ปรัภ เบนตี เมรี ยนิดฺรีเอ เมล็ ซาถู่   ซงัค ์
อะข่าเณ ราม ||๒||  เฮ รัสนา ยปั โคบินโด เมรี ยนิดฺรีเอ ยปั ฮรั ฮรั ตริสนา ยาเอ ราม ||  ยสิ ดยัอา กเร เมรา ปารบรัมห์ 
เมรี ยนิดฺรีเอ เตส็ มนั นาม วซาเอ ราม ||  ยสิ เป่เท ปูรา สตัคุรู   เมรี ยนิดฺรีเอ โซ ฮรั ตัน๋ เน็ถ ปาเอ ราม ||  วดัป่ากี 
ซงัคตั มิแล เมรี ยนิดฺรีเอ นานกั ฮรั คุณ กาเอ ราม ||๓||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา เมรี ยนิดฺรีเอ ปารบรัมห์ ปรัภ ดาตา 
ราม ||  ตากา อนัตฺ นา ปาอีแอ เมรี ยนิดฺรีเอ ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ราม ||  สรับ   ยอีา ปรัตปาลดา เมรี ยนิดฺรีเอ เยว็ บาลกั 
เป็ต มาตา ราม ||  แซ่ฮสั เซอาณปั แน่ห์ มิแล เมรี ยนิดฺรีเอ ยนั นานกั คุรมุข ยาตา ราม ||๔||๖||  ฉะกา ๑ ||     
 บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๑       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั กา เอก อจมัโภ เดเคอา เมเร ลาล ญีโอ โย กเร โซ ตะรัม นิอาเอ ราม ||  ฮรั รังค ์อคารา ปายโอน เมเร ลาล ญีโอ 
อาวณั ยาณ สบาเอ ราม ||    
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 อาวณั ตา ยาณา ติแนห์ กีอา เยน็ เมดนั ศิรยอีา ||  อิกนา เมล สตัคุร แม่ฮลั บุลาเอ เอก็ ปะรัม ปู่ เล พิรเดอา ||  อนัตฺ 
เตรา ตูนแํฮ ยาแณห์ ตูน ํซภั แม่ห์ รเฮอา สมาเอ ||  สจั กะแฮ นานกั สุโณห์ ซนัโตห์ ฮรั วรัแต ตะรัม นิอาเอ ||๑||  
อาโวห์่  มิโลห์ สเฮรีโฮ เมเร ลาล ญีโอ ฮรั ฮรั นาม อราเถ่ ราม ||  กรั เซโวห์่ ปูรา สตัคุรู   เมเร ลาล ญีโอ ยมั กา 
มารัก ซาเถ่ ราม ||  มารัก บิครา ซ่าถ  คุรมุข ฮรั ดรักา้ห์ โซ่ภา ปาอีแอ ||  ยนิ โก บิถ่าแต ตุโรห์ ลิเคอา ตินาห์ แรณ 
เดน็ เลว็ ลาอีแอ ||  ห่อแม มมัตา โม่ห์ ฉุทา ยา ซงัค ์มิเลอา ซาเถ่ ||  ยนั กะแฮ นานกั มุกตั โฮอา ฮรั ฮรั นาม อราเถ่ 
||๒||  กรั โยเรโฮ ซนัตฺ อิกะตรึ โฮย เมเร ลาล ญีโอ อบินาซี ปุรัค ปูเยฮ่า ราม ||  บโฮ่ เบถ็ ปูญา โคยอีา เมเร ลาล ญีโอ 
เอห์้ มนั ตนั ซภั อรัเปฮา ราม ||  มนั ตนั ตัน๋ ซภั ประภู เกรา เกอา โก ปูญ จราเวย ์||  ยสิ โฮย กริปาล ดยัอาล สุอามี 
โซ ปรัภ องักฺ สมาเวย ์||  ปาก มสัตกั โฮย ยสิ แก เตส็ คุร นาล สเน่ฮา ||  ยนั กะแฮ นานกั เมล็ ซ่าถซงัคตั ฮรั ฮรั นาม 
ปูเยฮ่า ||๓||  แดห์้ ดิส โคยตั ฮมั พิเร เมเร ลาล ญีโอ ฮรั ปายอะรา กัร๋ อาเอ ราม ||  ฮรั มนัดรั ฮรั ญีโอ ซาเยอา เมเร 
ลาล ญีโอ ฮรั เตส็ แม่ห์ รเฮอา สมาเอ ราม ||  ซรัเบ สมาณา อาป สุอามี คุรมุข ปัรกทั โฮยอา ||  มิเทอา อเถ่รา ดูค 
นาธา อเมว็ ฮรั รัส โจยอา ||  ยะฮา เดคา ตะฮ่า สุอามี ปารบรัมห์ ซภั ธาเอ ||  ยนั กะแฮ นานกั สตัคุร มิลายอา ฮรั 
ปายอะรา กัร๋ อาเอ ||๔||๑||  ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ||  อตั ปรีตมั มนั โม่ห์นา กทั โซ่ห์นา ปราน อถ่ารา ราม ||  
ซุนดรั โซ่ภา ลาล โคปาล ดยัอาล กี อปัร อปารา ราม ||  โคปาล ดยัอาล โคบินดฺ ลาลนั มิโลห์ กนัตฺ นิมาณีอา ||  แนน 
ตรัซนั ดะรัส ปัรซนั แน่ห์ นีด แรณ วฮิาณีอา ||  กิอาน อนัยนั   นาม บินยนั เป๋ย สกลั ซีการา ||  นานกั ปัยอมัแป 
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ซนัตฺ ยาํแป เมล กนัตฺ ฮมารา ||๑||  ลาค อุล่าห์เน โม่ห์ ฮรั ยบั ลกั แน่ห์ มิแล ราม ||  มิลนั โก กะโร อุปาว  กิช ฮมารา 
แน่ห์ จลัแล ราม ||  จลั จิต เบต็ อเน็ต ปริแอ เบน็ กวนั บิถ่ี นา ต่ียแีอ ||    
     
 คาน ปาน ซีการ บิรเท ฮรั กนัตฺ เบน็ เกว็ ยยีแีอ ||  อาซา เปอาซี แรน ดินีอรั แร่ห์ นา สะกีแอ เอก็ ติแล ||  นานกั 
ปัยอมัแป ซนัตฺ ดาซี ตอ ประสาด เมรา เป็ร มิแล ||๒||  เซจยฺ เอก ปเร็ว ซงัค ์ดะรัส นา ปาอีแอ ราม ||  เอากนั โม่ห์ 
อเนก  กตั แม่ฮลั บุลาอีแอ ราม ||  นิรกุน นิมาณี อนาท บินแว มิโลห์ ปรัภ กิรปา นิเถ่ ||  ปะหราํ ปีต โคอีแอ แซ่ฮจัยฺ 
โซอีแอ ปรัภ ปะลกั เปคตั เนาว ์นิเถ่ ||  กแร่ห์ ลาล อาแว   แม่ฮลั ปาแว เมล็ ซงัค ์มงัคลั กาอีแอ ||  นานกั ปัยอมัแป 
ซนัตฺ ซรัณี โม่ห์ ดะรัส ดิคาอีแอ ||๓||  ซนัตนั แก ปัรสาด ฮรั ฮรั ปายอา ราม ||  อิช ปุนนี มนั ซานตฺํ ตะปัต บุฉ่ายอา 
ราม ||  สพัลา โซ ดินสั แรเณ สุห่าว ี อนดั มงัคลั รัส กะนา ||  ปรักเท กปุาล โคบินดฺ ลาลนั กวนั รัสนา คุณ ปะนา ||  
ปะหราํ โลภ โม่ห์ บิการ ทาเก เมล็ ซะคี มงัคลั กายอา ||  นานกั ปัยอมัแป ซนัตฺ ยาํแป เยน็ ฮรั ฮรั ซนัโญก มิลายอา 
||๔||๒||  บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา คุร ปารบรัมห์ ปูเร อนัเดน็ นาม วคาณา ราม ||  อมัฤต บาณี อุจรา ฮรั ยสั 
มิธธา ลาแก เตรา ป่าณา ราม ||  กรั ดยัอา เมยอา โคปาล โคบินดฺ โกย น่าฮี ตุจฉฺ บินา ||  ซมัรัท อะกทั อปารฺ ปูรัน 
ญีโอ ตนั ตัน๋ ตุมห์ มนา ||  มูรัค มุกตัถฺ อนาท จนัจลั บลัฮีน นีจ อะยาณา ||  บินวนัตฺ นานกั สรัณ เตรี รัค เล่โฮ อาวณั 
ยาณา ||๑||  ซ่าแถ่ห์ ซรัณี ปาอีแอ ฮรั ญีโอ คุณ กาแวห์่ ฮรั นีตา ราม ||  ตู๋ร ปักตนั กี มนั ตนั ลโก ฮรั ญีโอ ซภั ปะติต 
ปุนีตา ราม ||  ปะติตา ปุนีตา โฮเอ เตน็ห์ ซงัค ์ยนิห์ บิถ่าตา ปายอา ||  นาม ราเต ญีอ ์ดาเต เน็ต เดห์้ จะแรห์ สวายอา ||  
เร็ถ เซ็ถ เนาว ์เน็ถ ฮรั ยปั ยนีิ อาตมั   ยตีา ||  บินวนัตฺ นานกั วดัปาก ปาอีแอห์ ซ่าถ ซายนั มีตา ||๒||  ยนีิ สจั 
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วณนัเยอา ฮรั ญีโอ เซ ปูเร ซาฮา ราม ||  บฮุต คยานา เตน็ แป้ห์ ฮรั ญีโอ ฮรั กีรตนั ล่าฮา ราม ||  กาม กโรถ นา โลภ 
เบอาแป โย ยนั ปรัภ เซ็ว ราเตอา ||  เอก ยาแน่ห์ เอก มาแน่ห์ ราม แก รังค ์มาเตอา ||  ลกั ซนัตฺ จรัณี ปเร ซรัณี มนั 
ตินา โอม่าฮา ||  บินวนัตฺ นานกั ยนิ นาม ปัลแล เซอี สจัเจ ซาฮา ||๓||  นานกั โซอี ซิมรีแอ ฮรั ญีโอ ยา กี กลั ต่ารี ราม 
||    
     
 คุรมุข มโน่ห์ นา วสีแร ฮรั ญีโอ กรัตา ปุรัค มุรารี ราม ||  ดูค โรค นา ป๋อ เบอาแป ยนีิห์ ฮรั ฮรั ติอ๋ายอา ||  ซนัตฺ 
ประสาด ตเร เป่าวย์ลั ปูรัน ลิเคอา ปายอา ||  วย ีวถ่าอี มนั ซานตฺํ อาอี  มิเลอา ปุรัค อปารี ||  บินวนัตฺ นานกั ซิมมรั 
ฮรั ฮรั อิช ปุนนี ฮมารี ||๔||๓||    
 บิหากรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒   
 เอก โองการ สตั นาม คุร ประสาด ||    
 วตัถฺ ซุค แรนรีเอ ปริแอ เปรม ลกา ||  กทั ดุค นีดฺรีเอ ปัรโซ สดา ปะกา ||  ปัก ตู๋ร บานโํช สดา ยาโจ นาม รัส 
แบรากนี ||  ปริแอ รังค ์ราตี แซ่ฮจัยฺ มาตี มฮ่า ดุระมตั เตอากนี ||  แกห์้ ปุยา ลีนีห์ เปรม ป่ีนี มิลนั ปรีตมั สจั มกา ||  
บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา รโฮ่ จรัแณห์ ซงัค ์ลกา ||๑||  เมรี ซะคี สเฮลรีโฮ ปรัภ แก จรัณ ลแกห์ ||  มนั ปริแอ เปรม 
กะหน่า ฮรั กี ปะกตั มงัแกห์ ||  ฮรั ปะกตั ปาอีแอ ปรัภ ติอ๋าอีแอ ยาย มิลีแอ ฮรั ยนา ||  มาน โม่ห์ บิการ ตะยแีอ อรัป 
ตนั ตัน๋ เอห์้ มนา ||  บดั ปุรัค ปูรัน คุณ ซมัปูรัน ปะหราํ ปีต ฮรั ฮรั เมล็ ปะแกห์ ||  บินวนัตฺ นานกั ซุณ      มนัตรึ 
ซะคีเอ  ฮรั นาม เน็ต เน็ต เน็ต ยแปห์ ||๒||  ฮรั นารฺ สุหากเณ ซภั รังค ์มาเณ ||  รานดฺํ นา แบใซ ปรัภ ปุรัค จิราเณ ||  
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แน่ห์ ดูค ปาแว ปรัภ ติอ่าแว ตัน๋ เต บดัป่ากีอา ||  ซุค แซ่ฮจัยฺ โซแวห์่ เกล็บิค โคแวห์ นาม รัส รังค ์ยากีอา ||  เมล็ 
เปรม แร่ห์ณา ฮรั นาม แกห์้ณา ปริแอ บจนั มีเธ ป่าเณ ||  บินวนัตฺ นานกั มนั อิช ปาอี ฮรั มิเล ปุรัค จิราเณ ||๓||  เตต็ 
กแร่ห์ โซเฮลฺเร โกด อนนัดา ||  มนั ตนั เราว ์รเฮอา ปรัภ ปัรมานนัดา ||  ฮรั กนัตฺ อนนัตฺ ดยัอาล ศิรีถรั โคบินดฺ 
ปะติต อุถ่ารฺโณ ||  ปรัภ กริปา ต่ารี ฮรั มุรารี แป๋ ซ่ินถฺ ซากรั ตารฺโณ ||  โย สรัณ อาแว   เตส็ กนัธฺ ลาแว เอห์้ บิรัด 
สุอามี ซนัดา ||  บินวนัตฺ นานกั ฮรั กนัตฺ มิเลอา สดา เกลฺ กรันดา ||๔||๑||๔||  บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั จรัณ สะโรวรั 
แตห์้ กแร่ห์ นิวาส มนา ||    
     
 กรั มยนั ฮรั สะเร   ซภั เกล็บิค นาซ มนา ||  กรั สดา มยนั โคบินดฺ สะยนั ดุค อนัเถ่รา นาเซ ||  ยนมั มรัณ นา โฮย 
เตส็ โก กทัแท ยมั เก พาเซ ||  เมล็ ซ่าถซงัเค นาม รังเก ตะฮ่า ปูรัน อาโซ ||  บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา ฮรั จรัณ กมลั 
นิวาโซ ||๑||  แตห์้ อนดั บิโนด สดา อนัฮดั จุ่ณกาโร ราม ||  เมล็ กาแวห์่ ซนัตฺ ยนา ปรัภ กา แยกาโร ราม ||  เมล็ ซนัตฺ 
กาแวห์่ คซมั ป่าแวห์่ ฮรั เปรม รัส รังค ์ป่ินนีอา ||  ฮรั ลาภ ปายอา อาป มิทายอา มิเล จิรี วชุินเนอา ||  แกห์้ ปุยา ลีเน 
ดยัอา กีเนห์ ปรัภ เอก อะกมั อปาโร ||  บินวนัตฺ นานกั สดา นิรมลั สจั สบดั รุณ จุ่ณกาโร ||๒||  ซุณ      วดัป่ากีอา ฮรั 
อมัฤต บาณี ราม ||  ยนิ โก กะรัม ลิคี เตส็ ริแด สมาณี  ราม ||  อกทั กะห่าณี ตินี ยาณี ยสิ อาป ปรัภ กิรปา กเร ||  อมรั 
ทีอา เพร็ นา มูอา กลั กะเลซา ดุค ฮเร ||  ฮรั สรัณ ปาอี ตจัยฺ นา ยาอี ปรัภ ปรีต มนั ตนั ป่าณี ||  บินวนัตฺ นานกั สดา 
กาอีแอ ปวติตรึ อมัฤต บาณี ||๓||  มนั ตนั กะลตั เป๋ย กิช แกฮ้ณั นา ยาอี ราม ||  ยสิ เต อุปัจยฺรา เตน็ ลีอา สมาอี ราม ||  
เมล็ บรัมห์ โยตี โอต โปตี อุดกั อุดกั สมายอา ||  ยลั ทลั มฮีอลั เอก รเวอา แน่ห์ ดูยา ดริสทายอา ||  บณั ตริณ 
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ตริภวณั ปูร ปูรัน กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  บินวนัตฺ นานกั อาป ยาแณ เยน็ เอห์้ บณตั บณาอี ||๔||๒||๕||  บิหากรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  โคยตั ซนัตฺ พิแร่ห์ ปรัภ ปราณ อถ่าเร ราม ||  ตาณ ตนั คีน เป่ยอา เบน็ มิลตั เปอาเร ราม ||  ปรัภ มิโลห์ 
เปอาเร เมยอา ต่าเร กรั ดยัอา ลรั ลาย ลียแีอ ||  เดห์้ นาม อปันา ยปัโป สุอามี ฮรั ดะรัส เปเค ยยีแีอ ||  ซมัรัท ปูรัน 
สดา เน่ห์จลั อูจ อะกมั อปาเร ||  บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา มิโลห์ ปราน เปอาเร ||๑||  ยปั ตปั บะรัต กีเน เปคนั โก 
จรัณา ราม ||  ตะปัต นา กะแตห์ บุแฉ่ เบน็ สุอามี ซรัณา ราม ||  ปรัภ สรัณ เตรี กาท เบรี ซนัซาร ซากรั ตารีแอ ||  
อนาท นิรกนุ กชั นา ยานา เมรา คุณ ออกณั นา บีจารีแอ ||  ดีน ดยัอาล โคปาล ปรีตมั ซมัรัท การัณ กรัณา ||  นานกั 
จาตริก ฮรั บูนดฺ มาแก ยปั ยวีา ฮรั ฮรั จรัณา ||๒||    
     
 อเมอ ์สะโรวโร ปีโอ ฮรั ฮรั นามา ราม ||  ซนัแตห์ ซงัค ์มิแล ยปั ปูรัน กามา ราม ||  ซภั กาม ปูรัน ดุค บิดีรัน ฮรั 
นิมคั มโน่ห์ นา บีสแร ||  อานนัดฺ อนัเดน็ สดา ซาจา สรับ   คุณ ญกัดีสแร ||  อะกณตั อูจ อปารฺ ธากรุ อะกมั ยา โก 
ต่ามา ||  บินวนัตฺ นานกั เมรี อิช ปูรัน มิเล ศิรีรังค ์รามา ||๓||  กอี โกเทก็ ญกั พลา ซุณ      กาวนัฮาเร ราม ||  ฮรั ฮรั 
นาม ยปัต กลุ สกัเล ตาเร ราม ||  ฮรั นาม ยปัต โซฮนัตฺ ปราณี ตา กี แม่ห์มา กิต กนา ||  ฮรั บิซรั น่าฮี ปราน เปอาเร 
จิตวนัตฺ ดรัซนั สดั มนา ||  ซภั ดิวสั อาเอ แกห์้ กนัธฺ ลาเอ ปรัภ อูจ อะกมั อปาเร ||  บินวนัตฺ นานกั สพลั ซภั กิช ปรัภ 
มิเล อตั เปอาเร ||๔||๓||๖||  บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ ||  อนั กาเอ ราตเรอา วาท โดเฮลี ราม ||  ปาป กมาวเดอา เตรา 
โกย นา เบลี ราม ||  โกเอ นา เบลี โฮย เตรา สดา ปะโชตาวเฮ ||  กนุ กปุาล นา ยแปห์ รัสนา เพร็ กะโดห์ เซ เดห์้ 
อาวเฮ ||  ตรัวรั วชุินเน แน่ห์ ปาต ยรุเต ยมั มกั กอน อิเกลี ||  บินวนัตฺ นานกั เบน็ นาม ฮรั เก สดา พิรัต โดเฮลี ||๑||  
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ตูน ํวลัวนัจฺ ลูก กแร่ห์ ซภั ยาแณ ยาณี ราม ||  เลคา ตะรัม เป่ยอา เตล็ ปีเร ก่าณี ราม ||  กิรัต กมาเณ ดุค สะโฮ ปราณี 
อเน็ก โยน ประมายอา ||  มฮ่า โม่ห์นี ซงัค ์ราตา รตนั ยนมั กวายอา ||  อิกสั ฮรั เก นาม บาโฉ่ห์ อาน กาจยฺ เซอาณี ||  
บินวนัตฺ นานกั เลค ลิเคอา ปะรัม โม่ห์ ลุผา่ณี ||๒||  บีจ นา โกย กเร อกริตกัณ๋ วชุิร ปัยอา ||  อาเอ คเร กะเธ็น 
ยมักงักรั ปะกรั เลยอา ||  ปักเร จลายอา อปัณา กมายอา มฮ่า โม่ห์นี ราเตอา ||  กนุ โควนิดฺ คุรมุข นา ยปัเปอา ตะปัต 
ถํ้า กลั ลาเตอา ||  กาม กโรถ อหงัการ มูธา โคย กิอาน ปัชตาเปอา ||  บินวนัตฺ นานกั ซนัโญก ปู่ ลา ฮรั ยาป รสนั นา 
ยาเปอา ||๓||  ตุจฉฺ เบน็ โก น่าฮี ปรัภ ราคณัฮารา ราม ||  ปะติต อุถ่ารัณ  ฮรั บิรัด ตุมารา ราม ||  ปะติต อุถ่ารัน สรัน 
สุอามี กริปา เน็ถ ดยัอาลา ||  อั้นถฺ กปู เต อุถรั กรัเต สกลั กทั ปรัตปาลา ||  สรัน เตรี กทั มฮ่า เบรี เอก็ นาม เดห์้ 
อถ่ารา ||    
     
 บินวนัตฺ นานกั กรั เดย ์ราโค่ห์ โคบินดฺ ดีน ดยัอารา ||๔||  โซ เดน็ สพลั กะเณอา ฮรั ประภู มิลายอา ราม ||  ซภั ซุค 
ปัรกะเทอา ดุค ดูรฺ ปรายอา ราม ||  ซุค แซ่ฮจัยฺ อนดั บิโนด สดั ฮี กนุ กปุาล เน็ต กาอีแอ ||  ปัจยฺ ซ่าถซงัเค มิเล รังเก 
บฮุร โยน นา ต่าอีแอ ||  แกห์้ กนัธฺ ลาเอ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ อาด องักรุ อายอา  ||  บินวนัตฺ นานกั อาป มิเลอา บฮุร กตัฮู 
นา ยายอา ||๕||๔||๗||  บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ ||  สุโนห์ เบนนัตีอา สุอามี เมเร ราม ||  โกท อปัราถ ปะเร ป๋ี เตเร 
เจเร ราม ||  ดุค หะรัน กิรปา กะรัน โม่ฮนั กลั กะเลแซห์ ป่ันยะนา ||  สรัน เตรี รัค เล่โฮ เมรี สรับ   แม นิรันยฺนา ||  
ซุนตฺ เปคตั ซงัค ์ซภั แก ปรัภ เนรฺฮู เต เนเร ||  อรัดาส นานกั ซุน สุอามี รัค เล่โฮ กัร๋ เก เจเร ||๑||  ตู ซมัรัท สดา ฮมั 
ดีน เปข่ารี ราม ||  มายอา โม่ห์ มกนั กั้ด เล่โฮ มุรารี ราม ||  โลภ โม่ห์ บิการ บาเถ่โอ อเน็ก โดค กมาวเน ||  อะลิปตฺ 
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บนัถัน่ แร่ฮตั กรัตา กีอา อปันา ปาวเน ||  กรั อนุกแร่ห์ ปะติต ปาวนั บโฮ่ โยน ปะหรํ่าเต ห่ารี ||  บินวนัตฺ นานกั ดาส 
ฮรั กา ปรัภ ญีอ ์ปราน อถ่ารี ||๒||  ตู ซมัรัท วดัดา เมรี มตั โทรี ราม ||  ปาแล่ห์ อกิรัตกะนา ปูรัน ดริสทฺ เตรี ราม ||  
อกา้ถฺ โบถฺ อปารฺ กรัเต โม่ห์ นีจ กะชู นา ยานา ||  รตนั เตอาก ซงักแร่ฮนั กอดี ปะซู นีจ อิอานา ||  เตอาก จลัตี มฮ่า 
จนัจลั โดค กรั กรั โยรี ||  นานกั สรัน ซมัรัท สุอามี แปจยฺ ราโค่ห์ โมรี ||๓||  ยา เต วชุีเรอา เตน็ อาป มิลายอา ราม ||  
ซาถู่   ซงักเม ฮรั คุณ กายอา ราม ||  คุณ กาย โควดิ สดา นีเก กเลอาณ แม ปัรกทั เป๋ย ||  เซยา สุห่าว ี ซงัค ์ปรัภ แก 
อาปเณ     ปรัภ กรั เลย ||  โฉด จินตฺ อะจินตฺ   โฮเอ บฮุร ดูค นา ปายอา ||  นานกั ดรัซนั เปค ยเีว โควนิดฺ คุณ เน็ถ 
กายอา ||๔||๕||๘||  บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ ||  โบลฺ สุถรฺัมีเรอา โมน กตั ต่ารี ราม ||  ตู เนตรี เดค จเลอา มายอา 
บิวฮารี ราม ||  ซงัค ์เตแร กชั นา จาแล บินา โคบินดฺ นามา ||  เดส เวส สุวรัน รูปา สกลั อูเณ กามา ||  ปุตรึ กลตัรึ นา 
ซงัค ์โซ่ภา หสัตฺ โก๋ร วกิารี ||  บินวนัตฺ นานกั เบน็ ซ่าถซงัคมั ซภั มิเทอา ซนัซารี ||๑||    
     
 รายนั เกว็ โซยอา ตู นีด ปะเร ยากตั กตั น่าฮี ราม ||  มายอา จู่ธ รุดนั เกเต บิลลาฮี ราม ||  บิลลาเฮ เกเต มฮ่า โม่ฮนั 
เบน็ นาม ฮรั เก ซุค นฮี ||  แซ่ฮสั เซอาณปั อุปาว  ทาเก แยห์ ป่าวตั แตห์้ ยาฮี ||  อาด อนัเต มตัถฺ ปูรัน ซรับตัตรึ กทั 
กทั อาฮี  ||  บินวนัตฺ นานกั ยนิ ซ่าถซงัคมั เซ ปัต เซตี กัร๋ ยาฮี ||๒||  นรัปัต ยาณ กระเฮโอ เซวกั เซอาเณ ราม ||  
ซรัปัร วชุีรณา โม่เฮ ปัชตาเณ ราม ||  ฮรัจนัดอรี เดค ปู่ ลา กฮ่า อสัทิต  ปาอีแอ ||  เบน็ นาม ฮรั เก อาน รัจนา แอห์้ลา 
ยนมั กวาอีแอ ||  ฮอ ฮอ กะรัต นา ตริสัน บูแฉ่ แน่ห์ กานมํ ปูรัน กิอาเน ||  บินวนัตฺ นานกั เบน็ นาม ฮรั เก เกเตอา 
ปัชตาเน ||๓||  ต๋าร อนุกแรโฮ อปันา กรั ลีนา ราม ||  ปุยา แกห์้ กา้ด ลีโอ ซาถู่   ซงัค ์ดีนา ราม ||  ซ่าถซงัคมั ฮรั 
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อราเถ่ สกลั กลัมลั ดุค ยเล ||  มฮ่า ตะรัม สุดาน กิเรอา ซงัค ์เตแร เซ จลัเล ||  รัสนา อราแถ่ เอก สุอามี ฮรั นาม มนั 
ตนั ป่ีนา ||  นานกั ยสิ โน ฮรั มิลาเอ โซ สรับ   คุณ ปัรบีนา ||๔||๖||๙||     
 บิหากเร กี วาร แม่ห์ลา ๔  เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||     
 ศโลก ม: ๓ ||  คุร เซวา เต ซุค ปาอีแอ โฮรฺ แท ซุค นา ป๋าลฺ ||  คุร แก สบดั มนั เป่ดีแอ สดา วสัแซ ฮรั นาล ||  นานกั 
นาม ตินา โก มิแล ยนิ ฮรั เวแค นะดรั นิฮาล ||๑||  ม: ๓ ||  ซิพตั คยานา บคสั แฮ ยสิ บคัแซ โซ ครัแจ คาย ||  สตัคุร 
เบน็ หทั นา อาวยั ซภั ทกัเก กะรัม กมาย ||  นานกั มนัมุค ยกตั ตัน๋ฮีณ แฮ อะแก ปุกคา เก คาย ||๒||   ปอรี ||  ซภั เตรี 
ตู ซะภสั ดา ซภั ตุตถฺ อุปายอา   ||  ซภันา เวจ็ ตู วรัตะดา ตู ซภันี ติอ๋ายอา ||  เตส็ ดี ตู ปะกตั ทาย ปาเอห์้ โย ตุตถฺ มนั 
ป่ายอา ||  โย ฮรั ปรัภ ป่าแว โซ ทีแอ ซภั กะรัน เตรา กรายอา ||  สล่าเฮโอ ฮรั ซภันา เต วดัดา โย ซนัตฺ ยนาน ํกี 
แปจยฺ รัคดา อายอา  ||๑||   ศโลก ม: ๓ ||  นานกั กิอานี ญกั ยตีา ญกั ยตีา ซภั โกย ||  นาเม การัจ เซ็ถ แฮ แซ่ห์เย  โฮย 
โซ โฮย ||  คุรมตั มตั อจลั แฮ จลาย นา สะแก  โกย ||  ปักตา กา ฮรั องักีการ กเร การัจ สุห่าวา โฮย ||    
     
 มนัมุค มูโล่ห์ ปุหลายอนั เวจ็ ลบั โลภ อหงัการฺ   ||  จกัรา กรัเดอา อนัเดน็ กดุแร สบดั นา กแร วจีาร ||  ซุถ มตั 
กรัแต *เฮร็ ลอี โบลนั ซภั วกิาร ||  ดิแต กิแต นา ซนัโตคีอนั อนัตรั ตริสนา บฮุต อเกอาน อนัถารฺ ||  นานกั มนัมุคา 
นาโลห์ ตุทีอา ปะลี ยนิา มายอา โม่ห์ เปอาร ||๑||  ม: ๓ ||  เตน็ห์ ป๋อ ซนัซา เกอา กเร เยน็ สตัคุร ศิร กรัตาร ||  ตุ๋ร เตน็ 
กี แปจยฺ รัคดา อาเป   รคณัฮาร ||  เมล็ ปรีตมั ซุค ปายอา สจัแจ สบดั วจีาร ||  นานกั ซุคดาตา เซเวอา อาเป   
ปัรคณัฮารฺ ||๒||   ปอรี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตเรอา ตู ซภันา ราส ||  ยสิ โน ตู เดห์้ เตส็ ซภั กิช มิแล โกอี โฮรฺ สะรีก น่าฮี 
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ตุตถฺ ปาส ||  ตู อิโก ดาตา ซะภสั ดา ฮรั แป้ห์ อรัดาส ||  ยสิ ดี ตุตถฺ ป่าแว เตส็ ดี ตู มนั แล่ห์ โซ ยนั ซาบาส ||  ซภั 
เตรา โจจยฺ วรัตะดา ดุค ซุค ตุตถฺ ปาส ||๒||   ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข สจัแจ ป่าวเด ดรั สัจแจ สเจอาร ||  ซายนั มนั 
อานนัดฺ แฮ คุร กา สบดั วจีาร ||  อนัตรั สบดั วซายอา ดุค กะเทอา จานณั กีอา กรัตาร ||  นานกั รคณัฮารา รัคซี 
อาปณี  กิรปา ต๋าร ||๑||  ม: ๓ ||  คุร กี เซวา จากรี แป๋ รัจ การ กมาย ||  เยฮ่า เซแว เตโ้ฮ โฮแว เย จลัแล ติแซ รยาย ||  
นานกั ซภั กิช อาป แฮ อวรฺั นา ดูย ียาย ||๒||   ปอรี ||  เตรี วเดอาอี ตูแฮ ยาณดา ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา โกอี ||  ตุตถฺ เยวดั 
โฮรฺ สะรีก โฮแว ตา อาคีแอ ตุตถฺ เยวดั ตูแฮ โฮอี ||  เยน็ ตู เซเวอา เตน็ ซุค ปายอา โฮรฺ เตส็ ดี รีส กเร เกอา โกอี ||  ตู 
ป่ันนณั กะรัณ ซมัรัท ดาตาร แฮ ตุตถฺ อะแก มงักณั โน หทั โยร คลี ซภั โฮอี ||  ตุตถฺ เยวดั ดาตาร แม โกอี นะดรั นา 
อาวยั ตุตถฺ ซภัแซ โน ดาน ดิตา คนัดี วรัป่ันดี ปาตาลี ปุไร ซภั โลอี ||๓||   ศโลก ม: ๓ ||  มนั ปัรตีต นา อาอีอา   
แซ่ฮจัยฺ นา ลโก เป๋า ||  สบัแด ซาด นา ปายโอ มนัฮธั เกอา คุณ กาย ||  นานกั อายอา  โซ ปัรวาณ แฮ เย คุรมุข สจั 
สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  อาปณา อาป นา ปะชาแณ มูรา เอารา อาค ดุคาเอ ||  มุนแฎ ดี คสัลตั นา กอีอา อนัเถ่ วชุิร โจทา 
คาเอ ||  สตัคุร แก แป๋ ป๋ัน นา กะเรโอ รแฮ่ องักฺ สมาเอ ||    
     
 อนัเดน็ แซ่ห์ซา กะเด นา จูแก เบน็ สบัแด ดุค ปาเอ ||  กาม กโรถ โลภ อนัตรั สบัลา เน็ต ตัน่ถ่า กะรัต วฮิาเอ ||  
จรัณ กรั เดคตั ซุณ      ทกัเก เดห์้ มุเก เนแร อาเอ ||  สัจจา นาม นา ลโก มีธา เยต็ นาม เนาว ์เน็ถ ปาเอ ||  ยวีตั มแร 
มแร พนุ ยแีว ตาน ํโมคนัตรั ปาเอ ||  ตุ๋ร กะรัม นา ปายโอ ปราณี เวณ็ กรัมา เกอา ปาเอ ||  คุร กา สบดั สะมาล ตู มูเร 
กตั มตั สบัเด ปาเอ ||  นานกั สตัคุร ตดั ฮี ปาเอ ยาน ํวโิจห์ อาป กวาเอ ||๒||   ปอรี ||  ยสิ แด จิต วสัเซอา เมรา สุอามี 
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เตส็ โน เกว็ อนัเดสา กิแซ กะแล ดา โลรีแอ ||  ฮรั ซุคดาตา ซภันา กลา กา เตส็ โน ติอ๋ายเดอา เกว็ นิมคั กะรี โม่ห์ 
โมรีแอ ||  เยน็ ฮรั ติอ๋ายอา เตส็ โน สรับ   กเลอาณ โฮเอ เน็ต ซนัตฺ ยนา กี ซงัคตั ยาย บฮีแอ โม่ห์ โยรีแอ ||  ซภั ดุค 
ปุค โรค เกย ฮรั เซวกั เก ซภั ยนั เก บนัถัน่ โตรีแอ ||  ฮรั กิรปา เต โฮอา ฮรั ปะกตั ฮรั ปะกตั ยนา แก โม่ห์ ดิแธ ยกตั 
ตเรอา ซภั โลรีแอ ||๔||   ศโลก ม: ๓ ||  ซา รัสนา ยลั เยา เยน็ ฮรั กา สุเอา นา ปายอา ||  นานกั รัสนา สบดั ระสาย 
เยน็ ฮรั ฮรั มนั วซายอา ||๑||  ม: ๓ ||  ซา รัสนา ยลั เยา เยน็ ฮรั กา เนา วซิาเรอา ||  นานกั คุรมุข รัสนา ฮรั ยแป ฮรั แก 
นาย เปอาเรอา ||๒||   ปอรี ||  ฮรั อาเป   ธากรุ เซวกั ปะกตั ฮรั อาเป   กเร กราเอ ||  ฮรั อาเป   เวแค วกิแซ อาเป   เยต็ 
ป่าแว เตต็ ลาเอ ||  ฮรั อิกนา มารัก ปาเอ อาเป   ฮรั อิกนา อุฉัร่ ปาเอ ||  ฮรั สจัจา ซาฮิบ สจั ตะปาวสั กรั เวแค จลตั 
สบาเอ ||  คุร ปัรสาด กะแฮ ยนั นานกั ฮรั สัจเจ เก คุณ กาเอ ||๕||   ศโลก ม: ๓ ||  ดรัเวซี โก ยาณซี วริะลา โก ดรัเวส 
||  เย กัร๋ กัร๋ ฮัน่แด มงักะดา ติก ยวีณั ติก เวส ||  เย อาซา อนัเดสา ตจัยฺ รแฮ่ คุรมุข ปิเคอา เนา ||  เตส็ เก จรัน 
ปะคาลีแอห์้ นานกั ฮอ บลัฮาแร เยา ||๑||  ม: ๓ ||  นานกั ตรัวรั เอก พลั โดย ปังเครู อา้ห์  ||  อาวตั ยาต นา ดีสฺฮี นา 
ปัร ปังคี ตา้เฮ ||  บโฮ่ รังกี รัส โป่เกอา สบดั รแฮ่ นิรบาณ ||  ฮรั รัส พลั ราเต นานกา กะรัม สจัจา นีซาณ ||๒||   ปอรี 
||  อาเป   ตัร่ตี อาเป   แฮ ร่าฮกั อาป ยาํมาย ปีซาแว ||  อาป ปะกาแว อาป ป่านเด เดย ์ปโรแซ อาเป   ฮี แบห์้ คาแว ||    
     
 อาเป   ยลั อาเป   เด ชินกา อาเป   จุลี ปะหร่าแว ||  อาเป   ซงัคตั สดั บฮาแล อาเป   วดิา กราแว ||  ยสิ โน กิรปาล 
โฮแว ฮรั อาเป   เตส็ โน หุกมั มนาแว ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  กะรัม ตะรัม ซภั บนัถฺนา ปาป ปุน ซนับนัถฺ  ||  มมัตา 
โม่ห์ โซ บนัถฺนา ปุตรึ กลตัรึ โซ ตัน่ถฺ ||  แยห์ เดคา แตห์้ เยวรี มายอา กา ซนับนัถฺ  ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ วรัตณั 
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วรัแต อั้นถฺ ||๑||   ม: ๔ ||  อนัเถ่ จานณั ตา ทีแอ ยา สตัคุร มิแล รยาย ||  บนัถัน่ โตแร สจั วสัแซ อเกอาน อเถ่รา ยาย ||  
ซภั กิช เดแค ติแซ กา เยน็ กีอา ตนั ซาจยฺ ||  นานกั สรัณ กรัตาร กี กรัตา ราแค ลาจยฺ ||๒||  ปอรี ||  ยะโดห์ อาเป   
ทาท กีอา แบห์้ กรัแต ตะโดห์ ปุช นา เซวกั บีอา ||  ตะโดห์ เกอา โก เลแว เกอา โก เดแว ยาน ํอวรฺั นา ดูยา กีอา ||  
เพร็ อาเป   ยกตั อุปายอา   กรัแต ดาน ซภันา โก ดีอา ||  อาเป   เซว บณาอีอนั คุรมุข อาเป   อมัฤต ปีอา ||  อาป 
นิรังการ อาการฺ แฮ อาเป   อาเป   กแร โซ ทีอา ||๗||   ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข ปรัภ เซแวห์่ สดั ซาจา อนัเดน็ แซ่ฮจัยฺ 
เปอาร ||  สดา อนนัดฺ กาแวห์่ คุณ ซาเจ อรัถ อุรัตถฺ  อุร ต๋าร ||  อนัตรั ปรีตมั วสัเซอา ตุ๋ร กะรัม ลิเคอา กรัตาร ||  
นานกั อาป มิลายอนั อาเป   กิรปา ต๋าร ||๑||  ม: ๓ ||  กะเฮแอ กะเทแอ นา ปาอีแอ อนัเดน็ รแฮ่ สดา คุณ กาย ||  เวณ็ 
กรัแม กิแน นา ปายโอ ปอก โมย บิลลาย ||  คุร แก สบดั มนั ตนั ปิแย อาป วสัแซ มนั อาย  ||  นานกั นดัรี ปาอีแอ 
อาเป   เลย มิลาย ||๒||   ปอรี ||  อาเป   เวด ปุราณ ซภั ซาสตึ อาป กะแท อาป ป่ีแย ||  อาเป   ฮี แบห์้ ปูเญ กรัตา อาป 
ปัรปันจฺ กรีแย ||  อาป ปัรวรัิต อาป นิรวริตี อาเป   อกทั กะทีแย ||  อาเป   ปุน ซภั อาป กราเอ อาป อะลิปตฺ วรัตีแย ||  
อาเป   ซุค ดุค เดแว กรัตา อาเป   บคสั กรีแย ||๘||   ศโลก ม: ๓ ||  เซคา อนัดฺโรห์ โยรฺ ฉดั ตู ป๋อ กรั จัล๋ กวาย ||  คุร 
แก แป๋ เกเต นิสตะเร แป๋ เวจ็ นิรภอ ปาย ||  มนั กะโธรฺ สบดั เปด ตูน ํซานตฺํ วสัแซ มนั อาย  ||  ซานตีํ  เวจ็ การ 
กมาวณี ซา คซมั ปาเอ ทาย ||  นานกั กาม กโรถ กิแน นา ปายโอ ปูโช่ห์ กิอานี ยาย ||๑||  ม: ๓ ||    
     
 มนัมุค มายอา โม่ห์ แฮ นาม นา ลโก เปอาร ||  กรู กมาแว กรู ซงักระแฮ กรู กเร อาฮาร ||  บิค มายอา ตัน๋ ซนัจฺ    
มแร่ห์ อนัเต โฮย ซภั ชาร ||  กะรัม ตะรัม สูจ ซนัยมั กแร่ห์ อนัตรั โลภ วกิาร ||  นานกั เย มนัมุค กมาแว โซ ทาย นา 
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ปแว ดรักา้ห์ โฮย คุอาร ||๒||   ปอรี ||  อาเป   คาณี อาเป   บาณี อาเป   คนัดฺ วรัป๋ันดฺ กเร ||  อาป สมุนดฺ อาป แฮ 
ซากรั อาเป   ฮี เวจ็ รตนั ตะเร ||  อาป ลฮาเอ กเร ยสิ กิรปา ยสิ โน คุรมุข กเร ฮเร ||  อาเป   ป่อยลั อาป แฮ โบฮิทา 
อาเป   เควทั อาป ตเร ||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา อวรฺั นา ดูยา ตุแฉ่ สะเร   ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  สัตคุร กี เซวา สพลั 
แฮ เย โก กเร จิต ลาย ||  นาม ปะดารัท ปาอีแอ อจินตฺ วสัแซ มนั อาย  ||  ยนมั มรัน ดุค กะทีแอ ห่อแม มมัตา ยาย ||  
อุตมั ปัดว ีปาอีแอ สจัเจ รแฮ่ สมาย ||  นานกั ปูรัน ยนิ โก ลิเคอา ตินา สตัคุร มิเลอา อาย  ||๑||  ม: ๓ ||  นาม รัตตา 
สตัคุรู   แฮ กลัยกุ โบฮิท โฮย ||  คุรมุข โฮแว โซ ปารฺ ปแว ยนิา อนัดรั สจัจา โซย ||  นาม สะหม่าเล นาม ซงักระแฮ 
นาเม ฮี ปัต โฮย ||  นานกั สตัคุร ปายอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ปารัส อาป ตาต แฮ อาป กีโตน 
กนัจนั ||  อาเป   ธากรุ เซวกั อาเป   อาเป   ฮี ปาป คนัดนั ||  อาเป   ซภั กทั โปกแว สุอามี อาเป   ฮี ซภั อนัยนั ||  อาป 
บิเบก อาป ซภั เบตา อาเป   คุรมุข ป่ันยนั ||  ยนั นานกั ซาล่าห์ นา รัจแย ตุตถฺ กรัเต ตู ฮรั ซุคดาตา วดนั ||๑o||  ศโลก 
ม: ๔ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ญีอ ์เก บนัถฺนา เยเต กะรัม กมาเฮ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ธะวรั นา ปาวฮี มรั ยาํแมห์ อาแวห์่ 
ยา่เฮ ||  เบน็ สตัคุร เซเว พิกา โบลณา นาม นา วสัแซ มนั อาย  ||  นานกั เบน็ สตัคุร เซเว ยมั ปุร บเถ่ มารีแอห์้ โม่ห์ 
กาแล อุธ ยา่เฮ ||๑||   ม: ๓ ||  เอก็ สตัคุร กี เซวา กแร่ห์ จากรี ฮรั นาเม ลแก เปอาร ||  นานกั ยนมั สวารัน อาปณา กลุ 
กา กะรัน อุถาร ||๒||   ปอรี ||  อาเป   จาทซาล อาป แฮ ปาถ่า อาเป   จาทเร ปรัณ โก อาเณ ||  อาเป   ปิตา มาตา แฮ 
อาเป   อาเป   บาลกั กเร เซอาเณ ||  เอก็ แท ปัร บุแฉ่ ซภั อาเป   เอก็ แท อาเป   กเร อิอาเณ ||  อิกนา อนัดรั แม่ฮลั 
บุลาเอ ยา อาป เตแร มนั สจัเจ ป่าเณ ||    
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 ยนิา อาเป   คุรมุข เด วเดอาอี เซ ยนั สจัจี ดรักา้ห์ ยาเณ ||๑๑||   ศโลก มรัดานา ๑ ||  กลั กลัวาลี กาม มดั มนูอา 
ปีวณัฮาร ||  กโรถ กะโทรี โม่ห์ ปะรี ปีลาวา อหงัการฺ   ||  มจัยฺลสั กเูร ลบั กี ปี ปี โฮย คุอาร ||  กรัณี ลาฮณั สตั กรุ สจั 
สะรา กรั ซาร ||  คุณ มนัเด กรั ซีล กิโอ สรัม มาส อาฮาร ||  คุรมุข ปาอีแอ นานกา คาแถ่ ยา่เฮ บิการ ||๑||  มรัดานา ๑ 
||  กายอา ลาฮณั อาป มดั มจัยฺลสั ตริสนา ตาต ||  มนัซา กะโทรี กรู ปะรี ปีลาเอ ยมักาล ||  เอต็ มดั ปีเต นานกา บฮุเต 
คทีแอห์ บิการ ||  กิอาน กรุ ซาล่าห์ มนัเด ป๋อ มาส อาฮาร ||  นานกั เอห์้ โป่ยนั สจั แฮ สจั นาม อาถารฺ ||๒||  กานอําน ํ
ลาฮณั อาป มดั อมัฤต เตส็ กี ต๋าร ||  สัตซงัคตั เซ็ว เมลาป โฮย เลว็ กะโทรี อมัฤต ปะรี ปี ปี กแทห์ บิการ ||๓||   ปอรี 
||  อาเป   ซุรฺ นรั กณั กนัถรับา อาเป   คทั ดรัซนั กี บาณี ||  อาเป   เศว็ ซงักรั มเฮซา อาเป   คุรมุข อกทั กะห่าณี ||  
อาเป   โยกี อาเป   โป่กี อาเป   ซนัเนอาซี พิแร บิบาณี ||  อาแป นาล โกซทั อาป อุปเดแซ อาเป   ซุฆรั สะรูป    
เซอาณี ||  อาปณา โจจยฺ กรั เวแค อาเป   อาเป   ซภันา ยอีา กา แฮ ยาณี ||๑๒||   ศโลก ม: ๓ ||  เอฮ้า  ซนัเถ่อา ปัรวาณ 
แฮ เยต็ ฮรั ปรัภ เมรา จิต อาแว   ||  ฮรั เซ็ว ปรีต อูปแย มายอา โม่ห์ ยลาแว ||  คุร ปัรซาดี ดุบิถา มแร มนูอา อสัเทร็ 
ซนัเถ่อา กเร วจีาร ||  นานกั ซนัเถ่อา กแร มนัมุคี ญีโอ นา ทิแก มรั ยาํแม โฮย คุอาร ||๑||  ม: ๓ ||  ปเร็ว ปเร็ว กรัตี 
ซภั ญกั พิรี เมรี เปอาส นา ยาย ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ เมรี เปอาส กอี เป็ร ปายอา กัร๋ อาย  ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ตนัตฺ 
ปะรัม ตนัตฺ ซภั อาเป   อาเป   ธากรุ ดาส เป่ยอา ||  อาเป   ดสั อธั วรัน อุปายอนั อาป บรัมห์ อาป ราจยฺ เลยอา ||  
อาเป   มาเร อาเป   โชแด อาเป   บคัเซ กเร ดยัอา ||  อาป อปุ๋ล  นา ปุแล กบั ฮี ซภั สจั ตะปาวสั สจั เทอา ||  อาเป   
ยนิา บุฉ่าเอ คุรมุข เตน็ อนัดฺโรห์ ดูยา ปะรัม เกยอา ||๑๓||   ศโลก ม: ๕ ||  ฮรั นาม นา ซิมแร่ห์ ซ่าถซงัค ์แต ตนั อุแด 
เค่ห์ ||  เยน็ กีตี ติแซ นา ยาใณ นานกั เพท็ อลูณี เดห์้ ||๑||    
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 ม: ๕ ||  กทั วแซ่ห์ จรัณารบินดฺ รัสนา ยแป กปุาล ||  นานกั โซ ปรัภ ซิมรีแอ เตส็ เดฮี้ โก ปาล ||๒||   ปอรี ||  อาเป   
อธัสธั ตีรัท กรัตา อาป กเร อิสนาน ||  อาเป   ซนัยมั วรัแต สวามี   อาป ยปาเอห์ นาม ||  อาป ดยัอาล โฮย ป๋อ คนัดนั 
อาป กแร ซภั ดาน ||  ยสิ โน คุรมุข อาป บุฉ่าเอ โซ สดั ฮี ดรักา้ห์ ปาเอ มาน ||  ยสิ ดี แปจยฺ รัคแค ฮรั สุอามี โซ 
สจัจา ฮรั ยาน ||๑๔||   ศโลก ม: ๓ ||  นานกั เบน็ สตัคุร เป่เท ญกั อั้นถฺ แฮ อนัเถ่ กะรัม กมาย ||  สับแด เซ็ว จิต นา 
ลาวยั เยต็ ซุค วสัแซ มนั อาย  ||  ตามสั ลกา สดา พิแร แอห์้เน็ส ยลตั บิฮาย ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ แกห์้ณา กิชู นา 
ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  สัตคุรู   พรุมายอา การี เอห์้ กเร่โฮ ||  คุรู ดุอาแร โฮย แก ซาฮิบ ซมัมาเล่ห์ ||  ซาฮิบ สดา ฮยรู แฮ 
ป่ัรแม เก ชอร กทั แก อนัตรั โยต ตะเหร่โฮ ||  ฮรั กา นาม อมัฤต แฮ ดารู เอห์้ ลาเอห์้ ||  สตัคุร กา ป่าณา จิต รัคโคห์ 
ซนัยมั      สจัจา เน่ห์ ||  นานกั แอแท  ซุแค อนัดรั รัคซี อะแก ฮรั เซ็ว เกลฺ กเร่โฮ ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ป๋ารฺ อะธาราห์ 
บณสัปัต อาเป   ฮี พลั ลาเอ ||  อาเป   มาลี อาป ซภั ซินแจ   อาเป   ฮี โม่ห์ ปาเอ ||  อาเป   กรัตา อาเป   ปุกตา อาเป   
เดย ์ดิวาเอ ||  อาเป   ซาฮิบ อาเป   แฮ ราคา อาเป   รเฮอา สมาเอ ||  ยนั นานกั วเดอาอี อาแค ฮรั กรัเต กี ยสิ โน เตล็ 
นา ตะมาเอ ||๑๕||   ศโลก ม: ๓ ||  มาณสั ปะเรอา อาเณอา มาณสั ปะเรอา อาย  ||  เยต็ ปีแต มตั ดูรฺ โฮย บะรัล ปแว 
เวจ็ อาย  ||  อาปณา ปรายอา นา ปะชาณยั คสัโมห์ ตกัเก คาเอ ||  เยต็ ปีแต คซมั วสิแร ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||  จู่ธา มดั 
มูล นา ปีใจ เย กา ปารฺ วซาย ||  นานกั นดัรี สจั มดั ปาอีแอ สตัคุร มิแล ยสิ อาย  ||  สดา ซาฮิบ แก รังค ์รแฮ่ แม่ห์ลี 
ปาแว เทา ||๑||  ม: ๓ ||  เอห์้ ยกตั ยวีตั มแร ยา เอส็ โน โซ่ฉ่ี โฮย ||  ยา เตน็ห์ สวาเลอา ตาน ํเสาว ์รเฮอา ยะกาเอ ตาน ํ
ซุถ โฮย ||  นานกั นะดรั กเร เย อาปณี  สตัคุร เมแล โซย ||  คุร ประสาด ยวีตั มแร ตา เพร็ มรัณ นา โฮย ||๒||   ปอรี ||  
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ยสิ ดา กีตา ซภั กิช โฮแว เตส็ โน ปัรวา่ห์ น่าฮี กิแซ เกรี ||  ฮรั ญีโอ เตรา ดิตา ซภั โก คาแว ซภั โม่ห์ตาย ีกั้ดแด เตรี 
||    
     
 เย ตุตถฺ โน ซาล่าเฮ      โซ ซภั กิช ปาแว ยสิ โน กิรปา นิรันยนั เกรี ||  โซอี ซ่าห์ สจัจา วณัยารา เยน็ วครั ลเดอา ฮรั 
นาม ตัน๋ เตรี ||  ซภั ติแซ โน ซาล่าเฮโฮ ซนัโตห์ เยน็ ดูเย ป๋าว กี มาร วดิารี เด๋รี ||๑๖||   ศโลก ||  กะบีรา มรัตา มรัตา 
ญกั โมอา มรั เป๋ นา ยาแน โกย ||  แอซี   มรันี โย มแร บฮุร นา มรันา โฮย ||๑||   ม: ๓ ||  เกอา ยาณา เกว็ มแร่ห์เก 
แกซา มรัณา โฮย ||  เย กรั ซาฮิบ มโน่ห์ นา วสีแร ตา แซ่ห์ลา มรัณา โฮย ||  มรัแณ เต ยกตั ดะแร ยเีวอา โลแร ซภั 
โกย ||  คุร ปัรซาดี ยวีตั มแร หุกแม บูแฉ่ โซย ||  นานกั แอซี   มรันี โย มแร ตา สดั ยวีณั โฮย ||๒||   ปอรี ||  ยา อาป 
กริปาล โฮแว ฮรั สุอามี ตา อาปณาน ํ เนา ฮรั อาป ยปาแว ||  อาเป   สตัคุร เมล ซุค เดแว อาปณาน ํ เซวกั อาป ฮรั 
ป่าแว ||  อาปเณอา เซวกา กี อาป แปจยฺ รัคแค อาปเณอา ปักตา กี แปรี ปาแว ||  ตะรัม ราย แฮ ฮรั กา กีอา ฮรั ยนั 
เซวกั เนร นา อาแว   ||  โย ฮรั กา เปอารา โซ ซภันา กา เปอารา โฮรฺ เกตี จกัคฺ จกัคฺ อาแว   ยาแว ||๑๗||   ศโลก ม: ๓ 
||  ราม ราม กรัตา ซภั ญกั พิแร ราม นา ปายอา ยาย ||  อกมั อะโกจรั อตั วดัดา อตุล นา ตุเลอา ยาย ||  กีมตั กิแน นา 
ปาอีอา กิแต นา เลยอา ยาย ||  คุร แก สบดั เป่เดอา เอน็ เบถ็ วสัเซอา มนั อาย  ||  นานกั อาป อเมว็ แฮ คุร กิรปา เต 
รเฮอา สมาย ||  อาเป   มิเลอา เมล็ รเฮอา อาเป   มิเลอา อาย  ||๑||  ม: ๓ ||  เอ มนั เอห์้ ตัน๋ นาม แฮ เยต็ สดา สดา ซุค 
โฮย ||  โตทา มูล นา อาวยั ล่าฮา สดั ฮี โฮย ||  คาแถ่ ครัเจแอ โตท นา อาวยั สดา สดา โอห์้ เดย ์||  แซ่ห์ซา มูล นา 
โฮวยั ฮาณตั กะเด นา โฮย ||  นานกั คุรมุข ปาอีแอ ยา โก นะดรั กเรย ์||๒||   ปอรี ||  อาเป   ซภั กทั อนัดฺเร อาเป   ฮี 
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บา้ฮรั ||  อาเป   กปัุต วรัตะดา อาเป   ฮี ยา่ฮรั ||  ยกุ ฉะตีห์ กบุาร กรั วรัเตอา ซุนนาฮรั ||  โอแท เวด ปุราน นา ซาสตา 
อาเป   ฮรั นรัฮรั ||  แบธา ตารี ลาย อาป ซภั ดู ฮี บา้ฮรั ||  อาปณี  เมต็ อาป ยาณดา อาเป   ฮี กอฮรฺั ||๑๘||   ศโลก ม: ๓ 
||  ห่อแม เวจ็ ยกตั โมอา มรัโด มรัดา ยาย ||    
     
 ยจิรั เวจ็ ดมั แฮ ติจรั นา เจใต เก กเรก อะแก ยาย ||  กิอานี โฮย โซ เจตนั โฮย อเกอานี อั้นถฺ กมาย ||  นานกั เอแท 
กมาแว โซ มิแล อะแก ปาเอ ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  ตุ๋ร คสัแม กา หุกมั ปัยอา เวณ็ สตัคุร เจเตอา นา ยาย ||  สตัคุร มิเลแอ 
อนัตรั เราว ์รเฮอา สดา รเฮอา เลว็ ลาย ||  ดมั ดมั สดา สะหมาลฺดา ดมั นา บิรทา ยาย ||  ยนมั มรัน กา ป๋อ เกยอา 
ยวีนั ปัดว ีปาย ||  นานกั เอห์้ มรัตะบา เตส็ โน เดย ์ยสิ โน กิรปา กเร รยาย ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ดานาน ํบีเนอา อาเป   
ปัรถ่านาน ํ||  อาเป   รูป ดิคาลดา อาเป   ลาย ติอ๋านาน ํ||  อาเป   โมนี วรัตะดา อาเป   กะแท กิอานาน ํ||  กอรา กิแซ 
นา ลกยั ซภันา ฮี ป่านา ||  อุสตตั บะรัน นา สะกีแอ สดั สดั กรุบานา ||๑๙||   ศโลก ม: ๑ ||  กะลี อนัดรั นานกา 
ยนินาน ํดา ออตาร ||  ปุต ยนูิรา ต๋ีอ ์ยนูินรีํ โยรู ยนินา ดา ซิกดาร ||๑||  ม: ๑ ||  ฮินดู มูเล ปู่ เล อคุที ยานฮีํ ||  นารัด 
กะเฮอา เซ ปูญ กรานฮีํ || อนัเถ่ กงุเก อั้นถฺ อนัถารฺ ||  ปาทรั แล ปูแญห์ มุกตัถฺ กวาร ||  โอห์้ ยา อาป ดุเบ ตุม กฮ่า 
ตะรัณฮาร ||๒||   ปอรี ||  ซภั เกห์้ เตแร วสั แฮ ตู สจัจา ซ่าห์ ||  ปะกตั รัตเต รังค ์เอก แก ปูรา เวซ่าห์ ||  อมัฤต โป่ยนั 
นาม ฮรั รัจยฺ รัจยฺ ยนั คาโฮ ||  ซภั ปะดารัท ปายอนั ซิมรัณ สจั ล่าห์ ||  ซนัตฺ เปอาเร ปารบรัมห์ นานกั ฮรั อะกมั 
อกา้ห์ ||๒o||   ศโลก ม: ๓ ||  ซภั กิช หุกเม อาวดา ซภั กิช หุกเม ยาย ||  เย โก มูรัค อาโปห์ ยาแณ อนัถ่า อั้นถฺ กมาย ||  
นานกั หุกมั โก คุรมุข บุแฉ่ ยสิ โน กิรปา กเร รยาย ||๑||  ม: ๓ ||  โซ โยกี ยกุตั โซ ปาเอ ยสิ โน คุรมุข นาม ปราปัต 
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โฮย ||  เตส็ โยกี กี นกัรี ซภั โก วสัแซ เป่คี โยก นา โฮย ||  นานกั แอซา      วริะลา โก โยกี ยสิ กทั ปัรกทั โฮย ||๒||   
ปอรี ||  อาเป   ยนัตฺ อุปายอนั อาเป   อาถารฺ ||  อาเป   ซูคมั ป่าลีแอ อาเป   ปาซารฺ ||  อาป อิกาตี โฮย รแฮ่ อาเป   วดั 
ปัรวาร ||  นานกั มงัแก ดาน ฮรั ซนัตา เรนาร ||  โฮรฺ ดาตาร นา ซุใฉ่ ตู เดวณัฮาร ||๒๑||๑||  ซุถ ||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ ||    
 อมัลี อะมลั นา อมับฺแร มชัชี นีร นา โฮย ||  โย รัตเต แซ่ห์ อาปแณ    เตน็ ป่าแว ซภั โกย ||๑||  ฮอ วารี วนัญา 
คนันีแอ วนัญา ตอ ซาฮิบ เก นาแว ||๑|| รเฮา ||  ซาฮิบ สพัเลโอ รุครา อมัฤต ยา กา เนา ||  ยนิ ปีอา เต ตริปัต เป๋ย ฮอ 
เตน็ บลัฮาแร เยา ||๒||  แม กี นะดรั นา อาวฮี วแซ่ห์ หะภีอาน ํนาล ||  ติคา เตฮายอา เกว็ ลแฮ่ ยา ซรั ป่ีตรั ปาล ||๓||  
นานกั เตรา บาณีอา ตู ซาฮิบ แม ราส ||  มนั เต โต่คา ตา ลแฮ่ ยา ซิพตั กรี อรัดาส ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ||  
คุณวนัตี สะโฮ ราเวอา นิรกณุ กเูก กาย ||  เย คุณวนัตี ที รแฮ่ ตา ป๋ี สะโฮ ราวณั ยาย ||๑||  เมรา กนัตฺ รีส่าลู กี ตัน๋ 
เอารา ราเว ญี ||๑|| รเฮา ||  กรัณี กามณั เย ทีแอ เย มนั ต่ากา โฮย ||  มาณกั มุล นา ปาอีแอ ลีแย จิต โปรย ||๒||  ร่าห์ 
ดะซาอี นา ยลุาน ํอาคาน ํอมัรีอาส ||  แต แซ่ห์ นาล อกอูณ์า เกว็ ทีแว กัร๋ วาส ||๓||  นานกั เอกี  บา้ห์รา ดูยา น่าฮี 
โกย ||  แต แซ่ห์ ลกี เย รแฮ่ ป๋ี สะโฮ ราแว โซย ||๔||๒||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ ||  โมรี รุณ จุ๋ณ ลายอา แป่เณ 
ซาวณั อายอา  ||  เตเร มุนถฺ กะทาเร เยวดา เตน็ โล่บี โลภ ลุผา่ยอา ||  เตเร ดรัซนั วโิทห์ คนันีแอ วนัญา เตเร นาม 
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วโิทห์ กรุบาโณ ||  ยา ตู ตา แม มาณ กีอา แฮ ตุตถฺ เบน็ เกฮ้า เมรา มาโณ ||  จูรา ป๋ัน ปลงัข ์เซ็ว มุนเถ่ ซณั บาฮี ซณั 
บาฮา ||  เอเต เวส กเรดีเอ มุนเถ่ สะโฮ ราโต เอาร่าฮา ||    
     
 นา มนีอารฺ นา จูรีอา นา เซ วนักรีุอาฮา ||  โย แซ่ห์ กนัธฺ นา ลกีอา ยลนั เซ บาห์รีอาฮ่า ||  ซภั สฮีอา สะโฮ ราวณั 
กอีอา ฮอ ดาถ่ี แก ดรั ยาวา ||  อมัมาลี  ฮอ ครี สุจะย ีแต แซ่ห์ เอก นา ป่าวา ||  มาธ กนุดาอี ปะทีอา ปะรีแอ มาก 
ซนัถู่เร ||  อะแก กอี นา มนันีอา มโร วซูิร วซูิเร ||  แม โรวนัดี ซภั ญกั รุนา รุนเร วโณห์ ปังเครู ||  เอก็ นา รุนา เมเร 
ตนั กา บิรฮา เยน็ ฮอ ปิโรห์ วโิชรี ||  สุปแน อายอา  ป๋ี เกยอา แม ยลั ปะเรอา โรย ||  อาย  นา สะกา ตุจฉฺ กนั เปอาเร 
เปจยฺ นา สะกา โกย ||  เอา    สป่ากี นีดฺรีเอ มตั สะโฮ เดคา โซย ||  แต ซาฮิบ กี บาต เย อาแค กโฮ่ นานกั เกอา ดีแย ||  
ศีสฺ        วดัเฎ กรั แบซณั ดีแย เวณ็ ศิร เซว กรีแย ||  เกว็ นา มรีแย ญีอะรา นา ดีแย ยา สะโฮ เป่ยอา วดิาณา ||๑||๓||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั แมแล ซภั กิช แมลา ตนั โต่แต มนั หะชา นา โฮย ||  เอห์้  ยกตั ปะรัม ปุหลายอา วริะลา บูแฉ่ โกย ||๑||  ยปั มนั 
เมเร ตู เอโก นาม ||  สตัคุร ดีอา โมโก เอห์้ นิถาน ||๑|| รเฮา ||  ซิถ่า เก อาซณั  เย ซิกแค อินดรี วสั กรั กมาย ||  มนั กี 
แมลฺ นา อุตแร ห่อแม แมลฺ นา ยาย ||๒||  เอส็ มนั โก โฮรฺ ซนัยมั      โก น่าฮี เวณ็ สตัคุร กี ซรัณาย ||  สตัคุร มิเลแอ 
อุลที ไป๋ แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||๓||  ปะณตั นานกั สตัคุร โก มิลโด มแร คุร แก สบดั เพร็ ยแีว โกย ||  มมัตา กี มลั 
อุตแร เอห์้ มนั หะชา โฮย ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  นดัรี สตัคุร เซวแีอ นดัรี เซวา โฮย ||  นดัรี เอห์้ มนั วสั 
อาแว   นดัรี มนั นิรมลั โฮย ||๑||  เมเร มนั เจต สจัจา โซย ||  เอโก เจแตห์ ตา ซุค ปาแวห์ เพร็ ดูค นา มูเล โฮย ||๑|| 
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รเฮา ||  นดัรี มรั แก ยวีแีอ นดัรี สบดั วสัแซ มนั อาย  ||  นดัรี หุกมั บุฉ่ีแอ หุกเม รแฮ่ สมาย ||๒||  เยน็ เยห์่วา ฮรั รัส 
นา จะเคโอ ซา เยห์่วา ยลั เยา ||  อนั รัส ซาเด     ลกั รฮี ดุค ปายอา ดูแย ป๋าย ||๓||  ซภันา นะดรั เอก แฮ อาเป   พะรัก 
กเรย ์||  นานกั สตัคุร มิเลแอ พลั ปายอา นาม วดาอี เดย ์||๔||๒||    
     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  มายอา โม่ห์ กบุาร แฮ คุร เบน็ กิอาน นา โฮอี ||  สบดั ลเก เตน็ บุเฉ่อา ดูแย ปะรัจยฺ วโิกอี ||๑||  
มนั เมเร คุรมตั กรัณี ซาร ||  สดา สดา ฮรั ปรัภ รแวห์่ ตา ปาแวห์ โมค ดุอาร ||๑|| รเฮา ||  คุณา กา นิถาน เอก แฮ 
อาเป   เดย ์ตา โก ปาเอ ||  เบน็ นาแว ซภั วชุิรี คุร แก สบดั มิลาเอ ||๒||  เมรี เมรี กรัเด กทั เกย ตินา หทั เกห์้ นา 
อายอา  ||  สตัคุร มิเลแอ สจั มิเล สจั นาม สมายอา ||๓||  อาซา มนัซา เอห์้ สะรีร แฮ อนัตรั โยต ยะกาเอ ||  นานกั 
มนัมุค บนัถฺ แฮ คุรมุข มุกตั กราเอ ||๔||๓||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  โซหากณี สดา มุค อุยะลา คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  
สดา เป็ร ราแวห์่ อาปณา วโิจห์ อาป กวาย ||๑||  เมเร มนั ตู ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||  สตัคุร โม โก ฮรั ดีอา บุฉ่าย ||๑|| 
รเฮา ||  โดหากณี ครีอา บิลลาดีอา ตินา แม่ฮลั นา ปาย ||  ดูแย ป๋าย กรูปี ดูค ปาแวห์ อาแก ยาย ||๒||  คุณวนัตี เน็ต 
คุณ รแว ฮิรแด นาม วซาย ||  ออคุณวนัตี กามณี ดุค ลาแก บิลลาย ||๓||  ซภันา กา ปะตาร เอก แฮ สุอามี แกห์้ณา กิชู 
นา ยาย ||  นานกั อาเป   เวก กีติอนั นาเม เลยอนั ลาย ||๔||๔||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  อมัฤต นาม สดั มีธา ลากา คุร 
สบัดี ซาด อายอา  ||  สจัจี บาณี แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ฮรั ญีโอ มนั วซายอา ||๑||  ฮรั กรั กิรปา สตัคุรู มิลายอา ||  ปูแร 
สตัคุร ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์แม เบด บาณี ปัรกาซี มายอา โม่ห์ ปซารา ||  มฮ่าเดว็ กิอานี วรัแต กัร๋ 
อาปแณ    ตามสั บฮุต อหงัการา ||๒||  กิซนั สดา อวตารี รูถ่า กิต ลกั ตแร ซนัซารา ||  คุรมุข กิอาน รัตเต ยกุ อนัตรั 
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จูแก โม่ห์ กบุารา ||๓||  สตัคุร เซวา เต นิสตารา คุรมุข ตแร ซนัซารา ||  ซาแจ นาย รัตเต แบรากี ปาเอน็ โมค ดุอารา 
||๔||  เอโก สจั วรัแต ซภั อนัตรั ซภันา กเร ปรัตปาลา ||  นานกั อิกสั เบน็ แม อวรฺั นา ยาณา ซภันา ดีวาน ดยัอาลา 
||๕||๕||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข สจั ซนัยมั      ตตั กิอาน ||  คุรมุข ซาเจ ลแก คิอ๋าน ||๑||    
     
 คุรมุข มนั เมเร นาม สะมาล ||  สดา นิบแฮ จลัแล เตแร นาล || รเฮา ||  คุรมุข ยาต ปัต สจั โซย ||  คุรมุข อนัตรั สคาอี 
ปรัภ โฮย ||๒||  คุรมุข ยสิ โน อาป กเร โซ โฮย ||  คุรมุข อาป วดาอี เดแว โซย ||๓||  คุรมุข สบดั สจั กรัณี ซาร ||  
คุรมุข นานกั ปัรวาแร ซาถารฺ ||๔||๖||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  รัสนา ฮรั ซาดฺ ลกี แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  มนั ตริปเตอา ฮรั 
นาม ติอ๋าย ||๑||  สดา ซุค ซาแจ สบดั วจีารี ||  อาปเณ     สัตคุร วโิทห์ สดา บลัฮารี ||๑|| รเฮา ||  อคี ซนัโตคีอา เอก 
เลว็ ลาย ||  มนั ซนัโตเคอา ดูยา เป๋า กวาย ||๒||  เดห์้ สะรีร ซุค โฮแว สบดั ฮรั นาย ||  นาม ปัรมลั ฮิรแด รเฮอา สมาย 
||๓||  นานกั มสัตกั ยสิ วดัปาก ||  คุร กี บาณี แซ่ฮจัยฺ แบราก ||๔||๗||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ปูเร คุร เต นาม ปายอา 
ยาย ||  สจัแจ สบดั สจั สมาย ||๑||  เอ มนั นาม นิถาน ตู ปาย ||  อาปเณ     คุร กี มนั แล รยาย ||๑|| รเฮา ||  คุร แก สบดั 
วโิจห์ แมลฺ กวาย ||  นิรมลั นาม วสัแซ มนั อาย  ||๒||  ป่ัรเม ปู่ ลา พิแร ซนัซาร ||  มรั ยนัแม ยมั กเร คุอาร ||๓||  
นานกั เซ วดัป่ากี ยนิ ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  คุร ปัรซาดี มนั วซายอา ||๔||๘||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ห่อแม นาแว นาล 
วโิรถ แฮ โดย นา วแซ่ห์ เอก็ ธาย ||  ห่อแม เวจ็ เซวา นา โฮวยั ตา มนั บิรทา ยาย ||๑||  ฮรั เจต มนั เมเร ตู คุร กา สบดั 
กมาย ||  หุกมั มนัแน่ห์ ตา ฮรั มิแล ตา วโิจห์ ห่อแม ยาย || รเฮา ||  ห่อแม ซภั สะรีร แฮ ห่อแม โอปัต โฮย ||  ห่อแม 
วดัดา กบุาร แฮ ห่อแม เวจ็ บุจฉฺ นา สะแก  โกย ||๒||  ห่อแม เวจ็ ปะกตั นา โฮวยั หุกมั นา บุเฉ่อา ยาย ||  ห่อแม เวจ็ 
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ญีโอ บนัถฺ แฮ นาม นา วสัแซ มนั อาย  ||๓||  นานกั สตัคุร มิเลแอ ห่อแม กอี ตา สจั วสัเซอา มนั อาย  ||  สจั กมาแว 
สจั รแฮ่ สจัเจ เซว สมาย ||๔||๙||๑๒||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เซจยฺ เอก เอโก ปรัภ ธากรุ ||  คุรมุข ฮรั ราเว ซุค ซากรั ||๑||  แม ปรัภ มิลณั เปรม มนั อาซา ||    
     
 คุร ปูรา เมลาแว เมรา ปรีตมั ฮอ วาร วาร อาปเณ     คุรู โก ยาซา ||๑|| รเฮา ||  แม เอากณั ป่ัรปูร สะรีเร ||  ฮอ เกว็ กรั 
มิลา อปัเณ ปรีตมั ปูเร ||๒||  เยน็ คุณวนัตี เมรา ปรีตมั ปายอา ||  เซ แม คุณ น่าฮี ฮอ เกว็ มิลา เมรี มายอา ||๓||  ฮอ กรั 
กรั ทากา อุปาว  บโฮเตเร ||  นานกั กะรีบ ราโค่ห์ ฮรั เมเร ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา ฮรั ปรัภ ซุนดรั แม ซาร 
นา ยาณี ||  ฮอ ฮรั ปรัภ โฉด ดูแย โลผา่ณี ||๑||  ฮอ เกว็ กรั เป็ร โก มิโล อิอาณี ||  โย เป็ร ป่าแว ซา โซห่ากณั ซาอี 
เป็ร โก มิแล เซอาณี ||๑|| รเฮา ||  แม เวจ็ โดส ฮอ เกว็ กรั เป็ร ปาวา ||  เตเร อเนก  เปอาเร ฮอ เป็ร จิต นา อาวา  ||๒||  
เยน็ เป็ร ราเวอา ซา ปะลี สุห่ากณั ||  เซ แม คุณ น่าฮี ฮอ เกอา กรี ดุห่ากณั ||๓||  เน็ต สุห่ากณั สดา เป็ร ราแว ||  แม 
กรัมฮีณ กบั ฮี กลั ลาแว ||๔||  ตู เป็ร คุณวนัตา ฮอ ออคุเณอารา ||  แม นิรคุณ บคสั นานกั เวจารา ||๕||๒||    
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แม มนั วดัดี อาส ฮเร เกว็ กรั ฮรั ดรัซนั ปาวา ||  ฮอ ยาย ปุชา อปัเน สตัคุแร คุร ปุช มนั มุกตัถฺ ซมัหยา่วา ||  ปู่ ลา 
มนั ซมัแฉ่ คุร สบัดี ฮรั ฮรั สดา ติอ๋าเอ ||  นานกั ยสิ นะดรั กเร เมรา เปอารา โซ ฮรั จรัณี จิต ลาเอ ||๑||  ฮอ ซภั เวส 
กรี เป็ร การัณ เย ฮรั ปรัภ ซาเจ ป่าวา ||  โซ เป็ร เปอารา แม นะดรั นา เดแค ฮอ เกว็ กรั ต่ีรัจยฺ ปาวา ||  ยสิ การัณ ฮอ 
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ซีการ ซีการี โซ เป็ร รัตตา เมรา เอารา ||  นานกั ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ โซห่ากณั เยน็ เป็ร ราเวอะรา สจั เซารา ||๒||  ฮอ ยาย 
ปุชา โซหาก สุห่ากณั ตุซี เกว็ เป็ร ปายอะรา ปรัภ เมรา ||  แม อูปัร นะดรั กรี เป็ร ซาแจ แม โชดิอะรา เมรา เตรา ||  
ซภั มนั ตนั ญีโอ กแร่ห์ ฮรั ปรัภ กา เอต็ มารัก แป่เณ มิลีแอ ||  อาปันรา  ปรัภ นะดรั กรั เดแค นานกั โยต โยตี รลีแอ 
||๓||  โย ฮรั ปรัภ กา แม เดย ์สเน่ฮา เตส็ มนั ตนั อปัณา เดวา ||  เน็ต ปะคา เพรี เซว กมาวา เตส็ อาแก ปาณี โด่วาน ํ||  
เน็ต เน็ต เซว กรี ฮรั ยนั กี โย ฮรั ฮรั กะทา สุณาเอ ||    
     
 ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร สตัคุร ปูรา นานกั มนั อาส ปุยาเอ ||๔||  คุร สะยณั เมรา เมล ฮเร เยต็ เมล็ ฮรั นาม ติอ่าวา ||  คุร 
สตัคุร ปาโซห์ ฮรั โกซทั ปูชาน ํกรั ซ่านฉ่ีํ ฮรั คุณ กาวาน ํ||  คุณ กาวา เน็ต เน็ต สดั ฮรั เก มนั ยแีว นาม ซุณ      เตรา 
||  นานกั เยต็ เวลา วสิแร เมรา สุอามี เตต็ เวแล มรั ยาย ญีโอ เมรา ||๕||  ฮรั เวคณั โก ซภั โกอี โลแจ โซ เวแค ยสิ 
อาป วคิาเล  ||  ยสิ โน นะดรั กเร เมรา เปอารา โซ ฮรั ฮรั สดา สมาเล ||  โซ ฮรั ฮรั นาม สดา สดา สมาเล ยสิ สตัคุร 
ปูรา เมรา มิเลอา ||  นานกั ฮรั ยนั ฮรั อิเก โฮเอ ฮรั ยปั ฮรั เซตี รเลอา ||๖||๑||๓||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 อตั อูจา ตา กา ดรับารา ||  อนัตฺ น่าฮี กิช ปาราวารา ||  โกท โกท โกท ลคั ต่าแว ||  เอก็ เตล็ ตา กา แม่ฮลั นา ปาแว 
||๑||  สุห่าว ี กอณ โซ เวลา เยต็ ปรัภ เมลา ||๑|| รเฮา ||  ลาค ปะกตั ยา โก อาราแถ่ห์ ||  ลาค ตะปีซรั ตปั ฮี ซ่าแถ่ห์ ||  
ลาค โยกีซรั กรัเต โยกา ||  ลาค โป่กีซรั โป่แกห์ โป่กา ||๒||  กทั กทั วแซ่ห์ ยาแณห์ โทรา ||  แฮ โกอี ซายณั ปัรดา 
โตรา ||  กะโร ยตนั เย โฮย เมฮรัวานา ||  ตา โก เดอี ญีโอ กุรบานา ||๓||  พิรัต พิรัต ซนัตนั แป้ห์ อายอา  ||  ดูค 
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ปะหราํ ฮมารา สกลั มิทายอา ||  แม่ฮลั บุลายอา ปรัภ อมัฤต ปู่ นจํา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ เมรา อูจา ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ 
แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ โซ เวลา เยต็ ดรัซนั กรัณา ||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร จรัณา ||๑||  ญีอ ์เก ดาเต ปรีตมั ปรัภ เมเร ||  มนั ยแีว 
ปรัภ นาม จิเตเร ||๑|| รเฮา ||  สจั มนัตรึ ตุมารา อมัฤต บาณี ||  ซีตลั ปุรัค ดริสทฺ สุยาณี ||๒||  สจั หุกมั ตุมารา ตะคตั 
นิวาซี ||  อาย  นา ยาแว เมรา ปรัภ อบินาซี ||๓||  ตุม เมฮรัวาน ดาส ฮมั ดีนา ||  นานกั ซาฮิบ ป่ัรปุร ลีณา ||๔||๒||  
วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตู เบอนัตฺ โก วริะลา ยาแณ ||  คุร ประสาด โก สบดั ปะชาแณ ||๑||  เซวกั กี อรัดาส เปอาเร ||    
     
 ยปั ยวีา ปรัภ จรัณ ตุมาเร ||๑|| รเฮา ||  ดยัอาล ปุรัค เมเร ปรัภ ดาเต ||  ยแิซห์ ยนาโวห์ ติแนห์ ตุม ยาเต ||๒||  สดา 
สดา ยาอี บลัฮารี ||  เอต็ อุต เดโค โอท ตุมารี ||๓||  โม่ห์ นิรคุณ คุณ กิชู นา ยาตา ||  นานกั ซาถู่   เดค มนั ราตา 
||๔||๓||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  อนัตรัยามี โซ ปรัภ ปูรา ||  ดาน เดย ์ซาถู่   กี ตู่รา ||๑||  กรั กิรปา ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  
เตรี โอท ปูรัน โคปาล ||๑|| รเฮา ||  ยลั ทลั มฮีอลั รเฮอา ป่ัรปูเร ||  นิกทั วสัแซ น่าฮี ปรัภ ดูเร ||๒||  ยสิ โน นะดรั กเร 
โซ ติอ๋าเอ ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั เก คุณ กาเอ ||๓||  ญีอ ์ยนัตฺ สักเล ปรัตปาเร ||  สรัน ปะเรโอ นานกั ฮรั ดุอาเร ||๔||๔||  
วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตู วดั ดาตา อนัตรัยามี ||  ซภั แม่ห์ รเวอา ปูรัน ปรัภ สุอามี ||๑||  เมเร ปรัภ ปรีตมั นาม อถ่ารา ||  
ฮอ ซุณ      ซุณ      ยวีา นาม ตุมารา ||๑|| รเฮา ||  เตรี สรัณ สตัคุร เมเร ปูเร ||  มนั นิรมลั โฮย ซนัตา ตู่เร ||๒||  จรัน 
กมลั ฮิรแด อุร ต่าเร ||  เตเร ดรัซนั โก ยาอี บลัฮาเร ||๓||  กรั กิรปา เตเร คุณ กาวา ||  นานกั นาม ยปัต ซุค ปาวา 
||๔||๕||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั อมัฤต ปีแย ||  นา ญีโอ มแร นา กบัฮู ชีแย ||๑||  วดัป่ากี คุร ปูรา ปาอีแอ ||  
คุร กิรปา เต ประภู ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  รตนั ยวาฮรั ฮรั มาณกั ลาลา ||  ซิมมรั ซิมมรั ปรัภ เป๋ย นิฮาลา ||๒||  ยตั กตั 
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เปโค ซาถู่   ซรัณา ||  ฮรั คุณ กาย นิรมลั มนั กรัณา ||๓||  กทั กทั อนัตรั เมรา สุอามี วธูา ||  นานกั นาม ปายอา ปรัภ 
ตูธา ||๔||๖||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  วซิรั น่าฮี ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  เตรี สรัณ ปูรัน กิรปาลา ||๑|| รเฮา ||  แยห์ จิต 
อาแวห์่ โซ ทาน สุห่าวา ||  เยต็ เวลา วสิแร่ห์ ตา ลาแก ห่าวา  ||๑||  เตเร ญีอ ์ตู สดั ฮี ซาที ||  ซนัซาร ซากรั เต กั้ด เด 
ห่าที ||๒||  อาวณั ยาณา ตุม ฮี กีอา ||  ยสิ ตู ราแค่ห์ เตส็ ดูค นา ทีอา ||๓||  ตู เอโก ซาฮิบ อวรฺั นา โฮรฺ ||  บิโน กแร 
นานกั กรั โยรฺ ||๔||๗||  วดัฮนัสฺ ม: ๕ ||  ตู ยาณาเอห์ ตา โกอี ยาแณ ||  เตรา ดีอา นาม วคาแณ ||๑||  ตู อะจรัจยฺ   กดุรัต 
เตรี บิสมา ||๑|| รเฮา ||    
     
 ตุตถฺ อาเป   การัณ อาเป   กรัณา ||  หุกเม ยาํมณั หุกเม มรัณา ||๒||  นาม เตรา มนั ตนั อาถ่ารี ||  นานกั ดาส บคัศีส 
ตุมารี ||๓||๘||    
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมแร อนัตรั โลจา มิลณั กี เปอาเร ฮอ เกว็ ปาอี คุร ปูเร ||  เย โซ เคลฺ เคลาอีแอ บาลกั แร่ห์ นา สะแก  เบน็ คีเร ||  
เมแร อนัตรั ปุค นา อุตแร อมัมาลี  เย โซ โป่ยนั แม นีเร ||  เมแร มนั ตนั เปรม ปิรัม กา เบน็ ดรัซนั เกว็ มนั ต่ีเร ||๑||  
ซุณ      สะยณั เมเร ปรีตมั ป่าอี แม เมเลโฮ มิตรึ ซุคดาตา ||  โอห์้ ญีอ ์กี เมรี ซภั เบดนั ยาแณ เน็ต สุณาแว  ฮรั กีอา 
บาตา ||  ฮอ เอก็ คิน เตส็ เบน็ แร่ห์ นา สะกา เยว็ จาตริก ยลั โก บิลลาตา ||  ฮอ เกอา คุณ เตเร ซาร สมาลี แม นิรคุณ 
โก รัค เลตา ||๒||  ฮอ ไป๋ อุดีณี กนัตฺ โก อมัมาลี  โซ เป็ร กดั แนณี เดคา ||  ซภั รัส โป่กณั วสิเร เบน็ เป็ร กิแต นา 
เลคา ||  เอห์้ กาปัร ตนั นา สุคาวยั กรั นา สะโก ฮอ เวซา ||  ยนีิ ซะคี ลาล ราเวอา เปอารา เตน็ อาแก ฮมั อาเดซา  ||๓||  
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แม ซภั ซีการ บณายอา อมัมาลี  เบน็ เป็ร กาม นา อาเอ ||  ยา แซ่ห์ บาต นา ปุชีอา อมัมาลี  ตา บิรทา โยบนั ซภั ยาเอ 
||  ตัน๋ ตัน๋ เต โซหากณี อมัมาลี  ยนิ สะโฮ รเฮอา สมาเอ ||  ฮอ วาเรอา เตน็ โซหากณี อมัมาลี  เตน็ เก โต่วา สดั ปาเอ 
||๔||  ยจิรั ดูยา ปะรัม ซา อมัมาลี  ติจรั แม ยาเณอา ปรัภ ดูเร ||  ยา มิเลอา ปูรา สตัคุรู   อมัมาลี  ตา อาซา มนัซา ซภั 
ปูเร ||  แม สรับ   ซุคา ซุค ปายอา อมัมาลี  เป็ร สรับ   รเฮอา ป่ัรปูเร ||  ยนั นานกั ฮรั รังค ์มาเณอา อมัมาลี  คุร สตัคุร 
แก ลกั แปเร ||๕||๑||๙||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา              เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สจัจี บาณี สจั ตุ๋น สจั สบดั วจีารา ||  อนัเดน็ สจั สล่าห์ณา  ตัน๋ ตัน๋ วดัปาก ฮมารา ||๑||  มนั เมเร ซาเจ นาม วโิทห์ 
บลั เยา ||  ดาซนั ดาซา โฮย รแฮ่ ตา ปาแวห์ สจัจา เนา ||๑|| รเฮา ||    
     
 เยห์่วา สจัจี สจั รัตตี ตนั มนั สจัจา โฮย ||  เบน็ ซาเจ โฮรฺ ซาล่าห์ณา  ยาแซห์ ยนมั ซภั โคย ||๒||  สจั เคตี สจั 
บียะณา ซาจา วาปารา ||  อนัเดน็ ล่าฮา สจั นาม ตัน๋ ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||๓||  สจั คาณา สจั แปนณา สจั เทก ฮรั 
เนา ||  ยสิ โน บคัเซ เตส็ มิแล แม่ห์ลี ปาเอ เทา ||๔||  อาแวห์่ สจัเจ ยาแวห์ สจัเจ เพร็ ยนีู มูล นา ป้าเฮ ||  คุรมุข ดรั 
ซาแจ สเจอาร แฮ ซาเจ ม่าเฮ สะมาเฮ ||๕||  อนัตรั สจัจา มนั สจัจา สจัจี ซิพตั สนาย ||  สจัแจ ทาน สจั ซาล่าห์ณา  
สตัคุร บลัฮาแร เยา ||๖||  สจั เวลา มูรัต สจั เยต็ สจัเจ นาล เปอาร ||  สัจ เวคณา สจั โบลณา สจัจา ซภั อาการฺ ||๗||  
นานกั สจัแจ เมเล ตา มิเล อาเป   เลย มิลาย ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัคซี อาเป   กเร รยาย ||๘||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
มนูอา แดห์้ ดิส ต๋าวดา โอห์้ แกเซ ฮรั คุณ กาแว ||  อินดรี เวอาป รฮี อถิกาอี กาม กโรถ เน็ต ซนัตาแว ||๑||  วา่โฮ 
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วา่โฮ แซ่ห์เย  คุณ รวแีย ||  ราม นาม เอส็ ยกุ แม่ห์ ดุลบัภ ์แฮ คุรมตั ฮรั รัส ปีแย ||๑|| รเฮา ||  สบดั จีน มนั นิรมลั 
โฮแว ตา ฮรั เก คุณ กาแว ||  คุรมะตี อาแป อาป ปะชาแณ ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาแว ||๒||  เอ มนั เมเร สดา รังค ์ราเต 
สดา ฮรั เก คุณ เกา ||  ฮรั นิรมลั สดา ซุค ดาตา มนั จินเดอา พลั เปา ||๓||  ฮมั นีจ เซ อูตมั เป๋ย ฮรั กี ซรัณาอี ||  ปาทรั 
ดุบดา กา้ด ลีอา ซาจี วเดอาอี ||๔||  บิค เซ อมัฤต เป๋ย คุรมตั บุตถฺ ปาอี ||  อะแกห์้ ปัรมลั เป๋ย อนัตรั วาสนา วซาอี 
||๕||  มาณสั ยนมั ดุลัม่ภ ์แฮ ญกั แม่ห์ คะเทอา อาย  ||  ปูแร ปาก สตัคุร มิแล ฮรั นาม ติอ๋าย ||๖||  มนัมุค ปู่ เล บิค ลเก 
แอห์้ลา ยนมั กวายอา ||  ฮรั กา นาม สดา ซุค ซากรั ซาจา สบดั นา ป่ายอา ||๗||  มุคโคห์ ฮรั ฮรั ซภั โก กแร วิระแล 
ฮิรแด วซายอา ||  นานกั ยนิ แก ฮิรแด วสัเซอา โมค มุกตั เตน็ห์ ปายอา ||๘||๒||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กายอา กรู วกิาร กาเฮ นาอีแอ ||  นาตา โซ ปัรวาณ สจั กมาอีแอ ||  ยบั สาจ อนัดรั โฮย ซาจา ตาม ซาจา ปาอีแอ ||    
     
 ลิเค บาโฉ่ห์ สุรัต น่าฮี โบลฺ โบลฺ กวาอีแอ ||  ยแิท ยาย บฮีแอ ปะลา กะฮีแอ สุรัต สบดั ลิคาอีแอ ||  กายอา กรู วกิาร 
กาเฮ นาอีแอ ||๑||  ตา แม กะเฮอา แกฮ้ณั ยา ตุแฉ่ กะฮายอา ||  อมัฤต ฮรั กา นาม เมแร มนั ป่ายอา ||  นาม มีธา 
มแน่ห์ ลากา ดูค เดรา ด่าเฮอา ||  ซูค มนั แม่ห์ อาย  วสัเซอา ยาม แต พรุมายอา ||  นะดรั ตุตถฺ อรัดาส เมรี เยน็น ํอาป 
อุปายอา   ||  ตา แม กะเฮอา แกฮ้ณั ยา ตุแฉ่ กะฮายอา ||๒||  วารี คซมั กะด่าเอ กิรัต กมาวณา ||  มนัดา กิแซ นา อาค 
จกัรา ปาวณา ||  แน่ห์ ปาย จกัรา สุอาม เซตี อาป อาป วญาวณา ||  ยสิ นาล ซงัคตั กรั สะรีกี  ยาย เกอา รูอาวณา ||  โย 
เดย ์แซ่ห์ณา มแน่ห์ แกห์้ณา อาค น่าฮี วาวณา ||  วารี คซมั กะด่าเอ กิรัต กมาวณา ||๓||  ซภั อุปาอีอนั อาป อาเป   
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นะดรั กเร ||  กอรา โกย นา มาแก มีธา ซภั มาแก ||  ซภั โกย มีธา มงัค ์เดแค คซมั ป่าแว โซ กเร ||  กิช ปุน ทาน 
อเนก  กรัณี นาม ตุล นา ซมัสะเร ||  นานกา ยนิ นาม มิเลอา กะรัม โฮอา ตุ๋ร กะเด ||  ซภั อุปาอีอนั อาป อาเป   นะดรั 
กเร ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ||  กแร่ห์ ดยัอา เตรา นาม วคาณา ||  ซภั อุปาอีแอ อาป อาเป   สรับ   สมาณา ||  ซรัเบ 
สมาณา อาป ตูแฮ อุปาย ตัน่แถ่ ลาอีอา ||  เอก็ ตุจฉฺ ฮี กีเอ ราเย อิกนา ปิค ปะหวา่อีอา ||  โลภ โม่ห์ ตุจฉฺ กีอา มีธา 
เอต ปะรัม ปุหล่าณา ||  สดา ดยัอา กแร่ห์ อปัณี ตาม นาม วคาณา ||๑||  นาม เตรา แฮ ซาจา สดา แม มนั ป่าณา ||  ดูค 
เกยอา ซุค อาย  สมาณา ||  กาวนั ซุรฺ นรั ซุฆรั สุยาณา ||  ซุรฺ นรั ซุฆรั สุยาณ กาแวห์่ โย เตแร มนั ป่าวเฮ ||  มายอา 
โม่เฮ เจแตห์ น่าฮี แอห์้ลา ยนมั กวาเวห์ ||  เอก็ มูร มุกตัถฺ นา เจแตห์ มูเล โย อายอา  เตส็ ยาณา ||  นาม เตรา สดา 
ซาจา โซย แม มนั ป่าณา ||๒||  เตรา วคัตฺ สุห่าวา อมัฤต เตรี บาณี ||  เซวกั เซแวห์่ เป๋า กรั ลากา เซา ปราณี ||  เซา 
ปราณี ตินา ลากา ยนีิ อมัฤต ปายอา ||  นาม เตแร โญย ราเต เน็ต จะแรห์ สวายอา ||  เอก็ กะรัม ตะรัม นา โฮย ซนัยมั      
ยาม นา เอก ปะชาณี ||  วคัตฺ สุห่าวา สดา เตรา อมัฤต เตรี บาณี ||๓||  ฮอ บลัฮารี ซาเจ นาแว ||    
     
 ราจยฺ เตรา กบัโบห์ นา ยาแว ||  ราโย ตา เตรา สดา เน่ห์จลั เอห์้ กบัโบห์ นา ยาเวย ์||  จากรั ตา เตรา โซย โฮแว โญย 
แซ่ฮจัยฺ สมาเวย ์||  ดุสมนั ตา ดูค นา ลแก มูเล ปาป เนร นา อาเวย ์||  ฮอ บลัฮารี สดา โฮวา เอก เตเร นาเวย ์||๔||  
ยกุแกห์ ยกุนัตรั ปะกตั ตุมาเร || กีรัต กแร่ห์ สุอามี เตแร ดุอาเร ||  ยแปห์ ตา ซาจา เอก มุราเร ||  ซาจา มุราเร ตาม 
ยาแปห์ ยาม มนั วซาวเฮ ||  ป่ัรโม ปุหล่าวา ตุแฉ่ห์ กีอา ยาม เอห์้ จุกาวเฮ ||  คุร ปัรซาดี กแร่ห์ กิรปา เล่โฮ ยโมห์ 
อุบาเร ||  ยกุแกห์ ยกุนัตรั ปะกตั ตุมาเร ||๕||  วดัเด เมเร ซาฮิบา อลคั อปารา ||  เกว็ กรั กะโร เบนนัตี ฮอ อาค นา 
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ยาณา ||  นะดรั กแร่ห์ ตา สาจ ปะชาณา ||  ซาโจ ปะชาณา ตาม เตรา ยาม อาป บุฉ่าวเฮ ||  ดูค ปูค ซนัซาร กีเอ 
แซ่ห์ซา เอห์้ จุกาวเฮ ||  บินวนัตฺ นานกั ยาย แซ่ห์ซา บุแฉ่ คุร บีจารา ||  วดัดา ซาฮิบ แฮ อาป อลคั อปารา ||๖||  เตเร 
บงัเก โลเอณ็ ดนัตฺ รีส่าลา ||  โซ่ห์เณ นกั ยนิ ลาํมฺเร วาลา ||  กนัจนั กายอา โซยเน กี ด่าลา ||  โซวนั ด่าลา กริษนั 
มาลา ยปัโปห์ ตุซี สเฮรีโฮ ||  ยมั ดุอาร นา โฮโอ คะรีอา ซิกข ์สุโณห์ มเฮลีโฮ ||  หนัสฺ หนัซา บกั บกักา ลแฮ่ มนั กี 
ยาลา ||  บงัเก โลเอณ็ ดนัตฺ รีส่าลา ||๗||  เตรี จาล สุห่าว ี มะถุรารี บาณี ||  โกห์กนั โกกิลา ตะรัล ยอุาณี ||  ตรัลา 
ยอุาณี อาป ป่าณี อิช มนั กี ปูรีเอ ||  ซารังค ์เยว็ ปัก ตะแร ธิม ธิม อาป อาป ซนัถู่เรอ ์||  ศิรีรังค ์ราตี พิแร มาตี อุดกั 
กงักา วาณี ||  บินวนัตฺ นานกั ดาส ฮรั กา เตรี จาล สุห่าว ี มะถุรารี บาณี ||๘||๒||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ชนัตฺ            เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาปเณ     เป็ร แก รังค ์รัตตี โมอีเอ โซ่ภาวนัตี นาเร ||  สัจแจ สบดั เมล็ รฮี โมอีเอ เป็ร ราเว ป๋าย เปอาเร ||  สจัแจ 
ป๋าย เปอารี กนัตฺ สวารี  ฮรั ฮรั เซ็ว เน่ห์ รจายอา ||  อาป กวายอา ตา เป็ร ปายอา คุร แก สบดั สมายอา ||  ซา ตัน๋ สบดั 
โซฮาอี เปรม กะซาอี อนัตรั ปรีต เปอารี ||  นานกั ซา ตัน๋ เมล ลอี เป็ร อาเป   ซาแจ ซ่าห์ สวารี  ||๑||  นิรกณุ-วนัตฺรีเอ 
เป็ร เดค ฮดูเร ราม ||  คุรมุข ยนีิ ราเวอา โมอีเอ เป็ร เราว ์รเฮอา ป่ัรปูเร ราม ||    
     
 เป็ร เราว ์รเฮอา ป่ัรปูเร เวค ฮยเูร ยกุ ยกุ เอโก ยาตา ||  ตัน๋ บาลี โป่ลี เป็ร แซ่ฮจัยฺ ราแว มิเลอา กะรัม บิถ่าตา ||  เยน็ 
ฮรั รัส จาเคอา สบดั สุป่าเคอา ฮรั ซรั รฮี ป่ัรปูเร ||  นานกั กามณั ซา เป็ร ป่าแว สบัเด รแฮ่ ฮดูเร ||๒||  โซหากณี ยาย 
ปูโช่ห์ โมอีเอ ยนีิ วโิจห์ อาป กวายอา ||  เป็ร กา หุกมั นา ปายโอ โมอีเอ ยนีิ วโิจห์ อาป นา กวายอา ||  ยนีิ อาป 
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กวายอา ตินี เป็ร ปายอา รังค ์เซ็ว รลีอา มาแณ ||  สดา รังค ์ราตี แซ่ห์เย  มาตี อนัเดน็ นาม วคาแณ ||  กามณั วดัป่ากี 
อนัตรั เลว็ ลากี ฮรั กา เปรม สุผา่ยอา ||  นานกั กามณั แซ่ห์เย  ราตี เยน็ สจั ซีการ บณายอา ||๓||  ห่อแม มาร โมอีเอ 
ตู จลั คุร แก ป๋าย ||  ฮรั วรั ราแวห์่ สดา โมอีเอ นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ สบดั วยาเอ สดา สุห่ากณั 
นารี ||  เป็ร รลีอาลา โยบนั บาลา อนัเดน็ กนัตฺ สวารี  ||  ฮรั วรั โซห่าโก มสัตกั ป่าโก สจัแจ สบดั โซฮาเอ ||  นานกั 
กามณั ฮรั รังค ์ราตี ยา จลัแล สัตคุร ป่าเอ ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข ซภั วาปาร ปะลา เย แซ่ห์เย  กีแย ราม 
||  อนัเดน็ นาม วคาณีแอ ล่าฮา ฮรั รัส ปีแย ราม ||  ล่าฮา ฮรั รัส ลีแย ฮรั ราวแีย อนัเดน็ นาม วคาแณ ||  คุณ ซงักแร่ห์ 
เอากณั วกิแณ่ห์ อาแป อาป ปะชาแณ ||  คุรมตั ปาอี วดัดี วเดอาอี สจัแจ สบดั รัส ปีแย ||  นานกั ฮรั กี ปะกตั นิราลี 
คุรมุข วริะแล กีแย ||๑||  คุรมุข เคตี ฮรั อนัตรั บียแีอ ฮรั ลีแย สะรีร ยมาเอ ราม ||  อาปเณ     กัร๋ อนัดรั รัส ปุ่นจฺ ตู 
ล่าฮา แล ปัรทาเอ ราม ||  ล่าฮา ปัรทาเอ ฮรั มนั วซาเอ ตัน๋ เคตี วาปารา ||  ฮรั นาม ติอ๋าเอ มนั วซาเอ บูแฉ่ คุร บีจารา 
||  มนัมุค เคตี วณจัยฺ กรั ทาเก ตริสนา ปุค นา ยาเอ ||  นานกั นาม บีจยฺ มนั อนัดรั สจัแจ สบดั สุผา่เอ ||๒||  ฮรั วาปาร 
เซ ยนั ลาเก ยนิา มสัตกั มณี วดัป่าโก ราม ||  คุรมะตี มนั นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา สจัแจ สบดั แบราโก ราม ||  มุค มสัตกั 
ป่าโก สจั แบราโก สาจ รัตเต วจีารี ||  นาม บินา ซภั ญกั บอรานา สบัเด ห่อแม มารี ||  ซาแจ สบดั ลาก มตั อุปแย 
คุรมุข นาม โซห่าโก ||    
     
 นานกั สบดั มิแล ป๋อ ป่ันยนั ฮรั ราแว มสัตกั ป่าโก ||๓||  เคตี วณจัยฺ ซภั หุกมั แฮ หุกเม มนั วเดอาอี ราม ||  คุรมะตี 
หุกมั บูฉ่ีแอ หุกเม เมล มิลาอี ราม ||  หุกมั มิลาอี แซ่ฮจัยฺ สมาอี คุร กา สบดั อปารา ||  สจัจี วเดอาอี คุร เต ปาอี สจั 
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สวารัณฮารา ||  ป๋อ ป่ันยนั ปายอา อาป กวายอา คุรมุข เมล มิลาอี ||  กโฮ่ นานกั นาม นิรันยนั อะกมั อะโกจรั หุกเม 
รเฮอา สมาอี ||๔||๒||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  มนั เมเรอา ตู สดา สจั สะมาล ญีโอ ||  อาปแณ    กัร๋ ตู ซุค วแซ่ห์ โป้ห์ 
นา สแกห์ ยมักาล ญีโอ ||  กาล ยาล ยมั โยห์่ นา ซาแก ซาแจ สบดั เลว็ ลาเอ ||  สดา สจั รัตตา มนั นิรมลั อาวณั ยาณ 
รฮาเอ ||  ดูแย ป๋าย ปะรัม วกิตีุ มนัมุค โม่ฮี ยมักาล ||  กะแฮ นานกั ซุณ      มนั เมเร ตู สดา สจั สะมาล ||๑||  มนั 
เมเรอา อนัตรั เตแร นิถาน แฮ บา้ฮรั วสัตฺ นา ป๋าลฺ ||  โย ป่าแว โซ ปุ่นจฺ ตู คุรมุข นะดรั นิฮาล ||  คุรมุข นะดรั นิฮาล 
มนั เมเร อนัตรั ฮรั นาม สคาอี ||  มนัมุค อนัถเล กิอาน วฮูิเณ ดูแย ป๋าย คุอาอี ||  เบน็ นาแว โก ชูแท น่าฮี ซภั บาถ่ี 
ยมักาล ||  นานกั อนัตรั เตแร นิถาน แฮ ตู บา้ฮรั วสัตฺ นา ป๋าลฺ ||๒||  มนั เมเรอา ยนมั ปะดารัท ปาย แก เอก็ สจั ลเก 
วาปารา ||  สัตคุร เซวนั อาปณา อนัตรั สบดั อปารา ||  อนัตรั สบดั อปารา ฮรั นาม เปอารา นาเม นอ เน็ถ ปาอี ||  
มนัมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป ดูค ซนัตาเป ดูแย ปัต กวาอี ||  ห่อแม มาร สจั สบดั สมาเณ สจั รัตเต อถิกาอี ||  นานกั 
มาณสั ยนมั ดุลัม่ภ ์แฮ สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓||  มนั เมเร สตัคุร เซวนั อาปณา เซ ยนั วดัป่ากี ราม ||  โย มนั มาแร่ห์ 
อาปณา เซ ปุรัค แบรากี ราม ||  เซ ยนั แบรากี สจั เลว็ ลากี อาปณา อาป ปะชาเณอา ||  มตั เน่ห์จลั อตั กรีู คุรมุข 
แซ่ห์เย  นาม วคาเณอา ||  เอก็ กามณั ฮิตการี มายอา โม่ห์ เปอารี มนัมุค โซย รเฮ่ อป่าเก ||  นานกั แซ่ห์เย  เซแวห์่ คุร 
อาปณา เซ ปูเร วดัป่าเก ||๔||๓||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  รตนั ปะดารัท วณัยแีอห์้ สตัคุร ดีอา บุฉ่าอี ราม ||  ล่าฮา ลาภ 
ฮรั ปะกตั แฮ คุณ แม่ห์ คุณี สมาอี ราม ||    
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 คุณ แม่ห์ คุณี สมาเอ ยสิ อาป บุฉ่าเอ ล่าฮา ปะกตั แซซาเร ||  เบน็ ปักตี ซุค นา โฮอี ดูแย ปัต โคอี คุรมตั นาม อถ่าเร 
||  วครั นาม สดา ลาภ แฮ ยสิ โน เอต วาปาร ลาเอ ||  รตนั ปะดารัท วณัยแีอห์้ ยาน ํสตัคุร เดย ์บุฉ่าเอ ||๑||  มายอา 
โม่ห์ ซภั ดุค แฮ โคทา เอห์้ วาปารา ราม ||  กรู โบลฺ บิค คาวณี บโฮ่ วแถ่ห์ วิการา ราม ||  บโฮ่ วแถ่ห์ วกิารา แซ่ห์ซา 
เอห์้ ซนัซารา เบน็ นาแว ปัต โคอี ||  ปัร ปัร ปันดิต วาด วคาแณ่ห์ เบน็ บูเฉ่ ซุค นา โฮอี ||  อาวณั ยาณา กะเด นา 
จูแก มายอา โม่ห์ เปอารา ||  มายอา โม่ห์ ซภั ดุค แฮ โคทา เอห์้ วาปารา ||๒||  โคเท คเร ซภั ปัรคีอนั เตต็ สจัเจ แก 
ดรับารา ราม ||  โคเท ดรักา้ห์ ซุทีอนั อูเภน ํ กะรัน ปุการา ราม ||  อูเภ กะรัน ปุการา มุกตัถฺ กวารา มนัมุค ยนมั 
กวายอา ||  บิเคอา มายอา เยน็ ยกตั ปุหลายอา ซาจา นาม นา ป่ายอา ||  มนัมุค ซนัตา นาล แวรฺ กรั ดุค คทัเท ซนัซารา 
||  โคเท คเร ปัรคีอนั เตต็ สจัแจ ดรัวารา ราม ||๓||  อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กรัณา กิชู นา ยาอี ราม ||  เยต็ ป่าแว เตต็ 
ลายซี เยว็ เตส็ ดี วเดอาอี ราม ||  เยว็ เตส็ ดี วเดอาอี อาป กราอี วรีอาม นา พซีุ โกอี ||  ญกัยวีนั ดาตา กะรัม บิถ่าตา 
อาเป   บคัเซ โซอี ||  คุร ปัรซาดี อาป กวาอีแอ นานกั นาม ปัต ปาอี ||  อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ แกห์้ณา กิชู นา ยาอี 
||๔||๔||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  สจัจา ซอดา ฮรั นาม แฮ สัจจา วาปารา ราม ||  คุรมะตี ฮรั นาม วณัยแีอ อตั โมลฺ 
อพารา ราม ||  อตั โมลฺ อพารา สจั วาปารา สจั วาปาร ลเก วดัป่ากี ||  อนัตรั บา้ฮรั ปักตี ราเต สจั นาม เลว็ ลากี ||  
นะดรั กเร โซอี สจั ปาเอ คุร แก สบดั วจีารา ||  นานกั นาม รัตเต เตน็ ฮี ซุค ปายอา ซาแจ เก วาปารา ||๑||  ฮอแม 
มายอา แมลฺ แฮ มายอา แมลฺ ปะรีแย ราม ||  คุรมะตี มนั นิรมะลา รัสนา ฮรั รัส ปีแย ราม ||  รัสนา ฮรั รัส ปีแย อนัตรั 
ป่ีแย สาจ สบดั บีจารี ||  อนัตรั คู่ห์ทา อมัฤต ปะเรอา สบัเด กา้ด ปีแอ ปันฮารี ||  ยสิ นะดรั กเร โซอี สจั ลาแก รัสนา 
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ราม รวแีย ||  นานกั นาม รัตเต เซ นิรมลั โฮรฺ ห่อแม แมลฺ ปะรีแย ||๒||  ปันดิต โยตกี ซภั ปัร ปัร กกูเด กิส แป้ห์ กเร 
ปุการา ราม ||    
     
 มายอา โม่ห์ อนัตรั มลั ลาแก มายอา เก วาปารา ราม ||  มายอา เก วาปารา ยกตั เปอารา อาวณั ยาณ ดุค ปาอี ||  บิค 
กา กีรา บิค เซ็ว ลากา บิสทา ม่าเฮ สมาอี ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซย กมาแว โกย นา เมทณัฮารา ||  นานกั นาม รัตเต เตน็ 
สดา ซุค ปายอา โฮรฺ มูรัค กกู โมย กาวารา ||๓||  มายอา โม่ห์ มนั รังเกอา โม่ห์ ซุถ นา กาอี ราม ||  คุรมุข เอห์้ มนั 
รังกีแอ ดูยา รังค ์ยาอี ราม ||  ดูยา รังค ์ยาอี สาจ สมาอี สจั ปะเร ปันด่ารา ||  คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ สจั สวารัณฮารา 
||  อาเป   เมเล โซ ฮรั มิแล โฮรฺ แกห์้ณา กิชู นา ยาเอ ||  นานกั เวณ็ นาแว ปะรัม ปุหลายอา เอก็ นาม รัตเต รังค ์ลาเอ 
||๔||๕||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เอ มนั เมเรอา อาวา  กอณ ซนัซาร แฮ อนัตฺ สัจ นิเบรา ราม ||  อาเป   สจัจา บคสั เลย 
เพร็ โฮย นา เพรา ราม ||  เพร็ โฮย นา เพรา อนัตฺ สจั นิเบรา คุรมุข มิแล วเดอาอี ||  ซาแจ รังค ์ราเต แซ่ห์เย  มาเต 
แซ่ห์เย  รเฮ่ สมาอี ||  สจัจา มนั ป่ายอา สจั วซายอา สบดั รัตเต อนัตฺ นิเบรา ||  นานกั นาม รัตเต เซ สจั สมาเณ บฮุร 
นา เป่าวย์ลั เพรา ||๑||  มายอา โม่ห์ ซภั บะรัล แฮ ดูแย ป๋าย คุอาอี ราม ||  มาตา ปิตา ซภั เหต แฮ เฮเต ปัลจาอี ราม ||  
เฮเต ปัลจาอี ปุรับ กมาอี เมท นา สะแก  โกอี ||  เยน็ สริสทฺ ซาย ีโซ กรั เวแค เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกอี ||  มนัมุค อนัถ่า 
ตปั ตปั คแป เบน็ สบัแด ซานตฺํ นา อาอี  ||  นานกั เบน็ นาแว ซภั โกอี ปุลา มายอา โม่ห์ คุอาอี ||๒||  เอห์้ ญกั ยลัตา 
เดค แก ปัจยฺ เปย ฮรั ซรัณาอี ราม ||  อรัดาส กรี คุร ปูเร อาแก รัค เลโวห์่ เดโฮ วดาอี ราม ||  รัค เลโวห์่ ซรัณาอี ฮรั 
นาม วดาอี ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา ดาตา ||  เซวา ลาเก เซ วดัป่าเก ยกุ ยกุ เอโก ยาตา ||  ยตั สตั ซนัยมั      กะรัม กมาแว 
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เบน็ คุร กตั นฮี ปาอี ||  นานกั เตส็ โน สบดั บุฉ่าเอ โย ยาย ปแว ฮรั ซรัณาอี ||๓||  โย ฮรั มตั เดย ์ซา อูปแย โฮรฺ มตั 
นา กาอี ราม ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก ตู อาเป   เดห์้ บุฉ่าอี ราม ||  อาเป   เดห์้ บุฉ่าอี อวรั นา ป่าอี คุรมุข ฮรั รัส จาเคอา ||  
ดรั ซาแจ สดา แฮ ซาจา ซาแจ สบดั สุป่าเคอา ||    
     
 กัร๋ แม่ห์ นิจยฺ กัร๋ ปายอา สตัคุร เดย ์วดาอี ||  นานกั โย นาม รัตเต เซอี แม่ฮลั ปาเอน็ มตั ปัรวาณ สจั ซาอี ||๔||๖||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ ชนัตฺ  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมแร มนั เมแร มนั สตัคุร ปรีต ลกาอี ราม ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม เมแร มนั วซาอี ราม ||  ฮรั ฮรั นาม เมแร มนั วซาอี 
ซภั ดูค วซิารัณฮารา ||  วดัป่ากี คุร ดรัซนั ปายอา ตัน๋ ตัน๋ สตัคุรู   ฮมารา ||  อูธตั แบธตั สตัคุร เซแวห์่ เยต็ เซเวแอ 
ซานตฺํ ปาอี ||  เมแร มนั เมแร มนั สตัคุร ปรีต ลกาอี ||๑||  ฮอ ยวีา ฮอ ยวีา สตัคุร เดค ซรัเซ ราม ||  ฮรั นาโม ฮรั นาม 
ดริราเอ ยปั ฮรั ฮรั นาม วกิเซ ราม ||  ยปั ฮรั ฮรั นาม กมลั ปัรกาเซ ฮรั นาม นวงั เน็ถ ปาอี ||  ห่อแม โรค เกยอา ดุค 
ลาทา ฮรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาอี ||  ฮรั นาม วดาอี สตัคุร เต ปาอี ซุค สตัคุร เดว มนั ปัรเซ ||  ฮอ ยวีา ฮอ ยวีา สตัคุร เดค 
ซรัเซ ||๒||  โกอี อาณ โกอี อาณ มิลาแว เมรา สตัคุร ปูรา ราม ||  ฮอ มนั ตนั ฮอ มนั ตนั เดวา เตส็ กาท สะรีรา  ราม ||  
ฮอ มนั ตนั กาท กาท เตส็ เดอี โย สตัคุร บจนั สุณาเอ ||  เมแร มนั แบราก เป่ยอา แบรากี เมล็ คุร ดรัซนั ซุค ปาเอ ||  
ฮรั ฮรั กริปา กแร่ห์ ซุคดาเต เดโฮ สตัคุร จรัน ฮมั ตู่รา ||  โกอี อาณ โกอี อาณ มิลาแว เมรา สตัคุร ปูรา ||๓||  คุร เยวดั 
คุร เยวดั ดาตา แม อวรฺั นา โกอี ราม ||  ฮรั ดาโน ฮรั ดาน เดแว ฮรั ปุรัค นิรันยนั โซอี ราม ||  ฮรั ฮรั นาม ยนีิ 
อาราเถ่อา  เตน็ กา ดุค ปะรัม ป๋อ ป่ากา ||  เซวกั ป๋าย มิเล วดัป่ากี ยนิ คุร จรันี มนั ลากา ||  กโฮ่ นานกั ฮรั อาป มิลาเอ 
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เมล็ สตัคุร ปุรัค ซุค โฮอี ||  คุร เยวดั คุร เยวดั ดาตา แม อวรฺั นา โกอี ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮอน ํคุร เบน็ 
ฮอน ํคุร เบน็ ครี นิมาณี ราม ||  ญกัยวีนั ญกัยวีนั ดาตา คุร เมล สมาณี  ราม ||  สตัคุร เมล ฮรั นาม สมาณี  ยปั ฮรั ฮรั 
นาม ติอ๋ายอา ||  ยสิ การัณ ฮอน ํดู๋นดฺ ดูเด่ที โซ สะยณั ฮรั กัร๋ ปายอา ||    
     
 เอก ดริสทฺ ฮรั เอโก ยาตา ฮรั อาตมั ราม ปะชาณี ||  ฮอน ํคุร เบน็ ฮอน ํคุร เบน็ ครี นิมาณี ||๑||  ยนิา สตัคุร ยนิ 
สตัคุร ปายอา เตน็ ฮรั ปรัภ เมล มิลาเอ ราม ||  เตน็ จรัณ เตน็ จรัณ สะเรแวห์่ ฮมั ลาแกห์ เตน็ แก ปาเอ ราม ||  ฮรั ฮรั 
จรัณ สะเรแวห์่ เตน็ เก ยนิ สตัคุร ปุรัค ปรัภ เตอ่ายอา ||  ตู วดัดาตา อนัตรัยามี เมรี ซรัถ่า ปูร ฮรั รายอา ||  คุรซิกข ์
เมล เมรี ซรัถ่า ปูรี อนัเดน็ ราม คุณ กาเอ ||  ยนิ สตัคุร ยนิ สตัคุร ปายอา เตน็ ฮรั ปรัภ เมล มิลาเอ ||๒||  ฮอน ํวารี 
ฮอน ํวารี คุรซิกข ์มีต เปอาเร ราม ||  ฮรั นาโม ฮรั นาม สุณาเอ เมรา ปรีตมั นาม อถ่าเร ราม ||  ฮรั ฮรั นาม เมรา 
ปราน สคาอี เตส็ เบน็ กะรี นิมคั นฮี ยวีาน ํ||  ฮรั ฮรั กริปา กเร ซุคดาตา คุรมุข อมัฤต ปีวาน ํ||  ฮรั อาเป   ซรัถ่า ลาย 
มิลาเอ ฮรั อาเป   อาป สวาเร ||  ฮอน ํวารี ฮอน ํวารี คุรซิกข ์มีต เปอาเร ||๓||  ฮรั อาเป   ฮรั อาเป   ปุรัค นิรันยนั โซอี 
ราม ||  ฮรั อาเป   ฮรั อาเป   เมแล กแร โซ โฮอี ราม ||  โย ฮรั ปรัภ ป่าแว โซอี โฮแว อวรฺั นา กรัณา ยาอี ||  บฮุต 
เซอาณปั เลยอา นา ยาอี กรั ทาเก ซภั จตุราอี ||  คุร ประสาด ยนั นานกั เดเคอา แม ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกอี ||  ฮรั อาเป   
ฮรั อาเป   ปุรัค นิรันยนั โซอี ||๔||๒||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั สัตคุร ฮรั สัตคุร เมล ฮรั สัตคุร จรัณ ฮมั ป่ายอา ราม 
||  ติมรั อเกอาน กวายอา คุร กิอาน อนัยนั คุร ปายอา ราม ||  คุร กิอาน อนัยนั สตัคุรู   ปายอา อเกอาน อนัเถรฺ บินาเซ 
||  สตัคุร เซว ปะรัม ปัด ปายอา ฮรั ยปัเปอา ซาส กิราเซ ||  ยนิ กอน ํฮรั ปรัภ กิรปา ต่ารี เต สตัคุร เซวา ลายอา ||  ฮรั 
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สตัคุร ฮรั สัตคุร เมล ฮรั สัตคุร จรัณ ฮมั ป่ายอา ||๑||  เมรา สตัคุร เมรา สตัคุร เปอารา แม คุร เบน็ แร่ฮณั นา ยาอี 
ราม ||  ฮรั นาโม ฮรั นาม เดแว เมรา อนัตฺ สคาอี ราม ||  ฮรั ฮรั นาม เมรา อนัตฺ สคาอี คุร สัตคุร นาม ดริรายอา ||  
ยแิท ปุต กลตัรึ โกอี เบลี น่าฮี ติแท ฮรั ฮรั นาม ฉะดายอา ||  ตัน๋ ตัน๋ สตัคุร ปุรัค นิรันยนั เยต็ เมล็ ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  
เมรา สตัคุร เมรา สตัคุร เปอารา แม คุร เบน็ แร่ฮณั นา ยาอี ||๒||    
     
 ยนีิ ดรัซนั ยนีิ ดรัซนั สตัคุร ปุรัค นา ปายอา ราม ||  เตน็ เน่ห์พลั เตน็ เน่ห์พลั ยนมั ซภั บริทา กวายอา ราม ||  
เน่ห์พลั ยนมั เตน็ บริทา กวายอา เต ซากตั โมย มรั จู่เร ||  กัร๋ โห่แด รตนั ปะดารัท ปู่ เค ปากฮีณ ฮรั ดูเร ||  ฮรั ฮรั 
เตน็ กา ดะรัส นา กรีแอห์ ยนีิ ฮรั ฮรั นาม นา ติอ๋ายอา ||  ยนีิ ดรัซนั ยนีิ ดรัซนั สตัคุร ปุรัค นา ปายอา ||๓||  ฮมั 
จาตริก ฮมั จาตริก ดีน ฮรั ปาส เบนนัตี ราม ||  คุร เมล็ คุร เมล เมรา เปอารา ฮมั สตัคุร กแร่ห์ ปักตี ราม ||  ฮรั ฮรั 
สตัคุร กแร่ห์ ปักตี ยาน ํฮรั ปรัภ กิรปา ต่าเร ||  แม คุร เบน็ อวรฺั นา โกอี เบลี คุร สตัคุร ปราณ ฮะหม่าเร ||  กโฮ่ 
นานกั คุร นาม ดริหร่ายอา ฮรั ฮรั นาม ฮรั สตี  ||  ฮมั จาตริก ฮมั จาตริก ดีน ฮรั ปาส เบนนัตี ||๔||๓||  วดัฮนัสฺ 
แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั กิรปา ฮรั กิรปา กรั สัตคุร เมล ซุคดาตา ราม ||  ฮมั ปูแช่ห์ ฮมั ปูแช่ห์ สตัคุร ปาส ฮรั บาตา ราม ||  
สตัคุร ปาส ฮรั บาต ปูแช่ห์ เยน็ นาม ปะดารัท ปายอา ||  ปาย ลแกห์ เน็ต กแร่ห์ เบนนัตี คุร สัตคุร ปันทฺ บตายอา ||  
โซอี ปะกตั ดุค ซุค สมตั   กรั ยาแณ ฮรั ฮรั นาม ฮรั ราตา ||  ฮรั กิรปา ฮรั กิรปา กรั คุร สตัคุร เมล ซุคดาตา ||๑||  ซุณ      
คุรมุข ซุณ      คุรมุข นาม ซภั บินเซ ฮอแม ปาปา ราม ||  ยปั ฮรั ฮรั ยปั ฮรั ฮรั นาม ลเทอะเร ญกั ตาปา ราม ||  ฮรั ฮรั 
นาม ยนีิ อาราเถ่อา  เตน็ เก ดุค ปาป นิวาเร ||  สตัคุร กิอาน คะรัก หทั ดีนา ยมักนักรั มาร บิดาเร ||  ฮรั ปรัภ กริปา 
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ต่ารี ซุคดาเต ดุค ลาเท ปาป ซนัตาปา ||  ซุณ      คุรมุข ซุณ      คุรมุข นาม ซภั บินเซ ฮอแม ปาปา ||๒||  ยปั ฮรั ฮรั 
ยปั ฮรั ฮรั นาม เมแร มนั ป่ายอา ราม ||  มุค คุรมุข มุค คุรมุข ยปั ซภั โรค กวายอา ราม ||  คุรมุข ยปั ซภั โรค กวายอา 
อโรคตั เป๋ย สะรีรา  ||  อนัเดน็ แซ่ฮจัยฺ สมาถ ฮรั ลากี ฮรั ยปัเปอา แกฮ้รั กมัภีรา ||  ยาต อะยาต นาม ยนิ ติอ๋ายอา เตน็ 
ปะรัม ปะดารัท ปายอา ||  ยปั ฮรั ฮรั ยปั ฮรั ฮรั นาม เมแร มนั ป่ายอา ||๓||    
     
 ฮรั ต่าโรห์ ฮรั ต่าโรห์ กิรปา กรั กิรปา เล่โฮ อุบาเร ราม ||  ฮมั ปาปี ฮมั ปาปี นิรคุณ ดีน ตุหม่าเร ราม ||  ฮมั ปาปี 
นิรคุณ ดีน ตุหม่าเร ฮรั แดอาล ซรัณายอา ||  ตู ดุค ป่ันยนั สรับ   ซุคดาตา ฮมั ปาทรั ตเร ตรายอา ||  สัตคุร เปท ราม 
รัส ปายอา ยนั นานกั นาม อุถ่าเร  ||  ฮรั ต่าโรห์ ฮรั ต่าโรห์ กิรปา กรั กิรปา เล่โฮ อุบาเร ราม ||๔||๔||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ โก่รีอา   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เดห์้ เตยณั ญี ราม อุปาอีอา ราม ||  ตัน๋ มาณสั ยนมั ปุน ปาอีอา ราม ||  มาณสั ยนมั วดั ปุนเน ปายอา เดห์้ โซ กนัจนั 
จงักรีอา ||  คุรมุข รังค ์จะลูลา ปาแว ฮรั ฮรั ฮรั เนาว ์รังกรีอา ||  เอห์้ เดห์้ โซ บานกีํ เยต็ ฮรั ยาปี ฮรั ฮรั นาม สุห่าวอีา 
||  วดัป่ากี ปาอี นาม สคาอี ยนั นานกั ราม อุปาอีอา ||๑||  เดห์้ ปาโว ยนี บุจฉฺ จงักา ราม ||  จรั ลัง่ฆา ญี บิคมั 
โป่ยองักา ราม ||  บิคมั โป่ยองักา อนตั ตรังกา คุรมุข ปารฺ ลงัฆาเอ ||  ฮรั โบฮิท จรั วดัป่ากี ลัง่แฆ คุร เควทั สบดั 
ตราเอ ||  อนัเดน็ ฮรั รังค ์ฮรั คุณ กาแว ฮรั รังกี ฮรั รังกา ||  ยนั นานกั นิรบาณ ปัด ปายอา ฮรั อุตมั ฮรั ปัด จงักา ||๒||  
กรีอาล มุเค คุร กิอาน ดริรายอา ราม ||  ตนั เปรม ฮรั จาบกั ลายอา ราม ||  ตนั เปรม ฮรั ฮรั ลาย จาบกั มนั ยแิณ 
คุรมุข ยเีตอา ||  อะกะโร กะหร่าแว สบดั ปาแว อเป็ว ฮรั รัส ปีเตอา ||  ซุณ      สระวณั บาณี คุร วคาณี ฮรั รังค ์ตุรี 
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จรายอา ||  มฮ่า มารัก ปันทฺ บิครา ยนั นานกั ปารฺ ลงัฆายอา ||๓||  โก่รี เตยณั เดห์้ ราม อุปาอีอา ราม ||  เยต็ ฮรั ปรัภ 
ยาแป ซา ตัน๋ ตัน๋ ตุคาอีอา ราม ||  เยต็ ฮรั ปรัภ ยาแป ซา ตัน๋ ซาบาแซ ตุ๋ร ปายอา กิรัต ยรัุนดา ||  จรั เดฮ้รั โก่รี บิคมั 
ลฆาเอ เมล็ คุรมุข ปัรมานนัดา ||  ฮรั ฮรั กาจยฺ รจายอา ปูแร เมล็ ซนัตฺ ยนา ยนัญึ อาอี  ||  ยนั นานกั ฮรั วรั ปายอา 
มงัคลั เมล็ ซนัตฺ ยนา วาถ่าอี ||๔||๑||๕||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๔ ||  เดห์้ เตยนัรี ฮรั เนาว ์รังกีอา ราม ||  คุร กิอาน คุรู ฮรั 
มงักีอา ราม ||    
 กิอาน มงักี ฮรั กะทา จงักี ฮรั นาม กตั เมต็ ยาณีอา ||  ซภั ยนมั สพัเลว็ กีอา กรัแต ฮรั ราม นาม วคาณีอา ||  ฮรั ราม 
นาม สล่าห์ ฮรั ปรัภ ฮรั ปะกตั ฮรั ยนั มงักีอา ||  ยนั กะแฮ นานกั สุโณห์ ซนัโตห์ ฮรั ปะกตั โควนิดฺ จงักีอา ||๑||  เดห์้ 
กนัจนั ยนี สุวนิา ราม ||  ยรั ฮรั ฮรั นาม รตนันา ราม ||  ยรั นาม รตนั โควนิดฺ ปายอา ฮรั มิเล ฮรั คุณ ซุค กะเณห์ ||  
คุร สบดั ปายอา ฮรั นาม ติอ๋ายอา วดัป่ากี ฮรั รังค ์ฮรั บเณ ||  ฮรั มิเล สุอามี อนัตรัยามี ฮรั เนาตนั ฮรั เนาว ์รังกีอา ||  
นานกั วคาแณ นาม ยาแณ ฮรั นาม ฮรั ปรัภ มงักีอา ||๒||  กรีอาล มุเค คุร องักสั ปายอา ราม ||  มนั แมกลั คุร สบดั 
วสั อายอา  ราม ||  มนั วสักตั อายอา  ปะรัม ปัด ปายอา ซา ตัน๋ กนัตฺ เปอารี ||  อนัตรั เปรม ลกา ฮรั เซตี กัร๋ โซ่แฮ ฮรั 
ปรัภ นารี ||  ฮรั รังค ์ราตี แซ่ห์เย  มาตี ฮรั ปรัภ ฮรั ฮรั ปายอา ||  นานกั ยนั ฮรั ดาส แกฮ้ตั แฮ วดัป่ากี ฮรั ฮรั ติอ๋ายอา 
||๓||  เดห์้ โก่รี ญี เยต็ ฮรั ปายอา ราม ||  เมล็ สตัคุร ญี มงัคลั กายอา ราม ||  ฮรั กาย มงัคลั ราม นามา ฮรั เซว เซวกั 
เซวกี      ||  ปรัภ ยาย ปาแว รังค ์แม่ห์ลี ฮรั รังค ์มาแณ รังค ์กี ||  คุณ ราม กาเอ มนั สุผา่เอ ฮรั คุรมะตี มนั ติอ๋ายอา ||  
ยนั นานกั ฮรั กิรปา ต่ารี เดห์้ โก่รี จรั ฮรั ปายอา ||๔||๒||๖||     
 ราก วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๔         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 คุร เมล็ ลถ่า ญี ราม เปอารา ราม ||  เอห์้ ตนั มนั ดิตรา วาโร วารา ราม ||  ตนั มนั ดิตา เป่าวย์ลั ยติา จูกี กานณํ ยมาณี 
||  อสัเทร็ ทีอา อมัฤต ปีอา รเฮอา อาวณั ยาณี ||  โซ กัร๋ ลถ่า แซ่ฮจัยฺ ซมัถ่า ฮรั กา นาม อถ่ารา ||  กโฮ่ นานกั ซุค 
มาเณ รลีอาน ํคุร ปูเร กอน ํนมสัการา ||๑||  ซุณ      สะยณั ญี แมดะเร มีตา ราม ||  คุร มนัตรึ สบดั สจั ดีตา ราม ||  สัจ 
สบดั ติอ๋ายอา มงัคลั กายอา จูเก มโน่ห์ อนัเดสา ||  โซ ปรัภ ปายอา กะแตห์ นา ยายอา สดา สดา ซงัค ์แบซา ||  ปรัภ 
ญี ป่าณา สจัจา มาณา ปรัภ ฮรั ตัน๋ แซ่ห์เย  ดีตา ||    
     
 กโฮ่ นานกั เตส็ ยนั บลัฮารี เตรา ดาน ซภันี แฮ ลีตา ||๒||  ตอ ป่าณา ตาน ํตริปัต อะข่าเอ ราม ||  มนั ทีอา ธนัฎา ซภั 
ตริสนั บุฉ่าเอ ราม ||  มนั ทีอา ธนัฎา จูกี ดนัฉ่า ปายอา บฮุต คยานา ||  ซิกข ์เซวกั ซภั ปุ่นจณั ลเก ฮอน ํสตัคุร แก 
กรุบานา ||  นิรภอ เป๋ย คซมั รังค ์ราเต ยมั กี ตราส บุฉ่าเอ ||  นานกั ดาส สดา ซงัค ์เซวกั เตรี ปะกตั กะโรน ํเลว็ ลาเอ 
||๓||  ปูรี อาซา ญี มนัซา เมเร ราม ||  โม่ห์ นิรคุณ ญีโอ ซภั คุณ เตเร ราม ||  ซภั คุณ เตเร ธากรุ เมเร กิต มุค ตุตถฺ 
ซาล่าฮี ||  คุณ เอากณุ เมรา กิช นา บีจาเรอา บคสั ลีอา คิน ม่าฮี ||  นอ เน็ถ ปาอี วย ีวาถ่าอี วาเย อนัฮดั ตูเร ||  กโฮ่ 
นานกั แม วรั กัร๋ ปายอา เมเร ลาเท ญี สกลั วซูิเร ||๔||๑||  ศโลก ||  เกอา สุเณโด กรู วนัญนั ปวณั จุลาเรอา ||  นานกั 
สุณีอรั เต ปัรวาณ โย สุเณเด สจั ตะณี ||๑||  ชนัตฺ ||  เตน็ โก๋ล กไุหม ยนิ ปรัภ ซรัวณี สุเณอา ราม ||  เซ แซ่ฮจัยฺ สุเฮเล 
ยนิ ฮรั ฮรั รัสนา ปะเณอา ราม ||  เซ แซ่ฮจัยฺ สุเฮเล คุแณห์ อโมเล  ยกตั อุถ่ารัณ  อาเอ ||  แป๋ โบฮิท ซากรั ปรัภ จรัณา 
เกเต ปารฺ ลฆาเอ ||  ยนิ กอน ํกริปา กรี เมเร ธากรุ เตน็ กา เลคา นา กะเณอา ||  กโฮ่ นานกั เตส็ โก๋ล กไุหม เยน็ ปรัภ 
ซรัวณี สุเณอา ||๑||  ศโลก ||  โลเอณ็ โลอี ดิธ เปอาส นา บุแฉ่ มู กะหน่ี ||  นานกั เซ อคัรีอาน ํเบอนั ยนีิ ดิซนัโด มา 
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ปิรี ||๑||  ชนัตฺ ||  ยนีิ ฮรั ปรัภ ดิธา เตน็ กรุบาเณ ราม ||  เซ ซาจี ดรักา้ห์ ป่าเณ ราม ||  ธากุร มาเน เซ ปัรถ่าเน ฮรั เซตี 
รังค ์ราเต ||  ฮรั รแซ่ห์ อะข่าเอ แซ่ฮจัยฺ สมาเอ กทั กทั รมยัอา ยาเต ||  เซอี สะยณั ซนัตฺ เซ ซุคีเอ ธากรุ อปัเณ ป่าเณ ||  
กโฮ่ นานกั ยนิ ฮรั ปรัภ ดิธา เตน็ แก สดั กรุบาเณ ||๒||  ศโลก ||  เดห์้ อนัถ่ารี อั้นถฺ ซุนญี นาม วฮูิณีอา ||  นานกั 
สพลั ยะนมั แย กทั วธุา สจั ตะณี ||๑||  ชนัตฺ ||  เตน็ คนันีแอ วนัญา ยนิ เมรา ฮรั ปรัภ ดีธา ราม ||  ยนั จาค อะข่าเณ 
ฮรั ฮรั อมัฤต มีธา ราม ||  ฮรั มแน่ห์ มีธา ประภู ตูธา อเมว็ วธูา ซุค เป๋ย ||  ดุค นาซ ปะรัม บินาส ตนั เต ยปั ญกัดีส 
อีแซห์ แย เยย ||  โม่ห์ แร่ฮตั บิการ ทาเก ปันจฺ เต ซงัค ์ตูทา ||    
     
 กโฮ่ นานกั เตน็ คนันีแอ วนัญา ยนิ กทั เมรา ฮรั ปรัภ วธูา ||๓||  ศโลก ||  โย โลรีเด ราม เซวกั เซอี กา้นเดอา ||  
นานกั ยาเณ สตั ซานอีํ ซนัตฺ นา บา้ห์รา ||๑||  ชนัตฺ ||  เมล็ ยลั ยแลห์ คทานา ราม ||  ซงัค ์โยตี โยต มิลานา ราม ||  
ซมัมาย ปูรัน ปุรัค กรัเต อาป อาแปห์ ยาณีแอ ||  แตห์้ ซุน แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลากี เอก เอก วคาณีแอ ||  อาป กปุตา อาป 
มุกตา อาป อาป วคานา ||  นานกั ปะหรํา แป๋ คุณ บินาเซ เมล็ ยลั ยแลห์ คทานา ||๔||๒||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ 
กรัณ การัณ ซมัรฺทา ราม ||  รัค ยกตั สกลั เด หะทา ราม ||  ซมัรัท ซรัณา โยก สุอามี กริปา เน็ถ ซุคดาตา ||  ฮอน ํ
กรุบาณี ดาส เตเร ยนีิ เอก ปะชาตา ||  วรัน เจฮ้นั นา ยาย ลเคอา กะทนั เต อกทัทา ||  บินวนัตฺ นานกั สุโณห์ บินตี 
ปรัภ กรัณ การัณ ซมัรฺทา ||๑||  เอห์้  ญีอ ์เตเร ตู กรัตา ราม ||  ปรัภ ดูค ดะรัด ปะหราํ ฮรัตา ราม ||  ปะหราํ ดูค ดะรัด 
นิวาร คิน แม่ห์ รัค เล่โฮ ดีน แดอาลา ||  มาต ปิตา สุอาม สะยณั ซภั ยกตั บาล โคปาล ||  โย สรัณ อาแว   คุณ นิถาน 
ปาแว โซ บฮุร ยนมั นา มรัตา ||  บินวนัตฺ นานกั ดาส เตรา ซภั ยอีา เตเร ตู กรัตา ||๒||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ติอ๋าอีแอ ราม ||  
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มนั อิเชอะรา พลั ปาอีแอ ราม ||  มนั อิช ปาอีแอ ปรัภ ติอ๋าอีแอ มิแท่ห์ ยมั เก ตราซา ||  โคบิด กายอา ซ่าถ ซงักายอา 
ไป๋ ปูรัน อาซา ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ วกิาร สกัเล ประภู แก มนั ป่าอีแอ ||  บินวนัตฺ นานกั ดินสั แรณี สดา ฮรั ฮรั 
ติอ๋าอีแอ ||๓||  ดรั วาแยห์่ อนัฮตั วาเย ราม ||  กทั กทั ฮรั โคบินดฺ กาเย ราม ||  โควดิ กาเย สดา บิราเย อะกมั อะโกจรั 
อูจา ||  คุณ เบอนัตฺ กิช แกฮ้ณั นา ยาอี โกย นา สะแก  ปฮูจา ||  อาป อุปาเอ อาป ปรัตปาเล ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซาเย ||  
บินวนัตฺ นานกั ซุค นาม ปักตี ดรั วแยห์่ อนัฮดั วาเย ||๔||๓||     
 ราก วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕ อล่าห์ณีอา        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตัน๋ สิรันดา สจัจา ปาตซ่าห์ เยน็ ญกั ตัน่แถ่ ลายอา ||  โม่ห์ลตั ปุนี ปาอี ปะรี ยานีอะรา กตั จลายอา ||    
     
 ยานี กตั จลายอา ลิเคอา อายอา  รุนเน วรี สบาเอ ||  กานยํอา หนัสฺ ทีอา เวโชรา ยาน ํเดน็ ปุนเน เมรี มาเอ ||  เยฮ่า 
ลิเคอา เตฮ้า ปายอา เยฮ่า ปุรับ กมายอา ||  ตัน๋ สิรันดา สจัจา ปาตซ่าห์ เยน็ ญกั ตัน่แถ่ ลายอา ||๑||  ซาฮิบ ซิมโร่ห์ 
เมเร ป่าอีโฮ ซภันา เอห์้ ปัยอาณา ||  เอแท ตัน่ถ่า กรูา จาร เดฮ้า อาแก ซรัปัร ยาณา ||  อาแก ซรัปัร ยาณา เยว็ 
เม่ห์มาณา กาเฮ การับ กีแย ||  เยต็ เซเวแอ ดรักา้ห์ ซุค ปาอีแอ นาม ติแซ กา ลีแย ||  อาแก หุกมั นา จลัแล มูเล ศิร ศิร 
เกอา วฮิาณา ||  ซาฮิบ ซิมเรโฮ เมเร ป่าอีโฮ ซภันา เอห์้ ปัยอาณา ||๒||  โย เตส็ ป่าแว ซมัรัท โซ ทีแอ ฮีละรา เอห์้ 
ซนัซาโร ||  ยลั ทลั มฮีอลั เราว ์รเฮอา ซาจรา ศิรยณัฮาโร ||  ซาจา ศิรยณัฮาโร อลคั อปาโร ตา กา อนัตฺ นา ปายอา ||  
อายอา  เตน็ กา สพลั เป่ยอา แฮ เอก็ มนั ยนีิ ติอ๋ายอา ||  ด่าเฮ ด่าเฮ อุซาเร  อาเป   หุกมั สวารัณฮ่าโร       ||  โย เตส็ 
ป่าแว ซมัรัท โซ ทีแอ ฮีละรา เอห์้ ซนัซาโร ||๓||  นานกั รุนนา บาบา ยาณีแอ เย โรแว ลาย เปอาโร ||  วาแลเว การัณ 
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บาบา โรอีแอ โรวณั สกลั บิกาโร ||  โรวณั สกลั บิกาโร กาพลั ซนัซาโร มายอา การัณ โรแว ||  จงักา มนัดา กิช ซู่แฉ่ 
น่าฮี เอห์้ ตนั เอแว โคแว ||  แอแท  อายอา  ซภั โก ยาซี กรู กแร่ห์ อหงักาโร ||  นานกั รุนนา บาบา ยาณีแอ เย โรแว 
ลาย เปอาโร ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ||  อาโวห์่  มิโลห์ สเฮรีโฮ สจัรา นาม เลยฮาน ํ||  โรแวห์่ บิรฮา ตนั กา 
อาปณา ซาฮิบ ซมั-หม่าเลฮาน ํ        ||  ซาฮิบ สหม่าเล่ห์ ปันทฺ นิฮาเล่ห์ อะซา เป๋ โอแท ยาณา ||  ยสิ กา กีอา เตน็ ฮี 
ลีอา โฮอา ติแซ กา ป่าณา ||  โย เตน็ กรั ปายอา โซ อาแก อายอา  อะซี เก หุกมั กเร่ฮา ||  อาโวห์่  มิโลห์ สเฮรีโฮ 
สจัรา นาม เลยฮา ||๑||  มรัณ นา มนัดา โลกา อาคีแอ เย มรั ยาแณ แอซา      โกย ||  เซเวโฮ ซาฮิบ ซมัรัท อาปณา 
ปันทฺ สุเฮลา อาแก โฮย ||  ปันทฺ สุเฮแล ยาโวห์ ตาน ํพลั ปาโวห์ อาแก มิแล วดาอี ||  เป่แท เซ็ว ยาโวห์ สจั สมาโวห์ 
ตาน ํปัต เลแค ปาอี ||  แม่ห์ลี ยาย ปาโวห์ คสัแม ป่าโวห์ รังค ์เซ็ว รลีอา มาแณ ||  มรัณ นา มนัดา โลกา อาคีแอ เย 
โกอี มรั ยาแณ ||๒||  มรัณ มุณซา ซูเรอา หกั แฮ โย โฮย มรัน ปัรวาโณ ||    
     
 ซูเร เซอี อาแก อาคีแอห์ ดรักา้ห์ ปาแวห์ ซาจี มาโณ ||  ดรักา้ห์ มาณ ปาแวห์ ปัต เซ็ว ยาแวห์ อาแก ดูค นา ลาแก ||  
กรั เอก ติอ่าแวห์่ ตาน ํพลั ปาแวห์ เยต็ เซเวแอ ป๋อ ป่าแก ||  อูจา นฮี แกห์้ณา มนั แม่ห์ แร่ห์ณา อาเป   ยาแณ ยาโณ ||  
มรัณ มุณซาน ํซูเรอา หกั แฮ โย โฮย มแร่ห์ ปัรวาโณ ||๓||  นานกั กิส โน บาบา โรอีแอ บาย ีแฮ เอห์้ ซนัซาโร ||  
กีตา เวแค ซาฮิบ อาปณา กดุรัต กเร บีจาโร ||  กดุรัต บีจาเร ต่ารัณ ต่าเร เยน็ กีอา โซ ยาแณ ||  อาเป   เวแค อาเป   
บูแฉ่ อาเป   หุกมั ปะชาแณ ||  เยน็ กิช กีอา โซอี ยาแณ ตา กา รูป อปาโร ||  นานกั กิส โน บาบา โรอีแอ บาย ีแฮ 
เอห์้ ซนัซาโร ||๔||๒||   วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ดคัณี ||  สจั สิรันดา สจัจา ยาณีแอ สจัรา ปัรวดักาโร ||  เยน็ อาปีแน      
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อาป ซาเยอา สจัรา อลคั อปาโร ||  โดย ปุร โยร วโิชริอนั คุร เบน็ โก๋ร อนัถ่าโร ||  ซูรัจยฺ จนัดฺ ศิรยอินั แอห์้เน็ส จลตั 
วจีาโร ||๑||  สจัรา ซาฮิบ สัจ ตู สจัรา เดห์้ เปอาโร || รเฮา ||  ตุตถฺ ศิรย ีเมดะนี ดุค ซุค เดวณัฮาโร ||  นารี ปุรัค ศิรยแิอ 
บิค มายอา โม่ห์ เปอาโร ||  คาณี บาณี เตรีอา เดห์้ ยอีา อถ่าโร    ||  กดุรัต ตะคตั รจายอา สจั นิเบรัณฮาโร ||๒||  อาวา  
กะวณั ศิรเยอา ตู เทร็ กรัแณฮาโร ||  ยาํมณั มรัณา อาย  เกยอา บะถิก ญีโอ บิกาโร ||  ปู่ ดแร นาม วซิาเรอา บูดแร 
เกอา เตส็ จาโร ||  คุณ โฉด บิค ลเดอา เอากณุ กา วณัยาโร ||๓||  สดัเร อาเอ ตินา ยานีอา หุกมั สจัเจ กรัตาโร ||  นารี 
ปุรัค วชุินเนอา วชุิเรอา เมลณัฮาโร ||  รูป นา ยาแณ โซ่ห์ณีแอ หุกมั บะถี ศิร กาโร ||  บาลกั บิรัถ นา ยาณนี โตรัน 
เหต เปอาโร ||๔||  นอ ดรั ธาเก หุกมั สจัแจ หนัสฺ เกยอา แกณาเร ||  ซา ตัน๋ ฉุที มุธี จู่ธ วถิะณีอา มิรัตกรา องังนัเร 
บาเร ||  สุรัต โมอี มรั มาอีเอ แม่ฮลั รุนนี ดรั บาเร ||  โรโวห์่ กนัตฺ มเฮลีโฮ สจัเจ เก คุณ ซาเร  ||๕||  ยลั มลั ยานี 
นาวาเลอา กะปัร ปัท อมับาเร ||  วาเย วเย สจัจี บาณีอา ปันจฺ โมย มนั มาเร ||  ยานี วชุินนะเร เมรา มรัณ เป่ยอา ตริก 
ยวีณั ซนัซาเร ||  ยวีตั มแร โซ ยาณีแอ เป็ร สัจแร เหต เปอาเร ||๖||  ตุซี โรโวห์่ โรวณั อาอีโฮ  จู่ธ มุธี ซนัซาเร ||    
     
 ฮอ มุธรี ตัน่แถ่ ต่าวณีอา เป็ร โชดอะรี วถินักาเร ||  กัร๋ กัร๋ กนัตฺ มเฮลีอา รูแร เหต เปอาเร ||  แม เป็ร สจั ซาล่าห์ณา  
ฮอ แร่ฮสัอะรี นาม ปะตาเร ||๗||  คุร มิเลแอ เวส ปัลเทอา ซา ตัน๋ สจั ซีกาโร ||  อาโวห์่  มิโลห์ สเฮรีโฮ ซิมโร่ห์ 
ศิรยณัฮาโร ||  บอีอรั นาม โซหากณี สัจ สวารัณฮ่าโร       ||  กาโวห์่ กีต นา บิรฮะรา นานกั บรัมห์ บีจาโร ||๘||๓||   
วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ||  เยน็ ญกั ศิรัจยฺ สมายอา โซ ซาฮิบ กดุรัต ยาโณวา ||  สจัรา ดูรฺ นา ป่าลีแอ กทั กทั สบดั 
ปะชาโณวา ||  สจั สบดั ปะชาโณห์ ดูรฺ นา ยาโณห์ เยน็ เอห์้ รัจนา ราจี ||  นาม ติอ๋าเอ ตา ซุค ปาเอ เบน็ นาแว เป็ร 
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กาจี ||  เยน็ ทาปี เบถ็ ยาแณ โซอี เกอา โก กะแฮ วคาโณ ||  เยน็ ญกั ทาป วตายอา ยาโล โซ ซาฮิบ ปัรวาโณ ||๑||  
บาบา อายอา  แฮ อุธ จลัณา *อตัถฺ ปันแถ่ แฮ ซนัซาโรวา ||  ศิร ศิร สจัแร ลิเคอา ดุค ซุค ปุรับ วจีาโรวา ||  ดุค ซุค 
ดีอา เยฮ่า กีอา โซ นิบแฮ ญีอ ์นาเล ||  เยเ่ฮ กะรัม กราเอ กรัตา ดูย ีการ นา ป่าเล ||  อาป นิราลมั ตัน่แถ่ บาถ่ี กรั หุกมั 
ฉะดาวณัห่าโร ||  อจัยฺ กลั กรัเดอา กาล เบอาแป ดูแย ป๋าย วกิาโร ||๒||  ยมั มารัก ปันทฺ นา ซุใฉ่ อุฉัร่ อั้นถฺ กบุาโรวา 
||  นา ยลั เลพ ตุลาอีอา นา โป่ยนั ปัรกาโรวา ||  โป่ยนั เป๋า นา ธนัฎา ปาณี นา กาปัร ซีกาโร ||  กลั ซงักลั ศิร มาเร 
อูภอ นา ดีแซ กัร๋ บาโร ||  เอบ็ เก ร่าเฮ ยาํมนั น่าฮี ปัชตาเณ ศิร ป่าโร ||  เบน็ ซาเจ โก เบลี น่าฮี ซาจา เอห์้ บีจาโร 
||๓||  บาบา โรแวห์่ รแวห์่ โซ ยาณีแอห์ เมล็ โรแว คุณ ซาเรวา ||  โรแว มายอา มุธรี ตัน่ถฺรา โรวณัฮาเรวา ||  ตัน่ถ่า 
โรแว แมลฺ นา โต่แว สุปนนัตรั ซนัซาโร ||  เยว็ บายกีรั ป่ัรแม ปู่ แล จู่ธ มุธี อหงักาโร ||  อาเป   มารัก ปาวณัฮารา 
อาเป   กะรัม กมาเอ ||  นาม รัตเต คุร ปูแร ราเค นานกั แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๔||๔||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๑ ||  บาบา อายอา  แฮ 
อุธ จลัณา เอห์้ ญกั จู่ธ ปซาโรวา ||  สจัจา กัร๋ สจัแร เซวแีอ สจั คะรา สเจอาโรวา   ||  กรู ลบั ยาน ํทาย นา ปาซี อะแก 
ลแฮ่ นา ธาโอ ||  อนัตรั เอา    นา แบโซ่ห์ กะฮีแอ เยว็ ซุนแญ กัร๋ กาโอ ||  ยาํมณั มรัณ วดัดา เวโชรา บินแซ ญกั 
สบาเอ ||  ลบั ตัน่แถ่ มายอา ยกตั ปุหลายอา กาล คะรา รูอาเอ ||๑||    
     
 บาบา อาโวห์่  ป่าอีโฮ กลั มิแล่ห์ เมล็ เมล็ เดห์้ อาซีซา เฮ ||  บาบา สจัรา เมล นา จุกไก ปรีตมั กีอา เดห์้ อซีซา เฮ ||  
อาซีซา เดวโฮ ปะกตั กเรวโฮ มิเลอา กา เกอา เมโล ||  เอก็ ปู่ เล นาโวห์ เท่โฮ ทาโวห์ คุร สบัดี สัจ เคโล ||  ยมั มารัก 
นฮี ยาณา สบดั สมาณา ยกุ ยกุ ซาแจ เวเซ ||  ซายนั แซณ มิโลห์ ซนัโญกี คุร เมล็ โคเล พาเซ ||๒||  บาบา นานกํรา 
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อายอา  ญกั แม่ห์ ดุค ซุค เลค ลิคายอา ||  ลิเคอะรา ซาฮา นา ทะแล เยห์่รา ปุรับ กมายอา ||  แบห์้ ซาแจ ลิเคอา อมัฤต 
บิเคอา เยต็ ลายอา เตต็ ลากา ||  กามเณอารี กามณั ปาเอ บโฮ่ รังกี กลั ตากา ||  โห่ซี มตั เป่ยอา มนั โห่ชา กรุ ซา มกัคี 
คายอา ||  นา มรัยาด อายอา  กลั ป่ีตรั นานโํก บนัถฺ จลายอา ||๓||  บาบา โรโวห์่ เย กิแซ โรวณา ยานีอะรา บนัถฺ 
ปะธายอา แฮ ||  ลิเคอะรา เลค นา เมทีแอ ดรั ฮาการะรา อายอา  แฮ ||  ฮาการา อายอา  ยา เตส็ ป่ายอา รุนเน 
โรวณัฮาเร ||  ปุต ป่าอี ป่าตีเย โรแวห์่ ปรีตมั อตั เปอาเร ||  แป๋ โรแว คุณ ซาร สมาเล โก มแร นา โมยอา นาเล ||  
นานกั ยกุ ยกุ ยาณ สิยาณา     โรแวห์่ สจั สมาเล ||๔||๕||     
 วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ แม่ห์ลา ตียา         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรัภ สจัรา ฮรั ซาล่าฮีแอ การัจ ซภั กิช กรัแณ โยก ||  ซา ตัน๋ รันดฺ นา กบัฮู แบใซ นา กะเด เฮแว โศก ||  นา กะเด 
โฮแว โศก อนัเดน็ รัส โปคค ์ซา ตัน๋ แม่ฮลั สมาณี  ||  เยน็ ปเร็ว ยาตา กะรัม บิถ่าตา โบเล อมัฤต บาณี ||  คุณวนัตีอา 
คุณ ซาแร่ห์ อปัเณ กนัตฺ สมาแล่ห์ นา กะเด ลแก วโิยโก ||  สจัรา เป็ร ซาล่าฮีแอ ซภั กิช กรัแณ โยโก ||๑||  สจัรา 
ซาฮิบ สบดั ปะชาณีแอ อาเป   เลย มิลาเอ ||  ซา ตัน๋ ปริแอ แก รังค ์รัตตี วโิจห์ อาป กวาเอ ||  วโิจห์ อาป กวาเอ เพร็ 
กาล นา คาเอ คุรมุข เอโก ยาตา ||  กามณั อิช ปุนนี อนัตรั ป่ินนี มิเลอา ญกัยวีนั ดาตา ||  สบดั รังค ์ราตี โยบนั มาตี 
เป็ร แก องักฺ สมาเอ ||  สจัรา ซาฮิบ สบดั ปะชาณีแอ อาเป   เลย มิลาเอ ||๒||  ยนีิ อาปณา กนัตฺ ปะชาเณอา ฮอ เตน็ 
ปูโช ซนัตา ยาเอ ||    
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 อาป โฉด เซวา กรี เป็ร สจัรา มิแล แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  เป็ร สจัจา มิแล อาเอ สาจ กมาเอ สาจ สบดั ตัน๋ ราตี ||  กะเด นา 
รานดฺํ สดา โซห่ากณั อนัตรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ่ี ||  เป็ร รเฮอา ป่ัรปูเร เวค ฮดูเร รังค ์มาเณ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  ยนีิ อาปณา 
กนัตฺ ปะชาเณอา ฮอ เตน็ ปูโช ซนัตา ยาเอ ||๓||  ปิโรห์ วิชุนนีอา ป๋ี มิแล่ห์ เย สตัคุร ลาแกห์ ซาเจ ปาเอ ||  สตัคุร 
สดา ดยัอาล แฮ เอากณุ สบดั ยลาเอ ||  ออคุณ สบดั ยลาเอ ดูยา เป๋า กวาเอ สจัเจ ฮี สจั ราตี ||  สัจแจ สบดั สดา ซุค 
ปายอา ห่อแม กอี ปร่าตี ||  เป็ร นิรมาอิล สดา ซุคดาตา นานกั สบดั มิลาเอ ||  ปิโรห์ วชุินนีอา ป๋ี มิแล่ห์ เย สตัคุร 
ลาแกห์ ซาเจ ปาเอ ||๔||๑||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  สุเณโอห์ กนัตฺ มเฮลีโฮ เป็ร เซเวโฮ สบดั วจีาร ||  เอากณัวนัตี เป็ร 
นา ยาใณ มุธี โรแว กนัตฺ วซิาร ||  โรแว กนัตฺ ซมัมาล สดา คุณ ซาร นา เป็ร มแร นา ยาเอ ||  คุรมุข ยาตา สบดั 
ปะชาตา ซาแจ เปรม สมาเอ ||  เยน็ อปัณา เป็ร นฮี ยาตา กะรัม บิถ่าตา กรู มุธี กริูอาเร ||  สุเณโอห์ กนัตฺ มเฮลีโฮ เป็ร 
เซเวโฮ สบดั วจีาเร ||๑||  ซภั ญกั อาป อุปายโอน  อาวณั ยาณ ซนัซารา ||  มายอา โม่ห์ คุอายอนั มรั ยาํแม วาโร วารา 
||  มรั ยาํแม วาโร วารา วแถ่ห์ บิการา กิอาน วฮูิณี มูธี ||  เบน็ สบัแด เป็ร นา ปายโอ ยนมั กวายโอ โรแว เอากเุณอารี 
จู่ธี ||  เป็ร ญกัยวีนั กิส โน โรอีแอ โรแว กนัตฺ ห ||  ซภั ญกั อาป อุปายโอน  อาวณั ยาณ ซนัซาเร ||๒||  โซ เป็ร สัจจา 
สดั ฮี ซาจา แฮ นา โอห์้ มแร นา ยาเอ ||  ปู่ ลี พิแร ตัน๋ อิอาณีอา รันดฺ แบธี ดูแย ป่าเอ ||  รันดฺ แบธี ดูแย ป่าเอ มายอา 
โม่ห์ ดุค ปาเอ อาว กะแท ตนั ชีแย ||  โย กิช อายอา  ซภั กิช ยาซี ดุค ลากา ป๋าย ดูแย ||  ยมักาล นา ซู่แฉ่ มายอา ญกั 
ลูแฉ่ ลบั โลภ จิต ลาเอ ||  โซ เป็ร ซาจา สดั ฮี ซาจา นา โอห์้ มแร นา ยาเอ ||๓||  เอก็ โรแวห์่ ปิแร่ห์ วชุินนีอา อนัถ่ี    
นา ยาแณ เป็ร นาเล ||  คุร ปัรซาดี ซาจา เป็ร มิแล อนัตรั สดา สมาเล ||  เป็ร อนัตรั สมาเล สดา แฮ นาเล มนัมุค ยาตา 
ดูเร ||  เอห์้ ตนั รุแล รุลายอา กาม นา อายอา  เยน็ คซมั นา ยาตา ฮดูเร ||    
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 นานกั ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เป็ร อนัตรั สดา สมาเล ||  เอก็ โรแวห์่ ปิแร่ห์ วชุินนีอา อนัถ่ี    นา ยาแณ เป็ร แฮ นาเล 
||๔||๒||  วดัฮนัสฺ ม: ๓ ||  โรแวห์่ ปิแร่ห์ วชุินนีอา แม เป็ร สจัรา แฮ สดา นาเล ||  ยนีิ จลณั สฮี ยาเณอา สตัคุร เซแวห์่ 
นาม สมาเล ||  สดา นาม สมาเล สตัคุร แฮ นาเล สตัคุร เซว ซุค ปายอา ||  สบัเด กาล มาร สจั อุร ต๋าร เพร็ อาวณั ยาณ 
นา โฮยอา ||  สจัจา ซาฮิบ สจัจี นาอี เวแค นะดรั นิฮาเล ||  โรแวห์่ ปิโรห์ วชุินนีอา แม เป็ร สจัรา แฮ สดา นาเล ||๑||  
ปรัภ เมรา ซาฮิบ ซภั ดู อูจา แฮ เกว็ มิลาน ํปรีตมั เปอาเร ||  สตัคุร เมลี ตาน ํแซ่ฮจัยฺ มิลี เป็ร ราเคอา อุร ต่าเร ||  สดา 
อุร ต่าเร เน่ห์ นาล เปอาเร สตัคุร เต เป็ร ดิแซ ||  มายอา โม่ห์ กา กจัจา โจลา เตต็ แปแถ่ ปัก คิแซ ||  เป็ร รังค ์ราตา 
โซ สจัจา โจลา เตต็ แปแถ่ ติคา นิวาเร ||  ปรัภ เมรา ซาฮิบ ซภั ดู อูจา แฮ เกว็ มิลา ปรีตมั เปอาเร ||๒||  แม ปรัภ สจั 
ปะชาเณอา โฮรฺ ปู่ ลี เอากะเณอาเร ||  แม สดา ราเว เป็ร อาปณา สจัแร สบดั วจีาเร ||  สจัแจ สบดั วจีาเร รังค ์ราตี 
นาเร เมล็ สตัคุร ปรีตมั ปายอา ||  อนัตรั รังค ์ราตี แซ่ห์เย  มาตี เกยอา ดุสมนั ดูค สบายอา ||  อปัเน คุร กอน ํตนั มนั 
ดีแย ตาน ํมนั ป่ีแย ตริสนา ดูค นิวาเร ||  แม เป็ร สัจ ปะชาเณอา โฮรฺ ปู่ ลี เอากะเณอาเร ||๓||  สจัแร อาป ยกตั 
อุปายอา   คุร เบน็ โก๋ร อนัถ่าโร ||  อาป มิลาเอ อาป มิแล อาเป   เดย ์เปอาโร ||  อาเป   เดย ์เปอาโร แซ่ฮจัยฺ วาปาโร 
คุรมุข ยนมั สวาเร ||  ตัน๋ ญกั แม่ห์ อายอา  อาป กวายอา ดรั ซาแจ สเจอาโร  ||  กิอาน รตนั กทั จานณั โฮอา นานกั 
นาม เปอาโร ||  สจัแร อาป ยกตั อุปายอา   คุร เบน็ โก๋ร อนัถ่าโร ||๔||๓||  วดัฮนัสฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เอห์้ สะรีร ยจัรี แฮ 
เอส็ โน ยรั ปฮุแจ อาเอ ||  คุร ราเค เซ อุบเร โฮรฺ มรั ยาํแม อาแว   ยาเอ ||  โฮรฺ มรั ยาํแมห์ อาแวห์่ ยาแวห์ อนัตฺ เกย 
ปัชตาแวห์่ เบน็ นาแว ซุค นา โฮอี ||  แอแท  กมาแว โซ พลั ปาแว มนัมุค แฮ ปัต โคอี ||  ยมั ปุร โก๋ร อนัถารฺ มฮ่า 
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กบุาร นา ติแท แป๋ณ นา ป่าอี ||  เอห์้ สะรีร ยจัรี แฮ เอส็ โน ยรั ปฮุแจ อาอี  ||๑||  กายอา กนัจนั ตาน ํทีแอ ยาน ํสตัคุร 
เลย มิลาเอ ||    
     
 ปะหราํ มายอา วโิจห์ กะทีแอ สจัแร นาม สมาเอ ||  สจัแจ นาม สมาเอ ฮรั คุณ กาเอ เมล็ ปรีตมั ซุค ปาเอ ||  สดา 
อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี วโิจห์ ฮอแม ยาเอ ||  ยนีิ ปุรคี ฮรั นาม จิต ลายอา เตน็ แก ฮอน ํลาโก ปาเอ ||  กานยํอา กนัจนั 
ตาน ํทีแอ ยา สตัคุร เลย มิลาเอ ||๒||  โซ สจัจา สจั สล่าฮีแอ เย สตัคุร เดย ์บุฉ่าเอ ||  เบน็ สตัคุร ปะรัม ปุหล่าณีอา 
เกอา โม่ห์ เดซนั อาแก ยาเอ ||  เกอา เดน โม่ห์ ยาเอ เอากณุ ปัชตาเอ ดุโค ดุค กมาเอ ||  นาม รตีอา เซ รังค ์จะลูลา 
เป็ร แก องักฺ สมาเอ ||  เตส็ เยวดั อวรฺั นา ซู่ใฉ่ กิส อาแก กะฮีแอ ยาเอ ||  โซ สจัจา สจั สล่าฮีเอ เย สตัคุร เดย ์บุฉ่าเอ 
||๓||  ยนีิ สจัรา สจั สล่าเฮอา ฮอน ํเตน็ ลาโก ปาเอ ||  เซ ยนั สจัเจ นิรมะเล เตน็ มิเลอา มลั ซภั ยาเอ ||  เตน็ มิเลอา มลั 
ซภั ยาเอ สจัแจ ซรั นาเอ สจัแจ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  นาม นิรันยนั อกมั อะโกจรั สตัคุร ดีอา บุฉ่าเอ ||  อนัเดน็ ปะกตั 
กแร่ห์ รังค ์ราเต นานกั สจั สมาเอ ||  ยนีิ สจัรา สจั ติอ๋ายอา ฮอน ํเตน็ แก ลาโก ปาเอ ||๔||๔||     
 วดัฮนัสฺ กี วาร แม่ห์ลา ๔  ลลัลาน ํแบห์ลีมา กี ตุ๋น กาวณี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||   ศโลก ม: ๓ ||  สบดั รัตเต วดั หนัสฺ แฮ สัจ นาม อุร ต๋าร ||  สจั ซงักระแฮ สดั สจั 
รแฮ่ สจัแจ นาม เปอาร ||  สดา นิรมลั แมลฺ นา ลกยั นะดรั กีตี กรัตาร ||  นานกั ฮอ เตน็ แก บลัฮารแณ โย อนัเดน็ 
ยแปห์ มุราร ||๑||  ม: ๓ ||  แม ยาเนอา วดั หนัสฺ แฮ ตา แม กีอา ซงัค ์||  เย ยาณา บกั บปัรา ตา ยนมั นา เดดี องัค ์||๒||  
ม: ๓ ||  หนัซา เวค ตรัณเดอา บกักาน ํเป๋ อายอา    เจา ||  ดุบ โมย บกั บปัเร ศิร ตลั อุปัร เปา ||๓||   ปอรี ||  ตู อาเป   ฮี 
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อาป อาป แฮ อาป การัณ กีอา ||  ตู อาเป   อาป นิรังการ แฮ โก อวรฺั นา บีอา ||  ตู กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ ตู กแร่ห์ โซ 
ทีอา ||  ตู อณัมงัเกอา ดาน เดวณา ซภัน่าฮา ยอีา ||  ซภั อาโค่ห์ สตัคุร วา่โฮ วา่โฮ เยน็ ดาน ฮรั นาม มุค ดีอา ||๑||     
     
 ศโลก ม: ๓ ||  แป๋ เวจ็ ซภั อาการฺ แฮ นิรภอ ฮรั ญีโอ โซย ||  สัตคุร เซเวแอ ฮรั มนั วสัแซ ติแท ป๋อ กะเด นา โฮย ||  
ดุสมนั ดุค เตส็ โน เนร นา อาแว   โป้ห์ นา สะแก  โกย ||  คุรมุข มนั วจีาเรอา โย เตส็ ป่าแว โซ โฮย ||  นานกั อาเป   
ฮี ปัต รัคซี การัจ สวาเร โซย ||๑||  ม: ๓ ||  เอก็ สะยณั จลัเล เอก็ จลั เกย แร่ห์เด ป๋ี พนุ ยา่เฮ ||  ยนีิ สตัคุร นา เซเวโอ 
เซ อาย  เกย ปัชตาเฮ ||  นานกั สจั รัตเต เซ นา วชุิแรห์ สัตคุร เซว สะมาเฮ ||๒||   ปอรี ||  เตส็ มิลีแอ สตัคุร สัจยะแณ 
ยสิ อนัตรั ฮรั คุณการี ||  เตส็ มิลีแอ สัตคุร ปรีตแม เยน็ ฮอแม วโิจห์ มารี ||  โซ สัตคุร ปูรา ตัน๋ ตัน๋ แฮ เยน็ ฮรั 
อุปเดส เด ซภั สริสทฺ สวารี  ||  เน็ต ยปัเปโอห์ ซนัโตห์ ราม นาม ป่อยลั บิค ตารี ||  คุร ปูแร ฮรั อุปเดเซอา  คุร 
วทิเรโอห์ ฮอน ํสดั วารี ||๒||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร กี เซวา จากรี ซุคี ฮูน ํซุค ซาร ||  แอแท  มิลนั วเดอาอีอา ดรักา้ห์ 
โมค ดุอาร ||  สัจจี การ กมาวณี สจั แปนณั สจั นาม อถารฺ ||  สจัจี ซงัคตั สจั มิแล สัจแจ นาย เปอาร ||  สจัแจ สบดั 
ฮรัค สดา ดรั สจัแจ สเจอาร ||  นานกั สัตคุร กี เซวา โซ กแร ยสิ โน นะดรั กแร กรัตาร ||๑||  ม: ๓ ||  โฮรฺ วดิาณี 
จากรี ตริก ยวีณั ตริก วาส ||  อมัฤต โฉด บิค ลเก บิค คทัณา บิค ราส ||  บิค คาณา บิค แปนณา บิค เก มุค กิราส ||  
แอแท  ดุโค ดุค กมาวณา โมยอา นรัก นิวาส ||  มนัมุค โม่ห์ แมแล สบดั นา ยาณนี กาม กโรถ วิณาส ||  สตัคุร กา 
ป๋อ โชเดอา มนัฮธั กมั นา อาแว   ราส ||  ยมั ปุร บเถ่ มารีแอห์้ โก นา สุเณ อรัดาส ||  นานกั ปูรัน ลิเคอา กมาวณา 
คุรมุข นาม นิวาส ||๒||   ปอรี ||  โซ สตัคุร เซเวโฮ ซ่าถ ยนั เยน็ ฮรั ฮรั นาม ดริรายอา ||  โซ สตัคุร ปูโญห์ ดินสั ราต 
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เยน็ ญกนันาท ญกัดีส ยปายอา ||  โซ สตัคุร เดโคห์ เอก็ นิมคั นิมคั เยน็ ฮรั กา ฮรั ปันทฺ บตายอา ||  เตส็ สตัคุร กี ซภั 
ปะกี ปโวห์่ เยน็ โม่ห์ อนัเถรฺ  จุกายอา ||  โซ สตัคุร กโฮ่ ซภั ตัน๋ ตัน๋ เยน็ ฮรั ปะกตั ปันด๋าร ลฮายอา ||๓||   ศโลก ม: 
๓ ||  สตัคุร มิเลแอ ปุค กอี เป่คี ปุค นา ยาย ||    
     
 ดุค ลแก กัร๋ กัร๋ พิแร อะแก ดูณี มิแล สยาย ||  อนัดรั แซ่ฮจัยฺ นา อายโอ  แซ่ห์เย  ฮี แล คาย ||  มนัฮธั ยสิ เต มงักะณา 
แลณา ดุค มนาย ||  เอส็ เป่แค ทาโวห์ กิรโฮ ปะลา ยโิทห์ โก วรัซาย ||  สบดั รัตเต ตินา โซ่ฉ่ี ปอี ดูแย ปะรัม ปุหลาย 
||  ปัยแอ กิรัต กมาวณา แกห์้ณา กะชู นา ยาย ||  นานกั โย เตส็ ป่าแวห์่ เซ ปะเล ยนิ กี ปัต ปาแวห์ ทาย ||๑||  ม: ๓ ||  
สตัคุร เซเวแอ สดา ซุค ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||  จินตา มูล นา โฮวยั อจินตฺ วสัแซ มนั อาย  ||  อนัตรั ตีรัท กิอาน แฮ 
สตัคุร ดีอา บุฉ่าย ||  แมลฺ กอี มนั นิรมลั โฮอา อมัฤต ซรั ตีรัท นาย ||  สะยณั มิเล สจัยะณา สจัแจ สบดั สุผาย ||  กัร๋ ฮี 
ปัรจา ปายอา โยตี โยต มิลาย ||  ปาคนัดฺ ยมักาล นา โชดยั แล ยาซี ปัต กวาย ||  นานกั นาม รัตเต เซ อุบเร สัจเจ เซ็ว 
เลว็ ลาย ||๒||   ปอรี ||  เตต็ ยาย บะโฮ สตัซงัคฺตี ยแิท ฮรั กา ฮรั นาม บิโลอีแอ ||  แซ่ห์เย  ฮี ฮรั นาม เล่โฮ ฮรั ตตั นา 
โคอีแอ ||  เน็ต ยปัเปโอห์ ฮรั ฮรั ดินสั ราต ฮรั ดรักา้ห์ โด่อีแอ ||  โซ ปาเอ ปูรา สตัคุรู ยสิ ตุ๋ร มสัตกั ลิลาท ลิโคอีแอ 
||  เตส็ คุร กอน ํซภั นมสัการ กแร่ห์ เยน็ ฮรั กี ฮรั กาล กะโลอีแอ ||๔||   ศโลก ม: ๓ ||  สะยณั มิเล สจัยะณา ยนิ 
สตัคุร นาล เปอาร ||  เมล็ ปรีตมั ตินี ติอ๋ายอา สจัแจ เปรม เปอาร ||  มนั ฮี เต มนั มาเนอา คุร แก สบดั อปารฺ ||  เอห์้  
สะยณั มิเล นา วชุิแรห์ เย อาป เมเล กรัตาร ||  อิกนา ดรัซนั กี ปัรตีต นา อาอีอา   สบดั นา กแร่ห์ วจีาร ||  วชุิเรอา กา 
เกอา วชุิแร ยนิา ดูแย ป๋าย เปอาร ||  มนัมุค เซตี โดสฺตี โทระเรอา เดน็ จาร ||  เอส็ ปรีตี ตุทดี วลิมั นา โฮวยั เอต็ 
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โดสฺตี จลนั วกิาร ||  ยนิา อนัดรั สจัเจ กา ป๋อ น่าฮี นาม นา กแร่ห์ เปอาร ||  นานกั เตน็ เซ็ว เกอา กีแจ โดสฺตี เย อาป 
ปุหล่าเอ กรัตาร ||๑||  ม: ๓ ||  เอก็ สดา อิกะแต รังค ์รแฮ่ เตน็ แก ฮอ สดั บลัฮาแร เยา ||  ตนั มนั ตัน๋ อรัปี  เตน็ โก 
เน็ว เน็ว ลาโก ปาย ||  เตน็ มิเลอา มนั ซนัโตคีแอ ตริสนา ปุค ซภั ยาย ||  นานกั นาม รัตเต ซุคีเอ สดา สจัเจ เซ็ว เลว็ 
ลาย ||๒||   ปอรี ||  เตส็ คุร โก ฮอ วาเรอา เยน็ ฮรั กี ฮรั กะทา สุณาอี ||    
     
 เตส็ คุร โก สดั บลัฮารแณ เยน็ ฮรั เซวา บณตั บณาอี ||  โซ สตัคุร เปอารา เมแร นาล แฮ ยแิท กิแท แมโน เลย 
ฉะดาอี ||  เตส็ คุร โก ซาบาส แฮ เยน็ ฮรั โซ่ฉ่ี ปาอี ||  นานกั คุร วโิทห์ วาเรอา เยน็ ฮรั นาม ดีอา เมเร มนั กี อาส 
ปุราอี ||๕||   ศโลก ม: ๓ ||  ตริสนา ดาถ่ี ยลั โมอี ยลั ยลั กเร ปุการ ||  สัตคุร ซีตลั เย มิแล เพร็ ยแล นา ดูย ีวาร ||  
นานกั เวณ็ นาแว นิรภอ โก นฮี ยจิรั สบดั นา กเร วจีาร ||๑||  ม: ๓ ||  เป่คี อคนั นา บุใฉ่ จินตา แฮ มนั ม่าเฮ ||  วรัมี 
มารี ซาป นา มแร เตว็ นิกเุร กะรัม กมาเฮ ||  สตัคุร ดาตา เซวแีอ สบดั วสัแซ มนั อาย  ||  มนั ตนั ซีตลั ซานตฺํ โฮย 
ตริสนา อคนั บุฉ่าย ||  ซุคา ศิร สดา ซุค โฮย ยา วโิจห์ อาป กวาย ||  คุรมุข อุดาซี   โซ กเร เย สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  
จินตา มูล นา โฮวยั ฮรั นาม ระยา อาขาย ||  นานกั นาม บินา แน่ห์ ชูทีแอ ห่อแม ปะแจห์้ ปะจาย ||๒||   ปอรี ||  ยนีิ 
ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ตินี ปายอะเร สรับ   ซุคา ||  ซภั ยนมั ตินา กา สพลั แฮ ยนิ ฮรั เก นาม กี มนั ลากี ปุกคา ||  ยนีิ 
คุร แก บจนั อาราเถ่อา  เตน็ วซิรั เกย ซภั ดุคา ||  เต ซนัตฺ ปะเล คุรซิกข ์แฮ ยนิ น่าฮี จินตฺ ปราอี จุคา ||  ตัน๋ ตัน๋ ตินา 
กา คุรู แฮ ยสิ อมัฤต พลั ฮรั ลาเก มุคคา ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  กลั แม่ห์ ยมั ยนัดาร แฮ หุกเม การ กมาย ||  คุร ราเค เซ 
อุบเร มนัมุคา เดย ์สยาย ||  ยมักาแล วสั ญกั บานเํถ่อา เตส็ ดา พะรู นา โกย ||  เยน็ ยมั กีตา โซ เซวแีอ คุรมุข ดุค นา 
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โฮย ||  นานกั คุรมุข ยมั เซวา กเร ยนิ มนั สจัจา โฮย ||๑||  ม: ๓ ||  เอห์้ กายอา โรค ปะรี เบน็ สบัแด ดุค ห่อแม โรค 
นา ยาย ||  สตัคุร มิแล ตา นิรมลั โฮแว ฮรั นาโม มนั วซาย ||  นานกั นาม ติอ๋ายอา ซุคดาตา ดุค วสิเรอา แซ่ฮจัยฺ 
สุผาย ||๒||   ปอรี ||  เยน็ ญกัยวีนั อุปเดเซอา  เตส็ คุร โก ฮอ สดา กหุม่ายอา ||  เตส็ คุร โก ฮอ คนันีแอ เยน็ มะถู่ซูดนั 
ฮรั นาม สุณายอา ||  เตส็ คุร โก ฮอ วารแณ เยน็ ห่อแม บิค ซภั โรค กวายอา ||  เตส็ สตัคุร โก วดั ปุน แฮ เยน็ เอากณั 
กทั คุณี ซมัหยายอา ||    
     
 โซ สัตคุร เตน็ โก เป่เทอา ยนิ แก มุค มสัตกั ปาก เลค็ ปายอา ||๗||   ศโลก ม: ๓ ||  ปะกตั กแร่ห์ มรัยวีเร คุรมุข 
ปะกตั สดา โฮย ||  โอนา โก ตุ๋ร ปะกตั คยานา บคัเซอา เมท นา สะแก  โกย ||  คุณ นิถาน มนั ปายอา เอโก สจัจา 
โซย ||  นานกั คุรมุข เมล็ รเฮ่ เพร็ วโิชรา กะเด นา โฮย ||๑||  ม: ๓ ||  สัตคุร กี เซว นา กีนีอา เกอา โอห์้ กเร วจีาร ||  
สบัแด ซาร นา ยาใณ บิค ปู่ ลา กาวาร ||  อเกอานี อั้นถฺ บโฮ่ กะรัม กมาแว ดูแย ป๋าย เปอาร ||  อณัโห่ดา  อาป 
กณายเด ยมั มาร กเร เตน็ คุอาร ||  นานกั กิส โน อาคีแอ ยา อาเป   บคัซณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ตู กรัตา ซภั กิช ยาณดา 
ซภั ญีอ ์ตุมาเร ||  ยสิ ตู ป่าแว เตส็ ตู เมล แล่ห์ เกอา ยนัตฺ วจิาเร ||  ตู กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ สจั ศิรยณัฮาเร ||  ยสิ ตู 
เมแล่ห์ เปอาเรอา โซ ตุตถฺ มิแล คุรมุข วจีาเร ||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร อาปเณ     เยน็ เมรา ฮรั อลคั ลคาเร ||๘||   ศโลก ม: 
๓ ||  รัตนา ปารัค โย โฮแว โซ รัตนา กเร วีจาร ||  รัตนา ซาร นา ยาใณ อเกอานี อั้นถฺ อนัถารฺ ||  รตนั คุรู กา สบดั แฮ 
บูแฉ่ บูฉัณ่ฮาร ||  มูรัค อาป กณายเด มรั ยาํแมห์ โฮย คุอาร ||  นานกั รัตนา โซ ลแฮ่ ยสิ คุรมุข ลแก เปอาร ||  สดา 
สดา นาม อุจแร ฮรั นาโม เน็ต บิวฮาร ||  กริปา กเร เย อาปณี  ตา ฮรั รัคคา อุร ต๋าร ||๑||  ม: ๓ ||  สัตคุร กี เซว นา 



621 

กีนีอา ฮรั นาม นา ลโก เปอาร ||  มตั ตุม ยาโณห์ โอย ยวีเด โอย อาป มาเร กรัตาร ||  ห่อแม วดัดา โรค แฮ ป๋าย ดูแย 
กะรัม กมาย ||  นานกั มนัมุค ยวีเดอา โมย ฮรั วสิเรอา ดุค ปาย ||๒||   ปอรี ||  ยสิ อนัตรั ฮิรดา ซุถ แฮ เตส็ ยนั โก ซภั 
นมสัการี ||  ยสิ อนัดรั นาม นิถาน แฮ เตส็ ยนั โก ฮอ บลัฮารี ||  ยสิ อนัดรั บุตถฺ บิเบก แฮ ฮรั นาม มุรารี ||  โซ สตัคุร 
ซภันา กา เมต็ แฮ ซภั ติแซห์ เปอารี ||  ซภั อาตมั ราม ปซาเรอา คุร บุตถฺ บีจารี ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  เบน็ สตัคุร เซเว 
ญีอ ์เก บนัถฺนา เวจ็ ห่อแม กะรัม กมาเฮ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ธอรฺ นา ปาวฮี มรั ยาํแมห์ อาแวห์่ ยา่เฮ ||  เบน็ สตัคุร 
เซเว พิกา โบลณา นาม นา วสัแซ มนั ม่าเฮ ||    
     
 นานกั เบน็ สตัคุร เซเว ยมั ปุร บเถ่ มารีอนั โม่ห์ กาแล อุธ ยา่เฮ ||๑||   แม่ห์ลา ๑ ||  ยาโล แอซี   รีต เยต็ แม เปอารา 
วสีแร ||  นานกั ซาอี ปะลี ปรีต เยต็ ซาฮิบ เซตี ปัต รแฮ่ ||๒||   ปอรี ||  ฮรั อิโก ดาตา เซวแีอ ฮรั เอก็ ติอ๋าอีแอ ||  ฮรั 
อิโก ดาตา มงักีแอ มนั จินเดอา ปาอีแอ ||  เย ดูเย ปาโซห์ มงักีแอ ตา ลาจยฺ มราอีแอ ||  เยน็ เซเวอา เตน็ พลั ปายอา 
เตส็ ยนั กี ซภั ปุค กวาอีแอ ||  นานกั เตน็ วโิทห์ วาเรอา ยนิ อนัเดน็ ฮิรแด ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||๑o||   ศโลก ม: ๓ ||  
ปะกตั ยนา กอน ํอาป ตุธา เมรา เปอารา อาเป   ลายอนั ยนั ลาย ||  ปาตซ่าฮี ปะกตั ยนา โก ดิตีอนั ศิร ฉตั สจัจา ฮรั 
บณาย ||  สดา ซุคีเอ นิรมะเล สัตคุร กี การ กมาย ||  ราเย โอย นา อาคีแอห์ ป๋ิร มแร่ห์ เพร็ ยนีู ป้าเฮ ||  นานกั เวณ็ 
นาแว นกักี วดัฎี พิแร่ห์ โซ่ภา มูล นา ป้าเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  ซุณ      ซิคิแอ ซาด นา อายโอ  ยจิรั คุรมุข สบดั นา ลาแก ||  
สตัคุร เซเวแอ นาม มนั วสัแซ วโิจห์ ปะหราํ ป๋อ ป่าแก ||  เยฮ่า สตัคุร โน ยาแณ เตโ้ฮ โฮแว ตา สจั นาม เลว็ ลาแก ||  
นานกั นาม มิแล วเดอาอี ฮรั ดรั โซ่ฮนั อาแก ||๒||   ปอรี ||  คุรซิกคาน ํมนั ฮรั ปรีต แฮ คุร ปูญณั อาแวห์่ ||  ฮรั นาม 
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วณนัแยห์่ รังค ์เซ็ว ล่าฮา ฮรั นาม แล ยาแวห์ ||  คุรซิกคา เก มุค อุยะเล ฮรั ดรักา้ห์ ป่าแวห์่ ||  คุร สตัคุร โบฮลั ฮรั 
นาม กา วดัป่ากี ซิกข ์คุณ ซ่านฉฺํ        กราแวห์่ ||  ตินา คุรซิกคา กอน ํฮอ วาเรอา โย แบห์เดอา อุธเดอา  ฮรั นาม 
ติอ่าแวห์่ ||๑๑||   ศโลก ม: ๓ ||  นานกั นาม นิถาน แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||  มนัมุค กัร๋ โห่ดี วทั นา ยาณนี อนัเถ่ ปอก 
โมย บิลลาย ||๑||  ม: ๓ ||  กนัจนั กายอา นิรมะลี โย สจั นาม สจั ลากี ||  นิรมลั โยต นิรันยนั ปายอา คุรมุข ปะหราํ 
ป๋อ ป่ากี ||  นานกั คุรมุข สดา ซุค ปาแวห์ อนัเดน็ ฮรั แบรากี ||๒||   ปอรี ||  เซ คุรซิกข ์ตัน๋ ตัน๋ แฮ ยนีิ คุร อุปเดส 
สุเณอา ฮรั กนันี ||  คุร สตัคุร นาม ดริรายอา เตน็ ฮอแม ดุบิถา ป่ันนี ||  เบน็ ฮรั นาแว โก มิตรึ น่าฮี วจีาร ดิธา ฮรั 
ยนันี ||    
     
 ยนิา คุรซิกคา โก ฮรั ซนัตุสทฺ     แฮ ตินี สตัคุร กี กลั มนันี ||  โย คุรมุข นาม ติอ๋ายเด ตินี จะรี เจากณั วนันี ||๑๒||   
ศโลก ม: ๓ ||  มนัมุค กาเอร็ กรูป แฮ เบน็ นาแว นกั น่าเฮ ||  อนัเดน็ ตัน่แถ่ เวอาเปอา สุปแน ป๋ี ซุค น่าเฮ ||  นานกั 
คุรมุข โฮแวห์่ ตา อุบแร่ห์ น่าเฮ ตา บเถ่ ดุค สฮาเอ  ||๑||  ม: ๓ ||  คุรมุข สดา ดรั โซ่ห์เณ คุร กา สบดั กมาเฮ ||  อนัตรั 
ซานตฺํ สดา ซุค ดรั สจัแจ โซ่ภา ป้าเฮ ||  นานกั คุรมุข ฮรั นาม ปายอา แซ่ห์เย  สจั สะมาเฮ ||๒||   ปอรี ||  คุรมุข 
แปรลาด ยปั ฮรั กตั ปาอี ||  คุรมุข ยนกั ฮรั นาม เลว็ ลาอี ||  คุรมุข บะซิสทฺ ฮรั อุปเดส สุณาอี ||  เบน็ คุร ฮรั นาม นา 
กิแน ปายอา เมเร ป่าอี ||  คุรมุข ฮรั ปะกตั ฮรั อาป ลฮาอี ||๑๓||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร กี ปัรตีต นา อาอีอา   สบดั นา 
ลาโก เป๋า ||  โอส โน ซุค นา อุปแย ป่าแว โซ เกรา อาโว เยา ||  นานกั คุรมุข แซ่ฮจัยฺ มิแล สจัเจ เซ็ว เลว็ เลา ||๑||  ม: 
๓ ||  เอ มนั แอซา      สตัคุร โคจยฺ ลโฮ่ เยต็ เซเวแอ ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||  แซ่ห์ซา มูล นา โฮวยั ห่อแม สบดั ยลาย ||  
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กแูร กี ปาล วโิจห์ นิกแล สจั วสัแซ มนั อาย  ||  อนัตรั ซานตฺํ มนั ซุค โฮย สจั ซนัยมั การ กมาย ||  นานกั ปูแร กะรัม 
สตัคุร มิแล ฮรั ญีโอ กิรปา กเร รยาย ||๒||   ปอรี ||  ยสิ แก กัร๋ ดีบาน ฮรั โฮแว เตส็ กี มุธี เวจ็ ยกตั ซภั อายอา  ||  เตส็ 
โก ตลักี กิแซ ดี น่าฮี ฮรั ดีบาน ซภั อาณ แปรี ปายอา ||  มาณซา เกโอห์ ดีบาโณห์ โกอี นสั ปัจยฺ นิกแล ฮรั ดีบาโณห์ 
โกอี กิแท ยายอา ||  โซ แอซา      ฮรั ดีบาน วสัเซอา ปักตา แก ฮิรแด เตน็ แร่ห์เด โคห์เด อาณ ซภั ปักตา อะแก 
คลัวายอา ||  ฮรั นาแว กี วเดอาอี กะรัม ปราปัต โฮแว คุรมุข วริะแล กิแน ติอ๋ายอา ||๑๔||   ศโลก ม: ๓ ||  เบน็ สตัคุร 
เซเว ยกตั โมอา บิรทา ยนมั กวาย ||  ดูแย ป๋าย อตั ดุค ลกา มรั ยาํแม อาแว   ยาย ||  วสิทา อนัดรั วาส แฮ เพร็ เพร็ ยนีู 
ปาย ||  นานกั เบน็ นาแว ยมั มารซี อนัตฺ เกยอา ปัชตาย ||๑||  ม: ๓ ||  เอส็ ญกั แม่ห์ ปุรัค เอก แฮ โฮรฺ สกัลี นารฺ 
สบาอี  ||    
     
 ซภั กทั โปกแว อะลิปตฺ รแฮ่ อลคั นา ลคัณา ยาอี ||  ปูแร คุร เวคาเลอา สบัเด โซ่ฉ่ี ปาอี ||  ปุราแค เซแวห์่ เซ ปุรัค 
โฮแวห์่ ยนีิ ห่อแม สบดั ยลาอี ||  เตส็ กา สะรีก โก นฮี นา โก กนัทกั แวราอี ||  เน่ห์จลั ราจยฺ แฮ สดา เตส็ เกรา นา 
อาแว   นา ยาอี ||  อนัเดน็ เซวกั เซวา กเร ฮรั สจัเจ เก คุณ กาอี ||  นานกั เวค วกิเซอา ฮรั สจัเจ กี วเดอาอี ||๒||   ปอรี 
||  ยนิ แก ฮรั นาม วสัเซอา สดั ฮิรแด ฮรั นาโม เตน็ กอน ํรคณัฮารา ||  ฮรั นาม ปิตา ฮรั นาโม มาตา ฮรั นาม สคาอี 
มิตรึ ฮมารา ||  ฮรั นาแว นาล กลา ฮรั นาแว นาล มสัลตั ฮรั นาม ฮมารี กรัดา เน็ต ซารา ||  ฮรั นาม ฮมารี ซงัคตั อตั 
เปอารี ฮรั นาม กลุ ฮรั นาม ปัรวารา ||  ยนั นานกั กอน ํฮรั นาม ฮรั คุร ดีอา ฮรั หะลตั ปะลตั สดา กเร นิสตารา 
||๑๕||   ศโลก ม: ๓ ||  ยนิ กอน ํสตัคุร เป่เทอา เซ ฮรั กีรัต สดา กมาเฮ ||  อจินตฺ ฮรั นาม เตน็ แก มนั วสัเซอา สจัแจ 
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สบดั สะมาเฮ ||  กลุ อุถ่าแรห์ อาปณา โมค ปัดว ีอาเป   ป้าเฮ ||  ปารบรัมห์ เตน็ กอน ํซนัตุสทฺ     เป่ยอา โย คุร จรันี 
ยนั ป้าเฮ ||  ยนั นานกั ฮรั กา ดาส แฮ กรั กิรปา ฮรั ลาจยฺ รคาเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  ฮอแม อนัดรั คะรัก แฮ ครัเก คะรัก 
วฮิาย ||  ฮอแม วดัดา โรค แฮ มรั ยาํแม อาแว   ยาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา ตินา สตัคุร มิเลอา ปรัภ อาย  ||  นานกั คุร 
ปัรซาดี อุบเร ห่อแม สบดั ยลาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั นาม ฮมารา ปรัภ อบิกตั อะโกจรั อบินาซี ปุรัค บิถ่าตา ||  ฮรั นาม 
ฮมั สเรแวห์  ฮรั นาม ฮมั ปูแญห์ ฮรั นาเม ฮี มนั ราตา ||  ฮรั นาแม เยวดั โกอี อวรฺั นา ซู่แฉ่ ฮรั นาโม อนัตฺ ฉะดาตา 
||  ฮรั นาม ดีอา คุร ปัรอุปการี ตัน๋ ตัน๋ คุรู กา ปิตา มาตา ||  ฮอน ํสตัคุร อปัเณ กอน ํสดา นมสัการี เยต็ มิเลแอ ฮรั 
นาม แม ยาตา ||๑๖||   ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข เซว นา กีนีอา ฮรั นาม นา ลโก เปอาร ||  สบัแด ซาด นา อายโอ  มรั 
ยนัแม วาโร วาร ||  มนัมุค อั้นถฺ นา เจใต กิต อายอา  แซซาร ||  นานกั ยนิ โก นะดรั กเร เซ คุรมุข ลัง่เฆ ปารฺ ||๑||  ม: 
๓ ||  อิโก สตัคุร ยากตา โฮรฺ ญกั ซูตา โม่ห์ เปอาส ||  สตัคุร เซวนั ยากนั เซ โย รัตเต สจั นาม คุณตาซ ||    
     
 มนัมุค อั้นถฺ นา เจตนี ยนมั มรั โฮเอ บินาส ||  นานกั คุรมุข ตินี นาม ติอ๋ายอา ยนิ กอน ํตุ๋ร ปูรัน ลิเคอาส ||๒||   ปอรี 
||  ฮรั นาม ฮมารา โป่ยนั ฉะตีห์ ปัรการ เยต็ คายแอ ฮมั โก ตริปัต ไป๋ ||  ฮรั นาม ฮมารา แปนณั เยต็ เพร็ นงัเก นา 
โฮแวห์่ โฮรฺ แปนณั กี ฮมารี สรัถ กอี ||  ฮรั นาม ฮมารา วณจัยฺ ฮรั นาม วาปาร ฮรั นาแม กี ฮมั กอน ํสตัคุร การกนีุ 
ดีอี ||  ฮรั นาแม กา ฮมั เลคา ลิเคอา ซภั ยมั กี อกัลี กาณ กอี ||  ฮรั กา นาม คุรมุข กิแน วริะแล ติอ๋ายอา ยนิ กอน ํตุ๋ร 
กะรัม ปราปัต ลิคตั ปอี ||๑๗||   ศโลก ม: ๓ ||  ยกตั อเกอานี อั้นถฺ แฮ ดูแย ป๋าย กะรัม กมาย ||  ดูแย ป๋าย เยเต กะรัม 
กเร ดุค ลแก ตนั ต๋าย ||  คุร ปัรซาดี ซุค อูปแย ยา คุร กา สบดั กมาย ||  สจัจี บาณี กะรัม กเร อนัเดน็ นาม ติอ๋าย ||  
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นานกั เยต็ อาเป   ลาเอ เตต็ ลเก กรัณา กิชู นา ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  ฮมั กัร๋ นาม คยานา สดา แฮ ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  
สตัคุร ดาตา ญีอ ์กา สดั ยแีว เดวณัฮารา ||  อนัเดน็ กีรตนั สดา กแร่ห์ คุร แก สบดั อปารา ||  สบดั คุรู กา *อุจแร่ห์ ยกุ 
ยกุ วรัตาวณัฮารา ||  เอห์้ มนูอา สดา ซุค วสัแซ แซ่ห์เย  กเร วาปารา ||  อนัตรั คุร กิอาน ฮรั รตนั แฮ มุกตั 
กราวณัฮารา ||  นานกั ยสิ โน นะดรั กเร โซ ปาเอ โซ โฮแว ดรั สเจอารา ||๒||   ปอรี ||  ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิกข ์กะฮีแอ 
โย สตัคุร จรัณี ยาย ปัยอา ||  ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิกข ์กะฮีแอ เยน็ ฮรั นามา มุค ราม กะเฮอา ||  ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิกข ์
กะฮีแอ ยสิ ฮรั นาม สุเณแอ มนั อนดฺั เป่ยอา ||  ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิกข ์กะฮีแอ เยน็ สตัคุร เซวา กรั ฮรั นาม เลยอา ||  
เตส็ คุรซิกข ์กอน ํฮอน ํสดา นมสัการี โย คุร แก ป่าแณ คุรซิกข ์จเลอา ||๑๘||   ศโลก ม: ๓ ||  มนัฮธั กิแน นา ปายโอ 
ซภั ทกัเก กะรัม กมาย ||  มนัฮธั เป๋ค กรั ป่ัรมะเด ดุค ปายอา ดูแย ป๋าย ||  เร็ถ เซ็ถ ซภั โม่ห์ แฮ นาม นา วสัแซ มนั 
อาย  ||  คุร เซวา เต มนั นิรมลั โฮแว อเกอาน อนัเถ่รา ยาย ||  นาม รตนั กัร๋ ปัรกทั โฮอา นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาย ||๑||  ม: 
๓ ||    
     
 สบัแด ซาด นา อายโอ  นาม นา ลโก เปอาร ||  รัสนา พิกา โบลณา เน็ต เน็ต โฮย คุอาร ||  นานกั กิรัต ปัยแอ 
กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ตัน๋ ตัน๋ สตั ปุรัค สตัคุรู   ฮมารา เยต็ มิเลแอ ฮมั โก ซานตฺํ อาอี  ||  ตัน๋ ตัน๋ 
สตั ปุรัค สตัคุรู   ฮมารา เยต็ มิเลแอ ฮมั ฮรั ปะกตั ปาอี ||  ตัน๋ ตัน๋ ฮรั ปะกตั สตัคุรู   ฮมารา ยสิ กี เซวา เต ฮมั ฮรั 
นาม เลว็ ลาอี ||  ตัน๋ ตัน๋ ฮรั กิอานี สตัคุรู   ฮมารา เยน็ แวรี มิตรึ ฮมั โก ซภั ซมั  ดริสทฺ ดิคาอี ||  ตัน๋ ตัน๋ สตัคุรู   มิตรึ 
ฮมารา เยน็ ฮรั นาม เซ็ว ฮมารี ปรีต บณาอี ||๑๙||   ศโลก ม: ๑ ||  กัร๋ ฮี มุนถฺ วเิดส เป็ร เน็ต จู่เร ซมัฮาเล ||  มิลเดอา 
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เด๋ล นา โฮวยั เย นีอตั ราส กเร ||๑||  ม: ๑ ||  นานกั กาลี กรีูอา บาจฉฺ ปรีต กเรย ์||  ติจรั ยาแณ ปะลา กรั ยจิรั เลแว เดย ์
||๒||   ปอรี ||  เยน็ อุปาเอ ญีอ ์เตน็ ฮรั ราเคอา ||  อมัฤต สจัจา เนา โป่ยนั จาเคอา ||  ติปัต รเฮ่ อาขาย มิที ปะภาเคอา ||  
ซภั อนัดรั เอก็ วรัแต กิแน วริะแล ลาเคอา ||  ยนั นานกั เป๋ย นิฮาล ปรัภ กี ปาเคอา ||๒o||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร โน 
ซภั โก เวคดา เยตา ยกตั ซนัซาร ||  ดิแธ มุกตั นา โฮวยั ยจิรั สบดั นา กเร วจีาร ||  ห่อแม แมลฺ นา จุกไก นาม นา 
ลแก เปอาร ||  เอก็ อาเป   บคสั มิลายอนั ดุบิถา ตจัยฺ วกิาร ||  นานกั เอก็ ดรัซนั เดค มรั มิเล สตัคุร เหต เปอาร ||๑||  
ม: ๓ ||  สตัคุรู   นา เซเวโอ มูรัค อั้นถฺ กวาร ||  ดูแย ป๋าย บฮุต ดุค ลากา ยลัตา กเร ปุการ ||  ยนิ การัณ คุรู วซิาเรอา เซ 
นา อุปกะเร อนัตี วาร ||  นานกั คุรมะตี ซุค ปายอา บคัเซ บคัซณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ตู อาเป   อาป อาป ซภั กรัตา โกอี 
ดูยา โฮย โซ เอาโร กะฮีแอ ||  ฮรั อาเป   โบแล อาป บุลาแว ฮรั อาเป   ยลั ทลั เราว ์รฮีแอ ||  ฮรั อาเป   มาแร ฮรั 
อาเป   โชแด มนั ฮรั ซรัณี ปัร รฮีแอ ||  ฮรั เบน็ โกอี มาร ยวีาล นา สะแก  มนั โฮย นิจินดฺ นิซลั โฮย รฮีแอ ||  
อุธเดอา  แบห์เดอา สุเตอา สดา สดา ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ยนั นานกั คุรมุข ฮรั ลฮีแอ ||๒๑||๑|| ซุถ      
     
เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ 
จอปะเด     
 ซภันา มรัณา อายอา  เวโชรา ซภัน่าห์ ||  ปุโช่ห์ ยาย เซอาเณอา อะแก มิลณั กิน่าห์ ||  ยนิ เมรา ซาฮิบ วสีแร วดัรี 
เวดนั ติน่าห์ ||๑||  ป๋ี ซาล่าเฮโฮ ซาจา โซย ||  ยา กี นะดรั สดา ซุค โฮย || รเฮา ||  วดัดา กรั ซาล่าห์ณา  แฮ ป๋ี โฮซี โซย 
||  ซภันา ดาตา เอก ตู มาณสั ดาต นา โฮย ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ รัน เก รุนแน โฮย ||๒||  ตัร่ตี อุปัร โกท กรั เกตี 
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กอี วยาย ||  โย อสัมาน นา มาวนี เตน็ นกั นทา ปาย ||  เย มนั ยาแณห์ ซูลีอา         กาเฮ มิธธา ค่าเฮ ||๓||  นานกั 
ออคุณ เยตเร เตเต กะลี ยนัยรี ||  เย คุณ โฮน ตา กะทีอนั เซ ป่าอี เซ วรี ||  อะแก เกย นา มนันีอนั มาร กดัโฎห์ เวปีรฺ 
||๔||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ ||  มนั ห่าลี กิรซาณี กรัณี สรัม ปาณี ตนั เคต ||  นาม บีจยฺ ซนัโตค สุห่ากา รัค กรีบี 
เวส ||  เป๋า กะรัม กรั ยมัซี เซ กัร๋ ป่ากธั เดค ||๑||  บาบา มายอา ซาท นา โฮย ||  เอน็ มายอา ญกั โม่เฮอา วริะลา บูแฉ่ 
โกย || รเฮา ||  หาณ หทั กรั อารยา สจั นาม กรั วทั ||  สุรัต โซจ กรั ป๋านดฺซาล เตส็ เวจ็ เตส็ โน รัค ||  วณัยาเรอา เซ็ว 
วณจัยฺ กรั แล ล่าฮา มนั หสั ||๒||  ซุณ      ซาสตึ ซอดากรี สัต โก่เร แล จลั ||  ครัจ บนั จงักิอาอีอา มตั มนั ยาแณห์ กลั 
||  นิรังการ แก เดส ยา่เฮ ตา ซุค ลแฮ แม่ฮลั ||๓||  ลาย จิต กรั จากรี มนั นาม กรั กมั ||    
     
 บนั บดีอา กรั ต่าวณี ตา โก อาแค ตัน๋ ||  นานกั เวแค นะดรั กรั จะเเร เจากณั วนั ||๔||๒||  โซรัธ ม: ๑ จะตุเก ||  มาย 
บาป โก เบทา นีกา ซะสุแร จตุร ยวาอี ||  บาล กนัเนอา กอ บาป เปอารา ป่าอี กอ อตั ป่าอี ||  หุกมั เป่ยอา บา้ฮรั กัร๋ 
โชเดอา คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี ||  นาม ดาน อิสนาน นา มนัมุค เตต็ ตนั ตู๋ร ตุไหม ||๑||  มนั มาเนอา นาม สคาอี ||  ปาย 
ปะโร คุร แก บลัฮาแร เยน็ ซาจี บูจฉฺ บุฉ่าอี || รเฮา ||  ญกั เซ็ว จู่ธ ปรีต มนั เบเถ่อา ยนั เซ็ว วาด รจาอี ||  มายอา มกนั 
แอห์้เน็ส มกั โยแ่ฮ นาม นา เลแว มแร บิค คาอี ||  กนัถณั แวณ รัตตา ฮิตการี สบัแด สุรัต นา อาอี  ||  รังค ์นา ราตา 
รัส นฮี เบเถ่อา มนัมุค ปัต กวาอี ||๒||  ซ่าถ สภา แม่ห์ แซ่ฮจัยฺ นา จาเคอา เยห์่บา รัส นฮี ราอี ||  มนั ตนั ตัน๋ อปันา 
กรั ยาเนอา ดรั กี คบรั นา ปาอี ||  อคี มีท จเลอา อนัเถ่อารา กัร๋ ดรั ดิแซ นา ป่าอี ||  ยมั ดรั บาถ่า ธอรฺ นา ปาแว 
อปันา กีอา กมาอี ||๓||  นะดรั กเร ตา อคี เวคา แกห์้ณา กะทนั นา ยาอี ||  กนันี ซุณ      ซุณ      สบดั สล่าฮี อมัฤต 
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ริแด วซาอี ||  นิรภอ นิรังการ นิรแวร ปูรัน โยต สมาอี ||  นานกั คุร เวณ็ ปะรัม นา ป่าแก สจั นาม วเดอาอี ||๔||๓||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ดุตุเก ||  ปุร ตัร่ตี ปุร ปาณี อาซณั    จาร กนุท จอบารา ||  สกลั ปะหวณั กี มูรัต เอกา มุค เตแร 
ทกัซาลา ||๑||  เมเร ซาฮิบา เตเร โจจยฺ วดิาณา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปุร ลีณา อาเป   สรับ   สมาณา || รเฮา ||  แยห์ แยห์ 
เดคา แตห์้ โยต ตุมารี เตรา รูป กิเน่ฮา ||  อิกตั รูป พิแร่ห์ ปัรชนันา โกย นา กิส ฮี เยฮ่า ||๒||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ *อุตปุจยฺ 
เซตจัยฺ เตเร กีเต ยนัตา ||  เอก ปุรับ แม เตรา เดเคอา ตู ซภันา ม่าเฮ รวนัตา ||๓||  เตเร คุณ บฮุเต แม เอก นา ยาเณอา 
แม มูรัค กิช ดีแย ||  ปรัณวตั นานกั ซุณ      เมเร ซาฮิบา ดุบดา ปะทรั ลีแย ||๔||๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  ฮอ ปาปี 
ปะติต ปะรัม ปาคนัดี ตู นิรมลั นิรังการี ||  อมัฤต จาค ปะรัม รัส ราเต ธากรุ สรัณ ตุมารี ||๑||  กรัตา ตู แม มาณ 
นิมาเณ ||  มาณ มหตั นาม ตัน๋ ปัลแล ซาแจ สบดั สมาเณ || รเฮา ||  ตู ปูรา ฮมั อูเร  โห่เช ตู กอรา ฮมั ห่อเร ||    
     
 ตุจฉฺ ฮี มนั ราเต แอห์้เน็ส ปัรผา่เต ฮรั รัสนา ยปั มนั เร ||๒||  ตุม ซาเจ ฮมั ตุม ฮี ราเจ สบดั เปด พนุ ซาเจ ||  
แอห์้เน็ส นาม รัตเต เซ ซูเจ มรั ยนัเม เซ กาเจ ||๓||  อวรฺั นา ดีแซ กิส ซาล่าฮี ติแซห์ สะรีก นา โกอี ||  ปรัณวตั นานกั 
ดาซนั ดาซา คุรมตั ยาเนอา โซอี ||๔||๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  อลคั อปารฺ อะกมั อะโกจรั นา เตส็ กาล นา กรัมา ||  
ยาต อะยาต อโยนี ซมัเภอ นา เตส็ เป๋า นา ป่ัรมา ||๑||  ซาเจ สเจอาร วโิทห์ กุรบาณ ||  นา เตส็ รูป วรัน นฮี เรเคอา 
ซาแจ สบดั นีซาณ || รเฮา ||  นา เตส็ มาต ปิตา สุต บนัถปั นา เตส็ กาม นา นารี ||  อะกลุ นิรันยนั อปัร ปราํปัร สักลี 
โยต ตุมารี ||๒||  กทั กทั อนัตรั บรัมห์ ลุกายอา กทั กทั โยต สบาอี  ||  บะยรั กะปาท มุกเต คุรมะตี นิรแภ ตารี ลาอี 
||๓||  ยนัตฺ อุปาย กาล ศิร ยนัตา วสักตั ยกุตั สบาอี  ||  สตัคุร เซว ปะดารัท ปาแวห์ ชูแทห์ สบดั กมาอี ||๔||  ซูแจ 
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ป่าแด สาจ สมาแว วริะเล ซูจา จารี ||  ตนัแต โก ปะรัม ตนัตฺ มิลายอา นานกั สรัณ ตุมารี ||๕||๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  
เยว็ มีนา เบน็ ปาณีแอ เตว็ ซากตั มแร เปอาส ||  เตว็ ฮรั เบน็ มรีแอ เร มนา โย บิรทา ยาแว ซาส ||๑||  มนั เร ราม 
นาม ยสั เลย ์||  เบน็ คุร เอห์้ รัส เกว็ ลโฮ คุร เมแล ฮรั เดย ์|| รเฮา ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ ซงัคตี คุรมุข ตีรัท โฮย ||  อธัสธั 
ตีรัท มจัยฺนา คุร ดะรัส ปราปัต โฮย ||๒||  เยว็ โยกี ยตั บา้ห์รา ตปั น่าฮี สตั ซนัโตค ||  เตว็ นาแม เบน็ เดหุรี ยมั มาแร 
อนัตรั โดค ||๓||  ซากตั เปรม นา ปาอีแอ ฮรั ปาอีแอ สตัคุร ป๋าย ||  ซุค ดุค ดาตา คุร มิแล กโฮ่ นานกั ซิพตั สมาย 
||๔||๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  ตู ปรัภ ดาตา ดาน มตั ปูรา ฮมั ทาเร เปข่ารี ญีโอ ||  แม เกอา มาโก กิช เทร็ นา รฮาอี ฮรั 
ดีแย นาม เปอารี ญีโอ ||๑||  กทั กทั เราว ์รเฮอา บนัวารี ||  ยลั ทลั มฮีอลั กปุโต วรัแต คุร สบัดี เดค นิฮารี ญีโอ || รเฮา 
||  มรัต ปัยอาล อกาซฺ ดิคายโอ คุร สตัคุร กิรปา ต่ารี ญีโอ ||  โซ บรัมห์ อโยนี แฮ ป๋ี โห่นี กทั ป่ีตรั เดค มุรารี ญีโอ 
||๒||    
     
 ยนมั มรัน โก เอห์้ ญกั บปัโร เอน็ ดูแย ปะกตั วซิารี ญีโอ ||  สตัคุร มิแล ตา คุรมตั ปาอีแอ ซากตั บาย ีห่ารี ญีโอ 
||๓||  สตัคุร บนัถัน่ โตรึ นิราเร บฮุร นา กรัภ มะฉ่ารี ญีโอ ||  นานกั กิอาน รตนั ปัรกาเซอา ฮรั มนั วสัเซอา นิรังการี 
ญีโอ ||๔||๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  ยสิ ยลั เน็ถ การัณ ตุม ญกั อาเอ โซ อมัฤต คุร ป้าฮี ญีโอ ||  โชโดห์ เวส เป๋ค จตุราอี 
ดุบิถา เอห์้ พลั น่าฮี ญีโอ ||๑||  มนั เร เทร็ รโฮ่ มตั กตั ยาฮี ญีโอ ||  บา้ฮรั ดู่ดตั บฮุต ดุค ปาแวห์ กัร๋ อมัฤต กทั ม่าฮี 
ญีโอ || รเฮา ||  เอากณุ โฉด คุณา โก ต่าโวห์ กรั เอากณุ ปัชตาฮี ญีโอ ||  ซรั อปัซรั กี ซาร นา ยาแณห์ เพร็ เพร็ กีจ 
บุดาฮี ญีโอ ||๒||  อนัตรั แมลฺ โลภ บโฮ่ จู่เธ บา้ฮรั นาโวห์ กาฮี ญีโอ ||  นิรมลั นาม ยปัโปห์ สดั คุรมุข อนัตรั กี กตั 
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ตา้ฮี ญีโอ ||๓||  ปัรฮรั โลภ นินดา กรู เตอาโกห์ สจั คุร บจันี พลั ป้าฮี ญีโอ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ ฮรั ญีโอ ยนั 
นานกั สบดั สล่าฮี ญีโอ ||๔||๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ปันจฺปเด ||  อปันา กัร๋ มูสตั ราค นา ซาแกห์ กี ปัร กัร๋ โยฮ่นั ลากา ||  
กัร๋ ดรั ราแค่ห์ เย รัส จาแคห์ โย คุรมุข เซวกั ลากา ||๑||  มนั เร สมจัฉฺ  กวนั มตั ลากา ||  นาม วซิาร อนั รัส โลผา่เน 
เพร็ ปัชตาเฮ อป่ากา || รเฮา ||  อาวตั โก ฮรัค ยาต โก โรแวห์่ เอห์้ ดุค ซุค นาเล ลากา ||  อาเป   ดุค ซุค โปคค ์
โป่กาแว คุรมุข โซ อนัรากา ||๒||  ฮรั รัส อูปัร อวรฺั เกอา กะฮีแอ เยน็ ปีอา โซ ตริปตากา ||  มายอา โม่ฮิต เยน็ เอห์้ 
รัส โคยอา ยา ซากตั ดุระมตั ลากา ||๓||  มนั กา ญีโอ ปวนัปัต เดฮี้ เดฮี้ แม่ห์ เดว็ สมาคา ||  เย ตู เดห์้ ตา ฮรั รัส กาอี 
มนั ตริปแต ฮรั เลว็ ลากา ||๔||  ซ่าถซงัคตั แม่ห์ ฮรั รัส ปาอีแอ คุร มิเลแอ ยมั ป๋อ ป่ากา ||  นานกั ราม นาม ยปั คุรมุข 
ฮรั ปาเอ มสัตกั ป่ากา ||๕||๑o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||  สรับ   ยอีา ศิร เลค ตุหร่าฮู เบน็ เลแค นฮี โกอี ญีโอ ||  อาป อเลค 
กดุรัต กรั เดแค หุกมั จลาย โซอี ญีโอ ||๑||  มนั เร ราม ยปัโปห์ ซุค โฮอี ||  แอห์้เน็ส คุร เก จรัน สะเรโวห์่ ฮรั ดาตา 
ปุกตา โซอี || รเฮา ||    
     
 โย อนัตรั โซ บา้ฮรั เดโคห์ อวรฺั นา ดูยา โกอี ญีโอ ||  คุรมุข เอก ดริสทฺ กรั เดโคห์ กทั กทั โยต สะโมอี ญีโอ ||๒||  
จลัตอ ธาก รัคโคห์ กัร๋ อปัแน คุร มิเลแอ เอห์้  มตั โฮอี ญีโอ ||  เดค อะดริสทฺ รโฮ่ บิสมาดี ดุค บิสแร ซุค โฮอี ญีโอ 
||๓||  ปีโว อเป็ว ปะรัม ซุค ปาอีแอ นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮอี ญีโอ ||  ยนมั มรัณ เป๋าว ์ป่ันยนั กาอีแอ ปุนรัป ยนมั นา โฮอี 
ญีโอ ||๔||  ตตั นิรันยนั โยต สบาอี  โซฮงั เปด นา โกอี ญีโอ ||  อปัราํปัร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั นานกั คุร มิเลอา โซอี 
ญีโอ ||๕||๑๑||    
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 โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยา เตส็ ป่าวา ตดั ฮี กาวา ||  ตา กาเว กา พลั ปาวา ||  กาเว กา พลั โฮอี || ยา อาเป   เดแว โซอี ||๑||  มนั เมเร คุร บจันี 
เน็ถ ปาอี ||  ตา เต สจั แม่ห์ รเฮอา สมาอี || รเฮา ||  คุร ซาคี อนัตรั ยากี ||  ตา จนัจลั มตั เตอากี ||  คุร ซาคี กา อุยอีารา 
||  ตา มิเทอา สกลั อนัเถ่อารา  ||๒||  คุร จรันี มนั ลากา ||  ตา ยมั กา มารัก ป่ากา ||  แป๋ เวจ็ นิรภอ ปายอา ||  ตา 
แซ่ห์แย แก กัร๋ อายอา  ||๓||  ปะณตั นานกั บูแฉ่ โก บีจารี ||  เอส็ ญกั แม่ห์ กรัณี ซารี ||  กรัณี กีรัต โฮอี ||  ยา อาเป   
มิเลอา โซอี ||๔||๑||๑๒||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑  เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เซวกั เซว กแร่ห์ ซภั เตรี ยนิ สบัแด ซาด อายอา  ||  คุร กิรปา เต นิรมลั โฮอา เยน็ วโิจห์ อาป กวายอา ||  อนัเดน็ คุณ 
กาแวห์่ เน็ต ซาเจ คุร แก สบดั โซฮายอา ||๑||  เมเร ธากรุ ฮมั บาริก สรัณ ตุมารี ||  เอโก สจัจา สจั ตู เกวลั อาป มุรารี 
|| รเฮา ||  ยากตั รเฮ่ ตินี ปรัภ ปายอา สบัเด ห่อแม มารี ||  กิระฮี แม่ห์ สดา ฮรั ยนั อุดาซี   กิอาน ตตั บีจารี ||  สตัคุร 
เซว สดา ซุค ปายอา ฮรั ราเคอา อุร ต่ารี ||๒||  เอห์้ มนูอา แดห์้ ดิส ต๋าวดา ดูแย ป๋าย คุอายอา ||    
     
 มนัมุค มุกตัถฺ ฮรั นาม นา เจแต บิรทา ยนมั กวายอา ||  สตัคุร เป่เท ตา เนา ปาเอ ห่อแม โม่ห์ จุกายอา ||๓||  ฮรั ยนั 
ซาเจ สาจ กมาแวห์่ คุร แก สบดั วจีารี ||  อาเป   เมล เลย ปรัภ ซาแจ สาจ รเคอา อุร ต่ารี ||  นานกั นาโวห์ กตั มตั 
ปาอี เอฮ้า  ราส ฮมารี ||๔||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  ปะกตั คยานา ปักตนั โก ดีอา เนา ฮรั ตัน๋ สจั โซย ||  อคุท นาม ตัน๋ 
กะเด นิคุแท น่าฮี กิแน นา กีมตั โฮย ||  นาม ตัน๋ มุค อุยะเล โฮเอ ฮรั ปายอา สจั โซย ||๑||  มนั เมเร คุร สับดี ฮรั 
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ปายอา ยาย ||  เบน็ สบัแด ญกั ปุลดา พิระดา ดรักา้ห์ มิแล สยาย || รเฮา ||  เอส็ เดฮี้ อนัดรั ปันจฺ โจร วแซ่ห์ กาม 
กโรถ โลภ โม่ห์ อหงัการา ||  อมัฤต ลูแท่ห์ มนัมุค นฮี บูแฉ่ห์ โกย นา สุแณ ปูการา ||  อนัถ่า ยกตั อั้นถฺ วรัตารา 
บาจฉฺ คุรู กบุารา ||๒||  ห่อแม เมรา กรั กรั วกิเุต เกห์้ จลัแล นา จลัเดอา นาล ||  คุรมุข โฮแว โซ นาม ติอ่าแว สดา ฮรั 
นาม สะมาล ||  สจัจี บาณี ฮรั คุณ กาแว นดัรี นะดรั นิฮาล ||๓||  สตัคุร กิอาน สดา กทั จานณั อมรั ศิร บาทซ่าฮา ||  
อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี ราม นาม สจั ล่าฮา ||  นานกั ราม นาม นิสตารา สบดั รัตเต ฮรั ป้าฮา ||๔||๒||  โซรัธ 
ม: ๓ ||  ดาซนั ดาส โฮแว ตา ฮรั ปาเอ วโิจห์ อาป กวาอี ||  ปักตา กา การัจ ฮรั อนนัดฺ แฮ อนัเดน็ ฮรั คุณ กาอี ||  สบดั 
รัตเต สดา เอก็ รังกี ฮรั เซ็ว รเฮ่ สมาอี ||๑||  ฮรั ญีโอ ซาจี นะดรั ตุมารี ||  อาปเณอา ดาซา โน กริปา กรั เปอาเร 
ราโค่ห์ แปจยฺ ฮมารี || รเฮา ||  สบดั สล่าฮี สดา ฮอ ยวีา คุรมะตี ป๋อ ป่ากา ||  เมรา ปรัภ ซาจา อตั สุอาเลว็ คุร เซเวอา 
จิต ลากา ||  ซาจา สบดั สจัจี สจั บาณี โซ ยนั อนัเดน็ ยากา ||๒||  มฮ่า กมัภีร สดา ซุคดาตา เตส็ กา อนัตฺ นา ปายอา ||  
ปูเร คุร กี เซวา กีนี อจินตฺ ฮรั มนั วซายอา ||  มนั ตนั นิรมลั สดา ซุค อนัตรั วโิจห์ ปะรัม จุกายอา ||๓||  ฮรั กา มารัก 
สดา ปันทฺ วคิรา โก ปาเอ คุร วจีารา ||  ฮรั แก รังค ์ราตา สับเด มาตา ห่อแม ตะเย วกิารา ||  นานกั นาม รัตตา เอก็ 
รังกี สบดั สวารัณฮารา ||๔||๓||    
     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ญีโอ ตุตถฺ โน สดา ซาล่าฮี เปอาเร ยจิรั กทั อนัตรั แฮ ซาซา ||  เอก็ ปัล คิน วสิแร่ห์ ตู สุอามี 
ยาโณ บะรัส ปะจาซา ||  ฮมั มูร มุกตัถฺ สดา เซ ป่าอี คุร แก สบดั ประกาซา ||๑||  ฮรั ญีโอ ตุม อาเป   เดโฮ บุฉ่าอี ||  
ฮรั ญีโอ ตุตถฺ วโิทห์ วาเรอา สดั ฮี เตเร นาม วโิทห์ บลั ยาอี || รเฮา ||  ฮมั สบดั โมย สบดั มาร ยวีาเล ป่าอี สบัเด ฮี 
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มุกตั ปาอี ||  สบัเด มนั ตนั นิรมลั โฮอา ฮรั วสัเซอา มนั อาอี  ||  สบดั คุร ดาตา เยต็ มนั ราตา ฮรั เซ็ว รเฮอา สมาอี 
||๒||  สบดั นา ยาแณห์ เซ อนัเน โบเล เซ กิต อาเอ ซนัซารา ||  ฮรั รัส นา ปายอา บิรทา ยนมั กวายอา ยาํแมห์ วาโร 
วารา ||  บิสทา เก กีเร บิสทา ม่าเฮ สมาเณ มนัมุค มุกตัถฺ กบุารา ||๓||  อาเป   กรั เวแค มารัก ลาเอ ป่าอี เตส็ เบน็ อวรฺั 
นา โกอี ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ โกย นา เมแท ป่าอี กรัตา กเร โซ โฮอี ||  นานกั นาม วสัเซอา มนั อนัตรั ป่าอี อวรฺั นา 
ดูยา โกอี ||๔||๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข ปะกตั กแร่ห์ ปรัภ ป่าแวห์่ อนัเดน็ นาม วคาเณ ||  ปักตา กี ซาร กแร่ห์ 
อาป ราแค่ห์ โย เตแร มนั ป่าเณ ||  ตู คุณดาตา สบดั ปะชาตา คุณ แกห์้ คุณี สมาเณ ||๑||  มนั เมเร ฮรั ญีโอ สดา 
สะมาล ||  อนัตฺ กาล เตรา เบลี โฮแว สดา นิบแฮ เตแร นาล || รเฮา ||  ดุสทฺ จอกรี สดา กรู กมาแวห์่ นา บูแฉ่ห์ วจีาเร 
||  นินดา ดุสที เต เกน็ พลั ปายอา ฮรัณาคสั นะแค่ห์ บิดาเร ||  แปรลาด ยนั สดั ฮรั คุณ กาแว ฮรั ญีโอ เลย อุบาเร 
||๒||  อาปัส โก บโฮ่ ปะลา กรั ยาแณห์ มนัมุค มตั นา กาอี ||  ซาถู่   ยนั กี นินดา เวอาเป ยาซนั ยนมั กวาอี ||  ราม 
นาม กะเด เจแตห์ น่าฮี อนัตฺ เกย ปัชตาอี ||๓||  สพลั ยนมั ปักตา กา กีตา คุร เซวา อาป ลาเอ ||  สบัเด ราเต แซ่ห์เย  
มาเต อนัเดน็ ฮรั คุณ กาเอ ||  นานกั ดาส กะแฮ เบนนัตี ฮอ ลากา เตน็ แก ปาเอ ||๔||๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  โซ ซิกข ์   
สคา บนัถปั แฮ ป่าอี เย คุร เก ป่าเณ เวจ็ อาแว   ||  อาปแณ    ป่าแณ โย จลัแล ป่าอี วชุิร โจทา คาแว ||  เบน็ สตัคุร 
ซุค กะเด นา ปาแว ป่าอี เพร็ เพร็ ปะโซตาแว ||๑||  ฮรั เก ดาส สุเฮเล ป่าอี ||    
     
 ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ดุค กาเท อาเป   เมล มิลาอี || รเฮา ||  เอห์้ กทุาํบฺ ซภั ญีอ ์เก บนัถัน่ ป่าอี ปะรัม ปุลา แซนซํารา 
||  เบน็ คุร บนัถัน่ ทูแท่ห์ น่าฮี คุรมุข โมค ดุอารา ||  กะรัม กแร่ห์ คุร สบดั นา ปะชาแณ่ห์ มรั ยนัแม่ห์ วาโร วารา 
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||๒||  ฮอ เมรา ญกั ปะลจั รเฮอา ป่าอี โกย นา กิส ฮี เกรา ||  คุรมุข แม่ฮลั ปาเอน็ คุณ กาวนั นิจยฺ กัร๋ โฮย บเซรา ||  
แอแท  บูแฉ่ โซ อาป ปะชาแณ ฮรั ปรัภ แฮ เตส็ เกรา ||๓||  สตัคุรู   สดา ดยัอาล แฮ ป่าอี เวณ็ ป่ากา เกอา ปาอีแอ ||  
เอก นะดรั กรั เวแค ซภั อูปัร เยฮ่า เป๋า เตฮ้า พลั ปาอีแอ ||  นานกั นาม วสัแซ มนั อนัตรั วโิจห์ อาป กวาอีแอ ||๔||๖||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ จอตุเก ||  สจัจี ปะกตั สตัคุร เต โฮแว สจัจี ฮิรแด บาณี ||  สตัคุร เซเว สดา ซุค ปาเอ ห่อแม สบดั 
สมาณี  ||  เบน็ คุร ซาเจ ปะกตั นา โฮว ีโฮรฺ ปู่ ลี พิแร อิอาณี ||  มนัมุค พิแร่ห์ สดา ดุค ปาแวห์ ดูบ โมย เวณ็ ปาณี ||๑||  
ป่าอี เร สดา รโฮ่ ซรัณาอี ||  อาปณี  นะดรั กเร ปัต ราแค ฮรั นาโม เด วเดอาอี || รเฮา ||  ปูเร คุร เต อาป ปะชาตา 
สบดั สจัแจ วจีารา ||  ฮิรแด ญกัยวีนั สดั วสัเซอา ตจัยฺ กาม กโรถ อหงัการา ||  สดา ฮยรู รเวอา ซภั ธาอี ฮิรแด นาม 
อปารา ||  ยกุ ยกุ บาณี สบดั ปะชาณี เนา มีธา มแน่ห์ เปอารา ||๒||  สตัคุร เซว เยน็ นาม ปะชาตา สพลั ยนมั ญกั 
อายอา  ||  ฮรั รัส จาค สดา มนั ตริปเตอา คุณ กาแว คุณี อะขายอา ||  กมลั ประกาซ สดา รังค ์ราตา อนัฮดั สบดั 
วยายอา ||  ตนั มนั นิรมลั นิรมลั บาณี สจัเจ สจั สมายอา ||๓||  ราม นาม กี กตั โกย นา บูแฉ่ คุรมตั ริแด สมาอี ||  
คุรมุข โฮแว โซ มกั ปะชาแณ ฮรั รัส รสนั ระส่าอี ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ซภั คุร เต โฮแว ฮิรแด นาม วซาอี ||  นานกั 
นาม สมาแล่ห์ เซ ยนั โซ่ฮนั ดรั ซาแจ ปัต ปาอี ||๔||๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ดุตุเก ||  สตัคุร มิเลแอ อุลที ไป๋ ป่าอี ยวีตั 
มแร ตา บูจฉฺ ปาย ||  โซ คุรู โซ ซิกข ์   แฮ ป่าอี ยสิ โยตี โยต มิลาย ||๑||  มนั เร ฮรั ฮรั เซตี เลว็ ลาย ||  มนั ฮรั ยปั 
มีธา ลาแก ป่าอี คุรมุข ปาเอ ฮรั ทาย || รเฮา ||    
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 เบน็ คุร ปรีต นา อูปแย ป่าอี มนัมุค ดูแย ป๋าย ||  โตห์ กแุทห์ มนัมุค กะรัม กแร่ห์ ป่าอี ปัลแล กิชู นา ปาย ||๒||  คุร 
มิเลแอ นาม มนั รเวอา ป่าอี ซาจี ปรีต เปอาร ||  สดา ฮรั เก คุณ รแว ป่าอี คุร แก เหต อปารฺ ||๓||  อายอา  โซ ปัรวาณ 
แฮ ป่าอี เย คุร เซวา จิต ลาย ||  นานกั นาม ฮรั ปาอีแอ ป่าอี คุร สับดี เมลาย ||๔||๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ||  เตฮี้ 
คุณี ตริภวณั เวอาเปอา ป่าอี คุรมุข บูจฉฺ บุฉ่าย ||  ราม นาม ลกั ชูทีแอ ป่าอี ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย ||๑||  มนั เร ตแร คุณ 
โฉด จอแท จิต ลาย ||  ฮรั ญีโอ เตแร มนั วสัแซ ป่าอี สดา ฮรั เก คุณ กาย || รเฮา ||  นาแม เต ซภั อูปเย ป่าอี นาย 
วสิเรแอ มรั ยาย ||  อเกอานี ยกตั อั้นถฺ แฮ ป่าอี ซูเต เกย โมฮาย ||๒||  คุรมุข ยาเก เซ อุบเร ป่าอี เป่าวย์ลั ปารฺ อุตาร ||  
ญกั แม่ห์ ล่าฮา ฮรั นาม แฮ ป่าอี ฮิรแด รเคอา อุร ต๋าร ||๓||  คุร ซรัณาอี อุบเร ป่าอี ราม นาม เลว็ ลาย ||  นานกั เนา 
เบรา เนา ตุลหะรา ป่าอี เยต็ ลกั ปารฺ ยนั ปาย ||๔||๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ||  สตัคุร ซุค ซากรั ญกั อนัตรั โฮรฺ แท 
ซุค น่าฮี ||  ห่อแม ยกตั ดุค โรค เวอาเปอา มรั ยนัแม โรแว ต๋าฮี ||๑||  ปราณี สตัคุร เซว ซุค ปาย ||  สตัคุร เซแวห์่ ตา 
ซุค ปาแวห์ น่าเฮ ตา ยาเฮกา ยนมั กวาย || รเฮา ||  ตแร คุณ ตาต บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ ฮรั รัส ซาด นา อายอา  ||  
ซนัเถ่อา ตรัปัณ กแร่ห์ กายตะรี เบน็ บูเฉ่ ดุค ปายอา ||๒||  สตัคุร เซเว โซ วดัป่ากี ยสิ โน อาป มิลาเอ ||  ฮรั รัส ปี ยนั 
สดา ตริปตาเซ วโิจห์ อาป กวาเอ ||๓||  เอห์้ ญกั อนัถ่า ซภั อั้นถฺ กมาแว เบน็ คุร มกั นา ปาเอ ||  นานกั สตัคุร มิแล 
ตา อคี เวแค กะแร อนัดรั สัจ ปาเอ ||๔||๑o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  เบน็ สตัคุร เซเว บฮุตา ดุค ลากา ยกุ จาเร ปัรหม่าอี ||  
ฮมั ดีน ตุม ยกุ ยกุ ดาเต สบัเด เดห์้ บุฉ่าอี ||๑||  ฮรั ญีโอ กริปา กแร่ห์ ตุม เปอาเร ||  สตัคุร ดาตา เมล มิลาโวห์่ ฮรั 
นาม เดโวห์ อาถ่าเร   || รเฮา ||  มนัซา มาร ดุบิถา แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ปายอา นาม อปารา ||  ฮรั รัส จาค มนั นิรมลั โฮอา 
เกล็บิค กาทณัฮารา ||๒||    
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 สบดั มโร่ห์ เพร็ ยโีวห์ สดั ฮี ตา เพร็ มรัณ นา โฮอี ||  อมัฤต นาม สดา มนั มีธา สบัเด ปาแว โกอี ||๓||  ดาแต ดาต 
รัคคี หทั อปัแณ ยสิ ป่าแว เตส็ เดอี ||  นานกั นาม รัตเต ซุค ปายอา ดรักา้ห์ ยาแปห์ เซอี ||๔||๑๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  
สตัคุร เซเว ตา แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย กตั มตั ตดั ฮี ปาเอ ||  ฮรั กา นาม สจัจา มนั วสัเซอา นาเม นาม สมาเอ ||๑||  เบน็ 
สตัคุร ซภั ญกั บอรานา ||  มนัมุค อนัถ่า สบดั นา ยาแณ จู่แธ ปะรัม ปุหล่านา || รเฮา ||  ตแร คุณ มายอา ปะรัม 
ปุหลายอา ห่อแม บนัถัน่ กมาเอ ||  ยาํมณั มรัณ ศิร อูปัร อูโ้ภ  กรัภ โยน ดุค ปาเอ ||๒||  ตแร คุณ วรัแตห์้ สกลั 
ซนัซารา ห่อแม เวจ็ ปัต โคอี ||  คุรมุข โฮแว จอทา ปัด จีแน ราม นาม ซุค โฮอี ||๓||  ตแร คุณ ซภั เตเร ตู อาเป   
กรัตา โย ตู กแร่ห์ โซ โฮอี ||  นานกั ราม นาม นิสตารา สับเด ห่อแม โคอี ||๔||๑๒||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑  เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 อาเป   อาป วรัตะดา เปอารา อาเป   อาป อป้าห์ ||  วณัยารา ญกั อาป แฮ เปอารา อาเป   ซาจา ซ่าห์ ||  อาเป   วณจัยฺ 
วาปารีอา เปอารา อาเป   สจั เวซ่าห์ ||๑||  ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม สล่าห์   ||  คุร กิรปา เต ปาอีแอ เปอารา อมัฤต อะกมั 
อท่าห์ || รเฮา ||  อาเป   ซุณ      ซภั เวคดา เปอารา มุค โบเล อาป โมฮาโอ ||  อาเป   อุฉัร่ ปายดา เปอารา อาป วคิาเล  
ร่าห์ ||  อาเป   ฮี ซภั อาป แฮ เปอารา อาเป   เวปัรวา่ห์ ||๒||  อาเป   อาป อุปายดา เปอารา ศิร อาเป   ตัน่ถฺแร ล่าห์ ||  
อาป กราเอ ซาคตี เปอารา อาป มาเร มรั ยาโฮ ||  อาเป   ปะตณั ปาตณี เปอารา อาเป   ปารฺ ลัง่ฆาห์ ||๓||  อาเป   ซากรั 
โบฮิทา เปอารา คุร เควทั อาป จล่าห์ ||  อาเป   ฮี จรั ลัง่ฆะดา เปอารา กรั โจจยฺ เวแค ปาตซ่าห์ ||  อาเป   อาป ดยัอาล 
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แฮ เปอารา ยนั นานกั บคสั มิลาห์ ||๔||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ จอทา ||  อาเป   อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ เซตจัยฺ *อุตปุจยฺ อาเป   
คนัดฺ อาเป   ซภั โลย ||  อาเป   ซูต อาเป   บโฮ่ มณีอา กรั สกัตี  ยกตั โปรย ||    
     
 อาเป   ฮี ซูตฺถาร แฮ เปอารา ซูต คินเจ แด่ห์ เด๋รี โฮย ||๑||  เมเร มนั แม ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกย ||  สัตคุร เวจ็ นาม 
นิถาน แฮ เปอารา กรั ดยัอา อมัฤต มุค โจย || รเฮา ||  อาเป   ยลั ทลั ซะภตั แฮ เปอารา ปรัภ อาเป   กเร โซ โฮย ||  
ซภันา ริยกั สมาห์ดา เปอารา ดูยา อวรฺั นา โกย ||  อาเป   เคลฺ เคลายดา เปอารา อาเป   กเร โซ โฮย ||๒||  อาเป   ฮี 
อาป นิรมะลา เปอารา อาเป   นิรมลั โซย ||  อาเป   กีมตั ปายดา เปอารา อาเป   กเร โซ โฮย ||  อาเป   อลคั นา ลคีแอ 
เปอารา อาป ลคาแว โซย ||๓||  อาเป   แกฮ้รั กมัภีร แฮ เปอารา เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ||  ซภั กทั อาเป   โปกแว 
เปอารา เวจ็ นารี ปุรัค ซภั โซย ||  นานกั กปัุต วรัตะดา เปอารา คุรมุข ปัรกทั โฮย ||๔||๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ ||  อาเป   
ฮี ซภั อาป แฮ เปอารา อาเป   ทาป อุทาแป ||  อาเป   เวค วกิสัดา เปอารา กรั โจจยฺ เวแค ปรัภ อาแป ||  อาเป   วณั 
เตณ็ ซะภตั แฮ เปอารา อาเป   คุรมุข ยาแป ||๑||  ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม รัส ตร่าแป ||  อมัฤต นาม มฮ่า รัส มีธา คุร สบัดี 
จคั ยาแป || รเฮา ||  อาเป   ตีรัท ตุลหะรา เปอารา อาป ตแร ปรัภ อาแป ||  อาเป   ยาล วตายดา เปอารา ซภั ญกั มชัลี 
ฮรั อาแป ||  อาป อปุ๋ล  นา ปุลีอ ์เปอารา อวรฺั นา ดูยา ยาแป ||๒||  อาเป   ซิงงี  นาด แฮ เปอารา ตุ๋น อาป วยาเอ อาแป 
||  อาเป   โยกี ปุรัค แฮ เปอารา อาเป   ฮี ตปั ตาแป ||  อาเป   สตัคุร อาป แฮ เจลา อุปเดส กแร ปรัภ อาแป ||๓||  อาเป   
เนา ยปายดา เปอารา อาเป   ฮี ยปั ยาแป ||  อาเป   อมัฤต อาป แฮ เปอารา อาเป   ฮี รัส อาแป ||  อาเป   อาป สล่าห์ดา 
เปอารา ยนั นานกั ฮรั รัส ตร่าแป ||๔||๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ ||  อาเป   กนัดา อาป ตราย ีปรัภ อาเป   โตลฺ โตลายอา ||  
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อาเป   ซ่าห์ อาเป   วณัยารา อาเป   วณจัยฺ กรายอา ||  อาเป   ตัร่ตี ซายอีนั เปอาแร ปิแช ทงักฺ จรายอา ||๑||  เมเร มนั 
ฮรั ฮรั ติอ๋าย ซุค ปายอา ||  ฮรั ฮรั นาม นิถาน แฮ เปอารา คุร ปูแร มีธา ลายอา || รเฮา ||  อาเป   ตัร่ตี อาป ยลั เปอารา 
อาเป   กเร กรายอา ||  อาเป   หุกมั วรัตะดา เปอารา ยลั มาที บนัถฺ รคายอา ||  อาเป   ฮี ป๋อ ปายดา เปอารา บนั บกัรี 
ซีห์ หะด่ายอา ||๒||    
     
 อาเป   กาซทฺ อาป ฮรั เปอารา เวจ็ กาซทฺ อคนั รคายอา ||  อาเป   ฮี อาป วรัตะดา เปอารา แป๋ อคนั นา สะแก  
ยลายอา ||  อาเป   มาร ยวีายดา เปอารา ซ่าห์ แลเด ซภั ลวายอา ||๓||  อาเป   ตาณ ดีบาณ แฮ เปอารา อาเป   กาแร 
ลายอา ||  เยว็ อาป จลาเอ เตว็ จลีแอ เปอาเร เยว็ ฮรั ปรัภ เมเร ป่ายอา ||  อาเป   ยนัตี ยนัตฺ แฮ เปอารา ยนั นานกั 
วแยห์่ วยายอา ||๔||๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ ||  อาเป   สริสทฺ อุปายดา เปอารา กรั ซูรัจยฺ จนัดฺ จานาณ ||  อาป นิตาเณอา 
ตาณ แฮ เปอารา อาป นิมาเณอา มาณ ||  อาป ดยัอา กรั รัคดา เปอารา อาเป   ซุฆรั สุยาณ ||๑||  เมเร มนั ยปั ราม นาม 
นีซาณ ||  สตัซงัคตั เมล็ ติอ๋าย ตู ฮรั ฮรั บฮุร นา อาวณั ยาณ || รเฮา ||  อาเป   ฮี คุณ วรัตะดา เปอารา อาเป   ฮี ปัรวาณ 
||  อาเป   บคสั กรายดา เปอารา อาเป   สจั นีซาณ ||  อาเป   หุกมั วรัตะดา เปอารา อาเป   ฮี พรุมาณ ||๒||  อาเป   
ปะกตั ปันด๋าร แฮ เปอารา อาเป   เดแว ดาณ ||  อาเป   เซว กรายดา เปอารา อาป ดิวาแว มาณ ||  อาเป   ตารี ลายดา 
เปอารา อาเป   คุณี นิถาน ||๓||  อาเป   วดัดา อาป แฮ เปอารา อาเป   ฮี ปัรถาณ ||  อาเป   กีมตั ปายดา เปอารา อาเป   
ตุล ปัรวาณ ||  อาเป   อตุล ตุลายดา เปอารา ยนั นานกั สดั กรุบาณ ||๔||๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ ||  อาเป   เซวา ลายดา 
เปอารา อาเป   ปะกตั อุม่าฮา ||  อาเป   คุณ กาวายดา เปอารา อาเป   สบดั สมาฮา ||  อาเป   เลคณั อาป ลิคารี อาเป   
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เลค ลิคาฮา ||๑||  เมเร มนั ยปั ราม นาม โอม่าฮา ||  อนัเดน็ อนดฺั โฮแว วดัป่ากี แล คุร ปูแร ฮรั ล่าฮา || รเฮา ||  อาเป   
โกปี กาน แฮ เปอารา บนั อาเป   กอู จราฮา ||  อาเป   ซาวลั ซุนดรา เปอารา อาเป   วนัสฺ วยา่ฮา ||  กวุลีอา ปีร อาป 
มรายดา เปอารา กรั บาลกั รูป ปะจาฮ่า ||๒||  อาป อคารา ปายดา เปอารา กรั เวแค อาป โจยาฮา ||  กรั บาลกั รูป 
อุปายดา เปอารา จนัดูร กนัสฺ เกศ มาร่าฮา ||  อาเป   ฮี บลั อาป แฮ เปอารา บลั ป่ันแน มูรัค มุกถ่าฮา ||๓||  ซภั อาเป   
ยกตั อุปายดา เปอารา วสั อาเป   ยกุตั หะท่าฮา ||    
     
 กลั เยวรี อาเป   ปายดา เปอารา เยว็ ปรัภ คินแจ เตว็ ยา่ฮา ||  โย กรัแบ โซ ปัจซี เปอาเร ยปั นานกั ปะกตั สมาฮา 
||๔||๖||  โซรัธ ม: ๔ ดุตุเก ||  อเน็ก ยนมั วชุิเร ดุค ปายอา มนัมุค กะรัม กแร อหงัการี  ||  ซาถู่   ปัรซตั ฮี ปรัภ ปายอา 
โคบิด สรัณ ตุมารี ||๑||  โคบิด ปรีต ลกี อตั เปอารี ||  ยบั สตัซงัค ์เป๋ย ซาถู่   ยนั ฮิรแด มิเลอา ซานตฺํ มุรารี || รเฮา ||  ตู 
ฮิรแด กปัุต วแซ่ห์ เดน็ ราตี เตรา เป๋า นา บุแฉ่ห์ กวารี ||  สัตคุร ปุรัค มิเลอา ปรัภ ปรักเทอา คุณ กาแว คุณ วจีารี ||๒||  
คุรมุข ประกาซ เป่ยอา ซาต อาอี  ดุระมตั บุตถฺ นิวารี ||  อาตมั บรัมห์ จีน ซุค ปายอา สตัซงัคตั ปุรัค ตุมารี ||๓||  
ปุราแค ปุรัค มิเลอา คุร ปายอา ยนิ โก กิรปา ไป๋ ตุมารี ||  นานกั อตุล แซ่ฮจัยฺ ซุค ปายอา อนัเดน็ ยากตั รแฮ่ บนัวารี 
||๔||๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั เซ็ว ปรีต อนัตรั มนั เบเถ่อา ฮรั เบน็ แร่ฮณั นา ยาอี ||  เยว็ มชัลี เบน็ นีแร บินแซ เตว็ 
นาแม เบน็ มรั ยาอี ||๑||  เมเร ปรัภ กิรปา ยลั เดโวห์ ฮรั นาอี ||  ฮอ อนัตรั นาม มงักา เดน็ ราตี นาเม ฮี ซานตฺํ ปาอี || 
รเฮา ||  เยว็ จาตริก ยลั เบน็ บิลลาแว เบน็ ยลั เปอาส นา ยาอี ||  คุรมุข ยลั ปาแว ซุค แซ่ห์เย  ฮเรอา ป๋าย สุผา่อี ||๒||  
มนัมุค ปู่ เค แดห์้ ดิส โดแล่ห์ เบน็ นาแว ดุค ปาอี ||  ยนมั มแร เพร็ โยนี อาแว   ดรักา้ห์ มิแล สยาอี    ||๓||  กริปา 
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กแร่ห์ ตา ฮรั คุณ กาแวห์่ ฮรั รัส อนัตรั ปาอี ||  นานกั ดีน ดยัอาล เป๋ย แฮ ตริสนา สบดั บุฉ่าอี ||๔||๘||  โซรัธ แม่ห์ลา 
๔ ปันจฺปดา ||  อะจรั จแร ตา เซ็ถ โฮอี ซิถ่ี เต บุตถฺ ปาอี ||  เปรม เก ซรั ลาเก ตนั ป่ีตรั ตา ปะหราํ กาเทอา ยาอี ||๑||  
เมเร โคบิด อปัเน   ยนั โก เดห์้ วเดอาอี ||  คุรมตั ราม นาม ปัรกาโซห์ สดา รโฮ่ ซรัณาอี || รเฮา ||  เอห์้ ซนัซาร ซภั 
อาวณั ยาณา มนั มรัูค เจต อะยาณา ||  ฮรั ญีโอ กริปา กแร่ห์ คุร เมโล่ห์ ตา ฮรั นาม สมาณา ||๒||  ยสิ กี วทั โซอี ปรัภ 
ยาแณ ยสิ โน เดย ์โซ ปาเอ || วสัตฺ อนูป อตั อะกมั อะโกจรั คุร ปูรา อลคั ลคาเอ ||๓||  เยน็ เอห์้  จาคี โซอี ยาแณ 
กนูเํก กี มิเธอาอี ||    
     
 รตนั ลุกายอา ลูแก น่าฮี เย โก รัคแค ลุกาอี ||๔||  ซภั กิช เตรา ตู อนัตรัยามี ตู ซภันา กา ปรัภ โซอี ||  ยสิ โน ดาต 
กแร่ห์ โซ ปาเอ ยนั นานกั อวรฺั นา โกอี ||๕||๙||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ติตุเก     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 กิส ฮอ ยาจี กิส อาราถ่ี ยา ซภั โก กีตา โฮซี ||  โย โย ดีแซ วดัดา วเดรา โซ โซ คาก ูรัลซี ||  นิรภอ นิรังการ เป๋าว ์
คนัดนั ซภั ซุค เนาว ์เน็ถ เดซี ||๑||  ฮรั ญีโอ เตรี ดาตี รายา ||  มาณสั บปัรา เกอา ซาล่าฮี เกอา เตส็ กา โม่ห์ตายา || 
รเฮา ||  เยน็ ฮรั ติอ๋ายอา ซภั กิช เตส็ กา เตส็ กี ปูค กวาอี ||  แอซา      ตัน๋ ดีอา ซุคดาแต นิคุท นา กบั ฮี ยาอี ||  อนดฺั 
เป่ยอา ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาเณ สตัคุร เมล มิลาอี ||๒||  มนั นาม ยปั นาม อาราถ อนัเดน็ นาม วคาณี ||  อุปเดส ซุณ      
ซ่าถ ซนัตนั กา ซภั จูกี กาณ ยมาณี ||  ยนิ โก กริปาล โฮอา ปรัภ เมรา เซ ลาเก คุร กี บาณี ||๓||  กีมตั กอณ กแร ปรัภ 
เตรี ตู สรับ   ยอีา ดยัอาลา ||  ซภั กิช กีตา เตรา วรัแต เกอา ฮมั บาล กปุาลา ||  ราค เล่โฮ นานกั ยนั ตุมรา เยว็ ปิตา 
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ปูต กิรปาลา ||๔||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ จอตุเก ||  คุร โควนิดฺ สล่าฮีแอ ป่าอี มนั ตนั ฮิรแด ต๋าร ||  ซาจา ซาฮิบ 
มนั วสัแซ ป่าอี เอฮ้า  กรัณี ซาร ||  เยต็ ตนั นาม นา อูปแย ป่าอี เซ ตนั โฮเอ ชาร ||  ซ่าถซงัคตั โก วาเรอา ป่าอี ยนิ 
เอกงัการ อถารฺ ||๑||  โซอี สจั อราถฺณา ป่าอี ยสิ เต ซภั กิช โฮย ||  คุร ปูแร ยาณายอา ป่าอี เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย || 
รเฮา ||  นาม วฮูิเณ ปัจ โมย ป่าอี กะณตั นา ยาย กณี ||  เวณ็ สจั โซจ นา ปาอีแอ ป่าอี ซาจา อะกมั ตะณี ||  อาวณั ยาณ 
นา จุกไก ป่าอี จู่ธี ดุนี มณี ||  คุรมุข โกท อุถ่ารฺดา ป่าอี เด นาแว เอก กณี ||๒||  ซิมรัต ซาสตึ โซเถ่อา ป่าอี เวณ็ สตัคุร 
ปะรัม นา ยาย ||  อเน็ก กะรัม กรั ทาเกอา ป่าอี เพร็ เพร็ บนัถัน่ ปาย ||  จาเร กุนดา โซถ่ีอา ป่าอี เวณ็ สตัคุร น่าฮี ยาย 
||    
     
 วดัป่ากี คุร ปายอา ป่าอี ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||๓||  สจั สดา แฮ นิรมะลา ป่าอี นิรมลั ซาเจ โซย ||  นะดรั กเร ยสิ อาปณี  
ป่าอี เตส็ ปราปัต โฮย ||  โกท มะเถ่ ยนั ปาอีแอ ป่าอี วริะลา โกอี โกย ||  นานกั รัตตา สจั นาม ป่าอี ซุณ      มนั ตนั 
นิรมลั โฮย ||๔||๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ดุตุเก ||  โย โล เป๋า อเป๋า เอห์้ มาแน ตอ โล มิลณั ดูราอี ||  อาน อาปนา กะรัต 
บีจารา ตอ โล บีจ บิคาอี ||๑||  มาถเว แอซี   เดโฮ บุฉ่าอี ||  เซโว ซ่าถ กะโฮ โอท จรันา แน่ห์ บิสแร โม่ฮตั จะซาอี || 
รเฮา ||  เร มนั มุกตัถฺ อเจต จนัจลั จิต ตุม แอซี   ริแด นา อาอี  ||  ปรานปัต เตอาก อาน ตู รเจอา อุรเฉ่โอ ซงัค ์แบราอี 
||๒||  โศก นา เวอาแป อาป นา ทาแป ซ่าถซงัคตั บุตถฺ ปาอี ||  ซากตั กา บกันา เอว็ ยาโน แยเซ ปวนั จุไหล ||๓||  
โกท ปราถ อชาเดโอ  เอห์้ มนั แกห์้ณา กะชู นา ยาอี ||  ยนั นานกั ดีน สรัน อายโอ  ปรัภ ซภั เลคา รัคโคห์ อุธาอี 
||๔||๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปุตรึ กลตัรึ โลก กแร่ห์ บนัตา มายอา ซนับนัเถ่ฮี ||  อนัตฺ กี บาร โก คะรา นา โฮซี ซภั 
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มิเทอา อสัเน่ฮี ||๑||  เร นรั กาเฮ ปะโปโรห์ เดฮี้ ||  อูด ยายโก ตู๋ม บาดโร เอก็ ป่าโยห์ ราม สเน่ฮี || รเฮา ||  ตีน ซงัเงอา 
กรั เดฮี้ กีนี ยลั กกูรั ปัสเมฮี ||  โฮย อามโร กแร่ห์ แม่ห์ แบธา กรัณ การัณ บิสโร่ฮี ||๒||  อเน็ก ปาต กรั มณีเอ ซาเย 
กาแจ ตาก ปโรฮี ||  ตูท ยายโก ซูต บาปุเร เพร็ ปาแช ปัชโตฮี ||๓||  เยน็ ตุม ศิรฺเย ศิรัจยฺ สวาเร เตส็ ติอ่าโวห์ เดน็ 
แรเนฮี ||  ยนั นานกั ปรัภ กิรปา ต่ารี แม สตัคุร โอท กะเฮฮี ||๔||๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูรา เป่เทโอ วดัป่ากี 
มแน่ห์ เป่ยอา ปัรกาซา ||  โกย นา ปฮุจนัฮารา ดูยา อปัเน   ซาฮิบ กา ปัรหวา่ซา ||๑||  อปัเน   สตัคุร แก บลัฮาแร ||  
อาแก ซุค ปาแช ซุค แซ่ห์ยา กัร๋ อานนัดฺ ฮมาแร || รเฮา ||  อนัตรัยามี กรัแณฮารา โซอี คซมั ฮมารา ||  นิรภอ เป๋ย คุร 
จรัณี ลาเก เอก็ ราม นาม อาถ่ารา ||๒||  สพลั ดรัซนั อกาล มูรัต ปรัภ แฮ ป๋ี โฮวนัฮารา ||  กนัธฺ ลกาย อปัเน   ยนั ราเค 
อปันี     ปรีต เปอารา ||๓||  วดัดี วเดอาอี อะจรัจยฺ โซ่ภา การัจ อายอา  ราเซ ||    
     
 นานกั โก คุร ปูรา เป่เทโอ สกัเล ดูค บินาเซ ||๔||๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซุคีเอ โก เปแค ซภั ซุคีอา โรคี แก ป่าแณ 
ซภั โรคี ||  กรัณ กราวนัฮาร สุอามี อาปัน หาท ซนัโญกี ||๑||  มนั เมเร เยน็ อปันา ปะรัม กวาตา || เตส็ แก ป่าแณ โกย 
นา ปู่ ลา เยน็ สกัโล บรัมห์ ปะชาตา || รเฮา ||  ซนัตฺ ซงัค ์ยากา มนั ซีตลั โอห์้ ยาแณ สกัลี ธานฎีํ ||  ห่อแม โรค ยากา 
มนั เบอาเป็ต โอห์้ ยนมั มแร บิลลาตี ||๒||  กิอาน อนัยนั ยา กี เนตรี ปเรอา ตา โก สรับ   ประกาซา ||  อเกอาน 
อนัเถ่แร  ซูฉสั น่าฮี บฮุร บฮุร ปัรหม่าตา ||๓||  ซุณ      เบนนัตี สุอามี อปัเน   นานกั เอห์้ ซุค มาแก ||  แยห์ กีรตนั 
เตรา ซาถู่   กาแวห์่ แตห์้ เมรา มนั ลาแก ||๔||๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ตนั ซนัตนั กา ตัน๋ ซนัตนั กา มนั ซนัตนั กา 
กีอา ||  ซนัตฺ ประสาด ฮรั นาม ติอ๋ายอา สรับ   กซุลั ตบั ทีอา ||๑||  ซนัตนั เบน็ อวรฺั นา ดาตา บีอา ||  โย โย สรัณ 
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ปแร ซาถู่   กี โซ ปารฺกรามี กีอา || รเฮา ||  โกท ปราถ มิแท่ห์ ยนั เซวา ฮรั กีรตนั รัส กาอีแอ ||  อีฮา ซุค อาแก มุค 
อูยลั ยนั กา ซงัค ์วดัป่ากี ปาอีแอ ||๒||  รัสนา เอก อเนก  คุณ ปูรัน ยนั กี เกตกั อุปมา กะฮีแอ ||  อะกมั อะโกจรั สดั 
อบินาซี สรัณ ซนัตนั กี ลฮีแอ ||๓||  นิรกนุ นีจ อนาท อปัราถ่ี โอท ซนัตนั กี อาฮี  ||  บูดตั โม่ห์ กแร่ห์ อั้นถฺ กปู แม่ห์ 
นานกั เล่โฮ นิบาฮี ||๔||๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||  ยา แก ฮิรแด วสัเซอา ตู กรัเต ตา กี แตน ํอาส ปุยาอี ||  ดาส 
อปัเน   โก ตู วสิแร่ห์ น่าฮี จรัณ ตู๋ร มนั ป่าอี ||๑||  เตรี อกทั กะทา กะทนั นา ยาอี ||  คุณ นิถาน ซุคดาเต สุอามี ซภั เต 
อูจ บดาอี || รเฮา ||  โซ โซ กะรัม กะรัต แฮ ปราณี แยซี ตุม เลค็ ปาอี ||  เซวกั โก ตุม เซวา ดีนี ดรัซนั เดค อะข่าอี  
||๒||  สรับ   นิรันตรั ตุแมห์ สมาเน ยา โก ตุตถฺ อาป บุฉ่าอี ||  คุร ปัรสาด มิเทโอ อเกอานา ประกทั เป๋ย ซภั ธาอี ||๓||  
โซอี กิอานี โซอี ติอ่านี โซอี ปุรัค สุผา่อี ||  กโฮ่ นานกั ยสิ เป๋ย ดยัอาลา ตา โก มนั เต บิซรั นา ยาอี ||๔||๘||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั สมกัรี โม่ห์ เวอาปี กบั อูเจ กบั นีเจ ||  ซุถ นา โฮอีแอ กาฮู ยตันา โอรัก โก นา ปฮุเจ ||๑||    
     
 เมเร มนั ซ่าถ สรัณ ฉุทการา ||  เบน็ คุร ปูเร ยนมั มรัณ นา รฮี เพร็ อาวตั บาโร บารา || รเฮา ||  โอห์้ โย ปะรัม 
ปุหล่าวา กะฮีอตั เตน็ แม่ห์ อุรเฉ่โอ สกลั ซนัซารา ||  ปูรัน ปะกตั ปุรัค สุอามี กา สรับ   โทก เต นิอารา ||๒||  นินโด 
น่าฮี กาฮู บาแต เอห์้ คซมั กา กีอา ||  ยา โก กริปา กรี ปรัภ เมแร เมล็ ซ่าถซงัคตั เนา ลีอา ||๓||  ปารบรัมห์ ปัรเมซุร 
สตัคุร ซภันา กะรัต อุถ่ารา ||  กโฮ่ นานกั คุร เบน็ นฮี ตรีแอ เอห์้ ปูรัน ตตั บีจารา ||๔||๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  โคยตั 
โคยตั โคจยฺ บีจาเรโอ ราม นาม ตตั ซารา ||  เกล็บิค กาเท นิมคั อราเถ่อา คุรมุข ปารฺ  อุตารา ||๑||  ฮรั รัส ปีโวห์่ ปุรัค 
กิอานี ||  ซุณ      ซุณ      มฮ่า ตริปัต มนั ปาแว ซาถู่   อมัฤต บานี || รเฮา ||  มุกตั ปุกตั ยกุตั สจั ปาอีแอ สรับ   ซุคา กา 
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ดาตา ||  อปัเน   ดาส โก ปะกตั ดาน เดแว ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๒||  ซรัวณี สุณีแอ รัสนา กาอีแอ ฮิรแด ติอ๋าอีแอ โซอี 
||  กรัณ การัณ ซมัรัท สุอามี ยา เต บริทา นา โกอี ||๓||  วดัแด ปาก รตนั ยนมั ปายอา กแร่ห์ กริปา กิรปาลา ||  ซ่าถ 
ซงัค ์นานกั คุณ กาแว ซิมแร สดา โคปาลา ||๔||๑o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กรั อิสนาน ซิมมรั ปรัภ อปันา มนั ตนั เป๋ย 
อโรคา   ||  โกท บิฆนั ลาเท ปรัภ ซรัณา ปรักเท ปะเล ซนัโญกา ||๑||  ปรัภ บาณี สบดั สุป่าเคอา ||  กาโวห์่ สุโณห์ 
ปโร่ห์ เน็ต ป่าอี คุร ปูแร ตู ราเคอา || รเฮา ||  ซาจา ซาฮิบ อมิต วดาอี ปะกตั วชลั ดยัอาลา ||  ซนัตา กี แปจยฺ รัคดา 
อายอา  อาด บิรัด ปรัตปาลา ||๒||  ฮรั อมัฤต นาม โป่ยนั เน็ต ปุ่นโจห์ สรับ   เวลา มุค ปาโวห์ ||  ยรา มรา ตาป ซภั 
นาธา คุณ โคบินดฺ เน็ต กาโวห์่ ||๓||  สุณี อรัดาส สุอามี เมแร สรับ   กะลา บณั อาอี  ||  ประกทั ไป๋ สกัเล ยกุ อนัตรั 
คุร นานกั กี วเดอาอี ||๔||๑๑||    
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด           เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอก ปิตา เอกสั เก ฮมั บาริก ตู เมรา คุร ฮาอี ||  ซุณ      มีตา ญีโอ ฮมารา บลั บลั ยาซี ฮรั ดรัซนั เดโฮ ดิคาอี ||๑||    
     
 ซุณ      มีตา ตู่รี โก บลั ยาอี ||  เอห์้ มนั เตรา ป่าอี || รเฮา ||  ปาว มโลวา มลั มลั โต่วา เอห์้ มนั แต ก ูเดซา ||  ซุณ      
มีตา ฮอ เตรี ซรัณาอี อายอา  ปรัภ มิโล เดโฮ อุปเดซา ||๒||  มาน นา กีแย สรัณ ปรีแย กแร โซ ปะลา มนาอีแอ ||  ซุณ      
มีตา ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตนั อรัปีแย เอว็ ดรัซนั ฮรั ญีโอ ปาอีแอ ||๓||  เป่ยโอ อนุกแร่ห์ ประสาด ซนัตนั แก ฮรั นามา 
แฮ มีธา ||  ยนั นานกั โก คุร กิรปา ต่ารี ซภั อะกลุ นิรันยนั ดีธา ||๔||๑||๑๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  โกท บแรห์มนัดฺ โก 
ธากรุ สุอามี สรับ   ยอีา กา ดาตา เร ||  ปรัตปาแล เน็ต ซาร สมาแล เอก็ กนุ นฮี มูรัค ยาตา เร ||๑||  ฮรั อาราถ นา 
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ยานา เร ||  ฮรั ฮรั คุร คุร กรัตา เร ||  ฮรั ญีโอ นาม ปะเรโอ รามดาส || รเฮา ||  ดีน ดยัอาล กริปาล ซุค ซากรั สรับ   
กะทา ป่ัรปูรี เร ||  เปคตั ซุนตฺ สดา แฮ ซงัเก แม มูรัค ยาเนอา ดูรี เร ||๒||  ฮรั เบอนัตฺ ฮอ เมต็ กรั วรัโน เกอา ยานา 
โฮย แกโซ เร ||  กะโร เบนตี สตัคุร อปัเน   แม มูรัค เดโฮ อุปเดโซ เร ||๓||  แม มูรัค กี เกตกั บาต แฮ โกท ปราถี 
ตเรอา เร ||  คุร นานกั ยนิ สุเณอา เปเคอา เซ เพร็ กรัภาซ นา ปะเรอา เร ||๔||๒||๑๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ยนิา บาต 
โก บฮุต อนัเดสฺโร เต มิเท ซภั เกยอา ||  แซ่ฮจัยฺ แซน อรั ซุคมนั นารี อูถฺ้ กมลั บิกเซยอ์า ||๑||  เดโคห์ อะจรัจยฺ   
เป่ยอา ||  เยห์่ ธากรุ โก ซุนตฺ อกา้ถฺ โบถฺ โซ ริแด คุร ดยัอา || รเฮา ||  โญย ดูต โม่ห์ บฮุต ซนัตาวตั เต เป่ยอานกั 
เป่ยอา ||  กแร่ห์ เบนตี ราค ธากรุ เต ฮมั เตรี ซรัเนยอา ||๒||  แยห์ ปันด๋าร โคบินดฺ กา คุเลอา เยห์่ ปราปัต เตห์้ เลยอา 
||  เอก รตนั โม โก คุร ดีนา เมรา มนั ตนั ซีตลั เทอา ||๓||  เอก บูนดฺ คุร อมัฤต ดีโน ตา อะทลั อมรั นา โมอา ||  
ปะกตั ปันด๋าร คุร นานกั โก ซอเป เพร็ เลคา มูล นา เลยอา ||๔||๓||๑๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน กมลั เซ็ว ยา กา มนั 
ลีนา เซ ยนั ตริปัต อะข่าอี  ||  คุณ อโมลฺ ยสิ ริแด นา วสัเซอา เต นรั ตริสนั ตริคาอี ||๑||  ฮรั อาราเถ่  อโรค อนัดาอี ||  
ยสิ โน วสิแร เมรา ราม สเน่ฮี เตส็ ลาค เบดนั ยณั อาอี  || รเฮา ||    
     
 เยห์่ ยนั โอท กะฮี ปรัภ เตรี เซ ซุคีเอ ปรัภ ซรัเณ ||  เยห์่ นรั บิสเรอา ปุรัค บิถ่าตา เต ดุคีอา แม่ห์ กนัเณ ||๒||  เยห์่ คุร 
มาน ประภู เลว็ ลาอี เตห์้ มฮ่า อนนัดฺ รัส กเรอา ||  เยห์่ ประภู บิซาร คุร เต เบมุคาอี เต นรัก โก๋ร แม่ห์ ปะเรอา ||๓||  
เยต็ โก ลายอา เตต็ ฮี ลากา แตโซ ฮี วรัตารา ||  นานกั แซ่ห์ ปักรี ซนัตนั กี ริแด เป๋ย มกนั จรันารา ||๔||๔||๑๕||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  รายนั แม่ห์ รายา อุรฉ่ายโอ มานนั แม่ห์ อภิมานี   ||  โลภนั แม่ห์ โล่บี โลผา่ยโอ เตว็ ฮรั รังค ์รเจ 
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กิอานี ||๑||  ฮรั ยนั โก เอฮี้  สุห่าแว ||  เปค นิกทั กรั เซวา สตัคุร ฮรั กีรตนั ฮี ตริปตาแว || รเฮา ||  อมัลนั เซ็ว อมัลี 
ลปัทายโอ ปู่ มนั ปู๋ ม เปอารี ||  คีร ซงัค ์บาริก แฮ ลีนา ปรัภ ซนัตฺ แอเซ ฮิตการี ||๒||  บิเดอา แม่ห์ บิดอนัซี รเจอา 
แนน เดค ซุค ปาแวห์ ||  แยเซ รัสนา ซาดฺ ลุผา่นี เตว็ ฮรั ยนั ฮรั คุณ กาแวห์่ ||๓||  แยซี ปูค แตซี กา ปูรัก สกลั กะทา 
กา สุอามี ||  นานกั เปอาส ลกี ดรัซนั กี ปรัภ มิเลอา อนัตรัยามี ||๔||๕||๑๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมั แมเล ตุม อูยลั 
กรัเต ฮมั นิรกนุ ตู ดาตา ||  ฮมั มูรัค ตุม จตุร เซอาเณ ตู สรับ   กะลา กา กิอาตา ||๑||  มาโถ่ ฮมั แอเซ ตู แอซา      ||  
ฮมั ปาปี ตุม ปาป คนัดนั นีโก ธากรุ เดซา || รเฮา ||  ตุม ซภั ซาเย ซาจยฺ นิวาเย ญีโอ เป็นดฺ เด ปรานา ||  นิรกนีุอาเร 
กนุ นฮี โกอี ตุม ดาน เดโฮ เมฮรัวานา ||๒||  ตุม กแร่ห์ ปะลา ฮมั ปะโล นา ยาแน่ห์ ตุม สดา สดา ดยัอาลา ||  ตุม 
ซุคดาอี ปุรัค บิถ่าเต ตุม ราโค่ห์ อปัเน   บาลา ||๓||  ตุม นิถาน อะทลั สุลตาน ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ยาแจ ||  กโฮ่ นานกั ฮมั 
เอแ้ฮ ฮวาลา ราค ซนัตนั แก ปาแช ||๔||๖||๑๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ||  มาต กรัภ แม่ห์ อาปัน ซิมรัน เด แตห์้ ตุม 
ราคณัฮาเร ||  ปาวกั ซากรั อท่าห์ แล่ฮรั แม่ห์ ตาโรห์ ตารันฮาเร ||๑||  มาถ่อ ตู ธากรุ ศิร โมรา ||  อีฮา อูฮา ตุห่าโร 
โต่รา || รเฮา ||  กีเต โก เมแร ซมัมาแน กรัณฮาร ตริณ ยาแน ||  ตู ดาตา มากนั โก สกัลี ดาน เดห์้ ปรัภ ป่าแน ||๒||  
คิน แม่ห์ อวรฺั คิแน แม่ห์ เอารา อะจรัจยฺ จลตั ตุมาเร ||  รูโร กโูร แกฮ้รั กมัภีโร อูจอ  อะกมั อปาเร ||๓||    
     
 ซ่าถซงัค ์โย ตุแมห์ มิลายโอ ตอ สุนี ตุมารี บาณี ||  อนดฺั เป่ยอา เปคตั ฮี นานกั ประตาป ปุรัค นิรบาณี ||๔||๗||๑๘||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมั ซนัตนั กี เรน เปอาเร ฮมั ซนัตนั กี ซรัณา ||  ซนัตฺ ฮมารี โอท สตาณี ซนัตฺ ฮมารา แกห์้ณา 
||๑||  ฮมั ซนัตนั เซ็ว บณั อาอี  ||  ปูรัน ลิเคอา ปาอี ||  เอห์้ มนั เตรา ป่าอี || รเฮา ||  ซนัตนั เซ็ว เมรี เลวา เดว ีซนัตนั 
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เซ็ว บิวฮารา ||  ซนัตนั เซ็ว ฮมั ล่าฮา คาเทอา ฮรั ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||๒||  ซนัตนั โม โก ปูนย ีซอปี ตอ อุตเรอา 
มนั กา โต่คา ||  ตะรัม ราย อบั กฮ่า กแรโก โย พาเทโอ สักโล เลคา ||๓||  มฮ่า อนนัดฺ เป๋ย ซุค ปายอา ซนัตนั แก 
ปัรซาเด ||  กโฮ่ นานกั ฮรั เซ็ว มนั มาเนอา รังค ์รัตเต บิสมาเด ||๔||๘||๑๙||  โซรัธ ม: ๕ ||  เยตี สมกัรี เดโคห์ เร นรั 
เตตี ฮี ฉดั ยานี ||  ราม นาม ซงัค ์กรั บิวฮารา ปาแวห์ ปัด นิรบานี ||๑||  เปอาเร ตู เมโร ซุคดาตา ||  คุร ปูแร ดีอา 
อุปเดซา ตุม ฮี ซงัค ์ปราตา || รเฮา ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมานา ตา แม่ห์ ซุค นฮี ปาอีแอ ||  โฮโอ เรน ตู สกลั กี 
เมเร มนั ตอ อนดั มงัคลั ซุค ปาอีแอ ||๒||  ก๋าล นา ป่าแน อนัตรั เบถ็ ยาแน ตา กี กรั มนั เซวา ||  กรั ปูญา โฮม เอห์้ 
มนูอา อกาล มูรัต คุรเทวา ||๓||  โคบิด ดาโมดรั ดยัอาล มาถเว ปารบรัมห์ นิรังการา ||  นาม วรัตณั นาโม วาเลวา 
นาม นานกั ปราน อถ่ารา ||๔||๙||๒o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  มิรตกั โก ปายโอ ตนั ซาซา บิชุรัต อาน     มิลายอา ||  
ปะซู เปรต มุกตัถฺ เป๋ย สโรเต    ฮรั นามา มุค กายอา ||๑||  ปูเร คุร กี เดค วดาอี ||  ตา กี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี || รเฮา ||  
ดูค โศก กา ด่าเฮโอ เดรา อนดั มงัคลั บิสรามา ||  มนั บานชํตั พลั มิเล อจินตา ปูรัน โฮย กามา ||๒||  อีฮา ซุค อาแก 
มุค อูยลั เมท็ เกย อาวณั ยาเณ ||  นิรภอ เป๋ย ฮิรแด นาม วสัเซอา อปัเน   สตัคุร แก มนั ป่าเณ ||๓||  อูธตั แบธตั ฮรั 
คุณ กาแว ดูค ดะรัด ปะหราํ ป่ากา ||  กโฮ่ นานกั ตา เก ปูร กรัมมา ยา กา คุรจรันี มนั ลากา ||๔||๑o||๒๑||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๕ ||  รตนั ชาด กอดี ซงัค ์ลาเก ยา เต กะชู นา ปาอีแอ ||    
     
 ปูรัน ปารบรัมห์ ปัรเมซุร เมเร มนั สดา ติอ๋าอีแอ ||๑||  ซิมโร่ห์ ฮรั ฮรั นาม ปรานี ||  บินแซ กาจี เดห์้ อเกอานี || รเฮา 
||  มริก ตริสนา อรั สุปัน มโนรัท ตา กี กชั นา วดาอี ||  ราม ปะยนั เบน็ กาม นา อาวสั ซงัค ์นา กาฮู ยาอี ||๒||  ฮอ ฮอ 



648 

กะรัต บิฮาย อวรัดา ญีอ ์โก กาม นา กีนา ||  ต่าวตั ต่าวตั แน่ห์ ตริปตาเซอา ราม นาม นฮี จีนา ||๓||  ซาด บิการ บิแค 
รัส มาโต อซงัคฺ คเต กรั เพเร ||  นานกั กี ปรัภ ป้าเฮ เบนนัตี กาโทห์ เอากณุ เมเร ||๔||๑๑||๒๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  
คุณ กาโวห์่ ปูรัน อบินาซี กาม กโรถ บิค ยาเร ||  มฮ่า บิคมั อคนั โก ซากรั ซาถู่   ซงัค ์อุถ่าเร  ||๑||  ปูแร คุร เมเทโอ 
ปะรัม อนัเถ่รา ||  ปัจยฺ เปรม ปะกตั ปรัภ เนรา || รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม นิถาน รัส ปีอา มนั ตนั รเฮ่ อะข่าอี  ||  ยตั กตั ปูร 
รเฮโอ ปัรเมซรั กตั อาแว   กตั ยาอี ||๒||  ยปั ตปั ซนัยมั กิอาน ตตั เบตา ยสิ มนั วสัแซ โคปาลา ||  นาม รตนั เยน็ 
คุรมุข ปายอา ตา กี ปูรัน ก่าลา ||๓||  กลั กะเลส มิเท ดุค สกัเล กาที ยมั กี พาซา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ กิรปา ต่ารี มนั 
ตนั เป๋ย บิกาซา ||๔||๑๒||๒๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กรัณ กราวณัฮาร ปรัภ ดาตา ปารบรัมห์ ปรัภ สุอามี ||  สกัเล ญีอ ์
กีเอ ดยัอาลา โซ ปรัภ อนัตรัยามี ||๑||  เมรา คุร โฮอา อาป สฮาอี  ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ มงัคลั รัส อะจรัจยฺ ไป๋ บดาอี 
|| รเฮา ||  คุร กี สรัณ เปย แป๋ นาเซ ซาจี ดรักา้ห์ มาเน ||  คุณ กาวตั อาราถ นาม ฮรั อาเอ อปัแน ทาเน ||๒||  แย แย 
การ กแร ซภั อุสตตั ซงัคตั ซ่าถ เปอารี ||  สดั บลัฮาร เยา ปรัภ อปัเน   เยน็ ปรัูน แปจยฺ สวารี  ||๓||  โกซทั กิอาน 
นาม ซุณ      อุถเร เยน็ เยน็ ดรัซนั ปายอา ||  เป่ยโอ กริปาล นานกั ปรัภ อปันา อนดั เซตี กัร๋ อายอา  ||๔||๑๓||๒๔||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ กี สรัณ สกลั แป๋ ลาเท ดุค บินเซ ซุค ปายอา ||  ดยัอาล โฮอา ปารบรัมห์ สุอามี ปูรา สตัคุร 
ติอ๋ายอา ||๑||  ปรัภ ญีโอ ตู เมโร ซาฮิบ ดาตา ||  กรั กิรปา ปรัภ ดีน ดยัอาลา คุณ กาโว รังค ์ราตา || รเฮา ||  สตัคุร นาม 
นิถาน ดริรายอา จินตา สกลั บินาซี ||    
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 กรั กิรปา อปัโน กรั ลีนา มนั วสัเซอา อบินาซี ||๒||  ตา โก บิฆนั นา โกอู ลาแก โย สตัคุร อปัแน ราเค ||  จรัน กมลั 
บะเซ ริด อนัตรั อมัฤต ฮรั รัส จาเค ||๓||  กรั เซวา เซวกั ปรัภ อปัเน   เยน็ มนั กี อิช ปุยาอี ||  นานกั ดาส ตา แก 
บลัฮาแร เยน็ ปูรัน แปจยฺ รคาอี ||๔||๑๔||๒๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  มายอา โม่ห์ มกนั อนัเถ่อาเเร เดวนัฮาร นา ยาแน 
||  ญีโอ เป็นดฺ ซาจยฺ เยน็ รเจอา บลั อปัโน กรั มาแน ||๑||  มนั มูเร เดค รเฮโอ ปรัภ สุอามี ||  โย กิช กแร่ห์ โซอี โซอี 
ยาแณ รแฮ่ นา กะชูแอ ชานี || รเฮา ||  เยห์่วา สุอาด โลภ มดั มาโต อุปเย อเน็ก บิการา ||  บฮุต โยน ป่ัรมตั ดุค ปายอา 
ห่อแม บนัถัน่ เก ป่ารา ||๒||  เดย ์กิวาร อเน็ก ปัรเด แม่ห์ ปัร ดารา ซงัค ์พาแก ||  จิตรึ กปัุต ยบั เลคา มาแกห์้ ตบั 
กอณ ปัรดา เตรา ด่าแก ||๓||  ดีน ดยัอาล ปูรัน ดุค ป่ันยนั ตุม เบน็ โอท นา กาอี ||  กา้ด เล่โฮ ซนัซาร ซากรั แม่ห์ 
นานกั ปรัภ ซรัณาอี ||๔||๑๕||๒๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ โฮอา สฮาอี  กะทา กีรตนั ซุคดาอี ||  คุร ปูเร กี 
บาณี ยปั อนดฺั กแร่ห์ เน็ต ปราณี ||๑||  ฮรั ซาจา ซิมโร่ห์ ป่าอี ||  ซ่าถซงัค ์สดา ซุค ปาอีแอ ฮรั บิซรั นา กบัฮู ยาอี || 
รเฮา ||  อมัฤต นาม ปัรเมซรั เตรา โย ซิมแร โซ ยแีว ||  ยสิ โน กะรัม ปราปัต โฮแว โซ ยนั นิรมลั ทีแว ||๒||  บิฆนั 
บินาซนั ซภั ดุค นาซนั คุร จรัณี มนั ลากา ||  คุณ กาวตั อะจุต อบินาซี อนัเดน็ ฮรั รังค ์ยากา ||๓||  มนั อิเช เซอี พลั 
ปาเอ ฮรั กี กะทา สุเฮลี ||  อาด อนัตฺ มตัถฺ นานกั โก โซ ปรัภ โฮอา เบลี ||๔||๑๖||๒๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปดา ||  
บินแซ โม่ห์ เมรา อรั เตรา บินแซ อปันี ต่ารี ||๑||  ซนัโตห์ เอห์้ฮา บตาโวห์่ การี ||  เยต็ ห่อแม กรับ นิวารี ||๑|| รเฮา ||  
สรับ   ปู๋ ต ปารบรัมห์ กรั มาเนอา โฮวาน ํสกลั เรนารี ||๒||  เปเคโอ ปรัภ ญีโอ อปัแน ซงัเก จูแก ปีต ประมารี ||๓||  
ออคถั  นาม นิรมลั ยลั อมัฤต ปาอีแอ คุรู ดุอารี ||๔||  กโฮ่ นานกั ยสิ มสัตกั ลิเคอา เตส็ คุร เมล็ โรค บิดารี 
||๕||๑๗||๒๘||    
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 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สกลั บนสัปัต แม่ห์ แบซนัตรั สกลั ดูตถฺ แม่ห์ ก๋ีอา ||  อูจ นีจ แม่ห์ โยต สมาณี  กทั กทั มาโถ่ ยอีา ||๑||  ซนัโตห์ กทั 
กทั รเฮอา สมาเฮโอ ||  ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ   แม่ห์ ยลั ทลั รมยัอา อาเฮโอ  ||๑|| รเฮา ||  คุณ นิถาน นานกั ยสั กาแว 
สตัคุร ปะรัม จุกายโอ ||  สรับ   นิวาซี สดา อเลปา ซภั แม่ห์ รเฮอา สมายโอ ||๒||๑||๒๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก 
ซิมรัณ โฮย อนนัดา บินแซ ยนมั มรัณ แป๋ ดุคี ||  จาร ปะดารัท เนาว ์เน็ถ ปาแวห์ บฮุร นา ตริสนา ปุกคี ||๑||  ยา โก 
นาม แลต ตู ซุคี ||  ซาส ซาส ติอ่าโวห์ ธากรุ โก มนั ตนั ญีอะเร มุคี ||๑|| รเฮา ||  ซานตฺํ ปาแวห์ โฮแวห์่ มนั ซีตลั 
อคนั นา อนัตรั ตุคี ||  คุร นานกั โก ประภู ดิคายอา ยลั ทลั ตริภวณั รุคี ||๒||๒||๓o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กาม กโรถ 
โลภ จู่ธ นินดา เอน็ เต อาป ฉะดาโวห์ ||  เอห์้  ป่ีตรั เต เอน็ โก ดาโรห์ อาปัน นิกทั บุลาโวห์่ ||๑||  อปันี     เบถ็ อาป 
ยนาโวห์ ||  ฮรั ยนั มงัคลั กาโวห์่ ||๑|| รเฮา ||  บิซรั น่าฮี กบัฮู ฮีเอ เต เอห์้  เบถ็ มนั แม่ห์ ปาโวห์ ||  คุร ปูรา เป่เทโอ 
วดัป่ากี ยนั นานกั กะแตห์ นา ต่าโวห์ ||๒||๓||๓๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก ซิมรัณ ซภั กชั ปาอีแอ บิรที ก๋าล นา 
ยาอี ||  เตส็ ปรัภ เตอาก อวรั กตั ราโจห์ โย ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาอี ||๑||  ฮรั ฮรั ซิมโร่ห์ ซนัตฺ โคปาล ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ 
นาม ติอ่าโวห์ ปูรัน โฮแว ก่าลา ||๑|| รเฮา ||  ซาร สมาแล เน็ต ปรัตปาแล เปรม แซ่ฮตั กลั ลาแว ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ 
ตุมเร บิสรัต ยกตั ยวีนั แกเซ ปาแว ||๒||๔||๓๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  อบินาซี ยอีนั โก ดาตา ซิมรัต   ซภั มลั โคอี ||  
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คุณ นิถาน ปักตนั โก บรัตนั บิรลา ปาแว โกอี ||๑||  เมเร มนั ยปั คุร โคปาล ปรัภ โซอี ||  ยากี สรัณ ปัยอาน ํซุค 
ปาอีแอ บาฮุร ดูค นา โฮอี ||๑|| รเฮา ||  วดัป่ากี ซ่าถซงัค ์ปราปัต เตน็ เป่ทตั ดุระมตั โคอี ||    
     
 เตน็ กี ตู๋ร นานกั ดาส บาแช ยนิ ฮรั นาม ริแด ปโรอี ||๒||๕||๓๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ยนมั ยนมั เก ดูค นิวาแร ซูกา 
มนั ซาถ่าแร ||  ดรัซนั เป่ทตั โหต นิฮาลา ฮรั กา นาม บีจาแร ||๑||  เมรา แบด คุรู โควนิดา ||  ฮรั ฮรั นาม ออคถั  มุค 
เดแว กาแท ยมั กี พนัถ่า ||๑|| รเฮา ||  ซมัรัท ปุรัค ปูรัน บิถ่าเต อาเป   กรัแณฮารา ||  อปันา ดาส ฮรั อาป อุบาเรอา 
นานกั นาม อถ่ารา ||๒||๖||๓๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  อนัตรั กี กตั ตุม ฮี ยานี ตุจฉฺ ฮี ป้าเฮ นิเบโร ||  บคสั แล่ห์ ซาฮิบ 
ปรัภ อปัเน ลาค คเต กรั เพโร ||๑||  ปรัภ ญี ตู เมโร ธากรุ เนโร ||  ฮรั จรัณ สรัณ โม่ห์ เจโร ||๑|| รเฮา ||  เบสุมาร 
เบอนัตฺ สุอามี อูโจ  กนีุ กะเฮโร ||  กาท ซิลกั กีโน อปัโน ดาสฺโร ตอ นานกั กฮ่า นิโห่โร ||๒||๗||๓๕||  โซรัธ ม: ๕ ||  
เป๋ย กริปาล คุรู โควนิดา สกลั มโนรัท ปาเอ ||  *อสัเทร็ เป๋ย ลาก ฮรั จรัณี โควนิดฺ เก คุณ กาเอ ||๑||  ปะโล สะมูรัต 
ปูรา ||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ นาม ยปั วาเย อนัฮดั ตูรา ||๑|| รเฮา ||  มิเล สุอามี ปรีตมั อปัเน   กัร๋ มนัดรั ซุคดาอี ||  
ฮรั นาม นิถาน นานกั ยนั ปายอา สกัลี อิช ปุยาอี ||๒||๘||๓๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เก จรัน บะเซ ริด ป่ีตรั ซุภ 
ลคณั ปรัภ กีเน ||  เป๋ย กริปาล ปูรัน ปัรเมซรั นาม นิถาน มนั จีเน ||๑||  เมโร คุร รัควาโร มีต ||  ดูณ จอูณี เด วเดอาอี 
โซ่ภา นีตา นีต ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ปรัภ สกลั อุถ่าเร  ดรัซนั เดคณัฮาเร ||  คุร ปูเร กี อะจรัจยฺ วเดอาอี นานกั สดั 
บลัฮาเร ||๒||๙||๓๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัจนั กะโร นาม ตัน๋ นิรมลั ทาตี อะกมั อปารฺ ||  บิลชั บิโนด อานนัดฺ ซุค 
มาโณ่ห์ คาย ยโีวห์ ซิกข ์ปัรวาร ||๑||  ฮรั เก จรัน กมลั อาถารฺ ||  ซนัตฺ ประสาด ปายโอ สจั โบฮิท จรั ลัง่โฆ บิค 
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ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  เป๋ย กริปาล ปูรัน อบินาซี อาแปห์ กีนี ซาร ||  เปค เปค นานกั บิกซาโน นานกั น่าฮี สุมาร 
||๒||๑o||๓๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูแร อปันี กลั ต่ารี ซภั กทั อุปย ีดยัอา ||  อาเป   เมล วดาอี กีนี กซุลั เคม ซภั 
เป่ยอา ||๑||  สตัคุร ปูรา เมแร นาล ||    
     
 ปารบรัมห์ ยปั สดา นิฮาล || รเฮา ||  อนัตรั บา้ฮรั ทาน ทนนัตรั ยตั กตั เปโค โซอี ||  นานกั คุร ปายโอ วดัป่ากี เตส็ 
เยวดั อวรฺั นา โกอี ||๒||๑๑||๓๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซูค มงัคลั กเลอาณ แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น ปรัภ เก จรัณ นิฮาเรอา ||  
ราคณัฮาแร ราเคโอ บาริก สตัคุร ตาป อุตาเรอา ||๑||  อุบเร สตัคุร กี ซรัณาอี ||  ยา กี เซว นา บิรที ยาอี ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ 
แม่ห์ ซูค บา้ฮรั พนุ ซูคา ปรัภ อปัเน   เป๋ย ดยัอาลา ||  นานกั บิฆนั นา ลาแก โกอู เมรา ปรัภ โฮอา กิรปาลา 
||๒||๑๒||๔o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซาถู่   ซงัค ์เป่ยอา มนั อุดมั  นาม รตนั ยสั กาอี ||  เมท็ กอี จินตา ซิมมรั อนนัตา 
ซากรั ตเรอา ป่าอี ||๑||  ฮิรแด ฮรั เก จรัณ วซาอี ||  ซุค ปายอา แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปย ีโรคา ก่าณ มิทาอี || รเฮา ||  เกอา คุณ 
เตเร อาค วคาณา กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  นานกั ปะกตั เป๋ย อบินาซี อปันา ปรัภ เป่ยอา สฮาอี  ||๒||๑๓||๔๑||  โซรัธ 
ม: ๕ ||  เกย กะเลส โรค ซภั นาเซ ปรัภ อปัแน กิรปา ต่ารี ||  อาธ แป้ฮรั อาราโถ่ห์ สุอามี ปูรัน ก๋าล ฮมารี ||๑||  ฮรั 
ญีโอ ตู ซุค ซมัปัต ราส ||  ราค แล่ห์ ป่าอี เมเร โก ปรัภ อาแก อรัดาส || รเฮา ||  โย มาโก โซอี โซอี ปาโว อปัเน คซมั 
ปะโหร่ซา ||  กโฮ่ นานกั คุร ปูรา เป่เทโอ มิเทโอ สกลั อนัเดสา ||๒||๑๔||๔๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั คุร 
สตัคุร อปันา สกัลา ดูค มิทายอา ||  ตาป โรค เกย คุร บจันี มนั อิเช พลั ปายอา ||๑||  เมรา คุร ปูรา ซุคดาตา ||  กรัณ 
การัณ ซมัรัท สุอามี ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา || รเฮา ||  อนนัดฺ บิโนด มงัคลั คุณ กาโวห์่ คุร นานกั เป๋ย ดยัอาลา ||  แย แย 
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การ เป๋ย ญกั ป่ีตรั โฮอา ปารบรัมห์ รัควาลา ||๒||๑๕||๔๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมัรี กะณตั นา กะณีอา กาอี อปัณา 
บิรัด ปะชาณ ||  หาท เดย ์ราเค กรั อปัเน   สดา สดา รังค ์มาณ ||๑||  ซาจา ซาฮิบ สดั เมฮรัวาณ ||  บนัถฺ ปายอา เมแร 
สตัคุร ปูแร โฮอี สรับ   กเลอาณ || รเฮา ||  ญีโอ ปาย เป็นดฺ เยน็ ซาเยอา ดิตา แปนณั คาณ ||  อปัเณ ดาส กี อาป แปจยฺ 
ราคี นานกั สดั กรุบาณ ||๒||๑๖||๔๔||    
     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ดุรัต กวายอา ฮรั ปรัภ อาเป   ซภั ซนัซาร อุบาเรอา ||  ปารบรัมห์ ปรัภ กิรปา ต่ารี อปัณา บิรัด 
สมาเรอา ||๑||  โฮอี ราเย ราม กี รัควาลี ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานดั คุณ กาโวห์่ มนั ตนั เดห์้ สุคาลี    || รเฮา ||  ปะติต 
อุถ่ารัณ  สตัคุร เมรา โม่ห์ เตส็ กา ปัรหวา่ซา ||  บคสั เลย ซภั สจัแจ ซาฮิบ ซุณ      นานกั กี อรัดาซา ||๒||๑๗||๔๕||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  บคัเซอา ปารบรัมห์ ปัรเมซรั สกัเล โรค บิดาเร ||  คุร ปูเร กี ซรัณี อุบเร การัจ สกลั สวาเร ||๑||  
ฮรั ยนั ซิมเรอา นาม อถารฺ ||  ตาป อุตาเรอา สตัคุร ปูแร อปัณี กิรปา ต๋าร || รเฮา ||  สดา อนนัดฺ กแร่ห์ เมเร เปอาเร ฮรั 
โควดิ คุร ราเคอา ||  วดัดี วเดอาอี นานกั กรัเต กี สาจ สบดั สตั ป่าเคอา ||๒||๑๘||๔๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  เป๋ย 
กริปาล สุอามี เมเร เตต็ ซาแจ ดรับาร ||  สตัคุร ตาป กวายอา ป่าอี ธานฎํ ปอี ซนัซาร ||  อปัเณ ญีอ ์ยนัตฺ อาเป   ราเค 
ยแมห์ กีโอ หทัตาร ||๑||  ฮรั เก จรัณ ริแด อุร ต๋าร ||  สดา สดา ปรัภ ซิมรีแอ ป่าอี ดุค เกล็บิค กาทณัฮาร ||๑|| รเฮา ||  
เตส็ กี ซรัณี อูบแร ป่าอี เยน็ รเจอา ซภั โกย ||  กรัณ การัณ ซมัรัท โซ ป่าอี สจัแจ สจัจี โซย ||  นานกั ประภู ติอ๋าอีแอ 
ป่าอี มนั ตนั ซีตลั โฮย ||๒||๑๙||๔๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัโตห์ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  ซุค ซากรั ปรัภ วสิโร น่าฮี 
มนั จินเดอะรา พลั ปาอี ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร ปูแร ตาป กวายอา อปัณี กิรปา ต่ารี ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ย ดยัอาลา ดุค 
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มิเทอา ซภั ปัรวารี ||๑||  สรับ   นิถาน มงัคลั รัส รูปา ฮรั กา นาม อปาโร ||  นานกั ปัต ราคี ปัรเมซรั อุถะเรอา ซภั 
ซนัซาโร ||๒||๒o||๔๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  เมรา สตัคุร รัควาลา โฮอา ||  ต๋าร กริปา ปรัภ หาท เด ราเคอา ฮรั โควดิ 
นวา นิโรอา ||๑|| รเฮา ||  ตาป เกยอา ปรัภ อาป มิทายอา ยนั กี ลาจยฺ รคาอี ||  ซ่าถซงัคตั เต ซภั พลั ปาเอ สตัคุร แก 
บลั ยานอีํ ||๑||  หะลตั ปะลตั ปรัภ โดแว สวาเร ฮมัรา คุณ เอากณุ นา บีจาเรอา ||    
     
 อะทลั บจนั นานกั คุร เตรา สพลั กรั มสัตกั ต่าเรอา ||๒||๒๑||๔๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยนัตรึ ซภั เตส็ เก กีเอ 
โซอี ซนัตฺ สฮาอี  ||  อปัเน   เซวกั กี อาเป   ราแค ปูรัน ไป๋ บดาอี ||๑||  ปารบรัมห์ ปูรา เมแร นาล ||  คุร ปูแร ปูรี ซภั 
ราคี โฮเอ สรับ   ดยัอาล ||๑|| รเฮา ||  อนัเดน็ นานกั นาม ติอ๋าเอ ญีอ ์ปราน กา ดาตา ||  อปัเน   ดาส โก กนัธฺ ลาย 
ราแค เยว็ บาริก เป็ต มาตา ||๒||๒๒||๕o||    
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมล็ ปันโจห์ นฮี แซ่ห์ซา จุกายอา ||  ซิกดาโรห์ แน่ห์ ปะตีอายอา ||  อุมราโวห์่ อาแก เจ่รา ||  เมล็ รายนั ราม นิเบรา 
||๑||  อบั ดู่ดนั กะแตห์ นา ยาอี ||  โคบิด เป่เท คุร โกซาอี || รเฮา ||  อายอา  ปรัภ ดรับารา ||  ตา สักลี มิที ปูการา ||  
ลบตัถฺ อาปณี  ปาอี ||  ตา กตั อาแว   กตั ยาอี ||๒||  แตห์้ สาจ นิอาย นิเบรา ||  อูฮา ซมั  ธากรุ ซมั  เจรา ||  อนัตรัยามี 
ยาแน ||  เบน็ โบลตั อาป ปะชาแน ||๓||  สรับ   ทาน โก รายา ||  แตห์้ อนัฮดั สบดั อะกายา ||  เตส็ แป้ห์ เกอา จตุราอี 
||  เมล็ นานกั อาป กวาอี ||๔||๑||๕๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮิรแด นาม วซายเอห์ ||  กัร๋ แบเธ คุรู ติอ่าเอห์ ||  คุร ปูแร 



655 

สจั กะเฮอา ||  โซ ซุค ซาจา ลเฮอา ||๑||  อปันา โฮยโอ คุร เมฮรัวานา ||  อนดั ซูค กเลอาณ มงัคลั เซ็ว กัร๋ อาเอ กรั 
อิสนานา || รเฮา ||  ซาจี คุร วเดอาอี ||  ตา กี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา ||  คุร เป่ทตั มนั โอม่าฮา ||๒||  
สกลั ปราชตั ลาเท ||  เมล็ ซ่าถซงัคตั แก ซาเท ||  คุณ นิถาน ฮรั นามา ||  ยปั ปูรัน โฮเอ กามา ||๓||  คุร กีโน มุกตั 
ดุอารา ||  ซภั สริสทฺ กแร แยการา ||  นานกั ปรัภ เมแร ซาเท ||  ยนมั มรัณ แป๋ ลาเท ||๔||๒||๕๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  
คุร ปูแร กิรปา ต่ารี ||  ปรัภ ปูรี โลจฺ ฮมารี ||  กรั อิสนาน กแร่ห์ อาเอ ||  อนดั มงัคลั ซุค ปาเอ ||๑||  ซนัโตห์ ราม นาม 
นิสตะรีแอ ||  อูธตั แบธตั ฮรั ฮรั ติอ๋าอีแอ อนัเดน็ สุกริต กรีแอ ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซนัตฺ กา มารัก ตะรัม กี ปอรี โก วดัป่ากี ปาเอ ||  โกท ยนมั เก เกล็บิค นาเซ ฮรั จรัณี จิต ลาเอ ||๒||  อุสตตั กแร่ห์ 
สดา ปรัภ อปัเน เยน็ ปูรี กลั ราคี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เป๋ย ปวติตรา สตัคุร กี สจั ซาคี ||๓||  บิฆนั บินาซนั ซภั ดุค นาซนั 
สตัคุร นาม ดริรายอา ||  โคเอ ปาป เป๋ย ซภั ปาวนั ยนั นานกั ซุค กัร๋ อายอา  ||๔||๓||๕๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซาฮิบ 
กนีุ กะเฮรา ||  กัร๋ ลสักรั ซภั เตรา ||  รัควาเล คุร โคปาล ||  ซภั ญีอ ์เป๋ย ดยัอาลา ||๑||  ยปั อนดั รโฮ่ คุร จรัณา ||  ป๋อ 
กะแตห์ นฮี ปรัภ ซรัณา || รเฮา ||  เตเรอา ดาซา ริแด มุรารี ||  ปรัภ อบัจลั นีว อุซารี ||  บลั ตัน๋ ตะกีอา เตรา ||  ตู ป่าโร 
ธากรุ เมรา ||๒||  เยน็ เยน็ ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  โซ ปรัภ อาป ตรายอา ||  กรั กิรปา นาม รัส ดีอา ||  กซุลั เคม ซภั ทีอา 
||๓||  โฮเอ ประภู สฮาอี  ||  ซภั อุธ ลากี ปาอี ||  ซาส ซาส ปรัภ ติอ๋าอีแอ ||  ฮรั มงัคลั นานกั กาอีแอ ||๔||๔||๕๔||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดา ||  ปรัภ มิเลโอ มนั ป่าวนัดา ||  ปูแร คุร กิรปา ต่ารี ||  ตา กตั ไป๋ ฮมารี ||๑||  
ฮรั กี เปรม ปะกตั มนั ลีนา ||  เน็ต บาเย อนัฮตั บีนา || รเฮา ||  ฮรั จรัณ กี โอท สตาณี ||  ซภั จูกี กาณ โลกาณี  ||  



656 

ญกัยวีนั ดาตา ปายอา ||  ฮรั รสกั รสัก คุณ กายอา ||๒||  ปรัภ กาเทอา ยมั กา พาซา ||  มนั ปูรัน โฮอี อาซา ||  แยห์ 
เปคา แตห์้ โซอี ||  ฮรั ปรัภ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ ราเค ||  ซภั ยนมั ยนมั ดุค ลาเท ||  นิรภอ นาม 
ติอ๋ายอา ||  อะทลั ซุค นานกั ปายอา ||๔||๕||๕๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ธาฎ ปาอี กรัตาเร ||  ตาป โฉด เกยอา ปัรวาเร ||  
คุร ปูแร แฮ ราคี ||  สรัณ สจัเจ กี ตากี ||๑||  ปัรเมซรั อาป โฮอา รัควาลา ||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ซุค คิน แม่ห์ อุปเย มนั 
โฮอา สดา สุคาลา || รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ดีโอ ดารู ||  เตน็ สักลา โรค บิดารู ||  อปัณี กิรปา ต่ารี ||  เตน็ สกัลี บาต สวารี  
||๒||  ปรัภ อปันา บิรัด สมาเรอา ||  ฮมัรา คุณ เอากณุ นา บีจาเรอา ||  คุร กา สบดั เป่ยโอ ซาคี ||    
     
 เตน็ สกัลี ลาจยฺ ราคี ||๓||  โบลายอา โบลี เตรา ||  ตู ซาฮิบ คุณี กะเฮรา ||  ยปั นานกั นาม สจั ซาคี ||  อปัเน   ดาส กี 
แปจยฺ ราคี ||๔||๖||๕๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  เวจ็ กรัตา ปุรัค คโลอา ||  วาล นา วงิกา โฮอา ||  มยนั คุร อานดํา  ราเซ ||  
ยปั ฮรั ฮรั เกล็วคิ นาเซ ||๑||  ซนัโตห์ รามดาสฺ สะโรวรั นีกา ||  โย นาแว โซ กลุ ตราแว อุถาร โฮอา แฮ ญี กา ||๑|| 
รเฮา ||  แย แย การ ญกั กาแว ||  มนั จินเดอะเร พลั ปาแว ||  สฮี สลามตั นาย อาเอ || อปัณา ประภู ติอ๋าเอ ||๒||  ซนัตฺ 
สะโรวรั นาแว ||  โซ ยนั ปะรัม กตั ปาแว ||  มแร นา อาแว   ยาอี ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอี ||๓||  เอห์้ บรัมห์ บิจารฺ โซ 
ยาแน ||  ยสิ ดยัอาล โฮย ปักหวา่แน ||  บาบา นานกั ปรัภ ซรัณาอี ||  ซภั จินตา กะณตั มิทาอี ||๔||๗||๕๗||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ นิบาฮี ปูรี ||  กาอี บาต นา รฮีอา อูรี  ||  คุร จรัน ลาย นิสตาเร ||  ฮรั ฮรั นาม สะหม่าเร ||๑||  
อปัเน ดาส กา สดา รัควาลา ||  กรั กิรปา อปัเน   กรั ราเค มาต ปิตา เยว็ ปาลา ||๑|| รเฮา ||  วดัป่ากี สตัคุร ปายอา ||  
เยน็ ยมั กา ปันทฺ มิทายอา ||  ฮรั ปะกตั ป๋าย จิต ลากา ||  ยปั ยแีวห์ เซ วดัป่ากา ||๒||  ฮรั อมัฤต บาณี กาแว ||  ซ่าถ่า กี 
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ตู่รี นาแว ||  อปันา นาม อาเป   ดีอา ||  ปรัภ กรัณฮาร รัค ลีอา ||๓||  ฮรั ดรัซนั ปราน อถ่ารา ||  เอห์้ ปูรัน บิมลั บีจารา 
||  กรั กิรปา อนัตรัยามี ||  ดาส นานกั สรัณ สุอามี ||๔||๘||๕๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูแร จรันี ลายอา ||  ฮรั ซงัค ์
สฮาอี  ปายอา ||  แยห์ ยาอีแอ ตะฮ่า สุเฮเล ||  กรั กิรปา ปรัภ เมเล ||๑||  ฮรั คุณ กาโวห์่ สดา สุผา่อี ||  มนั จินเด สกัเล 
พลั ปาโวห์ ญีอ ์แก ซงัค ์สฮาอี  ||๑|| รเฮา ||  นาราเอณ็ ปราณ อถ่ารา ||  ฮมั ซนัตฺ ยนาน ํเรนารา ||  ปะติต ปุนีต กรั 
ลีเน ||  กรั กิรปา ฮรั ยสั ดีเน ||๒||  ปารบรัมห์ กเร ปรัตปาลา ||  สดั ญีอ ์ซงัค ์รัควาลา ||  ฮรั เดน็ แรน กีรตนั กาอีแอ ||  
บฮุร นา โยนี ปาอีแอ ||๓||  ยสิ เดแว ปุรัค บิถ่าตา ||  ฮรั รัส เตน็ ฮี ยาตา ||  ยมักงักรั เนร นา อายอา  ||  ซุค นานกั 
ซรัณี ปายอา ||๔||๙||๕๙||    
     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูแร กีตี ปูรี ||  ปรัภ เราว ์รเฮอา ป่ัรปูรี ||  เคม กซุลั เป่ยอา อิสนานา ||  ปารบรัมห์ วโิทห์ 
กรุบานา ||๑||  คุร เก จรัน กวลั ริด ต่าเร ||  บิฆนั นา ลาแก เตล็ กา โกอี การัจ สกลั สวาเร ||๑|| รเฮา ||  เมล็ ซาถู่   
ดุระมตั โคเอ ||  ปะติต ปุนีต ซภั โฮเอ ||  รามดาส สะโรวรั นาเต ||  ซภั ลาเท ปาป กมาเต ||๒||  กุน โคบินดฺ เน็ต 
กาอีแอ ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ติอ๋าอีแอ ||  มนั บานชํตั พลั ปาเอ ||  คุร ปูรา ริแด ติอ๋าเอ ||๓||  คุร โคปาล อานนัดา ||  ยปั ยปั 
ยแีว ปัรมานนัดา ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ||  ปรัภ อปันา บิรัด รคายอา ||๔||๑o||๖o||  ราก โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  แดห์้ 
ดิส ฉะตรึ เมฆ กะทา กทั ดามนั จะมกั ดรายโอ ||  เซจยฺ อิเกลี นีด แน่ห์ แนแน่ห์ เป็ร ปัรเดส ซิถ่ายโอ ||๑||  ฮุณ นฮี 
ซนัเดสฺโร มายโอ ||  เอก โกสโร เซ็ถ กะรัต ลาล ตบั จตุร ปาตโร อายโอ  || รเฮา ||  เกว็ บิสแร เอห์้ ลาล เปอาโร สรับ   
กณา ซุคดายโอ ||  มนัดรั จรั แก ปันทฺ นิฮาโร แนน นีร ป๋ัร อายโอ  ||๒||  ฮอ ฮอ ปีต เป่ยโอ แฮ บีโจ ซุนตฺ เดส 
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นิกทายโอ ||  ปานบ่ีํรี เก ปาต ปัรโด เบน็ เปเค ดูรายโอ ||๓||  เป่ยโอ กิรปาล สรับ   โก ธากุร สกัโร ดูค มิทายโอ ||  
กโฮ่ นานกั ห่อแม ปีต คุร โคอี ตอ ดยัอาร บีธโล ปายโอ ||๔||  ซภั รเฮโอ อนัเดสฺโร มายโอ ||  โย จา้หตั โซ คุรู 
มิลายโอ ||  สรับ   กุนา เน็ถ รายโอ || รเฮา ดูยา ||๑๑||๖๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กอี บโฮร บนัดี โชร นิรังการ ดุคดารี ||  
กะรัม นา ยาณา ตะรัม นา ยาณา โล่บี มายอาถ่ารี ||  นาม ปะเรโอ ปะกตั โควนิดฺ กา เอห์้  ราโค่ห์ แปจยฺ ตุมารี ||๑||  
ฮรั ญีโอ นิมาเณอา ตู มาณ ||  นิจีเยอา จีจยฺ กเร เมรา โควนิดฺ เตรี กดุรัต โก กรุบาณ || รเฮา ||  แยซา บาลกั ป๋าย สุผา่อี 
ลคั อปัราถ กมาแว ||  กรั อุปเดส จิรเก บโฮ่ ป่าตี บฮุร ปิตา กลั ลาแว ||  ปิชเล ออคุณ บคสั เลย ปรัภ อาแก มารัก 
ปาแว ||๒||  ฮรั อนัตรัยามี ซภั เบถ็ ยาแณ ตา กิส แป้ห์ อาค สุณาอีแอ ||  แกห์้แณ กะทนั นา ป่ีแย โคบินดฺ ฮรั ป่าแว 
แปจยฺ รคาอีแอ ||  อวรั โอท แม สกัลี เดคี เอก็ เตรี โอท รฮาอีแอ ||๓||    
     
 โฮย ดยัอาล กิรปาล ปรัภ ธากรุ อาเป   สุแณ เบนนัตี ||  ปูรา สตัคุร เมล มิลาแว ซภั จูแก มนั กี จินตี ||  ฮรั ฮรั นาม 
เอาคดั มุค ปายอา ยนั นานกั ซุค วซนัตี ||๔||๑๒||๖๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั ปรัภ เป๋ย อนนัดา ดุค 
กะเลส ซภั นาเธ ||  กนุ กาวตั ติอ่าวตั ปรัภ อปันา การัจ สกัเล ซานเํธ ||๑||  ญกัยวีนั นาม ตุมารา ||  คุร ปูเร ดีโอ 
อุปเดซา ยปั ป่อยลั ปารฺ  อุตารา || รเฮา ||  ตูแฮ มนัตรี สุแน่ห์ ปรัภ ตูแฮ ซภั กิช กรัแณฮารา ||  ตู อาเป   ดาตา อาเป   
ปุกตา เกอา เอห์้ ยนัตฺ วจิารา ||๒||  เกอา คุณ เตเร อาค วคาณี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  เปค เปค ยแีว ปรัภ อปันา 
อะจรัจยฺ   ตุแมห์ วดาอี ||๓||  ต๋าร อนุกแร่ห์ อาป ปรัภ สวามี   ปัต มตั กีนี ปูรี ||  สดา สดา นานกั บลัฮารี บาโช 
ซนัตา ตู่รี ||๔||๑๓||๖๓||  โซรัธ ม: ๕ ||  คุร ปูรา นมสักาเร ||  ปรัภ ซภัเภ กาจยฺ สวาเร ||  ฮรั อปัณี กิรปา ต่ารี ||  ปรัภ 
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ปูรัน แปจยฺ สวารี  ||๑||  อปัเน ดาส โก เป่ยโอ สฮาอี  ||  สกลั มโนรัท กีเน กรัแต อูณี บาต นา กาอี || รเฮา ||  กรัแต 
ปุรัค ตาล ดิวายอา ||  ปิแช ลกั จลี มายอา ||  โตท นา กตัฮู อาแว   ||  เมเร ปูเร สัตคุร ป่าแว ||๒||  ซิมมรั ซิมมรั 
ดยัอาลา ||  ซภั ญีอ ์เป๋ย กิรปาลา ||  แย แย การ กซุาอี ||  เยน็ ปูรี บณตั บณาอี ||๓||  ตู ป่าโร สุอามี โมรา ||  เอห์้ ปุน 
ปะดารัท เตรา ||  ยนั นานกั เอก ติอ๋ายอา ||  สรับ   พลา ปุน ปายอา ||๔||๑๔||๖๔||    
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ดุปเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รามดาสฺ สะโรวรั นาเต ||  ซภั อุตเร ปาป กมาเต ||  นิรมลั โฮเอ กรั อิสนานา ||  คุร ปูแร กีเน ดานา ||๑||  ซภั กซุลั 
เคม ปรัภ ต่าเร ||  สฮี สลามตั ซภั โทก อุบาเร คุร กา สบดั วจีาเร || รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์มลั ลาที ||  ปารบรัมห์ เป่ยโอ 
ซาที ||  นานกั นาม ติอ๋ายอา ||  อาด ปุรัค ปรัภ ปายอา ||๒||๑||๖๕||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  เยต็ ปารบรัมห์ จิต อายอา  || 
โซ กัร๋ ดอี วซายอา ||    
     
 ซุค ซากรั คุร ปายอา ตา แซ่ห์ซา สกลั มิทายอา ||๑||  ฮรั เก นาม กี วเดอาอี ||  อาธ แป้ฮรั คุณ กาอี ||  คุร ปูเร เต ปาอี 
|| รเฮา ||  ปรัภ กี อกทั กะห่าณี ||  ยนั โบแล่ห์ อมัฤต บาณี ||  นานกั ดาส วคาณี ||  คุร ปูเร เต ยาณี ||๒||๒||๖๖||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๕ ||  อาแก ซุค คุร ดีอา ||  ปาแช กซุลั เคม คุร กีอา ||  สรับ   นิถาน ซุค ปายอา ||  คุร อปันา ริแด ติอ๋ายอา ||๑||  
อปัเน สตัคุร กี วเดอาอี ||  มนั อิเช พลั ปาอี ||  ซนัโตห์ เดน็ เดน็ จะเเร สวาอี  || รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เป๋ย ดยัอาลา 
ปรัภ อปัเน กรั ดีเน ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย มิเล โคปาล นานกั สาจ ปะตีเน ||๒||๓||๖๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กา สบดั 
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รัควาเร ||  จอกี จอกิรัด ฮมาเร ||  ราม นาม มนั ลากา ||  ยมั ลยาย กรั ป่ากา ||๑||  ปรัภ ญี ตู เมโร ซุคดาตา ||  บนัถัน่ 
กาท กเร มนั นิรมลั ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา || รเฮา ||  นานกั ปรัภ อบินาซี ||  ตากี เซว นา บิรที ยาซี ||  อนดั กแร่ห์ เตเร 
ดาซา ||  ยปั ปูรัน โฮอี อาซา ||๒||๔||๖๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร อปัเน   บลัฮารี ||  เยน็ ปูรัน แปจยฺ สวารี  ||  มนั 
จินเดอา พลั ปายอา ||  ปรัภ อปันา สดา ติอ๋ายอา ||๑||  ซนัโตห์ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||  กรัณ การัณ ปรัภ โซอี || รเฮา 
||  ปรัภ อปัแน วรั ดีเน ||  สกลั ญีอ ์วสั กีเน ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ||  ตา สกัเล ดูค มิทายอา ||๒||๕||๖๙||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๕ ||  ตาป กวายอา คุร ปูเร ||  วาเย อนัฮดั ตูเร ||  สรับ   กเลอาณ ปรัภ กีเน ||  กรั กิรปา อาป ดีเน ||๑||  เบดนั 
สตัคุร อาป กวาอี ||  ซิกข ์ซนัตฺ ซภั ซรัเซ โฮเอ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอี || รเฮา ||  โย มงัแกห์ โซ เลแวห์่ ||  ปรัภ อปัเณอา  
ซนัตา เดแวห์่ ||  ฮรั โควดิ ปรัภ ราเคอา ||  ยนั นานกั สาจ สุป่าเคอา ||๒||๖||๗o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  โซอี กราย โย 
ตุตถฺ ป่าแว ||  โม่ห์ เซอาณปั กะชู นา อาแว   ||  ฮมั บาริก ตอ ซรัณาอี ||  ปรัภ อาเป   แปจยฺ รคาอี ||๑||  เมรา มาต ปิตา 
ฮรั รายอา ||  กรั กิรปา ปรัตปาลนั ลากา กรี เตรา กรายอา || รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ เตเร ต่าเร ||  ปรัภ โดรี หาท ตุมาเร ||    
     
 เย กราแว โซ กรัณา ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณา ||๒||๗||๗๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั นาม ริแด โปรยอา ||  ซภั กาจยฺ 
ฮมารา โฮยอา ||  ปรัภ จรัณี มนั ลากา ||  ปูรัน ยา เก ป่ากา ||๑||  เมล็ ซ่าถซงัค ์ฮรั ติอ๋ายอา ||  อาธ แป้ฮรั อราเถ่โอ ฮรั 
ฮรั มนั จินเดอา พลั ปายอา || รเฮา ||  ปะรา ปูรฺบลา องักรุ ยาเกอา ||  ราม นาม มนั ลาเกอา ||  มนั ตนั ฮรั ดะรัส 
สมาแว ||  นานกั ดาส สจัเจ คุณ กาแว ||๒||๘||๗๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เมล็ ประภู จิตาเรอา ||  การัจ ซภั 
สวาเรอา           ||  มนัดา โก นา อลาเอ  ||  ซภั แย แย การ สุณาเอ ||๑||  ซนัโตห์ ซาจี สรัณ สุอามี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั หาท 
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ติแซ แก โซ ปรัภ อนัตรัยามี || รเฮา ||  กรัตบั ซภั สวาเร ||  ปรัภ อปันา บิรัด สมาเร ||  ปะติต ปาวนั ปรัภ นามา ||  ยนั 
นานกั สดั กรุบานา ||๒||๙||๗๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ ซาจยฺ สวาเรอา           ||  เอห์้ ลโฮรา คุรู อุบาเรอา ||  
อนดั กแร่ห์ เป็ต มาตา ||  ปัรเมซรั ญีอ ์กา ดาตา ||๑||  ซุภ จิตวนั ดาส ตุมาเร ||  ราแค่ห์ แปจยฺ ดาส อปัเน   กี การัจ 
อาป สวาเร || รเฮา ||  เมรา ปรัภ ปัรอุปการี ||  ปูรัน กลั เยน็ ต่ารี ||  นานกั ซรัณี อายอา  ||  มนั จินเดอา พลั ปายอา 
||๒||๑o||๗๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  สดา สดา ฮรั ยาเป ||  ปรัภ บาลกั ราเค อาเป   ||  ซีตลา ธาก รฮาอี ||  บิฆนั เกย ฮรั 
นาอี ||๑||  เมรา ปรัภ โฮอา สดา ดยัอาลา ||  อรัดาส สุณี ปะกตั อปัเน   กี ซภั ญีอ ์เป่ยอา กิรปาลา || รเฮา ||  ปรัภ กรัณ 
การัณ ซมัราทา ||  ฮรั ซิมรัต   ซภั ดุค ลาทา ||  อปัเณ ดาส กี สุณี เบนนัตี ||  ซภั นานกั ซุค สวนัตี ||๒||๑๑||๗๕||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  อปันา คุรู ติอ๋าเอ ||  เมล็ กซุลั เซตี กัร๋ อาเอ ||  นาแม กี วเดอาอี ||  เตส็ กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑||  
ซนัโตห์ ฮรั ฮรั ฮรั อาราโถ่ห์ ||  ฮรั อาราถ ซภัโภ กิช ปาอีแอ การัจ สกัเล ซ่าโถ่ห์ || รเฮา ||  เปรม ปะกตั ปรัภ ลากี ||  
โซ ปาเอ ยสิ วดัป่ากี ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา ||  เตน็ สรับ   ซุคา พลั ปายอา ||๒||๑๒||๗๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  
ปัรเมซรั ดิตา บนันา ||  ดุค โรค กา เดรา ป่ันนา ||  อนดั กแร่ห์ นรั นารี ||  ฮรั ฮรั ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๑||    
     
 ซนัโตห์ ซุค โฮอา ซภั ทาอี ||  ปารบรัมห์ ปูรัน ปัรเมซรั เราว ์รเฮอา ซภันี ยาอี || รเฮา ||  ตุ๋ร กี บาณี อาอี  ||  เตน็ สกัลี 
จินตฺ มิทาอี ||  ดยัอาล ปุรัค เมฮรัวานา ||  ฮรั นานกั สาจ วคานา ||๒||๑๓||๗๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  แอแท  โอแท 
รัควาลา ||  ปรัภ สตัคุร ดีน ดยัอาลา ||  ดาส อปัเน อาป ราเค ||  กทั กทั สบดั สุป่าเค ||๑||  คุร เก จรัณ อูปัร บลั ยาอี ||  
ดินสั แรน ซาส ซาส สมาลี ปูรัน ซภันี ทาอี || รเฮา ||  อาป สฮาอี  โฮอา ||  สจัเจ ดา สจัจา โด่อา ||  เตรี ปะกตั วเดอาอี 
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||  ปาอี นานกั ปรัภ ซรัณาอี ||๒||๑๔||๗๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร ปูเร ป่าณา ||  ตา ยปัเปอา นาม รมาณา ||  
โคบินดฺ กิรปา ต่ารี ||  ปรัภ ราคี แปจยฺ ฮมารี ||๑||  ฮรั เก จรัน สดา ซุคดาอี ||  โย อิแช่ห์ โซอี พลั ปาแวห์ บิรที อาส 
นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  กริปา กเร ยสิ ปรานปัต ดาตา โซอี ซนัตฺ คุณ กาแว ||  เปรม ปะกตั ตา กา มนั ลีณา ปารบรัมห์ 
มนั ป่าแว ||๒||  อาธ แป้ฮรั ฮรั กา ยสั เราวณ์า บิแค ธะกอรี ลาที ||  ซงัค ์มิลาย ลีอา เมแร กรัแต ซนัตฺ ซ่าถ เป๋ย ซาที 
||๓||  กรั แกห์้ ลีเน ซรับสั ดีเน อาแปห์ อาป มิลายอา ||  กโฮ่ นานกั สรับ   โทก ปูรัน ปูรา สตัคุร ปายอา 
||๔||๑๕||๗๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กรีบี กะดา ฮมารี ||  คนันา สกลั เรน ชารี ||  เอส็ อาแก โก นา ทิแก เวการี ||  คุร 
ปูเร เอห์้ กลั ซารี ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ซนัตนั กี โอทา ||  โย ซิมแร เตส็ กี กตั โฮแว อุถฺแรห์  สกัเล โกทา ||๑|| รเฮา ||  
ซนัตฺ ซงัค ์ยสั กายอา ||  เอห์้ ปูรัน ฮรั ตัน๋ ปายอา ||  กโฮ่ นานกั อาป มิทายอา ||  ซภั ปารบรัมห์ นดัรี อายอา  
||๒||๑๖||๘o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูแร ปูรี กีนี ||  บคสั อปันี     กรั ดีนี ||  เน็ต อนนัดฺ ซุค ปายอา ||  ทาว สกัเล ซุคี 
วซายอา ||๑||  ฮรั กี ปะกตั พลั ดาตี ||  คุร ปูแร กิรปา กรั ดีนี วริะแล กิน ฮี ยาตี || รเฮา ||  คุรบาณี กาแวห์่ ป่าอี ||  โอห์้ 
สพลั สดา ซุคดาอี ||  นานกั นาม ติอ๋ายอา ||  ปูรัน ลิเคอา ปายอา ||๒||๑๗||๘๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||   
     
 คุร ปูรา อาราเถ่  ||  การัจ สกัเล ซาเถ่ ||  สกลั มโนรัท ปูเร ||  บาเย อนัฮดั ตูเร ||๑||  ซนัโตห์ ราม ยปัต ซุค ปายอา ||  
ซนัตฺ อสัทาน บะเซ ซุค แซ่ห์เย  สกัเล ดูค มิทายอา ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูเร กี บาณี ||  ปารบรัมห์ มนั ป่าณี ||  นานกั ดาส 
วคาณี ||  นิรมลั อกทั กะห่าณี ||๒||๑๘||๘๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปู่ เค คาวตั ลาจยฺ นา อาแว   ||  เตว็ ฮรั ยนั ฮรั คุณ 
กาแว ||๑||  อปัเน กาจยฺ โก เกว็ อลักาอีแอ  ||  เยต็ ซิมรัน ดรักา้ห์ มุค อูยลั สดา สดา ซุค ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  เยว็ กามี 
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กาม ลุผา่แว ||  เตว็ ฮรั ดาส ฮรั ยสั ป่าแว ||๒||  เยว็ มาตา บาล ลปัทาแว ||  เตว็ กิอานี นาม กมาแว ||๓||  คุร ปูเร เต 
ปาแว ||  ยนั นานกั นาม ติอ่าแว ||๔||๑๙||๘๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซุค ซานดฺํ   กัร๋ อายอา  ||  นินดกั แก มุค ชายอา ||  
ปูแร คุร แปห์รายอา ||  บินเซ ดุค สบายอา ||๑||  ซนัโตห์ ซาเจ กี วเดอาอี ||  เยน็ อะจรัจยฺ โซ่ภ บณาอี ||๑|| รเฮา ||  
โบเล ซาฮบั แก ป่าแณ ||  ดาส บาณี บรัมห์ วคาแณ ||  นานกั ปรัภ ซุคดาอี ||  เยน็ ปูรี บณตั บณาอี ||๒||๒o||๘๔||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ อปันา ริแด ติอ๋าเอ ||  กัร๋ สฮี สลามตั อาเอ ||  ซนัโตค เป่ยอา ซนัซาเร ||  คุร ปูแร แล ตาเร 
||๑||  ซนัโตห์ ปรัภ เมรา สดา ดยัอาลา ||  อปัเน ปะกตั กี กะณตั นา กะณีอ ์ราแค บาล กปุาลา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั นาม 
ริแด อุร ต่าเร ||  เตน็ ซภัเภ โทก สวาเร ||  คุร ปูแร ตุส ดีอา ||  เพร็ นานกั ดูค นา ทีอา ||๒||๒๑||๘๕||  โซรัธ แม่ห์ลา 
๕ ||  ฮรั มนั ตนั วสัเซอา โซอี ||  แย แย การ กเร ซภั โกอี ||  คุร ปูเร กี วเดอาอี ||  ตา กี กีมตั กฮี นา ยาอี ||๑||  ฮอ 
กรุบาน ยาอี เตเร นาแว ||  ยสิ โน บคสั แล่ห์ เมเร เปอาเร โซ ยสั เตรา กาแว ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํป่าโร สุอามี เมรา ||  
ซนัตาน ํปัรหวา่ซา เตรา ||  นานกั ปรัภ ซรัณาอี ||  มุค นินดกั แก ชาอี ||๒||๒๒||๘๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  อาแก ซุค 
เมเร มีตา ||  ปาเช อานดั      ปรัภ กีตา ||  ปัรเมซุร บณตั บณาอี ||  เพร็ โดลตั กตัฮู น่าฮี ||๑||  ซาเจ ซาฮิบ เซ็ว มนั 
มาเนอา ||  ฮรั สรับ   นิรันตรั ยาเนอา ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซภั ญีอ ์เตเร ดยัอาลา ||  อปัเน ปะกตั กแร่ห์ ปรัตปาลา ||  อะจรัจยฺ   เตรี วเดอาอี ||  เน็ต นานกั นาม ติอ๋าอี 
||๒||๒๓||๘๗||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  นาล นราเอณ็ เมแร ||  ยมัดูต นา อาแว   เนแร ||  กนัธฺ ลาย ปรัภ ราแค ||  สตัคุร กี 
สจั ซาแค ||๑||  คุร ปูแร ปูรี กีตี ||  ดุสมนั มาร วดิาเร สกัเล ดาส โก สุมตั ดีตี ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ สกัเล ทาน วซาเอ ||  
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ซุค ซานดฺํ   เพร็ อาเอ ||  นานกั ปรัภ ซรัณาเอ ||  เยน็ สกัเล โรค มิทาเอ ||๒||๒๔||๘๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ   
ซุคา กา ดาตา สตัคุร ตา กี ซรันี ปาอีแอ ||  ดรัซนั เป่ทตั โหต อนนัดา ดูค เกยอา ฮรั กาอีแอ ||๑||  ฮรั รัส ปีโวห์่ ป่าอี ||  
นาม ยปัโปห์ นาโม อาราโถ่ห์ คุร ปูเร กี ซรันาอี || รเฮา ||  ติแซห์ ปราปัต ยสิ ตุ๋ร ลิเคอา โซอี ปูรัน ป่าอี ||  นานกั กี 
เบนนัตี ปรัภ ญี นาม รฮ่า เลว็ ลาอี ||๒||๒๕||๘๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  กะรัน กราวนั ฮรั อนัตรัยามี ยนั อปัเน   กี 
ราแค ||  แย แย การ โหต ญกั ป่ีตรั สบดั คุรู รัส จาแค ||๑||  ปรัภ ญี เตรี โอท กุซาอี ||  ตู ซมัรัท สรัน กา ดาตา อาธ 
แป้ฮรั ตุมห์ ติอ๋าอี || รเฮา ||  โย ยนั ปะยนั กเร ปรัภ เตรา ติแซ อนัเดสา น่าฮี ||  สตัคุร จรัน ลเก ป๋อ มิเทอา ฮรั กนุ 
กาเอ มนั ม่าฮี ||๒||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเนเร สตัคุร ดีอา ดิลาซา ||  เยณ็ กัร๋ อาเอ โซ่ภา เซตี ปูรัน โฮอี อาซา ||๓||  
ปูรา คุร ปูรี มตั ยา กี ปูรัน ปรัภ เก กามา ||  คุร จรันี ลาก ตเรโอ เป๋าว ์ซากรั ยปั นานกั ฮรั ฮรั นามา ||๔||๒๖||๙o||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  เป่ยโอ กิรปาล ดีน ดุค ป่ันยนั อาเป   ซภั เบถ็ ทาที ||  คิน แม่ห์ ราค ลีโอ ยนั อปันา คุร ปูแร เบรี 
กาที ||๑||  เมเร มนั คุร โควนิดฺ สดั ติอ๋าอีแอ ||  สกลั กะเลส มิแท่ห์ เอส็ ตนั เต มนั จินเดอา พลั ปาอีแอ || รเฮา ||  ญีอ ์
ยนัตฺ ยา เก ซภั กีเน ปรัภ อูจา อะกมั อปารา ||  ซ่าถซงัค ์นานกั นาม ติอ๋ายอา มุค อูยลั เป๋ย ดรับารา ||๒||๒๗||๙๑||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมโร อปันา ซานอีํ ||  ดินสั แรน สดั ติอ๋าอี ||  หาท เดย ์เยน็ ราเค ||  ฮรั นาม มฮ่า รัส จาเค ||๑||    
     
 อปัเน คุร อูปัร กรุบาน ||  เป๋ย กิรปาล ปูรัน ปรัภ ดาเต ญีอ ์โฮเอ เมฮรัวาน || รเฮา ||  นานกั ยนั ซรันาอี ||  เยน็ ปูรัน 
แปจยฺ รคาอี ||  สกัเล ดูค มิทาอี ||  ซุค ปุ่นโจห์ เมเร ป่าอี ||๒||๒๘||๙๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  สะโนห์ เบนนัตี ธากรุ 
เมเร ญีอ ์ยนัตฺ เตเร ต่าเร ||  ราค แปจยฺ นาม อปัเน   กี กะรัน กราวนัฮาเร ||๑||  ปรัภ ญีโอ คสัมานา กรั เปอาเร ||  บุเร 
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ปะเล ฮมั ทาเร || รเฮา ||  สุณี ปุการ ซมัรัท สุอามี บนัถัน่ กาท สวาเร ||  แป้ฮรั ศิรเปา     เซวกั ยนั เมเล นานกั ประกทั 
ปะห่าเร ||๒||๒๙||๙๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั วสั กรั ดีเน เซวกั ซภั ดรับาเร ||  องักีการ กีโอ ปรัภ อปัเน   
เป๋าว ์เน็ถ ปารฺ อุตาเร ||๑||  ซนัตนั เก การัจ สกลั สวาเร ||  ดีน ดยัอาล กริปาล กริปา เน็ถ ปูรัน คซมั ฮมาเร || รเฮา ||  
เอา    แบธ อาดรั ซภั ทาอี อูน นา กตัฮูน ํบาตา ||  ปะกตั ศิรเปา     ดีโอ ยนั อปัเน   ประตาป นานกั ปรัภ ยาตา 
||๒||๓o||๙๔||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๙   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เร มนั ราม เซ็ว กรั ปรีต ||  ซรัวนั โคบินดฺ กนุ สุโน อรั เกา รัสนา กีต ||๑|| รเฮา ||  กรั ซ่าถซงัคตั ซิมมรั มาโถ่ โฮเอ 
ปะติต ปุนีต ||  กาล เบอาล เยว็ ปะเรโอ โดแล มุค ปซาเร มีต ||๑||  อาจยฺ  กาล พนุ โตเ้ฮ กรัส แฮ สมจัฉฺ  ราโค จีต ||  
กะแฮ นานกั ราม ปัจยฺ แล ยาต ออซรั บีต ||๒||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  มนั กี มนั ฮี ม่าเฮ รฮี ||  นา ฮรั ปะเย นา ตีรัท 
เซเว โจที กาล กะฮี ||๑|| รเฮา ||  ดารา มีต ปูต รัท ซมัปัต ตัน๋ ปูรัน ซภั มฮี ||  อวรั สกลั มิเทอา เอ ยาโน ปะยนั ราม 
โก สฮี ||๑||  พิรัต พิรัต บฮุเต ยกุ ห่าเรโอ มานสั เดห์้ ลฮี ||  นานกั แกฮ้ตั มิลนั กี บรีอา ซิมรัต   กฮ่า นฮี ||๒||๒||  
โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  มนั เร กอน กมุตั แต ลีนี ||  ปัร ดารา นินเดอา รัส รเจโอ ราม ปะกตั แน่ห์ กีนี ||๑|| รเฮา ||  มุกตั 
ปันทฺ ยาเนโอ แต น่าฮนั ตัน๋ โยรัน โก ต่ายอา ||    
     
 อนัตฺ ซงัค ์กาฮู นฮี ดีนา บิรทา อาป บนัถายอา ||๑||  นา ฮรั ปะเยโอ นา คุร ยนั เซเวโอ แน่ห์ อุปเยโอ กชั กิอานา ||  
กทั ฮี ม่าเฮ นิรันยนั เตแร แต โคยตั อุเดอานา ||๒||  บฮุต ยนมั ป่ัรมตั แต ห่าเรโอ *อสัเทร็ มตั นฮี ปาอี ||  มานสั เดห์้ 



666 

ปาย ปัด ฮรั ปัจยฺ นานกั บาต บตาอี ||๓||๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  มนั เร ปรัภ กี สรัน บิจาโร ||  เยห์่ ซิมรัต   กนักา ซี 
อุถรี ตา โก ยสั อุร ต่าโร ||๑|| รเฮา ||  อะทลั เป่ยโอ ตะหรู่อ ์ยา แก ซิมรัน อรั นิรแภ ปัด ปายอา ||  ดุค ฮรัตา เอห์้  เบถ็ 
โก สุอามี แต กาเฮ บิสรายอา ||๑||  ยบั ฮี สรัน กะฮี กิรปา เน็ถ กจัยฺ กร้าห์ เต ชูทา ||  แม่ห์มา นาม กฮ่า โล บรัโน ราม 
แกฮ้ตั บนัถัน่ เตห์้ ตูทา ||๒||  อะยามลั ปาปี ญกั ยาเน นิมคั ม่าเฮ นิสตารา ||  นานกั แกฮ้ตั เจต จินตามนั แต ป๋ี 
อุตแรห์ ปารา ||๓||๔||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  ปรานี กอน อุเปา กแร ||  ยา เต ปะกตั ราม กี ปาแว ยมั โก ตราส ฮแร ||๑|| 
รเฮา ||  กอน กะรัม บิเดอา กโฮ่ แกซี ตะรัม กอน พนุ กรัรีอ ์||  กอน นาม คุร ยา แก ซิมแร เป๋าว ์ซากรั โก ตะรัย ||๑||  
กลั แม่ห์ เอก นาม กิรปา เน็ถ ยา่เฮ ยแป กตั ปาแว ||  ออร ตะรัม ตา แก ซมั  น่าฮนั เอห์้  เบถ็ เบด บตาแว ||๒||  ซุค 
ดุค แร่ฮตั สดา นิรเลปี ยา โก แกฮ้ตั กุซาอี ||  โซ ตุม ฮี แม่ห์ บแซ นิรันตรั นานกั ดรัปัน นิอาอี ||๓||๕||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๙ ||  มาอี แม เกห์้ เบถ็ ลคัโค กซุาอี ||  มฮ่า โม่ห์ อเกอาน ติมรั โม มนั รเฮโอ อุรฉ่าอี   ||๑|| รเฮา ||  สกลั ยนมั 
ปะรัม ฮี ปะรัม โคยโอ แน่ห์ อสัเทร็ มตั ปาอี ||  บิเคอาสกตั รเฮโอ เน็ส บาซุร แน่ห์ ชูที อตัถฺมาอี ||๑||  ซ่าถซงัค ์กบัฮู 
นฮี กีนา แน่ห์ กีรัต ปรัภ กาอี ||  ยนั นานกั แม น่าเฮ โกอู กนุ ราค เล่โฮ ซรันาอี ||๒||๖||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  มาอี มนั 
เมโร บสั น่าเฮ ||  เน็ส บาซุร บิเคอนั โก ต่าวตั เกห์้ เบถ็ โรโก ตา้เฮ ||๑|| รเฮา ||  เบด ปุราน ซิมรัต เก มตั ซุน นิมคั นา 
ฮีเอ บซาแว ||  ปัร ตัน๋ ปัร ดารา เซ็ว รเจโอ บิรทา ยนมั สิราแว ||๑||  มดั มายอา แก เป่ยโอ บาวโร ซูฉตั แน่ห์ กชั 
กิอานา ||  กทั ฮี ป่ีตรั บสัตฺ นิรันยนั ตา โก มรัม นา ยานา ||๒||    
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 ยบั ฮี สรัน ซ่าถ กี อายโอ  ดุระมตั สกลั บินาซี ||  ตบั นานกั เจเตโอ จินตามนั กาที ยมั กี พาซี ||๓||๗||  โซรัธ 
แม่ห์ลา ๙ ||  เร นรั เอห์้  ซาจี ญีอ ์ต๋าร ||  สกลั ยกตั แฮ แยเซ สุปนา บินซตั ลกตั นา บาร ||๑|| รเฮา ||  บารู ปีต บนาอี 
รัจ ปัจ แร่ฮตั นฮี เดน็ จาร ||  แตเซ ฮี เอห์้  ซุค มายอา เก อุรเฉ่โอ กฮ่า กวาร ||๑||  อจัยฺฮู สมจัฉฺ  กชั บิกเรโอ น่าฮิน 
ปัจยฺ เล นาม มุราร ||  กโฮ่ นานกั นิจยฺ มตั ซ่าถนั โก ป่าเคโอ โตเ้ฮ ปุการ ||๒||๘||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  เอห์้  ญกั มีต 
นา เดเคโอ โกอี ||  สกลั ยกตั อปัแน ซุค ลาเกโอ ดุค แม ซงัค ์นา โฮอี ||๑|| รเฮา ||  ดารา มีต ปูต ซนับนัถ่ี สกัเร ตัน๋ 
เซ็ว ลาเก ||  ยบั ฮี นิรถนั เดเคโอ นรั โก ซงัค ์ชาด ซภั ป่าเก ||๑||  กะโฮน ํกฮ่า เญอา มนั บอเร โก เอน็ เซ็ว เน่ห์ 
ลกายโอ ||  ดีนา นาท สกลั  แป๋ ป่ันยนั ยสั ตาโก บิสรายโอ ||๒||  สุอาน  ปูช เยว็ เป่ยโอ นา ซู่โถ่ บฮุต ยตนั แม กีโน 
||  นานกั ลาจยฺ บิรัด กี ราโค่ห์ นาม ตุห่าโร ลีโน ||๓||๙||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  มนั เร กเฮโอ นา คุร อุปเดส ||  กฮ่า 
เป่ยโอ โย มูด มุดายโอ ปักโว กีโน เปส ||๑|| รเฮา ||  สาจ ชาด แก จู่แธห์ ลาเกโอ ยนมั อการัท โคยโอ ||  กรั ปัรปันจฺ 
อุดรั นิจยฺ โปเคโอ ปัส กี นิอาอี โซยโอ ||๑||  ราม ปะยนั กี กตั นฮี ยานี มายอา หาท บิกานา ||  *อุรัจฉฺ รเฮโอ บิเคอนั 
ซงัค ์บอรา นาม รตนั บิสรานา ||๒||  รเฮโอ อเจต นา เจเตโอ โคบินดฺ บิรทา ออตถฺ สิรานี ||  กโฮ่ นานกั ฮรั บิรัด 
ปะชาโน ปู่ เล สดา ปรานี ||๓||๑o||  โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  โย นรั ดุค แม ดุค นฮี มาแน ||  ซุค สเน่ห์ อรั แป๋ นฮี ยา แก 
กนัจนั มาที มาแน ||๑|| รเฮา ||  แน่ห์ นินเดอา แน่ห์ อุสตตั ยา แก โลภ โม่ห์ อภิมานา ||  ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิอาโร 
น่าเฮ มาน อปัมานา ||๑||  อาซา มนัซา สกลั เตอาแก ญกั เต รแฮ่ นิราซา ||  กาม กโรถ เยห์่ ปัรแซ น่าฮนั เตห์้ กทั 
บรัมห์ นิวาซา ||๒||  คุร กิรปา เยห์่ นรั โก กีนี เตห์้ เอห์้  ยกุตั ปะชานี ||  นานกั ลีน เป่ยโอ โคบินดฺ เซ็ว เยว็ ปานี ซงัค ์
ปานี ||๓||๑๑||    
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 โซรัธ แม่ห์ลา ๙ ||  ปรีตมั ยาน เล่โฮ มนั ม่าฮี ||  อปัเน ซุค เซ็ว ฮี ญกั พานเํถ่โอ โก กาฮู โก น่าฮี ||๑|| รเฮา ||  ซุค แม 
อาน     บฮุต เมล็ แบธตั แร่ฮตั จะฮู ดิส เก่แร ||  บิปัต ปะรี ซภั ฮี ซงัค ์ชาดิต โกอู นา อาวตั เนแร ||๑||  กัร๋ กี นารฺ 
บฮุต เห็ต ยา เซ็ว สดา แร่ฮตั ซงัค ์ลากี ||  ยบั ฮี หนัสฺ ตะย ีเอห์้  กานยํอา เปรต เปรต กรั ป่ากี ||๒||  เอห์้  เบถ็ โก 
บิวฮาร บเนโอ แฮ ยา เซ็ว เน่ห์ ลกายโอ ||  อนัตฺ บาร นานกั เบน็ ฮรั ญี โกอู กาม นา อายโอ  ||๓||๑๒||๑๓๙||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๑  กัร๋ ๑ อสัทฺปดีอา จอตุกี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดุบิถา นา ปโร ฮรั เบน็ โฮรฺ นา ปูโญ มแร มซาณ นา ยาอี ||  ตริสนา ราจ นา ปัร กัร๋ ยาวา ตริสนา นาม บุฉ่าอี ||  กัร๋ 
ป่ีตรั กัร๋ คุรู ดิคายอา แซ่ฮจัยฺ รัตเต มนั ป่าอี ||  ตู อาเป   ดานา อาเป   บีนา ตู เดแวห์่ มตั ซาอี ||๑||  มนั แบราก รัตโต 
แบรากี สบดั มนั เบเถ่อา เมรี มาอี ||  อนัตรั โยต นิรันตรั บาณี ซาเจ ซาฮิบ เซ็ว เลว็ ลาอี || รเฮา ||  อซงัคฺ แบรากี กแฮ่ 
แบราก โซ แบรากี เย คสัแม ป่าแว ||  ฮิรแด สบดั สดา แป๋ รเจอา คุร กี การ กมาแว ||  เอโก เจแต มนูอา นา โดแล 
ต่าวตั วรัจยฺ รฮาแว ||  แซ่ห์เย  มาตา สดา รังค ์ราตา ซาเจ เก คุณ กาแว ||๒||  มนูอา ปอณ บินดฺ ซุควาซี นาม วสัแซ 
ซุค ป่าอี ||  เยห์่บา เนตรึ โซตรึ สจั ราเต ยลั บูฉ่ี ตุแฉ่ห์ บุฉ่าอี ||  อาส นิราส รแฮ่ แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี ||  ปิเคอา 
นาม รัจเย ซนัโตคี อมัฤต แซ่ฮจัยฺ ปีอาอี ||๓||  ดุบิถา เวจ็ แบราก นา โฮว ียบั ลกั ดูย ีราอี ||  ซภั ญกั เตรา ตู เอโก 
ดาตา อวรฺั นา ดูยา ป่าอี ||  มนัมุค ยนัตฺ ดุค สดา นิวาซี คุรมุข เด วเดอาอี ||  อปัร อปารฺ อะกมั อะโกจรั แกห์้แณ กีม 
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นา ปาอี ||๔||  ซุน สมาถ มฮ่า ปัรมารัท ตีน ปะหวณั ปัต นามงั ||  มสัตกั เลค ยอีา ญกั โยนี ศิร ศิร เลค สห่ามงั ||  
กะรัม สุกรัม   กราเอ อาเป   อาเป   ปะกตั ดริรามงั ||  มนั มุค ยธฺู ลแฮ่ แป๋ มานงั อาเป   กิอาน อะกามงั ||๕||    
     
 เยน็ จาเคอา เซอี ซาด ยาณนั เยว็ กงุเก มิเธอาอี ||  อกทัแท กา เกอา กะทีแอ ป่าอี จาโล สดา รยาอี ||  คุร ดาตา เมเล 
ตา มตั โฮแว นิกเุร มตั นา กาอี ||  เยว็ จลาเอ เตว็ จาแลห์ ป่าอี โฮรฺ เกอา โก กเร จตุราอี ||๖||  เอก็ ปะรัม ปุหล่าเอ เอก็ 
ปักตี ราเต เตรา เคลฺ อปารา ||  เยต็ ตุตถฺ ลาเอ เตฮ้า พลั ปายอา ตู หุกมั จลาวณัฮารา ||  เซวา กรี เย กิช โฮแว อปัณา 
ญีโอ เป็นดฺ ตุมารา ||  สตัคุร มิเลแอ กิรปา กีนี อมัฤต นาม อถ่ารา ||๗||  กกันนัตรั วาเซอา คุณ ปัรกาเซอา คุณ แม่ห์ 
กิอาน ติอ่านงั ||  นาม มนั ป่าแว กะแฮ กะห่าแว ตะโต ตตั วคานงั ||  สบดั คุร ปีรา แกฮ้รั กมัภีรา เบน็ สบัแด ญกั 
บอรานงั ||  ปูรา แบรากี แซ่ฮจัยฺ สุป่ากี สจั นานกั มนั มานงั ||๘||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ติตุกี ||  อาซา มนัซา บนัถฺนี 
ป่าอี กะรัม ตะรัม บนัถฺการี ||  ปาป ปุน ญกั ยายอา ป่าอี บินแซ นาม วซิารี ||  เอห์้  มายอา ญกั โม่ห์ณี ป่าอี กะรัม 
ซภัเภ เวการี ||๑||  ซุณ      ปันดิต กรัมา การี ||  เยต็ กะรัม ซุค อูปแย ป่าอี โซ อาตมั ตตั บีจารี || รเฮา ||  ซาสตึ เบด 
บะแก คะโร ป่าอี กะรัม กแร่ห์ ซนัซารี ||  ปาคนัดฺ แมลฺ นา จูไก ป่าอี อนัตรั แมลฺ วกิารี ||  เอน็ เบถ็ ดูบี มากรีุ ป่าอี 
อูนดีํ ศิร แก ป่ารี ||๒||  ดุระมตั กะหน่ี วกิตีู ป่าอี ดูแย ป๋าย คุอาอี ||  เบน็ สตัคุร นาม นา ปาอีแอ ป่าอี เบน็ นาแม 
ปะรัม นา ยาอี ||  สตัคุร เซเว ตา ซุค ปาเอ ป่าอี อาวณั ยาณ รฮาอี ||๓||  สาจ แซ่ฮจัยฺ คุร เต อูปแย ป่าอี มนั นิรมลั สาจ 
สมาอี ||  คุร เซเว โซ บูแฉ่ ป่าอี คุร เบน็ มกั นา ปาอี ||  ยสิ อนัตรั โลภ เก กะรัม กมาแว ป่าอี กรู โบลฺ บิค คาอี ||๔||  
ปันดิต ดะฮี วโิลอีแอ ป่าอี วโิจห์ นิกแล ตทั ||  ยลั มทีแอ ยลั เดคีแอ ป่าอี เอห์้ ญกั เอห์้ฮา วทั ||  คุร เบน็ ปะรัม 
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วกิจีูแอ ป่าอี กทั กทั เดว็ อลคั ||๕||  เอห์้ ญกั ตาโก ซูต โก ป่าอี แดห์้ ดิส บาโถ่ มาย ||  เบน็ คุร กาธ นา ชูไท ป่าอี 
ทาเก กะรัม กมาย ||  เอห์้ ญกั ปะรัม ปุหลายอา ป่าอี แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||๖||  คุร มิเลแอ ป๋อ มนั วสัแซ ป่าอี แป๋ 
มรัณา สจั เลค ||  มยนั ดาน จงักิอาอีอา ป่าอี ดรักา้ห์ นาม วเิซค ||    
     
 คุร องักสั เยน็ นาม ดริรายอา ป่าอี มนั วสัเซอา จูกา เป๋ค ||๗||  เอห์้ ตนั หาท สะราพ โก ป่าอี วครั นาม อปารฺ ||  เอห์้ 
วครั วาปารี โซ ดริแร ป่าอี คุร สบดั กเร วจีาร ||  ตัน๋ วาปารี นานกา ป่าอี เมล กเร วาปาร ||๘||๒||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑||  
ยนีิห์ สตัคุร เซเวอา เปอาเร เตน็ห์ เก ซาท ตเร ||  ตินาห์ ธาก นา ปาอีแอ เปอาเร อมัฤต รสนั ฮเร ||  บูเด ป่าเร แป๋ 
บินา เปอาเร ตาเร นะดรั กเร ||๑||  ป๋ี ตูแฮ ซาล่าห์ณา  เปอาเร ป๋ี เตรี ซาล่าห์ ||  เวณ็ โบฮิท แป๋ ดุบีแอ เปอาเร กนัถ่ี 
ปาย กะฮ่าห์ ||๑|| รเฮา ||  ซาล่าฮี ซาล่าห์ณา  เปอาเร ดูยา อวรฺั นา โกย ||  เมเร ปรัภ ซาล่าฮนั เซ ปะเล เปอาเร สบดั 
รัตเต รังค ์โฮย ||  เตส็ กี ซงัคตั เย มิแล เปอาเร รัส แล ตตั วิโลย ||๒||  ปัต ปัรวานา สาจ กา เปอาเร นาม สจัจา นีซาณ 
||  อายอา  เลค็ แล ยาวณา เปอาเร หุกมี  หุกมั ปะชาณ ||  คุร เบน็ หุกมั นา บูฉ่ีแอ เปอาเร ซาเจ ซาจา ตาณ ||๓||  
หุกแม อนัดรั นิมเมอา เปอาเร หุกแม อุดรั มะฉาร ||  หุกแม อนัดรั ยาํเมอา เปอาเร อูโถ่ ศิร แก ป๋ารฺ ||  คุรมุข ดรักา้ห์ 
ยาณีแอ เปอาเร จลัแล การัจ ซาร ||๔||  หุกแม อนัดรั อายอา  เปอาเร หุกเม ยาโด ยาย ||  หุกแม บนัห์ จลาอีแอ เปอาเร 
มนัมุค ลแฮ่ สยาย ||  หุกเม สบดั ปะชาณีแอ เปอาเร ดรักา้ห์ แปถ่า ยาย ||๕||  หุกเม กะณตั กณาอีแอ เปอาเร หุกเม 
ห่อแม โดย ||  หุกเม ปะแว ปะหวา่อีแอ เปอาเร เอากณั มุธี โรย ||  หุกมั สิญาแป           ซ่าห์ กา เปอาเร สจั มิแล 
วเดอาอี โฮย ||๖||  อาคณั  ออคา อาคีแอ เปอาเร เกว็ สุณีแอ สจั เนา ||  ยนีิห์ โซ ซาล่าเฮอา เปอาเร ฮอ เตน็ห์ บลัฮาแร 
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เยา ||  เนา มิแล ซนัโตคีอาน ํเปอาเร นดัรี เมล มิเลา ||๗||  กายอา กากดั เย ทีแอ เปอาเร มนั มสัวาณี ต๋าร ||  ลลัตา 
เลคณั สจั กี เปอาเร ฮรั คุณ ลิโค่ห์ วจีาร ||  ตัน๋ เลคารี นานกา เปอาเร สาจ ลิแค อุร ต๋าร ||๘||๓||  โซรัธ แม่ห์ลา ๑ 
แป้ห์ลา ดุตุกี ||  ตู คุณดาตอ นิรมะโล ป่าอี นิรมลั นา มนั โฮย ||  ฮมั อปัราถ่ี นิรกเุณ ป่าอี ตุจฉฺ ฮี เต คุณ โซย ||๑||  
เมเร ปรีตมา ตู กรัตา กรั เวค ||  ฮอ ปาปี ปาคนัดีอา ป่าอี มนั ตนั นาม วเิซค || รเฮา ||    
     
 บิค มายอา จิต โม่เฮอา ป่าอี จตุราอี ปัต โคย ||  จิต แม่ห์ ธากรุ สจั วสัแซ ป่าอี เย คุร กิอาน สะโมย ||๒||  รูรอ รูรอ 
อาคีแอ ป่าอี รูรอ ลาล จะลูล ||  เย มนั ฮรั เซ็ว แบรากีแอ ป่าอี ดรั กัร๋ สาจ อปู๋ ล ||๓||  ปาตาลี อากาซ ตู ป่าอี กัร๋ กัร๋ ตู 
คุณ กิอาน ||  คุร มิเลแอ ซุค ปายอา ป่าอี จูกา มโน่ห์ กมุาน ||๔||  ยลั มลั กายอา มายแีอ ป่าอี ป๋ี แมลา ตนั โฮย ||  
กิอาน มฮ่า รัส นาอีแอ ป่าอี มนั ตนั นิรมลั โฮย ||๕||  เดว ีเดวา ปูยแีอ ป่าอี เกอา มาโก เกอา เดห์้ ||  ป้าฮณั นีร 
ปะคาลีแอ ป่าอี ยลั แม่ห์ บูแดห์้ เตห์้ ||๖||  คุร เบน็ อลคั นา ลคีแอ ป่าอี ญกั บูแด ปัต โคย ||  เมเร ธากรุ หาท วดาอีอา 
ป่าอี แย ป่าแว แต เดย ์||๗||  บอีอรั โบแล มีธะเล ป่าอี สาจ กะแฮ เป็ร ป๋าย ||  บิรแฮ เบถ่ี สจั วสัซี ป่าอี อถิก รฮี ฮรั 
นาย ||๘||  ซภั โก อาแค อาปณา ป่าอี คุร เต บุแฉ่ สุยาน ||  โย บีเถ่ เซ อูบเร ป่าอี สบดั สจัจา นีซาน ||๙||  อีถนั อถิก 
สเกลีแอ ป่าอี ปาวกั รันจกั ปาย ||  คิน ปัล นาม ริแด วสัแซ ป่าอี นานกั มิลณั สุผาย ||๑o||๔||     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ติตุกี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ปักตา ดี สดา ตู รัคดา ฮรั ญีโอ ตุ๋ร ตู รัคดา อายอา  ||  แปรลาด ยนั ตุตถฺ ราค เลย ฮรั ญีโอ ฮรัณาคสั มาร ปะจายอา ||  
คุรมุข โน ปัรตีต แฮ ฮรั ญีโอ มนัมุค ปะรัม ปุหลายอา ||๑||  ฮรั ญี เอห์้ เตรี วเดอาอี ||  ปักตา กี แปจยฺ รัค ตู สุอามี 
ปะกตั เตรี ซรัณาอี || รเฮา ||  ปักตา โน ยมั โยห์่ นา ซาแก กาล นา เนแร ยาอี ||  เกวลั ราม นาม มนั วสัเซอา นาเม ฮี 
มุกตั ปาอี ||  เร็ถ เซ็ถ ซภั ปักตา จรัณี ลากี คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||๒||  มนัมุคา โน ปัรตีต นา อาว ี    อนัตรั โลภ สุเอา 
||  คุรมุข ฮิรแด สบดั นา เป่เดโอ ฮรั นาม นา ลากา เป๋า ||  กรู กะปัท ปาจยฺ แล่ห์ ยาซี มนัมุค พีกา อเลา ||๓||  ปักตา 
เวจ็ อาป วรัตะดา ปรัภ ญี ปักตี ฮู ตู ยาตา ||  มายอา โม่ห์ ซภั โลก แฮ เตรี ตู เอโก ปุรัค บิถ่าตา ||    
     
 ห่อแม มาร มนัซา มแน่ห์ สมาณี  คุร แก สบดั ปะชาตา ||๔||  อะจินตฺ   กมั กแร่ห์ ปรัภ เตน็ เก ยนิ ฮรั กา นาม 
เปอารา ||  คุร ปัรสาด สดา มนั วสัเซอา ซภั กาจยฺ สวารัณฮารา ||  โอนา กี รีส กเร โซ วกิแุจ ยนิ ฮรั ปรัภ แฮ รัควารา 
||๕||  เบน็ สตัคุร เซเว กิแน นา ปายอา มนัมุค ปอก โมย บิลลาอี ||  อาแวห์่ ยาแวห์ ธอรฺ นา ปาแวห์ ดุค แม่ห์ ดุค 
สมาอี ||  คุรมุข โฮแว โซ อมัฤต ปีแว แซ่ห์เย  สาจ สมาอี ||๖||  เบน็ สตัคุร เซเว ยนมั นา โชแด เย อเนก  กะรัม กแร 
อถิกาอี ||  เวด ปแร่ห์ แต วาด วคาแณ่ห์ เบน็ ฮรั ปัต กวาอี ||  สจัจา สตัคุร ซาจี ยสิ บาณี ปัจยฺ ชูแทห์ คุร ซรัณาอี ||๗||  
ยนิ ฮรั มนั วสัเซอา เซ ดรั ซาเจ ดรั ซาแจ สเจอารา ||  โอนา ดี โซ่ภา ยกุ ยกุ โฮอี โกย นา เมทณัฮารา ||  นานกั เตน็ 
แก สดั บลัฮาแร ยนิ ฮรั ราเคอา อุร ต่ารา ||๘||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ดุตุกี ||  นิกเุณอา โน อาเป   บคสั เลย ป่าอี สตัคุร 
กี เซวา ลาย ||  สตัคุร กี เซวา อูตมั แฮ ป่าอี ราม นาม จิต ลาย ||๑||  ฮรั ญีโอ อาเป   บคสั มิลาย ||  คุณฮีณ ฮมั อปัราถ่ี 
ป่าอี ปูแร สตัคุร เลย รลาย || รเฮา ||  กอณ กอณ อปัราถ่ี บคัสิอนั เปอาเร ซาแจ สบดั วจีาร ||  ป่อยลั ปารฺ อุตาริอนั 
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ป่าอี สตัคุร เบแร จาร ||๒||  มนูแร เต กนัจนั เป๋ย ป่าอี คุร ปารัส เมล มิลาย ||  อาป โฉด เนา มนั วสัเซอา ป่าอี โยตี 
โยต มิลาย ||๓||  ฮอ วารี ฮอ วารแณ ป่าอี สตัคุร โก สดั บลัฮาแร เยา ||  นาม นิถาน เยน็ ดิตา ป่าอี คุรมตั แซ่ฮจัยฺ 
สเมา ||๔||  คุร เบน็ แซ่ฮจัยฺ นา อูปแย ป่าอี ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย ||  สตัคุร กี เซวา สดา กรั ป่าอี วโิจห์ อาป กวาย ||๕||  
คุรมะตี ป๋อ อูปแย ป่าอี ป๋อ กรัณี สจั ซาร ||  เปรม ปะดารัท ปาอีแอ ป่าอี สจั นาม อาถารฺ ||๖||  โย สตัคุร เซแวห์่ 
อาปณา ป่าอี เตน็ แก ฮอ ลาโก ปาย ||  ยนมั สวารี  อาปณา ป่าอี กลุ ป๋ี ลอี บคัซาย ||๗||  สจั บาณี สจั สบดั แฮ ป่าอี 
คุร กิรปา เต โฮย ||  นานกั นาม ฮรั มนั วสัแซ ป่าอี เตส็ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๘||๒||    
     
 โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ญีโอ สบัเด ยาปดา ป่าอี ปูแร ปาก มิลาย ||  สดา ซุค โซหากณี ป่าอี อนัเดน็ รตีอา รังค ์ลาย 
||๑||  ฮรั ญี ตู อาเป   รังค ์*จราย ||  กาโวห์่ กาโวห์่ รังค ์ราเตโฮ ป่าอี ฮรั เซตี รังค ์ลาย || รเฮา ||  คุร กี การ กมาวณี 
ป่าอี อาป โฉด จิต ลาย ||  สดา แซ่ฮจัยฺ เพร็ ดุค นา ลกยั ป่าอี ฮรั อาป วสัแซ มนั อาย  ||๒||  เป็ร กา หุกมั นา ยาใณ 
ป่าอี ซา กลุคัณี กนุาร ||  มนัฮธั การ กมาวณี ป่าอี เวณ็ นาแว กริูอาร ||๓||  เซ กาแวห์่ ยนิ มสัตกั ปาก แฮ ป่าอี ป๋าย 
สจัแจ แบราก ||  อนัเดน็ ราเต คุณ รแวห์่ ป่าอี นิรภอ คุร เลว็ ลาก ||๔||  ซภันา มาร ยวีาลดา ป่าอี โซ เซโวห์่ เดน็ ราต 
||  โซ เกว็ มโน่ห์ วิซารีแอ ป่าอี ยสิ ดี วดัดี แฮ ดาต ||๕||  มนัมุค แมลี ดุมณี ป่าอี ดรักา้ห์ น่าฮี เทา ||  คุรมุข โฮแว ตา 
คุณ รแว ป่าอี เมล็ ปรีตมั สาจ สเมา ||๖||  เอต ยนมั ฮรั นา เจเตโอ ป่าอี เกอา โม่ห์ เดซี ยาย ||  กิรี ปะวนัดี โมฮายโอน 
ป่าอี บิเคอา โน โลผาย ||๗||  นาม สมาแล่ห์ ซุค วแซ่ห์ ป่าอี สดา ซุค ซานตฺํ สะรีร ||  นานกั นาม สะมาล ตู ป่าอี 
อปัราํปัร คุณี กะฮีร ||๘||๓||     
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 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ อสัทฺปดีอา   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซภั ญกั ยแินห์ อุปายอา   ป่าอี กรัณ การัณ ซมัรัท ||  ญีโอ เป็นดฺ เยน็ ซาเยอา ป่าอี เด กรั อปัณี วทั ||  เกน็ กะฮีแอ 
เกว็ เดคีแอ ป่าอี กรัตา เอก อกทั ||  คุร โควนิดฺ สล่าฮีแอ ป่าอี ยสิ เต ยาแป ตทั ||๑||  เมเร มนั ยปัปีแอ ฮรั ปักวนัตา ||  
นาม ดาน เดย ์ยนั อปัเน ดูค ดะรัด กา หนัตา || รเฮา ||  ยา แก กัร๋ ซภั กิช แฮ ป่าอี นอ เน็ถ ปะเร ปันด๋าร ||  เตส็ กี 
กีมตั นา ปแว ป่าอี อูจา อะกมั อปารฺ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ปรัตปาลดา ป่าอี เน็ต เน็ต กรัดา ซาร ||  สตัคุร ปูรา เป่ทีแอ ป่าอี 
สบดั มิลาวณัฮาร ||๒||  สจัเจ จรัณ สะเรวแีอห์ ป่าอี ปะหรํา ป๋อ โฮแว นาซ ||  เมล็ ซนัตฺ สภา มนั มานยํแีอ ป่าอี ฮรั 
แก นาม นิวาส ||  มิแท อนัเถ่รา อเกอานตา ป่าอี กมลั โฮแว ปัรกาซ ||  คุร บจันี ซุค อูปแย ป่าอี ซภั พลั สตัคุร ปาส 
||๓||    
     
 เมรา เตรา โชดีแอ ป่าอี โฮอีแอ ซภั กี ตู๋ร ||  กทั กทั บรัมห์ ปซาเรอา ป่าอี เปแค สุแณ ฮยรู ||  เยต็ เดน็ วสิแร 
ปารบรัมห์ ป่าอี เตต็ เดน็ มรีแอ จู๋ร ||  กะรัน กราวนั ซมัรฺโท ป่าอี สรับ   กะลา ป่ัรปูร ||๔||  เปรม ปะดารัท นาม แฮ 
ป่าอี มายอา โม่ห์ บินาส ||  เตส็ ป่าแว ตา เมล เลย ป่าอี ฮิรแด นาม นิวาส ||  คุรมุข กมลั ประกาซีแอ ป่าอี ริแด โฮแว 
ปัรกาซ ||  ประกทั เป่ยอา ปัรตาป ปรัภ ป่าอี มอเลอา ตะรัต อกาซฺ ||๕||  คุร ปูแร ซนัโตเคอา ป่าอี แอห์้เน็ส ลากา เป๋า 
||  รัสนา ราม รแว สดา ป่าอี ซาจา ซาด สุเอา ||  กรันี ซุณ      ซุณ      ยเีวอา ป่าอี เน่ห์จลั ปายอา เทา ||  ยสิ ปัรตีต นา 
อาวยั ป่าอี โซ ญีอะรา ยลั เยา ||๖||  บโฮ่ คุณ เมเร ซาเฮแบ  ป่าอี ฮอ เตส็ แก บลั เยา ||  โอห์้ นิรกุณีอาเร ปาลดา ป่าอี 
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เดย ์นิทาเว เทา ||  ริยกั ซมับาเฮ ซาส ซาส ป่าอี กรูา ยา กา เนา ||  ยสิ คุร ซาจา เป่ทีแอ ป่าอี ปูรา เตส็ กรัเมา ||๗||  เตส็ 
เบน็ กะรี นา ยวีแีอ ป่าอี สรับ   กะลา ป่ัรปูร ||  ซาส กิราส นา วสิแร ป่าอี เปโค สดา ฮยรู ||  ซาถู่   ซงัค ์มิลายอา ป่าอี 
สรับ   รเฮอา ป่ัรปูร ||  ยนิา ปรีต นา ลกีอา ป่าอี เซ เน็ต เน็ต มรัเด จู๋ร ||๘||  อนัจลั ลาย ตรายอา ป่าอี ป่อยลั ดุค 
ซนัซาร ||  กรั กิรปา นะดรั นิฮาเลอา ป่าอี กีโตน องัค ์อปารฺ ||  มนั ตนั ซีตลั โฮยอา ป่าอี โป่ยนั นาม อถารฺ ||  นานกั 
เตส็ ซรัณากตี ป่าอี เย เกล็บิค กาทณัฮาร ||๙||๑||  โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||  มาต กรัภ ดุค ซากโร เปอาเร แตห์้ อปัณา นาม 
ยปายอา ||  บา้ฮรั กา้ด บิค ปัสรีอา เปอาเร มายอา โม่ห์ วถ่ายอา ||  ยสิ โน กีโต กะรัม อาป เปอาเร เตส็ ปูรา คุรู 
มิลายอา ||  โซ อาราเถ่  ซาส ซาส เปอาเร ราม นาม เลว็ ลายอา ||๑||  มนั ตนั เตรี เทก แฮ เปอาเร มนั ตนั เตรี เทก ||  
ตุตถฺ เบน็ อวรฺั นา กรันฮาร เปอาเร อนัตรัยามี เอก || รเฮา ||  โกท ยนมั ปะหรํา อายอา  เปอาเร อเน็ก โยน ดุค ปาย ||  
ซาจา ซาฮิบ วสิเรอา เปอาเร บฮุตี มิแล สยาย ||  ยนิ เป่แท ปูรา สตัคุรู   เปอาเร เซ ลาเก ซาแจ นาย ||    
     
 ตินา ปิแช ฉุทีแอ เปอาเร โย ซาจี ซรัณาย ||๒||  มิธธา กรั แก คายอา เปอาเร เตน็ ตนั กีตา โรค ||  กอรา โฮย 
ปัตสะเทอา เปอาเร เตส็ เต อุปเยอา โศก ||  โปคค ์ปุ่นจาย ปุหลายอนั เปอาเร อุตแร นฮี วโิยก ||  โย คุร เมล อุถ่าเรอา 
เปอาเร เตน็ ตุเร ปัยอา ซนัโญก ||๓||  มายอา ลาลจั อเทอา เปอาเร จิต นา อาแวห์่ มูล ||  ยนิ ตู วสิแร่ห์ ปารบรัมห์ 
สุอามี เซ ตนั โฮเอ ตู๋ร ||  บิลลาท กแร่ห์ บโฮเตเรอา เปอาเร อุตแร น่าฮี ซูล ||  โย คุร เมล สวาเรอา           เปอาเร เตน็ 
กา รเฮอา มูล ||๔||  ซากตั ซงัค ์นา กีใย เปอาเร เย กา ปารฺ วซาย ||  ยสิ มิเลแอ ฮรั วสิแร เปอาเร โซ โม่ห์ กาแล อุธ 
ยาย ||  มนัมุค โด่อี แน่ห์ มิแล เปอาเร ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||  โย คุร เมล สวาเรอา           เปอาเร ตินา ปูรี ปาย ||๕||  
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ซนัยมั แซ่ฮสั เซอาณปา  เปอาเร เอก็ นา จลี นาล ||  โย เบมุค โคบินดฺ เต เปอาเร เตน็ กลุ ลาแก กาล ||  โห่ดี วสัตฺ นา 
ยาตีอา เปอาเร กรู นา จลี นาล ||  สตัคุร ยนิา มิลายโอน เปอาเร ซาจา นาม สะมาล ||๖||  สตั ซนัโตค กิอาน คิอ๋าน 
เปอาเร ยสิ โน นะดรั กเร ||  อนัเดน็ กีรตนั คุณ รแว เปอาเร อมัฤต ปูร ปะเร ||  ดุค ซากรั เตน็ ลัง่เฆอา เปอาเร 
เป่าวย์ลั ปารฺ ปะเร ||  ยสิ ป่าแว เตส็ เมล แล่ห์ เปอาเร เซอี สดา คเร ||๗||  ซมัรัท ปุรัค ดยัอาล เดว็ เปอาเร ปักตา เตส็ 
กา ตาณ ||  เตส็ ซรัณาอี แด่ห์ เปย เปอาเร เย อนัตรัยามี ยาณ ||  หะลตั ปะลตั สวาเรอา           เปอาเร มสัตกั สจั 
นีซาณ ||  โซ ปรัภ กะเด นา วสีแร เปอาเร นานกั สดั กรุบาณ ||๘||๒||    
 โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ อสัทฺปดีอา   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปาธ ปเรโอ อรั เบด บีจาเรโอ นิวลั ปุองักมั ซาเถ่ ||  ปันจฺ ยนา เซ็ว ซงัค ์นา ฉุทเกโอ อถิก อหัม่บุธ บาเถ่ ||๑||  เปอาเร 
เอน็ เบถ็ มิลณั นา ยาอี แม กีเอ กะรัม อเนกา ||  ฮาร ปะเรโอ สุอามี แก ดุอาแร ดีแย บุตถฺ บิเบกา || รเฮา ||  โมน 
เป่ยโอ กรัปาตี รเฮโอ นะกนั พิเรโอ บนั ม่าฮี ||  ตทั ตีรัท ซภั ตัร่ตี ประเมโอ ดุบิถา ฉุทแก น่าฮี ||๒||    
     
 มนั กามนา ตีรัท ยาย บะเซโอ ศิร กรัวตั ตะหร่าเอ ||  มนั กี แมลฺ นา อุตแร เอห์้  เบถ็ เย ลคั ยตนั กราเอ ||๓||  กเน็ก 
กามนี แฮวรั แกวรั บโฮ่ เบถ็ ดาน ดาตารา ||  อนั บสัตรึ ปู๋ ม บโฮ่ อรัเป แน่ห์ มิลีแอ ฮรั ดุอารา ||๔||  ปูญา อรัจา 
บนัดนั ดนัดอต คทั กรัมา รัต แร่ห์ตา ||  ฮอ ฮอ กะรัต บนัถัน่ แม่ห์ ปะเรอา แน่ห์ มิลีแอ เอห์้  ยกุตา ||๕||  โยก เซ็ถ 
อาซณั  จอราซีห์ เอ ป๋ี กรั กรั รเฮอา ||  วดัดี อารยา เพร็ เพร็ ยนัแม ฮรั เซ็ว ซงัค ์นา กเฮอา ||๖||  ราจยฺ ลีลา รายนั กี 
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รัจนา กเรอา หุกมั อพารา ||  เซจยฺ โซ่ห์นี จนัดนั โจอา นรัก โก๋ร กา ดุอารา ||๗||  ฮรั กีรัต ซ่าถซงัคตั แฮ ศิร กรัมนั 
แก กรัมา ||  กโฮ่ นานกั เตส็ เป่ยโอ ปราปัต ยสิ ปุรับ ลิเค กา แล่ห์นา ||๘||  เตโร เซวกั เอห์้  รังค ์มาตา ||  เป่ยโอ 
กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั ฮรั ฮรั กีรตนั เอห์้ มนั ราตา || รเฮา ดูยา ||๑||๓||     
 ราก โซรัธ วาร แม่ห์เล ๔ กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||     
 ศโลก ม: ๑ ||  โซรัธ สดา สุห่าวณี เย สจัจา มนั โฮย ||  ดนัดี แมลฺ นา กตั มนั ยแีภ สจัจา โซย ||  ซะสุแร เปอีแอ แป๋ 
วสัซี สตัคุร เซว นิซงัค ์||  ปัรฮรั กะปัร เย เป็ร มิแล คุซี ราแว เป็ร ซงัค ์||  สดา ซีการี เนา มนั กะเด นา แมลฺ ปะตงัค ์||  
เดวรั เยธ โมย ดุค ซะซู กา ดรั กิส ||  เย เป็ร ป่าแว นานกา กะรัม มณี ซภั สจั ||๑||   ม: ๔ ||  โซรัธ ตาม สุห่าวณี ยา ฮรั 
นาม ดนัโด่เล ||  คุร ปุรัค มนาแว อาปณา คุรมะตี ฮรั ฮรั โบเล ||  ฮรั เปรม กะซาอี ดินสั ราต ฮรั รัตตี ฮรั รังค ์โจเล ||  
ฮรั แยซา ปุรัค นา ลภัอี ซภั เดเคอา ยกตั แม โทเล ||  คุร สัตคุร นาม ดริรายอา มนั อนตั นา กาฮู โดเล ||  ยนั นานกั 
ฮรั กา ดาส แฮ คุร สตัคุร เก โกล โกเล ||๒||  ปอรี ||  ตู อาเป   ซิสทฺ กรัตา ศิรยณัฮาเรอา ||  ตุตถฺ อาเป   เคลฺ รจาย 
ตุตถฺ อาป สวาเรอา           ||  ดาตา กรัตา อาป อาป โป่กณัฮาเรอา ||  ซภั เตรา สบดั วรัแต อุปาวณัฮาเรอา ||  ฮอ คุรมุข 
สดา สล่าฮี คุร โก วาเรอา ||๑||     
     
 ศโลก ม: ๓ ||  ห่อแม ยลัเต ยลั โมย ปะหราํ อาเอ ดูแย ป๋าย ||  ปูแร สตัคุร ราค ลีเอ อาปแณ    ปันแน ปาย ||  เอห์้ ญกั 
ยลัตา นดัรี อายอา  คุร แก สบดั สุผาย ||  สบดั รัตเต เซ ซีตลั เป๋ย นานกั สจั กมาย ||๑||  ม: ๓ ||  สัพเลโอ สตัคุร 
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เซเวอา ตัน๋ ยนมั ปัรวาณ ||  ยนิา สตัคุร ยวีเดอา โมยอา นา วสิแร เซอี ปุรัค สุยาณ ||  กลุ อุถ่าเร  อาปณา โซ ยนั โฮแว 
ปัรวาณ ||  คุรมุข โมย ยวีเด ปัรวาณ แฮ มนัมุค ยนมั มร่าเฮ ||  นานกั โมย นา อาคีแอห์ เย คุร แก สบดั สะมาเฮ ||๒||   
ปอรี ||  ฮรั ปุรัค นิรันยนั เซว ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||  สตัซงัคตั ซาถู่   ลกั ฮรั นาม สมาอีแอ ||  ฮรั เตรี วดัดี การ แม มูรัค 
ลาอีแอ ||  ฮอ โกลา ลาลา ตุตถฺ แม หุกมั พรุมาอีแอ ||  ฮอ คุรมุข การ กมาวา เย คุร ซมัหยา่อีแอ ||๒||   ศโลก ม: ๓ ||  
ปูรัน ลิเคอา กมาวณา เย กรัแต อาป ลิเคอาส ||  โม่ห์ ธกักอลี ปาอีอนั วสิเรอา คุณตาซ ||  มตั ยาโณห์ ญกั ยวีดา ดูแย 
ป๋าย โมยอาส ||  ยนีิ คุรมุข นาม นา เจเตโอ เซ แบฮณั นา มิลนี ปาส ||  ดุค ลากา บโฮ่ อตั กะหน่า ปุต กลตั นา ซาท 
โกอี ยาส ||  โลกา เวจ็ โม่ห์ กาลา โฮอา อนัดรั อุเ้ภ  ซาส ||  มนัมุคา โน โก นา วสิฮี จุก เกยอา เวซาส ||  นานกั 
คุรมุขคา โน ซุค อกัลา ยนิา อนัตรั นาม นิวาส ||๑||  ม: ๓ ||  เซ แซณ เซ สจัยะณา เย คุรมุข มิแล่ห์ สุผาย ||  สตัคุร กา 
ป่าณา อนัเดน็ กแร่ห์ เซ สจั รเฮ่ สมาย ||  ดูแย ป๋าย ลเก สะยณั นา อาคีแอห์ เย อภิมาน กแร่ห์ เวการ ||  มนัมุค อาป 
สุอารที การัจ นา สแกห์ สวาร ||  นานกั ปูรัน ลิเคอา กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  ตุตถฺ อาเป   ยกตั 
อุปาย แก อาป เคลฺ รจายอา ||  ตแร คุณ อาป ศิรเยอา มายอา โม่ห์ วถ่ายอา ||  เวจ็ ห่อแม เลคา มงักีแอ เพร็ อาแว   
ยายอา ||  ยนิา ฮรั อาป กริปา กเร เซ คุร ซมัหยายอา ||  บลัฮารี คุร อาปเณ     สดา สดา กหุม่ายอา ||๓||   ศโลก ม: ๓ ||  
มายอา มมัตา โม่ห์ณี เยน็ เวณ็ ดนัตา ญกั คายอา ||  มนัมุค คาเถ่ คุรมุข อุบเร ยนีิ สจั นาม จิต ลายอา ||  เบน็ นาแว 
ญกั กมัลา พิแร คุรมุข นดัรี อายอา  ||    
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 ตัน่ถ่า กรัเตอา เน่ห์พลั ยนมั กวายอา ซุคดาตา มนั นา วซายอา ||  นานกั นาม ตินา โก มิเลอา ยนิ โก ตุ๋ร เลค็ ปายอา 
||๑||  ม: ๓ ||  กัร๋ ฮี แม่ห์ อมัฤต ป่ัรปูร แฮ มนัมุคา ซาด นา ปายอา ||  เยว็ กสัตูรี มิรัก นา ยาแณ ปะหรํ่าดา ปะรัม 
ปุหลายอา ||  อมัฤต ตจัยฺ บิค ซงักระแฮ กรัแต อาป คุอายอา ||  คุรมุข วริะเล โซ่ฉ่ี ปอี ตินา อนัดรั บรัมห์ ดิคายอา ||  
ตนั มนั ซีตลั โฮยอา รัสนา ฮรั ซาด อายอา  ||  สบัเด ฮี เนา อูปแย สบัเด เมล มิลายอา ||  เบน็ สบัแด ซภั ญกั บอรานา 
บิรทา ยนมั กวายอา ||  อมัฤต เอโก สบดั แฮ นานกั คุรมุข ปายอา ||๒||   ปอรี ||  โซ ฮรั ปุรัค อะกมั แฮ กโฮ่ กิต เบถ็ 
ปาอีแอ ||  เตส็ รูป นา เรค อะดริสทฺ กโฮ่ ยนั เกว็ ติอ๋าอีแอ ||  นิรังการ นิรันยนั ฮรั อกมั เกอา แกห์้ คุณ กาอีแอ ||  ยสิ 
อาป บุฉ่าเอ อาป โซ ฮรั มารัก ปาอีแอ ||  คุร ปูแร เวคาเลอา คุร เซวา ปาอีแอ ||๔||   ศโลก ม: ๓ ||  เยว็ ตนั โกลู ปีรีแอ 
รัต นา โป่รี เดห์้ ||  ญีโอ วนัแญ จอ คนันีแอ สจัเจ ซนัดาแร เน่ห์ ||  นานกั เมล นา จุกไก ราตี อแต เดห์้ ||๑||  ม: ๓ ||  
สะยณั แมดา รังกลุา รังค ์ลาเอ มนั เลย ์||  เยว็ มายแีธ กปัเร รังเก ป๋ี ปาเฮ่ ||  นานกั รังค ์นา อุตแร เบอา นา ลแก เกห์้ 
||๒||   ปอรี ||  ฮรั อาป วรัแต อาป ฮรั อาป บุลายดา ||  ฮรั อาเป   สริสทฺ สวาร ศิร ตัน่แถ่ ลายดา ||  อิกนา ปักตี ลาย 
เอก็ อาป คุอายดา ||  อิกนา มารัก ปาย เอก็ อุฉัร่ ปายดา ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋าเอ คุรมุข คุณ กายดา ||๕||   ศโลก ม: ๓ 
||  สตัคุร กี เซวา สพลั แฮ เย โก กเร จิต ลาย ||  มนั จินเดอา พลั ปาวณา ห่อแม วโิจห์ ยาย ||  บนัถัน่ โตแร มุกตั โฮย 
สจัเจ รแฮ่ สมาย ||  เอส็ ญกั แม่ห์ นาม อลถั แฮ คุรมุข วสัแซ มนั อาย  ||  นานกั โย คุร เซแวห์่ อาปณา ฮอ เตน็ 
บลัฮาแร เยา ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค มนั อยติ แฮ ดูแย ลแก ยาย ||  เตส็ โน ซุค สุปแน นฮี ดุเค ดุค วฮิาย ||  กัร๋ กัร๋ ปัร ปัร 
ปันดิต ทกัเก เซ็ถ สมาถ ลกาย ||  เอห์้ มนั วสั นา อาวยั ทกัเก กะรัม กมาย ||  เปคถ่ารี เป๋ค กรั ทกัเก อธัสธั ตีรัท นาย 
||    
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 มนั กี ซาร นา ยาณนี ห่อแม ปะรัม ปุหลาย ||  คุร ปัรซาดี ป๋อ ปัยอา วดัปาก วสัเซอา มนั อาย  ||  แป๋ ปัยแอ มนั วสั 
โฮอา ห่อแม สบดั ยลาย ||  สจั รัตเต เซ นิรมะเล โยตี โยต มิลาย ||  สตัคุร มิเลแอ เนา ปายอา นานกั ซุค สมาย ||๒||   
ปอรี ||  เอห์้ ปู่ ปัต ราเณ รังค ์เดน็ จาร สุห่าวณา       ||  เอห์้ มายอา รังค ์กะซุ่มภฺ คิน แม่ห์ แล่ห์ ยาวณา ||  จลัเดอา นาล 
นา จลัแล ศิร ปาป แล ยาวณา ||  ยาน ํปะกรั จลายอา กาล ตาน ํคะรา ดราวณา ||  โอห์้ เวลา หทั นา อาแว   เพร็ 
ปัชตาวณา ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร เต โย โม่ห์ พิเร เซ บเถ่ ดุค สฮาเอ  ||  เพร็ เพร็ มิลณั นา ปายนี ยาํแมห์ แต มรั 
ยา่เฮ ||  แซ่ห์ซา โรค นา โชดยั ดุค ฮี แม่ห์ ดุค ป้าเฮ ||  นานกั นดัรี บคสั เล่ห์ สบัเด เมล มิลาเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  โย สตัคุร 
เต โม่ห์ พิเร ตินา ธอรฺ นา เธา ||  เยว็ ฉุทรั กัร๋ กัร๋ พิแร โดห์จารัณ บดัเนา ||  นานกั คุรมุข บคัซีแอห์ เซ สตัคุร เมล 
มิเลา ||๒||   ปอรี ||  โย เซแวห์่ สตั มุราร เซ เป่าวย์ลั ตรั เกยอา ||  โย โบแล่ห์ ฮรั ฮรั เนา เตน็ ยมั ฉดั เกยอา ||  เซ 
ดรักา้ห์ แปเถ่ ยา่เฮ ยนิา ฮรั ยปั เลยอา ||  ฮรั เซแวห์่ เซอี ปุรัค ยนิา ฮรั ตุตถฺ เมยอา ||  คุณ กาวา เปอาเร เน็ต คุรมุข 
ปะหราํ ป๋อ เกยอา ||๗||   ศโลก ม: ๓ ||  ทาแล เวจ็ แต วสัตู ปอีโอ ฮรั โป่ยนั อมัฤต ซาร ||  เยต็ คาแถ่ มนั ตริปตีแอ 
ปาอีแอ โมค ดุอาร ||  เอห์้ โป่ยนั อลถั แฮ ซนัโตห์ ลภัแบ คุร วจีาร ||  เอห์้  มุดาวณี เกว็ วโิจห์ กั้ดดีแอ สดา รคีแอ อุร 
ต๋าร ||  เอห์้ มุดาวณี สตัคุรู   ปาอี คุรซิกคา ลถ่ี ป๋าลฺ ||  นานกั ยสิ บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี ฮรั ปายอา คุรมุข ก๋าล ||๑||  ม: ๓ ||  
โย ตุ๋ร เมเล เซ เมล็ รเฮ่ สตัคุร เซ็ว จิต ลาย ||  อาป วโิชเรน เซ วชุิเร ดูแย ป๋าย คุอาย ||  นานกั เวณ็ กรัมา เกอา ปาอีแอ 
ปูรัน ลิเคอา กมาย ||๒||   ปอรี ||  แบห์้ ซะคีอา ยสั กาแวห์่ กาวณัฮารีอา ||  ฮรั นาม สล่าเฮโอ เน็ต ฮรั โก บลัฮารีอา ||  
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ยนีิ ซุณ      มนัเนอา ฮรั เนา ตินา ฮอ วารีอา ||  คุรมุขคีอา ฮรั เมล มิลาวณัฮารีอา ||  ฮอ บลั ยาวา เดน็ ราต คุร 
เดคณัฮารีอา ||๘||   ศโลก ม: ๓ ||    
     
 เวณ็ นาแว ซภั ป่ัรมะเด เน็ต ญกั โตทา แซซาร ||  มนัมุค กะรัม กมาวเณ ห่อแม อั้นถฺ กบุาร ||  คุรมุข อมัฤต ปีวณา 
นานกั สบดั วจีาร ||๑||  ม: ๓ ||  แซ่ห์เย  ยาแก แซ่ห์เย  โซแว ||  คุรมุข อนัเดน็ อุสตตั โฮแว ||  มนัมุค ป่ัรแม แซ่ห์ซา 
โฮแว ||  อนัตรั จินตา นีด นา โซแว ||  กิอานี ยาแกห์ สแวห์          สุผาย ||  นานกั นาม รัตเตอา บลั เยา ||๒||   ปอรี ||  
เซ ฮรั นาม ติอ่าแวห์่ โย ฮรั รัตเตอา ||  ฮรั เอก็ ติอ่าแวห์่ เอก็ อิโก ฮรั สะเตอา ||  ฮรั อิโก วรัแต เอก็ อิโก อุตปะเตอา ||  
โย ฮรั นาม ติอ่าแวห์่ เตน็ ดรั สทั กะเตอา ||  คุรมะตี เดแว อาป คุรมุข ฮรั ยปัเปอา ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  อนัตรั กิอาน 
นา อายโอ  เยต็ กิช โซ่ฉ่ี ปาย ||  เวณ็ ดิธา เกอา ซาล่าฮีแอ อนัถ่า อั้นถฺ กมาย ||  นานกั สบดั ปะชาณีแอ นาม วสัแซ 
มนั อาย  ||๑||  ม: ๓ ||  อิกา บาณี เอก็ คุร อิโก สบดั วจีาร ||  สจัจา ซอดา หทั สจั รัตนี ปะเร ปันด๋าร ||  คุร กิรปา เต 
ปาอีอนั เย เดแว เดวณัฮาร ||  สัจจา ซอดา ลาภ สดา คะเทอา นาม อปารฺ ||  เวค็ เวจ็ อมัฤต ปรักเทอา กะรัม 
ปีอาวณัฮาร ||  นานกั สจั สล่าฮีแอ ตัน๋ สวารัณฮาร ||๒||   ปอรี ||  ยนิา อนัดรั กรู วรัแต สจั นา ป่าวยั ||  เย โก โบแล 
สจั กรูา ยลั ยาวยั ||  กริูอารี รัจแย กรู เยว็ วสิทา กาก คาวยั ||  ยสิ ฮรั โฮย กริปาล โซ นาม ติอ่าวยั ||  ฮรั คุรมุข นาม 
อราถ กรู ปาป แล่ห์ ยาวยั ||๑o||   ศโลก ม: ๓ ||  เซคา จอจะเกอา จอวายอา เอห์้ มนั อิกตั กัร๋ อาณ ||  เอฮ้รั เตฮ้รั ฉดั ตู 
คุร กา สบดั ปะชาณ ||  สตัคุร อะแก แด่ห์ ปอ ซภั กิช ยาแณ ยาณ ||  อาซา มนัซา ยลาย ตู โฮย รโฮ่ เม่ห์มาณ ||  สตัคุร 
แก ป่าแณ ป๋ี จแลห์ ตา ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาณ ||  นานกั เย นาม นา เจตนี เตน็ ติก แปนณั ติก คาณ ||๑||  ม: ๓ ||  ฮรั คุณ 
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โตท นา อาวยั กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย ||  นานกั คุรมุข ฮรั คุณ รแวห์่ คุณ แม่ห์ รแฮ่ สมาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั โจลี เดห์้ 
สวารี  กั้ด แปถ่ี ปะกตั กรั ||  ฮรั ปาท ลกา อถิกาอี บโฮ่ บโฮ่ เบถ็ ปาต กรั ||  โกอี บูแฉ่ บูฉัณ่ฮารา อนัตรั บิเบก กรั ||  
โซ บูแฉ่ เอห์้ บิเบก ยสิ บุฉ่าเอ อาป ฮรั ||  ยนั นานกั กะแฮ วจิารา คุรมุข ฮรั สตั ฮรั ||๑๑||     
     
 ศโลก ม: ๓ ||  ปัรทาย ซาคี มฮ่า ปุรัค โบลเด ซ่าฉ่ี สกลั ยะฮาแน ||  คุรมุข โฮย โซ ป๋อ กเร อาปณา อาป ปะชาแณ ||  
คุร ปัรซาดี ยวีตั มแร ตา มนั ฮี เต มนั มาแน ||  ยนิ โก มนั กี ปัรตีต น่าฮี นานกั เซ เกอา กะแท่ห์ กิอาแน ||๑||  ม: ๓ ||  
คุรมุข จิต นา ลายโอ อนัตฺ ดุค ปฮุตา อาย  ||  อนัดฺโรห์ บา้ห์โรห์ อนัเถ่อาน ํซุถ นา กาอี ปาย ||  ปันดิต เตน็ กี บรักตี 
ซภั ยกตั คาย โย รัตเต ฮรั นาย ||  ยนิ คุร แก สบดั สล่าเฮอา ฮรั เซ็ว รเฮ่ สมาย ||  ปันดิต ดูแย ป๋าย บรักตั นา โฮวยั 
นา ตัน๋ ปัลแล ปาย ||  ปัร ทกัเก ซนัโตค นา อายโอ  อนัเดน็ ยลตั วฮิาย ||  กกู ปูการ นา จุกไก นา ซนัซา วโิจห์ ยาย ||  
นานกั นาม วฮูิเณอา โม่ห์ กาแล อุธ ยาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั สะยณั เมล เปอาเร เมล็ ปันทฺ ดะซาอี ||  โย ฮรั ดะเซ เมต็ 
เตส็ ฮอ บลั ยาอี ||  คุณ ซ่าฉ่ี เตน็ เซ็ว กรี ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  ฮรั เซว ีเปอารา เน็ต เซว ฮรั ซุค ปาอี ||  บลัฮารี สตัคุร เตส็ 
เยน็ โซ่ฉ่ี ปาอี ||๑๒||   ศโลก ม: ๓ ||  ปันดิต แมลฺ นา จุกไก เย เวด ปแร ยกุ จาร ||  ตแร คุณ มายอา มูล แฮ เวจ็ ห่อแม 
นาม วซิาร ||  ปันดิต ปู่ เล ดูแย ลาเก มายอา แก วาปาร ||  อนัตรั ตริสนา ปุค แฮ มูรัค ปุเคอา โมย กวาร ||  สตัคุร 
เซเวแอ ซุค ปายอา สจัแจ สบดั วจีาร ||  อนัดฺโรห์ ตริสนา ปุค กอี สจัแจ นาย เปอาร ||  นานกั นาม รัตเต แซ่ห์เย  
รัจเย ยนิา ฮรั รเคอา อุร ต๋าร ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค ฮรั นาม นา เซเวอา ดุค ลกา บฮุตา อาย  ||  อนัตรั อเกอาน อนัเถรฺ  
แฮ ซุถ นา กาอี ปาย ||  มนัฮธั แซ่ฮจัยฺ นา บีโย ปุกคา เก อะแก คาย ||  นาม นิถาน วซิาเรอา ดูแย ลกา ยาย ||  นานกั 
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คุรมุข มิแล่ห์ วเดอาอีอา เย อาเป   เมล มิลาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั รัสนา ฮรั ยสั กาแว ครี สุห่าวณี ||  โย มนั ตนั มุค ฮรั 
โบแล ซา ฮรั ป่าวณี ||  โย คุรมุข จะแค ซาด ซา ตริปตาวณี ||  คุณ กาแว เปอาเร เน็ต คุณ กาย คุณี ซมัหยา่วณี ||  ยสิ 
โฮแว อาป ดยัอาล ซา สตัคุรู   คุรู บลาวณี ||๑๓||   ศโลก ม: ๓ ||  หสัตี ศิร เยว็ องักสั แฮ แอห์้รัณ เยว็ ศิร เดย ์||  มนั 
ตนั อาแก ราค แก อูภี้ เซว กเรย ์||    
     
 เอว็ คุรมุข อาป นิวารีแอ ซภั ราจยฺ สริสทฺ กา เลย ์||  นานกั คุรมุข บุฉ่ีแอ ยา อาเป   นะดรั กเรย ์||๑||  ม: ๓ ||  ยนิ 
คุรมุข นาม ติอ๋ายอา อาเอ เต ปัรวาณ ||  นานกั กลุ อุถ่าแรห์ อาปณา ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาณ ||๒||   ปอรี ||  คุรมุข 
ซะคีอา ซิกข ์คุรู เมลาอีอา ||  เอก็ เซวกั คุร ปาส เอก็ คุร กาแร ลาอีอา ||  ยนิา คุร เปอารา มนั จิต ตินา เป๋า คุรู 
เดวาอีอา ||  คุร ซิกคา    อิโก เปอาร คุร มิตา ปุตา ป่าอีอา ||  คุร สตัคุร โบโล่ห์ ซภั คุร อาค คุรู ยวีาอีอา ||๑๔||   ศโลก 
ม: ๓ ||  นานกั นาม นา เจตนี อเกอานี อนัถเล เอาเร กะรัม กมาเฮ ||  ยมั ดรั บเถ่ มารีแอห์้ เพร็ วสิทา ม่าเฮ ปะจาเฮ 
||๑||  ม: ๓ ||  นานกั สตัคุร เซแวห์่ อาปณา เซ ยนั สจัเจ ปัรวาณ ||  ฮรั แก นาย สมาย รเฮ่ จูกา อาวณั ยาณ ||๒||   ปอรี 
||  ตัน๋ ซมัแป มายอา ซนัจีแอ อนัเต ดุคดาอี ||  กัร๋ มนัดรั แม่ฮลั สวารีแอห์        กิช ซาท นา ยาอี ||  ฮรั รังกี ตุเร เน็ต 
ปาลีแอห์้ กิแต กาม นา อาอี  ||  ยนั ลาโวห์่ จิต ฮรั นาม เซ็ว อนัตฺ โฮย สคาอี ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ซุค 
ปาอี ||๑๕||   ศโลก ม: ๓ ||  เบน็ กรัแม เนา นา ปาอีแอ ปูแร กะรัม ปายอา ยาย ||  นานกั นะดรั กเร เย อาปณี  ตา 
คุรมตั เมล มิลาย ||๑||   ม: ๑ ||  เอก็ ดะแฉ่ห์ เอก็ ดะบีแอห์ อิกนา กเุต ค่าเฮ ||  เอก็ ปาณี เวจ็ อุสทีแอห์ เอก็ ป๋ี เพร็ 
หะซณั ป้าเฮ ||  นานกั เอว นา ยาปัย กิแท ยาย สะมาเฮ ||๒||   ปอรี ||  เตน็ กา คาถ่า แปถ่า มายอา ซภั ปวติ แฮ โย 
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นาม ฮรั ราเต ||  เตน็ เก กัร๋ มนัดรั แม่ฮลั สะราอี ซภั ปวติ แฮ ยนีิ คุรมุข เซวกั ซิกข ์อภิอากตั ยาย วรัซาเต ||  เตน็ เก 
ตุเร ยนี คุระกีร ซภั ปวติ แฮ ยนีิ คุรมุข ซิกข ์ซ่าถ ซนัตฺ จรั ยาเต ||  เตน็ เก กะรัม ตะรัม การัจ ซภั ปวติ แฮ โย 
โบแล่ห์ ฮรั ฮรั ราม นาม ฮรั ซาเต ||  ยนิ แก โปแต ปุน แฮ เซ คุรมุข ซิกข ์คุรู แป้ห์ ยาเต ||๑๖||   ศโลก ม: ๓ ||  นานกั 
นาโวห์ กเุทอา หะลตั ปะลตั ซภั ยาย ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ซภั *เฮร็ เลยอา มุธี ดูแย ป๋าย ||  ยมั ดรั บเถ่ มารีแอห์้ บฮุตี 
มิแล สยาย ||๑||    
     
 ม: ๓||  ซนัตา นาล แวรฺ กมาวเด ดุสทา นาล โม่ห์ เปอาร ||  อะแก ปิแช ซุค นฮี มรั ยาํแมห์ วาโร วาร ||  ตริสนา 
กะเด นา บุใฉ่ ดุบิถา โฮย คุอาร ||  โม่ห์ กาเล ตินา นินดฺกา เตต็ สจัแจ ดรับาร ||  นานกั นาม วฮูิเณอา นา อุรวาร นา 
ปารฺ ||๒||   ปอรี ||  โย ฮรั นาม ติอ๋ายเด เซ ฮรั ฮรั นาม รัตเต มนั ม่าฮี ||  ยนิา มนั จิต เอก็ อราเถ่อา เตน็ อิกสั เบน็ ดูยา 
โก น่าฮี ||  เซอี ปุรัค ฮรั เซวเด ยนิ ตุ๋ร มสัตกั เลค ลิคาฮี ||  ฮรั เก คุณ เน็ต กาวเด ฮรั คุณ กาย คุณี ซมัหยา่ฮี ||  วเดอาอี 
วดัดี คุรมุขคา คุร ปแูร ฮรั นาม สมาฮี ||๑๗||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร กี เซวา กาครี ศิร ดีแย อาป กวาย ||  สบดั มแร่ห์ 
เพร็ นา มแร่ห์ ตา เซวา ปแว ซภั ทาย ||  ปารัส ปัรสิแอ ปารัส โฮแว สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  ยสิ ปูรัน โฮแว ลิเคอา เตส็ 
สตัคุร มิแล ปรัภ อาย  ||  นานกั กณัแต เซวกั นา มิแล ยสิ บคัเซ โซ ปแว ทาย ||๑||  ม: ๓ ||  แม่ฮลั กมุฮลั นา ยาณนี 
มูรัค อปัแณ สุอาย ||  สบดั จีแนห์ ตา แม่ฮลั ลแฮ โยตี โยต สมาย ||  สดา สจัเจ กา ป๋อ มนั วสัแซ ตา สภา โซ่ฉ่ี ปาย ||  
สตัคุร อปัแณ กัร๋ วรัตะดา อาเป   เลย มิลาย ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ ซภั ปูรี ปอี ยสิ โน กิรปา กเร รยาย ||๒||   ปอรี ||  
ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ปะกตั ยนา โย ฮรั นามา ฮรั มุค แกห์้เตอา ||  ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ซนัตฺ ยนา โย ฮรั ยสั ซรัวณี 
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ซุณเตอา ||  ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ซ่าถ ยนา ฮรั กีรตนั กาย คุณี ยนั บณัเตอา ||  ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา คุรมุขคา โย คุร ซิกข ์
แล มนั ยณิเตอา ||  ซภั ดู วดัเด ปาก คุรซิกคา เก โย คุร จรัณี ซิกข ์ปัรเตอา ||๑๘||   ศโลก ม: ๓ ||  บรัมห์ บินแด เตส็ 
ดา บรัมห์มตั รแฮ่ เอก สบดั เลว็ ลาย ||  เนาว ์นิถ่ี อะธาราห์ ซิถ่ี ปิแช ลกีอา พิแร่ห์ โย ฮรั ฮิรแด สดา วซาย ||  เบน็ 
สตัคุร เนา นา ปาอีแอ บุโฉ่ห์ กรั วจีาร ||  นานกั ปูแร ปาก สตัคุร มิแล ซุค ปาเอ ยกุ จาร ||๑||  ม: ๓ ||  เกอา กภัรู เกอา 
บิรัถ แฮ มนัมุค ตริสนา ปุค นา ยาย ||  คุรมุข สบัเด รัตเตอา ซีตลั โฮเอ อาป กวาย ||  อนัดรั ตริปัต ซนัโตเคอา เพร็ 
ปุค นา ลแก อาย  ||    
     
 นานกั เย คุรมุข กแร่ห์ โซ ปัรวาณ แฮ โย นาม รเฮ่ เลว็ ลาย ||๒||   ปอรี ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ กอน ํโย คุรมุข ซิกคา    ||  
โย ฮรั นาม ติอ๋ายเด เตน็ ดรัซนั ปิคา ||  ซุณ      กีรตนั ฮรั คุณ รวา ฮรั ยสั มนั ลิคา ||  ฮรั นาม สล่าฮี รังค ์เซ็ว ซภั 
เกล็วคิ กริคา ||  ตัน๋ ตัน๋ สุห่าวา โซ สะรีร ทาน แฮ ยแิท เมรา คุร ตะเร วคิา ||๑๙||   ศโลก ม: ๓ ||  คุร เบน็ กิอาน นา 
โฮวยั นา ซุค วสัแซ มนั อาย  ||  นานกั นาม วฮิูเณ มนัมุคี ยาซนั ยนมั กวาย ||๑||  ม: ๓ ||  เซ็ถ ซาเถก็ นาแว โน ซภั 
โคยะเด ทกั รเฮ่ เลว็ ลาย ||  เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายโอ คุรมุข มิแล มิลาย ||  เบน็ นาแว แปนณั คาณ ซภั บาด แฮ ติก 
ซิถ่ี ติก กรัมาต ||  ซา เซ็ถ ซา กรัมาต แฮ อจินตฺ กเร ยสิ ดาต ||  นานกั คุรมุข ฮรั นาม มนั วสัแซ เอฮ้า  เซ็ถ เอฮ้า  
กรัมาต ||๒||   ปอรี ||  ฮมั ด่าดี ฮรั ปรัภ คซมั เก เน็ต กาแวห์่ ฮรั คุณ ชนัตา ||  ฮรั กีรตนั กแร่ห์ ฮรั ยสั สุแณห์  เตส็ 
เกาลา กนัตา ||  ฮรั ดาตา ซภั ยกตั ปิข่ารีอา มงักตั ยนั ยนัตา ||  ฮรั เดโวห์ ดาน ดยัอาล โฮย เวจ็ ปาทรั กริม ยนัตา ||  
ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ตัน่วนัตา ||๒o||   ศโลก ม: ๓ ||  ปัรณา กุรณา ซนัซาร กี การ แฮ อนัดรั ตริสนา วกิาร 
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||  ห่อแม เวจ็ ซภั ปัร ทกัเก ดูแย ป๋าย คุอาร ||  โซ ปเรอา โซ ปันดิต บีนา คุร สบดั กเร วจีาร ||  อนัดรั โคแย ตตั ลแฮ่ 
ปาเอ โมค ดุอาร ||  คุณ นิถาน ฮรั ปายอา แซ่ฮจัยฺ กเร วจีาร ||  ตัน๋ วาปารี นานกา ยสิ คุรมุข นาม อถารฺ ||๑||  ม: ๓ ||  
เวณ็ มนั มาเร โกย นา ซิใฉ่ เวโค่ห์ โก เลว็ ลาย ||  เปคถ่ารี ตีรที เป๋าว ์ทกัเก นา เอห์้ มนั มาเรอา ยาย ||  คุรมุข เอห์้ 
มนั ยวีตั มแร สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั เอส็ มนั กี มลั เอว็ อุตแร ห่อแม สบดั ยลาย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ฮรั ซนัตฺ 
มิโลห์ เมเร ป่าอี ฮรั นาม ดริราโวห์ เอก็ กินกา ||  ฮรั ฮรั ซีการ บนาโวห์่ ฮรั ยนั ฮรั กาปัร แป้ห์โรห์ คิม กา ||  แอซา      
ซีการ เมเร ปรัภ ป่าแว ฮรั ลาแก เปอารา ปริม กา ||  ฮรั ฮรั นาม โบโล่ห์ เดน็ ราตี ซภั เกล็บิค กาแท เอก็ ปัลกา ||  ฮรั 
ฮรั ดยัอาล โฮแว ยสิ อุปัร โซ คุรมุข ฮรั ยปั ยณิกา ||๒๑||     
     
 ศโลก ม: ๓ ||  ยนมั ยนมั กี เอส็ มนั โก มลั ลากี กาลา โฮอา เซอา้ห์ ||  คนัลี โต่ตี อุยะลี นา โฮวยั เย โซ โต่วณั ป้าโฮ 
||  คุร ปัรซาดี ยวีตั มแร อุลที โฮแว มตั บดัล่าห์ ||  นานกั แมลฺ นา ลกยั นา เพร็ โยนี ป้าโฮ ||๑||  ม: ๓ ||  จะโฮ่ ยกีุ กลั 
กาลี กา้นดีํ เอก็ อุตมั ปัดว ีเอส็ ยกุ ม่าเฮ ||  คุรมุข ฮรั กีรัต พลั ปาอีแอ ยนิ โก ฮรั เลค็ ป้าเฮ ||  นานกั คุร ปัรซาดี 
อนัเดน็ ปะกตั ฮรั *อุจแร่ห์ ฮรั ปักตี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ฮรั เมล ซ่าถ ยนั ซงัคตั มุค โบลี ฮรั ฮรั ปะลี 
บาณ ||  ฮรั คุณ กาวา ฮรั เน็ต จะวา คุรมะตี ฮรั รังค ์สดา มาณ ||  ฮรั ยปั ยปั ออคถั คาเถ่อา ซภั โรค กวาเต ดุคา ก่าณ 
||  ยนิา ซาส กิราส นา วสิแร เซ ฮรั ยนั ปูเร สฮี ยาณ ||  โย คุรมุข ฮรั อาราถฺเด เตน็ จูกี ยมั กี ยกตั กาณ ||๒๒||   ศโลก 
ม: ๓ ||  เร ยนั อุทาแร ดะเบโอห์ สุเตอา กอี วฮิาย ||  สตัคุร กา สบดั ซุณ      นา ยาเกโอ อนัตรั นา อุปเยโอ เจา ||  
สะรีร ยโล คุณ บา้ห์รา โย คุร การ นา กมาย ||  ยกตั ยลนัดา ดิธ แม ห่อแม ดูแย ป๋าย ||  นานกั คุร ซรัณาอี อุบเร สจั 
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มนั สบดั ติอ๋าย ||๑||  ม: ๓ ||  สบดั รัตเต ห่อแม กอี โซ่ภาวนัตี นารฺ ||  เป็ร แก ป่าแณ สดา จลัแล ตา บเนอา ซีการ ||  
เซจยฺ สุห่าว ี สดา เป็ร ราแว ฮรั วรั ปายอา นารฺ ||  นา ฮรั มแร นา กะเด ดุค ลาแก สดา สุห่ากณั นารฺ ||  นานกั ฮรั 
ปรัภ เมล ลอี คุร แก เหต เปอาร ||๒||   ปอรี ||  ยนิา คุร โกเปอา อาปณา เต นรั บุริอารี ||  ฮรั ญีโอ เตน็ กา ดรัซนั นา 
กแร่ห์ ปาปิสทฺ หะเตอารี ||  โอห์้ กัร๋ กัร๋ พิแร่ห์ กซุุถ มนั เยว็ ตัร่กทั นารี ||  วดัป่ากี ซงัคตั มิเล คุรมุข สวารี  ||  ฮรั 
เมโล่ห์ สตัคุร ดยัอา กรั คุร โก บลัฮารี ||๒๓||   ศโลก ม: ๓ ||  คุร เซวา เต ซุค อูปแย เพร็ ดุค นา ลแก อาย  ||  ยาํมณั 
มรัณา เมท็ เกยอา กาแล กา กิช นา บซาย ||  ฮรั เซตี มนั เราว ์รเฮอา สจัเจ รเฮอา สมาย ||  นานกั ฮอ บลัฮารี เตน็ โก 
โย จลนั สตัคุร ป๋าย ||๑||  ม: ๓ ||  เบน็ สบัแด ซุถ นา โฮวยั เย อเนก  กแร ซีการ ||    
     
 เป็ร กี ซาร นา ยาใณ ดูแย ป๋าย เปอาร ||  ซา กซุุถ ซา กลุคัณี นานกั นารี เวจ็ กนุาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ฮรั อปัณี ดยัอา 
กรั ฮรั โบลี แบณี ||  ฮรั นาม ติอ๋าอี ฮรั อุจรา ฮรั ล่าฮา แลณี ||  โย ยปัเด ฮรั ฮรั ดินสั ราต เตน็ ฮอ กรุแบณี ||  ยนิา 
สตัคุร เมรา เปอารา อราเถ่อา เตน็ ยนั เดคา แนณี ||  ฮอ วาเรอา อปัเณ คุรู โก ยนิ เมรา ฮรั สะยณั เมเลอา แซณี ||๒๔||  
ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ดาซนั เซ็ว ปรีต แฮ ฮรั ดาซนั โก เมต็ ||  ฮรั ดาซนั แก วสั แฮ เยว็ ยนัตี แก วสั ยนัตฺ ||  ฮรั เก ดาส 
ฮรั ติอ๋ายเด กรั ปรีตมั เซ็ว เน่ห์ ||  กิรปา กรั แก สุโนห์ ปรัภ ซภั ญกั แม่ห์ วรัแซ เม่ห์ ||  โย ฮรั ดาซนั กี อุสตตั แฮ ซา 
ฮรั กี วเดอาอี ||  ฮรั อาปณี  วเดอาอี ป่าวดี ยนั กา แยการ กราอี ||  โซ ฮรั ยนั นาม ติอ๋ายดา ฮรั ฮรั ยนั เอก็ สะมาน ||  
ยนั นานกั ฮรั กา ดาส แฮ ฮรั แปจยฺ รัคโคห์ ปักหวาน ||๑||  ม: ๔ ||  นานกั ปรีต ลาอี เตน็ ซาแจ เตส็ เบน็ แร่ฮณั นา 
ยาอี ||  สตัคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ฮรั รัส รสนั ระส่าอี ||๒||  ปอรี ||  แรณ ดินสั ปัรผาต ตูแฮ ฮี กาวณา ||  ญีอ ์ยนัตฺ 
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ซรับตั เนา เตรา ติอ่าวณา ||  ตู ดาตา ดาตาร เตรา ดิตา คาวณา ||  ปะกตั ยนา แก ซงัค ์ปาป กวาวณา ||  ยนั นานกั สดั 
บลัฮาแร บลั บลั ยาวณา ||๒๕||  ศโลก ม: ๔ ||  อนัตรั อเกอาน ไป๋ มตั มะถัม่ สตัคุร กี ปัรตีต น่าฮี ||  อนัดรั กปัท ซภั 
กปัโท กรั ยาแณ กปัเท คแปห์ คป้าฮี ||  สตัคุร กา ป่าณา จิต นา อาแว   อาปแณ    สุอาย พิร่าฮี ||  กิรปา กเร เย อาปณี  
ตา นานกั สบดั สมาฮี ||๑||  ม: ๔ ||  มนัมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป ดูแย ป๋าย มนูอา เทร็ น่าเฮ ||  อนัเดน็ ยลตั รแฮ่ เดน็ 
ราตี ห่อแม คแปห์ คป้าห์ ||  อนัตรั โลภ มฮ่า กบุารา เตน็ แก นิกทั นา โกอี ยา่เฮ ||  โอย อาป ดุคี ซุค กบัฮู นา ปาแวห์ 
ยนมั มแร่ห์ มรั ยา่เฮ ||  นานกั บคสั เลย ปรัภ ซาจา เย คุร จรันี จิต ล่าเฮ ||๒||  ปอรี ||  ซนัตฺ ปะกตั ปัรวาณ โย ปรัภ 
ป่ายอา ||  เซอี บิจคณั ยนัตฺ ยนีิ ฮรั ติอ๋ายอา ||  อมัฤต นาม นิถาน โป่ยนั คายอา ||  ซนัตฺ ยนา กี ตู๋ร มสัตกั ลายอา ||    
     
 นานกั เป๋ย ปุนีต ฮรั ตีรัท นายอา ||๒๖||  ศโลก ม: ๔ ||  คุรมุข อนัตรั ซานตฺํ แฮ มนั ตนั นาม สมาย ||  นาโม จิตเเว 
นาม ปแร นาม รแฮ่ เลว็ ลาย ||  นาม ปะดารัท ปายอา จินตา กอี บิลาย ||  สตัคุร มิเลแอ นาม อูปแย ติสนา ปุค ซภั 
ยาย ||  นานกั นาเม รัตเตอา นาโม ปัลแล ปาย ||๑||  ม: ๔ ||  สตัคุร ปุรัค เย มาเรอา ปะหราํ ประเมอา กัร๋ โฉด เกยอา ||  
โอส ปิแช วแย พกัรี โม่ห์ กาลา อาแก เป่ยอา ||  โอส อรัล บะรัล โม่โฮ นิกแล เน็ต จะก ูซุทดา โมอา ||  เกอา โฮแว 
กิแซ ฮี แด กีแต ยาน ํตุ๋ร กิรัต โอส ดา เอโ้ฮ เยฮ่า ปัยอา ||  ยแิท โอห์้ ยาย ติแท โอห์้ จู่ธา กรู โบเล กิแซ นา ป่าแว ||  
เวโค่ห์ ป่าอี วเดอาอี ฮรั ซนัโตห์ สุอามี อปัเน   กี แยซา โกอี กแร แตซา โกอี ปาแว ||  เอห์้ บรัมห์ บีจาร โฮแว ดรั 
ซาแจ อะโก เด ยนั นานกั อาค สุณาแว  ||๒||  ปอรี ||  คุร สัจแจ บะถ่า เท่ห์ รัควาเล คุร ดิเต ||  ปูรัน โฮอี อาส คุร 
จรัณี มนั รัตเต ||  คุร กริปาล เบอนัตฺ เอากณุ ซภั หะเต ||  คุร อปัณี กิรปา ต๋าร อปัเณ กรั ลิเต ||  นานกั สดั บลัฮารฺ ยสิ 
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คุร เก คุณ อิเต ||๒๗||   ศโลก ม: ๑ ||  ตา กี รยาย เลเคอา ปาย อบั เกอา กีแย ปานเํด ||  หุกมั โฮอา ห่าซลั ตะเด โฮย 
นิบเรอา ฮัน่แด่ห์ ญีอ ์กมานเํด ||๑||   ม: ๒ ||  นกั นทั คซมั หทั กิรัต ตกัเก เด ||  ยะฮา ดาเณ ตะฮาน ํคาเณ นานกา สจั 
เฮ ||๒||   ปอรี ||  ซภัเภ กลา อาป ทาท บฮาลีโอน ||  อาเป   รจนั รจาย อาเป   ฮี ก่าเลโอน ||  อาเป   ยนัตฺ อุปาย อาป 
ปรัตปาลิโอน ||  ดาส รัคเค กนัธฺ ลาย นะดรั นิฮาลิโอน ||  นานกั ปักตา สดา อนนัดฺ เป๋า ดูยา ยาเลโอน ||๒๘||   ศโลก 
ม: ๓ ||  เอ มนั ฮรั ญี ติอ๋าย ตู เอก็ มนั เอก็ จิต ป๋าย ||  ฮรั กีอา สดา สดา วเดอาอีอา เดย ์นา ปะโชตาย ||  ฮอ ฮรั แก 
สดั บลัฮารแณ เยต็ เซเวแอ ซุค ปาย ||  นานกั คุรมุข เมล็ รแฮ่ ห่อแม สบดั ยลาย ||๑||  ม: ๓ ||  อาเป   เซวา ลายอนั 
อาเป   บคสั กเรย ์||  ซภันา กา มา เป็ว อาป แฮ อาเป   ซาร กเรย ์||  นานกั นาม ติอ๋าเอน็ เตน็ นิจยฺ กัร๋ วาส แฮ ยกุ ยกุ 
โซ่ภา โฮย ||๒||   ปอรี ||  ตู กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ กรัเต แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||    
     
 ตุตถฺ อาเป   ซิสทฺ ศิรยอีา อาเป   พนุ โกอี ||  ซภั อิโก สบดั วรัตะดา โย กเร โซ โฮอี ||  วเดอาอี คุรมุข เดย ์ปรัภ ฮรั 
ปาแว โซอี ||  คุรมุข นานกั อาราเถ่อา  ซภั อาโค่ห์ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ คุร โซอี ||๒๙||๑|| ซุถ      
 ราก โซรัธ บาณี ปะกตั กะบีร ญี กี กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บุต ปูญ ปูญ ฮินดู มูเอ ตุรัก มูเอ ศิร นาอี ||  โอย เล ยาเร โอย เล กาเด เตรี กตั โดฮู นา ปาอี ||๑||  มนั เร ซนัซาร อั้นถฺ 
กะเฮรา ||  จะโฮ่ ดิส ปัสเรโอ แฮ ยมั เยวรา ||๑|| รเฮา ||  กะเบต็ ปเร ปัร กะบิตา มูเอ กะปัร เกดาแร ยาอี ||  ยะทา ต๋าร 
ต๋าร โยกี มูเอ เตรี กตั อิแนห์ นา ปาอี ||๒||  ดะรับ ซนัจฺ    ซนัจฺ    ราเย มูเอ กดั เล กนัจนั ป่ารี ||  เบด ปเร ปัร ปันดิต 
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มูเอ รูป เดค เดค นารี ||๓||  ราม นาม เบน็ ซภัแภ บิกเูต เดโคห์ นิรัค สะรีรา  ||  ฮรั เก นาม เบน็ เกน็ กตั ปาอี แกห์้ 
อุปเดส กะบีรา ||๔||๑||  ยบั ยรีแอ ตบั โฮย ปะซมั ตนั รแฮ่ กิรัม ดลั คาอี ||  กาจี กากรั นีร ปะรัต แฮ เออา ตนั กี เอแ้ฮ 
บดาอี ||๑||  กาเฮ ไป่อา พิรตอ พเูลอา พเูลอา ||  ยบั ดสั มาส อุรัตถฺ  มุค แร่ห์ตา โซ เดน็ แกเซ ปู่ เลอา ||๑|| รเฮา ||  เยว็ 
มตัถฺ มาคี เตว็ สโธรฺ รัส โยรฺ โยรฺ ตัน๋ กีอา ||  มรัตี บาร เล่โฮ เล่โฮ กรีแอ ปู๋ ต แร่ฮนั เกว็ ดีอา ||๒||  เดหุรี โล บะรี 
นารฺ ซงัค ์ไป๋ อาแก สะยนั สุเฮลา ||  มรัฆทั โล ซภั โลก กุทาํบฺ เป่ยโอ อาแก หนัสฺ อเกลา ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ 
เร ปรานี ปะเร กาล กรัส กอูา ||  จู่ธี มายอา อาป บนัถายอา เยว็ นลันี ปะหราํ ซูอา       ||๔||๒||  เบด ปุราน ซภัแภ มตั 
ซุน แก กรี กะรัม กี อาซา ||  กาล กรัสตฺ ซภั โลก เซอาเน อุธ ปันดิต แป จลัเล นิราซา ||๑||  มนั เร สะเรโอ นา เอแก 
กายา ||  ปะเยโอ นา รฆุปัต รายา ||๑|| รเฮา ||  บนั คนัดฺ ยาย โยก ตปั กีโน กนัดฺ มูล จุน คายอา ||  นาดี เบดี สบัดี โมนี 
ยมั เก ปะแท ลิคายอา ||๒||  ปะกตั นารดี ริแด นา อาอี  กาช กชู ตนั ดีนา ||  ราก รากนี ดิมภฺ โฮย แบธา อุน  ฮรั แป้ห์ 
เกอา ลีนา ||๓||  ปะเรโอ กาล ซภัแภ ญกั อูปัร ม่าเฮ ลิเค ปะหราํ กิอานี ||    
     
 กโฮ่ กะบีร ยนั เป๋ย คาลเซ เปรม ปะกตั เยห์่ ยานี ||๔||๓||  กัร๋ ๒ ||  โดย โดย โลจนั เปคา ||  ฮอ ฮรั เบน็ ออร นา เดคา 
||  แนน รเฮ่ รังค ์ลาอี ||  อบั เบ กลั แกฮ้นั นา ยาอี ||  ฮมัรา ปะรัม เกยอา ป๋อ ป่ากา ||  ยบั ราม นาม จิต ลากา ||๑|| รเฮา 
||  บายกีรั ดงักฺ บยาอี ||  ซภั คลกั ตะมาเซ อาอี  ||  บายกีรั สวานคฺํ สเกลา ||  อปัเน รังค ์รแว อเกลา ||๒||  กทันี แกห์้ 
ปะรัม นา ยาอี ||  ซภั กทั กทั รฮี ลุกาอี ||  ยา โก คุรมุข อาป บุฉ่าอี ||  ตา เก ฮิรแด รเฮอา สมาอี ||๓||  คุร กินจตั กิรปา 
กีนี ||  ซภั ตนั มนั เดห์้ ฮรั ลีนี ||  แกห์้ กะบีร รังค ์ราตา ||  มิเลโอ ญกั ยวีนั ดาตา ||๔||๔||  ยา เก นิกมั ดูตถฺ เก ธาทา ||  
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สมุนดฺ บิโลวนั โก มาทา ||  ตา กี โฮโอ บโลวนัฮารี ||  เยว็ เมแทโก ชาฉึ ตุห่ารี ||๑||  เจรี ตู ราม นา กะรัส ปะตารา ||  
ญกัยวีนั ปราน อถ่ารา ||๑|| รเฮา ||  เตเร กะแล่ห์ ตอก ปัก เบรี ||  ตู กัร๋ กัร๋ รมยัแอ เพรี ||  ตู อจัโยห์ นา เจตสั เจรี ||  ตู 
ยมั บปัรี แฮ เฮรี ||๒||  ปรัภ กะรัน กราวนัฮารี ||  เกอา เจรี หาท บิจารี ||  โซอี โซอี ยากี ||  เยต็ ลาอี เตต็ ลากี ||๓||  เจรี 
แต สุมตั กะฮาน ํเต ปาอี ||  ยา เต ปะหราํ กี ลีก มิทาอี ||  โซ รัส กะบีแร ยาเนอา ||  เมโร คุร ประสาด มนั มาเนอา 
||๔||๕||  เยห์่ บาจฉฺ นา ยอีา ยาอี ||  โย มิแล ตา ก๋าล อะข่าอี  ||  สดั ยวีนั ปะโล กะฮานฮีํ ||  มูเอ เบน็ ยวีนั น่าฮี ||  อบั 
เกอา กะทีแอ กิอาน บีจารา ||  นิจยฺ นิรคตั กตั บิวฮารา ||๑|| รเฮา ||  กสั กงุกมั จนัดนั กาเรอา ||  เบน็ แนโนห์ ยกตั 
นิฮาเรอา ||  ปูต ปิตา เอก็ ยายอา ||  เบน็ ธ่าฮรั นะกรั บซายอา ||๒||  ยาจกั ยนั ดาตา ปายอา ||  โซ ดีอา นา ยาอี คายอา 
||  โชเดอา ยาย นา มูกา ||  ออรัน แป้ห์ ยานา จูกา ||๓||  โย ยวีนั มรันา ยาแน || โซ ปันจฺ แซล ซุค มาแน ||  กะบีแร โซ 
ตัน๋ ปายอา ||  ฮรั เป่ทตั อาป มิทายอา ||๔||๖||  เกอา ปรีแอ เกอา กนีุแอ ||  เกอา เบด ปุรานาน ํสุนีแอ ||  ปเร สุเน      
เกอา โฮอี ||  โย แซ่ฮจัยฺ นา มิเลโอ โซอี ||๑||  ฮรั กา นาม นา ยปัส กวารา ||  เกอา โซแจห์ บารัง บารา ||๑|| รเฮา ||  
อนัเถ่อาเร  ดีปัก จะฮีแอ ||    
     
 เอก็ บสัตฺ อะโกจรั ลฮีแอ ||  บสัตฺ อะโกจรั ปาอี ||  กทั ดีปัก รเฮอา สมาอี ||๒||  แกห์้ กะบีร อบั ยาเนอา ||  ยบั 
ยาเนอา ตอ มนั มาเนอา ||  มนั มาเน โลก นา ปะตีแย ||  นา ปะตีแย ตอ เกอา กีแย ||๓||๗||  ฮิรแด กปัท มุค กิอานี ||  
จู่เธ กฮ่า บิโลวสั ปานี ||๑||  กานยํอา มานยํสั กอน กนุาน ํ||  โย กทั ป่ีตรั แฮ มลันาน ํ||๑|| รเฮา ||  ลอกี อธัสธั ตีรัท 
หน่าอี ||  กอราปัน ตอู นา ยาอี ||๒||  แกห์้ กะบีร บีจารี ||  เป๋าว ์ซากรั ตารฺ มุรารี ||๓||๘||    
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 โซรัธ     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บโฮ่ ปัรปันจฺ กรั ปัร ตัน๋ ลิอาแว ||  สุต ดารา แป้ห์ อาน     ลุทาแว ||๑||  มนั เมเร ปู่ เล กปัท นา กีแย ||  อนัตฺ นิเบรา 
เตเร ญีอ ์แป้ห์ ลีแย ||๑|| รเฮา ||  ชิน ชิน ตนั ชีแย ยรา ยนาแว ||  ตบั เตรี โอก โกอี ปานีโอ นา ปาแว ||๒||  แกฮ้ตั 
กะบีร โกอี นฮี เตรา ||  ฮิรแด ราม กี นา ยแปห์ สะเวรา ||๓||๙||  ซนัโตห์ มนั เปาวแ์น ซุค บเนอา ||  กิช โยก ปราปัต 
กะเนอา || รเฮา ||  คุร ดิคลาอี โมรี ||  เยต็ มิรัก ปรัต แฮ โจรี ||  มูนดฺ ลีเอ ดรัวาเย ||  บายอฺีเล อนัฮดั บาเย ||๑||  กมุภฺ 
กมลั ยลั ปะเรอา ||  ยลั เมเทอา อูภ้า กเรอา ||  กโฮ่ กะบีร ยนั ยาเนอา ||  โย ยาเนอา ตอ มนั มาเนอา ||๒||๑o||  ราก 
โซรัธ ||  ปู่ เค ปะกตั นา กีแย ||  แญห์ มาลา อปันี ลีแย ||  ฮอ มานโํก ซนัตนั เรนา ||  แม น่าฮี กิซี กา เดนา ||๑||  มาโถ่ 
แกซี บแน ตุม ซงัเก ||  อาป นา เดโฮ ตา เลโว มงัเก || รเฮา ||  โดย เซรฺ มานโํก จูนา ||  เปา ก๋ีโอ ซงัค ์ลูนา ||  *อตัถฺ 
เซรฺ มานโํก ดาเล ||  โม โก โดโน วคัตฺ เยวาเล ||๒||  คาท มานโํก จอปาอี ||  ศิรฮานา อวรั ตุลาอี ||  อูปัร โก มานโํก 
คีถ่า ||  เตรี ปะกตั กแร ยนั ทีถ่า ||๓||  แม น่าฮี กีตา ลโบ ||  เอก็ เนา เตรา แม พบัโบ ||  แกห์้ กะบีร มนั มาเนอา ||  มนั 
มาเนอา ตอ ฮรั ยาเนอา ||๔||๑๑||     
 ราก โซรัธ บาณี ปะกตั นามเด ญี กี กัร๋ ๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยบั เดคา ตบั กาวา ||  ตอ ยนั ต่ีรัจยฺ ปาวา ||๑||    
     
 นาด สมายโล เร สตัคุร เป่ทิเล เดวา ||๑|| รเฮา ||  แยห์ จ๋ิล เมล็ การ ดิซนัตา ||  แตห์้ อนัฮดั สบดั บยนัตา ||  โยตี โยต 
สมานี ||  แม คุร ปัรซาดี ยานี ||๒||  รตนั กมลั โกธรี ||  จมัการ บียลุ ตะฮี ||  เนแร น่าฮี ดูรฺ ||  นิจยฺ อาตแม รเฮอา 
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ป่ัรปูร ||๓||  แยห์ อนัฮตั ซูร อุเยอารา ||  แตห์้ ดีปัก ยแล ชนัชารา ||  คุร ปัรซาดี ยาเนอา ||  ยนั นามา แซ่ฮจัยฺ 
สะมาเนอา ||๔||๑||  กัร๋ ๔ โซรัธ ||  ปาร ปโรซณั ปูช เล นามา กา แป้ห์ ชาน ฉะวาอี โฮ ||  โต แป้ห์ ดุกณี มยรีู แดโฮ 
โม โก เบฎี เดโฮ บตาอี โฮ ||๑||  รี บาอี เบฎี เดน นา ยาอี ||  เดค เบฎี รเฮโอ สมาอี ||  ฮมาแร เบฎี ปราน อถ่ารา ||๑|| 
รเฮา ||  เบฎี ปรีต มยรีู มานแํก โย โกอู ชาน ฉะวาแว โฮ ||  โลก กทุาํบฺ ซะโภ่ห์ เต โตแร ตอ อาปัน เบฎี อาแว   โฮ 
||๒||  แอโซ เบฎี บะรัน นา ซาโก ซภั อนัตรั ซภั ธานอีํ โฮ ||  กนูแํก มฮ่า อมัฤต รัส จาเคอา ปูเช แกฮ้นั นา ยาอี โฮ 
||๓||  เบฎี เก คุณ ซุน รี บาอี ยลตัถฺ บานถฺํ ตะหรู่ ทาเปโอ โฮ ||  นาเม เก สุอามี ซีแอ บโฮรี ลงักฺ ปะภีคณั อาเปโอ     
โฮ ||๔||๒||  โซรัธ กัร๋ ๓ ||  อนัมะเรอา มนัดลั บาแย ||  เบน็ ซาวณั กัน๋ฮรั กาแย ||  บาดลั เบน็ บรัคา โฮอี ||  โย ตตั 
บิจาแร โกอี ||๑||  โม โก มิเลโอ ราม สเน่ฮี ||  เยห์่ มิเลแอ เดห์้ สุเดฮี    ||๑|| รเฮา ||  เมล็ ปารัส กนัจนั โฮยอา ||  มุค 
มนัซา รตนั โปรยอา ||  นิจยฺ เป๋า เป่ยอา ปะหราํ ป่ากา ||  คุร ปูเช มนั ปะตีอากา ||๒||  ยลั ป่ีตรั กมุภฺ สะมาเนอา ||  ซภั 
ราม เอก กรั ยาเนอา ||  คุร เจเล แฮ มนั มาเนอา ||  ยนั นาแม ตตั ปะชาเนอา ||๓||๓||     
 ราก โซรัธ บาณี ปะกตั รวดิาส ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยบั ฮมั โห่เต ตบั ตู น่าฮี อบั ตูฮี แม น่าฮี ||  อนลั อะกมั แยเซ แล่ฮรั เมย โอดตัถฺ ยลั เกวลั ยลั ม่านฮีํ ||๑||  มาถเว 
เกอา กะฮีแอ ปะหราํ แอซา      ||  แยซา มานีแอ โฮย นา แตซา ||๑|| รเฮา ||  นรัปัต เอก ซิงฆาซนั โซยอา สุปเน เป่ยอา 
ปิข่ารี ||  อชตั ราจยฺ บิชุรัต ดุค ปายอา โซ กตั ไป๋ ฮมารี ||๒||    
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 ราจยฺ โป่ยองัค ์ประซงัค ์แยเซ แฮ อบั กชั มรัม ยนายอา ||  อเน็ก กะทกั แยเซ ปู๋ ล ปะเร อบั แกห์้เต แกฮ้นั นา อายอา  
||๓||  ซรัเบ เอก อเนแก สุอามี ซภั กทั โปกแว โซอี ||  แกห์้ รวดิาส หาท แป เนแร แซ่ห์เย  โฮย โซ โฮอี ||๔||๑||  โย 
ฮมั บานเํถ่ โม่ห์ พาส ฮมั เปรม บะถนั ตุม บาเถ่ ||  อปัเน ชูทนั โก ยตนั กแร่ห์ ฮมั ชูเท ตุม อาราเถ่  ||๑||  มาถเว 
ยานตั โฮ แยซี แตซี ||  อบั กฮ่า กแร่ห์เก แอซี   ||๑|| รเฮา ||  มีน ปะกรั พานเํกโอ อรั กาเทโอ รานถฺํ กีโอ บโฮ่ บานี ||  
คนัดฺ คนัดฺ กรั โป่ยนั กีโน ตอู นา บิสเรโอ ปานี ||๒||  อาปัน บาแป น่าฮี กิซี โก ป่าวนั โก ฮรั รายา ||  โม่ห์ ปะทลั 
ซภั ยกตั เบอาเปโอ ปะกตั นฮี ซนัตาปา ||๓||  แกห์้ รวดิาส ปะกตั เอก็ บาฎี อบั เอห์้  กา เซ็ว กะฮีแอ ||  ยา การัน ฮมั 
ตุม อาราเถ่  โซ ดุค อจัยฺฮู สฮีแอ ||๔||๒||  ดุลบัภ ์ยนมั ปุน พลั ปายโอ บิรัท ยาต อบิเบแก ||  ราเย อิมดรึ ซมัซรั กแร่ห์ 
อาซนั เบน็ ฮรั ปะกตั กโฮ่ เกห์้ เลแค ||๑||  นา บีจาเรโอ รายา ราม โก รัส ||  เยห์่ รัส อนัรัส บีซรั ยาฮี ||๑|| รเฮา ||  ยาน 
อะยาน เป๋ย ฮมั บาวรั โซจ อโซจฺ ดิวสั ยาฮี ||  อินดรี สะทลั นิทลั บิเบก บุตถฺ ปัรมารัท ปัรเวส นฮี ||๒||  กะฮีอตั อาน 
อะจรีอตั อนั กชั สมจัฉฺ นา ปแร อปัร มายอา ||  แกห์้ รวดิาส อุดาส ดาส มตั ปัรฮรั โกป กแร่ห์ ญีอ ์ดยัอา ||๓||๓||  
ซุค ซากรั สุรตรั จินตามนั กามเถน บสั ยา เก ||  จาร ปะดารัท อสัทฺ ดะซา เซ็ถ เนาว ์เน็ถ กรั ตลั ตา เก ||๑||  ฮรั ฮรั ฮรั 
นา ยแปห์ รัสนา ||  อวรั ซภั เตอาก บจนั รัจนา ||๑|| รเฮา ||  นานา เคอาน ปุราน เบด เบถ็ จอตีส อกัครั ม่านฮีํ ||  
เบอาส บีจาร กะเฮโอ ปัรมารัท ราม นาม ซรั น่าฮี ||๒||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ อุปาถฺ   แร่ฮตั พนุ บดัแด ปาก เลว็ ลากี ||  
แกห์้ รวดิาส ประกาซ ริแด ตัร๋ ยนมั มรัน แป๋ ป่ากี ||๓||๔||  โย ตุม กิริวรั ตอ ฮมั โมรา ||  โย ตุม จนัดฺ ตอ ฮมั เป๋ย แฮ 
จะโกรา ||๑||  มาถเว ตุม นา โตโรห์ ตอ ฮมั นฮี โตแรห์ ||  ตุม เซ็ว โตรฺ กวนั เซ็ว โยแร่ห์ ||๑|| รเฮา ||  โย ตุม ดีวรา ตอ 
ฮมั บาตี ||  โย ตุม ตีรัท ตอ ฮมั ยาตี ||๒||    
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 ซาจี ปรีต ฮมั ตุม เซ็ว โยรี ||  ตุม เซ็ว โยรฺ อวรั ซงัค ์โตรี ||๓||  แยห์ แยห์ เยา ตะฮ่า เตรี เซวา ||  ตุม โซ ธากรุ ออร นา 
เดวา ||๔||  ตุมเร ปะยนั กแทห์ ยมั พานซํา ||  ปะกตั เหต กาแว รวดิาซา ||๕||๕||  ยลั กี ปีต ปวนั กา ภํ้าภา รักตฺ บุนดฺ 
กา การา ||  หาด     มาส นารี โก ปินยรั ปังคี บแซ บิจารา ||๑||  ปรานี เกอา เมรา เกอา เตรา ||  แยเซ ตรัวรั ปังคฺ บเซรา 
||๑|| รเฮา ||  ราโค่ห์ กั้นถฺ อุซาโรห์ นีวาน ํ||  ซ่าเฎ ตีน หาท เตรี ซีวาน ํ  ||๒||  บงัเก บาล ปาก ศิร เดรี ||  เอห์้ ตนั 
โฮยโก ปะซมั กี เด๋รี ||๓||  อูเจ มนัดรั ซุนดรั นารี ||  ราม นาม เบน็ บาย ีห่ารี ||๔||  เมรี ยาต กมีนี ปานตฺํ กมีนี โอชา 
ยนมั ฮมารา ||  ตุม ซรันากตั รายา ราม จนัดฺ แกห์้ รวดิาส จมารา ||๕||๖||  จมัรฺทา กานธฺํ นา ยะนยั ||  โลก กะธาแว 
ปันฮี ||๑|| รเฮา ||  อารฺ นฮี เยห์่ โตโป ||  นฮี รานบีํ เธา โรโป ||๑||  โลก กนัธฺ กนัธฺ คะรา บิกจูา ||  ฮอ เบน็ กานเํธ ยาย 
ปฮูจา ||๒||  รวดิาส ยแป ราม นามา ||  โม่ห์ ยมั เซ็ว น่าฮี กามา ||๓||๗||     
 ราก โซรัธ บาณี ปะกตั ป่ีคนั กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แนโนห์ นีร บแฮ ตนั คีนา เป๋ย เกศ ดุตถฺ วานี ||  รูถ่า กนัธฺ สบดั นฮี อุจแร อบั เกอา กแร่ห์ ปรานี ||๑||  ราม ราย โฮเอ 
แบด บนัวารี ||  อปัเน ซนัแตห์ เล่โฮ อุบารี ||๑|| รเฮา ||  มาเท ปีร สะรีร ยลนั แฮ กะรัก กเรเย ม่าฮี ||  แอซี   เบดนั 
อุปัจยฺ ครี ไป๋ วา กา ออคถั  น่าฮี ||๒||  ฮรั กา นาม อมัฤต ยลั นิรมลั เอห์้ ออคถั  ญกั ซารา ||  คุร ปัรสาด กะแฮ ยนั 
ป่ีคนั ปาโว โมค ดุอารา ||๓||๑||  แอซา      นาม รตนั นิรโมลกั ปุน ปะดารัท ปายอา ||  อเน็ก ยตนั กรั ฮิรแด ราเคอา 
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รตนั นา ฉะแป ฉะปายอา ||๑||  ฮรั กนุ แกห์้เต แกฮ้นั นา ยาอี ||  แยเซ กนูเํก กี มิเธอาอี ||๑|| รเฮา ||  รัสนา รมตั ซุนตฺ 
ซุค ซรัวนา จิต เจเต ซุค โฮอี ||  กโฮ่ ป่ีคนั โดย แนน ซนัโตเค แยห์ เดคาน ํแตห์้ โซอี ||๒||๒||     
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ญีโอ ดะรัต แฮ อาปณา แก เซ็ว กรี ปุการ ||  ดูค วซิารัณ เซเวอา สดา สดา ดาตาร ||๑||  ซาฮิบ เมรา นีต นวา สดา 
สดา ดาตาร ||๑|| รเฮา ||  อนัเดน็ ซาฮิบ เซวแีอ อนัตฺ ฉะดาเอ โซย ||  ซุณ      ซุณ      เมรี กามณี ปารฺ  อุตารา โฮย ||๒||  
ดยัอาล เตแร นาม ตะรา ||  สัด กุรบาแณ เยา ||๑|| รเฮา ||  ซรับงั ซาจา เอก แฮ ดูยา น่าฮี โกย ||  ตา กี เซวา โซ กเร ยา 
โก นะดรั กเร ||๓||  ตุตถฺ บาจฉฺ เปอาเร เกว รฮ่า ||  ซา วเดอาอี เดห์้ เยต็ นาม เตเร ลาก รฮ่าน ํ||  ดูยา น่าฮี โกย ยสิ 
อาแก เปอาเร ยาย กฮ่า ||๑|| รเฮา ||  เซว ีซาฮิบ อาปณา อวรฺั นา ยาจอน ํโกย ||  นานกั ตา กา ดาส แฮ บินดฺ บินดฺ จุค 
จุค โฮย ||๔||  ซาฮิบ เตเร นาม วโิทห์ บินดฺ บินดฺ จุค จุค โฮย ||๑|| รเฮา ||๔||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  ฮมั อาดมี ฮาน ํ
เอก็ ดะมี โม่ห์ลตั โม่ฮตั นา ยาณา ||  นานกั บินแว ติแซ สะเรโวห์่ ยา เก ญีอ ์ปราณา ||๑||  อนัเถ่ ยวีนา วจีาร เดค เกเต 
เก ดินา ||๑|| รเฮา ||  ซาส มาส ซภั ญีโอ ตุมารา ตู แม คะรา เปอารา ||  นานกั ซาเอร็ เอว แกฮ้ตั แฮ สจัเจ ปัรวดัการา 
||๒||  เย ตู กิแซ นา เดฮี้ เมเร ซาฮิบา เกอา โก กั้ดแด แกห์้ณา ||  นานกั บินแว โซ กิช ปาอีแอ ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา 
||๓||  นาม คซมั กา จิต นา กีอา กปัที กปัท กมาณา ||  ยมั ดุอาร ยา ปะกรั จลายอา ตา จลัดา ปัชตาณา ||๔||    
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 ยบั ลกั ดุนีอา รฮีแอ นานกั กิช สุณีแอ กิช กะฮีแอ ||  ป๋าลฺ รเฮ่ ฮมั แร่ฮณั นา ปายอา ยวีเตอา มรั รฮีแอ ||๕||๒||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ดูยา เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เกว็ ซิมรี ซิวเรอา นฮี ยาย ||  ตแป ฮิเอา ญีอะรา บิลลาย ||  ศิรัจยฺ สวาเร ซาจา โซย ||  เตส็ วสิเรแอ จงักา เกว็ โฮย ||๑||  
หิกมตั หุกมั นา ปายอา ยาย ||  เกว็ กรั สาจ มิโล เมรี มาย ||๑|| รเฮา ||  วครั นาม เดคณั โกอี ยาย ||  นา โก จาแค นา 
โก คาย ||  โลก ปะตีแณ นา ปัต โฮย ||  ตา ปัต รแฮ่ ราแค ยา โซย ||๒||  แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาย ||  ตุตถฺ เบน็ ดูย ี
น่าฮี ยาย ||  เย โก กเร กีแต เกอา โฮย ||  ยสิ โน บคัเซ ซาจา โซย ||๓||  ฮุณ อุธ จลัณา โม่ฮตั เก ตาล ||  เกอา โม่ห์ 
เดซา คุณ นฮี นาล ||  แยซี นะดรั กเร แตซา โฮย ||  เวณ็ นดัรี นานกั นฮี โกย ||๔||๑||๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  นะดรั 
กเร ตา ซิมเรอา ยาย ||  อาตมา ดระแว รแฮ่ เลว็ ลาย ||  อาตมา ปราตฺมา เอโก กแร ||  อนัตรั กี ดุบิถา อนัตรั มแร ||๑||  
คุร ปัรซาดี ปายอา ยาย ||  ฮรั เซ็ว จิต ลาแก เพร็ กาล นา คาย ||๑|| รเฮา ||  สัจ ซิมริแอ  โฮแว ปัรกาซ ||  ตา เต บิเคอา 
แม่ห์ รแฮ่ อุดาส ||  สตัคุร กี แอซี   วเดอาอี ||  ปุตรึ กลตัรึ วเิจ กตั ปาอี ||๒||  แอซี   เซวกั เซวา กแร ||  ยสิ กา ญีโอ 
เตส็ อาแก ตะแร ||  ซาฮิบ ป่าแว โซ ปัรวาณ ||  โซ เซวกั ดรักา้ห์ ปาแว มาณ ||๓||  สตัคุร กี มูรัต ฮิรแด วซาเอ ||  โย 
อิแช   โซอี พลั ปาเอ ||  ซาจา ซาฮิบ กิรปา กแร ||  โซ เซวกั ยมั เต แกซา ดะแร ||๔||  ปะนตั นานกั กเร วจีาร ||  ซาจี 
บาณี เซ็ว ตะเร เปอาร ||  ตา โก ปาแว โมค ดุอาร ||  ยปั ตปั ซภั เอห์้ สบดั แฮ ซาร ||๕||๒||๔||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  
ญีโอ ตะปัต แฮ บาโร บาร ||  ตปั ตปั คแป บฮุต เบการ ||  แย ตนั บาณี วซิรั ยาย ||  เยว็ ปะกา โรคี วลิลาย ||๑||  บฮุตา 
โบลณั จกัคณั โฮย ||  เวณ็ โบเล ยาแณ ซภั โซย ||๑|| รเฮา ||  เยน็ กนั กีเต อคี นาก ||  เยน็ เยห์่วา ดิตี โบเล ตาต ||    
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 เยน็ มนั ราเคอา อคันี ปาย ||  วาแย ปวณั อาแค ซภั ยาย ||๒||  เยตา โม่ห์ ปรีต สุอาด ||  สภา กาลคั ดากา ดาก ||  ดาก 
โดส โม่ห์ จเลอา ลาย ||  ดรักา้ห์ แบซณั น่าฮี ยาย ||๓||  กะรัม มิแล อาคณั  เตรา เนา ||  เยต็ ลกั ตรัณา โฮรฺ นฮี เทา ||  
เย โก ดูแบ เพร็ โฮแว ซาร ||  นานกั ซาจา สรับ   ดาตาร ||๔||๓||๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  โจร สล่าเฮ จีต นา ป่ีแย ||  
เย บดี กเร ตา ตะซู นา ชีแย ||  โจร กี ห่ามา ปะเร นา โกย ||  โจร กีอา จงักา เก็ว โฮย ||๑||  ซุณ      มนั อนัเถ่ กเุต 
กริูอาร ||  เบน็ โบเล บูฉ่ีแอ สเจอาร ||๑|| รเฮา ||  โจร สุอาเลว็ โจร เซอาณา ||  โคเท กา มุล เอก ดุกาณา ||  เย ซาท 
รคีแอ ดีแย รลาย ||  ยา ปัรคีแอ โคทา โฮย ยาย ||๒||  แยซา กเร โซ แตซา ปาแว ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คาแว ||  เย 
วเดอาอีอา อาเป   คาย ||  เยฮี่ สุรัต เตแ้ฮ ร่าห์ ยาย ||๓||  เย โซ กรีูอา กรู กะบาร ||  ป่าแว ซภั อาโค ซนัซาร ||  ตุตถฺ 
ป่าแว อตัถ่ี ปัรวาณ ||  นานกั ยาแณ ยาณ สุยาณ ||๔||๔||๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  กายอา กากดั มนั ปัรวาณา ||  ศิร เก 
เลค นา ปแร อิอาณา ||  ดรักา้ห์ กะรีแอห์ ตีเน เลค ||  โคทา กาม นา อาแว   เวค ||๑||  นานกั เย เวจ็ รุปา โฮย ||  คะรา 
คะรา อาแค ซภั โกย ||๑|| รเฮา ||  กาดี กรู โบลฺ มลั คาย ||  บราห์มณั นาแว ยอีา ก๋าย ||  โยกี ยกุตั นา ยาแณ อั้นถฺ ||  
ตีเน โอยาเร กา บนัถฺ ||๒||  โซ โยกี โย ยกุตั ปะชาแณ ||  คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณ ||  กาย ีโซ โย อุลที กแร ||  คุร 
ปัรซาดี ยวีตั มแร ||  โซ บราห์มณั โย บรัมห์ บีจาแร ||  อาป ตแร สกัเล กลุ ตาแร ||๓||  ดานสับนัดฺ โซอี ดิล โต่แว ||  
มุสลัมาณ โซอี มลั โคแว ||  ปเรอา บูแฉ่ โซ ปัรวาณ ||  ยสิ ศิร ดรักา้ห์ กา นีซาณ ||๔||๕||๗||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 กาล น่าฮี โยก น่าฮี น่าฮี สตั กา ดบั ||  ทานสัท ญกั ปะริสทฺ โฮเอ ดูบตา เอว็ ญกั ||๑||  กลั แม่ห์ ราม นาม ซาร ||  อคี 
ตา มีแท่ห์ นาก ปักแรห์ ธกักณั โก ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  อานทํ เซตี นาก ปักแรห์ ซู่ฉะเต เตน็ โลอ ์||    
     
 มกรั ปาแช กชั นา ซู่แฉ่ เอห์้ ปะดมั อโลอ ์||๒||  คตัตรีอา ตา ตะรัม โชเดอา มเลช ป่าเคอา กะฮี ||  สริสทฺ ซภั เอก็ 
วรัน โฮอี ตะรัม กี กตั รฮี ||๓||  อสัทฺ *ซาจยฺ ซาจยฺ ปุราณ โซแถ่ห์ กแร่ห์ เบด อภิอาส ||  เบน็ นาม ฮรั เก มุกตั น่าฮี 
กะแฮ นานกั ดาส ||๔||๑||๖||๘||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ อารฺตี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กะกนั แม ทาล เราว ์จนัดฺ ดีปัก บเน ตาริกา มนัดลั ยนกั โมตี ||  ตู่ป มลัอานโล ปวณั เจาโร กเร สกลั บนัราย พลูนัตฺ 
โยตี ||๑||  แกซี อารฺตี โฮย เป๋าว ์คนัดฺนา เตรี อารฺตี ||  อนัหะตา สบดั วายนัตฺ เป่รี ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮสั เตาว ์แนน นนั 
แนน แฮ โตเ้ฮ โก แซ่ฮสั มูรัต นนันา เอก โตฮี้ ||  แซ่ฮสั ปัด บิมลั นนั เอก ปัด กั้นถฺ เบน็ แซ่ฮสั เตาว ์กั้นถฺ เอว็ จลตั 
โม่ฮี ||๒||  ซภั แม่ห์ โยต โยต แฮ โซย ||  เตส็ แก จานณั ซภั แม่ห์ จานณั โฮย ||  คุร ซาคี โยต ปัรกทั โฮย ||  โย เตส็ 
ป่าแว โซ อารฺตี โฮย ||๓||  ฮรั จรัณ กมลั มกัรันดฺ โล่บิต มโน อนัดิโน โม่ห์ อาฮี  เปอาซา ||  กริปา ยลั เดห์้ นานกั 
ซาเร็งค ์โก โฮย ยา เต เตแร นาม วาซา ||๔||๑||๗||๙||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เอห์้ ตัน๋ อคุท นา นิคุแท นา ยาย ||  ปูแร สตัคุร ดีอา ดิคาย ||  อปัเน   สตัคุร โก สดั บลั ยาอี ||  คุร กิรปา เต ฮรั มนั 
วซาอี ||๑||  เซ ตัน่วนัตฺ ฮรั นาม เลว็ ลาย ||  คุร ปูแร ฮรั ตัน๋ ปัรกาเซอา ฮรั กิรปา เต วสัแซ มนั อาย  || รเฮา ||  เอากณุ 
กาท คุณ ริแด สมาย ||  ปูเร คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ปูเร คุร กี ซาจี บาณี ||  ซุค มนั อนัตรั แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ||๒||  เอก 
อะจรัจยฺ   ยนั เดโคห์ ป่าอี ||  ดุบิถา มาร ฮรั มนั วซาอี ||  นาม อโมลกั   นา ปายอา ยาย ||  คุร ปัรสาด วสัแซ มนั อาย  
||๓||  ซภั แม่ห์ วสัแซ ปรัภ เอโก โซย ||  คุรมะตี กทั ปัรกทั โฮย ||  แซ่ห์เย  เยน็ ปรัภ ยาณ ปะชาเณอา ||    
     
 นานกั นาม มิแล มนั มาเนอา ||๔||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั นาม ตัน๋ นิรมลั อตั อปารา ||  คุร แก สบดั ปะเร 
ปันด่ารา ||  นาม ตัน๋ เบน็ โฮรฺ ซภั บิค ยาณ ||  มายอา โม่ห์ ยแล อภิมาน ||๑||  คุรมุข ฮรั รัส จาแค โกย ||  เตส็ สดา 
อนนัดฺ โฮแว เดน็ ราตี ปูแร ปาก ปราปัต โฮย || รเฮา ||  สบดั ดีปัก วรัแต เตห์้ โลย ||  โย จาแค โซ นิรมลั โฮย ||  
นิรมลั นาม ห่อแม มลั โต๋ย ||  ซาจี ปะกตั สดา ซุค โฮย ||๒||  เยน็ ฮรั รัส จาเคอา โซ ฮรั ยนั โลก ||  เตส็ สดา ฮรัค 
น่าฮี กะเด โศก ||  อาป มุกตั เอารา มุกตั กราแว ||  ฮรั นาม ยแป ฮรั เต ซุค ปาแว ||๓||  เบน็ สตัคุร ซภั โมอี บิลลาย ||  
อนัเดน็ ดาแฉ่ห์ ซาต นา ปาย ||  สตัคุร มิแล ซภั ตริสนั บุฉ่าเอ ||  นานกั นาม ซานตฺํ ซุค ปาย ||๔||๒||  ตะนาสรี 
แม่ห์ลา ๓ ||  สดา ตัน๋ อนัตรั นาม สมาเล ||  ญีอ ์ยนัตฺ ยแินห์ ปรัตปาเล ||  มุกตั ปะดารัท เตน็ โก ปาเอ ||  ฮรั แก นาม 
รัตเต เลว็ ลาเอ ||๑||  คุร เซวา เต ฮรั นาม ตัน๋ ปาแว ||  อนัตรั ปัรกาซ ฮรั นาม ติอ่าแว || รเฮา ||  เอห์้ ฮรั รังค ์กรูา ตัน๋ 
เป็ร โฮย ||  ซานตฺํ ซีการ ราเว ปรัภ โซย ||  ห่อแม เวจ็ ปรัภ โกย นา ปาเอ ||  มูโล่ห์ ปุลา ยนมั กวาเอ ||๒||  คุร เต ซาต 
แซ่ฮจัยฺ ซุค บาณี ||  เซวา ซาจี นาม สมาณี  ||  สบดั มิแล ปรีตมั สดา ติอ๋าเอ ||  สาจ นาม วเดอาอี ปาเอ ||๓||  อาเป   
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กรัตา ยกุ ยกุ โซย ||  นะดรั กเร เมลาวา โฮย ||  คุรบาณี เต ฮรั มนั วซาเอ ||  นานกั สาจ รัตเต ปรัภ อาป มิลาเอ ||๔||๓||  
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ตียา ||  ญกั แมลา แมโล โฮย ยาย ||  อาแว   ยาย ดูแย โลผาย ||  ดูแย ป๋าย ซภั ปะรัจยฺ วโิกอี ||  
มนัมุค โจทา คาย อปันี     ปัต โคอี ||๑||  คุร เซวา เต ยนั นิรมลั โฮย ||  อนัตรั นาม วสัแซ ปัต อูตมั โฮย || รเฮา ||  
คุรมุข อุบเร ฮรั ซรัณาอี ||  ราม นาม ราเต ปะกตั ดริราอี ||  ปะกตั กเร ยนั วเดอาอี ปาเอ ||  สาจ รัตเต ซุค แซ่ฮจัยฺ 
สมาเอ ||๒||  ซาเจ กา กา้ฮกั วริะลา โก ยาณ ||  คุร แก สบดั อาป ปะชาณ ||  ซาจี ราส ซาจา วาปาร ||  โซ ตัน๋ ปุรัค ยสิ 
นาม เปอาร ||๓||  เตน็ ปรัภ ซาแจ เอก็ สจั ลาเอ ||  อูตมั บาณี สบดั สุณาเอ ||    
     
 ปรัภ ซาเจ กี ซาจี การ ||  นานกั นาม สวารัณฮาร ||๔||๔||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ||  โย ฮรั เซแวห์่ เตน็ บลั เยา ||  เตน็ 
ฮิรแด สาจ สจัจา มุค เนา ||  ซาโจ สาจ สมาเลโอ ดุค ยาย ||  ซาแจ สบดั วสัแซ มนั อาย  ||๑||  คุรบาณี ซุณ      แมลฺ 
กวาเอ ||  แซ่ห์เย  ฮรั นาม มนั วซาเอ ||๑|| รเฮา ||  กรู กสุตั ตริสนา อคนั บุฉ่าเอ ||  อนัตรั ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาเอ ||  
คุร แก ป่าแณ จลัแล ตา อาป ยาย ||  สาจ แม่ฮลั ปาเอ ฮรั คุณ กาย ||๒||  นา สบดั บูแฉ่ นา ยาแณ บาณี ||  มนัมุค อนัเถ่ 
ดุค วฮิาณี ||  สตัคุร เป่เท ตา ซุค ปาเอ ||  ห่อแม วโิจห์ ธาก รฮาเอ ||๓||  กิส โน กะฮีแอ ดาตา เอก็ โซย ||  กิรปา กเร 
สบดั มิลาวา โฮย ||  เมล็ ปรีตมั ซาเจ คุณ กาวา ||  นานกั ซาเจ ซาจา ป่าวา ||๔||๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ||  มนั มแร 
ตาต มรั ยาย ||  เบน็ มนั มูเอ แกเซ ฮรั ปาย ||  เอห์้ มนั มแร ดารู ยาแณ โกย ||  มนั สบดั มแร บูแฉ่ ยนั โซย ||๑||  ยสิ 
โน บคัเซ ฮรั เด วเดอาอี ||  คุร ปัรสาด วสัแซ มนั อาอี  || รเฮา ||  คุรมุข กรัณี การ กมาแว ||  ตา เอส็ มนั กี โซ่ฉ่ี ปาแว 
||  มนั แม มตั แมกลั มิกดารา ||  คุร องักสั มาร ยวีาลณัฮารา ||๒||  มนั อซ่าถ ซาแถ่ ยนั โกอี ||  อะจรั จแร ตา นิรมลั 
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โฮอี ||  คุรมุข เอห์้ มนั เลยอา สวาร ||  ห่อแม วโิจห์ ตะแย วกิาร ||๓||  โย ตุ๋ร รคิอนั เมล มิลาย ||  กะเด นา วชุิแรห์ 
สบดั สมาย ||  อาปณี  กะลา อาเป   ปรัภ ยาแณ ||  นานกั คุรมุข นาม ปะชาแณ ||๔||๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ||  กาจา 
ตัน๋ ซนัแจห์ มูรัค กาวาร ||  มนัมุค ปู่ เล อั้นถฺ กาวาร ||  บิเคอา แก ตัน๋ สดา ดุค โฮย ||  นา ซาท ยาย นา ปราปัต โฮย 
||๑||  ซาจา ตัน๋ คุรมะตี ปาเอ ||  กาจา ตัน๋ พนุ อาแว   ยาเอ || รเฮา ||  มนัมุค ปู่ เล ซภั มแร่ห์ กวาร ||  เป่าวย์ลั ดูเบ นา 
อุรวาร นา ปารฺ ||  สัตคุร เป่เท ปูแร ปาก ||  สาจ รัตเต แอห์้เน็ส แบราก ||๒||  จะโฮ่ ยกุ แม่ห์ อมัฤต ซาจี บาณี ||  ปูแร 
ปาก ฮรั นาม สมาณี  ||  เซ็ถ ซาเถก็ ตรัแซห์ ซภั โลย ||  ปูแร ปาก ปราปัต โฮย ||๓||  ซภั กิช ซาจา ซาจา แฮ โซย ||  
อูตมั บรัมห์ ปะชาแณ โกย ||  สจั ซาจา สจั อาป ดริราเอ ||    
     
 นานกั อาเป   เวแค อาเป   สจั ลาเอ ||๔||๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ||  นาแว กี กีมตั เมต็ กฮี นา ยาย ||  เซ ยนั ตัน๋ ยนิ 
เอก็ นาม เลว็ ลาย ||  คุรมตั ซาจี ซาจา วจีาร ||  อาเป   บคัเซ เด วจีาร ||๑||  ฮรั นาม อะจรัจยฺ   ปรัภ อาป สุณาเอ ||  
กะลี กาล เวจ็ คุรมุข ปาเอ ||๑|| รเฮา ||  ฮมั มูรัค มูรัค มนั ม่าเฮ ||  ห่อแม เวจ็ ซภั การ กมาเฮ ||  คุร ปัรซาดี ฮอแม ยาย 
||  อาเป   บคัเซ เลย มิลาย ||๒||  บิเคอา กา ตัน๋ บฮุต อภิมาน ||  อหงัการ ดูแบ นา ปาแว มาน ||  อาป โฉด สดา ซุค 
โฮอี ||  คุรมตั ซาล่าฮี สจั โซอี ||๓||  อาเป   ซาเย กรัตา โซย ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  ยสิ สจั ลาเอ โซอี ลาแก 
||  นานกั นาม สดา ซุค อาแก ||๔||๘||    
 ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๔   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ฮมั ป่ีคกั เปข่ารี เตเร ตู นิจยฺ ปัต แฮ ดาตา ||  โฮโอ แดอาล นาม เดโฮ มงักตั ยนั กอน ํสดา รโฮ่ รังค ์ราตา ||๑||  ฮอน ํ
บลัฮาแร เยา ซาเจ เตเร นาม วโิทห์ ||  กรัณ การัณ ซภันา กา เอโก อวรฺั นา ดูยา โกอี ||๑|| รเฮา ||  บฮุเต เพร เปย 
กิรปัน โก อบั กิช กิรปา กีแย ||  โฮโอ ดยัอาล ดรัซนั เดโฮ อปันา แอซี   บคสั กรีแย ||๒||  ปะนตั นานกั ปะรัม ปัท 
คูเลห์ คุร ปัรซาดี ยาเนอา ||  ซาจี เลว็ ลากี แฮ ป่ีตรั สัตคุร เซ็ว มนั มาเนอา ||๓||๑||๙||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โย ฮรั เซแวห์่ ซนัตฺ ปะกตั เตน็ เก ซภั ปาป นิวารี ||  ฮมั อูปัร กิรปา กรั สุอามี รัค ซงัคตั ตุม โย เปอารี ||๑||  ฮรั คุณ 
แกห์้ นา สะโก บนัวารี ||  ฮมั ปาปี ปาทรั นีร ดุบตั กรั กิรปา ปาคณั ฮมั ตารี || รเฮา ||  ยนมั ยนมั เก ลาเก บิค โมรฺจา 
ลกั ซงัคตั ซ่าถ สวารี  ||  เยว็ กนัจนั แบซนัตรั ตายโอ มลั กาที กะทตั อุตารี ||๒||  ฮรั ฮรั ยปัน ยปัโป เดน็ ราตี ยปั ฮรั 
ฮรั ฮรั อุรถ่ารี ||  ฮรั ฮรั ฮรั ออคถั  ญกั ปูรา ยปั ฮรั ฮรั ห่อแม มารี ||๓||    
     
 ฮรั ฮรั อะกมั อกา้ถฺ โบถฺ อปัราํปัร ปุรัค อปารี ||  ยนั โก กริปา กแร่ห์ ญกัยวีนั ยนั นานกั แปจยฺ สวารี  ||๔||๑||  
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั เก ซนัตฺ ยนา ฮรั ยปัเปโอ เตน็ กา ดูค ปะรัม ป๋อ ป่ากี ||  อปันี เซวา อาป กราอี คุรมตั 
อนัตรั ยากี ||๑||  ฮรั แก นาม รัตตา แบรากี ||  ฮรั ฮรั กะทา สุณี มนั ป่าอี คุรมตั ฮรั เลว็ ลากี ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ยนา กี 
ยาต ฮรั สุอามี ตุมห์ ธากรุ ฮมั ซานกีํ ||  แยซี มตั เดโวห์ ฮรั สุอามี ฮมั แตเซ บุลกั บุลากี ||๒||  เกอา ฮมั กิรัม นานห์ 
เน็ก กีเร ตุมห์ วดั ปุรัค วดากี ||  ตุมห์รี กตั เมต็ แกห์้ นา สแกห์ ปรัภ ฮมั เกว็ กรั มิแล่ห์ อป่ากี ||๓||  ฮรั ปรัภ สุอามี 
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กิรปา ต่าโรห์ ฮมั ฮรั ฮรั เซวา ลากี ||  นานกั ดาซนั ดาส กแร่ห์ ปรัภ ฮมั ฮรั กะทา กะทากี ||๔||๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา 
๔ ||  ฮรั กา ซนัตฺ สัตคุร สัต ปุรคา โย โบแล ฮรั ฮรั บานี ||  โย โย กะแฮ สุแณ โซ มุกตา ฮมั เตส็ แก สดั กรุบานี ||๑||  
ฮรั เก ซนัตฺ สุโนห์ ยสั กานี ||  ฮรั ฮรั กะทา สุโนห์ เอก็ นิมคั ปัล ซภั เกล็วคิ ปาป แล่ห์ ยานี ||๑|| รเฮา ||  แอซา      
ซนัตฺ ซ่าถ   ยนิ ปายอา เต วดั ปุรัค วดานี ||  เตน็ กี ตู๋ร มงัแกห์ ปรัภ สุอามี ฮมั ฮรั โลจฺ ลุจานี ||๒||  ฮรั ฮรั สัพเลโอ 
บิรัค ปรัภ สุอามี ยนิ ยปัเปโอ เซ ตริปตานี ||  ฮรั ฮรั อมัฤต ปี ตริปตาเซ ซภั ลาที ปูค ปุคานี ||๓||  ยนิ เก วดัเด ปาก 
วดั อูเจ เตน็ ฮรั ยปัเปโอ ยปานี ||  เตน็ ฮรั ซงัคตั เมล ปรัภ สุอามี ยนั นานกั ดาส ดะซานี ||๔||๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา 
๔ ||  ฮมั อนัถเล อั้นถฺ บิแค บิค ราเต เกว็ จาแลห์ คุร จาลี ||  สตัคุร ดยัอา กเร ซุคดาตา ฮมั ลาแว อาปัน ปาลี ||๑||  
คุรซิกข ์มีต จโลห์ คุร จาลี ||  โย คุร กะแฮ โซอี ป๋ัล มาโน่ห์ ฮรั ฮรั กะทา นิราลี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก ซนัตฺ สุโณห์ ยนั 
ป่าอี คุร เซเวโฮ เบก เบกาลี ||  สตัคุร เซว ครัจ ฮรั บาโถ่ห์ มตั ยาโณห์ อาจยฺ  เก กาลีห์ ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ ยปัโปห์ ฮรั 
ยปัณา ฮรั ซนัตฺ จลัแล ฮรั นาลี ||  ยนิ ฮรั ยปัเปอา เซ ฮรั โฮเอ ฮรั มิเลอา เกลฺ เกลาลี ||๓||  ฮรั ฮรั ยปัน ยปั โลจฺ 
โลจานี ฮรั กิรปา กรั บนัวาลี ||  ยนั นานกั ซงัคตั ซ่าถ ฮรั เมโล่ห์ ฮมั ซ่าถ ยนา ปัก ราลี ||๔||๔||    
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั บูนดฺ เป๋ย ฮรั สุอามี ฮมั จาตริก บิลลั บิลลาตี ||  ฮรั ฮรั กริปา กแร่ห์ ปรัภ อปันี มุค 
เดโวห์ ฮรั นิมคาตี ||๑||  ฮรั เบน็ แร่ห์ นา สะโก เอก็ ราตี ||  เยว็ เบน็ อมัแล อมัลี มรั ยาอี แฮ เตว็ ฮรั เบน็ ฮมั มรั ยาตี 
|| รเฮา ||  ตุม ฮรั ซรัวรั อตั อะกา้ห์ ฮมั แล่ห์ นา สแกห์ อนัตฺ มาตี ||  ตู ปแร ปแร อปัราํปัร สุอามี เมต็ ยาโนห์ อาปัน 
กาตี ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ ยนา ฮรั ยปัเปโอ คุร รังค ์จลูแล ราตี ||  ฮรั ฮรั ปะกตั บนี อตั โซ่ภา ฮรั ยปัเปโอ อูตมั ปาตี ||๓||  
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อาเป   ธากรุ อาเป   เซวกั อาป บนาแว ป่าตี ||  นานกั ยนั ตุมรี ซรัณาอี ฮรั ราโค่ห์ ลาจยฺ ปะก่าตี ||๔||๕||  ตะนาสรี 
แม่ห์ลา ๔ ||  กลัยกุ กา ตะรัม กโฮ่ ตุม ป่าอี เกว็ ชูแทห์ ฮมั ฉุทกากี ||  ฮรั ฮรั ยปั เบรี ฮรั ตุลฮา ฮรั ยปัเปโอ ตแร 
ตรากี ||๑||  ฮรั ญี ลาจยฺ รัคโคห์ ฮรั ยนั กี ||  ฮรั ฮรั ยปัน ยปาโวห์ อปันา ฮมั มากี ปะกตั อิกากี || รเฮา ||  ฮรั เก เซวกั 
เซ ฮรั เปอาเร ยนิ ยปัเปโอ ฮรั บจันากี ||  เลคา จิตรึ กปัุต โย ลิเคอา ซภั ชูที ยมั กี บากี ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ ยปัเปโอ มนั 
ฮรั ฮรั ลกั ซงัคตั ซ่าถ ยนา กี ||  ดินีอรั ซูร ตริสนา อคนั บุฉ่านี เศว็ จเรโอ จนัดฺ จนัดากี ||๓||  ตุม วดั ปุรัค วดั อะกมั 
อะโกจรั ตุม อาเป   อาป อปากี ||  ยนั นานกั โก ปรัภ กิรปา กีแย กรั ดาซนั ดาส ดะซากี ||๔||๖||    
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ ดุปเด   
เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อุร ต๋าร บีจาร มุราร รโม รัม มนัโม่ฮนั นาม ยปีเน ||  อะดริสทฺ อะโกจรั อปัราํปัร สุอามี คุร ปูแร ประกทั กรั ดีเน 
||๑||  ราม ปารัส จนัดนั ฮมั กาซทฺ โลซทั ||  ฮรั ซงัค ์ฮรี สัตซงัค ์เป๋ย ฮรั กนัจนั จนัดนั กีเน ||๑|| รเฮา ||  เนาว ์เชอ ์คทั 
โบแล่ห์ มุค อากรั เมรา ฮรั ปรัภ เอว็ นา ปะตีเน ||  ยนั นานกั ฮรั ฮิรแด สดั ติอ่าโวห์ เอว็ ฮรั ปรัภ เมรา ป่ีเน 
||๒||๑||๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||    
     
 กนุ กโฮ่ ฮรั ลโฮ่ กรั เซวา สตัคุร เอว็ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  ฮรั ดรักา้ห์ ป่าแวห์่ เพร็ ยนมั นา อาแวห์่ ฮรั ฮรั ฮรั โยต 
สมาอี ||๑||  ยปั มนั นาม ฮรี โฮเอ สรับ   ซุคี ||  ฮรั ยสั อูจ ซภันา เต อูปัร ฮรั ฮรั ฮรั เซว ฉะดาอี || รเฮา ||  ฮรั กริปา 
เน็ถ กีนี คุร ปะกตั ฮรั ดีนี ตบั ฮรั เซ็ว ปรีต บนั อาอี  ||  บโฮ่ จินตฺ วซิารี ฮรั นาม อุร ต่ารี นานกั ฮรั เป๋ย แฮ สคาอี 
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||๒||๒||๘||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ปัร ฮรั เลค็ ฮรั ยปั ฮรั เกา ฮรั ป่อยลั ปารฺ อุตารี ||  มนั บจนั ริแด ติอ๋าย ฮรั โฮย 
ซนัตุสทฺ     เอว็ ป๋ัณ ฮรั นาม มุรารี ||๑||  มนั ยปัปีแอ ฮรั ญกัดีส ||  เมล็ ซงัคตั ซาถู่   มีต ||  สดา อนนัดฺ โฮแว เดน็ ราตี 
ฮรั กีรัต กรั บนัวารี || รเฮา ||  ฮรั ฮรั กรี ดริสทฺ ตบั เป่ยโอ มนั อุดมั  ฮรั ฮรั นาม ยปัเปโอ กตั ไป๋ ฮมารี ||  ยนั นานกั 
กี ปัต ราค เมเร สุอามี ฮรั อาย  ปะเรโอ แฮ สรัณ ตุมารี ||๒||๓||๙||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  จอราซีห์ เซ็ถ บุตถฺ เตตีส 
โกท มุน ยนั ซภั จา้แฮ ฮรั ญีโอ เตโร เนา ||  คุร ประสาด โก วริะลา ปาแว ยนิ โก ลิลาท ลิเคอา ตุ๋ร เป๋า ||๑||  ยปั มนั 
ราแม นาม ฮรั ยสั อูตมั กาม ||  โย กาแวห์่ สุแณห์ เตรา ยสั สุอามี ฮอ เตน็ แก สดั บลัฮาแร เยา || รเฮา ||  ซรัณากตั 
ปรัตปาลกัห์ ฮรั สุอามี โย ตุม เดโฮ โซอี ฮอ เปา ||  ดีน ดยัอาล กริปา กรั ดีแย นานกั ฮรั ซิมรัณ กา แฮ เจา 
||๒||๔||๑o||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  เซวกั ซิกข ์ปูญณั ซภั อาแวห์่ ซภั กาแวห์่ ฮรั ฮรั อูตมั บานี ||  กาเวอา สุเณอา เตน็ 
กา ฮรั ทาย ปาแว ยนิ สตัคุร กี อาเกอา สตั สตั กรั มานี ||๑||  โบโล่ห์ ป่าอี ฮรั กีรัต ฮรั เป่าวย์ลั ตีรัท ||  ฮรั ดรั เตน็ กี 
อูตมั บาต แฮ ซนัโตห์ ฮรั กะทา ยนิ ยะโนห์ ยานี || รเฮา ||  อาเป   คุร เจลา แฮ อาเป   อาเป   ฮรั ปรัภ โจจยฺ วดิานี ||  
ยนั นานกั อาป มิลาย โซอี ฮรั มิละซี อวรั ซภั เตอาก โอฮ้า   ฮรั ป่านี ||๒||๕||๑๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  อิชา ปูรัก 
สรับ   ซุคดาตา ฮรั ยา แก วสั แฮ กามเถ่นา ||  โซ แอซา      ฮรั ติอ๋าอีแอ เมเร ญีอะเร ตา สรับ   ซุค ปาแวห์ เมเร มนา 
||๑||    
     
 ยปั มนั สตั นาม สดา สตั นาม ||  หะลตั ปะลตั มุค อูยลั โฮอี แฮ เน็ต ติอ๋าอีแอ ฮรั ปุรัค นิรันยฺนา || รเฮา ||  แยห์ ฮรั 
ซิมรัน เป่ยอา แตห์้ อุปาถฺ   กตั กีนี วดัป่ากี ฮรั ยปันา ||  ยนั นานกั โก คุร เอห์้  มตั ดีนี ยปั ฮรั เป่าวย์ลั ตรันา 
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||๒||๖||๑๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร ซาฮา แม ฮรั ดรัซนั ซุค โฮย ||  ฮมัรี เบดนั ตู ยานตา ซาฮา อวรฺั เกอา ยาแน 
โกย || รเฮา ||  ซาจา ซาฮิบ สจั ตู เมเร ซาฮา เตรา กีอา สจั ซภั โฮย ||  จู่ธา กิส โก อาคีแอ ซาฮา ดูยา น่าฮี โกย ||๑||  
ซภันา เวจ็ ตู วรัตะดา ซาฮา ซภั ตุแฉ่ห์ ติอ่าแวห์่ เดน็ ราต ||  ซภั ตุจฉฺ ฮี ทาโวห์ มงักะเด เมเร ซาฮา ตู ซภันา กแร่ห์ 
เอก็ ดาต ||๒||  ซภั โก ตุจฉฺ ฮี เวจ็ แฮ เมเร ซาฮา ตุจฉฺ เต บา้ฮรั โกอี น่าเฮ ||  ซภั ญีอ ์เตเร ตู ซะภสั ดา เมเร ซาฮา ซภั 
ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๓||  ซภันา กี ตู อาส แฮ เมเร เปอาเร ซภั ตุแฉ่ห์ ติอ่าแวห์่ เมเร ซ่าห์ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค ตู 
เมเร เปอาเร สจั นานกั เก ปาตซ่าห์ ||๔||๗||๑๓||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เป๋าว ์คนัดนั ดุค ป่ันยนั สวามี   ปะกตั วชลั นิรังกาเร ||  โกท ปราถ มิเท คิน ป่ีตรั ยาน ํคุรมุข นาม สมาเร ||๑||  เมรา 
มนั ลากา แฮ ราม เปอาเร ||  ดีน ดยัอาล กรี ปรัภ กิรปา วสั กีเน ปันจฺ ดูตาเร ||๑|| รเฮา ||  เตรา ทาน สุห่าวา รูป 
สุห่าวา เตเร ปะกตั โซ่แฮ ดรับาเร ||  สรับ   ยอีา เก ดาเต สุอามี กรั กิรปา เล่โฮ อุบาเร ||๒||  เตรา วรัน นา ยาแป รูป 
นา ลคีแอ เตรี กดุรัต กอน บีจาเร ||  ยลั ทลั มฮีอลั รเวอา สรับ ธาอี อะกมั รูป กิระถ่าเร ||๓||  กีรัต กแร่ห์ สกลั ยนั 
เตรี ตู อบินาซี ปุรัค มุราเร ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ สุอามี ยนั นานกั สรัน ดุอาเร ||๔||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ 
ยลั ปราน ตะเย แฮ มีนา เยน็ ยลั เซ็ว เหต บดัฎายโอ ||  กมลั เหต บินเซโอ แฮ เป่าวร์า อุน  มารัก นิกสั นา ปายโอ 
||๑||  อบั มนั เอกสั เซ็ว โม่ห์ กีนา ||  มแร นา ยาแว สดั ฮี ซงัเก สตัคุร สับดี จีนา ||๑|| รเฮา ||    
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 กาม เหต กุนจรั แล พานเํกโอ โอห์้ ปัร วสั เป่ยโอ บิจารา ||  นาด เหต ศิร ดาเรโอ กรัุงกา อุส ฮี เหต บิดารา ||๒||  
เดค กทุาํบฺ โลภ โม่เฮโอ ปรานี มายอา โก ลปัทานา ||  อตั รเจโอ กรั ลีโน อปันา อุน  โฉด สะราปัร ยานา ||๓||  เบน็ 
โคบินดฺ อวรั ซงัค ์เน่ฮา โอห์้ ยาโณห์ สดา โดเฮลา ||  กโฮ่ นานกั คุร เอแ้ฮ บุฉ่ายโอ ปรีต ประภู สดั เกลา ||๔||๒||  
ตะนาสรี ม: ๕ ||  กรั กิรปา ดีโอ โม่ห์ นามา บนัถัน่ เต ฉุทกาเอ ||  มนั เต บิสเรโอ สกัโล ตัน่ถ่า คุร กี จรัณี ลาเอ ||๑||  
ซ่าถซงัค ์จินตฺ บิรานี ชาดี ||  อหัม่บุธ โม่ห์ มนั บาซนั เด กรั กดัฮา กาดี ||๑|| รเฮา ||  นา โก เมรา ดุสมนั รเฮอา นา ฮมั 
กิส เก แบราอี ||  บรัมห์ ปซารฺ ปซาเรโอ ป่ีตรั สตัคุร เต โซ่ฉ่ี ปาอี ||๒||  ซภั โก มีต ฮมั อาปัน กีนา ฮมั ซภันา เก 
ซายนั ||  ดูรฺ ปรายโอ มนั กา บิรฮา ตา เมล กีโอ เมแร รายนั ||๓||  บินเซโอ ด่ีธา อมัฤต วธูา สบดั ลโก คุร มีธา ||  ยลั 
ทลั มฮีอลั สรับ   นิวาซี นานกั รมยัอา ดีธา ||๔||๓||  ตะนาสรี ม: ๕ ||  ยบั เต ดรัซนั เป่เท ซาถู่   ปะเล ดินสั โอย อาเอ 
||  มฮ่า อนนัดฺ สดา กรั กีรตนั ปุรัค บิถ่าตา ปาเอ ||๑||  อบั โม่ห์ ราม ยะโซ มนั กายโอ ||  เป่ยโอ ประกาซ สดา ซุค 
มนั แม่ห์ สตัคุร ปูรา ปายโอ ||๑|| รเฮา ||  คุณ นิถาน ริด ป่ีตรั วสัเซอา ตา ดูค ปะรัม ป๋อ ป่ากา ||  ไป๋ ปราปัต วสัตฺ 
อะโกจรั ราม นาม รังค ์ลากา ||๒||  จินตฺ อจินตา โซจ อโซจา โศก โลภ โม่ห์ ทากา ||  ห่อแม โรค มิเท กิรปา เต ยมั 
เต เป๋ย บิบากา ||๓||  คุร กี แท่ฮลั คุรู กี เซวา คุร กี อาเกอา ป่าณี ||  กโฮ่ นานกั เยน็ ยมั เต กา้เด เตส็ คุร แก กรุบาณี 
||๔||๔||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ กา ตนั มนั ตัน๋ ซภั เตส็ กา โซอี ซุฆรั สุยานี ||  เตน็ ฮี สุเณอา ดุค ซุค เมรา ตอ 
เบถ็ นีกี คทานี ||๑||  ญีอ ์กี เอแก ฮี แป้ห์ มานี ||  อวรั ยตนั กรั รเฮ่ บโฮเตเร เตน็ เตล็ นฮี กีมตั ยานี || รเฮา ||  อมัฤต 
นาม นิรโมลกั ฮีรา คุร ดีโน มนัตานี ||  ดิแก นา โดแล ดริรึ กรั รเฮโอ ปูรัน โฮย ตริปตานี ||๒||  โอย โย บีจ ฮมั ตุม 
กชั โห่เต เตน็ กี บาต บิลานี ||    
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 อลงัการ เมล็ แทลี โฮอี แฮ ตา เต กเน็ก วคานี ||๓||  ปรักเทโอ โยต แซ่ฮจัยฺ ซุค โซ่ภา บาเย อนัฮตั บานี ||  กโฮ่ 
นานกั เน่ห์จลั กัร๋ บาเถ่โอ คุร กีโอ บนัถ่านี ||๔||๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  วดัเด วดัเด รายนั อรั ปู่ มนั ตา กี ตริสนั 
นา บูฉ่ี ||  ลปัท รเฮ่ มายอา รังค ์มาเต โลจนั กะชู นา ซู่ฉ่ี ||๑||  บิเคอา แม่ห์ กิน ฮี ตริปัต นา ปาอี ||  เยว็ ปาวกั อีถนั 
นฮี ตร่าแป เบน็ ฮรั กฮ่า อะข่าอี  || รเฮา ||  เดน็ เดน็ กะรัต โป่ยนั บโฮ่ บินยนั ตา กี มิแท นา ปู่ คา ||  อุดมั  กแร สุอาน  
กี นิอาอี จาเร กนุทา โก่คา ||๒||  กามวนัตฺ กามี บโฮ่ นารี ปัร กแร่ห์ โยห์่ นา จูแก ||  เดน็ ปรัต กแร กแร ปัชตาแป 
โศก โลภ แม่ห์ ซูแก ||๓||  ฮรั ฮรั นาม อปารฺ อโมลา อมัฤต เอก นิถ่านา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ซนัตนั แก นานกั คุร 
เต ยานา ||๔||๖||  ตะนาสรี ม: ๕ ||  ลแว นา ลากนั โก แฮ กะชูแอ ยา โก เพร็ เอห์้ ต่าแว ||  ยา โก คุร ดีโน เอห์้ อมัฤต 
เตส็ ฮี โก บนั อาแว   ||๑||  ยา โก อายโอ  เอก รัสซา || คาน ปาน อาน นฮี คุเถ่อา ตา แก จิต นา บะซา || รเฮา ||  
มอเลโอ มนั ตนั โฮยโอ ฮเรอา เอก บูนดฺ เยน็ ปาอี ||  บะรัน นา ซาโก อุสตตั ตา กี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๒||  ก๋าล นา 
มิเลโอ เซว นา มิเลโอ มิเลโอ อาย  อจินตา ||  ยา โก ดยัอา กรี เมแร ธากุร เตน็ คุแรห์ กมาโน มนัตา ||๓||  ดีน แดอาล 
สดา กิรปาลา สรับ   ยอีา ปรัตปาลา ||  โอต โปต นานกั ซงัค ์รเวอา เยว็ มาตา บาล โคปาลา ||๔||๗||  ตะนาสรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  บาร เยา คุร อปัเน   อูปัร เยน็ ฮรั ฮรั นาม ดริหร่ายอา ||  มฮ่า อุเดอาน อนัถฺการ แม่ห์ เยน็ ซ่ีถ่า    มารัก 
ดิคายอา ||๑||  ฮมัเร ปราน กปุาล โคบินดฺ ||  อีฮา อูฮา สรับ   โทก กี ยแิซห์ ฮมารี จินดฺ ||๑|| รเฮา ||  ยา แก ซิมรัน สรับ   
นิถ่านา มาน มหตั ปัต ปูรี ||  นาม แลต โกท อกัข ์นาเซ ปะกตั บาแช่ห์ ซภั ตู่รี ||๒||  สรับ   มโนรัท เย โก จา้แฮ เซแว 
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เอก นิถ่านา ||  ปารบรัมห์ อปัราํปัร สุอามี ซิมรัต   ปารฺ ปรานา ||๓||  ซีตลั ซานตฺํ มฮ่า ซุค ปายอา ซนัตฺซงัค ์รเฮโอ 
โอลาห์ ||  ฮรั ตัน๋ ซนัจนั ฮรั นาม โป่ยนั เอห์้ นานกั กีโน โจลาห์ ||๔||๘||    
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เยห์่ กรัณี โฮแวห์่ ซรัมินดา เอห์้ฮา กมานี รีต ||  ซนัตฺ กี นินดา ซากตั กี ปูญา แอซี   ดริรีห์ 
บิปรีต ||๑||  มายอา โม่ห์ ปู่ โล เอาแร ฮีต ||  ฮรัจนัดอรี บนั ฮรั ปาต เร เอแ้ฮ ตุห่าโร บีต ||๑|| รเฮา ||  จนัดนั เลป โหต 
เดห์้ โก ซุค กรัถปั ปะซมั ซงัคีต ||  อมัฤต ซงัค ์น่าเฮ รุจ อาวตั บิแค ธะกอรี ปรีต ||๒||  อุตมั ซนัตฺ ปะเล ซนัโญกี เอส็ 
ยกุ แม่ห์ ปวติ ปุนีต ||  ยาต อการัท ยนมั ปะดารัท กาจ บาดแร ยตี ||๓||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ดุค ป่าเก คุร กิอาน 
อนัยนั เนตรึ ดีต ||  ซ่าถซงัค ์เอน็ ดุค เต นิกเซโอ นานกั เอก ปรีต ||๔||๙||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปานี ปะคา ปีโซ 
ซนัตฺ อาแก คุณ โควนิดฺ ยสั กาอี ||  ซาส ซาส มนั นาม สะหม่าแร เอห์้ บิสราม เน็ถ ปาอี ||๑||  ตุมห์ กแร่ห์ ดยัอา เมเร 
ซาอี ||  แอซี   มตั ดีแย เมเร ธากรุ สดา สดา ตุตถฺ ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา ||  ตุมห์รี กริปา เต โม่ห์ มาน ชูแท บินสั ยาย 
ปัรหม่าอี ||  อนดั รูป รเวโอ ซภั มะเถ่ ยตั กตั เปโค ยาอี ||๒||  ตุมห์ ดยัอาล กิรปาล กริปา เน็ถ ปะติต ปาวนั โกซาอี ||  
โกท ซูค อานนัดฺ ราจยฺ ปาเอ มุค เต นิมคั บุลาอี ||๓||  ยาป ตาป ปะกตั ซา ปูรี โย ปรัภ แก มนั ป่าอี ||  นาม ยปัต 
ตริสนา ซภั บุฉ่ี แฮ นานกั ตริปัต อะข่าอี  ||๔||๑o||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เยน็ กีเน วสั อปัเน   ตแร คุณ ปะหวณั 
จตุร ซนัซารา ||  ญกั อิสนาน ตาป ทาน คนัเด เกอา เอห์้ ยนัตฺ วจิารา ||๑||  ปรัภ กี โอท กะฮี ตอ ชูโท ||  ซ่าถ ประสาด 
ฮรั ฮรั ฮรั กาเอ บิแค เบอาถฺ ตบั ฮูโท ||๑|| รเฮา ||  แน่ห์ สุณีแอ แน่ห์ มุค เต บะกีแอ แน่ห์ โม่แฮ โอห์้  ดีธี ||  แอซี   
ธะกอรี ปาย ปุหล่าแว มนั ซภั แก ลาแก มีธี ||๒||  มาย บาป ปูต เห็ต ปร่าตา อุน  กัร๋ กัร๋ เมเลโอ ดูอา ||  กิส ฮี วาถฺ 
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กาท กิส ฮี แป้ห์ สักเล ลรั ลรั มูอา ||๓||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร อปัเน   เยน็ เอห์้ จลตั ดิคายอา ||  กฉ่ีู ป่าเฮ ยแล ซนัซารา 
ปะกตั นา เบอาแป มายอา ||๔||  ซนัตฺ ประสาด มฮ่า ซุค ปายอา สกัเล บนัถัน่ กาเท ||  ฮรั ฮรั นาม นานกั ตัน๋ ปายอา 
อปัแน กัร๋ แล อายอา  คาเท ||๕||๑๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตุม ดาเต ธากรุ ปรัตปาลกัห์ นาเอก็ คซมั ฮมาเร ||    
     
 นิมคั นิมคั ตุม ฮี ปรัตปาโลห์ ฮมั บาริก ตุมเร ต่าเร ||๑||  เยห์่วา เอก กวนั กนุ กะฮีแอ ||  เบสุมาร เบอนัตฺ สุอามี เตโร 
อนัตฺ นา กิน ฮี ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  โกท ปราถ ฮมาเร คนัโดห์ อเน็ก บิถ่ี ซมัหยา่โวห์ ||  ฮมั อเกอาน อลปั มตั โทรี ตุม 
อาปัน บิรัด รคาโวห์ ||๒||  ตุมรี สรัณ ตุมารี อาซา ตุม ฮี สะยนั สุเฮเล ||  ราโค่ห์ ราคณัฮาร ดยัอาลา นานกั กัร๋ เก 
โกเล ||๓||๑๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปูญา วรัต ติลกั อิสนานา ปุน ทาน บโฮ่ แดน ||  กะฮูน ํนา ป่ีแย ซนัยมั สุอามี 
โบแล่ห์ มีเธ แบน ||๑||  ปรัภ ญี โก นาม ยปัต มนั แจน ||  บโฮ่ ประการ โคแยห์ ซภั ตาโก บิคมั นา ยาอี แลน ||๑|| 
รเฮา ||  ยาป ตาป ประมนั บซุถ่า กรั อุรัตถฺ  ตาป แล แกน ||  เอห์้  เบถ็ แน่ห์ ปะตีอาโน ธากรุ โยก ยกุตั กรั แยน ||๒||  
อมัฤต นาม นิรโมลกั ฮรั ยสั เตน็ ปายโอ ยสิ กิรแปน ||  ซ่าถซงัค ์รังค ์ปรัภ เป่เท นานกั ซุค ยนั แรน ||๓||๑๓||  
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  บนัถัน่ เต ฉุทกาแว ประภู มิลาแว ฮรั ฮรั นาม สุนาแว ||  อสัเทร็ กเร เน่ห์จลั เอห์้ มนูอา บฮุร 
นา กตัฮู ต่าแว ||๑||  แฮ โกอู แอโซ ฮมัรา มีต ||  สกลั สมกัรี ญีโอ ฮีโอ เดว็ อรัโป อปัโน จีต ||๑|| รเฮา ||  ปัร ตัน๋ ปัร 
ตนั ปัร กี นินดา เอน็ เซ็ว ปรีต นา ลาแก ||  ซนัแตห์ ซงัค ์ซนัตฺ ซมัผา่คนั ฮรั กีรตนั มนั ยาแก ||๒||  คุณ นิถาน 
ดยัอาล ปุรัค ปรัภ สรับ   ซูค ดยัอาลา ||  มาแก ดาน นาม เตโร นานกั เยว็ มาตา บาล กปุาลา ||๓||๑๔||  ตะนาสรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ลีเน ซนัตฺ อุบาร ||  ฮรั เก ดาส กี จิตเเว บุริอาอี เตส็ ฮี โก เพร็ มาร ||๑|| รเฮา ||  ยนั กา อาป สฮาอี  
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โฮอา นินดกั ป่าเก ฮาร ||  ประมตั ประมตั อูฮาน ํ ฮี มูเอ บาฮุร กแร่ห์ นา มนัฉาร ||๑||  นานกั สรัณ ปะเรโอ ดุค 
ป่ันยนั กนุ กาแว สดา อปารฺ ||  นินดกั กา มุค กาลา โฮอา ดีน ดุนีอา แก ดรับาร ||๒||๑๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  อบั 
ฮรั ราคณัฮาร จิตาเรอา ||  ปะติต ปุนีต กีเอ คิน ป่ีตรั สกัลา โรค บิดาเรอา ||๑|| รเฮา ||  โกซทั ไป๋ ซ่าถ แก ซงักมั กาม 
กโรถ โลภ มาเรอา ||  ซิมมรั ซิมมรั ปูรัน นาราเอน็ ซงักี สกัเล ตาเรอา ||๑||    
     
 ออคถั มนัตรึ มูล มนั เอแก มนั บิสวาส ปรัภ ต่าเรอา ||  จรัน เรน บานแํช เน็ต นานกั ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บลัฮาเรอา 
||๒||๑๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เมรา ลาโก ราม เซ็ว เหต ||  สตัคุร เมรา สดา สฮาอี  เยน็ ดุค กา กาเทอา เกต ||๑|| 
รเฮา ||  หาท เดย ์ราเคโอ อปันา กรั บิรทา สกลั มิทาอี ||  นินดกั เก มุค กาเล กีเน ยนั กา อาป สฮาอี  ||๑||  ซาจา ซาฮิบ 
โฮอา รัควาลา ราค ลีเอ กนัธฺ ลาย ||  นิรภอ เป๋ย สดา ซุค มาเณ นานกั ฮรั คุณ กาย ||๒||๑๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  
ออคถั  เตโร นาม ดยัอาล ||  โม่ห์ อาตุร เตรี กตั นฮี ยานี ตูน ํอาป กแร่ห์ ปรัตปาล ||๑|| รเฮา ||  ต๋าร อนุกแร่ห์ สุอามี 
เมเร ดุตีอา เป๋า นิวาร ||  บนัถัน่ กาท เล่โฮ อปัเน   กรั กบัฮู นา อาแวห์่ ฮาร ||๑||  เตรี สรัน ปัยอา ฮอ ยวีาน ํตูน ํซมัรัท 
ปุรัค เมฮรัวาน ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ โก อาราถ่ี นานกั สดั กุรบาน ||๒||๑๘||    
 ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮา ฮา ปรัภ ราค เล่โฮ ||  ฮมั เต กิชู นา โฮย เมเร สวามี   กรั กิรปา อปันา นาม เดโฮ ||๑|| รเฮา ||  อคนั กทุาํบฺ ซากรั 
ซนัซาร ||  ปะรัม โม่ห์ อเกอาน อนัถารฺ ||๑||  อูจ นีจ ซูค ดูค ||  ตร่าปัส น่าฮี ตริสนา ปูค ||๒||  มนั บาสฺนา รัจ บิแค 
เบอาถฺ ||  ปันจฺ ดูต ซงัค ์มฮ่า อซ่าถ ||๓||  ญีอ ์ยะฮาน ปราน ตัน๋ เตรา ||  นานกั ยาน สดา ฮรั เนรา ||๔||๑||๑๙||  
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ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดีน ดะรัด นิวาร ธากรุ ราแค ยนั กี อาป ||  ตรัณ ตารัณ ฮรั เน็ถ ดูค นา สะแก  เบอาป ||๑||  ซาถู่   
ซงัค ์ปะโยห์่ กปุาล ||  อาน ซนัยมั กิช นา ซู่แฉ่ เอห์้  ยตนั กาท กลั กาล || รเฮา ||  อาด อนัตฺ ดยัอาล ปูรัน เตส็ บินา 
นฮี โกย ||  ยนมั มรัณ นิวาร ฮรั ยปั ซิมมรั สุอามี โซย ||๒||  เบด ซิมรัต กะแท ซาสตึ ปะกตั กแร่ห์ บีจาร ||  มุกตั 
ปาอีแอ ซ่าถซงัคตั บินสั ยาย อนัถารฺ ||๓||  จรัน กมลั อถารฺ ยนั กา ราส ปูนย ีเอก ||    
     
 ตาณ มาณ ดีบาณ ซาจา นานกั กี ปรัภ เทก ||๔||๒||๒o||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  พิรัต พิรัต เป่เท ยนั ซาถู่   ปูแร คุร 
ซมัหยายอา ||  อาน สกลั เบถ็ กานมํ นา อาแว   ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||๑||  ตา เต โม่ห์ ต่ารี โอท โคปาล ||  สรัน 
ปะเรโอ ปูรัน ปัรเมซุร บินเซ สกลั ยนัยาล || รเฮา ||  สุรัก มิรัต ปัยอาล ปู๋  มนัดลั สกลั เบอาเป มาย ||  ญีอ ์อุถ่ารัน ซภั 
กลุ ตารัน ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||๒||  นานกั นาม นิรันยนั กาอีแอ ปาอีแอ สรับ   นิถ่านา ||  กรั กิรปา ยสิ เดย ์สุอามี 
บิรเล กาฮู ยานา ||๓||๓||๒๑||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โฉด ยา่เฮ เซ กแร่ห์ ปราล ||  กาม นา อาแวห์่ เซ ยนัยาล ||  ซงัค ์นา จาแลห์ เตน็ เซ็ว ฮีต ||  โย แบราอี เซอี มีต ||๑||  
แอเซ ปะรัม ปุเล ซนัซารา ||  ยนมั ปะดารัท โคย กวารา || รเฮา ||  สาจ ตะรัม นฮี ป่าแว ดีธา ||  จู่ธ โต๋ห์ เซ็ว รเจโอ 
มีธา ||  ดาต เปอารี วสิเรอา ดาตารา ||  ยาแณ น่าฮี มรัณ วจิารา ||๒||  วสัตฺ ปราอี โก อุธ โรแว ||  กะรัม ตะรัม สกัลา อี 
โคแว ||  หุกมั นา บูแฉ่ อาวณั ยาเณ ||  ปาป กแร ตา ปะโชตาเณ ||๓||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปัรวาณ ||  เตเร ป่าเณ โน 
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กรุบาณ ||  นานกั กะรีบ บนัดา ยนั เตรา ||  ราค เลย ์ซาฮิบ ปรัภ เมรา ||๔||๑||๒๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์ 
มสักีน ปรัภ นาม อถารฺ ||  คาทณั โก ฮรั ฮรั โรจยฺการ ||  ซนัจณั โก ฮรั เอโก นาม ||  หะลตั ปะลตั ตา แก อาแว   กาม 
||๑||  นาม รัตเต ปรัภ รังค ์อปารฺ ||  ซ่าถ กาแวห์่ คุณ เอก นิรังการ || รเฮา ||  ซ่าถ กี โซ่ภา อตั มสักีนี ||  ซนัตฺ วดาอี ฮรั 
ยสั จีนี ||  อนดฺั ซนัตนั แก ปะกตั โควินดฺ ||  ซูค ซนัตนั แก บินซี จินดฺ ||๒||  แยห์ ซ่าถ ซนัตนั โฮแวห์่ อิกะตรึ ||  
แตห์้ ฮรั ยสั กาแวห์่ นาด กเวต็ ||  ซ่าถ สภา แม่ห์ อนดั บิสราม ||  อุน  ซงัค ์โซ ปาเอ ยสิ มสัตกั กราม ||๓||  โดย กรั 
โยร กรี อรัดาส ||  จรัน ปะคาร กะฮาน ํคุณตาซ ||  ปรัภ ดยัอาล กิรปาล ฮยรู ||  นานกั ยแีว ซนัตา ตู๋ร || ||๔||๒||๒๓||    
     
 ตะนาสรี ม: ๕ ||  โซ กตั ดะแร เย คซมั สะหม่าแร ||  ดรั ดรั ปะเจ มนัมุค เวจาเร ||๑|| รเฮา ||  ศิร อูปัร มาต ปิตา 
คุรเทว ||  สพลั มูรัต ยา กี นิรมลั เซว ||  เอก นิรันยนั ยา กี ราส ||  เมล็ ซ่าถซงัคตั โฮวตั ปัรกาซ ||๑||  ยอีนั กา ดาตา 
ปูรัน ซภั ธาย ||  โกท กะเลส มิแท่ห์ ฮรั นาย ||  ยนมั มรัน สกัลา ดุค นาแซ ||  คุรมุข ยา แก มนั ตนั บาแซ ||๒||  ยสิ 
โน อาป เลย ลรั ลาย ||  ดรักา้ห์ มิแล ติแซ ฮี ยาย ||  เซอี ปะกตั เย ซาเจ ป่าเณ ||  ยมักาล เต เป๋ย นิกาเณ ||๓||  ซาจา 
ซาฮิบ สจั ดรับาร ||  กีมตั กอณ กะแฮ บีจาร ||  กทั กทั อนัตรั สกลั อถารฺ ||  นานกั ยาแจ ซนัตฺ เรณาร ||๔||๓||๒๔||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กัร๋ บา้ฮรั เตรา ปัรหวา่ซา ตู ยนั แก แฮ ซงัค ์||  กรั กิรปา ปรีตมั ปรัภ อปัเน   นาม ยปัโป ฮรั รังค ์||๑||  ยนั โก ปรัภ 
อปัเน กา ตาณ ||  โย ตู กแร่ห์ กราแวห์่ สุอามี ซา มสัลตั ปัรวาณ || รเฮา ||  ปัต ปัรเมซรั กตั นาราเอณ็ ตัน๋ กปุาล คุณ 
ซาคี ||  จรัน สรัน นานกั ดาส ฮรั ฮรั ซนัตี เอห์้  เบถ็ ยาตี ||๒||๑||๒๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั มโนรัท ปรัภ เต 
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ปาเอ กนัธฺ ลาย คุร ราเค ||  ซนัซาร ซากรั แม่ห์ ยลนั นา ดีเน กิแน นา ดุตรั ป่าเค ||๑||  ยนิ แก มนั ซาจา บิสวาส ||  
เปค เปค สุอามี กี โซ่ภา อานดั      สดา อุลาส || รเฮา ||  จรัน สรัน ปูรัน ปัรเมซุร อนัตรัยามี ซาเคโอ ||  ยาน บูจฉฺ 
อปันา กีโอ นานกั ปักตนั กา องักรุ ราเคโอ ||๒||๒||๒๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  แยห์ แยห์ เปโค แตห์้ ฮยรู ดูรฺ 
กะแตห์ นา ยาอี ||  เราว ์รเฮอา ซรับตัตรึ แม มนั สดา ติอ๋าอี ||๑||  อีต อูต นฮี บีชุแร โซ ซงักี กะนีแอ ||  บินสั ยาย โย 
นิมคั แม่ห์ โซ อลปั ซุค ปะนีแอ || รเฮา ||  ปรัตปาแล อเปเอา เดย ์กชั อูน นา โฮอี ||  ซาส ซาส ซมัมาลตา เมรา ปรัภ 
โซอี ||๒||  อะชลั อเชด อปารฺ ปรัภ อูจา ยา กา รูป ||  ยปั ยปั กแร่ห์ อนนัดฺ ยนั อะจรัจยฺ อานูป ||๓||  ซา มตั เดโฮ 
ดยัอาล ปรัภ เยต็ ตุแมห์ อราถ่า ||    
     
 นานกั มงัแก ดาน ปรัภ เรน ปัก ซ่าถ่า ||๔||๓||๒๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เยน็ ตุม เป่เย ติแนห์ บุลาเอ ซุค แซ่ฮจัยฺ 
เซตี กัร๋ เอา    ||  อนดั มงัคลั กนุ เกา แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น เน่ห์จลั ราจยฺ กะเมา ||๑||  ตุม กัร๋ อาโวห์่  เมเร มีต ||  ตุมเร โดคี ฮรั 
อาป นิวาเร อปัดา ไป๋ บิตีต || รเฮา ||  ประกทั กีเน ปรัภ กรัเนฮาเร นาซนั ป่ายนั ทาเก ||  กัร๋ มงัคลั วแยห์่ เน็ต วาเย 
อปัแน คซมั นิวาเย ||๒||  *อสัเทร็ รโฮ่ โดโลห์ มตั กบัฮู คุร แก บจนั อถารฺ ||  แย แย การ สกลั ปู๋  มนัดลั มุค อูยลั 
ดรับาร ||๓||  ยนิ เก ญีอ ์ติแน ฮี เพเร อาเป   เป่ยอา สฮาอี  ||  อะจรัจยฺ   กีอา กรัแนฮาแร นานกั สจั วเดอาอี 
||๔||๔||๒๘||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 สุโนห์ ซนัตฺ เปอาเร บิโน ฮมาเร ญีโอ ||  ฮรั เบน็ มุกตั นา กาฮู ญีโอ || รเฮา ||  มนั นิรมลั กะรัม กรั ตารัน ตรัน ฮรั 
อวรั ยนัยาล เตแร กาฮู นา กาม ญีโอ ||  ยวีนั เดวา ปารบรัมห์ เซวา เอห์้ อุปเดส โม โก คุร ดีนา ญีโอ ||๑||  เตส็ เซ็ว 
นา ลาอีแอ ฮีต ยา โก กิช น่าฮี บีต อนัตฺ กี บาร โอห์้ ซงัค ์นา จาแล ||  มนั ตนั ตู อาราถ ฮรั เก ปรีตมั ซ่าถ ยา แก ซงัค ์
เตเร บนัถัน่ ชูแท ||๒||  กะโฮ ปารบรัมห์ สรัน ฮิรแด กมลั จรัน อวรั อาส กชั ปะทลั นา กีแย ||  โซอี ปะกตั กิอานี 
ติอ่านี ตปา โซอี นานกั ยา โก กิรปา กีแย ||๓||๑||๒๙||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร ลาล ปะโล เร ปะโล เร ปะโล ฮรั 
มงักะนา ||  เดโคห์ ปซารฺ แนน สุโนห์ ซาถู่   เก แบน ปรานปัต จิต ราค สกลั แฮ มรันา || รเฮา ||  จนัดนั โจอา รัส 
โปคค ์กะรัต อเนแก บิเคอา บิการ เดค สกลั แฮ พีเก เอแก โคบิด โก นาม นีโก แกฮ้ตั แฮ ซ่าถ ยนั ||  ตนั ตัน๋ อาปัน 
ทาเปโอ ฮรั ยปั นา นิมคั ยาเปโอ อรัท ดะรับ เดค กชั ซงัค ์น่าฮี จลันา ||๑||  ยา โก เร กะรัม ปะลา เตน็ โอท กะฮี 
ซนัตฺ ปัลลา เตน็ น่าฮี เร ยมั ซนัตาแว ซาถู่   กี ซงักนา ||  ปายโอ เร ปะรัม นิถาน มิเทโอ แฮ อภิมาน เอแก นิรังการ 
นานกั มนั ลกันา ||๒||๒||๓o||    
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั เอก ซิมมรั เอก ซิมมรั เอก ซิมมรั เปอาเร ||  กลั กะเลส โลภ โม่ห์ มฮ่า ป่อยลั ตาเร || รเฮา ||  ซาส ซาส นิมคั 
นิมคั ดินสั แรน จิตาเร ||  ซ่าถซงัค ์ยปั นิซงัค ์มนั นิถาน ต่าเร ||๑||  จรัน กมลั นมสัการ กนุ โคบิด บีจาเร ||  ซ่าถ ยนา 
กี เรน นานกั มงัคลั ซูค สถ่าเร ||๒||๑||๓๑||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘ ดุปเด   
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซิมโร ซิมมรั ซิมมรั ซุค ปาโว ซาส ซาส สมาเล ||  เอห์้  โลก ปัรโลก ซงัค ์สฮาอี  ยตั กตั โม่ห์ รัควาเล ||๑||  คุร กา 
บจนั บแซ ญีอ ์นาเล ||  ยลั นฮี ดูแบ ตสักรั นฮี เลแว ป่าเฮ นา ซาแก ยาเล ||๑|| รเฮา ||  นิรถนั โก ตัน๋ อนัถเล โก เทก็ 
มาต ดูตถฺ แยเซ บาเล ||  ซากรั แม่ห์ โบฮิท ปายโอ ฮรั นานกั กรี กริปา กิรปาเล ||๒||๑||๓๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  
เป๋ย กริปาล ดยัอาล โคบินดา อมัฤต ริแด ซินจาอี ||  เนาว ์เน็ถ เร็ถ เซ็ถ ฮรั ลาก รฮี ยนั ปาอี ||๑||  ซนัตนั โก อนดั 
สกลั ฮี ยาอี ||  กแร่ห์ บา้ฮรั ธากุร ปักตนั กา เราว ์รเฮอา สรับ ธาอี ||๑|| รเฮา ||  ตา โก โกย นา ปฮุจนัฮารา ยา แก องัค ์
กซุาอี ||  ยมั กี ตราส มิแท ยสิ ซิมรัต   นานกั นาม ติอ๋าอี ||๒||๒||๓๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดะรับวนัตฺ ดะรับ เดค 
กรัแบ ปู่ มวนัตฺ อภิมานี   ||  รายา ยาแน สกลั ราจยฺ ฮมัรา เตว็ ฮรั ยนั เทก สุอามี ||๑||  เย โกอู อปันี     โอท สมาแร ||  
แยซา เบต็ แตซา โฮย วรัแต อปันา บลั นฮี ห่าแร ||๑|| รเฮา ||  อาน เตอาก เป๋ย เอก็ อาซรั สรัณ สรัณ กรั อาเอ ||  ซนัตฺ 
อนุกแร่ห์ เป๋ย มนั นิรมลั นานกั ฮรั กุน กาเอ ||๒||๓||๓๔||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก ฮรั รังค ์ลาโก เอส็ ยกุ แม่ห์ 
โซ กะฮีอตั แฮ ซูรา ||  อาตมั ยแิณ สกลั วสั ตา แก ยา กา สตัคุร ปูรา ||๑||        
 ธากรุ กาอีแอ อาตมั รังค ์||  ซรัณี ปาวนั นาม ติอ่าวนั แซ่ฮจัยฺ สมาวนั ซงัค ์||๑|| รเฮา ||  ยนั เก จรัน วแซ่ห์ เมแร 
ฮีอแร ซงัค ์ปุนีตา เดฮี้ ||  ยนั กี ตู๋ร เดโฮ กิรปา เน็ถ นานกั แก ซุค เอฮี้ ||๒||๔||๓๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยตนั กแร 
มานุค แดห์้กาแว โอห์้ อนัตรัยามี ยาแน ||  ปาป กเร กรั มูกรั ปาแว เป๋ค กแร นิรบาแน ||๑||  ยานตั ดูรฺ ตุแมห์ ปรัภ 
เนรฺ ||  อุต ตาแก อุต เต อุต เปแค อาแว   โล่บี เพร || รเฮา ||  ยบั ลกั ตุแท น่าฮี มนั ป่ัรมา ตบั ลกั มุกตั นา โกอี ||  กโฮ่ 
นานกั ดยัอาล สุอามี ซนัตฺ ปะกตั ยนั โซอี ||๒||๕||๓๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  นาม คุร ดีโอ แฮ อปัแน ยา แก มสัตกั 
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กรัมา ||  นาม ดริราแว นาม ยปาแว ตา กา ยกุ แม่ห์ ตัร่มา ||๑||  ยนั โก นาม วดาอี โซ่ภ ||  นาโม กตั นาโม ปัต ยนั กี 
มาแน โย โย โหก ||๑|| รเฮา ||  นาม ตัน๋ ยสิ ยนั แก ปาแล โซอี ปูรา ซาฮา ||  นาม บิวฮารา นานกั อาถ่ารา นาม 
ปราปัต ล่าฮา ||๒||๖||๓๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  เนตรึ ปุนีต เป๋ย ดะรัส เปเค มาแท ปะโร รวาล ||  รัส รัส คุณ กาโว 
ธากรุ เก โมแร ฮิรแด บะโซ่ห์ โคปาล ||๑||  ตุม ตอ ราคณัฮาร ดยัอาล ||  ซุนดรั ซุฆรั เบอนัตฺ ปิตา ปรัภ โฮโอ ประภู 
กิรปาล ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า อนนัดฺ มงัคลั รูป ตุมเร บจนั อนูป ระสาล ||  ฮิรแด จรัณ สบดั สตัคุร โก นานกั บานเํถ่โอ 
ปาล ||๒||๗||๓๘||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  อปันี อุกตั คลาแว โป่ยนั อปันี อุกตั เคลาแว ||  สรับ   ซูค โปคค ์รัส เดแว 
มนั ฮี นาล สมาแว ||๑||  ฮมัเร ปิตา โคปาล ดยัอาล ||  เยว็ ราแค แม่ห์ตารี บาริก โก แตเซ ฮี ปรัภ ปาล ||๑|| รเฮา ||  มีต 
ซายนั สรับ   คุณ นาเอก็ สดา สลามตั เดวา ||  อีต อูต ยตั กตั ตตั ตุม ฮี มิแล นานกั ซนัตฺ เซวา ||๒||๘||๓๙||  ตะนาสรี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ กริปาล ดยัอาล ดะโมดรั กาม กโรถ บิค ยาเร ||  ราจยฺ มาล โยบนั ตนั ญีอะรา เอน็ อูปัร แล บาเร 
||๑||  มนั ตนั ราม นาม ฮิตกาเร ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ มงัคลั แซ่ฮตั เป๋าว ์เน็ถ ปารฺ อุตาเร || รเฮา ||    
     
 ตัน๋ โซ ทาน ตัน๋ โอย เป่าวน์า ยา แม่ห์ ซนัตฺ บซาเร ||  ยนั นานกั กี ซรัถ่า ปูโร่ห์ ธากุร ปะกตั เตเร นมสักาเร 
||๒||๙||๔o||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฉะดาย ลีโอ มฮ่า บลี เต อปัเน จรัน ปราต ||  เอก นาม ดีโอ มนั มนัตา บินสั นา 
กตัฮู ยาต ||๑||  สตัคุร ปูแร กีนี ดาต ||  ฮรั ฮรั นาม ดีโอ กีรตนั โก ไป๋ ฮมารี กาต || รเฮา ||  องักีการ กีโอ ปรัภ อปัแน 
ปักตนั กี ราคี ปาต ||  นานกั จรัน กะเฮ ปรัภ อปัเน ซุค ปายโอ เดน็ ราต ||๒||๑o||๔๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ปัร 
ฮรันา โลภ จู่ธ นินดฺ เอว็ ฮี กะรัต กดุารี ||  มริก ตริสนา อาส มิเทอา มีธี เอห์้  เทก มแน่ห์ ซาถ่ารี ||๑||  ซากตั กี อวรัดา 
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ยาย บริทารี ||  แยเซ กากดั เก ป๋ารฺ มูซา ทูก กวาวตั กาม นฮี กาวารี || รเฮา ||  กรั กิรปา ปารบรัมห์ สุอามี เอห์้  บนัถัน่ 
ฉุทการี ||  บูดตั อั้นถฺ นานกั ปรัภ กา้ดตั ซ่าถ ยนา ซงัการี ||๒||๑๑||๔๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี 
ปรัภ อปันา ซีตลั ตนั มนั ชาตี ||  รูป รังค ์ซูค ตัน๋ ญีอ ์กา ปารบรัมห์ โมแร ยาตี ||๑||  รัสนา ราม ระส่าเอน็ มาตี ||  
รังค ์รังกี ราม อปัเน แก จรัน กมลั เน็ถ ทาตี || รเฮา ||  ยสิ กา ซา เตน็ ฮี รัค ลีอา ปูรัน ปรัภ กี ป่าตี ||  เมล ลีโอ อาเป   
ซุคดาแต นานกั ฮรั ราคี ปาตี ||๒||๑๒||๔๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ดูต ดุสมนั ซภั ตุจฉฺ เต นิวแรห์ ประกทั ประตาป 
ตุมารา ||  โย โย เตเร ปะกตั ดุคาเอ โอห์้ ตตักาล ตุม มารา ||๑||  นิระโค ตุมรี ออรฺ  ฮรั นีต ||  มุราร สฮาย โฮโอ ดาส 
โก กรั แกห์้ อุถฺโรห์  มีต || รเฮา ||  สุณี เบนตี ธากรุ เมแร คสัมานา กรั อาป ||  นานกั อนดั เป๋ย ดุค ป่าเก สดา สดา ฮรั 
ยาป ||๒||๑๓||๔๔||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  จตุร ดิซา กีโน บลั อปันา ศิร อูปัร กรั ต่าเรโอ ||  กริปา กะทาแค 
เอาโลกนั กีโน ดาส กา ดูค บิดาเรโอ ||๑||  ฮรั ยนั ราเค คุร โควนิดฺ ||  กนัธฺ ลาย เอากณุ ซภั เมเท ดยัอาล ปุรัค 
บคัซนัดฺ || รเฮา ||  โย มาแกห์้ ธากรุ อปัเน   เต โซอี โซอี เดแว ||  นานกั ดาส มุค เต โย โบแล อีฮา อูฮา สจั โฮแว 
||๒||๑๔||๔๕||    
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ออคี กะรี นา เดคณั เดอี อปันา บิรัด สมาเล ||  หาท เดย ์ราแค อปัเน โก ซาส ซาส ปรัตปาเล 
||๑||  ปรัภ เซ็ว ลาก รเฮโอ เมรา จีต ||  อาด อนัตฺ ปรัภ สดา สฮาอี  ตัน๋ ฮมารา มีต || รเฮา ||  มนั บิลาส เป๋ย ซาฮิบ เก 
อะจรัจยฺ เดค บดาอี ||  ฮรั ซิมมรั ซิมมรั อานดั กรั นานกั ปรัภ ปูรัน แปจยฺ รคาอี ||๒||๑๕||๔๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  
ยสิ โก บิสแร ปรานปัต ดาตา โซอี กะโนห์ อป่ากา ||  จรัน กมลั ยา กา มนั ราเกโอ อเมอ ์สะโรวรั ปากา ||๑||  เตรา 
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ยนั ราม นาม รังค ์ยากา ||  อาลซั ฉีจย ึเกยอา ซภั ตนั เต ปรีตมั เซ็ว มนั ลากา || รเฮา ||  แยห์ แยห์ เปโค แตห์้ 
นาราเอณ็ สกลั กะทา แม่ห์ ตากา ||  นาม อุดกั ปีวตั ยนั นานกั เตอาเก ซภั อนุรากา ||๒||๑๖||๔๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา 
๕ ||  ยนั เก ปูรัน โฮเอ กาม ||  กะลี กาล มฮ่า บิเคอา แม่ห์ ลจัยา ราคี ราม ||๑|| รเฮา ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี ปรัภ อปันา 
นิกทั นา อาแว   ยาม ||  มุกตั แบกนุธฺ ซ่าถ กี ซงัคตั ยนั ปายโอ ฮรั กา ต๋าม ||๑||  จรัน กมลั ฮรั ยนั กี ทาตี โกท ซูค 
บิสราม ||  โคบินดฺ ดะโมดรั ซิมโร เด็น แรน นานกั สดั กรุบาน ||๒||๑๗||๔๘||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  มานโํก ราม 
เต เอก็ ดาน ||  สกลั มโนรัท ปูรัน โฮแวห์่ ซิมโร ตุมรา นาม ||๑|| รเฮา ||  จรัน ตุหม่าเร ฮิรแด วาแซ่ห์ ซนัตนั กา ซงัค ์
ปาโว ||  โศก อคนั แม่ห์ มนั นา เวอาแป อาธ แป้ฮรั คุณ กาโว ||๑||  สวสัตฺ บิวสัทา ฮรั กี เซวา มเถ่อนัตฺ ปรัภ ยาปัณ ||  
นานกั รังค ์ลกา ปัรเมซรั บาฮุร ยนมั นา ชาปัณ ||๒||๑๘||๔๙||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  มานโํก ราม เต ซภั โทก ||  
มานุค โก ยาจตั สรัม  ปาอีแอ ปรัภ แก ซิมรัน โมค ||๑|| รเฮา ||  โก่เค มุน ยนั ซิมรัต ปุรานาน ํเบด ปุกาแร่ห์ โกค ||  
กริปา ซ่ินถฺ เซว สจั ปาอีแอ โดแว สุเฮเล โลก ||๑||  อาน อจารฺ บิวฮาร แฮ เยเต เบน็ ฮรั ซิมรัน โพก ||  นานกั ยนมั 
มรัณ แป๋ กาเท เมล็ ซาถู่   บินเซ โสก ||๒||๑๙||๕o||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตริสนา บุแฉ่ ฮรั แก นาม ||  มฮ่า ซนัโตค 
โฮแว คุร บจันี ปรัภ เซ็ว ลาแก ปูรัน คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||    
     
 มฮ่า กะโลล บุแฉ่ห์ มายอา เก กรั กิรปา เมเร ดีน ดยัอาล ||  อปัณา นาม เดห์้ ยปั ยวีา ปูรัน โฮย ดาส กี ก๋าล ||๑||  
สรับ   มโนรัท ราจยฺ ซูค รัส สดั คุซีอา กีรตนั ยปั นาม ||  ยสิ แก กะรัม ลิเคอา ตุ๋ร กรัแต นานกั ยนั เก ปูรัน กาม 
||๒||๒o||๕๑ ||  ตะนาสรี ม: ๕ ||  ยนั กี กีนี ปารบรัมห์ ซาร ||  นินดกั ทิกนั นา ปาวนั มูเล อูด เกย เบการ ||๑|| รเฮา ||  
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แยห์ แยห์ เดโค แตห์้ แตห์้ สุอามี โกย นา ปฮุจนัฮาร ||  โย โย กแร อะวะเกอา ยนั กี โฮย เกยอา ตตั ชาร ||๑||  
กรันฮาร รัควาลา โฮอา ยา กา อนัตฺ นา ปาราวาร ||  นานกั ดาส รัคเค ปรัภ อปัแน นินดกั กา้เด มาร ||๒||๒๑||๕๒||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๙ ปัรตาล   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั จรัน สรัน โคบินดฺ ดุค ป่ันยะนา ดาส อปัเน   โก นาม เดโวห์ ||  ดริสทฺ ปรัภ ต่าโรห์ กริปา กรั ตาโรห์ ปุยา แกห์้ 
กปู เต กา้ด เลโวห์่ || รเฮา ||  กาม กโรถ กรั อั้นถฺ มายอา เก บนัถฺ อเน็ก โดคา ตนั ชาด ปูเร ||  ปรัภ บินา อาน นา 
ราคณัฮารา นาม ซิมราโวห์ สรัน ซูเร ||๑||  ปะติต อุถารฺณา ญีอ ์ยนัตฺ ตารฺณา เบด *อุจาร นฮี อนัตฺ ปายโอ ||  คุแณห์ 
ซุค ซากรา บรัมห์ รัตนากรา ปะกตั วชลั นานกั กายโอ ||๒||๑||๕๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  หะลตั ซุค ปะลตั ซุค 
เน็ต ซุค สิมรัโน นาม โคบินดฺ กา สดา ลีแย ||  มิแท่ห์ กมาเณ ปาป จิราเณ ซ่าถซงัคตั เมล็ โมอา ยแีย ||๑|| รเฮา ||  
ราจยฺ โยบนั บิสรันตฺ ฮรั มายอา มฮ่า ดุค เอห์้ มฮานตํ กะแฮ ||  อาส เปอาส รมณั ฮรั กีรตนั เอห์้ ปะดารัท ปากวนัตฺ 
ลแฮ่ ||๑||  สรัณ ซมัรัท อกทั อะโกจรา ปะติต อุถ่ารัณ  นาม เตรา ||  อนัตรัยามี นานกั เก สุอามี ซรับตั ปูรัน ธากุร 
เมรา ||๒||๒||๕๔||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บนัดฺนา ฮรั บนัดฺนา คุณ กาโวห์่ โคปาล ราย || รเฮา ||  วดัแด ปาก เป่เท คุรเทวา ||  โกท ปราถ มิเท ฮรั เซวา ||๑||    
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 จรัน กมลั ยา กา มนั ราแป ||  โศก อคนั เตส็ ยนั นา เบอาแป ||๒||  ซากรั ตเรอา ซาถู่   ซงัเก ||  นิรภอ นาม ยปัโปห์ 
ฮรั รังเก ||๓||  ปัร ตัน๋ โดค กิช ปาป นา เพเร ||  ยมั ยนัดาร นา อาแว   เนเร ||๔||  ตริสนา อคนั ปรัภ อาป บุฉ่าอี ||  
นานกั อุถเร ปรัภ ซรัณาอี ||๕||๑||๕๕||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  ตริปัต ไป๋ สจั โป่ยนั คายอา ||  มนั ตนั รัสนา นาม 
ติอ๋ายอา ||๑||  ยวีนา ฮรั ยวีนา ||  ยวีนั ฮรั ยปั ซ่าถซงัค ์||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ประการี บสัตรึ โอด่าเอ ||  อนัเดน็ กีรตนั ฮรั 
กนุ กาเอ ||๒||  หสัตี รัท อสั อสัวารี ||  ฮรั กา มารัก ริแด นิฮารี ||๓||  มนั ตนั อนัตรั จรัน ติอ๋ายอา ||  ฮรั ซุค นิถาน 
นานกั ดาส ปายอา ||๔||๒||๕๖||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เก จรัน ญีอ ์กา นิสตารา ||  สมุนดฺ ซากรั เยน็ คิน แม่ห์ 
ตารา ||๑|| รเฮา ||  โกอี โฮอา กรัม รัต โกอี ตีรัท นายอา ||  ดาซีน ํฮรั กา นาม ติอ๋ายอา ||๑||  บนัถัน่ กาทนัฮาร สุอามี ||  
ยนั นานกั ซิมแร อนัตรัยามี ||๒||๓||๕๗||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||  กิแต ประการ นา ตูโท ปรีต || ดาส เตเร กี นิรมลั 
รีต ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ปราน มนั ตัน๋ เต เปอารา ||  ห่อแม บนัถฺ ฮรั เดวณัฮารา ||๑||  จรัน กมลั เซ็ว ลาโก เน่ห์ ||  นานกั กี 
เบนนัตี เอห์้ ||๒||๔||๕๘||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ ||  กาเฮ เร บนั โคยนั ยาอี ||  สรับ   นิวาซี สดา อเลปา โตฮี้ ซงัค ์สมาอี ||๑|| รเฮา ||  โปฮปั มตัถฺ 
เยว็ บาส บสัตฺ แฮ มุกรั ม่าเฮ แยเซ ชาอี ||  แตเซ ฮี ฮรั บะเซ นิรันตรั กทั ฮี โคโยห์ ป่าอี ||๑||  บา้ฮรั ป่ีตรั เอโก 
ยาโนห์ เอห์้ คุร กิอาน บตาอี ||  ยนั นานกั เบน็ อาปา จีแน มิแท นา ปะหราํ กี กาอี ||๒||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ ||  
ซาโถ่ เอห์้ ญกั ปะรัม ปุหล่านา ||  ราม นาม กา ซิมรัน โชเดอา มายอา หาท บิกานา ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต 
บนัตา ตา แก รัส ลปัทานา ||    
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 โยบนั ตัน๋ ปรัภตา แก มดั แม แอห์้เน็ส รแฮ่ ดิวานา ||๑||  ดีน ดยัอาล สดา ดุค ป่ันยนั ตา เซ็ว มนั นา ลกานา ||  ยนั 
นานกั โกทนั แม กินฮู คุรมุข โฮย ปะชานา ||๒||๒||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ ||  เตห์้ โยกี โก ยกุตั นา ยาโน ||  โลภ โม่ห์ 
มายอา มมัตา พนุ เยห์่ กทั ม่าเฮ ปะชาโน ||๑|| รเฮา ||  ปัร นินดา อุสตตั แน่ห์ ยา แก กนัจนั โล่ห์ สมาโน ||  ฮรัค โศก 
เต รแฮ่ อตีตา โยกี ตา้เฮ บคาโน ||๑||  จนัจลั มนั แดห์้ ดิส โก ต่าวตั อะจลั ยา่เฮ แธห์ราโน ||  กโฮ่ นานกั เอห์้  เบถ็ 
โก โย นรั มุกตั ตา้เฮ ตุม มาโน ||๒||๓||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ ||  อบั แม กอน อุเปา กะโร ||  เยห์่ เบถ็ มนั โก ซนัซา 
จูแก ป๋อ เน็ถ ปารฺ ปะโร ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ปาย กชั ปะโล นา กีโน ตา เต อถิก ดะโร ||  มนั บจั กรัม ฮรั กนุ นฮี กาเอ 
แญห์ ญีอ ์โซจ ตะโร ||๑||  คุรมตั ซุน กชั กิอาน นา อุปเยโอ ปัส เยว็ อุดรั ปะโร ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ บิรัด ปะชาโน 
ตบั ฮอ ปะติต ตะโร ||๒||๔||๙||๙||๑๓||๕๘||๔||๙๓||     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ อสัทฺปดีอา   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร ซากรั รัตนี ป่ัรปูเร ||  อมัฤต ซนัตฺ จุแกห์ นฮี ดูเร ||  ฮรั รัส โจก จุแกห์ ปรัภ ป่าแว ||  ซรัวรั แม่ห์ หนัสฺ ปรานปัต 
ปาแว ||๑||  เกอา บกั บปัรา ฉปัรี นาย ||  กีจรั ดูแบ แมลฺ นา ยาย ||๑|| รเฮา ||  รัค รัค จรัน ตะเร วจีารี ||  ดุบิถา โฉด เป๋ย 
นิรังการี ||  มุกตั ปะดารัท ฮรั รัส จาเค ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ คุร ราเค ||๒||  ซรัวรั หนัซา โฉด นา ยาย ||  เปรม ปะกตั กรั 
แซ่ฮจัยฺ สมาย ||  ซรัวรั แม่ห์ หนัสฺ หนัสฺ แม่ห์ ซากรั ||  อกทั กะทา คุร บจันี อาดรั ||๓||  ซุน มนัดลั เอก็ โยกี แบเซ ||  
นารฺ นา ปุรัค กโฮ่ กอู แกเซ ||  ตริภวณั โยต รเฮ่ เลว็ ลาอี ||  ซุรฺ นรั นาท สัจเจ ซรัณาอี ||๔||  อานนัดฺ มูล อนาท อถ่ารี 



724 

||  คุรมุข ปะกตั แซ่ฮจัยฺ บีจารี ||  ปะกตั วชลั แป๋ กาทณัฮาเร  ||  ห่อแม มาร มิเล ปัก ต่าเร ||๕||  อเน็ก ยตนั กรั กาล 
ซนัตาเอ ||  มรัณ ลิคาย มนัดลั แม่ห์ อาเอ ||    
     
 ยนมั ปะดารัท ดุบิถา โคแว ||  อาป นา จีนสั ปะหรํา ปะหราํ โรแว ||๖||  แกห์้โต ปัรโต ซุณโต เอก ||  ต่ีรัจยฺ ตะรัม 
ตัร่ณีถรั เทก ||  ยตั สตั ซนัยมั      ริแด สมาเอ ||  จอเท ปัด โก เย มนั ปะตีอาเอ ||๗||  ซาเจ นิรมลั แมลฺ นา ลาแก ||  คุร 
แก สบดั ปะรัม ป๋อ ป่าแก ||  ซูรัต มูรัต อาด อนูป ||  นานกั ยาแจ สาจ สะรูป    ||๘||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  แซ่ฮจัยฺ 
มิแล มิเลอา ปัรวาณ ||  นา เตส็ มรัณ นา อาวณั ยาณ ||  ธากรุ แม่ห์ ดาส ดาส แม่ห์ โซย ||  แยห์ เดคา แตห์้ อวรฺั นา 
โกย ||๑||  คุรมุข ปะกตั แซ่ฮจัยฺ กัร๋ ปาอีแอ ||  เบน็ คุร เป่เท มรั อาอีเเอ ยาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  โซ คุร กะโร เย สาจ 
ดริราแว ||  อกทั กะทาแว สบดั มิลาแว ||  ฮรั เก โลก อวรั นฮี การา ||  ซาโจ ธากรุ สาจ เปอารา ||๒||  ตนั แม่ห์ มนูอา 
มนั แม่ห์ ซาจา ||  โซ ซาจา เมล็ ซาเจ ราจา ||  เซวกั ปรัภ แก ลาแก ปาย ||  สตัคุร ปูรา มิแล มิลาย ||๓||  อาป ดิคาแว 
อาเป   เดแค ||  หธั นา ปะตีแย นา บโฮ่ เป่แค ||  กัร๋ ป่าเด เยน็ อมัฤต ปายอา ||  เปรม ปะกตั ปรัภ มนั ปะตีอายอา ||๔||  
ปัร ปัร ปู่ แลห์ โจทา ค่าเฮ ||  บฮุต เซอาณปั อาแวห์่ ยา่เฮ ||  นาม ยแป ป๋อ โป่ยนั คาย ||  คุรมุข เซวกั รเฮ่ สมาย ||๕||  
ปูญ ศิลา ตีรัท บนั วาซา ||  ป่ัรมตั โดลตั เป๋ย อุดาซา ||  มนั แมแล ซูจา เกว็ โฮย ||  สาจ มิแล ปาแว ปัต โซย ||๖||  
อาจารา วจีาร สะรีร ||  อาด ยกุาด แซ่ฮจัยฺ มนั ต่ีรฺ ||  ปัล ปังกจัยฺ แม่ห์ โกท อุถ่าเร  ||  กรั กิรปา คุร เมล เปอาเร ||๗||  
กิส อาแก ปรัภ ตุตถฺ ซาล่าฮี ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา แม โก น่าฮี ||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแว เตว็ ราค รยาย ||  นานกั แซ่ฮจัยฺ ป๋าย คุณ 
กาย ||๘||๒||     
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 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ อสัทฺปดี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โย โย ยนีู อายโอ  เตห์้ เตห์้ อุรฉ่ายโอ มาณสั ยนมั ซนัโญก ปายอา ||  ตากี แฮ โอท ซ่าถ ราโค่ห์ เด กรั หาท กรั 
กิรปา เมโล่ห์ ฮรั รายอา ||๑||  อเน็ก ยนมั ปะหรํา เทต็ นฮี ปาอี ||  กะโร เซวา คุร ลาโก จรัน โควินดฺ ญี กา มารัก 
เดโฮ ญี บตาอี ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก อุปาว  กะโร มายอา โก บเจต็ ตะโร เมรี เมรี กะรัต สดั ฮี วฮิาแว ||    
     
 โกอี แอโซ เร เป่แท ซนัตฺ เมรี ลาแฮ สกลั จินตฺ ธากรุ เซ็ว เมรา รังค ์ลาแว ||๒||  ปเร เร สกลั เบด แน่ห์ จูแก มนั เปด 
เอก็ คิน นา ต่ีแร่ห์ เมเร กัร๋ เก ปันจา ||  โกอี แอโซ เร ปะกตั โย มายอา เต แร่ฮตั เอก็ อมัฤต นาม เมแร ริแด ซินจา 
||๓||  เยเต เร ตีรัท นาเอ อหัม่บุธ แมลฺ ลาเอ กัร๋ โก ธากรุ เอก็ เตล็ นา มาแน ||  กดั ปาโว ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั สดา 
อานนัดฺ กิอาน อนัยนั   เมรา มนั อิสนาแน ||๔||  สกลั อะสรัม กีเน มนูอา แน่ห์ ปะตีเน บิเบกฮีน เดฮี้ โต่เอ ||  โกอี 
ปาอีแอ เร ปุรัค บิถ่าตา ปารบรัมห์ แก รังค ์ราตา เมเร มนั กี ดุระมตั มลั โคเอ ||๕||  กะรัม ตะรัม ยกุตา นิมคั นา เหต 
กรัตา กรับ กรับ ปแร กฮี นา เลแค ||  ยสิ เป่ทีแอ สพลั มรัูต กแร สดา กีรัต คุร ปัรสาด โกอู เนตะโรห์ เปแค ||๖||  
มนัฮธั โย กมาแว เตล็ นา เลแค ปาแว บกลุ เยว็ คิอ๋าน ลาแว มายอา เร ต่ารี ||  โกอี แอโซ เร ซุแคห์ ดาอี ปรัภ กี 
กะทา สุนาอี เตส็ เป่เท กตั โฮย ฮมารี ||๗||  สุประซนั โคปาล ราย กาแท เร บนัถัน่ มาย คุร แก สบดั เมรา มนั ราตา ||  
สดา สดา อานนัดฺ เป่เทโอ นิรแภ โคบินดฺ ซุค นานกั ลาเถ่ ฮรั จรัน ปราตา ||๘||  สพลั สพลั ไป๋ สพลั ยาตรา ||  อาวณั 
ยาณ รเฮ่ มิเล ซ่าถ่า ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๓||     
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 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตีรัท นาวณั เยา ตีรัท นาม แฮ ||  ตีรัท สบดั บีจาร อนัตรั กิอาน แฮ ||  คุร กิอาน ซาจา ทาน ตีรัท ดสั ปุรับ สดา 
ดะซ่าห์รา ||  ฮอ นาม ฮรั กา สดา ยาโจ เดโฮ ปรัภ ตัร่ณีถะรา ||  ซนัซาร โรคี นาม ดารู แมลฺ ลาแก สจั บินา ||  คุร 
วาก นิรมลั สดา จานณั เน็ต สาจ ตีรัท มจัยฺนา ||๑||  สาจ นา ลาแก แมลฺ เกอา มลั โต่อีแอ ||  คุแณห์ ฮาร โปรย กิส โก 
โรอีแอ ||  วจีาร มาแร ตแร ตาแร อุลทั โยน นา อาเวย ์||  อาป ปารัส ปะรัม ติอ่านี สาจ ซาเจ ป่าเวย ์||  อานนัดฺ อนัเดน็ 
ฮรัค ซาจา ดูค เกล็วคิ ปัรหะเร ||  สจั นาม ปายอา คุร ดิคายอา แมลฺ น่าฮี สจั มเน ||๒||  ซงัคตั มีต มิลาป ปูรา นาวโณ 
||    
     
 กาแว กาวณัฮาร สบดั สุห่าวโณ ||  ซาล่าห์ ซาเจ มนั สตัคุร ปุน ทาน ดยัอา มเต ||  เป็ร ซงัค ์ป่าแว แซ่ฮจัยฺ นาแว 
เบณี ตา ซงักมั สตั สเต ||  อาราถ เอกงัการ ซาจา เน็ต เดย ์จะเเร สวายอา ||  กตั ซงัค ์มีต ซนัตฺซงัคตั กรั นะดรั เมล 
มิลายอา ||๓||  แกฮ้ณั กะแฮ ซภั โกย เกวดั อาคีแอ ||  ฮอ มูรัค นีจ อะยาณ ซมัหยา่ ซาคีแอ ||  สัจ คุร กี ซาคี อมัฤต 
ป่าคี เตต็ มนั มาเนอา เมรา ||  กจู กแร่ห์ อาแวห์่ บิค ลาเด สบดั สจัแจ คุร เมรา ||  อาคณั  โตท นา ปะกตั ปันด่ารี 
ป่ัรปุร รเฮอา โซอี ||  นานกั สาจ กะแฮ เบนนัตี มนั มานแํย สจั โซอี ||๔||๑||  ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||  ยวีา เตแร นาย 
มนั อานนัดฺ แฮ ญีโอ ||  ซาโจ ซาจา เนา คุณ โควนิดฺ แฮ ญีโอ ||  คุร กิอาน อปารา ศิรยณัฮารา เยน็ ศิรย ีเตน็ โกอี ||  
ปัรวาณา อายอา  หุกมั ปะธายอา เพร นา สะแก  โกอี ||  อาเป   กรั เวแค ศิร ศิร เลแค อาเป   สุรัต บุฉ่าอี ||  นานกั 
ซาฮิบ อะกมั อะโกจรั ยวีา สจัจี นาอี ||๑||  ตุม ซรั อวรฺั นา โกย อายอา  ยายซี ญีโอ ||  หุกมี  โฮย นิเบร ปะรัม จุกายซี 
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ญีโอ ||  คุร ปะรัม จุกาเอ อกทั กะฮาเอ สจั แม่ห์ สาจ สมาณา ||  อาป อุปาเอ อาป สมาเอ หุกมี  หุกมั ปะชาณา ||  สัจจี 
วเดอาอี คุร เต ปาอี ตู มนั อนัตฺ สคาอี ||  นานกั ซาฮิบ อวรฺั นา ดูยา นาม เตแร วเดอาอี ||๒||  ตู สจัจา ศิรยณัฮารฺ อลคั 
สิรันเดอา ญีโอ ||  เอก ซาฮิบ โดย ร่าห์ วาด วถัน่เดอา ญีโอ ||  โดย ร่าห์ จลาเอ หุกมั สบาเอ ยนมั โมอา ซนัซารา ||  
นาม บินา น่าฮี โก เบลี บิค ลาดี ศิร ป่ารา ||  หุกมี  อายอา  หุกมั นา บูแฉ่ หุกมั สวารัณฮารา ||  นานกั ซาฮิบ สบดั 
สิญาแป           ซาจา ศิรยณัฮารา ||๓||  ปะกตั โซ่แฮ ดรัวาร สบดั โซฮายอา ญีโอ ||  โบแล่ห์ อมัฤต บาณ รสนั 
ระส่ายอา ญีโอ ||  รสนั ระส่าเอ นาม ติซาเอ คุร แก สบดั วกิาเณ ||  ปารัส ปัรสิแอ ปารัส โฮเอ ยา เตแร มนั ป่าเณ ||  
อะมรา ปัด ปายอา อาป กวายอา วริะลา กิอาน วจีารี ||  นานกั ปะกตั โซ่ฮนั ดรั ซาแจ ซาเจ เก วาปารี ||๔||  ปูค 
เปอาโซ อาท เกว็ ดรั ยายซา ญีโอ ||    
     
 สตัคุร ปูโช ยาย นาม ติอ๋ายซา ญีโอ ||  สจั นาม ติอ๋าอี สาจ จะวาอี คุรมุข สาจ ปะชาณา ||  ดีนา นาท ดยัอาล นิรันยนั 
อนัเดน็ นาม วคาณา ||  กรัณี การ ตุโรห์ พรุมาอี อาป โมอา มนั มารี ||  นานกั นาม มฮ่า รัส มีธา ตริสนา นาม นิวารี 
||๕||๒||  ตะนาสรี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  เป็ร ซงัค ์มูธรีเอ คบรั นา ปาอีอา ญีโอ ||  มสัตกั ลิเคอะรา เลค ปุรับ กมายอา 
ญีโอ ||  เลค นา มิทยั ปุรับ กมายอา เกอา ยาณา เกอา โฮซี ||  คุณี อจารฺ นฮี รังค ์ราตี เอากณุ แบห์้ แบห์้ โรซี ||  ตัน๋ 
โยบนั อาก กี ชายอา บิรัถ เป๋ย เดน็ ปุนเนอา ||  นานกั นาม บินา โดห่ากณั ชูที จู่ธ วชุินเนอา ||๑||  บูดี กัร๋ ก่าเลโอ คุร 
แก ป๋าย จะโล ||  ซาจา นาม ติอ๋าย ปาแวห์ ซุค แม่ห์โล ||  ฮรั นาม ติอ๋าเอ ตา ซุค ปาเอ เปอีอะแร เดน็ จาเร ||  นิจยฺ กัร๋ 
ยาย บแฮ สจั ปาเอ อนัเดน็ นาล เปอาเร ||  เวณ็ ปักตี กัร๋ วาส นา โฮว ีสุเณโอห์ โลก สบาเอ ||  นานกั ซรัซี ตา เป็ร 
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ปาเอ ราตี ซาแจ นาเอ ||๒||  เป็ร ตัน๋ ป่าแว ตา เป็ร ป่าแว นารี ญีโอ ||  รังค ์ปรีตมั ราตี คุร แก สบดั วจีารี ญีโอ ||  คุร 
สบดั วจีารี น่าห์ เปอารี เน็ว เน็ว ปะกตั กเรอี ||  มายอา โม่ห์ ยลาเอ ปรีตมั รัส แม่ห์ รังค ์กเรอี ||  ปรัภ ซาเจ เซตี รังค ์
รังเกตี ลาล ไป๋ มนั มารี ||  นานกั สาจ วสัซี โซห่ากณั เป็ร เซ็ว ปรีต เปอารี ||๓||  เป็ร กัร๋ โซ่แฮ นารฺ เย เป็ร ป่าเวย ์
ญีโอ ||  จู่เธ แวณ จะเว กาม นา อาเวย ์ญีโอ ||  จู่ธ อลาแว  กาม นา อาแว   นา เป็ร เดแค แนณี ||  เอากเุณอารี กนัตฺ 
วซิารี ชูที วถิณั แรณี ||  คุร สบดั นา มาแน พา่ฮี พาที ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาเอ ||  นานกั อาเป   อาป ปะชาแณ คุรมุข 
แซ่ฮจัยฺ สมาเอ ||๔||  ตัน๋ โซห่ากณั นารฺ เยน็ เป็ร ยาเณอา ญีโอ ||  นาม บินา กริูอาร กรู กมาเณอา ญีโอ ||  ฮรั ปะกตั 
สุห่าว ี ซาเจ ป่าว ีป๋าย ปะกตั ปรัภ ราตี ||  เป็ร รลีอาลา โยบนั บาลา เตส็ ราแว รังค ์ราตี ||  คุร สบดั วกิาซี สะโฮ 
ราวาซี พลั ปายอา คุณการี ||  นานกั สาจ มิแล วเดอาอี เป็ร กัร๋ โซ่แฮ นารี ||๕||๓||     
     
 ตะนาสรี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ญีโอ กริปา กเร ตา นาม ติอ๋าอีแอ ญีโอ ||  สัตคุร มิแล สุผาย แซ่ฮจัยฺ คุณ กาอีแอ ญีโอ ||  คุณ กาย วกิแซ สดา 
อนัเดน็ ยา อาป ซาเจ ป่าเวย ์||  อหงัการฺ   ห่อแม ตะแย มายอา แซ่ฮจัยฺ นาม สมาเวย ์||  อาป กรัตา กเร โซอี อาป เดย ์
ตา ปาอีแอ ||  ฮรั ญีโอ กริปา กเร ตา นาม ติอ๋าอีแอ ญีโอ ||๑||  อนัดรั ซาจา เน่ห์ ปูเร สตัคุแร  ญีโอ ||  ฮอ เตส็ เซว ี
เดน็ ราต แม กะเด นา วสีแร ญีโอ ||  กะเด นา วซิารี อนัเดน็ สะหม่ารี ยา นาม ลอี ตา ยวีา ||  ซรัวณี สุณี ตา เอห์้ มนั 
ตริปแต คุรมุข อมัฤต ปีวา ||  นะดรั กเร ตา สตัคุร เมเล อนัเดน็ บิเบก บุตถฺ บิจแร ||  อนัดรั ซาจา เน่ห์ ปูเร สตัคุแร  
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||๒||  สัตซงัคตั มิแล วดัปาก ตา ฮรั รัส อาเวย ์ญีโอ ||  อนัเดน็ รแฮ่ เลว็ ลาย ตา แซ่ฮจัยฺ สมาเวย ์ญีโอ ||  แซ่ฮจัยฺ 
สมาแว ตา ฮรั มนั ป่าแว สดา อตีต แบรากี ||  หะลตั ปะลตั โซ่ภา ญกั อนัตรั ราม นาม เลว็ ลากี ||  ฮรัค โศก ดุฮา เต 
มุกตา โย ปรัภ กเร โซ ป่าเวย ์||  สตัซงัคตั มิแล วดัปาก ตา ฮรั รัส อาเวย ์ญีโอ ||๓||  ดูแย ป๋าย ดุค โฮเอ มนัมุค ยมั 
โยเฮอา ญีโอ ||  ฮาย ฮาย กเร เดน็ ราต มายอา ดุค โม่เฮอา ญีโอ ||  มายอา ดุค โม่เฮอา ห่อแม โร่เฮอา เมรี เมรี กะรัต 
วฮิาเวย ์||  โย ปรัภ เดย ์เตส็ เจแต น่าฮี อนัตฺ เกยอา ปัชตาเวย ์||  เบน็ นาแว โก ซาท นา จาแล ปุตรึ กลตัรึ มายอา 
โต่เฮอา ||  ดูแย ป๋าย ดุค โฮย มนัมุค ยมั โยเฮอา ญีโอ ||๔||  กรั กิรปา เล่โฮ มิลาย แม่ฮลั ฮรั ปายอา ญีโอ ||  สดา รแฮ่ 
กรั โยร ปรัภ มนั ป่ายอา ญีโอ ||  ปรัภ มนั ป่าแว ตา หุกมั สมาแว หุกมั มนั ซุค ปายอา ||  อนัเดน็ ยปัต รแฮ่ เดน็ ราตี 
แซ่ห์เย  นาม ติอ๋ายอา ||  นาโม นาม มิลี วเดอาอี นานกั นาม มนั ป่าเวย ์||  กรั กิรปา เล่โฮ มิลาย แม่ฮลั ฮรั ปาเวย ์
ญีโอ ||๕||๑||     
     
 ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สตัคุร ดีน ดยัอาล ยสิ ซงัค ์ฮรั กาวแีอ ญีโอ ||  อมัฤต ฮรั กา นาม ซ่าถซงัค ์ราวแีอ ญีโอ ||  ปัจยฺ ซงัค ์ซาถู่   เอก็ 
อราถู่ ยนมั มรัน ดุค นาเซย ์||  ตุ๋ร กะรัม ลิเคอา สาจ ซิเคอา กะที ยมั กี พาเชย ์||  แป๋ ปะรัม นาเธ ฉุที กาเธ ยมั ปันทฺ 
มูล นา อาวแีอ ||  บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา สดา ฮรั คุณ กาวแีอ ||๑||  นิถะเรอา ตัร๋ เอก นาม นิรันยฺโน ญีโอ ||  ตู 
ดาตา ดาตาร สรับ   ดุค ป่ันยะโน ญีโอ ||  ดุค หะรัต กรัตา ซุแคห์ สุอามี สรัณ ซาถู่   อายอา  ||  ซนัซาร ซากรั มฮ่า 
บิครา ปัล เอก ม่าเฮ ตรายอา ||  ปูร รเฮอา สรับ   ทาอี คุร กิอาน เนตรี อนัยฺโน ||  บินวนัตฺ นานกั สดา ซิมรี สรับ   ดุค 
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แป๋ ป่ันยะโน ||๒||  อาป ลีเอ ลรั ลาย กิรปา ต่ารีอา ญีโอ ||  โม่ห์ นิรกณุ นีจ อนาท ปรัภ อะกมั อปารีอา ญีโอ ||  
ดยัอาล สดา กริปาล สุอามี นีจ ทาปัณฮาเรอา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั วสั เตแร สกลั เตรี ซาเรอา ||  อาป กรัตา อาป ปุกตา 
อาป สกลั บีจารีอา ||  บินวนัตฺ นานกั คุณ กาย ยวีา ฮรั ยปั ยปัโป บนัวารีอา ||๓||  เตรา ดะรัส อปารฺ นาม อโมลยั 
ญีโอ ||  เน็ต ยแปห์ เตเร ดาส ปุรัค อโตลี  ญีโอ ||  ซนัตฺ รสัน วธูา อาป ตูธา ฮรั รแซ่ห์ เซอี มาเตอา ||  คุร จรัน ลาเก 
มฮ่า ป่าเก สดา อนัเดน็ ยาเกอา ||  สดา สดา ซิมรัตแบ สุอามี ซาส ซาส คุณ โบลยั ||  บินวนัตฺ นานกั ตู๋ร ซาถู่   นาม 
ประภู อโมลยั ||๔||๑||     
 ราก ตะนาสรี บาณี ปะกตั กะบีร ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สนกั สนนัดฺ  มเหส สะมานาน ํ || เซคนาก เตโร มรัม นา ยานาน ํ||๑||  ซนัตฺซงัคตั ราม ริแด บซาอี ||๑|| รเฮา ||  
หะนูมาน ซรั กะรุร สะมานาน ํ || สุรปัต นรัปัต นฮี กนุ ยานาน ํ||๒||  จาร เบด อรั ซิมรัต ปุรานาน ํ|| กมัลาปัต เกาลา 
นฮี ยานาน ํ||๓||  แกห์้ กะบีร โซ ป่ัรแม น่าฮี || ปัก ลกั ราม รแฮ่ ซรันานฮีํ ||๔||๑||    
     
 เดน็ เต แป้ฮรั แป้ฮรั เต กะรีอาน ํอาว กะแท ตนั ชีแย ||  กาล อะเฮรี พิแร บะถิก เยว็ กโฮ่ กวนั เบถ็ กีแย ||๑||  โซ 
เดน็ อาวนั ลากา ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัตา กโฮ่ โกอู แฮ กา กา ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั โยต กายอา แม่ห์ บรัแต อาปา 
ปะซู นา บูแฉ่ ||  ลาลจั กแร ยวีนั ปัด การัน โลจนั กะชู นา ซู่แฉ่ ||๒||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ปรานี โชโดห์ มนั เก 
ป่ัรมา ||  เกวลั นาม ยปัโปห์ เร ปรานี ปะโร่ห์ เอก กี ซรันาน ํ ||๓||๒||  โย ยนั เป๋า ปะกตั กชั ยาแน ตา โก อะจรัจยฺ   
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กาโฮ ||  เยว็ ยลั ยลั แม่ห์ แปส นา นิกแซ เตว็ ดุ๋ร มิเลโอ ยลุ่าโฮ ||๑||  ฮรั เก โลกา แม ตอ มตั กา โป่รา ||  โย ตนั กาซี 
ตะแยห์ กะบีรา รมยัแอ กฮ่า นิโห่รา ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร โลอี ปะรัม นา ปู่ โลห์ โกอี ||  เกอา กาซี 
เกอา อูครั มกัฮรั ราม ริแด โย โฮอี ||๒||๓||  อิมดรึ โลก เศว็ โลแกห์้ แยโบ ||  โอเช ตปั กรั บาฮุร แอโบ ||๑||  เกอา 
มานโํก กิช เทร็ น่าฮี ||  ราม นาม รัค มนั ม่าฮี ||๑|| รเฮา ||  โซ่ภา ราจยฺ บิแภ บเดอาอี ||  อนัตฺ นา กาฮู ซงัค ์สฮาอี  ||๒||  
ปุตรึ กลตัรึ ลชัมี มายอา ||  เอน็ เต กโฮ่ เกาแน ซุค ปายอา ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร อวรั นฮี กามา ||  ฮมัแร มนั ตัน๋ ราม โก 
นามา ||๔||๔||  ราม ซิมมรั ราม ซิมมรั ราม ซิมมรั ป่าอี ||  ราม นาม ซิมรัน เบน็ บูดเต อถิกาอี ||๑|| รเฮา ||  บนัตา สุต 
เดห์้ กเร่ห์ ซมัปัต ซุคดาอี ||  เอน็ห์ แม กชั น่าเฮ เตโร กาล อวถั  อาอี  ||๑||  อะยามลั กจัยฺ กนักา ปะติต กะรัม กีเน ||  
เตอู อุตรั ปารฺ ปะเร ราม นาม ลีเน ||๒||  ซูกรั กกูรั โยน ประเม ตอู ลาจยฺ นา อาอี  ||  ราม นาม ชาด อมัฤต กาเฮ บิค 
คาอี ||๓||  ตจัยฺ ปะรัม กะรัม เบถ็ นิเค่ถฺ ราม นาม เล่ฮี ||  คุร ประสาด ยนั กะบีร ราม กรั สเน่ฮี ||๔||๕||     
 ตะนาสรี บาณี ปะกตั นามเดว ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แกห์้รี กรั แก นีว คุดาอี อูปัร มนัดปั ชาเอ ||  มารฺกนัเด เต โก อถิกาอี เยน็ ตริณ ตัร๋ มูนดฺ บลาเอ ||๑||  ฮมัโร กรัตา 
ราม สเน่ฮี ||  กาเฮ เต นรั กรับ กะรัต โฮ บินสั ยาย จู่ธี เดฮี้ ||๑|| รเฮา ||    
     
 เมรี เมรี แกโร กรัเต ดุระโยถนั เซ ป่าอี ||  บาแร่ห์ โยยนั ฉะตรู จลัแล ทา เดฮี้ กิรฉนั คาอี ||๒||  สรับ   โซเอน็ กี 
ลงักา โห่ตี ราวนั เซ อถิกาอี ||  กฮ่า เป่ยโอ ดรั บานเํถ่ ห่าที คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี ||๓||  ดุระบาซา เซ็ว กะรัต ธะกอรี 
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ยาเดาว ์เอ พลั ปาเอ ||  กริปา กรี ยนั อปัเน   อูปัร นามเดว็ ฮรั กนุ กาเอ ||๔||๑||  ดสั แบรากนั โม่ห์ บสั กีนีห์ ปันโจห์ 
กา เมท็ นาโว ||  สะตรั โดย ปะเร อมัฤต ซรั บิค โก มาร กะด่าโว ||๑||  ปาแช บฮุร นา อาวนั ปาโว ||  อมัฤต บาณี กทั 
เต อุจโร อาตมั โก ซมัหยา่โว ||๑|| รเฮา ||  บะยรั กธุาร โม่ห์ แฮ ชีนาน ํกรั มินนตั ลกั ปาโว ||  ซนัตนั เก ฮมั อุลเท 
เซวกั ปักตนั เต ดรัปาโว ||๒||  เอห์้  ซนัซาร เต ตบั ฮี ชูโท โย มายอา แน่ห์ ลปัทาโว ||  มายอา นาม กรัภ โยน กา 
เตห์้ ตจัยฺ ดรัซนั ปาโว ||๓||  เอต็ กรั ปะกตั กแร่ห์ โย ยนั เตน็ ป๋อ สกลั จุกาอีแอ ||  แกฮ้ตั นามเดว็ บา้ฮรั เกอา 
ป่ัรโมห์ เอห์้  ซนัยมั ฮรั ปาอีแอ ||๔||๒||  มารวาร แยเซ นีร บาลฮา เบล บาลฮา กรัฮะลา ||  เยว็ กรัุงกฺ เน็ส นาด 
บาลฮา เตว็ เมแร มนั รามยัอา ||๑||  เตรา นาม รูโร รูป รูโร อตั รังค ์รูโร เมโร รามยัอา ||๑|| รเฮา ||  เยว็ ตัร่นี โก 
อินดรึ บาลฮา กซุมั บาส แยเซ ปะห์วรัลา ||  เยว็ โกกิล โก อมับฺ บาลฮา เตว็ เมแร มนั รามยัอา ||๒||  จกัว ีโก แยเซ 
ซูร บาลฮา มาน สะโรวรั หนัสฺลา ||  เยว็ ตรัณี โก กนัตฺ บาลฮา เตว็ เมแร มนั รามยัอา ||๓||  บาริก โก แยเซ คีร 
บาลฮา จาตริก มุค แยเซ ยลัถฺรา ||  มชัลี โก แยเซ นีร บาลฮา เตว็ เมแร มนั รามยัอา ||๔||  ซาเถก็ เซ็ถ สกลั มุน จา้แฮ 
บิรเล กาฮู ดีธะลา ||  สกลั ปะหวนั เตโร นาม บาลฮา เตว็ นาเม มนั บีธลา ||๕||๓||  แป้ฮลั ปุรีเอ ปุนดรัก วนา ||  ตา เจ 
หนัซา สกัเล ยนาน ํ||  กริษนา เต ยานอู ฮรั ฮรั นาจนัตี นาจฺนา ||๑||  แป้ฮลั ปุรซาบิรา ||  อโทน ปุระสาด-มรา ||  
อสัคา อสั อุสกา  ||  ฮรั กา บากรา นาแจ ปินถ่ี แม่ห์ ซากรา ||๑|| รเฮา ||  นาจนัตี โกปี ยนันา ||  นอีอา เต แบเร กนันา ||  
ตะรัก นา จา ||  ประมีอา จา ||  เกศวา บจอนี ไอเอ   มอีเอ เอก อาน ญีโอ ||๒||    
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 ปินถ่ี อุภกะเล  ซนัซารา ||  ปะหรํา ปะหราํ อาเอ ตุม เจ ดุอารา ||  ตู กนุ เร ||  แม ญี || นามา || โฮ ญี ||  อาลา เต 
นิวารณา ยมั การฺณา ||๓||๔||  ปะติต ปาวนั มาโถ่ บิรัด เตรา ||  ตัน๋ เต แว มุน ยนั ยนิ ติอ๋ายโอ ฮรั ปรัภ เมรา ||๑||  
เมแร มาแท ลากี เล ตู๋ร โคบินดฺ จรันนั กี ||  ซุรฺ นรั มุน ยนั ตินฮู เต ดูรฺ ||๑|| รเฮา ||  ดีน กา ดยัอาล มาถ่อ กรับ ปัรห่ารี 
||  จรัน สรัน นามา บลั แตฮารี ||๒||๕||     
 ตะนาสรี ปะกตั รวดิาส ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮมั ซรั ดีน ดยัอาล นา ตุม ซรั อบั ปะตีอาร เกอา กีแย ||  บจันี โตรฺ โมรฺ มนั มาแน ยนั โก ปูรัน ดีแย ||๑||  ฮอ บลั บลั 
เยา รมยัอา การฺเน ||  การัน กวนั อโบลฺ || รเฮา ||  บฮตั ยนมั บิชุเร เท มาโถ่ เอห์้ ยนมั ตุหม่าเร เลเค ||  แกห์้ รวดิาส 
อาส ลกั ยโีว เจร็ เป่ยโอ ดรัซนั เดเค ||๒||๑||  จิต ซิมรัน กะโร แนน อวโิลกฺโน ซรัวนั บานี โซยสั ปูร ราโค ||  มนั โซ 
มะถู่กรั กะโร จรัน ฮิรเด ตะโร รสนั อมัฤต ราม นาม ป่าโค ||๑||  เมรี ปรีต โคบินดฺ เซ็ว เยน็ กะแท ||  แม ตอ โมลฺ 
แม่ห์กี ลอี ญีอ ์สะแท ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคตั บินา เป๋า นฮี อูปแย ป๋าว เบน็ ปะกตั นฮี โฮย เตรี ||  กะแฮ รวดิาส เอก็ 
เบนตี ฮรั เซ็ว แปจยฺ ราโค่ห์ รายา ราม เมรี ||๒||๒||  นาม เตโร อารฺตี มยนั มุราเร ||  ฮรั เก นาม เบน็ จู่เธ สกลั ปาซาเร 
||๑|| รเฮา ||  นาม เตโร อาสฺโน นาม เตโร อุรซา นาม เตรา เกศโร เล ฉิทกาเร ||  นาม เตรา อั้มผะลา นาม เตโร 
จนัดฺโน กสั ยเป นาม เล ตุแฉ่ห์ โก จาเร ||๑||  นาม เตรา ดีวา นาม เตโร บาตี นาม เตโร เตลฺ เล ม่าเฮ ปซาเร ||  นาม 
เตเร กี โยต ลกาอี เป่ยโอ อุเยอาโร ปะหวนั สกัลาเร ||๒||  นาม เตโร ตากา นาม พลู มาลา ป๋ารฺ อะธาราห์ สกลั ยธูาเร 
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||  เตโร กีอา ตุแฉ่ห์ เกอา อรัโป นาม เตรา ตุฮี จะวรั โด่ลาเร ||๓||  ดสั อะธา อธัสะเธ จาเร คาณี เอแ้ฮ วรัตณั แฮ สกลั 
ซนัซาเร ||  กะแฮ รวดิาส นาม เตโร อารฺตี สตั นาม แฮ ฮรั โปคค ์ตุห่าเร ||๔||๓||     
     
 ตะนาสรี บาณี ปักตาน ํกี ตริโลจนั   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  นาราเอณ็ นินดสั กาย ปู่ ลี กวารี ||  ดุกริต สุกริต ทาโร กะรัม รี ||๑|| รเฮา ||  ซงักรา  
มสัตกั บสัตา สุรสะรี อิสนาน เร ||  กุล ยนั มะเถ่ มิเลโอ ซารัค ปาน เร ||  กะรัม กรั กะลงักฺ มพีทสั รี ||๑||  บิสวฺ กา 
ดีปัก สวามี   ตา เจ เร สุอารที ปังคี ราย กะรุร ตา เจ บาถฺวา ||  กะรัม กรั อรุณ ปิงกลุา รี ||๒||  อเน็ก ปาเตก็ ฮรัตา 
ตริภวณั นาท รี ตเร็ท ตีรัท ปะหรํ่าตา ลแฮ่ นา ปาร รี ||  กะรัม กรั กะปาล มพีทสั รี ||๓||  อมัฤต ซะซีอ ์  เถน ลชัมี 
กลัปฺตรั ซิครั สุนากรั นดี เจ นาทงั ||  กะรัม กรั คาร มพีทสั รี ||๔||  ดาถ่ีเล ลงักา กรั อุปารีเล ราวณั บณั ซลฺั     บิซลั 
อาณ โตคีเล ฮรี ||  กะรัม กรั กะชอที มพีทสั รี ||๕||  ปูรฺบโล กริต กะรัม นา มิแท รี กัร๋ เกฮณั ตา เจ โม่ห์ ยาปีอฺเล ราม 
เจ นามงั ||  บะดตั ตริโลจนั ราม ญี ||๖||๑||   ศิรี  แซณ ||  ตู่ป ดีป กริต ซาจยฺ อารฺตี ||  วารเน เยา กมัลา ปตี ||๑||  
มงัคะลา ฮรั มงัคะลา || เน็ต มงัคลั รายา ราม ราย โก ||๑|| รเฮา ||  อูตมั ดีอะรา นิรมลั บาตี ||  ตุฮี นิรันยนั กมัลา ปาตี 
||๒||  ราม ปะกตั รามานนัดฺ ยาแน ||  ปูรัน ปัรมานนัดฺ บคาแน ||๓||  มดนั มูรัต แป๋ ตารฺ โคบินเด ||  แซน ปะแณ ปัจยฺ 
ปัรมานนัเด ||๔||๒||   ปีปา ||  กายโอ เดวา กายโอ เดวลั กายโอ ยงักมั ยาตี ||  กายโอ ตู่ป ดีป นอีเบดา กายโอ ปูโญห์ 
ปาตี ||๑||  กายอา บโฮ่ คนัดฺ โคยะเต เนาว ์เน็ถ ปาอี ||  นา กชั อายโบ    นา กชั ยายโบ ราม กี ดุห่าอี ||๑|| รเฮา ||  โย 
บแรห์มนัเด โซอี ปินเด โย โคแย โซ ปาแว ||  ปีปา ปรัณแว ปะรัม ตตั แฮ สตัคุร โฮย ลคาแว ||๒||๓||   ตัน่นา ||  
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โคปาล เตรา อารฺตา ||  โย ยนั ตุมรี ปะกตั กรันเต เตน็ เก กาจยฺ สวารตา   ||๑|| รเฮา ||  ดาล ซ่ีถ่า    มาโก ก๋ีโอ ||  ฮมัรา 
คุซี กแร เน็ต ญีโอ ||  ปันนีห์อา ชาดนั นีกา || อนาจยฺ มะโก สตั ซี กา ||๑||  กอู แปส มะโก ลาเวรี ||  เอก็ ตายนั ตุรี 
จงัเกรี ||  กัร๋ กี กีฮนั จงักี ||  ยนั ตัน่นา เลแว มงักี ||๒||๔||     
     
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมแร ฮีอแร รตนั นาม ฮรั บะเซอา คุร หาท ตะเรโอ เมแร มาทา ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ดุค อุตเร คุร นาม ดีโอ เร็น 
ลาทา ||๑||  เมเร มนั ปัจยฺ ราม นาม ซภั อรัทา ||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดริรายอา เบน็ นาแว ยวีนั บิรทา || รเฮา ||  เบน็ คุร 
มูร เป๋ย แฮ มนัมุค เต โม่ห์ มายอา เน็ต พาทา ||  เตน็ ซาถู่   จรัณ นา เซเว กบัฮู เตน็ ซภั ยนมั อกาทา ||๒||  ยนิ ซาถู่   
จรัณ ซ่าถ ปัก เซเว เตน็ สพัเลโอ ยนมั สนาทา ||  โม โก กีแย ดาส ดาส ดาซนั โก ฮรั ดยัอา ต๋าร ญกนันาทา ||๓||  ฮมั 
อนัถเล กิอานฮีน อเกอานี เกว็ จาแลห์ มารัก ปันทา ||  ฮมั อนัถเล โก คุร อนัจลั ดีแย ยนั นานกั จแลห์ มิลนัทา 
||๔||๑||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮีรา ลาล อโมลกั   แฮ ป่ารี เบน็ กา้ฮกั มีกา กาคา ||  รตนั กา้ฮกั คุร ซาถู่   เดเคโอ ตบั 
รตนั บิกาโน ลาคา ||๑||  เมแร มนั กปัุต ฮีร ฮรั ราคา ||  ดีน ดยัอาล มิลายโอ คุร ซาถู่   คุร มิเลแอ ฮีร ปราคา ||๑|| รเฮา 
||  มนัมุค โกธี อเกอาน อนัเถ่รา เตน็ กัร๋ รตนั นา ลาคา ||  เต อูฉรั ปะรัม โมย กาวารี มายอา ปุองัค ์บิค จาคา ||๒||  ฮรั 
ฮรั ซ่าถ เมโล่ห์ ยนั นีเก ฮรั ซาถู่   สรัณ ฮมั ราคา ||  ฮรั องักีการ กแร่ห์ ปรัภ สุอามี ฮมั ปะเร ปาก ตุม ปาคา ||๓||  
เยห์่วา เกอา คุณ อาค วคาแณ่ห์ ตุม วดั อะกมั วดั ปุรคา ||  ยนั นานกั ฮรั กิรปา ต่ารี ปาคาณ ดุบตั ฮรั ราคา ||๔||๒||    
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 แยตสะรี ม: ๔ ||  ฮมั บาริก กะชูอ ์นา ยาแน่ห์ กตั เมต็ เตเร มูรัค มุกตัถฺ อิอานา ||  ฮรั กิรปา ต๋าร ดีแย มตั อูตมั กรั 
ลีแย มุกตัถฺ เซอานา ||๑||  เมรา มนั อาลฺซีอา   อุก้ลานา ||  ฮรั ฮรั อาน     มิลายโอ คุร ซาถู่   เมล็ ซาถู่   กะปัท คุลานา 
|| รเฮา ||  คุร คิน คิน ปรีต ลกาโวห์่ เมแร ฮีอแร เมเร ปรีตมั นาม ปรานา ||  เบน็ นาแว มรั ยาอีแอ เมเร ธากรุ เยว็ อมัลี 
อะมลั ลุผา่นา ||๒||  ยนิ มนั ปรีต ลกี ฮรั เกรี เตน็ ตุ๋ร ปาก ปุรานา ||  เตน็ ฮมั จรัณ สะเรแวห์่ คิน คิน ยนิ ฮรั มีธ 
ลกานา ||๓||  ฮรั ฮรั กริปา ต่ารี เมแร ธากรุ ยนั บิชุเรอา จิรี มิลานา ||  ตัน๋ ตัน๋ สัตคุร เยน็ นาม ดริรายอา ยนั นานกั 
เตส็ กรุบานา ||๔||๓||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  สตัคุร ซายนั ปุรัค วดั ปายอา ฮรั รสกั รสกั พลั ลาเกนา ||  มายอา 
โป่ยองัค ์กระเซโอ แฮ ปราณี คุร บจันี บิส ฮรั กา้ดบา ||๑||  เมรา มนั ราม นาม รัส ลาเกนา ||  ฮรั กีเอ ปะติต ปวติตรึ 
เมล็ ซ่าถ คุร ฮรั นาแม ฮรั รัส จาคิบา || รเฮา ||  ตัน๋ ตัน๋ วดัปาก มิเลโอ คุร ซาถู่   เมล็ ซาถู่   เลว็ อุนมนั ลาเกนา ||  
ตริสนา อคนั บุฉ่ี ซานตฺํ ปาอี ฮรั นิรมลั นิรมลั กนุ กายบา ||๒||  เตน็ เก ปาก คีน ตุ๋ร ปาเอ ยนิ สตัคุร ดะรัส นา 
ปายบา ||  เต ดูแย ป๋าย ปแวห์่ กรัภ โยนี ซภั บิรทา ยนมั เตน็ ยายบา ||๓||  ฮรั เดโฮ บิมลั มตั คุร ซ่าถ ปัก เซแวห์่ ฮมั 
ฮรั มีธ ลกายบา ||  ยนั นานกั เรณ ซ่าถ ปัก มาแก ฮรั โฮย ดยัอาล ดิวายบา ||๔||๔||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ ฮรั 
ฮิรแด นาม นา บะเซโอ เตน็ มาต กีแย ฮรั บานฉ่ํา ||  เตน็ ซุนฉ่ี เดห์้ พิแร่ห์ เบน็ นาแว โอย คปั คปั โมย กรานฉ่ํา ||๑||  
เมเร มนั ยปั ราม นาม ฮรั ม่าฌา ||  ฮรั ฮรั กริปาล กริปา ปรัภ ต่ารี คุร กิอาน ดีโอ มนั ซมัหยา่ || รเฮา ||  ฮรั กีรัต 
กลัยกุ ปัด อูตมั ฮรั ปาอีแอ สตัคุร ม่าฌา ||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร อปัเน   เยน็ กปัุต นาม ปัรกาฉ่า ||๒||  ดรัซนั ซ่าถ 
มิเลโอ วดัป่ากี ซภั เกล็บิค เกย กวาฉ่า ||  สตัคุร ซ่าห์ ปายอา วดั ดาณา ฮรั กีเอ บโฮ่ คุณ ซ่าฉ่า ||๓||    
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 ยนิ โก กริปา กรี ญกัยวีนั ฮรั อุร ต่าเรโอ มนั ม่าฌา ||  ตะรัม ราย ดรั กากดั พาเร ยนั นานกั เลคา ซมัหยา่ ||๔||๕||  
แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  สตัซงัคตั ซ่าถ ปาอี วดัป่ากี มนั จลัตอ เป่ยโอ อรูรา  ||  อนัฮตั ตุ๋น วาแยห์่ เน็ต วาเย ฮรั อมัฤต 
ต๋าร รัส ลีรา ||๑||  เมเร มนั ยปั ราม นาม ฮรั รูรา ||  เมแร มนั ตนั ปรีต ลกาอี สัตคุร ฮรั มิเลโอ ลาย จะปีรา || รเฮา ||  
ซากตั บนัถฺ เป๋ย แฮ มายอา บิค ซนัแจห์ ลาย ยะกีรา ||  ฮรั แก อรัท ครัจ แน่ห์ ซาแกห์ ยมักาล ซะแฮ ศิร ปีรา ||๒||  
ยนิ ฮรั อรัท สะรีร ลกายอา คุร ซาถู่   บโฮ่ ซรัถ่า ลาย มุค ตู่รา ||  หะลตั ปะลตั ฮรั โซ่ภา ปาแวห์ ฮรั รังค ์ลกา มนั 
กรูา ||๓||  ฮรั ฮรั เมล เมล ยนั ซาถู่   ฮมั ซ่าถ ยนา กา กีรา ||  ยนั นานกั ปรีต ลกี ปัก ซ่าถ คุร เมล็ ซาถู่   ปาคาณ 
ฮเรโอ มนั มูรา ||๔||๖||    
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั ซิมโร่ห์ อะกมั อปารา ||  ยสิ ซิมรัต   ดุค มิแท ฮมารา ||  ฮรั ฮรั สตัคุร ปุรัค มิลาโวห์่ คุร มิเลแอ ซุค โฮอี ราม 
||๑||  ฮรัคุณ กาโวห์่ มีต ฮมาเร ||  ฮรั ฮรั นาม รัคโคห์ อุร ต่าเร ||  ฮรั ฮรั อมัฤต บจนั สุณาโวห์ คุร มิเลแอ ปัรกทั โฮอี 
ราม ||๒||  มะถู่ซูดนั ฮรั มาโถ่ ปรานา ||  เมแร มนั ตนั อมัฤต มีธ ลกานา ||  ฮรั ฮรั ดยัอา กแร่ห์ คุร เมโล่ห์ ปุรัค 
นิรันยนั โซอี ราม ||๓||  ฮรั ฮรั นาม สดา ซุคดาตา ||  ฮรั แก รังค ์เมรา มนั ราตา ||  ฮรั ฮรั มฮ่า ปุรัค คุร เมโล่ห์ คุร 
นานกั นาม ซุค โฮอี ราม ||๔||๑||๗||  แยตสะรี ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม ยป้าฮา ||  คุรมุข นาม สดา แล ล่าฮา ||  ฮรั 
ฮรั ฮรั ฮรั ปะกตั ดริราโวห์ ฮรั ฮรั นาม โอม่าฮา ราม ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ดยัอาล ติอ๋าฮ่า ||  ฮรั แก รังค ์สดา คุณ กา้ฮา ||  
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ฮรั ฮรั ฮรั ยสั กู่มรั ปาโวห์ เมล็ สตัซงัค ์โอม่าฮา ราม ||๒||  เอา    ซะคี ฮรั เมล มิลาฮา ||  ซุณ      ฮรั กะทา นาม แล 
ล่าฮา ||    
     
 ฮรั ฮรั กริปา ต๋าร คุร เมโล่ห์ คุร มิเลแอ ฮรั โอม่าฮา ราม ||๓||  กรั กีรัต ยสั อะกมั อท่าฮา ||  คิน คิน ราม นาม 
กาวา่ฮา ||  โม โก ต๋าร กริปา มิลีแอ คุร ดาเต ฮรั นานกั ปะกตั โอม่าฮา ราม ||๔||๒||๘||  แยตสะรี ม: ๔ ||  รัส รัส ราม 
ระสาล สล่าฮา ||  มนั ราม นาม ป่ีนา แล ล่าฮา ||  คิน คิน ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี คุรมตั ปะกตั โอม่าฮา ราม ||๑||  ฮรั 
ฮรั คุณ โควนิดฺ ยป้าฮา ||  มนั ตนั ยตี สบดั แล ล่าฮา ||  คุรมตั ปันจฺ ดูต วสั อาแวห์่ มนั ตนั ฮรั โอม่าฮา ราม ||๒||  
นาม รตนั ฮรั นาม ยป้าฮา ||  ฮรั คุณ กาย สดา แล ล่าฮา ||  ดีน ดยัอาล กริปา กรั มาโถ่ ฮรั ฮรั นาม โอม่าฮา ราม ||๓||  
ยปั ญกัดีส ยปัโป มนั ม่าฮา ||  ฮรั ฮรั ญกนันาท ญกั ล่าฮา ||  ตัน๋ ตัน๋ วดัเด ธากรุ ปรัภ เมเร ยปั นานกั ปะกตั โอม่าฮา 
ราม ||๔||๓||๙||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  อาเป   โยกี ยกุตั ยกุา้ฮา ||  อาเป   นิรภอ ตารี ล่าฮา ||  อาเป   ฮี อาป อาป วรัแต 
อาเป   นาม โอม่าฮา ราม ||๑||  อาเป   ดีป โลอ ์ดีป้าฮา ||  อาเป   สตัคุร สมุนดฺ มท่าฮา ||  อาเป   มทั มทั ตตั กะด่าเอ 
ยปั นาม รตนั โอม่าฮา ราม ||๒||  ซะคี มิโลห์ เมล็ คุณ กาวา่ฮา ||  คุรมุข นาม ยปัโปห์ ฮรั ล่าฮา ||  ฮรั ฮรั ปะกตั ดริรี 
มนั ป่าอี ฮรั ฮรั นาม โอม่าฮา ราม ||๓||  อาเป   วดัดาณา วดั ซาฮา ||  คุรมุข ปูนย ีนาม วซ่ิาฮา ||  ฮรั ฮรั ดาต กแร่ห์ 
ปรัภ ป่าแว คุณ นานกั นาม โอม่าฮา ราม ||๔||๔||๑o||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ ||  เมล็ สตัซงัคตั ซงัค ์คุร่าฮา ||  ปูนย ีนาม 
คุรมุข เวซ่าฮา ||  ฮรั ฮรั กริปา ต๋าร มะถู่ซูดนั เมล็ สตัซงัค ์โอม่าฮา ราม ||๑||  ฮรั คุณ บาณี ซรัวณั สุณาฮา ||  กรั กิรปา 
สตัคุรู   มิลาฮา ||  คุณ กาแวห์่ คุณ โบแล่ห์ บาณี ฮรั คุณ ยปั โอม่าฮา ราม ||๒||  ซภั ตีรัท วรัต ญกั ปุน โตล่าฮา ||  ฮรั 
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ฮรั นาม นา ปุแยห์่ ปุยาฮา ||  ฮรั ฮรั อตุล โตลฺ อตั ป่ารี คุรมตั ยปั โอม่าฮา ราม ||๓||  ซภั กะรัม ตะรัม ฮรั นาม ยป้าฮา 
||  เกล็วคิ แมลฺ ปาป โต่วา่ฮา ||  ดีน ดยัอาล โฮโอ ยนั อูปัร เดโฮ นานกั นาม โอม่าฮา ราม ||๔||๕||๑๑||     
     
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โกอี ยาแน กวนั อีฮา ญกั มีต ||  ยสิ โฮย กริปาล โซอี เบถ็ บูแฉ่ ตา กี นิรมลั รีต ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา บนัตา สุต 
บนัถปั อิสทฺ มีต อรั ป่าอี || ปูรับ ยนมั เก มิเล ซนัโญกี อนัแตห์ โก นา สฮาอี  ||๑||  มุกตั มาล กเน็ก ลาล ฮีรา มนั 
รันยนั กี มายอา ||  ฮา ฮา กะรัต บิฮานี เอาแถ่ห์ ตา แม่ห์ ซนัโตค นา ปายอา ||๒||  หสัตฺ รัท อสัวฺ ปวนั เตจยฺ ตะณี 
ปู่ มนั จตุรานกํา ||  ซงัค ์นา จาเลโอ เอน็ แม่ห์ กะชูแอ อูฐ ซิถ่ายโอ นานกํา ||๓||  ฮรั เก ซนัตฺ ปริแอ ปรีตมั ปรัภ เก ตา 
แก ฮรั ฮรั กาอีแอ ||  นานกั อีฮา ซุค อาแก มุค อูยลั ซงัค ์ซนัตนั แก ปาอีแอ ||๔||๑||    
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ดุปเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เดโฮ ซนัเดสฺโร กะฮีโอ ปริแอ กะฮีโอ ||  บิซมั ไป๋ แม บโฮ่ เบถ็ ซุนเต กโฮ่ สห่ากนั สฮีโอ  ||๑|| รเฮา ||  โก แกห์้โต 
ซภั บา้ฮรั บา้ฮรั โก แกห์้โต ซภั มฮีโอ ||  บะรัน นา ดีแซ เจฮ้นั นา ลคีแอ สห่ากนั ซาต บุฉะฮีโอ ||๑||  สรับ   นิวาซี 
กทั กทั วาซี เลป นฮี อลัปะฮีโอ ||  นานกั แกฮ้ตั สุโนห์ เร โลกา ซนัตฺ รสนั โก บสัฮีโอ ||๒||๑||๒||  แยตสะรี ม: ๕ ||  
ต่ีโร ซุน ต่ีโร ปรัภ โก ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ปราน มนั ตนั ซภั อรัโป นีโร เปค ปรัภ โก นีโร ||๑||  เบสุมาร เบอนัตฺ บดั 
ดาตา มแน่ห์ กะฮีโร เปค ปรัภ โก ||๒||  โย จา้โฮ โซอี โซอี ปาโว อาซา มนัซา ปูโร ยปั ปรัภ โก ||๓||  คุร ประสาด 
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นานกั มนั วสัเซอา ดูค นา กบัฮู จู่โร บุจฉฺ ปรัภ โก ||๔||๒||๓||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  โลรีดรา ซายนั เมรา ||  กัร๋ กัร๋ 
มงัคลั กาโวห์่ นีเก กทั กทั ติแซห์ บเซรา ||๑|| รเฮา ||  ซูค อราถนั ดูค อราถนั บิสแร นา กาฮู เบรา ||  นาม ยปัต โกท 
ซูร อุยารา บินแซ ปะรัม อนัเถ่รา ||๑||  ทาน ทนนัตรั ซภันี ยาอี โย ดีแซ โซ เตรา ||  ซนัตฺซงัค ์ปาแว โย นานกั เตส็ 
บฮุร นา โฮอี แฮ เพรา ||๒||๓||๔||   
     
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อบั แม ซุค ปายโอ คุร อาเก ||  ตะย ีเซอานปั จินตฺ วซิารี อหงั โชเดโอ แฮ เตอาแก ||๑|| รเฮา ||  โย เดโค ตอ สกลั 
โม่ห์ โม่ฮีโอ ตอ สรัน ปะเรโอ คุร ปาก ||  กรั กิรปา แท่ฮลั ฮรั ลายโอ ตอ ยมั โชดี โมรี ลาก ||๑||  ตเรโอ ซากรั ปาวกั 
โก โย ซนัตฺ เป่เท วดั ปาก ||  ยนั นานกั สรับ   ซุค ปาเอ โมโร ฮรั จรันี จิต ลาก ||๒||๑||๕||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั 
แม่ห์ สตัคุร คิอ๋าน ตะรา ||  ดริริห์โอ กิอาน มนัตรึ ฮรั นามา ปรัภ ญีโอ เมยอา กะรา ||๑|| รเฮา ||  กาล ยาล อรั มฮ่า 
ยนัยาลา ฉุทเก ยแมห์ ดะรา ||  อายโอ  ดุค หะรัณ สรัณ กรุณาปัต กเฮโอ จรัณ อาสฺรา  ||๑||  นาว รูป เป่ยโอ ซ่าถซงัค ์
เป๋าว ์เน็ถ ปารฺ ปะรา ||  อเป็ว ปีโอ กตั ทีโอ ป่ัรมา กโฮ่ นานกั อยรั ยรา ||๒||๒||๖||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก เป๋ย 
โควนิดฺ สฮาอี  ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ สกลั เซ็ว วา โก เบอาถฺ นา กาอี ||๑|| รเฮา ||  ดีแซ่ห์ ซภั ซงัค ์รแฮ่ อเลปา แน่ห์ 
เวอาแป อุน  มาอี ||  เอแก รังค ์ตตั เก เบเต สตัคุร เต บุตถฺ ปาอี ||๑||  ดยัอา เมยอา กิรปา ธากรุ กี เซอี ซนัตฺ สุผา่อี ||  
เตน็ แก ซงัค ์นานกั นิสตะรีแอ ยนิ รัส รัส ฮรั กนุ กาอี ||๒||๓||๗||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  โคบินดฺ ยวีนั ปราน ตัน๋ 
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รูป ||  อเกอาน โม่ห์ มกนั มฮ่า ปรานี อนัเถ่อาเร  แม่ห์ ดีป ||๑|| รเฮา ||  สพลั ดรัซนั ตุมรา ปรัภ ปรีตมั จรัน กมลั 
อานูป ||  อเน็ก บาร กะโร เตห์้ บนัดนั มแน่ห์ จรัฮาโว ตู่ป ||๑||  ฮาร ปะเรโอ ตุมห์แร ปรัภ ดุอาแร ดริรึห์ กรั กะฮี 
ตุหม่ารี ลูก ||  กา้ด เล่โฮ นานกั อปัเน   โก ซนัซาร ปาวกั เก กปู ||๒||๔||๘||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  โกอี ยนั ฮรั เซ็ว 
เดแว โยรฺ ||  จรัน กะโฮ บะโก ซุภ รัสนา ดีแยห์่ ปราน อโกรฺ ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั นิรมลั กะรัต กิอาโร ฮรั ซินแจ   
ซุถ่า *ซนัโยรฺ ||  เออา รัส แม่ห์ มกนั โหต กิรปา เต มฮ่า บิเคอา เต โตรฺ ||๑||  อายโอ  สรัณ ดีน ดุค ป่ันยนั จิตโว 
ตุมห์รี ออรฺ  ||    
     
 อแป๋ ปัด ดาน ซิมรัน สุอามี โก ปรัภ นานกั บนัถัน่ โชรฺ ||๒||๕||๙||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  จาตริก จิตวตั บรัซตั 
เม่นห์ํ ||  กริปา ซ่ินถฺ กรัณา ปรัภ ต่าโรห์ ฮรั เปรม ปะกตั โก เน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ซูค จกัว ีนฮี จา้หตั อนดั ปูรัน 
เปค เดน้ห์ํ ||  อาน อุปาว  นา ยวีตั มีนา เบน็ ยลั มรัน เตน้ห์ํ ||๑||  ฮมั อนาท นาท ฮรั ซรัณี อปันี     กริปา กเรนห์ํ ||  
จรัณ กมลั นานกั อาราแถ่ เตส็ เบน็ อาน นา เกน้ห์ํ ||๒||๖||๑o||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั บสั รเฮ่ เมเร ปราน ||  
กรั กิรปา ซาถู่   ซงัค ์เป่เท ปูรัน ปุรัค สุยาน ||๑|| รเฮา ||  เปรม ธะกอรี ยนิ โก ปาอี เตน็ รัส ปีโอ ป่ารี ||  ตา กี กีมตั 
แกฮ้ณั นา ยาอี กดุรัต กวนั ฮะหม่ารี ||๑||  ลาย เลย ลรั ดาส ยนั อปัเน   อุถเร อุถรันฮาเร ||  ปรัภ ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั 
ซุค ปายโอ นานกั สรัณ ดุอาเร ||๒||๗||๑๑||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  อาเอ อเน็ก ยนมั ปะหรํา ซรัณี ||  อุถรั เดห์้ อั้นถฺ 
กปู เต ลาโวห์่ อปันี     จรัณี ||๑|| รเฮา ||  กิอาน คิอ๋าน กิช กะรัม นา ยานา น่าฮิน นิรมลั กรัณี ||  ซ่าถซงัคตั แก อนัจลั 
ลาโวห์่ บิคมั นดี ยาย ตรัณี ||๑||  ซุค ซมัปัต มายอา รัส มีเธ เอห์้  นฮี มนั แม่ห์ ตัร่ณี ||  ฮรั ดรัซนั ตริปัต นานกั ดาส 
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ปาวตั ฮรั นาม รังค ์อาป่ัรณี ||๒||๘||๑๒||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ยนั ซิมโร่ห์ ฮิรแด ราม ||  ฮรั ยนั โก อปัดา นิกทั 
นา อาแว   ปูรัน ดาส เก กาม ||๑|| รเฮา ||  โกท บิฆนั บินแซ่ห์ ฮรั เซวา เน่ห์จลั โควดิ ต๋าม ||  ปักวนัตฺ ปะกตั โก ป๋อ 
กิช น่าฮี อาดรั เดวตั ยาม ||๑||  ตจัยฺ โคปาล อาน โย กรัณี โซอี โซอี บินซตั คาม ||  จรัน กมลั ฮิรแด กะโฮ นานกั ซุค 
สะมู่ห์ บิสราม ||๒||๙||๑๓||     
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๙  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปู่ เลโอ มนั มายอา อุรฉ่ายโอ ||  โย โย กะรัม กีโอ ลาลจั ลกั เตห์้ เตห์้ อาป บนัถายโอ ||๑|| รเฮา ||  สมจัฉฺ นา ปะรี 
บิแค รัส รเจโอ ยสั ฮรั โก บิสรายโอ ||  ซงัค ์สุอามี โซ ยาเนโอ น่าฮิน บนั โคยนั โก ต่ายโอ ||๑||    
     
 รตนั ราม กทั ฮี เก ป่ีตรั ตา โก กิอาน นา ปายโอ ||  ยนั นานกั ปักวนัตฺ ปะยนั เบน็ บิรทา ยนมั กวายโอ ||๒||๑||  
แยตสะรี แม่ห์ลา ๙ ||  ฮรั ย ูราค เล่โฮ ปัต เมรี ||  ยมั โก ตราส เป่ยโอ อุร อนัตรั สรัน กะฮี กิรปา เน็ถ เตรี ||๑|| รเฮา ||  
มฮ่า ปะติต มุกตัถฺ โล่บี พนุ กะรัต ปาป อบั ห่ารา ||  แป๋ มรัเบ โก บิสรัต น่าฮิน เตห์้ จินตา ตนั ยารา ||๑||  กีเอ อุปาว  
มุกตั เก การัน แดห์้ ดิส โก อุธ ต่ายอา ||  กทั ฮี ป่ีตรั บแซ นิรันยนั ตาโก มรัม นา ปายอา ||๒||  น่าฮิน กนุ น่าฮิน กชั 
ยปั ตปั กอน กะรัม อบั กีแย ||  นานกั ฮาร ปะเรโอ ซรันากตั อแป๋ ดาน ปรัภ ดีแย ||๓||๒||  แยตสะรี แม่ห์ลา ๙ ||  มนั 
เร ซาจา กะโฮ บิจารา ||  ราม นาม เบน็ มิเทอา มาโน สกัโร เอห์้ ซนัซารา ||๑|| รเฮา ||  ยา โก โยกี โคยตั ห่าเร ปายโอ 
น่าเฮ เตห์้ ปารา ||  โซ สุอามี ตุม นิกทั ปะชาโน รูป เรค เต นิอารา ||๑||  ปาวนั นาม ยกตั แม ฮรั โก กบัฮู น่าเฮ 
ซมัผา่รา ||  นานกั สรัน ปะเรโอ ญกั บนัดนั ราโค่ห์ บิรัด ตุห่ารา ||๒||๓||     
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 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ กัร๋ ๑     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ||  ดรัซนั เปอาซี ดินสั ราต จิตโว อนัเดน็ นีต ||  โคลฺห์ กะปัท คุร เมลีอา นานกั ฮรั ซงัค ์มีต ||๑||  ชนัตฺ ||  ซุณ      
ญารฺ ฮมาเร สะยณั เอก็ กะโร เบนนัตีอา ||  เตส็ โม่ฮนั ลาล เปอาเร ฮอ พิโร โคยนัตีอา ||  เตส็ ดสั เปอาเร ศิร ตะรี 
อุตาเร เอก็ โป่รี ดรัซนั ดีแย ||  แนน ฮมาเร ปริแอ รังค ์รังกาเร เอก็ เตล็ ป๋ี นา ต่ีรีแย ||  ปรัภ เซ็ว มนั ลีนา เยว็ ยลั มีนา 
จาตริก ยแิว ติซนัตีอา ||  ยนั นานกั คุร ปูรา ปายอา สกัลี ติคา บุฉัน่ตีอา ||๑||  ญารฺ เว ปริแอ หะเภ ซะคีอา มู กฮี นา 
เยฮีอา ||  ญารฺ เว เห็ก ดูน ํเห็ก จาแร ฮอ กิส จิเตฮีอา ||  เห็ก ดูน ํเห็ก จาเร อเน็ก เปอาเร เน็ต กรัเด โปคค ์บิลาซา ||  
ตินา เดค มนั เจา อุธนัดา ฮอ กดั ปาอี คณตาซา ||  ยนีิ แมดา ลาล รีฉ่ายอา ฮอ เตส็ อาแก มนั เดนฮีํอา ||  นานกั กะแฮ 
ซุณ      บิโน สุห่ากณั มู ดสั ดิคา เป็ร เกฮี้อา ||๒||  ญารฺ เว เป็ร อาปัณ ป่าณา กิช นีซี ชนัดา ||    
     
 ญารฺ เว แต ราเวอา ลาลนั มู ดสั ดะซนัดา ||  ลาลนั แต ปายอา อาป กวายอา แย ตัน๋ ปาก มทาเณ ||  บา้นห์ํ ปะกรั 
ธากรุ ฮอ กิถ่ี คุณ เอากณั นา ปะชาเณ ||  คุณ ฮาร แต ปายอา รังค ์ลาล บณายอา เตส็ หะโภ กิช สุฮนัดา ||  ยนั นานกั 
ตัน๋ สุห่ากณั ซาอี ยสิ ซงัค ์ปะตาร วซนัดา ||๓||  ญารฺ เว เน็ต ซุค ซุเคดี ซา แม ปาอี ||  วรั โลรีดา อายอา  วย ีวาถ่าอี ||  
มฮ่า มงัคลั แร่ฮสั ทีอา เป็ร ดยัอาล สดั เนาว ์รังกีอา ||  วดัปาก ปายอา คุร มิลายอา ซ่าถ แก สตัซงัคีอา ||  อาซา มนัซา 
สกลั ปูรี ปริแอ องักฺ องักฺ มิลาอี ||  บินวนัตฺ นานกั ซุค ซุเคดี ซา แม คุร เมล็ ปาอี ||๔||๑||    
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ชนัตฺ   
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ศโลก ||  อูจา อะกมั อปารฺ ปรัภ กะทนั นา ยาย อกทั ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ราคนั 
โก ซมัรัท ||๑||  ชนัตฺ ||  เยว็ ยาโนห์ เตว็ ราค ฮรั ปรัภ เตเรอา ||  เกเต กะโน อซงัคฺ เอากณั เมเรอา ||  อซงัคฺ เอากณั คเต 
เพเร นิตปรัต สดั ปู่ ลีแอ ||  โม่ห์ มกนั บิกราล มายอา ตอ ประสาดี กู่ลีแอ ||  ลูก กะรัต บิการ บิคเร ปรัภ เนรฺฮู เต 
เนเรอา ||  บินวนัตฺ นานกั ดยัอา ต่าโรห์ กา้ด เป่าวย์ลั เพเรอา ||๑||  ศโลก ||  นิรัต นา ปแว อซงัคฺ คุณ อูจา ปรัภ กา เนา 
||  นานกั กี เบนนัตีอา มิแล นิทาเว เทา ||๒||  ชนัตฺ ||  ดูซรั น่าฮี เธา กา แป้ห์ ยาอีแอ ||  อาธ แป้ฮรั กรั โยร โซ ปรัภ 
ติอ๋าอีแอ ||  ติอ๋าย โซ ปรัภ สดา อปันา มแน่ห์ จินเดอา ปาอีแอ ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ วกิาร ดูยา เอก เซ็ว เลว็ ลาอีแอ ||  
อรัป มนั ตนั ประภู อาแก อาป สกลั มิทาอีแอ ||  บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา สาจ นาม สมาอีแอ ||๒||  ศโลก ||  เร มนั 
ตา โก ติอ๋าอีแอ ซภั เบถ็ ยา แก หาท ||  ราม นาม ตัน๋ ซนัจีแอ นานกั นิบแฮ ซาท ||๓||  ชนัตฺ ||  ซาทีอะรา ปรัภ เอก 
ดูซรั น่าเฮ โกย ||  ทาน ทนนัตรั อาป ยลั ทลั ปูร โซย ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูร รเฮอา สรับ   ดาตา ปรัภ ตะนี ||  โคปาล 
โคบินดฺ อนัตฺ น่าฮี เบอนัตฺ คุณ ตา เก เกอา กะนี ||  ปัจยฺ สรัณ สุอามี ซุแคห์ กามี เตส็ บินา อนั น่าเฮ โกย ||  บินวนัตฺ 
นานกั ดยัอา ต่าโรห์ เตส็ ปราปัต นาม โฮย ||๓||    
     
 ศโลก ||  จิต เย จิตเวอา โซ แม ปายอา ||  นานกั นาม ติอ๋าย ซุค สบายอา ||๔||  ชนัตฺ ||  อบั มนั ชูท เกยอา ซาถู่   ซงัค ์
มิเล ||  คุรมุข นาม เลยอา โยตี โยต รเล ||  ฮรั นาม ซิมรัต   มิเท เกล็บิค บุฉ่ี ตะปัต อะข่าเนอา ||  แกห์้ ปุยา ลีเน ดยัอา 
กีเน อาปเน กรั มาเนอา ||  แล องักฺ ลาเอ ฮรั มิลาเอ ยนมั มรัณา ดุค ยเล ||  บินวนัตฺ นานกั ดยัอา ต่ารี เมล ลีเน เอก็ 
ปัลเล ||๔||๒||  แยตสะรี ชนัตฺ ม: ๕ ||  ปาถ่าณู ซนัซาร การับ อเทอา ||  กรัเต ปาป อเนก  มายอา รังค ์ระเทอา ||  โลภ 
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โม่ห์ อภิมาน บูเด มรัณ จีต นา อาเวย ์||  ปุตรึ มิตรึ บิวฮาร บนัตา เอห์้ กะรัต บิห่าเวย ์||  ปุจยฺ ดิวสั อาเอ ลิเค มาเอ ดุค 
ตะรัม ดูแตห์ ดิเธอา ||  กิรัต กะรัม นา มิแท นานกั ฮรั นาม ตัน๋ นฮี คะเทอา ||๑||  อุดมั กแร่ห์ อเนก  ฮรั นาม นา 
กาวฮี ||  ป่ัรแมห์ โยน อซงัคฺ มรั ยนัแม่ห์ อาวฮี ||  ปะซู ปังคี แซล ตรัแวห์่ กะณตั กะชู นา อาเวย ์||  บีจยฺ โบวสั โปคค ์
โป่แกห์ กีอา อปัณา ปาเวย ์||  รตนั ยนมั ฮารันตฺ ยแูอ ประภู อาป นา ป่าวฮี ||  บินวนัตฺ นานกั ป่ัรแมห์ ประมาเอ คิน 
เอก ทิกณั นา ปาวฮี ||๒||  โยบนั เกยอา บิตีต ยรั มลั แบธีแอ ||  กรั กมัแปห์ ศิร โดลฺ แนณ นา ดีเธอา ||  แน่ห์ แนณ 
ดีแซ เบน็ ปะยนั อีแซ โฉด มายอา จาเลอา ||  กะเฮอา นา มาแน่ห์ ศิร คาก ชาแนห์ ยนิ ซงัค ์มนั ตนั ยาเลอา ||  ศิรีราม    
รังค ์อปารฺ ปูรัน แน่ห์ นิมคั มนั แม่ห์ วเูธอา ||  บินวนัตฺ นานกั โกท กากรั บินสั บาร นา จู่เธอา ||๓||  จรัน กมลั 
ซรัณาย นานกั อายอา  ||  ดุตรั แป๋ ซนัซาร ปรัภ อาป ตรายอา ||  เมล็ ซ่าถซงัเค ปะเย ศิรีถรั กรั องัค ์ปรัภ ญี ตาเรอา ||  
ฮรั มาน ลีเอ นาม ดีเอ อวรฺั กชั นา บีจาเรอา ||  คุณ นิถาน อปารฺ ธากรุ มนั โลรีดา ปายอา ||  บินวนัตฺ นานกั สดา 
ตริปเต ฮรั นาม โป่ยนั คายอา ||๔||๒||๓||     
 แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ วาร ศโลกา นาล    เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ศโลก ||  อาด ปูรัน มตัถฺ ปูรัน อนัตฺ ปูรัน ปัรเมสุแร่ห์ ||  ซิมรันตฺ ซนัตฺ ซรับตัตรึ รัมณงั นานกั อกันาซนั ญกัดีสุแรห์ 
||๑||    
     
 เปคนั สุนนั สุนาวโน มนั แม่ห์ ดริรีแอ สาจ ||  ปูร รเฮโอ ซรับตัตรึ แม นานกั ฮรั รังค ์ราจ ||๒||  ปอรี ||  ฮรั เอก 
นิรันยนั กาอีแอ ซภั อนัตรั โซอี ||  กรัณ การัณ ซมัรัท ปรัภ โย กเร โซ โฮอี ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปดา เตส็ เบน็ นฮี 
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โกอี ||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ ปาตาล ดีป รเวอา ซภั โลอี ||  ยสิ อาป บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี นิรมลั ยนั โซอี ||๑||  ศโลก ||  
ระจนัตฺ ญีอ ์รัจนา มาต กรัภ อสัทาปะนงั ||  ซาส ซาส ซิมรันตฺ นานกั มฮ่า อคนั นา บินาสฺนงั ||๑||  มุค ตแล แปรฺ 
อุปเร วซนัโด โกหทัแร ทาย ||  นานกั โซ ตะณี เกว็ วซิาเรโอ อุถฺแรห์  ยสิ แด นาย ||๒||  ปอรี ||  รักตฺ บินดฺ กรั 
นิมเมอา อคนั อุดรั มะฉาร ||  อุรัตถฺ  มุค กจีุล บิกลั นรัก โก๋ร กบุาร ||  ฮรั ซิมรัต   ตู นา ยแลห์ มนั ตนั อุร ต๋าร ||  
บิคมั ทาโนห์ เยน็ รเคอา เตส็ เตล็ นา วซิาร ||  ปรัภ บิสรัต ซุค กะเด น่าเฮ ยาแซห์ ยนมั ฮาร ||๒||  ศโลก ||  มนั อิชา 
ทาน กรัณงั ซรับตัตรึ อาซา ปูรแน่ห์ ||  คนัดฺณงั กลั กะเลแซห์ ปรัภ ซิมมรั นานกั แน่ห์ ดูรแณห์ ||๑||  ฮภั รังค ์
มาแณ่ห์ ยสิ ซงัค ์แต เซ็ว ลาอีแอ เน่ห์ ||  โซ สะโฮ บินดฺ นา วสิโร เยน็ ซุนดรั รเจอา เดโฮ ||๒||  ปอรี ||  ญีโอ ปราน 
ตนั ตัน๋ ดีอา ดีเน รัส โปคค ์||  กแร่ห์ มนัดรั รัท อสั ดีเอ รัจ ปะเล ซนัโญก ||  สุต บนัตา ซายนั เซวกั ดีเอ ปรัภ เดวนั 
โยก ||  ฮรั ซิมรัต   ตนั มนั ฮเรอา แล่ห์ ยา่เฮ วโิยก ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั คุณ รโม่ห์ บินเซ ซภั โรค ||๓||  ศโลก ||  กทุาํบฺ 
ยตนั กรัณงั มายอา อเนก  อุดแมห์   ||  ฮรั ปะกตั ป๋าว ฮีณงั นานกั ปรัภ บิสรัต เต เปรตแตห์ ||๑||  ตุทรีอา ซา ปรีต โย 
ลาอี เบอนั เซ็ว ||  นานกั สจัจี รีต ซานอีํ เซตี รัตเตอา ||๒||  ปอรี ||  ยสิ บิสรัต ตนั ปะซมั โฮย แกห์้เต ซภั เปรต ||  คิน 
กแร่ห์ แม่ห์ บะซนั นา เดวฮี ยนิ เซ็ว โซอี เหต ||  กรั อะนรัท ดะรับ ซนัเจอา โซ การัจ เกต ||  แยซา บีแย โซ ลุแณ 
กะรัม เอห์้ เคต ||  อกิรัตกะณา ฮรั วสิเรอา โยนี ป่ัรเมต ||๔||  ศโลก ||  โกท ทาน อิสนานงั อเน็ก โซถัน่ ปวติตรึแตห์ 
||  อุจนัรัต นานกั ฮรั ฮรั รัสนา สรับ   ปาป เบมุจเต ||๑||  อีถณั  กีโตมู กะหน่า โป่รี ดิตีม ป่าเฮ ||    
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 มนั วซนัดฺโร สจั สะโฮ นานกั หะเภ ดุคเร อุล่าเฮ ||๒||  ปอรี ||  โกท อะฆ่า   ซภั นาซ โฮเอ ซิมรัต   ฮรั เนา ||  มนั 
จินเด พลั ปาอีแอห์ ฮรั เก คุณ เกา ||  ยนมั มรัณ แป๋ กะทีแอห์ เน่ห์จลั สจั เทา ||  ปูรัน โฮแว ลิเคอา ฮรั จรัณ สเมา ||  
กรั กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ นานกั บลั เยา ||๕||  ศโลก ||  กแร่ห์ รัจนา อปารัง มนั บิลาส สุอาดงั   รแซ่ห์ ||  กะดานจฺํ 
แน่ห์ ซิมรันตฺ นานกั เต ยนัตฺ บิสทา กริแมห์ ||๑||  มุจ อดาํบรั ฮภั เกห์้ มัน่ฉฺ โมฮบับตั เน่ห์ ||  โซ ซานอีํ แยน ํวสิแร 
นานกั โซ ตนั เค่ห์ ||๒||  ปอรี ||  ซุนดรั เซจยฺ อเนก  ซุค รัส โป่กณั ปูเร ||  กแร่ห์ โซเอน็ จนัดนั สุกั้นถฺ ลาย โมตี ฮีเร 
||  มนั อิเช ซุค มาณดา กิช น่าเฮ วซูิเร ||  โซ ปรัภ จิต นา อาวยั วสิทา เก กีเร ||  เบน็ ฮรั นาม นา ซานตฺํ โฮย กิต เบถ็ 
มนั ต่ีเร ||๖||  ศโลก ||  จรัน กมลั บิรฮงั โคยนัตฺ แบรากี แดห์้ ดิแซห์ ||  เตอากนัตฺ กะปัท รูป มายอา นานกั อานนัดฺ 
รูป ซ่าถ ซงักแม่ห์ ||๑||  มนั ซานอีํ มุค อุจรา วตา หะเภ โลอ ์||  นานกั ฮภั อดาํบรั กเูรอา ซุณ      ยวีา สจัจี โซย ||๒||  
ปอรี ||  บสัตา ตูที จุ่มปรี จีร ซภั ชินนา ||  ยาต นา ปัต นา อาดฺโร อุเดอาน ประมินนา ||  มิตรึ นา เอธ็ ตัน๋ รูปฮีณ กิช 
ซาก นา ซินนา ||  รายา สกัลี สริสทฺ กา ฮรั นาม มนั ป่ินนา ||  เตส็ กี ตู๋ร มนั อุถแร ปรัภ โฮย สุประซนันา ||๗||  
ศโลก ||  อเน็ก ลีลา ราจยฺ รัส รูปัง ฉะตรึ จมรั ตะคตั อาสฺนงั ||  ระจนัตฺ มูร อเกอาน อั้นแถ่ นานกั สุปัน มโนรัท 
มายอา ||๑||  สุปแน ฮภั รังค ์มาเณอา มิธธา ลกัรา โม่ห์ ||  นานกั นาม วฮูิณีอา ซุนดรั มายอา ตะโหร่ห์ ||๒||  ปอรี ||  
สุปเน เซตี จิต มูรัค ลายอา ||  บิสเร ราจยฺ รัส โปคค ์ยากตั ปัคลายอา ||  อารยา กอี วฮิาย ตัน่แถ่ ต่ายอา ||  ปูรัน เป๋ย 
นา กาม โม่เฮอา มายอา ||  เกอา เวจารา ยนัตฺ ยา อาป ปุหลายอา ||๘||  ศโลก ||  บซนัตฺ สวารัค โลแกห์้ ยติเต ปริทว ี
เนาว ์คนัดฺแณห์ ||  บิสรันตฺ ฮรั โคปาแลห์ นานกั เต ปราณี อุเดอาน ป่ัรมะแณห์ ||๑||  กอตกั โกด ตะมาเซอา จิต นา 
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อาวสั เนา ||  นานกั โกรี นรัก บราบเร อุยรั โซอี เทา ||๒||  ปอรี ||  มฮ่า เป่ยอาน อุเดอาน นะกรั กรั มาเนอา ||  จู่ธ 
สมกัรี เปค สจั กรั ยาเนอา ||    
     
 กาม กโรถ อหงัการ พิแร่ห์ เดวาเนอา ||  ศิร ลกา ยมั ดนัดฺ ตา ปัชตาเนอา ||  เบน็ ปูเร คุรเทว พิแร แซตาเนอา ||๙||  
ศโลก ||  ราจยฺ กปัทงั รูป กปัทงั ตัน๋ กปัทงั กลุ กรับฺแตห์ ||  ซนัจนัตฺ  บิเคอา ฉะลงั ฉิดรัง นานกั เบน็ ฮรั ซงัค ์นา 
จาลเต ||๑||  เปคนัดฺโร กี ปุ๋ล ตุมมา ดิซมั โซ่ห์ณา ||  อดั  นา ลฮนัดฺโร มุล นานกั ซาท นา ยลุลี มายอา ||๒||  ปอรี ||  
จลัเดอา นาล นา จลัแล โซ เกว็ ซนัยแีอ ||  เตส็ กา กโฮ่ เกอา ยตนั ยสิ เต วนัยแีอ ||  ฮรั บิสเรแอ เกว็ ตริปตาแว นา 
มนั รันยแีอ ||  ประภู โฉด อนั ลาแก นรัก สมนัยแีอ ||  โฮโอ กริปาล ดยัอาล นานกั ป๋อ ป่ันยแีอ ||๑o||  ศโลก ||  นจั 
ราจยฺ ซุค มิสทงั นจั โปคค ์รัส มิสทงั นจั มิสทงั ซุค มายอา ||  มิสทงั ซ่าถซงัค ์ฮรั นานกั ดาส มิสทงั ปรัภ ดรัสฺนงั 
||๑||  ลกัรา โซ เน่ห์ มนั มะฉาฮู่ รัตเตอา ||  วถิะโร สจั โทก นานกั มิธรา โซ ตะณี ||๒||  ปอรี ||  ฮรั เบน็ กะชู นา 
ลากยั ปักตนั โก มีธา ||  อาน สุอาด ซภั พีเกอา กรั นิรโน ดีธา ||  อเกอาน ปะรัม ดุค กะเทอา คุร เป๋ย บะซีธา ||  จรัน 
กมลั มนั เบเถ่อา เยว็ รังค ์มยธีา ||  ญีโอ ปราณ ตนั มนั ประภู บินเซ ซภั จู่ธา ||๑๑||  ศโลก ||  เตอก์ตั ยลงั แน่ห์ ยวี 
มีนงั แน่ห์ เตอาก จาตริก เมฆ มนัดฺแลห์ ||  บาณ เบถนัจฺ กุรังกฺ นาดงั อลั บนัถัน่ กซุมั บาสแน่ห์ ||  จรัน กมลั ระจนัตฺ 
ซนัแตห์ นานกั อาน นา รุจเต ||๑||  มุค เดคาอู ปะลกั ฉดั อาน นา เดอู จิต ||  ยวีณั ซงักมั เตส็ ตะณี ฮรั นานกั ซนัตาน ํ
เมต็ ||๒||  ปอรี ||  เยว็ มชัลี เบน็ ปาณีแอ เกว็ ยวีณั ปาแว ||  บูนดฺ วฮูิณา จาตริโก เกว็ กรั ตริปตาแว ||  นาด กรัุงแกห์ 
เบเถ่อา ซนัมุค อุธ ต่าแว ||  ปะห์วรั โล่บี กซุมั บาส กา เมล็ อาป บนัถ่าแว ||  เตว็ ซนัตฺ ยนา ฮรั ปรีต แฮ เดค ดะรัส 
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อะข่าแว  ||๑๒||  ศโลก ||  จิตวนัตฺ จรัน กมัลงั ซาส ซาส อาราถฺแนห์ ||  แน่ห์ บิสรันตฺ นาม อะจุต นานกั อาส ปูรัน 
ปัรเมสุแร่ห์ ||๑||  ซีตรา มนั มนัฉ่าเฮ ปะลกั นา ทีแว บา้ห์รา ||  นานกั อาสรี นิบา้ห์ สดา เปคนัโด สจั ตะณี ||๒||  ปอรี 
||  อาซาวนัตี อาส กุซาอี ปูรีแอ ||  เมล็ โคปาล โคบินดฺ นา กบัฮู จู่รีแอ ||  เดโฮ ดะรัส มนั เจา แล่ห์ ยา่เฮ วซูิรีแอ ||    
     
 โฮย ปวติตรึ สะรีร จรันา ตู่รีแอ ||  ปารบรัมห์ คุรเทว สดา ฮยรีูแอ ||๑๓||  ศโลก ||  รัสนา *อุจรันตฺ นามงั ซรัวณงั 
สุนนัตฺ สบดั อมัฤแตห์ ||  นานกั เตน็ สดั บลัฮารัง ยนิา คิอ๋าน ปารบรัมห์แณห์ ||๑||  ฮภั กรูาเว กมั อิกสั ซาอี บา้ห์เร ||  
นานกั เซอี ตัน๋ ยนิา ปิระห์รี สจั เซ็ว ||๒||  ปอรี ||  สดั บลัฮารี ตินา เย ซุนเต ฮรั กะทา ||  ปูเร เต ปัรถาน นิวาแวห์่ 
ปรัภ มทัทา ||  ฮรั ยสั ลิแค่ห์ เบอนัตฺ โซ่แฮ เซ หะทา ||  จรัน ปุนีต ปวติตรึ จาแลห์ ปรัภ ปะทา ||  ซนัตาน ํซงัค ์อุถาร 
สกัลา ดุค ลทา ||๑๔||  ศโลก ||  ป่าว ีอุโดต กรัณงั ฮรั รัมณงั ซนัโญก ปูรแน่ห์ ||  โคปาล ดะรัส เป่ทงั สพลั นานกั โซ 
มฮูรฺแตห์ ||๑||  กีม นา สะกา ปาย ซุค มิตี ฮู บา้ห์เร ||  นานกั ซา เวลรี ปัรวาณ เยต็ มิลนัดฺโร มา ปิรี ||๒||  ปอรี ||  ซา 
เวลา กโฮ่ กอณ แฮ เยต็ ปรัภ โก ปาอี ||  โซ มูรัต ปะลา ซนัโญก แฮ เยต็ มิแล กซุาอี ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ติอ๋าย แก มนั 
อิช ปุยาอี ||  วดัแด ปาก สตัซงัค ์โฮย เน็ว ลากา ปาอี ||  มนั ดรัซนั กี เปอาส แฮ นานกั บลั ยาอี ||๑๕||  ศโลก ||  
ปะติต ปุนีต โคบินแดห์ สรับ   โดค นิวารแณห์ ||  สรัณ ซูร ปักหวา่แนห์ ยะปันตฺ นานกั ฮรั ฮรั ฮเร ||๑||  ฉะเดโอ ฮภั 
อาป ลกัโร จรัณา ปาส ||  นทัธะโร ดุค ตาป นานกั ปรัภ เปคนัเอดา ||๒||  ปอรี ||  เมล แล่ห์ ดยัอาล แด่ห์ เปย 
ดุอาเรอา ||  รัค เลโวห์่ ดีน ดยัอาล ป่ัรมตั บโฮ่ ห่าเรอา ||  ปะกตั วชลั เตรา บิรัด ฮรั ปะติต อุถ่าเรอา ||  ตุจฉฺ เบน็ น่าฮี 
โกย บิโน โม่ห์ ซาเรอา ||  กรั แกห์้ เล่โฮ ดยัอาล ซากรั ซนัซาเรอา ||๑๖||  ศโลก ||  ซนัตฺ  อุถรัณ ดยัอาลงั อาสรัง 
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โคปาล กีรตะแนห์ ||  นิรมลงั ซนัตฺ ซงัเกณ โอท นานกั ปัรเมสุแร่ห์ ||๑||  จนัดนั จนัดฺ นา สรัด รุต มูล นา มิทยั ก๋าม ||  
ซีตลั ทีแว นานกา ยปันดะโร ฮรั นาม ||๒||  ปอรี ||  จรัน กมลั กี โอท อุถเร สกลั ยนั ||  ซุณ      ปัรตาป โควนิดฺ 
นิรภอ เป๋ย มนั ||  โตท นา อาแว   มูล ซนัเจอา นาม ตัน๋ ||  ซนัตฺ ยนา เซ็ว ซงัค ์ปาอีแอ วดัแด ปุน ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั 
ติอ๋าย ฮรั ยสั เน็ต ซุน ||๑๗||  ศโลก ||  ดยัอา กรัณงั ดุค ฮรัณงั อุจระณงั นาม กีรตะแนห์ ||  ดยัอาล ปุรัค ปักหวา่แนห์ 
นานกั ลิปัต นา มายอา ||๑||    
     
 ป่าเฮ บลนัดะรี บุจฉฺ กอี รคนัดฺโร ปรัภ อาป ||  เยน็ อุปาอี  เมดะนี นานกั โซ ปรัภ ยาป ||๒||  ปอรี ||  ยา ปรัภ เป๋ย 
ดยัอาล นา เบอาแป มายอา ||  โกท อะฆ่า   เกย นาซ ฮรั เอก็ ติอ๋ายอา ||  นิรมลั เป๋ย สะรีร ยนั ตู่รี นายอา ||  มนั ตนั 
เป๋ย ซนัโตค ปูรัน ปรัภ ปายอา ||  ตเร กทุาํบฺ ซงัค ์โลก กุล สบายอา ||๑๘||  ศโลก ||  คุร โคบินดฺ โคปาล คุร คุร ปูรัน 
นารายแณห์ ||  คุร ดยัอาล ซมัรัท คุร คุร นานกั ปะติต อุถ่ารฺแณห์  ||๑||  ป่อยลั บิคมั อสัค่าห์ คุร โบฮิแท ตาเรอมั ||  
นานกั ปูร กะรัม สัตคุร จรัณี ลเกอา ||๒||  ปอรี ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรเทว ยสิ ซงัค ์ฮรั ยเป ||  คุร กริปาล ยบั เป๋ย ตา เอากณุ 
ซภั ฉะเป ||  ปารบรัมห์ คุรเทว นีโจห์ อุจ ทเป ||  กาท ซิลกั ดุค มายอา กรั ลีเน อปั ดะเซ ||  คุณ กาเอ เบอนัตฺ รัสนา 
ฮรั ยะเซ ||๑๙||  ศโลก ||  ดริสทนัตฺ เอโก สุนีอนัตฺ เอโก วรัตนัตฺ เอโก นรัหะแรห์ ||  นาม ดาน ยาจนัตฺ นานกั ดยัอาล 
ปุรัค กริปา กแร่ห์ ||๑||  เห็ก เซว ีเห็ก ซมัลา   ฮรั อิกสั แป้ห์ อรัดาส ||  นาม วครั ตัน๋ ซนัเจอา นานกั สจัจี ราส ||๒||  
ปอรี ||  ปรัภ ดยัอาล เบอนัตฺ ปูรัน เอก็ เอห์้ ||  ซภั กิช อาเป   อาป ดูยา กฮ่า เกห์้ ||  อาป กแร่ห์ ปรัภ ดาน อาเป   อาป 
เล่โฮ ||  อาวณั ยาณา หุกมั ซภั เน่ห์จลั ตุตถฺ เท่ห์ ||  นานกั มงัแก ดาน กรั กิรปา นาม เดโฮ ||๒o||๑||     
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 แยตสะรี บาณี ปักตา กี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นาท กะชูอ ์นา ยาโน ||  มนั มายอา แก หาท บิกาโน ||๑|| รเฮา ||  ตุม กะฮีอตั ฮอ ยกตั คุร สุอามี ||  ฮมั กะฮีอตั กลัยกุ 
เก กามี ||๑||  เอน็ ปันจนั เมโร มนั โย บิกาเรโอ ||  ปัล ปัล ฮรั ญี เต อนัตรั ปาเรโอ ||๒||  ยตั เดโค ตตั ดุค กี ราซี ||  
อายอ นา ปะเตอาย นิกมั เป๋ย ซาคี ||๓||  โกตมั นารฺ อุมาปัต สวามี   || ศีสฺ        ตะรัน แซ่ฮสั ปัก กานมีํ ||๔||  เอน็ 
ดูตนั คลั บตัถฺ กรั มาเรโอ ||  บดัโด นิลาจยฺ อจัยฺฮู นฮี ห่าเรโอ ||๕||  แกห์้ รวิดาส กฮ่า แกเซ กีแย ||  เบน็ รฆุนาท 
สรัน กา กี ลีแย ||๖||๑||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก โทดี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||    
 ฮรั เบน็ แร่ห์ นา สะแก  มนั เมรา ||  เมเร ปรีตมั ปราน ฮรั ปรัภ คุร เมเล บฮุร นา เป่าวย์ลั เพรา ||๑|| รเฮา ||  เมแร 
ฮีอแร โลจฺ ลกี ปรัภ เกรี ฮรั แนโนห์ ฮรั ปรัภ เฮ่รา ||  สัตคุร ดยัอาล ฮรั นาม ดริรายอา ฮรั ปาถรั ฮรั ปรัภ เกรา ||๑||  
ฮรั รังกี ฮรั นาม ปรัภ ปายอา ฮรั โควนิดฺ ฮรั ปรัภ เกรา ||  ฮรั ฮิรแด มนั ตนั มีธา ลากา มุค มสัตกั ปาก จงัเกรา ||๒||  
โลภ วกิาร ยนิา มนั ลากา ฮรั วสิเรอา ปุรัค จงัเกรา ||  โอย มนัมุค มูร อเกอานี กะฮีแอห์ เตน็ มสัตกั ปาก มนัเดรา 
||๓||  บิเบก บุตถฺ สัตคุร เต ปาอี คุร กิอาน คุรู ปรัภ เกรา ||  ยนั นานกั นาม คุรู เต ปายอา ตุ๋ร มสัตกั ปาก ลิเครา 
||๔||๑||     
 โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุปเด  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ซนัตนั อวรั นา กาฮู ยานี ||  เบปัรวา่ห์ สดา รังค ์ฮรั แก ยา โก ปาค สุอามี || รเฮา ||  อูจ สะมานา ธากรุ เตโร อวรฺั นา 
กาฮู ตานี ||  แอโซ อมรั มิเลโอ ปักตนั โก ราจ รเฮ่ รังค ์กิอานี ||๑||  โรค โศก ดุค ยรา มรา ฮรั ยะแนห์ นฮี นิกทานี ||  
นิรภอ โฮย รเฮ่ เลว็ เอแก นานกั ฮรั มนั มานี ||๒||๑||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั บิสรัต สดา คุอารี ||  ตา โก โต่คา กฮ่า 
เบอาแป ยา โก โอท ตุห่ารี || รเฮา ||    
     
 เบน็ ซิมรัน โย ยวีนั บลันา สรัป แยเซ อรัยารี ||  เนาว ์คนัดนั โก ราจยฺ กมาแว อนัตฺ จะแลโก ห่ารี ||๑||  คุณ นิถาน 
คุณ เตน็ ฮี กาเอ ยา โก กิรปา ต่ารี ||  โซ ซุคีอา ตัน๋ อุส ยนัมา นานกั เตส็ บลัฮารี ||๒||๒||    
 โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ต่ายโอ เร มนั แดห์้ ดิส ต่ายโอ ||  มายอา มกนั สุอาด โลภ โม่เฮโอ เตน็ ปรัภ อาป ปุหลายโอ || รเฮา ||  ฮรั กะทา ฮรั 
ยสั ซ่าถซงัคตั เซ็ว เอก็ โม่ฮตั นา เอห์้ มนั ลายโอ ||  บิกเซโอ เปค รังค ์กะซุ่มภฺ โก ปัร กแร่ห์ โยฮ่นั ยายโอ ||๑||  จรัน 
กมลั เซ็ว เป๋า นา กีโน แน่ห์ สตั ปุรัค มนายโอ ||  ต่าวตั โก ต่าแวห์่ บโฮ่ ป่าตี เยว็ เตลี บะลดั ประมายโอ ||๒||  นาม 
ดาน อิสนาน นา กีโอ เอก็ นิมคั นา กีรัต กายโอ ||  นานา จู่ธ ลาย มนั โตเคโอ แน่ห์ บูเฉ่โอ อปันายโอ ||๓||  
ปัรอุปการ นา กบัฮู กีเอ นฮี สตัคุร เซว ติอ๋ายโอ ||  ปันจฺ ดูต รัจ ซงัคตั โกซทั มตัวาโร มดั มายโอ ||๔||  กะโร เบนตี 
ซ่าถซงัคตั ฮรั ปะกตั วชลั ซุณ      อายโอ  ||  นานกั ปาก ปะเรโอ ฮรั ปาแช ราค ลาจยฺ อปันายโอ ||๕||๑||๓||  โทดี 
แม่ห์ลา ๕ ||  มานุค เบน็ บูเฉ่ บิรทา อายอา  ||  อเน็ก *ซาจยฺ ซีการ บโฮ่ กรัตา เยว็ มิรตกั โอด่ายเอา || รเฮา ||  ต๋าย 
ต๋าย กริปัน สรัม  กีโน อิกะตรึ กรี แฮ มายอา ||  ดาน ปุน นฮี ซนัตนั เซวา กิต ฮี กาจยฺ นา อายอา  ||๑||  กรั อาปะรัณ 
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สวารี  เซยา กามนั ทาท บนายอา ||  ซงัค ์นา ปายโอ อปัเน   ป่ัรเต เปค เปค ดุค ปายอา ||๒||  ซาโร ดินสั มยรีู กรัตา 
โตห์ มูสแล่ห์ ฉะรายอา ||  เคด เป่ยโอ เบการี นิอาอี กัร๋ แก กาม นา อายอา  ||๓||  เป่ยโอ อนุกแร่ห์ ยา โก ปรัภ โก 
เตส็ ฮิรแด นาม วซายอา ||  ซ่าถซงัคตั แก ปาแช ปะเรโอ ยนั นานกั ฮรั รัส ปายอา ||๔||๒||๔||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  
กริปา เน็ถ บะโซ่ห์ ริแด ฮรั นีต ||  แตซี บุตถฺ กแร่ห์ ปัรกาซา ลาแก ปรัภ ซงัค ์ปรีต || รเฮา ||  ดาส ตุมาเร กี ปาโว 
ตู่รา มสัตกั เล เล ลาโว ||  มฮ่า ปะติต เต โหต ปุนีตา ฮรั กีรตนั กนุ กาโว ||๑||    
     
 อาเกอา ตุมรี มีธี ลาโก กีโอ ตุห่าโร ป่าโว ||  โย ตู เดห์้ ตะฮี เอห์้ ตริปแต อาน นา กตัฮู ต่าโว ||๒||  สดั ฮี นิกทั ยาโน 
ปรัภ สุอามี สกลั เรณ โฮย รฮีแอ ||  ซาถู่   ซงัคตั โฮย ปราปัต ตา ปรัภ อปันา ลฮีแอ ||๓||  สดา สดา ฮมั โช่ห์เร ตุมเร 
ตู ปรัภ ฮมัโร มีรา ||  นานกั บาริก ตุม มาต ปิตา มุค นาม ตุมาโร คีรา ||๔||๓||๕||    
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 มาโก ดาน ธากรุ นาม ||  อวรฺั กะชู เมแร ซงัค ์นา จาแล มิแล กริปา คุณ กาม ||๑|| รเฮา ||  ราจยฺ มาล อเนก  โปคค ์รัส 
สกลั ตรัวรั กี ชาม ||  ต๋าย ต๋าย บโฮ่ เบถ็ โก ต่าแว สกลั นิรารัท กาม ||๑||  เบน็ โควนิดฺ อวรฺั เย จา้โฮ ดีแซ สกลั บาต 
แฮ คาม ||  กโฮ่ นานกั ซนัตฺ เรน มาโก เมโร มนั ปาแว บิสราม ||๒||๑||๖||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ญี โก นาม มแน่ห์ 
ซาถ่าแร ||  ญีอ ์ปราน ซูค เอส็ มนั โก บรัตนั เอห์้ ฮมาแร ||๑|| รเฮา ||  นาม ยาต นาม เมรี ปัต แฮ นาม เมแร ปัรวาแร 
||  นาม สคาอี สดา เมแร ซงัค ์ฮรั นาม โม โก นิสตาแร ||๑||  บิแค บิลาส กะฮีอตั บโฮเตเร จลตั นา กะชู ซงักาแร ||  
อิสทฺ มีต นาม นานกั โก ฮรั นาม เมแร ปันด่าแร ||๒||๒||๗||  โทดี ม: ๕ ||  นีเก คุณ เกา มิทฮี โรค ||  มุค อูยลั มนั 
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นิรมลั โฮอี แฮ เตโร รแฮ่ อีฮา อูฮา โลก ||๑|| รเฮา ||  จรัน ปะคาร กะโร คุร เซวา มแน่ห์ จราโว โปคค ์||  โฉด อาปัตฺ    
บาด อหงัการา มาน โซอี โย โหก ||๑||  ซนัตฺ แท่ฮลั โซอี แฮ ลากา ยสิ มสัตกั ลิเคอา ลิโคก ||  กโฮ่ นานกั เอก เบน็ 
ดูยา อวรฺั นา กรัแณ โยก ||๒||๓||๘||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  สัตคุร อายโอ  สรัณ ตุห่ารี ||  มิแล ซูค นาม ฮรั โซ่ภา จินตา 
ล่าเฮ ฮมารี ||๑|| รเฮา ||  อวรั นา ซู่แฉ่ ดูย ีธ่าฮรั ฮาร ปะเรโอ ตอ ดุอารี ||  เลคา โฉด อเลแค ชูแทห์ ฮมั นิรกนุ เล่โฮ 
อุบารี ||๑||  สดั บคัซินดฺ สดา เมฮรัวานา ซภันา เดย ์อถ่ารี ||  นานกั ดาส ซนัตฺ ปาแช ปะเรโอ ราค เล่โฮ เอห์้  บารี 
||๒||๔||๙||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา คุณ โคปาล เน็ถ กาเอณ็ ||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ แร่ฮสั มนั อุปเยโอ สกัเล ดูค ปลาเอณ็ 
||๑|| รเฮา ||    
     
 โย มาแกห์้ โซอี โซอี ปาแวห์ เซว ฮรั เก จรัณ รส่าเอณ็ ||  ยนมั มรัณ โดห์ฮู เต ชูแทห์ เป่าวย์ลั ยกตั ตราเอณ็ ||๑||  
โคยตั โคยตั ตตั บีจาเรโอ ดาส โควนิดฺ ปราเอณ็ ||  อบินาซี เคม จา้แฮ เย นานกั สดา ซิมมรั นาราเอณ็ ||๒||๕||๑o||  
โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  นินดกั คุร กิรปา เต ห่าเทโอ ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ย ดยัอาลา เศว็ แก บาณ ศิร กาเทโอ ||๑|| รเฮา ||  
กาล ยาล ยมั โยห์่ นา ซาแก สจั กา ปันทา ทาเทโอ ||  คาต ครัจตั กิช นิคุทตั น่าฮี ราม รตนั ตัน๋ คาเทโอ ||๑||  ปัสมา 
ปู๋ ต โฮอา คิน ป่ีตรั อปันา กีอา ปายอา ||  อากมั นิกมั กะแฮ ยนั นานกั ซภั เดแค โลก สบายอา ||๒||๖||๑๑||  โทดี ม: ๕ 
||  กิรปัน ตนั มนั เกล็วคิ ปะเร ||  ซ่าถซงัค ์ปะยนั กรั สุอามี ด่ากนั โก เอก็ ฮเร ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ฉิดรึ โบฮิท เก 
ฉุทกตั ทาม นา ยาฮี กเร ||  ยสิ กา โบฮิท เตส็ อาราเถ่  โคเท ซงัค ์คเร ||๑||  กะลี แซล อุธาวตั จา้แฮ โอย อูฮา ฮี แฮ 
ตะเร ||  โยรฺ สะกตั นานกั กิช น่าฮี ปรัภ ราโค่ห์ สรัณ ปะเร ||๒||๗||๑๒||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก จรัน กมลั มนั 
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ติเอ๋า ||  กา้ด กธุาร เป็ต บาต หนัตา ออคถั  ฮรั โก เนา ||๑|| รเฮา ||  ตีเน ตาป นิวารัณ ห่ารา ดุค หนัตา ซุค ราส ||  ตา 
โก บิฆนั นา โกอู ลาแก ยา กี ปรัภ อาแก อรัดาส ||๑||  ซนัตฺ ประสาด แบด นาราเอณ็ กรัณ การัณ ปรัภ เอก ||  บาล 
บุตถฺ ปูรัน ซุคดาตา นานกั ฮรั ฮรั เทก ||๒||๘||๑๓||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม สดา สดั ยาป ||  ต๋าร อนุกแร่ห์ 
ปารบรัมห์ สุอามี วสัดี กีนี อาป ||๑|| รเฮา ||  ยสิ เก เซ เพร็ เตน็ ฮี สะหม่าเล บินเซ โศก ซยัตาป ||  หาท เดย ์ราเค ยนั 
อปัเน ฮรั โฮเอ มาอี บาป ||๑||  ญีอ ์ยนัตฺ โฮเอ เมฮรัวานา ดยัอา ต่ารี ฮรั นาท ||  นานกั สรัน ปะเร ดุค ป่ันยนั ยา กา 
บดั ปัรตาป ||๒||๙||๑๔||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  สวามี   สรัน ปะเรโอ ดรับาเร ||  โกท อปัราถ คนัดนั เก ดาเต ตุจฉฺ เบน็ 
กอน อุถ่าเร  ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั บโฮ่ ปัรกาเร สรับ   อรัท บีจาเร ||  ซ่าถซงัค ์ปะรัม กตั ปาอีแอ มายอา รัจ บนัถฺ 
ห่าเร ||๑||    
     
 จรัน กมลั ซงัค ์ปรีต มนั ลากี ซุร ยนั มิเล เปอาเร ||  นานกั อนดั กเร ฮรั ยปั ยปั สกัเล โรค นิวาเร ||๒||๑o||๑๕||    
 โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ จอปะเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮาน ํฮาน ํลปัเทโอ เร มูเรห์ กะชู นา โทรี ||  เตโร นฮี โซ ยานี โมรี || รเฮา ||  อาปัน ราม นา จีโน คินูอา ||  โย ปราอี 
โซ อปันี มนูอา ||๑||  นาม ซงักี โซ มนั นา บซายโอ ||  โฉด ยา่เฮ วา่ฮู จิต ลายโอ ||๒||  โซ ซนัเจโอ เยต็ ปูค ติซายโอ 
||  อมัฤต นาม โตซา นฮี ปายโอ ||๓||  กาม กโรถ โม่ห์ กปู ปะเรอา ||  คุร ประสาด นานกั โก ตเรอา ||๔||๑||๑๖||  โทดี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮมาแร เอแก ฮรี ฮรี ||  อาน อวรั สิญาณ นา กรี || รเฮา ||  วดัแด ปาก คุร อปันา ปายโอ ||  คุร โมโก ฮรั 
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นาม ดริรายโอ ||๑||  ฮรั ฮรั ยาป ตาป บรัต เนมา ||  ฮรั ฮรั ติอ๋าย กซุลั ซภั เคมา ||๒||  อาจารฺ    บิวฮาร ยาต ฮรั กนีุอา ||  
มฮ่า อนนัดฺ กีรตนั ฮรั สุนีอา ||๓||  กโฮ่ นานกั เยน็ ธากรุ ปายอา || ซภั กิช เตส็ เก กแร่ห์ แม่ห์ อายอา  ||๔||๒||๑๗||    
 โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  รูโร มนั ฮรั รังโก โลแร ||  กาลี ฮรั น่ีห์ นา โฮย || 
รเฮา ||  ฮอ ดูเด่ที ดรัซนั การัณ บีที บีที เปคา ||  คุร เมล็ ปะรัม กวายอา เฮ ||๑||  เอห์้  บุตถฺ แม ปาอี ซาถู่   กนัโนห์ 
เลค ลิเคโอ ตุ๋ร มาแท ||  เอห์้  เบถ็ นานกั ฮรั แนณ อโลย ||๒||๑||๑๘||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  กรับ แกห์้ละโร มูรโร ฮีโอ 
เร ||  ฮีโอ แม่ห์ราจยฺ รี มายโอ || ดีฮรั นิอาอี โม่ห์ พาเกโอ เร || รเฮา ||  กะโณ กะโณ กะโณ สดั โลแร เบน็ แล่ห์เณ 
แกแธ ปายโอ เร ||  แม่ห์ราจยฺ โร กาท วา่ฮู เซ็ว ลุภเรโอ เน่ห์ผากโร ป่าเฮ ซนัโญยโอ เร ||๑||  ซุณ      มนั ซีค ซาถู่   
ยนั สกัโล ทาเร สกัเล ปราชตั มิเทโอ เร ||  ยา โก แล่ห์โณ แม่ห์ราจยฺ รี กาธะรีโอ ยนั นานกั กรัภาซ นา ปอเรโอ เร 
||๒||๒||๑๙||    
     
 โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ ดุปเด       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แอโซ กนุ เมโร ปรัภ ญี กีน ||  ปันจฺ โดค อรั อหงั โรค เอห์้  ตนั เต สกลั ดูรฺ กีน || รเฮา ||  บนัถัน่ โตรฺ โชรฺ บิเคอา เต 
คุร โก สบดั เมแร ฮีอแร ดีน ||  รูป อนัรูป โมโร กชั นา บีจาเรโอ เปรม กเฮโอ โม่ห์ ฮรั รังค ์ป๋ีน ||๑||  เปเคโอ ลาลนั 
ปาท บีจ โคเอ อนดั จิตา ฮรัเค ปะตีน ||  เตส็ ฮี โก กแร่ห์ โซอี ปรัภ นานกั โซ ธากรุ เตส็ ฮี โก ต๋ีน ||๒||๑||๒o||  โทดี 
แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี เมเร มนั กี ปรีต ||  เอฮี้ กะรัม ตะรัม ยปั เอฮี้ ราม นาม นิรมลั แฮ รีต || รเฮา ||  ปราน อถารฺ ยวีนั ตัน๋ 
โมแร เดคนั โก ดรัซนั ปรัภ นีต ||  บาท ก่าท โตซา ซงัค ์โมแร มนั อปัเน   โก แม ฮรั สคา กีต ||๑||  ซนัตฺ ประสาด 
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เป๋ย มนั นิรมลั กรั กิรปา อปัเน   กรั ลีต ||  ซิมมรั ซิมมรั นานกั ซุค ปายอา อาด ยกุาด ปักตนั เก มีต ||๒||๒||๒๑||  
โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ญี เมล็ เมเร ปราน ||  บิซรั นฮี นิมคั ฮีอเร เต อปัเน ปะกตั โก ปูรัน ทาน || รเฮา ||  โคโวห์ 
ปะรัม ราค เมเร ปรีตมั อนัตรัยามี ซุฆรั สุยาน ||  โกท ราจยฺ นาม ตัน๋ เมแร อมัฤต ดริสทฺ ต่าโรห์ ปรัภ มาน ||๑||  อาธ 
แป้ฮรั รัสนา กนุ กาแว ยสั ปูร อะข่าแวห์ ซมัรัท กาน ||  เตรี สรัณ ยอีนั เก ดาเต สดา สดา นานกั กรุบาน 
||๒||๓||๒๒||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เตเร ปัก กี ตู๋ร ||  ดีน ดยัอาล ปรีตมั มนัโม่ฮนั กรั กิรปา เมรี โลจา ปูร || รเฮา ||  
แดห์้ ดิส เราว ์รเฮอา ยสั ตุมรา อนัตรัยามี สดา ฮยรู ||  โย ตุมรา ยสั กาแวห์่ กรัเต เซ ยนั กบัโบห์ นา มรัเต จู๋ร ||๑||  
ตัน่ถฺ บนัถฺ บินเซ มายอา เก ซาถู่   ซงัคตั มิเท บิซูร ||  ซุค ซมัปัต โปคค ์เอส็ ญีอ ์เก เบน็ ฮรั นานกั ยาเน กรู 
||๒||๔||๒๓||  โทดี ม: ๕ ||  มาอี เมเร มนั กี เปอาส ||  เอก็ คิน แร่ห์ นา สะโก เบน็ ปรีตมั ดรัซนั เดคนั โก ต่ารี มนั 
อาส || รเฮา ||  ซิมโร นาม นิรันยนั กรัเต มนั ตนั เต ซภั เกล็วคิ นาซ ||  ปูรัน ปารบรัมห์ ซุคดาเต อบินาซี บิมลั ยา โก 
ยาส ||๑||  ซนัตฺ ประสาด เมเร ปูร มโนรัท กรั กิรปา เป่เท คุณตาซ ||    
     
 ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ ซูค มนั อุปเยโอ โกท ซูร นานกั ปัรกาซ ||๒||๕||๒๔||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ปะติต ปาวนั ||  ญีอ ์
ปราน มาน ซุคดาตา อนัตรัยามี มนั โก ป่าวนั || รเฮา ||  ซุนดรั ซุฆรั จตุร ซภั เบตา ริด ดาส นิวาส ปะกตั กนุ กาวนั ||  
นิรมลั รูป อนูป สุอามี กะรัม ปู๋ ม บียนั โซ คาวนั ||๑||  บิสมนั บิซมั เป๋ย บิสมาดา อาน นา บีโอ ดูซรั ลาวนั ||  รัสนา 
ซิมมรั ซิมมรั ยสั ยวีา นานกั ดาส สดา บลั ยาวนั ||๒||๖||๒๕||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี มายอา ชลั ||  ตริณ กี อคนั 
เมฆ กี ชายอา โคบิด ปะยนั เบน็ ฮัร่ กา ยลั || รเฮา ||  โฉด เซอานปั บโฮ่ จตุราอี โดย กรั โยร ซ่าถ มกั จลั ||  ซิมมรั 
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สุอามี อนัตรัยามี มานุค เดห์้ กา เอห์้ อตูมั พลั ||๑||  เบด บเคอาน กะรัต ซาถู่   ยนั ปากฮีน ซมัฉตั นฮี คลั ||  เปรม 
ปะกตั ราเจ ยนั นานกั ฮรั ซิมรัน แดฮ้นั เป๋ย มลั ||๒||๗||๒๖||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี จรัน คุร มีเธ ||  วดัแด ปาก 
เดแว ปัรเมซรั โกท พลา ดรัซนั คุร ดีเธ || รเฮา ||  กนุ กาวตั อะจุต อบินาซี กาม กโรถ บินเซ มดั ด่ีเธ ||  *อสัเทร็ เป๋ย 
สาจ รังค ์ราเต ยนมั มรัน บาฮุร นฮี ปีเธ ||๑||  เบน็ ฮรั ปะยนั รังค ์รัส เยเต ซนัตฺ ดยัอาล ยาเน ซภั จู่เธ ||  นาม รตนั 
ปายโอ ยนั นานกั นาม บิฮูน จลัเล ซภั มูเธ ||๒||๘||๒๗||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั นาม จิตารา ||  แซ่ฮจัยฺ 
อนนัดฺ โฮแว เดน็ ราตี องักรุ ปะโล ฮมารา || รเฮา ||  คุร ปูรา เป่เทโอ บดัป่ากี ยา โก อนัตฺ นา ปาราวารา ||  กรั แกห์้ 
กา้ด ลีโอ ยนั อปันา บิค ซากรั ซนัซารา ||๑||  ยนมั มรัน กาเท คุร บจันี บฮุร นา ซนักทั ดุอารา ||  นานกั สรัน กะฮี 
สุอามี กี ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ นมสัการา ||๒||๙||๒๘||  โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี เมเร มนั โก ซุค ||  โกท อนนัดฺ ราจยฺ ซุค 
ปุกแว ฮรั บิสรัต บินแซ ซภั ดุค ||๑|| รเฮา ||  โกท ยนมั เก เกล็บิค นาแซ่ห์ ซิมรัต   ปาวนั ตนั มนั ซุค ||  เดค สะรูป    
ปูรัน ไป๋ อาซา ดรัซนั เป่ทตั อุตรี ปุค ||๑||  จาร ปะดารัท อสัทฺ มฮ่า เซ็ถ กามเถน ปารยาต ฮรั ฮรั รุค ||  นานกั สรัน 
กะฮี ซุค ซากรั ยนมั มรัน เพร็ กรัภ นา ตุค ||๒||๑o||๒๙||    
     
 โทดี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั จรัน ริแด อุร ต่าเร ||  ซิมมรั สุอามี สตัคุร อปันา การัจ สพลั ฮมาเร ||๑|| รเฮา ||  ปุน ทาน 
ปูญา ปัรเมซุร ฮรั กีรัต ตตั บีจาเร ||  กนุ กาวตั อตุล ซุค ปายอา ธากรุ อะกมั อปาเร ||๑||  โย ยนั ปารบรัมห์ อปัเน กีเน 
เตน็ กา บาฮุร กชั นา บีจาเร ||  นาม รตนั ซุน ยปั ยปั ยวีา ฮรั นานกั กนัธฺ มะฉ่าเร ||๒||๑๑||๓o||     
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 โทดี แม่ห์ลา ๙   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  กโฮ่ กฮ่า อปันี อตัถฺมาอี ||  อุรเฉ่โอ กนกั กามนี เก รัส แน่ห์ กีรัต 
ปรัภ กาอี ||๑|| รเฮา ||  ญกั จู่เธ โก สาจ ยาน แก ตา เซ็ว รุจ  อุปยาอี ||  ดีน บนัถฺ ซิมเรโอ นฮี กบัฮู โหต โย ซงัค ์สฮาอี  
||๑||  มกนั รเฮโอ มายอา แม เน็ส เดน็ ฉุที นา มนั กี กาอี ||  แกห์้ นานกั อบั น่าเฮ อนตั กตั เบน็ ฮรั กี ซรันาอี 
||๒||๑||๓๑||     
 โทดี บาณี ปักตาน ํกี      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โกอี โบแล นิรวา โกอี โบแล ดูรฺ ||  ยลั กี มาชุลี จแร คะยรู ||๑||  *กานยํ เร บกับาด ลายโอ ||  เยน็ ฮรั ปายโอ ติแนห์ 
ฉะปายโอ ||๑|| รเฮา ||  ปันดิต โฮย แก เบด บคาแน ||  มูรัค นามเดว็ ราแม่ห์ ยาแน ||๒||๑||  กอน โก กะลงักฺ รเฮโอ 
ราม นาม เลต ฮี ||  ปะติต ปวติ เป๋ย ราม แกฮ้ตั ฮี ||๑|| รเฮา ||  ราม ซงัค ์นามเดว ยนั โก ประตกัเกอา อาอี  ||  เอกาดซี 
บรัต รแฮ่ กาเฮ โก ตีรัท ยาอี ||๑||  ปะนตั นามเดว็ สุกริต สุมตั เป๋ย ||  คุรมตั ราม แกห์้ โก โก นา แบกนุธฺ เกย ||๒||๒||  
ตีน ชนัเด เคลฺ อาแช ||๑|| รเฮา ||  กมุภาร เก กัร๋ ฮานดีํ อาแช รายา เก กัร๋ ซานดีํ โก ||  บามนั เก กัร๋ รานดีํ อาแช รานดีํ 
ซานดีํ ฮานดีํ โก ||  บาณีเอ เก กัร๋ หีก อาแช แป่ซรั มาแท ซีก โก ||  เดวลั มะเถ่ ลีก อาแช ลีก ซีก หีก โก ||๒||  เตลี แก 
กัร๋ เตลฺ อาแช ยงักลั มะเถ่ เบล โก ||  มาลี เก กัร๋ เกลฺ อาแช เกลฺ เบล เตลฺ โก ||๓||  ซนัตาน ํมะเถ่ โคบินดฺ อาแช โคกลั 
มะเถ่ เซอาม โก ||  นาเม มะเถ่ ราม อาแช ราม เซอาม โคบินดฺ โก ||๔||๓||     
     
 ราก แบรารี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ดุปเด   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ซุน มนั อกทั กะทา ฮรั นาม ||  เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ ซุค ปาแวห์ ปัจยฺ คุรมตั ฮรั ราม ราม ||๑|| รเฮา ||  นานา เคอาน ปุราน 
ยสั อูตมั คทั ดรัซนั กาแวห์่ ราม ||  ซงักรั กโรร เตตีส ติอ๋ายโอ นฮี ยาเนโอ ฮรั มรัมาม ||๑||  ซุรฺ นรั กณั กนัถรับ ยสั 
กาแวห์่ ซภั กาวตั เยต อุปาม ||  นานกั กริปา กรี ฮรั ยนิ โก เต ซนัตฺ ปะเล ฮรั ราม ||๒||๑||  แบรารี แม่ห์ลา ๔ ||  มนั 
เมล็ ซนัตฺ ยนา ยสั กายโอ ||  ฮรั ฮรั รตนั รตนั ฮรั นีโก คุร สตัคุร ดาน ดิวายโอ ||๑|| รเฮา ||  เตส็ ยนั โก มนั ตนั ซภั 
เดโว เยน็ ฮรั ฮรั นาม สุนายโอ ||  ตัน๋ มายอา ซมัแป เตส็ เดโว เยน็ ฮรั มีต มิลายโอ ||๑||  คิน กินจตั กริปา กรี 
ญกัดีซรั ตบั ฮรั ฮรั ฮรั ยสั ติอ๋ายโอ ||  ยนั นานกั โก ฮรั เป่เท สุอามี ดุค ห่อแม โรค กวายโอ ||๒||๒||  แบรารี แม่ห์ลา 
๔ ||  ฮรั ยนั ราม นาม กนุ กาแว ||  เย โกอี นินดฺ กเร ฮรั ยนั กี อปันา กนุ นา กวาแว ||๑|| รเฮา ||  โย กิช กเร โซ อาเป   
สุอามี ฮรั อาเป   การ กมาแว ||  ฮรั อาเป   ฮี มตั เดแว สุอามี ฮรั อาเป   โบลฺ บุลาแว ||๑||    
     
 ฮรั อาเป   ปันจฺ ตตั บิสทารา เวจ็ ต่าตู ปันจฺ อาป ปาแว ||  ยนั นานกั สตัคุร เมเล อาเป   ฮรั อาเป   จะกรั จุกาแว 
||๒||๓||  แบรารี แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ราม นาม นิสตารา ||  โกท โกทนัตรั เก ปาป ซภั โคแว ฮรั เป่าวย์ลั ปารฺ  อุตารา 
||๑|| รเฮา ||  กายอา นะกรั บสัตฺ ฮรั สุอามี ฮรั นิรภอ นิรแวร นิรังการา ||  ฮรั นิกทั บสัตฺ กชั นะดรั นา อาแว   ฮรั 
ลาถ่า คุร วจีารา ||๑||  ฮรั อาเป   ซ่าห์ สะราพ รตนั ฮีรา ฮรั อาป กีอา ปาซารา ||  นานกั ยสิ กริปา กเร โซ ฮรั นาม 
วฮิาเฉ่ โซ ซ่าห์ สจัจา วณัยารา ||๒||๔||  แบรารี แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ฮรั นิรันยนั นิรังการา ||  สดา สดา ฮรั ติอ๋าอีแอ 
ซุคดาตา ยา กา อนัตฺ นา ปาราวารา ||๑|| รเฮา ||  อคนั กนุท แม่ห์ อุรัตถฺ  เลว็ ลากา ฮรั ราแค อุดรั มนัฉ่ารา ||  โซ 
แอซา      ฮรั เซโวห์่ เมเร มนั ฮรั อนัตฺ ฉะดาวณัห่ารา ||๑||  ยา แก ฮิรแด บะเซอา เมรา ฮรั ฮรั เตส็ ยนั โก กแร่ห์ 
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นมสัการา ||  ฮรั กิรปา เต ปาอีแอ ฮรั ยปั นานกั นาม อถ่ารา ||๒||๕||  แบรารี แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม เน็ต 
ติอ๋าย ||  โย อิแช่ห์ โซอี พลั ปาแวห์ เพร็ ดูค นา ลาแก อาย  ||๑|| รเฮา ||  โซ ยปั โซ ตปั ซา บรัต ปูญา เยต็ ฮรั เซ็ว 
ปรีต ลกาย ||  เบน็ ฮรั ปรีต โฮรฺ ปรีต ซภั จู่ธี เอก็ คิน แม่ห์ บิซรั ซภั ยาย ||๑||  ตู เบอนัตฺ สรับ   กลั ปูรา กิช กีมตั กฮี 
นา ยาย ||  นานกั สรัณ ตุหม่ารี ฮรั ญีโอ ป่าแว ติแว ฉะดาย ||๒||๖||     
 ราก แบรารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซนัตฺ ยนา เมล็ ฮรั ยสั กายโอ ||  โกท ยนมั เก ดูค กวายโอ ||๑|| รเฮา ||  โย จา้หตั โซอี มนั ปายโอ ||  กรั กิรปา ฮรั 
นาม ดิวายโอ ||๑||  สรับ   ซูค ฮรั นาม วดาอี ||  คุร ประสาด นานกั มตั ปาอี ||๒||๑||๗||     
     
 ราก ติลงัค ์แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ญกั อรัจยฺ กพุตมั เปส โต ดรั โกสฺ กนุ กรัตาร ||  หะกา กะบีร กรีม ตู เบแอบ ปัรวดัการ ||๑||  ดุนีอา มุกาเม พานี 
แตห์กีก ดิล ดานี ||  มมั ซรั มูเอ อจัยฺราอีล กิรัฟแตห์ ดิล เหจ นา ดานี ||๑|| รเฮา ||  ยนั ปิซรั ปะดรั บิราดราน ํกสั เนส 
ดสัตงักีร ||  อาคิร เบอพัตมั กสั นา ดารัด จูน ํสวดั    ตกับีร ||๒||  ซบั โรจยฺ กสัตมั ดรั ฮวา กรัเดม บดี เคอาล ||  กา้เฮ 
นา เนกี การ กรัดมั มมั อี จินี แอห์้วาล ||๓||  บดับะคตั ฮมั โจ บะคีล กาพิล เบนะยรั เบบาก ||  นานกั บุโกญดั ยนั 
ตุรา เตเร จากราน ํปา คาก ||๔||๑||    
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 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ป๋อ เตรา ป๋านก คลัรี เมรา จีต ||  แม เดวานา เป่ยอา อตีต ||  
กรั กาซา ดรัซนั กี ปูค ||  แม ดรั มาโก นีตา นีต ||๑||  ตอ ดรัซนั กี กะโร สมาย ||  แม ดรั มากตั ป่ีเคอา ปาย ||๑|| รเฮา 
||  เกซรั กซุมั มิรักแม ฮรัณา สรับ   สะรีรี  จรัห์ณา ||  จนัดนั ปะกตั โยต อิเน่ฮี  ซรัเบ ปัรมลั กรัณา ||๒||  เก๋อ ์ปัท 
ป่านดา กะแฮ นา โกย ||  แอซา      ปะกตั วรัน แม่ห์ โฮย ||  เตแร นาม นิเว รเฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั เตน็ ดรั ป่ีเคอา ปาย 
||๓||๑||๒||    
 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เอห์้ ตนั มายอา ป้าเฮอา เปอาเร ลีตรา ลบั รังกาเอ ||    
     
 เมแร กนัตฺ นา ป่าแว โจลรา เปอาเร เกว็ ตัน๋ เซแย ยาเอ ||๑||  ฮอน ํกุรบาแน เยา เมฮรัวานา ฮอน ํกรุบาแน เยา ||  ฮอน ํ
กรุบาแน เยา ตินา แก แลน โย เตรา เนา ||  แลน โย เตรา เนา ตินา แก ฮอน ํสดั กรุบาแน เยา ||๑|| รเฮา ||  กายอา 
รังงณั เย ทีแอ เปอาเร ปาอีแอ เนา มะยธี ||  รังงณั วาลา เย รังแง ซาฮิบ แอซา      รังค ์นา ดีธ ||๒||  ยนิ เก โจเล รัตเร 
เปอาเร กนัตฺ ตินา แก ปาส ||  ตู๋ร ตินา กี เย มิแล ญี กโฮ่ นานกั กี อรัดาส ||๓||  อาเป   ซาเย อาเป   รังเก อาเป   นะดรั 
กเรย ์||  นานกั กามณั กนัแต ป่าแว อาเป   ฮี ราเวย ์||๔||๑||๓||  ติลงัค ์ม: ๑ ||  อิอานรีเอ มานรา กาย กเร่ห์ ||  อาปันแร 
กัร๋ ฮรั รังโก กี นา มาเณ่ห์ ||  สะโฮ เนแร ตัน๋ กมัลีเอ บา้ฮรั เกอา ดู่เดห์้ ||  แป๋ กีอา เดห์้ สลาอีอา แนณี ป๋าว กา กรั 
ซีกาโร ||  ตา โซห่ากณั ยาณีแอ ลากี ยา สะโฮ ตะเร เปอาโร ||๑||  อิอาณี บาลี เกอา กเร ยา ตัน๋ กนัตฺ นา ป่าแว ||  กรัณ 
ปล่าห์ กเร บโฮเตเร ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาแว ||  เวณ็ กรัมา กิช ปาอีแอ น่าฮี เย บโฮเตรา ต่าแว ||  ลบั โลภ อหงัการ กี 
มาตี มายอา ม่าเฮ สมาณี  ||  อินี บาตี สะโฮ ปาอีแอ น่าฮี ไป๋ กามณั อิอาณี ||๒||  ยาย ปุโช่ห์ โซหากณี วา่แฮ กินี บาตี 
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สะโฮ ปาอีแอ ||  โย กิช กเร โซ ปะลา กรั มานีแอ หิกมตั หุกมั จุกาอีแอ ||  ยา แก เปรม ปะดารัท ปาอีแอ ตอ จรัณี จิต 
ลาอีแอ ||  สะโฮ กะแฮ โซ กีแย ตนั มโน ดีแย แอซา      ปัรมลั ลาอีแอ ||  เอว กแฮ่ โซหากณี แป่เณ อินี บาตี สะโฮ 
ปาอีแอ ||๓||  อาป กวาอีแอ ตา สะโฮ ปาอีแอ ออร แกซี จตุราอี ||  สะโฮ นะดรั กรั เดแค โซ เดน็ เลแค กามณั นอ 
เน็ถ ปาอี ||  อาปเณ     กนัตฺ เปอารี ซา โซห่ากณั นานกั ซา ซภัราอี  ||  แอเซ รังค ์ราตี แซ่ฮจัยฺ กี มาตี แอห์้เน็ส ป๋าย 
สมาณี  ||  ซุนดรั ซาย สะรูป บิจคณั กะฮีแอ ซา เซอาณี ||๔||๒||๔||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๑ ||  แยซี แม อาแว   คซมั กี บาณี 
แตสรา กรี กิอาน เว ลาโล ||  ปาป กี ยนัญึ แล กาบโลห์ ต่ายอา โยรี มงัแก ดาน เว ลาโล ||  สรัม ตะรัม โดย ฉปั 
คโลเอ กรู พิแร ปัรถาน เว ลาโล ||  กายอีา บามณา กี กลั ทกักี อะกดั ปแร แซตาน เว ลาโล ||  มุสลัมานีอา ปแร่ห์ 
กะเตบา กสัทฺ แม่ห์ กแร่ห์ คุดาย เว ลาโล ||  ยาต สนาตี  โฮรฺ ฮิดวาณีอา เอห์้  ป๋ี เลแค ลาย เว ลาโล ||    
     
 คูน เก โซเฮเล กาวแีอห์ นานกั รัต กา กงุคู ปาย เว ลาโล ||๑||  ซาฮิบ เก คุณ นานกั กาแว มาส ปุรี เวจ็ อาค มโซลา ||  
เยน็ อุปาอี  รังค ์รวาอี แบธา เวแค วคั อิเกลา ||  สจัจา โซ ซาฮิบ สจั ตะปาวสั สจัรา นิเอา กเรก มโซลา ||  กายอา 
กะปัร ทุก ทุก โฮซี ฮิดุสฺตาน สะมาลซี โบลา ||  อาวนั อะธตัแร ยาน สตานแว โฮรฺ ป๋ี อุธซี มรัด กา เจลา ||  สจั กี 
บาณี นานกั อาแค สจั สุณายซี สจั กี เบลา ||๒||๓||๕||     
 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ซภั อาเอ หุกมั คสัมาห์ หุกมั ซภั วรัตะนี ||  สจั ซาฮิบ ซาจา 
เคลฺ ซภั ฮรั ตะนี ||๑||  ซาล่าเฮโฮ สจั ซภั อูปัร ฮรั ตะนี ||  ยสิ น่าฮี โกย สะรีก กิส เลแค ฮอ กะนี || รเฮา ||  ปอณ ปาณี 
ตัร่ตี อากาซ กัร๋ มนัดรั ฮรั บนี ||  เวจ็ วรัแต นานกั อาป จู่ธ กโฮ่ เกอา กะนี ||๒||๑||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๔ ||  เน็ต เน่ห์พลั 
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กะรัม กมาย บะพาแว ดุรมะตีอา ||  ยบั อาแณ วลัวนัจฺ กรั จู่ธ ตบั ยาแณ ญกั ยตีิอา ||๑||  แอซา      บาย ีแซซาร นา 
เจแต ฮรั นามา ||  คิน แม่ห์ บินแซ ซภั จู่ธ เมเร มนั ติอ๋าย รามา || รเฮา ||  ซา เวลา จิต นา อาแว   เยต็ อาย  กนัทกั กาล 
กระแซ ||  เตส็ นานกั เลย ฉะดาย ยสิ กิรปา กรั ฮิรแด วสัแซ ||๒||๒||     
 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  คาก นูร กรัดงั อาลมั  ดุนีอาย ||  อสัมาน ยมีิ ดระคตั อาบ   
แปดาอิส คุดาย ||๑||  บนัเด จะซมั ดีดงั พนาย ||  ดุนีอา มุรดาร คุรดะนี กาพลั ฮวาย || รเฮา ||  แกบาน แฮวาน ฮราม 
กสุตันี มุรดาร บโคราย ||  ดิล กะบจัยฺ กบัยา กาดโร โดยกั สยาย ||๒||  วลี นิอามตั บิราดรา ดรับาร มิลกั คานาย ||  ยบั 
อจัยฺราอีล บสัตะนี ตบั เจ กาเร บิดาย ||๓||  ฮวาล มาลูม กรัดงั ปาก อล่าห์ ||  บุโก นานกั อรัดาส เปส ดรัเวส บนัดา้ห์ 
||๔||๑||  ติลงัค ์กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๕ ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา น่าฮี โกย ||  ตู กรัตาร กแร่ห์ โซ โฮย ||  เตรา โยรฺ เตรี มนั เทก ||  
สดา สดา ยปั นานกั เอก ||๑||  ซภั อูปัร ปารบรัมห์ ดาตาร ||  เตรี เทก เตรา อาถารฺ || รเฮา ||    
     
 แฮ ตูแฮ ตู โฮวนัฮาร || อะกมั อกา้ถฺ อูจ อาปารฺ    ||  โย ตุตถฺ เซแวห์่ เตน็ ป๋อ ดุค น่าเฮ ||  คุร ประสาด นานกั คุณ 
กา้ห์ ||๒||  โย ดีแซ โซ เตรา รูป || คุณ นิถาน โควนิดฺ อนูป ||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั ยนั โซย ||  นานกั กะรัม ปราปัต 
โฮย ||๓||  เยน็ ยปัเปอา เตส็ โก บลัฮารฺ ||  เตส็ แก ซงัค ์ตแร ซนัซาร ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ โลจา ปูร ||  ซนัตฺ ยนา กี 
บาโช ตู๋ร ||๔||๒||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||  เมฮรัวาน ซาฮิบ เมฮรัวาน ||  ซาฮิบ เมรา เมฮรัวาน ||  ญีอ ์สกลั โก เดย ์
ดาน || รเฮา ||  ตู กาเฮ โดแล่ห์ ปราณีอา ตุตถฺ ราแคกา ศิรยณัฮารฺ ||  เยน็ แปดาอิส ตู กีอา โซอี เดย ์อาถารฺ ||๑||  เยน็ 
อุปาอี  เมดะนี โซอี กรัดา ซาร ||  กทั กทั มาลกั ดิลา กา สจัจา ปัรวดัการ ||๒||  กดุรัต กีม นา ยาณีแอ วดัดา เวปัรวา่ห์ 
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||  กรั บนัเด ตู บนัดฺกี ยจิรั กทั แม่ห์ ซ่าห์ ||๓||  ตู ซมัรัท อกทั อะโกจรั ญีโอ เป็นดฺ เตรี ราส ||  แร่ฮมั เตรี ซุค ปายอา 
สดา นานกั กี อรัดาส ||๔||๓||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||  กรัเต กดุรัตี มุสตาก ||  ดีน ดุนีอา เอก ตูฮี ซภั คลกั ฮี เต ปาก 
|| รเฮา ||  คิน ม่าเฮ ทาป อุทาปดา อาจรัจยฺ  เตเร รูป ||  กอณ ยาแณ จลตั เตเร อนัเถ่อาเร  แม่ห์ ดีป ||๑||  คุด คซมั คลกั 
ยะฮาน อลัล่าห์ เมฮรัวาน คุดาย ||  ดินสั แรณ เย ตุตถฺ อราเถ่ โซ เกว็ โดยกั ยาย ||๒||  อจัยฺราอีล ญารฺ บนัเด ยสิ เตรา 
อาถารฺ ||  กุแนห์ อุส เก สกลั อาพ ู เตเร ยนั เดแคห์ ดีดาร ||๓||  ดุนีอา จีจยฺ พิลฮาลฺ สกัเล สจั ซุค เตรา เนา ||  คุร เมล็ 
นานกั บูเฉ่อา สดา เอกสั เกา ||๔||๔||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๕ ||  มีราน ํดานาน ํดิล โซจ ||  โมฮบัเต มนั ตนั บแซ สจั ซ่าห์ 
บนัดี โมจฺ ||๑|| รเฮา ||  ดีดเน ดีดาร ซาฮิบ กชั นฮี เอส็ กา โมลฺ ||  ปาก ปัรวดัการ ตู คุด คซมั วดัดา อโตลฺ ||๑||  
ดสัตฺกีรี เดห์้ ดิลาวรั ตูฮี ตูฮี เอก ||  กรัตาร กดุรัต กรัณ คาลกั นานกั เตรี เทก ||๒||๕||     
 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เยน็ กีอา เตน็ เดเคอา เกอา กะฮีแอ เร ป่าอี ||    
     
 อาเป   ยาแณ กเร อาป เยน็ วารี แฮ ลาอี ||๑||  รายซา เปอาเร กา รายซา เยต็ สดา ซุค โฮอี || รเฮา ||  เยน็ รังค ์กนัตฺ นา 
ราเวอา ซา ปะโช เร ตาณี ||  หาท ปะโชแร ศิร ตุแณ ยบั แรณ วฮิาณี ||๒||  ปะโชตาวา นา มิแล ยบั จูแกกี ซารี ||  ตา 
เพร็ เปอารา ราวแีอ ยบั อาแวกี วารี ||๓||  กนัตฺ ลีอา โซหากณี แม เต วตัถฺว ีเอห์้ ||  เซ คุณ มุแฉ่ห์ นา อาวนี แก ญี 
โดส ตะเหร่ ||๔||  ยนีิ ซะคี สะโฮ ราเวอา เตน็ ปูโชกี ยาย ||  ปาย ลโก เบนตี กะโร เลว็กี ปันทฺ บตาย ||๕||  หุกมั 
ปะชาแณ นานกา ป๋อ จนัดนั ลาแว ||  คุณ กามณั กามณั กแร ตอ เปอาเร โก ปาแว ||๖||  โย ดิล มิเลอา โซ เมล็ รเฮอา 
มิเลอา กะฮีแอ เร โซอี ||  เย บโฮเตรา โลจีแอ บาตี เมล นา โฮอี ||๗||  ตาต มิแล พนุ ตาต โก เลว็ ลิแว โก ต่าแว ||  คุร 
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ประสาดี ยาณีแอ ตอ อนัป๋อ ปาแว ||๘||  ปานา วารี โฮย กัร๋ ครั ซาร นา ยาแณ ||  รซีอา โฮแว มุซกั กา ตบั พลู 
ปะชาแณ ||๙||  อะเปโอ ปีแว โย นานกา ปะหราํ ปะหราํ สมาแว ||  แซ่ห์เย  แซ่ห์เย  เมล็ รแฮ่ อะมรา ปัด ปาแว 
||๑o||๑||   ติลงัค ์แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั กีอา กะทา กะห่าณีอา คุร มีต สุณาอีอา ||  บลัฮารี คุร อาปเณ     คุร โก บลั ยาอีอา 
||๑||  อาย  เมล็ คุรซิกข ์อาย  เมล็ ตู เมเร คุรู เก เปอาเร || รเฮา ||  ฮรั เก คุณ ฮรั ป่าวเด เซ คุรู เต ปาเอ ||  ยนิ คุร กา 
ป่าณา มนัเนอา เตน็ กุ๋ม กุ๋ม ยาเอ ||๒||  ยนิ สตัคุร เปอารา เดเคอา เตน็ โก ฮอ วารี ||  ยนิ คุร กี กีตี จากรี เตน็ สดั 
บลัฮารี ||๓||  ฮรั ฮรั เตรา นาม แฮ ดุค เมทณัฮารา ||  คุร เซวา เต ปาอีแอ คุรมุข นิสตารา ||๔||  โย ฮรั นาม ติอ๋ายเด เต 
ยนั ปัรวานา ||  เตน็ วโิทห์ นานกั วาเรอา สดา สดา กรุบานา ||๕||  ซา ฮรั เตรี อุสตตั แฮ โย ฮรั ปรัภ ป่าแว ||  โย 
คุรมุข เปอารา เซวเด เตน็ ฮรั พลั ปาแว ||๖||  ยนิา ฮรั เซตี ปิระห์รี ตินา ญีอ ์ปรัภ นาเล ||  โอย ยปั ยปั เปอารา ยวีเด 
ฮรั นาม สมาเล ||๗||  ยนิ คุรมุข เปอารา เซเวอา เตน็ โก กุ๋ม ยายอา ||  โอย อาป ฉุเท ปัรวาร เซ็ว ซภั ยกตั ฉะดายอา 
||๘||  คุร เปอาแร ฮรั เซเวอา คุร ตัน๋ คุร ตัน่โน ||  คุร ฮรั มารัก ดะเซอา คุร ปุน วดั ปุนโน ||๙||    
     
 โย คุรซิกข ์คุร เซวเด เซ ปุน ปราณี ||  ยนั นานกั เตน็ โก วาเรอา สดา สดา กรุบาณี ||๑o||  คุรมุข ซะคี สเฮลีอา เซ 
อาป ฮรั ป่าอีอา ||  ฮรั ดรักา้ห์ แปนาอีอา ฮรั อาป กลั ลาอีอา ||๑๑||  โย คุรมุข นาม ติอ๋ายเด เตน็ ดรัซนั ดีแย ||  ฮมั 
เตน็ เก จรัณ ปะคาลเด ตู๋ร โก๋ล โก๋ล ปีแย ||๑๒||  ปาน สุปารี คาตีอา มุค บีรีอา ลาอีอา ||  ฮรั ฮรั กะเด นา เจเตโอ ยมั 
ปะกรั จลาอีอา ||๑๓||  ยนิ ฮรั นามา ฮรั เจเตอา ฮิรแด อุร ต่าเร || เตน็ ยมั เนร นา อาวยั คุรซิกข ์คุร เปอาเร ||๑๔||  ฮรั 
กา นาม นิถาน แฮ โกอี คุรมุข ยาแณ ||  นานกั ยนิ สตัคุร เป่เทอา รังค ์รลีอา มาแณ ||๑๕||  สตัคุร ดาตา อาคีแอ ตุส 



767 

กเร ปซาโอ ||  ฮอ คุร วโิทห์ สดั วาเรอา เยน็ ดิตรา นาโอ ||๑๖||  โซ ตัน๋ คุรู ซาบาส แฮ ฮรั เดย ์สเน่ฮา ||  ฮอ เวค เวค 
คุรู วกิเซอา คุร สัตคุร เดฮ้า ||๑๗||  คุร รัสนา อมัฤต โบลดี ฮรั นาม สุห่าว ี ||  ยนิ ซุณ      ซิกคา    คุร มนัเนอา ตินา 
ปุค ซภั ยาว ี||๑๘||  ฮรั กา มารัก อาคีแอ กโฮ่ กิต เบถ็ ยาอีแอ ||  ฮรั ฮรั เตรา นาม แฮ ฮรั ครัจ แล ยาอีแอ ||๑๙||  ยนิ 
คุรมุข ฮรั อาราเถ่อา  เซ ซ่าห์ วดั ดาเณ ||  ฮอ สตัคุร โก สัด วาเรอา คุร บจนั สมาเณ ||๒o||  ตู ธากรุ ตู ซาเฮโบ ตูแฮ 
เมรา มีรา ||  ตุตถฺ ป่าแว เตรี บนัดฺกี ตู คุณี กะฮีรา ||๒๑||  อาเป   ฮรั เอก็ รังค ์แฮ อาเป   บโฮ่ รังกี ||  โย เตส็ ป่าแว 
นานกา ซาอี กลั จงักี ||๒๒||๒||     
 ติลงัค ์แม่ห์ลา ๙ กาพี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เจตนา แฮ ตอ เจต แล เน็ส เดน็ แม ปรานี ||  ชิน ชิน ออตถฺ เบหาต แฮ พแูท กทั เยว็ 
ปานี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กนุ กาเฮ นา กาวฮี มูรัค อเกอานา ||  จู่แธ ลาลจั ลาก แก แน่ห์ มรัน ปะชานา ||๑||  อจัยฺฮู กชั 
บิกเรโอ นฮี โย ปรัภ กนุ กาแว ||  กโฮ่ นานกั เตห์้ ปะยนั เต นิรแภ ปัด ปาแว ||๒||๑||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๙ ||  ยาก เล่โฮ 
เร มนา ยาก เล่โฮ กฮ่า กาพลั โซยอา ||  โย ตนั อุปเยอา ซงัค ์ฮี โซ ป๋ี ซงัค ์นา โฮยอา ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา สุต บนัถฺ 
ยนั เห็ต ยา เซ็ว กีนา ||  ญีโอ ชูเทโอ ยบั เดห์้ เต ดาร อคนั แม ดีนา ||๑||    
     
 ยวีตั โล บิวฮาร แฮ ญกั โก ตุม ยาโน ||  นานกั ฮรั กนุ กาย แล ซภั สุพนั สะมาโน ||๒||๒||  ติลงัค ์แม่ห์ลา ๙ ||  ฮรั 
ยสั เร มนา กาย แล โย ซงักี แฮ เตโร ||  ออซรั บีโต ยาต แฮ กะเฮโอ มาน แล เมโร ||๑|| รเฮา ||  ซมัปัต รัท ตัน๋ ราจยฺ 
เซ็ว อตั เน่ห์ ลกายโอ ||  กาล พาส ยบั กลั ปะรี ซภั เป่ยโอ ปรายโอ ||๑||  ยาน บูจฉฺ แก บาวเร แต กาจยฺ บิกาเรโอ ||  
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ปาป กะรัต สุกเจโอ นฮี แน่ห์ กรับ นิวาเรโอ ||๒||  เยห์่ เบถ็ คุร อุปเดเซอา  โซ ซุน เร ป่าอี ||  นานกั แกฮ้ตั ปุการ แก 
กะโฮ ปรัภ ซรันาอี ||๓||๓||     
 ติลงัค ์บาณี ปักตา กี กะบีร ญี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เบด กะเตบ อิพฺตรา ป่าอี ดิล กา พิกรั นา ยาย ||  ทุก 
ดมั กรารี โย กแร่ห์ ฮาเยร็ ฮยรู คุดาย ||๑||  บนัเด โคจยฺ ดิล ฮรั โรจยฺ นา เพร็ ปะเรซานี ม่าเฮ ||  เอห์้  โย ดุนีอา เซ่ฮรั 
เมลา ดสัตฺกีรี น่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  ดะโรก ปัร ปัร คุซี โฮย เบคะบรั บาด บกา้ห์ ||  หกั สจั คาลกั คลกั มิอาเน เซอาม 
มูรัต น่าเฮ ||๒||  อสัมาน เมอาเน ลฮงัค ์ดรีอา กซุลั กรัดนั บูด ||  กรั พะกรั ดาเอม็ ลาย จสัเม แยห์ ตะฮ่า มอยดู ||๓||  
อล่าห์ ปากงั ปาก แฮ สกั กะโร เย ดูซรั โฮย ||  กะบีร กะรัม กรีม กา โอห์้  กแร ยาแน โซย ||๔||๑||   นามเดว ญี ||  แม 
อนัถเล กี เทก เตรา นาม คุนดฺการา ||  แม กะรีบ แม มสักีน เตรา นาม แฮ อถ่ารา ||๑|| รเฮา ||  กรีมาน ํรฮีมาน ํอล่าห์ ตู 
กะนี ||  ฮายฺรา ฮยรู ดรั เปส ตูน ํมนี ||๑||  ดรีเอา ตู เดฮนัดฺ ตู บิซีอาร ตู ตะนี ||  เดห์้ เล่ห์ เอก ตูน ํดิกรั โก นฮี ||๒||  ตูน ํ
ดานาน ํตูน ํบีนาน ํแม บีจาร เกอา กรี ||  นาเม เจ สุอามี บคัซนัดฺ ตูน ํฮรี ||๓||๑||๒||  หะเล ญาราน ํหะเล ญาราน ํ
คุสคบัรี ||  บลั บลั เยาน ํฮอ บลั บลั เยาน ํ||  นีกี เตรี บิการี อาเล เตรา เนา ||๑|| รเฮา ||  กยุา อามดั กยุา รัพตี กยุา เม รว ี
||  ดะวาริกา นกัรี ราส บุโกอี ||๑||  คูบ เตรี ปักรี มีเธ เตเร โบลฺ ||  ดะวาริกา นกัรี กาเฮ เก มโกล ||๒||  จนัดี ฮยาร 
อาลมั  เอกลั คานาน ํ||  ฮมั จินี ปาตซ่าห์ ซานวํเล บรันาน ํ||๓||  อสัปัต กจัปัต นะแรห์ นรินดฺ ||  นาเม เก สวามี   มีร 
มุกนัดฺ ||๔||๒||๓||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
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 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||    
 ป่านดา โต๋ย แบส ตู่ป เดโวห์ ตอ ดูแถ่ โก ยาโวห์ ||  ดูตถฺ กะรัม พนุ สุรัต สมาเอณ็ โฮย นิราส ยมาโวห์ ||๑||  
ยปัโปห์ ตา เอโก นามา ||  อวรั นิราพลั กามา ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มนั อีที หาท กแร่ห์ พนุ เนตะโร นีด นา อาแว   ||  
รัสนา นาม ยปัโปห์ ตบั มทีแอ เอน็ เบถ็ อมัฤต ปาโวห์ ||๒||  มนั ซมัปัท เยต็ สตั ซรั นาวณั ป่าวนั ปาตี ตริปัต กเร ||  
ปูญา ปราณ เซวกั เย เซเว เอน็ห์ เบถ็ ซาฮิบ รวตั รแฮ่ ||๓||  แกห์้เด กแฮ่ กะเฮ แกห์้ ยาแวห์ ตุม ซรั อวรฺั นา โกอี ||  
ปะกตั ฮีณ นานกั ยนั ยาํแป ฮอ ซาล่าฮี สจัจา โซอี ||๔||๑||    
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อนัตรั วสัแซ นา บา้ฮรั ยาย ||  อมัฤต โฉด กาเฮ บิค คาย ||๑||  แอซา      กิอาน ยปัโปห์ มนั เมเร ||  โฮโวห์ จากรั 
ซาเจ เกเร ||๑|| รเฮา ||  กิอาน คิอ๋าน ซภั โกอี รแว ||  บานถํนั บานเํถ่อา ซภั ญกั ปะแว ||๒||  เซวา กเร โซ จากรั โฮย ||  
ยลั ทลั มฮีอลั เราว ์รเฮอา โซย ||๓||  ฮมั นฮี จงัเก บุรา นฮี โกย ||  ปรัณวตั นานกั ตาเร โซย ||๔||๑||๒||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๖    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อุยลั แกฮา จิลกัณา โก่ทิม กาลรี มสั ||  โต่เตอา ยธฺู นา อุตแร เย โซ โต่วา เตส็ ||๑||  สะยณั เซอี นาล แม จลัเดอา นาล 
จลนัห์ ||  ยแิท เลคา มงักีแอ ติแท คะเร ดิซนั ||๑|| รเฮา ||  โกเธ มนัดปั มารีอา ปาโซห์ จิตวอีาฮา ||  ดะธีอา กมั นา 
อาวนีห์ วโิจห์ ซคัณีอาฮา ||๒||  บกักา บกัเก กปัเร ตีรัท มัน่ฉฺ วะซนัห์ ||  กทุ กทุ ยอีา คาวเณ บกัเก นา กะฮีอนัห์ ||๓||  
ซิมมลั รุค สะรีร แม แมยนั เดค ปุลนัห์ ||  เซ พลั กมั นา อาวนีห์ เต คุณ แม ตนั ฮนัห์ ||๔||  อนัถฺแล ป๋ารฺ อุธายอา 
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ดูกรั วาท บฮุต ||  อคี โลรี นา ลฮ่า ฮอ จรั ลัง่ฆา กิต ||๕||  จากรีอา จงักิอาอีอา อวรั เซอาณปั กิต ||  นานกั นาม 
สะมาล ตูน ํบะถ่า ฉุแทห์ เยต็ ||๖||๑||๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  ยปั ตปั กา บนัถฺ เบระลา เยต็ ลัง่แฆห์ วเฮลา ||  นา ซรัวรั 
นา *อูชแล แอซา      ปันทฺ สุเฮลา ||๑||  เตรา เอโก นาม มนัยธฺีรา รัตตา เมรา โจลา สดั รังค ์โด่ลา ||๑|| รเฮา ||  ซายนั 
จลัเล เปอาเรอา เกว็ เมลา โฮอี ||  เย คุณ โฮแวห์่ กนัธะรีแอ เมเลกา โซอี ||๒||  มิเลอา โฮย นา วชุีแร เย มิเลอา โฮอี ||  
อาวา  กอณ นิวาเรอา แฮ ซาจา โซอี ||๓||  ห่อแม มาร นิวาเรอา ซีตา แฮ โจลา ||  คุร บจันี พลั ปายอา แซ่ห์ เก อมัฤต 
โบลา ||๔||  นานกั กะแฮ สเฮรีโฮ สะโฮ คะรา เปอารา ||  ฮมั แซ่ห์ เกรีอา ดาซีอา ซาจา คซมั ฮมารา ||๕||๒||๔||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๑ ||  ยนิ โก ป่านแด เป๋า ตินา สวารซี ||  ซูคี กแร ปเซา ดูค วซิารซี ||  แซ่ห์ซา มูเล น่าเฮ ซรัปัร ตารฺซี ||๑||  
ตินาห์ มิเลอา คุร อาย  ยนิ โก ลีเคอา ||  อมัฤต ฮรั กา เนา เดแว ดีเคอา ||  จาแลห์ สตัคุร ป๋าย ปะแวห์่ นา ป่ีเคอา ||๒||  
ยา โก แม่ฮลั ฮยรู ดูเย นิแว กิส ||  ดรั ดรัวาณี น่าเฮ มูเล ปุช เตส็ ||  ฉุแท ตา แก โบลฺ ซาฮิบ นะดรั ยสิ ||๓||  กัล่เล 
อาเณ อาป ยสิ น่าฮี ดูยา มแต โกย ||  ด่าเฮ อุซาเร  ซาจยฺ ยาแณ ซภั โซย ||  เนา นานกั บคัศีส นดัรี กะรัม โฮย || 
||๔||๓||๕||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  ป่านดา หะชา โซย โย เตส็ ป่าวซี ||  ป่านดา อตั มลีณ โต่ตา หะชา นา โฮยซี ||  คุรู ดุอาแร โฮย 
โซ่ฉ่ี ปายซี ||  เอต ดุอาแร โต๋ย หะชา โฮยซี ||  แมเล หะเช กา วจีาร อาป วรัตายซี ||  มตั โก ยาแณ ยาย อะแก ปายซี ||  
เยเ่ฮ กะรัม กมาย เตฮ้า โฮยซี ||  อมัฤต ฮรั กา เนา อาป วรัตายซี ||  จเลอา ปัต เซ็ว ยนมั สวาร วายา วายซี ||  มาณสั 
เกอา เวจารา เตห์้ โลก สุณายซี ||  นานกั อาป นิฮาล ซภั กลุ ตารฺซี ||๑||๔||๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  โยกี โฮแว โยกแว 
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โป่กี โฮแว คาย ||  ตะปีอา โฮแว ตปั กเร ตีรัท มลั มลั นาย ||๑||  เตรา สดัรา  สุณีแย ป่าอี เย โก บแฮ อลาย ||๑|| รเฮา ||  
แยซา บีแย โซ ลุเณ โย คทัเท โซ คาย ||  อะแก ปุช นา โฮวยั เย ซณั นีซาแณ ยาย ||๒||  แตโซ แยซา กา้ดีแอ แยซี การ 
กมาย ||  โย ดมั จิต นา อาวยั โซ ดมั บิรทา ยาย ||๓||  เอห์้ ตนั เวจี แบ กรี เย โก เลย วกิาย ||  นานกั กมั นา อาวยั เยต็ 
ตนั น่าฮี สจัจา เนา ||๔||๕||๗||    
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๗   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  โยก นา คินทา โยก นา ดนัแด โยก นา ปะซมั จราอีแอ ||  โยก นา มุนดี มูนดฺ 
มุดายแอ โยก นา ซิงงี  วาอีแอ ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั รฮีแอ โยก ยกุตั เอว็ ปาอีแอ ||๑||  กะลี โยก นา โฮอี ||  เอก 
ดริสทฺ กรั ซมัซรั ยาแณ โยกี กะฮีแอ โซอี ||๑|| รเฮา ||  โยก นา บา้ฮรั มรี มซาณี โยก นา ตารี ลาอีแอ ||  โยก นา เดส 
ดิซนัตรั ปะวแิอ โยก นา ตีรัท นาอีแอ ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั รฮีแอ โยก ยกุตั เอว็ ปาอีแอ ||๒||  สตัคุร เป่แท ตา 
แซ่ห์ซา ตูแท ต่าวตั วรัจยฺ รฮาอีแอ ||  นิฉรั จะแร แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น ลาแก กัร๋ ฮี ปัรจา ปาอีแอ ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั 
รฮีแอ โยก ยกุตั เอว็ ปาอีแอ ||๓||  นานกั ยวีเตอา มรั รฮีแอ แอซา      โยก กมาอีแอ ||  วาเย บาโฉ่ห์ ซิงงี  วาแย ตอ 
นิรภอ ปัด ปาอีแอ ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั รฮีแอ โยก ยกุตั ตอ ปาอีแอ ||๔||๑||๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  กอณ ตราย ี
กวณั ตุลา เตรา กวณั สะราพ บุลาวา ||  กอณ คุรู แก แป้ห์ ดีเคอา เลวา แก แป้ห์ มุล กราวา ||๑||    
     
 เมเร ลาล ญีโอ เตรา อนัตฺ นา ยาณา ||  ตูน ํยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปุร ลีณา ตูน ํอาเป   สรับ   สมาณา ||๑|| รเฮา ||  มนั 
ตาราย ีจิต ตุลา เตรี เซว สะราพ กมาวา ||  กทั ฮี ป่ีตรั โซ สะโฮ โตลี เอน็ เบถ็ จิต รฮาวา ||๒||  อาเป   กนัดา โตลฺ 
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ตราย ีอาเป   โตลณัฮารา ||  อาเป   เดแค อาเป   บูแฉ่ อาเป   แฮ วณัยารา ||๓||  อนัถฺลา นีจ ยาต ปัรเดซี คิน อาแว   
เตล็ ยาแว ||  ตา กี ซงัคตั นานกั แร่ห์ดา เกว็ กรั มูรา ปาแว ||๔||๒||๙||     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั ราม นาม อาราเถ่อา  คุร สบดั คุรู คุร เก ||  ซภั อิชา มนั ตนั ปูรีอา ซภั จูกา ดรั ยมั เก ||๑||  เมเร มนั คุณ กาโวห์่ 
ราม นาม ฮรั เก ||  คุร ตุแธ มนั ปัรโบเถ่อา ฮรั ปีอา รัส กทัเก ||๑|| รเฮา ||  สัตซงัคตั อูตมั สตัคุร เกรี กนุ กาแว ฮรั 
ปรัภ เก ||  ฮรั กิรปา ต๋าร เมโล่ห์ สตัซงัคตั ฮมั โต่แวห์่ ปัก ยนั เก ||๒||  ราม นาม ซภั แฮ ราม นามา รัส คุรมตั รัส 
รัสเก ||  ฮรั อมัฤต ฮรั ยลั ปายอา ซภั ลาที เตส็ เตส็ เก ||๓||  ฮมัรี ยาต ปาต คุร สัตคุร ฮมั เวเจโอ ศิร คุร เก ||  ยนั 
นานกั นาม ปะเรโอ คุร เจลา คุร ราโค่ห์ ลาจยฺ ยนั เก ||๔||๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม ปะเยโอ ปุรโคตมั ซภั 
บินเซ ดาลดั ดลัฆา ||  ป๋อ ยนมั มรัณา เมเทโอ คุร สับดี ฮรั อสัเทร็ เซว ซุค ซมัฆา ||๑||  เมเร มนั ปัจยฺ ราม นาม อตั 
ปิระฆา ||  แม มนั ตนั อรัป ตะเรโอ คุร อาแก ศิร เวจ ลีโอ มุล แม่ห์ฆา ||๑|| รเฮา ||  นรัปัต ราเย รังค ์รัส มาแณ่ห์ เบน็ 
นาแว ปะกรั คะเร ซภั กลัฆา ||  ตะรัม ราย ศิร ดนัดฺ ลกานา เพร็ ปัชตาเน หทั พลัฆา ||๒||  ฮรั ราค ราค ยนั กิรัม 
ตุมาเร ซรัณากตั ปุรัค ปรัตปัลฆา ||  ดรัซนั ซนัตฺ เดโฮ ซุค ปาแว ปรัภ โลจฺ ปูร ยนั ตุมฆา ||๓||  ตุม ซมัรัท ปุรัค วดัเด 
ปรัภ สุอามี โม โก กีแย ดาน ฮรั นิมฆา ||  ยนั นานกั นาม มิแล ซุค ปาแว ฮมั นาม วโิทห์ สดั กหุมะกา ||๔||๒||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั นามา ฮรั รัง แฮ ฮรั รัง มยแีธ รัง ||  คุร ตุแธ ฮรั รังค ์จาเรอา เพร็ บฮุร นา โฮว ีป๋ัง ||๑||    
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 เมเร มนั ฮรั ราม นาม กรั รัง ||  คุร ตุแธ ฮรั อุปเดเซอา  ฮรั เป่เทอา เรา นิซงั ||๑|| รเฮา ||  มุนถฺ อิอาณี มนัมุคี เพร็ 
อาวณั ยาณา องั ||  ฮรั ปรัภ จิต นา อายโอ  มนั ดูยา เป๋า แซห์ลงั ||๒||  ฮมั แมลฺ ปะเร โดห์จารีอา ฮรั ราโค่ห์ องักี องั ||  
คุร อมัฤต ซรั เนาลายอา ซภั ลาเท เกล็วคิ ปัง ||๓||  ฮรั ดีนา ดีน ดยัอาล ปรัภ สตัซงัคตั เมโล่ห์ ซงั ||  เมล็ ซงัคตั ฮรั 
รังค ์ปายอา ยนั นานกั มนั ตนั รัง ||๔||๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั กแร่ห์ เน็ต กปัท กมาแวห์่ ฮิรดา ซุถ นา โฮอี ||  
อนัเดน็ กะรัม กแร่ห์ บโฮเตเร สุปแน ซุค นา โฮอี ||๑||  กิอานี คุร เบน็ ปะกตั นา โฮอี ||  โกแร รังค ์กะเด นา จะเเร เย 
โลแจ ซภั โกอี ||๑|| รเฮา ||  ยปั ตปั ซนัยมั วรัต กเร ปูญา มนัมุค โรค นา ยาอี ||  อนัตรั โรค มฮ่า อภิมานา ดูแย ป๋าย 
คุอาอี ||๒||  บา้ฮรั เป๋ค บฮุต จตุราอี มนูอา แดห์้ ดิส ต่าแว ||  ห่อแม เบอาเปอา สบดั นา จีแนห์ เพร็ เพร็ ยนีู อาแว   
||๓||  นานกั นะดรั กเร โซ บูแฉ่ โซ ยนั นาม ติอ๋าเอ ||  คุร ปัรซาดี เอโก บูแฉ่ เอกสั ม่าเฮ สมาย ||๔||๔||    
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุรมตั นกัรี โคจยฺ โคยาอี ||  ฮรั ฮรั นาม ปะดารัท ปาอี ||๑||  เมแร มนั ฮรั ฮรั ซานตฺํ วซาอี ||  ติสนา อคนั บุฉ่ี คิน 
อนัตรั คุร มิเลแอ ซภั ปุค กวาอี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั คุณ กาวา ยวีา เมรี มาอี ||  สตัคุร ดยัอาล คุณ นาม ดริราอี ||๒||  ฮอ ฮรั 
ปรัภ เปอารา ดูด ดูด่าอี ||  สตัซงัคตั เมล็ ฮรั รัส ปาอี ||๓||  ตุ๋ร มสัตกั เลค ลิเค ฮรั ปาอี ||  คุร นานกั ตุธา เมแล ฮรั 
ป่าอี ||๔||๑||๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั กริปา กเร มนั ฮรั รังค ์ลาย ||  คุรมุข ฮรั ฮรั นาม สมาเอ ||๑||  ฮรั รังค ์ราตา 
มนั รังค ์มาเณ ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ เดน็ ราตี ปูเร คุร แก สบดั สมาเณ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั รังค ์โก โลแจ ซภั โกอี ||  คุรมุข 
รังค ์จะลูลา โฮอี ||๒||  มนัมุค มุกตัถฺ นรั โกรา โฮย ||    
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 เย โซ โลแจ รังค ์นา โฮแว โกย ||๓||  นะดรั กเร ตา สตัคุร ปาแว ||  นานกั ฮรั รัส ฮรั รังค ์สมาแว ||๔||๒||๖||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๔ ||  เยห์่วา ฮรั รัส รฮี อะขาย ||  คุรมุข ปีแว แซ่ฮจัยฺ สมาย ||๑||  ฮรั รัส ยนั จาโคห์ เย ป่าอี ||  ตอ กตั อนตั 
ซาดฺ โลผา่อี ||๑|| รเฮา ||  คุรมตั รัส ราโค่ห์ อุร ต๋าร ||  ฮรั รัส ราเต รังค ์มุราร ||๒||  มนัมุค ฮรั รัส จาเคอา นา ยาย ||  
ห่อแม กแร บฮุตี มิแล สยาย ||๓||  นะดรั กเร ตา ฮรั รัส ปาแว ||  นานกั ฮรั รัส ฮรั คุณ กาแว ||๔||๓||๗||    
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๖   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นีจ ยาต ฮรั ยปัเตอา อุตมั ปัดว ีปาย ||  ปูโช่ห์ บิดรั ดาซี สุแต กิซนั อุตเรอา กัร๋ ยสิ ยาย ||๑||  ฮรั กี อกทั กะทา สุโนห์ 
ยนั ป่าอี เยต็ แซ่ห์ซา ดูค ปูค ซภั แล่ห์ ยาย ||๑|| รเฮา ||  รวิดาส จมาร อุสตตั กเร ฮรั กีรัต นิมคั เอก็ กาย ||  ปะติต ยาต 
อุตมั เป่ยอา จาร วรัน เปย ปัก อาย  ||๒||  นามเดอ ์ปรีต ลกี ฮรั เซตี โลก ชีปา กะแฮ บุลาย ||  คตัตรี บราห์มณั เป็ธ เด 
โชเด ฮรั นามเดว็ ลีอา มุค ลาย ||๓||  ยติเน ปะกตั ฮรั เซวกา มุค อธัสธั ตีรัท เตน็ ติลกั กะด๋าย ||  ยนั นานกั เตน็ โก 
อนัเดน็ ปัรเซ เย กริปา กเร ฮรั ราย ||๔||๑||๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ตินีห์ อนัตรั ฮรั อาราเถ่อา  ยนิ โก ตุ๋ร ลิเคอา ลิคตั 
ลิลารา ||  เตน็ กี บคีลี โกอี เกอา กเร ยนิ กา องัค ์กเร เมรา ฮรั กรัตารา ||๑||  ฮรั ฮรั ติอ๋าย มนั เมเร มนั ติอ๋าย ฮรั ยนมั 
ยนมั เก ซภั ดูค นิวารันฮารา ||๑|| รเฮา ||  ตุ๋ร ปะกตั ยนา โก บคัเซอา ฮรั อมัฤต ปะกตั ปันด่ารา ||  มูรัค โฮแว โซ อุน  
กี รีส กเร เตส็ หะลตั ปะลตั โม่ห์ การา ||๒||  เซ ปะกตั เซ เซวกา ยนิา ฮรั นาม เปอารา ||  เตน็ กี เซวา เต ฮรั ปาอีแอ 
ศิร นินดกั แก ปแว ชารา ||๓||  ยสิ กัร๋ วิระตี โซอี ยาแณ ยกตั คุร นานกั ปูช กแร่ห์ บีจารา ||  จะโฮ่ ปีรี อาด ยกุาด 
บคีลี กิแน นา ปายโอ ฮรั เซวกั ป๋าย นิสตารา ||๔||๒||๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ยแิท ฮรั อาราถ่ีแอ ติแท ฮรั เมต็ สฮาอี  ||    
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 คุร กิรปา เต ฮรั มนั วสัแซ โห่รัต เบถ็ เลยอา นา ยาอี ||๑||  ฮรั ตัน๋ ซนัจีแอ ป่าอี ||  เย หะลตั ปะลตั ฮรั โฮย สคาอี 
||๑|| รเฮา ||  สตัซงัคฺตี ซงัค ์ฮรั ตัน๋ คทีแอ โฮรฺ แท โห่รัต อุปาย ฮรั ตัน๋ กิแต นา ปาอี ||  ฮรั รัตแน กา วาปารีอา ฮรั 
รตนั ตัน๋ วฮิาเฉ่ กะแจ เก วาปารีเอ วาก ฮรั ตัน๋ เลยอา นา ยาอี ||๒||  ฮรั ตัน๋ รตนั ยเวฮรั มาณกั ฮรั ตะแน นาล อมัฤต 
เวแล วแต ฮรั ปักตี ฮรั เลว็ ลาอี ||  ฮรั ตัน๋ อมัฤต เวแล วแต กา บีเยอา ปะกตั คาย ครัจ รเฮ่ นิคุแท น่าฮี ||  หะลตั 
ปะลตั ฮรั ตะแน กี ปักตา โก มิลี วเดอาอี ||๓||  ฮรั ตัน๋ นิรภอ สดา สดา อสัเทร็ แฮ ซาจา เอห์้ ฮรั ตัน๋ อคันี ตสักฺแร 
ปาณีแอ ยมัดูแต กิแซ กา กวายอา นา ยาอี ||  ฮรั ตัน๋ โก อุจกักา เนร นา อาวยั ยมั ยากาตี ดนัดฺ นา ลกาอี ||๔||  ซากตี 
ปาป กรั แก บิเคอา ตัน๋ ซนัเจอา ตินา เอก็ เวค็ นาล นา ยาอี ||  ฮลัแต เวจ็ ซากตั โดเฮเล เป๋ย หะโทห์ ฉุรัก เกยอา 
อะแก ปะลตั ซากตั ฮรั ดรักา้ห์ โด่อี นา ปาอี ||๕||  เอส็ ฮรั ตัน๋ กา ซ่าห์ ฮรั อาป แฮ ซนัโตห์ ยสิ โน เดย ์โซ ฮรั ตัน๋ 
ลดั จลาอี ||  เอส็ ฮรั ตะแน กา โตทา กะเด นา อาวยั ยนั นานกั โก คุร โซ่ฉ่ี ปาอี ||๖||๓||๑o||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ยสิ 
โน ฮรั สุประซนั โฮย โซ ฮรั คุณา รแว โซ ปะกตั โซ ปัรวาน ||  เตส็ กี แม่ห์มา เกอา วรันีแอ ยสิ แก ฮิรแด วสัเซอา 
ฮรั ปุรัค ปักหวาน ||๑||  โควนิดฺ คุณ กาอีแอ ญีโอ ลาย สตัคุรู   นาล คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||  โซ สตัคุรู   ซา เซวา สตัคุร กี 
สพลั แฮ ยสิ เต ปาอีแอ ปะรัม นิถาน ||  โย ดูแย ป๋าย ซากตั กามนา อรัท ดุระกนัถฺ สะเรวเด โซ เน่ห์พลั ซภั อเกอาน 
||๒||  ยสิ โน ปัรตีต โฮแว เตส็ กา กาเวอา ทาย ปแว โซ ปาแว ดรักา้ห์ มาน ||  โย เบน็ ปัรตีตี กปัที กรีู กรีู อคี มีทเด 
อุน  กา อุตรั ยายกา จู่ธ กมุาน ||๓||  เยตา ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตรา ตูน ํอนัตรัยามี ปุรัค ปักหวาน ||  ดาซนั ดาส กะแฮ ยนั 
นานกั เยฮ่า ตูน ํกราเอห์ เตฮ้า ฮอ กรี วเคอาน ||๔||๔||๑๑||    
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 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๗    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เตเร กวนั กวนั คุณ แกห์้ แกห์้ กาวา ตู ซาฮิบ คุณี นิถ่านา ||  ตุมรี แม่ห์มา บะรัน นา ซาโก ตูน ํธากรุ อูจ ปักหวา่นา 
||๑||  แม ฮรั ฮรั นาม ตัร๋ โซอี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค เมเร ซาฮิบ แม ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||๑|| รเฮา ||  แม ตาณ 
ดีบาณ ตูแฮ เมเร สุอามี แม ตุตถฺ อาแก อรัดาส ||  แม โฮรฺ เทา น่าฮี ยสิ แป้ห์ กะโร เบนนัตี เมรา ดุค ซุค ตุจฉฺ ฮี ปาส 
||๒||  วเิจ ตัร่ตี วเิจ ปาณี เวจ็ กาซทฺ อคนั ตะรีแย ||  บกัรี ซิงห์ อิกะแต ทาย ราเค มนั ฮรั ยปั ปะหราํ ป๋อ ดูรฺ กีแย ||๓||  
ฮรั กี วเดอาอี เดโคห์ ซนัโตห์ ฮรั นิมาเณอา มาณ เดวาเอ ||  เยว็ ตัร่ตี จรัณ ตเล เต อูปัร อาแว   เตว็ นานกั ซ่าถ ยนา 
ยกตั อาณ ซภั แปรี ปาเอ ||๔||๑||๑๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ตูน ํกรัตา ซภั กิช อาเป   ยาแณห์ เกอา ตุตถฺ แป้ห์ อาค 
สุณาอีแอ ||  บุรา ปะลา ตุตถฺ ซภั กิช ซู่แฉ่ เยฮ่า โก กเร เตฮ้า โก ปาอีแอ ||๑||  เมเร ซาฮิบ ตูน ํอนัตรั กี เบถ็ ยาแณห์ ||  
บุรา ปะลา ตุตถฺ ซภั กิช ซู่แฉ่ ตุตถฺ ป่าแว ติแว บุลาแวห์่ ||๑|| รเฮา ||  ซภั โม่ห์ มายอา สะรีร ฮรั กีอา เวจ็ เดฮี้ มานุค 
ปะกตั กราอี ||  อิกนา สตัคุร เมล ซุค เดแวห์่ เอก็ มนัมุค ตัน่ถฺ ปิทาอี ||๒||  ซภั โก เตรา ตูน ํซภันา กา เมเร กรัเต ตุตถฺ 
ซภันา ศิร ลิเคอา เลค ||  เยฮี่ ตูน ํนะดรั กแร่ห์ เตฮ้า โก โฮแว เบน็ นดัรี น่าฮี โก เป๋ค ||๓||  เตรี วเดอาอี ตูนแํฮ ยาแณห์ 
ซภั ตุตถฺโน เน็ต ติอ๋าเอ ||  ยสิ โน ตุตถฺ ป่าแว เตส็ โน ตูน ํเมแล่ห์ ยนั นานกั โซ ทาย ปาเอ ||๔||๒||๑๓||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิ แก อนัตรั วสัเซอา เมรา ฮรั ฮรั เตน็ เก ซภั โรค กวาเอ ||  เต มุกตั เป๋ย ยนิ ฮรั นาม ติอ๋ายอา เตน็ 
ปวติ ปะรัม ปัด ปาเอ ||๑||  เมเร ราม ฮรั ยนั อาโรค เป๋ย ||  คุร บจันี ยนิา ยปัเปอา เมรา ฮรั ฮรั เตน็ เก ห่อแม โรค เกย 
||๑|| รเฮา ||  บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเดว็ ตแร คุณ โรคี เวจ็ ห่อแม การ กมาอี ||  เยน็ กีเอ ติแซห์ นา เจแตห์ บปัเร ฮรั 
คุรมุข โซ่ฉ่ี ปาอี ||๒||  ห่อแม โรค ซภั ยกตั เบอาเปอา เตน็ โก ยนมั มรัณ ดุค ป่ารี ||    
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 คุร ปัรซาดี โก วริะลา ชูแท เตส็ ยนั โก ฮอ บลัฮารี ||๓||  เยน็ ซิสทฺ ซาย ีโซอี ฮรั ยาแณ ตากา รูป อปาโร ||  นานกั 
อาเป   เวค ฮรั บิกแซ คุรมุข บรัมห์ บีจาโร ||๔||๓||๑๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  กีตา กรัณา สรับ   รยาอี กิช กีแจ เย กรั 
สะกีแอ ||  อาปณา กีตา กิชู นา โฮแว เยว็ ฮรั ป่าแว เตว็ รคีแอ ||๑||  เมเร ฮรั ญีโอ ซภั โก เตแร วสั ||  อะซา โยรฺ น่าฮี 
เย กิช กรั ฮมั ซาแกห์ เยว็ ป่าแว ติแว บคสั ||๑|| รเฮา ||  ซภั ญีโอ เป็นดฺ ดีอา ตุตถฺ อาเป   ตุตถฺ อาเป   กาแร ลายอา ||  
เยฮ่า ตูน ํหุกมั กแร่ห์ เตเ้ฮ โก กะรัม กมาแว เยฮ่า ตุตถฺ ตุ๋ร เลค็ ปายอา ||๒||  ปันจฺ ตตั กรั ตุตถฺ สริสทฺ ซภั ซาย ีโกอี 
เชวา กะเร็ว เย กิช กีตา โฮแว ||  อิกนา สตัคุร เมล ตูน ํบุฉ่าแวห์ เอก็ มนัมุค กแร่ห์ เซ โรแว ||๓||  ฮรั กี วเดอาอี ฮอ 
อาค นา ซากา ฮอ มูรัค มุกตัถฺ นีจาณ ||  ยนั นานกั โก ฮรั บคสั แล เมเร สุอามี ซรัณากตั ปัยอา อะยาณ 
||๔||๔||๑๕||๒๔||     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บายกีรั แยเซ บาย ีปาอี ||  นานา รูป เป๋ค ดิคลาอี ||  ซานกํ อุตาร ถํ้าเมโอ ปาซารา ||  ตบั เอโก เอกงัการา ||๑||  กวนั 
รูป ดริสเทโอ บินซายโอ ||  กะแตห์ เกยโอ โอห์้  กตั เต อายโอ  ||๑|| รเฮา ||  ยลั เต อูแธ่ห์ อเน็ก ตรังกา ||  กเน็ก ปู่ คนั 
กีเน บโฮ่ รังกา ||  บีจยฺ บีจยฺ เดเคโอ บโฮ่ ปัรการา ||  พลั ปาเก เต เอกงัการา ||๒||  แซ่ฮสั กะทา แม่ห์ เอก อากาซ ||  
กทั พเูท เต โอฮี้ ประกาซ ||  ปะรัม โลภ โม่ห์ มายอา วกิาร ||  ปะหราํ ชูเท เต เอกงัการ ||๓||  โอห์้ อบินาซี บินซตั 
น่าฮี ||  นา โก อาแว   นา โก ยาฮี ||  คุร ปูแร ห่อแม มลั โต่อี ||  กโฮ่ นานกั เมรี ปะรัม กตั โฮอี ||๔||๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา 
๕ ||  กีตา โลแร่ห์ โซ ปรัภ โฮย ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา น่าฮี โกย ||  โย ยนั เซเว เตส็ ปูรัน กาจยฺ ||  ดาส อปัเน   กี ราโค่ห์ 
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ลาจยฺ ||๑||  เตรี สรัณ ปูรัน ดยัอาลา ||  ตุจฉฺ เบน็ กวนั กเร ปรัตปาลา ||๑|| รเฮา ||  ยลั ทลั มฮีอลั รเฮอา ป่ัรปูร ||  นิกทั 
วสัแซ น่าฮี ปรัภ ดูรฺ ||  โลก ปะตีอาแร กะชู นา ปาอีแอ ||  สาจ ลแก ตา ห่อแม ยาอีแอ ||๒||    
     
 ยสิ โน ลาย เลย โซ ลาแก ||  กิอาน รตนั อนัตรั เตส็ ยาแก ||  ดุระมตั ยาย ปะรัม ปัด ปาเอ ||  คุร ปัรซาดี นาม ติอ๋าเอ 
||๓||  โดย กรั โยร กะโร อรัดาส ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา อาแณห์ ราส ||  กรั กิรปา อปันี ปักตี ลาย ||  ยนั นานกั ปรัภ สดา 
ติอ๋าย ||๔||๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ โซห่ากนั โย ประภู ปะชาแน ||  มาแน หุกมั ตะแย อภิมาแน ||  ปริแอ เซ็ว ราตี 
รลีอา มาแน ||๑||  ซุน ซะคีเอ  ปรัภ มิลณั นีซานี ||  มนั ตนั อรัป ตจัยฺ ลาจยฺ โลกานี ||๑|| รเฮา ||  ซะคี สเฮลี โก 
ซมัหยา่แว ||  โซอี กมาแว โย ปรัภ ป่าแว ||  ซา โซห่ากณั องักฺ สมาแว ||๒||  กรับ กะเฮลี แม่ฮลั นา ปาแว ||  เพร็ 
ปัชตาแว ยบั แรณ บิห่าแว ||  กรัมฮีณ มนัมุค ดุค ปาแว ||๓||  บิโน กรี เย ยาณา ดูรฺ ||  ปรัภ อบินาซี รเฮอา ป่ัรปูร ||  
ยนั นานกั กาแว เดค ฮดูร ||๔||๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กแร่ห์ วสั คุร กีนา ฮอ กัร๋ กี นารฺ ||  ดสั ดาซี กรั ดีนี ปะตาร ||  
สกลั สมกัรี แม กัร๋ กี โยรี ||  อาส เปอาซี เป็ร โก โลรี ||๑||  กวนั กฮ่า กนุ กนัตฺ เปอาเร ||  ซุฆรั สะรูป ดยัอาล มุราเร 
||๑|| รเฮา ||  สตั ซีการ ป๋อ อนัยนั ปายอา ||  อมัฤต นาม ตาํโบลฺ มุค คายอา ||  กงักนั บสัตรึ แกห์้เน บเน สุห่าเว ||  ตัน๋ 
ซภั ซุค ปาแว ยาน ํเป็ร กัร๋ อาแว   ||๒||  คุณ กามณั กรั กนัตฺ รีฉ่ายอา ||  วสั กรั ลีนา คุร ปะรัม จุกายอา ||  ซภั เต อูจา 
มนัดรั เมรา ||  ซภั กามณั เตอากี ปเร็ว ปรีตมั เมรา ||๓||  ปรักเทอา ซูร โยต อุยอีารา ||  เซจยฺ วชิาอี สรัถ อปารา ||  
เนาว ์รังค ์ลาล เซจยฺ ราวณั อายอา  ||  ยนั นานกั เป็ร ตัน๋ เมล็ ซุค ปายอา ||๔||๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  อุมเกโอ ฮีโอ 
มิลนั ปรัภ ตาอี ||  โคยตั จเรโอ เดโค ปริแอ ยาอี ||  ซุนตฺ สเดสโร ปริแอ กแร่ห์ เซจยฺ วชิาอี ||  ปะหราํ ปะหราํ อายโอ  
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ตอ นะดรั นา ปาอี ||๑||  กิน เบถ็ ฮีอโร ต่ีแร นิมาโน ||  เมล็ ซายนั ฮอ ตุจฉฺ กรุบาโน ||๑|| รเฮา ||  เอกา เซจยฺ วชีิ ตัน๋ 
กนัตา ||  ตัน๋ ซูตี เป็ร สดั ยากนัตา ||  ปีโอ มดัโร ตัน๋ มตัวนัตา ||  ตัน๋ ยาแก เย เป็ร โบลนัตา ||๒||  ไป๋ นิราซี บฮุต เดน็ 
ลาเก ||  เดส ดิซนัตรั แม สกัเล จ่าเก ||    
     
 คิน แร่ฮนั นา ปาโว เบน็ ปัก ปาเก ||  โฮย กริปาล ปรัภ มิแล่ห์ สป่าเก ||๓||  เป่ยโอ กริปาล สตัซงัค ์มิลายอา ||  บูฉ่ี 
ตะปัต กะแรห์ เป็ร ปายอา ||  สกลั ซีการ ฮุณ มุแฉ่ห์ โซฮายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร ปะรัม จุกายอา ||๔||  แยห์ เดคา แตห์้ 
เป็ร แฮ ป่าอี ||  โคเลห์โอ กะปาท ตา มนั แธห์ราอี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  เกอา คุณ เตเร ซาร 
สะหม่าลี โม่ห์ นิรกนุ เก ดาตาเร ||  แบ ครีด เกอา กเร จตุราอี เอห์้ ญีโอ เป็นดฺ ซภั ทาเร ||๑||  ลาล รังกีเล ปรีตมั 
มนัโม่ฮนั เตเร ดรัซนั โก ฮมั บาเร ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ดาตา โม่ห์ ดีน เปข่ารี ตุมห์ สดา สดา อุปกาเร ||  โซ กิช น่าฮี เย 
แม เต โฮแว เมเร ธากรุ อะกมั อปาเร ||๒||  เกอา เซว กมาโว เกอา แกห์้ รีฉ่าโว เบถ็ กิต ปาโว ดรัซาเร ||  เมต็ นฮี 
ปาอีแอ อนัตฺ นา ลฮีแอ มนั ตรัแซ จรันาเร ||๓||  ปาโว ดาน ด่ีธ โฮย มาโก มุค ลาแก ซนัตฺ เรนาเร ||  ยนั นานกั โก คุร 
กิรปา ต่ารี ปรัภ หาท เดย ์นิสตาเร ||๔||๖||    
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เซวา โทรี มากนั บฮุตา ||  แม่ฮลั นา ปาแว แกห์้โต ปฮุตา ||๑||  โย ปริแอ มาเน เตน็ กี รีซา ||  กเูร มูรัค กี ห่าธีซา ||๑|| 
รเฮา ||  เป๋ค ดิคาแว สจั นา กมาแว ||  แกห์้โต แม่ห์ลี นิกทั นา อาแว   ||๒||  อตีต สดาเอ มายอา กา มาตา ||  มนั นฮี 
ปรีต กะแฮ มุค ราตา ||๓||  กโฮ่ นานกั ปรัภ บิโน สุนีแย ||  กจุลั กะโธรฺ กามี มุกตั กีแย ||๔||  ดรัซนั เดเค กี วเดอาอี ||  
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ตุมห์ ซุค ดาเต ปุรัค สุผา่อี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๗||  ซู่ฮี     มฮาล ๕ ||  บุเร กาม โก อูฐ คโลยอา ||  นาม กี เบลา แป แป 
โซยอา ||๑||  ออซรั อปันา บูแฉ่ นา อิอานา ||  มายอา โม่ห์ รังค ์ลปัทานา ||๑|| รเฮา ||  โลภ แล่ฮรั โก บิกสั พลู แบธา ||  
ซ่าถ ยนา กา ดะรัส นา ดีธา ||๒||  กบัฮู นา ซมัแฉ่ อเกอาน กวารา ||  บฮุร บฮุร ลปัเทโอ ยนัยารา ||๑|| รเฮา ||  บิแค 
นาด กะรัน ซุณ      ป่ีนา ||  ฮรั ยสั ซุนตฺ อาลซั มนั กีนา ||๓||  ดริสทฺ น่าฮี เร เปคตั อนัเถ่ ||  โฉด ยา่เฮ จู่เธ ซภั ตัน่เถ่ 
||๑|| รเฮา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ บคสั กรีแย ||    
     
 กรั กิรปา โม่ห์ ซ่าถซงัค ์ดีแย ||๔||  ตอ กิช ปาอีแอ โย โฮอีแอ เรนา ||  ยแิซห์ บุฉ่าเอ เตส็ นาม แลนา ||๑|| รเฮา 
||๒||๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กัร๋ แม่ห์ ธากรุ นะดรั นา อาแว   ||  กลั แม่ห์ ป้าฮณั แล ลทักาแว ||๑||  ป่ัรเม ปู่ ลา ซากตั 
พิรตา ||  นีร วโิรแล คปั คปั มรัตา ||๑|| รเฮา ||  ยสิ ป้าฮณั โก ธากรุ แกห์้ตา ||  โอห์้ ป้าฮณั แล อุส โก ดุบตา ||๒||  
กแุนห์การ ลูณ ฮรามี ||  ป้าฮณั นาว นา ปารฺกิรามี ||๓||  คุร เมล็ นานกั ธากรุ ยาตา ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูรัน บิถ่าตา 
||๔||๓||๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ลาลนั ราเวอา กวนั กะตี รี ||  ซะคี บตาโวห์่ มุแฉ่ห์ มตี รี ||๑||  ซูฮบั ซูฮบั ซู่ห์ว ี|| อปัเน 
ปรีตมั แก รังค ์รัตตี ||๑|| รเฮา ||  ปาว มโลโว ซงัค ์แนน ปะตีรี ||  ยะฮา ปะธาโวห์ เยาน ํตะตี รี ||๒||  ยปั ตปั ซนัยมั 
เดว็ ยตี รี ||  เอก็ นิมคั มิลาโวห์่ โม่ห์ ปราณปะตี รี ||๓||  มาณ ตาณ อหัม่บุธ หะตี รี ||  ซา นานกั โซหากวตี รี 
||๔||๔||๑o||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ตูน ํยวีนั ตูน ํปราน อถ่ารา ||  ตุจฉฺ ฮี เปค เปค มนั ซาถ่ารา ||๑||  ตูน ํซายนั ตูน ํปรีตมั 
เมรา ||  จิแตห์ นา บิสแร่ห์ กาฮู เบรา ||๑|| รเฮา ||  แบ ครีด ฮอ ดาสฺโร เตรา ||  ตูน ํป่าโร ธากุร คุณี กะเฮรา ||๒||  โกท 
ดาส ยา แก ดรับาเร ||  นิมคั นิมคั วสัแซ เตน็ห์ นาเล ||๓||  ฮอ กิช น่าฮี ซภั กิช เตรา ||  โอต โปต นานกั ซงัค ์บเซรา 
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||๔||๕||๑๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซูค แม่ฮลั ยา เก อูจ ดุอาเร ||  ตา แม่ห์ วาแซ่ห์ ปะกตั เปอาเร ||๑||  แซ่ฮจัยฺ กะทา 
ปรัภ กี อตั มีธี ||  วิระแล กาฮู เนตะโรห์ ดีธี ||๑|| รเฮา ||  แตห์้ กีต นาด อคาเร  ซงักา ||  อูฮา ซนัตฺ กแร่ห์ ฮรั รังกา 
||๒||  แตห์้ มรัณ นา ยวีณั โศก นา ฮรัคา ||  สาจ นาม กี อมัฤต วรัคา ||๓||  โกฮจัยฺ กะทา เอห์้  คุร เต ยาณี ||  นานกั 
โบแล ฮรั ฮรั บาณี ||๔||๖||๑๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก ดะรัส ปาป โกท อุตาเร ||  เป่ทตั ซงัค ์เอห์้ เป่าวย์ลั ตาเร 
||๑||  โอย ซายนั โอย มีต เปอาเร ||  โย ฮมั โก ฮรั นาม จิตาเร ||๑|| รเฮา ||  ยา กา สบดั ซุนตฺ ซุค ซาเร  ||  ยา กี แท่ฮลั 
ยมัดูต บิดาเร ||๒||  ยา กา ต่ีรัก เอส็ มแน่ห์ สถ่าเร ||  ยา แก ซิมรัณ มุค อุยะลาเร ||๓||  ปรัภ เก เซวกั ปรัภ อาป สวาเร 
||  สรัณ นานกั เตน็ห์ สดั บลัฮาเร ||๔||๗||๑๓||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  แร่ฮณั นา ปาแวห์ ซุรฺ นรั เดวา ||  อูฐ ซิถ่าเร กรั มุน ยนั เซวา ||๑||  ยวีตั เปเค ยนีิห์ ฮรั ฮรั 
ติอ๋ายอา ||  ซ่าถซงัค ์ตินีห์ ดรัซนั ปายอา ||๑|| รเฮา ||  บาทซ่าห์ ซ่าห์ วาปารี มรันา ||  โย ดีแซ โซ กาแลห์ ครันา ||๒||  
กแูร โม่ห์ ลปัท ลปัทานา ||  โฉด จเลอา ตา เพร็ ปัชตานา ||๓||  กริปา นิถาน นานกั โก กแร่ห์ ดาต ||  นาม เตรา ยปี 
เดน็ ราต ||๔||๘||๑๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กทั กทั อนัตรั ตุแมห์ บซาเร ||  สกลั สมกัรี ซูต ตุมาเร ||๑||  ตูน ํปรีตมั ตูน ํ
ปราน อถ่าเร ||  ตุม ฮี เปค เปค มนั บิกซาเร ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก โยน ปะหราํ ปะหราํ ปะหราํ ห่าเร ||  โอท กะฮี อบั 
ซ่าถ ซงักาเร ||๒||  อะกมั อะโกจรั อลคั อปาเร ||  นานกั ซิมแร เดน็ แรนาเร ||๓||๙||๑๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กวนั 
กาจยฺ มายอา วเดอาอี ||  ยา โก บินซตั บาร นา กาอี ||๑||  เอห์้ สุปนา โซวตั นฮี ยาแน ||  อเจต บิวสัทา แม่ห์ ลปัทาแน 
||๑|| รเฮา ||  มฮ่า โม่ห์ โม่เฮโอ กาวารา ||  เปคตั เปคตั อูฐ ซิถ่ารา ||๒||  อูจ เต อูจ ตา กา ดรับารา ||  กอี ยนัตฺ บินาห์ 
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อุปารา  ||๓||  ดูซรั โฮอา นา โก โฮอี ||  ยปั นานกั ปรัภ เอโก โซอี ||๔||๑o||๑๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั ตา 
โก ฮอ ยวีา ||  จรัณ กมลั เตเร โต๋ย โต๋ย ปีวา ||๑||  โซ ฮรั เมรา อนัตรัยามี ||  ปะกตั ยนา แก ซงัค ์สุอามี ||๑|| รเฮา ||  
ซุณ      ซุณ      อมัฤต นาม ติอ่าวา ||  อาธ แป้ฮรั เตเร คุณ กาวา ||๒||  เปค เปค ลีลา มนั อานนัดา ||  คุณ อปารฺ ปรัภ 
ปัรมานนัดา ||๓||  ยา แก ซิมรัน กชั ป๋อ นา เบอาแป ||  สดา สดา นานกั ฮรั ยาแป ||๔||๑๑||๑๗||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  
คุร แก บจนั ริแด คิอ๋าน ต่ารี ||  รัสนา ยาป ยปัโป บนัวารี ||๑||  สพลั มูรัต ดรัซนั บลัฮารี ||  จรัณ กมลั มนั ปราณ 
อถ่ารี ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถ ซงัค ์ยนมั มรัณ นิวารี ||  อมัฤต กะทา ซุณ      กะรัน อถ่ารี ||๒||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ตะยารี 
||  ดริรึ นาม ดาน อิสนาน สุจารี ||๓||  กโฮ่ นานกั เอห์้ ตตั บีจารี ||  ราม นาม ยปั ปารฺ อุตารี ||๔||๑๒||๑๘||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๕ ||  โลภ โม่ห์ มกนั อปัราถ่ี ||    
     
 กรัณฮาร กี เซว นา ซาถ่ี ||๑||  ปะติต ปาวนั ปรัภ นาม ตุมาเร ||  ราค เล่โฮ โม่ห์ นิรกนีุอาเร ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํดาตา 
ปรัภ อนัตรัยามี ||  กาจี เดห์้ มานุค อภิมานี   ||๒||  สุอาด บาด อีรัค  มดั มายอา ||  เอน็ ซงัค ์ลาก รตนั ยนมั กวายอา 
||๓||  ดุค ป่ันยนั ญกัยวีนั ฮรั รายอา ||  สกลั เตอาก นานกั ซรัณายอา ||๔||๑๓||๑๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  เปคตั จาคตั 
กะฮีอตั อนัถ่า สุนีอตั สุนีแอ น่าฮี ||  นิกทั วสัตฺ โก ยาแณ ดูเร ปาปี ปาป กมาฮี ||๑||  โซ กิช กรั เยต็ ฉุแทห์ ปรานี ||  
ฮรั ฮรั นาม ยปั อมัฤต บานี ||๑|| รเฮา ||  โก๋ร แม่ฮลั สดา รังค ์ราตา ||  ซงัค ์ตุหม่าแร กะชู นา ยาตา ||๒||  รัคแคห์ 
โปจาร มาที กา ป่านดา ||  อตั กจีุล มิแล ยมั ดานดํา ||๓||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ บาถ่า ||  มฮ่า กรัต แม่ห์ นิขะรัต ยาตา 
||๔||  นานกั กี อรัดาส สุณีแย ||  ดูบตั ป้าฮนั ปรัภ เมเร ลีแย ||๕||๑๔||๒o||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ยวีตั มแร บุแฉ่ ปรัภ 
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โซย ||  เตส็ ยนั กะรัม ปราปัต โฮย ||๑||  ซุณ      ซายนั เอว็ ดุตรั ตรีแอ ||  เมล็ ซาถู่   ฮรั นาม อุจรีแอ ||๑|| รเฮา ||  เอก 
บินา ดูยา นฮี ยาแน ||  กทั กทั อนัตรั ปารบรัมห์ ปะชาแน ||๒||  โย กิช กแร โซอี ป๋ัล มาแน ||  อาด อนัตฺ กี กีมตั 
ยาแน ||๓||  กโฮ่ นานกั เตส็ ยนั บลัฮารี ||  ยา แก ฮิรแด วแซ่ห์ มุรารี ||๔||๑๕||๒๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปัรเมซรั 
กรัแณฮาร ||  สกลั สริสทฺ โก เด อาถารฺ ||๑||  คุร เก จรัณ กมลั มนั ติอ๋าย ||  ดูค ดะรัด เอส็ ตนั เต ยาย ||๑|| รเฮา ||  
เป่าวย์ลั ดูบตั สตัคุร กา้แด ||  ยนมั ยนมั กา ทูทา กา้แด่ ||๒||  คุร กี เซวา กแร่ห์ เดน็ ราต ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ มนั อาแว   
ซานตฺํ ||๓||  สตัคุร กี เรณ วดัป่ากี ปาแว ||  นานกั คุร โก สดั บลั ยาแว ||๔||๑๖||๒๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  คุร อปัเน   
อูปัร บลั ยาอีแอ ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ฮรั ยสั กาอีแอ ||๑||  ซิมโร โซ ปรัภ อปันา สุอามี ||  สกลั กะทา กา อนัตรัยามี ||๑|| 
รเฮา ||  จรัณ กมลั เซ็ว ลากี ปรีต ||  ซาจี ปูรัน นิรมลั รีต ||๒||  ซนัตฺ ประสาด วสัแซ มนั ม่าฮี ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ 
ยาฮี ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  นานกั มาแก ซนัตฺ รวาลา ||๔||๑๗||๒๓||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ดรัซนั เดค ยวีา คุร เตรา ||  ปูรัน กะรัม โฮย ปรัภ เมรา ||๑||  เอห์้  เบนนัตี ซุณ      ปรัภ เมเร ||  
เดห์้ นาม กรั อปัเณ เจเร ||๑|| รเฮา ||  อปัณี สรัณ ราค ปรัภ ดาเต ||  คุร ประสาด กิแน วริะแล ยาเต ||๒||  สุโนห์ บิโน 
ปรัภ เมเร มีตา ||  จรัณ กมลั วแซ่ห์ เมแร จีตา ||๓||  นานกั เอก กแร อรัดาส ||  วซิรั น่าฮี ปูรัน คุณ ตาส ||๔||๑๘||๒๔||  
ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  มีต ซายนั สุต บนัถปั ป่าอี ||  ยตั กตั เปโค ฮรั ซงัค ์สฮาอี  ||๑||  ยตั เมรี ปัต เมรี ตัน๋ ฮรั นาม ||  ซูค 
แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ บิสราม ||๑|| รเฮา ||  ปารบรัมห์ ยปั แป้ฮรั สน่าห์  ||  โกท อาวถั เตส็ เบถตั น่าเฮ ||๒||  ฮรั จรัน สรัณ 
กรั โกท ฮมาแร ||  กาล กนัทกั ยมั เตส็ นา บิดาแร ||๓||  นานกั ดาส สดา บลัฮารี ||  เซวกั ซนัตฺ รายา ราม มุรารี 
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||๔||๑๙||๒๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  คุณ โคปาล ปรัภ เก เน็ต กา้ฮา ||  อนดั บิโนด มงัคลั ซุค ตา้ฮา ||๑||  จลั ซะคีเอ  
ปรัภ ราวณั ยา่ฮา ||  ซ่าถ ยนา กี จรัณี ป้าฮา ||๑|| รเฮา ||  กรั เบนตี ยนั ตู๋ร บาช่าฮา ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ล่าฮาน ํ||๒||  
มนั ตนั ปราณ ญีโอ อรัปาฮา ||  ฮรั ซิมมรั ซิมมรั มาน โม่ห์ กะทาฮาน ํ||๓||  ดีน ดยัอาล กแร่ห์ อุตซ่าฮา  ||  นานกั 
ดาส ฮรั สรัณ สมาฮา ||๔||๒o||๒๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  แบกนุธฺ นะกรั ยะฮา ซนัตฺ วาซา ||  ปรัภ จรัณ กมลั ริด ม่าเฮ 
นิวาซา ||๑||  ซุณ      มนั ตนั ตุจฉฺ ซุค ดิคลาโว ||  ฮรั อเน็ก บินยนั ตุจฉฺ โปคค ์ปุ่นจาโว ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต นาม ปุ่นจฺ 
มนั ม่าฮี ||  อะจรัจยฺ ซาด ตา เก บรัเน นา ยาฮี ||๒||  โลภ มูอา ตริสนา บุจฉฺ ทากี ||  ปารบรัมห์ กี สรัณ ยนั ตากี ||๓||  
ยนมั ยนมั เก แป๋ โม่ห์ นิวาเร ||  นานกั ดาส ปรัภ กิรปา ต่าเร ||๔||๒๑||๒๗||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  อเน็ก บีก ดาส เก 
ปัรหะเรอา ||  กรั กิรปา ปรัภ อปันา กเรอา ||๑||  ตุแมห์ ฉะดาย ลีโอ ยนั อปันา ||  *อุรัจฉฺ ปะเรโอ ยาล ญกั สุปนา ||๑|| 
รเฮา ||  ปัรบตั โดค มฮ่า บิกราลา ||  คิน แม่ห์ ดูรฺ กีเอ ดยัอาลา ||๒||  โศก โรค บิปัต อตั ป่ารี ||  ดูรฺ ไป๋ ยปั นาม มุรารี 
||๓||  ดริสทฺ ต๋าร ลีโน ลรั ลาย ||    
     
 ฮรั จรัณ กะเฮ นานกั ซรัณาย ||๔||๒๒||๒๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ดีน ฉะดาย ดุนี โย ลาเอ ||  โดฮี สะราอี คุนามี 
กะฮาเอ ||๑||  โย เตส็ ป่าแว โซ ปัรวาณ ||  อาปณี  กดุรัต อาเป   ยาณ ||๑|| รเฮา ||  สจัจา ตะรัม ปุน ปะลา กราเอ ||  ดีน 
แก โตแซ ดุนี นา ยาเอ ||๒||  สรับ   นิรันตรั เอโก ยาแก ||  เยต็ เยต็ ลายอา เตต็ เตต็ โก ลาแก ||๓||  อะกมั อะโกจรั สจั 
ซาฮิบ เมรา ||  นานกั โบแล โบลายอา เตรา ||๔||๒๓||๒๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ปราแตห์กาล ฮรั นาม  อุจารี ||  อีต 
อูต กี โอท สวารี  ||๑||  สดา สดา ยปัปีแอ ฮรั นาม ||  ปูรัน โฮแวห์่ มนั เก กาม ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ อบินาซี แรณ เดน็ 
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เกา ||  ยวีตั มรัต เน่ห์จลั ปาแวห์ เทา ||๒||  โซ ซ่าห์ เซว เยต็ โตท นา อาแว   ||  คาต ครัจตั ซุค อนดั วฮิาแว ||๓||  
ญกัยวีนั ปุรัค ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  คุร ประสาด นานกั นาม ติอ๋ายอา ||๔||๒๔||๓o||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูเร ยบั 
เป๋ย ดยัอาล ||  ดุค บินเซ ปูรัน ไป๋ ก๋าล ||๑||  เปค เปค ยวีา ดะรัส ตุหม่ารา ||  จรัณ กมลั ยาอี บลัฮารา ||  ตุจฉฺ เบน็ 
ธากรุ กวนั ฮมารา ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคตั เซ็ว ปรีต บณั อาอี  ||  ปูรับ กะรัม ลิคตั ตุ๋ร ปาอี ||๒||  ยปั ฮรั ฮรั นาม 
อะจรัจยฺ   ปัรตาป ||  ยาล นา ซาแกห์ ตีเน ตาป ||๓||  นิมคั นา บิสแร่ห์ ฮรั จรัณ ตุหม่าเร ||  นานกั มาแก ดาน เปอาเร 
||๔||๒๕||๓๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  เซ ซนัโญก กแร่ห์ เมเร เปอาเร ||  เยต็ รัสนา ฮรั นาม อุจาเร ||๑||  ซุณ      เบนตี 
ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  ซ่าถ กาแวห์่ คุณ สดา ระส่าลา ||๑|| รเฮา ||  ยวีนั รูป ซิมรัณ ปรัภ เตรา ||  ยสิ กริปา กแร่ห์ 
บะแซ่ห์ เตส็ เนรา ||๒||  ยนั กี ปูค เตรา นาม อะฮารฺ ||  ตูน ํดาตา ปรัภ เดวณัฮาร ||๓||  ราม รมตั ซนัตนั ซุค มานา ||  
นานกั เดวนัฮาร สุยานา ||๔||๒๖||๓๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  แบห์ตี ยาต กะเด ดริสทฺ นา ต่ารัต ||  มิเทอา โม่ห์ 
บนัแถ่ห์ เน็ต ปารัจ ||๑||  มาถเว ปัจยฺ เดน็ เน็ต แรณี ||  ยนมั ปะดารัท ยตี ฮรั ซรัณี ||๑|| รเฮา ||  กะรัต บิการ โดอู กรั 
จ่ารัต || ราม รตนั ริด เตล็ นฮี ต่ารัต ||๒||  ปะรัน โปคณั ซงัค ์ออตถฺ บิห่าณี ||    
     
 แย ญกัดีส กี กตั นฮี ยาณี ||๓||  สรัณ ซมัรัท อะโกจรั สุอามี ||  อุถรั นานกั ปรัภ อนัตรัยามี ||๔||๒๗||๓๓||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัค ์ตแร แป๋ ซากรั ||  ฮรั ฮรั นาม ซิมมรั รัตนากรั ||๑||  ซิมมรั ซิมมรั ยวีา นาราเอณ็ ||  ดูค โรค 
โศก ซภั บินเซ คุร ปูเร เมล็ ปาป ตะยาเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  ยวีนั ปัดว ีฮรั กา เนา ||  มนั ตนั นิรมลั สาจ สุเอา ||๒||  อาธ 
แป้ฮรั ปารบรัมห์ ติอ๋าอีแอ ||  ปูรัน ลิคตั โฮย ตา ปาอีแอ ||๓||  สรัณ เปย ยปั ดีน ดยัอาลา ||  นานกั ยาแจ ซนัตฺ รวาลา 
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||๔||๒๘||๓๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กัร๋ กา กาจยฺ นา ยาณี รูรา ||  จู่แธ ตัน่แถ่ รเจโอ มูรา ||๑||  เยต็ ตูน ํลาแวห์่ เตต็ เตต็ 
ลกันา ||  ยา ตูน ํเดห์้ เตรา เนา ยปันา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก ดาส ฮรั เซตี ราเต ||  ราม ระส่าเอณ็ อนัเดน็ มาเต ||๒||  บา้ห์ 
ปะกรั ปรัภ อาเป   กา้เด ||  ยนมั ยนมั เก ทูเท กา้เด่ ||๓||  อุถรั สุอามี ปรัภ กิรปา ต่าเร ||  นานกั ดาส ฮรั สรัณ ดุอาเร 
||๔||๒๙||๓๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ ประสาด เน่ห์จลั กัร๋ ปายอา ||  สรับ   ซูค เพร็ นฮี โดลายอา ||๑||  คุรู ติอ๋าย 
ฮรั จรัน มนั จีเนห์ ||  ตา เต กรัแต อสัเทร็ กีเนห์ ||๑|| รเฮา ||  คุณ กาวตั อะจุต อบินาซี ||  ตาเต กาที ยมั กี พาซี ||๒||  
กรั กิรปา ลีเน ลรั ลาเอ ||  สดา อนดฺั นานกั คุณ กาเอ ||๓||๓o||๓๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  อมัฤต บจนั ซ่าถ กี บาณี ||  
โย โย ยแป เตส็ กี กตั โฮแว ฮรั ฮรั นาม เน็ต รสนั บคานี ||๑|| รเฮา ||  กะลี กาล เก มิเท กะเลซา ||  เอโก นาม มนั 
แม่ห์ ปัรเวซา ||๑||  ซาถู่   ตู๋ร มุค มสัตกั ลาอี ||  นานกั อุถเร ฮรั คุร ซรัณาอี ||๒||๓๑||๓๗||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||  
โคบินดา คุณ เกา ดยัอาลา ||  ดรัซนั เดโฮ ปูรัน กิรปาลา || รเฮา ||  กรั กิรปา ตุม ฮี ปรัตปาลา ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมรา 
มาลา ||๑||  อมัฤต นาม จลัแล ยปั นาลา ||  นานกั ยาแจ ซนัตฺ รวาลา ||๒||๓๒||๓๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ เบน็ ดูยา 
อวรฺั นา โกอี ||  อาเป   ทาํแม สจัจา โซอี ||๑||  ฮรั ฮรั นาม เมรา อาถารฺ ||  กรัณ การัณ ซมัรัท อปารฺ ||๑|| รเฮา ||  ซภั 
โรค มิทาเว นวา นิโรอา ||  นานกั รัคคา อาเป   โฮอา ||๒||๓๓||๓๙||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ดรัซนั โก โลแจ ซภั โกอี ||  ปูแร ปาก ปราปัต โฮอี || รเฮา ||  เซอาม ซุนดรั ตจัยฺ นีด เกว็ อาอี  ||  
มฮ่า โม่ห์นี ดูตา ลาอี ||๑||  เปรม บิโช่ฮา กะรัต กะซาอี ||  นิรแด ยนัตฺ เตส็ ดยัอา นา ปาอี ||๒||  อเน็ก ยนมั บีตีอนั 
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ปัรหม่าอี ||  กัร๋ วาส นา เดแว ดุตรั มาอี ||๓||  เดน็ แรน อปันา กีอา ปาอี ||  กิส โดส นา ดีแย กิรัต ปะหวา่อี ||๔||  ซุณ      
ซายนั ซนัตฺ ยนั ป่าอี ||  จรัณ สรัณ นานกั กตั ปาอี ||๕||๓๔||๔o||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปะลี สุห่าว ี ชาปรี ยา แม่ห์ กนุ กาเอ ||  กิต ฮี กาม นา ต๋อลฮรั เยต็ ฮรั บิสราเอ ||๑|| รเฮา ||  อนดฺั กรีบี ซ่าถซงัค ์เยต็ 
ปรัภ จิต อาเอ ||  ยลั เยา เอห์้ บดัปะนา มายอา ลปัทาเอ ||๑||  ปีซนั ปีส โอด้ กามรี ซุค มนั ซนัโตคาเอ ||  แอโซ ราจยฺ 
นา กิแต กาจยฺ เยต็ แน่ห์ ตริปตาเอ ||๒||  นะกนั พิรัต รังค ์เอก แก โอห์้ โซ่ภา ปาเอ ||  ปาท ปะทมับรั บิรเทอา เยห์่ 
รัจ โลผา่เอ ||๓||  ซภั กิช ตุมห์แร หาท ปรัภ อาป กเร กราเอ ||  ซาส ซาส ซิมรัต   รฮ่า นานกั ดาน ปาเอ ||๔||๑||๔๑||  
ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั กา ซนัตฺ ปราน ตัน๋ เตส็ กา ปันฮารา ||  ป่าอี มีต สุต สกลั เต ญีอ ์ฮูน ํเต เปอารา ||๑|| รเฮา ||  
เกศา กา กรั บียะนา ซนัตฺ จอร ดุหล่าโว ||  ศีสฺ        นิฮาโร จรัณ ตลั ตู๋ร มุค ลาโว ||๑||  มิสท บจนั เบนตี กะโร ดีน กี 
นิอาอี ||  ตจัยฺ อภิมาน ซรัณี ปะโร ฮรั คุณ เน็ถ ปาอี ||๒||  เอาโลกนั ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ กะโร ยนั กา ดรัซาร ||  อมัฤต 
บจนั มนั แม่ห์ ซินโจ บนัโด บาร บาร ||๓||  จิตโว มนั อาซา กะโร ยนั กา ซงัค ์มาโก ||  นานกั โก ปรัภ ดยัอา กรั 
ดาส จรัณี ลาโก ||๔||๒||๔๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  เยน็ โม่ห์ บแรห์มนัดฺ คนัดฺ ตา้ฮู แม่ห์ เปา ||  ราค เล่โฮ เอห์้ บิคยั 
ญีโอ เดโฮ อปันา เนา ||๑|| รเฮา ||  ยา เต น่าฮี โก ซุคี ตา แก ปาแช เยา ||  โฉด ยา่เฮ โย สกลั โก เพร็ เพร็ ลปัเทา ||๑||  
กแร่ห์ กริปา กรุณาปเต เตเร ฮรั คุณ เกา ||  นานกั กี ปรัภ เบนตี ซ่าถ ซงัค ์สเมา ||๒||๓||๔๓||    
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 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ ปัรตาล   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรีต ปรีต คุรีอา โม่ฮนั ลาลนา ||  ยปั มนั โคบินดฺ เอแก อวรฺั นฮี โก เลแค ซนัตฺ ลาก มแน่ห์ ชาด ดุบิถา กี กรีุอา ||๑|| 
รเฮา ||  นิรกนุ ฮรีอา ซรัคุน ตะรีอา อเน็ก โกธรีอา ป๋ิน ป๋ิน ป๋ิน ป๋ิน กรีอา ||  เวจ็ มนั โกทวะรีอา ||  นิจยฺ มนัดรั ปิรีอา 
||  ตะฮ่า อานดั กรีอา ||  แน่ห์ มรีอา แน่ห์ ยรีอา ||๑||  กิรตณั ยรีุอา บโฮ่ เบถ็ พิรีอา ปัร โก หิรีอา  ||  บิคนา กิรีอา ||  อบั 
ซาถู่   ซงัค ์ปะรีอา ||  ฮรั ดุอาแร ครีอา ||  ดรัซนั กรีอา ||  นานกั คุร มิรีอา ||  บฮุร นา พิรีอา ||๒||๑||๔๔||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๕ ||  ราส มนัดลั กีโน อาคารา  ||  สกัโล ซาจยฺ รเคโอ ปาซารา ||๑|| รเฮา ||  บโฮ่ เบถ็ รูป รังค ์อาปารา ||  
เปแค คุซี โปคค ์นฮี ห่ารา ||  ซภั รัส แลต บสัตฺ นิรารา ||๑||  บะรัน เจฮ้นั น่าฮี มุค นา มาซารา ||  แกฮ้นั นา ยาอี เคลฺ 
ตุห่ารา ||  นานกั เรณ ซนัตฺ จรันารา ||๒||๒||๔๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ตอ แม อายอา  ซรันี อายอา  ||  ปะโหร่แซ 
อายอา  กิรปา อายอา  ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ สุอามี มารัก คุแรห์ ปะธายอา ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า ดุตรั มายอา || แยเซ 
ปวนั จุหล่ายอา ||๑||  ซุน ซุน ฮี ดรายอา ||  กรัโร ตรัมรายอา ||๒||  กแร่ห์ อั้นถฺ กปูายอา ||  ปาวกั สกัรายอา   ||๓||  
กะฮี โอท ซาถ่ายอา ||  นานกั ฮรั ติอ๋ายอา ||  อบั แม ปูรา ปายอา ||๔||๓||๔๖||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  สตัคุร ปาส เบนนัตีอา มิแล นาม อาถ่ารา ||  ตุธา สจัจา 
ปาตซ่าห์ ตาป เกยอา ซนัซารา ||๑||  ปักตา กี เทก ตูน ํซนัตา กี โอท ตูน ํสจัจา ศิรยนัฮารา ||๑|| รเฮา ||  สัจ เตรี ซามกัรี 
สจั เตรา ดรับารา ||  สจั เตเร คายเีนอา สจั เตรา ปาซารา ||๒||  เตรา รูป อะกมั แฮ อนูป เตรา ดรัซารา ||  ฮอ กรุบาณี 
เตเรอา เซวกา ยนิห์ ฮรั นาม เปอารา ||๓||    
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 ซภัเภ อิชา ปูรีอา ยา ปายอา อะกมั อปารา ||  คุร นานกั มิเลอา ปารบรัมห์ เตเรอา จรัณา โก บลัฮารา ||๔||๑||๔๗||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เตรา ป่าณา ตูแฮ มนาเอห์้ ยสิ โน โฮเอ ดยัอาลา ||  ซาอี ปะกตั โย ตุตถฺ ป่าแว ตูน ํสรับ   ยอีา ปรัตปาลา ||๑||  เมเร 
ราม ราย ซนัตา เทก ตุหม่ารี ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซ ปัรวาณ มนั ตนั ตูแฮ อถ่ารี ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํดยัอาล กริปาล กริปา 
เน็ถ มนัซา ปูรัณฮารา ||  ปะกตั เตเร ซภั ปราณปัต ปรีตมั ตูน ํปักตนั กา เปอารา ||๒||  ตู อท่าห์ อปารฺ อตั อูจา โกอี 
อวรฺั นา เตรี ป่าเต ||  เอห์้  อรัดาส ฮมารี สุอามี วซิรั นฮี ซุคดาเต ||๓||  เดน็ แรณ ซาส ซาส คุณ กาวา เย สุอามี ตุตถฺ 
ป่าวา ||  นาม เตรา ซุค นานกั มาแก ซาฮิบ ตุแธ ปาวา ||๔||๑||๔๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  วสิแร่ห์ น่าฮี เยต็ ตู กบัฮู โซ 
ทาน เตรา เกฮ้า ||  อาธ แป้ฮรั เยต็ ตุตถฺ ติอ๋าอี นิรมลั โฮแว เดฮ้า ||๑||  เมเร ราม ฮอ โซ ทาน ป่าลณั อายอา  ||  โคยตั 
โคยตั เป่ยอา ซ่าถซงัค ์เตน็ห์ ซรัณาอี ปายอา ||๑|| รเฮา ||  เบด ปเร ปัร บรัมห์เม ห่าเร เอก็ เตล็ นฮี กีมตั ปาอี ||  ซาเถก็ 
เซ็ถ พิแร่ห์ บิลลาเต เต ป๋ี โม่เฮ มาอี ||๒||  ดสั ออตาร ราเย โฮย วรัเต มฮ่าเดว ออถู่ตา ||  เตน็ห์ ป๋ี อนัตฺ นา ปายโอ 
เตรา ลาย ทกัเก บิปู่ ตา ||๓||  แซ่ฮจัยฺ ซูค อานนัดฺ นาม รัส ฮรั ซนัตี มงัคลั กายอา ||  สพลั ดรัซนั เป่เทโอ คุร นานกั 
ตา มนั ตนั ฮรั ฮรั ติอ๋ายอา ||๔||๒||๔๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กะรัม ตะรัม ปาคนัดฺ โย ดีแซ่ห์ เตน็ ยมั ยากาตี ลูแท ||  
นิรบาณ กีรตนั กาโวห์่ กรัเต กา นิมคั ซิมรัต   เยต็ ชูแท ||๑||  ซนัโตห์ ซากรั ปารฺ อุตรีแอ  ||  เย โก บจนั กมาแว 
ซนัตนั กา โซ คุร ปัรซาดี ตรีแอ ||๑|| รเฮา ||  โกท ตีรัท มยนั อิสนานา เอส็ กลั แม่ห์ แมลฺ ปะรีแย ||  ซ่าถซงัค ์โย ฮรั 
คุณ กาแว โซ นิรมลั กรั ลีแย ||๒||  เบด กะเตบ ซิมรัต ซภั ซาสตึ เอน็ห์ ปเรอา มุกตั นา โฮอี ||  เอก อกัครั โย คุรมุข 
ยาแป เตส็ กี นิรมลั โซอี ||๓||  คตัตรี บราห์มณั ซูด แวส อุปเดส จะโฮ่ วรันา โก ซ่าฉ่า ||    
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 คุรมุข นาม ยแป อุถแร โซ กลั แม่ห์ กทั กทั นานกั ม่าฌา ||๔||๓||๕o||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  โย กิช กแร โซอี ปรัภ 
มาแน่ห์ โอย ราม นาม รังค ์ราเต ||  เตน็ห์ กี โซ่ภา ซภันี ทาอี ยนิห์ ปรัภ เก จรัณ ปราเต ||๑||  เมเร ราม ฮรั ซนัตา 
เยวดั นา โกอี ||  ปักตา บณั อาอี  ปรัภ อปัเน เซ็ว ยลั ทลั มฮีอลั โซอี ||๑|| รเฮา ||  โกท อปัราถี ซนัตฺซงัค ์อุถแร ยมั ตา 
แก เนร นา อาแว   ||  ยนมั ยนมั กา บิชุเรอา โฮแว เตน็ห์ ฮรั เซ็ว อาณ มิลาแว ||๒||  มายอา โม่ห์ ปะรัม ป๋อ กาแท 
ซนัตฺ สรัณ โย อาแว   ||  เยฮ่า มโนรัท กรั อาราเถ่  โซ ซนัตนั เต ปาแว ||๓||  ยนั กี แม่ห์มา เกตกั บรัโน โย ปรัภ 
อปัเน ป่าเณ ||  กโฮ่ นานกั ยนิ สตัคุร เป่เทอา เซ ซภั เต เป๋ย นิกาเณ ||๔||๔||๕๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  มฮ่า อคนั เต 
ตุตถฺ หาท เด ราเค เปย เตรี ซรัณาอี ||  เตรา มาณ ตาณ ริด อนัตรั โฮรฺ ดูย ีอาส จุกาอี ||๑||  เมเร ราม ราย ตุตถฺ จิต 
อายแอ  อุบเร ||  เตรี เทก ปัรหวา่ซา ตุมห์รา ยปั นาม ตุหม่ารา อุถเร ||๑|| รเฮา ||  อั้นถฺ กปู เต กา้ด ลีเอ ตุมห์ อาป เป๋ย 
กิรปาลา ||  ซาร สะหมาลฺ สรับ   ซุค ดีเอ อาป กเร ปรัตปาลา ||๒||  อาปณี  นะดรั กเร ปัรเมซรั บนัถัน่ กาท ฉะดาเอ ||  
อาปณี  ปะกตั ปรัภ อาป กราอี อาเป   เซวา ลาเอ ||๓||  ปะรัม เกยอา แป๋ โม่ห์ บินาเซ มิเทอา สกลั วซูิรา ||  นานกั 
ดยัอา กรี ซุคดาแต เป่เทอา สตัคุร ปูรา ||๔||๕||๕๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ยบั กชั นา ซีโอ ตบั เกอา กรัตา กวนั กะรัม 
กรั อายอา  ||  อปันา เคลฺ อาป กรั เดแค ธากรุ รจนั รจายอา ||๑||  เมเร ราม ราย มุจฉฺ เต กะชู นา โฮอี ||  อาเป   กรัตา 
อาป กราเอ สรับ   นิรันตรั โซอี ||๑|| รเฮา ||  กณัตี กณี นา ชูแท กตัฮู กาจี เดห์้ อิอาณี ||  กริปา กแร่ห์ ปรัภ กรัแณฮาเร 
เตรี บคสั นิราลี ||๒||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตเร กีเต กทั กทั ตุฮี ติอ๋าอีแอ ||  เตรี กตั เมต็ ตูแฮ ยาแณห์ กุดรัต กีม นา ปาอีแอ 
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||๓||  นิรกณุ มุกตัถฺ อะยาณ อเกอานี กะรัม ตะรัม นฮี ยาณา ||  ดยัอา กแร่ห์ นานกั คุณ กาแว มิธธา ลแก เตรา ป่าณา 
||๔||๖||๕๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 ป่ากธัเร ฮรั ซนัตฺ ตุหม่าเร ยนิห์ กัร๋ ตัน๋ ฮรั นามา ||  ปัรวาณ กณี เซอี เอห์้  อาเอ สพลั ตินา เก กามา ||๑||  เมเร ราม 
ฮรั ยนั แก ฮอ บลั ยาอี ||  เกศา กา กรั จะวรั ดุหล่าวา จรัณ ตู๋ร มุค ลาอี ||๑|| รเฮา ||  ยนมั มรัณ โดห์ฮู แม่ห์ น่าฮี ยนั 
ปัรอุปการี อาเอ ||  ญีอ ์ดาน เด ปักตี ลาเอน็ ฮรั เซ็ว แลน มิลาเอ ||๒||  สจัจา อมรั สจัจี ปาตซ่าฮี สจัเจ เซตี ราเต ||  
สจัจา ซุค สจัจี วเดอาอี ยสิ เก เซ เตน็ ยาเต ||๓||  ปะคา เพรี ปาณี โด่วา ฮรั ยนั แก ปีซณั ปีส กมาวา ||  นานกั กี ปรัภ 
ปาส เบนนัตี เตเร ยนั เดคณั ปาวา ||๔||๗||๕๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั สตัคุร อาเป   กรัแณ ห่ารา ||  
จรัณ ตู๋ร เตรี เซวกั มาแก เตเร ดรัซนั โก บลัฮารา ||๑||  เมเร ราม ราย เยว็ ราแค่ห์ เตว็ รฮีแอ ||  ตุตถฺ ป่าแว ตา นาม 
ยปาแวห์ ซุค เตรา ดิตา ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  มุกตั ปุกตั ยกุตั เตรี เซวา ยสิ ตูน ํอาป กราเอห์ ||  ตะฮ่า แบกนุธฺ แยห์ 
กีรตนั เตรา ตูน ํอาเป   ซรัถ่า ลาเอห์้ ||๒||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั นาม ยวีา ตนั มนั โฮย นิฮาลา ||  จรัณ กมลั เตเร โต๋ย 
โต๋ย ปีวา เมเร สตัคุร ดีน ดยัอาลา ||๓||  กรุบาณ ยาอี อุส เวลา สุห่าว ี เยต็ ตุมแร ดุอาแร อายอา  ||  นานกั โก ปรัภ 
เป๋ย กริปาลา สตัคุร ปูรา ปายอา ||๔||๘||๕๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ตุตถฺ จิต อาเอ มฮ่า อนนัดา ยสิ วสิแร่ห์ โซ มรั 
ยาเอ ||  ดยัอาล โฮแวห์่ ยสิ อูปัร กรัเต โซ ตุตถฺ สดา ติอ๋าเอ ||๑||  เมเร ซาฮิบ ตูน ํแม มาณ นิมาณี ||  อรัดาส กรี ปรัภ 
อปัเน อาแก ซุณ      ซุณ      ยวีา เตรี บาณี ||๑|| รเฮา ||  จรัณ ตู๋ร เตเร ยนั กี โฮวา เตเร ดรัซนั โก บลั ยาอี ||  อมัฤต 
บจนั ริแด อุร ต่ารี ตอ กิรปา เต ซงัค ์ปาอี ||๒||  อนัตรั กี กตั ตุตถฺ แป้ห์ ซารี ตุตถฺ เยวดั อวรฺั นา โกอี ||  ยสิ โน ลาย 
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แล่ห์ โซ ลาแก ปะกตั ตุห่ารา โซอี ||๓||  โดย กรั โยร มาโก เอก็ ดานา ซาฮิบ ตุแธ ปาวา ||  ซาส ซาส นานกั อาราเถ่  
อาธ แป้ฮรั คุณ กาวา ||๔||๙||๕๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ เก ศิร อูปัร ตูน ํสุอามี โซ ดุค แกซา ปาแว ||  โบลฺ นา 
ยาแณ มายอา มดั มาตา มรัณา จีต นา อาแว   ||๑||  เมเร ราม ราย ตูน ํซนัตา กา ซนัตฺ เตเร ||    
     
 เตเร เซวกั โก ป๋อ กิช น่าฮี ยมั นฮี อาแว   เนเร ||๑|| รเฮา ||  โย เตแร รังค ์ราเต สุอามี เตน็ห์ กา ยนมั มรัณ ดุค นาซา 
||  เตรี บคสั นา เมแท โกอี สตัคุร กา ดิลาซา ||๒||  นาม ติอ๋าเอน็ ซุค พลั ปาเอน็ อาธ แป้ฮรั อาราแถ่ห์ ||  เตรี สรัณ 
เตแร ปัรหวา่แซ ปันจฺ ดุสทฺ แล ซ่าแถ่ห์ ||๓||  กิอาน คิอ๋าน กิช กะรัม นา ยาณา ซาร นา ยาณา เตรี ||  ซภั เต วดัดา 
สตัคุร นานกั เยน็ กลั ราคี เมรี ||๔||๑o||๕๗||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั เตอาก คุร ซรัณี อายอา  ราโค่ห์ ราคณัฮาเร ||  
เยต็ ตู ลาแวห์่ เตต็ ฮมั ลาแกห์ เกอา เอห์้  ยนัตฺ วจิาเร ||๑||  เมเร ราม ญี ตูน ํปรัภ อนัตรัยามี ||  กรั กิรปา คุรเทว 
ดยัอาลา คุณ กาวา เน็ต สุอามี ||๑|| รเฮา ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ อปันา ติอ๋าอีแอ คุร ประสาด ป๋อ ตรีแอ ||  อาป เตอาก 
โฮอีแอ ซภั เรณา ยวีเตอา เอว็ มรีแอ ||๒||  สพลั ยนมั เตส็ กา ญกั ป่ีตรั ซ่าถซงัค ์เนา ยาเป ||  สกลั มโนรัท เตส็ เก 
ปูรัน ยสิ ดยัอา กเร ปรัภ อาเป   ||๓||  ดีน ดยัอาล กริปาล ปรัภ สุอามี เตรี สรัณ ดยัอาลา ||  กรั กิรปา อปันา นาม ดีแย 
นานกั ซ่าถ รวาลา ||๔||๑๑||๕๘||     
 ราก ซู่ฮี     อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซภั เอากณั แม คุณ นฮี โกอี ||  เกว็ กรั กนัตฺ มิลาวา โฮอี ||๑||  นา แม รูป นา บงัเก แนณา ||  นา กลุ ดัง๋ค ์นา มีเธ 
แบณา ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ ซีการ กามณั กรั อาแว   ||  ตา โซห่ากณั ยา กนัแต ป่าแว ||๒||  นา เตส็ รูป นา เรเคอา กาอี 
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||  อนัตฺ นา ซาฮิบ ซิมเรอา ยาอี ||๓||  สุรัต มตั น่าฮี จตุราอี ||  กรั กิรปา ปรัภ ลาโวห์่ ปาอี ||๔||  ครี เซอาณี กนัตฺ นา 
ป่าณี ||  มายอา ลากี ปะรัม ปุหล่าณี ||๕||  ห่อแม ยาอี ตา กนัตฺ สมาอี ||  ตอ กามณั เปอาเร เนาว ์เน็ถ ปาอี ||๖||  อเน็ก 
ยนมั บิชุรัต ดุค ปายอา ||  กรั แกห์้ เล่โฮ ปรีตมั ปรัภ รายอา ||๗||  ปะณตั นานกั สะโฮ แฮ ป๋ี โฮซี ||  แย ป่าแว เปอารา 
แต ราเวซี ||๘||๑||    
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๙    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กจัจา รังค ์กะซุ่มภฺ กา โทระเรอา เดน็ จาร ญีโอ ||  เวณ็ นาแว ปะหรํา ปุลีอา ธกั มุธี กริูอาร ญีโอ ||  สจัเจ เซตี 
รัตเตอา ยนมั นา ดูย ีวาร ญีโอ ||๑||  รังเก กา เกอา รังกีแอ โย รัตเต รังค ์ลาย ญีโอ ||  รังกณั วาลา เซวแีอ สจัเจ เซ็ว 
จิต ลาย ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  จาเร กนุดา เย ปะแวห์่ เบน็ ป่ากา ตัน๋ น่าเฮ ญีโอ ||  เอากณั มุธี เย พิแร่ห์ บะถิก ทาย นา 
ป้าเฮ ญีโอ ||  คุร ราเค เซ อุบเร สบดั รัตเต มนั ม่าเฮ ญีโอ ||๒||  จิเท ยนิ เก กปัเร แมเล จิต กะโธรฺ ญีโอ ||  เตน็ มุค 
นาม นา อูปแย ดูแย เวอาเป โจร ญีโอ ||  มูล นา บูแฉ่ห์ อาปณา เซ ปะซูอา เซ โด๋ร ญีโอ ||๓||  เน็ต เน็ต คุซีอา มนั 
กเร เน็ต เน็ต มงัแก ซุค ญีโอ ||  กรัตา จิต นา อาวยั เพร็ เพร็ ลแกห์ ดุค ญีโอ ||  ซุค ดุค ดาตา มนั วสัแซ เตต็ ตนั แกซี 
ปุค ญีโอ ||๔||  บากี วาลา ตลับีแอ ศิร มาเร ยนัดาร ญีโอ ||  เลคา มงัแก เดวณา ปุแช กรั บีจาร ญีโอ ||  สจัเจ กี เลว็ 
อุบแร บคัเซ บคัซณัฮาร ญีโอ ||๕||  อนั โก กีแย มิตรา คาก รแล มรั ยาย ญีโอ ||  บโฮ่ รังค ์เดค ปุหลายอา ปุ๋ล ปุ๋ล 
อาแว   ยาย ญีโอ ||  นะดรั ประภู เต ฉุทีแอ นดัรี เมล มิลาย ญีโอ ||๖||  กาพลั กิอาน วฮูิเณอา คุร เบน็ กิอาน นา ป๋าลฺ 
ญีโอ ||  คินโจตาณ วกิจีุแอ บุรา ปะลา โดย นาล ญีโอ ||  เบน็ สบัแด แป๋ รัตเตอา ซภั โยฮี่ ยมักาล ญีโอ ||๗||  เยน็ กรั 
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การัณ ต่าเรอา ซภัแซ เดย ์อาถารฺ ญีโอ ||  โซ เกว็ มโน่ห์ วิซารีแอ สดา สดา ดาตาร ญีโอ ||  นานกั นาม นา วสีแร 
นิถ่ารา อาถารฺ ญีโอ ||๘||๑||๒||     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กาพี กัร๋ ๑o   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 มาณสั ยนมั ดุลัม่ภ ์คุรมุข ปายอา ||  มนั ตนั โฮย จุลัม่ภฺ เย สตัคุร ป่ายอา ||๑||  จลัแล ยนมั สวาร วครั สัจ แล ||  ปัต 
ปาเอ ดรับาร สตัคุร สบดั แป๋ ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั สจั สล่าห์ ซาเจ มนั ป่ายอา ||    
     
 ลาล รัตตา มนั มาเนอา คุร ปูรา ปายอา ||๒||  ฮอ ยวีา คุณ ซาร อนัตรั ตู วสัแซ ||  ตูน ํวแซ่ห์ มนั ม่าเฮ แซ่ห์เย  รัส 
รัสแซ ||๓||  มูรัค มนั ซมัหยาย อาโค เกตรา ||  คุรมุข ฮรั คุณ กาย รังค ์รังเกตรา ||๔||  เน็ต เน็ต ริแด สะมาล ปรีตมั 
อาปณา ||  เย จแลห์ คุณ นาล นฮี ดุค ซนัตาปณา ||๕||  มนัมุค ปะรัม ปุหล่าณา นา เตส็ รังค ์แฮ ||  มรัซี โฮย วดิาณา 
มนั ตนั ป๋ังค ์แฮ ||๖||  คุร กี การ กมาย ล่าฮา กัร๋ อาเณอา ||  คุรบาณี นิรบาณ สบดั ปะชาเณอา ||๗||  เอก็ นานกั กี 
อรัดาส เย ตุตถฺ ป่าวซี ||  แม ดีแย นาม นิวาส ฮรั คุณ กาวซี ||๘||๑||๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  เยว็ อารัณ  โล่ฮา ปาย ป๋ัน 
กะหร่าอีแอ ||  เตว็ ซากตั โยนี ปาย ปะแว ปะหวา่อีแอ ||๑||  เบน็ บูเฉ่ ซภั ดุค ดุค กมาวณา ||  ห่อแม อาแว   ยาย 
ปะรัม ปุหล่าวณา ||๑|| รเฮา ||  ตูน ํคุรมุข รคณัฮาร ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||  เมแล่ห์ ตุแฉ่ห์ รยาย สบดั กมาอีแอ ||๒||  ตูน ํ
กรั กรั เวแค่ห์ อาป เดห์้ โซ ปาอีแอ ||  ตู เดแคห์ ทาป อุทาป    ดรั บีนาอีแอ ||๓||  เดฮี้ โฮวกั คาก ปวณั อุดาอีแอ ||  
เอห์้ กิแท กัร๋ ออตาก แม่ฮลั นา ปาอีแอ ||๔||  เดห์้ ดีว ีอั้นถฺ โก๋ร กบั โมฮาอีแอ ||  กรับ มุแซ กัร๋ โจร กิส รูอาอีแอ ||๕||  
คุรมุข โจร นา ลาก ฮรั นาม ยะกาอีแอ ||  สบดั นิวารี อาก โยต ดีปาอีแอ ||๖||  ลาล รตนั ฮรั นาม คุร สุรัต บุฉ่าอีแอ ||  



795 

สดา รแฮ่ เนห์กาม เย คุรมตั ปาอีแอ ||๗||  ราต เดแฮ ฮรั เนา มนั วซาอีแอ ||  นานกั เมล มิลาย เย ตุตถฺ ป่าอีแอ 
||๘||๒||๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  มโน่ห์ นา นาม วซิาร แอห์้เน็ส ติอ๋าอีแอ ||  เยว็ ราแค่ห์ กิรปา ต๋าร ติแว ซุค ปาอีแอ 
||๑||  แม อนัถเล ฮรั นาม ลกทีุ โท่ห์ณี ||  รโฮ่ ซาฮิบ กี เทก นา โม่แฮ โม่ห์ณี ||๑|| รเฮา ||  แยห์ เดโค แตห์้ นาล คุร 
เดคาเลอา ||  อนัตรั บา้ฮรั ป๋าลฺ สบดั นิฮาเลอา ||๒||  เซว ีสตัคุร ป๋าย นาม นิรันยฺนา ||  ตุตถฺ ป่าแว ติแว รยาย ปะรัม 
ป๋อ ป่ันยะนา ||๓||  ยนัมตั ฮี ดุค ลาแก มรัณา อาย  แก ||  ยนมั มรัณ ปัรวาณ ฮรั คุณ กาย แก ||๔||  ฮอ น่าฮี ตู โฮแวห์่ 
ตุตถฺ ฮี ซาเยอา ||    
     
 อาเป   ทาป อุทาป    สบดั นิวาเยอา ||๕||  เดฮี้ ปะซมั รุลาย นา ยาปี แกห์้ เกยอา ||  อาเป   รเฮอา สมาย โซ วสิมาด 
เป่ยอา ||๖||  ตูน ํน่าฮี ปรัภ ดูรฺ ยาแณห์ ซภั ตู แฮ ||  คุรมุข เวค ฮดูร อนัตรั ป๋ี ตู แฮ ||๗||  แม ดีแย นาม นิวาส อนัตรั 
ซานตฺํ โฮย ||  คุณ กาแว นานกั ดาส สตัคุร มตั เดย ์||๘||๓||๕||     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ อสัทฺปดีอา      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 นาแม ฮี เต ซภั กิช โฮอา เบน็ สตัคุร นาม นา ยาแป ||  คุร กา สบดั มฮ่า รัส มีธา เบน็ จาเค ซาด นา ยาแป ||  กอดี 
บดัแล ยนมั กวายอา จีนสั น่าฮี อาแป ||  คุรมุข โฮแว ตา เอโก ยาแณ ห่อแม ดุค นา ซนัตาแป ||๑||  บลัฮารี คุร อาปเณ     
วโิทห์ เยน็ ซาเจ เซ็ว เลว็ ลาอี ||  สบดั จีนห์ อาตมั   ปัรกาเซอา แซ่ห์เย  รเฮอา สมาอี ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข กาแว คุรมุข 
บูแฉ่ คุรมุข สบดั บีจาเร ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั คุร เต อุปแย คุรมุข การัจ สวาเร ||  มนัมุค อนัถ่า อั้นถฺ กมาแว บิค คทัเท 
ซนัซาเร ||  มายอา โม่ห์ สดา ดุค ปาเอ เบน็ คุร อตั เปอาเร ||๒||  โซอี เซวกั โย สตัคุร เซเว จาแล สตัคุร ป่าเอ ||  ซาจา 
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สบดั ซิพตั แฮ ซาจี ซาจา มนั วซาเอ ||  สจัจี บาณี คุรมุข อาแค ห่อแม วโิจห์ ยาเอ ||  อาเป   ดาตา กะรัม แฮ ซาจา 
ซาจา สบดั สุณาเอ ||๓||  คุรมุข ก่าเล คุรมุข คทัเท คุรมุข นาม ยปาเอ ||  สดา อะลิปตฺ ซาแจ รังค ์ราตา คุร แก แซ่ฮจัยฺ 
สุผา่เอ ||  มนัมุค สดั ฮี กโูร โบแล บิค บีแย บิค คาเอ ||  ยมักาล บาถ่า ตริสนา ดาถ่า เบน็ คุร กวณั ฉะดาเอ ||๔||  สจัจา 
ตีรัท เยต็ สตั ซรั นาวณั คุรมุข อาป บุฉ่าเอ ||  อธัสธั ตีรัท คุร สบดั ดิคาเอ เตต็ นาแต มลั ยาเอ ||  สจัจา สบดั สจัจา 
แฮ นิรมลั นา มลั ลแก นา ลาเอ ||  สจัจี ซิพตั สจัจี ซาล่าห์ ปูเร คุร เต ปาเอ ||๕||  ตนั มนั ซภั กิช ฮรั เตส็ เกรา ดุระมตั 
แกฮ้ณั นา ยาเอ ||  หุกมั โฮแว ตา นิรมลั โฮแว ห่อแม วิโจห์ ยาเอ ||  คุร กี ซาคี แซ่ห์เย  จาคี ตริสนา อคนั บุฉ่าเอ ||  
คุร แก สบดั ราตา แซ่ห์เย  มาตา แซ่ห์เย  รเฮอา สมาเอ ||๖||    
     
 ฮรั กา นาม สตั กรั ยาแณ คุร แก ป๋าย เปอาเร ||  สจัจี วเดอาอี คุร เต ปาอี สจัแจ นาย เปอาเร ||  เอโก สจัจา ซภั แม่ห์ 
วรัแต วริะลา โก วีจาเร ||  อาเป   เมล เลย ตา บคัเซ สจัจี ปะกตั สวาเร ||๗||  ซภัโภ สจั สจั สจั วรัแต คุรมุข โกอี 
ยาแณ ||  ยาํมณั มรัณา หุกโม วรัแต คุรมุข อาป ปะชาแณ ||  นาม ติอ๋าเอ ตา สตัคุร ป่าเอ โย อิแช   โซ พลั ปาเอ ||  
นานกั เตส็ ดา ซภั กิช โฮแว เย วโิจห์ อาป กวาเอ ||๘||๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ ||  กายอา กามณั อตั สุอาเลว็ห์ เป็ร วสัแซ 
ยสิ นาเล ||  เป็ร สจัเจ เต สดา สุห่ากณั คุร กา สบดั สะหม่าเล ||  ฮรั กี ปะกตั สดา รังค ์ราตา ห่อแม วโิจห์ ยาเล ||๑||  
วา่โฮ วา่โฮ ปูเร คุร กี บาณี ||  ปูเร คุร เต อุปย ีสาจ สมาณี  ||๑|| รเฮา ||  กายอา อนัดรั ซภั กิช วสัแซ คนัดฺ มนัดลั 
ปาตาลา ||  กายอา อนัดรั ญกัยวีนั ดาตา วสัแซ ซภันา กเร ปรัตปาลา ||  กายอา กามณั สดา สุเฮลี คุรมุข นาม 
สะหม่าลา ||๒||  กายอา อนัดรั อาเป   วสัแซ อลคั นา ลเคอา ยาอี ||  มนัมุค มุกตัถฺ บูแฉ่ น่าฮี บา้ฮรั ป่าลณั ยาอี ||  
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สตัคุร เซเว สดา ซุค ปาเอ สตัคุร อลคั ดิตา ลคาอี ||๓||  กายอา อนัดรั รตนั ปะดารัท ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  เอส็ 
กายอา อนัดรั นอคนัดฺ ปริทมี หาท ปะทณั บายารา ||  เอส็ กายอา อนัดรั นาม นอ เน็ถ ปาอีแอ คุร แก สบดั วจีารา 
||๔||  กายอา อนัดรั โตลฺ ตุลาแว อาเป   โตลณัฮารา ||  เอห์้ มนั รตนั ยวาฮรั มาณกั เตส็ กา โมลฺ อพารา ||  โมลฺ กิต ฮี 
นาม ปาอีแอ น่าฮี นาม ปาอีแอ คุร บีจารา ||๕||  คุรมุข โฮแว โซ กายอา โคแย โฮรฺ ซภั ปะรัม ปุหล่าอี ||  ยสิ โน เดย ์
โซอี ยนั ปาแว โฮรฺ เกอา โก กเร จตุราอี ||  กายอา อนัดรั ป๋อ เป๋า วสัแซ คุร ปัรซาดี ปาอี ||๖||  กายอา อนัดรั 
บรัมห์มา บิซนั มเฮซา ซภั โอปัต เยต็ ซนัซารา ||  สัจแจ อาปณา เคลฺ รจายอา อาวา  กอณ ปาซารา ||  ปูแร สตัคุร 
อาป ดิคายอา สจั นาม นิสตารา ||๗||  ซา กายอา โย สตัคุร เซแว สจัแจ อาป สวารี  ||  เวณ็ นาแว ดรั โด่อี น่าฮี ตา ยมั 
กเร คุอารี ||  นานกั สจั วเดอาอี ปาเอ ยสิ โน ฮรั กิรปา ต่ารี ||๘||๒||    
     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑o   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดุนีอา นา ซาล่าห์ โย มรั วนัญะซี ||  โลกา นา ซาล่าห์ โย มรั คาก ทีอี ||๑||  วา่โฮ เมเร ซาฮิบา วา่โฮ ||  คุรมุข สดา 
สล่าฮีแอ สจัจา เวปัรวา่ห์ ||๑|| รเฮา ||  ดุนีอา เกรี โดสฺตี มนัมุค ดจัฉฺ มะรัน ||  ยมั ปุร บเถ่ มารีแอห์้ เวลา นา ลาฮนั 
||๒||  คุรมุข ยนมั สการฺทา   สจัแจ สบดั ละกนั ||  อาตมั ราม ประกาเซอา แซ่ห์เย  ซุค ระฮนั ||๓||  คุร กา สบดั 
วซิาเรอา ดูแย ป๋าย ระจนั ||  ติสนา ปุค นา อุตแร อนัเดน็ ยลตั พิรัน ||๔||  ดุสทา นาล โดสฺตี นาล ซนัตา แวรฺ กะรัน ||  
อาป ดุเบ กทุาํบฺ เซ็ว สกัเล กลุ โดบนั ||๕||  นินดา ปะลี กิแซ กี น่าฮี มนัมุค มุกตัถฺ กะรัน ||  โม่ห์ กาเล เตน็ นินดฺกา 
นรัเก โก๋ร ปะวนั ||๖||  เอ มนั แยซา เซแวห์่ แตซา โฮแวห์่ เตเ้ฮ กะรัม กมาย ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คาวณา แกห์้ณา 
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กิชู นา ยาย ||๗||  มฮ่า ปุรคา กา โบลณา โฮแว กิแต ปัรทาย ||  โอย อมัฤต ปะเร ป่ัรปูร แฮ โอนา เตล็ นา ตะมาย ||๘||  
คุณการี คุณ ซงัฆะแร เอารา อุปเดเซน ||  เซ วดัป่ากี เย โอนา เมล็ รเฮ่ อนัเดน็ นาม ลเอน ||๙||  เดซี ริยกั ซมับาเฮ เยน็ 
อุปาอี  เมดะนี ||  เอโก แฮ ดาตาร สัจจา อาป ตะณี ||๑o||  โซ สัจ เตแร นาล แฮ คุรมุข นะดรั นิฮาล ||  อาเป   บคัเซ 
เมล เลย โซ ปรัภ สดา สะมาล ||๑๑||  มนั แมลา สจั นิรมะลา เกว็ กรั มิเลอา ยาย ||  ปรัภ เมเล ตา เมล็ รแฮ่ ห่อแม 
สบดั ยลาย ||๑๒||  โซ สะโฮ สจัจา วสีแร ตริก ยวีณั ซนัซาร ||  นะดรั กเร นา วสีแร คุรมะตี วจีาร ||๑๓||  สตัคุร เมเล 
ตา เมล็ รฮ่า สาจ รัคคา อุรถารฺ ||  มิเลอา โฮย นา วชุีแร คุร แก เหต เปอาร ||๑๔||  เป็ร ซาล่าฮี อาปณา คุร แก สบดั 
วจีาร ||  เมล็ ปรีตมั ซุค ปายอา โซ่ภาวนัตี นารฺ ||๑๕||  มนัมุค มนั นา ปิใย อตั แมเล จิต กะโธรฺ ||  สแป ดุตถฺ 
ปีอาอีแอ อนัดรั เวส็ นิโกรฺ ||๑๖||  อาป กเร กิส อาคีแอ อาเป   บคัซณัฮาร ||  คุร สบัดี แมลฺ อุตแร ตา สจั บเณอา 
ซีการ ||๑๗||    
     
 สจัจา ซ่าห์ สจัเจ วณัยาเร โอแท กเูร นา ทิกนั ||  โอนา สจั นา ป่าวยั ดุค ฮี ม่าเฮ ปะจนั ||๑๘||  ห่อแม แมลา ญกั พิแร 
มรั ยาํแม วาโรวาร ||  ปัยแอ กิรัต กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๑๙||  ซนัตา ซงัคตั เมล็ รแฮ่ ตา สจั ลแก เปอาร ||  สจั 
สล่าฮี สจั มนั ดรั สัจแจ สเจอาร ||๒o||  คุร ปูเร ปูรี มตั แฮ แอห์้เน็ส นาม ติอ๋าย ||  ห่อแม เมรา วดั โรค แฮ วโิจห์ 
ธาก รฮาย ||๒๑||  คุร ซาล่าฮี อาปณา เน็ว เน็ว ลากา ปาย ||  ตนั มนั ซอปี อาแก ตะรี วโิจห์ อาป กวาย ||๒๒||  
คินโจตาณ วกิจีุแอ เอกสั เซ็ว เลว็ ลาย ||  ห่อแม เมรา ฉดั ตู ตา สจั รแฮ่ สมาย ||๒๓||  สตัคุร โน มิเล เซ ป่ายรา สจัแจ 
สบดั ละกนั ||  สจั มิเล เซ นา วชุิแรห์ ดรั สจัแจ ดิซนั ||๒๔||  เซ ป่าอี เซ สจัยะณา โย สจัจา เซวนั ||  เอากณั วกิณั 
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ปัลห์รัน คุณ กี *ซ่าจฉฺ กะรันห์ ||๒๕||  คุณ กี *ซ่าจฉฺ ซุค อปูแย สจัจี ปะกตั กเรน ||  สจั วณนัแยห์่ คุร สบดั เซ็ว 
ล่าฮา นาม ลเอน ||๒๖||  โซยนา รูปา ปาป กรั กรั ซนัจีแอ จลัแล นา จลัเดอา นาล ||  เวณ็ นาแว นาล นา จลัซี ซภั มุธี 
ยมักาล ||๒๗||  มนั กา โตซา ฮรั นาม แฮ ฮิรแด รัคโคห์ สะหมาลฺ ||  เอห์้ ครัจ อคุท แฮ คุรมุข นิบแฮ นาล ||๒๘||  เอ 
มนั มูโล่ห์ ปุเลอา ยาแซห์ ปัต กวาย ||  เอห์้ ยกตั โม่ห์ ดูแย เวอาเปอา คุรมะตี สจั ติอ๋าย ||๒๙||  ฮรั กี กีมตั นา ปแว 
ฮรั ยสั ลิคณั นา ยาย ||  คุร แก สบดั มนั ตนั รแป ฮรั เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๓o||  โซ สะโฮ เมรา รังกลุา รังเก แซ่ฮจัยฺ 
สุผาย ||  กามณั รังค ์ตา จะเเร ยา เป็ร เก องักฺ สมาย ||๓๑||  จิรี วชุินเน ป๋ี มิลนั โย สตัคุร เซวนั ||  อนัตรั เนาว ์เน็ถ 
นาม แฮ คาน ครัจนั นา นิคุทีอ ์ฮรั คุณ แซ่ฮจัยฺ ระวนั ||๓๒||  นา โอย ยนัแม่ห์ นา มแร่ห์ นา โอย ดุค สฮนั ||  คุร 
ราเค เซ อุบเร ฮรั เซ็ว เกลฺ กะรัน ||๓๓||  สะยณั มิเล นา วชุิแรห์ เย อนัเดน็ มิเล ระฮนั ||  เอส็ ญกั แม่ห์ วริะเล 
ยาณีแอห์ นานกั สจั ละฮนั ||๓๔||๑||๓||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ญี ซูคมั อกมั แฮ กิต เบถ็ มิเลอา ยาย ||  คุร แก สบดั 
ปะหราํ กะทีแอ อจินตฺ วสัแซ มนั อาย  ||๑||  คุรมุข ฮรั ฮรั นาม ยะปัน ||    
     
 ฮอ เตน็ แก บลัฮารแณ มนั ฮรั คุณ สดา ระวนั ||๑|| รเฮา ||  คุร ซรัวรั มาน สะโรวรั แฮ วดัป่ากี ปุรัค ละฮนัห์ ||  เซวกั 
คุรมุข โคเยอา เซ หรัสฺเล นาม ละฮนั ||๒||  นาม ติอ๋าเอน็ห์ รังค ์เซ็ว คุรมุข นาม ละกนัห์ ||  ตุ๋ร ปูรัน โฮแว ลิเคอา คุร 
ป่าณา มนั ลเอนห์ ||๓||  วดัป่ากี กัร๋ โคเยอา ปายอา นาม นิถาน ||  คุร ปูแร เวคาเลอา ปรัภ อาตมั ราม ปะชาน ||๔||  
ซภันา กา ปรัภ เอก แฮ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  คุร ปัรซาดี มนั วสัแซ เตต็ กทั ปัรกทั โฮย ||๕||  ซภั อนัตรัยามี บรัมห์ 
แฮ บรัมห์ วสัแซ ซภั ทาย ||  มนัดา กิส โน อาคีแอ สบดั เวโค่ห์ เลว็ ลาย ||๖||  บุรา ปะลา ติจรั อาคฺดา ยจิรั แฮ โดห์ 
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ม่าเฮ ||  คุรมุข เอโก บุเฉ่อา เอกสั ม่าเฮ สมาย ||๗||  เซวา ซา ปรัภ ป่าวซี โย ปรัภ ปาเอ ทาย ||  ยนั นานกั ฮรั 
อาราเถ่อา  คุร จรัณี จิต ลาย ||๘||๒||๔||๙||     
 ราก ซู่ฮี     อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โกอี อาณ มิลาแว เมรา ปรีตมั เปอารา ฮอ เตส็ แป้ห์ อาป เวจาอี ||๑||  ดรัซนั ฮรั เดคณั แก ตาอี ||  กริปา กแร่ห์ ตา 
สตัคุร เมแล่ห์ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา ||  เย ซุค เดห์้ ตา ตุแฉ่ห์ อราถ่ี ดุค ป๋ี ตุแฉ่ ติอ๋าอี ||๒||  เย ปุค เดห์้ ตา เอต็ ฮี 
รายา ดุค เวจ็ ซูค มนาอี ||๓||  ตนั มนั กาท กาท ซภั อรัปี  เวจ็ อคันี อาป ยลาอี ||๔||  ปะคา เพรี ปาณี โด่วา โย เดแวห์่ 
โซ คาอี ||๕||  นานกั กะรีบ แด่ห์ ปัยอา ดุอาแร ฮรั เมล แล่ห์ วเดอาอี ||๖||  อคี กา้ด ตะรี จรัณา ตลั ซภั ตัร่ตี เพร็ มตั 
ปาอี ||๗||  เย ปาส บฮาแล่ห์ ตา ตุแฉ่ห์ อราถ่ี เย มาร กดัแฎห์ ป๋ี ติอ๋าอี ||๘||  เย โลก สล่าเฮ ตา เตรี อุปมา เย นินแด ตา 
โฉด นา ยาอี ||๙||  เย ตุตถฺ วลั รแฮ่ ตา โกอี เกห์้ อาโค ตุตถฺ วสิเรแอ มรั ยาอี ||๑o||  วาร วาร ยาอี คุร อูปัร แป แปรี 
ซนัตฺ มนาอี ||๑๑||  นานกั วจิารา เป่ยอา ดิวานา ฮรั ตอ ดรัซนั แก ตาอี ||๑๒||  จะครั จ่ากี ม่ีห์ วรัแซ ป๋ี คุร เดคณั ยาอี 
||๑๓||  สมุนดฺ ซากรั โฮแว บโฮ่ คารา คุรซิกข ์ลัง่ฆฺ คุร แป้ห์ ยาอี ||๑๔||  เยว็ ปราณี ยลั เบน็ แฮ มรัตา เตว็ ซิกข ์   คุร 
เบน็ มรั ยาอี ||๑๕||    
     
 เยว็ ตัร่ตี โซ่ภ กเร ยลั บรัแซ เตว็ ซิกข ์   คุร เมล็ บิกซาอี ||๑๖||  เซวกั กา โฮย เซวกั วรัตา กรั กรั บิโน บุลาอี ||๑๗||  
นานกั กี เบนนัตี ฮรั แป้ห์ คุร เมล็ คุร ซุค ปาอี ||๑๘||  ตู อาเป   คุร เจลา แฮ อาเป   คุร เวจ็ เด ตุแฉ่ห์ ติอ๋าอี ||๑๙||  โย 
ตุตถฺ เซแวห์่ โซ ตูแฮ โฮแวห์่ ตุตถฺ เซวกั แปจยฺ รคาอี ||๒o||  ปันด๋าร ปะเร ปักตี ฮรั เตเร ยสิ ป่าแว เตส็ เดวาอี ||๒๑||  
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ยสิ ตู เดห์้ โซอี ยนั ปาเอ โฮรฺ เน่ห์พลั ซภั จตุราอี ||๒๒||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั คุร อปันา โซยอา มนั ยากาอี ||๒๓||  
เอก็ ดาน มงัแก นานกั เวจารา ฮรั ดาซนั ดาส กราอี ||๒๔||  เย คุร จิรเก ตา มีธา ลาแก เย บคัเซ ตา คุร วเดอาอี ||๒๕||  
คุรมุข โบแล่ห์ โซ ทาย ปาเอ มนัมุค กิช ทาย นา ปาอี ||๒๖||  ปาลา กะกรั วรัพ วรัแซ คุรซิกข ์คุร เดคณั ยาอี ||๒๗||  
ซภั ดินสั แรณ เดโค คุร อปันา เวจ็ อคี คุร แปรฺ ตะหร่าอี ||๒๘||  อเนก  อุปาว  กรี คุร การัณ คุร ป่าแว โซ ทาย ปาอี 
||๒๙||  แรณ ดินสั คุร จรัณ อราถ่ี ดยัอา กแร่ห์ เมเร ซาอี ||๓o||  นานกั กา ญีโอ เป็นดฺ คุรู แฮ คุร เมล็ ตริปัต อะข่าอี  
||๓๑||  นานกั กา ปรัภ ปูร รเฮโอ แฮ ยตั กตั ตตั โกซาอี ||๓๒||๑||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑o     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 อนัดรั สจัจา เน่ห์ ลายอา ปรีตมั อาปแณ    ||  ตนั มนั โฮย นิฮาล ยา คุร เดคา ซามห์เณ ||๑||  แม ฮรั ฮรั นาม วซ่ิาห์ ||  
คุร ปูเร เต ปายอา อมัฤต อะกมั อท่าห์ ||๑|| รเฮา ||  ฮอ สตัคุร เวค วกิซีอา ฮรั นาเม ลกา เปอาร ||  กิรปา กรั แก 
เมลิอนั ปายอา โมค ดุอาร ||๒||  สตัคุร บิรฮี นาม กา เย มิแล ตา ตนั มนั เดว็ ||  เย ปูรัน โฮแว ลิเคอา ตา อมัฤต 
แซ่ฮจัยฺ ปีเอว็ ||๓||  สุเตอา คุร ซาล่าฮีแอ อุธเดอา  ป๋ี คุร อาเลา ||  โกอี แอซา      คุรมุข เย มิแล ฮอ ตา เก โต่วา เปา 
||๔||  โกอี แอซา      สะยณั โลร ลโฮ่ แม ปรีตมั เดย ์มิลาย ||  สตัคุร มิเลแอ ฮรั ปายอา มิเลอา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๕||    
     
 สตัคุร ซากรั คุณ นาม กา แม เตส็ เดคณั กา เจา ||  ฮอ เตส็ เบน็ กะรี นา ยวีอู เบน็ เดเค มรั เยา ||๖||  เยว็ มชัลี เวณ็ 
ปาณีแอ รแฮ่ นา กิแต อุปาย ||  เตว็ ฮรั เบน็ ซนัตฺ นา ยวียั เบน็ ฮรั นาแม มรั ยาย ||๗||  แม สตัคุร เซตี ปิระห์รี เกว็ คุร 
เบน็ ยวีา เมา ||  แม คุรบาณี อาถารฺ แฮ คุรบาณี ลาก รเฮา ||๘||  ฮรั ฮรั นาม ระตนั แฮ คุร ตุธา เดแว มาย ||  แม ตัร๋ 
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สจัเจ นาม กี ฮรั นาม รฮ่า เลว็ ลาย ||๙||  คุร กิอาน ปะดารัท นาม แฮ ฮรั นาโม เดย ์ดริราย ||  ยสิ ปราปัต โซ ลแฮ่ คุร 
จรัณี ลาแก อาย  ||๑o||  อกทั กะห่าณี เปรม กี โก ปรีตมั อาแค อาย  ||  เตส็ เดวา มนั อาปณา เน็ว เน็ว ลากา ปาย 
||๑๑||  สะยณั เมรา เอก ตูน ํกรัตา ปุรัค สุยาณ ||  สตัคุร มีต มิลายอา แม สดา สดา เตรา ตาณ ||๑๒||  สตัคุร เมรา สดา 
สดา นา อาแว   นา ยาย ||  โอห์้ อบินาซี ปุรัค แฮ ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ||๑๓||  ราม นาม ตัน๋ ซนัเจอา ซาบตั ปูนย ี
ราส ||  นานกั ดรักา้ห์ มนัเนอา คุร ปูเร ซาบาส ||๑๔||๑||๒||๑๑||     
 ราก ซู่ฮี     อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 *อุรัจฉฺ รเฮโอ บิเคอา แก ซงักา ||  มแน่ห์ เบอาปัต อเน็ก ตรังกา ||๑||  เมเร มนั อะกมั อะโกจรั || กตั ปาอีแอ ปูรัน 
ปัรเมซรั ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ มกนั แม่ห์ รเฮอา เบอาเป ||  อตั ตริสนา กบัฮู นฮี ตร่าเป ||๒||  บะเซย ์กโรถ สะรีร 
จนัดารา ||  อเกอาน นา ซู่แฉ่ มฮ่า กบุารา ||๓||  ประมตั เบอาปัต ยเร กิวารา ||  ยาณ นา ปาอีแอ ปรัภ ดรับารา ||๔||  
อาซา อนัเดสา บนัถฺ ปรานา ||  แม่ฮลั นา ปาแว พิรัต เบกานา ||๕||  สกลั เบอาถฺ แก วสั กรั ดีนา ||  พิรัต เปอาส เยว็ 
ยลั เบน็ มีนา ||๖||  กะชู เซอานปั อุกตั นา โมรี ||  เอก อาส ธากรุ ปรัภ โตรี ||๗||  กะโร เบนตี ซนัตนั ปาเซ ||  เมล 
แล่ห์ นานกั อรัดาเซ ||๘||  เป่ยโอ กริปาล ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  นานกั ตริปเต ปูรา ปายอา ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||    
     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มิทนั โม่ห์ อคนั โสก ซากรั ||  กรั กิรปา อุถรั ฮรั นากรั ||๑||  จรัณ กมลั ซรัณาย นราเอณ็ ||  ดีนา นาท ปะกตั 
ปราเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  อนาทา นาท ปะกตั แป๋ เมทนั ||  ซ่าถซงัค ์ยมัดูต นา เป่ทนั ||๒||  ยวีนั รูป อนูป ดยัอาลา ||  รวณั 



803 

คุณา กะทีแอ ยมั ยาลา ||๓||  อมัฤต นาม รสัน เน็ต ยาแป ||  โรค รูป มายอา นา เบอาแป ||๔||  ยปั โคบินดฺ ซงักี ซภั 
ตาเร ||  โปฮตั น่าฮี ปันจฺ บทัวาเร ||๕||  มนั บจั กรัม ปรัภ เอก ติอ๋าเอ ||  สรับ   พลา โซอี ยนั ปาเอ ||๖||  ต๋าร อนุกแร่ห์ 
อปันา ปรัภ กีนา ||  เกวลั นาม ปะกตั รัส ดีนา ||๗||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ โซอี ||  นานกั เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี 
||๘||๑||๒||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๙    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยนิ ดิเธอา มนั แร่ห์ซีแอ เกว็ ปาอีแอ เตน็ห์ ซงัค ์ญีโอ ||  ซนัตฺ สะยนั มนั มิตรึ เซ ลาเอน็ ปรัภ เซ็ว รังค ์ญีโอ ||  
เตน็ห์ เซ็ว ปรีต นา ตุททยั กบัโบห์ นา โฮแว ป๋ังค ์ญีโอ ||๑||  ปารบรัมห์ ปรัภ กรั ดยัอา คุณ กาวา เตเร เน็ต ญีโอ ||  
อาย  มิโลห์ ซนัตฺ สจัยะณา นาม ยแปห์ มนั เมต็ ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  เดแค สุเณ นา ยาใณ มายอา โม่เฮอา อั้นถฺ ญีโอ ||  
กาจี เดฮ้า วณิสฺณี กรู กมาแว ตัน่ถฺ ญีโอ ||  นาม ติอ่าแวห์่ เซ เยณ็ จลัเล คุร ปูเร ซนับนัถฺ  ญีโอ ||๒||  หุกเม ยกุ แม่ห์ 
อายอา  จลณั หุกมั ซนัโญก ญีโอ ||  หุกเม ปัรปันจฺ ปัสเรอา หุกมั กเร รัส โปคค ์ญีโอ ||  ยสิ โน กรัตา วสิแร ติแซห์ 
วโิชรา โศก ญีโอ ||๓||  อาปันเร ปรัภ ป่าเณอา ดรักา้ห์ แปถ่า ยาย ญีโอ ||  แอแท  ซุค มุค อุยะลา อิโก นาม ติอ๋าย 
ญีโอ ||  อาดรั ดิตา ปารบรัมห์ คุร เซเวอา สตั ป๋าย ญีโอ ||๔||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา สรับ   ยอีา ปรัตปาล ญีโอ ||  
สจั คยานา ซนัเจอา เอก นาม ตัน๋ มาล ญีโอ ||  มนั เต กบัโบห์ นา วสีแร ยา อาเป   โฮย ดยัอาล ญีโอ ||๕||    
     
 อาวณั ยาณา แร่ห์ เกย มนั วธุา นิรังการ ญีโอ ||  ตา กา อนัตฺ นา ปาอีแอ อูจา อะกมั อปารฺ ญีโอ ||  ยสิ ปรัภ อปัณา 
วสิแร โซ มรั ยาํแม ลคั วาร ญีโอ ||๖||  สาจ เน่ห์ เตน็ ปรีตมา ยนิ มนั วธุา อาป ญีโอ ||  คุณ ซ่าฉ่ี เตน็ ซงัค ์บะเซ อาธ 
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แป้ฮรั ปรัภ ยาป ญีโอ ||  รังค ์รัตเต ปัรเมสฺแร บินเซ สกลั ซยัตาป ญีโอ ||๗||  ตูน ํกรัตา ตูน ํกรัณฮาร ตูแฮ เอก อเนก  
ญีโอ ||  ตู ซมัรัท ตู สรับ   แม ตูแฮ บุตถฺ บิเบก ญีโอ ||  นานกั นาม สดา ยปี ปะกตั ยนา กี เทก ญีโอ ||๘||๑||๓||     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑o กาพี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เย ปุลี เย จุกี ซาอี ป๋ี ตฮินย ีกา้ดีอา ||  ยนิาห์ เน่ห์ ดูยาเณ ลกา จู๋ร มโร่ห์ เซ วา่ฎีอา ||๑||  ฮอ นา โชโด กนัตฺ ปาสฺรา ||  
สดา รังกีลา ลาล เปอารา เอห์้ แม่นห์ํยา อาสฺรา  ||๑|| รเฮา ||  สะยณั ตูแฮ แซณ ตู แม ตุจฉฺ อูปัร บโฮ่ มาณีอา ||  ยา ตู 
อนัดรั ตา ซุเค ตูน ํนิมาณี มาณีอา ||๒||  เย ตู ตุธา กริปา นิถาน นา ดูยา เวคาล ||  เอฮ้า  ปาอี มู ดาตฺรี เน็ต ฮิรแด รัคคา 
สะมาล ||๓||  ปาว ยลุาอี ป้ันถฺ ตอ แนณี ดะรัส ดิคาล ||  ซรัวณี สุณี กะห่าณีอา เย คุร ทีแว กิรปาล ||๔||  กิตี ลคั กโรร 
ปิรีเอ โรม นา ปุยนั เตเรอา ||  ตู ซาฮี ฮู ซ่าห์ ฮอ แกห์้ นา สะกา คุณ เตเรอา ||๕||  สฮีอา ตอู อซงัคฺ มนัโญห์ ฮภั 
วถ่าณีอา ||  เห็ก โป่รี นะดรั นิฮาล เดห์้ ดะรัส รังค ์มาณีอา ||๖||  แย ดิเธ มนั ต่ีรีแอ เกล็วคิ วนัญนัห์ ดูเร ||  โซ เกว็ 
วสิแร เมา แม โย รเฮอา ป่ัรปูเร ||๗||  โฮย นิมาณี แด่ห์ ปอี มิเลอา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ปูรัน ลิเคอา ปายอา นานกั ซนัตฺ 
สฮาย ||๘||๑||๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต เบด ปุราณ ปุการัน โปทีอา ||  นาม บินา ซภั กรู กาลีห์ โห่ชีอา ||๑||  นาม 
นิถาน อปารฺ ปักตา มนั วสัแซ ||  ยนมั มรัณ โม่ห์ ดุค ซาถู่   ซงัค ์นะแซ ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ บาด อหงัการ ซรัปัร 
รุนเนอา ||  ซุค นา ปาเอน็ห์ มูล นาม วชุินเนอา ||๒||  เมรี เมรี ต๋าร บนัถัน่ บนัเถ่อา ||  นรัก สุรัก อวตาร มายอา 
ตัน่เถ่อา ||๓||  โซถตั โซถตั โซ่ถ ตตั บีจาเรอา ||  นาม บินา ซุค น่าเฮ ซรัปัร ห่าเรอา ||๔||    
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 อาแวห์่ ยา่เฮ อเนก  มรั มรั ยนัมะเต ||  เบน็ บูเฉ่ ซภั วาด โยนี ป่ัรมะเต ||๕||  ยนิห์ โก เป๋ย ดยัอาล เตน็ห์ ซาถู่   ซงัค ์
เป่ยอา ||  อมัฤต ฮรั กา นาม ตินีห์ ยนี ยปั เลยอา ||๖||  โคแยห์ โกท อซงัคฺ บฮุต อนนัตฺ เก ||  ยสิ บุฉ่าเอ อาป เนรา เตส็ 
เฮ ||๗||  วซิรั น่าฮี ดาตาร อาปณา นาม เดโฮ ||  คุณ กาวา เดน็ ราต นานกั เจา เอห์้ ||๘||๒||๕||๑๖||     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กจุะย ี  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนัญึ กจุะย ีอมัมาวณั โดสฺเร ฮอ เกว็ สะโฮ ราวณั เยา ญีโอ ||  เอก็ ดู เอก็ จรันดีอา กอณ ยาแณ เมรา เนา ญีโอ ||  
ยนีิห์ ซะคี สะโฮ ราเวอา เซ อมับี ชาวรีเอห์ ญีโอ ||  เซ คุณ มนัญึ นา อาวนี ฮอ แก ญี โดส ตะเร็ว ญีโอ ||  เกอา คุณ 
เตเร วทิรา ฮอ เกอา เกอา กินา เตรา เนา ญีโอ ||  อิกตั โทล นา อมับฺรา ฮอ สดั กรุบาแณ เตแร เยา ญีโอ ||  โซยนา 
รุปา รังกลุา โมตี แต มาเณ็ก ญีโอ ||  เซ วสัตู แซ่ห์ ดิตีอา แม เตน็ห์ เซ็ว ลายอา จิต ญีโอ ||  มนัดรั มิที ซนัดฺเร ปะทรั 
กีเต ราส ญีโอ ||  ฮอ เอนี    โทลี ปุลีอสั เตส็ กนัตฺ นา แบธี ปาส ญีโอ ||  อมับรั กนูยํา กรุลีอา บกั แบห์เธ อาย  ญีโอ ||  
ซา ตัน๋ จลี ซาโฮแร เกอา โม่ห์ เดซี อะแก ยาย ญีโอ ||  สุตี สุตี จ๋าล ทีอา ปุลี วาทรีอาส ญีโอ ||  แต แซ่ห์ นาโลห์ 
มุตีอสั ดุคา กนู ํตะรีอาส ญีโอ ||  ตุตถฺ คุณ แม ซภั เอากณา เอก็ นานกั กี อรัดาส ญีโอ ||  ซภั ราตี โซหากณี แม 
โดฮากณั กาอี ราต ญีโอ ||๑||   ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ สุจะย ี||  ยา ตู ตา แม ซภั โก ตู ซาฮิบ เมรี ราส ญีโอ ||  ตุตถฺ อนัตรั ฮอ 
ซุค วซา ตูน ํอนัตรั ซาบาส ญีโอ ||  ป่าแณ ตะคตั วดาอีอา ป่าแณ ปีค อุดาส ญีโอ ||  ป่าแณ ทลั ศิร ซรั วแฮ่ กมลั พแูล 
อากาซ ญีโอ ||  ป่าแณ เป่าวย์ลั ลัง่ฆีอา ป่าแณ มัน่ฉฺ ปะรีอาส ญีโอ ||  ป่าแณ โซ สะโฮ รังกลุา ซิพตั รัตตา คุณตาซ 
ญีโอ ||  ป่าแณ สะโฮ ป่ีฮาวลา ฮอ อาวณั ยาณ โมอีอาส ญีโอ ||  ตู สะโฮ อกมั อโตลฺวา ฮอ แกห์้ แกห์้ แด่ห์ ปอีอาส 
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ญีโอ ||  เกอา มาโก เกอา แกห์้ สุณี แม ดรัซนั ปูค เปอาส ญีโอ ||  คุร สบัดี สะโฮ ปายอา สจั นานกั กี อรัดาส ญีโอ 
||๒||     
     
 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ คุณวนัตี ||  โย ดีแซ คุรซิกครา เตส็ เน็ว เน็ว ลาโก ปาย ญีโอ ||  อาคา บิรทา ญีอ ์กี คุร สะยณั เดห์้ 
มิลาย ญีโอ ||  โซอี ดสั อุปเดสฺรา เมรา มนั อนตั นา กาฮู ยาย ญีโอ ||  เอห์้ มนั แต กนู ํเดวซา แม มารัก เดโฮ บตาย 
ญีโอ ||  ฮอ อายอา  ดูโร่ห์ จลั แก แม ตะกี ตอ ซรัณาย ญีโอ ||  แม อาซา รัคคี จิต แม่ห์ เมรา ซภัโภ ดุค กวาย ญีโอ ||  
เอต็ มารัก จลัเล ป่าอีอะเร คุร กะแฮ โซ การ กมาย ญีโอ ||  เตอาเกน ํมนั กี มตัรี วซิาเรน ํดูยา เป๋า ญีโอ ||  เอว็ ปาแวห์ 
ฮรั ดรัซาวรา แน่ห์ ลแก ตะตี เวา ญีโอ ||  ฮอ อาโปห์ โบลฺ นา ยาณดา แม กะเฮอา ซภั หุกเมา   ญีโอ ||  ฮรั ปะกตั 
คยานา บคัเซอา คุร นานกั กีอา ปเซา ญีโอ ||  แม บฮุร นา ตริสนา ปุครี ฮอ ระยา ตริปัต อะขาย ญีโอ ||  โย คุร ดีแซ 
ซิครา เตส็ เน็ว เน็ว ลาโก ปาย ญีโอ ||๓||     
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ป๋ัร โยบนั แม มตั เปอีอะแร กัร๋ ปาหุณี บลั ราม 
ญีโอ ||  แมลี เอากณั จิต เบน็ คุร คุณ นา สมาวนี บลั ราม ญีโอ ||  คุณ ซาร นา ยาณี ปะรัม ปุหล่าณี โยบนั บาด 
กวายอา ||  วรั กัร๋ ดรั ดรัซนั นฮี ยาตา เป็ร กา แซ่ฮจัยฺ นา ป่ายอา ||  สตัคุร ปูช นา มารัก จาลี ซูตี แรณ วฮิาณี ||  
นานกั บาลตณั ราเดปา เบน็ เป็ร ตัน๋ กมุลาณี ||๑||  บาบา แม วรั เดห์้ แม ฮรั วรั ป่าแว เตส็ กี บลั ราม ญีโอ ||  เราว ์
รเฮอา ยกุ จาร ตริภวณั บาณี ยสิ กี บลั ราม ญีโอ ||  ตริภวณั กนัตฺ รแว โซห่ากณั เอากณัวนัตี ดูเร ||  แยซี อาซา แตซี 
มนัซา ปูร รเฮอา ป่ัรปูเร ||  ฮรั กี นารฺ โซ สรับ   สุห่ากณั รานดฺํ นา แมแล เวเซ ||  นานกั แม วรั ซาจา ป่าแว ยกุ ยกุ 
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ปรีตมั แตเซ ||๒||  บาบา ลกนั กณาย ฮงั ป๋ี วนัญา ซาโฮแร บลั ราม ญีโอ ||  ซาฮา หุกมั รยาย โซ นา ทะแล โย ปรัภ 
กแร บลั ราม ญีโอ ||  กิรัต ปัยอา กรัแต กรั ปายอา เมท นา สะแก  โกอี ||  ยาญี เนา นะแรห์ เน่ห์เกวลั เราว ์รเฮอา 
เตห์้ โลอี ||  มาย นิราซี โรย วชุินนี บาลี บาแล เฮเต ||  นานกั สาจ สบดั ซุค แม่ห์ลี คุร จรัณี ปรัภ เจเต ||๓||    
     
 บาบุล ดิตรี ดูรฺ นา อาแว   กัร๋ เปอีแอ บลั ราม ญีโอ ||  แร่ห์ซี เวค ฮดูร เป็ร ราว ีกัร๋ โซ่ฮีแอ บลั ราม ญีโอ ||  ซาเจ 
เป็ร โลรี ปรีตมั โยรี มตั ปูรี ปัรถ่าเน ||  ซนัโญกี เมลา ทาน สุเฮลา คุณวนัตี คุร กิอาเน ||  สตั ซนัโตค สดา สจั ปัลแล 
สจั โบแล เป็ร ป่าเอ ||  นานกั วชุิร นา ดุค ปาเอ คุรมตั องักฺ สมาเอ ||๔||๑||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ กัร๋ ๒  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮมั กัร๋ ซายนั อาเอ ||  ซาแจ เมล มิลาเอ ||  แซ่ฮจัยฺ มิลาเอ ฮรั มนั ป่าเอ ปันจฺ มิเล ซุค ปายอา ||  ซาอี วสัตฺ ปราปัต 
โฮอี ยสิ เซตี มนั ลายอา ||  อนัเดน็ เมล เป่ยอา มนั มาเนอา กัร๋ มนัดรั โซฮาเอ ||  ปันจฺ สบดั ตุ๋น อนัฮดั วาเย ฮมั กัร๋ 
ซายนั อาเอ ||๑||  อาโวห์่  มีต เปอาเร || มงัคลั กาโวห์่ นาเร ||  สจั มงัคลั กาโวห์่ ตา ปรัภ ป่าโวห์ โซเฮลฺรา ยกุ จาเร ||  
อปัแน กัร๋ อายอา  ทาน โซฮายอา การัจ สบดั สวาเร ||  กิอาน มฮ่า รัส เนตรี อนัยนั ตริภวณั รูป ดิคายอา ||  ซะคี 
มิโลห์ รัส มงัคลั กาโวห์่ ฮมั กัร๋ ซายนั อายอา  ||๒||  มนั ตนั อมัฤต ป่ินนา ||  อนัตรั เปรม รตนันา ||  อนัตรั รตนั 
ปะดารัท เมแร ปะรัม ตตั วจีาโร ||  ยนัตฺ เป๋ค ตู สพัเลโอ ดาตา ศิร ศิร เดวณัฮาโร ||  ตู ยาน กิอานี อนัตรัยามี อาเป   
การัณ กีนา ||  สุโนห์ ซะคี มนั โม่ฮนั โม่เฮอา ตนั มนั อมัฤต ป่ีนา ||๓||  อาตมั ราม ซนัซารา ||  ซาจา เคลฺ ตุหม่ารา ||  
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สจั เคลฺ ตุหม่ารา อะกมั อปารา ตุตถฺ เบน็ กอณ บุฉ่าเอ ||  เซ็ถ ซาเถก็ เซอาเณ เกเต ตุจฉฺ เบน็ กวณั กะฮาเอ ||  กาล 
บิกาล เป๋ย เดวาเน มนั ราเคอา คุร ธาเอ ||  นานกั เอากณั สบดั ยลาเอ คุณ ซงักมั ปรัภ ปาเอ ||๔||๑||๒||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาโวห์่  สจัยะณา ฮอ เดคา ดรัซนั เตรา ราม ||  กัร๋ อาปันแร ครี ตะกา แม มนั เจา กะเนรา ราม ||  มนั เจา กะเนรา 
ซุณ      ปรัภ เมรา แม เตรา ปัรหวา่ซา ||  ดรัซนั เดค ไป๋ เน่ห์เกวลั ยนมั มรัณ ดุค นาซา ||        
 สกัลี โยต ยาตา ตู โซอี มิเลอา ป๋าย สุผา่เอ ||  นานกั ซายนั โก บลั ยาอีแอ สาจ มิเล กัร๋ อาเอ ||๑||  กัร๋ อายอะเร 
ซายฺนา  ตา ตัน๋ ครี ซรัซี ราม ||  ฮรั โม่เฮอะรี สาจ สบดั ธากรุ เดค รฮนัซี ราม ||  คุณ ซงัค ์รฮนัซี ครี ซรัซี ยา ราว ี
รังค ์ราแต ||  เอากณั มาร คุณี กัร๋ ชายอา ปูแร ปุรัค บิถ่าแต ||  ตสักรั มาร วสัซี ปันจาเอณ็ อดลั กเร วจีาเร ||  นานกั 
ราม นาม นิสตารา คุรมตั มิแล่ห์ เปอาเร ||๒||  วรั ปายอะรา บาลรีเอ อาซา มนัซา ปูรี ราม ||  เป็ร ราเวอะรี สบดั รลี 
เราว ์รเฮอา แน่ห์ ดูรี ราม ||  ปรัภ ดูรฺ นา โฮอี กทั กทั โซอี เตส็ กี นารฺ สบาอี  ||  อาเป   รซีอา อาเป   ราเว เยว็ เตส็ ดี 
วเดอาอี ||  อมรั อโดลฺ อโมลฺ อปารา คุร ปูแร สจั ปาอีแอ ||  นานกั อาเป   โยก สะโยกี นะดรั กเร เลว็ ลาอีแอ ||๓||  
เป็ร อุจฺรีแอ มารรีแอ เตห์้ โลอา ศิรตายา ราม ||  ฮอ บิซมั ไป๋ เดค คุณา อนัฮดั สบดั อะกายา ราม ||  สบดั วจีารี กรัณี 
ซารี ราม นาม นีซาโณ ||  นาม บินา โคเท นฮี ธ่าฮรั นาม รตนั ปัรวาโณ ||  ปัต มตั ปูรี ปูรา ปัรวานา นา อาแว   นา 
ยาซี ||  นานกั คุรมุข อาป ปะชาแณ ปรัภ แยเซ อวนิาซี  ||๔||๑||๓||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ ||  เยน็ กีอา เตน็ เดเคอา ญกั ตัน่ถฺแร ลายอา ||  ดาน 
เตแร กทั จานณา ตนั จนัดฺ ดีปายอา ||  จนัโด ดีปายอา ดาน ฮรั แก ดุค อนัเถ่รา อุธ เกยอา ||  คุณ ยนัญึ ลาเร นาล 
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โซ่แฮ ปะรัค โม่ห์ณีแอ เลยอา ||  ววีา่ห์ โฮอา โซ่ภ เซตี ปันจฺ สบัดี อายอา  ||  เยน็ กีอา เตน็ เดเคอา ญกั ตัน่ถฺแร 
ลายอา ||๑||  ฮอ บลัฮารี ซายฺนา  มีตา เอารีตา ||  เอห์้ ตนั ยนิ เซ็ว กาเดอา มนั ลีอะรา ดีตา ||  ลีอา ตา ดีอา มาน ยนิห์ 
เซ็ว เซ สะยนั เกว็ วสีแร่ห์ ||  ยนิห์ ดิส อายอา  โฮเอ รลีอา ญีอ ์เซตี แกห์้ รแฮ่ ||  สกลั คุณ เอากณั นา โกอี โฮเอ นีตา 
นีตา ||  ฮอ บลัฮารี ซายฺนา  มีตา เอารีตา ||๒||  คุณา กา โฮแว วาสุลา กั้ด วาส ลอีแย ||  เย คุณ โฮวนัห์ ซายฺนา  เมล็ 
*ซ่าจฉฺ กรีแย ||    
     
 *ซ่าจฉฺ กรีแย คุแณห์ เกรี โฉด เอากณั จลีแอ ||  แป้ห์เร ปะทมับรั กรั อดาํบรั อาปณา เป็ร มลีแอ ||  ยแิท ยาย บฮีแอ 
ปะลา กะฮีแอ โจ๋ล อมัฤต ปีแย ||  คุณา กา โฮแว วาสุลา กั้ด วาส ลอีแย ||๓||  อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กเร นา โกอี ||  
อาคณั ตา โก ยาอีแอ เย ปู่ ลรา โฮอี ||  เย โฮย ปู่ ลา ยาย กะฮีแอ อาป กรัตา เกว็ ปุแล ||  สุเณ เดเค บาจฉฺ กะเฮแอ ดาน 
อณัมงัเกอา ดิแว ||  ดาน เดย ์ดาตา ญกั บิถ่าตา นานกา สจั โซอี ||  อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กเร นา โกอี ||๔||๑||๔||  
ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๑ ||  เมรา มนั ราตา คุณ รแว มนั ป่าแว โซอี ||  คุร กี ปอรี สาจ กี ซาจา ซุค โฮอี ||  ซุค แซ่ฮจัยฺ อาแว   
สาจ ป่าแว สาจ กี มตั เกว็ ทะแล ||  อิสนาน ดาน สเกอาน มยนั อาป อชัเลโอ เกว็ ฉะแล ||  ปัรปันจฺ โม่ห์ บิการ ทาเก 
กรู กปัท นา โดอี ||  เมรา มนั ราตา คุณ รแว มนั ป่าแว โซอี ||๑||  ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เยน็ การัณ กีอา ||  แมลฺ ลากี 
มนั แมลิเเอ กิแน อมัฤต ปีอา ||  มทั อมัฤต ปีอา เอห์้ มนั ดีอา คุร แป้ห์ โมลฺ กรายอา ||  อาปันรา  ปรัภ แซ่ฮจัยฺ 
ปะชาตา ยา มนั ซาแจ ลายอา ||  เตส็ นาล คุณ กาวา เย เตส็ ป่าวา เกว็ มิแล โฮย ปรายอา ||  ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เยน็ 
ยกตั อุปายอา   ||๒||  อาย  เกยอา กี นา อายโอ  เกว็ อาแว   ยาตา ||  ปรีตมั เซ็ว มนั มาเนอา ฮรั เซตี ราตา ||  ซาฮิบ 
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รังค ์ราตา สจั กี บาตา เยน็ บิมบฺ กา โกท อุซาเรอา ||  ปันจฺ ปู๋  นายโก อาป สิรันดา เยน็ สจั กา เป็นดฺ สวาเรอา           
||  ฮมั เอากะเณอาเร ตู ซุณ      เปอาเร ตุตถฺ ป่าแว สจั โซอี ||  อาวณั ยาณา นา ทีแอ ซาจี มตั โฮอี ||๓||  อนัยนั แตซา 
อนัยแีอ แยซา เป็ร ป่าแว ||  ซมัแฉ่ ซู่แฉ่ ยาณีแอ เย อาป ยาณาแว ||  อาป ยาณาแว มารัก ปาแว อาเป   มนูอา เลเวย ์||  
กะรัม สุกรัม   กราเอ อาเป   กีมตั กอณ อเป่เว ||  ตนัตฺ มนัตฺ ปาคนัดฺ นา ยาณา ราม ริแด มนั มาเนอา ||  อนัยนั นาม 
ติแซ เต ซู่แฉ่ คุร สบัดี สจั ยาเนอา ||๔||  ซายนั โฮวนั อาปเณ     เกว็ ปัร กัร๋ ยาฮี ||  ซายนั ราเต สจั เก ซงัเก มนั ม่าฮี ||  
มนั ม่าเฮ ซายนั กแร่ห์ รลีอา กะรัม ตะรัม สบายอา || อธัสธั ตีรัท ปุน ปูญา นาม ซาจา ป่ายอา ||    
     
 อาป ซาเย ทาป เวแค ติแซ ป่าณา ป่ายอา ||  ซายนั รานกํ รังกีละเร รังค ์ลาล บณายอา ||๕||  อนัถ่า อาก ู  เย ทีแอ เกว็ 
ปาถรั ยาแณ ||  อาป มุแซ มตั โห่ชีแอ เกว็ ร่าห์ ปะชาแณ ||  เกว็ ร่าห์ ยาแว แม่ฮลั ปาแว อั้นถฺ กี มตั อนัถฺลี ||  เวณ็ 
นาม ฮรั เก กชั นา ซู่แฉ่ อั้นถฺ บูดอ ตัน่ถฺลี ||  เดน็ ราต จานณั เจา อุปแย สบดั คุร กา มนั วสัแซ ||  กรั โยร คุร แป้ห์ 
กรั เบนนัตี ร่าห์ ปาถรั คุร ดะแซ ||๖||  มนั ปัรเดซี เย ทีแอ ซภั เดส ปรายอา ||  กิส แป้ห์ โคโลห์ กนัธะรี ดูคี ป๋ัร 
อายอา  ||  ดูคี ป๋ัร อายอา  ยกตั สบายอา กอณ ยาแณ เบถ็ เมรีอา ||  อาวเณ ยาวเณ คเร ดราวเณ โตท นา อาแว   เพรีอา 
||  นาม วฮูิเณ อูเณ จู่เณ นา คุร สบดั สุณายอา ||  มนั ปัรเดซี เย ทีแอ ซภั เดส ปรายอา ||๗||  คุร แม่ห์ลี กัร๋ อาปแณ    
โซ ป่ัรปุร ลีณา ||  เซวกั เซวา ตาน ํกเร สจั สบดั ปะตีณา ||  สบัเด ปะตีแย องักฺ ป่ีแย โซ แม่ฮลั แม่ห์ลา อนัตฺเร ||  อาป 
กรัตา กเร โซอี ปรัภ อาป อนัตฺ นิรันตฺเร ||  คุร สบดั เมลา ตาน ํสุเฮลา บายนัตฺ อนัฮดั บีณา ||  คุร แม่ห์ลี กัร๋ อาปแณ    
โซ ป่ัรปุร ลีณา ||๘||  กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ กรั เวแค โซอี ||  ตา กี กีมตั นา ปแว เย โลแจ โกอี ||  กีมตั โซ ปาแว อาป 
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ยาณาแว อาป อปุ๋ล  นา ปุเลย ์||  แย แย การ กแร่ห์ ตุตถฺ ป่าแวห์่ คุร แก สบดั อมุลเล ||  ฮีโณ นีจ กะโร เบนนัตี สาจ 
นา โชโด ป่าอี ||  นานกั เยน็ กรั เดเคอา เดแว มตั ซาอี ||๙||๒||๕||     
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซุค โซเฮลฺรา ฮรั ติอ่าโวห์ ||  คุรมุข ฮรั พลั ปาโวห์ ||  คุรมุข พลั ปาโวห์ ฮรั นาม ติอ่าโวห์ ยนมั ยนมั เก ดูค นิวาเร ||  
บลัฮารี คุร อปัเณ วโิทห์ เยน็ การัจ ซภั สวาเร ||  ฮรั ปรัภ กริปา กเร ฮรั ยาโปห์ ซุค พลั ฮรั ยนั ปาโวห์ ||  นานกั 
กะแฮ สุโณห์ ยนั ป่าอี ซุค โซเฮลฺรา ฮรั ติอ่าโวห์ ||๑||  ซุณ      ฮรั คุณ ป่ีเน แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  คุรมตั แซ่ห์เย  นาม 
ติอ๋าเอ ||  ยนิ โก ตุ๋ร ลิเคอา เตน็ คุร มิเลอา เตน็ ยนมั มรัณ ป๋อ ป่ากา ||    
     
 อนัดฺโรห์ ดุระมตั ดูย ีโคอี โซ ยนั ฮรั เลว็ ลากา ||  ยนิ โก กริปา กีนี เมแร สุอามี เตน็ อนัเดน็ ฮรั คุณ กาเอ ||  ซุณ      
มนั ป่ีเน แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๒||  ยกุ แม่ห์ ราม นาม นิสตารา ||  คุร เต อุปแย สบดั วจีารา ||  คุร สบดั วจีารา ราม นาม 
เปอารา ยสิ กิรปา กเร โซ ปาเอ ||  แซ่ห์เย  คุณ กาแว เดน็ ราตี เกล็วคิ ซภั กวาเอ ||  ซภั โก เตรา ตู ซภันา กา ฮอ เตรา 
ตู ฮมารา ||  ยกุ แม่ห์ ราม นาม นิสตารา ||๓||  ซายนั อาย  วเุธ กัร๋ ม่าฮี ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ ตริปัต อะข่าฮี ||  ฮรั คุณ กาย 
สดา ตริปตาซี เพร็ ปูค นา ลาแก อาเอ ||  แดห์้ ดิส ปูญ โฮแว ฮรั ยนั กี โย ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  นานกั ฮรั อาเป   โยร 
วโิชเร ฮรั เบน็ โก ดูยา น่าฮี ||  ซายนั อาย  วเุธ กัร๋ ม่าฮี ||๔||๑||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๓ ||  ปะกตั ยนา กี ฮรั ญีโอ ราแค ยกุ ยกุ รัคดา อายอา  
ราม ||  โซ ปะกตั โย คุรมุข โฮแว ห่อแม สบดั ยลายอา ราม ||  ห่อแม สบดั ยลายอา เมเร ฮรั ป่ายอา ยสิ ดี ซาจี บาณี 
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||  ซาจี ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี คุรมุข อาค วคาณี ||  ปักตา กี จาล สจัจี อตั นิรมลั นาม สจัจา มนั ป่ายอา ||  นานกั 
ปะกตั โซ่แฮ ดรั ซาแจ ยนีิ สจัโจ สจั กมายอา ||๑||  ฮรั ปักตา กี ยาต ปัต แฮ ปะกตั ฮรั แก นาม สมาเณ ราม ||  ฮรั 
ปะกตั กแร่ห์ วิโจห์ อาป กวาแวห์ ยนิ คุณ เอากณั ปะชาเณ ราม ||  คุณ ออกณั ปะชาแณ ฮรั นาม วคาแณ แป๋ ปะกตั 
มีธี ลากี ||  อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี กัร๋ ฮี แม่ห์ แบรากี ||  ปักตี ราเต สดา มนั นิรมลั ฮรั ญีโอ เวแค่ห์ สดา นาเล 
||  นานกั เซ ปะกตั ฮรั แก ดรั ซาเจ อนัเดน็ นาม สะหม่าเล ||๒||  มนัมุค ปะกตั กแร่ห์ เบน็ สตัคุร เวณ็ สตัคุร ปะกตั 
นา โฮอี ราม ||  ห่อแม มายอา โรค เวอาเป มรั ยนัแม่ห์ ดุค โฮอี ราม ||  มรั ยนัแม่ห์ ดุค โฮอี ดูแย ป๋าย ปะรัจยฺ วโิกอี 
เวณ็ คุร ตตั นา ยาเนอา ||  ปะกตั วฮูิณา ซภั ญกั ป่ัรเมอา อนัตฺ เกยอา ปัชตาเนอา ||    
     
 โกท มะเถ่ กิแน ปะชาเณอา ฮรั นามา สจั โซอี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ดูแย ป๋าย ปัต โคอี ||๓||  ปักตา แก กัร๋ 
การัจ ซาจา ฮรั คุณ สดา วคาเณ ราม ||  ปะกตั คยานา อาเป   ดีอา กาล กนัทกั มาร สมาเณ ราม ||  กาล กนัทกั มาร 
สมาเณ ฮรั มนั ป่าเณ นาม นิถาน สจั ปายอา ||  สดา อคุท กะเด นา นิคุแท ฮรั ดีอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่ยอา ||  ฮรั ยนั อูเจ สดั 
ฮี อูเจ คุร แก สบดั โซฮายอา ||  นานกั อาเป   บคสั มิลาเอ ยกุ ยกุ โซ่ภา ปายอา ||๔||๑||๒||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ ||  สบดั 
สจัแจ สจั โซเฮลา ยแิท สจัเจ กา โฮย วจีาโร ราม ||  ห่อแม ซภั เกล็วคิ กาเท สาจ รเคอา อุร ต่าเร ราม ||  สจั รเคอา 
อุร ต่าเร ดุตรั ตาเร เพร็ เป่าวย์ลั ตรัณ นา โฮอี ||  สจัจา สตัคุร สัจจี บาณี เยน็ สจั วคิาเลอา โซอี ||  ซาเจ คุณ กาแว สจั 
สมาแว สจั เวแค ซภั โซอี ||  นานกั ซาจา ซาฮิบ ซาจี นาอี สจั นิสตารา โฮอี ||๑||  ซาแจ สตัคุร สาจ บุฉ่ายอา ปัต 
ราแค สจั โซอี ราม ||  สจัจา โป่ยนั เป๋า สจัจา แฮ สจัแจ นาม ซุค โฮอี ราม ||  ซาแจ นาม ซุค โฮอี มแร นา โกอี กรัภ 
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นา ยนีู วาซา ||  โยตี โยต มิลาอี สจั สมาอี สจั นาย ปัรกาซา ||  ยนีิ สจั ยาตา เซ สจัเจ โฮเอ อนัเดน็ สจั ติอ๋าเอน็ ||  
นานกั สจั นาม ยนิ ฮิรแด วสัเซอา นา วชุีร ดุค ปาเอน็ ||๒||  สจัจี บาณี สจัเจ คุณ กาแวห์่ เตต็ กัร๋ โซเฮลา โฮอี ราม ||  
นิรมลั คุณ ซาเจ ตนั มนั ซาจา เวจ็ ซาจา ปุรัค ปรัภ โซอี ราม ||  ซภั สจั วรัแต สจัโจ โบแล โย สจั กแร โซ โฮอี ||  
แยห์ เดคา แตห์้ สจั ปัสเรอา อวรฺั นา ดูยา โกอี ||  สจัเจ อุปแย สจั สมาแว มรั ยนัแม ดูยา โฮอี ||  นานกั ซภั กิช อาเป   
กรัตา อาป กราแว โซอี ||๓||  สจัเจ ปะกตั โซ่แฮ ดรัวาเร สจัโจ สจั วคาเณ ราม ||  กทั อนัตฺเร ซาจี บาณี ซาโจ อาป 
ปะชาเณ ราม ||  อาป ปะชาแณ่ห์ ตา สจั ยาแณห์ ซาเจ โซ่ฉ่ี โฮอี ||  สจัจา สบดั สจัจี แฮ โซ่ภา ซาเจ ฮี ซุค โฮอี ||  สาจ 
รัตเต ปะกตั เอก็ รังกี ดูยา รังค ์นา โกอี ||  นานกั ยสิ โก มสัตกั ลิเคอา เตส็ สจั ปราปัต โฮอี ||๔||๒||๓||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๓ ||  ยกุ จาเร ตัน๋ เย ปะแว เบน็ สตัคุร โซหาก นา โฮอี ราม ||    
     
 เน่ห์จลั ราจยฺ สดา ฮรั เกรา เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ราม ||  เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี สดา สจั โซอี คุรมุข เอโก ยาเณอา ||  
ตัน๋ เป็ร เมลาวา โฮอา คุรมะตี มนั มาเนอา ||  สตัคุร มิเลอา ตา ฮรั ปายอา เบน็ ฮรั นาแว มุกตั นา โฮอี ||  นานกั 
กามณั กนัแต ราเว มนั มาเนแอ ซุค โฮอี ||๑||  สัตคุร เซว ตัน๋ บาลรีเอ ฮรั วรั ปาแวห์ โซอี ราม ||  สดา โฮแวห์่ 
โซหากณี เพร็ แมลา เวส นา โฮอี ราม ||  เพร็ แมลา เวส นา โฮอี คุรมุข บูแฉ่ โกอี ห่อแม มาร ปะชาเณอา ||  กรัณี 
การ กมาแว สบดั สมาแว อนัตรั เอโก ยาเณอา ||  คุรมุข ปรัภ ราแว เดน็ ราตี อาปณา ซาจี โซ่ภา โฮอี ||  นานกั กามณั 
เป็ร ราเว อาปณา เราว ์รเฮอา ปรัภ โซอี ||๒||  คุร กี การ กเร ตัน๋ บาลรีเอ ฮรั วรั เดย ์มิลาเอ ราม ||  ฮรั แก รังค ์รัตตี 
แฮ กามณั เมล็ ปรีตมั ซุค ปาเอ ราม ||  เมล็ ปรีตมั ซุค ปาเอ สจั สมาเอ สจั วรัแต ซภั ทาอี ||  สจัจา ซีการ กเร เดน็ 



814 

ราตี กามณั สจั สมาอี ||  ฮรั ซุคดาตา สบดั ปะชาตา กามณั เลยอา กนัธฺ ลาเอ ||  นานกั แม่ห์ลี แม่ฮลั ปะชาแณ 
คุรมะตี ฮรั ปาเอ ||๓||  ซา ตัน๋ บาลี ตุ๋ร เมลี เมแร ปรัภ อาป มิลาอี ราม ||  คุรมะตี กทั จานณั โฮอา ปรัภ เราว ์รเฮอา 
ซภั ทาอี ราม ||  ปรัภ เราว ์รเฮอา ซภั ทาอี มนั วซาอี ปูรัน ลิเคอา ปายอา ||  เซจยฺ สุคาลี    เมเร ปรัภ ป่าณี สจั ซีการ 
บณายอา ||  กามณั นิรมลั ห่อแม มลั โคอี คุรมตั สจั สมาอี ||  นานกั อาป มิลาอี กรัแต นาม นแว เน็ถ ปาอี ||๔||๓||๔||  
ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ฮเร ฮรั คุณ กาโวห์่ ฮรั คุรมุขเค ปาเอ ราม ||  อนัดิโน สบดั รโวห์่ อนัฮดั สบดั วยาเอ ราม ||  
อนัฮดั สบดั วยาเอ ฮรั ญีโอ กัร๋ อาเอ ฮรั คุณ กาโวห์่ นารี ||  อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ คุร อาแก ซา ตัน๋ กนัตฺ เปอารี ||  คุร 
กา สบดั วสัเซอา กทั อนัตรั เซ ยนั สบดั โซฮาเอ ||  นานกั เตน็ กัร๋ สดั ฮี โซเฮลา ฮรั กรั กิรปา กัร๋ อาเอ ||๑||  ปักตา 
มนั อานนัดฺ เป่ยอา ฮรั นาม รเฮ่ เลว็ ลาเอ ราม ||  คุรมุขเค มนั นิรมลั โฮอา นิรมลั ฮรั คุณ กาเอ ราม ||  นิรมลั คุณ 
กาเอ นาม มนั วซาเอ ฮรั กี อมัฤต บาณี ||  ยนิห์ มนั วสัเซอา เซอี ยนั นิสตะเร กทั กทั สบดั สมาณี  ||    
     
 เตเร คุณ กาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ สมาแวห์่ สบัเด เมล มิลาเอ ||  นานกั สพลั ยนมั เตน็ เกรา เย สตัคุร ฮรั มารัก ปาเอ ||๒||  
ซนัตฺซงัคตั เซ็ว เมล เป่ยอา ฮรั ฮรั นาม สมาเอ ราม ||  คุร แก สบดั สดั ยวีนั มุกตั เป๋ย ฮรั แก นาม เลว็ ลาเอ ราม ||  
ฮรั นาม จิต ลาเอ คุร เมล มิลาเอ มนูอา รัตตา ฮรั นาเล ||  ซุคดาตา ปายอา โม่ห์ จุกายอา อนัเดน็ นาม สะหม่าเล ||  คุร 
สบัเด ราตา แซ่ห์เย  มาตา นาม มนั วซาเอ ||  นานกั เตน็ กัร๋ สดั ฮี โซเฮลา เย สตัคุร เซว สมาเอ ||๓||  เบน็ สตัคุร ญกั 
ปะรัม ปุหลายอา ฮรั กา แม่ฮลั นา ปายอา ราม ||  คุรมุขเค เอก็ เมล มิลายอา เตน็ เก ดูค กวายอา ราม ||  เตน็ กา ดูค 
กวายอา ยา ฮรั มนั ป่ายอา สดา กาแวห์่ รังค ์ราเต ||  ฮรั เก ปะกตั สดา ยนั นิรมลั ยกุ ยกุ สดั ฮี ยาเต ||  ซาจี ปะกตั 
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กแร่ห์ ดรั ยาแปห์ กัร๋ ดรั สจัจา โซอี ||  นานกั สจัจา โซเฮลา สจัจี สจั บาณี สบัเด ฮี ซุค โฮอี ||๔||๔||๕||  ซู่ฮี     
แม่ห์ลา ๓ ||  เย โลแร่ห์ วรั บาลรีเอ ตา คุร จรัณี จิต ลาเอ ราม ||  สดา โฮแวห์่ โซหากณี ฮรั ญีโอ มแร นา ยาเอ ราม ||  
ฮรั ญีโอ มแร นา ยาเอ คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ซา ตัน๋ กนัตฺ เปอารี ||  สจั ซนัยมั สดา แฮ นิรมลั คุร แก สบดั ซีการี ||  
เมรา ปรัภ ซาจา สดั ฮี ซาจา เยน็ อาเป   อาป อุปายอา   ||  นานกั สดา เป็ร ราเว อาปณา เยน็ คุร จรัณี จิต ลายอา ||๑||  
เป็ร ปายอะรา บาลรีเอ อนัเดน็ แซ่ห์เย  มาตี ราม ||  คุรมะตี มนั อนดฺั เป่ยอา เตต็ ตนั แมลฺ นา ราตี ราม ||  เตต็ ตนั 
แมลฺ นา ราตี ฮรั ปรัภ ราตี เมรา ปรัภ เมล มิลาเอ ||  อนัเดน็ ราเว ฮรั ปรัภ อปัณา วโิจห์ อาป กวาเอ ||  คุรมตั ปายอา 
แซ่ฮจัยฺ มิลายอา อปัเณ ปรีตมั ราตี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ปรัภ ราเว รังค ์ราตี ||๒||  เป็ร ราเว รังค ์ราตรีเอ เป็ร 
กา แม่ฮลั เตน็ ปายอา ราม ||  โซ สะโฮ อตั นิรมลั ดาตา เยน็ วโิจห์ อาป กวายอา ราม ||  วโิจห์ โม่ห์ จุกายอา ยา ฮรั 
ป่ายอา ฮรั กามณั มนั ป่าณี ||  อนัเดน็ คุณ กาแว เน็ต ซาเจ กะเท อกทั กะห่าณี ||  ยกุ จาเร ซาจา เอโก วรัแต เบน็ คุร 
กิแน นา ปายอา ||    
     
 นานกั รังค ์รแว รังค ์ราตี เยน็ ฮรั เซตี จิต ลายอา ||๓||  กามณั มนั โซเฮลฺรา ซายนั มิเล เปอาเร ราม ||  คุรมะตี มนั 
นิรมลั โฮอา ฮรั ราเคอา อุร ต่าเร ราม ||  ฮรั ราเคอา อุร ต่าเร อปันา การัจ สวาเร คุรมะตี ฮรั ยาตา ||  ปรีตมั โม่ห์ 
เลยอา มนั เมรา ปายอา กะรัม บิถ่าตา ||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา ฮรั วสัเซอา มนั มุราเร ||  นานกั เมล ลอี คุร 
อปัแน คุร แก สบดั สวาเร ||๔||๕||๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๓ ||  โซเฮลฺรา ฮรั ราม นาม คุร สับดี วจีาเร ราม ||  ฮรั มนั 
ตะโน คุรมุข ป่ีแย ราม นาม เปอาเร ราม ||  ราม นาม เปอาเร ซภั กลุ อุถ่าเร  ราม นาม มุค บาณี ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ 
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ซุค ปายอา กัร๋ อนัฮดั สุรัต สมาณี  ||  ฮรั ฮรั เอโก ปายอา ฮรั ปรัภ นานกั กิรปา ต่าเร ||  โซเฮลฺรา ฮรั ราม นาม คุร 
สบัดี วจีาเร ||๑||  ฮมั นีว ีปรัภ อตั อูจา เกว็ กรั มิเลอา ยาเอ ราม ||  คุร เมลี บโฮ่ กิรปา ต่ารี ฮรั แก สบดั สุผา่เอ ราม ||  
เมล็ สบดั สุผา่เอ อาป กวาเอ รังค ์เซ็ว รลีอา มาเณ ||  เซจยฺ สุคาลี    ยา ปรัภ ป่ายอา ฮรั ฮรั นาม สมาเณ ||  นานกั 
โซห่ากณั ซา วดัป่ากี เย จลัแล สตัคุร ป่าเอ ||  ฮมั นีว ีปรัภ อตั อูจา เกว็ กรั มิเลอา ยาเอ ราม ||๒||  กทั กะเท ซภันา 
เวจ็ เอโก เอโก ราม ปะตาโร ราม ||  อิกนา ปรัภ ดูรฺ วสัแซ อิกนา มนั อถ่าโร    ราม ||  อิกนา มนั อถ่าโร    
ศิรยณัฮาโร วดัป่ากี คุร ปายอา ||  กทั กทั ฮรั ปรัภ เอโก สุอามี คุรมุข อลคั ลคายอา ||  แซ่ห์เย  อนดฺั โฮอา มนั 
มาเนอา นานกั บรัมห์ บีจาโร ||  กทั กะเท ซภันา เวจ็ เอโก เอโก ราม ปะตาโร ราม ||๓||  คุร เซวนั สตัคุร ดาตา ฮรั 
ฮรั นาม สมายอา ราม ||  ฮรั ตู๋ร เดโวห์ แม ปูเร คุร กี ฮมั ปาปี มุกตั กรายอา ราม ||  ปาปี มุกตั กราเอ อาป กวาเอ นิจยฺ 
กัร๋ ปายอา วาซา ||  บิเบก บุตถ่ี ซุค แรณ วฮิาณี คุรมตั นาม ประกาซา ||  ฮรั ฮรั อนดฺั เป่ยอา เดน็ ราตี นานกั ฮรั มีธ 
ลกาเอ ||  คุร เซวนั สตัคุร ดาตา ฮรั ฮรั นาม สมาเอ ||๔||๖||๗||๕||๗||๑๒||     
     
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ชนัตฺ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สตัคุร ปุรัค มิลาย เอากณั วกิณา คุณ รวา บลั ราม ญีโอ ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย คุรบาณี เน็ต เน็ต จะวา บลั ราม ญีโอ ||  
คุรบาณี สดั มีธี ลากี ปาป วกิาร กวายอา ||  ห่อแม โรค เกยอา ป๋อ ป่ากา แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ มิลายอา ||  กายอา เซจยฺ คุร 
สบดั สุคาลี    กิอาน ตตั กรั โป่โก ||  อนัเดน็ ซุค มาเณ เน็ต รลีอา นานกั ตุ๋ร ซนัโญโก ||๑||  สตั ซนัโตค กรั เป๋า กรัุม 
กรุมาอี อายอา  บลั ราม ญีโอ ||  ซนัตฺ ยนา กรั เมล คุรบาณี กาวาอีอา บลั ราม ญีโอ ||  บาณี คุร กาอี ปะรัม กตั ปาอี 
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ปันจฺ มิเล โซฮายอา ||  เกยอา กโรถ มมัตา ตนั นาธี ปาคนัดฺ ปะรัม กวายอา ||  ห่อแม ปีร กอี ซุค ปายอา อาโรคตั เป๋ย 
สะรีรา  ||  คุร ปัรซาดี บรัมห์ ปะชาตา นานกั คุณี กะฮีรา ||๒||  มนัมุค วชุิรี ดูรฺ แม่ฮลั นา ปาเอ บลั กอี บลั ราม ญีโอ 
||  อนัตรั มมัตา กรู กรู วฮิาเฉ่ กรู ลอี บลั ราม ญีโอ ||  กรู กปัท กมาแว มฮ่า ดุค ปาแว เวณ็ สตัคุร มกั นา ปายอา ||  
อุฉัร่ ปันทฺ ประแม กาวารี คิน คิน ตกัเก คายอา ||  อาเป   ดยัอา กเร ปรัภ ดาตา สตัคุร ปุรัค มิลาเอ ||  ยนมั ยนมั เก 
วชุิเร ยนั เมเล นานกั แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๓||  อายอา  ลกนั กณาย ฮิรแด ตัน๋ โอม่าฮีอา  บลั ราม ญีโอ ||  ปันดิต ปาเถ่ 
อาณ ปตี แบห์้ วาจาอีอา บลั ราม ญีโอ ||  ปตี วาจาอี มนั วย ีวถ่าอี ยบั ซายนั สุเณ กัร๋ อาเอ ||  คุณี กิอานี แบห์้ มตา 
ปะกายอา เพเร ตตั ดิวาเอ ||  วรั ปายอา ปุรัค อะกมั อะโกจรั สดั เนาตนั บาล สคาอี ||  นานกั กิรปา กรั แก เมเล วชุิร 
กะเด นา ยาอี ||๔||๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั แปฮลัรี ลาว ปัรวริะตี กะรัม ดริรายอา บลั ราม ญีโอ ||  บาณี บรัมห์มา 
เวด ตะรัม ดริโรห์ ปาป ตะยายอา บลั ราม ญีโอ ||  ตะรัม ดริโรห์ ฮรั นาม ติอ่าโวห์ ซิมรัต นาม ดริรายอา ||  สตัคุร 
คุร ปูรา อาราโถ่ห์ ซภั เกล็วคิ ปาป กวายอา ||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ โฮอา วดัป่ากี มนั ฮรั ฮรั มีธา ลายอา ||    
     
 ยนั กะแฮ นานกั ลาว แป้ห์ลี อารัมภฺ กาจยฺ รจายอา ||๑||  ฮรั ดูยะรี ลาว สตัคุร ปุรัค มิลายอา บลั ราม ญีโอ ||  นิรภอ 
แป๋ มนั โฮย ห่อแม แมลฺ กวายอา บลั ราม ญีโอ ||  นิรมลั ป๋อ ปายอา ฮรั คุณ กายอา ฮรั เวแค ราม ฮดูเร ||  ฮรั อาตมั 
ราม ปซาเรอา สุอามี สรับ   รเฮอา ป่ัรปูเร ||  อนัตรั บา้ฮรั ฮรั ปรัภ เอโก เมล็ ฮรั ยนั มงัคลั กาเอ ||  ยนั นานกั ดูย ีลาว 
จลาอี อนัฮดั สบดั วยาเอ ||๒||  ฮรั ตียะรี ลาว มนั เจา เป่ยอา แบรากีอา บลั ราม ญีโอ ||  ซนัตฺ ยนา ฮรั เมล ฮรั ปายอา 
วดัป่ากีอา บลั ราม ญีโอ ||  นิรมลั ฮรั ปายอา ฮรั คุณ กายอา มุค โบลี ฮรั บาณี ||  ซนัตฺ ยนา วดัป่ากี ปายอา ฮรั 
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กะทีแอ อกทั กะห่าณี ||  ฮิรแด ฮรั ฮรั ฮรั ตุ๋น อุปย ีฮรั ยปัปีแอ มสัตกั ปาก ญีโอ ||  ยนั นานกั โบเล ตีย ีลาแว ฮรั 
อุปแย มนั แบราก ญีโอ ||๓||  ฮรั จอทะรี ลาว มนั แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา ฮรั ปายอา บลั ราม ญีโอ ||  คุรมุข มิเลอา สุผาย ฮรั 
มนั ตนั มีธา ลายอา บลั ราม ญีโอ ||  ฮรั มีธา ลายอา เมเร ปรัภ ป่ายอา อนัเดน็ ฮรั เลว็ ลาอี ||  มนั จินเดอา พลั ปายอา 
สุอามี ฮรั นาม วย ีวาถ่าอี ||  ฮรั ปรัภ ธากรุ กาจยฺ รจายอา ตัน๋ ฮิรแด นาม วกิาซี ||  ยนั นานกั โบเล จอที ลาแว ฮรั 
ปายอา ปรัภ อวนิาซี  ||๔||๒||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ ||  คุรมุข ฮรั คุณ กาเอ ||  ฮิรแด รสนั ระส่าเอ ||  ฮรั รสนั ระส่าเอ เมเร ปรัภ ป่าเอ 
มิเลอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  อนัเดน็ โปคค ์โป่เก ซุค โซแว สบดั รแฮ่ เลว็ ลาเอ ||  วดัแด ปาก คุร ปูรา ปาอีแอ อนัเดน็ 
นาม ติอ๋าเอ ||  แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ มิเลอา ญกัยวีนั นานกั ซุน สมาเอ ||๑||  ซงัคตั ซนัตฺ มิลาเอ || ฮรั ซรั นิรมลั นาเอ ||  
นิรมลั ยลั นาเอ แมลฺ กวาเอ เป๋ย ปวติ สะรีรา  ||  ดุระมตั แมลฺ กอี ปะหราํ ป่ากา ห่อแม บินธี ปีรา ||  นะดรั ประภู 
สตัซงัคตั ปาอี นิจยฺ กัร๋ โฮอา วาซา ||    
     
 ฮรั มงัคลั รัส รสนั ระส่าเอ นานกั นาม ประกาซา ||๒||  อนัตรั รตนั บีจาเร || คุรมุข นาม เปอาเร ||  ฮรั นาม เปอาเร 
สบดั นิสตาเร อเกอาน อเถรฺ กวายอา ||  กิอาน ประจนัดฺ บเลอา กทั จานณั กัร๋ มนัดรั โซฮายอา ||  ตนั มนั อรัป ซีการ 
บณาเอ ฮรั ปรัภ ซาเจ ป่ายอา ||  โย ปรัภ กะแฮ โซอี ปัร กีแย นานกั องักฺ สมายอา ||๓||  ฮรั ปรัภ กาจยฺ รจายอา ||  
คุรมุข วอีาฮณั อายอา  ||  วอีาฮณั อายอา  คุรมุข ฮรั ปายอา ซา ตัน๋ กนัตฺ เปอารี ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ มงัคลั กาเอ ฮรั ญีโอ 
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อาป สวารี  ||  ซุรฺ นรั กณั กนัถะรับ เมล็ อาเอ อปูรับ ยนัญึ บณาอี ||  นานกั ปรัภ ปายอา แม ซาจา นา กะเด มแร นา 
ยาอี ||๔||๑||๓||    
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาโวห์ ซนัตฺ ยะโนห์ คุณ กาแวห์่ โควนิดฺ เกเร ราม ||  คุรมุข เมล็ รฮีแอ กัร๋ วาแยห์่ สบดั กะเนเร ราม ||  สบดั 
กะเนเร ฮรั ปรัภ เตเร ตู กรัตา ซภั ทาอี ||  แอห์้เน็ส ยปี สดา ซาล่าฮี สาจ สบดั เลว็ ลาอี ||  อนัเดน็ แซ่ฮจัยฺ รแฮ่ รังค ์
ราตา ราม นาม ริด ปูญา ||  นานกั คุรมุข เอก ปะชาแณ อวรฺั นา ยาแณ ดูยา ||๑||  ซภั แม่ห์ เราว ์รเฮอา โซ ปรัภ 
อนัตรัยามี ราม ||  คุร สบดั รแว เราว ์รเฮอา โซ ปรัภ เมรา สุอามี ราม ||  ปรัภ เมรา สุอามี อนัตรัยามี กทั กทั รเวอา 
โซอี ||  คุรมตั สจั ปาอีแอ แซ่ฮจัยฺ สมาอีแอ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||  แซ่ห์เย  คุณ กาวา เย ปรัภ ป่าวา อาเป   เลย 
มิลาเอ ||  นานกั โซ ปรัภ สบัเด ยาแป แอห์้เน็ส นาม ติอ๋าเอ ||๒||  เอห์้ ยะโก ดุตรั มนัมุค ปารฺ นา ปาอี ราม ||  อนัตฺเร 
ห่อแม มมัตา กาม กโรถ จตุราอี ราม ||  อนัตรั จตุราอี ทาย นา ปาอี บิรทา ยนมั กวายอา ||  ยมั มกั ดุค ปาแว โจทา 
คาแว อนัตฺ เกยอา ปัชตายอา ||  เบน็ นาแว โก เบลี น่าฮี ปุต กทุาํบฺ สุตฺ ป่าอี ||  นานกั มายอา โม่ห์ ปซารา อาแก ซาท 
นา ยาอี ||๓||  ฮอ ปูโช่ห์ อปันา สตัคุร ดาตา กิน เบถ็ ดุตรั ตรีแอ ราม ||  สตัคุร ป๋าย จโลห์ ยวีเตอา เอว็ มรีแอ ราม ||  
ยวีเตอา มรีแอ ป่อยลั ตรีแอ คุรมุข นาม สมาแว ||    
     
 ปูรา ปุรัค ปายอา วดัป่ากี สจั นาม เลว็ ลาแว ||  มตั ปัรกาซ ไป๋ มนั มาเนอา ราม นาม วเดอาอี ||  นานกั ปรัภ ปายอา 
สบดั มิลายอา โยตี โยต มิลาอี ||๔||๑||๔||   
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 ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร ซนัตฺ ยโน เปอารา แม มิเลอา เมรี ตริสนา บุจฉฺ กอีอาแซ ||  ฮอ มนั ตนั เดวา สตัคุแร  แม เมเล ปรัภ คุณตาเซ ||  
ตัน๋ ตัน๋ คุรู วดั ปุรัค แฮ แม ดะเซ ฮรั ซาบาเซ ||  วดัป่ากี ฮรั ปายอา ยนั นานกั นาม วกิาเซ ||๑||  คุร สะยณั เปอารา แม 
มิเลอา ฮรั มารัก ปันทฺ ดะซ่าฮา ||  กัร๋ อาโวห์่  จิรี วชุินเนอา เมล็ สบดั คุรู ปรัภ น่าฮา ||  ฮอ ตุจฉฺ บาโฉ่ห์ ครี อุดีณีอา 
เยว็ ยลั เบน็ มีน มร่าฮา ||  วดัป่ากี ฮรั ติอ๋ายอา ยนั นานกั นาม สมาฮา ||๒||  มนั แดห์้ ดิส จลั จลั ป่ัรเมอา มนัมุค 
ปะรัม ปุหลายอา ||  เน็ต อาซา มนั จิตเเว มนั ตริสนา ปุค ลกายอา ||  อนัตา ตัน๋ ตัร๋ ดะเบอา เพร็ บิค ป่าลณั เกยอา ||  
ยนั นานกั นาม สล่าห์ ตู เบน็ นาแว ปัจ ปัจ โมยอา ||๓||  คุร ซุนดรั โม่ฮนั ปาย กเร ฮรั เปรม บาณี มนั มาเรอา ||  
เมแร ฮิรแด ซุถ บุตถฺ วซิรั กอี มนั อาซา จินตฺ วซิาเรอา ||  แม อนัตรั เวดนั เปรม กี คุร เดคตั มนั ซาถ่าเรอา ||  วดัป่ากี 
ปรัภ อาย  เมล็ ยนั นานกั คิน คิน วาเรอา ||๔||๑||๕||  ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔ ||  มาเรฮสั เว ยนั ห่อแม บิเคอา เยน็ ฮรั 
ปรัภ มิลณั นา ดิตีอา ||  เดห์้ กนัจนั เว วนันีอา เอน็ ห่อแม มาร วกิตีุอา ||  โม่ห์ มายอา เว ซภั กาลคา เอน็ มนัมุค มูร 
สะยตีุอา ||  ยนั นานกั คุรมุข อุบเร คุร สบัดี ห่อแม ฉุทีอา ||๑||  วสั อาเณโฮ เว ยนั เอส็ มนั โก มนั บาเซ เยว็ เน็ต 
ป่อเดอา ||  ดุค แรณ เว วฮิาณีอา เน็ต อาซา อาส กเรเดอา ||  คุร ปายอา เว ซนัตฺ ยโน มนั อาส ปูรี ฮรั จอเดอา ||  ยนั 
นานกั ปรัภ เดโฮ มตี ฉดั อาซา เน็ต ซุค ซอเดอา ||๒||  ซา ตัน๋ อาซา จิต กเร ราม ราเยอา ฮรั ปรัภ เซยฺรีแอ อาอี  ||  
เมรา ธากรุ อะกมั ดยัอาล แฮ ราม ราเยอา กรั กิรปา เล่โฮ มิลาอี ||    
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 เมแร มนั ตนั โลจา คุรมุขเค ราม ราเยอา ฮรั ซรัถ่า เซจยฺ วชิาอี ||  ยนั นานกั ฮรั ปรัภ ป่าณีอา ราม ราเยอา มิเลอา 
แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||๓||  อิกตั เซแย ฮรั ประโภ ราม ราเยอา คุร ดะเซ ฮรั เมเลอี ||  แม มนั ตนั เปรม แบราก แฮ ราม 
ราเยอา คุร เมเล กิรปา กเรอี ||  ฮอ คุร วโิทห์ โก๋ล กุหม่ายอา ราม ราเยอา ญีโอ สตัคุร อาแก เดอี ||  คุร ตุธา ญีโอ ราม 
ราเยอา ยนั นานกั ฮรั เมเลอี ||๔||๒||๖||๕||๗||๖||๑๘||     
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซุณ      บาวเร ตู กาเอ เดค ปุหล่านา ||  ซุณ      บาวเร เน่ห์ กรูา ลายโอ กซุาํภฺ รังกานา ||  กรีู เดค ปุโล อดั  ลแฮ่ นา 
มุโล โควดิ นาม มยธีา ||  ทีแวห์ ลาลา อตั กลุาลา สบดั จีน คุร มีธา ||  มิเทอา โม่ห์ มกนั ที รเฮอา จู่ธ ซงัค ์ลปัทานา ||  
นานกั ดีน สรัณ กิรปา เน็ถ ราค ลาจยฺ ปักตานา ||๑||  ซุณ      บาวเร เซว ธากรุ นาท ปราณา ||  ซุณ      บาวเร โย 
อายอา  เตส็ ยาณา ||  เน่ห์จลั ฮภั แวซี ซุณ      ปัรเดซี ซนัตฺซงัค ์เมล็ รฮีแอ ||  ฮรั ปาอีแอ ป่ากี ซุณ      แบรากี จรัณ 
ประภู แกห์้ รฮีแอ ||  เอห์้ มนั ดีแย ซนักฺ นา กีแย คุรมุข ตจัยฺ บโฮ่ มาณา ||  นานกั ดีน ปะกตั เป๋าว ์ตารัณ เตเร เกอา 
คุณ อาค วคาณา ||๒||  ซุณ      บาวเร เกอา กีแจ กรูา มาโน ||  ซุณ      บาวเร ฮภั แวซี กรับ กมุาโน ||  เน่ห์จลั ฮภั 
ยาณา มิเทอา มาณา ซนัตฺ ประภู โฮย ดาซา ||  ยวีตั มรีแอ ป่อยลั ตรีแอ เย ทีแว กะรัม ลิเคอาซา ||  คุร เซวแีย อมัฤต 
ปีแย ยสิ ลาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ ติอ่าโน ||  นานกั สรัณ ปัยอา ฮรั ดุอาแร ฮอ บลั บลั สดั กรุบาโน ||๓||  ซุณ      บาวเร มตั 
ยาแณห์ ปรัภ แม ปายอา ||  ซุณ      บาวเร ทีโอ เรณ ยนีิ ปรัภ ติอ๋ายอา ||  เยน็ ปรัภ ติอ๋ายอา เตน็ ซุค ปายอา วดัป่ากี 
ดรัซนั ปาอีแอ ||  ทีโอ นิมาณา สดั กรุบาณา สกัลา อาป มิทาอีแอ ||  โอห์้ ตัน๋ ปาก ซุถ่า เยน็ ปรัภ ลถ่า ฮมั เตส็ แป้ห์ 
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อาป เวจายอา ||  นานกั ดีน สรัณ ซุค ซากรั ราค ลาจยฺ อปันายอา ||๔||๑||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั จรัณ กมลั กี เทก 
สตัคุร ดิตี ตุส แก บลั ราม ญีโอ ||    
     
 ฮรั อมัฤต ปะเร ปันด๋าร ซภั กิช แฮ กัร๋ เตส็ แก บลั ราม ญีโอ ||  บาบุล เมรา วดั ซมัรฺทา กรัณ การัณ ปรัภ ห่ารา ||  
ยสิ ซิมรัต   ดุค โกอี นา ลาแก ป่อยลั ปารฺ  อุตารา ||  อาด ยกุาด ปักตนั กา ราคา อุสตตั กรั กรั ยวีา ||  นานกั นาม มฮ่า 
รัส มีธา อนัเดน็ มนั ตนั ปีวา ||๑||  ฮรั อาเป   เลย มิลาย เกว็ เวโชรา ทีวยั บลั ราม ญีโอ ||  ยสิ โน เตรี เทก โซ สดา 
สดั ยวียั บลั ราม ญีโอ ||  เตรี เทก ตุแฉ่ เต ปาอี ซาเจ ศิรยณัฮารา ||  ยสิ เต คาลี โกอี น่าฮี แอซา      ประภู ฮมารา ||  
ซนัตฺ ยนา เมล็ มงัคลั กายอา เดน็ แรน อาส ตุหม่ารี ||  สพลั ดะรัส เป่เทอา คุร ปูรา นานกั สดั บลัฮารี ||๒||  
ซมัห์เลอา สจั ทาน มาน มหตั สจั ปายอา บลั ราม ญีโอ ||  สตัคุร มิเลอา ดยัอาล คุณ อบินาซี กายอา บลั ราม ญีโอ ||  
คุณ โควนิดฺ เกา เน็ต เน็ต ปราณ ปรีตมั สุอามีอา ||  ซุภ ดิวสั อาเอ แกห์้ กนัธฺ ลาเอ มิเล อนัตรัยามีอา ||  สตั ซนัโตค 
วแยห์่ วาเย อนัหะดา จุ่ณกาเร ||  ซุณ      แป๋ บินาเซ สกลั นานกั ปรัภ ปุรัค กรัแณฮาเร ||๓||  อุปเยอา ตตั กิอาน 
ซาโฮแร เปอีแอ เอก็ ฮรั บลั ราม ญีโอ ||  บรัมห์แม บรัมห์ มิเลอา โกย นา ซาแก ป๋ิน กรั บลั ราม ญีโอ ||  บิซมั เปแค 
บิซมั สุณีแอ บิสมาด นดัรี อายอา  ||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูรัน สุอามี กทั กทั รเฮอา สมายอา ||  ยสิ เต อุปเยอา เตส็ ม่าเฮ 
สมายอา กีมตั แกฮ้ณั นา ยาเอ ||  ยสิ เก จลตั นา ยาฮี ลคัเณ นานกั ติแซห์ ติอ๋าเอ ||๔||๒||    
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 โคบินดฺ คุณ กาวณั ลาเก ||  ฮรั รังค ์อนัเดน็ ยาเก ||  ฮรั รังค ์ยาเก ปาป ป่าเก มิเล ซนัตฺ เปอาเรอา ||  คุร จรัณ ลาเก 
ปะรัม ป่าเก กาจยฺ สกลั สวาเรอา           ||  ซุณ      สระวณั บาณี แซ่ฮจัยฺ ยาณี ฮรั นาม ยปั วดัป่าแก ||  บินวนัตฺ นานกั 
สรัณ สุอามี ญีโอ เป็นดฺ ปรัภ อาแก ||๑||  อนัฮตั สบดั สุห่าวา ||  สจั มงัคลั ฮรั ยสั กาวา ||  คุณ กาย ฮรั ฮรั ดูค นาเซ 
แร่ฮสั อุปแย มนั กะหน่า ||  มนั ตนั นิรมลั เดค ดรัซนั นาม ปรัภ กา มุค ปะณา ||    
     
 โฮย เรณ ซาถู่   ปรัภ อราถู่ อาปเณ     ปรัภ ป่าวา ||  บินวนัตฺ นานกั ดยัอา ต่าโรห์ สดา ฮรั คุณ กาวา ||๒||  คุร เมล็ 
ซากรั ตเรอา ||  ฮรั จรัณ ยปัต นิสตะเรอา ||  ฮรั จรัณ ติอ๋าเอ ซภั พลั ปาเอ มิเท อาวณั ยาณา ||  ป๋าย ปะกตั สุผาย ฮรั 
ยปั อาปเณ     ปรัภ ป่าวา ||  ยปั เอก อลคั อปารฺ ปูรัน เตส็ บินา นฮี โกอี ||  บินวนัตฺ นานกั คุร ปะรัม โคยอา ยตั เดคา 
ตตั โซอี ||๓||  ปะติต ปาวนั ฮรั นามา ||  ปูรัน ซนัตฺ ยนา เก กามา ||  คุร ซนัตฺ ปายอา ปรัภ ติอ๋ายอา สกลั อิชา ปุนนีอา 
||  ฮอ ตาป บินเซ สดา ซรัเซ ปรัภ มิเล จิรี วชุินเนอา ||  มนั ซาต อาอี  วย ีวถ่าอี มโน่ห์ กะเด นา วสีแร ||  บินวนัตฺ 
นานกั สตัคุร ดริรายอา สดา ปัจยฺ ญกัดีสแร ||๔||๑||๓||    
 ราก ซู่ฮี     ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตู ธากโุร แบรากโร แม เยฮี่ กัณ๋ เจรี ราม ||  ตูน ํซากโร รัตนากโร ฮอ ซาร นา ยาณา เตรี ราม ||  ซาร นา ยาณา ตู วดั 
ดาณา กรั เม่ห์รัมมตั ซานอีํ ||  กิรปา กีแย ซา มตั ดีแย อาธ แป้ฮรั ตุตถฺ ติอ๋าอี ||  กรับ นา กีแย เรณ โฮวแีย ตา กตั 
ญีอะเร เตรี ||  ซภั อูปัร นานกั กา ธากรุ แม เยฮี่ กัณ๋ เจรี ราม ||๑||  ตุมห์ กอฮรฺั อตั แกฮ้รั กมัภีรา ตุม เป็ร ฮมั บโฮรีอา 
ราม ||  ตุม วดัเด วดัเด วดั อูเจ ฮอ อิตนีก ลโฮรีอา ราม ||  ฮอ กิช น่าฮี เอโก ตูแฮ อาเป   อาป สุยานา ||  อมัฤต ดริสทฺ 
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นิมคั ปรัภ ยวีา สรับ   รังค ์รัส มานา ||  จรัแณห์ ซรันี ดาแซห์ ดาซี มนั มอแล ตนั ฮรีอา ||  นานกั ธากรุ สรับ   
สมาณา อาปัน ป่าวนั กรีอา ||๒||  ตุจฉฺ อูปัร เมรา แฮ มาณา ตูแฮ เมรา ตาณา ราม ||  สุรัต มตั จตุราอี เตรี ตู ยาณาเอห์ 
ยาณา ราม ||  โซอี ยาแณ โซอี ปะชาแณ ยา โก นะดรั สิรันเด ||  มนัมุค ปู่ ลี บฮุตี ร่าฮี พาที มายอา พนัเด ||  ธากรุ 
ป่าณี ซา คุณวนัตี ตินฮี ซภั รังค ์มาณา ||  นานกั กี ตัร๋ ตูแฮ ธากรุ ตู นานกั กา มาณา ||๓||  ฮอ วารี วนัญา โก่ลี วนัญา 
ตู ปัรบตั เมรา โอลาห์ ราม ||  ฮอ บลั ยาอี ลคั ลคั ลคั บรีอา เยน็ ปะหราํ ปัรดา โคลาห์ ราม ||    
     
 มิเท อรัถ่าเร ตะเย บิกาเร ธากรุ เซ็ว มนั มานา ||  ปรัภ ญี ป่าณี ไป๋ นิกาณี สพลั ยนมั ปัรวานา ||  ไป๋ อโมลี ป่ารา 
โตลี มุกตั ยกุตั ดรั โคลาห์ ||  กโฮ่ นานกั ฮอ นิรภอ โฮอี โซ ปรัภ เมรา โอลาห์ ||๔||๑||๔||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซายนั 
ปุรัค สตัคุร เมรา ปูรา เตส็ เบน็ อวรฺั นา ยาณา ราม ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัถปั ญีอ ์ปราณ มนั ป่าณา ราม ||  ญีโอ 
เป็นดฺ ซภั เตส็ กา ดีอา สรับ   คุณา ป่ัรปูเร ||  อนัตรัยามี โซ ปรัภ เมรา สรับ   รเฮอา ป่ัรปูเร ||  ตา กี สรัณ สรับ   ซุค 
ปาเอ โฮเอ สรับ   กเลอาณา ||  สดา สดา ปรัภ โก บลัฮาแร นานกั สดั กรุบาณา ||๑||  แอซา      คุร วดัป่ากี ปาอีแอ เยต็ 
มิเลแอ ปรัภ ยาแป ราม ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ อุตแรห์ ฮรั ซนัตฺ ตู่รี เน็ต นาแป ราม ||  ฮรั ตู่รี นาอีแอ ประภู 
ติอ๋าอีแอ บาฮุร โยน นา อาอีเเอ ||  คุร จรัณี ลาเก ปะหราํ ป๋อ ป่าเก มนั จินเดอา พลั ปาอีแอ ||  ฮรั คุณ เน็ต กาเอ นาม 
ติอ๋าเอ เพร็ โศก น่าฮี ซนัตาแป ||  นานกั โซ ปรัภ ญีอ ์กา ดาตา ปูรา ยสิ ปัรตาแป ||๒||  ฮรั ฮเร ฮรั คุณ นิเถ่ ฮรั 
ซนัตนั แก วสั อาเอ ราม ||  ซนัตฺ จรัณ คุร เซวา ลาเก ตินี ปะรัม ปัด ปาเอ ราม ||  ปะรัม ปัด ปายอา อาป มิทายอา ฮรั 
ปูรัน กิรปา ต่ารี ||  สพลั ยนมั โฮอา ป๋อ ป่ากา ฮรั เป่เทอา เอก มุรารี ||  ยสิ กา ซา เตน็ ฮี เมล ลีอา โยตี โยต สมายอา ||  
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นานกั นาม นิรันยนั ยปัปีแอ เมล็ สตัคุร ซุค ปายอา ||๓||  เกา มงัคะโล เน็ต ฮรั ยะโนห์ ปุนนี อิช สบาอี  ราม ||  รังค ์
รัตเต อปัเน   สุอามี เซตี มแร นา อาแว   ยาอี ราม ||  อบินาซี ปายอา นาม ติอ๋ายอา สกลั มโนรัท ปาเอ ||  ซานตฺํ 
แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเนเร คุร จรัณี มนั ลาเอ ||  ปูร รเฮอา กทั กทั อบินาซี ทาน ทนนัตรั ซาอี ||  กโฮ่ นานกั การัจ 
สกัเล ปูเร คุร จรัณี มนั ลาอี ||๔||๒||๕||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา เมเร ปรีตมั สุอามี เนตรึ เดแคห์ ดะรัส เตรา 
ราม ||  ลาค เยห์่วา เดโฮ เมเร เปอาเร มุค ฮรั อาราเถ่  เมรา ราม ||  ฮรั อาราเถ่  ยมั ปันทฺ ซาเถ่ ดูค นา เวอาแป โกอี ||  
ยลั ทลั มฮีอลั ปูรัน สุอามี ยตั เดคา ตตั โซอี ||  ปะรัม โม่ห์ บิการ นาเธ ปรัภ เนรฺฮู เต เนรา ||    
     
 นานกั โก ปรัภ กิรปา กีแย เนตรึ เดแคห์ ดะรัส เตรา ||๑||  โกท กะรัน ดีแยห์่ ปรัภ ปรีตมั ฮรั คุณ สุณีแอห์ อบินาซี 
ราม ||  ซุณ      ซุณ      เอห์้  มนั นิรมลั โฮแว กะทีแอ กาล กี พาซี ราม ||  กะทีแอ ยมั พาซี ซิมมรั อบินาซี สกลั มงัคลั 
สุเกอานา ||  ฮรั ฮรั ยปั ยปัปีแอ เดน็ ราตี ลาแก แซ่ฮจัยฺ ติอาน่า ||  กลัมลั ดุค ยาเร ประภู จิตาเร มนั กี ดุระมตั นาซี ||  
กโฮ่ นานกั ปรัภ กิรปา กีแย ฮรั คุณ สุณีแอห์ อวนิาซี  ||๒||  กโรร หสัตฺ เตรี แท่ฮลั กมาแวห์่ จรัณ จแลห์ ปรัภ มารัก 
ราม ||  เป๋าว ์ซากรั นาว ฮรั เซวา โย จะเเร เตส็ ตารัก ราม ||  เป่าวย์ลั ตเรอา ฮรั ฮรั ซิมเรอา สกลั มโนรัท ปูเร ||  มฮ่า 
บิการ เกย ซุค อุปเย บาเย อนัฮดั ตูเร ||  มนั บานชํตั พลั ปาเอ สกัเล กดุรัต กีม อปารัก ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ กิรปา กีแย 
มนั สดา จลัแล เตแร มารัก ||๓||  เอโ้ฮ วรั เอฮ้า  วเดอาอี เอห์้ ตัน๋ โฮย วดัป่ากา ราม ||  เอโ้ฮ รังค ์เอโ้ฮ รัส โป่กา ฮรั 
จรัณี มนั ลากา ราม ||  มนั ลากา จรัเณ ปรัภ กี ซรัเณ กรัณ การัณ โคปาล ||  ซภั กิช เตรา ตู ปรัภ เมรา เมเร ธากรุ ดีน 
ดยัอาลา ||  โม่ห์ นิรคุณ ปรีตมั ซุค ซากรั ซนัตฺซงัค ์มนั ยากา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ กิรปา กีนีห์ จรัณ กมลั มนั ลากา 
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||๔||๓||๖||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ยเป ฮรั มนัดรั ซาเยอา ซนัตฺ ปะกตั คุณ กาแวห์่ ราม ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี ปรัภ 
อปันา สกัเล ปาป ตะยาแวห์ ราม ||  ฮรั คุณ กาย ปะรัม ปัด ปายอา ปรัภ กี อูตมั บาณี ||  แซ่ฮจัยฺ กะทา ปรัภ กี อตั มีธี 
กะที อกทั กะห่าณี ||  ปะลา ซนัโญก มูรัต ปัล ซาจา อบัจลั นีว รคาอี ||  ยนั นานกั ปรัภ เป๋ย ดยัอาลา สรับ   กะลา 
บณั อาอี  ||๑||  อานนัดา วแยห์่ เน็ต วาเย ปารบรัมห์ มนั วธูา ราม ||  คุรมุขเค สจั กรัณี ซารี บินเซ ปะหราํ แป๋ จู่ธา 
ราม ||  อนัฮดั บาณี คุรมุข วคาณี ยสั ซุณ      ซุณ      มนั ตนั ฮเรอา ||  สรับ   ซุคา เตส็ ฮี บณั อาเอ โย ปรัภ อปันา 
กเรอา ||  กัร๋ แม่ห์ เนาว ์นตัถฺ ปะเร ปันด่ารา ราม นาม รังค ์ลากา ||  นานกั ยนั ปรัภ กะเด นา วสิแร ปูรัน ยา เก ป่ากา 
||๒||  ชายอา ปรัภ ฉะตรึปัต กีนีห์ สกัลี ตะปัต บินาซี ราม ||  ดูค ปาป กา เดรา ด่าธา การัจ อายอา  ราซี ราม ||  ฮรั 
ปรัภ พรุมายอา มิที บลายอา สาจ ตะรัม ปุน พเลอา ||    
     
 โซ ปรัภ อปันา สดา ติอ๋าอีแอ โซวตั แบสตั คเลอา ||  คุณ นิถาน ซุค ซากรั สุอามี ยลั ทลั มฮีอลั โซอี ||  ยนั นานกั 
ปรัภ กี ซรัณาอี เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ||๓||  เมรา กัร๋ บเนอา บนั ตาล บเนอา ปรัภ ปัรเซ ฮรั รายอา ราม ||  เมรา มนั 
โซเฮอา มีต ซายนั ซรัเซ คุณ มงัคลั ฮรั กายอา ราม ||  คุณ กาย ประภู ติอ๋าย ซาจา สกลั อิชา ปาอีอา ||  คุร จรัณ ลาเก 
สดา ยาเก มนั วยอีา วาถ่าอีอา ||  กรี นะดรั สุอามี ซุแคห์ กามี หะลตั ปะลตั สวาเรอา           ||  บินวนัตฺ นานกั เน็ต 
นาม ยปัปีแอ ญีโอ เป็นดฺ เยน็ ต่าเรอา ||๔||๔||๗||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  แป๋ ซากโร แป๋ ซากรั ตเรอา ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ 
ราม ||  โบฮิทรา ฮรั จรัณ อราเถ่ เมล็ สตัคุร ปารฺ ลฆาเอ ราม ||  คุร สบัดี ตรีแอ บฮุร นา มรีแอ จูแก อาวณั ยาณา ||  โย 
กิช กแร โซอี ป๋ัล มาโน ตา มนั แซ่ฮจัยฺ สมาณา ||  ดูค นา ปูค นา โรค นา เวอาแป ซุค ซากรั ซรัณี ปาเอ ||  ฮรั ซิมมรั 
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ซิมมรั นานกั รังค ์ราตา มนั กี จินตฺ มิทาเอ ||๑||  ซนัตฺ ยนา ฮรั มนัตรึ ดริรายอา ฮรั ซายนั วสักตั กีเน ราม ||  อาปันรา  
มนั อาแก ตะเรอา ซรับสั ธากรุ ดีเน ราม ||  กรั อปันี ดาซี มิที อุดาซี   ฮรั มนัดรั เทต็ ปาอี ||  อนดั บิโนด ซิมโร่ห์ 
ปรัภ ซาจา วชุิร กบัฮู นา ยาอี ||  ซา วดัป่ากณั สดา โซห่ากณั ราม นาม คุณ จีเนห์ ||  กโฮ่ นานกั รแวห์่ รังค ์ราเต 
เปรม มฮ่า รัส ป่ีเน ||๒||  อนดั บิโนด เป๋ย เน็ต ซะคีเอ  มงัคลั สดา ฮมาแร ราม ||  อาปันแร ปรัภ อาป ซีการี 
โซ่ภาวนัตี นาเร ราม ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย เป๋ย กิรปาลา คุณ เอากณั นา บีจาเรอา ||  กนัธฺ ลกาย ลีเอ ยนั อปัเน   ราม นาม 
อุร ต่าเรอา ||  มาน โม่ห์ มดั สกลั เบอาปี กรั กิรปา อาป นิวาเร ||  กโฮ่ นานกั แป๋ ซากรั ตเรอา ปูรัน กาจยฺ ฮมาเร ||๓||  
คุณ โคปาล กาโวห์่ เน็ต ซะคีโฮ สกลั มโนรัท ปาเอ ราม ||  สพลั ยนมั โฮอา เมล็ ซาถู่   เอกงัการ ติอ๋าเอ ราม ||  ยปั 
เอก ประภู อเนก  รเวอา สรับ   มนัดลั ชายอา ||  บรัมห์โม ปซารา บรัมห์ ปัสเรอา ซัภ บรัมห์ ดริสที อายอา  ||  ยลั 
ทลั มฮีอลั ปูร ปูรัน เตส็ บินา นฮี ยาเอ ||    
     
 เปค ดรัซนั นานกั บิกเซ อาป เลย มิลาเอ ||๔||๕||๘||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  อบัจลั นะกรั โคบินดฺ คุรู กา นาม ยปัต ซุค 
ปายอา ราม ||  มนั อิเช เซอี พลั ปาเอ กรัแต อาป วซายอา ราม ||  กรัแต อาป วซายอา สรับ   ซุค ปายอา ปุต ป่าอี 
ซิกข ์บิกาเซ ||  คุณ กาแวห์่ ปูรัน ปัรเมซุร การัจ อายอา  ราเซ ||  ปรัภ อาป สุอามี อาเป   รัคคา อาป ปิตา อาป มายอา 
||  กโฮ่ นานกั สตัคุร บลัฮารี เยน็ เอห์้ ทาน โซฮายอา ||๑||  กัร๋ มนัดรั หทันาเล โซ่เฮ ยสิ เวจ็ นาม นิวาซี ราม ||  ซนัตฺ 
ปะกตั ฮรั นาม อราแถ่ห์ กะทีแอ ยมั กี พาซี ราม ||  กาที ยมั พาซี ปรัภ อบินาซี ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  สกลั สมกัรี 
ปูรัน โฮอี มนั อิเช พลั ปาเอ ||  ซนัตฺ สะยนั ซุค มาแณ่ห์ รลีอา ดูค ดะรัด ปะหราํ นาซี ||  สบดั สวาเร สตัคุร ปูแร 
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นานกั สดั บลั ยาซี ||๒||  ดาต คซมั กี ปูรี โฮอี เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี  ราม ||  ปารบรัมห์ คสัมานา กีอา ยสิ ดี วดัดี 
วเดอาอี ราม ||  อาด ยกุาด ปักตนั กา ราคา โซ ปรัภ เป่ยอา ดยัอาลา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซุคี วซาเอ ปรัภ อาเป   กรั 
ปรัตปาลา ||  แดห์้ ดิส ปูร รเฮอา ยสั สุอามี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  กโฮ่ นานกั สตัคุร บลัฮารี เยน็ อบัจลั นีว รคาอี 
||๓||  กิอาน ติอ๋าน ปูรัน ปัรเมซุร ฮรั ฮรั กะทา เน็ต สุณีแอ ราม ||  อนัฮดั โจจยฺ ปะกตั เป๋าว ์ป่ันยนั อนัฮดั วาเย ตุนีแอ 
ราม ||  อนัฮดั จุ่ณกาเร ตตั บีจาเร ซนัตฺ โกซทั เน็ต โฮแว ||  ฮรั นาม อราแถ่ห์ แมลฺ ซภั กาแท่ห์ เก็ลวคิ สกัเล โคแว ||  
แตห์้ ยนมั นา มรัณา อาวณั ยาณา บฮุร นา ปาอีแอ โยนีแอ ||  นานกั คุร ปัรเมซรั ปายอา ยสิ ประสาด อิช ปุนีแอ 
||๔||๖||๙||  ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตา เก การัจ อาป คโลยอา ฮรั กมั กราวณั อายอา  ราม ||  ตะรัต สุห่าว ี ตาล สุห่าวา 
เวจ็ อมัฤต ยลั ชายอา ราม ||  อมัฤต ยลั ชายอา ปูรัน ซาจยฺ กรายอา สกลั มโนรัท ปูเร ||  แย แย การ เป่ยอา ญกั อนัตรั 
ลาเท สกลั วซูิเร ||  ปูรัน ปุรัค อะจุต อบินาซี ยสั เวด ปุราณี กายอา ||  อปันา บิรัด รเคอา ปัรเมซรั นานกั นาม 
ติอ๋ายอา ||๑||  เนาว ์เน็ถ เซ็ถ เร็ถ ดีเน กรัเต โตท นา อาแว   กาอี ราม ||    
     
 คาต ครัจตั บิละชตั ซุค ปายอา กรัเต กี ดาต สวาอี  ราม ||  ดาต สวาอี  นิคุท นา ยาอี อนัตรัยามี ปายอา ||  โกท บิฆนั 
สกัเล อุธ นาเธ ดูค นา เนแร อายอา  ||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเนเร บินซี ปคู สบาอี  ||  นานกั คุณ กาแวห์่ สุอามี 
เก อะจรัจยฺ   ยสิ วเดอาอี ราม ||๒||  ยสิ กา การัจ เตน็ ฮี กีอา มาณสั เกอา เวจารา ราม ||  ปะกตั โซ่ฮนั ฮรั เก คุณ 
กาแวห์่ สดา กแร่ห์ แยการา ราม ||  คุณ กาย โคบินดฺ อนดั อุปเย ซ่าถซงัคตั ซงัค ์บนี ||  เยน็ อุดมั  กีอา ตาล เกรา เตส็ 
กี อุปมา เกอา กะนี ||  อธัสธั ตีรัท ปุน กิเรอา มฮ่า นิรมลั จารา ||  ปะติต ปาวนั บิรัด สุอามี นานกั สบดั อถ่ารา ||๓||  
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คุณ นิถาน เมรา ปรัภ กรัตา อุสตตั กอน กรีแย ราม ||  ซนัตา กี เบนนัตี สุอามี นาม มฮ่า รัส ดีแย ราม ||  นาม ดีแย 
ดาน กีแย บิซรั น่าฮี เอก็ คิโน ||  คุณ โคปาล อุจรั รัสนา สดา กาอีแอ อนัดิโน ||  ยสิ ปรีต ลากี นาม เซตี มนั ตนั 
อมัฤต ป่ีแย ||  บินวนัตฺ นานกั อิช ปุนนี เปค ดรัซนั ยแีย ||๔||๗||๑o||    
 ราก ซู่ฮี     แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ            เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมธ็ โบลรา ญี ฮรั สะยณั สุอามี โมรา ||  ฮอ ซมัมลั ทกักี ญี โอห์้ กะเด นา โบแล กอรา ||  กอรา โบลฺ นา ยาแน ปูรัน 
ปักหวา่แน ออกณั โก นา จิตาเร ||  ปะติต ปาวนั ฮรั บิรัด สดาเอ เอก็ เตล็ นฮี ป่ันแน ก่าเล ||  กทั กทั วาซี สรับ   
นิวาซี เนแร ฮี เต เนรา ||  นานกั ดาส สดา ซรัณากตั ฮรั อมัฤต สะยณั เมรา ||๑||  ฮอ บิซมั ไป๋ ญี ฮรั ดรัซนั เดค 
อปารา ||  เมรา ซุนดรั สุอามี ญี ฮอ จรัน กมลั ปัก ชารา ||  ปรัภ เปคตั ยวีา ธนัฎี ทีวา เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกอี ||  อาด 
อนัตฺ มตัถฺ ปรัภ รเวอา ยลั ทลั มฮีอลั โซอี ||  จรัน กมลั ยปั ซากรั ตเรอา เป่าวย์ลั อุตเร ปารา ||  นานกั สรัณ ปูรัน 
ปัรเมซุร เตรา อนัตฺ นา ปาราวารา ||๒||  ฮอ นิมคั นา โชดา ญี ฮรั ปรีตมั ปราน อถ่าโร ||  คุร สตัคุร กะเฮอา ญี ซาจา 
อะกมั บีจาโร ||  เมล็ ซาถู่   ดีนา ตา นาม ลีนา ยนมั มรัณ ดุค นาเธ ||  แซ่ฮจัยฺ ซูค อานนัดฺ กะเนเร ห่อแม บินธี กาเธ ||    
     
 ซภั แก มตัถฺ ซภั ฮู เต บา้ฮรั ราก โดค เต นิอาโร ||  นานกั ดาส โคบินดฺ ซรัณาอี ฮรั ปรีตมั มแน่ห์ สถ่าโร ||๓||  แม 
โคยตั โคยตั ญี ฮรั เน่ห์จลั โซ กัร๋ ปายอา ||  ซภั อะถรูวฺ ดิเธ ญีโอ ตา จรัน กมลั จิต ลายอา ||  ปรัภ อบินาซี ฮอ เตส็ กี 
ดาซี มแร นา อาแว   ยาเอ ||  ตะรัม อรัท กาม ซภั ปูรัน มนั จินดี อิช ปุยาเอ ||  สุรัต    ซิมรัต กนุ กาแวห์่ กรัเต เซ็ถ 
ซาเถก็ มุน ยนั ติอ๋ายอา ||  นานกั สรัน กริปา เน็ถ สุอามี วดัป่ากี ฮรั ฮรั กายอา ||๔||๑||๑๑||     
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 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  วาร ซู่ฮี     กี ศโลกา นาล แม่ห์ลา ๓ ||  ศโลก แม่ห์ลา ๓ ||  ซู่แฮ เวส โดหากณี ปัร 
เป็ร ราวณั ยาย ||  เป็ร โชเดอา กัร๋ อาปแณ    โม่ฮี ดูแย ป๋าย ||  มิธธา กรั แก คายอา บโฮ่ ซาโดห์ วเถ่อา โรค ||  ซุถ 
ปะตาร ฮรั โชเดอา เพร็ ลกา ยาย วโิยก ||  คุรมุข โฮแว โซ ปัลเทอา ฮรั ราตี ซาจยฺ ซีการ ||  แซ่ฮจัยฺ สจั เป็ร ราเวอา 
ฮรั นามา อุร ต๋าร ||  อาเกอาการี สดา โซห่ากณั อาป เมลี กรัตาร ||  นานกั เป็ร ปายอา ฮรั ซาจา สดา โซห่ากณั นารฺ 
||๑||  ม: ๓ ||  ซู่ห์วเีอ นิมาณีเอ เร สะโฮ สดา สะหมาลฺ ||  นานกั ยนมั สวาแรห์ อาปณา กลุ ป๋ี ฉุที นาล ||  ปอรี ||  อาเป   
ตะคตั รจายโอน อากาซ ปะตาลา ||  หุกเม ตัร่ตี ซายอีนั สจัจี ตะรัม ซาลา ||  อาป อุปาย คปายดา สจัเจ ดีน ดยัอาลา ||  
ซภันา ริยกั ซมับาหิดา เตรา หุกมั นิราลา ||  อาเป   อาป วรัตะดา อาเป   ปรัตปาลา ||๑||  ศโลก ม: ๓ ||  ซูฮบั ตา 
โซหากณี ยา มนั แล่ห์ สจั เนา ||  สตัคุร อปัณา มนาย แล รูป จะรี ตา อกัลา ดูยา น่าฮี เทา ||  แอซา      ซีการ บณาย ตู 
แมลา กะเด นา โฮวยั แอห์้เน็ส ลาแก เป๋า ||  นานกั โซห่ากณั กา เกอา เจฮ้นั แฮ อนัดรั สจั มุค อุยะลา คสัแม ม่าเฮ 
สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  โลกา เว ฮอ ซู่ห์ว ีซู่ฮา เวส กรี ||  เวซี สะโฮ นา ปาอีแอ กรั กรั เวส รฮี ||  นานกั ตินี สะโฮ ปายอา 
ยนีิ คุร กี ซิกข ์สุณี ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ เอน็ เบถ็ กนัตฺ มิลี ||๒||    
     
 ปอรี ||  หุกมี  สริสทฺ ซายอีนั บโฮ่ เป็ต ซนัซารา ||  เตรา หุกมั นา ยาปี เกตรา สจัเจ อลคั อปารา ||  อิกนา โน ตู เมล 
แล่ห์ คุร สบดั บีจารา ||  สจั รัตเต เซ นิรมะเล ห่อแม ตจัยฺ วกิารา ||  ยสิ ตู เมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิแล โซอี สเจอารา ||๒||  
ศโลก ม: ๓ ||  ซู่ห์วเีอ ซู่ฮา ซภั ซนัซาร แฮ ยนิ ดุระมตั ดูยา เป๋า ||  คิน แม่ห์ จู่ธ ซภั บินสั ยาย เยว็ ทิแก นา บิรัค กี 
เชา ||  คุรมุข ลาโล ลาล แฮ เยว็ รังค ์มะยธี สจัเรา  ||  อุลที สะกตั สิแว กัร๋ อาอี  มนั วสัเซอา ฮรั อมัฤต เนา ||  นานกั 
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บลัฮารี คุร อาปเณ     เยต็ มิเลแอ ฮรั คุณ เกา ||๑||  ม: ๓ ||  ซู่ฮา รังค ์วกิาร แฮ กนัตฺ นา ปายอา ยาย ||  เอส็ แล่ห์เด 
บิลมั นา โฮวยั รันดฺ แบธี ดูแย ป๋าย ||  มุนถฺ อิอาณี ดุมณี ซู่แฮ เวส โลผาย ||  สบดั สจัแจ รังค ์ลาล กรั แป๋ ป๋าย ซีการ 
บณาย ||  นานกั สดา โซหากณี เย จลนั สตัคุร ป๋าย ||๒||  ปอรี ||  อาเป   อาป อุปายอนั อาป กีมตั ปาอี ||  เตส็ ดา อนัตฺ 
นา ยาปัย คุร สบดั บุฉ่าอี ||  มายอา โม่ห์ กบุาร แฮ ดูแย ปัรหม่าอี ||  มนัมุค ธอรฺ นา ปายนีห์ เพร็ อาแว   ยาอี ||  โย 
เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ ซภั จลัแล รยาอี ||๓||  ศโลก ม: ๓ ||  ซู่แฮ เวส กามณั กลุคัณี โย ปรัภ โฉด ปัร ปุรัค ตะเร เปอาร 
||  โอส ซีล นา ซนัยมั      สดา จู่ธ โบแล มนัมุค กะรัม คุอาร ||  ยสิ ปูรัน โฮแว ลิเคอา เตส็ สตัคุร มิแล ปะตาร ||  ซู่ฮา 
เวส ซภั อุตาร ตะเร กลั แป้ห์แร คิมา ซีการ ||  เปอีแอ ซาโฮแร บโฮ่ โซ่ภา ปาเอ เตส็ ปูญ กเร แซซาร ||  โอห์้ รลาอี 
กิแซ ดี นา รแล ยสิ ราเว ศิรยนัฮาร ||  นานกั คุรมุข สดา สุหากณี ยสิ อวนิาซี  ปุรัค ป่ัรตาร ||๑||   ม: ๑ ||  ซู่ฮา รังค ์
สุปแน นิซี เบน็ ตาเก กลั ฮาร ||  สจัจา รังค ์มะยธี กา คุรมุข บรัมห์ บีจาร ||  นานกั เปรม มฮ่า รัสซี ซภั บุริอาอีอา 
ชาร ||๒||   ปอรี ||  เอห์้ ญกั อาป อุปายโอน  กรั โจจยฺ วดิาน ||  ปันจฺ ตาต เวจ็ ปาอีอนั โม่ห์ จู่ธ กุมาน ||  อาแว   ยาย 
ปะหวา่อีแอ มนัมุค อเกอาน ||  อิกนา อาป บุฉ่ายโอน คุรมุข ฮรั กิอาน ||  ปะกตั คยานา บคัสิโอน ฮรั นาม นิถาน 
||๔||  ศโลก ม: ๓ ||  ซู่ห์วเีอ ซู่ฮา เวส ฉดั ตู ตา เป็ร ลกี เปอาร ||    
     
 ซู่แฮ เวส เป็ร กิแน นา ปายโอ มนัมุค ดจัฉฺ โมอี กาวาร ||  สตัคุร มิเลแอ ซู่ฮา เวส เกยอา ห่อแม วโิจห์ มาร ||  มนั 
ตนั รัตตา ลาล โฮอา รัสนา รัตตี คุณ ซาร ||  สดา โซห่ากณั สบดั มนั แป๋ ป๋าย กเร ซีการ ||  นานกั กรัมี แม่ฮลั ปายอา 
เป็ร ราเคอา อุร ต๋าร ||๑||  ม: ๓ ||  มุนเถ่ ซู่ฮา ปัรหะโรห์ ลาล กแร่ห์ ซีการ ||  อาวณั ยาณา วสีแร คุรสับดี วจีาร ||  
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มุนถฺ สุห่าว ี โซ่ห์ณี ยสิ กัร๋ แซ่ฮจัยฺ ปะตาร ||  นานกั ซา ตัน๋ ราวแีอ ราเว ราวณัฮาร ||๒||  ปอรี ||  โม่ห์ กรู กทุาํบฺ แฮ 
มนัมุค มุกตัถฺ รัตตา ||  ห่อแม เมรา กรั โมย กิช ซาท นา ลิตา ||  ศิร อุปัร ยมักาล นา ซุใฉ่ ดูแย ป่ัรมิตา ||  เพร็ เวลา 
หทั นา อาวยั ยมักาล วสั กิตา ||  เยฮ่า ตุ๋ร เลค็ ปายโอน เซ กะรัม กมิตา ||๕||  ศโลก ม: ๓ ||  สตีอา เอห์้  นา อาคีอนั เย 
มเรอา ลกั ยลนัห์ ||  นานกั สตีอา ยาณีอนัห์ เย บิรเฮ โจท มะรันห์ ||๑||  ม: ๓ ||  ป๋ี โซ สตีอา ยาณีอนั ซีล ซนัโตค 
ระฮนัห์ ||  เซวนั ซาอี อาปณา เน็ต อุธ ซมัหม่าลนัห์ ||๒||  ม: ๓ ||  กนัตา นาล มเฮลีอา เซตี อคั ยลาเฮ ||  เย ยาแณห์ 
เป็ร อาปณา ตา ตนั ดุค สฮาเอ  ||  นานกั กนัตฺ นา ยาณนี เซ เกว็ อคั ยลาเฮ ||  ป่าแว ยโีว แก มโร ดูโร่ห์ ฮี ปัจยฺ ยา่เฮ 
||๓||  ปอรี ||  ตุตถฺ ดุค ซุค นาล อุปายอา   เลค กรัแต ลิเคอา ||  นาแว เยวดั โฮรฺ ดาต น่าฮี เตส็ รูป นา ริเคอา ||  นาม 
อคุท นิถาน แฮ คุรมุข มนั วสัเซอา ||  กรั กิรปา นาม เดวซี เพร็ เลค นา ลิเคอา ||  เซวกั ป๋าย เซ ยนั มิเล ยนิ ฮรั ยปั 
ยปัเปอา ||๖||   ศโลก ม: ๒ ||  ยนีิ จลณั ยาเณอา เซ เกว็ กแร่ห์ วทิาร ||  จลณั ซาร นา ยาณนี กาจยฺ สวารัณฮาร ||๑||  ม: 
๒ ||  ราต การัณ ตัน๋ ซนัจีแอ ป่ัลเก จลณั โฮย ||  นานกั นาล นา จลัอี เพร็ ปัชตาวา โฮย ||๒||  ม: ๒ ||  บะถ่า จทัที โย 
ปะเร นา คุณ นา อุปการ ||  เซตี คุซี สวารีแอ นานกั การัจ ซาร ||๓||  ม: ๒ ||  มนัฮธั ตะรัพ นา เยปัย เย บฮุตา ก่าเล ||  
ตะรัพ ยแิณ สตั เป๋า เด ยนั นานกั สบดั วจีาเร ||๔||   ปอรี ||  กรัแต การัณ เยน็ กีอา โซ ยาแณ โซอี ||  อาเป   สริสทฺ 
อุปาอีอนั อาเป   พนุ โกอี ||    
     
 ยกุ จาเร ซภั เป๋าว ์ทกักี เกน็ กีมตั โฮอี ||  สตัคุร เอก วคิาเลอา มนั ตนั ซุค โฮอี ||  คุรมุข สดา สล่าฮีแอ กรัตา กเร โซ 
โฮอี ||๗||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  ยนิา ป๋อ เตน็ห์ น่าเฮ ป๋อ มุจ ป๋อ นิภเวอาห์ ||  นานกั เอห์้ ปะทนัตรา เตต็ ดีบาณ 
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เกยอา้ห์ ||๑||  ม: ๒ ||  ตุรเด โก ตุรดา มิแล อุดเต โก อุดตา  ||  ยวีเต โก ยวีตา มิแล มูเอ โก มูอา ||  นานกั โซ 
ซาล่าฮีแอ เยน็ การัณ กีอา ||๒||   ปอรี ||  สจั ติอ๋าเอน็ เซ สจัเจ คุร สบดั วจีารี ||  ห่อแม มาร มนั นิรมะลา ฮรั นาม อุร 
ต่ารี ||  โกเธ มนัดปั มารีอา ลกั เปย กาวารี ||  เยน็ห์ กีเอ ติแซห์ นา ยาณนี มนัมุค กบุารี ||  ยสิ บุฉ่าเอห์ โซ บุฉะซี 
สเจอา เกอา ยนัตฺ วจิารี ||๘||  ศโลก ม: ๓ ||  กามณั ตอ ซีการ กรั ยา แป้ห์ลาน ํกนัตฺ มนาย ||  มตั เซแย กนัตฺ นา อาวยั 
เอแว บิรทา ยาย ||  กามณั เป็ร มนั มาเนอา ตอ บเณอา ซีการ ||  กีอา ตอ ปัรวาณ แฮ ยา สะโฮ ตะเร เปอาร ||  ป๋อ 
ซีการ ตะโบล รัส โป่ยนั เป๋า กเรย ์||  ตนั มนั ซอเป กนัตฺ โก ตอ นานกั โปคค ์กเรย ์||๑||  ม: ๓ ||  กายลั พลู ตาํโบลฺ 
รัส เล ตัน๋ กีอา ซีการ ||  เซแย กนัตฺ นา อายโอ  เอแว เป่ยอา วกิาร ||๒||  ม: ๓ ||  ตัน๋ เป็ร เอห์้  นา อาคีอนั แบฮนั 
อิกะเธ โฮย ||  เอก โยต โดย มูรตี ตัน๋ เป็ร กะฮีแอ โซย ||๓||  ปอรี ||  แป๋ เบน็ ปะกตั นา โฮวยั นาม นา ลแก เปอาร ||  
สตัคุร มิเลแอ ป๋อ อูปแย แป๋ ป๋าย รังค ์สวาร ||  ตนั มนั รัตตา รังค ์เซ็ว ห่อแม ตริสนา มาร ||  มนั ตนั นิรมลั อตั 
โซ่ห์ณา เป่เทอา กริษนั มุราร ||  ป๋อ เป๋า ซภั เตส็ ดา โซ สจั วรัแต ซนัซาร ||๙||   ศโลก ม: ๑ ||  วา่โฮ คซมั ตู วา่โฮ 
เยน็ รัจ รัจนา ฮมั กีเอ ||  ซากรั แล่ฮรั สมุนดฺ ซรั เวล วรัส วะร่าห์ ||  อาป คะโรแวห์ อาป กรั อาปีแณ อาป้าห์ ||  
คุรมุข เซวา ทาย ปแว อุนมนั ตตั กมาโฮ ||  มสกักตั ลโฮ่ มยรีูอา มงัค ์มงัค ์คซมั ดะร่าห์ ||  นานกั ปุร ดรั เวปัรวา่ห์ 
ตอ ดรั อูณา น่าเฮ โก สจัจา เวปัรวา่ห์ ||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  อูยลั โมตี โซ่ห์เณ รัตนา นาล ยรัุน ||  เตน็ ยรั แวรี นานกา เย 
บุดเฎ ทีเอ มะรัน || ||๒||     
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 ปอรี ||  ฮรั ซาล่าฮี สดา สดา ตนั มนั ซอป  สะรีร ||  คุร สับดี สจั ปายอา สจัจา แกฮ้รั กมัภีร ||  มนั ตนั ฮิรแด เราว ์
รเฮอา ฮรั ฮีรา ฮีร ||  ยนมั มรัณ กา ดุค เกยอา เพร็ ปแว นา พีร ||  นานกั นาม สล่าห์ ตู ฮรั คุณี กะฮีร ||๑o||   ศโลก ม: 
๑ ||  นานกั เอห์้ ตนั ยาล เยน็ ยเลแอ นาม วซิาเรอา ||  ปอดี ยาย ปราล ปิแช หทั นา อมับฺแร เตต็ นิวนัแถ่ ตาล ||๑||  ม: 
๑ ||  นานกั มนั เก กมั พิเทอา กะณตั นา อาวฮี ||  กิตี ลฮ่า สฮมั ยา บคัเซ ตา ตกักา นฮี ||๒||   ปอรี ||  สจัจา อมรั 
จลายโอน กรั สจั พรุมาณ ||  สดา เน่ห์จลั เราว ์รเฮอา โซ ปุรัค สุยาณ ||  คุร ปัรซาดี เซวแีอ สจั สบดั นีซาณ ||  ปูรา 
ทาท บณายอา รังค ์คุรมตั มาณ ||  อะกมั อะโกจรั อลคั แฮ คุรมุข ฮรั ยาณ ||๑๑||   ศโลก ม: ๑ ||  นานกั บดัรา มาล กา 
ป่ีตรั ตะเรอา อาณ ||  โคเท คเร ปัรคีอนั ซาฮิบ แก ดีบาณ ||๑||  ม: ๑ ||  นาวณั จลัเล ตีรที มนั โคแท ตนั โจร ||  เอก็ 
เป๋า ลที นาเตอา โดย ป๋า จะรีอสั โฮรฺ ||  บา้ฮรั โต่ตี ตูมรี อนัดรั เวส็ นิโกรฺ ||  ซ่าถ ปะเล อณันาเตอา โจร เซ โจรา 
โจร ||๒||   ปอรี ||  อาเป   หุกมั จลายดา ญกั ตัน่แถ่ ลายอา ||  เอก็ อาเป   ฮี อาป ลายอนั คุร เต ซุค ปายอา ||  แดห์้ ดิส 
เอห์้ มนั ต๋าวดา คุร ธาก รฮายอา ||  นาแว โน ซภั โลจฺดี คุรมะตี ปายอา ||  ตุ๋ร ลิเคอา เมท นา สะกีแอ โย ฮรั เลค็ 
ปายอา ||๑๒||   ศโลก ม: ๑ ||  โดย ดีเว จอแดห์ หทันาเล ||  เยเต ญีอ ์เตเต วณัยาเร ||  คุเลห์ หทั โฮอา วาปาร ||  โย 
ปฮุแจ โซ จลณัฮาร ||  ตะรัม ดะลาล ปาเอ นีซาณ ||  นานกั นาม ล่าฮา ปัรวาณ ||  กัร๋ อาเอ วย ีวาถ่าอี ||  สจั นาม กี มิลี 
วเดอาอี ||๑||  ม: ๑ ||  ราตี โฮวนั กาลีอา สุเปดา เซ วนั ||  เดห์้ บกักา ตแป กะหน่า กาเลอา กาเล วนั ||  อนัเถ่ อกัลี  
บา้ห์เร มูรัค อั้นถฺ กิอาน ||  นานกั นดัรี บา้ห์เร กะแบห์ นา ปาแวห์ มาน ||๒||   ปอรี ||  กายอา โกท รจายอา ฮรั สัจแจ 
อาเป   ||  เอก็ ดูแย ป๋าย คุอายอนั ห่อแม เวจ็ เวอาเป ||  เอห์้ มานสั ยนมั ดุลัม่ภ ์ซา มนัมุค ซนัตาเป ||  ยสิ อาป บุฉ่าเอ 
โซ บุฉะซี ยสิ สตัคุร ทาเป ||  ซภั ญกั เคลฺ รจายโอน ซภั วรัแต อาเป   ||๑๓||     
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 ศโลก ม: ๑ ||  โจรา ยารา รันตีอา กทุณีอา ดีบาณ || เวดีนา กี โดสฺตี เวดีนา กา คาณ ||  ซิพตี ซาร นา ยาณนี สดา 
วสัแซ แซตาน ||  กะโดห์ จนัดนั คอลีแอ ป๋ี ซาฮู เซ็ว ปาณ ||  นานกั กแูร กะเตแอ กรูา ตณีแอ ตาณ ||  กรูา กะปัร 
กะชีแอ กรูา แปนณั มาณ ||๑||  ม: ๑ ||  บานกํา บุรก ูซิงงีอา         นาเล มิลี กลาณ ||  เอก็ ดาเต เอก็ มงักะเต นาม เตรา 
ปัรวาณ ||  นานกั ยนีิห์ ซุณ      แก มนัเนอา ฮอ ตินา วโิทห์ กรุบาณ ||๒||   ปอรี ||  มายอา โม่ห์ ซภั กรู แฮ กโูร โฮย 
เกยอา ||  ห่อแม จกัรา ปายโอน จกัแร ญกั โมยอา ||  คุรมุข จะกรั จุกายโอน อิโก เราว ์รเฮอา ||  ซภั อาตมั ราม 
ปะชาเณอา ป่อยลั ตรั เกยอา ||  โยต สมาณี  โยต เวจ็ ฮรั นาม สเมยอา ||๑๔||   ศโลก ม: ๑ ||  สตัคุร ป่ีเคอา เดห์้ แม 
ตูน ํซมัรัท ดาตาร ||  ห่อแม กรับ นิวารีแอ กาม กโรถ อหงัการฺ   ||  ลบั โลภ ปัรยาลีแอ นาม มิแล อาถารฺ ||  แอห์้เน็ส 
เนาตนั นิรมะลา แมลา กบัฮูน ํนา โฮย ||  นานกั เอห์้  เบถ็ ฉุทีแอ นะดรั เตรี ซุค โฮย ||๑||  ม: ๑ ||  อิโก กนัตฺ สบาอีอา  
ยตีิ ดรั คะรีอา้ห์ ||  นานกั กนัแต รตีอา ปุแช่ห์ บาตรีอาห์ ||๒||  ม: ๑ ||  ซภัเภ กนัแต รตีอา แม โดห่ากณั กิต ||  แม ตนั 
เอากณั เอตฺเร คซมั นา เพเร จิต ||๓||  ม: ๑ ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก ซิพตั ยนิา แด วาต ||  ซภั ราตี โซหากณี เอก็ แม 
โดห่ากณั ราต ||๔||   ปอรี ||  ดรั มงักตั ยาแจ ดาน ฮรั ดีแย กริปา กรั ||  คุรมุข เล่โฮ มิลาย ยนั ปาแว นาม ฮรั ||  อนัฮดั 
สบดั วยาย โยตี โยต ตัร๋ ||  ฮิรแด ฮรั คุณ กาย แย แย สบดั ฮรั ||  ญกั แม่ห์ วรัแต อาป ฮรั เซตี ปรีต กรั ||๑๕||   ศโลก 
ม: ๑ ||  ยนีิ นา ปายโอ เปรม รัส กนัตฺ นา ปายโอ เซา ||  ซุนเญ กัร๋ กา ปาหุณา เยว็ อายอา  เตว็ เยา ||๑||  ม: ๑ ||  โซ 
โอลาเมห์ ดิแน เก ราตี มิลนัห์ สฮนัสฺ ||  ซิพตั สล่าฮณั ฉดั แก กรังกี ลกา หนัสฺ ||  เพท็ อิเวฮ่า   ยเีวอา เยต็ คาย 
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วถ่ายอา เปท ||  นานกั สจัเจ นาม เวณ็ ซภัโภ ดุสมนั เหต ||๒||   ปอรี ||  ด่าดี คุณ กาแว เน็ต ยนมั สวาเรอา           ||  
คุรมุข เซว สล่าห์ สจัจา อุร ต่าเรอา ||    
     
 กัร๋ ดรั ปาแว แม่ฮลั นาม เปอาเรอา ||  คุรมุข ปายอา นาม ฮอ คุร โก วาเรอา ||  ตู อาป สวาแรห์ อาป ศิรยนัฮาเรอา  
||๑๖||   ศโลก ม: ๑ ||  ดีวา บแล อนัเถ่รา ยาย ||  เบด ปาธ มตั ปาปา คาย ||  อุคแว ซูร นา ยาแป จนัดฺ ||  แยห์ กิอาน 
ประกาซ อเกอาน มิทนัตฺ ||  เบด ปาธ ซนัซาร กี การ ||  ปัรห์ ปัรห์ ปันดิต กแร่ห์ บีจาร ||  เบน็ บูเฉ่ ซภั โฮย คุอาร ||  
นานกั คุรมุข อุตรัส ปารฺ ||๑||  ม: ๑ ||  สับแด ซาด นา อายโอ  นาม นา ลโก เปอาร ||  รัสนา พิกา โบลณา เน็ต เน็ต 
โฮย คุอาร ||  นานกั ปัยแอ กิรัต กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  เย ปรัภ ซาล่าเฮ      อาปณา โซ โซ่ภา 
ปาเอ ||  ห่อแม วโิจห์ ดูรฺ กรั สจั มนั วซาเอ ||  สจั บาณี คุณ อุจแร สจัจา ซุค ปาเอ ||  เมล เป่ยอา จิรี วชุินเนอา คุร 
ปุรัค มิลาเอ ||  มนั แมลา เอว็ ซุถ แฮ ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||๑๗||   ศโลก ม: ๑ ||  กายอา กมูลั พลุ คุณ นานกั กปัุส มาล ||  
เอนี    พลีุ โร กเร อวรั เก จุณีแอห์ ดาล ||๑||   แม่ห์ลา ๒ ||  นานกั ตินา บซนัตฺ แฮ ยนิห์ กัร๋ วสัเซอา กนัตฺ ||  ยนิ เก 
กนัตฺ ดิสาปรี เซ แอห์้เน็ส พิแร่ห์ ยลนัตฺ ||๒||   ปอรี ||  อาเป   บคัเซ ดยัอา กรั คุร สตัคุร บจันี ||  อนัเดน็ เซว ีคุณ รวา 
มนั สจัแจ รัจนี ||  ปรัภ เมรา เบอนัตฺ แฮ อนัตฺ กิแน นา ลคันี ||  สตัคุร จรัณี ลเกอา ฮรั นาม เน็ต ยปันี ||  โย อิแช   โซ 
พลั ปายซี ซภั กะแร เวจ็ ยจันี ||๑๘||   ศโลก ม: ๑ ||  แป้ฮลั บซนัแต อากมนั    แป้ห์ลา มอเลโอ โซย ||  เยต็ มอเลแอ 
ซภั มอลีแอ ติแซห์ นา มอเลโฮ โกย ||๑||   ม: ๒ ||  แป้ฮลั บซนัแต อากมนั    เตส็ กา กแร่ห์ บีจาร ||  นานกั โซ 
ซาล่าฮีแอ เย ซภัแซ เด อาถารฺ ||๒||  ม: ๒ ||  มิเลแอ มิเลอา นา มิแล มิแล มิเลอา เย โฮย ||  อนัตรั อาตแม โย มิแล 
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มิเลอา กะฮีแอ โซย ||๓||   ปอรี ||  ฮรั ฮรั นาม สล่าฮีแอ สจั การ กมาแว ||  ดูย ีกาแร ลเกอา เพร็ โยนี ปาแว ||  นาม 
รัตเตอา นาม ปาอีแอ นาเม คุณ กาแว ||  คุร แก สบดั สล่าฮีแอ ฮรั นาม สมาแว ||  สตัคุร เซวา สพลั แฮ เซเวแอ พลั 
ปาแว ||๑๙||   ศโลก ม: ๒ ||  กิส ฮี โกอี โกย มนัญึ นิมาณี เอก็ ตู ||    
     
 เกว็ นา มรีแย โรย ยา ลกั จิต นา อาวยั ||๑||  ม: ๒ ||  ยาน ํซุค ตา สะโฮ ราเวโอ ดุค ป๋ี ซมัหม่าเลโอย ||  นานกั กะแฮ 
เซอาณีเอ เอว็ กนัตฺ มิลาวา โฮย ||๒||   ปอรี ||  ฮอ เกอา ซาล่าฮี กิรัม ยนัตฺ วดัดี เตรี วเดอาอี ||  ตู อะกมั ดยัอาล อะกมั 
แฮ อาป แล่ห์ มิลาอี ||  แม ตุจฉฺ เบน็ เบลี โก นฮี ตู อนัตฺ สคาอี ||  โย เตรี ซรัณากตี เตน็ แล่ห์ ฉะดาอี ||  นานกั 
เวปัรวา่ห์ แฮ เตส็ เตล็ นา ตะมาอี ||๒o||๑||     
 ราก ซู่ฮี     บาณี ศิรี  กะบีร ญีโอ ตะทา ซภันา ปักตา กี ||  กะบีร เก   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอาตรั อาย  กฮ่า ตุม กีนา ||  ราม โก นาม นา กบัฮู ลีนา ||๑||  ราม นา ยปัโปห์ กวนั มตั ลาเก ||  มรั ยยัเบ โก เกอา 
กแร่ห์ อป่าเก ||๑|| รเฮา ||  ดุค ซุค กรั แก กทุาํบฺ ยวีายอา ||  มรัตี บาร อิกซรั ดุค ปายอา ||๒||  กนัธฺ แกฮ้นั ตบั กะรัน 
ปุการา ||  แกห์้ กะบีร อาเก เต นา ซมัหม่ารา ||๓||๑||  ซู่ฮี     กะบีร ญี ||  ทรัฮรั กมัแป บาลา ญีโอ ||  นา ยาโน เกอา 
กรัซี ปีโอ ||๑||  แรน กอี มตั เดน็ ป๋ี ยาย ||  ปะห์วรั เกย บกั แบเธ อาย  ||๑|| รเฮา ||  กาแจ กรัแว รแฮ่ นา ปานี ||  หนัสฺ 
จเลอา กายอา กมุลานี ||๒||  กอุาร กนัเนอา แยเซ กะรัต ซีการา ||  เกว็ รลีอา มาแน บาจฉฺ ปะตารา ||๓||  กาก อุดาวตั 
ปุยา ปิรานี ||  แกห์้ กะบีร เอห์้  กะทา สิรานี ||๔||๒||  ซู่ฮี     กะบีร ญีโอ ||  อะมลั สิราโน เลคา เดนา ||  อาเอ กะเธ็น 
ดูต ยมั เลนา ||  เกอา แต คะเทอา กฮ่า กวายอา ||  จโลห์ สิตาบ ดีบาน บุลายอา ||๑||  จลั ดรัฮาล ดีวาน บุลายอา ||  ฮรั 
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พรุมาน ดรักา้ห์ กา อายอา  ||๑|| รเฮา ||  กะโร อรัดาส กาว กิช บากี ||  เลว็ นิเบรฺ อาจยฺ  กี ราตี ||  กิช ป๋ี ครัจ ตุหม่ารา 
ซาโร ||  สุแบห์ นิวาจยฺ สะราย กยุาโร ||๒||  ซ่าถซงัค ์ยา โก ฮรั รังค ์ลากา || ตัน๋ ตัน๋ โซ ยนั ปุรัค สป่ากา ||  อีต อูต 
ยนั สดา สุเฮเล ||  ยนมั ปะดารัท ยตี อโมเล  ||๓||  ยากตั โซยอา ยนมั กวายอา ||  มาล ตัน๋ โยเรอา เป่ยอา ปรายอา ||  
กโฮ่ กะบีร เตอี นรั ปู่ เล ||  คซมั บิซาร มาที ซงัค ์รูเล ||๔||๓||     
     
 ซู่ฮี     กะบีร ญีโอ ลลิต ||  ทาเก แนน ซรัวนั ซุน ทาเก ทากี ซุนดรั กายอา ||  ยรา หาก ดี ซภั มตั ทากี เอก นา ทากสั 
มายอา ||๑||  บาวเร แต กิอาน บีจาร นา ปายอา ||  บิรทา ยนมั กวายอา ||๑|| รเฮา ||  ตบั ลกั ปรานี ติแซ สะเรโวห์่ ยบั 
ลกั กทั แม่ห์ ซาซา ||  เย กทั ยาย ตา เป๋า นา ยาซี ฮรั เก จรัน นิวาซา ||๒||  ยสิ โก สบดั บซาแว อนัตรั จูแก ติแซห์ 
เปอาซา ||  หุกแม บูแฉ่ จอปัร เคแล มนั เยณ็ ด่าเล ปาซา ||๓||  โย ยนั ยาน ปะแยห์่ อบิกตั โก เตน็ กา กะชู นา นาซา 
||  กโฮ่ กะบีร เต ยนั กบัโบห์ นา ห่าแรห์ ด๋าล โย ยาแน่ห์ ปาซา ||๔||๔||  ซู่ฮี     ลลิต กะบีร ญีโอ ||  เอก โกท ปันจฺ 
ซิกดารา ปันเจ มาแกห์้ ห่าลา ||  ยมีิ น่าฮี แม กิซี กี โบอี แอซา      เดน ดุคาลา ||๑||  ฮรั เก โลกา โม โก นีต ดะแซ 
ปัทวารี ||  อูปัร ปุยา กรั แม คุร แป้ห์ ปุกาเรอา เตน็ ฮอ ลีอา อุบารี ||๑|| รเฮา ||  นอ ดาดี ดสั มุนสพั ต่าแวห์่ รอีอตั 
บะซนั นา เดฮี้ ||  โดรี ปูรี มาแปห์ น่าฮี บโฮ่ บิสทาลา เล่ฮี ||๒||  บหตัตรั กัร๋ เอก็ ปุรัค สมายอา อุน  ดีอา นาม ลิคาอี 
||  ตะรัม ราย กา ดพัตรั โซเถ่อา บากี ริยมั นา กาอี ||๓||  ซนัตา โก มตั โกอี นินโดห์ ซนัตฺ ราม แฮ เอโก ||  กโฮ่ 
กะบีร แม โซ คุร ปายอา ยา กา เนา บิเบโก ||๔||๕||     
 ราก ซู่ฮี     บาณี ศิรี  รวดิาส ญีโอ กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 แซ่ห์ กี ซาร สห่ากนั ยาแน ||  ตจัยฺ อภิมาน ซุค รลีอา มาแน ||  ตนั มนั เดย ์นา อนัตรั ราแค ||  เอารา เดค นา สุแน 
อะป่าแค ||๑||  โซ กตั ยาแน ปีร ปราอี ||  ยา แก อนัตรั ดะรัด นา ปาอี ||๑|| รเฮา ||  ดุคี ดุห่ากนั โดย ปัค ฮีนี ||  เยน็ 
น่าห์ นิรันตรั ปะกตั นา กีนี ||  ปุร สลาต กา ปันทฺ โดเฮลา ||  ซงัค ์นา ซาที กะวนั อิเกลา ||๒||  ดุคีอา ดะรัดวนัดฺ ดรั 
อายอา  ||  บฮุต เปอาส ยบาบ นา ปายอา ||  แกห์้ รวดิาส สรัน ปรัภ เตรี ||  เยว็ ยาโนห์ เตว็ กรั กตั เมรี ||๓||๑||  ซู่ฮี     ||  
โย เดน็ อาแวห์่ โซ เดน็ ยาฮี ||  กรันา กจู แร่ฮนั เทร็ น่าฮี ||  ซงัค ์จลตั แฮ ฮมั ป๋ี จลันา ||  ดูรฺ กะวนั ศิร อูปัร มรันา 
||๑||    
     
 เกอา ตู โซยอา ยาก อิอานา ||  แต ยวีนั ญกั สจั กรั ยานา ||๑|| รเฮา ||  เยน็ ญีโอ ดีอา โซ ริยกั อมับราแว    ||  ซภั กทั 
ป่ีตรั หาท จลาแว ||  กรั บนัดิกี ชาด แม เมรา ||  ฮิรแด นาม สะหมารฺ สะเวรา ||๒||  ยนมั สิราโน ปันทฺ นา สวารา ||  
ซ่านฉฺํ        ปะรี แดห์้ ดิส อนัเถ่อารา ||  แกห์้ รวดิาส นิดาน ดิวาเน ||  เจตสั น่าฮี ดุนีอา พนั คาเน ||๓||๒||  ซู่ฮี     ||  
อูเจ มนัดรั ซาล รโซอี ||  เอก กะรี พนุ แร่ฮนั นา โฮอี ||๑||  เอห์้ ตนั แอซา      แยเซ ก๋าส กี ทาที ||  ยลั เกยโอ ก๋าส รัล 
เกยโอ มาที ||๑|| รเฮา ||  ป่าอี บนัถฺ กทุาํบฺ สเฮรา  || โอย ป๋ี ลาเก กา้ด สะเวรา ||๒||  กัร๋ กี นารฺ อุแร่ห์ ตนั ลากี ||  โอห์้  
ตอ ปู๋ ต ปู๋ ต กรั ป่ากี ||๓||  แกห์้ รวดิาส ซภัแภ ญกั ลูเทอา ||  ฮมั ตอ เอก ราม แกห์้ ชูเทอา ||๔||๓||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก ซู่ฮี     บาณี เซค พรีด ญี กี ||  ตปั ตปั โล่ห์ โล่ห์ หาท มโรโร ||  บาวลั โฮอี โซ สะโฮ โลโร ||  แต แซ่ห์ มนั แม่ห์ 
กีอา โรส ||  มุจฉฺ เอากนั แซ่ห์ น่าฮี โดส ||๑||  แต ซาฮิบ กี แม ซาร นา ยานี ||  โยบนั โคย ปาแช ปัชตานี ||๑|| รเฮา ||  
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กาลี โกเอล็ ตู กิต กุน กาลี ||  อปัเน ปรีตมั เก ฮอ บิรแฮ ยาลี ||  ปิแร่ห์ บิฮูน กะแตห์ ซุค ปาเอ ||  ยา โฮย กริปาล ตา 
ประภู มิลาเอ ||๒||  วถิณั คู่ฮี มุนถฺ อิเกลี ||  นา โก ซาที นา โก เบลี ||  กรั กิรปา ปรัภ ซ่าถซงัค ์เมลี ||  ยา เพร็ เดคา ตา 
เมรา อลัล่าห์ เบลี ||๓||  วาท ฮมารี ครี อุดีณี ||  คนัเนโอห์ ติคี บฮุต เปอีณี ||  อุส อูปัร แฮ มารัก เมรา ||  เซค พรีดา 
ปันทฺ สะหมารฺ สะเวรา ||๔||๑||   ซู่ฮี     ลลิต ||  เบรา บนัถฺ นา สเกโอ   บนัถัน่ กี เวลา ||  ป๋ัร ซรัวรั ยบั *อูชแล ตบั 
ตรัณ โดเฮลา ||๑||  หทั นา ลาย กซุาํภฺแร ยลั ยาซี โด่ลา ||๑|| รเฮา ||  เอก็ อาปีแนห์     ปัตลี แซ่ห์ เกเร โบลา ||  ดุถ่า 
ทะณี นา อาวยั เพร็ โฮย นา เมลา ||๒||  กะแฮ พรีด สเฮรีโฮ สะโฮ อลาเอซี ||  หนัสฺ จลัซี ดุมณา แอห์้ ตนั เด๋รี ทีซี 
||๓||๒||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||    
 ตู สุลตาน กฮ่า ฮอ มีอา เตรี กวนั วดาอี ||  โย ตู เดห์้ โซ กฮ่า สุอามี แม มูรัค แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑||  เตเร คุณ กาวา เดห์้ 
บุฉ่าอี ||  แยเซ สจั แม่ห์ รโฮ่ รยาอี ||๑|| รเฮา ||  โย กิช โฮอา ซภั กิช ตุจฉฺ เต เตรี ซภั อสันาอี ||  เตรา อนัตฺ นา ยาณา 
เมเร ซาฮิบ แม อนัถเล เกอา จตุราอี ||๒||  เกอา ฮอ กะที กะเท กทั เดคา แม อกทั นา กทันา ยาอี ||  โย ตุตถฺ ป่าแว 
โซอี อาคา เตล็ เตรี วเดอาอี ||๓||  เอเต กกูรั ฮอ เบกานา ป่อกา เอส็ ตนั ตาอี ||  ปะกตั ฮีณ นานกั เย โฮยกา ตา คสัแม 
เนา นา ยาอี ||๔||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ||  มนั มนัดรั ตนั เวส กลนัดรั กทั ฮี ตีรัท นาวา ||  เอก สบดั เมแร ปราน บสัตฺ 
แฮ บาฮุร ยนมั นา อาวา  ||๑||  มนั เบเถ่อา ดยัอาล เซตี เมรี มาอี ||  กอณ ยาแณ ปีร ปราอี ||  ฮมั น่าฮี จินตฺ ปราอี ||๑|| 
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รเฮา ||  อะกมั อะโกจรั อลคั อปารา จินตา กแร่ห์ ฮมารี ||  ยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปุร ลีณา กทั กทั โยต ตุหม่ารี ||๒||  ซิกข ์
มตั ซภั บุตถฺ ตุหม่ารี มนัดิร ชาวา เตเร ||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา ยาณา เมเร ซาฮิบา คุณ กาวา เน็ต เตเร ||๓||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั 
สรัณ ตุหม่ารี สรับ   จินตฺ ตุตถฺ ปาเซ ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซอี จงักา เอก็ นานกั กี อรัดาเซ ||๔||๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ||  
อาเป   สบดั อาเป   นีซาน ||  อาเป   สุรตา อาเป   ยาน ||  อาเป   กรั กรั เวแค ตาณ ||  ตู ดาตา นาม ปัรวาณ ||๑||    
     
 แอซา      นาม นิรันยนั เดว็ ||  ฮอ ยาเจก็ ตู อลคั อเป๋ว ||๑|| รเฮา ||  มายอา โม่ห์ ตัร่กะที นารฺ || ปู่ นดีํ กามณั 
กามเณอาร ||  ราจยฺ รูป จู่ธา เดน็ จาร ||  นาม มิแล จานณั อนัเถ่อาร ||๒||  จคั โชดี แซ่ห์ซา นฮี โกย ||  บาป ดิแซ 
เวยาต นา โฮย ||  เอเก โก น่าฮี ป๋อ โกย ||  กรัตา กเร กราแว โซย ||๓||  สบดั โมย มนั มนั เต มาเรอา ||  ธาก รเฮ่ มนั 
ซาแจ ต่าเรอา ||  อวรฺั นา ซู่แฉ่ คุร โก วาเรอา ||  นานกั นาม รัตเต นิสตาเรอา ||๔||๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ||  คุร บจันี 
มนั แซ่ฮจัยฺ ติอ่าเน ||  ฮรั แก รังค ์รัตตา มนั มาเน ||  มนัมุค ปะรัม ปุเล บอราเน ||  ฮรั เบน็ เกว็ รฮีแอ คุร สบดั 
ปะชาเน ||๑||  เบน็ ดรัซนั แกเซ ยโีว เมรี มาอี ||  ฮรั เบน็ ญีอะรา แร่ห์ นา สะแก  คิน สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||  
เมรา ปรัภ บิสแร ฮอ มโร ดุคาลี ||  ซาส กิราส ยปัโป อปัเน   ฮรั ป่าลี ||  สดั แบรากนั ฮรั นาม นิฮาลี ||  อบั ยาเน 
คุรมุข ฮรั นาลี ||๒||  อกทั กะทา กะฮีแอ คุร ป๋าย ||  ปรัภ อะกมั อะโกจรั เดย ์ดิคาย ||  เบน็ คุร กรัณี เกอา การ กมาย ||  
ห่อแม เมท จลัแล คุร สบดั สมาย ||๓||  มนัมุค วชุิแร โคที ราส ||  คุรมุข นาม มิแล ซาบาส ||  ฮรั กิรปา ต่ารี ดาซนั 
ดาส ||  ยนั นานกั ฮรั นาม ตัน๋ ราส ||๔||๔||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑           เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ตริก ตริก คายอา ตริก ตริก โซยอา ตริก ตริก กาปัร องัค ์จรายอา ||  ตริก สะรีร กทุาํบฺ แซ่ฮตั เซ็ว เยต็ ฮุณ คซมั นา 
ปายอา ||  ปอรี ฉุรถี เพร็ หาท นา อาแว   แอห์้ลา ยนมั กวายอา ||๑||  ดูยา เป๋า นา เดอี เลว็ ลากณั เยน็ ฮรั เก จรัณ ห ||  
ญกัยวีนั ดาตา ยนั เซวกั เตเร เตน็ เก แต ดูค นิวาเร ||๑|| รเฮา ||  ตู ดยัอาล ดยัอาปัต ดาตา เกอา เอห์้  ยนัตฺ วจิาเร ||  
มุกตั บนัถฺ ซภั ตุจฉฺ เต โฮเอ แอซา      อาค วคาเณ ||  คุรมุข โฮแว โซ มุกตั กะฮีแอ มนัมุค บนัถฺ วจิาเร ||๒||  โซ ยนั 
มุกตั เอก เลว็ ลากี สดา รแฮ่ ฮรั นาเล ||  เตน็ กี แกฮ้ณั กตั กฮี นา ยาอี สจัแจ อาป สวาเร ||    
     
 ปะรัม ปุหล่าเณ เซ มนัมุค กะฮีแอห์ นา อุรวาร นา ปาเร ||๓||  ยสิ โน นะดรั กเร โซอี ยนั ปาเอ คุร กา สบดั 
สะหม่าเล ||  ฮรั ยนั มายอา ม่าเฮ นิสตาเร ||  นานกั ปาก โฮแว ยสิ มสัตกั กาแลห์ มาร บิดาเร ||๔||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา 
๓ ||  อตุล เกว็ โตเลอา ยาย ||  ดูยา โฮย ตา โซ่ฉ่ี ปาย ||  เตส็ เต ดูยา น่าฮี โกย ||  เตส็ ดี กีมตั กิก ูโฮย ||๑||  คุร ปัรสาด 
วสัแซ มนั อาย  ||  ตา โก ยาแณ ดุบิถา ยาย ||๑|| รเฮา ||  อาป สะราพ กสัวทัที ลาเอ ||  อาเป   ปัรเค อาป จลาเอ ||  อาเป   
โตเล ปูรา โฮย ||  อาเป   ยาแณ เอโก โซย ||๒||  มายอา กา รูป ซภั เตส็ เต โฮย ||  ยสิ โน เมเล โซ นิรมลั โฮย ||  ยสิ 
โน ลาเอ ลแก เตส็ อาย  ||  ซภั สจั ดิคาเล ตา สจั สมาย ||๓||  อาเป   เลว็ ตาต แฮ อาเป   ||  อาป บุฉ่าเอ อาเป   ยาเป ||  
อาเป   สตัคุร สบดั แฮ อาเป   ||  นานกั อาค สุณาเอ อาเป   ||๔||๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ ||  ซาฮิบ เต เซวกั เซว ซาฮิบ 
เต เกอา โก กะแฮ บฮานา ||  แอซา      เอก็ เตรา เคลฺ บเนอา แฮ ซภั แม่ห์ เอก สะมานา ||๑||  สตัคุร ปัรแจ ฮรั นาม 
สะมานา || ยสิ กะรัม โฮแว โซ สตัคุร ปาเอ อนัเดน็ ลาแก แซ่ฮจัยฺ ติอาน่า ||๑|| รเฮา ||  เกอา โกอี เตรี เซวา กเร เกอา 
โก กเร อภิมานา ||  ยบั อปันี     โยต คินแํจห์ ตู สุอามี ตบั โกอี กะโร ดิคา วเคอานา ||๒||  อาเป   คุร เจลา แฮ อาเป   
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อาเป   คุณี นิถ่านา ||  เยว็ อาป จลาเอ ติแว โกอี จาแล เยว็ ฮรั ป่าแว ปักหวา่นา ||๓||  แกฮ้ตั นานกั ตู ซาจา ซาฮิบ 
กอณ ยาแณ เตเร กามาน ํ||  อิกนา กัร๋ แม่ห์ เด วเดอาอี เอก็ ปะรัม ปะแวห์่ อภิมานา ||๔||๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ ||  
ปูรา ทาท บณายอา ปูแร เวโค่ห์ เอก สะมานา ||  เอส็ ปัรปันจฺ แม่ห์ ซาเจ นาม กี วเดอาอี มตั โก ตะโรห์ กมุานา ||๑||  
สตัคุร กี ยสิ โน มตั อาแว   โซ สตัคุร ม่าเฮ สะมานา ||  เอห์้  บาณี โย ญีโอห์ ยาแณ เตส็ อนัตรั รแว ฮรั นามา ||๑|| 
รเฮา ||  จะโฮ่ ยกุา กา ฮุณ นิเบรา นรั มนุคา โน เอก นิถ่านา ||  ยตั ซนัยมั ตีรัท โอนา ยกุา กา ตะรัม แฮ กลั แม่ห์ กีรัต 
ฮรั นามา ||๒||  ยกุ ยกุ อาโป อาปณา ตะรัม แฮ โซ่ถ เดโคห์ เบด ปุรานา ||  คุรมุข ยนีิ ติอ๋ายอา ฮรั ฮรั ญกั เต ปูเร 
ปัรวานา ||๓||    
     
 แกฮ้ตั นานกั สจัเจ เซ็ว ปรีต ลาเอ จูแก มนั อภิมานา ||  แกฮ้ตั สุณตั ซภัเภ ซุค ปาแวห์ มานตั ป้าเฮ นิถ่านา ||๔||๔||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข ปรีต ยสิโน อาเป   ลาเอ ||  เตต็ กัร๋ บิลาวลั คุร สบดั โซฮาเอ ||  มงัคลั นารี กาแวห์่ อาเอ ||  
เมล็ ปรีตมั สดา ซุค ปาเอ ||๑||  ฮอ เตน็ บลัฮาแร ยนิห์ ฮรั มนั วซาเอ ||  ฮรั ยนั โก มิเลอา ซุค ปาอีแอ ฮรั คุณ กาแว 
แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||๑|| รเฮา ||  สดา รังค ์ราเต เตแร จาเอ ||  ฮรั ญีโอ อาป วสัแซ มนั อาเอ ||  อาเป   โซ่ภา สดั ฮี ปาเอ ||  
คุรมุข เมแล เมล มิลาเอ ||๒||  คุรมุข ราเต สบดั รังกาเอ ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา ฮรั คุณ กาเอ ||  รังค ์จลูแล ฮรั รัส ป่าเอ ||  
เอห์้ รังค ์กะเด นา อุตแร สาจ สมาเอ ||๓||  อนัตรั สบดั มิเทอา อเกอาน อนัเถ่รา ||  สตัคุร กิอาน มิเลอา ปรีตมั เมรา ||  
โย สจั ราเต เตน็ บฮุร นา เพรา ||  นานกั นาม ดริราเอ ปูรา คุร เมรา ||๔||๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ ||  ปูเร คุร เต วเดอาอี 
ปาอี ||  อะจินตฺ   นาม วสัเซอา มนั อาอี  ||  ห่อแม มายอา สบดั ยลาอี ||  ดรั ซาแจ คุร เต โซ่ภา ปาอี ||๑||  ญกัดีส เซโว 
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แม อวรฺั นา กายา ||  อนัเดน็ อนดฺั โฮแว มนั เมแร คุรมุข มาโก เตรา นาม นิวายา ||๑|| รเฮา ||  มนั กี ปัรตีต มนั เต ปาอี 
||  ปูเร คุร เต สบดั บุฉ่าอี ||  ยวีณั มรัณ โก ซมัซรั เวแค ||  บฮุร นา มแร นา ยมั เปแค ||๒||  กัร๋ ฮี แม่ห์ ซภั โกท นิถาน 
||  สตัคุร ดิคาเอ เกยอา อภิมาน ||  สดั ฮี ลากา แซ่ฮจัยฺ ติอ๋าน ||  อนัเดน็ กาแว เอโก นาม ||๓||  เอส็ ยกุ แม่ห์ วเดอาอี 
ปาอี ||  ปูเร คุร เต นาม ติอ๋าอี ||  แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาอี ||  สดา ซุคดาตา กีมตั นฮี ปาอี ||๔||  ปูแร ปาก คุร ปูรา 
ปายอา ||  อนัตรั นาม นิถาน ดิคายอา ||  คุร กา สบดั อตั มีธา ลายอา ||  นานกั ตริสนั บุฉ่ี มนั ตนั ซุค ปายอา 
||๕||๖||๔||๖||๑o||     
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 อุดมั มตั ปรัภ อนัตรัยามี เยว็ ปเรเร เตว็ กรันา ||  เยว็ นทูอา ตนัตฺ วยาเอ ตนัตี เตว็ วาแยห์่ ยนัตฺ ยนา ||๑||    
     
 ยปั มนั ราม นาม รัสนา ||  มสัตกั ลิคตั ลิเค คุร ปายอา ฮรั ฮิรแด ฮรั บสันา ||๑|| รเฮา ||  มายอา กิรัสตฺ ประมตั แฮ 
ปรานี รัค เลโวห์่ ยนั อปันา ||  เยว็ แปรลาด ฮรัณาคสั กระเซโอ ฮรั ราเคโอ ฮรั ซรันา ||๒||  กวนั กวนั กี กตั เมต็ 
กะฮีแอ ฮรั กีเอ ปะติต ปะวนันา ||  โอห์้ โด่แว โด๋ร หาท จมั จมัเร ฮรั อุถะเรโอ ปะเรโอ ซรันา ||๓||  ปรัภ ดีน ดยัอาล 
ปะกตั เป๋าว ์ตารัน ฮมั ปาปี ราค ปัปนา ||  ฮรั ดาซนั ดาส ดาส ฮมั กรีแอห์ ยนั นานกั ดาส ดาซนันา ||๔||๑||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมั มูรัค มุกตัถฺ อเกอาน มตี ซรัณากตั ปุรัค อยนัมา ||  กรั กิรปา รัค เลโวห์่ เมเร ธากรุ ฮมั ปาทรั ฮีน 
อกรัมา ||๑||  เมเร มนั ปัจยฺ ราม นาแม รามา ||  คุรมตั ฮรั รัส ปาอีแอ โฮรฺ เตอาโกห์ เน่ห์พลั กามา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ยนั 
เซวกั เซ ฮรั ตาเร ฮมั นิรกนุ ราค อุปมา ||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี เมเร ธากรุ ฮรั ยปัปีแอ วดัเด กรัมมา ||๒||  นามฮีน 
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ตริก ยวีเต เตน็ วดั ดูค สฮมัมา ||  โอย เพร็ เพร็ โยน ปะหวา่อีแอห์ มนัดฺป่ากี มูร อกรัมา ||๓||  ฮรั ยนั นาม อถารฺ แฮ 
ตุ๋ร ปูรัน ลิเค วดั กรัมา ||  คุร สตัคุร นาม ดริรายอา ยนั นานกั สพลั ยนมัมา ||๔||๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมัรา จิต 
ลุภตั โม่ห์ บิเคอา บโฮ่ ดุระมตั แมลฺ ปะหรา ||  ตุมห์รี เซวา กรั นา สแกห์ ปรัภ ฮมั เกว็ กรั มุกตัถฺ ตะรา ||๑||  เมเร มนั 
ยปั นรัฮรั นาม นรัหะรา ||  ยนั อูปัร กิรปา ปรัภ ต่ารี เมล็ สตัคุร ปารฺ ปะรา ||๑|| รเฮา ||  ฮมัเร ปิตา ธากรุ ปรัภ สุอามี 
ฮรั เดโฮ มตี ยสั กะรา ||  ตุมห์แร ซงัค ์ลเก เซ อุถเร เยว็ ซงัค ์กาซทฺ โล่ห์ ตะรา ||๒||  ซากตั นรั โห่ซี มตั มะถัม่ ยนิห์ 
ฮรั ฮรั เซว นา กะรา ||  เต นรั ปากฮีน โดห์จารี โอย ยนมั โมย เพร็ มรา ||๓||  ยนิ โก ตุมห์ ฮรั เมโล่ห์ สุอามี เต 
หน่าเอ ซนัโตค คุร สะรา ||  ดุระมตั แมลฺ กอี ฮรั ปะเยอา ยนั นานกั ปารฺ ปะรา ||๔||๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  อาโวห์่  
ซนัตฺ มิโลห์ เมเร ป่าอี เมล็ ฮรั ฮรั กะทา กแร่ห์ ||  ฮรั ฮรั นาม โบฮิท แฮ กลัยกุ เควทั คุร สบดั ตโรห์ ||๑||  เมเร มนั 
ฮรั คุณ ฮรั อุจโรห์ ||  มสัตกั ลิคตั ลิเค กนุ กาเอ เมล็ ซงัคตั ปารฺ ปะโร่ห์ ||๑|| รเฮา ||    
     
 กายอา นะกรั แม่ห์ ราม รัส อูตมั เกว็ ปาอีแอ อุปเดส ยนั กแร่ห์ ||  สตัคุร เซว สพลั ฮรั ดรัซนั เมล็ อมัฤต ฮรั รัส 
ปีโอห์ ||๒||  ฮรั ฮรั นาม อมัฤต ฮรั มีธา ฮรั ซนัโตห์ จาค ดิโคห์ ||  คุรมตั ฮรั รัส มีธา ลากา เตน็ บิสเร ซภั บิค รโซ่ห์ 
||๓||  ราม นาม รัส ราม ระส่าเอณ็ ฮรั เซโวห์่ ซนัตฺ ยะโนห์ ||  จาร ปะดารัท จาเร ปาเอ คุรมตั นานกั ฮรั ปะโยห์่ 
||๔||๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  คตัตรี บราห์มณั ซูด แวส โก ยาแป ฮรั มนัตรึ ยแปนี ||  คุร สตัคุร ปารบรัมห์ กรั 
ปูโญห์ เน็ต เซโวห์่ ดินสั ซภั แรนี ||๑||  ฮรั ยนั เดโคห์ สตัคุร แนนี ||  โย อิโช่ห์  โซอี พลั ปาโวห์ ฮรั โบโล่ห์ คุรมตั 
แบนี ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก อุปาว  จิตวแีอห์ บโฮเตเร ซา โฮแว เย บาต โฮแวนี ||  อปันา ปะลา ซภั โกอี บาแช โซ กเร เย 
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เมแร จิต นา จิแตนี ||๒||  มนั กี มตั เตอาโกห์ ฮรั ยนั เอห์้ฮา บาต กะแธนี ||  อนัเดน็ ฮรั ฮรั นาม ติอ่าโวห์ คุร สตัคุร 
กี มตั แลนี ||๓||  มตั สุมตั เตแร วสั สุอามี ฮมั ยนัตฺ ตู ปุรัค ยนัแตนี ||  ยนั นานกั เก ปรัภ กรัเต สุอามี เยว็ ป่าแว ติแว 
บุแลนี ||๔||๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  อนดั มูล ติอ๋ายโอ ปัรโคตมั อนัเดน็ อนดั อนนัเด ||  ตะรัม ราย กี กาณ จุกาอี ซภั 
จูเก ยมั เก ชนัเด ||๑||  ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม โคบินเด ||  วดัป่ากี คุร สตัคุร ปายอา คุณ กาเอ ปัรมานนัเด ||๑|| รเฮา ||  
ซากตั มูร มายอา เก บะถิก เวจ็ มายอา พิแร่ห์ พิรันเด ||  ตริสนา ยลตั กิรัต เก บาเถ่ เยว็ เตลี บะลดั ปะหวัน่เด ||๒||  
คุรมุข เซว ลเก เซ อุถเร วดัป่ากี เซว กรันเด ||  ยนิ ฮรั ยปัเปอา เตน็ พลั ปายอา ซภั ตูเท มายอา พนัเด ||๓||  อาเป   
ธากรุ อาเป   เซวกั ซภั อาเป   อาป โควนิเด ||  ยนั นานกั อาเป   อาป ซภั วรัแต เยว็ ราแค ติแว รฮนัเด ||๔||๖||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล กัร๋ ๑๓ ||  โบโล่ห์ ไป่อา ราม นาม ปะติต ปาวโน ||  ฮรั ซนัตฺ ปะกตั ตารฺโน ||    
     
 ฮรั ป่ัรปุเร รเฮอา ||  ยลั ทเล ราม นาม ||  เน็ต กาอีแอ ฮรั ดูค บิซารโน ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กีอา แฮ สพลั ยนมั ฮมารา ||  
ฮรั ยปัเปอา ฮรั ดูค บิซารันฮารา ||  คุร เป่เทอา แฮ มุกตั ดาตา ||  ฮรั กีอี ฮมารี สพลั ยาตา ||  เมล็ ซงัคตี กนุ กาวโน 
||๑||  มนั ราม นาม กรั อาซา ||  เป๋า ดูยา บินสั บินาซา ||  เวจ็ อาซา โฮย นิราซี ||  โซ ยนั มิเลอา ฮรั ปาซี ||  โกอี ราม 
นาม กนุ กาวโน ||  ยนั นานกั เตส็ ปัก ลาวโน ||๒||๑||๗||๔||๖||๗||๑๗||     
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 นดัรี อาแว   เตส็ เซ็ว โม่ห์ ||  เกว็ มิลีแอ ปรัภ อบินาซี โตเ้ฮ ||  กรั กิรปา โม่ห์ มารัก ปาโวห์ ||  ซ่าถซงัคตั แก อนัจลั 
ลาโวห์่ ||๑||  เกว็ ตรีแอ บิเคอา ซนัซาร ||  สตัคุร โบฮิท ปาแว ปารฺ ||๑|| รเฮา ||  ปวนั จุหล่าเร มายอา เดย ์||  ฮรั เก 
ปะกตั สดา เทร็ เซอ ์||  ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิรารา ||  ศิร อูปัร อาป คุรู รัควารา ||๒||  ปายอา เวร มายอา สรับ   
โป่ยองักา ||  ห่อแม ปะเจ ดีปัก เดค ปะตงักา ||  สกลั ซีการ กเร นฮี ปาแว ||  ยา โฮย กริปาล ตา คุรู มิลาแว ||๓||  ฮอ 
พิโร อุดาซี   แม เอก็ รตนั ดะซายอา ||  นิรโมลกั ฮีรา มิแล นา อุปายอา   ||  ฮรั กา มนัดรั เตส็ แม่ห์ ลาล ||  คุร 
โคเลอา ปัรดา เดค ไป๋ นิฮาล ||๔||  เยน็ จาเคอา เตส็ อายอา  ซาด ||  เยว็ กนูกํา มนั แม่ห์ บิสมาด ||  อานดั รูป ซภั 
นดัรี อายอา  ||  ยนั นานกั ฮรั คุณ อาค สมายอา ||๕||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ   กเลอาณ กีเอ คุรเทว ||  เซวกั 
อปันี ลายโอ เซว ||  บิฆนั นา ลาแก ยปั อลคั อเป่ว ||๑||  ตะรัต ปุนีต ไป๋ กนุ กาเอ ||  ดุรัต เกยอา ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||๑|| 
รเฮา ||  ซภันี ทาอี รเวอา อาป ||  อาด ยกุาด ยา กา วดั ปัรตาป ||  คุร ปัรสาด นา โฮย ซนัตาป ||๒||  คุร เก จรัน ลเก 
มนั มีเธ ||  นิรบิฆนั โฮย ซภั ทานอีํ วเูธ ||  ซภั ซุค ปาเอ สตัคุร ตูเธ ||๓||  ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ย รัควาเล ||  ยิแท กิแท 
ดีแซ่ห์ นาเล ||  นานกั ดาส คซมั ปรัตปาเล ||๔||๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซุค นิถาน ปรีตมั ปรัภ เมเร ||    
     
 อะกนตั คุณ ธากรุ ปรัภ เตเร ||  โม่ห์ อนาท ตุมรี ซรัณาอี ||  กรั กิรปา ฮรั จรัน ติอ๋าอี ||๑||  ดยัอา กแร่ห์ บะโซ่ห์ มนั 
อาย  ||  โม่ห์ นิรกนุ ลีแย ลรั ลาย ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ จิต อาแว   ตา แกซี ป๋ีร ||  ฮรั เซวกั น่าฮี ยมั ปีร ||  สรับ   ดูค ฮรั 
ซิมรัต    นะเซ ||  ยา แก ซงัค ์สดา ปรัภ บแซ ||๒||  ปรัภ กา นาม มนั ตนั อาถารฺ ||  บิสรัต นาม โฮวตั ตนั ชาร ||  ปรัภ 
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จิต อาเอ ปูรัน ซภั กาจยฺ ||  ฮรั บิสรัต ซภั กา โม่ห์ตาจยฺ ||๓||  จรัน กมลั ซงัค ์ลากี ปรีต ||  บิซรั กอี ซภั ดุระมตั รีต ||  
มนั ตนั อนัตรั ฮรั ฮรั มนัตฺ ||  นานกั ปักตนั แก กัร๋ สดา อนนัดฺ ||๔||๓||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ญานรีเอ แก กัร๋ กาวณา      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แม มนั เตรี เทก เมเร เปอาเร แม มนั เตรี เทก ||  อวรั เซอาณาปา บิรทีอา เปอาเร ราคนั โก ตุม เอก ||๑|| รเฮา ||  
สตัคุร ปูรา เย มิแล เปอาเร โซ ยนั โหต นิฮาลา ||  คุร กี เซวา โซ กเร เปอาเร ยสิ โน โฮย ดยัอาลา ||  สพลั มูรัต 
คุรเทว สุอามี สรับ   กะลา ป่ัรปูเร ||  นานกั คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั สดา สดา ฮยเูร ||๑||  ซุณ      ซุณ ยวีา โซย ตินา กี 
ยนิห์ อปันา ปรัภ ยาตา ||  ฮรั นาม อราแถ่ห์ นาม วคาแณ่ห์ ฮรั นาเม ฮี มนั ราตา ||  เซวกั ยนั กี เซวา มาแก ปูแร 
กะรัม กมาวา ||  นานกั กี เบนนัตี สุอามี เตเร ยนั เดคณั ปาวา ||๒||  วดัป่ากี เซ กา้ดีแอห์ เปอาเร ซนัตฺซงัคตั ยนิา 
วาโซ ||  อมัฤต นาม อราถ่ีแอ นิรมลั มแน โฮแว ปัรกาโซ ||  ยนมั มรัณ ดุค กาทีแอ เปอาเร จูแก ยมั กี กาเณ ||  ตินา 
ปราปัต ดรัซนั นานกั โย ปรัภ อปัเณ ป่าเณ ||๓||  อูจ อปารฺ เบอนัตฺ สุอามี กอณ ยาแณ คุณ เตเร ||  กาวเต อุถฺแรห์  
ซุณเต อุถฺแรห์  บินแซ่ห์ ปาป กะเนเร ||  ปะซู เปรต มุกตัถฺ โก ตาเร ป้าฮนั ปารฺ อุตาแร ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณาอี 
สดา สดา บลัฮาแร ||๔||๑||๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  บิแค บนั พีกา เตอาก รี ซะคีเอ  นาม มฮ่า รัส ปีโอ ||  เบน็ รัส 
จาเค บุด กอี สกัลี ซุคี นา โฮวตั ญีโอ ||  มาน มหตั นา สะกตั ฮี กาอี ซ่าถ่า ดาซี ทีโอ ||    
     
 นานกั เซ ดรั โซ่ภาวนัเต โย ปรัภ อปัแน กีโอ ||๑||  ฮรัจนัดอรี จิต ปะหราํ ซะคีเอ  มริก ตริสนา ดรุม ชายอา ||  จนัจลั 
ซงัค ์นา จาลตี ซะคีเอ  อนัตฺ ตจัยฺ ยาวตั มายอา ||  รัส โป่กณั อตั รูป รัส มาเต เอน็ ซงัค ์ซูค นา ปายอา ||  ตัน๋ ตัน๋ ฮรั 
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ซ่าถ ยนั ซะคีเอ  นานกั ยนีิ นาม ติอ๋ายอา ||๒||  ยาย บะโซ่ห์ วดัปากณี ซะคีเอ  ซนัตา ซงัค ์สมาอีแอ ||  แตห์้ ดูค นา 
ปูค นา โรค เบอาแป จรัน กมลั เลว็ ลอีแอ ||  แตห์้ ยนมั นา มรัณ นา อาวณั ยาณา เน่ห์จลั ซรัณี ปาอีแอ ||  เปรม 
บิโช่ห์ นา โม่ห์ เบอาแป นานกั ฮรั เอก ติอ๋าอีแอ ||๓||  ดริสทฺ ต๋าร มนั เบเถ่อา เปอาเร รัตเร แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  เซจยฺ 
สุห่าว ี ซงัค ์เมล็ ปรีตมั อนดั มงัคลั คุณ กาเอ ||  ซะคี สเฮลี ราม รังค ์ราตี มนั ตนั อิช ปุยาเอ ||  นานกั อะจรัจยฺ   
อะจรัจยฺ เซ็ว มิเลอา แกห์้ณา กะชู นา ยาเอ ||๔||๒||๕||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เอก รูป สกัโล ปาซารา ||  อาเป   บนจัยฺ อาป บิวฮารา ||๑||  แอโซ กิอาน บิรโลอี ปาเอ ||  ยตั ยตั ยาอีแอ ตตั ดริสทาเอ 
||๑|| รเฮา ||  อเน็ก รังค ์นิรกนุ เอก็ รังกา ||  อาเป   ยลั อาป ฮี ตรังกา ||๒||  อาป ฮี มนัดรั อาแปห์ เซวา ||  อาป ฮี ปูญารี 
อาป ฮี เดวา ||๓||  อาแปห์ โยก อาป ฮี ยกุตา ||  นานกั เก ปรัภ สดั ฮี มุกตา ||๔||๑||๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อาป 
อุปาวนั อาป สถรันา ||  อาป กราวนั โดส นา แลนา ||๑||  อาปัน บจนั อาป ฮี กรันา ||  อาปัน บิโภ อาป ฮี ยรันา ||๑|| 
รเฮา ||  อาป ฮี มสัท อาป ฮี บุลนา ||  อาป ฮี อะชลั นา ยาอี ชลัละนา ||๒||  อาป ฮี กปัุต อาป ปัรกทันา ||  อาป ฮี กทั 
กทั อาป อลิปนา ||๓||  อาเป   อวกิตั อาป ซงัค ์รัจนา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ เก ซภั ยจันา ||๔||๒||๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ 
||  ปู่ เล มารัก ยแินห์ บตายอา ||  แอซา      คุร วดัป่ากี ปายอา ||๑||  ซิมมรั มนา ราม นาม จิตาเร ||  บสั รเฮ่ ฮิรแด คุร 
จรัน เปอาเร ||๑|| รเฮา ||    
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 กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มนั ลีนา ||  บนัถัน่ กาท มุกตั คุร กีนา ||๒||  ดุค ซุค กะรัต ยนมั พนุ มูอา ||  จรัน กมลั คุร 
อาสรัม ดีอา ||๓||  อคนั ซากรั บูดตั ซนัซารา ||  นานกั บา้ห์ ปะกรั สตัคุร นิสตารา ||๔||๓||๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
ตนั มนั ตัน๋ อรัโป ซภั อปันา ||  กวนั โซ มตั เยต็ ฮรั ฮรั ยปันา ||๑||  กรั อาซา อายโอ  ปรัภ มากนั ||  ตุมห์ เปคตั 
โซ่ภา เมแร อากนั ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ยกุตั กรั บฮุต บีจาโร ||  ซ่าถ ซงัค ์เอส็ มแน่ห์ อุถ่าโร ||๒||  มตั บุตถฺ สุรัต น่าฮี 
จตุราอี ||  ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาอี ||๓||  แนน ซนัโตเค ปรัภ ดรัซนั ปายอา ||  กโฮ่ นานกั สพลั โซ อายอา  ||๔||๔||๙||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มาต ปิตา สุต ซาท นา มายอา ||  ซ่าถซงัค ์ซภั ดูค มิทายอา ||๑||  เราว ์รเฮอา ปรัภ ซภั แม่ห์ อาเป   
||  ฮรั ยปั รัสนา ดุค นา เวอาเป ||๑|| รเฮา ||  ติคา ปูค บโฮ่ ตะปัต เวอาเปอา ||  ซีตลั เป๋ย ฮรั ฮรั ยสั ยาเปอา ||๒||  โกท 
ยตนั ซนัโตค นา ปายอา ||  มนั ตริปตานา ฮรั คุณ กายอา ||๓||  เดโฮ ปะกตั ปรัภ อนัตรัยามี ||  นานกั กี เบนนัตี 
สุอามี ||๔||๕||๑o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูรา วดัป่ากี ปาอีแอ ||  เมล็ ซาถู่   ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ||๑||  ปารบรัมห์ ปรัภ 
เตรี ซรันา ||  เกล็บิค กาแท ปัจยฺ คุร เก จรันา ||๑|| รเฮา ||  อวรั กะรัม ซภั โลกาจาร ||  เมล็ ซาถู่   ซงัค ์โฮย อุถาร ||๒||  
ซิมรัต ซาสตึ เบด บีจาเร ||  ยปัปีแอ นาม เยต็ ปารฺ อุตาเร ||๓||  ยนั นานกั โก ปรัภ กิรปา กรีแอ ||  ซาถู่   ตู๋ร มิแล 
นิสตะรีแอ ||๔||๖||๑๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กา สบดั ริเด แม่ห์ จีนา ||  สกลั มโนรัท ปูรัน อาซีนา ||๑||  ซนัตฺ ยนา 
กา มุค อูยลั กีนา ||  กรั กิรปา อปันา นาม ดีนา ||๑|| รเฮา ||  อั้นถฺ กปู เต กรั แกห์้ ลีนา ||  แย แย การ ยกตั ปรักทีนา 
||๒||  นีจา เต อูจ อูน ปูรีนา ||  อมัฤต นาม มฮ่า รัส ลีนา ||๓||  มนั ตนั นิรมลั ปาป ยลั คีนา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ เป๋ย 
ประซีนา ||๔||๗||๑๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั มโนรัท ปาอีแอห์ มีตา ||    
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 จรัน กมลั เซ็ว ลาอีแอ จีตา ||๑||  ฮอ บลัฮารี โย ประภู ติอ่าวตั ||  ยลนั บุแฉ่ ฮรั ฮรั กนุ กาวตั ||๑|| รเฮา ||  สพลั ยนมั 
โฮวตั วดัป่ากี ||  ซ่าถซงัค ์ราแม่ห์ เลว็ ลากี ||๒||  มตั ปัต ตัน๋ มุค แซ่ฮจัยฺ อนนัดา || เอก็ นิมคั นา วสิโร่ห์ ปัรมานนัดา 
||๓||  ฮรั ดรัซนั กี มนั เปอาส กะเนรี ||  ปะนตั นานกั สรัน ปรัภ เตรี ||๔||๘||๑๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์ นิรกนุ 
ซภั คุแณห์ บิฮูนา ||  ดยัอา ต๋าร อปันา กรั ลีนา ||๑||  เมรา มนั ตนั ฮรั โคปาล โซฮายอา ||  กรั กิรปา ปรัภ กัร๋ แม่ห์ 
อายอา  ||๑|| รเฮา ||  ปะกตั วชลั แป๋ กาทนัฮาเร ||  ซนัซาร ซากรั อบั อุตเร ปาเร ||๒||  ปะติต ปาวนั ปรัภ บิรัด เบด 
เลเคอา ||  ปารบรัมห์ โซ แนโนห์ เปเคอา ||๓||  ซ่าถซงัค ์ปรักเท นาราเอณ็ ||  นานกั ดาส ซภั ดูค ปลาเอณ็ 
||๔||๙||๑๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  กวนั ยาแน ปรัภ ตุมห์รี เซวา ||  ปรัภ อวนิาซี  อลคั อเป่วา ||๑||  คุณ เบอนัตฺ ปรัภ 
แกฮ้รั กมัภีเร ||  อูจ แม่ฮลั สุอามี ปรัภ เมเร ||  ตู อปัราํปัร ธากรุ เมเร ||๑|| รเฮา ||  เอกสั เบน็ น่าฮี โก ดูยา ||  ตุมห์ ฮี 
ยาโนห์ อปันี ปูญา ||๒||  อาโปห์ กะชู นา โฮวตั ป่าอี ||  ยสิ ปรัภ เดแว โซ นาม ปาอี ||๓||  กโฮ่ นานกั โย ยนั ปรัภ 
ป่ายอา ||  คุณ นิถาน ปรัภ เตน็ ฮี ปายอา ||๔||๑o||๑๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มาต กรัภ แม่ห์ หาท เด ราเคอา ||  ฮรั รัส 
โฉด บิเคอา พลั จาเคอา ||๑||  ปัจยฺ โคบิด ซภั โฉด ยนัยาล ||  ยบั ยมั อาย  ซงัข่าแร มูเร ตบั ตนั บินสั ยาย เบฮาล ||๑|| 
รเฮา ||  ตนั มนั ตัน๋ อปันา กรั ทาเปอา ||  กรันฮาร เอก็ นิมคั นา ยาเปอา ||๒||  มฮ่า โม่ห์ อั้นถฺ กปู ปะเรอา ||  
ปารบรัมห์ มายอา ปะทลั บิสเรอา ||๓||  วดัแด ปาก ปรัภ กีรตนั กายอา ||  ซนัตฺซงัค ์นานกั ปรัภ ปายอา ||๔||๑๑||๑๖||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มาต ปิตา สุต บนัถปั ป่าอี ||  นานกั โฮอา ปารบรัมห์ สฮาอี  ||๑||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเณห์ ||  
คุร ปูรา ปูรี ยา กี บาณี อเน็ก คุณา ยา เก ยา่เฮ นา กะเณ ||๑|| รเฮา ||  สกลั สรันยาม กเร ปรัภ อาเป   ||  เป๋ย มโนรัท 
โซ ปรัภ ยาเป ||๒||  อรัท ตะรัม กาม โมค กา ดาตา ||    
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 ปูรี ไป๋ ซิมมรั ซิมมรั บิถ่าตา ||๓||  ซ่าถซงัค ์นานกั รังค ์มาเณอา ||  กัร๋ อายอา  ปูแร คุร อาเณอา ||๔||๑๒||๑๗||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ นิถาน ปูรัน คุรเทว ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัต นรั ยเีว ||  มรั คุอาร ซากตั นรั ทีเว ||๑||  
ราม นาม โฮอา รัควารา ||  จกัคฺ มาโร ซากตั เวจารา ||๒||  นินดา กรั กรั ปะแจห์้ กะเนเร ||  มิรตกั พาส กะแล ศิร 
แปเร ||๓||  กโฮ่ นานกั ยแปห์ ยนั นาม ||  ตา เก นิกทั นา อาแว   ยาม ||๔||๑๓||๑๘||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กวนั ซนัโญก มิโล ปรัภ อปัเน ||  ปัล ปัล นิมคั สดา ฮรั ยปัเน ||๑||  จรัน กมลั ปรัภ เก เน็ต ติอ่าโว ||  กวนั โซ มตั 
เยต็ ปรีตมั ปาโว ||๑|| รเฮา ||  แอซี   กริปา กแร่ห์ ปรัภ เมเร ||  ฮรั นานกั บิซรั นา กาฮู เบเร ||๒||๑||๑๙||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน กมลั ปรัภ ฮิรแด ติอ๋าเอ ||  โรค เกย สกัเล ซุค ปาเอ ||๑||  คุร ดุค กาเทอา ดีโน ดาน ||  สพลั ยนมั 
ยวีนั ปัรวาน ||๑|| รเฮา ||  อกทั กะทา อมัฤต ปรัภ บานี ||  กโฮ่ นานกั ยปั ยเีว กิอานี ||๒||๒||๒o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
ซานตฺํ ปาอี คุร สัตคุร ปูเร ||  ซุค อุปเย บาเย อนัฮดั ตูเร ||๑|| รเฮา ||  ตาป ปาป ซยัตาป บินาเซ ||  ฮรั ซิมรัต   เกล็วคิ 
ซภั นาเซ ||๑||  อนดฺั กแร่ห์ เมล็ ซุนดรั นารี ||  คุร นานกั เมรี แปจยฺ สวารี  ||๒||๓||๒๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มมัตา 
โม่ห์ ตะโหร่ห์ มดั มาตา บนัถัน่ บาเถ่อา อตั บิกราล ||  เด็น เดน็ ฉิยตั บิการ กะรัต ออตถฺ พา่ฮี พาทา ยมั แก ยาล ||๑||  
เตรี สรัณ ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  มฮ่า บิคมั ซากรั อตั ป่ารี อุถฺโรห์  ซาถู่   ซงัค ์รวาลา ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ซุคดาเต ซมัรัท 
สุอามี ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมรา มาล ||  ปะหราํ เก บนัถัน่ กาโทห์ ปัรเมซรั นานกั เก ปรัภ สดา กริปาล ||๒||๔||๒๒||  
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บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั อนนัดฺ กีอา ปัรเมซรั อปัณา บิรัด สะหม่าเรอา ||  ซ่าถ ยนา โฮเอ กิรปาลา บิกเซ ซภั 
ปัรวาเรอา ||๑||  การัจ สตัคุร อาป สวาเรอา           ||    
     
 วดัดี อารยา ฮรั โคบินดฺ กี ซูค มงัคลั กเลอาณ บีจาเรอา ||๑|| รเฮา ||  วณั ตริณ ตริภวณั ฮเรอา โฮเอ สกัเล ญีอ ์
ซาถ่าเรอา ||  มนั อิเช นานกั พลั ปาเอ ปูรัน อิช ปุยาเรอา ||๒||๕||๒๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ อูปัร โฮวตั ดยัอาล ||  
ฮรั ซิมรัต   กาแท โซ กาล ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์ปะยแีอ โคปาล ||  กนุ กาวตั ตูแท ยมั ยาล ||๑||  อาเป   สตัคุร อาเป   
ปรัตปาล ||  นานกั ยาแจ ซ่าถ รวาล ||๒||๖||๒๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มนั แม่ห์ ซินโจห์ ฮรั ฮรั นาม ||  อนัเดน็ 
กีรตนั ฮรั คุณ กาม ||๑||  แอซี   ปรีต กแร่ห์ มนั เมเร ||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ ยาโนห์ เนเร ||๑|| รเฮา ||  กโฮ่ นานกั ยา เก 
นิรมลั ปาก ||  ฮรั จรันี ตา กา มนั ลาก ||๒||๗||๒๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โรค เกยอา ปรัภ อาป กวายอา ||  นีด ปอี 
ซุค แซ่ฮจัยฺ กัร๋ อายอา  ||๑|| รเฮา ||  รัจยฺ รัจยฺ โป่ยนั คาโวห์ เมเร ป่าอี ||  อมัฤต นาม ริด ม่าเฮ ติอ๋าอี ||๑||  นานกั คุร 
ปูเร ซรันาอี ||  เยน็ อปัเน นาม กี แปจยฺ รคาอี ||๒||๘||๒๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร กรั ดีเน *อสัเทร็ กัร๋ บาร || 
รเฮา ||  โย โย นินดฺ กแร เอน็ กแรฮนั กี เตส็ อาแก ฮี มาแร กรัตาร ||๑||  นานกั ดาส ตา กี ซรันาอี ยา โก สบดั อคนัดฺ  
อปารฺ ||๒||๙||๒๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตาป ซยัตาป สกัเล เกย บินเซ เต โรค ||  ปารบรัมห์ ตู บคัเซอา ซนัตนั รัส 
โปคค ์|| รเฮา ||  สรับ   ซุคา เตรี มนัดฺลี เตรา มนั ตนั อาโรค ||  กนุ กาโวห์่ เน็ต ราม เก เอห์้  เอาคดั โยก ||๑||  อาเอ 
บะโซ่ห์ กัร๋ เดส แม่ห์ เอห์้  ปะเล ซนัโญก ||  นานกั ปรัภ สุประซนั เป๋ย แล่ห์ เกย บิโอก ||๒||๑o||๒๘||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๕ ||  กาฮู ซงัค ์นา จาลฮี มายอา ยนัยาล ||  อูฐ ซิถ่าเร ฉะตรึปัต ซนัตนั แก เคอาล || รเฮา ||  อหัม่บุธ โก 
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บินสฺนา เอห์้  ตุ๋ร กี ด๋าล ||  บโฮ่ โยนี ยนัแม่ห์ มแร่ห์ บิเคอา บิกราล ||๑||  สตั บจนั ซาถู่   กแฮ่ เน็ต ยแปห์ กปุาล ||  
ซิมมรั ซิมมรั นานกั ตเร ฮรั เก รังค ์ลาล ||๒||๑๑||๒๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ อนนัดฺ ซูค ปูเร คุร ดีน ||  
สดา สฮาอี  ซงัค ์ปรัภ อมัฤต คุณ จีน || รเฮา ||    
     
 แย แย การ ยกตัตรึ แม่ห์ โลแจห์้ ซภั ยอีา ||  สุประซนั เป๋ย สตัคุร ประภู กชั บิฆนั นา ทีอา ||๑||  ยา กา องัค ์ดยัอาล 
ปรัภ ตา เก ซภั ดาส ||  สดา สดา วเดอาอีอา นานกั คุร ปาส ||๒||๑๒||๓o||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ จอปะเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มริต มนัดลั ญกั ซาเยอา เยว็ บาลู กัร๋ บาร ||  บินซตั บาร นา ลากยั เยว็ กากดั บูนดาร ||๑||  ซุน เมรี มนัซา มแน ม่าเฮ 
สตั เดค บีจาร ||  เซ็ถ ซาเถก็ กิระฮี โยกี ตจัยฺ เกย กัร๋ บาร ||๑|| รเฮา ||  แยซา สุปนา แรน กา แตซา ซนัซาร ||  
ดริสทิมาน ซภั บินซีแอ เกอา ลแกห์ กวาร ||๒||  กฮ่า โซ ป่าอี มีต แฮ เดค แนน ปซารฺ ||  เอก็ จาเล เอก็ จาลแซห์ ซภั 
อปันี วาร ||๓||  ยนิ ปูรา สตัคุร เซเวอา เซ อสัเทร็ ฮรั ดุอาร ||  ยนั นานกั ฮรั กา ดาส แฮ ราค แปจยฺ มุราร ||๔||๑||๓๑||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โลกนั กีอา วเดอาอีอา แบซนัตรั ปาโก ||  เยว็ มิแล เปอารา อาปนา เต โบลฺ กราโก ||๑||  โย ปรัภ 
ญีโอ ดยัอาล โฮย ตอ ปักตี ลาโก ||  ลปัท รเฮโอ มนั บาสฺนา คุร เมล็ เอห์้  เตอาโก ||๑|| รเฮา ||  กะโร เบนตี อตั กะนี 
เอห์้ ญีโอ โฮมาโก ||  อรัท อาน ซภั วาเรอา ปริแอ นิมคั โซห่าโก ||๒||  ปันจฺ ซงัค ์คุร เต ฉุเท โดค อรั ราโก ||  ริแด 
ประกาซ ประกทั เป่ยอา เน็ส บาซุร ยาโก ||๓||  สรัณ โซห่ากนั อายอา  ยสิ มสัตกั ป่าโก ||  กโฮ่ นานกั เตน็ ปายอา 
ตนั มนั ซีตลาโก ||๔||๒||๓๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ลาล รังค ์เตส็ โก ลกา ยสิ เก วดัป่ากา ||  แมลา กะเด นา โฮวยั 
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แน่ห์ ลาแก ดากา ||๑||  ปรัภ ปายอา ซุคดาอีอา มิเลอา ซุค ป๋าย ||  แซ่ฮจัยฺ สะมานา ป่ีตเร โชเดอา แน่ห์ ยาย ||๑|| รเฮา 
||  ยรา มรา แน่ห์ เวอาปัย เพร็ ดูค นา ปายอา ||  ปี อมัฤต อาข่าเนอา คุร อมรั กรายอา ||๒||  โซ ยาแน เยน็ จาเคอา ฮรั 
นาม อโมลา ||  กีมตั กฮี นา ยาอีแอ เกอา แกห์้ มุค โบลา ||๓||  สพลั ดะรัส เตรา ปารบรัมห์ คุณ เน็ถ เตรี บาณี ||    
     
 ปาโว ตู๋ร เตเร ดาส กี นานกั กรุบาณี ||๔||๓||๓๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ราโค่ห์ อปันี สรัณ ปรัภ โม่ห์ กิรปา ต่าเร ||  
เซวา กะชู นา ยานอู นีจ มูรคาเร ||๑||  มาน กะโร ตุตถฺ อูปเร เมเร ปรีตมั เปอาเร ||  ฮมั อปัราถ่ี สดั ปู่ ลเต ตุมห์ 
บคัซนัฮาเร ||๑|| รเฮา ||  ฮมั เอากนั กแร่ห์ อซงัคฺ นีต ตุมห์ นิรกนุ ดาตาเร ||  ดาซี ซงัคตั ประภู เตอาก เอ กะรัม ฮมาเร 
||๒||  ตุมห์ เดโวห์ ซภั กิช ดยัอา ต๋าร ฮมั อกิรัตกะนาเร ||  ลาก ปะเร เตเร ทาน เซ็ว แน่ห์ จิต คสัมาเร ||๓||  ตุจฉฺ เต 
บา้ฮรั กิช นฮี เป๋าว ์กาทนัฮาเร ||  กโฮ่ นานกั สรัณ ดยัอาล คุร เล่โฮ มุกตัถฺ อุถ่าเร  ||๔||๔||๓๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
โดส นา กาฮู ดียแีอ ปรัภ อปันา ติอ๋าอีแอ ||  เยต็ เซเวแอ ซุค โฮย กะนา มนั โซอี กาอีแอ ||๑||  กะฮีแอ กาย เปอาเร 
ตุจฉฺ บินา ||  ตุมห์ ดยัอาล สุอามี ซภั เอากนั ฮะมา ||๑|| รเฮา ||  เยว็ ตุมห์ ราโค่ห์ เตว็ รฮ่า อวรฺั นฮี จารา ||  นีถฺเรอา ตัร๋ 
เตรีอา เอก็ นาม อถ่ารา ||๒||  โย ตุมห์ กแร่ห์ โซอี ปะลา มนั เลตา มุกตา ||  สกลั สมกัรี เตรีอา ซภั เตรี ยกุตา ||๓||  
จรัน ปะคาโร กรั เซวา เย ธากรุ ป่าแว ||  โฮโอ กริปาล ดริอาล ปรัภ นานกั คุณ กาแว ||๔||๕||๓๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา 
๕ ||  มิรัต หะแซ ศิร อูปเร ปะซูอา นฮี บูแฉ่ ||  บาด ซาด อหงัการ แม่ห์ มรัณา นฮี ซู่แฉ่ ||๑||  สตัคุร เซโวห์่ อาปนา 
กาเฮ พิโร่ห์ อป่าเก ||  เดค กะซุมภา รังกลุา กาเฮ ปู๋ ล ลาเก ||๑|| รเฮา ||  กรั กรั ปาป ดะรับ กีอา วรัตณั แก ตาอี ||  มาที 
เซ็ว มาที รลี นากา อุธ ยาอี ||๒||  ยา แก กีแอ สรัม  กแร เต แบรฺ บิโรถ่ี ||  อนัตฺ กาล ปัจยฺ ยาเฮเก กาเฮ ยโลห์ กโรถ่ี 
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||๓||  ดาส เรณ โซอี โฮอา ยสิ มสัตกั กรัมา ||  กโฮ่ นานกั บนัถัน่ ฉุเท สตัคุร กี ซรันา ||๔||๖||๓๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ 
||  ปิงกลุ ปัรบตั ปารฺ ปะเร คลั จตุร บะกีตา ||  อนัถเล ตริภวณั ซู่เฉ่อา คุร เปท ปุนีตา ||๑||  แม่ห์มา ซาถู่   ซงัค ์กี 
สุโนห์ เมเร มีตา ||  แมลฺ โคอี โกท อกัข ์ฮเร นิรมลั เป๋ย จีตา ||๑|| รเฮา ||  แอซี   ปะกตั โควนิดฺ กี กีท หสัตี ยตีา ||  โย 
โย กีโน อาปโน เตส็ อแป๋ ดาน ดีตา ||๒||  ซิงห์ บิลาอี โฮย เกยโอ ตริณ เมรฺ ดิคีตา ||    
     
 สรัม  กรัเต ดมั อา้ด โก เต กะนี ตะนีตา ||๓||  กวนั วดาอี แกห์้ สะโก เบอนัตฺ กนีุตา ||  กรั กิรปา โม่ห์ นาม เดโฮ 
นานกั ดรั สะรีตา  ||๔||๗||๓๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อหัม่บุธ ปัรบาด นีต โลภ รัสนา ซาดฺ ||  ลปัท กปัท กแร่ห์ 
เบเถ่อา มิเทอา บิเคอาด ||๑||  แอซี   เปคี เนตรึ แม่ห์ ปูเร คุร ปัรสาด ||  ราจยฺ มิลคั ตัน๋ โยบนา นาแม เบน็ บาด ||๑|| 
รเฮา ||  รูป ตู่ป โศกนัถะตา กาปัร โป่กาด ||  มิลตั ซงัค ์ปาปิสทฺ ตนั โฮย ดุระกาด ||๒||  พิรัต พิรัต มานุค เป่ยอา คิน 
ป่ังกนั เดหาด ||  เอห์้  ออซรั เต จูเกอา บโฮ่ โยน ประมาด ||๓||  ปรัภ กิรปา เต คุร มิเล ฮรั ฮรั บิสมาด ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ 
นานกั อนนัดฺ ตา แก ปูรัน นาด ||๔||๘||๓๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน เป๋ย ซนัตฺ โบฮิทา ตเร ซากรั เยต ||  มารัก 
ปาเอ อุเดอาน แม่ห์ คุร ดะเซ เปต ||๑||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮเร ฮรั ฮรั ฮรั เหต ||  อูธตั แบธตั โซวเต ฮรั ฮรั ฮรั เจต ||๑|| 
รเฮา ||  ปันจฺ โจร อาแก ปะเก ยบั ซ่าถซงัเคต ||  ปูนย ีซาบตั กะโณ ลาภ กแร่ห์ โซ่ภา โซตฺ ||๒||  เน่ห์จลั อาซณั    มิที 
จินตฺ น่าฮี โดเลต ||  ปะรัม ปุหล่าวา เมท็ เกยอา ปรัภ เปคตั เนต ||๓||  คุณ กะภีรฺ กนุ นายกา คุณ กะฮีแอห์ เกต ||  
นานกั ปายอา ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั อมัเรต ||๔||๙||๓๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ ซาถู่   โย ยวีนา เตโต บิรทารี ||  มิลตั 
ซงัค ์ซภั ปะหราํ มิเท กตั ไป๋ ฮมารี ||๑||  ยา เดน็ เป่เท ซ่าถ โม่ห์ ÍØÍÒ เดน็ บลัฮารี ||  ตนั มนั อปัโน ญีอะรา เพร็ เพร็ 
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ฮอ วารี ||๑|| รเฮา ||  เอต ฉะดาอี โม่ห์ เต อิตนี ดริรึตารี ||  สกลั เรน เอห์้ มนั เป่ยอา บินซี อปัถ่ารี ||๒||  นินดฺ จินดฺ ปัร 
ดูคนา เอ คิน แม่ห์ ยารี ||  ดยัอา เมยอา อรั นิกทั เปค น่าฮี ดูรารี ||๓||  ตนั มนั ซีตลั เป๋ย อบั มุกเต ซนัซารี ||  ฮีต จีต 
ซภั ปราน ตัน๋ นานกั ดรัซารี ||๔||๑o||๔o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  แท่ฮลั กะโร เตเร ดาส กี ปัก จ่าโร บาล ||  มสัตกั 
อปันา เปท เดว็ กนุ สุโน ระสาล ||๑||  ตุมห์ มิลเต เมรา มนั ญีโอ ตุมห์ มิโลห์ ดยัอาล ||  เน็ส บาซุร มนั อนดฺั โหต 
จิตวตั กิรปาล ||๑|| รเฮา ||    
     
 ยกตั อุถ่ารัน ซ่าถ ปรัภ เตน็ห์ ลาโกห์ ปาล ||  โม โก ดีแย ดาน ปรัภ ซนัตนั ปัก ราล ||๒||  อุกตั เซอานปั กชั นฮี น่าฮี 
กชั ก๋าล ||  ปะหราํ แป๋ ราโค่ห์ โม่ห์ เต กาโทห์ ยมั ยาล ||๓||  บิโน กะโร กรุณาปเต ปิตา ปรัตปาล ||  คุณ กาโว เตเร 
ซ่าถซงัค ์นานกั ซุค ซาล ||๔||๑๑||๔๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  กีตา โลแร่ห์ โซ กแร่ห์ ตุจฉฺ เบน็ กชั น่าเฮ ||  ปัรตาป 
ตุหม่ารา เดค แก ยมัดูต ฉดั ยา่เฮ ||๑||  ตุมห์รี กริปา เต ชูทีแอ บินแซ อหัม่เมว ||  สรับ   กะลา ซมัรัท ปรัภ ปูเร คุรเทว 
||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั โคเยอา นาแม เบน็ กรู ||  ยวีนั ซุค ซภั ซ่าถซงัค ์ปรัภ มนัซา ปูร ||๒||  เยต็ เยต็ ลาโวห์่ เตต็ 
เตต็ ลแกห์ เซอานปั ซภั ยาลี ||  ยตั กตั ตุมห์ ป่ัรปูร โฮ เมเร ดีน ดยัอาลี ||๓||  ซภั กิช ตุม เต มากนา วดัป่ากี ปาเอ ||  
นานกั กี อรัดาส ปรัภ ยวีา กนุ กาเอ ||๔||๑๒||๔๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัคตั แก บาสแบ กลัมลั ซภั นสันา ||  
ปรัภ เซตี รังค ์ราเตอา ตา เต กรัภ นา กรัสนา ||๑||  นาม แกฮ้ตั โควนิดฺ กา ซูจี ไป๋ รัสนา ||  มนั ตนั นิรมลั โฮอี แฮ คุร 
กา ยปั ยปันา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั รัส จาคตั ตร่าเปอา มนั รัส แล หสันา ||  บุตถฺ ประกาซ ประกทั ไป๋ อุลทั กมลั บิกสันา 
||๒||  ซีตลั ซานตฺํ ซนัโตค โฮย ซภั บูฉ่ี ตริสนา ||  แดห์้ ดิส ต่าวตั เมท็ เกย นิรมลั ทาน บสันา ||๓||  ราคณัฮาแร 
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ราเคอา เป๋ย ปะหราํ ปัสนา ||  นาม นิถาน นานกั ซุคี เปค ซ่าถ ดรัสฺนา ||๔||๑๓||๔๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปาณี 
ปะคา ปีส ดาส แก ตบั โฮเอ นิฮาล ||  ราจยฺ มิลคั ซิกดารีอา อคันี แม่ห์ ยาล ||๑||  ซนัตฺ ยนา กา โช่ห์รา เตส็ จรัณี ลาก 
||  มายอาถ่ารี ฉะตรึปัต เตน็ห์ โชโด เตอาก ||๑|| รเฮา ||  ซนัตนั กา ดานา รูคา โซ สรับ   นิถาน ||  กแร่ห์ ซากตั ฉะตีห์ 
ประการ เต บิคู สะมาน ||๒||  ปะกตั ยนา กา ลูกรา โอด้ นะกนั นา โฮอี ||  ซากตั ศิรเปา     เรสมี แป้ห์รัต ปัต โคอี 
||๓||  ซากตั เซ็ว มุค โยเรแอ *อตัถฺ วโีจห์ ทูแท ||  ฮรั ยนั กี เซวา โย กเร เอต็ อแูตห์้ ชูแท ||๔||  ซภั กิช ตุมห์ ฮี เต 
โฮอา อาป บณตั บณาอี ||  ดรัซนั เป่ทตั ซ่าถ กา นานกั คุณ กาอี ||๕||๑๔||๔๔||    
     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซรัวนี สุโน ฮรั ฮรั ฮเร ธากรุ ยสั กาโว ||  ซนัตฺ จรัณ กรั ศีสฺ        ตัร๋ ฮรั นาม ติอ่าโว ||๑||  กรั 
กิรปา ดยัอาล ปรัภ เอห์้  เน็ถ เซ็ถ ปาโว ||  ซนัตฺ ยนา กี เรณุกา แล มาแท ลาโว ||๑|| รเฮา ||  นีจ เต นีจ อตั นีจ โฮย กรั 
บิโน บุลาโว ||  ปาว มโลวา อาป เตอาก ซนัตฺซงัค ์สมาโว  ||๒||  ซาส ซาส แน่ห์ วสีแร อนั กะแตห์ นา ต่าโว ||  สพลั 
ดรัซนั คุร เป่ทีแอ มาน โม่ห์ มิทาโว ||๓||  สตั ซนัโตค ดยัอา ตะรัม ซีการ บนาโว ||  สพลั โซห่ากณั นานกา อปัเน   
ปรัภ ป่าโว ||๔||๑๕||๔๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อะทลั บจนั ซาถู่   ยนา ซภั แม่ห์ ปรักทายอา ||  ยสิ ยนั โฮอา 
ซ่าถซงัค ์เตส็ เป่แท ฮรั รายอา ||๑||  เอห์้  ปัรตีต โควนิดฺ กี ยปั ฮรั ซุค ปายอา ||  อเน็ก บาตา ซภั กรั รเฮ่ คุร กัร๋ แล 
อายอา  ||๑|| รเฮา ||  สรัณ ปะเร กี ราคตา น่าฮี แซ่ห์ซายอา ||  กะรัม ปู๋ ม ฮรั นาม โบย ออซรั ดุลภายอา ||๒||  
อนัตรัยามี อาป ปรัภ ซภั กเร กรายอา ||  ปะติต ปุนีต กะเณห์ กเร ธากรุ บิรดายอา ||๓||  มตั ปู่ โลห์ มานุค ยนั มายอา 
ปัรหม่ายอา ||  นานกั เตส็ ปัต ราคซี โย ปรัภ แปห์รายอา ||๔||๑๖||๔๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มาที เต เยน็ ซาเยอา กรั 



859 

ดุระลบัภ ์เดห์้ ||  อเน็ก ฉิดรึ มนั แม่ห์ ดะเก นิรมลั ดริสเทห์ ||๑||  เกว็ บิสแร ปรัภ มแน เต ยสิ เก คุณ เอห์้ ||  ปรัภ 
ตจัยฺ รเจ เย อาน เซ็ว โซ รลีแอ เค่ห์ ||๑|| รเฮา ||  ซิมโร่ห์ ซิมโร่ห์ ซาส ซาส มตั บิลมั กเร่ห์ ||  โฉด ประปันจฺ ปรัภ 
เซ็ว รโจห์ ตจัยฺ กเูร เน่ห์ ||๒||  เยน็ อเน็ก เอก บโฮ่ รังค ์กีเอ แฮ โฮซี เอห์้ ||  กรั เซวา เตส็ ปารบรัมห์ คุร เต มตั เล่ห์ 
||๓||  อูเจ เต อูจา วดัดา ซภั ซงัค ์บรัเน่ห์ ||  ดาส ดาส โก ดาสฺรา นานกั กรั เล่ห์ ||๔||๑๗||๔๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
เอก เทก โควนิดฺ กี เตอากี อนั อาส ||  ซภั อูปัร ซมัรัท ปรัภ ปูรัน คุณตาซ ||๑||  ยนั กา นาม อถารฺ แฮ ปรัภ ซรัณี ป้าเฮ 
||  ปัรเมซรั กา อาสฺรา  ซนัตนั มนั ม่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  อาป รัคแค อาป เดวซี อาเป   ปรัตปาแร ||    
     
 ดีน ดยัอาล กริปา นิเถ่ ซาส ซาส สะหม่าแร ||๒||  กรัณฮาร โย กรั รเฮอา ซาอี วเดอาอี ||  คุร ปูแร อุปเดเซอา  ซุค 
คซมั รยาอี ||๓||  จินตฺ อนัเดสา กะณตั ตจัยฺ ยนั หุกมั ปะชาตา ||  แน่ห์ บินแซ แน่ห์ โฉด ยาย นานกั รังค ์ราตา 
||๔||๑๘||๔๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มฮ่า ตะปัต เต ไป๋ ซานตฺํ ปัรซตั ปาป นาเธ ||  อั้นถฺ กปู แม่ห์ กะลตั เท กา้เด เด 
ห่าเท ||๑||  โอย ฮมาเร ซายฺนา  ฮมั อุน  กี เรน ||  ยนิ เป่ทตั โฮวตั ซุคี ญีอ ์ดาน เดน ||๑|| รเฮา ||  ปะรา ปูรฺบลา ลีเคอา 
มิเลอา อบั อาย  ||  บสัตฺ ซงัค ์ฮรั ซ่าถ แก ปูรัน อาซาย ||๒||  แป๋ บินเซ เตห์้ โลก เก ปาเอ ซุค ทาน ||  ดยัอา กรี ซมัรัท 
คุร บะเซอา มนั นาม ||๓||  นานกั กี ตู เทก ปรัภ เตรา อาถารฺ ||  กรัณ การัณ ซมัรัท ปรัภ ฮรั อะกมั อปารฺ 
||๔||๑๙||๔๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โซอี มลีน ดีน ฮีน ยสิ ปรัภ บิสรานา ||  กรัแนฮาร นา บูใฉ่ อาป กะแน เบกานา 
||๑||  ดูค ตะเด ยดั วสีแร ซุค ปรัภ จิต อาเอ ||  ซนัตนั แก อานนัดฺ เอห์้ เน็ต ฮรั คุณ กาเอ ||๑|| รเฮา ||  อูเจ เต นีจา กแร 
นีจ คิน แม่ห์ ทาแป ||  กีมตั กฮี นา ยาอีแอ ธากรุ ปัรตาแป ||๒||  เปคตั ลีลา รังค ์รูป จลัแน เดน็ อายอา  ||  สุปเน กา 
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สุปนา เป่ยอา ซงัค ์จเลอา กมายอา ||๓||  กรัณ การัณ ซมัรัท ปรัภ เตรี ซรัณาอี ||  ฮรั ดินสั แรณ นานกั ยแป สดั สดั 
บลั ยาอี ||๔||๒o||๕o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ยลั โด่โว เอห์้  ศีสฺ        กรั กรั ปัก ปัคลาโว ||  บาร เยา ลคั เบรีอา ดะรัส 
เปค ยวีาโว ||๑||  กะโร มโนรัท มแน ม่าเฮ อปัเน ปรัภ เต ปาโว ||  เดว็ ซู่ห์นี ซ่าถ แก บียนั โด่ลาโว ||๑|| รเฮา ||  
อมัฤต คุณ ซนัตฺ โบลเต ซุณ      มแน่ห์ ปีลาโว ||  ÍØÍÒ รัส แม่ห์ ซานตฺํ ตริปัต โฮย บิแค ยลนั บุฉ่าโว ||๒||  ยบั 
ปะกตั กแร่ห์ ซนัตฺ มนัดฺลี เตน็ห์ เมล็ ฮรั กาโว ||  กะโร นมสัการ ปะกตั ยนั ตู๋ร มุค ลาโว ||๓||  อูธตั แบธตั ยปัโป 
นาม เอห์้ กะรัม กมาโว ||  นานกั กี ปรัภ เบนตี ฮรั สรัน สมาโว  ||๔||๒๑||๕๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เอห์้ ซากรั โซอี 
ตแร โย ฮรั คุณ กาเอ ||  ซ่าถซงัคตั แก ซงัค ์วสัแซ วดัป่ากี ปาเอ ||๑||    
     
 ซุณ      ซุณ      ยแีว ดาส ตุมห์ บาณี ยนั อาคี ||  ประกทั ไป๋ ซภั โลอ ์แม่ห์ เซวกั กี ราคี ||๑|| รเฮา ||  อคนั ซากรั เต 
กา้เดอา ปรัภ ยลนั บุฉ่าอี ||  อมัฤต นาม ยลั ซนัเจอา คุร เป๋ย สฮาอี  ||๒||  ยนมั มรัณ ดุค กาเทอา ซุค กา ทาน ปายอา 
||  กาที ซิลกั ปะหรํา โม่ห์ กี อปัเน ปรัภ ป่ายอา ||๓||  มตั โกอี ยาโณห์ อวรฺั กชั ซภั ปรัภ แก หาท ||  สรับ   ซูค นานกั 
ปาเอ ซงัค ์ซนัตนั ซาท ||๔||๒๒||๕๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  บนัถัน่ กาเท อาป ปรัภ โฮอา กิรปาล ||  ดีน ดยัอาล 
ปรัภ ปารบรัมห์ ตา กี นะดรั นิฮาล ||๑||  คุร ปูแร กิรปา กรี กาเทอา ดุค โรค ||  มนั ตนั ซีตลั ซุคี เป่ยอา ปรัภ ติอ่าวนั 
โยก ||๑|| รเฮา ||  ออคถั  ฮรั กา นาม แฮ เยต็ โรค นา เวอาแป ||  ซ่าถซงัค ์มนั ตนั หิแต เพร็ ดูค นา ยาแป ||๒||  ฮรั ฮรั 
ฮรั ฮรั ยาปีแอ อนัตรั เลว็ ลาอี ||  เกล็วคิ อุตแรห์ ซุถ โฮย ซาถู่   ซรัณาอี ||๓||  ซุนตฺ ยปัต ฮรั นาม ยสั ตา กี ดูรฺ บลาอี 
||  มฮ่า มนัตรึ นานกั กะแท ฮรั เก คุณ กาอี ||๔||๒๓||๕๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  แป๋ เต อุปแย ปะกตั ปรัภ อนัตรั โฮย 



861 

ซานตฺํ ||  นาม ยปัต โควนิดฺ กา บินแซ ปะหราํ ปะหรานตฺ ||๑||  คุร ปูรา ยสิ เป่เทอา ตาแก ซุค ปัรเวส ||  มนั กี มตั 
เตอากีแอ สุณีแอ อุปเดส ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต   ซิมรัต   ซิมรีแอ โซ ปุรัค ดาตาร ||  มนั เต กบัโบห์ นา วสีแร โซ ปุรัค 
อปารฺ ||๒||  จรัน กมลั เซ็ว รังค ์ลกา อะจรัจยฺ คุรเทว ||  ยา โก กิรปา กแร่ห์ ปรัภ ตา โก ลาโวห์่ เซว ||๓||  เน็ถ นิถาน 
อมัฤต ปีอา มนั ตนั อานนัดฺ ||  นานกั กบัโบห์ นา วสีแร ปรัภ ปัรมานนัดฺ ||๔||๒๔||๕๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตริสนั 
บุฉ่ี มมัตา กอี นาเธ แป๋ ป่ัรมา ||  เทต็ ปาอี อานดั      เป่ยอา คุร กีเน ตัร่มา ||๑||  คุร ปูรา อาราเถ่อา  บินซี เมรี ปีร ||  
ตนั มนั ซภั ซีตลั เป่ยอา ปายอา ซุค บีร ||๑|| รเฮา ||  โซวตั ฮรั ยปั ยาเกอา เปเคอา บิสมาด ||  ปี อมัฤต ตริปตาเซอา ตา 
กา อะจรัจยฺ สุอาด ||๒||  อาป มุกตั ซงักี ตเร กลุ กทุาํบฺ อุถ่าเร  ||  สพลั เซวา คุรเทว กี นิรมลั ดรับาเร ||๓||  นีจ อนาท 
อะยาน แม นิรกนุ คุณฮีน ||    
     
 นานกั โก กิรปา ไป๋ ดาส อปันา กีน ||๔||๒๕||๕๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ปักตา กา อาสฺรา  อนั น่าฮี เธา ||  ตาณ 
ดีบาณ ปัรวาร ตัน๋ ปรัภ เตรา เนา ||๑||  กรั กิรปา ปรัภ อาปณี  อปัเน ดาส รัค ลีเอ ||  นินดกั นินดา กรั ปะเจ ยมักาล 
กระซีเอ ||๑|| รเฮา ||  ซนัตา เอก ติอ๋าวนา ดูซรั โก น่าเฮ ||  เอกสั อาแก เบนตี รเวอา สรับ ทาย ||๒||  กะทา ปุราตนั 
เอว็ สุณี ปักตนั กี บานี ||  สกลั ดุสทฺ คนัดฺ คนัดฺ กีเอ ยนั ลีเอ มานี ||๓||  สตั บจนั นานกั กะแฮ ปัรกทั ซภั ม่าเฮ ||  
ปรัภ เก เซวกั สรัณ ปรัภ เตน็ โก ป๋อ น่าเฮ ||๔||๒๖||๕๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  บนัถัน่ กาแท โซ ประภู ยาแก กลั 
หาท ||  อวรั กะรัม นฮี ชูทีแอ ราโค่ห์ ฮรั นาท ||๑||  ตอ ซรัณากตั มาถเว ปูรัน ดยัอาล ||  ชูท ยาย ซนัซาร เต ราแค 
โคปาล ||๑|| รเฮา ||  อาซา ปะรัม บิการ โม่ห์ เอน็ แม่ห์ โลผา่นา ||  จู่ธ สมกัรี มนั วสัซี ปารบรัมห์ นา ยานา ||๒||  
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ปะรัม โยต ปูรัน ปุรัค ซภั ญีอ ์ตุหม่าเร ||  เยว็ ตู ราแค่ห์ เตว็ รฮ่า ปรัภ อะกมั อปาเร ||๓||  กรัณ การัณ ซมัรัท ปรัภ 
เดห์้ อปันา เนา ||  นานกั ตรีแอ ซ่าถซงัค ์ฮรั ฮรั คุณ เกา ||๔||๒๗||๕๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  กวนั กวนั นฮี ปัตเรอา 
ตุมห์รี ปัรตีต ||  มฮ่า โม่ห์นี โม่เฮอา นรัก กี รีต ||๑||  มนั คุแทฮรั เตรา นฮี บิสาส ตู มฮ่า อุดมาดา ||  ครั กา แปครั ตอ 
ฉุแท โย อูปัร ลาดา ||๑|| รเฮา ||  ยปั ตปั ซนัยมั ตุมห์ คนัเด ยมั เก ดุค ดานดํ ||  ซิมแร่ห์ น่าฮี โยน ดุค นิรลจัเย ป๋านดฺ 
||๒||  ฮรั ซงัค ์สฮาอี  มฮ่า มีต เตส็ เซ็ว เตรา เปด ||  บีถ่า ปันจฺ บทัวารีอ ์อุปเยโอ มฮ่า เคด ||๓||  นานกั เตน็ ซนัตนั 
ซรัณากตี ยนิ มนั วสั กีนา ||  ตนั ตัน๋ ซรับสั อาปณา ปรัภ ยนั โก ดีนาห์ ||๔||๒๘||๕๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อุดมั  
กะรัต อานดั      เป่ยอา ซิมรัต   ซุค ซาร ||  ยปั ยปั นาม โคบินดฺ กา ปูรัน บีจาร ||๑||  จรัน กมลั คุร เก ยปัต ฮรั ยปั ฮอ 
ยวีา ||  ปารบรัมห์ อาราถฺเต มุค อมัฤต ปีวา ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซุค บะเซ ซภั แก มนั โลจฺ ||  ปัรอุปการ เน็ต 
จิตวฺเต น่าฮี กชั โปจฺ ||๒||    
     
 ตัน๋ โซ ทาน บซนัตฺ ตัน๋ แยห์ ยปัปีแอ นาม ||  กะทา กีรตนั ฮรั อตั กะนา ซุค แซ่ฮจัยฺ บิสราม ||๓||  มนั เต กะเด นา 
วสีแร อนาท โก นาท ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ยา แก ซภั กิช หาท ||๔||๒๙||๕๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เยน็ ตู บนัถฺ 
กรั โชเดอา พนุ ซุค แม่ห์ ปายอา ||  สดา ซิมมรั จรัณารบินดฺ ซีตลั โฮตายอา ||๑||  ยวีเตอา อทัวา โมยอา กิช กาม นา 
อาแว   ||  เยน็ เอห์้ รจนั รจายอา โกอู เตส็ เซ็ว รังค ์ลาแว ||๑|| รเฮา ||  เร ปราณี อุซนั ซีต กรัตา กแร ก่าม เต กา้แด ||  
กีรี เต หสัตี กแร ทูทา เล กา้แด่ ||๒||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ เซตจัยฺ อุตปุยา ปรัภ กี เอห์้  กิรัต ||  กิรัต กมาวนั สรับ   พลั 
รวแีอ ฮรั นิรัต ||๓||  ฮมั เต กะชู นา โฮวนา สรัณ ปรัภ ซ่าถ ||  โม่ห์ มกนั กปู อั้นถฺ เต นานกั คุร กา้ด ||๔||๓o||๖o||  
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บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โคยตั โคยตั แม พิรา โคโย บนั ทาน ||  อะชลั อเชด อเปด ปรัภ แอเซ ปักหวาน ||๑||  กบั เดโค 
ปรัภ อาปนา อาตมั แก รังค ์||  ยากนั เต สุปนา ปะลา บะซีแอ ปรัภ ซงัค ์||๑|| รเฮา ||  บะรัน อาสรัม ซาสตรึ สุโน 
ดรัซนั กี เปอาส ||  รูป นา เรค นา ปันจฺ ตตั ธากรุ อบินาส ||๒||  โอห์้ สะรูป    ซนัตนั กแฮ่ วริะเล โยกีซุร ||  กรั กิรปา 
ยาโก มิเล ตัน๋ ตัน๋ เต อีซุร ||๓||  โซ อนัตรั โซ บา้ห์เร บินเซ แตห์้ ป่ัรมา ||  นานกั เตส็ ปรัภ เป่เทอา ยา เก ปูรัน กรัมา 
||๔||๓๑||๖๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยนัตฺ สุประซนั เป๋ย เดค ปรัภ ปัรตาป ||  กะรัจยฺ อุตาเรอา สตัคุรู   กรั อา้ฮรั 
อาป ||๑||  คาต ครัจตั นิบฮตั รแฮ่ คุร สบดั อคุท ||  ปูรัน ไป๋ สมกัรี กบัฮู นฮี ตูท ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์อาราถฺนา ฮรั 
เน็ถ อาปารฺ    ||  ตะรัม อรัท อรั กาม โมค เดเต นฮี บาร ||๒||  ปะกตั อราแถ่ห์ เอก รังค ์โคบินดฺ กปุาล ||  ราม นาม 
ตัน๋ ซนัเจอา ยา กา นฮี สุมาร ||๓||  สรัน ปะเร ปรัภ เตรีอา ปรัภ กี วเดอาอี ||  นานกั อนัตฺ นา ปาอีแอ เบอนัตฺ กซุาอี 
||๔||๓๒||๖๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั ปูรัน ประภู การัจ เป๋ย ราส ||  กรัตาร ปุร กรัตา วสัแซ ซนัตนั แก 
ปาส ||๑|| รเฮา ||  บิฆนั นา โกอู ลากตา คุร แป้ห์ อรัดาส ||  รัควาลา โคบินดฺ ราย ปักตนั กี ราส ||๑||    
     
 โตท นา อาแว   กะเด มูล ปูรัน ปันด๋าร ||  จรัน กมลั มนั ตนั บะเซ ปรัภ อะกมั อปารฺ ||๒||  บสัตฺ กมาวตั ซภั ซุคี กิช 
อูน นา ดีแซ ||  ซนัตฺ ประสาด เป่เท ประภู ปูรัน ญกัดีแซ ||๓||  แย แย การ ซภัแภ กแร่ห์ สจั ทาน โซฮายอา ||  ยปั 
นานกั นาม นิถาน ซุค ปูรา คุร ปายอา ||๔||๓๓||๖๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ฮรั อาราถ่ีแอ โฮอีแอ อาโรค ||  
รามจนัดฺ กี ลสัทิกา เยน็ มาเรอา โรค ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูรา ฮรั ยาปีแอ เน็ต กีแจ โปคค ์||  ซ่าถซงัคตั แก วารแณ มิเลอา 
ซนัโญก ||๑||  ยสิ ซิมรัต   ซุค ปาอีแอ บินแซ บิโอก ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี กรัณ การัณ โยก ||๒||๓๔||๖๔||    
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 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๕   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อวรั อุปาว  ซภั เตอาเกอา ดารู นาม เลยอา ||  ตาป ปาป ซภั มิเท โรค ซีตลั มนั เป่ยอา ||๑||  คุร ปูรา อาราเถ่อา  สกัลา 
ดุค เกยอา ||  ราคณัฮาแร ราเคอา อปันี กรั เมยอา ||๑|| รเฮา ||  บา้ห์ ปะกรั ปรัภ กา้เดอา กีนา อปันยัอา ||  ซิมมรั ซิมมรั 
มนั ตนั ซุคี นานกั นิรภยัอา ||๒||๑||๖๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  กรั ตัร๋ มสัตกั ทาเปอา นาม ดีโน ดาน ||  สพลั เซวา 
ปารบรัมห์ กี ตา กี นฮี หาน ||๑||  อาเป   ฮี ปรัภ ราคตา ปักตนั กี อาน     ||  โย โย จิตแวห์ ซ่าถ ยนั โซ เลตา มาน ||๑|| 
รเฮา ||  สรัณ ปะเร จรัณารบินดฺ ยนั ปรัภ เก ปราน ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย นานกั มิเล โยตี โยต สะมาน ||๒||๒||๖๖||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  จรัณ กมลั กา อาสฺรา  ดีโน ปรัภ อาป ||  ปรัภ ซรัณากตั ยนั ปะเร ตา กา สดั ปัรตาป ||๑||  
ราคณัฮาร อปารฺ ปรัภ ตา กี นิรมลั เซว ||  ราม ราจยฺ รามดาสฺ ปุร กีเนห์ คุรเทว ||๑|| รเฮา ||  สดา สดา ฮรั ติอ๋าอีแอ กิช 
บิฆนั นา ลาแก ||  นานกั นาม สล่าฮีแอ เป๋ย ดุสมนั ป่าแก ||๒||๓||๖๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ปรัภ อาราถ่ีแอ 
เมล็ ซ่าถ สมาแค ||  อุจรัต กนุ โคปาล ยสั ดูรฺ เต ยมั ป่าแก ||๑||  ราม นาม โย ยนั ยแป อนัเดน็ สดั ยาแก ||    
     
 ตนัตฺ มนัตฺ แน่ห์ โยฮี่ เตต็ จาค นา ลาแก ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ มดั มาน โม่ห์ บินเซ อนัราแก ||  อานนัดฺ มกนั รัส 
ราม รังค ์นานกั ซรันาแก ||๒||๔||๖๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยกุตั วสั ประภู แก โย กะแฮ โซ กรันา ||  เป๋ย 
ประซนั โคปาล ราย ป๋อ กิช นฮี กรันา ||๑||  ดูค นา ลาแก กะเด ตุตถฺ ปารบรัมห์ จิตาเร ||  ยมักงักรั เนร นา อาวยั 
คุรซิกข ์เปอาเร ||๑|| รเฮา ||  กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ เตส็ เบน็ นฮี โฮรฺ ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ซาจา มนั โยรฺ 
||๒||๕||๖๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมมรั ซิมมรั ปรัภ อาปนา นาธา ดุค เธา ||  บิสราม ปาเอ เมล็ ซ่าถซงัค ์ตา เต บฮุร 
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นา เต๋า ||๑||  บลัฮารี คุร อาปเน จรันนัห์ บลั เยา ||  อนดั ซูค มงัคลั บเน เปคตั กนุ เกา ||๑|| รเฮา ||  กะทา กีรตนั ราก 
นาด ตุ๋น เอห์้ บเนโอ สุเอา ||  นานกั ปรัภ สุประซนั เป๋ย บานชํตั พลั เปา ||๒||๖||๗o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ดาส เตเร 
กี เบนตี ริด กรั ปัรกาซ ||  ตุมห์รี กริปา เต ปารบรัมห์ โดคนั โก นาซ ||๑||  จรัน กมลั กา อาสฺรา  ปรัภ ปุรัค คุณตาซ ||  
กีรตนั นาม ซิมรัต   รโฮ่ ยบั ลกั กทั ซาส ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา บนัถปั ตูแฮ ตู สรับ   นิวาส ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี 
ยา โก นิรมลั ยาส ||๒||๗||๗๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สรับ   เซ็ถ ฮรั กาอีแอ ซภั ปะลา มนาแวห์่ ||  ซ่าถ   ซ่าถ   มุค เต 
กแฮ่ ซุณ      ดาส มิลาแวห์่ ||๑||  ซูค แซ่ฮจัยฺ กเลอาณ รัส ปูแร คุร กีนห์ ||  ญีอ ์สกลั ดยัอาล เป๋ย ฮรั ฮรั นาม จีนห์ ||๑|| 
รเฮา ||  ปูร รเฮโอ ซรับตัตรึ แม่ห์ ปรัภ คุณี กะฮีร ||  นานกั ปะกตั อานนัดฺ แม เปค ปรัภ กี ต๋ีรฺ ||๒||๘||๗๒||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๕ ||  อรัดาส สุณี ดาตาร ปรัภ โฮเอ กิรปาล ||  ราค ลีอา อปันา เซวโก มุค นินดกั ชาร ||๑||  ตุแฉ่ห์ นา โยแ่ฮ 
โก มีต ยนั ตูน ํคุร กา ดาส ||  ปารบรัมห์ ตู ราเคอา เด อปัเน หาท ||๑|| รเฮา ||  ยอีนั กา ดาตา เอก แฮ บีอา นฮี โฮรฺ ||  
นานกั กี เบนนัตีอา แม เตรา โยรฺ ||๒||๙||๗๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มีต ฮมาเร ซายฺนา  ราเค โควนิดฺ ||  นินดกั มิรตกั 
โฮย เกย ตุมห์ โฮโอ นิจินดฺ ||๑|| รเฮา ||  สกลั มโนรัท ปรัภ กีเอ เป่เท คุรเทว ||    
     
 แย แย การ ยกตั แม่ห์ สพลั ยา กี เซว ||๑||  อูจ อปารฺ อะกนตั ฮรั ซภั ญีอ ์ยสิ หาท ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ยตั กตั 
เมแร ซาท ||๒||๑o||๗๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูรา อาราเถ่อา  โฮเอ กิรปาล ||  มารัก ซนัตฺ บตายอา ตูเท ยมั ยาล 
||๑||  ดูค ปูค ซนัซา มิเทอา กาวตั ปรัภ นาม ||  แซ่ฮจัยฺ ซูค อานนัดฺ รัส ปูรัน ซภั กาม ||๑|| รเฮา ||  ยลนั บุฉ่ี ซีตลั เป๋ย 
ราเค ปรัภ อาป ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ยา กา วดั ปัรตาป ||๒||๑๑||๗๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตะรัต สุห่าว ี สพลั 
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ทาน ปูรัน เป๋ย กาม ||  ป๋อ นาธา ปะหรํา เมท็ เกยอา รเวอา เน็ต ราม ||๑||  ซ่าถ ยนา แก ซงัค ์บสัตฺ ซุค แซ่ฮจัยฺ บิสราม 
||  ซาอี กะรี สุลคัณี ซิมรัต   ฮรั นาม ||๑|| รเฮา ||  ประกทั เป๋ย ซนัซาร แม่ห์ พิระเต แปห์นาม ||  นานกั เตส็ ซรัณากตี 
กทั กทั ซภั ยาน ||๒||๑๒||๗๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โรค มิทายอา อาป ปรัภ อุปเยอา ซุค ซานตฺํ ||  วดั ปัรตาป 
อะจรัจยฺ รูป ฮรั กีนีห์ ดาต ||๑||  คุร โควนิดฺ กริปา กรี ราเคอา เมรา ป่าอี ||  ฮมั เตส็ กี ซรัณากตี โย สดา สฮาอี  ||๑|| 
รเฮา ||  บิรที กะเด นา โฮวยั ยนั กี อรัดาส ||  นานกั โยรฺ โควนิดฺ กา ปูรัน คุณตาซ ||๒||๑๓||๗๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ 
||  มรั มรั ยนัเม ยนิ บิสเรอา ยวีนั กา ดาตา ||  ปารบรัมห์ ยนั เซเวอา อนัเดน็ รังค ์ราตา ||๑||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ อานดั      
กะนา ปูรัน ไป๋ อาส ||  ซุค ปายอา ฮรั ซ่าถซงัค ์ซิมรัต   คุณตาซ ||๑|| รเฮา ||  ซุณ      สุอามี อรัดาส ยนั ตุมห์ 
อนัตรัยามี ||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮ่ นานกั เก สุอามี ||๒||๑๔||๗๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตาตี เวา นา ลกยั 
ปารบรัมห์ ซรัณาอี ||  จอกิรัด ฮมาแร ราม การ ดุค ลแก นา ป่าอี ||๑||  สัตคุร ปูรา เป่เทอา เยน็ บณตั บณาอี ||  ราม 
นาม ออคถั  ดีอา เอกา เลว็ ลาอี ||๑|| รเฮา ||  ราค ลีเอ เตน็ รคนัฮาร ซภั เบอาถฺ มิทาอี ||  กโฮ่ นานกั กิรปา ไป๋ ปรัภ 
เป๋ย สฮาอี  ||๒||๑๕||๗๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเณ บาลกั อาป รคิอนั ปารบรัมห์ คุรเทว ||  ซุค ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ 
อานดั เป๋ย ปูรัน ไป๋ เซว ||๑|| รเฮา ||    
     
 ปะกตั ยนา กี เบนตี สุณี ปรัภ อาป ||  โรค มิทาย ยวีาลิอนั ยา กา วดั ปัรตาป ||๑||  โดค ฮมาเร บคัสิอนั อปัณี กลั ต่ารี 
||  มนั บานชํตั พลั ดิติอนั นานกั บลัฮารี ||๒||๑๖||๘o||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด กัร๋ ๖  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เมเร โม่ฮนั ซรัวนี เอห์้  นา สุนาเอ || ซากตั กีต นาด ตุ๋น กาวตั โบลตั โบลฺ อะยาเอ ||๑|| รเฮา ||  เซวตั เซว เซว ซ่าถ 
เซโว สดา กะโร กิรตาเอ ||  อแป๋ ดาน ปาโว ปุรัค ดาเต เมล็ ซงัคตั ฮรั คุณ กาเอ ||๑||  รัสนา อะแกห์้ อะแกห์้ กนุ ราตี 
แนน ดะรัส รังค ์ลาเอ ||  โฮโอ กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั โม่ห์ จรัณ ริแด วซาเอ ||๒||  ซภัฮู ตแล ตแล ซภั อูปัร เอห์้ 
ดริสทฺ ดริสทาเอ ||  อภิมาน โคย โคย โคย โคอี ฮอ โม โก สตัคุร มนัตรึ ดริราเอ ||๓||  อตุล อตุล อตุล แน่ห์ ตุลีแอ 
ปะกตั วชลั กิรปาเอ ||  โย โย สรัณ ปะเรโอ คุร นานกั อแป๋ ดาน ซุค ปาเอ ||๔||๑||๘๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ญี 
ตู เมเร ปราน อถ่าแร ||  นมสัการ ดนัดอต บนัดฺนา อเน็ก บาร เยา บาแร ||๑|| รเฮา ||  อูธตั แบธตั โซวตั ยากตั เอห์้ มนั 
ตุแฉ่ห์ จิตาแร ||  ซูค ดูค เอส็ มนั กี บิรทา ตุจฉฺ ฮี อาแก ซาแร ||๑||  ตู เมรี โอท บลั บุตถฺ ตัน๋ ตุม ฮี ตุแมห์ เมแร 
ปัรวาแร ||  โย ตุม กแร่ห์ โซอี ป๋ัล ฮมัแร เปค นานกั ซุค จรันาแร ||๒||๒||๘๒ ||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สุนีอตั ปรัภ 
ตอ สกลั อุถ่ารัน ||  โม่ห์ มกนั ปะติต ซงัค ์ปรานี แอเซ มแน่ห์ บิซารัน ||๑|| รเฮา ||  ซนัจฺ    บิเคอา เล กราฮจัยฺ กีนี 
อมัฤต มนั เต ดารัน ||  กาม กโรถ โลภ รัต นินดา สตั ซนัโตค บิดารัน ||๑||  เอน็ เต กา้ด เล่โฮ เมเร สุอามี ฮาร ปะเร 
ตุมห์ ซารัน ||  นานกั กี เบนนัตี ปรัภ แป้ห์ ซ่าถซงัค ์รังกฺ ตารัน ||๒||๓||๘๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตนั แก สุนีอตั 
ปรัภ กี บาต ||  กะทา กีรตนั อานนัดฺ มงัคลั ตุ๋น ปูร รฮี ดินสั อรั ราต ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา อปัเน ปรัภ กีเน นาม 
อปัเน   กี กีนี ดาต ||  อาธ แป้ฮรั กนุ กาวตั ปรัภ เก กาม กโรถ เอส็ ตนั เต ยาต ||๑||    
     
 ตริปัต อะข่าเอ เปค ปรัภ ดรัซนั อมัฤต ฮรั รัส โป่ยนั คาต ||  จรัน สรัน นานกั ปรัภ เตรี กรั กิรปา ซนัตฺซงัค ์มิลาต 
||๒||๔||๘๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ราค ลีเอ อปัเน ยนั อาป ||  กรั กิรปา ฮรั ฮรั นาม ดีโน บินสั เกย ซภั โศก ซยัตาป 
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||๑|| รเฮา ||  คุณ โควนิดฺ กาโวห์่ ซภั ฮรั ยนั ราก รตนั รัสนา อาลาป ||  โกท ยนมั กี ตริสนา นิวรี ราม ระส่าเอณ็ 
อาตมั ตราป ||๑||  จรัณ กะเฮ สรัณ ซุคดาเต คุร แก บจนั ยเป ฮรั ยาป ||  ซากรั ตเร ปะรัม แป๋ บินเซ กโฮ่ นานกั ธากุร 
ปัรตาป ||๒||๕||๘๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตาป ลาเฮอา คุร ศิรยนัฮารฺ ||  สัตคุร อปัเน โก บลั ยาอี เยน็ แปจยฺ รัคคี 
ซาเร  ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  กรั มสัตกั ต๋าร บาลิก รัค ลีโน ||  ปรัภ อมัฤต นาม มฮ่า รัส ดีโน ||๑||  ดาส กี ลาจยฺ รัคแค 
เมฮรัวาน ||  คุร นานกั โบแล ดรักา้ห์ ปัรวาน ||๒||๖||๘๖||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด กัร๋ ๗   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 สตัคุร สบดั อุยาโร   ดีปา ||  บินเซโอ อนัถฺการ เตห์้ มนัดรั รตนั โกธรี คุลีห์ อนูปา ||๑|| รเฮา ||  บิสมนั บิซมั เป๋ย โย 
เปเคโอ แกฮ้นั นา ยาย วเดอาอี ||  มกนั เป๋ย อูฮา ซงัค ์มาเต โอต โปต ลปัทาอี ||๑||  อาล ยาล นฮี กะชู ยนัยารา 
อหัม่บุธ นฮี โป่รา ||  อูจนั อูจา บีจ นา คีจา ฮอ เตรา ตูน ํโมรา ||๒||  เอกงัการ เอก ปาซารา เอแก อปัร อปารา ||  เอก 
บิสทีรัน เอก ซมัปูรัน เอแก ปราน อถ่ารา ||๓||  นิรมลั นิรมลั ซูจา ซูโจ ซูจา ซูโจ ซูจา ||  อนัตฺ นา อนัตา สดา 
เบอนัตา กโฮ่ นานกั อูโจ  อูจา ||๔||๑||๘๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ ฮรั กาม นา อาวตั เฮ ||  ยา เซ็ว ราจ มาจ ตุมห์ 
ลาเก โอห์้ โม่ห์นี โมห่าวตั เฮ ||๑|| รเฮา ||  กเน็ก กามนี เซจยฺ โซ่ห์นี โฉด คิแน แม่ห์ ยาวตั เฮ ||  *อุรัจฉฺ รเฮโอ อินดรี 
รัส ปเรเรโอ บิแค ธะกอรี คาวตั เฮ ||๑||  ตริณ โก มนัดรั ซาจยฺ สาวเรโอ ปาวกั ตแล ยราวตั เฮ ||  แอเซ กรั แม่ห์ แอธ  
หะธีโล พลู พลู เกอา ปาวตั เฮ ||๒||  ปันจฺ ดูต มูด ปัร ธาเฎ เกศ กะเฮ เพราวตั เฮ ||    
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 ดริสทฺ นา อาแวห์่ อั้นถฺ อเกอานี โซย รเฮโอ มดั มาวตั เฮ ||๓||  ยาล ปซารฺ โจก บิสทารี ปังคี เยว็ พาฮาวตั เฮ ||  กโฮ่ 
นานกั บนัถัน่ กาทนั โก แม สตัคุร ปุรัค ติอ่าวตั เฮ ||๔||๒||๘๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม อปารฺ อโมลี ||  
ปราน เปอาโร มแน่ห์ อถ่าโร จีต จิตโว แยเซ ปาน ตาํโบลี ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ สมายโอ คุแรห์ บตายโอ รังค ์รังกี 
เมเร ตนั กี โจลี ||  ปริแอ มุค ลาโก โย วดัป่าโก สุหาก ฮมาโร กะแตห์ นา โดลี ||๑||  รูป นา ตู่ป นา กั้นถฺ นา ดีปา 
โอต โปต องัค ์องัค ์ซงัค ์มอลี ||  กโฮ่ นานกั ปริแอ รว ีสห่ากนั อตั นีกี เมรี บนี คะโทลี ||๒||๓||๘๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา 
๕ ||  โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ มอี ||  ยบั เต เป่เท ซ่าถ ดยัอารา ตบั เต ดุระมตั ดูรฺ ไป๋ ||๑|| รเฮา ||  ปูรัน ปูร รเฮโอ 
ซมัปูรัน ซีตลั ซานตฺํ ดยัอาล ดอี ||  กาม กโรถ ตริสนา อหงัการา ตนั เต โฮเอ สกลั คอี ||๑||  สตั ซนัโตค ดยัอา ตะรัม 
สุจ ซนัตนั เต เอห์้ มนัตฺ ลอี ||  กโฮ่ นานกั เยน็ มโน่ห์ ปะชาเนอา เตน็ โก สกัลี โซ่จฉฺ ปอี ||๒||๔||๙o||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๕ ||  เกอา ฮมั ญีอ ์ยนัตฺ เบจาเร บะรัน นา ซาแกห์ เอก โรมาอี ||  บรัมห์ มเหส เซ็ถ มุน อินดรา เบอนัตฺ ธากรุ 
เตรี กตั นฮี ปาอี ||๑||  เกอา กะทีแอ กิช กะทนั นา ยาอี ||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาอี ||๑|| รเฮา ||  แยห์ มฮ่า 
เป่ยอาน ดูค ยมั สุนีแอ แตห์้ เมเร ปรัภ ตูแฮ สฮาอี  ||  สรัน ปะเรโอ ฮรั จรัน กะเฮ ปรัภ คุร นานกั โก บูจฉฺ บุฉ่าอี 
||๒||๕||๙๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อะกมั รูป อบินาซี กรัตา ปะติต ปวติ เอก็ นิมคั ยปาอีแอ ||  อะจรัจยฺ   สุเนโอ 
ปราปัต เป่ทเล ซนัตฺ จรัน จรัน มนั ลาอีแอ ||๑||  กิต บิถ่ีแอ กิต ซนัยมั ปาอีแอ ||  กโฮ่ สุรยนั กิต ยกุตี ติอ๋าอีแอ ||๑|| 
รเฮา ||  โย มานุค มานุค กี เซวา โอห์้ เตส็ กี ลอี ลอี พนุ ยาอีแอ ||  นานกั สรัน สรัณ ซุค ซากรั โม่ห์ เทก เตโร เอก็ 
นาอีแอ ||๒||๖||๙๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ สรัณ ซนัตฺ แท่ฮลั กรี ||  ตัน่ถฺ บนัถฺ อรั สกลั ยนัยาโร อวรั กาจยฺ เต 
ชูท ปะรี ||๑|| รเฮา ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อรั กะโน อนนัดา คุร เต ปายโอ นาม ฮรี ||    
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 แอโซ ฮรั รัส บะรัน นา ซาโก คุร ปูแร เมรี อุลทั ตะรี ||๑||  เปเคโอ โม่ฮนั ซภั แก ซงัเก อูน นา กาฮู สกลั ปะรี ||  
ปูรัน ปูร รเฮโอ กิรปา เน็ถ กโฮ่ นานกั เมรี ปูรี ปะรี ||๒||๗||๙๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มนั เกอา แกห์้ตา ฮอ เกอา 
แกห์้ตา ||  ยาน ประบีน ธากรุ ปรัภ เมเร เตส็ อาแก เกอา แกห์้ตา ||๑|| รเฮา ||  อนัโบเล โก ตุฮี ปะชาแน่ห์ โย ยอีนั 
แม่ห์ โห่ตา ||  เร มนั กาย กฮ่า โล แดห์้แกห์ โย เปคตั ฮี ซงัค ์ซุนตา ||๑||  แอโซ ยาน เป๋ย มนั อานดั อาน นา บีโอ 
กรัตา ||  กโฮ่ นานกั คุร เป๋ย ดยัอารา ฮรั รังค ์นา กบัฮู แล่ห์ตา ||๒||๘||๙๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  นินดกั แอเซ ฮี จัร๋ 
ปะรีแอ ||  เอห์้  นีซานี สุโนห์ ตุม ป่าอี เยว็ กาลรั ปีต กิรีแอ ||๑|| รเฮา ||  โย เดแค ฉิดรึ ตอ นินดกั อุม่าแฮ ปะโล เดค 
ดุค ปะรีแอ ||  อาธ แป้ฮรั จิตเเว นฮี ปฮุแจ บุรา จิตวตั จิตวตั มรีแอ ||๑||  นินดกั ประภู ปุหลายอา กาล เนแร อายอา  
ฮรั ยนั เซ็ว บาด อุธรีแอ ||  นานกั กา ราคา อาป ปรัภ สุอามี เกอา มานสั บปัเร กรีแอ ||๒||๙||๙๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ 
||  แอเซ กาเฮ ปู๋ ล ปะเร ||  กแร่ห์ กราแวห์่ มูกรั ปาแวห์ เปคตั ซุนตฺ สดา ซงัค ์ฮเร ||๑|| รเฮา ||  กาจ บิห่าฌนั กนัจนั 
ชาดนั แบรี ซงัค ์เหต ซายนั เตอาก คเร ||  โฮวนั กอรา อนัโห่วนั มีธา บิเคอา แม่ห์ ลปัทาย ยเร ||๑||  อั้นถฺ กปู แม่ห์ 
ปะเรโอ ปรานี ปะรัม กบุาร โม่ห์ บนัถฺ ปะเร ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ โหต ดยัอารา คุร เป่แท กา้แด บา้ห์ พะเร 
||๒||๑o||๙๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั รัสนา ฮรั จีนาห์ ||  เป๋ย อนนัดา มิเท อนัเดเซ สรับ   ซูค โม โก คุร ดีนาห์ 
||๑|| รเฮา ||  อิอานปั  เต ซภั ไป๋ เซอานปั ปรัภ เมรา ดานา บีนา ||  หาท เดย ์ราแค อปัเน โก กาฮู นา กรัเต กชั คีนา 
||๑||  บลั ยาโว ดรัซนั ซาถู่   แก เยห์่ ประสาด ฮรั นาม ลีนา ||  กโฮ่ นานกั ธากุร ป่าโรแซ กะฮู นา มาเนโอ มนั ชีนา 
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||๒||๑๑||๙๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูแร เมรี ราค ลอี ||  อมัฤต นาม ริเด แม่ห์ ดีโน ยนมั ยนมั กี แมลฺ กอี ||๑|| 
รเฮา ||  นิวเร ดูต ดุสทฺ แบราอี คุร ปูเร กา ยปัเปอา ยาป ||    
     
 กฮ่า กแร โกอี เบจารา ปรัภ เมเร กา บดั ปัรตาป ||๑||  ซิมมรั ซิมมรั ซิมมรั ซุค ปายอา จรัน กมลั รัค มนั ม่าฮี ||  ตากี 
สรัน ปะเรโอ นานกั ดาส ยา เต อูปัร โก น่าฮี ||๒||๑๒||๙๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สดา สดา ยปัปีแอ ปรัภ นาม ||  
ยรา มรา กชั ดูค นา เบอาแป อาแก ดรักา้ห์ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา ||  อาป เตอาก ปะรีแอ เน็ต ซรันี คุร เต ปาอีแอ เอห์้ 
นิถาน ||  ยนมั มรัณ กี กะทีแอ พาซี ซาจี ดรักา้ห์ กา นีซาน ||๑||  โย ตุมห์ กแร่ห์ โซอี ป๋ัล มาโน มนั เต ชูแท สกลั 
กมุาน ||  กโฮ่ นานกั ตา กี ซรัณาอี ยา กา กีอา สกลั ยะฮาน ||๒||๑๓||๙๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั อนัตรั ปรัภ 
อาฮี  ||  ฮรั กนุ กาวตั ปัรอุปการ เน็ต เตส็ รัสนา กา โมลฺ กิช น่าฮี ||๑|| รเฮา ||  กลุ สะมู่ห์ อุถเร คิน ป่ีตรั ยนมั ยนมั กี 
มลั ลาฮี ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี ปรัภ อปันา อนดั เซตี บิเคอา บนั กา้ฮี ||๑||  จรัน ประภู เก โบฮิท ปาเอ เป๋าว ์ซากรั 
ปารฺ ปราฮี ||  ซนัตฺ เซวกั ปะกตั ฮรั ตา เก นานกั มนั ลากา แฮ ตา้ฮี ||๒||๑๔||๑oo||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ต่ีโร เดค 
ตุหม่าเร รังกา ||  ตุฮี สุอามี อนัตรัยามี ตูฮี วแซ่ห์ ซ่าถ แก ซงักา ||๑|| รเฮา ||  คิน แม่ห์ ทาป นิวาเย ธากรุ นีจ กีท เต 
กแร่ห์ รายงักา ||๑||  กบัฮู นา บิสแร ฮีเอ โมเร เต นานกั ดาส เอฮี้  ดาน มงักา ||๒||๑๕||๑o๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
อะจุต ปูญา โยก โคปาล ||  มนั ตนั อรัป รัคโค ฮรั อาแก สรับ   ยอีา กา แฮ ปรัตปาล ||๑|| รเฮา ||  สรัน ซมัรัท อกทั 
ซุคดาตา กิรปา ซ่ินถฺ บดัโด ดยัอาล ||  กนัธฺ ลาย ราแค อปัเน โก เตส็ โน ลแก นา ตาตี บาล ||๑||  ดาโมดรั ดยัอาล 
สุอามี ซรับสั ซนัตฺ ยนา ตัน๋ มาล ||  นานกั ยาเจก็ ดะรัส ปรัภ มาแก ซนัตฺ ยนา กี มิแล รวาล ||๒||๑๖||๑o๒||  บิลาวลั 
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แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม โกท ยตนั เป๋ย ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ฮรั กนุ กาเอ ยมัดูตนั โก ตราส อะเฮ ||๑|| รเฮา ||  เยเต 
ปุแน่ห์จรัน เซ กีเนห์ มนั ตนั ปรัภ เก จรัณ กะเฮ ||  อาวณั ยาณ ปะรัม ป๋อ นาธา ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ดะเฮ ||๑||  
นิรภอ โฮย ปะโยห์่ ญกัดีแซ เอห์้ ปะดารัท วดัปาก ลเฮ่ ||    
     
 กรั กิรปา ปูรัน ปรัภ ดาเต นิรมลั ยสั นานกั ดาส กะเฮ ||๒||๑๗||๑o๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  สุลฮี เต นาราเอณ็ ราค ||  
สุลฮี กา หาท กฮี นา ปฮุแจ สุลฮี โฮย มูอา นาปาก ||๑|| รเฮา ||  กา้ด กธุาร คซมั ศิร กาเทอา คิน แม่ห์ โฮย เกยอา แฮ 
คาก ||๑||  มนัดา จิตวตั จิตวตั ปะเจอา เยน็ รเจอา เตน็ ดีนา ตาก ||  ปุตรึ มีต ตัน๋ กิชู นา รเฮโอ โซ โฉด เกยอา ซภั 
ป่าอี ซาก ||  กโฮ่ นานกั เตส็ ปรัภ บลัฮารี เยน็ ยนั กา กีโน ปูรัน วาก ||๒||๑๘||๑o๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปูเร คุร กี 
ปูรี เซว ||  อาเป   อาป วรัแต สุอามี การัจ ราส กีอา คุรเทว ||๑|| รเฮา ||  อาด มตัถฺ ปรัภ อนัตฺ สุอามี อปันา ทาท 
บนายโอ อาป ||  อปัเน เซวกั กี อาเป   ราแค ปรัภ เมเร โก วดั ปัรตาป ||๑||  ปารบรัมห์ ปัรเมซุร สตัคุร วสั กีเนห์ เยน็ 
สกัเล ยนัตฺ ||  จรัน กมลั นานกั ซรัณาอี ราม นาม ยปั นิรมลั มนัตฺ ||๒||๑๙||๑o๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตาป ปาป เต 
ราเค อาป ||  ซีตลั เป๋ย คุร จรันี ลาเก ราม นาม ฮิรเด แม่ห์ ยาป ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา หสัตฺ ปรัภ ดีเน ยกตั อุถาร เนาว ์
คนัดฺ ประตาป ||  ดุค บินเซ ซุค อนดั ประเวซา ตริสนั บุฉ่ี มนั ตนั สจั ตราป ||๑||  อนาท โก นาท สรัณ ซมัรฺทา สกลั 
สริสทฺ โก มาอี บาป ||  ปะกตั วชลั แป๋ ป่ันยนั สุอามี คุณ กาวตั นานกั อาลาป ||๒||๒o||๑o๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  
ยสิ เต อุปเยอา ติแซห์ ปะชาน ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั ติอ๋ายอา กซุลั เคม โฮเอ กเลอาน ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูรา เป่เทโอ 
บดั ป่ากี อนัตรัยามี ซุฆรั สุยาน ||  หาท เดย ์ราเค กรั อปัเน บดั ซมัรัท นิมาเณอา โก มาน ||๑||  ปะหรํา แป๋ บินสั เกย 
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คิน ป่ีตรั อนัถฺการ ปรักเท จานาณ ||  ซาส ซาส อาราแถ่ นานกั สดา สดา ยาอีแอ กรุบาณ ||๒||๒๑||๑o๗||  บิลาวลั 
แม่ห์ลา ๕ ||  โดแว ทาว รัคเค คุร ซูเร ||  หะลตั ปะลตั ปารบรัมห์ สวาเร การัจ โฮเอ สกัเล ปูเร ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั 
นาม ยปัต ซุค แซ่ห์เย  มยนั โฮวตั ซาถู่   ตู่เร ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ เทต็ ปาอี ยนมั มรัณ เก มิเท บิซูเร ||๑||  ปะหรํา แป๋ 
ตเร ฉุเท แป๋ ยมั เก กทั กทั เอก รเฮอา ป่ัรปูเร ||    
     
 นานกั สรัณ ปะเรโอ ดุค ป่ันยนั อนัตรั บา้ฮรั เปค ฮยเูร ||๒||๒๒||๑o๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ดรัซนั เดคตั โดค 
นะเซ ||  กบัโบห์ นา โฮโวห์ ดริสทฺ อะโกจรั ญีอ ์แก ซงัค ์บะเซ ||๑|| รเฮา ||  ปรีตมั ปราน อถารฺ สุอามี ||  ปูร รเฮ่ 
ปรัภ อนัตรัยามี ||๑||  เกอา คุณ เตเร ซาร สะหม่ารี ||  ซาส ซาส ปรัภ ตุแฉ่ห์ จิตารี ||๒||  กิรปา เน็ถ ปรัภ ดีน ดยัอาลา 
||  ญีอ ์ยนัตฺ กี กแร่ห์ ปรัตปาลา ||๓||  อาธ แป้ฮรั เตรา นาม ยนั ยาเป ||  นานกั ปรีต ลาอี ปรัภ อาเป   ||๔||๒๓||๑o๙||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ตนั ตัน๋ โยบนั จลตั เกยอา ||  ราม นาม กา ปะยนั นา กีโน กะรัต บิการ เน็ส โป๋ร เป่ยอา ||๑|| 
รเฮา ||  อเน็ก ประการ โป่ยนั เน็ต คาเต มุค ดนัตา กสั คีน เคยอา ||  เมรี เมรี กรั กรั มูโธ ปาป กะรัต แน่ห์ ปะรี ดยัอา 
||๑||  มฮ่า บิการ โก๋ร ดุค ซากรั เตส็ แม่ห์ ปราณี กะลตั ปัยอา ||  สรัน ปะเร นานกั สุอามี กี บา้ห์ ปะกรั ปรัภ กา้ด 
เลยอา ||๒||๒๔||๑๑o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อาปนา ปรัภ อายอา  จีต ||  ดุสมนั ดุสทฺ รเฮ่ จกัคฺ มารัต กซุลั เป่ยอา เมเร 
ป่าอี มีต ||๑|| รเฮา ||  กอี เบอาถฺ อุปาถฺ   ซภั นาซี องักีการ กีโอ กรัตาร ||  ซานตฺํ ซูค อรั อนดั กะเนเร ปรีตมั นาม ริแด 
อุร ฮาร ||๑||  ญีโอ เป็นดฺ ตัน๋ ราส ปรัภ เตรี ตูน ํซมัรัท สุอามี เมรา ||  ดาส อปัเน   โก ราคณัฮารา นานกั ดาส สดา แฮ 
เจรา ||๒||๒๕||๑๑๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โคบิด ซิมมรั โฮอา กเลอาณ ||  มิที อุปาถฺ   เป่ยอา ซุค ซาจา อนัตรัยามี 
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ซิมเรอา ยาณ ||๑|| รเฮา ||  ยสิ เก ญีอ ์เตน็ กีเอ สุคาเล ปะกตั ยนา โก ซาจา ตาณ ||  ดาส อปัเน   กี อาเป   ราคี แป๋ 
ป่ันยนั อูปัร กรัเต มาณ ||๑||  ไป๋ มิตราอี มิที บุราอี ดะรุสท ดูต ฮรั กา้เด ชาณ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเนเร นานกั 
ยแีว ฮรั คุแณห์ วคาณ ||๒||๒๖||๑๑๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ย กริปาล ||  การัจ สกลั สวาเร สตัคุร 
ยปั ยปั ซาถู่   เป๋ย นิฮาล ||๑|| รเฮา ||  องักีการ กีอา ปรัภ อปัแน โดคี สกัเล เป๋ย รวาล ||  กนัธฺ ลาย ราเค ยนั อปัเน อุถรั 
ลีเอ ลาย อปัแน ปาล ||๑||    
     
 สฮี สลามตั เมล็ กัร๋ อาเอ นินดกั เก มุค โฮเอ กาล ||  กโฮ่ นานกั เมรา สตัคุร ปูรา คุร ประสาด ปรัภ เป๋ย นิฮาล 
||๒||๒๗||๑๑๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  มู ลาลนั เซ็ว ปรีต บนี || รเฮา ||  โตรี นา ตูแท โชรี นา ชูแท แอซี   มาโถ่ คินจฺ 
ตนี ||๑||  ดินสั แรน มนั ม่าเฮ บสัตฺ แฮ ตู กรั กิรปา ปรัภ อปันี ||๒||  บลั บลั เยา เซอาม ซุนดรั โก อกทั กะทา ยา กี 
บาต สุนี ||๓||  ยนั นานกั ดาซนั ดาส กะฮีอตั แฮ โม่ห์ กแร่ห์ กริปา ธากรุ อปันี     ||๔||๒๘||๑๑๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ 
||  ฮรั เก จรัน ยปั เยาน ํกรุบาน ||  คุร เมรา ปารบรัมห์ ปัรเมซุร ตา กา ฮิรแด ตัร๋ มนั คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||  ซิมมรั ซิมมรั 
ซิมมรั ซุคดาตา ยา กา กีอา สกลั ยะฮาน ||  รัสนา รโวห์่ เอก นาราเอณ็ ซาจี ดรักา้ห์ ปาโวห์ มาน ||๑||  ซาถู่   ซงัค ์
ปราปัต ยา โก เตน็ ฮี ปายอา เอห์้ นิถาน ||  กาโว คุณ กีรตนั เน็ต สุอามี กรั กิรปา นานกั ดีแย ดาน ||๒||๒๙||๑๑๕||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ราค ลีเอ สตัคุร กี สรัณ ||  แย แย การ โฮอา ญกั อนัตรั ปารบรัมห์ เมโร ตารัณ ตรัณ ||๑|| รเฮา ||  
บิสวมับรั ปูรัน ซุคดาตา สกลั สมกัรี โปคณั ปะรัน ||  ทาน ทนนัตรั สรับ   นิรันตรั บลั บลั ยานอีํ ฮรั เก จรัณ ||๑||  
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ญีอ ์ยกุตั วสั เมเร สุอามี สรับ   เซ็ถ ตุม การัณ กรัณ ||  อาด ยกุาด ปรัภ รัคดา อายอา  ฮรั ซิมรัต   นานกั นฮี ดะรัณ 
||๒||๓o||๑๑๖||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๘  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แม น่าฮี ปรัภ ซภั กิช เตรา ||  อีแฆ นิรกนุ อูแ้ฆ ซรัคุน เกลฺ กะรัต บิจ สุอามี เมรา ||๑|| รเฮา ||  นะกรั แม่ห์ อาป บา้ฮรั 
พนุ อาปัน ปรัภ เมเร โก สกลั บเซรา ||  อาเป   ฮี รายนั อาเป   ฮี รายอา แกห์้ แกห์้ ธากรุ แกห์้ แกห์้ เจรา ||๑||  กา โก 
ดุเรา กา เซ็ว บลับนัจา แยห์ แยห์ เปโค แตห์้ แตห์้ เนรา ||  ซ่าถ มูรัต คุร เป่เทโอ นานกั เมล็ ซากรั บูนดฺ นฮี อนั เฮ่รา 
||๒||๑||๑๑๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 ตุมห์ ซมัรฺทา การัน กะรัน ||  ด่ากนั ดาก โคบิด คุร เมเร โม่ห์ อปัราถ่ี สรัน จรัน ||๑|| รเฮา ||  โย โย กีโน โซ ตุมห์ 
ยาเนโอ เปเคโอ ธอรฺ นฮี กิช ด่ีธ มุกรัน ||  บดั ปัรตาป สุเนโอ ปรัภ ตุมห์โร โกท อะฆ่า   เตโร นาม หะรัน ||๑||  
ฮมัโร สเฮา สดา สัด ปู่ ลนั ตุมห์โร บิรัด ปะติต อุถะรัน ||  กรุณา แม กิรปาล กริปา เน็ถ ยวีนั ปัด นานกั ฮรั ดรัซนั 
||๒||๒||๑๑๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   กิรปา โม่ห์ กแร่ห์ ||  ซนัแตห์ จรัณ ฮมาโร มาทา แนน ดะรัส ตนั ตู๋ร 
ปะโร่ห์ ||๑|| รเฮา ||  คุร โก สบดั เมแร ฮีอแร บาแซ ฮรั นามา มนั ซงัค ์ตะโรห์ ||  ตสักรั ปันจฺ นิวาโรห์ ธากุร สกัโล 
ป่ัรมา โฮม ยะโรห์ ||๑||  โย ตุมห์ กแร่ห์ โซอี ป๋ัล มาแน ป่าวนั ดุบิถา ดูรฺ ทะโรห์ ||  นานกั เก ปรัภ ตุมฮี ดาเต 
ซนัตฺซงัค ์เล โม่ห์ อุถฺโรห์  ||๒||๓||๑๑๙||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   ดีเคอา ยนั เซ็ว มงักา ||  ตุมห์โร คิอ๋าน 
ตุหม่าโร รังกา ||  ตุมห์รี เซวา ตุหม่าเร องักา ||๑|| รเฮา ||  ยนั กี แท่ฮลั ซมัผา่คนั ยนั เซ็ว อูธนั แบธนั ยนั แก ซงักา ||  
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ยนั จรั รัจยฺ มุค มาแท ลากี อาซา ปูรัน อนนัตฺ ตรังกา ||๑||  ยนั ปารบรัมห์ ยา กี นิรมลั แม่ห์มา ยนั เก จรัน ตีรัท โกท 
กงักา ||  ยนั กี ตู๋ร กีโอ มยนั นานกั ยนมั ยนมั เก ฮเร กะลงักา ||๒||๔||๑๒o||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ 
โม่ห์ ปรัตปาล ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั สตัคุร ฮมั บาริก ตุมห์ ปิตา กิรปาล ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ นิรคุณ คุณ น่าฮี โกอี 
ปฮุจ นา ซาโก ตุมห์รี ก๋าล ||  ตุมรี กตั เมต็ ตุม ฮี ยาโนห์ ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมโร มาล ||๑||  อนัตรัยามี ปุรัค สุอามี 
อนัโบลตั ฮี ยาโนห์ ฮาล ||  ตนั มนั ซีตลั โฮย ฮมาโร นานกั ปรัภ ญีโอ นะดรั นิฮาล ||๒||๕||๑๒๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา 
๕ ||  ราค สดา ปรัภ อปัแน ซาท ||  ตู ฮมัโร ปรีตมั มนัโม่ฮนั ตุจฉฺ เบน็ ยวีนั สกลั อกาทฺ ||๑|| รเฮา ||  รังกฺ เต เรา กะรัต 
คิน ป่ีตรั ปรัภ เมโร อนาท โก นาท ||  ยลตั อคนั แม่ห์ ยนั อาป อุถ่าเร  กรั อปัเน   เด ราเค หาท ||๑||  ซีตลั ซุค ปายโอ 
มนั ตริปเต ฮรั ซิมรัต   สรัม     สกัเล ลาท ||  เน็ถ นิถาน นานกั ฮรั เซวา อวรั เซอานปั สกลั อกาทฺ ||๒||๖||๑๒๒||    
     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเน เซวกั โก กบัโบห์ นา บิซาโรห์ ||  อุร ลาโกห์ สุอามี ปรัภ เมเร ปูรับ ปรีต โคบินดฺ 
บีจาโร่ห์ ||๑|| รเฮา ||  ปะติต ปาวนั ปรัภ บิรัด ตุหม่าโร ฮมัเร โดค ริแด มตั ต่าโรห์ ||  ยวีนั ปราน ฮรั ตัน๋ ซุค ตุม ฮี 
ห่อแม ปะทลั กริปา กรั ยาโรห์ ||๑||  ยลั บิฮูน มีน กตั ยวีนั ดูตถฺ บินา แร่ฮนั กตั บาโร ||  ยนั นานกั เปอาส จรัน 
กมัลนัห์ กี เปค ดะรัส สุอามี ซุค ซาโร ||๒||๗||๑๒๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  อาแก ปาแช กซุลั เป่ยอา ||  คุร ปูแร ปูรี 
ซภั ราคี ปารบรัมห์ ปรัภ กีนี เมยอา ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั เราว ์รเฮอา ฮรั ปรีตมั ดูค ดะรัด สกัลา เมท็ เกยอา ||  ซานตฺํ 
แซ่ฮจัยฺ อานดั คุณ กาเอ ดูต ดุสทฺ ซภั โฮย เคยอา ||๑||  กนุ เอากณุ ปรัภ กชั นา บีจาเรโอ กรั กิรปา อปันา กรั เลยอา ||  
อตุล บดาอี อะจุต อบินาซี นานกั อุจแร ฮรั กี ยยัอา ||๒||๘||๑๒๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ แป๋ ปักตี ตรัน แกเซ ||  
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กแร่ห์ อนุกแร่ห์ ปะติต อุถ่ารัน ราค สุอามี อาป ปะโหร่เซ ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัน นฮี อาวตั พิรัต มดั มาวตั บิเคอา ราตา 
สุอาน  แยเซ ||  ออตถฺ บิห่าวตั อถิก โมห่าวตั ปาป กมาวตั บุเด แอเซ ||๑||  สรัน ดุค ป่ันยนั ปุรัค นิรันยนั ซาถู่   
ซงัคตั รวณั แยเซ ||  เกเซาว ์กะเลส นาซ อกัข ์คนัดนั นานกั ยวีตั ดะรัส ดิเซ ||๒||๙||๑๒๕||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๙   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาแปห์ เมล เลย ||  ยบั เต สรัน ตุมารี อาเอ ตบั เต โดค เกย ||๑|| รเฮา ||  ตจัยฺ อภิมาน อรั จินตฺ บิรานี ซ่าแถ่ห์ สรัน 
เปย ||  ยปั ยปั นาม ตุหม่าโร ปรีตมั ตนั เต โรค เคย ||๑||  มฮ่า มุกตัถฺ อะยาน อเกอานี ราเค ต๋าร เดย ์||  กโฮ่ นานกั คุร 
ปูรา เป่เทโอ อาวนั ยาน รเฮ่ ||๒||๑||๑๒๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ยโีว นาม สุนี ||  โย สุประซนั เป๋ย คุร ปูเร ตบั เมรี 
อาส ปุนี ||๑|| รเฮา ||  ปีร กอี บาถ่ี มนั ต่ีรา โม่เฮโอ อนดั ตุนี ||  อุปเยโอ เจา มิลนั ปรัภ ปรีตมั แร่ฮนั นา ยาย คินี ||๑||    
     
 อเน็ก ปะกตั อเน็ก ยนั ตาเร ซิมแรห์ อเน็ก มุนี ||  อนัถเล เทก็ นิรถนั ตัน๋ ปายโอ ปรัภ นานกั อเน็ก กนีุ 
||๒||๒||๑๒๗||    
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๓ ปัรตาล   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โม่ฮนั นีด นา อาแว   ห่าแว ฮาร กะยรั บสัตรึ อะปะรัน กีเน ||  อุดีนี   อุดีนี   อุดีนี   ||  กบั กัร๋ อาแว   รี ||๑|| รเฮา ||  
สรัน สห่ากนั จรัน ศีสฺ        ตัร๋ ||  ลาลนั โม่ห์ มิลาโวห์่ ||  กบั กัร๋ อาแว   รี ||๑||  สุโนห์ สเฮรี   มิลนั บาต กโฮ่ สกัโร 
อหงั มิทาโวห์่ ตอ กัร๋ ฮี ลาลนั ปาโวห์ ||  ตบั รัส มงัคลั กุน กาโวห์่ ||  อานดั รูป ติอ่าโวห์ ||  นานกั ดุอาแร อายโอ  ||  
ตอ แม ลาลนั ปายโอ รี ||๒||  โม่ฮนั รูป ดิคาแว ||  อบั โม่ห์ นีด สุห่าแว ||  ซภั เมรี ติคา บุฉ่านี ||  อบั แม แซ่ฮจัยฺ 
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สมานี ||  มีธี ปิแร่ห์ กะห่านี ||  โม่ฮนั ลาลนั ปายโอ รี || รเฮา ดูยา ||๑||๑๒๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  โมรี อหงั ยาย 
ดรัซนั ปาวตั เฮ ||  ราโจห์ นาท ฮี สฮาอี  ซนัตฺนา ||  อบั จรัน กะเฮ ||๑|| รเฮา ||  อาเฮ มนั อวรฺั นา ป่าแว จรันาแว 
จรันาแว อุลเฉ่โอ อลั มกัรันดฺ กมลั เยว็ ||  อนั รัส นฮี จา้แฮ เอแก ฮรั ลาแฮ ||๑||  อนั เต ทูทีแอ เร็ค เต ชูทีแอ ||  มนั 
ฮรั รัส กู่ทีแอ ซงัค ์ซาถู่   อุลทีแอ ||  อนั น่าฮี น่าฮี เร ||  นานกั ปรีต จรัน จรัน เฮ ||๒||๒||๑๒๙||     
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๙ ดุปเด        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดุค ฮรัตา ฮรั นาม ปะชาโน ||  อะยามลั กนักา เยห์่ ซิมรัต   มุกตั เป๋ย ญีอ ์ยาโน ||๑|| รเฮา ||  กจัยฺ กี ตราส มิที ชินฮู 
แม่ห์ ยบั ฮี ราม บคาโน ||  นารัด แกฮ้ตั ซุนตฺ ตะหรู่อ ์บาริก ปะยนั ม่าเฮ ลปัทาโน ||๑||  อะจลั อมรั นิรแภ ปัด ปายโอ 
ยกตั ยา่เฮ แฮราโน ||  นานกั แกฮ้ตั ปะกตั ระชกั ฮรั นิกทั ตา้เฮ ตุม มาโน ||๒||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๙ ||  ฮรั เก นาม 
บินา ดุค ปาแว ||  ปะกตั บินา แซ่ห์ซา แน่ห์ จูแก คุร เอห์้ เปด บตาแว ||๑|| รเฮา ||  กฮ่า เป่ยโอ ตีรัท บรัต กีเอ ราม 
สรัน นฮี อาแว   ||    
     
 โยก ญกั เน่ห์พลั เตห์้ มาโน โย ปรัภ ยสั บิสราแว ||๑||  มาน โม่ห์ โดโน โก ปัรฮรั โคบินดฺ เก กุน กาแว ||  กโฮ่ 
นานกั เอห์้  เบถ็ โก ปรานี ยวีนั มุกตั กะห่าแว ||๒||๒||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๙ ||  ยา แม ปะยนั ราม โก น่าฮี ||  เตห์้ นรั 
ยนมั อการัท โคยอา แญห์ ราโค่ห์ มนั ม่าฮี ||๑|| รเฮา ||  ตีรัท กแร บรัต พนุ ราแค แน่ห์ มนูอา บสั ยา โก ||  เน่ห์พลั 
ตะรัม ตา้เฮ ตุม มาโน่ห์ สาจ แกฮ้ตั แม ญา โก ||๑||  แยเซ ป้าฮนั ยลั แม่ห์ ราเคโอ เป่แด น่าเฮ เตห์้ ปานี ||  แตเซ ฮี ตุม 
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ตา้เฮ ปะชาโนห์ ปะกตั ฮีน โย ปรานี ||๒||  กลั แม มุกตั นาม เต ปาวตั คุร แญห์ เปด บตาแว ||  กโฮ่ นานกั โซอี นรั 
กรูอา โย ปรัภ เก กุน กาแว ||๓||๓||     
 บิลาวลั อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑o   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นิกทั วสัแซ เดแค ซภั โซอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||  เวณ็ แป๋ ปัยแอ ปะกตั นา โฮอี ||  สบดั รัตเต สดา ซุค โฮอี 
||๑||  แอซา      กิอาน ปะดารัท นาม ||  คุรมุข ปาวสั รัส รัส มาน ||๑|| รเฮา ||  กิอาน กิอาน กะแท ซภั โกอี ||  กทั กทั 
บาด กเร ดุค โฮอี ||  กทั แกห์้แณ เต รแฮ่ นา โกอี ||  เบน็ รัส ราเต มุกตั นา โฮอี ||๒||  กิอาน คิอ๋าน ซภั คุร เต โฮอี ||  
ซาจี แร่ฮตั ซาจา มนั โซอี ||  มนัมุค กทันี แฮ ปัร แร่ฮตั นา โฮอี ||  นาโวห์ ปู่ เล เทา นา โกอี ||๓||  มนั มายอา 
บนัเถ่โอ ซรั ยาล ||  กทั กทั เบอาป รเฮโอ บิค นาล ||  โย อานแํย โซ ดีแซ กาล ||  การัจ ซ่ีโถ่ ริแด สะหมาลฺ ||๔||  โซ 
กิอานี เยน็ สบดั เลว็ ลาอี ||  มนัมุค ห่อแม ปัต กวาอี ||  อาเป   กรัแต ปะกตั กราอี ||  คุรมุข อาเป   เด วเดอาอี ||๕||  
แรณ อนัถ่ารี นิรมลั โยต ||  นาม บินา จู่เธ กจุลั กะโซต ||  เบด ปุกาแร ปะกตั สะโรต ||  ซุณ      ซุณ      มาแน เวแค 
โยต ||๖||  ซาสตรึ ซิมรัต นาม ดริรามงั ||  คุรมุข ซานตฺํ อูตมั กรามงั ||  มนัมุค โยนี ดูค สห่ามงั ||  บนัถัน่ ตูเท เอก็ 
นาม วซามงั ||๗||  มนัเน นาม สจัจี ปัต ปูญา ||  กิส เวคา น่าฮี โก ดูยา ||  เดค กโฮ่ ป่าแว มนั โซย ||  นานกั กะแฮ อวรฺั 
นฮี โกย ||๘||๑||    
     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ||  มนั กา กะเฮอา มนัซา กแร ||  เอห์้ มนั ปุน ปาป อุจแร ||  มายอา มดั มาเต ตริปัต นา อาแว   ||  
ตริปัต มุกตั มนั ซาจา ป่าแว ||๑||  ตนั ตัน๋ กลตั ซภั เดค อภิมานา ||  เบน็ นาแว กิช ซงัค ์นา ยานา ||๑|| รเฮา ||  กีแจห์ 
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รัส โปคค ์คุซีอา มนั เกรี ||  ตัน๋ โลกาน ํตนั ปัสแม เด๋รี ||  คาก ูคาก รแล ซภั แพลฺ ||  เบน็ สบัแด นฮี อุตแร แมลฺ ||๒||  
กีต ราก กัน๋ ตาล เซ กเูร ||  ตเรห์ คุณ อุปแย บินแซ ดูเร ||  ดูย ีดุระมตั ดะรัด นา ยาย ||  ชูแท คุรมุข ดารู คุณ กาย ||๓||  
โต่ตี อูยลั ติลกั กลั มาลา ||  อนัตรั กโรถ ปแร่ห์ นาท ซาลา ||  นาม วซิาร มายอา มดั ปีอา ||  เบน็ คุร ปะกตั น่าฮี ซุค 
ทีอา ||๔||  ซูกรั สุอาน  กรัถปั มนัยารา ||  ปะซู มเลช นีจ จนัดาลา ||  คุร เต โม่ห์ เพเร เตน็ห์ โยน ปะหวา่อีแอ ||  
บนัถัน่ บาเถ่อา อาอีเเอ ยาอีแอ ||๕||  คุร เซวา เต ลแฮ่ ปะดารัท ||  ฮิรแด นาม สดา กิรตารัท ||  ซาจี ดรักา้ห์ ปูช นา 
โฮย ||  มาเน หุกมั ซ่ีแฉ่ ดรั โซย ||๖||  สตัคุร มิแล ตา เตส็ โก ยาแณ ||  รแฮ่ รยาอี หุกมั ปะชาแณ ||  หุกมั ปะชาณ 
สจัแจ ดรั วาส ||  กาล บิกาล สบดั เป๋ย นาซ ||๗||  รแฮ่ อตีต ยาแณ ซภั เตส็ กา ||  ตนั มนั อรัแป แฮ เอห์้ ยสิ กา ||  นา 
โอห์้ อาแว   นา โอห์้ ยาย ||  นานกั ซาเจ สาจ สมาย ||๘||๒||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดี กัร๋ ๑o    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ญกั กอูอา มุค จุนจฺ กิอาน ||  อนัตรั โลภ จู่ธ อภิมาน ||  เบน็ นาแว ปาจยฺ ลหกั นิดาน ||๑||  สตัคุร เซว นาม วสัแซ มนั 
จีต ||  คุร เป่เท ฮรั นาม เจตาแว เบน็ นาแว โฮรฺ จู่ธ ปรีต ||๑|| รเฮา ||  คุร กะเฮอา ซา การ กมาโวห์ ||  สบดั จีนห์ 
แซ่ฮจัยฺ กัร๋ อาโวห์่  ||  ซาแจ นาย วดาอี ปาโวห์ ||๒||  อาป นา บูแฉ่ โลก บุฉ่าแว ||  มนั กา อนัถ่า อั้นถฺ กมาแว ||  ดรั 
กัร๋ แม่ฮลั ธอรฺ แกเซ ปาแว ||๓||  ฮรั ญีโอ เซวแีอ อนัตรัยามี ||  กทั กทั อนัตรั ยสิ กี โยต สมานี ||  เตส็ นาล เกอา 
จลัแล แปห์นามี ||๔||    
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 ซาจา นาม ซาแจ สบดั ยาแน ||  อาแป อาป มิแล จูแก อภิมาแน ||  คุรมุข นาม สดา สดา วคาแน ||๕||  สัตคุร เซเวแอ 
ดูย ีดุระมตั ยาอี ||  ออกณั กาท ปาปา มตั คาอี ||  กนัจนั กายอา โยตี โยต สมาอี ||๖||  สตัคุร มิเลแอ วดัดี วเดอาอี ||  
ดุค กาแท ฮิรแด นาม วซาอี ||  นาม รัตเต สดา ซุค ปาอี ||๗||  คุรมตั มาเนอา กรัณี ซาร ||  คุรมตั มาเนอา โมค ดุอาร ||  
นานกั คุรมตั มาเนอา ปัรวาแร ซาถารฺ ||๘||๑||๓||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาแป อาป คาย ฮอ เมแท อนัเดน็ ฮรั รัส กีต กะวยัอา ||  คุรมุข ปัรแจ กนัจนั กายอา นิรภอ โยตี โยต มิลยัอา ||๑||  
แม ฮรั ฮรั นาม อถารฺ รมยัอา ||  คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก เบน็ นาแว คุรมุข ฮรั ฮรั ปาธ ปะรัยอา ||๑|| รเฮา ||  เอก กิแร่ห์ 
ดสั ดุอาร แฮ ยา เก แอห์้เน็ส ตสักรั ปันจฺ โจร ลกยัอา ||  ตะรัม อรัท ซภั *เฮร็ เล ยาแวห์ มนัมุค อนัถเล คบรั นา 
ปอีอา ||๒||  กนัจนั โกท บโฮ่ มาณกั ปะเรอา ยาเก กิอาน ตตั เลว็ ลอีอา ||  ตสักรั เฮรู อาย  ลุกาเน คุร แก สบดั ปะกรั 
บนัถฺ ปอีอา ||๓||  ฮรั ฮรั นาม โปต โบฮิทา เควทั สบดั คุร ปารฺ ลงัฆยัอา ||  ยมั ยากาตี เนร นา อาแว   นา โก ตสักรั 
โจร ลกยัอา ||๔||  ฮรั คุณ กาแว สดา เดน็ ราตี แม ฮรั ยสั แกห์้เต อนัตฺ นา ลฮีอา ||  คุรมุข มนูอา อิกตั กัร๋ อาแว   มิโล 
โคปาล นีซาน บะยยัอา ||๕||  แนนี เดค ดะรัส มนั ตริปแต ซรัวนั บาณี คุร สบดั สุณีออ์า ||  ซุน ซุน อาตมั เดว แฮ 
ป่ีเน รัส รัส ราม โคปาล ระวยัอา ||๖||  ตแร คุณ มายอา โม่ห์ เวอาเป ตุรีอา คุณ แฮ คุรมุข ลฮีอา ||  เอก ดริสทฺ ซภั ซมั  
กรั ยาแณ นดัรี อาแว   ซภั บรัมห์ ปัสไรอา ||๗||  ราม นาม แฮ โยต สบาอี  คุรมุข อาเป   อลคั ลคยัอา ||  นานกั ดีน 
ดยัอาล เป๋ย แฮ ปะกตั ป๋าย ฮรั นาม สะไมอา ||๘||๑||๔||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม ซีตลั ยลั ติอ่าโวห์ ฮรั 
จนัดนั วาส สุกั้นถฺ กนัถยัอา ||    
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 เมล็ สตัซงัคตั ปะรัม ปัด ปายอา แม หิรัด ปลาส ซงัค ์ฮรั โบฮีอา ||๑||  ยปั ญกนันาท ญกัดีส กซุยัอา ||  สรัณ ปะเร 
เซอี ยนั อุบเร เยว็ แปรลาด อุถาร สะไมอา ||๑|| รเฮา ||  ป๋ารฺ อะธาราห์ แม่ห์ จนัดนั อูตมั จนัดนั นิกทั ซภั จนัดนั 
โฮอีอา ||  ซากตั กเูร อูภ้ สุก ฮูเอ มนั อภิมาน วชุิร ดูรฺ กอีอา ||๒||  ฮรั กตั เมต็ กรัตา อาเป   ยาแณ ซภั เบถ็ ฮรั ฮรั อาป 
บนยัอา ||  ยสิ สตัคุร เป่เท โซ กนัจนั โฮแว โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ มิแท นา มิทยัอา ||๓||  รตนั ปะดารัท คุรมตั ปาแว 
ซากรั ปะกตั ปันด๋าร คุลไลอา ||  คุร จรัณี เอก็ ซรัถ่า อุปย ีแม ฮรั คุณ แกห์้เต ตริปัต นา ไป่อา ||๔||  ปะรัม แบราก 
เน็ต เน็ต ฮรั ติอ๋าเอ แม ฮรั คุณ แกห์้เต ป่าวนี กะฮีอา ||  บาร บาร คิน คิน ปัล กะฮีแอ ฮรั ปาร นา ปาแว ปแร 
ปะไรอา ||๕||  ซาสตึ เบด ปุราณ ปุกาแร่ห์ ตะรัม กแร่ห์ คทั กะรัม ดริรัยอา ||  มนัมุค ปาคนัดฺ ปะรัม วกิเูต โลภ แล่ฮรั 
นาว ป๋ารฺ บุดยัอา ||๖||  นาม ยปัโปห์ นาเม กตั ปาโวห์ ซิมรัต ซาสตรึ นาม ดริรัยอา ||  ห่อแม ยาย ตา นิรมลั โฮแว 
คุรมุข ปัรแจ ปะรัม ปัด ปอีอา ||๗||  เอห์้ ญกั วรัน รูป ซภั เตรา เยต็ ลาแวห์่ เซ กะรัม กมัมีอา ||  นานกั ยนัตฺ วยาเอ 
วาแยห์่ เยต็ ป่าแว เตต็ ร่าห์ จะลยัอา ||๘||๒||๕||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  คุรมุข อะกมั อะโกจรั ติอ๋ายอา ฮอ บลั บลั 
สตัคุร สัต ปุรคยัอา ||  ราม นาม เมแร ปราณ วซาเอ สตัคุร ปะรัส ฮรั นาม สะไมอา ||๑||  ยนั กี เทก ฮรั นาม ทิไกอา ||  
สตัคุร กี ตัร๋ ลากา ยาวา คุร กิรปา เต ฮรั ดรั ลฮีอา ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ สะรีร กะรัม กี ตัร่ตี คุรมุข มทั มทั ตตั กะได่อา ||  
ลาล ยเวฮรั นาม ปัรกาเซอา ป่านแด เป๋า ปแว เตต็ ไออา ||๒||  ดาซนั ดาส ดาส โฮย รฮีแอ โย ยนั ราม ปะกตั นิจยฺ 
ไป่อา ||  มนั บุตถฺ อรัป ตะโร คุร อาแก คุร ปัรซาดี แม อกทั กะไทอา ||๓||  มนัมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป เอห์้ มนั 
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ตริสนา ยลตั ติคยัอา ||  คุรมตั นาม อมัฤต ยลั ปายอา อคนั บุฉ่ี คุร สบดั บุใฉ่อา ||๔||  เอห์้ มนั นาแจ สัตคุร อาแก 
อนัฮดั สบดั ตุ๋น ตูร วจัใยอา ||    
     
 ฮรั ฮรั อุสตตั กแร เดน็ ราตี รัค รัค จรัณ ฮรั ตาล ปูรัยอา ||๕||  ฮรั แก รังค ์รัตตา มนั กาแว รัส ระสาล รัส สบดั 
ระวยัอา ||  นิจยฺ กัร๋ ต๋าร โจแอ อตั นิรมลั เยน็ ปีอา เตน็ ฮี ซุค ลฮีอา ||๖||  มนัฮธั กะรัม กแร อภิมานี   เยว็ บาลกั บาล ู
กัร๋ อุสรัยอา ||  อาแว   แล่ฮรั สมุนดฺ ซากรั กี คิน แม่ห์ ป๋ิน ป๋ิน แด่ห์ ปอีอา ||๗||  ฮรั ซรั ซากรั ฮรั แฮ อาเป   เอห์้ ญกั 
แฮ ซภั เคลฺ เคลยัอา ||  เยว็ ยลั ตรังค ์ยลั ยแลห์ สมาแวห์่ นานกั อาเป   อาป รมยัอา ||๘||๓||๖||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  
สตัคุร ปัรแจ มนั มุนดรา ปาอี คุร กา สบดั ตนั ปะซมั ดริรัยอา ||  อมรั เป็นดฺ เป๋ย ซาถู่   ซงัค ์ยนมั มรัณ โดอู เมท็ 
กอีอา ||๑||  เมเร มนั ซ่าถ ซงัคตั เมล็ รฮีอา ||  กริปา กแร่ห์ มตัถฺซูดนั มาโถ่ แม คิน คิน ซาถู่   จรัณ ปะไคอา ||๑|| รเฮา 
||  ตะแย กิรัสตฺ เป่ยอา บนั วาซี เอก็ คิน มนูอา ทิแก นา ทิไกอา ||  ต่าวตั ต๋าย ตะเด กัร๋ อาแว   ฮรั ฮรั ซาถู่   สรัณ 
ปะวยัอา ||๒||  ต่ีอา ปูต โฉด ซนัเนอาซี อาซา อาส มนั บฮุต กะไรอา ||  อาซา อาส กแร นฮี บูแฉ่ คุร แก สบดั นิราส 
ซุค ลฮีอา ||๓||  อุปย ีตะรัก ดิกาํบรั โฮอา มนั แดห์้ ดิส จลั จลั กะวนั กะไรอา ||  ประภวนั กแร บูแฉ่ นฮี ตริสนา เมล็ 
ซงัค ์ซ่าถ ดยัอา กัร๋ ลฮีอา ||๔||  อาซณั  เซ็ถ ซิแคห์        บโฮเตเร มนั มาแกห์้ เร็ถ เซ็ถ เจทกั เจทกักีอา ||  ตริปัต 
ซนัโตค มนั ซานตฺํ นา อาแว   เมล็ ซาถู่   ตริปัต ฮรั นาม เซ็ถ ปอีอา ||๕||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ เซตจัยฺ *อุตปุจยฺ ซภั วรัน 
รูป ญีอ ์ยนัตฺ อุปปัยอา ||  ซาถู่   สรัณ ปแร โซ อุบแร คตัตรี บราห์มณั ซูด แวส จนัดาล จนัดีอา ||๖||  นามา แยเดว็ 
กมับีร ตริโลจนั ออยาตฺ รวดิาส จเมอาร จะมยัอา ||  โย โย มิแล ซาถู่   ยนั ซงัคตั ตัน๋ ตัน่นา ยทั แซณ มิเลอา ฮรั 
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ดอีอา ||๗||  ซนัตฺ ยนา กี ฮรั แปจยฺ รคาอี ปะกตั วชลั องักีการ กะไรอา ||  นานกั สรัณ ปะเร ญกัยวีนั ฮรั ฮรั กิรปา 
ต๋าร รคยัอา ||๘||๔||๗||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  อนัตรั เปอาส อุธี ปรัภ เกรี ซุณ      คุร บจนั มนั ตีร ลกยัอา ||    
     
 มนั กี บิรทา มนั ฮี ยาแณ อวรฺั เก ยาแณ โก ปีร ปะไรอา ||๑||  ราม คุร โม่ฮนั โม่ห์ มนั ลอีอา ||  ฮอ อากลั บิกลั ไป๋ 
คุร เดเค ฮอ โลท โปท โฮย ปอีอา ||๑|| รเฮา ||  ฮอ นิรคตั พิโร ซภั เดส ดิซนัตรั แม ปรัภ เดคนั โก บฮุต มนั ใจอา ||  
มนั ตนั กาท เดว็ คุร อาแก เยน็ ฮรั ปรัภ มารัก ปันทฺ ดิคยัอา ||๒||  โกอี อาณ สเดซา เดย ์ปรัภ เกรา ริด อนัตรั มนั ตนั 
มีธ ลกยัอา ||  มสัตกั กาท เดว็ จรัณา ตลั โย ฮรั ปรัภ เมเล เมล มิลยัอา ||๓||  จลั จลั ซะคี ฮมั ปรัภ ปัรโบแถ่ห์ คุณ 
กามณั กรั ฮรั ปรัภ ลฮีอา ||  ปะกตั วชลั ÍØÍÒ โก นาม กะฮีอตั แฮ สรัณ ประภู เตส็ ปาแช ปอีอา ||๔||  คิมา ซีการ กเร 
ปรัภ คุซีอา มนั ดีปัก คุร กิอาน บลัลีอา ||  รัส รัส โปคค ์กเร ปรัภ เมรา ฮมั เตส็ อาแก ญีโอ กทั กทั ปอีอา ||๕||  ฮรั 
ฮรั ฮาร กนัธฺ แฮ บเนอา มนั โมตีจูร วดั แกฮ้นั แกห์้นยัอา ||  ฮรั ฮรั ซรัถ่า เซจยฺ วชิาอี ปรัภ โฉด นา สะแก  บฮุต มนั 
ไป่อา ||๖||  กะแฮ ปรัภ อวรฺั อวรฺั กิช กีแย ซภั บาด ซีการ โพกทั โพกตัทีอา ||  กีโอ ซีการ มิลณั แก ตาอี ปรัภ ลีโอ 
สห่ากนั ทูก มุค ปอีอา ||๗||  ฮมั เจรี ตู อะกมั กซุาอี เกอา ฮมั กแร่ห์ เตแร วสั ปอีอา ||  ดยัอา ดีน กแร่ห์ รัค เลโวห์่ 
นานกั ฮรั คุร สรัณ สะไมอา ||๘||๕||๘||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ||  แม มนั ตนั เปรม อะกมั ธากรุ กา คิน คิน ซรัถ่า มนั 
บฮุต อุทธยัอา ||  คุร เดเค ซรัถ่า มนั ปูรี เยว็ จาตริก ปเร็ว ปเร็ว บูนดฺ มุค ปอีอา ||๑||  เมล็ เมล็ ซะคี ฮรั กะทา สุนีออ์า 
||  สตัคุร ดยัอา กเร ปรัภ เมเล แม เตส็ อาแก ศิร กทั กทั ปอีอา ||๑|| รเฮา ||  โรม โรม มนั ตนั เอก็ เบดนั แม ปรัภ เดเค 
เบน็ นีด นา ปอีอา ||  แบดกั นาทิก เดค ปุหล่าเน แม ฮิรแด มนั ตนั เปรม ปีร ลกยัอา ||๒||  ฮอ คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก 
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เบน็ ปรีตมั เยว็ เบน็ อมัแล อมัลี มรั กอีอา ||  ยนิ โก เปอาส โฮย ปรัภ เกรี เตน็ห์ อวรฺั นา ป่าแว เบน็ ฮรั โก ดุยอา 
||๓||  โกอี อาน     อาน     เมรา ประภู มิลาแว ฮอ เตส็ วโิทห์ บลั บลั กุ๋ม กอีอา ||  อเนก  ยนมั เก วชุิเร ยนั เมเล ยา 
สตั สตั สตัคุร สรัณ ปะวยัอา ||๔||    
     
 เซจยฺ เอก เอโก ปรัภ ธากรุ แม่ฮลั นา ปาแว มนัมุค ป่ัรมยัอา ||  คุร คุร กะรัต สรัณ เย อาแว   ปรัภ อาย  มิแล คิน ด๋ีล 
นา ปอีอา ||๕||  กรั กรั กิเรอาจารฺ วถ่าเอ มนั ปาคนัดฺ กะรัม กะปัท โลภยัอา ||  เบสุอา แก กัร๋ เบทา ยนัเมอา ปิตา ตา้เฮ 
เกอา นาม สะไดอา ||๖||  ปูรับ ยนมั ปะกตั กรั อาเอ คุร ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ปะกตั ยมัมีอา ||  ปะกตั ปะกตั กรัเต ฮรั ปายอา 
ยา ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม สะไมอา ||๗||  ปรัภ อาณ อาณ แม่นห์ํดี ปีซาอี อาเป   โก๋ล โก๋ล องัค ์ลอีอา ||  ยนิ โก ธากุร 
กิรปา ต่ารี บา้ห์ ปะกรั นานกั กั้ด ลอีอา ||๘||๖||๙||๒||๑||๖||๙||     
 
 ราก บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดี กัร๋ ๑๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อุปมา ยาต นา กฮี เมเร ปรัภ กี อุปมา ยาต นา กฮี ||  ตจัยฺ อาน สรัณ กะฮี ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ จรัน กมลั อปารฺ ||  ฮอ เยา 
สดั บลัฮารฺ ||  มนั ปรีต ลากี ตา้เฮ ||  ตจัยฺ อาน กะแตห์ นา ยา่เฮ ||๑||  ฮรั นาม รสนั แกฮ้นั ||  มลั ปาป กลัมลั แดฮ้นั ||  
จรั นาว ซนัตฺ อุถาร ||  แป๋ ตเร ซากรั ปารฺ ||๒||  มนั โดรฺ เปรม ปรีต ||  เอห์้  ซนัตฺ นิรมลั รีต ||  ตจัยฺ เกย ปาป บิการ ||  
ฮรั มิเล ปรัภ นิรังการ ||๓||  ปรัภ เปคีแอ บิสมาด ||  จคั อนดั ปูรัน ซาด ||  แน่ห์ โดลีแอ เอต็ อูต ||  ปรัภ บะเซ ฮรั ฮรั 
จีต ||๔||  เตน็ห์ น่าเฮ นรัก นิวาส || เน็ต ซิมมรั ปรัภ คุณตาซ ||  เต ยมั นา เปแค่ห์ แนน || ซุน โม่เฮ อนัฮตั แบน ||๕||  
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ฮรั สรัณ ซูร กปุาล ||  ปรัภ ปะกตั วสั ดยัอาล ||  ฮรั นิกมั ลแฮ นา เป๋ว ||  เน็ต กแร่ห์ มุน ยนั เซว ||๖||  ดุค ดีน ดะรัด 
นิวาร ||  ยา กี มฮ่า บิครี การ ||  ตา กี เมต็ นา ยาแน โกย ||  ยลั ทลั มฮีอลั โซย ||๗||  กรั บนัดฺนา ลคั บาร ||  ทกั 
ปะเรโอ ปรัภ ดรับาร ||  ปรัภ กแร่ห์ ซาถู่   ตู๋ร ||  นานกั มนัซา ปูร ||๘||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ยนมั มรัน นิวาร 
||  ฮาร ปะเรโอ ดุอาร ||  แกห์้ จรัน ซาถู่   ซงัค ์||  มนั มิสท ฮรั ฮรั รังค ์||    
     
 กรั ดยัอา เล่โฮ ลรั ลาย ||  นานกา นาม ติอ๋าย ||๑||  ดีนา นาท ดยัอาล เมเร สุอามี ดีนา นาท ดยัอาล ||  ยาโจ ซนัตฺ 
รวาล ||๑|| รเฮา ||  ซนัซาร บิเคอา กปู ||  ตมั อเกอาน โม่ฮตั กปู ||  แกห์้ ปุยา ปรัภ ญี เล่โฮ ||  ฮรั นาม อปันา เดโฮ ||  
ปรัภ ตุจฉฺ บินา นฮี เธา ||  นานกา บลั บลั เยา ||๒||  โลภ โม่ห์ บาถ่ี เดห์้ ||  เบน็ ปะยนั โฮวตั เค่ห์ ||  ยมัดูต มฮ่า 
เป่ยอาน ||  จิต กปัุต กรัแม่ห์ ยาน ||  เดน็ แรน ซาค สุนาย ||  นานกา ฮรั ซรันาย ||๓||  แป๋ ป่ันยะนา มุราร ||  กรั ดยัอา 
ปะติต อุถาร ||  เมเร โดค กะเน นา ยา่เฮ ||  ฮรั บินา กะแตห์ สะมาเฮ ||  แกห์้ โอท จิตว ีนาท ||  นานกา เด รัค หาท 
||๔||  ฮรั คุณ นิเถ่ โคปาล ||  สรับ   กทั ปรัตปาล ||  มนั ปรีต ดรัซนั เปอาส ||  โคบินดฺ ปูรัน อาส ||  เอก็ นิมคั แร่ฮนั 
นา ยาย ||  วดั ปาก นานกั ปาย ||๕||  ปรัภ ตุจฉฺ บินา นฮี โฮรฺ ||  มนั ปรีต จนัดฺ จะโกรฺ ||  เยว็ มีน ยลั เซ็ว เหต ||  อลั 
กมลั ป๋ิน นา เปต ||  เยว็ จกัว ีซูรัจยฺ อาส ||  นานกั จรัน เปอาส ||๖||  เยว็ ตรุน ปะรัต ปราน ||  เยว็ โล่บีแอ ตัน๋ ดาน ||  
เยว็ ดูตถฺ ยแลห์ ซนัโญก ||  เยว็ มฮ่า คุถิอารัท โปคค ์||  เยว็ มาต ปูแตห์ เหต ||  ฮรั ซิมมรั นานกั เนต ||๗||  เยว็ ดีป 
ปะตนั ปะตงัค ์||  เยว็ โจร หิรัต    นิซงัค ์||  แมกแล่ห์ กาแม บนัถฺ ||  เยว็ กรัสตฺ บิคยั ตัน่ถฺ ||  เยว็ ยอูาร บิซนั นา ยาย ||  
ฮรั นานกั เอห์้ มนั ลาย ||๘||  กรัุงกฺ นาแด เน่ห์ ||  จาตริก จา้หตั เม่ห์ ||  ยนั ยวีนา สตัซงัค ์||  โคบิด ปัจยฺนา รังค ์||  
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รัสนา บคาแน นาม ||  นานกั ดรัซนั ดาน ||๙||  กนุ กาย ซุน เลค็ เดย ์||  โซ สรับ   พลั ฮรั เลย ์||  กุล สะมู่ห์ กะรัต 
อุถาร ||  ซนัซาร อุตรัส ปารฺ ||  ฮรั จรัน โบฮิท ตา้เฮ ||  เมล็ ซ่าถซงัค ์ยสั กา้ห์ ||  ฮรั แปจยฺ รัคแค มุราร ||  ฮรั นานกั 
สรัน ดุอาร ||๑o||๒||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ทิตี กัร๋ ๑o ยตั    เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เอกมั เอกงัการ นิราลา ||  อมรั อโยนี ยาต นา ยาลา ||  อะกมั อะโกจรั รูป นา เรเคอา ||  โคยตั โคยตั กทั กทั เดเคอา ||    
     
 โย เดค ดิคาแว เตส็ โก บลั ยาอี ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปาอี ||๑||  เกอา ยปั ยาโป เบน็ ญกัดีแซ ||  คุร แก สบดั 
แม่ฮลั กัร๋ ดีแซ ||๑|| รเฮา ||  ดูแย ป๋าย ลเก ปัชตาเณ ||  ยมั ดรั บาเถ่ อาวณั ยาเณ ||  เกอา แล อาแวห์่ เกอา เล ยา่เฮ ||  ศิร 
ยมักาล เซ โจทา ค่าเฮ ||  เบน็ คุร สบดั นา ชูทสั โกย ||  ปาคนัดฺ กีแนห์ มุกตั นา โฮย ||๒||  อาเป   สจั กีอา กรั โยร ||  
อนัดจัยฺ  โพร โยร วโิชร ||  ตะรัต อกาซฺ กีเอ แบซณั โก เทา ||  ราต ดินนัตฺ กีเอ ป๋อ เป๋า ||  เยน็ กีเอ กรั เวคณัฮารา ||  
อวรฺั นา ดูยา ศิรยณัฮารา ||๓||  ตริตีอา บรัมห์มา บิซนั มเฮซา ||  เดว ีเดว อุปาเอ เวซา ||  โยตี ยาตี กะณตั นา อาแว   ||  
เยน็ ซาย ีโซ กีมตั ปาแว ||  กีมตั ปาย รเฮอา ป่ัรปูร ||  กิส เนแร กิส อาคา ดูรฺ ||๔||  จอท อุปาเอ จาเร เบดา ||  คาณี 
จาเร บาณี เป่ดา ||  อสัทฺ ดะซา คทั ตีน อุปาเอ ||  โซ บูแฉ่ ยสิ อาป บุฉ่าเอ ||  ตีน สมาแว จอแท วาซา ||  ปรัณวตั 
นานกั ฮมั ตา เก ดาซา ||๕||  ปันจฺมี ปันจฺ ปู๋ ต เบตาลา ||  อาป อะโกจรั ปุรัค นิราลา ||  เอก็ ปะหราํ ปู่ เค โม่ห์ เปอาเซ ||  
เอก็ รัส จาค สบดั ตริปตาเซ ||  เอก็ รังค ์ราเต เอก็ มรั ตู๋ร ||  เอก็ ดรั กัร๋ ซาแจ เดค ฮดูร ||๖||  จู่เธ โก น่าฮี ปัต เนา ||  
กบัโบห์ นา ซูจา กาลา เกา ||  ปินยรั ปังคี บนัเถ่อา โกย ||  เชรี ป่ัรแม มุกตั นา โฮย ||  ตอ ชูแท ยา คซมั ฉะดาเอ ||  
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คุรมตั เมเล ปะกตั ดริราเอ ||๗||  คสัที คทั ดรัซนั ปรัภ ซาเย ||  อนัฮดั สบดั นิราลา วาเย ||  เย ปรัภ ป่าแว ตา แม่ฮลั 
บุลาแว ||  สบัเด เป่เด ตอ ปัต ปาแว ||  กรั กรั เวส คแปห์ ยลั ยาแวห์ ||  ซาแจ ซาเจ สาจ สมาแวห์่ ||๘||  สปัตะมี  สตั 
ซนัโตค สะรีร ||  ซาต สมุนดฺ ปะเร นิรมลั นีร ||  มยนั ซีล สจั ริแด วจีาร ||  คุร แก สบดั ปาแว ซภั ปารฺ ||  มนั ซาจา 
มุค ซาโจ ป๋าย ||  สจั นีซาแณ ธาก นา ปาย ||๙||  อสัทมี อสัทฺ เซ็ถ บุตถฺ ซาแถ่ ||  สจั เน่ห์เกวลั กะรัม อราแถ่ ||  ปอณ 
ปาณี อคันี บิสเรา ||  ตะฮี นิรันยนั ซาโจ เนา ||  เตส็ แม่ห์ มนูอา รเฮอา เลว็ ลาย ||  ปรัณวตั นานกั กาล นา คาย ||๑o||  
เนา นอมี นเว นาท เนาว ์คนัดา || กทั กทั นาท มฮ่า บลัวนัดา ||    
     
 อาอี  ปูตา เอห์้ ญกั ซารา ||  ปรัภ อาเดส อาด รัควารา ||  อาด ยกุาดี แฮ ป๋ี โหก ||  โอห์้ อปัราํปัร กรัแณ โยก ||๑๑||  
ดสัมี นาม ดาน อิสนาน ||  อนัเดน็ มยนั สจัจา คุณ กิอาน ||  สจั แมลฺ นา ลาแก ปะหราํ ป๋อ ป่าแก ||  บิลมั นา ตูทสั 
กาแจ ตาแก ||  เยว็ ตากา ญกั เอแว ยาโณห์ ||  อสัเทร็ จีต สาจ รังค ์มาโณ่ห์ ||๑๒||  เอกาดซี เอก็ ริแด วซาแว ||  ฮินซา 
มมัตา โม่ห์ จุกาแว ||  พลั ปาแว บรัต อาตมั จีแน ||  ปาคนัดฺ ราจ ตตั นฮี บีแน ||  นิรมลั นิราฮาร เน่ห์เกวลั ||  ซูแจ 
ซาเจ นา ลาแก มลั ||๑๓||  แยห์ เดโค แตห์้ เอโก เอกา ||  โฮรฺ ญีอ ์อุปาเอ เวโก เวกา ||  พโลฮาร กีเอ พลั ยาย ||  รัส กสั 
คาเอ ซาด กวาย ||  กแูร ลาลจั ลปัแท ลปัทาย ||  ชูแท คุรมุข สาจ กมาย ||๑๔||  ดุอาดสั มุดรา มนั ออถู่ตา ||  แอห์้เน็ส 
ยาแกห์ กะแบห์ นา ซูตา ||  ยากตั ยาก รแฮ่ เลว็ ลาย ||  คุร ปัรแจ เตส็ กาล นา คาย ||  อตีต เป๋ย มาเร แบราอี ||  
ปรัณวตั นานกั แตห์้ เลว็ ลาอี ||๑๕||  ดุอาดซี ดยัอา ดาน กรั ยาแณ ||  บา้ฮรั ยาโต ป่ีตรั อาแณ ||  บรัตี บะรัต รแฮ่ 
เน่ห์กาม ||  อะยปัปา ยาป ยแป มุค นาม ||  ตีน ปะหวณั แม่ห์ เอโก ยาแณ ||  ซภั สุจ ซนัยมั สาจ ปะชาแณ ||๑๖||  
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เตรัส ตรัวรั สมุด  กนาแร ||  อมัฤต มูล ซิครั เลว็ ตาแร ||  ดรั ดรั มแร นา บูแด โกย ||  นิดรั บูด มแร ปัต โคย ||  ดรั 
แม่ห์ กัร๋ กัร๋ แม่ห์ ดรั ยาแณ ||  ตะคตั นิวาส สจั มนั ป่าแณ ||๑๗||  จอดสั จอเท ทาแวห์ แล่ห์ ปาแว ||  รายสั ตามสั 
สตั กาล สมาแว ||  ซะซีอรั แก กัร๋ ซูร สมาแว ||  โยก ยกุตั กี กีมตั ปาแว ||   จอดสั ปะหวนั ปาตาล สมาเอ || คนัดฺ 
บแรห์มนัดฺ รเฮอา เลว็ ลาเอ ||๑๘||  อมาวะเซอา จนัดฺ กปัุต แกณาร ||  บูโฉ่ห์ กิอานี สบดั บีจาร ||  ซะซีอรั กะกนั 
โยต เตห์้ โลอี ||  กรั กรั เวแค กรัตา โซอี ||  คุร เต ดีแซ โซ เตส็ ฮี ม่าเฮ ||  มนัมุค ปู่ เล อาแวห์่ ยา่เฮ ||๑๙||  กัร๋ ดรั ทาป 
เทร็ ทาน สุห่าแว ||  อาป ปะชาแณ ยา สตัคุร ปาแว ||  แยห์ อาซา แตห์้ บินสั บินาซา ||  พแูท คปัร ดุบิถา มนัซา ||  
มมัตา ยาล เต รแฮ่ อุดาซา || ปรัณวตั นานกั ฮมั ตา เก ดาซา ||๒o||๑||     
     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ วาร สตั กัร๋ ๑o   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาดิต วาร อาด ปุรัค แฮ โซอี ||  อาเป   วรัแต อวรฺั นา โกอี ||  โอต โปต ญกั รเฮอา ปโรอี ||  อาเป   กรัตา กแร โซ 
โฮอี ||  นาม รัตเต สดา ซุค โฮอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||๑||  ฮิรแด ยปันี ยปัโป คณตาซา ||  ฮรั อะกมั อะโกจรั 
อปัราํปัร สุอามี ยนั ปัก ลกั ติอ่าโว โฮย ดาซนั ดาซา ||๑|| รเฮา ||  โซมวาร สัจ รเฮอา สมาย ||  เตส็ กี กีมตั กฮี นา ยาย 
||  อาค อาค รเฮ่ ซภั เลว็ ลาย ||  ยสิ เดแว เตส็ ปัลแล ปาย ||  อะกมั อะโกจรั ลเคอา นา ยาย ||  คุร แก สบดั ฮรั รเฮอา 
สมาย ||๒||  มงัคลั มายอา โม่ห์ อุปายอา   ||  อาเป   ศิร ศิร ตัน่แถ่ ลายอา ||  อาป บุฉ่าเอ โซอี บแูฉ่ ||  คุร แก สบดั ดรั 
กัร๋ ซู่แฉ่ ||  เปรม ปะกตั กเร เลว็ ลาย ||  ห่อแม มมัตา สบดั ยลาย ||๓||  บุตถฺวาร อาเป   บุตถฺ ซาร ||  คุรมุข กรัณี สบดั 
วจีาร ||  นาม รัตเต มนั นิรมลั โฮย ||  ฮรั คุณ กาแว ห่อแม มลั โคย ||  ดรั สจัแจ สดั โซ่ภา ปาเอ ||  นาม รัตเต คุร 



890 

สบดั โซฮาเอ ||๔||  ล่าฮา นาม ปาเอ คุร ดุอาร ||  อาเป   เดแว เดวณัฮาร ||  โย เดแว เตส็ โก บลั ยาอีแอ ||  คุร ปัรซาดี 
อาป กวาอีแอ ||  นานกั นาม รัคโคห์ อุร ต๋าร ||  เดวณัฮาเร โก แยการ ||๕||  วรีวาร วรี ปะรัม ปุหล่าเอ ||  เปรต ปู๋ ต ซภั 
ดูแย ลาเอ ||  อาป อุปาเอ กรั เวแค เวกา ||  ซภันา กรัเต เตรี เทกา ||  ญีอ ์ยนัตฺ เตรี ซรัณาอี ||  โซ มิแล ยสิ แล่ห์ มิลาอี 
||๖||  สุกระวาร ปรัภ รเฮอา สมาอี ||  อาป อุปาย ซภั กีมตั ปาอี ||  คุรมุข โฮแว โซ กแร บีจาร ||  สัจ ซนัยมั      กรัณี 
แฮ การ ||  วรัต เนม นิตาปรัต ปูญา || เบน็ บูเฉ่ ซภั เป๋า แฮ ดูยา ||๗||  ฉะนิชรัวาร ซอณ ซาสตึ บีจาร ||  ห่อแม เมรา 
ป่ัรแม ซนัซาร ||  มนัมุค อนัถ่า ดูแย ป๋าย ||  ยมั ดรั บาถ่า โจทา คาย ||  คุร ปัรซาดี สดา ซุค ปาเอ ||  สจั กรัณี สาจ เลว็ 
ลาเอ ||๘||  สตัคุร เซแวห์่ เซ วดัป่ากี ||  ห่อแม มาร สจั เลว็ ลากี ||  เตแร รังค ์ราเต แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||    
     
 ตู ซุคดาตา แล่ห์ มิลาย ||  เอกสั เต ดูยา น่าฮี โกย ||  คุรมุข บูแฉ่ โซ่ฉ่ี โฮย ||๙||  ปันดฺแรห์ ทิตี แต สตั วาร ||  ม่าฮา รุตี 
อาแวห์่ วาร วาร ||  ดินสั แรณ ติแว ซนัซาร ||  อาวา  กอณ กีอา กรัตาร ||  เน่ห์จลั สาจ รเฮอา กลั ต๋าร ||  นานกั คุรมุข 
บูแฉ่ โก สบดั วจีาร ||๑o||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๓ ||  อาด ปุรัค อาเป   สริสทฺ ซาเย ||  ญีอ ์ยนัตฺ มายอา โม่ห์ ปาเย ||  
ดูแย ป๋าย ปัรปันจฺ ลาเก ||  อาแวห์่ ยาแวห์ มแร่ห์ อป่าเก ||  สตัคุร เป่ทิแอ โซ่ฉ่ี ปาย ||  ปัรปันจฺ จูแก สจั สมาย ||๑||  ยา 
แก มสัตกั ลิเคอา เลค ||  ตา แก มนั วสัเซอา ปรัภ เอก ||๑|| รเฮา ||  สริสทฺ อุปาย อาเป   ซภั เวแค ||  โกย นา เมแท 
เตแร เลแค ||  เซ็ถ ซาเถก็ เย โก กะแฮ กะฮาเอ ||  ป่ัรเม ปู่ ลา อาแว   ยาเอ ||  สตัคุร เซแว โซ ยนั บูแฉ่ ||  ห่อแม มาเร 
ตา ดรั ซู่แฉ่ ||๒||  เอกสั เต ซภั ดูยา ฮูอา ||  เอโก วรัแต อวรฺั นา บีอา ||  ดูเย เต เย เอโก ยาแณ ||  คุร แก สบดั ฮรั ดรั 
นีซาแณ ||  สัตคุร เป่เท ตา เอโก ปาเอ ||  วโิจห์ ดูยา ธาก รฮาเอ ||๓||  ยสิ ดา ซาฮิบ ดา้ฎา โฮย ||  เตส็ โน มาร นา 
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ซาแก โกย ||  ซาฮิบ กี เซวกั รแฮ่ ซรัณาอี ||  อาเป   บคัเซ เด วเดอาอี ||  เตส็ เต อูปัร น่าฮี โกย ||  กอณ ดะแร ดรั กิส 
กา โฮย ||๔||  คุรมะตี ซานตฺํ วสัแซ สะรีร ||  สบดั จีนห์ เพร็ ลแก นา ปีร ||  อาแว   นา ยาย นา ดุค ปาเอ ||  นาเม ราเต 
แซ่ฮจัยฺ สมาเอ ||  นานกั คุรมุข เวแค ฮดูร ||  เมรา ปรัภ สดั รเฮอา ป่ัรปูร ||๕||  เอก็ เซวกั เอก็ ปะรัม ปุหล่าเอ ||  อาเป   
กเร ฮรั อาป กราเอ ||  เอโก วรัแต อวรฺั นา โกย ||  มนั โรส กีแย เย ดูยา โฮย ||  สตัคุร เซเว กรัณี ซารี ||  ดรั ซาแจ 
ซาเจ วจีารี ||๖||  ทิตี วาร ซภั สบดั โซฮาเอ ||  สตัคุร เซเว ตา พลั ปาเอ ||  ทิตี วาร ซภั อาแวห์่ ยา่เฮ ||  คุร สบดั เน่ห์จลั 
สดา สจั สะมาเฮ ||  ทิตี วาร ตา ยา สจั ราเต ||  เบน็ นาแว ซภั ป่ัรแมห์ กาเจ ||๗||  มนัมุค มแร่ห์ มรั บิกตี ยา่เฮ ||  เอก 
นา เจแตห์ ดูแย โลผา่เฮ ||  อเจต ปินดี อเกอาน อนัถารฺ ||  เบน็ สบัแด เกว็ ปาเอ ปาร ||  อาป อุปาเอ อุปาวณัฮาร ||  
อาเป   กีโตน คุร วจีาร ||๘||  บฮุเต เป๋ค กแร่ห์ เปคถ่ารี ||  เป๋าว ์เป๋าว ์ป่ัรแมห์ กาจี ซารี ||  แอแท  ซุค นา อาแก โฮย ||    
     
 มนัมุค โมย อปัณา ยนมั โคย ||  สตัคุร เซเว ปะรัม จุกาเอ ||  กัร๋ ฮี อนัดรั สจั แม่ฮลั ปาเอ ||๙||  อาเป   ปูรา กเร โซ 
โฮย ||  เอห์้  ทิตี วาร ดูยา โดย ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ อั้นถฺ กบุาร ||  ทิตี วาร เซแวห์่ มุกตัถฺ กวาร ||  นานกั คุรมุข บูแฉ่ 
โซ่ฉ่ี ปาย ||  อิกตั นาม สดา รเฮอา สมาย ||๑o||๒||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ชนัตฺ ดคัณี         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มุนถฺ นเวละรีอา โกอิล อาอี  ราม ||  มทักี ดาร ตะรี ฮรั เลว็ ลาอี ราม ||  เลว็ ลาย ฮรั เซ็ว รฮี โกอิล แซ่ฮจัยฺ สบดั 
ซีการีอา ||  กรั โยร คุร แป้ห์ กรั เบนนัตี มิโลห์ สาจ เปอารีอา ||  ตัน๋ ป๋าย ปักตี เดค ปรีตมั กาม กโรถ นิวาเรอา ||  
นานกั มุนถฺ นเวล ซุนดรั เดค เป็ร ซาถ่าเรอา ||๑||  สจั นเวละรีเอ โยบนั บาลี ราม ||  เอา    นา เยา กฮี อปัเน แซ่ห์ นาลี 
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ราม ||  น่าห์ อปัเน ซงัค ์ดาซี แม ปะกตั ฮรั กี ป่าเวย ์||  อกา้ถฺ โบถฺ อกทั กะทีแอ แซ่ฮจัยฺ ปรัภ คุณ กาเวย ์||  ราม นาม 
ระสาล รซีอา รแว สาจ เปอารีอา ||  คุร สบดั ดีอา ดาน กีอา นานกา วจีารีอา ||๒||  ศิรีถรั โม่เฮอะรี เป็ร ซงัค ์ซูตี ราม 
||  คุร แก ป๋าย จะโล สาจ ซงักตีู ราม ||  ตัน๋ สาจ ซงักตีู ฮรั ซงัค ์ซูตี ซงัค ์ซะคี สเฮลีอา ||  เอก็ ป๋าย เอก็ มนั นาม 
วสัเซอา สตัคุรู   ฮมั เมลีอา ||  เดน็ แรณ กะรี นา จะซา วสิแร ซาส ซาส นิรันยฺโน ||  สบดั โยต ยะกาย ดีปัก นานกา 
ป๋อ ป่ันยะโน ||๓||  โยต สบายรีเอ ตริภวณั ซาเร  ราม ||  กทั กทั เราว ์รเฮอา อลคั อปาเร ราม ||  อลคั อปารฺ อปารฺ 
ซาจา อาป มาร มิลาอีแอ ||  ห่อแม มมัตา โลภ ยาโลห์ สบดั แมลฺ จุกาอีแอ ||  ดรั ยาย ดรัซนั กรี ป่าแณ ตารฺ 
ตารัณฮาเรอา ||  ฮรั นาม อมัฤต จาค ตริปตี นานกา อุร ต่าเรอา ||๔||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๑ ||  แม มนั เจา กะหน่า สาจ 
วกิาซี ราม ||  โม่ฮี เปรม ปิเร ปรัภ อบินาซี ราม ||  อวกิะโต ฮรั นาท นาแท่ห์ ติแซ ป่าแว โซ ทีแอ ||  กิรปาล สดา 
ดยัอาล ดาตา ยอีา อนัดรั ตูน ํยแีอ ||    
     
 แม อวรฺั กิอาน นา คิอ๋าน ปูญา ฮรั นาม อนัตรั วสั รเฮ่ ||  เป๋ค เป่าวนี์ หธั นา ยานา นานกา สจั แกห์้ รเฮ่ ||๑||  
ป่ินนะรี แรณ ปะลี ดินสั โซฮาเอ ราม ||  นิจยฺ กัร๋ ซูตรีเอ ปิรัม ยะกาเอ ราม ||  เนาว ์หาณ เนาว ์ตัน๋ สบดั ยากี อาปเณ     
เป็ร ป่าณีอา ||  ตจัยฺ กรู กปัท สุเผา ดูยา จากรี โลกาณีอา ||  แม นาม ฮรั กา ฮาร กนัเธ สาจ สบดั นีซาเณอา ||  กรั โยร 
นานกั สาจ มาแก นะดรั กรั ตุตถฺ ป่าเณอา ||๒||  ยาก สโลนะรีเอ โบแล คุรบาณี ราม ||  เยน็ ซุณ      มนัเนอะรี อกทั 
กะห่าณี ราม ||  อกทั กะห่าณี ปัด นิรบาณี โก วริะลา คุรมุข บูเฉ่ย ์||  โอห์้ สบดั สมาเอ อาป กวาเอ ตริภวณั โซ่ฉ่ี 
ซูเฉ่ย ์||  รแฮ่ อตีต อปัราํปัร ราตา สาจ มนั คุณ ซาเรอา ||  โอห์้ ปูร รเฮอา สรับ   ธาอี นานกา อุร ต่าเรอา ||๓||  แม่ฮลั 
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บุลายรีเอ ปะกตั สเน่ฮี ราม ||  คุรมตั มนั แร่ห์ซี ซีฉสั เดฮี้ ราม ||  มนั มาร รีแฉ่ สบดั ซ่ีแฉ่ ตแร โลก นาท ปะชาเณย ์
||  มนั ดีก โดลฺ นา ยาย กตั ฮี อาปณา เป็ร ยาเณย ์||  แม อาถารฺ เตรา ตู คซมั เมรา แม ตาณ ตะกีอา เตโร ||  สาจ ซูจา 
สดา นานกั คุร สบดั จะกรั นิเบโร ||๔||๒||     
 ชนัตฺ บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ มงัคลั     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมรา ฮรั ปรัภ เซแย อายอา  มนั ซุค สมาณา ราม ||  คุร ตุแธ ฮรั ปรัภ ปายอา รังค ์รลีอา มาณา ราม ||  วดัป่ากีอา 
โซหากณี ฮรั มสัตกั มาณา ราม ||  ฮรั ปรัภ ฮรั โซหาก แฮ นานกั มนั ป่าณา ราม ||๑||  นิมาเณอา ฮรั มาณ แฮ ฮรั ปรัภ 
ฮรั อาแป ราม ||  คุรมุข อาป กวายอา เน็ต ฮรั ฮรั ยาแป ราม ||  เมเร ฮรั ปรัภ ป่าแว โซ กแร ฮรั รังค ์ฮรั ราแป ราม ||  
ยนั นานกั แซ่ฮจัยฺ มิลายอา ฮรั รัส ฮรั ตร่าแป ราม ||๒||  มาณสั ยนมั ฮรั ปาอีแอ ฮรั ราวณั เวรา ราม ||  คุรมุข เมล็ 
โซหากณี รังค ์โฮย กะเณ-รา ราม ||  ยนิ มาณสั ยนมั นา ปายอา เตน็ห์ ปาก มนัเดรา ราม ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ราค ปรัภ 
นานกั ยนั เตรา ราม ||๓||  คุร ฮรั ปรัภ อกมั ดริรายอา มนั ตนั รังค ์ป่ีนา ราม ||    
     
 ปะกตั วชลั ฮรั นาม แฮ คุรมุข ฮรั ลีนา ราม ||  เบน็ ฮรั นาม นา ยวีเด เยว็ ยลั เบน็ มีนา ราม ||  สพลั ยนมั ฮรั ปายอา 
นานกั ปรัภ กีนา ราม ||๔||๑||๓||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๔ ศโลก ||  ฮรั ปรัภ สะยณั โลร ลโฮ่ มนั วสัแซ วดัปาก ||  คุร ปูแร 
เวคาเลอา นานกั ฮรั เลว็ ลาก ||๑||  ชนัตฺ ||  เมรา ฮรั ปรัภ ราวณั อาอีอา   ห่อแม บิค จ่าเก ราม ||  คุรมตั อาป มิทายอา 
ฮรั ฮรั เลว็ ลาเก ราม ||  อนัตรั กมลั ปัรกาเซอา คุร กิอานี ยาเก ราม ||  ยนั นานกั ฮรั ปรัภ ปายอา ปูแร วดัป่าเก ราม 
||๑||  ฮรั ปรัภ ฮรั มนั ป่ายอา ฮรั นาม วถ่าอี ราม ||  คุร ปูแร ปรัภ ปายอา ฮรั ฮรั เลว็ ลาอี ราม ||  อเกอาน อนัเถ่รา 
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กะเทอา โยต ปัรกะเทอาอี ราม ||  ยนั นานกั นาม อถารฺ แฮ ฮรั นาม สมาอี ราม ||๒||  ตัน๋ ฮรั ปรัภ เปอาแร ราวอีา 
ยาน ํฮรั ปรัภ ป่าอี ราม ||  อคี เปรม กะซาอีอา เยว็ บิลกั มซาอี ราม ||  คุร ปูแร ฮรั เมเลอา ฮรั รัส อาข่าอี ราม ||  ยนั 
นานกั นาม วกิเซอา ฮรั ฮรั เลว็ ลาอี ราม ||๓||  ฮมั มูรัค มุกตัถฺ มิลายอา ฮรั กิรปา ต่ารี ราม ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู ซาบาส แฮ 
เยน็ ห่อแม มารี ราม ||  ยนิห์ วดัป่ากีอา วดัปาก แฮ ฮรั ฮรั อุร ต่ารี ราม ||  ยนั นานกั นาม สล่าห์ ตู นาเม บลัฮารี ราม 
||๔||๒||๔||     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มงัคลั ซาจยฺ เป่ยอา ปรัภ อปันา กายอา ราม ||  อบินาซี วรั สุเณอา มนั อุปเยอา จายอา ราม ||  มนั ปรีต ลาแก วดัแด 
ป่าแก กบั มิลีแอ ปูรัน ปะเต ||  แซ่ห์เย  สมาอีแอ โควนิดฺ ปาอีแอ เดโฮ ซะคีเอ  โม่ห์ มเต ||  เดน็ แรณ ธาฎี กะโร 
เซวา ปรัภ กวนั ยกุตี ปายอา ||  บินวนัตฺ นานกั กแร่ห์ กิรปา แล่ห์ โม่ห์ ลรั ลายอา ||๑||  เป่ยอา สมาห์รา ฮรั รตนั 
วซ่ิาฮา ราม ||  โคย ีโคจยฺ ลถ่า ฮรั ซนัตนั ป้าฮา ราม ||  มิเล ซนัตฺ เปอาเร ดยัอา ต่าเร กะแท่ห์ อกทั บีจาโร ||  เอก็ จิต 
เอก็ มนั ติอ๋าย สุอามี ลาย ปรีต เปอาโร ||  กรั โยร ปรัภ แป้ห์ กรั เบนนัตี มิแล ฮรั ยสั ล่าฮา ||  บินวนัตฺ นานกั ดาส 
เตรา เมรา ปรัภ อะกมั อท่าฮา ||๒||    
     
 ซาฮา อะทลั กะเณอา ปูรัน ซนัโญโก ราม ||  ซุแคห์ สะมู่ห์ เป่ยอา เกยอา วโิยโก ราม ||  เมล็ ซนัตฺ อาเอ ปรัภ ติอ๋าย 
บเณ อะจรัจยฺ ยาญีอาน ํ||  เมล็ อิกะตรึ โฮเอ แซ่ฮจัยฺ โด่เอ มนั ปรีต อุปย ีมาญีอา ||  เมล็ โยต โยตี โอต โปตี ฮรั นาม 
ซภั รัส โป่โก ||  บินวนัตฺ นานกั ซภั ซนัตฺ เมลี ปรัภ กรัณ การัณ โยโก ||๓||  ปะหวนั สุห่าวรา  ตะรัต สป่ากี ราม ||  
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ปรัภ กัร๋ อายอะรา คุร จรัณี ลากี ราม ||  คุร จรัณ ลากี แซ่ฮจัยฺ ยากี สกลั อิชา ปุนนีอา ||  เมรี อาส ปูรี ซนัตฺ ตู่รี ฮรั มิเล 
กนัตฺ วชุินเนอา ||  อานนัดฺ อนัเดน็ วแยห์่ วาเย อหงั มตั มนั กี เตอากี ||  บินวนัตฺ นานกั สรัณ สุอามี ซนัตฺซงัค ์เลว็ 
ลากี ||๔||๑||  บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ปาก สุลคัณา ฮรั กนัตฺ ฮมารา ราม ||  อนัฮดั บายติรา เตส็ ตุ๋น ดรับารา ราม ||  
อนนัดฺ อนัเดน็ วแยห์่ วาเย ดินสั แรณ อุม่าฮา ||  แตห์้ โรค โศก นา ดูค เบอาแป ยนมั มรัณ นา ตา้ฮา ||  เร็ถ เซ็ถ ซุถ่า 
รัส อมัฤต ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  บินวนัตฺ นานกั บลัฮาร วนัญา ปารบรัมห์ ปราน อถ่ารา ||๑||  ซุณ      ซะคีอ ์ 
สเฮลรีโฮ เมล็ มงัคลั กาแวห์่ ราม ||  มนั ตนั เปรม กเร เตส็ ปรัภ โก ราแวห์่ ราม ||  กรั เปรม ราแวห์่ ติแซ ป่าแวห์่ 
เอก็ นิมคั ปะลกั นา เตอากีแอ ||  แกห์้ กนัธฺ ลาอีแอ แน่ห์ ลยาอีแอ จรัน รัจยฺ มนั ปากีแอ ||  ปะกตั ธะกอรี ปาย โม่แฮ 
อนตั กตัฮู นา ต่าแวห์่ ||  บินวนัตฺ นานกั เมล็ ซงัค ์ซายนั อมรั ปัดว ีปาแวห์ ||๒||  บิสมนั บิซมั ไป๋ เปค คุณ อบินาซี 
ราม ||  กรั แกห์้ ปุยา กะฮี กทั ยมั กี พาซี ราม ||  แกห์้ ปุยา ลีนีห์ ดาส กีนีห์ องักรุ อุโดต ยณายอา ||  มลนั โม่ห์ บิการ 
นาธา ดิวสั นิรมลั อายอา  ||  ดริสทฺ ต่ารี มนั เปอารี มฮ่า ดุระมตั นาซี ||  บินวนัตฺ นานกั ไป๋ นิรมลั ปรัภ มิเล อบินาซี 
||๓||  ซูรัจยฺ กิรัณ มิเล ยลั กา ยลั ฮูอา ราม ||  โยตี โยต รลี ซมัปูรัน ทีอา ราม ||  บรัมห์ ดีแซ บรัมห์ สุณีแอ เอก เอก 
วคาณีแอ ||  อาตมั ปซารา กรัณฮารา ปรัภ บินา นฮี ยาณีแอ ||  อาป กรัตา อาป ปุกตา อาป การัณ กีอา ||  บินวนัตฺ 
นานกั เซอี ยาแณห์ ยนีิห์ ฮรั รัส ปีอา ||๔||๒||    
     
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ซะคี เอา    ซะคี วสั เอา    ซะคี อะซี เป็ร กา มงัคลั กาแวห์่ ||  ตจัยฺ มาน ซะคี ตจัยฺ มาน ซะคี มตั อาปเณ     ปรีตมั 
ป่าแวห์่ ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ บิการ ดูยา เซว เอก นิรันยฺโน ||  ลกั จรัณ สรัณ ดยัอาล ปรีตมั สกลั ดุรัต บิคนัดฺโน ||  โฮย 
ดาส ดาซี ตจัยฺ อุดาซี   บฮุร บิถ่ี นา ต่าวา ||  นานกั ปัยอมัแป กแร่ห์ กิรปา ตาม มงัคลั กาวา ||๑||  อมัฤต ปริแอ กา 
นาม แม อนัถเล โท่ห์นี ||  โอห์้ โยแ่ฮ บโฮ่ ปัรการ ซุนดรั โม่ห์นี ||  โม่ห์นี มฮ่า บจิตรึ จนัจลั อเน็ก ป๋าว ดิคาเวย ์||  
โฮย ด่ีธ มีธี มแน่ห์ ลาแก นาม แลณ นา อาเวย ์||  กแร่ห์ บแนห์ ตีแร บะรัต ปูญา บาท ก่าแท โยห์่นี ||  นานกั 
ปัยอมัแป ดยัอา ต่าโรห์ แม นาม อนัถเล โท่ห์นี ||๒||  โม่ห์ อนาท ปริแอ นาท เยว็ ยาโนห์ เตว็ รัคโคห์ ||  จตุราอี 
โม่ห์ น่าเฮ รีฉ่าโว แกห์้ มุคโคห์ ||  แน่ห์ จตุร ซุฆรั สุยาน เบตี โม่ห์ นิรกนุ กุน นฮี ||  แน่ห์ รูป ตู่ป นา แนณ บงัเก 
แยห์ ป่าแว แตห์้ รัค ตุฮี ||  แย แย ยยัอาํแปห์ สกลั ยา โก กรุณาปัต กตั เกน็ ลคัโคห์ ||  นานกั ปัยอมัแป เซว เซวกั เยว็ 
ยาโนห์ เตว็ โม่ห์ รัคโคห์ ||๓||  โม่ห์ มชัลี ตุม นีร ตุจฉฺ เบน็ เกว็ สะแร ||  โม่ห์ จาตริก ตุมห์ บูนดฺ ตริปโต มุค ปแร ||  
มุค ปแร ฮแร เปอาส เมรี ญีอ ์ฮีอา ปรานปะเต ||  ลาดฺเล ลาด ลดาย ซภั แม่ห์ เมล็ ฮมารี โฮย กะเต ||  จีต จิตโว เมท็ 
อรัถ่าเร เยว็ อาส จกัว ีเดน็ จแร ||  นานกั ปัยอมัแป ปริแอ ซงัค ์เมลี มชัลี นีร นา วสีแร ||๔||  ตัน๋ ตัน๋ ฮมาเร ปาก กัร๋ 
อายอา  เป็ร เมรา ||  โซ่เฮ บงักฺ ดุอาร สักลา บนั หะรา ||  ฮรั หะรา สุอามี ซุแคห์ กามี อนดั มงัคลั รัส กะหน่า ||  นวลั 
เนาตนั น่าห์ บาลา กวนั รัสนา กนุ ปะณา ||  เมรี เซจยฺ โซ่ฮี เดค โม่ฮี สกลั แซ่ห์ซา ดุค หะรา ||  นานกั ปัยอมัแป เมรี 
อาส ปูรี มิเล สุอามี อปัราํปรา ||๕||๑||๓||    
 บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ มงัคลั   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||  ศโลก ||  ซุนดรั ซานตฺํ ดยัอาล ปรัภ สรับ   ซุคา เน็ถ 
ปีโอ ||    
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 ซุค ซากรั ปรัภ เป่ทิแอ นานกั ซุคี โหต เอห์้ ญีโอ ||๑||  ชนัตฺ ||  ซุค ซากรั ปรัภ ปาอีแอ ยบั โฮแว ป่าโก ราม ||  มานนั 
มาน วญาอีแอ ฮรั จรัณี ลาโก ราม ||  โฉด เซอานปั จาตุรี ดุระมตั บุตถฺ เตอาโก ราม ||  นานกั ปอ ซรัณาอี ราม ราย 
เทร็ โฮย สุห่าโก ราม ||๑||  โซ ปรัภ ตจัยฺ กตั ลากีแอ ยสิ เบน็ มรั ยาอีแอ ราม ||  ลาจยฺ นา อาแว   อเกอาน มตี ดุระยนั 
บิรมาอีแอ ราม ||  ปะติต ปาวนั ปรัภ เตอาก กเร กโฮ่ กตั แธห์ราอีแอ ราม ||  นานกั ปะกตั เป๋า กรั ดยัอาล กี ยวีนั ปัด 
ปาอีแอ ราม ||๒||  ศิรี  โคปาล นา *อุจแร่ห์ บลั กอีเอ โดห์จารัณ รัสนา ราม ||  ปรัภ ปะกตั วชลั แน่ห์ เซวฮี กายอา 
กาก กรัสนา ราม ||  ปะหราํ โม่ฮี ดูค นา ยาณฮี โกท โยนี บสันา ราม ||  นานกั เบน็ ฮรั อวรฺั เย จา้ห์นา บิสทา กริม 
ปัสมา ราม ||๓||  ลาย บิรโฮห์ ปักวนัตฺ ซงัเก โฮย เมล็ แบรากนั ราม ||  จนัดนั จีร สุกั้นถฺ รัสซา ห่อแม บิค เตอากนั 
ราม ||  อีต อูต แน่ห์ โดลีแอ ฮรั เซวา ยากนั ราม ||  นานกั เยน็ ปรัภ ปายอา อาปณา ซา อะทลั สห่ากนั ราม ||๔||๑||๔||  
บิลาวลั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั โคโยห์ วดัป่ากีโฮ เมล็ ซาถู่   ซงัเก ราม ||  กนุ โควนิดฺ สดั กาอีแอห์ ปารบรัมห์ แก รังเก 
ราม ||  โซ ปรัภ สดั ฮี เซวแีอ ปาอีแอห์ พลั มงัเก ราม ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ยปั อนตั ตรังเก ราม ||๑||  เอก็ เตล็ 
ประภู นา วสีแร เยน็ ซภั กิช ดีนา ราม ||  วดัป่ากี เมลาวรา คุรมุข เป็ร จีนาห์ ราม ||  บา้ห์ ปะกรั ตมั เต กา้เดอา กรั 
อปันา ลีนา ราม ||  นาม ยปัต นานกั ยแีว ซีตลั มนั ซีนา  ราม ||๒||  เกอา คุณ เตเร แกห์้ สะโก ปรัภ อนัตรัยามี ราม ||  
ซิมมรั ซิมมรั นารายแณ เป๋ย ปารฺกรามี ราม ||  กนุ กาวตั โควนิดฺ เก ซภั อิช ปุยามี ราม ||  นานกั อุถเร ยปั ฮเร ซภัฮู 
กา สุอามี ราม ||๓||  รัส ป่ินอะเร อปัเน   ราม ซงัเก เซ โลเอณ็ นีเก ราม ||  ปรัภ เปคตั อิชา ปุนนีอา เมล็ ซายนั ญี เก 
ราม ||  อมัฤต รัส ฮรั ปายอา บิเคอา รัส พีเก ราม ||  นานกั ยลั ยแลห์ สมายอา โยตี โยต มีเก ราม ||๔||๒||๕||๙||     
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 บิลาวลั กี วาร แม่ห์ลา ๔    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั อุตมั ฮรั ปรัภ กาเวอา กรั นาด บิลาวลั ราก ||  อุปเดส คุรู ซุณ      มนัเนอา ตุ๋ร มสัตกั ปูรา ปาก ||  
ซภั ดินสั แรณ คุณ อุจแร ฮรั ฮรั ฮรั อุร เลว็ ลาก ||  ซภั ตนั มนั ฮเรอา โฮยอา มนั คิเรอา ฮเรอา บาก ||  อเกอาน 
อนัเถ่รา เมท็ เกยอา คุร จานณั กิอาน จราก ||  ยนั นานกั ยแีว เดค ฮรั เอก็ นิมคั กะรี มุค ลาก ||๑||   ม: ๓ ||  บิลาวลั 
ตบั ฮี กียแีอ ยบั มุค โฮแว นาม ||  ราก นาด สบดั โซ่ห์เณ ยา ลาแก แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  ราก นาด โฉด ฮรั เซวแีอ ตา 
ดรักา้ห์ ปาอีแอ มาน ||  นานกั คุรมุข บรัมห์ บีจารีแอ จูแก มนั อภิมาน ||๒||   ปอรี ||  ตู ฮรั ปรัภ อาป อะกมั แฮ ซภั 
ตุตถฺ อุปายอา   ||  ตู อาเป   อาป วรัตะดา ซภั ยกตั สบายอา ||  ตุตถฺ อาเป   ตารี ลาอีแอ อาเป   คุณ กายอา ||  ฮรั 
ติอ่าโวห์ ปักแตห์ ดินสั ราต อนัตฺ เลย ฉะดายอา ||  เยน็ เซเวอา เตน็ ซุค ปายอา ฮรั นาม สมายอา ||๑||   ศโลก ม: ๓ ||  
ดูแย ป๋าย บิลาวลั นา โฮวยั มนัมุค ทาย นา ปาย ||  ปาคนัดฺ ปะกตั นา โฮวยั ปารบรัมห์ นา ปายอา ยาย ||  มนัฮธั 
กะรัม กมาวเณ ทาย นา โกอี ปาย ||  นานกั คุรมุข อาป บีจารีแอ วโิจห์ อาป กวาย ||  อาเป   อาป ปารบรัมห์ แฮ 
ปารบรัมห์ วสัเซอา มนั อาย  ||  ยาํมณั มรัณา กะเทอา โยตี โยต มิลาย ||๑||  ม: ๓ ||  บิลาวลั กะเรโฮ ตุมห์ เปอาเรโฮ 
เอกสั เซ็ว เลว็ ลาย ||  ยนมั มรัณ ดุค กะทีแอ สจัเจ รแฮ่ สมาย ||  สดา บิลาวลั อนนัดฺ แฮ เย จแลห์ สตัคุร ป๋าย ||  
สตัซงัคฺตี แบห์้ เป๋า กรั สดา ฮรั เก คุณ กาย ||  นานกั เซ ยนั โซ่ห์เณ เย คุรมุข เมล มิลาย ||๒||   ปอรี ||  ซภันา ยอีา เวจ็ 
ฮรั อาป โซ ปักตา กา เมต็ ฮรั ||  ซภั โกอี ฮรั แก วสั ปักตา แก อนนัดฺ กัร๋ ||  ฮรั ปักตา กา เมลี ซรับตั โซ นิซุล ยนั 
ทงัค ์ตัร๋ ||  ฮรั ซภันา กา แฮ คซมั โซ ปะกตั ยนั จิต กรั ||  ตุตถฺ อปัร โกย นา สะแก  ซภั จกัคฺ จกัคฺ ปแว จรั ||๒||     
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 ศโลก ม: ๓ ||  บรัมห์ บินแดห์ เต บราห์มณา เย จแลห์ สตัคุร ป๋าย ||  ยนิ แก ฮิรแด ฮรั วสัแซ ห่อแม โรค กวาย ||  
คุณ รแวห์่ คุณ ซงักระแฮ โยตี โยต มิลาย ||  เอส็ ยกุ แม่ห์ วริะเล บราห์มณั บรัมห์ บินแดห์ จิต ลาย ||  นานกั ยนิห์ 
โก นะดรั กเร ฮรั สจัจา เซ นาม รเฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  ม: ๓ ||  สตัคุร กี เซว นา กีตีอา สบดั นา ลโก เป๋า ||  ห่อแม โรค 
กมาวณา อตั ดีรัฆ บโฮ่ สุเอา ||  มนัฮธั กะรัม กมาวเณ เพร็ เพร็ โยนี ปาย ||  คุรมุข ยนมั สพลั แฮ ยสิ โน อาเป   เลย 
มิลาย ||  นานกั นดัรี นะดรั กเร ตา นาม ตัน๋ ปัลแล ปาย ||๒||   ปอรี ||  ซภั วเดอาอีอา ฮรั นาม เวจ็ ฮรั คุรมุข ติอ๋าอีแอ 
||  เย วสัตฺ มงักีแอ ซาอี ปาอีแอ เย นาม จิต ลาอีแอ ||  โกฮจัยฺ กลั ญีอ ์กี กีแจ สตัคุรู   ปาส ตา สรับ   ซุค ปาอีแอ ||  คุร 
ปูรา ฮรั อุปเดส เดย ์ซภั ปุค แล่ห์ ยาอีแอ ||  ยสิ ปูรัน โฮแว ลิเคอา โซ ฮรั คุณ กาอีแอ ||๓||   ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร เต 
คาลี โก นฮี เมแร ปรัภ เมล มิลาเอ ||  สตัคุร กา ดรัซนั สพลั แฮ เยฮ่า โก อิเช เตฮ้า พลั ปาเอ ||  คุร กา สบดั อมัฤต แฮ 
ซภั ตริสนา ปุค กวาเอ ||  ฮรั รัส ปี ซนัโตค โฮอา สจั วสัเซอา มนั อาเอ ||  สจั ติอ๋าย อะมรา ปัด ปายอา อนัฮดั สบดั 
วยาเอ ||  สจัโจ แดห์้ ดิส ปัสเรอา คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  นานกั ยนิ อนัดรั สจั แฮ เซ ยนั ฉะแปห์ นา กิแซ เด 
ฉะปาเอ ||๑||  ม: ๓ ||  คุร เซวา เต ฮรั ปาอีแอ ยา โก นะดรั กเรย ์||  มานสั เต เดวเต เป๋ย สจัจี ปะกตั ยสิ เดย ์||  ห่อแม 
มาร มิลายอนั คุร แก สบดั สุเจอ ์||  นานกั แซ่ห์เย  เมล็ รเฮ่ นาม วเดอาอี เดย ์||๒||   ปอรี ||  คุร สัตคุร เวจ็ นาแว กี 
วดัดี วเดอาอี ฮรั กรัแต อาป วถ่าอี ||  เซวกั ซิกข ์ซภั เวค เวค ยวีนัห์ โอนาห์ อนัดรั ฮิรแด ป่าอี ||  นินดกั ดุสทฺ 
วเดอาอี เวค นา สกนั  โอนาห์ ปรายอา ปะลา นา สุคาอี ||  เกอา โฮแว กิส ฮี กี จกัคฺ มารี ยา สจัเจ เซ็ว บณั อาอี  ||  เย 
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กลั กรัเต ป่าแว ซา เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี  ซภั จกัคฺ จกัคฺ มแร โลกาอี ||๔||   ศโลก ม: ๓ ||  ตริก เอห์้ อาซา ดูเย ป๋าว กี 
โย โม่ห์ มายอา จิต ลาเอ ||  ฮรั ซุค ปะห์ลรั เตอาเกอา นาม วซิาร ดุค ปาเอ ||    
     
 มนัมุค อเกอานี อนัถเล ยนมั มแร่ห์ เพร็ อาแว   ยาเอ ||  การัจ เซ็ถ นา โฮวนี อนัตฺ เกยอา ปัชตาเอ ||  ยสิ กะรัม โฮแว 
เตส็ สตัคุร มิแล โซ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  นาม รัตเต ยนั สดา ซุค ปาเอน็ห์ ยนั นานกั เตน็ บลั ยาเอ ||๑||  ม: ๓ ||  
อาซา มนัซา ญกั โม่ห์ณี เยน็ โม่เฮอา ซนัซาร ||  ซภั โก ยมั เก จีเร เวจ็ แฮ เยตา ซภั อาการฺ ||  หุกมี  ฮี ยมั ลกัดา โซ 
อุบแร ยสิ บคัแซ กรัตาร ||  นานกั คุร ปัรซาดี เอห์้ มนั ตาน ํตแร ยา โชแด อหงัการฺ   ||  อาซา มนัซา มาเร นิราส โฮย 
คุร สับดี วจีาร ||๒||   ปอรี ||  ยแิท ยาอีแอ ยกตั แม่ห์ ติแท ฮรั ซาอี ||  อะแก ซภั อาเป   วรัตะดา ฮรั สจัจา นิอาอี ||  
กริูอารา เก โม่ห์ พิทกีแอห์ สจั ปะกตั วเดอาอี ||  สจั ซาฮิบ สจัจา นิเอา แฮ ศิร นินดกั ชาอี ||  ยนั นานกั สจั อราเถ่อา 
คุรมุข ซุค ปาอี ||๕||   ศโลก ม: ๓ ||  ปูแร ปาก สตัคุร ปาอีแอ เย ฮรั ปรัภ บคสั กเรย ์||  โอปาวา ศิร โอเปา แฮ เนา 
ปราปัต โฮย ||  อนัดรั ซีตลั ซานตฺํ แฮ ฮิรแด สดา ซุค โฮย ||  อมัฤต คาณา แปนห์ณา นานกั นาย วเดอาอี โฮย ||๑||  ม: 
๓ ||  เอ มนั คุร กี ซิกข ์ซุณ      ปาเอห์้ คุณี นิถาน ||  ซุคดาตา เตแร มนั วสัแซ ห่อแม ยาย อภิมาน ||  นานกั นดัรี 
ปาอีแอ อมัฤต คุณี นิถาน ||๒||   ปอรี ||  ยติเน ปาตซ่าห์ ซ่าห์ ราเย คาน อุมราว  ซิกดาร แฮ ติตเน ซภั ฮรั เก กีเอ ||  โย 
กิช ฮรั กราแว โซ โอย กแร่ห์ ซภั ฮรั เก อรัทีเอ ||  โซ แอซา      ฮรั ซภันา กา ปรัภ สตัคุร แก วลั แฮ เตน็ ซภั วรัน 
จาเร คาณี ซภั สริสทฺ โกเล กรั สตัคุร อะแก การ กมาวณั โก ดีเอ ||  ฮรั เซเว กี แอซี   วเดอาอี เดโคห์ ฮรั ซนัโตห์ เยน็ 
วโิจห์ กายอา นกัรี ดุสมนั ดูต ซภั มาร กั้ดดีเอ ||  ฮรั ฮรั กิรปาล โฮอา ปะกตั ยนา อุปัร ฮรั อาปณี  กิรปา กรั ฮรั อาป 
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รัค ลีเอ ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  อนัดรั กปัท สดา ดุค แฮ มนัมุค คิอ๋าน นา ลาแก ||  ดุค เวจ็ การ กมาวณี ดุค วรัแต ดุค 
อาแก ||  กรัมี สตัคุร เป่ทีแอ ตา สจั นาม เลว็ ลาแก ||  นานกั แซ่ห์เย  ซุค โฮย อนัดฺโรห์ ปะหราํ ป๋อ ป่าแก ||๑||  ม: ๓ 
||  คุรมุข สดา ฮรั รังค ์แฮ ฮรั กา เนา มนั ป่ายอา ||    
     
 คุรมุข เวคณั โบลณา นาม ยปัต ซุค ปายอา ||  นานกั คุรมุข กิอาน ประกาเซอา ติมรั อเกอาน อนัเถรฺ  จุกายอา ||๒||  
ม: ๓ ||  มนัมุค แมเล มแร่ห์ กวาร ||  คุรมุข นิรมลั ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  ปะนตั นานกั สุโณห์ ยนั ป่าอี ||  สตัคุร 
เซเวโฮ ห่อแม มลั ยาอี ||  อนัดรั ซนัซา ดูค เวอาเป ศิร ตัน่ถ่า เน็ต มาร ||  ดูแย ป๋าย ซูเต กบัโบห์ นา ยาแกห์ มายอา 
โม่ห์ เปอาร ||  นาม นา เจแตห์ สบดั นา วจีาแร่ห์ เอห์้ มนัมุค กา บีจาร ||  ฮรั นาม นา ป่ายอา บิรทา ยนมั กวายอา 
นานกั ยมั มาร กแร่ห์ คุอาร ||๓||   ปอรี ||  ยสิ โน ฮรั ปะกตั สจั บคัซีอนั โซ สจัจา ซ่าห์ ||  เตส็ กี โม่ห์ตาย ีโลก กั้ดดา 
โห่รัต หทั นา วทั นา เวซ่าห์ ||  ปะกตั ยนา โก ซนัมุค โฮแว โซ ฮรั ราส เลย เวมุค ปัส ป้าโฮ ||  ฮรั เก นาม เก วาปารี 
ฮรั ปะกตั แฮ ยมั ยากาตี ตินา เนร นา ยาโฮ ||  ยนั นานกั ฮรั นาม ตัน๋ ลเดอา สดา เวปัรวา่ห์ ||๗||   ศโลก ม: ๓ ||  เอส็ 
ยกุ แม่ห์ ปักตี ฮรั ตัน๋ คะเทอา โฮรฺ ซภั ยกตั ปะรัม ปุหลายอา ||  คุร ปัรซาดี นาม มนั วสัเซอา อนัเดน็ นาม ติอ๋ายอา 
||  บิเคอา ม่าเฮ อุดาส แฮ ห่อแม สบดั ยลายอา ||  อาป ตเรอา กลุ อุถเร ตัน๋ ยเณดี มายอา ||  สดา แซ่ฮจัยฺ ซุค มนั 
วสัเซอา สจัเจ เซ็ว เลว็ ลายอา ||  บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเดว็ ตแร คุณ ปุเล ห่อแม โม่ห์ วถ่ายอา ||  ปันดิต ปัร ปัร โมนี 
ปุเล ดูแย ป๋าย จิต ลายอา ||  โยกี ยงักมั ซนัเนอาซี ปุเล เวณ็ คุร ตตั นา ปายอา ||  มนัมุค ดุคีเอ สดา ปะหราํ ปุเล ตินีห์ 
บิรทา ยนมั กวายอา ||  นานกั นาม รัตเต เซอี ยนั ซมัเถ่ เย อาเป   บคสั มิลายอา ||๑||  ม: ๓ ||  นานกั โซ ซาล่าฮีแอ ยสิ 
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วสั ซภั กิช โฮย ||  ติแซห์ สะเรโวห์่ ปราณีโฮ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  คุรมุข อนัตรั มนั วสัแซ สดา สดา ซุค โฮย 
||๒||   ปอรี ||  ยนีิ คุรมุข ฮรั นาม ตัน๋ นา เคยโอ เซ เดวาลีเอ ยกุ ม่าเฮ ||  โอย มงักะเด พิแร่ห์ ซภั ยกตั แม่ห์ โกอี โม่ห์ 
ทุก นา เตน็ โก ป้าเฮ ||  ปราอี บคีลี กแร่ห์ อาปณี  ปัรตีต โควนั สกัวา ป๋ี อาป ลคาเฮ ||  ยสิ ตัน๋ การัณ จุกลี กแร่ห์ โซ 
ตัน๋ จุกลี หทั นา อาแว   โอย ป่าแว ติแท ยา่เฮ ||    
     
 คุรมุข เซวกั ป๋าย ฮรั ตัน๋ มิแล ติโทห์ กรัมฮีณ แล นา สแกห์ โฮรฺ แท เดส ดิซนัตรั ฮรั ตัน๋ น่าเฮ ||๘||   ศโลก ม: ๓ ||  
คุรมุข ซนัซา มูล นา โฮวยั จินตา วิโจห์ ยาย ||  โย กิช โฮย โซ แซ่ห์เย  โฮย แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||  นานกั เตน็ กา 
อาเคอา อาป สุเณ เย เลยอนั ปันแน ปาย ||๑||  ม: ๓ ||  กาล มาร มนัซา มแน่ห์ สมาณี  อนัตรั นิรมลั เนา ||  อนัเดน็ 
ยาแก กะเด นา โซแว แซ่ห์เย  อมัฤต เปเอา ||  มีธา โบเล อมัฤต บาณี อนัเดน็ ฮรั คุณ เกา ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา สดา 
โซ่ห์เด นานกั เตน็ มิเลอา ซุค เปา ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ตัน๋ รตนั ยเวห์รี โซ คุร ฮรั ตัน๋ ฮรั ปาโซห์ เดวายอา ||  เย กิแซ 
เกห์้ ดิส อาแว   ตา โกอี เกห์้ มงัค ์เลย อแก โกอี เกห์้ เดวาเอ เอห์้ ฮรั ตัน๋ โยรฺ กีแต กิแซ นาล นา ยาย วนัดายอา ||  ยสิ 
โน สตัคุร นาล ฮรั ซรัถ่า ลาเอ เตส็ ฮรั ตัน๋ กี วนัดฺ หทั อาแว   ยสิ โน กรัแต ตุ๋ร เลค็ ปายอา ||  เอส็ ฮรั ตัน๋ กา โกอี 
สะรีก น่าฮี กิแซ กา คตั น่าฮี กิแซ แก ซีว บนัแน โรล น่าฮี เย โก ฮรั ตัน๋ กี บคีลี กเร เตส็ กา โม่ห์ ฮรั จะโฮ่ กนุดา 
เวจ็ กาลา กรายอา ||  ฮรั เก ดิเต นาล กิแซ โยรฺ บคีลี นา จลัอี เดห์้ เดห์้ เน็ต เน็ต จะเเร สวายอา ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  
ยกตั ยลนัดา รัค แล อาปณี  กิรปา ต๋าร ||  เยต็ ดุอาแร อุบแร ติแต แล่ห์ อุบาร ||  สตัคุร ซุค เวคาเลอา สจัจา สบดั 
บีจาร ||  นานกั อวรฺั นา ซุใฉ่ ฮรั เบน็ บคัซณัฮาร ||๑||  ม: ๓ ||  ห่อแม มายอา โม่ห์ณี ดูแย ลแก ยาย ||  นา เอห์้  มารี 
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นา มแร นา เอห์้  หทั วกิาย ||  คุร แก สบดั ปัรยาลีแอ ตา เอห์้  วโิจห์ ยาย ||  ตนั มนั โฮแว อุยะลา นาม วสัแซ มนั 
อาย  ||  นานกั มายอา กา มารัณ สบดั แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||๒||   ปอรี ||  สัตคุร กี วเดอาอี สตัคุร ดิตี ตุโรห์ หุกมั 
บุจฉฺ นีซาณ ||  ปุตี ป่าตีอี ยาวาอี สะกี อะแกห์้ ปิโชห์ โทล ดิธา ลาเฮโอน ซภันา กา อภิมาน ||  ยแิท โก เวแค ติแท 
เมรา สตัคุรู   ฮรั บคัสิโอส ซภั ยะฮาน ||  เย สตัคุร โน เมล็ มนัเน โซ หะลตั ปะลตั ซิแฉ่ เย เวมุค โฮแว โซ พิแร 
ปะริสทฺ ทาน ||    
     
 ยนั นานกั แก วลั โฮอา เมรา สุอามี ฮรั สะยณั ปุรัค สุยาน ||  ปอดี เป็ต เดค แก ซภั อาย  เปย สตัคุร กี แปรี ลาเฮโอน 
ซภันา เกโอห์ มโน่ห์ กมุาน ||๑o||   ศโลก ม: ๑ ||  โกอี วา่เฮ โก ลุแณ โก ปาเอ คลัฮาน ||  นานกั เอว นา ยาปัย โกอี 
คาย นิดาน ||๑||  ม: ๑ ||  ยสิ มนั วสัเซอา ตเรอา โซย ||  นานกั โย ป่าแว โซ โฮย ||๒||   ปอรี ||  ปารบรัมห์ ดยัอาล 
ซากรั ตาเรอา ||  คุร ปูแร เมฮรัวาน ปะรัม ป๋อ มาเรอา ||  กาม กโรถ บิกราล ดูต ซภั ห่าเรอา ||  อมัฤต นาม นิถาน 
กนัธฺ อุร ต่าเรอา ||  นานกั ซาถู่   ซงัค ์ยนมั มรัณ สวาเรอา           ||๑๑||   ศโลก ม: ๓ ||  ยนีิห์ นาม วซิาเรอา กเูร 
แกฮ้ณั กะฮนัห์ ||  ปันจฺ โจร ตินา กัร๋ โม่ฮนั ห่อแม อนัดรั ซนัห์ ||  ซากตั มุเธ ดุรมะตี ฮรั รัส นา ยาณนัห์ ||  ยนีิห์ 
อมัฤต ปะรัม ลุทายอา บิค เซ็ว รแจห์ ระจนัห์ ||  ดุสทา เซตี ปิระห์รี ยนั เซ็ว วาด กะรันห์ ||  นานกั ซากตั นรัก แม่ห์ 
ยมั บเถ่ ดุค สฮนัเนห์ ||  ปัยแอ กิรัต กมาวเด ยวิ ราแค่ห์ ติแว ระฮนัห์ ||๑||  ม: ๓ ||  ยนีิห์ สตัคุร เซเวอา ตาณ นิตาเณ 
เตส็ ||  ซาส กิราส สดา มนั วสัแซ ยมั โยห์่ นา สะแก  เตส็ ||  ฮิรแด ฮรั ฮรั นาม รัส เกาลา เซวกั เตส็ ||  ฮรั ดาซา กา 
ดาส โฮย ปะรัม ปะดารัท เตส็ ||  นานกั มนั ตนั ยสิ ปรัภ วสัแซ ฮอ สดั กรุบาแณ เตส็ ||  ยนิห์ โก ปูรัน ลิเคอา รัส 
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ซนัตฺ ยนา เซ็ว เตส็ ||๒||   ปอรี ||  โย โบเล ปูรา สตัคุรู   โซ ปัรเมซรั สุเณอา ||  โซอี วรัเตอา ยกตั แม่ห์ กทั กทั มุค 
ปะเณอา ||  บฮุต วเดอาอีอา ซาเฮแบ  แน่ห์ ยาฮี กะณีอา ||  สจั แซ่ฮจัยฺ อนดฺั สตัคุรู   ปาส สจัจี คุร มณีอา ||  นานกั 
ซนัตฺ สวาเร ปารบรัมห์ สจัเจ เซ็ว บเณอา ||๑๒||   ศโลก ม: ๓ ||  อปัณา อาป นา ปะชาณยั ฮรั ปรัภ ยาตา ดูรฺ ||  คุร กี 
เซวา วสิรี เกว็ มนั รแฮ่ ฮยรู ||  มนัมุค ยนมั กวายอา จู่แธ ลาลจั กรู ||  นานกั บคสั มิลายอนั สจัแจ สบดั ฮดูร ||๑||  ม: 
๓ ||  ฮรั ปรัภ สจัจา โซเฮลา คุรมุข นาม โควนิดฺ ||  อนัเดน็ นาม สล่าห์ณา  ฮรั ยปัเปอา มนั อานนัดฺ ||  วดัป่ากี ฮรั 
ปายอา ปูรัน ปัรมานนัดฺ ||  ยนั นานกั นาม สล่าเฮอา บฮุร นา มนั ตนั ป๋ังค ์||๒||     
     
 ปอรี ||  โกอี นินดกั โฮแว สตัคุรู   กา เพร็ สรัณ คุร อาแว   ||  ปิชเล กแุนห์ สัตคุร บคสั เลย สตัซงัคตั นาล รลาแว ||  
เยว็ ม่ีห์ วแุธ กะลีอา นาเลอา โท่เภอา กา ยลั ยาย ปแว เวจ็ สุรสะรี สุรสะรี มิลตั ปวติตรึ ปาวนั โฮย ยาแว ||  เอห์้ 
วเดอาอี สตัคุร นิรแวร เวจ็ เยต็ มิเลแอ ติสนา ปุค อุตแร ฮรั ซานตฺํ ตรั อาแว   ||  นานกั เอห์้ อะจรัจยฺ   เดโคห์ เมเร ฮรั 
สจัเจ ซ่าห์ กา เย สตัคุรู   โน มนัแน โซ ซภันา ป่าแว ||๑๓||๑||  ซุถ ||     
 บิลาวลั บาณี ปักตา กี ||  กะบีร ญีโอ กี    เอก โองการ สัต นาม กรัตา ปุรัค คุร ประสาด ||    
 แอโซ เอห์้ ซนัซาร เปคนา แร่ฮนั นา โกอู ปอีแฮ เร ||  ซู่เถ่ ซู่เถ่ เรก จโลห์ ตุม นะตรั กถุะกา ดิวยัแฮ เร ||๑|| รเฮา ||  
บาเร บูเฎ ตรัเน ไป่อา ซภัฮู ยมั แล ยอีแฮ เร ||  มานสั บปัรา มูซา กีโน มีจ บิลยัอา คอีแฮ เร ||๑||  ตัน่วนัตา อรั นิรถนั 
มะใน ตา กี กะชู นา กานี เร ||  รายา ปัรยา ซมั  กรั มาแร แอโซ กาล บดานี เร ||๒||  ฮรั เก เซวกั โย ฮรั ป่าเอ เตน็ห์ กี 
กะทา นิรารี เร ||  อาแวห์่ นา ยา่เฮ นา กบัฮู มรัเต ปารบรัมห์ ซงัการี เร ||๓||  ปุตรึ กลตัรึ ลชัมี มายอา เอแ้ฮ ตะโยห์ 
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ญีอ ์ยานี เร ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ มิเลแฮ ซาเร็คปานี เร ||๔||๑||  บิลาวลั ||  บิเดอา นา ปะโร บาด นฮี 
ยาโน ||  ฮรั กนุ กะทตั ซุนตฺ บอราโน ||๑||  เมเร บาบา แม บอรา ซภั คลกั แซอานี แม บอรา ||  แม บิกเรโอ บิกแร มตั 
ออรา ||๑|| รเฮา ||  อาป นา บอรา ราม กีโอ บอรา ||  สตัคุร ยาร เกยโอ ปะหราํ โมรา ||๒||  แม บิกเร อปันี มตั โคอี ||  
เมเร ปะรัม ปู่ โล มตั โกอี ||๓||  โซ บอรา โย อาป นา ปะชาแน ||  อาป ปะชาแน ตา เอแก ยาแน ||๔||  อแบห์ นา 
มาตา โซ กบัโบห์ นา มาตา ||  แกห์้ กะบีร ราแม รังค ์ราตา ||๕||๒||  บิลาวลั ||  กแร่ห์ ตจัยฺ บนั คนัดฺ ยาอีแอ จุน 
คาอีแอ กนัดา ||  อจัโยห์ บิการ นา โชดยั ปาปี มนั มนัดา ||๑||  เกว็ ชูโท แกเซ ตะโร เป่าวย์ลั เน็ถ ป่ารี ||  ราค ราค 
เมเร บีธลา ยนั สรัน ตุหม่ารี ||๑|| รเฮา ||  บิแค บิแค กี บาสฺนา ตะยอี ์แน่ห์ ยาอี ||  อเน็ก ยตนั กรั ราคีแอ เพร็ เพร็ 
ลปัทาอี ||๒||    
     
 ยรา ยวีนั โยบนั เกยอา กิช กีอา นา นีกา ||  เอห์้ ญีอะรา นิรโมลฺโก กอดี ลกั มีกา ||๓||  กโฮ่ กะบีร เมเร มาถวา ตู 
สรับ   เบอาปี ||  ตุม ซมัซรั น่าฮี ดยัอาล โม่ห์ ซมัซรั ปาปี ||๔||๓||  บิลาวลั ||  เน็ต อุธ โกรี กากรั อาแน ลีปัต ญีโอ 
เกยโอ ||  ตานา บานา กะชู นา ซู่แฉ่ ฮรั ฮรั รัส ลปัเทโอ ||๑||  ฮมาเร กลุ กอเน ราม กะเฮโอ ||  ยบั กี มาลา ลอี นิปูเต 
ตบั เต ซุค นา เป่ยโอ ||๑|| รเฮา ||  สุโนห์ ยธิานี สุโนห์ ดิรานี อะจรัจยฺ   เอก เป่ยโอ ||  ซาต ซูต เอน็ มุดีเอ โคเอ เอห์้ 
มุดีอา เกว็ นา โมยโอ ||๒||  สรับ   ซุคา กา เอก ฮรั สุอามี โซ คุร นาม ดยัโอ ||  ซนัตฺ ประห์ลาด กี แปจยฺ เยน็ ราคี 
ฮรันาคสั นคั บิดเรโอ ||๓||  กัร๋ เก เดว ปิตรั กี โชดี คุร โก สบดั เลยโอ ||  แกฮ้ตั กะบีร สกลั ปาป คนัดนั ซนัแตห์ แล 
อุถะเรโอ ||๔||๔||  บิลาวลั ||  โกอู ฮรั สะมาน นฮี รายา ||  เอ ปู่ ปัต ซภั ดิวสั จาร เก จู่เธ กะรัต ดิวายา ||๑|| รเฮา ||  เตโร 
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ยนั โฮย โซย กตั โดแล ตีน ปะหวนั ปัร ชายา ||  หาท ปซารฺ สะแก  โก ยนั โก โบลฺ สะแก  นา อนัดายา ||๑||  เจต 
อเจต มูร มนั เมเร บาเย อนัฮดั บายา ||  แกห์้ กะบีร ซนัซา ปะหราํ จูโก ตะหรู่ แปรลาด นิวายา ||๒||๕||  บิลาวลั ||  
ราค เล่โฮ ฮมั เต บิกรี ||  ซีล ตะรัม ยปั ปะกตั นา กีนี ฮอ อภิมาน เท่ด ปักรี ||๑|| รเฮา ||  อมรั ยาน ซนัจี เอห์้  กายอา 
เอห์้  มิเทอา กาจี กกัรี ||  ยแินห์ นิวาจยฺ ซาจยฺ ฮมั กีเอ ติแซห์ บิซาร อวรั ลกัรี ||๑||  ซนัเถก็ โตเ้ฮ ซ่าถ นฮี กะฮีโอ 
สรัน ปะเร ตุมรี ปักรี ||  แกห์้ กะบีร เอห์้  บินตี สุนีโอห์ มตั ก่าโล่ห์ ยมั กี คบัรี ||๒||๖||  บิลาวลั ||  ดรัมาเด ธาเฎ 
ดรับาร ||  ตุจฉฺ เบน็ สุรัต กแร โก เมรี ดรัซนั ดีแย โคลฺห์ กิวาร ||๑|| รเฮา ||  ตุม ตัน๋ ตะนี อุดาร เตอากี สระวนนัห์ 
สุนีอตั โซยสั ตุหมารฺ ||  มาโก กาเฮ รังกฺ ซภั เดโค ตุมห์ ฮี เต เมโร นิสตาร ||๑||  แยเดว็ นามา บิป สุดามา เตน็ โก 
กริปา ไป๋ แฮ อปารฺ ||  แกห์้ กะบีร ตุม ซมัรัท ดาเต จาร ปะดารัท เดต นา บาร ||๒||๗||  บิลาวลั ||  ดนัดา มุนดรา 
คินทา อาถ่ารี ||  ปะหราํ แก ป๋าย ปะแว เปคถ่ารี ||๑||    
     
 อาซนั ปวนั ดูรฺ กรั เบาเร ||  โฉด กปัท เน็ต ฮรั ปัจยฺ เบาเร ||๑|| รเฮา ||  เยห์่ ตู ยาแจห์ โซ ตริภวนั โป่กี ||  แกห์้ กะบีร 
เกซอ ญกั โยกี ||๒||๘||  บิลาวลั ||  เอน็ห์  มายอา ญกัดีส กุซาอี ตุมห์เร จรัน บิซาเร ||  กินจตั ปรีต นา อุปแย ยนั โก 
ยนั กฮ่า กแร่ห์ เบจาเร ||๑|| รเฮา ||  ตริก ตนั ตริก ตัน๋ ตริก เอห์้  มายอา ตริก ตริก มตั บุตถฺ พนันี ||  เอส็ มายอา โก 
ดริรึ กรั ราโค่ห์ บานเํถ่ อาป บะจนันี ||๑||  เกอา เคตี เกอา เลวา เดอี ปัรปันจฺ จู่ธ กมุานา ||  แกห์้ กะบีร เต อนัตฺ บิกเูต 
อายอา  กาล นิดานา ||๒||๙||  บิลาวลั ||  สะรีร สะโรวรั ป่ีตเร อาแช กมลั อนูป ||  ปะรัม โยต ปัรโคตะโม ยา แก เรค 
นา รูป ||๑||  เร มนั ฮรั ปัจยฺ ปะหราํ ตะโยห์ ญกัยวีนั ราม ||๑|| รเฮา ||  อาวตั กะชู นา ดีซยั แน่ห์ ดีแซ ยาต ||  แยห์ 
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อุปแย บินแซ ตะฮี แยเซ ปุรวนั ปาต ||๒||  มิเทอา กรั มายอา ตะย ีซุค แซ่ฮจัยฺ บีจาร ||  แกห์้ กะบีร เซวา กแร่ห์ มนั 
มัน่ฉฺ มุราร ||๓||๑o||  บิลาวลั ||  ยนมั มรัน กา ปะหราํ เกยอา โคบิด เลว็ ลากี ||  ยวีตั ซุน สะมาเนอา คุร ซาคี ยากี ||๑|| 
รเฮา ||  กาซี เต ตุ๋น อูปแย ตุ๋น กาซี ยาอี ||  กาซี พทีู ปันดิตา ตุ๋น กะฮาน ํสมาอี ||๑||  ตริกทีุ ซัน่ถฺ แม เปเคอา กทั ฮู กทั 
ยากี ||  แอซี   บุตถฺ สมาจฺรี กทั ม่าเฮ เตอากี ||๒||  อาป อาป เต ยาเนอา เตจยฺ เตจยฺ สะมานา ||  กโฮ่ กะบีร อบั ยาเนอา 
โคบิด มนั มานา ||๓||๑๑||  บิลาวลั ||  จรัน กมลั ยา แก ริแด บะแซ่ห์ โซ ยนั เกว็ โดแล เดว ||  มานอ ซภั ซุค นอ เน็ถ 
ตา แก แซ่ฮจัยฺ แซ่ฮจัยฺ ยสั โบแล เดว || รเฮา ||  ตบั เอห์้  มตั โย ซภั แม่ห์ เปแค กเุทล็ กานธฺํ ยบั โคแล เดว ||  บารัง 
บาร มายอา เต อทัแก แล นรัยา มนั โตแล เดว ||๑||  แยห์ โอห์้  ยาย ตะฮี ซุค ปาแว มายอา ตาส นา โจ่แล เดว ||  แกห์้ 
กะบีร เมรา มนั มาเนอา ราม ปรีต กีโอ แล เดว ||๒||๑๒||     
 บิลาวลั บาณี ปะกตั นามเดว ญี กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สพลั ยนมั โม โก คุร กีนา ||    
     
 ดุค บิซาร ซุค อนัตรั ลีนา ||๑||  กิอาน อนัยนั โมโก คุร ดีนา ||  ราม นาม เบน็ ยวีนั มนั ฮีนา ||๑|| รเฮา ||  นามเดย ์
ซิมรัน กรั ยานาน ํ||  ญกัยวีนั เซ็ว ญีโอ สะมานาน ํ ||๒||๑||     
 บิลาวลั บาณี รวดิาส ปะกตั กี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดาริด เดค ซภั โก หะแซ แอซี   ดะซา ฮมารี ||  อสัทฺ ดะซา เซ็ถ กรั ตแล ซภั กริปา ตุมารี ||๑||  ตู ยานตั แม กิช นฮี 
เป๋าว ์คนัดนั ราม ||  สกลั ญีอ ์ซรันากตี ปรัภ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา ||  โย เตรี ซรันากตา เตน็ น่าฮี ป๋ารฺ ||  อูจ นีจ ตุม เต 
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ตเร อาลจัยฺ ซนัซาร ||๒||  แกห์้ รวดิาส อกทั กะทา บโฮ่ กาย กรีแย ||  แยซา ตู แตซา ตุฮี เกอา อุปมา ดีแย ||๓||๑||  
บิลาวลั ||  เยห์่ กลุ ซ่าถ   แบสนอ โฮย ||  บะรัน อะบรัน รังกฺ นฮี อีซุร บิมลั บาส ยานีแอ ญกั โซย ||๑|| รเฮา ||  
บรัมห์มนั แบส ซูด อรั เคอตัตรี โดม จนัดาร มเลช มนั โซย ||  โฮย ปุนีต ปักวนัตฺ ปะยนั เต อาป ตารฺ ตาเร กลุ โดย 
||๑||  ตัน๋ โซ เกา ตัน๋ โซ เธา ตัน๋ ปุนีต กุทาํบฺ ซภั โลย ||  เยน็ ปีอา ซาร รัส ตะเย อาน รัส โฮย รัส มกนั ดาเร บิค โคย 
||๒||  ปันดิต ซูร ฉะตรึปัต รายา ปะกตั บราบรั ออร นา โกย ||  แยเซ ปุแรน ปาต รแฮ่ ยลั สมีป ป๋ัน รวดิาส ยนัเม ญกั 
โอย ||๓||๒||     
 บาณี สถัเน กี ราก บิลาวลั        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นริป กนัเนอา เก การฺแน เอก็ เป่ยอา เปคถ่ารี ||  กามารที สุอารที วา กี แปจยฺ สวารี  ||๑||  เตาว ์กุน กฮ่า ยกตั คุรา โย 
กะรัม นา นาแซ ||  ซิงห์ สรัน กตั ยาอีแอ โย ยาํบุก กราแซ ||๑|| รเฮา ||  เอก บูนดฺ ยลั การฺเน จาตริก ดุค ปาแว ||  
ปราน เกย ซากรั มิแล พนุ กาม นา อาแว   ||๒||  ปราน โย ทาเก เทร็ นฮี แกเซ บิรมาโว ||  บูด มูเอ นอกา มิแล กโฮ่ 
กาเฮ จดัด่าโว ||๓||  แม น่าฮี กชั ฮอ นฮี กิช อา้ห์  นา โมรา ||  ออซรั ลจัยา ราค เล่โฮ สถันา ยนั โตรา ||๔||๑||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก โกด จอปะเด แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||    
 เย มนั จิต อาส รัคแคห์ ฮรั อูปัร ตา มนั จินเด อเนก  อเนก  พลั ปาอี ||  ฮรั ยาแณ ซภั กิช โย ยเีอ วรัแต ปรัภ ก่าเลอา 
กิแซ กา เอก็ เตล็ นา กวาอี ||  ฮรั เตส็ กี อาส กีแย มนั เมเร โย ซภั แม่ห์ สุอามี รเฮอา สมาอี ||๑||  เมเร มนั อาซา กรั 



909 

ญกัดีส กซุาอี ||  โย เบน็ ฮรั อาส อวรั กาฮู กี กีแย ซา เน่ห์พลั อาส ซภั บิรที ยาอี ||๑|| รเฮา ||  โย ดีแซ มายอา โม่ห์ 
กทุาํบฺ ซภั มตั เตส็ กี อาส ลกั ยนมั กวาอี ||  เอน็ห์ แก กิช หาท นฮี กฮ่า กแร่ห์ เอห์้ บปัเร เอน็ห์ กา วา่เฮอา กชั นา 
วซาอี ||  เมเร มนั อาส กรั ฮรั ปรีตมั อปัเน   กี โย ตุจฉฺ ตาแร เตรา กทุาํบฺ ซภั ฉะดาอี ||๒||  เย กิช อาส อวรั กแร่ห์ 
ปัรมิตรี มตั ตูน ํยาแณห์ เตแร กิแต กมั อาอี  ||  เอห์้  อาส ปัรมิตรี เป๋า ดูยา แฮ คิน แม่ห์ จู่ธ บินสั ซภั ยาอี ||  เมเร มนั 
อาซา กรั ฮรั ปรีตมั ซาเจ กี โย เตรา ก่าเลอา ซภั ทาย ปาอี ||๓||  อาซา มนัซา ซภั เตรี เมเร สุอามี แยซี ตู อาส 
กราแวห์่ แตซี โก อาส กราอี ||    
     
 กิช กิซี แก หทั น่าฮี เมเร สุอามี แอซี   เมแร สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  ยนั นานกั กี อาส ตู ยาแณห์ ฮรั ดรัซนั เดค ฮรั 
ดรัซนั ตริปตาอี ||๔||๑||  โกด แม่ห์ลา ๔ ||  แอซา      ฮรั เซวแีอ เน็ต ติอ๋าอีแอ โย คิน แม่ห์ เกล็วคิ ซภั กเร บินาซา ||  
เย ฮรั เตอาก อวรั กี อาส กีแย ตา ฮรั เน่ห์พลั ซภั ก๋าล กวาซา ||  เมเร มนั ฮรั เซเวโฮ ซุคดาตา สุอามี ยสิ เซเวแอ ซภั 
ปุค ลฮาซา ||๑||  เมเร มนั ฮรั อูปัร กีแย ปัรหวา่ซา ||  แยห์ ยาอีแอ แตห์้ นาล เมรา สุอามี ฮรั อปันี แปจยฺ รัคแค ยนั 
ดาซา ||๑|| รเฮา ||  เย อปันี บิรทา กโฮ่ เอารา แป้ห์ ตา อาแก อปันี บิรทา บโฮ่ บฮุต กะด่าซา ||  อปันี บิรทา กโฮ่ ฮรั 
อปัเน   สุอามี แป้ห์ โย ตุมห์เร ดูค ตตักาล กะทาซา ||  โซ แอซา      ปรัภ โฉด อปันี บิรทา เอารา แป้ห์ กะฮีแอ เอารา 
แป้ห์ แกห์้ มนั ลาจยฺ มราซา ||๒||  โย ซนัซาแร เก กทุาํบฺ มิตรึ ป่าอี ดีแซ่ห์ มนั เมเร เต ซภั อปัแน สุอาย มิลาซา ||  
เยต็ เดน็ อุนห์  กา สุเอา โฮย นา อาแว   เตต็ เดน็ เนแร โก นา ดุก่าซา ||  มนั เมเร อปันา ฮรั เซว เดน็ ราตี โย ตุตถฺ  
อุปกะแร   ดูค สุคาซา  ||๓||  เตส็ กา ปัรหวา่ซา เกว็ กีแย มนั เมเร โย อนัตี ออซรั รัค นา สกาซา ||  ฮรั ยปั มนัตฺ คุร 
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อุปเดส แล ยาโปห์ เตน็ห์ อนัตฺ ฉะดาเอ ยนิห์ ฮรั ปรีต จิตาซา ||  ยนั นานกั อนัเดน็ นาม ยปัโปห์ ฮรั ซนัโตห์ เอห์้ 
ชูทณั กา ซาจา ปัรหวา่ซา ||๔||๒||  โกด แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ซิมรัต   สดา โฮย อนนัดฺ ซุค อนัตรั ซานตฺํ ซีตลั มนั อปันา ||  
แยเซ สะกตั ซูร บโฮ่ ยลัตา คุร ซสั เดเค แล่ห์ ยาย ซภั ตปันา ||๑||  เมเร มนั อนัเดน็ ติอ๋าย นาม ฮรั ยปันา ||  ยะฮา กฮ่า 
ตุจฉฺ ราแค ซภั ธาอี โซ แอซา      ปรัภ เซว สดา ตู อปันา ||๑|| รเฮา ||  ยา แม่ห์ ซภั นิถาน โซ ฮรั ยปั มนั เมเร คุรมุข 
โคจยฺ ลโฮ่ ฮรั รัตนา ||  ยนิ ฮรั ติอ๋ายอา เตน็ ฮรั ปายอา เมรา สุอามี เตน็ เก จรัณ มโล่ห์ ฮรั ดสันา ||๒||  สบดั ปะชาณ 
ราม รัส ปาโวห์ โอห์้ อูตมั ซนัตฺ เป่ยโอ บดั บดันา ||  เตส็ ยนั กี วเดอาอี ฮรั อาป วถ่าอี โอห์้ กะแท นา กิแซ กี 
กะทาอี เอก็ เตล็ เตล็ ติลนา ||๓||    
     
 ยสิ เต ซุค ปาแวห์ มนั เมเร โซ สดา ติอ๋าย เน็ต กรั ยรุนา ||  ยนั นานกั โก ฮรั ดาน เอก็ ดีแย เน็ต บะแซ่ห์ ริแด ฮรี 
โม่ห์ จรันา ||๔||๓||  โกด แม่ห์ลา ๔ ||  ยติเน ซ่าห์ ปาตซ่าห์ อุมราว  ซิกดาร จอถะรี ซภั มิเทอา จู่ธ เป๋า ดูยา ยาณ ||  
ฮรั อบินาซี สดา เทร็ เน่ห์จลั เตส็ เมเร มนั ปัจยฺ ปัรวาณ ||๑||  เมเร มนั นาม ฮรี ปัจยฺ สดา ดีบาณ ||  โย ฮรั แม่ฮลั 
ปาแว คุร บจันี เตส็ เยวดั อวรฺั น่าฮี กิแซ ดา ตาณ ||๑|| รเฮา ||  ยติเน ตัน่วนัตฺ กุลวนัตฺ มิลคัวนัตฺ ดีแซ่ห์ มนั เมเร ซภั 
บินสั ยา่เฮ เยว็ รังค ์กะซุ่มภฺ กะจาณ ||  ฮรั สตั นิรันยนั สดา เซว มนั เมเร เยต็ ฮรั ดรักา้ห์ ปาแวห์ ตู มาณ ||๒||  
บราห์มณั คตัตรี ซูด แวส จาร วรัน จาร อาสรัม แฮ โย ฮรั ติอ่าแว โซ ปัรถาน ||  เยว็ จนัดนั นิกทั วสัแซ หิรัด บปัรา 
เตว็ สตัซงัคตั เมล็ ปะติต ปัรวาณ ||๓||  โอห์้ ซภั เต อูจา ซภั เต ซูจา ยา แก ฮิรแด วสัเซอา ปักหวาน ||  ยนั นานกั เตส็ 
เก จรัน ปะคาแล โย ฮรั ยนั นีจ ยาต เซวกาณ ||๔||๔||  โกด แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั อนัตรัยามี ซภัแต วรัแต เยฮ่า ฮรั กราเอ 
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เตฮ้า โก กรัรีแอ ||  โซ แอซา      ฮรั เซว สดา มนั เมเร โย ตุตถฺโน ซภั ดู รัค ลอีแอ ||๑||  เมเร มนั ฮรั ยปั ฮรั เน็ต 
ปะรัยแอ ||  ฮรั เบน็ โก มาร ยวีาล นา ซาแก ตา เมเร มนั กาเอต็ กะรีอแ์อ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ปัรปันจฺ กีอา ซภั กรัแต เวจ็ 
อาเป   อาปณี  โยต ตะรีอแ์อ ||  ฮรั เอโก โบแล ฮรั เอก บุลาเอ คุร ปูแร ฮรั เอก ดิคยัแอ ||๒||  ฮรั อนัตรั นาเล บา้ฮรั 
นาเล กโฮ่ เตส็ ปาโซห์ มนั เกอา โจรีอแ์อ ||  เน่ห์กปัท เซวา กีแย ฮรั เกรี ตาน ํเมเร มนั สรับ   ซุค ปอีแอ ||๓||  ยสิ แด 
วสั ซภั กิช โซ ซภั ดู วดัดา โซ เมเร มนั สดา เต่อีแอ ||  ยนั นานกั โซ ฮรั นาล แฮ เตแร ฮรั สดา ติอ๋าย ตู ตุตถฺ เลย 
ฉะดีอแ์อ ||๔||๕||  โกด แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ดรัซนั โก เมรา มนั บโฮ่ ตปัแต เยว็ ตริคาวนัตฺ เบน็ นีร ||๑||  เมแร มนั เปรม 
ลโก ฮรั ตีร ||  ฮมัรี เบดนั ฮรั ปรัภ ยาแน เมเร มนั อนัตรั กี ปีร ||๑|| รเฮา ||  เมเร ฮรั ปรีตมั กี โกอี บาต สุนาแว โซ 
ป่าอี โซ เมรา บีร ||๒||    
     
 เมล็ เมล็ ซะคี คุณ กโฮ่ เมเร ปรัภ เก เล สตัคุร กี มตั ต๋ีรฺ ||๓||  ยนั นานกั กี ฮรั อาส ปุยาโวห์่ ฮรั ดรัซนั ซานตฺํ สะรีร 
||๔||๖||  ฉะกา ๑ ||     
 ราก โกด แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซภั กรัตา ซภั ปุกตา ||๑|| รเฮา ||  ซุนโต กรัตา เปคตั กรัตา ||  อะดริสโท กรัตา ดริสโท กรัตา ||  โอปัต กรัตา ปัรโล 
กรัตา ||  เบอาปัต กรัตา อะลิปโต   กรัตา ||๑||  บกัโต กรัตา บูฉตั กรัตา ||  อาวตั กรัตา ยาต ป๋ี กรัตา ||  นิรกนุ กรัตา 
ซรัคุน กรัตา ||  คุร ประสาด นานกั ซมัดริสทา ||๒||๑||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  พาเกโอ มีน กะเป็ก กี นิอาอี ตู *อุรัจฉฺ 
รเฮโอ กะซุ่มภายเล ||  ปัก ต่าแรห์ ซาส เลแค แล ตอ อุถฺแรห์  ฮรั คุณ กายเล ||๑||  มนั สมจัฉฺ  โฉด อาวายเล  ||  อปัเน 
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แร่ฮนั โก ธอรฺ นา ปาแวห์ กาเอ ปัร แก ยายเล ||๑|| รเฮา ||  เยว็ แมกลั อินดรี รัส ปเรเรโอ ตู ลาก ปะเรโอ กทุาํบายเล 
||  เยว็ ปังคี อิกะตรึ โฮย เพร็ บิชุแร เทร็ ซงัคตั ฮรั ฮรั ติอ๋ายเล ||๒||  แยเซ มีน รสนั ซาดฺ บินเซโอ โอห์้ มูธอ มูร 
โลผา่ยเล ||  ตู โฮอา ปันจฺ วาส แวรี แก ชูแทห์ ปัร ซรันายเล ||๓||  โฮโอ กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั ซภั ตุมห์เร ญีอ ์
ยนัตายเล ||  ปาโว ดาน สดา ดะรัส เปคา เมล็ นานกั ดาส ดะซายเล ||๔||๒||    
 ราก โกด แม่ฮลั ๕ จอปะเด กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ญีอ ์ปราน กีเอ เยน็ ซาจยฺ ||  มาที แม่ห์ โยต รัคคี นิวาจยฺ ||  บรัตนั โก ซภั กิช โป่ยนั โป่กาย ||  โซ ปรัภ ตจัยฺ มูเร กตั 
ยาย ||๑||  ปารบรัมห์ กี ลาโก เซว ||  คุร เต ซุแฉ่ นิรันยนั เดว ||๑|| รเฮา ||  เยน็ กีเอ รังค ์อเน็ก ปัรการ ||  โอปัต ปัรโล 
นิมคั มะฉาร ||  ยา กี กตั เมต็ กฮี นา ยาย ||  โซ ปรัภ มนั เมเร สดา ติอ๋าย ||๒||  อาย  นา ยาแว เน่ห์จลั ตะนี ||  เบอนัตฺ 
กนุา ตา เก เกตกั กะนี ||    
     
 ลาล นาม ยา แก ปะเร ปันด๋าร ||  สกลั กะทา เดแว อาถารฺ ||๓||  สตั ปุรัค ยา โก แฮ เนา ||  มิแท่ห์ โกท อกัข ์นิมคั ยสั 
เกา ||  บาล สคาอี ปักตนั โก มีต ||  ปราน อถารฺ นานกั เห็ต จีต ||๔||๑||๓||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ซงัค ์กีโน บิวฮาร ||  
นาโม ฮี เอส็ มนั กา อถารฺ ||  นาโม ฮี จิต กีนี โอท ||  นาม ยปัต มิแท่ห์ ปาป โกท ||๑||  ราส ดีอี ฮรั เอโก นาม ||  มนั 
กา อิสทฺ คุร ซงัค ์คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||  นาม ฮมาเร ญีอ ์กี ราส ||  นาโม ซงักี ยตั กตั ยาต ||  นาโม ฮี มนั ลากา มีธา ||  ยลั 
ทลั ซภั แม่ห์ นาโม ดีธา ||๒||  นาเม ดรักา้ห์ มุค อุยะเล ||  นาเม สกัเล กลุ อุถเร ||  นาม ฮมาเร การัจ ซ่ีถ ||  นาม ซงัค ์
เอห์้ มนูอา ก้ีถ ||๓||  นาเม ฮี ฮมั นิรภอ เป๋ย ||  นาเม อาวนั ยาวนั รเฮ่ ||  คุร ปูแร เมเล คุณ ตาส ||  กโฮ่ นานกั ซุค 
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แซ่ฮจัยฺ นิวาส ||๔||๒||๔||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  นิมาเน โก โย เดโต มาน ||  สกลั ปู่ เค โก กรัตา ดาน ||  กรัภ โก๋ร แม่ห์ 
ราคณัฮาร ||  เตส็ ธากรั โก สดา นมสัการ ||๑||  แอโซ ปรัภ มนั ม่าเฮ ติอ๋าย ||  กทั เอาฆทั ยตั กะแตห์ สฮาย ||๑|| รเฮา 
||  รังกฺ เรา ยา แก เอก สะมาน ||  กีท หสัตฺ สกลั ปูราน ||  บีโอ ปูช นา มสัลตั ตะแร ||  โย กิช กแร โซ อาแปห์ กแร 
||๒||  ยา กา อนัตฺ นา ยานสั โกย ||  อาเป   อาป นิรันยนั โซย ||  อาป อการ อาป นิรังการ ||  กทั กทั กทั ซภั กทั อาถารฺ 
||๓||  นาม รังค ์ปะกตั เป๋ย ลาล ||  ยสั กรัเต ซนัตฺ สดา นิฮาล ||  นาม รังค ์ยนั รเฮ่ อะขาย ||  นานกั เตน็ ยนั ลาแก ปาย 
||๔||๓||๕||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  ยา แก ซงัค ์เอห์้ มนั นิรมลั ||  ยา แก ซงัค ์ฮรั ฮรั ซิมรัน ||  ยา แก ซงัค ์เกล็บิค โฮเอ 
นาซ ||  ยา แก ซงัค ์ริแด ปัรกาซ ||๑||  เซ ซนัตนั ฮรั เก เมเร มีต ||  เกวลั นาม กาอีแอ ยา แก นีต ||๑|| รเฮา ||  ยา แก 
มนัตรึ ฮรั ฮรั มนั วสัแซ ||  ยา แก อุปเดส ปะรัม ป๋อ นะแซ ||  ยา แก กีรัต นิรมลั ซาร ||  ยา กี เรน บานแํช ซนัซาร 
||๒||  โกท ปะติต ยา แก ซงัค ์อุถาร ||  เอก นิรังการ ยา แก นาม อถารฺ ||  สรับ   ยอีาน ํกา ยาแน เป๋ว ||  กริปา นิถาน 
นิรันยนั เดว็ ||๓||  ปารบรัมห์ ยบั เป๋ย กริปาล ||  ตบั เป่เท คุร ซ่าถ ดยัอาล ||    
     
 เดน็ แรณ นานกั นาม ติอ๋าเอ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ฮรั นาเอ ||๔||๔||๖||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  คุร กี มูรัต มนั แม่ห์ 
คิอ๋าน ||  คุร แก สบดั มนัตรึ มนั มาน ||  คุร เก จรัน ริแด แล ต่าโร ||  คุร ปารบรัมห์ สดา นมสักาโร ||๑||  มตั โก 
ปะรัม ปุแล ซนัซาร ||  คุร เบน็ โกย นา อุตรัส ปารฺ ||๑|| รเฮา ||  ปู่ เล โก คุร มารัก ปายอา ||  อวรั เตอาก ฮรั ปักตี 
ลายอา ||  ยนมั มรัน กี ตราส มิทาอี ||  คุร ปูเร กี เบอนัตฺ วดาอี ||๒||  คุร ประสาด อูรัถ กมลั บิกาซ ||  อนัถฺการ แม่ห์ 
เป่ยอา ประกาซ ||  เยน็ กีอา โซ คุร เต ยาเนอา ||  คุร กิรปา เต มุกตัถฺ มนั มาเนอา ||๓||  คุร กรัตา คุร กรัแณ โยก ||  คุร 
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ปัรเมซรั แฮ ป๋ี โหก ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ เอแ้ฮ ยนาอี ||  เบน็ คุร มุกตั นา ปาอีแอ ป่าอี ||๔||๕||๗||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  
คุรู คุรู คุร กรั มนั โมรฺ ||  คุรู บินา แม น่าฮี โฮรฺ ||  คุร กี เทก รโฮ่ เดน็ ราต ||  ยา กี โกย นา เมแท ดาต ||๑||  คุร 
ปัรเมซรั เอโก ยาณ ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ปัรวาณ ||๑|| รเฮา ||  คุร จรัณี ยา กา มนั ลาแก ||  ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา 
ป่าแก ||  คุร กี เซวา ปาเอ มาน ||  คุร อูปัร สดา กรุบาน ||๒||  คุร กา ดรัซนั เดค นิฮาล ||  คุร เก เซวกั กี ปูรัน ก๋าล ||  
คุร เก เซวกั โก ดุค นา เบอาแป ||  คุร กา เซวกั แดห์้ ดิส ยาแป ||๓||  คุร กี แม่ห์มา กะทนั นา ยาย ||  ปารบรัมห์ คุร 
รเฮอา สมาย ||  กโฮ่ นานกั ยา เก ปูเร ปาก ||  คุร จรัณี ตา กา มนั ลาก ||๔||๖||๘||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เมรี ปูญา คุร 
โคบินดฺ ||  คุร เมรา ปารบรัมห์ คุร ปักวนัตฺ ||  คุร เมรา เดว็ อลคั อเป๋ว ||  สรับ   ปูญ จรัน คุร เซ็ว ||๑||  คุร เบน็ อวรั 
น่าฮี แม เทา ||  อนัเดน็ ยปัโป คุรู คุร เนา ||๑|| รเฮา ||  คุร เมรา กิอาน คุร ริแด คิอ๋าน ||  คุร โคปาล ปุรัค ปักหวาน ||  
คุร กี สรัณ รโฮ่ กรั โยรฺ ||  คุรู บินา แม น่าฮี โฮรฺ ||๒||  คุร โบฮิท ตาเร เป๋าว ์ปารฺ ||  คุร เซวา ยมั เต ฉุทการ ||  
อนัถฺการ แม่ห์ คุร มนัตรึ อุยารา ||  คุร แก ซงัค ์สกลั นิสตารา ||๓||  คุร ปูรา ปาอีแอ วดัป่ากี ||  คุร กี เซวา ดูค นา ลากี 
||  คุร กา สบดั นา เมแท โกย ||  คุร นานกั นานกั ฮรั โซย ||๔||๗||๙||    
     
 โกด แม่ห์ลา ๕ ||  ราม ราม ซงัค ์กรั บิวฮาร ||  ราม ราม ราม ปราน อถารฺ ||  ราม ราม ราม กีรตนั กาย ||  รมตั ราม 
ซภั รเฮโอ สมาย ||๑||  ซนัตฺ ยนา เมล็ โบโล่ห์ ราม ||  ซภั เต นิรมลั ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา ||  ราม ราม ตัน๋ ซนัจฺ    
ปันด๋าร ||  ราม ราม ราม กรั อาฮาร ||  ราม ราม วซีรั นฮี ยาย ||  กรั กิรปา คุร ดีอา บตาย ||๒||  ราม ราม ราม สดา 
สฮาย ||  ราม ราม ราม เลว็ ลาย ||  ราม ราม ยปั นิรมลั เป๋ย ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค เกย ||๓||  รมตั ราม ยนมั มรัณ 
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นิวาแร ||  อุจรัต ราม แป๋ ปารฺ อุตาแร ||  ซภั เต อูจ ราม ปัรกาซ ||  เน็ส บาซุร ยปั นานกั ดาส ||๔||๘||๑o||  โกด 
แม่ห์ลา ๕ ||  อุน  โก คซมั กีนี ธากฮาเร ||  ดาส ซงัค ์เต มาร บิดาเร ||  โคบินดฺ ปะกตั กา แม่ฮลั นา ปายอา ||  ราม 
ยนา เมล็ มงัคลั กายอา ||๑||  สกลั สริสทฺ เก ปันจฺ ซิกดาร ||  ราม ปะกตั เก ปานีฮาร ||๑|| รเฮา ||  ยกตั ปาส เต เลเต 
ดาน ||  โคบินดฺ ปะกตั โก กแร่ห์ สลาม ||  ลูท เล่ห์ ซากตั ปัต โคแวห์ ||  ซ่าถ ยนา ปัก มลั มลั โต่แวห์่ ||๒||  ปันจฺ ปูต 
ยเณ เอก็ มาย ||  *อุตปุจยฺ เคลฺ กรั ยกตั เวอาย ||  ตีน คุณา แก ซงัค ์รัจ รัสเซ ||  เอน็ โก โฉด อูปัร ยนั บะเซ ||๓||  กรั 
กิรปา ยนั ลีเอ ฉะดาย ||  ยสิ เก เซ เตน็ รัคเค หะทาย ||  กโฮ่ นานกั ปะกตั ปรัภ ซาร ||  เบน็ ปักตี ซภั โฮย คุอาร 
||๔||๙||๑๑||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  กลั กะเลส มิเท ฮรั นาย ||  ดุค บินเซ ซุค กีโน เธา ||  ยปั ยปั อมัฤต นาม อะข่าเอ ||  
ซนัตฺ ประสาด สกลั พลั ปาเอ ||๑||  ราม ยปัต ยนั ปารฺ ปะเร ||  ยนมั ยนมั เก ปาป ฮเร ||๑|| รเฮา ||  คุร เก จรัน ริแด อุร 
ต่าเร ||  อคนั ซากรั เต อุตเร ปาเร ||  ยนมั มรัณ ซภั มิที อุปาถฺ   ||  ปรัภ เซ็ว ลากี แซ่ฮจัยฺ สมาถ ||๒||  ทาน ทนนัตรั 
เอโก สุอามี ||  สกลั กะทา กา อนัตรัยามี ||  กรั กิรปา ยา โก มตั เดย ์||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ กา เนา เลย ์||๓||  ยา แก อนัตรั 
วสัแซ ปรัภ อาป ||  ตา แก ฮิรแด โฮย ประกาซ ||  ปะกตั ป๋าย ฮรั กีรตนั กรีแอ ||  ยปั ปารบรัมห์ นานกั นิสตะรีแอ 
||๔||๑o||๑๒||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 คุร เก จรัน กมลั นมสัการ ||  กาม กโรถ เอส็ ตนั เต มาร ||  โฮย รฮีแอ สกลั กี รีนา ||  กทั กทั รมยัอา ซภั แม่ห์ จีนา 
||๑||  เอน็ เบถ็ รโม่ห์ โคปาล โคบินดฺ ||  ตนั ตัน๋ ปรัภ กา ปรัภ กี ยนิดฺ ||๑|| รเฮา ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั เก คุณ เกา ||  ญีอ ์
ปราน โก เอแ้ฮ สุเอา ||  ตจัยฺ อภิมาน ยาน ปรัภ ซงัค ์||  ซ่าถ ประสาด ฮรั เซ็ว มนั รังค ์||๒||  เยน็ ตูน ํกีอา เตส็ โก 
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ยาน ||  อาแก ดรักา้ห์ ปาแว มาน ||  มนั ตนั นิรมลั โฮย นิฮาล ||  รัสนา นาม ยปัต โคปาล ||๓||  กรั กิรปา เมเร ดีน 
ดยัอาลา ||  ซาถู่   กี มนั มงัแก รวาลา ||  โฮโอ ดยัอาล เดโฮ ปรัภ ดาน ||  นานกั ยปั ยแีว ปรัภ นาม ||๔||๑๑||๑๓||  โกด 
แม่ห์ลา ๕ ||  ตู่ป ดีป เซวา โคปาล ||  อเน็ก บาร บนัดนั กรัตาร ||  ปรัภ กี สรัณ กะฮี ซภั เตอาก ||  คุร สุประซนั เป๋ย 
วดั ปาก ||๑||  อาธ แป้ฮรั กาอีแอ โคบินดฺ ||  ตนั ตัน๋ ปรัภ กา ปรัภ กี ยนิดฺ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั คุณ รมตั เป๋ย อานนัดฺ ||  
ปารบรัมห์ ปูรัน บคัซนัดฺ ||  กรั กิรปา ยนั เซวา ลาเอ ||  ยนมั มรัณ ดุค เมท มิลาเอ ||๒||  กะรัม ตะรัม เอห์้ ตตั กิอาน ||  
ซ่าถซงัค ์ยปัปีแอ ฮรั นาม ||  ซากรั ตรั โบฮิท ปรัภ จรัณ ||  อนัตรัยามี ปรัภ การัณ กรัณ ||๓||  ราค ลีเอ อปันี กิรปา 
ต๋าร ||  ปันจฺ ดูต ป่าเก บิกราล ||  ยแูอ ยนมั นา กบัฮู ฮาร ||  นานกั กา องัค ์กีอา กรัตาร ||๔||๑๒||๑๔||  โกด แม่ห์ลา ๕ 
||  กรั กิรปา ซุค อนดั กเรย ์||  บาลกั ราค ลีเอ คุรเทว ||  ปรัภ กิรปาล ดยัอาล โคบินดฺ ||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล บคัซินดฺ ||๑||  
เตรี สรัณ ปรัภ ดีน ดยัอาล ||  ปารบรัมห์ ยปั สดา นิฮาล ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ดยัอาล ดูซรั โกอี น่าฮี ||  กทั กทั อนัตรั 
สรับ   สมาฮี ||  อปัเน ดาส กา หะลตั ปะลตั สวาแร ||  ปะติต ปาวนั ปรัภ บิรัด ตุหม่าแร ||๒||  ออคถั โกท ซิมมรั 
โคบินดฺ ||  ตนัตฺ มนัตฺ ปะยแีอ ปักวนัตฺ ||  โรค โศก มิเท ปรัภ ติอ๋าเอ ||  มนั บานชํตั ปูรัน พลั ปาเอ ||๓||  กะรัน การัน 
ซมัรัท ดยัอาร ||  สรับ   นิถาน มฮ่า บีจาร ||  นานกั บคสั ลีเอ ปรัภ อาป ||  สดา สดา เอโก ฮรั ยาป ||๔||๑๓||๑๕||  โกด 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ เมเร มีต ||    
     
 นิรมลั โฮย ตุหม่ารา จีต ||  มนั ตนั กี ซภั มิแท บลาย ||  ดูค อนัเถ่รา สกัลา ยาย ||๑||  ฮรั คุณ กาวตั ตรีแอ ซนัซาร ||  
วดั ป่ากี ปาอีแอ ปุรัค อปารฺ ||๑|| รเฮา ||  โย ยนั กแร กีรตนั โคปาล || เตส็ โก โป้ห์ นา สะแก  ยมักาล ||  ญกั แม่ห์ 
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อายอา  โซ ปัรวาณ || คุรมุข อปันา คซมั ปะชาณ ||๒||  ฮรั คุณ กาแว ซนัตฺ ประสาด ||  กาม กโรถ มิแท่ห์ อุนมาด ||  
สดา ฮยรู ยาณ ปักวนัตฺ ||  ปูเร คุร กา ปูรัน มนัตฺ ||๓||  ฮรั ตัน๋ คาท กีเอ ปันด๋าร ||  เมล็ สตัคุร ซภั กาจยฺ สวาร ||  ฮรั เก 
นาม รังค ์ซงัค ์ยากา ||  ฮรั จรัณี นานกั มนั ลากา ||๔||๑๔||๑๖||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  เป๋าว ์ซากรั โบฮิท ฮรั จรัณ ||  
ซิมรัต    นาม น่าฮี เพร็ มรัณ ||  ฮรั คุณ รมตั น่าฮี ยมั ปันทฺ ||  มฮ่า บีจาร ปันจฺ ดูแตห์ มนัทฺ ||๑||  ตอ ซรัณาอี ปูรัน 
นาท ||  ยนัตฺ อปัเน โก ดีแยห์่ หาท ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต ซาสตรึ เบด ปุราณ ||  ปารบรัมห์ กา กแร่ห์ วเคอาณ ||  โยกี ยตี 
แบสโน รามดาสฺ ||  เมต็ น่าฮี บรัมห์ อบินาส ||๒||  กรัณ ปล่าห์ กแร่ห์ เศว็ เดว ||  เตล็ นฮี บูแฉ่ห์ อลคั อเป่ว ||  เปรม 
ปะกตั ยสิ อาเป   เดย ์||  ญกั แม่ห์ วริะเล เกอี เกย ์||๓||  โม่ห์ นิรคุณ คุณ กิชฮู น่าเฮ ||  สรับ   นิถาน เตรี ดริสที ม่าเฮ ||  
นานกั ดีน ยาแจ เตรี เซว ||  กรั กิรปา ดีแย คุรเทว ||๔||๑๕||๑๗||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ กา ลีอา ตะรัต บิดาโร ||  
ซนัตฺ กา นินดกั อกาซฺ เต ทาโร ||  ซนัตฺ โก ราโค อปัเน ญีอ ์นาล ||  ซนัตฺ อุถ่าโร ตตัคิณ ตาล ||๑||  โซอี ซนัตฺ เย 
ป่าแว ราม ||  ซนัตฺ โคบินดฺ แก เอแก กาม ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ แก อูปัร เดย ์ปรัภ หาท ||  ซนัตฺ แก ซงัค ์บแซ เดน็ ราต ||  
ซาส ซาส ซนัแตห์ ปรัตปาล ||  ซนัตฺ กา โดคี ราจยฺ เต ทาล ||๒||  ซนัตฺ กี นินดา กแร่ห์ นา โกย ||  โย นินแด เตส็ กา 
ปะตนั โฮย ||  ยสิ โก ราแค ศิรยนัฮาร ||  จกัคฺ มาโร สกลั ซนัซาร ||๓||  ปรัภ อปัเน กา เป่ยอา บิสาส ||  ญีโอ เป็นดฺ 
ซภั เตส็ กี ราส ||  นานกั โก อุปย ีปัรตีต ||  มนัมุค ฮาร คุรมุข สดั ยตี ||๔||๑๖||๑๘||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  นาม นิรันยนั 
นีร นราเอณ็ ||  รัสนา ซิมรัต   ปาป บิลาเอณ็ ||๑|| รเฮา ||    
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 นาราเอณ็ ซภั ม่าเฮ นิวาส ||  นาราเอณ็ กทั กทั ปัรกาซ ||  นาราเอณ็ แกห์้เต นรัก นา ยา่เฮ ||  นาราเอณ็ เซว สกลั พลั 
ป้าเฮ ||๑||  นาราเอณ็ มนั ม่าเฮ อถารฺ ||  นาราเอณ็ โบฮิท ซนัซาร ||  นาราเอณ็ แกฮ้ตั ยมั ปาก ปลาเอณ็ ||  นาราเอณ็ 
ดนัตฺ ป่าเน ดาอิณ ||๒||  นาราเอณ็ สดั สดั บคัซินดฺ ||  นาราเอณ็ กีเน ซูค อนนัดฺ ||  นาราเอณ็ ประกทั กีโน ปัรตาป ||  
นาราเอณ็ ซนัตฺ โก มาอี บาป ||๓||  นาราเอณ็ ซ่าถซงัค ์นราเอณ็ ||  บารัง บาร นราเอณ็ กาเอณ็ ||  บสัตฺ อะโกจรั คุร 
เมล็ ลฮี ||  นาราเอณ็ โอท นานกั ดาส กะฮี ||๔||๑๗||๑๙||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก ราแค ราคณัฮาร ||  เตส็ กา องัค ์
กเร นิรังการ ||๑|| รเฮา ||  มาต กรัภ แม่ห์ อคนั นา โยแ่ฮ ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ นา โป้แฮ ||  ซ่าถซงัค ์ยแป นิรังการ 
||  นินดกั แก โม่ห์ ลาแก ชาร ||๑||  ราม กะวจั ดาส กา ซนันาห์ ||  ดูต ดุสทฺ เตส็ โปฮตั น่าเฮ ||  โย โย กรับ กเร โซ 
ยาย ||  กะรีบ ดาส กี ปรัภ ซรัณาย ||๒||  โย โย สรัณ ปัยอา ฮรั ราย ||  โซ ดาส รเคอา อปัแณ กนัธฺ ลาย ||  เย โก บฮุต 
กเร อหงัการฺ   ||  โอห์้ คิน แม่ห์ รุลตา คาก ูนาล ||๓||  แฮ ป๋ี ซาจา โฮวณัฮาร ||  สดา สดา ยานอีํ บลัฮารฺ ||  อปัเณ ดาส 
รัคเค กิรปา ต๋าร ||  นานกั เก ปรัภ ปราณ อถารฺ ||๔||๑๘||๒o||  โกด แม่ห์ลา ๕ ||  อะจรัจยฺ กะทา มฮ่า อนูป || ปราตมา 
ปารบรัมห์ กา รูป || รเฮา ||  นา เอห์้ บูดฎา นา เอห์้ บาลา ||  นา เอส็ ดูค นฮี ยมั ยาลา ||  นา เอห์้ บินแซ นา เอห์้ ยาย ||  
อาด ยกุาดี รเฮอา สมาย ||๑||  นา เอส็ อุซนั นฮี เอส็ ซีต ||  นา เอส็ ดุสมนั นา เอส็ มีต ||  นา เอส็ ฮรัค นฮี เอส็ โศก ||  
ซภั กิช เอส็ กา เอห์้ กรัแน โยก ||๒||  นา เอส็ บาป นฮี เอส็ มายอา ||  เอห์้ อปัราํปัร โห่ตา อายอา  ||  ปาป ปุน กา เอส็ 
เลป นา ลาแก ||  กทั กทั อนัตรั สดั ฮี ยาแก ||๓||  ตีน คุณา เอก็ สะกตั อุปายอา   ||  มฮ่า มายอา ตา กี แฮ ชายอา ||  
อะชลั อเชด อเปด ดยัอาล ||  ดีน ดยัอาล สดา กิรปาล ||  ตา กี กตั เมต็ กะชู นา ปาย ||  นานกั ตา แก บลั บลั ยาย 
||๔||๑๙||๒๑||        
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 โกด แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตนั แก บลัฮาแร เยา ||  ซนัตนั แก ซงัค ์ราม กนุ เกา ||  ซนัตฺ ประสาด เกล็วคิ ซภั เกย ||  ซนัตฺ 
สรัณ วดัป่ากี เปย ||๑||  ราม ยปัต กชั บิฆนั นา เวอาแป ||  คุร ประสาด อปันา ปรัภ ยาแป ||๑|| รเฮา ||  ปารบรัมห์ ยบั 
โฮย ดยัอาล ||  ซาถู่   ยนั กี กแร รวาล ||  กาม กโรถ เอส็ ตนั เต ยาย ||  ราม รตนั วสัแซ มนั อาย  ||๒||  สพลั ยนมั 
ตาน ํกา ปัรวาณ ||  ปารบรัมห์ นิกทั กรั ยาณ ||  ป๋าย ปะกตั ปรัภ กีรตนั ลาแก ||  ยนมั ยนมั กา โซยอา ยาแก ||๓||  
จรัน กมลั ยา กา อาถารฺ ||  คุณ โควนิดฺ โรน ํสจั วาปาร ||  ดาส ยนา กี มนัซา ปูร ||  นานกั ซุค ปาแว ยนั ตู๋ร 
||๔||๒o||๒๒||๖||๒๘||     
 ราก โกด อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กรั นมสัการ ปูเร คุรเทว ||  สพลั มูรัต สพลั ยา กี เซว ||  อนัตรัยามี ปุรัค บิถ่าตา ||  อาธ แป้ฮรั นาม รังค ์ราตา ||๑||  
คุร โคบินดฺ คุรู โคปาล ||  อปัเน ดาส โก ราคณัฮาร ||๑|| รเฮา ||  ปาตซ่าห์ ซ่าห์ อุมเรา  ปะตีอาเอ ||  ดุสทฺ อหงัการี  
มาร ปะจาเอ ||  นินดกั แก มุค กีโน โรค ||  แย แย การ กแร ซภั โลก ||๒||  ซนัตนั แก มนั มฮ่า อนนัดฺ ||  ซนัตฺ ยแปห์ 
คุรเทว ปักวนัตฺ ||  ซงัคตั เก มุค อูยลั เป๋ย ||  สกลั ทาน นินดกั เก เกย ||๓||  ซาส ซาส ยนั สดา สล่าเฮ ||  ปารบรัมห์ คุร 
เบปัรวาเฮ่ ||  สกลั แป๋ มิเท ยา กี สรัน ||  นินดกั มาร ปาเอ ซภั ตะรัน ||๔||  ยนั กี นินดา กแร นา โกย ||  โย กแร โซ 
ดุคีอา โฮย ||  อาธ แป้ฮรั ยนั เอก ติอ๋าเอ ||  ยมูอา ตา แก นิกทั นา ยาเอ ||๕||  ยนั นิรแวร นินดกั อหงัการี  ||  ยนั ป๋ัล 
มาแน่ห์ นินดกั เวการี ||  คุร แก ซิกข ์สัตคุรู   ติอ๋ายอา ||  ยนั อุบเร นินดกั นรัก ปายอา ||๖||  ซุณ      ซายนั เมเร มีต 
เปอาเร ||  สตั บจนั วรัแตห์้ ฮรั ดุอาเร ||  แยซา กเร โซ แตซา ปาเอ ||  อภิมานี   กี ยรั ซรัปัร ยาเอ ||๗||  นีถฺเรอา สตัคุร 
ตัร๋ เตรี ||  กรั กิรปา ราโค่ห์ ยนั เกรี ||  กโฮ่ นานกั เตส็ คุร บลัฮารี ||  ยา แก ซิมรัน แปจยฺ สวารี  ||๘||๑||๒๙||     
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 ราก โกด บาณี ปักตา กี ||  กะบีร ญี กัร๋ ๑       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซนัตฺ มิแล กิช สุนีแอ กะฮีแอ ||  มิแล อซนัตฺ  มสัท กรั รฮีแอ ||๑||  บาบา โบลนา เกอา กะฮีแอ ||  แยเซ ราม นาม 
เราว ์รฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  ซนัตนั เซ็ว โบเล อุปการี ||  มูรัค เซ็ว โบเล จกัคฺ มารี ||๒||  โบลตั โบลตั บดัแฎห์ บิการา ||  
เบน็ โบเล เกอา กแร่ห์ บีจารา ||๓||  กโฮ่ กะบีร ชูชา กทั โบแล ||  ปะเรอา โฮย โซ กบัโบห์ นา โดแล ||๔||๑||  โกด ||  
นรู มแร นรั กาม นา อาแว   ||  ปะซู มแร ดสั กาจยฺ สวาแร ||๑||  อปัเน กะรัม กี กตั แม เกอา ยาโน ||  แม เกอา ยาโน 
บาบา เร ||๑|| รเฮา ||  หาด     ยเล แยเซ ลกัรี กา ตูลา ||  เกศ ยเล แยเซ ก๋าส กา ปูลา ||๒||  กโฮ่ กะบีร ตบั ฮี นรั ยาแก ||  
ยมั กา ดนัดฺ มูนดฺ แม่ห์ ลาแก ||๓||๒||  โกด ||  อากาซ กะกนั ปาตาล กะกนั แฮ จะโฮ่ ดิส กะกนั รฮายเล ||  อานดั มูล 
สดา ปุรโคตมั กทั บินแซ กะกนั นา ยายเล ||๑||  โม่ห์ แบราก เป่ยโอ ||  เอห์้ ญีโอ อาย  กฮ่า เกยโอ ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ 
ตตั เมล็ กายอา กีนีห์ ตตั กฮ่า เต กีน เร ||  กะรัม บตัถฺ ตุม ญีโอ แกฮ้ตั ฮอ กรัแม่ห์ เกน็ ญีโอ ดีน เร ||๒||  ฮรั แม่ห์ ตนั 
แฮ ตนั แม่ห์ ฮรั แฮ สรับ   นิรันตรั โซย เร ||  แกห์้ กะบีร ราม นาม นา โชโด แซ่ห์เย  โฮย โซ โฮย เร ||๓||๓||    
 ราก โกด บาณี กะบีร ญีโอ กี กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปุยา บานถฺํ ปิลา กรั ดาเรโอ ||  หสัตี กโรป มูนดฺ แม่ห์ มาเรโอ ||  หสัตฺ ปาก แก จีซา มาแร ||  เออา มูรัต แก ฮอ 
บลัฮาแร ||๑||  อา้ห์  เมเร ธากรุ ตุมรา โยรฺ ||  กาย ีบกัโบ หสัตี โตรฺ ||๑|| รเฮา ||  เร มฮาวตั ตุจฉฺ ดาโร กาท ||  อิแซ่ห์  
ตุราโวห์ ก่าโล่ห์ ซาท ||  หสัตฺ นา โตแร ตะแร คิอ๋าน ||  วา แก ริแด บแซ ปักหวาน ||๒||  เกอา อปัราถ ซนัตฺ แฮ 
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กีนาห์ ||  บานถฺํ โปท กนุจรั โก ดีนาห์ ||  กนุจรั โปท แล แล นมสักาแร ||  บูฉ่ี นฮี กาย ีอนัเถ่อาเเร ||๓||  ตีน บาร 
ปะตีอา ป๋ัร ลีนา ||    
     
 มนั กะโธรฺ อจัยฺฮู นา ปะตีนา ||  แกห์้ กะบีร ฮมัรา โคบินดฺ ||  จอเท ปัด แม่ห์ ยนั กี ยนิดฺ ||๔||๑||๔||  โกด ||  นา เอห์้ 
มานสั นา เอห์้ เดว็ ||  นา เอห์้ ยตี กะห่าแว เซ็ว ||  นา เอห์้ โยกี นา เอาถู่ตา ||  นา เอส็ มาย นา กาฮู ปูตา ||๑||  เออา 
มนัดรั แม่ห์ กอน บซาอี ||  ตา กา อนัตฺ นา โกอู ปาอี ||๑|| รเฮา ||  นา เอห์้ กิระฮี นา โอดาซี ||  นา เอห์้ ราจยฺ นา ปีค 
มงักาซี ||  นา เอส็ เป็นดฺ นา รักตู ราตี ||  นา เอห์้ บรัมห์มนั นา เอห์้ คาตี ||๒||  นา เอห์้ ตปา กะห่าแว เซค ||  นา เอห์้ 
ยแีว นา มรัตา เดค ||  เอส็ มรัเต โก เย โกอู โรแว ||  โย โรแว โซอี ปัต โคแว ||๓||  คุร ประสาด แม ดกัโร ปายอา ||  
ยวีนั มรัน โดอู มิทวายอา ||  กโฮ่ กะบีร เอห์้ ราม กี อนัสฺ ||  ยสั กากดั ปัร มิแท นา มนัสฺ ||๔||๒||๕||  โกด ||  ตูเท ตาเก 
นิคุที ปาน ||  ดุอาร อูปัร จิละกาแวห์ กาน ||  กจู บิจาเร พเูอ พาล ||  เออา มุนดีอา ศิร จั้ดโบ กาล ||๑||  เอห์้ มุนดีอา 
สกัโล ดะรับ โคอี ||  อาวตั ยาต นาก ซรั โฮอี ||๑|| รเฮา ||  ตุรี นารฺ กี โชดี บาตา ||  ราม นาม วา กา มนั ราตา ||  ลรักี 
ลรักนั แคโบ น่าเฮ ||  มุนดีอา อนัเดน็ ต่าเป ยา่เฮ ||๒||  เอก็ โดย มนัดรั เอก็ โดย บาท ||  ฮมั โก ซาทรั อุน  โก คาท ||  
มูด ปโลสฺ กมรั บตัถฺ โปที ||  ฮมั โก จาบนั อุน  โก โรที ||๓||  มุนดีอา มุนดีอา ฮูเอ เอก ||  เอ มุนดีอา บูดตั กี เทก ||  
ซุน อนัถฺลี โลอี เบปีร ||  เอน็ห์ มุนดีอนั ปัจยฺ สรัน กะบีร ||๔||๓||๖||  โกด ||  คซมั มแร ตอ นารฺ นา โรแว ||  อุส 
รัควารา ออโร โฮแว ||  รัควาเร กา โฮย บินาส ||  อาแก นรัก อีฮา โปคค ์บิลาส ||๑||  เอก สห่ากนั ยกตั เปอารี ||  สกัเล 
ญีอ ์ยนัตฺ กี นารี ||๑|| รเฮา ||  โซห่ากนั กลั โซ่แฮ ฮาร ||  ซนัตฺ โก บิค บิกแซ ซนัซาร ||  กรั ซีการ บแฮ ปะคิอารี ||  
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ซนัตฺ กี ธิธะกี พิแร บิจารี ||๒||  ซนัตฺ ปาก โอห์้ ปาแช ปแร ||  คุร ปัรซาดี มาโร่ห์ ดะแร ||  ซากตั กี โอห์้ เป็นดฺ 
ปราเอณ็ ||  ฮมั โก ดริสทฺ ปแร ตะรัค ดาเอณ็ ||๓||  ฮมั เตส็ กา บโฮ่ ยาเนอา เป๋ว ||  ยบั ฮูเอ กริปาล มิเล คุรเทว ||  กโฮ่ 
กะบีร อบั บา้ฮรั ปะรี ||  ซนัซาแร แก อนัจลั ลรี ||๔||๔||๗||    
     
 โกด ||  กแร่ห์ โซ่ภา ยา แก เร น่าเฮ ||  อาวตั ปะฮีอา คู่เถ่ ยา่เฮ ||  วา แก อนัตรั นฮี ซนัโตค ||  เบน็ โซห่ากนั ลาแก 
โดค ||๑||  ตัน๋ โซห่ากนั มฮ่า ปวตี || ตเป ตะปีซรั โดแล จีต ||๑|| รเฮา ||  โซห่ากนั กิรปัน กี ปูตี ||  เซวกั ตจัยฺ ยกตั เซ็ว 
ซูตี ||  ซาถู่   แก ธาฎี ดรับาร ||  สรัน เตรี โม โก นิสตาร ||๒||  โซห่ากนั แฮ อตั ซุนดรี ||  ปัก เนวรั ฉะนกั ชนัฮฺรี ||  โย 
ลกั ปราน ตอู ลกั ซงัเก ||  น่าเฮ ตา จลี เบก อุธ นงัเก ||๓||  โซห่ากนั ปะหวนั ตแร ลีอา ||  ดสั อธั ปุราณ ตีรัท รัส กีอา 
||  บรัมห์มา บิซนั มาเฮซรั เบเถ่ ||  บดัเด ปู่ ปัต ราเย แฮ เชเถ่ ||๔||  โซห่ากนั อุรวาร นา ปารฺ ||  ปานจฺํ นารัด แก ซงัค ์
บิถวาร ||  ปานจฺํ นารัด เก มิทเว พเูท ||  กโฮ่ กะบีร คุร กิรปา ชูเท ||๕||๕||๘||  โกด ||  แยเซ มนัดรั แม่ห์ บลัฮรั นา 
ธ่าห์แร ||  นาม บินา แกเซ ปารฺ อุตแร ||  กมุภฺ บินา ยลั นา ทีกาแว ||  ซาถู่   เบน็ แอเซ อบักตั ยาแว ||๑||  ยาโร ติแซ 
โย ราม นา เจแต ||  ตนั มนั รมตั รแฮ่ แม่ห์ เคแต ||๑|| รเฮา ||  แยเซ ฮลัฮรั บินา ยมีิ นฮี โบอีแอ ||  ซูต บินา แกเซ มณี 
ปโรอีแอ ||  กุ๋นดี เบน็ เกอา กนัธฺ จรัฮาอีแอ ||  ซาถู่   เบน็ แตเซ อบักตั ยาอีแอ ||๒||  แยเซ มาต ปิตา เบน็ บาล นา 
โฮอี ||  บิมบฺ บินา แกเซ กปัเร โต่อี ||  โก๋ร บินา แกเซ อสัวาร ||  ซาถู่   เบน็ น่าฮี ดรัวาร ||๓||  แยเซ บาเย เบน็ นฮี 
ลีแย เพรี ||  คซมั ดุห่ากนั ตจัยฺ ออเฮรี  ||  กะแฮ กะบีร เอแก กรั กรันา ||  คุรมุข โฮย บฮุร นฮี มรันา ||๔||๖||๙||  โกด ||  
กทูนั โซย โย มนั โก กแูท ||  มนั กแูท ตอ ยมั เต ชูแท ||  กุท กทุ มนั กสัวทัที ลาแว ||  โซ กทูนั มุกตั บโฮ่ ปาแว ||๑||  
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กทูนั กิแซ กโฮ่ ซนัซาร ||  สกลั โบลนั เก ม่าเฮ บีจาร ||๑|| รเฮา ||  นาจนั โซย โย มนั เซ็ว นาแจ ||  จู่ธ นา ปะตีแอ 
ปัรแจ ซาแจ ||  เอส็ มนั อาเก ปูแร ตาล ||  เอส็ นาจนั เก มนั รัควาล ||๒||  บยารี โซ โย บยาแร่ห์ โซแถ่ ||  ปานจฺํ 
ปะลีแตห์ โก ปัรโบแถ่ ||  นอ นาเอก็ กี ปะกตั ปะชาแน ||  โซ บายารี ฮมั คุร มาเน ||๓||  ตสักรั โซย เย ตาต นา กแร ||  
อินดรี แก ยตนั นาม อุจแร ||  กโฮ่ กะบีร ฮมั แอเซ ลคนั ||  ตัน๋ คุรเทว อตั รูป บิจคนั ||๔||๗||๑o||    
     
 โกด ||  ตัน๋ กปุาล ตัน๋ คุรเทว ||  ตัน๋ อนาดฺ ปู่ เค กวลั แท่ห์เกว ||  ตัน๋ โอย ซนัตฺ ยนิ แอซี   ยานี ||  เตน็ โก เมล็โบ 
ซาเร็งปานี ||๑||  อาด ปุรัค เต โฮย อนาดฺ ||  ยปัปีแอ นาม อนั แก ซาดฺ ||๑|| รเฮา ||  ยปัปีแอ นาม ยปัปีแอ อนั ||  อั้มแภ   
แก ซงัค ์นีกา วนั ||  อนัแน บา้ฮรั โย นรั โฮแวห์่ ||  ตีน ปะหวนั แม่ห์ อปันี โคแวห์ ||๒||  โชแดห์ อนั กแร่ห์ ปาคนัดฺ 
||  นา โซห่ากนั นา โอห์้ รันดฺ ||  ญกั แม่ห์ บกัเต ดูถ่าต่ารี ||  กปุตี คาแวห์ วทั กาซารี ||๓||  อนัแน บินา นา โฮย สุกาล 
||  ตะเยแอ อนั นา มิแล กปุาล ||  กโฮ่ กะบีร ฮมั แอเซ ยาเนอา ||  ตัน๋ อนาดฺ ธากรุ มนั มาเนอา ||๔||๘||๑๑||     
 ราก โกด บาณี นามเดว็ ญี กี กัร๋ ๑          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อสัเม่ถฺ ยกัเน ||  ตุลา ปุรัค ดาเน ||  ปราก อิสนาเน ||๑||  ตอ นา ปุแยห์่ ฮรั กีรัต นามา ||  อปัเน   ราแม่ห์ ปัจยฺ เร มนั 
อาลฺซีอา   ||๑|| รเฮา ||  เกยอา เป็นดฺ ป่ัรตา ||  บนารัส อสั บสัตา ||  มุค เบด จตุร ปัรตา ||๒||  สกลั ตะรัม อชิตา ||  คุร 
กิอาน อินดรี ดริรึตา ||  คทั กะรัม แซ่ฮตั แร่ห์ตา ||๓||  ศิวา สะกตั ซมับาดงั ||  มนั โฉด โฉด สกลั เป่ดงั ||  ซิมมรั 
ซิมมรั โคบินดงั ||  ปัจยฺ นามา ตะรัส เป๋าว ์ซ่ินถงั ||๔||๑||  โกด ||  นาด ประเม แยเซ มิรกาเอ ||  ปราน ตะเย วา โก 
คิอ๋าน นา ยาเอ ||๑||  แอเซ รามา แอเซ เฮโร ||  ราม โฉด จิต อนตั นา เพโร ||๑|| รเฮา ||  เยว็ มีนา เฮแร ปะซูอารา ||  
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โซนา   กั้ดเต หิแร สุนารา ||๒||  เยว็ บิคยั เฮแร ปัร นารี ||  กอดา ดารัต หิแร ยอุารี ||๓||  แยห์ แยห์ เดโค แตห์้ แตห์้ 
รามา ||  ฮรั เก จรัน เน็ต ติอ่าแว นามา ||๔||๒||  โกด ||  โม โก ตารฺ เล รามา ตารฺ เล ||  แม อะยาน ยนั ตรัเบ นา ยาโน 
บาป บีธลา บา้ห์ เด ||๑|| รเฮา ||  นรั เต ซุร โฮย ยาต นิมคั แม สตัคุร บุตถฺ ซิคลาอี ||  นรั เต อุปัจยฺ สุรัก โก ยเีตโอ โซ 
เอาคถั แม ปาอี ||๑||  ยะฮา ยะฮา ตู๋อ ์นารัด เทเก แนก ทิกาโวห์ โม่ห์ ||  เตเร นาม อวลิมับฺ  บฮุต ยนั อุถเร นาเม กี 
นิจยฺ มตั เอห์้ ||๒||๓||    
     
 โกด ||  โม่ห์ ลากตี ตาลาเบลี ||  บชัเร เบน็ กาย อเกลี ||๑||  ปานีอา เบน็ มีน ตลัแพ ||  แอเซ ราม นามา เบน็ บาปุโร 
นามา ||๑|| รเฮา ||  แยเซ กาย กา บาชา ชูทลา ||  ทนั โจคตา มาคนั กู่ทลา ||๒||  นามเดว็ นาราเอน็ ปายอา ||  คุร เป่ทตั 
อลคั ลคายอา ||๓||  แยเซ บิแค เหต ปัร นารี ||  แอเซ นาเม ปรีต มุรารี ||๔||  แยเซ ตาปเต นิรมลั ก่ามา ||  แตเซ ราม 
นามา เบน็ บาปุโร นามา ||๕||๔||    
 ราก โกด บาณี นามเดว็ ญีโอ กี กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั กะรัต มิเท ซภั ป่ัรมา ||  ฮรั โก นาม แล อูตมั ตัร่มา ||  ฮรั ฮรั กะรัต ยาต กลุ ฮรี ||  โซ ฮรั อนัถเล กี ลากรี ||๑||  
ฮเรอ ์นมสัเต ฮเรอ ์นะแม่ห์ ||  ฮรั ฮรั กะรัต นฮี ดุค ยแมห์ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรันาคสั ฮเร ปราน ||  อแยมลั กีโอ 
แบกนุแธห์ ทาน ||  ซูอา       ปราวตั กนักา ตรี ||  โซ ฮรั แนโนห์ กี ปูตรี ||๒||  ฮรั ฮรั กะรัต ปูตนา ตรี ||  บาล ก่าตะนี 
กปัแทห์ ปะรี ||  ซิมรัน ดะโรปัด สุต อุถรี ||  กอูตมั สตี  ศิลา นิสตะรี ||๓||  เกศี กนัสฺ มทนั เยน็ กีอา ||  ญีอ ์ดาน กาลี 
โก ดีอา ||  ปรัณแว นามา แอโซ ฮรี ||  ยาส ยปัต แป๋ อปัดา ทะรี ||๔||๑||๕||  โกด ||  แป่โร ปู๋ ต ซีตลา ต่าแว ||  ครั 
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บาฮนั โอห์้  ชาร อุดาแว ||๑||  ฮอ ตอ เอก รมยัอา แลโฮ ||  อาน เดว บดัลาวนั แดโฮ ||๑|| รเฮา ||  เศว็ เศว็ กรัเต โย นรั 
ติอ่าแว ||  บะรัด จดัเด ้ดอรู ดํ่ากาแว ||๒||  มฮ่า มาอี กี ปูญา กแร ||  นรั แซ นารฺ โฮย ออตฺแร ||๓||  ตู กะฮีอตั ฮี อาด 
ปะหวา่นี ||  มุกตั กี บรีอา กฮ่า ฉะปานี ||๔||  คุรมตั ราม นาม กะโฮ มีตา ||  ปรัณแว นามา เอว็ กะแฮ กีตา ||๕||๒||๖||  
บิลาวลั โกด ||  อาจยฺ  นาเม บีธลั เดเคอา มูรัค โก ซมัหยา่อู เร || รเฮา ||  ปานเํด ตุมรี กายตะรี โลเถ่ กา เคต คาตี ที ||  
แล กรั เธกา ทกัรี โตรี ลานกํตั ลานกํตั ยาตี ที ||๑||  ปานเํด ตุมรา มฮ่าเดว็ ต่อเล บะลดั จเรอา อาวตั เดเคอา ทา ||  
โมดี เก กัร๋ คาณา ปากา วา กา ลรักา มาเรอา ทา ||๒||    
     
 ปานเํด ตุมรา รามจนัดฺ โซ ป๋ี อาวตั เดเคอา ทา ||  ราวนั เซตี ซรับรั โฮอี กัร๋ กี โญย กวาอี ที ||๓||  ฮินดู อนันาห์ 
ตุระก ูกาณา ||  โดฮาน ํเต กิอานี เซอาณา ||  ฮินดู ปูแย เดหุรา มุสลัมาณ มะซีต ||  นาเม โซอี เซเวอา แยห์ เดหุรา นา 
มะซีต ||๔||๓||๗||     
 ราก โกด บาณี รวิดาส ญีโอ กี กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มุกนัดฺ มุกนัดฺ ยปัโปห์ ซนัซาร ||  เบน็ มุกนัดฺ ตนั โฮย ออฮารฺ  ||  โซอี มุกนัดฺ มุกตั กา ดาตา ||  โซอี มุกนัดฺ ฮมัรา 
เป็ต มาตา ||๑||  ยวีตั มุกนัเด มรัต มุกนัเด ||  ตา เก เซวกั โก สดา อนนัเด ||๑|| รเฮา ||  มุกนัดฺ มุกนัดฺ ฮมาเร ปรานงั ||  
ยปั มุกนัดฺ มสัตกั นีซานงั ||  เซว มุกนัดฺ กแร แบรากี ||  โซอี มุกนัดฺ ดุระบลั ตัน๋ ลาถ่ี ||๒||  เอก มุกนัดฺ กแร อุปการ ||  
ฮมัรา กฮ่า กแร ซนัซาร ||  เมที ยาต ฮูเอ ดรับาร ||  ตุฮี มุกนัดฺ โยก ยกุ ตารฺ ||๓||  อุปเยโอ กิอาน ฮูอา ปัรกาซ ||  กรั 
กิรปา ลีเน กีท ดาส ||  กโฮ่ รวดิาส อบั ตริสนา จูกี ||  ยปั มุกนัดฺ เซวา ตา้ฮู กี ||๔||๑||  โกด ||  เย โอห์้ อธัสธั ตีรัท 
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หน่าแว ||  เย โอห์้ ดุอาดสั ศิลา ปูยาแว ||  เย โอห์้ กปู ตะทา เดวาแว ||  กแร นินดฺ ซภั บิรทา ยาแว ||๑||  ซ่าถ กา 
นินดกั แกเซ ตแร ||  ซรัปัร ยาโนห์ นรัก ฮี ปแร ||๑|| รเฮา ||  เย โอห์้ กแร่ฮณั กแร กลุเคต ||  อรัแป นารฺ ซีการ สเมต ||  
สกัลี ซิมรัต ซรัวนี สุแน ||  กแร นินดฺ เกาแน นฮี กแุน ||๒||  เย โอห์้ อเน็ก ประสาด กราแว ||  ปู๋ ม ทาน โซ่ภา มนัดปั 
ปาแว ||  อปันา บิการ บิรานนํา ซ่านแํฎ ||  กแร นินดฺ บโฮ่ โยนี ฮ่านแํฎ ||๓||  นินดา กฮ่า กแร่ห์ ซนัซารา ||  นินดกั กา 
ปัรกทั ปาห่ารา ||  นินดกั โซ่ถ ซ่าถ  บีจาเรอา ||  กโฮ่ รวิดาส ปาปี นรัก ซิถ่าเรอา ||๔||๒||๑๑||๗||๒||๔๙||  โยร ||     
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด         เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร 
ประสาด ||    
 โกอี ปัรตา แซ่ห์ซากริตา โกอี ปแร ปุรานา ||  โกอี นาม ยแป ยปัมาลี ลาแก ติแซ ติอาน่า ||  อบั ฮี กบั ฮี กิชู นา ยานา 
เตรา เอโก นาม ปะชานา ||๑||  นา ยาณา ฮเร เมรี กวนั กะเต ||  ฮมั มูรัค อเกอาน สรัน ปรัภ เตรี กรั กิรปา ราโค่ห์ เมรี 
ลาจยฺ ปะเต ||๑|| รเฮา ||  กบัฮู ญีอะรา อูภ้ จะรัต แฮ กบัฮู ยาย ปัยอาเล ||  โล่บี ญีอะรา เทร็ นา แร่ฮตั แฮ จาเร กนุดา 
ป่าเล ||๒||  มรัณ ลิคาย มนัดลั แม่ห์ อาเอ ยวีณั ซาแยห์      มาอี ||  เอก จลัเล ฮมั เดแคห์ สุอามี ป่าเฮ บลนัตี อาอี  ||๓||  
นา กิซี กา มีต นา กิซี กา ป่าอี นา กิแซ บาป นา มาอี ||  ปรัณวตั นานกั เย ตู เดแวห์่ อนัเต โฮย สคาอี ||๔||๑||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๑ ||  สรับ   โยต เตรี ปะซรั รฮี ||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ นรัหะรี ||๑||  ยวีนั ตลบั นิวาร สุอามี ||  อั้นถฺ กปู 
มายอา มนั กาเดอา เกว็ กรั อุตโร ปารฺ สุอามี ||๑|| รเฮา ||  แยห์ ป่ีตรั กทั ป่ีตรั บะเซอา บา้ฮรั กาเฮ น่าฮี ||  เตน็ กี ซาร 
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กเร เน็ต ซาฮิบ สดา จินตฺ มนั ม่าฮี ||๒||  อาเป   เนแร อาเป   ดูรฺ ||  อาเป   สรับ   รเฮอา ป่ัรปูร ||  สตัคุร มิแล อนัเถ่รา 
ยาย ||    
     
 แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาย ||๓||  อนัตรั แซ่ห์ซา บา้ฮรั มายอา แนณี ลากสั บาณี ||  ปรัณวตั นานกั ดาซนั ดาซา 
ปัรตาแปห์กา ปราณี ||๔||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  เยต็ ดรั วแซ่ห์ กวนั ดรั กะฮีแอ ดะรา ป่ีตรั ดรั กวนั ลแฮ่ ||  ยสิ ดรั 
การัณ พิรา อุดาซี   โซ ดรั โกอี อาย  กะแฮ ||๑||  เกน็ เบถ็ ซากรั ตรีแอ ||  ยวีเตอา แน่ห์ มรีแอ ||๑|| รเฮา ||  ดุค ดรัวายา 
โร่ห์ รัควาลา อาซา อนัเดสา โดย ปัท ยเร ||  มายอา ยลั คาอี ปาณี กัร๋ บาเถ่อา สตั แก อาซณั    ปุรัค รแฮ่ ||๒||  กินเต 
นามา อนัตฺ นา ยาเณอา ตุม ซรั น่าฮี อวรฺั ฮเร ||  อูจา นฮี แกห์้ณา มนั แม่ห์ แร่ห์ณา อาเป   ยาแณ อาป กเร ||๓||  ยบั 
อาซา อนัเดสา ตบั ฮี เกว็ กรั เอก กะแฮ ||  อาซา ป่ีตรั รแฮ่ นิราซา ตอ นานกั เอก มิแล ||๔||  เอน็ เบถ็ ซากรั ตรีแอ ||  
ยวีเตอา เอว็ มรีแอ ||๑|| รเฮา ดูยา ||๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  สุรัต สบดั ซาคี เมรี ซิงงี  บาแย โลก สุเณ ||  ปัต โจ่ลี 
มงักณั แก ตาอี ป่ีเคอา นาม ปเร ||๑||  บาบา โกรัค ยาแก ||  โกรัค โซ เยน็ โกย อุธาลี กรัเต บาร นา ลาแก ||๑|| รเฮา ||  
ปาณี ปราณ ปวณั บนัถฺ ราเค จนัดฺ ซูรัจยฺ มุค ดีเอ ||  มรัณ ยวีณั โก ตัร่ตี ดีนี เอเต คุณ วสิเร ||๒||  เซ็ถ ซาเถก็ อรั โยกี 
ยงักมั ปีร ปุรัส บโฮเตเร ||  เย เตน็ มิลา ตา กีรัต อาคา ตา มนั เซว กเร ||๓||  กากดั ลูณ รแฮ่ กริต ซงัเก ปาณี กมลั รแฮ่ 
||  แอเซ ปะกตั มิแล่ห์ ยนั นานกั เตน็ ยมั เกอา กแร ||๔||๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ซุณ      มาชินดรา นานกั โบแล ||  
วสักตั ปันจฺ กเร แน่ห์ โดแล ||  แอซี   ยกุตั โยก โก ปาเล ||  อาป ตแร สกัเล กลุ ตาเร ||๑||  โซ ออถูต แอซี   มตั ปาแว 
||  แอห์้เน็ส ซุน สมาถ สมาแว ||๑|| รเฮา ||  ปิเคอา ป๋าย ปะกตั แป๋ จลัแล ||  โฮแว โซ ตริปัต ซนัโตค อมุแล ||  ติอ๋าน 
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รูป โฮย อาซณั    ปาแว ||  สจั นาม ตารี จิต ลาแว ||๒||  นานกั โบแล อมัฤต บาณี ||  ซุณ      มาชินดรา ออถู่ นีซาณี ||  
อาซา ม่าเฮ นิราส วลาเอ ||  เน่ห์โจ นานกั กรัเต ปาเอ ||๓||  ปรัณวตั นานกั อกมั สุณาเอ ||  คุร เจเล กี ซัน่ถฺ มิลาเอ ||  
ดีเคอา ดารู โป่ยนั คาย ||    
     
 เชอ ์ดรัซนั กี โซ่ฉ่ี ปาย ||๔||๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ฮมั โดลตั เบรี ปาป ปะรี แฮ ปวณั ลแก มตั ยาอี ||  ซนัมุค เซ็ถ 
เป่ทณั โก อาเอ เน่ห์โจ เดห์้ วเดอาอี ||๑||  คุร ตารฺ ตารัณฮาเรอา ||  เดห์้ ปะกตั ปูรัน อวนิาซี  ฮอ ตุจฉฺ โก บลัฮาเรอา 
||๑|| รเฮา ||  เซ็ถ ซาเถก็ โยกี อรั ยงักมั เอก เซ็ถ ยนีิ ติอ๋ายอา ||  ปัรซตั แปรฺ ซิฉตั เต สุอามี อกัครั ยนิ โก อายอา  ||๒||  
ยปั ตปั ซนัยมั กะรัม นา ยานา นาม ยปี ปรัภ เตรา ||  คุร ปัรเมซรั นานกั เป่เทโอ ซาแจ สบดั นิเบรา ||๓||๖||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๑ ||  สุรตี สุรัต รลาอีแอ เอต ||  ตนั กรั ตุลฮา ลัง่แฆห์ เยต ||  อนัตรั ป่าเฮ ติแซ ตู รัค ||  แอห์้เน็ส ดีวา บแล 
อทกั ||๑||  แอซา      ดีวา นีร ตราย ||  เยต็ ดีแว ซภั โซ่ฉ่ี ปาย ||๑|| รเฮา ||  หะชี มิที โซ่ฉ่ี โฮย ||  ตา กา กีอา มาแน โซย 
||  กรัณี เต กรั จกัโกห์ ด๋าล ||  แอแท  โอแท นิบฮี นาล ||๒||  อาเป   นะดรั กเร ยา โซย ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกย ||  
เตต็ กทั ดีวา เน่ห์จลั โฮย ||  ปาณี มแร นา บุฉ่ายอา ยาย ||  แอซา      ดีวา นีร ตราย ||๓||  โดแล เวา นา วดัดา โฮย ||  
ยาแป เยว็ ซิงฆาซณั โลย ||  คตัตรี บราห์มณั ซูด เก แวส ||  นิรัต นา ปาอีอา กณี สฮนัสฺ ||  แอซา      ดีวา บาเล โกย ||  
นานกั โซ ปารังกตั โฮย ||๔||๗||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ตุตถฺโน นิวณั มนันณั เตรา เนา ||  สาจ เปท แบซณั โก เทา ||  
สตั ซนัโตค โฮแว อรัดาส ||  ตา ซุณ      สดั บฮาเล ปาส ||๑||  นานกั บิรทา โกย นา โฮย ||  แอซี   ดรักา้ห์ ซาจา โซย 
||๑|| รเฮา ||  ปราปัต โปตา กะรัม ปเซา ||  ตา เดแวห์่ มงักตั ยนั เจา ||  ป่าแด เป๋า ปแว เตต็ อาย  ||  ตุ๋ร แต โชดี กีมตั 
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ปาย ||๒||  เยน็ กิช กีอา โซ กิช กแร ||  อปันี กีมตั อาเป   ตะแร ||  คุรมุข ปัรกทั โฮอา ฮรั ราย ||  นา โก อาแว   นา โก 
ยาย ||๓||  โลก ติก๋ารฺ กะแฮ มงักตั ยนั มากตั มาน นา ปายอา ||  แซ่ห์ กีอา กลา ดรั กีอา บาตา แต ตา แกฮ้ณั กะฮายอา 
||๔||๘||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ซากรั แม่ห์ บูนดฺ บูนดฺ แม่ห์ ซากรั กวณั บุแฉ่ เบถ็ ยาแณ ||  *อุตปุจยฺ จลตั อาป กรั จีแน 
อาเป   ตตั ปะชาแณ ||๑||    
     
 แอซา      กิอาน บีจาแร โกอี ||  เตส็ เต มุกตั ปะรัม กตั โฮอี ||๑|| รเฮา ||  เดน็ แม่ห์ แรณ แรณ แม่ห์ ดินีอรั อุซนั ซีต 
เบถ็ โซอี ||  ตา กี กตั เมต็ อวรฺั นา ยาแณ คุร เบน็ สมจัฉฺ นา โฮอี ||๒||  ปุรัค แม่ห์ นารฺ นารฺ แม่ห์ ปุรคา บูโฉ่ห์ บรัมห์ 
กิอานี ||  ตุ๋น แม่ห์ คิอ๋าน ติอ๋าน แม่ห์ ยาเนอา คุรมุข อกทั กะห่านี ||๓||  มนั แม่ห์ โยต โยต แม่ห์ มนูอา ปันจฺ มิเล คุร 
ป่าอี ||  นานกั เตน็ แก สดั บลัฮารี ยนิ เอก สบดั เลว็ ลาอี ||๔||๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ยา ฮรั ปรัภ กิรปา ต่ารี ||  ตา 
ห่อแม วโิจห์ มารี ||  โซ เซวกั ราม เปอารี || โย คุร สบัดี บีจารี ||๑||  โซ ฮรั ยนั ฮรั ปรัภ ป่าแว ||  แอห์้เน็ส ปะกตั กเร 
เดน็ ราตี ลาจยฺ โฉด ฮรั เก คุณ กาแว ||๑|| รเฮา ||  ตุ๋น วาเย อนัฮดั โก่รา ||  มนั มาเนอา ฮรั รัส โมรา ||  คุร ปูแร สจั 
สมายอา ||  คุร อาด ปุรัค ฮรั ปายอา ||๒||  ซภั นาด เบด คุรบาณี ||  มนั ราตา ซารัคปาณี   ||  แตห์้ ตีรัท วรัต ตปั ซาเร  
||  คุร มิเลอา ฮรั นิสตาเร ||๓||  แยห์ อาป เกยอา ป๋อ ป่ากา ||  คุร จรัณี เซวกั ลากา ||  คุร สตัคุร ปะรัม จุกายอา ||  กโฮ่ 
นานกั สบดั มิลายอา ||๔||๑o||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ชาดนั โป่ยนั มากตั ป่าแก ||  คุเถ่อา ดุสทฺ ยแล ดุค อาแก ||  คุรมตั 
นฮี ลีนี ดุระมตั ปัต โคอี ||  คุรมตั ปะกตั ปาแว ยนั โกอี ||๑||  โยกี ยกุตั แซ่ฮจัยฺ กัร๋ วาแซ ||  เอก ดริสทฺ เอโก กรั 
เดเคอา ป่ีเคอา ป๋าย สบดั ตริปตาแซ ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ แบลฺ กะดีอา เดห์้ ต่ารี ||  ราม กะลา นิภฺแฮ ปัต ซารี ||  ตัร๋ ตูที 
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กาโด ศิร ป๋ารฺ ||  ลกัรี บิครั ยรี มัน่ฉฺ ป๋ารฺ ||๒||  คุร กา สบดั วจีาร โยกี ||  ดุค ซุค ซมั  กรัณา โศก บิโอกี ||  ปุกตั นาม 
คุร สบดั บีจารี ||  อสัเทร็ กั้นถฺ ยแป นิรังการี ||๓||  แซ่ฮจัยฺ ยะโกทา บนัถัน่ เต ชูทา ||  กาม กโรถ คุร สบัดี ลูทา ||  มนั 
แม่ห์ มุนดรา ฮรั คุร ซรัณา ||  นานกั ราม ปะกตั ยนั ตรัณา ||๔||๑๑||     
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  รามกลี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ||  สตัยคุ สจั กะแฮ ซภั โกอี ||  กัร๋ กัร๋ ปะกตั คุรมุข โฮอี ||  
สตัยคุ ตะรัม แปรฺ แฮ จาร ||  คุรมุข บูแฉ่ โก บีจาร ||๑||  ยกุ จาเร นาม วเดอาอี โฮอี ||  เย นาม ลาแก โซ มุกตั โฮแว 
คุร เบน็ นาม นา ปาแว โกอี ||๑|| รเฮา ||  ตเรแต เอก็ กลั กีนี ดูรฺ ||  ปาคนัดฺ วรัเตอา ฮรั ยาณนั ดูรฺ ||  คุรมุข บูแฉ่ โซ่ฉ่ี 
โฮอี ||  อนัตรั นาม วสัแซ ซุค โฮอี ||๒||  ดุอาปุร ดูแย ดุบิถา โฮย ||  ปะรัม ปุหล่าเน ยาแณห์ โดย ||  ดุอาปุร ตะรัม 
โดย แปรฺ รคาเอ ||  คุรมุข โฮแว ตา นาม ดริราเอ ||๓||  กลัยกุ ตะรัม กะลา เอก็ รฮาเอ ||  เอก็ แปรฺ จลัแล มายอา โม่ห์ 
วถ่าเอ ||  มายอา โม่ห์ อตั กบุาร ||  สตัคุร เป่แท นาม อุถาร ||๔||  ซภั ยกุ แม่ห์ ซาจา เอโก โซอี ||  ซภั แม่ห์ สจั ดูยา 
นฮี โกอี ||  ซาจี กีรัต สจั ซุค โฮอี ||  คุรมุข นาม วคาแณ โกอี ||๕||  ซภั ยกุ แม่ห์ นาม อูตมั โฮอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ 
โกอี ||  ฮรั นาม ติอ๋าเอ ปะกตั ยนั โซอี ||  นานกั ยกุ ยกุ นาม วเดอาอี โฮอี ||๖||๑||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เย วดั ปาก โฮแวห์่ วดัป่ากี ตา ฮรั ฮรั นาม ติอ่าแว ||  นาม ยปัต นาเม ซุค ปาแว ฮรั นาเม นาม สมาแว ||๑||  คุรมุข 
ปะกตั กแร่ห์ สดั ปราณี ||  ฮิรแด ประกาซ โฮแว เลว็ ลาแก คุรมตั ฮรั ฮรั นาม สมาณี  ||๑|| รเฮา ||  ฮีรา รตนั ยเวฮรั 
มาณกั บโฮ่ ซากรั ป่ัรปูร กีอา ||  ยสิ วดั ปาก โฮแว วดั มสัตกั เตน็ คุรมตั กั้ด กั้ด ลีอา ||๒||  รตนั ยเวฮรั ลาล ฮรั 
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นามา คุร กา้ด ตลี ดิคลายอา ||  ปากฮีณ มนัมุค นฮี ลีอา ตริณ โอแล  ลาค ฉะปายอา ||๓||  มสัตกั ปาก โฮแว ตุ๋ร 
ลิเคอา ตา สตัคุร เซวา ลาเอ ||  นานกั รตนั ยเวฮรั ปาแว ตัน๋ ตัน๋ คุรมตั ฮรั ปาเอ ||๔||๑||  รามกลี แม่ห์ลา ๔ ||  ราม 
ยนา เมล็ เป่ยอา อนนัดา ฮรั นีกี กะทา สุนาย ||  คุรมตั แมลฺ กอี ซภั นีกลั สตัซงัคตั เมล็ บุตถฺ ปาย ||๑||    
     
 ราม ยนั คุรมตั ราม โบลาย ||  โย โย สุแณ กะแฮ โซ มุกตา ราม ยปัต โซฮาย ||๑|| รเฮา ||  เย วดั ปาก โฮแวห์่ มุค 
มสัตกั ฮรั ราม ยนา เป่ทาย ||  ดรัซนั ซนัตฺ เดโฮ กรั กิรปา ซภั ดาลดั ดุค แล่ห์ ยาย ||๒||  ฮรั เก โลก ราม ยนั นีเก 
ปากฮีณ นา สุคาย   ||  เยว็ เยว็ ราม กแฮ่ ยนั อูเจ นรั นินดกั ดนัสฺ ลกาย ||๓||  ตริก ตริก นรั นินดกั ยนิ ยนั นฮี ป่าเอ 
ฮรั เก สคา สคาย ||  เซ ฮรั เก โจร เวมุค มุค กาเล ยนิ คุร กี แปจยฺ นา ป๋าย ||๔||  ดยัอา ดยัอา กรั ราโค่ห์ ฮรั ญีโอ ฮมั 
ดีน เตรี ซรัณาย ||  ฮมั บาริก ตุม ปิตา ปรัภ เมเร ยนั นานกั บคสั มิลาย ||๕||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั เก สคา ซ่าถ 
ยนั นีเก เตน็ อูปัร หาท วตาแว ||  คุรมุข ซ่าถ เซอี ปรัภ ป่าเอ กรั กิรปา อาป มิลาแว ||๑||  ราม โมโก ฮรั ยนั เมล มนั 
ป่าแว ||  อเมว็ อเมว็ ฮรั รัส แฮ มีธา เมล็ ซนัตฺ ยนา มุค ปาแว ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก โลก ราม ยนั อูตมั เมล็ อูตมั ปัดว ี
ปาแว ||  ฮมั โฮวตั เจรี ดาส ดาซนั กี เมรา ธากรุ คุซี กราแว ||๒||  เซวกั ยนั เซแวห์่ เซ วดัป่ากี ริด มนั ตนั ปรีต 
ลกาแว ||  เบน็ ปรีตี กแร่ห์ บโฮ่ บาตา กรู โบลฺ กโูร พลั ปาแว ||๓||  โม โก ต๋าร กริปา ญกัยวีนั ดาเต ฮรั ซนัตฺ ปะกี เล 
ปาแว ||  ฮอ กาโท กาท บาฎ ศิร ราโค เยต็ นานกั ซนัตฺ จรั อาแว   ||๔||๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๔ ||  เย วดั ปาก โฮแวห์่ 
วดั เมเร ยนั มิลเดอา เด๋ล นา ลาอีแอ ||  ฮรั ยนั อมัฤต กนุท ซรั นีเก วดัป่ากี เตต็ นาวาอีแอ ||๑||  ราม โมโก ฮรั ยนั 
กาแร ลาอีแอ ||  ฮอ ปาณี ปะคา ปีโซ ซนัตฺ อาแก ปัก มลั มลั ตู๋ร มุค ลาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ยนั วดัเด วดัเด วดั อเูจ 
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โย สตัคุร เมล มิลาอีแอ ||  สัตคุร เยวดั อวรฺั นา โกอี เมล็ สตัคุร ปุรัค ติอ๋าอีแอ ||๒||  สัตคุร สรัณ ปะเร เตน็ ปายอา 
เมเร ธากรุ ลาจยฺ รคาอีแอ ||  เอก็ อปัแณ สุอาย อาย  บะแฮ คุร อาแก เยว็ บกลุ สมาถ ลกาอีแอ ||๓||  บกลุา กาก นีจ กี 
ซงัคตั ยาย กรังค ์บิคู มุค ลาอีแอ ||  นานกั เมล เมล ปรัภ ซงัคตั เมล็ ซงัคตั หนัสฺ กราอีแอ ||๔||๔||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๔ ||  สตัคุร ดยัอา กแร่ห์ ฮรั เมโล่ห์ เมเร ปรีตมั ปราณ ฮรั รายอา ||  ฮมั เจรี โฮย ลแกห์ คุร จรัณี เยน็ 
ฮรั ปรัภ มารัก ปันทฺ ดิคายอา ||๑||  ราม แม ฮรั ฮรั นาม มนั ป่ายอา ||  แม ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกอี เบลี เมรา ปิตา มาตา 
ฮรั สคายอา ||๑|| รเฮา ||  เมเร เอก็ คิน ปราน นา รแฮ่ เบน็ ปรีตมั เบน็ เดเค มแร่ห์ เมรี มายอา ||  ตัน๋ ตัน๋ วดั ปาก คุร 
ซรัณี อาเอ ฮรั คุร เมล็ ดรัซนั ปายอา ||๒||  แม อวรฺั นา โกอี ซู่แฉ่ บูแฉ่ มนั ฮรั ยปั ยปัโป ยปายอา ||  นามฮีณ พิแร่ห์ 
เซ นกัเท เตน็ กสั กสั นกั วะด่ายอา ||๓||  โม โก ญกัยวีนั ยวีาล แล สุอามี ริด อนัตรั นาม วซายอา ||  นานกั คุรู คุรู 
แฮ ปูรา เมล็ สตัคุร นาม ติอ๋ายอา ||๔||๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๔ ||  สตัคุร ดาตา วดัดา วดั ปุรัค แฮ เยต็ มิเลแอ ฮรั อุร 
ต่าเร ||  ญีอ ์ดาน คุร ปูแร ดีอา ฮรั อมัฤต นาม สมาเร ||๑||  ราม คุร ฮรั ฮรั นาม กนัธฺ ต่าเร ||  คุรมุข กะทา สุณี มนั 
ป่าอี ตัน๋ ตัน๋ วดั ปาก ฮมาเร ||๑|| รเฮา ||  โกท โกท เตตีส ติอ่าแวห์่ ตา กา อนัตฺ นา ปาแวห์ ปาเร ||  ฮิรแด กาม กามนี 
มาแกห์้ เร็ถ มาแกห์้ หาท ปซาเร ||๒||  ฮรั ยสั ยปั ยปั วดัดา วเดรา คุรมุข รัคโค อุร ต่าเร ||  เย วดั ปาก โฮแวห์่ ตา 
ยปัปีแอ ฮรั ป่อยลั ปารฺ อุตาเร ||๓||  ฮรั ยนั นิกทั นิกทั ฮรั ยนั แฮ ฮรั ราแค กนัธฺ ยนั ต่าเร ||  นานกั ปิตา มาตา แฮ ฮรั 
ปรัภ ฮมั บาริก ฮรั ปรัตปาเร ||๔||๖||๑๘||     
 ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 กิรปา กแร่ห์ ดีน เก ดาเต เมรา คุณ เอากณั นา บีจาโร่ห์ โกอี ||  มาที กา เกอา โต่แป สุอามี มาณสั กี กตั เอฮี้ ||๑||  
เมเร มนั สตัคุร เซว ซุค โฮอี ||  โย อิโช่ห์  โซอี พลั ปาโวห์ เพร็ ดูค นา เวอาแป โกอี ||๑|| รเฮา ||  กาเจ ป่าเด ซาจยฺ 
นิวาเย อนัตรั โยต สมาอี ||  แยซา ลิคตั ลิเคอา ตุ๋ร กรัแต ฮมั แตซี กิรัต กมาอี ||๒||  มนั ตนั ทาป กีอา ซภั อปันา เอโ้ฮ 
อาวณั ยาณา ||  เยน็ ดีอา โซ จิต นา อาแว   โม่ห์ อั้นถฺ ลปัทาณา ||๓||    
     
 เยน็ กีอา โซอี ปรัภ ยาแณ ฮรั กา แม่ฮลั อปารา ||  ปะกตั กรี ฮรั เก คุณ กาวา นานกั ดาส ตุมารา ||๔||๑||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  ปโวห์่ จรัณา ตลั อูปัร อาโวห์่  แอซี   เซว กมาโวห์ ||  อาปัส เต อูปัร ซภั ยาโณห์ ตอ ดรักา้ห์ ซุค 
ปาโวห์ ||๑||  ซนัโตห์ แอซี   กะโทห์ กะห่าณี || ซุร ปวติตรึ นรั เดว ปวติตรา คิน โบโล่ห์ คุรมุข บาณี ||๑|| รเฮา ||  
ปัรปันจฺ โฉด แซ่ฮจัยฺ กัร๋ แบโซ่ห์ จู่ธา กโฮ่ นา โกอี ||  สตัคุร มิโลห์ นแว เน็ถ ปาโวห์ เอน็ เบถ็ ตตั บิโลอี ||๒||  
ปะรัม จุกาโวห์ คุรมุข เลว็ ลาโวห์่ อาตมั   จีโนห์ ป่าอี ||  นิกทั กรั ยาโณห์ สดา ปรัภ ฮายรั กิส เซ็ว กแร่ห์ บุราอี ||๓||  
สตัคุร มิเลแอ มารัก มุกตา แซ่ห์เย  มิเล สุอามี ||  ตัน๋ ตัน๋ เซ ยนั ยนีิ กลั แม่ห์ ฮรั ปายอา ยนั นานกั สดั กรุบานี 
||๔||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  อาวตั ฮรัค นา ยาวตั ดูคา แน่ห์ เบอาแป มนั โรคนี ||  สดา อนนัดฺ คุร ปูรา ปายอา ตอ 
อุตรี สกลั บิโอกนี ||๑||  เอห์้  เบถ็ แฮ มนั โยกนี ||  โม่ห์ โศก โรค โลก นา เบอาแป แตห์้ ฮรั ฮรั ฮรั รัส โปกนี ||๑|| 
รเฮา ||  สุรัก ปวติตรา มิรัต ปวติตรา ปัยอาล ปวติตรึ อโลกนี ||  อาเกอาการี สดา ซุค ปุ่นแจ ยตั กตั เปโค ฮรั กนีุ ||๒||  
แน่ห์ เศว็ สกัตี  ยลั นฮี เปาวน์า แตห์้ อการ นฮี เมดะนี ||  สตัคุร โยก กา ตะฮ่า นิวาซา แยห์ อวกิตั นาท อะกมั ตะนี 
||๓||  ตนั มนั ฮรั กา ตัน๋ ซภั ฮรั กา ฮรั เก คุณ ฮอ เกอา กะนี ||  กโฮ่ นานกั ฮมั ตุม คุร โคอี แฮ อั้มแภ   อั้มถฺ มิโลกนี 
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||๔||๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ตแร คุณ แร่ฮตั รแฮ่ นิรารี ซาเถก็ เซ็ถ นา ยาแน ||  รตนั โกธรี อมัฤต ซมัปูรัน สตัคุร 
แก คยาแน ||๑||  อะจรัจยฺ   กิช แกฮ้ณั นา ยาอี ||  บสัตฺ อะโกจรั ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  โมลฺ น่าฮี กชั กรัแณ โยกา เกอา โก 
กะแฮ สุณาแว  ||  กะทนั แกฮ้ณั โก โซ่ฉ่ี น่าฮี โย เปแค เตส็ บณั อาแว   ||๒||  โซอี ยาแณ กรัแณฮารา กีตา เกอา 
เบจารา ||  อาปณี  กตั เมต็ อาเป   ยาแณ ฮรั อาเป   ปูร ปันด่ารา ||๓||  แอซา      รัส อมัฤต มนั จาเคอา ตริปัต รเฮ่ 
อาข่าอี ||  กโฮ่ นานกั เมรี อาซา ปูรี สตัคุร กี ซรัณาอี ||๔||๔||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  องักีการ กีอา ปรัภ อปัแน แบรี สกัเล ซาเถ่ ||  เยน็ แบรี แฮ เอห์้ ญกั ลูเทอา เต แบรี แล บาเถ่ 
||๑||  สตัคุร ปัรเมซรั เมรา ||  อเน็ก ราจยฺ โปคค ์รัส มาณี เนา ยปี ปัรหวา่ซา เตรา ||๑|| รเฮา ||  จีต นา อาวสั ดูย ีบาตา 
ศิร อูปัร รัควารา ||  เบปัรวา่ห์ แร่ฮตั แฮ สุอามี เอก็ นาม แก อาถ่ารา ||๒||  ปูรัน โฮย มิเลโอ ซุคดาอี อูน นา กาอี 
บาตา ||  ตตั ซาร ปะรัม ปัด ปายอา โฉด นา กตัฮู ยาตา ||๓||  บะรัน นา ซาโก แยซา ตู แฮ ซาเจ อลคั อปารา ||  อตุล 
อท่าห์ *อโดลฺ สุอามี นานกั คซมั ฮมารา ||๔||๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ตู ดานา ตู อบัจลั ตูฮี ตู ยาต เมรี ปาตี ||  ตู 
อโดลฺ กะเด โดแล่ห์ น่าฮี ตา ฮมั แกซี ตาตี ||๑||  เอแก เอแก เอก ตูฮี ||  เอแก เอแก ตู รายอา ||  ตอ กิรปา เต ซุค 
ปายอา ||๑|| รเฮา ||  ตู ซากรั ฮมั หนัสฺ ตุมาเร ตุม แม่ห์ มาณกั ลาลา ||  ตุม เดโวห์ เตล็ ซนักฺ นา มาโน่ห์ ฮมั ปุ่นแจห์ 
สดา นิฮาลา ||๒||  ฮมั บาริก ตุม ปิตา ฮมาเร ตุม มุค เดโวห์ คีรา ||  ฮมั เคแล่ห์ ซภั ลาด ลดาแวห์่ ตุม สดั คุณี กะฮีรา 
||๓||  ตุม ปูรัน ปูร รเฮ่ ซมัปูรัน ฮมั ป๋ี ซงัค ์อะข่าเอ ||  มิลตั มิลตั มิลตั เมล็ รเฮอา นานกั แกฮ้ณั นา ยาเอ ||๔||๖||  
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กรั ตาล ปะคาวจัยฺ แนโนห์ มาแท วแยห์่ รบาบา ||  กรัโนห์ มตัถฺ บาสุรี บาแย เยห์่วา ตุ๋น 
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อากายา ||  นิรัต กเร กรั มนูอา นาแจ อาเณ กู่กรั ซายา ||๑||  ราม โก นิรัตการี ||  เปแค เปคนัฮาร ดยัอาลา เยตา ซาจยฺ 
ซีการี ||๑|| รเฮา ||  อาคารฺ มนัดฺลี ตะรัณ สบาอี  อูปัร กะกนั จนัโดอา ||  ปวนั วิโจลา กะรัต อิเกลา ยลั เต โอปัต โฮอา 
||  ปันจฺ ตตั กรั ปุตรา กีนา กิรัต มิลาวา โฮอา ||๒||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย ยเร จรากา จะโฮ่ กนุท ป่ีตรั ราเค ||  ดสั ปาโต 
ปันจฺ ซงัคีตา เอแก ป่ีตรั ซาเท ||  ป๋ิน ป๋ิน โฮย ป๋าว ดิคาแวห์ ซะโภ่ห์ นิรารี ป่าเค ||๓||  กัร๋ กัร๋ นิรัต โฮแว เดน็ ราตี 
กทั กทั วาแย ตูรา ||  เอก นะจาแวห์ เอก ปะหวา่แวห์ เอก็ อาย  ยาย โฮย ตู่รา ||  กโฮ่ นานกั โซ บฮุร นา นาแจ ยสิ คุร 
เป่แท ปูรา ||๔||๗||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โอองัการ เอก ตุ๋น เอแก เอแก ราก อลาแป ||  เอกา เดซี เอก ดิคาแว เอโก รเฮอา เบอาแป ||  
เอกา สุรัต เอกา ฮี เซวา เอโก คุร เต ยาแป ||๑||  ปะโล ปะโล เร กีรตะนีอา ||  ราม รมา รามา กนุ เกา ||  โฉด มายอา เก 
ตัน่ถฺ สุเอา ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ บะยติรึ กเร ซนัโตคา ซาต สุรา แล จาแล ||  บายา มาณ ตาณ ตจัยฺ ตานา เปา นา บีกา 
ก่าแล ||  เพรี เพร นา โฮแว กบั ฮี เอก สบดั บนัถฺ ปาแล ||๒||  นารดี นรัฮรั ยาณ ฮดูเร ||  กู๋นฆํรั คะรัก เตอาก วซูิเร ||  
แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ ดิคาแว ป่าแว ||  เอห์้ นิรัตการี ยนมั นา อาแว   ||๓||  เย โก อปัเน ธากรุ ป่าแว || โกท มตัถฺ เอห์้ กีรตนั 
กาแว ||  ซ่าถซงัคตั กี ยาโว เทก ||  กโฮ่ นานกั เตส็ กีรตนั เอก ||๔||๘||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โกอี โบแล ราม ราม 
โกอี คุดาย ||  โกอี เซแว กซุยัอา โกอี อล่าห์ ||๑||  การัณ กรัณ กรีม ||  กิรปา ต๋าร รฮีม ||๑|| รเฮา ||  โกอี นาแว ตีรัท 
โกอี ฮจัยฺ ยาย ||  โกอี กแร ปูญา โกอี ศิร นิวาย ||๒||  โกอี ปแร เบด โกอี กะเตบ ||  โกอี โอแ้ด่ นีล โกอี สุเปด ||๓||  
โกอี กะแฮ ตุรัก โกอี กะแฮ ฮินดู ||  โกอี บาแช ปิสตั โกอี สุรกินดู ||๔||  กโฮ่ นานกั เยน็ หุกมั ปะชาตา ||  ปรัภ 
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ซาฮิบ กา เตน็ เปด ยาตา ||๕||๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  เปาวแ์น แม่ห์ ปวนั สมายอา ||  โยตี แม่ห์ โยต รัล ยายอา ||  
มาที มาที โฮอี เอก ||  โรวนัฮาเร กี กวนั เทก ||๑||  กอน มูอา เร กอน มูอา ||  บรัมห์ กิอานี เมล็ กแร่ห์ บีจารา เอห์้ ตอ 
จลตั เป่ยอา ||๑|| รเฮา ||  อกัลี กิช คบรั นา ปาอี ||  โรวนัฮาร เป๋ อูฐ ซิถ่าอี ||  ปะรัม โม่ห์ เก บานเํถ่ บนัถฺ ||  สุปัน 
เป่ยอา ปัคลาเอ อั้นถฺ ||๒||  เอห์้ ตอ รจนั รเจอา กรัตาร ||  อาวตั ยาวตั หุกมั อปารฺ ||  แน่ห์ โก มูอา นา มรัแณ โยก ||  
แน่ห์ บินแซ อบินาซี โหก ||๓||  โย เอห์้ ยาโณห์ โซ เอห์้ น่าเฮ ||  ยานณัฮาเร โก บลั เยา ||  กโฮ่ นานกั คุร ปะรัม 
จุกายอา ||  นา โกอี มแร นา อาแว   ยายอา ||๔||๑o||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ยปั โคบินดฺ โคปาล ลาล ||  ราม นาม ซิมมรั 
ตู ยแีวห์ เพร็ นา คาอี มฮ่า กาล ||๑|| รเฮา ||  โกท ยนมั ปะหรํา ปะหราํ ปะหราํ อายโอ  ||    
     
 บดัแด ปาก ซ่าถซงัค ์ปายโอ ||๑||  เบน็ คุร ปูเร น่าฮี อุถาร ||  บาบา นานกั อาแค เอห์้ บีจาร ||๒||๑๑||    
 ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 จาร ปุกาแร่ห์ นา ตู มาแน่ห์ ||  คทั ป๋ี เอกา บาต วคาแน่ห์ ||  ดสั อสัที เมล็ เอโก กะเฮอา ||  ตา ป๋ี โยกี เปด นา ลเฮอา 
||๑||  กิงกรีุ อนูป วาแย ||  โยกีอา มตัวาโร เร ||๑|| รเฮา ||  ปรัทเม วสัเซอา สตั กา เครา ||  ตริตีเอ แม่ห์ กิช เป่ยอา 
ดุเตรา ||  ดุตีอา อรัโถ่ อรัถ สมายอา ||  เอก รเฮอา ตา เอก ดิคายอา ||๒||  เอแก ซูต ปโรเอ มณีเอ ||  กาธี ป๋ิน ป๋ิน ป๋ิน 
ป๋ิน ตณีเอ ||  พิรตี มาลา บโฮ่ เบถ็ ป๋าย ||  คินเจอา ซูต ตา อาอี  ทาย ||๓||  จะโฮ่ แม่ห์ เอแก มทั แฮ กีอา ||  แตห์้ บิคเร 
ทาน อเน็ก คิระกีอา ||  โคยตั โคยตั ดุอาเร อายอา  ||  ตา นานกั โยกี แม่ฮลั กัร๋ ปายอา ||๔||  เอว็ กิงกรีุ อานูป วาแย ||  
ซุณ      โยกี แก มนั มีธี ลาแก ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๑๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ตากา กรั แก ลาอี ทิกลี ||  โล นารี ซูอา       
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แฮ อสัตี ||  อั้มแภ   กา กรั ดนัดา ตะเรอา ||  เกอา ตู โยกี กรัแบห์ ปะเรอา ||๑||  ยปั นาท เดน็ แรนาอี ||  เตรี คินทา โด 
ดิห่าอี ||๑|| รเฮา ||  แกห์้รี บิปูต ลาย แบธา ตารี ||  เมรี เตรี มุนดรา ต่ารี ||  มาแกห์้ ทูกา ตริปัต นา ปาแว ||  นาท โฉด 
ยาแจห์ ลาจยฺ นา อาแว   ||๒||  จลั จิต โยกี อาซณั    เตรา ||  ซิงงี  วาแย เน็ต อุดาเซรา   ||  คุร โกรัค กี แต บูจฉฺ นา 
ปาอี ||  เพร็ เพร็ โยกี อาแว   ยาอี ||๓||  ยสิ โน โฮอา นาท กริปาลา ||  แร่ห์ราส ฮมารี คุร โคปาล ||  นาแม คินทา 
นาแม บสัตรั ||  ยนั นานกั โยกี โฮอา อสัเทร็ ||๔||  เอว็ ยปัเปอา นาท เดน็ แรนาอี ||  ฮุณ ปายอา คุร โกซาอี ||๑|| รเฮา 
ดูยา ||๒||๑๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กะรัน กราวนั โซอี ||  อาน นา ดีแซ โกอี ||  ธากุร เมรา ซุฆรั สุยานา ||  คุรมุข 
มิเลอา รังค ์มานา ||๑||  แอโซ เร ฮรั รัส มีธา ||  คุรมุข กิแน วริะแล ดีธา ||๑|| รเฮา ||  นิรมลั โยต อมัฤต ฮรั นาม ||    
     
 ปีวตั อมรั เป๋ย เน่ห์กาม ||  ตนั มนั ซีตลั อคนั นิวารี ||  อนดั รูป ปรักเท ซนัซารี ||๒||  เกอา เดโว ยา ซภั กิช เตรา ||  
สดั บลัฮาร เยา ลคั เบรา ||  ตนั มนั ญีโอ เป็นดฺ เด ซาเยอา ||  คุร กิรปา เต นีจ นิวาเยอา ||๓||  โคลฺ กิวารา แม่ฮลั 
บุลายอา ||  แยซา ซา แตซา ดิคลายอา ||  กโฮ่ นานกั ซภั ปัรดา ตูทา ||  ฮอ เตรา ตู แม มนั วธูา ||๔||๓||๑๔||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  เซวกั ลายโอ อปันี     เซว ||  อมัฤต นาม ดีโอ มุค เดว ||  สกัลี จินตา อาป นิวารี ||  เตส็ คุร โก ฮอ สดั 
บลัฮารี ||๑||  กาจยฺ ฮมาเร ปูเร สตัคุร ||  บาเย อนัฮดั ตูเร สตัคุร ||๑|| รเฮา ||  แม่ห์มา ยากี แกฮ้รั กมัภีร ||  โฮย นิฮาล 
เดย ์ยสิ ต๋ีรฺ ||  ยา เก บนัถัน่ กาเท ราย ||  โซ นรั บฮุร นา โยนี ปาย ||๒||  ยา แก อนัตรั ปรักเทโอ อาป ||  ตา โก น่าฮี 
ดูค ซยัตาป ||  ลาล รตนั เตส็ ปาแล ปะเรอา ||  สกลั กทุาํบฺ โอห์้ ยนั แล ตเรอา ||๓||  นา กิช ปะรัม นา ดุบิถา ดูยา ||  
เอโก เอก นิรันยนั ปูญา ||  ยตั กตั เดโค อาป ดยัอาล ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ มิเล ระสาล ||๔||๔||๑๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ 
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||  ตนั เต ฉุทกี อปันี ต่ารี ||  ปรัภ กี อาเกอา ลกี เปอารี ||  โย กิช กแร โซ มนั เมแร มีธา ||  ตา เอห์้ อะจรัจยฺ   แนโนห์ 
ดีธา ||๑||  อบั โม่ห์ ยานี เร เมรี กอี บลาย ||  บุจฉฺ กอี ตริสนั นิวารี มมัตา คุร ปูแร ลีโอ ซมัหยาย ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา 
ราเคโอ คุร ซรันา ||  คุร ปักราเอ ฮรั เก จรันา ||  บีส บิสุเอ ยา มนั แธห์ราเน ||  คุร ปารบรัมห์ เอแก ฮี ยาเน ||๒||  โย 
โย กีโน ฮมั เตส็ เก ดาส ||  ปรัภ เมเร โก สกลั นิวาส ||  นา โก ดูต นฮี แบราอี ||  กลั เมล็ จาเล เอแก ป่าอี ||๓||  ยา โก 
คุร ฮรั ดีเอ ซูคา ||  ตา โก บฮุร นา ลาแกห์ ดูคา ||  อาเป   อาป สรับ   ปรัตปาล ||  นานกั ราโต รังค ์โคปาล 
||๔||๕||๑๖||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  มุค เต ปัรตา ทีกา แซ่ฮตั ||  ฮิรแด ราม นฮี ปูรัน แร่ฮตั ||  อุปเดส กเร กรั โลก 
ดริราแว ||  อปันา กะเฮอา อาป นา กมาแว ||๑||  ปันดิต เบด บีจาร ปันดิต ||  มนั กา กโรถ นิวาร ปันดิต ||๑|| รเฮา ||  
อาแก ราเคโอ ซาล กิราม ||    
     
 มนั กีโน แดห์้ ดิส บิสราม ||  ติลกั จราแว ปาอี ปาย ||  โลก ปะจารา อั้นถฺ กมาย ||๒||  คทั กรัมา อรั อาซณั    โต่ตี ||  
ป่ากธั กแร่ห์ ปแร เน็ต โปที ||  มาลา เพแร มงัแก บิปูต ||  เอห์้  เบถ็ โกย นา ตเรโอ มีต ||๓||  โซ ปันดิต คุร สบดั 
กมาย ||  ตแร คุณ กี โอส อุตรี มาย ||  จตุร เบด ปูรัน ฮรั นาย ||  นานกั เตส็ กี ซรัณี ปาย ||๔||๖||๑๗||  รามกลี แม่ห์ลา 
๕ ||  โกท บิฆนั นฮี อาแวห์่ เนรฺ ||  อเน็ก มายอา แฮ ตา กี เจร ||  อเน็ก ปาป ตา เก ปานีฮาร ||  ยา โก เมยอา ไป๋ 
กรัตาร ||๑||  ยแิซห์ สฮาอี  โฮย ปักหวาน ||  อเน็ก ยตนั ÍØÍÒ แก สรันยาม ||๑|| รเฮา ||  กรัตา ราแค กีตา กอน ||  กีรี 
ยโีต สกัลา ปะหวนั ||  เบอนัตฺ แม่ห์มา ตา กี เกตกั บะรัน ||  บลั บลั ยาอีแอ ตา เก จรัน ||๒||  เตน็ ฮี กีอา ยปั ตปั 
คิอ๋าน ||  อเน็ก ประการ กีอา เตน็ ดาน ||  ปะกตั โซอี กลั แม่ห์ ปัรวาน ||  ยา โก ธากรุ ดีอา มาน ||๓||  ซ่าถซงัค ์เมล็ 
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เป๋ย ประกาซ ||  แซ่ฮจัยฺ ซูค อาส นิวาส ||  ปูแร สตัคุร ดีอา บิสาส ||  นานกั โฮเอ ดาซนั ดาส ||๔||๗||๑๘||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  โดส นา ดีแย กาฮู โลก ||  โย กมาวนั โซอี โปคค ์||  อาปัน กะรัม อาเป   ฮี บนัถฺ ||  อาวนั ยาวนั มายอา 
ตัน่ถฺ ||๑||  แอซี   ยานี ซนัตฺ ยนี ||  ปัรกาซ เป่ยอา ปูเร คุร บจันี ||๑|| รเฮา ||  ตนั ตัน๋ กลตั มิเทอา บิสทาร ||  แฮวรั 
แกวรั จาลณัฮาร ||  ราจยฺ รังค ์รูป ซภั กรู ||  นาม บินา โฮย ยาซี ตู๋ร ||๒||  ปะรัม ปู่ เล บาด อหงัการี  ||  ซงัค ์น่าฮี เร 
สกลั ปซารี ||  โศก ฮรัค แม่ห์ เดห์้ บิรถ่านี ||  ซากตั เอว็ ฮี กะรัต บิฮานี ||๓||  ฮรั กา นาม อมัฤต กลั ม่าเฮ ||  เอห์้ 
นิถ่านา ซาถู่   ป้าเฮ ||  นานกั คุร โควดิ ยสิ ตูธา ||  กทั กทั รมยัอา เตน็ ฮี ดีธา ||๔||๘||๑๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ปันจฺ 
สบดั แตห์้ ปูรัน นาด ||  อนัฮดั บาเย อะจรัจยฺ บิสมาด ||  เกลฺ กแร่ห์ ซนัตฺ ฮรั โลก ||  ปารบรัมห์ ปูรัน นิรโยก ||๑||  
ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ปะหวนั ||  ซ่าถซงัค ์แบส คุณ กาแวห์่ แตห์้ โรค โศก นฮี ยนมั มรัน ||๑|| รเฮา ||  อูฮา ซิมแร่ห์ 
เกวลั นาม ||  บิรเล ปาแวห์ โอห์้ บิสราม ||  โป่ยนั เป๋า กีรตนั อาถารฺ ||    
     
 เน่ห์จลั อาซนั เบสุมาร ||๒||  เดก็ นา โดแล กตัฮู นา ต่าแว ||  คุร ประสาด โก เอห์้ แม่ฮลั ปาแว ||  ปะหราํ แป๋ โม่ห์ 
นา มายอา ยาล ||  ซุน สมาถ ประภู กิรปาล ||๓||  ตา กา อนัตฺ นา ปาราวาร ||  อาเป   กปัุต อาเป   ปาซารฺ ||  ยา แก 
อนัตรั ฮรั ฮรั สุอาด ||  แกฮ้นั นา ยาอี นานกั บิสมาด ||๔||๙||๒o||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  เป่ทตั ซงัค ์ปารบรัมห์ จิต 
อายอา  ||  ซงัคตั กะรัต ซนัโตค มนั ปายอา ||  ซนัแตห์ จรัน มาทา เมโร ปอต ||  อเน็ก บาร ซนัแตห์ ดนัดอต ||๑||  
เอห์้ มนั ซนัตนั แก บลัฮารี ||  ยา กี โอท กะฮี ซุค ปายอา ราเค กิรปา ต่ารี ||๑|| รเฮา ||  ซนัแตห์ จรัณ โต๋ย โต๋ย ปีวา ||  
ซนัแตห์ ดะรัส เปค เปค ยวีา ||  ซนัแตห์ กี เมแร มนั อาส ||  ซนัตฺ ฮมารี นิรมลั ราส ||๒||  ซนัตฺ ฮมารา ราเคอา ปัรดา 
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||  ซนัตฺ ประสาด โม่ห์ กบัฮู นา กรัดา ||  ซนัแตห์ ซงัค ์ดีอา กิรปาล ||  ซนัตฺ สฮาอี  เป๋ย ดยัอาล ||๓||  สุรัต มตั บุตถฺ 
ปัรกาซ ||  แกฮ้รั กมัภีร อปารฺ คุณตาซ ||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล ปรัตปาล ||  นานกั ซนัแตห์ เดค นิฮาล ||๔||๑o||๒๑||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  เตแร กาจยฺ นา กแร่ห์ ราจยฺ มาล ||  เตแร กาจยฺ นา บิแค ยนัยาล ||  อิสทฺ มีต ยาณ ซภั ฉะแล ||  ฮรั ฮรั 
นาม ซงัค ์เตแร จลัแล ||๑||  ราม นาม คุณ กาย เล มีตา ฮรั ซิมรัต   เตรี ลาจยฺ รแฮ่ ||  ฮรั ซิมรัต   ยมั กชั นา กะแฮ ||๑|| 
รเฮา ||  เบน็ ฮรั สกลั นิรารัท กาม ||  โซยนา รุปา มาที ดาม ||  คุร กา สบดั ยาป มนั ซุคา ||  อีฮา อูฮา เตโร อูยลั มุคคา 
||๒||  กรั กรั ทาเก วดัเด วเดเร ||  กิน ฮี นา กีเอ กาจยฺ มายอา ปูเร ||  ฮรั ฮรั นาม ยแป ยนั โกย ||  ตา กี อาซา ปูรัน โฮย 
||๓||  ฮรั ปักตนั โก นาม อถารฺ ||  ซนัตี ยตีา ยนมั อปารฺ ||  ฮรั ซนัตฺ กเร โซอี ปัรวาณ ||  นานกั ดาส ตา แก กรุบาณ 
||๔||๑๑||๒๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ซินแจห ดะรับ เดห์้ ดุค โลก ||  เตแร กาจยฺ นา เอารา โยก ||  กรั อหงัการฺ   โฮย 
วรัแตห์้ อั้นถฺ ||  ยมั กี เยวรี ตู อาแก บนัถฺ ||๑||  ชาด วดิาณี ตาต มูเร ||  อีฮา บสันา ราต มูเร ||  มายอา เก มาเต แต อุธ 
จลันา ||  ราจ รเฮโอ ตู ซงัค ์สุปนา ||๑|| รเฮา ||  บาล บิวสัทา บาริก อั้นถฺ ||  ป๋ัร โยบนั ลากา ดุระกนัถฺ ||    
     
 ตริตีอา บิวสัทา ซินเจ มาย ||  บิรัถ เป่ยอา โฉด จเลโอ ปัชตาย ||๒||  จิรังกาล ปาอี ดรุลภั เดห์้ ||  นาม บิฮูฌี โฮอี เค่ห์ 
||  ปะซู เปรต มุกตัถฺ เต บุรี ||  ติแซห์ นา บูแฉ่ เยน็ เอห์้ ศิรี ||๓||  ซุณ      กรัตาร โควนิดฺ โคปาล ||  ดีน ดยัอาล สดา 
กิรปาล ||  ตุแมห์ ฉะดาโวห์ ฉุทแกห์ บนัถฺ ||  บคสั มิลาโวห์่ นานกั ญกั อั้นถฺ ||๔||๑๒||๒๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั 
ซนัโญก บนาอี กาช ||  เตส็ ซงัค ์รเฮโอ อิอานา ราจ ||  ปรัตปาแร เน็ต ซาร สมาแร ||  อนัตฺ กี บาร อูฐ ซิถ่าแร ||๑||  
นาม บินา ซภั จู่ธ ปรานี ||  โควดิ ปะยนั เบน็ อวรั ซงัค ์ราเต เต ซภั มายอา มูธ ปรานี ||๑|| รเฮา ||  ตีรัท นาย นา อุตรัส 
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แมลฺ ||  กะรัม ตะรัม ซภั ห่อแม แพลฺ ||  โลก ปะจาแร กตั นฮี โฮย ||  นาม บิฮูเณ จลัแซห์ โรย ||๒||  เบน็ ฮรั นาม นา 
ทูทสั ปะทลั ||  โซเถ่ ซาสตรึ ซิมรัต สกลั ||  โซ นาม ยแป ยสิ อาป ยปาเอ ||  สกลั พลา เซ ซูค สมาเอ ||๓||  ราคณัฮาเร 
ราโค่ห์ อาป ||  สกลั ซุคา ปรัภ ตุมแร หาท ||  เยต็ ลาแวห์่ เตต็ ลาแกห์ สุอามี ||  นานกั ซาฮิบ อนัตรัยามี 
||๔||๑๓||๒๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โย กิช กแร โซอี ซุค ยานา ||  มนั อะสมจัฉฺ ซ่าถซงัค ์ปะตีอานา ||  โดลนั เต จูกา 
แธห์รายอา ||  สัต ม่าเฮ เล สตั สมายอา ||๑||  ดูค เกยอา ซภั โรค เกยอา ||  ปรัภ กี อาเกอา มนั แม่ห์ มานี มฮ่า ปุรัค กา 
ซงัค ์เป่ยอา ||๑|| รเฮา ||  สกลั ปวติตรึ สรับ   นิรมะลา ||  โย วรัตาเอ โซอี ปะลา ||  แยห์ ราแค โซอี มุกตั ทาน ||  โย 
ยปาเอ โซอี นาม ||๒||  อธัสธั ตีรัท แยห์ ซ่าถ ปัก ตะแรห์ ||  แตห์้ แบกนุธฺ แยห์ นาม *อุจแร่ห์ ||  สรับ   อนนัดฺ ยบั 
ดรัซนั ปาอีแอ ||  ราม คุณา เน็ต เน็ต ฮรั กาอีแอ ||๓||  อาเป   กทั กทั รเฮอา เบอาป ||  ดยัอาล ปุรัค ปัรกทั ปัรตาป ||  
กะปัท คุลาเน ปะหรํา นาเธ ดูเร ||  นานกั โก คุร เป่เท ปูเร ||๔||๑๔||๒๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โกท ยาป ตาป 
บิสราม ||  เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ ซุร กิอาน ||  อเน็ก รูป รังค ์โปคค ์รัสแซ ||  คุรมุข นาม นิมคั ริแด วสัแซ ||๑||  ฮรั เก นาม กี 
วเดอาอี ||  กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ซูระปีร ต่ีรัจยฺมตั ปูรา ||    
     
 แซ่ฮจัยฺ สมาถ ตุ๋น แกฮ้รั กมัภีรา ||  สดา มุกตั ตา เก ปูเร กาม ||  ยา แก ริแด วสัแซ ฮรั นาม ||๒||  สกลั ซูค อานนัดฺ 
อโรค ||  ซมัดรัซี  ปูรัน นิรโยก ||  อาย  นา ยาย โดแล กตั น่าฮี ||  ยา แก นาม บแซ มนั ม่าฮี ||๓||  ดีน ดยัอาล โคปาล 
โควนิดฺ ||  คุรมุข ยปัปีแอ อุตแร จินดฺ ||  นานกั โก คุร ดีอา นาม ||  ซนัตนั กี แท่ฮลั ซนัตฺ กา กาม ||๔||๑๕||๒๖||  
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  บีจยฺ มนัตรึ ฮรั กีรตนั เกา ||  อาแก มิลี นิทาเว เทา ||  คุร ปูเร กี จรัณี ลาก ||  ยนมั ยนมั กา 
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โซยอา ยาก ||๑||  ฮรั ฮรั ยาป ยปัลา ||  คุร กิรปา เต ฮิรแด วาแซ ป่อยลั ปารฺ ปัรลา ||๑|| รเฮา ||  นาม นิถาน ติอ๋าย มนั 
อะทลั ||  ตา ชูแทห์ มายอา เก ปะทลั ||  คุร กา สบดั อมัฤต รัส ปีโอ ||  ตา เตรา โฮย นิรมลั ญีโอ ||๒||  โซถตั โซถตั 
โซ่ถ บีจารา ||  เบน็ ฮรั ปะกตั นฮี ฉุทการา ||  โซ ฮรั ปะยนั ซ่าถ แก ซงัค ์||  มนั ตนั ราแป ฮรั แก รังค ์||๓||  โฉด 
เซอาณปั บโฮ่ จตุราอี ||  มนั เบน็ ฮรั นาแว ยาย นา กาอี ||  ดยัอา ต่ารี โควดิ โกซาอี ||  ฮรั ฮรั นานกั เทก ทิกาอี 
||๔||๑๖||๒๗||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ แก ซงัค ์ราม รังค ์เกลฺ ||  อาแก ยมั เซ็ว โฮย นา เมล ||  อหัม่บุธ กา เป่ยอา 
บินาส ||  ดุระมตั โฮอี สกัลี นาซ ||๑||  ราม นาม คุณ กาย ปันดิต ||  กะรัม กานดฺํ อหงัการฺ   นา กาแย กซุลั เซตี กัร๋ 
ยา่เฮ ปันดิต ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กา ยสั เน็ถ ลีอา ลาภ ||  ปูรัน เป๋ย มโนรัท ซ่าภ ||  ดุค นาธา ซุค กัร๋ แม่ห์ อายอา  ||  ซนัตฺ 
ประสาด กมลั บิกซายอา ||๒||  นาม รตนั เยน็ ปายอา ดาน ||  เตส็ ยนั โฮเอ สกลั นิถาน ||  ซนัโตค อายอา  มนั ปูรา 
ปาย ||  เพร็ เพร็ มากนั กาเฮ ยาย ||๓||  ฮรั กี กะทา ซุนตฺ ปวติ ||  เยห์่วา บกตั ปาอี กตั มตั ||  โซ ปัรวาณ ยสิ ริแด 
วซาอี ||  นานกั เต ยนั อูตมั ป่าอี ||๔||๑๗||๒๘||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กะโฮ กรั ปักรี นา อาอี  หาท ||  ปรีต กรี จาลี 
นฮี ซาท ||  กโฮ่ นานกั โย เตอาก ดอี ||  ตบั โอห์้ จรัณี อาย  ปอี ||๑||  ซุณ      ซนัโตห์ นิรมลั บีจาร ||  ราม นาม เบน็ 
กตั นฮี กาอี คุร ปูรา เป่ทตั อุถาร ||๑|| รเฮา ||    
     
 ยบั อุส โก โกอี เดแว มาน ||  ตบั อาปัส อูปัร รัคแค กมุาน ||  ยบั อุส โก โกอี มนั ปัรหะแร ||  ตบั โอห์้ เซวกั เซวา 
กแร ||๒||  มุค แบราแว อนัตฺ ธะกาแว ||  อิกตั ธอรฺ โอห์้ กฮี นา สมาแว ||  อุน  โม่เฮ บฮุเต บแรห์มนัดฺ ||  ราม ยนี กีนี 
คนัดฺ คนัดฺ ||๓||  โย มาแก โซ ปู่ คา รแฮ่ ||  เอส็ ซงัค ์ราแจ โซ กะชู นา ลแฮ่ ||  อิแซ่ห์  เตอาก สตัซงัคตั กแร ||  
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วดัป่ากี นานกั โอห์้ ตแร ||๔||๑๘||๒๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  อาตมั ราม สรับ   แม่ห์ เปค ||  ปูรัน ปูร รเฮอา ปรัภ เอก 
||  รตนั อโมลฺ ริแด แม่ห์ ยาน ||  อปันี วสัตฺ ตู อาป ปะชาน ||๑||  ปี อมัฤต ซนัตนั ปัรสาด ||  วดัเด ปาก โฮแวห์่ ตอ 
ปาอีแอ เบน็ เยห์่วา เกอา ยาแณ สุอาด ||๑|| รเฮา ||  อธั ดสั เบด สุเน      แกห์้ โดรา ||  โกท ประกาซ นา ดิแซ อนัเถ่รา 
||  ปะซู ปรีต ก๋าส ซงัค ์รแจ ||  ยสิ นฮี บุฉ่าแว โซ กิต เบถ็ บุแฉ่ ||๒||  ยานณัฮาร รเฮอา ปรัภ ยาน ||  โอต โปต ปักตนั 
ซงักาน ||  บิกสั บิกสั อปันา ปรัภ กาแวห์่ ||  นานกั เตน็ ยมั เนร นา อาแวห์่ ||๓||๑๙||๓o||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ดีโน 
นาม กีโอ ปวติ ||  ฮรั ตัน๋ ราส นิราส เอห์้  เบต็ ||  กาที บนัถฺ ฮรั เซวา ลาเอ ||  ฮรั ฮรั ปะกตั ราม คุณ กาเอ ||๑||  บาเย 
อนัฮดั บายา ||  รสกั รสกั คุณ กาแวห์่ ฮรั ยนั อปัแน คุรเทว นิวายา ||๑|| รเฮา ||  อาย  บเนโอ ปูรฺบลา ปาก ||  ยนมั 
ยนมั กา โซยอา ยาก ||  กอี กิลาน ซ่าถ แก ซงัค ์||  มนั ตนั ราโต ฮรั แก รังค ์||๒||  ราเค ราคณัฮาร ดยัอาล ||  นา กิช 
เซวา นา กิช ก๋าล ||  กรั กิรปา ปรัภ กีนี ดยัอา ||  บูดตั ดุค แม่ห์ กา้ด เลยอา ||๓||  ซุณ      ซุณ      อุปเยโอ มนั แม่ห์ เจา 
||  อาธ แป้ฮรั ฮรั เก คุณ เกา ||  กาวตั กาวตั ปะรัม กตั ปาอี ||  คุร ประสาด นานกั เลว็ ลาอี ||๔||๒o||๓๑||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  กอดี บดัแล เตอาแก รตนั ||  โฉด ยาย ตา้ฮู กา ยตนั ||  โซ ซนัแจ โย โห่ซี บาต ||  มายอา โม่เฮอา เทโด 
ยาต ||๑||  อป่าเก แต ลาจยฺ น่าฮี ||  ซุค ซากรั ปูรัน ปัรเมซรั ฮรั นา เจเตโอ มนั ม่าฮี ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต กอรา บิเคอา 
มีธี ||  ซากตั กี เบถ็ แนโนห์ ดีธี ||  กรู กปัท อหงัการ รีฉ่านา ||    
     
 นาม ซุนตฺ ยนั บิชูอ ์ดะซานา ||๒||  มายอา การัณ สดั ฮี จู่แร ||  มนั มุค กะแบห์ นา อุสตตั กแร ||  นิรภอ นิรังการ 
ดาตาร ||  เตส็ เซ็ว ปรีต นา กแร กวาร ||๓||  ซภั ซาฮา ศิร ซาจา ซ่าห์ ||  เวโม่ห์ตาจยฺ ปูรา ปาตซ่าห์ ||  โม่ห์ มกนั 
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ลปัเทโอ ปะหราํ กิแร่ห์ ||  นานกั ตรีแอ เตรี เมฮรั ||๔||๒๑||๓๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  แรณ ดินสั ยปัโป ฮรั เนา ||  
อาแก ดรักา้ห์ ปาโว เทา ||  สดา อนนัดฺ นา โฮว ีโศก ||  กบัฮู นา เบอาแป ห่อแม โรค ||๑||  โคโยห์ ซนัโตห์ ฮรั บรัมห์ 
กิอานี ||  บิสมนั บิซมั เป๋ย บิสมาดา ปะรัม กตั ปาแวห์ ฮรั ซิมมรั ปรานี ||๑|| รเฮา ||  กนั เมน็ เดโคห์ สกลั บีจาร ||  
นาม บินา โก สะแก  นา ตารฺ ||  สกลั อุปาว  นา จาแลห์ ซงัค ์||  เป่าวย์ลั ตรีแอ ปรัภ แก รังค ์||๒||  เดฮี้ โต๋ย นา อุตแร 
แมลฺ ||  ห่อแม เบอาแป ดุบิถา แพลฺ ||  ฮรั ฮรั ออคถั  โย ยนั คาย ||  ตา กา โรค สกลั เมท็ ยาย ||๓||  กรั กิรปา 
ปารบรัมห์ ดยัอาล ||  มนั เต กบัโบห์ นา บิซรั โคปาล ||  เตเร ดาส กี โฮวา ตู๋ร ||  นานกั กี ปรัภ ซรัถ่า ปูร 
||๔||๒๒||๓๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  เตรี สรัณ ปูเร คุรเทว ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา น่าฮี โกย ||  ตู ซมัรัท ปูรัน ปารบรัมห์ ||  
โซ ติอ๋าเอ ปูรา ยสิ กะรัม ||๑||  ตรัณ ตารัณ ปรัภ เตโร เนา ||  เอกา สรัณ กะฮี มนั เมแร ตุตถฺ เบน็ ดูยา น่าฮี เธา ||๑|| 
รเฮา ||  ยปั ยปั ยวีา เตรา เนา ||  อาแก ดรักา้ห์ ปาโว เธา ||  ดูค อนัเถ่รา มนั เต ยาย ||  ดุระมตั บินแซ ราแจ ฮรั นาย 
||๒||  จรัน กมลั เซ็ว ลากี ปรีต ||  คุร ปูเร กี นิรมลั รีต ||  ป๋อ ป่ากา นิรภอ มนั บแซ ||  อมัฤต นาม รัสนา เน็ต ยแป 
||๓||  โกท ยนมั เก กาเท พา่เฮ ||  ปายอา ลาภ สจัจา ตัน๋ ล่าเฮ ||  โตท นา อาแว   อคุท ปันด๋าร ||  นานกั ปะกตั โซ่แฮ 
ฮรั ดุอาร ||๔||๒๓||๓๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  รตนั ยเวฮรั นาม ||  สตั ซนัโตค กิอาน ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ ดยัอา กา โปตา || 
ฮรั ปักตา ฮวาแล โห่ตา ||๑||  เมเร ราม โก ปันด๋าร ||  คาต ครัจ กชั โตท นา อาแว   อนัตฺ นฮี ฮรั ปาราวาร ||๑|| รเฮา ||  
กีรตนั นิรโมลกั ฮีรา ||  อานนัดฺ คุณี กะฮีรา ||  อนัฮดั บาณี ปูนย ี||  ซนัตนั หทั ราคี กนูยํ ี||๒||    
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 ซุน สมาถ กพุา แตห์้ อาซนั ||  เกวลั บรัมห์ ปูรัน แตห์้ บาซนั ||  ปะกตั ซงัค ์ปรัภ โกซทั กะรัต ||  แตห์้ ฮรัค นา โศก 
นา ยนมั นา มรัต ||๓||  กรั กิรปา ยสิ อาป ดิวายอา ||  ซ่าถซงัค ์เตน็ ฮรั ตัน๋ ปายอา ||  ดยัอาล ปุรัค นานกั อรัดาส ||  ฮรั 
เมรี วรัตณั ฮรั เมรี ราส ||๔||๒๔||๓๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  แม่ห์มา นา ยาแน่ห์ เบด ||  บรัมห์เม นฮี ยาแน่ห์ เปด ||  
อวตาร นา ยาแน่ห์ อนัตฺ ||  ปัรเมซรั ปารบรัมห์ เบอนัตฺ ||๑||  อปันี กตั อาป ยาแน ||  ซุณ      ซุณ      อวรั วคาแน ||๑|| 
รเฮา ||  ซงักรา  นฮี ยาแน่ห์ เป๋ว ||  โคยตั ห่าเร เดว ||  เดวอีา นฮี ยาแน มรัม ||  ซภั อูปัร อลคั ปารบรัมห์ ||๒||  อปัแน 
รังค ์กรัตา เกลฺ ||  อาป บิโชแร อาเป   เมล ||  เอก็ ป่ัรเม เอก็ ปักตี ลาเอ ||  อปัณา กีอา อาป ยณาเอ ||๓||  ซนัตนั กี ซุณ      
ซาจี ซาคี ||  โซ โบแล่ห์ โย เปแค่ห์ อาคี ||  นฮี เลป เตส็ ปุน นา ปาป ||  นานกั กา ปรัภ อาเป   อาป ||๔||๒๕||๓๖||  
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กิชฮู กาจยฺ นา กีโอ ยาน ||  สุรัต มตั น่าฮี กิช กิอาน ||  ยาป ตาป ซีล นฮี ตะรัม ||  กิชู นา ยาโน 
แกซา กะรัม ||๑||  ธากรุ ปรีตมั ปรัภ เมเร ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกอี ปู่ แลห์ จูแกห์ ปรัภ เตเร ||๑|| รเฮา ||  เร็ถ นา 
บุตถฺ นา เซ็ถ ประกาซ ||  บิแค เบอาถฺ เก กาว แม่ห์ บาส ||  กรัณฮาร เมเร ปรัภ เอก ||  นาม เตเร กี มนั แม่ห์ เทก ||๒||  
ซุณ      ซุณ      ยโีว มนั เอห์้ บิสราม ||  ปาป คนัดนั ปรัภ เตโร นาม ||  ตู อะกนตั ญีอ ์กา ดาตา ||  ยแิซห์ ยณาแวห์ 
เตน็ ตู ยาตา ||๓||  โย  อุปายโอ  เตส็ เตรี อาส ||  สกลั อราแถ่ห์ ปรัภ คุณตาซ ||  นานกั ดาส เตแร กรุบาณ ||  เบอนัตฺ 
ซาฮิบ เมรา เมฮรัวาณ ||๔||๒๖||๓๗||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ราคณัฮาร ดยัอาล ||  โกท เป๋าว ์คนัเด นิมคั เคอาล ||  สกลั 
อราแถ่ห์ ยนัตฺ ||  มิลีแอ ปรัภ คุร เมล็ มนัตฺ ||๑||  ยอีนั โก ดาตา เมรา ปรัภ ||  ปูรัน ปัรเมซุร สุอามี กทั กทั ราตา เมรา 
ปรัภ ||๑|| รเฮา ||  ตา กี กะฮี มนั โอท ||  บนัถัน่ เต โฮอี โชท ||  ฮิรแด ยปั ปัรมานนัดฺ ||  มนั ม่าเฮ เป๋ย อนนัดฺ ||๒||  
ตารัณ ตรัณ ฮรั สรัณ ||  ยวีนั รูป ฮรั จรัณ ||    
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 ซนัตนั เก ปราณ อถารฺ ||  อูเจ เต อูจ อปารฺ ||๓||  โซ มตั ซาร เยต็ ฮรั ซิมรีแย       ||  กรั กิรปา ยสิ อาเป   ดีแย ||  ซูค 
แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ฮรั เนา ||  นานกั ยปัเปอา คุร เมล็ เนา ||๔||๒๗||๓๘||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั เซอานปั ชาด ||  กรั 
เซวา เซวกั ซาจยฺ ||  อปันา อาป สกลั มิทาย ||  มนั จินเด เซอี พลั ปาย ||๑||  โฮโอ ซาวถาน อปัเน   คุร เซ็ว ||  อาซา 
มนัซา ปูรัน โฮแว ปาแวห์ สกลั นิถาน คุร เซ็ว ||๑|| รเฮา ||  ดูยา นฮี ยาแน โกย ||  สตัคุร นิรันยนั โซย ||  มานุค กา กรั 
รูป นา ยาน ||  มิลี นิมาเน มาน ||๒||  คุร กี ฮรั เทก ทิกาย ||  อวรั อาซา ซภั ล่าเฮ ||  ฮรั กา นาม มาก นิถาน ||  ตา 
ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||๓||  คุร กา บจนั ยปั มนัตฺ ||  เอฮ้า  ปะกตั ซาร ตตั ||  สัตคุร เป๋ย ดยัอาล ||  นานกั ดาส นิฮาล 
||๔||๒๘||๓๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โฮแว โซอี ป๋ัล มาน ||  อาปนา ตจัยฺ อภิมาน ||  เดน็ แรน สดา กนุ เกา ||  ปูรัน 
เอฮี้ สุเอา ||๑||  อานนัดฺ กรั ซนัตฺ ฮรั ยปั ||  ชาด เซอานปั บโฮ่ จตุราอี คุร กา ยปั มนัตฺ นิรมลั ||๑|| รเฮา ||  เอก กี กรั 
อาส ป่ีตรั ||  นิรมลั ยปั นาม ฮรั ฮรั ||  คุร เก จรัน นมสัการ ||  เป่าวย์ลั อุตแรห์ ปารฺ ||๒||  เดวนัฮาร ดาตาร ||  อนัตฺ นา 
ปาราวาร ||  ยา แก กัร๋ สรับ   นิถาน ||  ราคณัฮาร นิดาน ||๓||  นานกั ปายอา เอห์้ นิถาน ||  ฮเร ฮรั นิรมลั นาม ||  โย 
ยแป เตส็ กี กตั โฮย ||  นานกั กะรัม ปราปัต โฮย ||๔||๒๙||๔o||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ดุลบัภ ์เดห์้ สวาร ||  ยา่เฮ นา 
ดรักา้ห์ ฮาร ||  หะลตั ปะลตั ตุตถฺ โฮย วเดอาอี ||  อนัตฺ กี เบลา เลย ฉะดาอี ||๑||  ราม เก กนุ เกา ||  หะลตั ปะลตั โฮเอ 
โดแว สุเฮเล อะจรัจยฺ ปุรัค ติเอ๋า ||๑|| รเฮา ||  อูธตั แบธตั ฮรั ยาป ||  บินแซ สกลั ซนัตาป ||  แบรี ซภั โฮแวห์่ มีต ||  
นิรมลั เตรา โฮแว จีต ||๒||  ซภั เต อูตมั เอห์้ กะรัม ||  สกลั ตะรัม แม่ห์ สะเรสทฺ ตะรัม ||  ฮรั ซิมรัน เตรา โฮย อุถาร ||  
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ยนมั ยนมั กา อุตแร ป๋ารฺ ||๓||  ปูรัน เตรี โฮแว อาส ||  ยมั กี กะทีแอ เตรี พาส ||  คุร กา อุปเดส สุนีแย ||  นานกั ซุค 
แซ่ฮจัยฺ สะมีแย ||๔||๓o||๔๑||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ กี เตส็ กี กรั มาน ||  อาปัน ล่าเฮ กุมาน ||  ยสิ กา ตู เตส็ กา ซภั โกย ||  ติแซห์ อราถ สดา ซุค 
โฮย ||๑||  กาเฮ ปะหราํ ประแมห์ เบกาเน ||  นาม บินา กิช กาม นา อาแว   เมรา เมรา กรั บฮุต ปัชตาเน ||๑|| รเฮา ||  
โย โย กแร โซอี มาน เล่โฮ ||  เบน็ มาเน รัล โฮแวห์่ เค่ห์ ||  เตส็ กา ป่าณา ลาแก มีธา ||  คุร ประสาด วริะเล มนั วธูา 
||๒||  เวปัรวา่ห์ อะโกจรั อาป ||  อาธ แป้ฮรั มนั ตา โก ยาป ||  ยสิ จิต อาเอ บินแซ่ห์ ดุคา ||  หะลตั ปะลตั เตรา อูยลั 
มุคคา ||๓||  กอน กอน อุถเร กนุ กาย ||  กะนณั นา ยาอี กีม นา ปาย ||  บูดตั โล่ห์ ซ่าถซงัค ์ตแร ||  นานกั ยแิซห์ 
ปราปัต กแร ||๔||๓๑||๔๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ม่าเฮ ยาป ปักวนัตฺ ||  คุร ปูแร เอห์้ ดีโน มนัตฺ ||  มิเท สกลั แป๋ 
ตราส ||  ปูรัน โฮอี อาส ||๑||  สพลั เซวา คุรเทวา ||  กีมตั กิช แกฮ้ณั นา ยาอี ซาเจ สจั อลคั อเป่วา ||๑|| รเฮา ||  กะรัน 
กราวนั อาป ||  เตส็ โก สดา มนั ยาป || เตส็ กี เซวา กรั นีต ||  สจั แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาแวห์ มีต ||๒||  ซาฮิบ เมรา อตั ป่ารา 
||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา ||  เตส็ เบน็ อวรั นา โกอี ||  ยนั กา ราคา โซอี ||๓||  กรั กิรปา อรัดาส สุณีแย ||  อปัเณ 
เซวกั โก ดรัซนั ดีแย ||  นานกั ยาปี ยปั ยาป ||  ซภั เต อูจ ยา กา ปัรตาป ||๔||๓๒||๔๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  บิรทา 
ปัรหวา่ซา โลก ||  ธากรุ ปรัภ เตรี เทก ||  อวรั ชูที ซภั อาส ||  อะจินตฺ   ธากรุ เป๋ย คุณตาซ ||๑||  เอโก นาม ติอ๋าย มนั 
เมเร ||  การัจ เตรา โฮแว ปูรา ฮรั ฮรั ฮรั คุณ กาย มนั เมเร ||๑|| รเฮา ||  ตุม ฮี การัน กะรัน ||  จรัน กมลั ฮรั สรัน ||  มนั 
ตนั ฮรั โอฮี้ ติอ๋ายอา ||  อานนัดฺ ฮรั รูป ดิคายอา ||๒||  เตส็ ฮี กี โอท สะดีว ||  ยา เก กีเน แฮ ยวี ||  ซิมรัต   ฮรั กะรัต 
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นิถาน ||  ราคณัฮาร นิดาน ||๓||  สรับ   กี เรณ โฮวแีย ||  อาป มิทาย มิลีแย ||  อนัเดน็ ติอ๋าอีแอ นาม ||  สพลั นานกั 
เอห์้ กาม ||๔||๓๓||๔๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  การัน กะรัน กรีม ||  สรับ   ปรัตปาล รฮีม ||  อลัล่าห์ อลคั อปารฺ ||  คุด 
คุดาย วดั เบสุมาร ||๑||    
     
 โอน ํนะโม ปักวนัตฺ กซุาอี ||  คาลกั เราว ์รเฮอา สรับ   ธาอี ||๑|| รเฮา ||  ญกนันาท ญกัยวีนั มาโถ่ ||  ป๋อ ป่ันยนั ริด 
ม่าเฮ อราโถ่ ||  ริคีเกส โคปาล คุวนิดฺ ||  ปูรัน ซรับตัตรึ มุกนัดฺ ||๒||  เมฮรัวาน มอลา ตูฮี เอก ||  ปีร แปกานบํรั เซค ||  
ดิลา กา มาลกั กเร หาก ||  กรุาน กะเตบ เต ปาก ||๓||  นาราเอณ็ นรัฮรั ดยัอาล ||  รมตั ราม กทั กทั อาถารฺ ||  บาสุเดว 
บสัตฺ ซภั ธาย ||  ลีลา กิช ลคี นา ยาย ||๔||  เมฮรั ดยัอา กรั กรัแนฮาร ||  ปะกตั บนัดฺกี เดห์้ ศิรยณัฮารฺ ||  กโฮ่ นานกั 
คุร โคเอ ปะรัม ||  เอโก อลัล่าห์ ปารบรัมห์ ||๕||๓๔||๔๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โกท ยนมั เก บินเซ ปาป ||  ฮรั ฮรั 
ยปัต น่าฮี ซยัตาป ||  คุร เก จรัน กมลั มนั วสัเซ ||  มฮ่า บิการ ตนั เต ซภั นะเซ ||๑||  โคปาล โก ยสั เกา ปราณี ||  อกทั 
กะทา ซาจี ปรัภ ปูรัน โยตี โยต สมาณี  ||๑|| รเฮา ||  ตริสนา ปูค ซภั นาซี ||  ซนัตฺ ประสาด ยปัเปอา อบินาซี ||  แรน 
ดินสั ปรัภ เซว กมานี ||  ฮรั มิลแณ กี เอห์้ นีซานี ||๒||  มิเท ยนัยาล โฮเอ ปรัภ ดยัอาล ||  คุร กา ดรัซนั เดค นิฮาล ||  
ปะรา ปูรฺบลา กะรัม บณั อายอา  ||  ฮรั เก คุณ เน็ต รัสนา กายอา ||๓||  ฮรั เก ซนัตฺ สดา ปัรวาณ ||  ซนัตฺ ยนา มสัตกั 
นีซาณ ||  ดาส กี เรณ ปาเอ เย โกย ||  นานกั เตส็ กี ปะรัม กตั โฮย ||๔||๓๕||๔๖ ||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ดรัซนั โก 
ยาอีแอ กรุบาน ||  จรัน กมลั ฮิรแด ตัร๋ คิอ๋าน ||  ตู๋ร ซนัตนั กี มสัตกั ลาย ||  ยนมั ยนมั กี ดุระมตั มลั ยาย ||๑||  ยสิ 
เป่ทตั มิแท อภิมาน ||  ปารบรัมห์ ซภั นดัรี อาแว   กรั กิรปา ปูรัน ปักหวาน ||๑|| รเฮา ||  คุร กี กีรัต ยปัปีแอ ฮรั เนา ||  
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คุร กี ปะกตั สดา คุณ เกา ||  คุร กี สุรัต นิกทั กรั ยาน ||  คุร กา สบดั สตั กรั มาน ||๒||  คุร บจันี ซมัซรั ซุค ดูค ||  
กะเด นา เบอาแป ตริสนา ปูค ||  มนั ซนัโตค สบดั คุร ราเย ||  ยปั โคบินดฺ ปัรเด ซภั กาเย ||๓||  คุร ปัรเมซรั คุร 
โควนิดฺ ||  คุร ดาตา ดยัอาล บคัซินดฺ ||  คุร จรันี ยา กา มนั ลากา ||  นานกั ดาส เตส็ ปูรัน ป่ากา ||๔||๓๖||๔๗||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กิส ปัรหวา่แซ บิจแร่ห์ ปะหวนั ||  มูร มุกตัถฺ เตรา ซงักี กวนั ||  ราม ซงักี เตส็ กตั นฮี ยาแน่ห์ ||  
ปันจฺ บทัวาเร เซ มีต กรั มาแน่ห์ ||๑||  โซ กัร๋ เซว เยต็ อุถฺแรห์  มีต ||  คุณ โควนิดฺ รวแีอห์้ เดน็ ราตี ซ่าถซงัค ์กรั มนั 
กี ปรีต ||๑|| รเฮา ||  ยนมั บิฮาโน อหงัการ อรั วาด ||  ตริปัต นา อาแว   บิเคอา ซาดฺ ||  ป่ัรมตั ป่ัรมตั มฮ่า ดุค ปายอา ||  
ตรี นา ยาอี ดุตรั มายอา ||๒||  กาม นา อาแว   โซ การ กมาแว ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คาแว ||  ราคนั โก ดูซรั นฮี โกย ||  
ตอ นิสตะแร โย กิรปา โฮย ||๓||  ปะติต ปุนีต ปรัภ เตโร นาม ||  อปัเน ดาส โก กีแย ดาน ||  กรั กิรปา ปรัภ กตั กรั 
เมรี ||  สรัณ กะฮี นานกั ปรัภ เตรี ||๔||๓๗||๔๘||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  เอห์้  โลเก ซุค ปายอา ||  นฮี เป่ทตั ตะรัม 
รายอา ||  ฮรั ดรักา้ห์ โซ่ภาวนัตฺ ||  พนุ กรัภ น่าฮี บซนัตฺ ||๑||  ยานี ซนัตฺ กี มิตราอี ||  กรั กิรปา ดีโน ฮรั นามา ปูรัน 
ซนัโญก มิลาอี ||๑|| รเฮา ||  คุร แก จรัณ จิต ลากา ||  ตัน๋ ตัน๋ ซนัโญก สป่ากา ||  ซนัตฺ กี ตู๋ร ลากี เมแร มาเท ||  เกล็วคิ 
ดุค สกัเล เมเร ลาเท ||๒||  ซ่าถ กี สจั แท่ฮลั กมานี ||  ตบั โฮเอ มนั ซุถ ปรานี ||  ยนั กา สพลั ดะรัส ดีธา ||  นาม 
ประภู กา กทั กทั วธูา ||๓||  มิทาเน ซภั กลั กะเลส ||  ยสิ เต อุปเย เตส็ แม่ห์ ปัรเวส ||  ปรักเท อานูป โควนิดฺ ||  ปรัภ 
ปูเร นานกั บคัซินดฺ ||๔||๓๘||๔๙||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กอู โก จาเร ซารดูล ||  กอดี กา ลคั ฮูอา มูล ||  บกัรี โก หสัตี 
ปรัตปาเล ||  อปันา ปรัภ นะดรั นิฮาเล ||๑||  กริปา นิถาน ปรีตมั ปรัภ เมเร ||  บะรัน นา ซาโก บโฮ่ กนุ เตเร ||๑|| รเฮา 
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||  ดีซตั มาส นา คาย บิลาอี ||  มฮ่า กะสาบ ฉุรี สทั ปาอี ||  กรัณฮาร ปรัภ ฮิรแด วธูา ||  พาที มชัลี กา ยาลา ตูทา ||๒||  
ซูเก กาซทฺ ฮเร จะลูล ||  อูแจ ทลั พเูล กมลั อนูป ||  อคนั นิวารี สตัคุร เดว ||  เซวกั อปันี ลายโอ เซว ||๓||  
อกิรัตกะณา กา กเร อุถาร ||  ปรัภ เมรา แฮ สดา ดยัอาร ||  ซนัตฺ ยนา กา สดา สฮาอี  ||  จรัน กมลั นานกั ซรัณาอี 
||๔||๓๙||๕o||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 ปันจฺ ซิงห์ ราเค ปรัภ มาร ||  ดสั บิเฆอารี ลอี นิวาร ||  ตีน อาวรัต กี จูกี เก๋รฺ ||  ซ่าถซงัค ์จูเก แป๋ เพร ||๑||  ซิมมรั 
ซิมมรั ยวีา โควนิดฺ ||  กรั กิรปา ราเคโอ ดาส อปันา สดา สดา ซาจา บคัซินดฺ ||๑|| รเฮา ||  ดาจฉฺ เกย ตริณ ปาป สุเมร 
||  ยปั ยปั นาม ปูเญ ปรัภ แปรฺ ||  อนดั รูป ปรักเทโอ ซภั ทาน ||  เปรม ปะกตั โยรี ซุค มาน ||๒||  ซากรั ตเรโอ บาชรั 
โคจฺย ||  เคด นา ปายโอ แน่ห์ พนุ โรจยฺ ||  ซ่ินถฺ สมายโอ กทัเก ม่าเฮ ||  กรัณฮาร โก กิช อะจรัจยฺ   น่าเฮ ||๓||  โย 
ชูโท ตอ ยาย ปัยอาล ||  โย กา้เดโอ ตอ นะดรั นิฮาล ||  ปาป ปุน ฮมัแร วสั น่าเฮ ||  รสกั รสกั นานกั คุณ กา้ห์ 
||๔||๔o||๕๑||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  นา ตนั เตรา นา มนั โตเ้ฮ ||  มายอา โม่ห์ เบอาเปอา โต๋ห์ ||  กุดมั กแร กาดรั เยว็ 
เชล ||  อจินตฺ ยาล กาล จกักรึ เปลฺ ||๑||  ฮรั จรัน กมลั ซรันาย มนา ||  ราม นาม ยปั ซงัค ์สฮาอี  คุรมุข ปาแวห์ สาจ 
ตะนา ||๑|| รเฮา ||  อูเน กาจยฺ นา โฮวตั ปูเร ||  กาม กโรถ มดั สดั ฮี จู่เร ||  กแร บิการ ญีอะเร แก ตาอี ||  กาพลั ซงัค ์
นา ตะซูอา ยาอี ||๒||  ตะรัต โต๋ห์ อเน็ก ชลั ยาแน ||  กอดี กอดี โก คาก ศิร ชาแน ||  เยน็ ดีอา ติแซ นา เจแต มูล ||  
มิเทอา โลภ นา อุตแร ซูล ||๓||  ปารบรัมห์ ยบั เป๋ย ดยัอาล ||  เอห์้ มนั โฮอา ซ่าถ รวาล ||  หสัตฺ กมลั ลรั ลีโน ลาย ||  
นานกั ซาแจ สาจ สมาย ||๔||๔๑||๕๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  รายา ราม กี ซรัณาย ||  นิรภอ เป๋ย โคบินดฺ กนุ กาวตั 
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ซ่าถซงัค ์ดุค ยาย ||๑|| รเฮา ||  ยา แก ราม บแซ มนั ม่าฮี ||  โซ ยนั ดุตรั เปคตั น่าฮี ||  สกัเล กาจยฺ สวาเร อปัเน ||  ฮรั 
ฮรั นาม รสนั เน็ต ยปัเน ||๑||  ยสิ แก มสัตกั หาท คุร ตะแร || โซ ดาส อเดซา กาเฮ กแร ||  ยนมั มรัณ กี จูกี กาณ ||  
ปูแร คุร อูปัร กุรบาณ ||๒||  คุร ปัรเมซรั เปท นิฮาล ||  โซ ดรัซนั ปาเอ ยสิ โฮเอ ดยัอาล ||  ปารบรัมห์ ยสิ กิรปา กแร 
||  ซ่าถซงัค ์โซ เป่าวย์ลั ตแร ||๓||  อมัฤต ปีโวห์่ ซ่าถ เปอาเร ||  มุค อูยลั ซาแจ ดรับาเร ||  อนดั กแร่ห์ ตจัยฺ สกลั 
บิการ ||  นานกั ฮรั ยปั อุตโรห์  ปารฺ ||๔||๔๒||๕๓||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  อีนถํนั เต แบซนัตรั ป่าแก ||  มาที โก ยลั แดห์้ ดิส เตอาแก ||  อูปัร จรัน ตแล อากาซ ||  กทั 
แม่ห์ ซ่ินถฺ กีโอ ปัรกาซ ||๑||  แอซา      ซมัรัท ฮรั ญีโอ อาป ||  นิมคั นา บิสแร ญีอ ์ปักตนั แก อาธ แป้ฮรั มนั ตา โก 
ยาป ||๑|| รเฮา ||  ปรัทเม มาคนั ปาแช ดูตถฺ ||  แมลู กีโน ซาบุน ซู่ถ ||  แป๋ เต นิรภอ ดรัตา พิแร ||  โฮนดีํ โก อณัโห่ดี 
หิแร ||๒||  เดฮี้ กปัุต บิเดฮี ดีแซ ||  สกัเล ซาจยฺ กะรัต ญกัดีแซ ||  ธกักณัฮาร อณัธกัดา ธาแก ||  เบน็ วครั เพร็ เพร็ อุธ 
ลาแก ||๓||  ซนัตฺ สภา เมล็ กแร่ห์ บเคอาณ ||  ซิมรัต ซาสตึ เบด ปุราณ ||  บรัมห์ บีจาร บีจาเร โกย ||  นานกั ตากี 
ปะรัม กตั โฮย ||๔||๔๓||๕๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีอา ||  สดา สดา ฮรั กี ซรัณาอี ปรัภ เบน็ น่าฮี 
อาน บีอา ||๑|| รเฮา ||  ปุต กลตัรึ ลคัมี ดีแซ เอน็ แม่ห์ กิชู นา ซงัค ์ลีอา ||  บิแค ธะกอรี คาย ปุหล่านา มายอา มนัดรั 
เตอาก เกยอา ||๑||  นินดา กรั กรั บฮุต วกิตูา กรัภ โยน แม่ห์ กิรัต ปัยอา ||  ปุรับ กมาเณ โชแดห์ น่าฮี ยมัดูต กราเซโอ 
มฮ่า เป่ยอา ||๒||  โบแล จู่ธ กมาแว เอารา ตริสนั นา บูแฉ่ บฮุต เฮยอา ||  อซ่าถ โรค อุปเยอา ซนัตฺ ดูคนั เดห์้ บินาซี 
มฮ่า เคยอา ||๓||  ยแินห์ นิวาเย เตน็ ฮี ซาเย อาเป   กีเน ซนัตฺ ยยัอา ||  นานกั ดาส กนัธฺ ลาย ราเค กรั กิรปา ปารบรัมห์ 
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เมยอา ||๔||๔๔||๕๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  แอซา      ปูรา คุรเทว สฮาอี  ||  ยา กา ซิมรัน บิรทา นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  
ดรัซนั เปคตั โฮย นิฮาล ||  ยา กี ตู๋ร กาแท ยมั ยาล ||  จรัน กมลั บะเซ เมเร มนั เก ||  การัจ สวาเร สกัเล ตนั เก ||๑||  ยา 
แก มสัตกั ราแค หาท ||  ปรัภ เมโร อนาท โก นาท ||  ปะติต อุถ่ารัณ  กริปา นิถาน ||  สดา สดา ยาอีแอ กรุบาน ||๒||  
นิรมลั มนัตฺ เดย ์ยสิ ดาน ||  ตะแยห์ บิการ บินแซ อภิมาน ||  เอก ติอ๋าอีแอ ซ่าถ แก ซงัค ์||  ปาป บินาเซ นาม แก รังค ์
||๓||  คุร ปัรเมซุร สกลั นิวาส ||  กทั กทั เราว ์รเฮอา คุณตาซ ||  ดะรัส เดห์้ ต่าโร ปรัภ อาส ||  เน็ต นานกั จิตเเว สจั 
อรัดาส ||๔||๔๕||๕๖||    
     
 ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กาโวห์่ ราม เก คุณ กีต ||  นาม ยปัต ปะรัม ซุค ปาอีแอ อาวา  กอณ มิแท เมเร มีต ||๑|| รเฮา ||  คุณ กาวตั โฮวตั 
ปัรกาซ ||  จรัน กมลั แม่ห์ โฮย นิวาส ||๑||  ซนัตฺซงัคตั แม่ห์ โฮย อุถาร ||  นานกั เป่าวย์ลั อุตรัส ปารฺ ||๒||๑||๕๗||  
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูรา เมรา คุร ปูรา ||  ราม นาม ยปั สดา สุเฮเล สกลั บินาเซ โรค กรูา ||๑|| รเฮา ||  เอก 
อราโถ่ห์ ซาจา โซย ||  ยา กี สรัน สดา ซุค โฮย ||๑||  นีด สุเฮลี นาม กี ลากี ปูค ||  ฮรั ซิมรัต   บินเซ ซภั ดูค ||๒||  
แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ กแร่ห์ เมเร ป่าอี ||  คุร ปูแร ซภั จินตฺ มิทาอี ||๓||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ กา ยปั ยาป ||  นานกั ราคา โฮอา 
อาป ||๔||๒||๕๘||    
 ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    



953 

 นรันะแรห์ นมสัการัง ||  ยลนั ทลนั บซุถ กะกนั เอก เอกงัการัง ||๑|| รเฮา ||  หะรัน ตะรัน ปุน ปุแน่ห์ กะรัน ||  แน่ห์ 
กิแร่ห์ นิรังฮารัง ||๑||  กมัภีร ต๋ีรฺ นาม ฮีร อูจ มูจ อปารัง ||  กะรัน เกลฺ คุณ อโมลฺ นานกั บลัฮารัง ||๒||๑||๕๙||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๕ ||  รูป รังค ์สุกั้นถฺ โปคค ์เตอาก จลัเล มายอา ฉะเล กเน็ก กามนี ||๑|| รเฮา ||  ปันด๋าร ดะรับ อรับ คะรับ 
เปค ลีลา มนั สถ่าแร ||  แน่ห์ ซงัค ์กามนี ||๑||  สุต กลตัรึ ปะหราต มีต *อุรัจฉฺ ปะเรโอ ปะรัม โม่เฮโอ เอห์้  บิรัค 
ชามนี ||  จรัน กมลั สรัน นานกั ซุค ซนัตฺ ป่าวนี ||๒||๒||๖o||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก รามกลี แม่ห์ลา ๙ ติปเด ||  เร มนั โอท เล่โฮ ฮรั นามา ||  ยา แก ซิมรัน ดุระมตั นาแซ ปาแวห์ ปัด นิรบานา ||๑|| 
รเฮา ||  บดัป่ากี เตห์้ ยนั โก ยาโนห์ โย ฮรั เก กนุ กาแว ||  ยนมั ยนมั เก ปาป โคย แก พนุ แบกนุธฺ ซิถ่าแว ||๑||    
     
 อะยามลั โก อนัตฺ กาล แม่ห์ นาราเอน็ ซุถ อาอี  ||  ยาน ํกตั โก โยกีซุร บาชตั โซ กตั ชิน แม่ห์ ปาอี ||๒||  น่าฮิน กนุ 
น่าฮิน กชั บิเดอา ตะรัม กอน กจัยฺ กีนา ||  นานกั บิรัด ราม กา เดโคห์ อแป๋ ดาน เตห์้ ดีนา ||๓||๑||  รามกลี แม่ห์ลา ๙ 
||  ซาโถ่ กอน ยกุตั อบั กีแย ||  ยา เต ดุระมตั สกลั บินาแซ ราม ปะกตั มนั ป่ีแย ||๑|| รเฮา ||  มนั มายอา แม่ห์ *อุรัจฉฺ 
รเฮโอ แฮ บูแฉ่ แน่ห์ กชั กิอานา ||  กอน นาม ญกั ยา แก ซิมแร ปาแว ปัด นิรบานา ||๑||  เป๋ย ดยัอาล กริปาล ซนัตฺ 
ยนั ตบั เอห์้  บาต บตาอี ||  สรับ   ตะรัม มาโน เตห์้ กีเอ เยห์่ ปรัภ กีรัต กาอี ||๒||  ราม นาม นรั เน็ส บาซุร แม่ห์ นิมคั 
เอก อุร ต่าแร ||  ยมั โก ตราส มิแท นานกั เตห์้ อปัโน ยนมั สวาแร ||๓||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๙ ||  ปรานี นาราเอน็ ซุถ 
เล่ห์ ||  ชิน ชิน ออตถฺ กะแท เน็ส บาซุร บริทา ยาต แฮ เดห์้ ||๑|| รเฮา ||  ตรันาโป บิเคอนั เซ็ว โคยโอ บาลปัน 
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อเกอานา ||  บิรัถ เป่ยโอ อจัยฺฮู นฮี ซมัแฉ่ กอน กมุตั อุรฉ่านา ||๑||  มานสั ยนมั ดีโอ เยห์่ ธากรุ โซ แต เกว็ บิสรายโอ 
||  มุกตั โหต นรั ยา แก ซิมแร นิมคั นา ตา โก กายโอ ||๒||  มายอา โก มดั กฮ่า กรัต แฮ ซงัค ์นา กาฮู ยาอี ||  นานกั 
แกฮ้ตั เจต จินตามนั โฮย แฮ อนัตฺ สฮาอี  ||๓||๓||๘๑||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โซอี จนัดฺ จะแรห์ เซ ตาเร โซอี ดินีอรั ตะปัต รแฮ่ ||  ซา ตัร่ตี โซ ปอณ จุหล่าเร ยกุ ญีอ ์เคเล ทาว แกเซ ||๑||  ยวีนั 
ตลบั นิวาร ||  โฮแว ปัรวาณา กแร่ห์ ติงาณา กลั ลคณั วจีาร ||๑|| รเฮา ||  กิแต เดส นา อายอา  สุณีแอ ตีรัท ปาส นา 
แบธา ||  ดาตา ดาน กเร แตห์้ น่าฮี แม่ฮลั อุซาร นา แบธา ||๒||  เย โก สตั กเร โซ ชีแย ตปั กัร๋ ตปั นา โฮอี ||  เย โก 
เนา เลย บดันาว ีกลั เก ลคณั เออี ||๓||  ยสิ ซิกดารี ติแซห์ คุอารี จากรั เกเ้ฮ ดรัณา ||  ยา ซิกดาแร ปแว ยนัยรีี ตา จากรั 
หะโทห์ มรัณา ||๔||    
     
 อาค คุณา กลั อาอีเเอ ||  เตห์้ ยกุ เกรา รเฮอา ตะปาวสั เย คุณ เดห์้ ตา ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  กลั กลัวาลี สะรา นิเบรี 
กาย ีกริษนา โฮอา ||  บาณี บรัมห์มา เบด อทรฺับณั กรัณี กีรัต ลเฮอา ||๕||  ปัต เวณ็ ปูญา สตั เวณ็ ซนัยมั      ยตั เวณ็ 
กาเฮ ยเนอู ||  นาโวห์ โต่โวห์่ ติลกั จราโวห์ สูจ เวณ็ โซจ นา โฮอี ||๖||  กลั ปัรวาณ กะเตบ กรุาณ ||  โปที ปันดิต รเฮ่ 
ปุราณ ||  นานกั เนา เป่ยอา แร่ห์มาณ ||  กรั กรัตา ตู เอโก ยาณ ||๗||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี เอคู อุปัร กะรัม นฮี ||  
เย กัร๋ โห่แด มงักณั ยาอีแอ เพร็ โอลามา มิแล ตะฮี ||๘||๑||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ญกั ปัรโบแถ่ห์ มรี บะถ่าแวห์ ||  
อาซณั    เตอาก กาเฮ สจั ปาแวห์ ||  มมัตา โม่ห์ กามณั ฮิตการี ||  นา ออถู่ตี นา ซนัซารี ||๑||  โยกี แบส รโฮ่ ดุบิถา ดุค 
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ป่าแก ||  กัร๋ กัร๋ มากตั ลาจยฺ นา ลาแก ||๑|| รเฮา ||  กาแวห์่ กีต นา จีแนห์ อาป ||  เกว็ ลากี นิวแร ปัรตาป ||  คุร แก 
สบดั รแจ มนั ป๋าย ||  ปิเคอา แซ่ฮจัยฺ วจีารี คาย ||๒||  ปะซมั *จราย กแร่ห์ ปาคนัดฺ ||  มายอา โม่ห์ ซะแฮ ยมั ดนัดฺ ||  
พแูท คาปัร ปีค นา ป๋าย ||  บนัถัน่ บาเถ่อา อาแว   ยาย ||๓||  บินดฺ นา ราแค่ห์ ยตี กะฮาแวห์ ||  มาอี มากตั ตแร 
โลผา่แวห์่ ||  นิรดยัอา นฮี โยต อุยาลา ||  บูดตั บูเด สรับ   ยนัยาลา ||๔||  เป๋ค กแร่ห์ คินทา บโฮ่ ทะทูอา ||  จู่โธ เคลฺ 
เคแล บโฮ่ นทูอา ||  อนัตรั อคนั จินตา บโฮ่ ยาเร ||  เวณ็ กรัมา แกเซ อุตรัส ปาเร ||๕||  มุนดรา พะทกั บนาอี กาน ||  
มุกตั นฮี บิเดอา บิเกอาน ||  เยห์่วา อินดรี ซาดฺ โลผา่นา ||  ปะซู เป๋ย นฮี มิแท นีซานา ||๖||  ตริบิตถฺ โลกา ตริบิตถฺ 
โยกา ||  สบดั วจีาแร จูกสั โศกา ||  อูยลั สาจ โซ สบดั โฮย ||  โยกี ยกุตั วจีาเร โซย ||๗||  ตุจฉฺ แป้ห์ นอ เน็ถ ตู กรัแณ 
โยก ||  ทาป  อุทาเป กเร โซ โหก ||  ยตั สัต ซนัยมั      สจั สุจีต ||  นานกั โยกี ตริภวณั มีต ||๘||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ 
||  คทั มทั เดฮี้ มนั แบรากี ||  สุรัต สบดั ตุ๋น อนัตรั ยากี ||  วาแย อนัฮดั เมรา มนั ลีณา ||  คุร บจันี สจั นาม ปะตีณา 
||๑||  ปราณี ราม ปะกตั ซุค ปาอีแอ ||  คุรมุข ฮรั ฮรั มีธา ลาแก ฮรั ฮรั นาม สมาอีแอ ||๑|| รเฮา ||    
     
 มายอา โม่ห์ บิวรัจยฺ สมาเอ ||  สตัคุร เป่แท เมล มิลาเอ ||  นาม รตนั นิรโมลกั ฮีรา ||  เตต็ ราตา เมรา มนั ต่ีรา ||๒||  
ห่อแม มมัตา โรค นา ลาแก ||  ราม ปะกตั ยมั กา ป๋อ ป่าแก ||  ยมั ยนัดาร นา ลาแก โม่ห์ ||  นิรมลั นาม ริแด ฮรั โซเฮ 
||๓||  สบดั บีจาร เป๋ย นิรังการี ||  คุรมตั ยาเก ดุระมตั ปัรห่ารี ||  อนัเดน็ ยาก รเฮ่ เลว็ ลาอี ||  ยวีนั มุกตั กตั อนัตรั 
ปาอี ||๔||  อลัปัต กุพา แม่ห์ รแฮ่ นิราเร ||  ตสักรั ปันจฺ สบดั ซงัข่าเร ||  ปัร กัร๋ ยาย นา มนั โดลาเอ ||  แซ่ฮจัยฺ นิรันตรั 
รโฮ่ สมาเอ ||๕||  คุรมุข ยาก รเฮ่ ออถู่ตา ||  สดั แบรากี ตตั ปโรตา ||  ญกั ซูตา มรั อาแว   ยาย ||  เบน็ คุร สบดั นา 



956 

โซ่ฉ่ี ปาย ||๖||  อนัฮดั สบดั วแย เดน็ ราตี ||  อวกิตั กี กตั คุรมุข ยาตี ||  ตอ ยานี ยา สบดั ปะชานี ||  เอโก เราว ์รเฮอา 
นิรบานี ||๗||  ซุน สมาถ แซ่ฮจัยฺ มนั ราตา ||  ตจัยฺ ฮอ โลภา เอโก ยาตา ||  คุร เจเล อปันา มนั มาเนอา ||  นานกั ดูยา 
เมท สะมาเนอา ||๘||๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ซาฮา กะแณห์ นา กแร่ห์ บีจาร ||  ซาเฮ อูปัร เอกงัการ ||  ยสิ คุร มิแล 
โซอี เบถ็ ยาแณ ||  คุรมตั โฮย ตา หุกมั ปะชาแณ ||๑||  จู่ธ นา โบลฺ ปาเด สจั กะฮีแอ ||  ห่อแม ยาย สบดั กัร๋ ลฮีแอ 
||๑|| รเฮา ||  กณั กณั โยตกั กาดี กีนี ||  ปแร สุณาแว  ตตั นา จีนี ||  ซภัแซ อูปัร คุร สบดั บีจาร ||  โฮรฺ กทันี บะโด นา 
สกัลี ชาร ||๒||  นาแวห์่ โต่แวห์่ ปูแญห์ แซลา ||  เบน็ ฮรั ราเต แมโล แมลา ||  กรับ นิวาร มิแล ปรัภ ซารัท ||  มุกตั 
ปราน ยปั ฮรั กิรตารัท ||๓||  วาแจ วาด นา เบด บีจาแร ||  อาป ดุแบ เกว็ ปิตรา ตาแร ||  กทั กทั บรัมห์ จีแน ยนั โกย ||  
สตัคุร มิแล ตา โซ่ฉ่ี โฮย ||๔||  กะณตั กะณีแอ แซ่ห์ซา ดุค ยแีอ ||  คุร กี สรัณ ปแว ซุค ทีแอ ||  กรั อปัราถ สรัณ ฮมั 
อายอา  ||  คุร ฮรั เป่เท ปุรับ กมายอา ||๕||  คุร สรัณ นา อาอีเเอ บรัมห์ นา ปาอีแอ ||  ปะรัม ปุหล่าอีแอ ยนมั มรั 
อาอีเเอ ||  ยมั ดรั บาโถ่ มแร บิการ ||  นา ริแด นาม นา สบดั อจารฺ ||๖||  เอก็ ปาเถ่ ปันดิต มิซรั กะฮาแวห์ ||  ดุบิถา 
ราเต แม่ฮลั นา ปาแวห์ ||    
     
 ยสิ คุร ปัรซาดี นาม อถารฺ ||  โกท มะเถ่ โก ยนั อาปารฺ ||๗||  เอก บุรา ปะลา สจั เอแก ||  บูจฉฺ กิอานี สตัคุร กี เทแก ||  
คุรมุข วริะลี เอโก ยาเณอา ||  อาวณั ยาณา เมท สมาเณอา ||๘||  ยนิ แก ฮิรแด เอกงัการ ||  สรับ   คุณี ซาจา บีจาร ||  
คุร แก ป่าแณ กะรัม กมาแว ||  นานกั ซาเจ สาจ สมาแว ||๙||๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  หธั นิกโร่ห์ กรั กายอา ชีแย ||  
วรัต ตปัน กรั มนั นฮี ป่ีแย ||  ราม นาม ซรั อวรฺั นา ปูแย ||๑||  คุร เซว มนา ฮรั ยนั ซงัค ์กีแย ||  ยมั ยนัดาร โยห์่ นฮี 
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ซาแก ซรัปัน ดสั นา สะแก  ฮรั กา รัส ปีแย ||๑|| รเฮา ||  วาด ปแร รากี ญกั ป่ีแย ||  ตแร คุณ บิเคอา ยนมั มรีแย ||  
ราม นาม เบน็ ดูค สฮีแย ||๒||  จารัส ปวนั ซิงฆาซนั ป่ีแย ||  เน็วลี กะรัม คทั กะรัม กรีแย ||  ราม นาม เบน็ บิรทา 
ซาส ลีแย ||๓||  อนัตรั ปันจฺ อคนั เกว็ ต่ีรัจยฺ ต่ีแย ||  อนัตรั โจร เกว็ ซาด ลฮีแย ||  คุรมุข โฮย กายอา กรั ลีแย ||๔||  
อนัตรั แมลฺ ตีรัท ป่ัรมีแย ||  มนั นฮี ซูจา เกอา โซจ กรีแย ||  กิรัต ปัยอา โดส กา โก ดีแย ||๕||  อนั นา ค่าเฮ เดฮี้ ดุค 
ดีแย ||  เบน็ คุร กิอาน ตริปัต นฮี ทีแย ||  มนัมุค ยนัแม ยนมั มรีแย ||๖||  สตัคุร ปูช ซงัคตั ยนั กีแย ||  มนั ฮรั ราแจ นฮี 
ยนมั มรีแย ||  ราม นาม เบน็ เกอา กะรัม กีแย ||๗||  อูนดํรั ดูนดํรั ปาส ตะรีแย ||  ตุ๋ร กี เซวา ราม รวแีย ||  นานกั นาม 
มิแล กิรปา ปรัภ กีแย ||๘||๕||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  อนัตรั อุตปุจยฺ อวรฺั นา โกอี ||  โย กะฮีแอ โซ ปรัภ เต โฮอี ||  
ยกุแกห์ ยกุนัตรั ซาฮิบ สจั โซอี ||  อุตปัต ปัรโล อวรฺั นา โกอี ||๑||  แอซา      เมรา ธากรุ แกฮ้รั กมัภีร ||  เยน็ ยปัเปอา 
เตน็ ฮี ซุค ปายอา ฮรั แก นาม นา ลแก ยมั ตีร ||๑|| รเฮา ||  นาม รตนั ฮีรา นิรโมล ||  ซาจา ซาฮิบ อมรั อโตลฺ ||  เยห์่วา 
ซูจี ซาจา โบลฺ ||  กัร๋ ดรั ซาจา น่าฮี โรล ||๒||  เอก็ บนั แม่ห์ แบแซ่ห์ ดูกรั อสัทาน ||  นาม บิซาร ปะแจห์้ อภิมาน ||  
นาม บินา เกอา กิอาน คิอ๋าน ||  คุรมุข ปาแวห์ ดรักา้ห์ มาน ||๓||  หธั อหงัการฺ   กแร นฮี ปาแว ||  ปาธ ปแร เล โลก 
สุณาแว  ||    
     
 ตีรัท ป่ัรมสั เบอาถฺ นา ยาแว ||  นาม บินา แกเซ ซุค ปาแว ||๔||  ยตนั กแร บินดฺ กิแว นา รฮาอี ||  มนูอา โดแล นรัเก 
ปาอี ||  ยมั ปุร บาโถ่ ลแฮ่ สยาอี    ||  เบน็ นาแว ญีโอ ยลั บลั ยาอี ||๕||  เซ็ถ ซาเถก็ เกเต มุน เดวา ||  หธั นิกแร่ห์ นา 
ตริปตาแวห์ เป่วา ||  สบดั วจีาร กะแฮ คุร เซวา ||  มนั ตนั นิรมลั อภิมาน อเป่วา ||๖||  กะรัม มิแล ปาแว สจั เนา ||  
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ตุม ซรัณากตั รโฮ่ สุเผา ||  ตุม เต อุปเยโอ ปักตี เป๋า ||  ยปั ยาโป คุรมุข ฮรั เนา ||๗||  ห่อแม กรับ ยาย มนั ป่ีแน ||  จู่ธ 
นา ปาวสั ปาคนัดฺ กีแน ||  เบน็ คุร สบดั นฮี กัร๋ บาร ||  นานกั คุรมุข ตตั บีจาร ||๘||๖||  รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  เยว็ 
อายอา  เตว็ ยาแวห์ บอเร เยว็ ยนัเม เตว็ มรัณ เป่ยอา ||  เยว็ รัส โปคค ์กีเอ เตตา ดุค ลาแก นาม วซิาร เป่าวย์ลั ปัยอา 
||๑||  ตนั ตัน๋ เดคตั กรับ เกยอา ||  กเน็ก กามนี เซ็ว เหต วถ่าเอห์ กี นาม วซิาแร่ห์ ปะรัม เกยอา ||๑|| รเฮา ||  ยตั สตั 
ซนัยมั      ซีล นา ราเคอา เปรต ปินยรั แม่ห์ กาซทฺ เป่ยอา ||  ปุน ดาน อิสนาน นา ซนัยมั      ซ่าถซงัคตั เบน็ บาด 
ยยัอา ||๒||  ลาลจั ลาแก นาม บิซาเรโอ อาวตั ยาวตั ยนมั เกยอา ||  ยา ยมั ต๋าย เกศ แกห์้ มาแร สุรัต นฮี มุค กาล 
เกยอา ||๓||  แอห์้เน็ส นินดา ตาต ปราอี ฮิรแด นาม นา สรับ   ดยัอา ||  เบน็ คุร สบดั นา กตั ปัต ปาแวห์ ราม นาม 
เบน็ นรัก เกยอา ||๔||  คินแม่ห์ เวส กแร่ห์ นทูอา เยว็ โม่ห์ ปาป แม่ห์ กะลตั เกยอา ||  เอต็ อุต มายอา เดค ปซารี โม่ห์ 
มายอา แก มกนั เป่ยอา ||๕||  กแร่ห์ บิการ วทิาร กะเนเร สุรัต สบดั เบน็ ปะรัม ปัยอา ||  ห่อแม โรค มฮ่า ดุค ลากา 
คุรมตั เลโวห์่ โรค เกยอา ||๖||  ซุค ซมัปัต โก อาวตั เดแค ซากตั มนั อภิมาน เป่ยอา ||  ยสิ กา เอห์้ ตนั ตัน๋ โซ เพร็ 
เลแว อนัตรั แซ่ห์ซา ดูค ปัยอา ||๗||  อนัตฺ กาล กิช ซาท นา จาแล โย ดีแซ ซภั ติแซห์ เมยอา ||  อาด ปุรัค อปัราํปัร 
โซ ปรัภ ฮรั นาม ริแด แล ปารฺ ปัยอา ||๘||  มูเอ โก โรแวห์่ กิแซห์ สุณาแวห์ แป๋ ซากรั อสัราล ปัยอา ||  เดค กทุาํบฺ 
มายอา กแร่ห์ มนัดรั ซากตั ยนัยาล ปราล ปัยอา ||๙||    
     
 ยา อาเอ ตา ติแนห์ ปะธาเอ จาเล ติแน บุลาย เลยอา ||  โย กิช กรัณา โซ กรั รเฮอา บคัซณัฮาแร บคสั เลยอา ||๑o||  
เยน็ เอห์้ จาเคอา ราม ระส่าเอณ็ เตน็ กี ซงัคตั โคจยฺ เป่ยอา ||  เร็ถ เซ็ถ บุตถฺ กิอาน คุรู เต ปายอา มุกตั ปะดารัท สรัณ 
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ปัยอา ||๑๑||  ดุค ซุค คุรมุข ซมั  กรั ยาณา ฮรัค โศก เต บิรักตฺ เป่ยอา ||  อาป มาร คุรมุข ฮรั ปาเอ นานกั แซ่ฮจัยฺ 
สมาย เลยอา ||๑๒||๗||  รามกลี ดคัณี แม่ห์ลา ๑ ||  ยตั สตั ซนัยมั      สาจ ดริรายอา สาจ สบดั รัส ลีณา ||๑||  เมรา คุร 
ดยัอาล สดา รังค ์ลีณา ||  แอห์้เน็ส รแฮ่ เอก เลว็ ลากี ซาเจ เดค ปะตีณา ||๑|| รเฮา ||  รแฮ่ กะกนั ปุร ดริสทฺ สแมซรั 
อนัฮตั สบดั รังกีณา ||๒||  สตั บนัถฺ กุปีน ป่ัรปุร ลีณา เยห์่วา รังค ์รซีณา ||๓||  มิแล คุร ซาเจ เยน็ รัจ ราเจ กิรัต วจีาร 
ปะตีณา ||๔||  เอก แม่ห์ สรับ   สรับ   แม่ห์ เอกา เอห์้ สตัคุร เดค ดิคาอี ||๕||  เยน็ กีเอ คนัดฺ มนัดลั บแรห์มนัดา โซ 
ปรัภ ลคนั นา ยาอี ||๖||  ดีปัก เต ดีปัก ปัรกาเซอา ตริภวณั โยต ดิคาอี ||๗||  สัจแจ ตะคตั สจั แม่ห์ลี แบเธ นิรภอ ตารี 
ลาอี ||๘||  โม่ห์ เกยอา แบรากี โยกี กทั กทั กิงคุรี วาอี ||๙||  นานกั สรัณ ประภู กี ชูเท สตัคุร สจั สคาอี ||๑o||๘||  
รามกลี แม่ห์ลา ๑ ||  ออฮธั  หสัตฺ มรี กัร๋ ชายอา ตะรัณ กะกนั กลั ต่ารี ||๑||  คุรมุข เกตี สบดั อุถ่ารี ซนัโตห์ ||๑|| รเฮา 
||  มมัตา มาร ห่อแม โซแค ตริภวณั โยต ตุมารี ||๒||  มนัซา มาร มแน แม่ห์ ราแค สตัคุร สบดั วจีารี ||๓||  ซิงงี  สุรัต 
อนาฮดั วาแย กทั กทั โยต ตุมารี ||๔||  ปัรปันจฺ เบณ ตะฮี มนั ราเคอา บรัมห์ อคนั ปัรยารี ||๕||  ปันจฺ ตตั เมล็ 
แอห์้เน็ส ดีปัก นิรมลั โยต อปารี ||๖||  เราว ์ซสั ลอเก เอห์้ ตนั กิงคุรี วาแย สบดั นิรารี ||๗||  เศว็ นกัรี แม่ห์ อาซณั    
ออถู่ อลคั อะกมั อปารี ||๘||  กายอา นกัรี เอห์้ มนั รายา ปันจฺ วแซ่ห์ วจีารี ||๙||  สบดั รแว อาซณั    กัร๋ รายา อดลั กเร 
คุณการี ||๑o||  กาล บิกาล กะเฮ แกห์้ บปัเร ยวีตั มูอา มนั มารี ||๑๑||    
     
 บรัมห์มา บิซนั มเหส เอก็ มูรัต อาเป   กรัตา การี ||๑๒||  กายอา โซ่ถ ตแร เป๋าว ์ซากรั อาตมั ตตั วจีารี ||๑๓||  คุร 
เซวา เต สดา ซุค ปายอา อนัตรั สบดั รเวอา คุณการี ||๑๔||  อาเป   เมล เลย คุณดาตา ห่อแม ตริสนา มารี ||๑๕||  ตแร 
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คุณ เมเท จอแท วรัแต เอฮ้า  ปะกตั นิรารี ||๑๖||  คุรมุข โยก สบดั อาตมั   จีแน ฮิรแด เอก มุรารี ||๑๗||  มนูอา อสัเทร็ 
สบัเด ราตา เอฮ้า  กรัณี ซารี ||๑๘||  เบด บาด นา ปาคนัดฺ ออถู่ คุรมุข สบดั บีจารี ||๑๙||  คุรมุข โยก กมาแว ออถู่ ยตั 
สตั สบดั วจีารี ||๒o||  สบดั มแร มนั มาเร ออถู่ โยก ยกุตั วจีารี ||๒๑||  มายอา โม่ห์ เป่าวย์ลั แฮ เอาถู่ สบดั ตแร กลุ 
ตารี ||๒๒||  สบดั ซูร ยกุ จาเร ออถู่ บาณี ปะกตั วจีารี ||๒๓||  เอห์้ มนั มายอา โม่เฮอา ออถู่ นิกแซ สบดั วจีารี ||๒๔||  
อาเป   บคัเซ เมล มิลาเอ นานกั สรัณ ตุมารี ||๒๕||๙||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซรัแม ดีอา มุนดรา กนันี ปาย โยกี คินทา กรั ตู ดยัอา ||  อาวณั ยาณ บิปูต ลาย โยกี ตา ตีน ปะหวณั เยณ็ เลยอา ||๑||  
แอซี   กิงคุรี วยาย โยกี ||  เยต็ กิงคุรี อนัฮดั วาแย ฮรั เซ็ว รแฮ่ เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  สตั ซนัโตค ปัต กรั โจ่ลี โยกี 
อมัฤต นาม ปุกตั ปาอี ||  ติอ๋าน กา กรั ดนัดา โยกี ซิงงี  สุรัต วยาอี ||๒||  มนั ดริรึ กรั อาซณั    แบส โยกี ตา เตรี 
กลัปะณา ยาอี ||  กายอา นกัรี แม่ห์ มงักณั จะแรห์ โยกี ตา นาม ปัลแล ปาอี ||๓||  เอต็ กิงคุรี คิอ๋าน นา ลาแก โยกี นา 
สจั ปัลแล ปาย ||  เอต็ กิงคุรี ซานตฺํ นา อาแว   โยกี อภิมาน นา วโิจห์ ยาย ||๔||  ป๋อ เป๋า โดย ปัต ลาย โยกี เอห์้ สะรีร 
กรั ดนัดี ||  คุรมุข โฮแวห์่ ตา ตนัตี วาแย เอน็ เบถ็ ตริสนา คนัดี ||๕||  หุกมั บุแฉ่ โซ โยกี กะฮีแอ เอกสั เซ็ว จิต ลาเอ 
||  แซ่ห์ซา ตูแท นิรมลั โฮแว โยก ยกุตั เอว็ ปาเอ ||๖||  นดัรี อาวดา ซภั กิช บินแซ ฮรั เซตี จิต ลาย ||  สตัคุร นาล เตรี 
ป่าวนี ลาแก ตา เอห์้  โซ่ฉ่ี ปาย ||๗||    
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 เอห์้ โยก นา โฮแว โยกี เย กทุาํบฺ โฉด ปัรผะวณั กแร่ห์ ||  กแร่ห์ สะรีร แม่ห์ ฮรั ฮรั นาม คุร ปัรซาดี อปัณา ฮรั ปรัภ 
ลแฮ ||๘||  เอห์้ ยกตั มิที กา ปุตลา โยกี เอส็ แม่ห์ โรค วดัดา ตริสนา มายอา ||  อเนก  ยตนั เป๋ค กเร โยกี โรค นา ยาย 
กวายอา ||๙||  ฮรั กา นาม ออคถั  แฮ โยกี ยสิ โน มนั วซาเอ ||  คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ โยก ยกุตั โซ ปาเอ ||๑o||  
โยแก กา มารัก บิคมั แฮ โยกี ยสิ โน นะดรั กเร โซ ปาเอ ||  อนัตรั บา้ฮรั เอโก เวแค วโิจห์ ปะรัม จุกาเอ ||๑๑||  เวณ็ 
วยาอี กิงคุรี วาแย โยกี ซา กิงคุรี วยาย ||  กะแฮ นานกั มุกตั โฮแวห์่ โยกี ซาเจ รแฮ่ สมาย ||๑๒||๑||๑o||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๓ ||  ปะกตั คยานา คุรมุข ยาตา สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑||  ซนัโตห์ คุรมุข เดย ์วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||  สจั รโฮ่ สดา 
แซ่ฮจัยฺ ซุค อุปแย กาม กโรถ วโิจห์ ยาอี ||๒||  อาป โฉด นาม เลว็ ลากี มมัตา สบดั ยลาอี ||๓||  ยสิ เต อุปแย เตส็ เต 
บินแซ อนัเต นาม สคาอี ||๔||  สดา ฮยรู ดูรฺ แน่ห์ เดโคห์ รัจนา เยน็ รจาอี ||๕||  สจัจา สบดั รแว กทั อนัตรั สจัเจ เซ็ว 
เลว็ ลาอี ||๖||  สัตซงัคตั แม่ห์ นาม นิรโมลกั วดัแด ปาก ปายอา ยาอี ||๗||  ปะรัม นา ปู่ โลห์ สตัคุร เซโวห์่ มนั ราโค่ห์ 
เอก็ ธาอี ||๘||  เบน็ นาแว ซภั ปู่ ลี พิระดี บิรทา ยนมั กวาอี ||๙||  โยกี ยกุตั กวาอี ฮัน่แด ปาคนัดฺ โยก นา ปาอี ||๑o||  
เศว็ นกัรี แม่ห์ อาซณั    แบแซ คุร สับดี โยก ปาอี ||๑๑||  ต่าตุร บาย ีสบดั นิวาเร นาม วสัแซ มนั อาอี  ||๑๒||  เอห์้ 
สะรีร ซรัวรั แฮ ซนัโตห์ อิสนาน กเร เลว็ ลาอี ||๑๓||  นาม อิสนาน กแร่ห์ เซ ยนั นิรมลั สบัเด แมลฺ กวาอี ||๑๔||  
ตแร คุณ อเจต นาม เจแตห์ น่าฮี เบน็ นาแว บินสั ยาอี ||๑๕||  บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร มูรัต ตริกุณ ปะรัม ปุหล่าอี 
||๑๖||  คุร ปัรซาดี ตริกทีุ ชูแท จอแท ปัด เลว็ ลาอี ||๑๗||  ปันดิต ปแร่ห์ ปัร วาด วคาแณ่ห์ ตินนา บูจฉฺ นา ปาอี ||๑๘||  
บิเคอา มาเต ปะรัม ปุหล่าเอ อุปเดส กแฮ่ กิส ป่าอี ||๑๙||  ปะกตั ยนา กี อูตมั บาณี ยกุ ยกุ รฮี สมาอี ||๒o||  บาณี 
ลาแก โซ กตั ปาเอ สบัเด สจั สมาอี ||๒๑||    
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 กายอา นกัรี สบัเด โคเย นาม นวงั เน็ถ ปาอี ||๒๒||  มนัซา มาร มนั แซ่ฮจัยฺ สมาณา เบน็ รัสนา อุสตตั กราอี ||๒๓||  
โลเอณ็ เดค รเฮ่ บิสมาดี จิต อดิสทฺ ลกาอี ||๒๔||  อดิสทฺ สดา รแฮ่ นิราลมั โยตี โยต มิลาอี ||๒๕||  ฮอ คุร ซาล่าฮี 
สดา อาปณา เยน็ ซาจี บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๒๖||  นานกั เอก กะแฮ เบนนัตี นาโวห์ กตั ปัต ปาอี ||๒๗||๒||๑๑||  รามกลี 
แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั กี ปูญา ดุลัม่ภ ์แฮ ซนัโตห์ แกห์้ณา กะชู นา ยาอี ||๑||  ซนัโตห์ คุรมุข ปูรา ปาอี ||  นาโม ปูญ กราอี 
||๑|| รเฮา ||  ฮรั เบน็ ซภั กิช แมลา แฮ ซนัโตห์ เกอา ฮอ ปูญ จะราอี ||๒||  ฮรั ซาเจ ป่าแว ซา ปูญา โฮแว ป่าณา มนั 
วซาอี ||๓||  ปูญา กแร ซภั โลก ซนัโตห์ มนัมุค ทาย นา ปาอี ||๔||  สบดั มแร มนั นิรมลั ซนัโตห์ เอห์้ ปูญา ทาย ปาอี 
||๕||  ปวติ ปาวนั เซ ยนั ซาเจ เอก สบดั เลว็ ลาอี ||๖||  เบน็ นาแว โฮรฺ ปูญ นา โฮว ีปะรัม ปุลี โลกาอี ||๗||  คุรมุข 
อาป ปะชาแณ ซนัโตห์ ราม นาม เลว็ ลาอี ||๘||  อาเป   นิรมลั ปูญ กราเอ คุร สับดี ทาย ปาอี ||๙||  ปูญา กแร่ห์ ปัร 
เบถ็ นฮี ยาแณห์ ดูแย ป๋าย มลั ลาอี ||๑o||  คุรมุข โฮแว โซ ปูญา ยาแณ ป่าณา มนั วซาอี ||๑๑||  ป่าเณ เต ซภั ซุค ปาแว 
ซนัโตห์ อนัเต นาม สคาอี ||๑๒||  อปัณา อาป นา ปะชาแณ่ห์ ซนัโตห์ กรู กแร่ห์ วเดอาอี ||๑๓||  ปาคนัดฺ กีแน ยมั นฮี 
โชแด แล ยาซี ปัต กวาอี ||๑๔||  ยนิ อนัตรั สบดั อาป ปะชาแณ่ห์ กตั เมต็ เตน็ ฮี ปาอี ||๑๕||  เอห์้ มนูอา ซุน สมาถ 
ลกาแว โยตี โยต มิลาอี ||๑๖||  ซุณ      ซุณ      คุรมุข นาม วคาแณ่ห์ สตัซงัคตั เมลาอี ||๑๗||  คุรมุข กาแว อาป กวาแว 
ดรั ซาแจ โซ่ภา ปาอี ||๑๘||  ซาจี บาณี สจั วคาแณ สจั นาม เลว็ ลาอี ||๑๙||  แป๋ ป่ันยนั อตั ปาป นิคนัยนั เมรา ปรัภ 
อนัตฺ สคาอี ||๒o||  ซภั กิช อาเป   อาป วรัแต นานกั นาม วเดอาอี ||๒๑||๓||๑๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๓ ||  ฮมั กจุลั กจีุล 
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อตั อภิมานี   เมล็ สบัเด แมลฺ อุตารี ||๑||  ซนัโตห์ คุรมุข นาม นิสตารี ||  สจัจา นาม วสัเซอา กทั อนัตรั กรัแต อาป 
สวารี  ||๑|| รเฮา ||    
     
 ปารัส ปัรเซ เพร็ ปารัส โฮเอ ฮรั ญีโอ อปัณี กิรปา ต่ารี ||๒||  เอก็ เป๋ค กแร่ห์ พิแร่ห์ อภิมานี   เตน็ ยแูอ บาย ีห่ารี 
||๓||  เอก็ อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี ราม นาม อุร ต่ารี ||๔||  อนัเดน็ ราเต แซ่ห์เย  มาเต แซ่ห์เย  ห่อแม มารี ||๕||  
แป๋ เบน็ ปะกตั นา โฮอี กบั ฮี แป๋ ป๋าย ปะกตั สวารี  ||๖||  มายอา โม่ห์ สบดั ยลายอา กิอาน ตตั บีจารี ||๗||  อาเป   
อาป กราเอ กรัตา อาเป   บคสั ปันด่ารี ||๘||  เตส็ เกอา คุณา กา อนัตฺ นา ปายอา ฮอ กาวา สบดั วจีารี ||๙||  ฮรั ญีโอ 
ยปี ฮรั ญีโอ ซาล่าฮี วโิจห์ อาป นิวารี ||๑o||  นาม ปะดารัท คุร เต ปายอา อคุท สจัเจ ปันด่ารี ||๑๑||  อาปเณอา ปักตา 
โน อาเป   ตุธา อาปณี  กิรปา กรั กลั ต่ารี ||๑๒||  เตน็ ซาเจ นาม กี สดา ปุค ลากี กาวนั สบดั วจีารี ||๑๓||  ญีโอ เป็นดฺ 
ซภั กิช แฮ เตส็ กา อาคณั  บิคมั บีจารี ||๑๔||  สบดั ลเก เซอี ยนั นิสตะเร ป่อยลั ปารฺ อุตารี ||๑๕||  เบน็ ฮรั ซาเจ โก 
ปารฺ นา ปาแว บูแฉ่ โก วจีารี ||๑๖||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซอี ปายอา เมล็ ฮรั สบดั สวารี  ||๑๗||  กายอา กนัจนั สบัเด ราตี 
ซาแจ นาย เปอารี ||๑๘||  กายอา อมัฤต รฮี ป่ัรปูเร ปาอีแอ สบดั วจีารี ||๑๙||  โย ปรัภ โคแยห์ เซอี ปาแวห์ โฮรฺ พทู 
มูเอ อหงัการี  ||๒o||  บาดี บินแซ่ห์ เซวกั เซแวห์่ คุร แก เหต เปอารี ||๒๑||  โซ โยกี ตตั กิอาน บีจาเร ห่อแม ตริสนา 
มารี ||๒๒||  สัตคุร ดาตา ติแน ปะชาตา ยสิ โน กริปา ตุมารี ||๒๓||  สตัคุร นา เซแวห์่ มายอา ลาเก ดูบ มูเอ อหงัการี  
||๒๔||  ยจิรั อนัดรั ซาส ติจรั เซวา กีแจ ยาย มิลีแอ ราม มุรารี ||๒๕||  อนัเดน็ ยากตั รแฮ่ เดน็ ราตี อปัเน ปริแอ ปรีต 
เปอารี ||๒๖||  ตนั มนั วารี วาร กุไหม อปัเน คุร วโิทห์ บลัฮารี ||๒๗||  มายอา โม่ห์ บินสั ยายกา อุบเร สบดั วจีารี 
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||๒๘||  อาป ยะกาเอ เซอี ยาเก คุร แก สบดั วจีารี ||๒๙||  นานกั เซอี มูเอ เย นาม นา เจแตห์ ปะกตั ยเีว วจีารี 
||๓o||๔||๑๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๓ ||  นาม คยานา คุร เต ปายอา ตริปัต รเฮ่ อาข่าอี ||๑||  ซนัโตห์ คุรมุข มุกตั กตั ปาอี ||    
     
 เอก นาม วสัเซอา กทั อนัตรั ปูเร กี วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||  อาเป   กรัตา อาเป   ปุกตา เดดา ริยกั สบาอี  ||๒||  โย กิช 
กรัณา โซ กรั รเฮอา อวรฺั นา กรัณา ยาอี ||๓||  อาเป   ซาเย สริสทฺ อุปาเอ ศิร ศิร ตัน่แถ่ ลาอี ||๔||  ติแซห์ สะเรโวห์่ ตา 
ซุค ปาโวห์ สตัคุร เมล มิลาอี ||๕||  อาปณา อาป อาป อุปาเอ อลคั นา ลคัณา ยาอี ||๖||  อาเป   มาร ยวีาเล อาเป   เตส็ 
โน เตล็ นา ตะมาอี ||๗||  เอก็ ดาเต เอก็ มงักะเต กีเต อาเป   ปะกตั กราอี ||๘||  เซ วดัป่ากี ยนีิ เอโก ยาตา สจัเจ รเฮ่ 
สมาอี ||๙||  อาป สะรูป    เซอาณา อาเป   กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑o||  อาเป   ดุค ซุค ปาเอ อนัตรั อาเป   ปะรัม ปุหล่าอี 
||๑๑||  วดัดา ดาตา คุรมุข ยาตา นิกรีุ อั้นถฺ พิแร โลกาอี ||๑๒||  ยนีิ จาเคอา ตินา ซาด อายอา  สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑๓||  
อิกนา นาโวห์ อาป ปุหล่าเอ อิกนา คุรมุข เดย ์บุฉ่าอี ||๑๔||  สดา สดา ซาล่าเฮโฮ ซนัโตห์ เตส็ ดี วดัดี วเดอาอี ||๑๕||  
เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี รายา กรั ตะปาวสั บณตั บณาอี ||๑๖||  นิเอา ติแซ กา แฮ สดั ซาจา วริะเล หุกมั มนาอี ||๑๗||  
เตส็ โน ปราณี สดา ติอ่าโวห์ เยน็ คุรมุข บณตั บณาอี ||๑๘||  สตัคุร เป่แท โซ ยนั ซ่ีแฉ่ ยสิ ฮิรแด นาม วซาอี ||๑๙||  
สจัจา อาป สดา แฮ ซาจา บาณี สบดั สุณาอี ||๒o||  นานกั ซุณ      เวค รเฮอา วสิมาด เมรา ปรัภ รเวอา สรับ ทาอี 
||๒๑||๕||๑๔||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    



965 

 กินฮี กีอา ปัรวรัิต ปซารา ||  กินฮี กีอา ปูญา บิสทารา ||  กินฮี นิวลั โป่ยองักมั ซาเถ่ ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั อาราเถ่  ||๑||  
เตรา ปะโหร่ซา เปอาเร ||  อาน นา ยานา เวซา ||๑|| รเฮา ||  กินฮี กแร่ห์ ตจัยฺ วณั คนัดฺ ปายอา ||  กินฮี โมน ออถูต 
สดายอา ||  โกอี แกห์้โต อนนั ปะกอตี ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั โอท ลีตี ||๒||  กินฮี กะเฮอา ฮอ ตีรัท วาซี ||  โกอี อนั ตจัยฺ 
เป่ยอา อุดาซี   ||  กินฮี ปะหวนั ซภั ตัร่ตี กเรอา ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั ดรั ปะเรอา ||๓||  กินฮี กะเฮอา แม กแุลห์ วเดอาอี 
||    
     
 กินฮี กะเฮอา บา้ห์ บโฮ่ ป่าอี ||  โกอี กะแฮ แม ตะแนห์ ปซารา ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั อาถ่ารา ||๔||  กินฮี กู่กรั นิรัต 
กราอี ||  กินฮู วรัต เนม มาลา ปาอี ||  กินฮี ติลกั โกปี จนัดนั ลายอา ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั ฮรั ติอ๋ายอา ||๕||  กินฮี เซ็ถ 
บโฮ่ เจทกั ลาเอ ||  กินฮี เป๋ค บโฮ่ ทาท บนาเอ ||  กินฮี ตนัตฺ มนัตฺ บโฮ่ เควา ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั ฮรั เซวา ||๖||  โกอี 
จตุร กะห่าแว ปันดิต ||  โก คทั กะรัม แซ่ฮตั เซ็ว มนัดิต ||  โกอี กะแฮ อาจารฺ    สุกรัณี ||  โม่ห์ ดีน ฮรั ฮรั ฮรั ซรัณี 
||๗||  สกัเล กะรัม ตะรัม ยกุ โซเถ่ ||  เบน็ นาแว เอห์้ มนั นา ประโบเถ่ ||  กโฮ่ นานกั โย ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  บูฉ่ี 
ตริสนา มฮ่า ซีตลายอา ||๘||๑||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  เอส็ ปานี เต เยน็ ตู กะเรอา ||  มาที กา เล เดหุรา กเรอา ||  อุกตั 
โยต แล สุรัต ปรีเคอา ||  มาต กรัภ แม่ห์ เยน็ ตู ราเคอา ||๑||  ราคณัฮาร ซมัฮารฺ ยนา ||  สกัเล โฉด บีจาร มนา ||๑|| 
รเฮา ||  เยน็ ดีเอ ตุตถฺ บาป แม่ห์ตารี ||  เยน็ ดีเอ ปะหราต ปุต ห่ารี ||  เยน็ ดีเอ ตุตถฺ บนัตา อรั มีตา ||  เตส็ ธากรุ โก 
รัค เล่โฮ จีตา ||๒||  เยน็ ดีอา ตุตถฺ ปวนั อโมลา ||  เยน็ ดีอา ตุตถฺ นีร นิรโมลา ||  เยน็ ดีอา ตุตถฺ ปาวกั บลันา ||  เตส็ 
ธากรุ กี รโฮ่ มนั ซรันา ||๓||  ฉะตีห์ อมัฤต เยน็ โป่ยนั ดีเอ ||  อนัตรั ทาน แธห์ราวนั โก กีเอ ||  บซุถ่า ดีโอ บรัตนั 
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บลันา ||  เตส็ ธากรุ เก จิต รัค จรันา ||๔||  เปคนั โก เนตรึ สุนนั โก กรันา ||  หสัตฺ กมาวนั บาซนั รัสนา ||  จรัน จลนั 
โก ศิร กีโน เมรา ||  มนั เตส็ ธากรุ เก ปูโญห์ แปรา ||๕||  อปัวติรึ ปวติตรึ เยน็ ตู กเรอา ||  สกลั โยน แม่ห์ ตู ศิร 
ตะเรอา ||  อบั ตู ซ่ีจฉฺ ป่าแว นฮี ซ่ีแฉ่ ||  การัจ เซาแร มนั ปรัภ ติอ๋าอีแย ||๖||  อีฮา อูฮา เอแก โอฮี้ ||  ยตั กตั เดคีแอ 
ตตั ตตั โตฮี้ ||  เตส็ เซวตั มนั อาลซั กแร ||  ยสิ วสิเรแอ เอก็ นิมคั นา สะแร ||๗||  ฮมั อปัราถ่ี นิรกนีุอาเร ||  นา กิช 
เซวา นา กรัมาเร ||  คุร โบฮิท วดัป่ากี มิเลอา ||  นานกั ดาส ซงัค ์ปาทรั ตเรอา ||๘||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  กาฮู 
บิห่าแว รังค ์รัส รูป ||    
     
 กาฮู บิห่าแว มาย บาป ปูต ||  กาฮู บิห่าแว ราจยฺ มิลคั วาปารา ||  ซนัตฺ บิห่าแว ฮรั นาม อถ่ารา ||๑||  รัจนา สาจ บนี ||  
ซภั กา เอก ตะนี ||๑|| รเฮา ||  กาฮู บิห่าแว เบด อรั บาด ||  กาฮู บิห่าแว รัสนา ซาดฺ ||  กาฮู บิห่าแว ลปัท ซงัค ์นารี ||  
ซนัตฺ รเจ เกวลั นาม มุรารี ||๒||  กาฮู บิห่าแว เคลตั ยอูา ||  กาฮู บิห่าแว อมัลี ฮูอา ||  กาฮู บิห่าแว ปัร ดะรับ โจราเอ ||  
ฮรั ยนั บิห่าแว นาม ติอ๋าเอ ||๓||  กาฮู บิห่าแว โยก ตปั ปูญา ||  กาฮู โรค โศก ป่ัรมียา ||  กาฮู ปวนั ต๋าร ยาต บิฮาเอ ||  
ซนัตฺ บิห่าแว กีรตนั กาเอ ||๔||  กาฮู บิห่าแว เดน็ แรน จาลตั ||  กาฮู บิห่าแว โซ เป็ร มาลตั ||  กาฮู บิห่าแว บาล 
ปราวตั ||  ซนัตฺ บิห่าแว ฮรั ยสั กาวตั ||๕||  กาฮู บิห่าแว นทั นาทิก นิรเต ||  กาฮู บิห่าแว ยอีา เอห์้  ฮิรเต ||  กาฮู 
บิห่าแว ราจยฺ แม่ห์ ดรัเต ||  ซนัตฺ บิห่าแว ฮรั ยสั กรัเต ||๖||  กาฮู บิห่าแว มตา มซูรัต ||  กาฮู บิห่าแว เซวา ยรูรัต ||  
กาฮู บิห่าแว โซถตั ยวีตั ||  ซนัตฺ บิห่าแว ฮรั รัส ปีวตั ||๗||  เยต็ โก ลายอา เตต็ ฮี ลกานา ||  นา โก มูร นฮี โก เซอานา 
||  กรั กิรปา ยสิ เดแว เนา || นานกั ตา แก บลั บลั เยา ||๘||๓||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ดาวา อคนั รเฮ่ ฮรั บูท ||  มาต 
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กรัภ ซนักทั เต ชูท ||  ยา กา นาม ซิมรัต   ป๋อ ยาย ||  แตเซ ซนัตฺ ยนา ราแค ฮรั ราย ||๑||  แอเซ ราคณัฮาร ดยัอาล ||  
ยตั กตั เดโค ตุม ปรัตปาล ||๑|| รเฮา ||  ยลั ปีวตั เยว็ ติคา มิทนัตฺ ||  ตัน๋ บิกแซ กแร่ห์ อาวตั กนัตฺ ||  โล่บี กา ตัน๋ ปราณ 
อถารฺ ||  เตว็ ฮรั ยนั ฮรั ฮรั นาม เปอาร ||๒||  กิรซานี เยว็ ราแค รัควาลา ||  มาต ปิตา ดยัอา เยว็ บาลา ||  ปรีตมั เดค 
ปรีตมั เมล็ ยาย ||  เตว็ ฮรั ยนั ราแค กนัธฺ ลาย ||๓||  เยว็ อนัถเล เปคตั โฮย อนนัดฺ ||  กนูกํา บกตั กาแว บโฮ่ ชนัดฺ ||  
ปิงกลุ ปัรบตั ปัรเต ปารฺ ||  ฮรั แก นาม สกลั อุถาร ||๔||  เยว็ ปาวกั ซงัค ์ซีต โก นาซ ||  แอเซ ปราชตั ซนัตฺซงัค ์
บินาส ||  เยว็ ซาบุน กาปัร อูยลั โหต ||  นาม ยปัต ซภั ปะหราํ ป๋อ โคต ||๕||  เยว็ จกัว ีซูรัจยฺ กี อาส ||  เยว็ จาตริก 
บูนดฺ กี เปอาส ||  เยว็ กรัุงกฺ นาด กะรัน สมาเน ||  เตว็ ฮรั นาม ฮรั ยนั มแน่ห์ สุคาเน  ||๖||    
     
 ตุมรี กริปา เต ลากี ปรีต ||  ดยัอาล เป๋ย ตา อาเอ จีต ||  ดยัอา ต่ารี เตน็ ต่ารัณฮาร ||  บนัถัน่ เต โฮอี ฉุทการ ||๗||  ซภั 
ทาน เดเค แนณ อโลย ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกย ||  ปะหราํ แป๋ ชูเท คุร ปัรสาด ||  นานกั เปเคโอ ซภั บิสมาด 
||๘||๔||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เปคีแอห์ ปรัภ สกลั ตุมารี ต่ารนา ||๑||  เอห์้ มนั ฮรั แก นาม อุถ่ารนา  ||๑|| 
รเฮา ||  คิน แม่ห์ ทาป  อุทาเป กดุรัต ซภั กรัเต เก การฺนา ||๒||  กาม กโรถ โลภ จู่ธ นินดา ซาถู่   ซงัค ์บิดารนา ||๓||  
นาม ยปัต มนั นิรมลั โฮแว ซูเค ซูค กดุารนา ||๔||  ปะกตั สรัณ โย อาแว   ปราณี เตส็ อีฮา อูฮา นา ฮารฺนา ||๕||  ซูค 
ดูค เอส็ มนั กี บิรทา ตุม ฮี อาแก ซารฺนา ||๖||  ตู ดาตา ซภันา ยอีา กา อาปัน กีอา ปาลนา ||๗||  อเน็ก บาร โกท ยนั 
อูปัร นานกั วนัแญ วารนา ||๘||๕||    
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดี          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ดรัซนั เป่ทตั ปาป ซภั นาแซ่ห์ ฮรั เซ็ว เดย ์มิลาอี ||๑||  เมรา คุร ปัรเมซรั ซุคดาอี ||  ปารบรัมห์ กา นาม ดริราเอ 
อนัเต โฮย สคาอี ||๑|| รเฮา ||  สกลั ดูค กา เดรา ป่ันนา ซนัตฺ ตู๋ร มุค ลาอี ||๒||  ปะติต ปุนีต กีเอ คิน ป่ีตรั อเกอาน 
อนัเถรฺ  วนัญาอี ||๓||  กรัณ การัณ ซมัรัท สุอามี นานกั เตส็ ซรัณาอี ||๔||  บนัถัน่ โตรึ จรัน กมลั ดริราเอ เอก สบดั 
เลว็ ลาอี ||๕||  อั้นถฺ กปู บิเคอา เต กา้เดโอ สาจ สบดั บณั อาอี  ||๖||  ยนมั มรัณ กา แซ่ห์ซา จูกา บาฮุร กะแตห์ นา 
ต่าอี ||๗||  นาม ระส่าเอณ็ เอห์้ มนั ราตา อมัฤต ปี ตริปตาอี ||๘||  ซนัตฺซงัค ์เมล็ กีรตนั กายอา เน่ห์จลั วสัเซอา ยาอี 
||๙||  ปูแร คุร ปูรี มตั ดีนี ฮรั เบน็ อาน นา ป่าอี ||๑o||  นาม นิถาน ปายอา วดัป่ากี นานกั นรัก นา ยาอี ||๑๑||  ก๋าล 
เซอาณปั อุกตั นา เมรี ปูแร คุรู กมาอี ||๑๒||  ยปั ตปั ซนัยมั สุจ แฮ โซอี อาเป   กเร กราอี ||๑๓||  ปุตรึ กลตัรึ มฮ่า 
บิเคอา แม่ห์ คุร ซาแจ ลาย ตราอี ||๑๔||    
     
 อปัเณ ญีอ ์แต อาป ซมัฮ่าเล อาป ลีเอ ลรั ลาอี ||๑๕||  สาจ ตะรัม กา เบรา บานเํถ่อา เป่าวย์ลั ปารฺ ปวาอี ||๑๖||  
เบสุมาร เบอนัตฺ สุอามี นานกั บลั บลั ยาอี ||๑๗||  อกาล มูรัต อยนีู  ซมัเภอ กลั อนัถฺการ ดีปาอี ||๑๘||  อนัตรัยามี 
ยอีนั กา ดาตา เดคตั ตริปัต อะข่าอี  ||๑๙||  เอกงัการ นิรันยนั นิรภอ ซภั ยลั ทลั รเฮอา สมาอี ||๒o||  ปะกตั ดาน 
ปักตา โก ดีนา ฮรั นานกั ยาแจ มาอี ||๒๑||๑||๖||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ศโลก ||  ซิโคห์ สบดั เปอาเรโฮ ยนมั มรัน กี 
เทก ||  มุค อูยลั สดา ซุคี นานกั ซิมรัต   เอก ||๑||  มนั ตนั ราตา ราม เปอาเร ฮรั เปรม ปะกตั บณั อาอี  ซนัโตห์ ||๑||  
สตัคุร เคป นิบาฮี ซนัโตห์ ||  ฮรั นาม ล่าฮา ดาส โก ดีอา สักลี ตริสนั อุล่าฮี ซนัโตห์ ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั ลาล 
เอก็ ปายอา ฮรั กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ซนัโตห์ ||๒||  จรัน กมลั เซ็ว ลาโก ติอาน่า ซาแจ ดะรัส สมาอี ซนัโตห์ ||๓||  คุณ 
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กาวตั กาวตั เป๋ย นิฮาลา ฮรั ซิมรัต   ตริปัต อะข่าอี  ซนัโตห์ ||๔||  อาตมั ราม รเวอา ซภั อนัตรั กตั อาแว   กตั ยาอี 
ซนัโตห์ ||๕||  อาด ยกุาดี แฮ ป๋ี โฮซี ซภั ยอีา กา ซุคดาอี ซนัโตห์ ||๖||  อาป เบอนัตฺ อนัตฺ นฮี ปาอีแอ ปูร รเฮอา ซภั 
ธาอี ซนัโตห์ ||๗||  มีต ซายนั มาล โยบนั สุต ฮรั นานกั บาป เมรี มาอี ซนัโตห์ ||๘||๒||๗||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  มนั 
บจั กรัม ราม นาม จิตารี ||  กู่มนั เก๋รฺ มฮ่า อตั บิครี คุรมุข นานกั ปารฺ อุตารี ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั ซูคา บา้ฮรั ซูคา ฮรั 
ยปั มลนั เป๋ย ดุสทารี ||๑||  ยสิ เต ลาเก ติแนห์ นิวาเร ปรัภ ญีโอ อปัณี กิรปา ต่ารี ||๒||  อุถเร ซนัตฺ ปะเร ฮรั ซรันี ปัจ 
บินเซ มฮ่า อหงัการี  ||๓||  ซาถู่   ซงัคตั เอห์้ พลั ปายอา เอก็ เกวลั นาม อถ่ารี ||๔||  นา โกอี ซูร นา โกอี ฮีณา       ซภั 
ปรักที โยต ตุหม่ารี ||๕||  ตุมห์ ซมัรัท อกทั อะโกจรั รเวอา เอก มุรารี ||๖||  กีมตั กอณ กเร เตรี กรัเต ปรัภ อนัตฺ นา 
ปาราวารี ||๗||  นาม ดาน นานกั วเดอาอี เตเรอา ซนัตฺ ยนา เรณารี ||๘||๓||๘||๒๒||     
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๓ อนนัดฺ        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อนนัดฺ เป่ยอา เมรี มาเอ สตัคุรู   แม ปายอา ||  สตัคุร ตา ปายอา แซ่ฮจัยฺ เซตี มนั วยอีา วาถ่าอีอา ||  ราก รตนั ปัรวาร 
ปะรีอา สบดั กาวณั อาอีอา   ||  สบัโด  ตา กาโวห์่ ฮรี เกรา มนั ยนีิ วซายอา ||  กะแฮ นานกั อนนัดฺ โฮอา สตัคุรู   แม 
ปายอา ||๑||  เอ มนั เมเรอา ตู สดา รโฮ่ ฮรั นาเล ||  ฮรั นาล รโฮ่ ตู มนั เมเร ดูค ซภั วซิารณา ||  องักีการ โอห์้ กเร 
เตรา การัจ ซภั สวารณา ||  ซภันา กลา ซมัรัท สุอามี โซ เกว็ มโน่ห์ ห ||  กะแฮ นานกั มนั เมเร สดา รโฮ่ ฮรั นาเล 
||๒||  ซาเจ ซาฮิบา เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร ||  กัร๋ ตา เตแร ซภั กิช แฮ ยสิ เดห์้ โซ ปาเวย ์||  สดา ซิพตั สล่าห์   เตรี นาม 
มนั วซาเวย ์||  นาม ยนิ แก มนั วสัเซอา วาเย สบดั กะเนเร ||  กะแฮ นานกั สจัเจ ซาฮิบ เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร ||๓||  
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ซาจา นาม เมรา อถ่าโร    ||  สาจ นาม อถารฺ เมรา เยน็ ปุกคา ซภั กวาอีอา ||  กรั ซานตฺํ ซุค มนั อาย  วสัเซอา เยน็ 
อิชา ซภั ปุยาอีอา ||  สดา กรุบาณ กีตา คุรู วโิทห์ ยสิ ดีอา เอห์้  วเดอาอีอา ||  กะแฮ นานกั สุโณห์ ซนัโตห์ สบดั 
ตะโรห์ เปอาโร ||  ซาจา นาม เมรา อถ่าโร    ||๔||  วาเย ปันจฺ สบดั เตต็ กัร๋ สป่าแก ||  กัร๋ สป่าแก สบดั วาเย กะลา 
เยต็ กัร๋ ต่ารีอา ||  ปันจฺ ดูต ตุตถฺ วสั กีเต กาล กนัทกั มาเรอา ||  ตุ๋ร กะรัม ปายอา ตุตถฺ ยนิ โก เซ นาม ฮรั แก ลาเก ||  
กะแฮ นานกั แตห์้ ซุค โฮอา เตต็ กัร๋ อนัฮดั วาเย ||๕||  ซาจี ลิแว เบน็ เดห์้ นิมาณี ||  เดห์้ นิมาณี ลิแว บาโฉ่ห์ เกอา 
กเร เวจารีอา ||  ตุตถฺ บาจฉฺ ซมัรัท โกย น่าฮี กริปา กรั บนัวารีอา ||  เอส นอ โฮรฺ เทา น่าฮี สบดั ลาก สวารีอา ||  
กะแฮ นานกั ลิแว บาโฉ่ห์ เกอา กเร เวจารีอา ||๖||  อานนัดฺ อานนัดฺ ซภั โก กะแฮ อานนัดฺ คุรู เต ยาเณอา ||  ยาเณอา 
อานนัดฺ สดา คุร เต กริปา กเร เปอาเรอา ||  กรั กิรปา เกล็วิค กทัเท กิอาน อนัยนั ซาเรอา ||  อนัดฺโรห์ ยนิ กา โม่ห์ 
ตุทา เตน็ กา สบดั สจัแจ สวาเรอา           ||  กะแฮ นานกั เอห์้ อนนัดฺ แฮ อานนัดฺ คุร เต ยาเณอา ||๗||    
     
 บาบา ยสิ ตู เดห์้ โซอี ยนั ปาแว ||  ปาแว ตา โซ ยนั เดห์้ ยสิ โน โฮรฺ เกอา กแร่ห์ เวจาเรอา ||  เอก็ ปะรัม ปู่ เล พิแร่ห์ 
แดห์้ ดิส เอก็ นาม ลาก สวาเรอา           ||  คุร ปัรซาดี มนั เป่ยอา นิรมลั ยนิา ป่าณา ป่าเวย ์||  กะแฮ นานกั ยสิ เดห์้ 
เปอาเร โซอี ยนั ปาเวย ์||๘||  อาโวห์่  ซนัตฺ เปอาเรโฮ อกทั กี กแร่ห์ กะห่าณี ||  กแร่ห์ กะห่าณี อกทั เกรี กิต ดุอาแร 
ปาอีแอ ||  ตนั มนั ตัน๋ ซภั ซอป  คุร โก หุกมั มนัเนแอ ปาอีแอ ||  หุกมั มนัเนโฮ คุรู เกรา กาโวห์่ สจัจี บาณี ||  กะแฮ 
นานกั สุโณห์ ซนัโตห์ กะทโฮ อกทั กะห่าณี ||๙||  เอ มนั จนัจฺลา จตุราอี กิแน นา ปายอา ||  จตุราอี นา ปายอา กิแน 
ตู ซุณ      มนั เมเรอา ||  เอห์้ มายอา โม่ห์ณี เยน็ เอต ปะรัม ปุหลายอา ||  มายอา ตา โม่ห์ณี ติแน กีตี เยน็ ธกักอลี 
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ปาอีอา ||  กรุบาณ กีตา ติแซ วโิทห์ เยน็ โม่ห์ มีธา ลายอา ||  กะแฮ นานกั มนั จนัจลั จตุราอี กิแน นา ปายอา ||๑o||  เอ 
มนั เปอาเรอา ตู สดา สจั สมาเล ||  เอห์้ กทุาํบฺ ตู เย เดคดา จลัแล น่าฮี เตแร นาเล ||  ซาท เตแร จลัแล น่าฮี เตส็ นาล 
เกว็ จิต ลาอีแอ ||  แอซา      กมั มูเล นา กีแจ เยต็ อนัตฺ ปะโชตาอีแอ ||  สตัคุรู   กา อุปเดส ซุณ      ตู โฮแว เตแร นาเล 
||  กะแฮ นานกั มนั เปอาเร ตู สดา สจั สมาเล ||๑๑||  อะกมั อะโกจรา เตรา อนัตฺ นา ปายอา ||  อนัโต นา ปายอา กิแน 
เตรา อาปณา อาป ตู ยาณเฮ ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เคลฺ เตรา เกอา โก อาค วคาเณย ์||  อาแค่ห์  ตา เวแค่ห์ ซภั ตูแฮ เยน็ ยกตั 
อุปายอา   ||  กะแฮ นานกั ตู สดา อะกมั แฮ เตรา อนัตฺ นา ปายอา ||๑๒||  ซุรฺ นรั มุน ยนั อมัฤต โคยะเด โซ อมัฤต คุร 
เต ปายอา ||  ปายอา อมัฤต คุร กริปา กีนี สจัจา มนั วซายอา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตุตถฺ อุปาเอ เอก็ เวค ปัรซณั อายอา  ||  
ลบั โลภ อหงัการฺ   จูกา สตัคุรู   ปะลา ป่ายอา ||  กะแฮ นานกั ยสิ โน อาป ตุธา เตน็ อมัฤต คุร เต ปายอา ||๑๓||  
ปักตา กี จาล นิราลี ||  จาลา นิราลี ปักตาห์ เกรี บิคมั มารัก จลัณา ||  ลบั โลภ อหงัการฺ   ตจัยฺ ตริสนา บฮุต น่าฮี 
โบลณา ||  คนัเนโอห์ ติคี วาโล่ห์ นิกี เอต มารัก ยาณา ||    
     
 คุร ปัรซาดี ยนีิ อาป ตะเยอา ฮรั วาสนา สมาณี  ||  กะแฮ นานกั จาล ปักตา ยกุโกห์ ยกุ นิราลี ||๑๔||  เยว็ ตู จลาเอห์้ 
เตว็ จแลห์ สุอามี โฮรฺ เกอา ยาณา คุณ เตเร ||  ยวิ ตู จลาเอห์้ ติแว จแลห์ ยนิา มารัก ปาวเฮ ||  กรั กิรปา ยนิ นาม 
ลาเอห์้ เซ ฮรั ฮรั สดา ติอ่าวเฮ่ ||  ยสิ โน กะทา สุณาเอห์ อาปณี  เซ คุรดุอาแร ซุค ปาวเฮ ||  กะแฮ นานกั สจัเจ ซาฮิบ 
เยว็ ป่าแว ติแว จลาวเฮ ||๑๕||  เอห์้ โซเฮลา สบดั สุห่าวา ||  สบัโด  สุห่าวา สดา โซเฮลา สตัคุรู   สุณายอา ||  เอห์้ เตน็ 
แก มนั วสัเซอา ยนิ ตุโรห์ ลิเคอา อายอา  ||  เอก็ พิแร่ห์ กะเนเร กแร่ห์ กลา กะลี กิแน นา ปายอา ||  กะแฮ นานกั 
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สบดั โซเฮลา สตัคุรู   สุณายอา ||๑๖||  ปวติ โฮเอ เซ ยนา ยนีิ ฮรั ติอ๋ายอา ||  ฮรั ติอ๋ายอา ปวติ โฮเอ คุรมุข ยนีิ 
ติอ๋ายอา ||  ปวติ มาตา ปิตา กทุาํบฺ แซ่ฮตั เซ็ว ปวติ ซงัคตั สบาอีอา  ||  แกห์้เด ปวติ ซุณเด ปวติ เซ ปวติ ยนีิ มนั 
วซายอา ||  กะแฮ นานกั เซ ปวติ ยนีิ คุรมุข ฮรั ฮรั ติอ๋ายอา ||๑๗||  กรัมี แซ่ฮจัยฺ นา อูปแย เวณ็ แซ่ห์แย แซ่ห์ซา นา 
ยาย ||  แน่ห์ ยาย แซ่ห์ซา กิแต ซนัยมั รเฮ่ กะรัม กมาเอ ||  แซ่ห์แซ ญีโอ มลีณ แฮ กิต ซนัยมั โต่ตา ยาย ||  มนั 
โต่โวห์่ สบดั ลาโกห์ ฮรั เซ็ว รโฮ่ จิต ลาย ||  กะแฮ นานกั คุร ปัรซาดี แซ่ฮจัยฺ อุปแย เอห์้ แซ่ห์ซา เอว็ ยาย ||๑๘||  
ญีโอห์ แมเล บา้ห์โรห์ นิรมลั ||  บา้ห์โรห์ นิรมลั ญีโอห์ ตา แมเล ตินี ยนมั ยแูอ ห่าเรอา ||  เอห์้ ติสนา วดัดา โรค 
ลกา มรัณ มโน่ห์ วิซาเรอา ||  เวดา แม่ห์ นาม อุตมั โซ สุแณห์ น่าฮี พิแร่ห์ เยว็ เบตาเลอา ||  กะแฮ นานกั ยนิ สจั 
ตะเยอา กเูร ลาเก ตินี ยนมั ยแูอ ห่าเรอา ||๑๙||  ญีโอห์ นิรมลั บา้ห์โรห์ นิรมลั ||  บา้ห์โรห์ ตา นิรมลั ญีโอห์ นิรมลั 
สตัคุร เต กรัณี กมาณี ||  กรู กี โซย ปฮุแจ น่าฮี มนัซา สจั สมาณี  ||  ยนมั รตนั ยนีิ คะเทอา ปะเล เซ วณัยาเร ||  กะแฮ 
นานกั ยนิ มนั นิรมลั สดา รแฮ่ คุร นาเล ||๒o||  เย โก ซิกข ์คุรู เซตี ซนัมุค โฮแว ||  โฮแว ตา ซนัมุค ซิกข ์   โกอี 
ญีโอห์ รแฮ่ คุร นาเล ||  คุร เก จรัน ฮิรแด ติอ๋าเอ อนัตรั อาตแม สมาเล ||  อาป ฉดั สดา รแฮ่ ปัรแณ คุร เบน็ อวรฺั นา 
ยาแณ โกเอ ||    
     
 กะแฮ นานกั สุโณห์ ซนัโตห์ โซ ซิกข ์   ซนัมุค โฮเอ ||๒๑||  เย โก คุร เต เวมุค โฮแว เบน็ สตัคุร มุกตั นา ปาแว ||  
ปาแว มุกตั นา โฮรฺ แท โกอี ปุโช่ห์ บิเบกีอา ยาเอ ||  อเนก  ยนีู ปะรัม อาแว   เวณ็ สตัคุร มุกตั นา ปาเอ ||  เพร็ มุกตั 
ปาเอ ลาก จรัณี สตัคุรู   สบดั สุณาเอ ||  กะแฮ นานกั วจีาร เดโคห์ เวณ็ สตัคุร มุกตั นา ปาเอ ||๒๒||  อาโวห์่  ซิกข ์
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สตัคุรู   เก เปอาเรโฮ กาโวห์่ สจัจี บาณี ||  บาณี ตา กาโวห์่ คุรู เกรี บาณีอา ศิร บาณี ||  ยนิ โก นะดรั กะรัม โฮแว 
ฮิรแด ตินา สมาณี  ||  ปีโวห์่ อมัฤต สดา รโฮ่ ฮรั รังค ์ยปัโปห์ ซาเร็คปาณี ||  กะแฮ นานกั สดา กาโวห์่ เอห์้ สจัจี 
บาณี ||๒๓||  สตัคุรู   บินา โฮรฺ กะจี แฮ บาณี ||  บาณี ตา กะจี สตัคุรู   บาโฉ่ห์ โฮรฺ กะจี บาณี ||  แกห์้เด กะเจ ซุณเด 
กะเจ กะจี อาค วคาณี ||  ฮรั ฮรั เน็ต กแร่ห์ รัสนา กะเฮอา กะชู นา ยาณี ||  จิต ยนิ กา *เฮร็ เลยอา มายอา โบลนั เปย 
รวาณี ||  กะแฮ นานกั สตัคุรู   บาโฉ่ห์ โฮรฺ กะจี บาณี ||๒๔||  คุร กา สบดั ระตนั แฮ ฮีเร เยต็ ยเรา ||  สบดั รตนั เยต็ 
มนั ลากา เอห์้ โฮอา สเมา ||  สบดั เซตี มนั มิเลอา สจัแจ ลายอา เป๋า ||  อาเป   ฮีรา รตนั อาเป   ยสิ โน เดย ์บุฉ่าย ||  
กะแฮ นานกั สบดั รตนั แฮ ฮีรา เยต็ ยเรา ||๒๕||  เศว็ สะกตั อาป อุปาย แก กรัตา อาเป   หุกมั วรัตาเอ ||  หุกมั 
วรัตาเอ อาป เวแค คุรมุข กิแซ บุฉ่าเอ ||  โตเร บนัถัน่ โฮแว มุกตั สบดั มนั วซาเอ ||  คุรมุข ยสิ โน อาป กเร โซ 
โฮแว เอกสั เซ็ว เลว็ ลาเอ ||  กะแฮ นานกั อาป กรัตา อาเป   หุกมั บุฉ่าเอ ||๒๖||  ซิมรัต ซาสตรึ ปุน ปาป บีจารเด 
ตะแต ซาร นา ยาณี ||  ตะแต ซาร นา ยาณี คุรู บาโฉ่ห์ ตะแต ซาร นา ยาณี ||  เตฮี้ คุณี ซนัซาร ปะหราํ สุตา สุเตอา 
แรณ วฮิาณี ||  คุร กิรปา เต เซ ยนั ยาเก ยนิา ฮรั มนั วสัเซอา โบแล่ห์ อมัฤต บาณี ||  กะแฮ นานกั โซ ตตั ปาเอ ยสิ 
โน อนัเดน็ ฮรั เลว็ ลาแก ยากตั แรณ วิฮาณี ||๒๗||  มาตา เก อุดรั แม่ห์ ปรัตปาล กเร โซ เกว็ มโน่ห์ วซิารีแอ ||  
มโน่ห์ เกว็ วซิารีแอ เอวดั ดาตา เย อคนั แม่ห์ อาฮาร ปฮุจาเวย ์||  โอส โน เกห์้ โป้ห์ นา สะกี ยสิ นอ อาปณี  เลว็ 
ลาเวย ์||    
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 อาปณี  เลว็ อาเป   ลาเอ คุรมุข สดา สมาลีแอ ||  กะแฮ นานกั เอวดั ดาตา โซ เกว็ มโน่ห์ วซิารีแอ ||๒๘||  แยซี อคนั 
อุดรั แม่ห์ แตซี บา้ฮรั มายอา ||  มายอา อคนั ซภั อิโก เยฮี่ กรัแต เคลฺ รจายอา ||  ยา เตส็ ป่าณา ตา ยาํเมอา ปัรวาร 
ปะลา ป่ายอา ||  เลว็ ฉุรถี ลกี ตริสนา มายอา อมรั วรัตายอา ||  เอห์้ มายอา เยต็ ฮรั วสิแร โม่ห์ อุปแย เป๋า ดูยา ลายอา 
||  กะแฮ นานกั คุร ปัรซาดี ยนิา เลว็ ลากี ตินี วเิจ มายอา ปายอา ||๒๙||  ฮรั อาป อมุลกั แฮ มุล นา ปายอา ยาย ||  มุล 
นา ปายอา ยาย กิแซ วโิทห์ รเฮ่ โลก วลิลาย ||  แอซา      สัตคุร เย มิแล เตส็ โน ศิร ซอปีแอ  วโิจห์ อาป ยาย ||  ยสิ 
ดา ญีโอ เตส็ เมล็ รแฮ่ ฮรั วสัแซ มนั อาย  ||  ฮรั อาป อมุลกั แฮ ปาก ตินา เก นานกา ยนิ ฮรั ปัลแล ปาย ||๓o||  ฮรั 
ราส เมรี มนั วณัยารา ||  ฮรั ราส เมรี มนั วณัยารา สตัคุร เต ราส ยาณี ||  ฮรั ฮรั เน็ต ยปัโปห์ ญีโอห์ ล่าฮา คะทิโอ 
ดิห่ารี ||  เอห์้ ตัน๋ ตินา มิเลอา ยนิ ฮรั อาเป   ป่าณา ||  กะแฮ นานกั ฮรั ราส เมรี มนั โฮอา วณัยารา ||๓๑||  เอ รัสนา ตู 
อนั รัส ราจ รฮี เตรี เปอาส นา ยาย ||  เปอาส นา ยาย โห่รัต กิแต ยจิรั ฮรั รัส ปัลแล นา ปาย ||  ฮรั รัส ปาย ปัลแล 
ปีแอ ฮรั รัส บฮุร นา ตริสนา ลาแก อาย  ||  เอห์้ ฮรั รัส กรัมี ปาอีแอ สตัคุร มิแล ยสิ อาย  ||  กะแฮ นานกั โฮรฺ อนั รัส 
ซภั วสีเร ยา ฮรั วสัแซ มนั อาย  ||๓๒||  เอ สะรีรา  เมเรอา ฮรั ตุม แม่ห์ โยต รัคคี ตา ตู ญกั แม่ห์ อายอา  ||  ฮรั โยต 
รัคคี ตุตถฺ เวจ็ ตา ตู ญกั แม่ห์ อายอา  ||  ฮรั อาเป   มาตา อาเป   ปิตา เยน็ ญีโอ อุปาย ยกตั ดิคายอา ||  คุร ปัรซาดี 
บุเฉ่อา ตา จลตั โฮอา จลตั นดัรี อายอา  ||  กะแฮ นานกั สริสทฺ กา มูล รเจอา โยต ราคี ตา ตู ญกั แม่ห์ อายอา  ||๓๓||  
มนั เจา เป่ยอา ปรัภ อากมั สุเณอา ||  ฮรั มงัคลั เกา ซะคี กแร่ห์ มนัดรั บเณอา ||  ฮรั เกา มงัคลั เน็ต ซะคีเอ  โศก ดูค 
นา เวอาเปย ์||  คุร จรัน ลาเก เดน็ สป่าเก อาปณา เป็ร ยาเปย ์||  อนัฮตั บาณี คุร สบดั ยาณี ฮรั นาม ฮรั รัส โป่โก ||    
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 กะแฮ นานกั ปรัภ อาป มิเลอา กรัณ การัณ โยโก ||๓๔||  เอ สะรีรา  เมเรอา เอส็ ญกั แม่ห์ อาย  แก เกอา ตุตถฺ กะรัม 
กมายอา ||  เก กะรัม กมายอา ตุตถฺ สะรีรา  ยา ตู ญกั แม่ห์ อายอา  ||  เยน็ ฮรั เตรา รจนั รเจอา โซ ฮรั มนั นา วซายอา 
||  คุร ปัรซาดี ฮรั มนั วสัเซอา ปูรัน ลิเคอา ปายอา ||  กะแฮ นานกั เอห์้ สะรีร ปัรวาณ โฮอา เยน็ สตัคุร เซ็ว จิต 
ลายอา ||๓๕||  เอ เนตะโรห์ เมเรโฮ ฮรั ตุม แม่ห์ โยต ตะรี ฮรั เบน็ อวรฺั นา เดโคห์ โกอี ||  ฮรั เบน็ อวรฺั นา เดโคห์ 
โกอี นดัรี ฮรั นิฮาเลอา ||  เอห์้ เวส็ ซนัซาร ตุม เดคเด เอห์้ ฮรั กา รูป แฮ ฮรั รูป นดัรี อายอา  ||  คุร ปัรซาดี บุเฉ่อา ยา 
เวคา ฮรั เอก็ แฮ ฮรั เบน็ อวรฺั นา โกอี ||  กะแฮ นานกั เอห์้  เนตรึ อั้นถฺ เซ สตัคุร มิเลแอ ดิบ ดริสทฺ โฮอี ||๓๖||  เอ 
ซรัวโณห์ เมเรโฮ ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ ||  ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ สะรีร ลาเอ สุโณห์ สตั บาณี ||  เยต็ สุณี มนั 
ตนั ฮเรอา โฮอา รัสนา รัส สมาณี  ||  สัจ อลคั วดิาณี ตา กี กตั กฮี นา ยาเอ ||  กะแฮ นานกั อมัฤต นาม สุโณห์ 
ปวติตรึ โฮโวห์ ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ ||๓๗||  ฮรั ญีโอ กพุา อนัดรั รัค แก วายา ปวณั วยายอา ||  วยายอา วายา 
ปอณ นอ ดุอาเร ปัรกทั กีเอ ดสัวา กปัุต รคายอา ||  คุรดุอาแร ลาย ป่าวนี อิกนา ดสัวา ดุอาร ดิคายอา ||  แตห์้ อเนก  
รูป เนา เนาว ์เน็ถ เตส็ ดา อนัตฺ นา ยาอี ปายอา ||  กะแฮ นานกั ฮรั เปอาแร ญีโอ กพุา อนัดรั รัค แก วายา ปวณั 
วยายอา ||๓๘||  เอห์้ ซาจา โซเฮลา ซาแจ กัร๋ กาโวห์่ ||  กาโวห์่ ตา โซเฮลา กัร๋ ซาแจ ยแิท สดา สจั ติอ่าวเฮ่ ||  สจัโจ 
ติอ่าแวห์่ ยา ตุตถฺ ป่าแวห์่ คุรมุข ยนิา บุฉ่าวเฮ ||  เอห์้ สจั ซภันา กา คซมั แฮ ยสิ บคัเซ โซ ยนั ปาวเฮ ||  กะแฮ นานกั 
สจั โซเฮลา สจัแจ กัร๋ กาวเฮ ||๓๙||  อนดฺั สุโณห์ วดัป่ากีโฮ สกลั มโนรัท ปูเร ||  ปารบรัมห์ ปรัภ ปายอา อุตเร สกลั 
วซูิเร ||  ดูค โรค ซยัตาป อุตเร สุณี สจัจี บาณี ||  ซนัตฺ ซายนั เป๋ย ซรัเซ ปูเร คุร เต ยาณี ||  ซุณเต ปุนีต แกห์้เต ปวติ 
สตัคุร รเฮอา ป่ัรปูเร ||  บินวนัตฺ นานกั คุร จรัณ ลาเก วาเย อนัฮดั ตูเร ||๔o||๑||     
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 รามกลี สดั     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ญกั ดาตา โซย ปะกตั วชลั เตห์้ โลย ญีโอ ||  คุร สบดั สมาเวย ์อวรฺั นา ยาแณ โกย ญีโอ ||  เอาโร นา ยาแณห์ สบดั 
คุร แก เอก นาม ติอ่าวเฮ่ ||  ปัรสาด นานกั คุรู องัคดั ปะรัม ปัดว ีปาวเฮ ||  อายอา  หะการา จลณัวารา ฮรั ราม นาม 
สมายอา ||  ญกั อมรั อะทลั อโตลฺ ธากรุ ปะกตั เต ฮรั ปายอา ||๑||  ฮรั ป่าณา คุร ป่ายอา คุร ยาแว ฮรั ปรัภ ปาส ญีโอ 
||  สตัคุร กเร ฮรั แป้ห์ เบนตี เมรี แปจยฺ รัคโคห์ อรัดาส ญีโอ ||  แปจยฺ ราโค่ห์ ฮรั ยะแนห์ เกรี ฮรั เดโฮ นาม 
นิรันยฺโน ||  อนัตฺ จลัเดอา โฮย เบลี ยมัดูต กาล นิคนัยฺโน ||  สตัคุรู   กี เบนตี ปาอี ฮรั ปรัภ สุณี อรัดาส ญีโอ ||  ฮรั 
ต๋าร กิรปา สตัคุร มิลายอา ตัน๋ ตัน๋ กะแฮ ซาบาส ญีโอ ||๒||  เมเร ซิกข ์สุโณห์ ปุต ป่าอีโฮ เมแร ฮรั ป่าณา เอา    แม 
ปาส ญีโอ ||  ฮรั ป่าณา คุร ป่ายอา เมรา ฮรั ปรัภ กเร ซาบาส ญีโอ ||  ปะกตั สตัคุร ปุรัค โซอี ยสิ ฮรั ปรัภ ป่าณา 
ป่าเวย ์||  อานนัดฺ อนัฮดั วแยห์่ วาเย ฮรั อาป กลั เมลาเวย ์||  ตุซี ปุต ป่าอี ปัรวาร เมรา มนั เวโค่ห์ กรั นิระยาส ญีโอ ||  
ตุ๋ร ลิเคอา ปัรวาณา พิแร น่าฮี คุร ยาย ฮรั ปรัภ ปาส ญีโอ ||๓||  สตัคุร ป่าแณ อาปแณ    แบห์้ ปัรวาร สดายอา ||  มตั 
แม ปิแช โกอี โรวซี โซ แม มูล นา ป่ายอา ||  เมต็ แปแฉ่ เมต็ บิกแซ ยสิ เมต็ กี แปจยฺ ป่าเวย ์||  ตุซี วจีาร เดโคห์ ปุต 
ป่าอี ฮรั สัตคุรู   แปนาเวย ์||  สตัคุรู   ปัรตคั โห่แด แบห์้ ราจยฺ อาป ทิกายอา ||  ซภั ซิกข ์บนัถปั ปุต ป่าอี รามดาสฺ 
แปรี ปายอา ||๔||  อนัเต สตัคุร โบเลอา แม ปิแช กีรตนั กเรโอห์ นิรบาณ ญีโอ ||  เกโซ โคปาล ปันดิต สเดโอห์ ฮรั 
ฮรั กะทา ปแร่ห์ ปุราณ ญีโอ ||  ฮรั กะทา ปรีแอ ฮรั นาม สุณีแอ เบบาณ ฮรั รังค ์คุร ป่าเวย ์||  เป็นดฺ ปะตลั กิเรอา 
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ดีวา พลุ ฮรั ซรั ปาเวย ์||  ฮรั ป่ายอา สตัคุร โบเลอา ฮรั มิเลอา ปุรัค สุยาณ ญีโอ ||  รามดาสฺ โซ่ดี ติลกั ดีอา คุร สบดั 
สจั นีซาณ ญีโอ ||๕||    
     
 สตัคุร ปุรัค เย โบเลอา คุรซิกคา มนั ลอี รยาย ญีโอ ||  โม่ห์รี ปุต ซนัมุค โฮยอา รามดาแซ แปรี ปาย ญีโอ ||  ซภั 
ปแว แปรี สตัคุรู   เกรี ยแิท คุรู อาป รเคอา ||  โกอี กรั บคีลี นิแว น่าฮี เพร็ สตัคุรู   อาณ นิวายอา ||  ฮรั คุแรห์ ป่าณา 
ดีอี วเดอาอี ตุ๋ร ลิเคอา เลค รยาย ญีโอ ||  กะแฮ ซุนดรั สุโณห์ ซนัโตห์ ซภั ยกตั แปรี ปาย ญีโอ ||๖||๑||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ซายนัรา เมรา ซายนัรา นิกทั คโลยอะรา เมรา ซายนัรา ||  
ยานีอะรา ฮรั ยานีอะรา แนณ อโลยอะรา ฮรั ยานีอะรา ||  แนณ อโลยอา กทั กทั โซยอา อตั อมัฤต ปริแอ กรูา ||  
นาล โฮวนัดา แล่ห์ นา สกนัดา สุเอา นา ยาแณ มูรา ||  มายอา มดั มาตา โห่ซี บาตา มิลณั นา ยาอี ปะรัม ตะรา ||  
กโฮ่ นานกั คุร เบน็ น่าฮี ซู่แฉ่ ฮรั ซายนั ซภั แก นิกทั คะรา ||๑||  โคบินดา เมเร โคบินดา ปราณ อถ่ารา เมเร 
โคบินดา ||  กิรปาลา เมเร กิรปาลา ทาน ดาตารา เมเร กิรปาลา ||  ทาน ดาตารา อปัร อปารา กทั กทั อนัตรั โซ่ห์เนอา 
||  เอก็ ดาซี ต่ารี สบลั ปซารี ญีอ ์ยนัตฺ แล โม่ห์เนอา ||  ยสิ โน ราแค โซ สจั ป่าแค คุร กา สบดั บีจารา ||  กโฮ่ นานกั 
โย ปรัภ โก ป่าณา เตส็ ฮี โก ปรัภ เปอารา ||๒||  มาโณ ปรัภ มาโณ เมเร ปรัภ กา มาโณ ||  ยาโณ ปรัภ ยาโณ สุอามี 
ซุฆรั สุยาโณ ||  ซุฆรั สุยานา สดั ปัรถ่านา อมัฤต ฮรั กา นามา ||  จาค อะข่าเณ ซาเร็คปาเณ ยนิ แก ปาก มทานา ||  
เตน็ ฮี ปายอา ติแนห์ ติอ๋ายอา สกลั ติแซ กา มาโณ ||  กโฮ่ นานกั เทร็ ตะคตั นิวาซี สจั ติแซ ดีบาโณ ||๓||  มงัคะลา 
ฮรั มงัคะลา เมเร ปรัภ แก สุณีแอ มงัคะลา ||  โซเฮลฺรา ปรัภ โซเฮลฺรา อนัฮดั ตุนีแอ โซเฮลฺรา ||  อนัฮดั วาเย สบดั 
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อกาเย เน็ต เน็ต ยแิซห์ วถ่าอี ||  โซ ปรัภ ติอ๋าอีแอ ซภั กิช ปาอีแอ มแร นา อาแว   ยาอี ||  จูกี เปอาซา ปูรัน อาซา 
คุรมุข เมล็ นิรกนีุแอ ||  กโฮ่ นานกั กัร๋ ปรัภ เมเร แก เน็ต เน็ต มงัคลั สุนีแอ ||๔||๑||    
     
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ติอ๋าย มนา คิน นา วซิารีแอ ||  ราม รามา ราม รมา กนัธฺ อุร ต่ารีแอ ||  อุร ต๋าร ฮรั ฮรั 
ปุรัค ปูรัน ปารบรัมห์ นิรันยฺโน ||  แป๋ ดูรฺ กรัตา ปาป ฮรัตา ดุแซห์ ดุค เป๋าว ์คนัดฺโน ||  ญกัดีส อีส โคปาล มาโถ่ คุณ 
โควนิดฺ วจีารีแอ ||  บินวนัตฺ นานกั เมล็ ซงัค ์ซาถู่   ดินสั แรณ จิตารีแอ ||๑||  จรัน กมลั อาถารฺ ยนั กา อาสฺรา  ||  มาล 
มิลคั ปันด๋าร นาม อนนัตฺ ตะรา ||  นาม นรัฮรั นิถาน ยนิ แก รัส โปคค ์เอก นรายณา ||  รัส รูป รังค ์อนนัตฺ บีธลั ซาส 
ซาส ติอ๋ายณา ||  เกล็วคิ ฮรัณา นาม ปุแน่ห์จรัณา นาม ยมั กี ตราส หะรา ||  บินวนัตฺ นานกั ราส ยนั กี จรัน กมัแล่ห์ 
อาสฺรา  ||๒||  คุณ เบอนัตฺ สุอามี เตเร โกย นา ยาใน ||  เดค จลตั ดยัอาล ซุณ      ปะกตั วคานยั ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตุจฉฺ 
ติอ่าแวห์่ ปุรัคปัต ปัรเมสฺรา ||  สรับ   ยาเจก็ เอก ดาตา กรุณา แม ญกัดีสรา ||  ซาถู่   ซนัตฺ สุยาณ โซอี ยแิซห์ ปรัภ ญี 
มานยั ||  บินวนัตฺ นานกั กแร่ห์ กิรปา โซย ตุแฉ่ห์ ปะชานยั ||๓||  โม่ห์ นิรคุณ อนาท ซรัณี อายอา  ||  บลั บลั บลั 
คุรเทว เยน็ นาม ดริรายอา ||  คุร นาม ดีอา กซุลั ทีอา สรับ   อิชา ปุนนีอา ||  ยลัเน บุฉ่าอี ซานตฺํ อาอี  มิเล จิรี 
วชุินเนอา ||  อานนัดฺ ฮรัค แซ่ฮจัยฺ ซาเจ มฮ่า มงัคลั คุณ กายอา ||  บินวนัตฺ นานกั นาม ปรัภ กา คุร ปูเร เต ปายอา 
||๔||๒||  รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  รุณ จุโณ สบดั อนาฮดั เน็ต อุธ กาอีแอ ซนัตนั แก ||  เกล็วคิ ซภั โดค บินาซนั ฮรั นาม 
ยปัปีแอ คุร มนัตนั แก ||  ฮรั นาม ลีแย อเมว็ ปีแย แรณ ดินสั อราถ่ีแอ ||  โยก ทาน อเนก  กิเรอา ลกั จรัณ กมัแล่ห์ 
ซาถ่ีแอ ||  เป๋า ปะกตั ดยัอาล โม่ฮนั ดูค สกัเล ปัรหะแร ||  บินวนัตฺ นานกั ตแร ซากรั ติอ๋าย สุอามี นรัหะแร ||๑||  ซุค 
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ซากรั โคบินดฺ ซิมรัณ ปะกตั กาแวห์่ คุณ เตเร ราม ||  อนดั มงัคลั คุร จรัณี ลาเก ปาเอ ซูค กะเนเร ราม ||  ซุค นิถาน 
มิเลอา ดูค ฮเรอา กริปา กรั ปรัภ ราเคอา ||  ฮรั จรัณ ลากา ปะหราํ ป๋อ ป่ากา ฮรั นาม รัสนา ป่าเคอา ||  ฮรั เอก จิตเเว 
ปรัภ เอก กาแว ฮรั เอก ดริสที อายอา  ||    
     
 บินวนัตฺ นานกั ปรัภ กรี กิรปา ปูรา สัตคุร ปายอา ||๒||  เมล็ รฮีแอ ปรัภ ซ่าถ ยนา เมล็ ฮรั กีรตนั สุนีแอ ราม ||  
ดยัอาล ประภู ดาโมดรั มาโถ่ อนัตฺ นา ปาอีแอ กนีุแอ ราม ||  ดยัอาล ดุค ฮรั สรัณ ดาตา สกลั โดค นิวารโณ ||  โม่ห์ 
โศก วกิาร บิคเร ยปัต นาม อุถ่ารฺโณ ||  ซภั ญีอ ์เตเร ประภู เมเร กรั กิรปา ซภั เรณ ทีวา ||  บินวนัตฺ นานกั ปรัภ 
เมยอา กีแย นาม เตรา ยปั ยวีา ||๓||  ราค ลีเอ ปรัภ ปะกตั ยนา อปัณี จรัณี ลาเอ ราม ||  อาธ แป้ฮรั อปันา ปรัภ 
ซิมแร่ห์ เอโก นาม ติอ๋าเอ ราม ||  ติอ๋าย โซ ปรัภ ตเร เป่าวย์ลั รเฮ่ อาวณั ยาณา ||  สดา ซุค กเลอาณ กีรตนั ปรัภ ลกา 
มีธา ป่าณา ||  ซภั อิช ปุนนี อาส ปูรี มิเล สตัคุร ปูเรอา ||  บินวนัตฺ นานกั ปรัภ อาป เมเล เพร็ น่าฮี ดูค วซูิเรอา ||๔||๓||  
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ชนัตฺ ||  ศโลก ||  จรัน กมลั ซรัณากตี อนดั มงัคลั คุณ กาม ||  นานกั ปรัภ อาราถ่ีแอ บิปัต นิวารัณ 
ราม ||๑||  ชนัตฺ ||  ปรัภ บิปัต นิวารโณ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ญีโอ ||  สดา สดา ฮรั ซิมรีแอ ยลั ทลั มฮีอลั โซย ญีโอ ||  
ยลั ทลั มฮีอลั ปูร รเฮอา เอก็ นิมคั มโน่ห์ นา วสีแร ||  คุร จรัน ลาเก เดน็ สป่าเก สรับ   คุณ ญกัดีสแร ||  กรั เซว 
เซวกั ดินสั แรณี เตส็ ป่าแว โซ โฮย ญีโอ ||  บลั ยาย นานกั ซุแคห์ ดาเต ปัรกาซ มนั ตนั โฮย ญีโอ ||๑||  ศโลก ||  ฮรั 
ซิมรัต   มนั ตนั ซุคี บินซี ดุตีอา โซจ ||  นานกั เทก โคปาล กี โควนิดฺ ซนักทั โมจฺ ||๑||  ชนัตฺ ||  แป๋ ซนักทั กาเท 
นาราเอณ็ ดยัอาล ญีโอ ||  ฮรั คุณ อานนัดฺ กาเอ ปรัภ ดีนา นาท ปรัตปาล ญีโอ ||  ปรัตปาล อะจุต ปุรัค เอโก ติแซห์ 
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เซ็ว รังค ์ลากา ||  กรั จรัน มสัตกั เมล ลีเน สดา อนัเดน็ ยากา ||  ญีโอ เป็นดฺ กแร่ห์ ทาน เตส็ กา ตนั โยบนั ตัน๋ มาล 
ญีโอ ||  สัด สดา บลั ยาย นานกั สรับ   ยอีา ปรัตปาล ญีโอ ||๒||  ศโลก ||  รัสนา อุจแร ฮรั ฮเร คุณ โควนิดฺ วเคอาน ||  
นานกั ปักรี เทก เอก ปัรเมซรั รัคแค นิดาน ||๑||  ชนัตฺ ||  โซ สุอามี ปรัภ รัคโก อนัจลั ตา แก ลาก ญีโอ ||  ปัจยฺ ซาถู่   
ซงัค ์ดยัอาล เดว มนั กี มตั เตอาก ญีโอ ||    
     
 เอก็ โอท กีแย ญีโอ ดีแย อาส เอก็ ตัร่ณีถะแร ||  ซ่าถซงัเค ฮรั นาม รังเก ซนัซาร ซากรั ซภั ตแร ||  ยนมั มรัณ บิการ 
ชูเท เพร็ นา ลาแก ดาก ญีโอ ||  บลั ยาย นานกั ปุรัค ปูรัน เทร็ ยา กา โซหาก ญีโอ ||๓||  ศโลก ||  ตะรัม อรัท อรั กาม 
โมค มุกตั ปะดารัท นาท ||  สกลั มโนรัท ปูเรอา นานกั ลิเคอา มาท ||๑||  ชนัตฺ ||  สกลั อิช เมรี ปุนนีอา มิเลอา 
นิรันยนั ราย ญีโอ ||  อนดฺั เป่ยอา วดัป่ากีโฮ กแร่ห์ ปรักเท ปรัภ อาย  ญีโอ ||  กแร่ห์ ลาล อาย  ปุรับ กมาเอ ตา กี 
อุปมา เกอา กณา ||  เบอนัตฺ ปูรัน ซุค แซ่ฮจัยฺ ดาตา กวนั รัสนา คุณ ปะณา ||  อาเป   มิลาเอ แกห์้ กนัธฺ ลาเอ เตส็ บินา 
นฮี ยาย ญีโอ ||  บลั ยาย นานกั สดา กรัเต ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาย ญีโอ ||๔||๔||  ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||  รัณ 
จุ่นยนัรา เกา ซะคี ฮรั เอก ติอ่าโวห์ ||  สตัคุร ตุม เซว ซะคี มนั จินเดอะรา พลั ปาโวห์ ||    
 รามกลี แม่ห์ลา ๕ รุตี ศโลก      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กรั บนัดนั ปรัภ ปารบรัมห์ บาโช ซ่าแถ่ห์ ตู๋ร ||  อาป นิวาร ฮรั ฮรั ปะโย นานกั ปรัภ ป่ัรปูร ||๑||  เกล็วคิ กาทณั แป๋ 
หะรัณ ซุค ซากรั ฮรั ราย ||  ดีน ดยัอาล ดุค ป่ันยะโน นานกั นีต ติอ๋าย ||๒||  ชนัตฺ ||  ยสั กาโวห์่ วดัป่ากีโฮ กรั กิรปา 
ปักวนัตฺ ญีโอ ||  รุตี ม่าห์ มูรัต กะรี คุณ อุจรัต โซ่ภาวนัตฺ ญีโอ ||  คุณ รังค ์ราเต ตัน๋ เต ยนั ยนีิ เอก็ มนั ติอ๋ายอา ||  
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สพลั ยนมั เป่ยอา เตน็ กา ยนีิ โซ ปรัภ ปายอา ||  ปุน ทาน นา ตุล กิเรอา ฮรั สรับ   ปาปา หนัตฺ ญีโอ ||  บินวนัตฺ 
นานกั ซิมมรั ยวีา ยนมั มรัณ รฮนัตฺ ญีโอ ||๑||  ศโลก ||  อุดมั  อกมั อะโกจโร จรัน กมลั นมสัการ ||  กทันี ซา ตุตถฺ 
ป่าวซี นานกั นาม อถารฺ ||๑||  ซนัตฺ สรัณ ซายนั ปะโร่ห์ สุอามี ซิมมรั อนนัตฺ ||  ซูเก เต ฮเรอา ทีอา นานกั ยปั 
ปักวนัตฺ ||๒||  ชนัตฺ ||  รุต สรัส บซนัตฺ ม่าห์ เจต แวซาค ซุค มาส ญีโอ ||  ฮรั ญีโอ น่าห์ มิเลอา มอเลอา มนั ตนั ซาส 
ญีโอ ||  กัร๋ น่าห์ เน่ห์จลั อนดฺั ซะคีเอ  จรัน กมลั ประผเุลอา ||    
     
 ซุนดรั ซุฆรั สุยาณ เบตา คุณ โควนิดฺ อมุเลอา ||  วดัปาก ปายอา ดุค กวายอา ไป๋ ปูรัน อาส ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั 
สรัณ เตรี มิที ยมั กี ตราส ญีโอ ||๒||  ศโลก   ซ่าถซงัคตั เบน็ ปะหราํ โมอี กรัตี กะรัม อเนก  ||  โกมลั บนัถัน่ บาถ่ีอา 
นานกั กรัแม่ห์ เลค ||๑||  โย ป่าเณ เซ เมเลอา วโิชเร ป๋ี อาป ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตี ยา กา วดั ปัรตาป ||๒||  ชนัตฺ ||  
กรีคมั รุต อตั กาครี เยธ อคาแร ก่าม ญีโอ ||  เปรม บิโช่ห์ ดุหากณี ดริสทฺ นา กรี ราม ญีโอ ||  แน่ห์ ดริสทฺ อาแว   
มรัต ห่าแว มฮ่า การับ มุธีอา ||  ยลั บาจฉฺ มชัลี ตรัพะราแว ซงัค ์มายอา รุธีอา ||  กรั ปาป โยนี แป๋ ปีต โฮอี เดย ์
ซาซนั ยาม ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั โอท เตรี ราค ปูรัน กาม ญีโอ ||๓||  ศโลก ||  ซรัถ่า ลากี ซงัค ์ปรีตแม เอก็ เตล็ 
แร่ฮณั นา ยาย ||  มนั ตนั อนัตรั เราว ์รเฮ่ นานกั แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๑||  กรั แกห์้ ลีนี ซายฺแนห์           ยนมั ยนมั เก มีต ||  
จรัแน่ห์ ดาซี กรั ลอี นานกั ปรัภ เห็ต จีต ||๒||  ชนัตฺ ||  รุต บะรัส สุเฮลีอา ซาวณั ปาดเว อานนัดฺ ญีโอ ||  กัณ๋ อุเนาว ์
วเุธ ยลั ทลั ปูเรอา มกัรันดฺ ญีโอ ||  ปรัภ ปูร รเฮอา สรับ   ธาอี ฮรั นาม เนาว ์เน็ถ กแร่ห์ ปะเร ||  ซิมมรั สุอามี 
อนัตรัยามี กลุ สะมู่ฮา ซภั ตเร ||  ปริแอ รังค ์ยาเก แน่ห์ ฉิดรึ ลาเก กริปาล สดั บคัซินดฺ ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั ฮรั 
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กนัตฺ ปายอา สดา มนั ป่าวนัดฺ ญีโอ ||๔||  ศโลก ||  อาส เปอาซี แม พิโร กบั เปโค โคปาล ||  แฮ โกอี ซายนั ซนัตฺ ยนั 
นานกั ปรัภ เมลณัฮาร ||๑||  เบน็ มิลเบ ซานตฺํ นา อูปแย เตล็ ปัล แร่ฮณั นา ยาย ||  ฮรั ซ่าแถ่ห์ ซรัณากตี นานกั อาส 
ปุยาย ||๒||  ชนัตฺ ||  รุต สรัด *อดาํบฺโร อะซู กตัเก ฮรั เปอาส ญีโอ ||  โคยนัตี ดรัซนั พิรัต กบั มิลีแอ คุณตาซ ญีโอ ||  
เบน็ กนัตฺ เปอาเร แน่ห์ ซูค ซาเร  ฮาร กงังณั ตริก บนา ||  ซุนดรั สุยาณ จตุร เบตี ซาส เบน็ แยเซ ตนา ||  อีต อุต แดห์้ 
ดิส อโลกนั  มนั มิลนั กี ปรัภ เปอาส ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั ต๋าร กิรปา เมโล่ห์ ปรัภ คุณตาซ ญีโอ ||๕||  ศโลก ||  
ยลณั บุฉ่ี ซีตลั เป๋ย มนั ตนั อุปย ีซานตฺํ ||  นานกั ปรัภ ปูรัน มิเล ดุตีอา บินซี ปะหรานตฺ ||๑||    
     
 ซ่าถ ปะธาเอ อาป ฮรั ฮมั ตุม เต น่าฮี ดูรฺ ||  นานกั ปะหรํา แป๋ เมท็ เกย รมณั ราม ป่ัรปูร ||๒||  ชนัตฺ ||  รุต ซิซีอรั 
ซีตลั ฮรั ปรักเท มัง่ฆรั โป้ห์ ญีโอ ||  ยลนั บุฉ่ี ดะรัส ปายอา บินเซ มายอา ตะโหร่ห์ ญีโอ ||  ซภั กาม ปะเร เมล็ ฮยเูร 
ฮรั จรัณ เซวกั เซเวอา ||  ฮาร โดรฺ ซีการ ซภั รัส คุณ เกา อลคั อเป่เวอา ||  เป๋า ปะกตั โควนิดฺ บานชํตั ยมั นา ซาแก 
โยห์่ ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั ปรัภ อาป เมลี แตห์้ นา เปรม บิโช่ห์ ญีโอ ||๖||  ศโลก ||  ฮรั ตัน๋ ปายอา โซหากณี โดลตั 
น่าฮี จีต ||  ซนัตฺ ซนัโญกี นานกา กแร่ห์ ปรักเท ปรัภ มีต ||๑||  นาด บิโนด อนนัดฺ โกด ปริแอ ปรีตมั ซงัค ์บเน ||  มนั 
บานชํตั พลั ปายอา ฮรั นานกั นาม ปะเน ||๒||  ชนัตฺ ||  ฮิมกรฺั รุต มนั ป่าวตี ม่าฆ พะกณั คุณวนัตฺ ญีโอ ||  ซะคี สเฮลี 
เกา มงัคะโล กแร่ห์ อาเอ ฮรั กนัตฺ ญีโอ ||  กแร่ห์ ลาล อาเอ มนั ติอ๋าเอ เซจยฺ ซุนดรั โซ่ฮีอา ||  วณั ตริณ ตริภวณั เป๋ย 
ฮเรอา เดค ดรัซนั โม่ฮีอา ||  มิเล สุอามี อิช ปุนนี มนั ยปัเปอา นิรมลั มนัตฺ ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั เน็ต กแร่ห์ รลีอา 
ฮรั มิเล ศิรีถรั กนัตฺ ญีโอ ||๗||  ศโลก ||  ซนัตฺ สฮาอี  ญีอ ์เก เป่าวย์ลั ตารัณฮาร ||  ซภั เต อูเจ ยาณีแอห์ นานกั นาม 
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เปอาร ||๑||  ยนิ ยาเนอา เซอี ตเร เซ ซูเร เซ บีร ||  นานกั เตน็ บลัฮารแณ ฮรั ยปั อุตเร ตีร ||๒||  ชนัตฺ ||  จรัณ บิรายติ 
ซภั อูปเร มิเทอา สกลั กะเลส ญีโอ ||  อาวณั ยาวณั ดุค ฮเร ฮรั ปะกตั กีอา ปัรเวส ญีโอ ||  ฮรั รังค ์ราเต แซ่ฮจัยฺ มาเต 
เตล็ นา มนั เต บีสแร ||  ตจัยฺ อาป ซรัณี ปะเร จรันี สรับ   คุณ ญกัดีสแร ||  โควินดฺ คุณ เน็ถ ศิรีรังค ์สุอามี อาด โก 
อาเดส ญีโอ ||  บินวนัตฺ นานกั เมยอา ต่าโรห์ ยกุ ยโุก เอก็ เวส ญีโอ ||๘||๑||๖||๘||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๑ ดคัณี โอองัการ          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โอองัการ บรัมห์มา อุตปัต ||  โอองัการ กีอา เยน็ จิต ||  โอองัการ แซล ยกุ เป๋ย ||  โอองัการ เบด นิรเมย ||    
     
 โอองัการ สบดั อุถเร ||  โอองัการ คุรมุข ตเร ||  โอนมั อกัครั สุโณห์ บีจาร ||  โอนมั อกัครั ตริภวณั ซาร ||๑||  ซุณ      
ปาเด เกอา ลิโค่ห์ ยนัยาลา ||  เลค็ ราม นาม คุรมุข โคปาล ||๑|| รเฮา ||  ซะแซ ซภั ญกั แซ่ฮจัยฺ อุปายอา   ตีน ปะหวนั 
เอก็ โยตี ||  คุรมุข วสัตฺ ปราปัต โฮแว จุณ แล มาณกั โมตี ||  ซมัแฉ่ ซู่แฉ่ ปัร ปัร บูแฉ่ อนัตฺ นิรันตรั ซาจา ||  คุรมุข 
เดแค สาจ สมาเล เบน็ ซาเจ ญกั กาจา ||๒||  ตะแถ่ ตะรัม ตะเร ตัร่มา ปุร คุณการี มนั ต่ีรา ||  ตะแถ่ ตู๋ล ปแร มุค 
มสัตกั กนัจนั เป๋ย มนูรา ||  ตัน๋ ตัร่ณีถรั อาป อโยนี โตลฺ โบลฺ สจั ปูรา ||  กรัเต กี เมต็ กรัตา ยาแณ แก ยาแณ คุร ซูรา 
||๓||  งิอาน กวายอา ดูยา ป่ายอา กรับ กะเล บิค คายอา ||  คุร รัส กีต บาด นฮี ป่าแว สุณีแอ แกฮ้รั กมัภีร กวายอา ||  
คุร สัจ กะเฮอา อมัฤต ลเฮอา มนั ตนั สาจ สุคายอา    ||  อาเป   คุรมุข อาเป   เดแว อาเป   อมัฤต ปีอายอา ||๔||  เอโก 
เอก กะแฮ ซภั โกอี ห่อแม กรับ เวอาแป ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก ปะชาแณ เอว็ กัร๋ แม่ฮลั สิญาแป           ||  ปรัภ เนแร ฮรั 
ดูรฺ นา ยาโณห์ เอโก สริสทฺ สบาอี  ||  เอกงัการ อวรฺั นฮี ดูยา นานกั เอก สมาอี ||๕||  เอส็ กรัเต โก เกว็ แกห์้ ราโค 
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อะพเรโอ ตุเลโอ นา ยาอี ||  มายอา เก เดวาเน ปราณี จู่ธ ธะกอรี ปาอี ||  ลบั โลภ โม่ห์ตาจยฺ วกิเูต เอบ็ ตบั เพร็ 
ปัชตาอี ||  เอก สะเรแว ตา กตั เมต็ ปาแว อาวณั ยาณ รฮาอี ||๖||  เอก อจารฺ รังค ์เอก็ รูป ||  ปอณ ปาณี อคันี อสัรูป ||  
เอโก ปะห์วรั ปะแว เตห์้ โลย ||  เอโก บูแฉ่ ซู่แฉ่ ปัต โฮย ||  กิอาน คิอ๋าน เล ซมัซรั รแฮ่ ||  คุรมุข เอก วริะลา โก 
ลแฮ่ ||  ยสิ โน เดย ์กิรปา เต ซุค ปาเอ ||  คุรู ดุอาแร อาค สุณาเอ ||๗||  อูรัม ตู่รัม โยต อุยาลา ||  ตีน ปะหวณั แม่ห์ คุร 
โคปาล ||  อูกเวอา อสัรูป ดิคาแว ||  กรั กิรปา อปัแน กัร๋ อาแว   ||  อูเนาว ์บรัแซ นีฉรั ต่ารา ||  อูตมั สบดั 
สวารัณฮารา ||  เอส็ เอเก กา ยาแณ เป๋ว ||  อาเป   กรัตา อาเป   เดว็ ||๘||  อุคแว ซูร อะซุร ซงัข่าแร ||  อูโจ เดค สบดั 
บีจาแร ||  อูปัร อาด อนัตฺ เตห์้ โลย ||  อาเป   กแร กะแท สุแณ โซย ||    
     
 โอห์้ บิถ่าตา มนั ตนั เดย ์||  โอห์้ บิถ่าตา มนั มุค โซย ||  ปรัภ ญกัยวีนั อวรฺั นา โกย ||  นานกั นาม รัตเต ปัต โฮย ||๙||  
รายนั ราม รแว ฮิตการ ||  รัณ แม่ห์ ลูแฉ่ มนูอา มาร ||  ราต ดินนัตฺ รแฮ่ รังค ์ราตา ||  ตีน ปะหวนั ยกุ จาเร ยาตา ||  
เยน็ ยาตา โซ เตส็ ฮี เยฮ่า ||  อตั นิรมาอิล ซีฉสั เดฮ้า ||  แร่ห์ซี ราม ริแด เอก็ ป๋าย ||  อนัตรั สบดั สาจ เลว็ ลาย ||๑o||  
โรส นา กีแย อมัฤต ปีแย แร่ฮณั นฮี ซนัซาเร ||  ราเย ราย รังกฺ นฮี แร่ห์ณา อาย  ยาย ยกุ จาเร ||  แร่ฮณั แกฮ้ณั เต รแฮ่ 
นา โกอี กิส แป้ห์ กะโร เบนนัตี ||  เอก สบดั ราม นาม นิโรถรั คุร เดแว ปัต มตี ||๑๑||  ลาจยฺ มรันตี มรั กอี กู่กทั โคลฺ 
จลี ||  ซาส ดิวานี บาวรี ศิร เต ซนักฺ ทะลี ||  เปรม บุลาอี รลี เซ็ว มนั แม่ห์ สบดั อนนัดฺ ||  ลาล รัตตี ลาลี ไป๋ คุรมุข 
ไป๋ นิจินดฺ ||๑๒||  ล่าฮา นาม รตนั ยปั ซาร ||  ลบั โลภ บุรา อหงัการฺ   ||  ลารี จารี ลายตะบาร ||  มนัมุค อนัถ่า มุกตัถฺ 
กวาร ||  ล่าเฮ การัณ อายอา  ญกั ||  โฮย มะยรู เกยอา ธะกาย ธกั ||  ล่าฮา นาม ปูนย ีเวซ่าห์ ||  นานกั สจัจี ปัต สจัจา 
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ปาตซ่าห์ ||๑๓||  อาย  วกิตูา ญกั ยมั ปันทฺ ||  อาอี  นา เมทณั โก ซมัรัท ||  อาท แซล นีจ กัร๋ โฮย ||  อาท เดค นิแว ยสิ 
โดย ||  อาท โฮย ตา มุกตัถฺ เซอานา ||  ปะกตั บิฮูนา ญกั บอรานา ||  ซภั แม่ห์ วรัแต เอโก โซย ||  ยสิ โน กิรปา กเร 
เตส็ ปัรกทั โฮย ||๑๔||  ยกุ ยกุ ทาป สดา นิรแวร ||  ยนมั มรัณ นฮี ตัน่ถ่า แถรฺ ||  โย ดีแซ โซ อาเป   อาป ||  อาป 
อุปาย อาเป   กทั ทาป ||  อาป อะโกจรั ตัน่แถ่ โลอี ||  โยก ยกุตั ญกัยวีนั โซอี ||  กรั อาจารฺ สจั ซุค โฮอี ||  นาม วฮูิณา 
มุกตั เกว็ โฮอี ||๑๕||  เวณ็ นาแว เวโรถ สะรีร ||  เกว็ นา มิแล่ห์ กาแท่ห์ มนั ปีร ||  วาท วทาอู อาแว   ยาย ||  เกอา เล 
อายอา  เกอา ปัลแล ปาย ||  เวณ็ นาแว โตทา ซภั ทาย ||  ล่าฮา มิแล ยา เดย ์บุฉ่าย ||  วณจัยฺ วาปาร วณัแย วาปารี ||  
เวณ็ นาแว แกซี ปัต ซารี ||๑๖||  คุณ วจีาเร กิอานี โซย ||  คุณ แม่ห์ กิอาน ปราปัต โฮย ||  คุณ ดาตา วริะลา ซนัซาร ||  
ซาจี กรัณี คุร วจีาร ||  อะกมั อะโกจรั กีมตั นฮี ปาย ||    
     
 ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาย ||  คุณวนัตี คุณ ซาเร  นีต ||  นานกั คุรมตั มิลีแอ มีต ||๑๗||  กาม กโรถ กายอา โก กาแล ||  
เยว็ กนัจนั โซห่ากา ด่าแล ||  กสั กสัวทัที สะแฮ โซ เตา ||  นะดรั สะราพ วนันี สจัเรา  ||  ยกตั ปะซู อหงั กาล กะซาอี 
||  กรั กรัแต กรัณี กรั ปาอี ||  เยน็ กีตี เตน็ กีมตั ปาอี ||  โฮรฺ เกอา กะฮีแอ กิช แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑๘||  โคยตั โคยตั 
อมัฤต ปีอา ||  คิมา กะฮี มนั สตัคุร ดีอา ||  คะรา คะรา อาแค ซภั โกย ||  คะรา รตนั ยกุ จาเร โฮย ||  คาต ปีอนัตฺ มูเอ 
นฮี ยาเนอา ||  คิน แม่ห์ มูเอ ยา สบดั ปะชาเนอา ||  อสัเทร็ จีต มรัน มนั มาเนอา ||  คุร กิรปา เต นาม ปะชาเนอา 
||๑๙||  กะกนั กมัภีร กกันนัตรั วาส ||  คุณ กาแว ซุค แซ่ฮจัยฺ นิวาส ||  เกยอา นา อาแว   อาย  นา ยาย ||  คุร ปัรสาด 
รแฮ่ เลว็ ลาย ||  กะกนั อะกมั อนาท อโยนี ||  อสัเทร็ จีต สมาถ สโกนี ||  ฮรั นาม เจต เพร็ ปแวห์่ นา ยนีู ||  คุรมตั 
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ซาร โฮรฺ นาม บิฮูนี ||๒o||  กัร๋ ดรั เพร็ ทากี บโฮเตเร ||  ยาต อซงัคฺ อนัตฺ นฮี เมเร ||  เกเต มาต ปิตา สุต ต่ีอา ||  เกเต 
คุร เจเล พนุ ฮูอา ||  กาเจ คุร เต มุกตั นา ฮูอา ||  เกตี นารฺ วรั เอก สะมาล ||  คุรมุข มรัณ ยวีณั ปรัภ นาล ||  แดห์้ ดิส 
ดูด กะแร แม่ห์ ปายอา ||  เมล เป่ยอา สตัคุรู   มิลายอา ||๒๑||  คุรมุข กาแว คุรมุข โบแล ||  คุรมุข โตลฺ โตลาแว โตแล 
||  คุรมุข อาแว   ยาย นิซงัค ์||  ปัรฮรั แมลฺ ยลาย กะลงักฺ ||  คุรมุข นาด เบด บีจาร ||  คุรมุข มยนั จจัยฺ อจารฺ ||  คุรมุข 
สบดั อมัฤต แฮ ซาร ||  นานกั คุรมุข ปาแว ปาร ||๒๒||  จนัจลั จีต นา รฮี ธาย ||  โจรี มิรัก องักรีู คาย ||  จรัน กมลั อุร 
ต่าเร จีต ||  เจร็ ยวีนั เจตนั เน็ต นีต ||  จินตตั ฮี ดีแซ ซภั โกย ||  เจแตห์ เอก ตะฮี ซุค โฮย ||  จิต วสัแซ ราแจ ฮรั นาย ||  
มุกตั เป่ยอา ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย ||๒๓||  ชีแย เดห์้ คุแล เอก็ กั้นดฺ ||  เชอา เน็ต เดโคห์ ญกั ฮัน่ดฺ ||  ตู่ป ชาว เย ซมั  กรั 
ยาแณ ||  บนัถัน่ กาท มุกตั กัร๋ อาแณ ||  ชายอา ชูชี ยกตั ปุหล่านา ||  ลิเคอา กิรัต ตุเร ปัรวานา ||  ชีแย โยบนั ยรูอา ศิร 
กาล ||    
     
 กายอา ชีแย ไป๋ ซิบาล ||๒๔||  ยาแป อาป ประภู เตห์้ โลย ||  ยกุ ยกุ ดาตา อวรฺั นา โกย ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราแค่ห์ ราค 
||  ยสั ยาโจ เดแว ปัต ซาค ||  ยากตั ยาก รฮ่า ตุตถฺ ป่าวา ||  ยา ตู เมแล่ห์ ตา ตุแฉ่ สมาวา ||  แย แย การ ยปัโป ญกัดีส ||  
คุรมตั มิลีแอ บีส อิกีส ||๒๕||  จกัคฺ โบลณั เกอา ญกั เซ็ว วาด ||  จู๋ร มแร เดแค ปัรมาด ||  ยนมั มูเอ นฮี ยวีณั อาซา ||  
อาย  จลัเล เป๋ย อาส นิราซา ||  จุ๋ร จุ๋ร จกัคฺ มาที รัล ยาย ||  กาล นา จานแํป ฮรั คุณ กาย ||  ปาอี เนาว ์เน็ถ ฮรั แก นาย 
||  อาเป   เดแว แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๒๖||  ญิอาโน โบแล อาเป   บูแฉ่ ||  อาเป   ซมัแฉ่ อาเป   ซู่แฉ่ ||  คุร กา กะเฮอา องักฺ 
สมาแว ||  นิรมลั ซูเจ ซาโจ ป่าแว ||  คุร ซากรั รัตนี นฮี โตท ||  ลาล ปะดารัท สาจ อโคท ||  คุร กะเฮอา ซา การ 
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กมาโวห์ ||  คุร กี กรัณี กาเฮ ต่าโวห์ ||  นานกั คุรมตั สาจ สมาโวห์ ||๒๗||  ทูแท เน่ห์ เก โบแล่ห์ สฮี ||  ทูแท บา้ห์ 
โดฮู ดิส กะฮี ||  ทูท ปรีต กอี บุร โบลฺ ||  ดุระมตั ปัรฮรั ชาดี โด๋ล ||  ทูแท กนัธฺ ปแร วจีาร ||  คุร สบัดี กัร๋ การัจ ซาร ||  
ล่าฮา สาจ นา อาแว   โตทา ||  ตริภวณั ธากรุ ปรีตมั โมทา ||๒๘||  ธาโกห์ มนูอา ราโค่ห์ ธาย ||  แธฮกั โมอี เอากณุ 
ปัชตาย ||  ธากรุ เอก สบาอี  นารฺ ||  บฮุเต เวส กเร กรูะอาร ||  ปัร กัร๋ ยาตี ธาก รฮาอี ||  แม่ฮลั บุลาอี ธาก นา ปาอี ||  
สบดั สวารี  สาจ เปอารี ||  ซาอี โซห่ากณั ธากรุ ต่ารี ||๒๙||  โดลตั โดลตั เฮ ซะคี พาเท จีร ซีการ ||  ดา้ห์ปัณ ตนั ซุค 
นฮี เบน็ ดรั บิณธี ดาร ||  ดะรัป โมอี กัร๋ อาปแณ    ดีธี กนัตฺ สุยาณ ||  ดรั ราเคอา คุร อาปแณ    นิรภอ นาม วคาณ ||  
ดูกรั วาส ติคา กะหน่ี ยบั เดคา นฮี ดูรฺ ||  ติคา นิวารี สบดั มนั อมัฤต ปีอา ป่ัรปูร ||  เดห์้ เดห์้ อาแค ซภั โกอี แย ป่าแว 
แต เดย ์||  คุรู ดุอาแร เดวซี ติคา นิวาแร โซย ||๓o||  ดนัโด่ลตั ดู่ดตั ฮอ พิรี แด่ห์ แด่ห์ ปวนั กราร ||  ป่าเร แด่ห์เต 
แด่ห์ เปย ห่อเล นิกเซ ปารฺ ||  อมรั อะยาจี ฮรั มิเล เตน็ แก ฮอ บลั เยา ||  เตน็ กี ตู๋ร อะกลีุแอ ซงัคตั เมล มิเลา ||  มนั 
ดีอา คุร อาปแณ    ปายอา นิรมลั เนา ||    
     
 เยน็ นาม ดีอา เตส็ เซวซา เตส็ บลัฮาแร เยา ||  โย อุซาเร  โซ ด่าห์ซี เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  คุร ปัรซาดี เตส็ 
ซมัห์ลา ตา ตนั ดูค นา โฮย ||๓๑||  ณา โก เมรา กิส กะฮี ณา โก โฮอา นา โหก ||  อาวณั ยาณ วกิจีุแอ ดุบิถา เวอาแป 
โรค ||  ณาม วฮูิเณ อาดมี กะลรั กั้นถฺ กิรันตฺ ||  เวณ็ นาแว เกว็ ชูทีแอ ยาย ระส่าตลั อนัตฺ ||  กะณตั กณาแว อคัรี 
อะกณตั ซาจา โซย ||  อเกอานี มตัฮีณ แฮ คุร เบน็ กิอาน นา โฮย ||  ตูที ตนัตฺ รบาบ กี วาแย นฮี วโิยก ||  วชุิเรอา 
เมแล ประภู นานกั กรั ซนัโญก ||๓๒||  ตรัวรั กายอา ปังคฺ มนั ตรัวรั ปังคี ปันจฺ ||  ตตั จุแกห์ เมล็ เอกเซ   เตน็ โก 
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พาส นา รันจฺ ||  อุแดห์  ตา เบกลุ เบกเุล ตาแกห์ โจก กะหน่ี ||  ปังคฺ ตุเท พา่ฮี ปรี เอากณุ ป๋ีร บณี ||  เบน็ ซาเจ เกว็ 
ชูทีแอ ฮรั คุณ กะรัม มณี ||  อาป ฉะดาเอ ชูทีแอ วดัดา อาป ตะณี ||  คุร ปัรซาดี ชูทีแอ กิรปา อาป กเรย ์||  อปัแณ 
หาท วดาอีอา แย ป่าแว แต เดย ์||๓๓||  ทรั ทรั กมัแป ญีอะรา ทาน วฮิูณา โฮย ||  ทาน มาน สจั เอก แฮ กาจยฺ นา 
พีแท โกย ||  เทร็ นาราเอณ็ เทร็ คุรู เทร็ ซาจา บีจาร ||  ซุรฺ นรั นาแท่ห์ นาท ตู นิถ่ารา อาถารฺ ||  ซรัเบ ทาน ทนนัตรี ตู 
ดาตา ดาตาร ||  แยห์ เดคา แตห์้ เอก ตู อนัตฺ นา ปาราวาร ||  ทาน ทนนัตรั เราว ์รเฮอา คุร สับดี วจีาร ||  อณัมงัเกอา 
ดาน เดวซี วดัดา อะกมั อปารฺ ||๓๔||  ดยัอา ดาน ดยัอาล ตู กรั กรั เดคณัฮาร ||  ดยัอา กแร่ห์ ปรัภ เมล แล่ห์ คิน แม่ห์ 
ด่าเฮ อุซาร ||  ดานา ตู บีนา ตุฮี ดานา แก ศิร ดาน ||  ดาลดั ป่ันยนั ดุค ดะลณั คุรมุข กิอาน คิอ๋าน ||๓๕||  ตัน๋ เกยแอ 
แบห์้ จู่รีแอ ตัน๋ แม่ห์ จีต กวาร ||  ตัน๋ วิระลี สจั ซนัเจอา นิรมลั นาม เปอาร ||  ตัน๋ เกยอา ตา ยาณ เดห์้ เย ราแจห์ รังค ์
เอก ||  มนั ดีแย ศิร ซอปีแอ  ป๋ี กรัเต กี เทก ||  ตัน่ถ่า ต่าวตั แร่ห์ เกย มนั แม่ห์ สบดั อนนัดฺ ||  ดุระยนั เต ซายนั เป๋ย 
เป่เท คุร โควนิดฺ ||  บนั บนั พิรตี ดู่ดะตี บสัตฺ รฮี กัร๋ บาร ||  สตัคุร เมลี เมล็ รฮี ยนมั มรัณ ดุค นิวาร ||๓๖||  นานา 
กะรัต นา ชูทีแอ เวณ็ คุณ ยมั ปุร ยา่เฮ ||  นา เตส็ เอห์้ นา โอห์้ แฮ เอากณุ เพร็ ปัชตาเฮ ||    
     
 นา เตส็ กิอาน นา คิอ๋าน แฮ นา เตส็ ตะรัม คิอ๋าน ||  เวณ็ นาแว นิรภอ กฮ่า เกอา ยาณา อภิมาน ||  ทาก รฮี เกว็ อปัรา 
หาท นฮี นา ปาร ||  นา ซายนั เซ รังกเุล กิส แป้ห์ กรี ปุการ ||  นานกั ปเร็ว ปเร็ว เย กรี เมเล เมลณัฮาร ||  เยน็ วโิชรี 
โซ เมลซี คุร แก เหต อปารฺ ||๓๗||  ปาป บุรา ปาปี โก เปอารา ||  ปาป ลเด ปาเป ปาซารา ||  ปัรฮรั ปาป ปะชาแณ 
อาป ||  นา เตส็ โศก วโิยก ซนัตาป ||  นรัก ปะรันโต เกว็ รแฮ่ เกว็ บนัแจ ยมักาล ||  เกว็ อาวณั ยาณา วสีแร จู่ธ บุรา 
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แค กาล ||  มนั ยนัยาลี เวเรอา ป๋ี ยนัยาลา ม่าเฮ ||  เวณ็ นาแว เกว็ ชูทีแอ ปาเป ปะแจห์้ ปะจาเฮ ||๓๘||  เพร็ เพร็ พา่ฮี 
พาแซ กอูอา ||  เพร็ ปัชตานา อบั เกอา ฮูอา ||  พาทา โจก จุแก นฮี บูแฉ่ ||  สตัคุร มิแล ตา อาคี ซู่แฉ่ ||  เกว็ มชัลี พาที 
ยมั ยาล ||  เวณ็ คุร ดาเต มุกตั นา ป๋าลฺ ||  เพร็ เพร็ อาแว   เพร็ เพร็ ยาย ||  เอก็ รังค ์รแจ รแฮ่ เลว็ ลาย ||  เอว็ ชูแท เพร็ 
พาส นา ปาย ||๓๙||  บีรา บีรา กรั รฮี บีร เป๋ย แบราย ||  บีร จลัเล กัร๋ อาปแณ    แบฮณั บิแร่ห์ ยลั ยาย ||  บาบุล แก กัร๋ 
เบทรี บาลี บาแล เน่ห์ ||  เย โลแร่ห์ วรั กามณี สตัคุร เซแวห์่ เตห์้ ||  บิรโล กิอานี บูฉะโณ สตัคุร สาจ มิเลย ์||  ธากุร 
หาท วดาอีอา แย ป่าแว แต เดย ์||  บาณี บิรโล บีจารซี เย โก คุรมุข โฮย ||  เอห์้  บาณี มฮ่า ปุรัค กี นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย 
||๔o||  ป๋ัน ป๋ัน กะรีแอ กัร๋ กัร๋ ปะแย ด่าเฮ อุซาแร อุสเร  ด่าแฮ ||  ซรั ป๋ัร โซแค ป๋ี ป๋ัร โปแค ซมัรัท เวปัรวา่แฮ ||  
ปะรัม ปุหล่าเน เป๋ย ดิวาเน เวณ็ ป่ากา เกอา ปาอีแอ ||  คุรมุข กิอาน โดรี ปรัภ ปักรี ยนิ คินแจ เตน็ ยาอีแอ ||  ฮรั คุณ 
กาย สดา รังค ์ราเต บฮุร นา ปะโชตาอีแอ ||  ปับแบ ป่าแลห์ คุรมุข บูแฉ่ห์ ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาอีแอ ||  ปับแบ ป่อยลั 
มารัก วคิรา อาส นิราซา ตรีแอ ||  คุร ปัรซาดี อาโป จีแนห์ ยวีเตอา เอว็ มรีแอ ||๔๑||  มายอา มายอา กรั โมย มายอา 
กิแซ นา ซาท ||  หนัสฺ จลัแล อุธ ดุมโณ มายอา ปู่ ลี อาท ||  มนั จู่ธา ยมั โยเฮอา เอากณุ จแลห์ นาล ||  มนั แม่ห์ มนั 
อุลโท มแร เย คุณ โฮแวห์่ นาล ||    
     
 เมรี เมรี กรั โมย เวณ็ นาแว ดุค ป๋าลฺ ||  กรั มนัดรั แม่ห์ลา กฮ่า เยว็ บาย ีดีบาณ ||  นานกั สจัเจ นาม เวณ็ จู่ธา อาวณั 
ยาณ ||  อาเป   จตุร สะรูป    แฮ อาเป   ยาณ สุยาณ ||๔๒||  โย อาแวห์่ เซ ยา่เฮ พนุ อาย  เกย ปัชตาเฮ ||  ลคั จอราซีห์ 
เมดะนี กะแท นา วแถ่ อุตวะตาเอ ||  เซ ยนั อุบเร ยนิ ฮรั ป่ายอา ||  ตัน่ถ่า โมอา วกิตีู มายอา ||  โย ดีแซ โซ จาลซี กิส 
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โก มีต กเร็ว ||  ญีโอ ซมัโป อาปณา ตนั มนั อาแก เดว็ ||  อสัเทร็ กรัตา ตู ตะณี เตส็ ฮี กี แม โอท ||  คุณ กี มารี ฮอ 
โมอี สบดั รัตตี มนั โจท ||๔๓||  ราณา เรา นา โก รแฮ่ รังค ์นา ตุงค ์พะกีร ||  วารี อาโป อาปณี  โกย นา บนัแถ่ ต๋ีรฺ ||  
ร่าห์ บุรา ป่ีฮาวลา ซรั ดูกรั อสัค่าห์ ||  แม ตนั เอากณั จุ๋ร โมอี เวณ็ คุณ เกว็ กัร๋ ยา่ห์ ||  คุณีอา คุณ เล ปรัภ มิเล เกว็ 
เตน็ มิโล เปอาร ||  เตน็ ฮี แยซี ที รฮ่าน ํยปั ยปั ริแด มุราร ||  เอากณีุ ป่ัรปูร แฮ คุณ ป๋ี วแซ่ห์ นาล ||  เวณ็ สตัคุร คุณ 
นา ยาปนี ยจิรั สบดั นา กเร บีจาร ||๔๔||  ลสักรีอา กัร๋ ซมัเล อาเอ วโยห์่ ลิคาย ||  การ กมาแวห์่ ศิร ตะณี ล่าฮา 
ปัลแล ปาย ||  ลบั โลภ บุริอาอีอา โชแด มโน่ห์ วซิาร ||  กรั โดฮี ปาตซ่าห์ กี กะเด นา อาแว   ฮาร ||  จากรั กะฮีแอ 
คซมั กา ซอเฮ  อุตรั เดย ์||  วโยห์่ กวาเอ อาปณา ตะคตั นา แบแซ่ห์ เซอ ์||  ปรีตมั หทั วเดอาอีอา แย ป่าแว แต เดย ์||  
อาป กเร กิส อาคีแอ อวรฺั นา โกย กเรย ์||๔๕||  บีโย ซู่แฉ่ โก นฮี บแฮ ดุลีจา ปาย ||  นรัก นิวารัณ นะแรห์ นรั ซาโจ 
ซาแจ นาย ||  วณั ตริณ ดู่ดตั เพร็ รฮี มนั แม่ห์ กะโร บีจาร ||  ลาล รตนั บโฮ่ มาณกี สตัคุร หาท ปันด๋าร ||  อูตมั โฮวา 
ปรัภ มิแล เอก็ มนั เอแก ป๋าย ||  นานกั ปรีตมั รัส มิเล ล่าฮา แล ปัรทาย ||  รัจนา ราจ เยน็ รัจจี เยน็ ศิเรอา    อาการฺ ||  
คุรมุข เบอนัตฺ ติอ๋าอีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||๔๖||  ราแร รูรา ฮรั ญีโอ โซอี ||  เตส็ เบน็ รายา อวรฺั นา โกอี ||  ราแร 
การุร ตุม สุโณห์ ฮรั วสัแซ มนั ม่าเฮ ||  คุร ปัรซาดี ฮรั ปาอีแอ มตั โก ปะรัม ปุหล่าเฮ ||  โซ ซ่าห์ ซาจา ยสิ ฮรั ตัน๋ 
ราส ||  คุรมุข ปูรา เตส็ ซาบาส ||  รูรี บาณี ฮรั ปายอา คุรสับดี บีจาร ||    
     
 อาป เกยอา ดุค กะเทอา ฮรั วรั ปายอา นารฺ ||๔๗||  โซยนา รุปา ซนัจีแอ ตัน๋ กาจา บิค ชาร ||  ซ่าห์ สดาเอ ซนัจฺ    ตัน๋ 
ดุบิถา โฮย คุอาร ||  สเจอารี สจั ซนัเจอา ซาโจ นาม อโมลฺ ||  ฮรั นิรมาอิล อูยฺโล ปัต ซาจี สจั โบลฺ ||  ซายนั มีต 
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สุยาณ ตู ตู ซรัวรั ตู หนัสฺ ||  ซาโจ ธากรุ มนั วสัแซ ฮอ บลัฮารี เตส็ ||  มายอา มมัตา โม่ห์ณี เยน็ กีตี โซ ยาณ ||  
บิเคอา อมัฤต เอก แฮ บูแฉ่ ปุรัค สุยาณ ||๔๘||  คิมา วฮูิเณ คปั เกย คู่ฮณั ลคั อซงัคฺ ||  กะณตั นา อาแว   เกว็ กณี คปั 
คปั โมย บิซงัคฺ ||  คซมั ปะชาแณ อาปณา คูแล บนัถฺ นา ปาย ||  สบดั แม่ห์ลี คะรา ตู คิมา สจั ซุค ป๋าย ||  ครัจ คะรา 
ตัน๋ คิอ๋าน ตู อาเป   วแซ่ห์ สะรีร ||  มนั ตนั มุค ยาแป สดา คุณ อนัตรั มนั ต๋ีรฺ ||  ห่อแม คแป คปายซี บีโย วทั วกิาร ||  
ยนัตฺ อุปาย เวจ็ ปายอนั กรัตา อลกั อปารฺ ||๔๙||  สริสเท เป๋ว นา ยาแณ โกย ||  สริสทา กแร โซ เน่ห์โจ โฮย ||  ซมัแป 
โก อีซรั ติอ๋าอีแอ ||  ซมัแป ปุรับ ลิเค กี ปาอีแอ ||  ซมัแป การัณ จากรั โจร ||  ซมัแป ซาท นา จาแล โฮรฺ ||  เบน็ ซาเจ 
นฮี ดรักา้ห์ มาน ||  ฮรั รัส ปีแว ฉุแท นิดาน ||๕o||  เฮรัต เฮรัต เฮ ซะคี โฮย รฮี แฮราน ||  ฮอ ฮอ กรัตี แม โมอี สบดั 
รแว มนั กิอาน ||  ฮาร โดรฺ กงักนั กะเณห์ กรั ทากี ซีการ ||  เมล็ ปรีตมั ซุค ปายอา สกลั คุณา กลั ฮาร ||  นานกั คุรมุข 
ปาอีแอ ฮรั เซ็ว ปรีต เปอาร ||  ฮรั เบน็ เกน็ ซุค ปายอา เดโคห์ มนั บีจาร ||  ฮรั ปัรณา ฮรั บุฉะณา ฮรั เซ็ว รัคโคห์ 
เปอาร ||  ฮรั ยปัปีแอ ฮรั ติอ๋าอีแอ ฮรั กา นาม อถารฺ ||๕๑||  เลค นา มิทยั เฮ ซะคี โย ลิเคอา กรัตาร ||  อาเป   การัณ 
เยน็ กีอา กรั กิรปา ปัก ต๋าร ||  กรัเต หทั วเดอาอีอา บูโฉ่ห์ คุร บีจาร ||  ลิเคอา เพร นา สะกีแอ เยว็ ป่าว ีเตว็ ซาร ||  
นะดรั เตรี ซุค ปายอา นานกั สบดั วจีาร ||  มนัมุค ปู่ เล ปัจ โมย อุบเร คุร บีจาร ||  เย ปุรัค นะดรั นา อาวยั เตส็ กา 
เกอา กรั กะเฮอา ยาย ||  บลัฮารี คุร อาปเณ     เยน็ ฮิรแด ดิตา ดิคาย ||๕๒ ||  ปาถ่า ปเรอา อาคีแอ บิเดอา บิจแร 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||    
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 บิเดอา โซแถ่ ตตั ลแฮ่ ราม นาม เลว็ ลาย ||  มนัมุค บิเดอา บิกรึดา บิค คทัเท บิค คาย ||  มูรัค สบดั นา จีนยั ซู่จฉฺ 
บูจฉฺ แน่ห์ กาย ||๕๓||  ปาถ่า คุรมุข อาคีแอ จาทเรอา มตั เดย ์||  นาม สมาโล่ห์ นาม ซงักแร่ห์ ล่าฮา ญกั แม่ห์ เลย ์||  
สจัจี ปะที สจั มนั ปรีแอ สบดั โซ ซาร ||  นานกั โซ ปเรอา โซ ปันดิต บีนา ยสิ ราม นาม กลั ฮาร ||๕๔||๑||     
 รามกลี แม่ห์ลา ๑ เซ็ถ โกซทั          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เซ็ถ สภา กรั อาซณั    แบเธ ซนัตฺ สภา แยกาโร ||  เตส็ อาแก แร่ห์ราส ฮมารี ซาจา อปัร อปาโร ||  มสัตกั กาท ตะรี 
เตส็ อาแก ตนั มนั อาแก เดว็ ||  นานกั ซนัตฺ มิแล สจั ปาอีแอ แซ่ฮจัยฺ ป๋าย ยสั เลว็ ||๑||  เกอา ปะวแีอ สจั ซูจา โฮย ||  
สาจ สบดั เบน็ มุกตั นา โกย ||๑|| รเฮา ||  กวนั ตุเม เกอา เนา ตุมารา กอน มารัก กอน สุอาโอ ||  สาจ กโฮ่ อรัดาส 
ฮมารี ฮอ ซนัตฺ ยนา บลั ยาโอ ||  แกห์้ แบโซ่ห์ แกห์้ รฮีแอ บาเล แกห์้ อาโวห์่  แกห์้ ยาโฮ ||  นานกั โบแล ซุณ      
แบรากี เกอา ตุมารา ร่าโฮ ||๒||  กทั กทั แบส นิรันตรั รฮีแอ จาแลห์ สตัคุร ป่าเอ ||  แซ่ห์เย  อาเอ หุกมั ซิถ่าเอ นานกั 
สดา รยาเอ ||  อาซณั    แบซณั เทร็ นาราเอณ็ แอซี   คุรมตั ปาเอ ||  คุรมุข บูแฉ่ อาป ปะชาแณ สจัเจ สจั สมาเอ ||๓||  
ดุนีอา ซากรั ดุตรั กะฮีแอ เกว็ กรั ปาอีแอ ปาโร ||  จรัปัท โบแล ออถู่ นานกั เดโฮ สจัจา บีจาโร ||  อาเป   อาแค อาเป   
ซมัแฉ่ เตส็ เกอา อุตรั ดีแย ||  สาจ กโฮ่ ตุม ปารฺกรามี ตุจฉฺ เกอา แบซณั ดีแย ||๔||  แยเซ ยลั แม่ห์ กมลั นิราลมั 
มุรกาอี แน ซาเณ ||  สุรัต สบดั เป๋าว ์ซากรั ตรีแอ นานกั นาม วคาเณ ||  รแฮ่ อิกานตฺํ เอโก มนั วสัเซอา อาซา ม่าเฮ 
นิราโซ ||  อกมั อะโกจรั เดค ดิคาเอ นานกั ตา กา ดาโซ ||๕||  ซุณ      สุอามี อรัดาส ฮมารี ปูโช สาจ บีจาโร ||  โรส 
นา กีแย อุตรั ดีแย เกว็ ปาอีแอ คุร ดุอาโร ||  เอห์้ มนั จลัโต สจั กัร๋ แบแซ นานกั นาม อถ่าโร ||  อาเป   เมล มิลาเอ 
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กรัตา ลาแก สาจ เปอาโร ||๖||  ห่าที บาที รแฮ่ นิราเล รูค บิรัค อุเดอาเน ||  กนัดฺ มูล อะฮาโร คาอีแอ ออถู่ โบแล 
กิอาเน ||    
     
 ตีรัท นาอีแอ ซุค พลั ปาอีแอ แมลฺ นา ลาแก กาอี ||  โกรัค ปูต โลห่ารีปา โบแล โยก ยกุตั เบถ็ ซาอี ||๗||  ห่าที บาที 
นีด นา อาแว   ปัร กัร๋ จิต นา โดลาอี ||  เบน็ นาแว มนั เทก นา ทิไก นานกั ปูค นา ยาอี ||  หาท ปะทณั กัร๋ คุรู 
ดิคายอา แซ่ห์เย  สจั วาปาโร ||  คนัดิต นิดรา อลปั อะฮารัง นานกั ตตั บีจาโร ||๘||  ดรัซนั เป๋ค กแร่ห์ โยกินดรา 
มุนดรา โจ่ลี คินทา ||  บาแร่ห์ อนัตรั เอก สะเรโวห์่ คทั ดรัซนั เอก็ ปันทา ||  เอน็ เบถ็ มนั ซมัหยา่อีแอ ปุรคา บาฮุร 
โจท นา คาอีแอ ||  นานกั โบแล คุรมุข บูแฉ่ โยก ยกุตั เอว็ ปาอีแอ ||๙||  อนัตรั สบดั นิรันตรั มุดรา ห่อแม มมัตา ดูรฺ 
กรี ||  กาม กโรถ อหงัการฺ   นิวาแร คุร แก สบดั โซ สมจัฉฺ ปะรี ||  คินทา โจ่ลี ป่ัรปุร รเฮอา นานกั ตาแร เอก ฮรี ||  
ซาจา ซาฮิบ ซาจี นาอี ปัรแค คุร กี บาต ครี ||๑o||  อูนโํถ่ คปัร ปันจฺ ปู๋  โทปี ||  กานยํอา กราซณั มนั ยาโกที ||  สตั 
ซนัโตค ซนัยมั      แฮ นาล ||  นานกั คุรมุข นาม สะมาล ||๑๑||  กวนั โซ กปุตา กวนั โซ มุกตา ||  กวนั โซ อนัตรั 
บา้ฮรั ยกุตา ||  กวนั โซ อาแว   กวนั โซ ยาย ||  กวนั โซ ตริภวณั รเฮอา สมาย ||๑๒||  กทั กทั กปุตา คุรมุข มุกตา ||  
อนัตรั บา้ฮรั สบดั โซ ยกุตา ||  มนัมุค บินแซ อาแว   ยาย ||  นานกั คุรมุข สาจ สมาย ||๑๓||  เกว็ กรั บาถ่า ซรัปัน 
คาถ่า ||  เกว็ กรั โคยอา เกว็ กรั ลาถ่า ||  เกว็ กรั นิรมลั เกว็ กรั อนัเถ่อารา ||  เอห์้ ตตั บีจาแร โซ คุรู ฮมารา ||๑๔||  
ดุระมตั บาถ่า ซรัปัน คาถ่า ||  มนัมุค โคยอา คุรมุข ลาถ่า ||  สตัคุร มิแล อนัเถ่รา ยาย ||  นานกั ห่อแม เมท สมาย 
||๑๕||  ซุน นิรันตรั ดีแย บนัถฺ ||  อุแด นา หนัซา ปแร นา กั้นถฺ ||  แซ่ฮจัยฺ กพุา กัร๋ ยาแณ ซาจา ||  นานกั ซาเจ ป่าแว 
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ซาจา ||๑๖||  กิส การัณ กแร่ห์ ตะเยโอ อุดาซี   ||  กิส การัณ เอห์้ เป๋ค นิวาซี ||  กิส วครั เก ตุม วณัยาเร ||  เกว็ กรั ซาท 
ลงัฆาโวห์ ปาเร ||๑๗||  คุรมุข โคยตั เป๋ย อุดาซี   ||  ดรัซนั แก ตาอี เป๋ค นิวาซี ||  สาจ วครั เก ฮมั วณัยาเร ||  นานกั 
คุรมุข อุตรัส ปาเร ||๑๘||  กิต เบถ็ ปุรคา ยนมั วทายอา ||  กาเฮ โก ตุจฉฺ เอห์้ มนั ลายอา ||    
     
 กิต เบถ็ อาซา มนัซา คาอี ||  กิต เบถ็ โยต นิรันตรั ปาอี ||  เบน็ ดนัตา เกว็ คาอีแอ ซาร ||  นานกั ซาจา กแร่ห์ บีจาร 
||๑๙||  สตัคุร แก ยนัเม กะวนั มิทายอา ||  อนัฮตั ราเต เอห์้ มนั ลายอา ||  มนัซา อาซา สบดั ยลาอี ||  คุรมุข โยต 
นิรันตรั ปาอี ||  ตแร คุณ เมเท คาอีแอ ซาร ||  นานกั ตาเร ตารัณฮาร ||๒o||  อาด โก กวนั บีจาร กะทีอฺเล ซุน กฮ่า กัร๋ 
วาโซ ||  กิอาน กี มุดรา กวนั กะทีอฺเล กทั กทั กวนั นิวาโซ ||  กาล กา ธีกา เก็ว ยลาอีอเ์ล เกว็ นิรภอ กัร๋ ยาอีแอ ||  
แซ่ฮจัยฺ ซนัโตค กา อาซณั    ยาแณ เกว็ เชเด แบราอีแอ ||  คุร แก สบดั ห่อแม บิค มาแร ตา นิจยฺ กัร๋ โฮแว วาโซ ||  
เยน็ รัจ รเจอา เตส็ สบดั ปะชาแณ นานกั ตา กา ดาโซ ||๒๑||  กฮ่า เต อาแว   กฮ่า เอห์้ ยาแว กฮ่า เอห์้ รแฮ่ สมาอี ||  
เอส สบดั โก โย อรัทาแว เตส็ คุร เตล็ นา ตะมาอี ||  เกว็ ตะแต อวกิะแต ปาแว คุรมุข ลแก เปอาโร ||  อาเป   สุรตา 
อาเป   กรัตา กโฮ่ นานกั บีจาโร ||  หุกเม อาแว   หุกเม ยาแว หุกเม รแฮ่ สมาอี ||  ปูเร คุร เต สาจ กมาแว กตั เมต็ 
สบัเด ปาอี ||๒๒||  อาด โก บิสมาด บีจาร กะทีอฺเล ซุน นิรันตรั วาส ลีอา ||  อะกลัปัต มุดรา คุร กิอาน บีจารีอฺเล กทั 
กทั ซาจา สรับ   ยอีา ||  คุร บจันี อวกิตั สมาอีแอ ตตั นิรันยนั แซ่ฮจัยฺ ลแฮ่ ||  นานกั ดูย ีการ นา กรัณี เซแว ซิกข ์   
โซ โคจยฺ ลแฮ่ ||  หุกมั บิสมาด หุกมั ปะชาแณ ญีอ ์ยกุตั สจั ยาแณ โซอี ||  อาป เมท นิราลมั โฮแว อนัตรั สาจ โยกี 
กะฮีแอ โซอี ||๒๓||  อวกิะโต นิรมาอิล อุปเย นิรคุณ เต ซรัคุณ ทีอา ||  สตัคุร ปัรแจ ปะรัม ปัด ปาอีแอ ซาแจ สบดั 
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สมาย ลีอา ||  เอก โก สจั เอกา ยาแณ ห่อแม ดูยา ดูรฺ กีอา ||  โซ โยกี คุร สบดั ปะชาแณ อนัตรั กมลั ประกาซ ทีอา ||  
ยวีตั มแร ตา ซภั กิช ซู่แฉ่ อนัตรั ยาแณ สรับ   ดยัอา ||  นานกั ตา โก มิแล วดาอี อาป ปะชาแณ สรับ   ยอีา ||๒๔||  
ซาจอ อุปแย สาจ สมาแว ซาเจ ซูเจ เอก เมยอา ||  จู่เธ อาแวห์่ ธะวรั นา ปาแวห์ ดูแย อาวา  กอณ เป่ยอา ||  อาวา  
กอณ มิแท คุร สบัดี อาเป   ปัรแค บคสั เลยอา ||  เอกา เบดนั ดูแย เบอาปี นาม ระส่าเอณ็ วสีเรอา ||    
     
 โซ บูแฉ่ ยสิ อาป บุฉ่าเอ คุร แก สบดั โซ มุกตั เป่ยอา ||  นานกั ตาเร ตารัณฮารา ห่อแม ดูยา ปัรหะเรอา ||๒๕||  
มนัมุค ปู่ แล ยมั กี กาณ ||  ปัร กัร๋ โยแ่ฮ ห่าเณ หาณ ||  มนัมุค ปะรัม ปะแว เบบาณ ||  เวมารัก มูแซ มนัตรึ มซาณ ||  
สบดั นา จีแน ลแว กบุาณ ||  นานกั สาจ รัตเต ซุค ยาณ ||๒๖||  คุรมุข ซาเจ กา ป๋อ ปาแว ||  คุรมุข บาณี อะกัร๋ 
กะหร่าแว ||  คุรมุข นิรมลั ฮรั คุณ กาแว ||  คุรมุข ปวติตรึ ปะรัม ปัด ปาแว ||  คุรมุข โรม โรม ฮรั ติอ่าแว ||  นานกั 
คุรมุข สาจ สมาแว ||๒๗||  คุรมุข ปัรแจ เบด บีจารี ||  คุรมุข ปัรแจ ตรีแอ ตารี ||  คุรมุข ปัรแจ โซ สบดั กิอานี ||  
คุรมุข ปัรแจ อนัตรั เบถ็ ยานี ||  คุรมุข ปาอีแอ อลคั อปารฺ ||  นานกั คุรมุข มุกตั ดุอาร ||๒๘||  คุรมุข อกทั กะแท 
บีจาร ||  คุรมุข นิบแฮ สปัรวาร ||  คุรมุข ยปัปีแอ อนัตรั เปอาร ||  คุรมุข ปาอีแอ สบดั อจารฺ ||  สบดั เปด ยาแณ 
ยาณาอี ||  นานกั ห่อแม ยาล สมาอี ||๒๙||  คุรมุข ตัร่ตี ซาแจ ซาย ี||  เตส็ แม่ห์ โอปัต คปัต โซ บาย ี||  คุร แก สบดั 
รแป รังค ์ลาย ||  สาจ รัตโต ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย ||  สาจ สบดั เบน็ ปัต นฮี ปาแว ||  นานกั เบน็ นาแว เกว็ สาจ สมาแว 
||๓o||  คุรมุข อสัทฺ ซิถ่ี ซภั บุตถ่ี ||  คุรมุข เป่าวย์ลั ตรีแอ สจั ซุถ่ี    ||  คุรมุข ซรั อปัซรั เบถ็ ยาแณ ||  คุรมุข ปัรวรัิต 
นรัวรัิต ปะชาแณ ||  คุรมุข ตาเร ปารฺ อุตาเร ||  นานกั คุรมุข สบดั นิสตาเร ||๓๑||  นาเม ราเต ห่อแม ยาย ||  นาม รัตเต 
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สจั รเฮ่ สมาย ||  นาม รัตเต โยก ยกุตั บีจาร ||  นาม รัตเต ปาแวห์ โมค ดุอาร ||  นาม รัตเต ตริภวณั โซ่ฉ่ี โฮย ||  
นานกั นาม รัตเต สดา ซุค โฮย ||๓๒||  นาม รัตเต เซ็ถ โกซทั โฮย ||  นาม รัตเต สดา ตปั โฮย ||  นาม รัตเต สจั กรัณี 
ซาร ||  นาม รัตเต คุณ กิอาน บีจาร ||  เบน็ นาแว โบแล ซภั เวการ ||  นานกั นาม รัตเต เตน็ โก แยการ ||๓๓||  ปูเร คุร 
เต นาม ปายอา ยาย ||  โยก ยกุตั สจั รแฮ่ สมาย ||  บาแร่ห์ แม่ห์ โยกี ปัรหม่าแอ ซนัเนอาซี เชอ ์จาร ||  คุร แก สบดั 
โย มรั ยแีว โซ ปาเอ โมค ดุอาร ||    
     
 เบน็ สบัแด ซภั ดูแย ลาเก เดโคห์ ริแด บีจาร ||  นานกั วดัเด เซ วดัป่ากี ยนีิ สจั รเคอา อุร ต๋าร ||๓๔||  คุรมุข รตนั 
ลแฮ่ เลว็ ลาย ||  คุรมุข ปัรแค รตนั สุผาย ||  คุรมุข ซาจี การ กมาย ||  คุรมุข ซาเจ มนั ปะตีอาย ||  คุรมุข อลคั ลคาย 
เตส็ ป่าแว ||  นานกั คุรมุข โจท นา คาแว ||๓๕||  คุรมุข นาม ดาน อิสนาน ||  คุรมุข ลาแก แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  คุรมุข 
ปาแว ดรักา้ห์ มาน ||  คุรมุข ป๋อ ป่ันยนั ปัรถาน ||  คุรมุข กรัณี การ กราเอ ||  นานกั คุรมุข เมล มิลาเอ ||๓๖||  คุรมุข 
ซาสตรึ ซิมรัต เบด ||  คุรมุข ปาแว กทั กทั เปด ||  คุรมุข แวรฺ วโิรถ กวาแว ||  คุรมุข สกัลี กะณตั มิทาแว ||  คุรมุข 
ราม นาม รังค ์ราตา ||  นานกั คุรมุข คซมั ปะชาตา ||๓๗||  เบน็ คุร ป่ัรแม อาแว   ยาย ||  เบน็ คุร ก๋าล นา ปะวยั ทาย 
||  เบน็ คุร มนูอา อตั โดลาย ||  เบน็ คุร ตริปัต นฮี บิค คาย ||  เบน็ คุร บิซีอรั ดะแซ มรั วาท ||  นานกั คุร เบน็ ก่าเท 
ก่าท ||๓๘||  ยสิ คุร มิแล เตส็ ปารฺ อุตาแร ||  เอากณั เมแท คุณ นิสตาแร ||  มุกตั มฮ่า ซุค คุร สบดั บีจาร ||  คุรมุข 
กะเด นา อาแว   ฮาร ||  ตนั หทัรี เอห์้ มนั วณัยารา ||  นานกั แซ่ห์เย  สจั วาปารา ||๓๙||  คุรมุข บานเํถ่โอ เซต บิถ่าแต 
||  ลงักา ลูที แดต ซนัตาแป ||  รามจนัดฺ มาเรโอ แอห์้ ราวณั ||  เปด บะภีคณั คุรมุข ปัรจาเอณ็ ||  คุรมุข ซาเอร็ ป้าฮณั 
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ตาเร ||  คุรมุข โกท เตตีส อุถ่าเร  ||๔o||  คุรมุข จูแก อาวณั ยาณ ||  คุรมุข ดรักา้ห์ ปาแว มาณ ||  คุรมุข โคเท คเร 
ปะชาณ ||  คุรมุข ลาแก แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  คุรมุข ดรักา้ห์ ซิพตั สมาย ||  นานกั คุรมุข บนัถฺ นา ปาย ||๔๑||  คุรมุข นาม 
นิรันยนั ปาเอ ||  คุรมุข ห่อแม สบดั ยลาเอ ||  คุรมุข ซาเจ เก คุณ กาเอ ||  คุรมุข ซาแจ รแฮ่ สมาเอ ||  คุรมุข สาจ นาม 
ปัต อูตมั โฮย ||  นานกั คุรมุข สกลั ปะหวณั กี โซ่ฉ่ี โฮย ||๔๒||  กวณั มูล กวณั มตั เวลา ||  เตรา กวณั คุรู ยสิ กา ตู 
เจลา ||  กวณั กะทา เล รโฮ่ นิราเล ||  โบแล นานกั สุโณห์ ตุม บาเล ||  เอส กะทา กา เดย ์บีจาร ||  เป่าวย์ลั สบดั 
ลงัฆาวณัฮาร ||๔๓||    
     
 ปวนั อรัมภฺ   สตัคุร มตั เวลา ||  สบดั คุรู สุรัต ตุ๋น เจลา ||  อกทั กะทา เล รโฮ่ นิราลา ||  นานกั ยกุ ยกุ คุร โคปาล ||  
เอก สบดั เยต็ กะทา วจีารี ||  คุรมุข ห่อแม อคนั นิวารี ||๔๔||  แมณ เก ดนัตฺ เกว็ คาอีแอ ซาร ||  เยต็ กรับ ยาย โซ 
กวณั อาฮาร ||  หิแว กา กัร๋ มนัดรั อคนั ปิราฮนั ||  กวนั กพุา เยต็ รแฮ่ อวาฮนั ||  เอต็ อุต กิส โก ยาณ สมาแว ||  กวนั 
คิอ๋าน มนั มแน่ห์ สมาแว ||๔๕||  ฮอ ฮอ แม แม วโิจห์ โคแว ||  ดูยา เมแท เอโก โฮแว ||  ญกั กรัรา มนัมุค กาวาร ||  
สบดั กมาอีแอ คาอีแอ ซาร ||  อนัตรั บา้ฮรั เอโก ยาแณ ||  นานกั อคนั มแร สตัคุร แก ป่าแณ ||๔๖||  สจั แป๋ ราตา 
กรับ นิวาแร ||  เอโก ยาตา สบดั วจีาแร ||  สบดั วสัแซ สัจ อนัตรั ฮีอา ||  ตนั มนั ซีตลั รังค ์รังกีอา ||  กาม กโรถ บิค 
อคนั นิวาเร ||  นานกั นดัรี นะดรั เปอาเร ||๔๗||  กวนั มุค จนัดฺ หิแว กัร๋ ชายอา ||  กวนั มุค ซูรัจยฺ ตแป ตะปายอา ||  
กวนั มุค กาล โยฮ่ตั เน็ต รแฮ่ ||  กวนั บุตถฺ คุรมุข ปัต รแฮ่ ||  กวนั โยตถฺ โย กาล ซงัข่าแร ||  โบแล บาณี นานกั 
บีจาแร ||๔๘||  สบดั ป่าคตั ซสั โยต อปารา ||  ซสั กัร๋ ซูร วสัแซ มิแท อนัเถ่อารา ||  ซุค ดุค ซมั  กรั นาม อถ่ารา ||  
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อาเป   ปารฺ อุตารัณฮารา ||  คุร ปัรแจ มนั สาจ สมาย ||  ปรัณวตั นานกั กาล นา คาย ||๔๙||  นาม ตตั ซภั ฮี ศิร ยาแป ||  
เบน็ นาแว ดุค กาล ซนัตาแป ||  ตะโต ตตั มิแล มนั มาแน ||  ดูยา ยาย อิกตั กัร๋ อาแน ||  โบแล เปาวน์า กะกนั กรัแย 
||  นานกั เน่ห์จลั มิลณั แซ่ห์แย ||๕o||  อนัตรั ซุนนงั บา้ฮรั ซุนนงั ตริภวณั ซุน มซุนนงั ||  จอแท ซุนแน โย นรั ยาแณ 
ตา โก ปาป นา ปุนนงั ||  กทั กทั ซุน กา ยาแณ เป๋ว || อาด ปุรัค นิรันยนั เดว็ ||  โย ยนั นาม นิรันยนั ราตา ||  นานกั 
โซอี ปุรัค บิถ่าตา ||๕๑||  ซุนโน ซุน กะแฮ ซภั โกอี ||  อนัฮตั ซุน กฮ่า เต โฮอี ||  อนัฮตั ซุน รัตเต เซ แกเซ ||  ยสิ เต 
อุปเย เตส็ ฮี แยเซ ||  โอย ยนมั นา มแร่ห์ นา อาแวห์่ ยา่เฮ ||  นานกั คุรมุข มนั ซมัยา่ห์ ||๕๒||  นอ ซรั ซุภรั ดสัแว 
ปูเร ||  แตห์้ อนัฮตั ซุน วยาแวห์่ ตูเร ||  ซาแจ ราเจ เดค ฮยเูร ||  กทั กทั สาจ รเฮอา ป่ัรปูเร ||    
     
 กปุตี บาณี ปัรกทั โฮย ||  นานกั ปะรัค เลย สจั โซย ||๕๓||  แซ่ฮจัยฺ ป๋าย มิลีแอ ซุค โฮแว ||  คุรมุข ยาแก นีด นา 
โซแว ||  ซุน สบดั อปัราํปัร ต่าแร ||  แกห์้เต มุกตั สบดั นิสตาแร ||  คุร กี ดีเคอา เซ สจั ราเต ||  นานกั อาป กวาย 
มิลณั นฮี ปร่าห์เต ||๕๔||  กบุุตถฺ จะวาแว โซ กิต ธาย ||  เกว็ ตตั นา บูแฉ่ โจทา คาย ||  ยมั ดรั บาเถ่ โกย นา ราแค ||  
เบน็ สบัแด น่าฮี ปัต ซาแค ||  เกว็ กรั บูแฉ่ ปาแว ปาร ||  นานกั มนัมุค นา บุแฉ่ กวาร ||๕๕||  กุบุตถฺ มิแท คุร สบดั 
บีจาร ||  สตัคุร เป่แท โมค ดุอาร ||  ตตั นา จีแน มนัมุค ยลั ยาย ||  ดุระมตั วชุิร โจทา คาย ||  มาแน หุกมั ซภัเภ คุณ 
กิอาน ||  นานกั ดรักา้ห์ ปาแว มาน ||๕๖||  สาจ วครั ตัน๋ ปัลแล โฮย ||  อาป ตแร ตาเร ป๋ี โซย ||  แซ่ฮจัยฺ รัตตา บูแฉ่ 
ปัต โฮย ||  ตา กี กีมตั กแร นา โกย ||  แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาย ||  นานกั ปารฺ ปแร สจั ป๋าย ||๕๗||  โซ สบดั กา 
กฮ่า วาส กะทีอฺเล เยต็ ตรีแอ เป่าวย์ลั ซนัซาโร ||  ตแร สัต องัคุล วาอี กะฮีแอ เตส็ กโฮ่ กวนั อถ่าโร ||  โบแล เคแล 
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อสัเทร็ โฮแว เกว็ กรั อลคั ลคาเอ ||  ซุณ      สุอามี สจั นานกั ปรัณแว อปัเณ มนั ซมัหยา่เอ ||  คุรมุข สบัเด สจั เลว็ 
ลาแก กรั นดัรี เมล มิลาเอ ||  อาเป   ดานา อาเป   บีนา ปูแร ปาก สมาเอ ||๕๘||  โซ สบดั โก นิรันตรั วาส อลัคงั แยห์ 
เดคา แตห์้ โซอี ||  ปวนั กา วาซา ซุน นิวาซา อกลั กะลา ตัร๋ โซอี ||  นะดรั กเร สบดั กทั แม่ห์ วสัแซ วโิจห์ ปะรัม 
กวาเอ ||  ตนั มนั นิรมลั นิรมลั บาณี นาโม มนั วซาเอ ||  สบดั คุรู เป๋าว ์ซากรั ตรีแอ เอต็ อุต เอโก ยาแณ ||  เจฮ้นั 
วรัน นฮี ชายอา มายอา นานกั สบดั ปะชาแณ ||๕๙||  ตแร สตั องัคุล วาอี ออถู่ ซุน สจั อาฮาโร ||  คุรมุข โบแล ตตั 
บิโรแล จีแน อลคั อปาโร ||  ตแร คุณ เมแท สบดั วซาเอ ตา มนั จูแก อหงักาโร ||  อนัตรั บา้ฮรั เอโก ยาแณ ตา ฮรั 
นาม ลแก เปอาโร ||  ซุคมนา อิรา ปิงกลุา บูแฉ่ ยา อาเป   อลคั ลคาเอ ||  นานกั เตห์้ เต อูปัร ซาจา สตัคุร สบดั 
สมาเอ ||๖o||  มนั กา ญีโอ ปวนั กะทีอฺเล ปวนั กฮ่า รัส คาอี ||  กิอาน กี มุดรา กวนั ออถู่ เซ็ถ กี กวนั กมาอี ||    
     
 เบน็ สบัแด รัส นา อาแว   ออถู่ ห่อแม เปอาส นา ยาอี ||  สบดั รัตเต อมัฤต รัส ปายอา ซาเจ รเฮ่ อะข่าอี  ||  กวนั 
บุตถฺ เยต็ อสัเทร็ รฮีแอ กิต โป่ยนั ตริปตาแซ ||  นานกั ดุค ซุค ซมั  กรั ยาแป สตัคุร เต กาล นา กราแซ ||๖๑||  รังค ์
นา ราตา รัส นฮี มาตา ||  เบน็ คุร สับแด ยลั บลั ตาตา ||  บินดฺ นา ราเคอา สบดั นา ป่าเคอา ||  ปวนั นา ซาเถ่อา สจั 
นา อราเถ่อา ||  อกทั กะทา เล ซมั  กรั รแฮ่ ||  ตอ นานกั อาตมั ราม โก ลแฮ่ ||๖๒||  คุร ปัรซาดี รังเก ราตา ||  อมัฤต 
ปีอา ซาเจ มาตา ||  คุร วจีารี อคนั นิวารี ||  อเป็ว ปีโอ อาตมั ซุค ต่ารี ||  สจั อราเถ่อา คุรมุข ตรั ตารี ||  นานกั บูแฉ่ โก 
วจีารี ||๖๓||  เอห์้ มนั แมกลั กฮ่า บซีอะเล กฮ่า บแซ เอห์้ เปาวน์า ||  กฮ่า บแซ โซ สบดั ออถู่ ตา โก จูแก มนั กา 
เป่าวน์า ||  นะดรั กเร ตา สตัคุร เมเล ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา เอห์้ มนั ปาเอ ||  อาแป อาป คาย ตา นิรมลั โฮแว ต่าวตั วรัจยฺ 
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รฮาเอ ||  เกว็ มูล ปะชาแณ อาตมั   ยาแณ เกว็ ซสั กัร๋ ซูร สมาแว ||  คุรมุข ห่อแม วโิจห์ โคแว ตอ นานกั แซ่ฮจัยฺ 
สมาแว ||๖๔||  เอห์้ มนั เน่ห์จลั ฮิรแด วซีอฺเล คุรมุข มูล ปะชาณ รแฮ่ ||  น่าภ ปวนั กัร๋ อาซณั    แบแซ คุรมุข โคยตั 
ตตั ลแฮ่ ||  โซ สบดั นิรันตรั นิจยฺ กัร๋ อาแช ตริภวณั โยต โซ สบดั ลแฮ่ ||  คาแว ดูค ปูค ซาเจ กี ซาเจ ฮี ตริปตาส 
รแฮ่ ||  อนัฮดั บาณี คุรมุข ยาณี บิรโล โก อรัทาแว ||  นานกั อาแค สจั สุป่าแค สจั รแป รังค ์กบัฮู นา ยาแว ||๖๕||  ยา 
เอห์้ ฮิรดา เดห์้ นา โห่ตี ตอ มนั แกแธ แร่ห์ตา ||  น่าภ กมลั อสัทมัภฺ นา โห่โต ตา ปวนั กวนั กัร๋ แซ่ห์ตา   ||  รูป นา 
โห่โต เรค นา กาอี ตา สบดั กฮ่า เลว็ ลาอี ||  รักตฺ บินดฺ กี มรี นา โห่ตี เมต็ กีมตั นฮี ปาอี ||  วรัน เป๋ค อสัรูป นา ยาปี 
เกว็ กรั ยาปัส ซาจา ||  นานกั นาม รัตเต แบรากี เอบ็ ตบั ซาโจ ซาจา ||๖๖||  ฮิรดา เดห์้ นา โห่ตี ออถู่ ตอ มนั ซุน รแฮ่ 
แบรากี ||  น่าภ กมลั อสัทมัภฺ นา โห่โต ตา นิจยฺ กัร๋ บสัโต ปวนั อนัรากี ||  รูป นา เรเคอา ยาต นา โห่ตี ตอ อกลีุณ 
แร่ห์โต สบดั โซ ซาร ||  กอน กะกนั ยบั ตแบห์ นา โห่โต ตริภวณั โยต อาเป   นิรังการ ||    
     
 วรัน เป๋ค อสัรูป โซ เอโก เอโก สบดั วดิาณี ||  สาจ บินา ซูจา โก น่าฮี นานกั อกทั กะห่าณี ||๖๗||  กิต กิต เบถ็ ญกั 
อุปแย ปุรคา กิต กิต ดุค บินสั ยาอี ||  ห่อแม เวจ็ ญกั อุปแย ปุรคา นาม วสิเรแอ ดุค ปาอี ||  คุรมุข โฮแว โซ กิอาน 
ตตั บีจาแร ห่อแม สบดั ยลาเอ ||  ตนั มนั นิรมลั นิรมลั บาณี ซาแจ รแฮ่ สมาเอ ||  นาเม นาม รแฮ่ แบรากี สาจ รเคอา 
อุร ต่าเร ||  นานกั เบน็ นาแว โยก กะเด นา โฮแว เดโคห์ ริแด บีจาเร ||๖๘||  คุรมุข สาจ สบดั บีจาแร โกย ||  คุรมุข 
สจั บาณี ปัรกทั โฮย ||  คุรมุข มนั ป่ีแย วริะลา บูแฉ่ โกย ||  คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย ||  คุรมุข โยกี ยกุตั ปะชาแณ ||  
คุรมุข นานกั เอโก ยาแณ ||๖๙||  เบน็ สัตคุร เซเว โยก นา โฮอี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท มุกตั นา โกอี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท 
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นาม ปายอา นา ยาย ||  เบน็ สตัคุร เป่เท มฮ่า ดุค ปาย ||  เบน็ สตัคุร เป่เท มฮ่า กรับ กบุาร ||  นานกั เบน็ คุร โมอา 
ยนมั ฮาร ||๗o||  คุรมุข มนั ยตีา ห่อแม มาร ||  คุรมุข สาจ รเคอา อุร ต๋าร ||  คุรมุข ญกั ยตีา ยมักาล มาร บิดาร ||  
คุรมุข ดรักา้ห์ นา อาแว   ฮาร ||  คุรมุข เมล มิลาเอ โซ ยาแณ ||  นานกั คุรมุข สบดั ปะชาแณ ||๗๑||  สบัแด กา นิเบรา 
ซุณ      ตู ออถู่ เบน็ นาแว โยก นา โฮอี ||  นาเม ราเต อนัเดน็ มาเต นาแม เต ซุค โฮอี ||  นาแม ฮี เต ซภั ปัรกทั โฮแว 
นาเม โซ่ฉ่ี ปาอี ||  เบน็ นาแว เป๋ค กแร่ห์ บโฮเตเร สจัแจ อาป คุอาอี ||  สตัคุร เต นาม ปาอีแอ ออถู่ โยก ยกุตั ตา โฮอี 
||  กรั บีจาร มนั เดโคห์ นานกั เบน็ นาแว มุกตั นา โฮอี ||๗๒||  เตรี กตั เมต็ ตูแฮ ยาแณห์ เกอา โก อาค วคาแณ ||  ตู 
อาเป   กปุตา อาเป   ปัรกทั อาเป   ซภั รังค ์มาแณ ||  ซาเถก็ เซ็ถ คุรู บโฮ่ เจเล โคยตั พิแร่ห์ พรุมาแณ ||  มาแกห์้ นาม 
ปาย เอห์้  ปิเคอา เตเร ดรัซนั โก กุรบาแณ ||  อบินาซี ปรัภ เคลฺ รจายอา คุรมุข โซ่ฉ่ี โฮอี ||  นานกั ซภั ยกุ อาเป   
วรัแต ดูยา อวรฺั นา โกอี ||๗๓||๑||     
     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รามกลี กี วาร แม่ห์ลา ๓ ||  โยแถ่ วแีร ปูรฺบาณี กี ตุนี ||  ศโลก ม: ๓ ||  สตัคุร แซ่ห์แย ดา เคต แฮ ยสิ โน ลาเอ เป๋า ||  
เนา บีเย เนา อุคแว นาเม รแฮ่ สมาย ||  ห่อแม เอโ้ฮ บีจยฺ แฮ แซ่ห์ซา เกยอา วลิาย ||  นา กิช บีเย นา อุคแว โย บคัเซ 
โซ คาย ||  อั้มแภ   เซตี อั้มถฺ รเลอา บฮุร นา นิกเซอา ยาย ||  นานกั คุรมุข จลตั แฮ เวโค่ห์ โลกา อาย  ||  โลก เก เวแค 
บปัรา ยสิ โน โซ่ฉ่ี น่าเฮ ||  ยสิ เวคาเล โซ เวแค ยสิ วสัเซอา มนั ม่าเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค ดุค กา เคต แฮ ดุค บีเย ดุค 
คาย ||  ดุค เวจ็ ยาํแม ดุค มแร ห่อแม กะรัต วฮิาย ||  อาวณั ยาณ นา ซุใฉ่ อนัถ่า อั้นถฺ กมาย ||  โย เดแว ติแซ นา ยาใณ 
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ดิเต โก ลปัทาย ||  นานกั ปูรัน ลิเคอา กมาวณา อวรฺั นา กรัณา ยาย ||๒||  ม: ๓ ||  สตัคุร มิเลแอ สดา ซุค ยสิ โน อาเป   
เมเล โซย ||  ซุแค เอห์้ บิเบก แฮ อนัตรั นิรมลั โฮย ||  อเกอาน กา ปะหราํ กะทีแอ กิอาน ปราปัต โฮย ||  นานกั เอโก 
นดัรี อายอา  แยห์ เดคา แตห์้ โซย ||๓||  ปอรี ||  สจัแจ ตะคตั รจายอา แบซณั โก ยานอีํ ||  ซภั กิช อาเป   อาป แฮ คุร 
สบดั สุณาอี ||  อาเป   กดุรัต ซายอีนั กรั แม่ฮลั สะราอี ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย จานเณ ปูรี บณตั บณาอี ||  อาเป   เวแค 
สุเณ อาป คุร สบดั ติอ๋าอี ||๑||  วา่โฮ วา่โฮ สจัเจ ปาตซ่าห์ ตู สจัจี นาอี ||๑|| รเฮา ||   ศโลก ||  กะบีร แม่ห์ดี กรั แก 
ก่าเลอา อาป ปีซาย ปีซาย ||  แต แซ่ห์ บาต นา ปุชีอา กบัฮู นา ลาอี ปาย ||๑||   ม: ๓ ||  นานกั แม่ห์ดี กรั แก รเคอา โซ 
สะโฮ นะดรั กเรย ์||  อาเป   ปีแซ อาเป   กะแซ อาเป   ฮี ลาย ลเอ ||  เอห์้ ปิรัม เปอาลา คซมั กา แย ป่าแว แต เดย ์
||๒||  ปอรี ||  เวกี สริสทฺ อุปาอีอนั ซภั หุกมั อาแว   ยาย สมาฮี ||  อาเป   เวค วกิสัดา ดูยา โก น่าฮี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัค 
ตู คุร สบดั บุฉ่าฮี ||  ซภันา เตรา โยรฺ แฮ เยว็ ป่าแว ติแว จลาฮ่ี ||  ตุตถฺ เยวดั แม น่าเฮ โก กิส อาค สุณาอี ||๒||  ศโลก 
ม: ๓ ||  ปะรัม ปุหล่าอี ซภั ญกั พิรี พาว ีโฮอี ป๋าลฺ ||    
     
 โซ สะโฮ ซานตฺํ นา เดวยั เกอา จลัแล เตส็ นาล ||  คุร ปัรซาดี ฮรั ติอ๋าอีแอ อนัตรั รคีแอ อุร ต๋าร ||  นานกั กัร๋ 
แบเธอา สะโฮ ปายอา ยา กิรปา กีตี กรัตาร ||๑||  ม: ๓ ||  ตัน่ถ่า ต่าวตั เดน็ เกยอา แรณ กวาอี โซย ||  กรู โบลฺ บิค 
คายอา มนัมุค จเลอา โรย ||  สิแร อุปัร ยมั ดนัดฺ แฮ ดูแย ป๋าย ปัต โคย ||  ฮรั นาม กะเด นา เจเตโอ เพร็ อาวณั ยาณา 
โฮย ||  คุร ปัรซาดี ฮรั มนั วสัแซ ยมั ดนัดฺ นา ลาแก โกย ||  นานกั แซ่ห์เย  เมล็ รแฮ่ กะรัม ปราปัต โฮย ||๒||  ปอรี ||  
เอก็ อาปณี  ซิพตี ลายอนั เด สตัคุร มตี ||  อิกนา โน เนา บคัสิโอน อสัเทร็ ฮรั สตี  ||  ปอณ ปาณี แบซนัตฺโร หุกมั 
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กแร่ห์ ปักตี ||  เอนา โน ป๋อ อกัลา ปูรี บณตั บณัตี ||  ซภั อิโก หุกมั วรัตะดา มนัเนแอ ซุค ปาอี ||๓||   ศโลก ||  กะบีร 
กะซอที ราม กี จู่ธา ทิแก นา โกย ||  ราม กะซอที โซ สะแฮ โย มรัยวีา โฮย ||๑||   ม: ๓ ||  เกว็ กรั เอห์้ มนั มารีแอ เกว็ 
กรั มิรตกั โฮย ||  กะเฮอา สบดั นา มานยั ห่อแม ฉะแด นา โกย ||  คุร ปัรซาดี ห่อแม ฉุแท ยวีนั มุกตั โซ โฮย ||  
นานกั ยสิ โน บคัเซ เตส็ มิแล เตส็ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๒||  ม: ๓ ||  ยวีตั มรัณา ซภั โก กะแฮ ยวีนั มุกตั เกว็ โฮย ||  
แป๋ กา ซนัยมั      โย กเร ดารู เป๋า ลาเอย ์||  อนัเดน็ คุณ กาแว ซุค แซ่ห์เย  บิค เป่าวย์ลั นาม ตเรย ์||  นานกั คุรมุข 
ปาอีแอ ยา โก นะดรั กเรย ์||๓||  ปอรี ||  ดูยา เป๋า รจายโอน ตแร คุณ วรัตารา ||  บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปายอนั หุกมั 
กมาวนั การา ||  ปันดิต ปัรเด โยตกี นา บูแฉ่ห์ บีจารา ||  ซภั กิช เตรา เคลฺ แฮ สจั ศิรยณัฮารา ||  ยสิ ป่าแว เตส็ บคสั 
แล่ห์ สจั สบดั สมาอี ||๔||  ศโลก ม: ๓ ||  มนั กา จู่ธา จู่ธ กมาแว ||  มายอา โน พิแร ตปา สดาแว ||  ป่ัรเม ปู่ ลา ซภั 
ตีรัท กะแฮ ||  โอห์้ ตปา แกเซ ปะรัม กตั ลแฮ่ ||  คุร ปัรซาดี โก สจั กมาแว ||  นานกั โซ ตปา โมคนัตรั ปาแว ||๑||  ม: 
๓ ||  โซ ตปา เย เอห์้ ตปั ก่าเล ||  สตัคุร โน มิแล สบดั สมาเล ||  สตัคุร กี เซวา เอห์้ ตปั ปัรวาณ ||  นานกั โซ ตปา 
ดรักา้ห์ ปาแว มาณ ||๒||  ปอรี ||  ราต ดินสั อุปายอนั ซนัซาร กี วรัตณั ||    
     
 คุรมะตี กทั จานณา อาเนรฺ บินาซนั ||  หุกเม ฮี ซภั ซายอีนั รเวอา ซภั วณั ตริณ ||  ซภั กิช อาเป   อาป แฮ คุรมุข สดา 
ฮรั ป๋ัณ ||  สบัเด ฮี โซ่ฉ่ี ปอี สจัแจ อาป บุฉ่าอี ||๕||  ศโลก ม: ๓ ||  อภิอากตั เอห์้  นา อาคีอนั ยนิ เก จิต แม่ห์ ปะรัม ||  
เตส็ แด ดิแต นานกา เตโ้ฮ เยฮ่า ตะรัม ||  อแป๋ นิรันยนั ปะรัม ปัด ตา กา ปู่ คา โฮย ||  เตส็ กา โป่ยนั นานกา วริะลา 
ปาเอ โกย ||๑||  ม: ๓ ||  อภิอากตั เอห์้  นา อาคีอนั เย ปัร กัร๋ โป่ยนั กเรน ||  อุดแร การัณ อาปเณ     แบห์เล เป๋ค กเรน 
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||  อภิอากตั เซอี นานกา เย อาตมั กอณ กเรน ||  ป๋าลฺ ลเฮน็ สะโฮ อาปณา นิจยฺ กัร๋ แร่ฮณั กเรน ||๒||  ปอรี ||  อมับรั 
ตะรัต วโิชริอนั เวจ็ สจัจา อสัเรา ||  กัร๋ ดรั ซภัโภ สจั แฮ ยสิ เวจ็ สจัจา เนา ||  ซภั สจัจา หุกมั วรัตะดา คุรมุข สจั 
สเมา ||  สจัจา อาป ตะคตั สจัจา แบห์้ สจัจา กเร นิเอา ||  ซภั สจัโจ สัจ วรัตะดา คุรมุข อลคั ลคาอี ||๖||  ศโลก ม: ๓ ||  
แรณาเอร็ แม่ห์ อนนัตฺ แฮ กรีู อาแว   ยาย ||  ป่าแณ จลัแล อาปแณ    บฮุตี ลแฮ่ สยาย ||  แรณาเอร็ แม่ห์ ซภั กิช แฮ 
กรัมี ปัลแล ปาย ||  นานกั นอ เน็ถ ปาอีแอ เย จลัแล ติแซ รยาย ||๑||  ม: ๓ ||  แซ่ห์เย  สตัคุร นา เซเวโอ เวจ็ ห่อแม 
ยนมั บินาส ||  รัสนา ฮรั รัส นา จะเคโอ กมลั นา โฮยโอ ปัรกาซ ||  บิค คาถ่ี มนัมุค โมอา มายอา โม่ห์ วณิาส ||  อิกสั 
ฮรั เก นาม เวณ็ ตริก ยวีณั ตริก วาส ||  ยา อาเป   นะดรั กเร ปรัภ สจัจา ตา โฮแว ดาซนั ดาส ||  ตา อนัเดน็ เซวา กเร 
สตัคุรู   กี กะแบห์ นา โชแด ปาส ||  เยว็ ยลั แม่ห์ กมลั อะลิปโต   วรัแต เตว็ วเิจ กิแร่ห์ อุดาส ||  ยนั นานกั กเร 
กรายอา ซภั โก เยว็ ป่าแว เตว็ ฮรั คุณตาซ ||๒||  ปอรี ||  ฉะตีห์ ยกุ กบุาร ซา อาเป   กะณตั กีนี ||  อาเป   สริสทฺ ซภั 
ซายอีนั อาป มตั ดีนี ||  ซิมรัต ซาสตึ ซายอินั ปาป ปุน กะณตั กะณีนี ||  ยสิ บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี สจัแจ สบดั ปะตีนี ||  
ซภั อาเป   อาป วรัตะดา อาเป   บคสั มิลาอี ||๗||  ศโลก ม: ๓ ||  เอห์้ ตนั ซภัโภ รัต แฮ รัต เบน็ ตนั นา โฮย ||  โย 
แซ่ห์ รัตเต อาปแณ    เตน็ ตนั โลภ รัต นา โฮย ||  แป๋ ปัยแอ ตนั คีณ โฮย โลภ รัต วโิจห์ ยาย ||    
     
 เยว็ แบซนัตรั ตาต ซุถ โฮย เตว็ ฮรั กา ป๋อ ดุระมตั แมลฺ กวาย ||  นานกั เต ยนั โซ่ห์เณ โย รัตเต ฮรั รังค ์ลาย ||๑||  ม: 
๓ ||  รามกลี ราม มนั วสัเซอา ตา บเนอา ซีการ ||  คุร แก สบดั กมลั บิกเซอา ตา ซอเปอา ปะกตั ปันด๋าร ||  ปะรัม 
เกยอา ตา ยาเกอา จกูา อเกอาน อนัถารฺ ||  เตส็ โน รูป อตั อกัลา ยสิ ฮรั นาล เปอาร ||  สดา รแว เป็ร อาปณา 
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โซ่ภาวนัตี นารฺ ||  มนัมุค ซีการ นา ยาณนี ยาซนั ยนมั ซภั ฮาร ||  เบน็ ฮรั ปักตี ซีการ กแร่ห์ เน็ต ยาํแมห์ โฮย คุอาร ||  
แซซาแร เวจ็ โซ่ภ นา ปายนี อะแก เย กเร โซ ยาแณ กรัตาร ||  นานกั สจัจา เอก แฮ โดห์ เวจ็ แฮ ซนัซาร ||  จงัแก 
มนัแด อาป ลายอนั โซ กะรัน เย อาป กราเอ กรัตาร ||๒||  ม: ๓ ||  เบน็ สตัคุร เซเว ซานตฺํ นา อาวยั ดูย ีน่าฮี ยาย ||  เย 
บโฮเตรา โลจีแอ เวณ็ กรัมา ปายอา นา ยาย ||  อนัตรั โลภ วกิาร แฮ ดูแย ป๋าย คุอาย ||  เตน็ ยาํมณั มรัณ นา จุกไก 
ห่อแม เวจ็ ดุค ปาย ||  ยนีิ สตัคุร เซ็ว จิต ลายอา โซ คาลี โกอี น่าเฮ ||  เตน็ ยมั กี ตลบั โฮวยั นา โอย ดุค สฮาเอ  ||  
นานกั คุรมุข อุบเร สัจแจ สบดั สะมาเฮ ||๓||  ปอรี ||  อาป อะลิปตฺ สดา รแฮ่ โฮรฺ ตัน่แถ่ ซภั ต่าแวห์่ ||  อาป เน่ห์จลั 
อจลั แฮ โฮรฺ อาแวห์่ ยาแวห์ ||  สดา สดา ฮรั ติอ๋าอีแอ คุรมุข ซุค ปาแวห์ ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาอีแอ สจั ซิพตั สมาแวห์่ 
||  สจัจา แกฮ้รั กมัภีร แฮ คุร สบดั บุฉ่าอี ||๘||  ศโลก ม: ๓ ||  สจัจา นาม ติอ๋าย ตู ซภัโภ วรัแต สจั ||  นานกั หุกแม โย 
บุแฉ่ โซ พลั ปาเอ สจั ||  กทันี บดันี กรัตา พิแร หุกมั นา บูแฉ่ สจั ||  นานกั ฮรั กา ป่าณา มนัเน โซ ปะกตั โฮย เวณ็ 
มนัเน กจั นิกจั ||๑||  ม: ๓ ||  มนัมุค โบลฺ นา ยาณนี โอนา อนัดรั กาม กโรถ อหงัการฺ   ||  โอย เทา กเุทา นา ยาณนี 
อุน  อนัตรั โลภ วกิาร ||  โอย อาปแณ    สุอาย อาย  แบห์้ กลา กแร่ห์ โอนา มาเร ยมั ยนัดาร ||  อะแก ดรักา้ห์ เลแค 
มงัเกแอ มาร คุอาร กีแจห์ กริูอาร ||  เอห์้ กแูร กี มลั เกว็ อุตแร โกอี กดัโฎห์ เอห์้ วจีาร ||  สัตคุร มิแล ตา นาม ดิราเอ 
ซภั เกล็วคิ กะทณัฮาร ||  นาม ยเป นาโม อาราเถ่  เตส็ ยนั โก กแร่ห์ ซภั นมสัการ ||    
     
 มลั กรีู นาม อุตารีอนั ยปั นาม โฮอา สเจอาร ||  ยนั นานกั ยสิ เด เอห์้  จลตั แฮ โซ ยโีว เดวณัฮาร ||๒||  ปอรี ||  ตุตถฺ 
เยวดั ดาตา น่าเฮ กิส อาค สุณาอีแอ ||  คุร ปัรซาดี ปาย ยโิทห์ ห่อแม ยาอีแอ ||  รัส กสั ซาดา   บา้ห์รา สจัจี 
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วเดอาอีแอ ||  ยสิ โน บคัเซ เตส็ เดย ์อาป เลย มิลาอีแอ ||  กทั อนัตรั อมัฤต รเคโอน คุรมุข กิแซ เปอาอี ||๙||  ศโลก 
ม: ๓ ||  บาบาณีอา กะห่าณีอา ปุต สปุต กเรน ||  เย สตัคุร ป่าแว โซ มนั แลน เซอี กะรัม กเรน ||  ยาย ปุโช่ห์ ซิมรัต 
ซาสตึ เบอาส สุก นารัด บจนั ซภั สริสทฺ กเรน ||  สจัแจ ลาเอ สจั ลเก สดา สจั สมาเลน ||  นานกั อาเอ เซ ปัรวาณ 
เป๋ย เย สกัเล กลุ ตาเรน ||๑||  ม: ๓ ||  คุรู ยนิา กา อนัถฺลา ซิกข ์ป๋ี อนัเถ่ กะรัม กเรน ||  โอย ป่าแณ จลนั อาปแณ    
เน็ต จู่โธ จู่ธ โบเลน ||  กรู กสุตั กมาวเด ปัร นินดา สดา กเรน ||  โอย อาป ดุเบ ปัร นินดฺกา สกัเล กลุ โดเบน ||  
นานกั เยต็ โอย ลาเอ เตต็ ลเก โอย บปัเร เกอา กเรน ||๒||  ปอรี ||  ซภั นดัรี อนัดรั รัคดา เยตี ซิสทฺ ซภั กีตี ||  เอก็ กรู 
กสุตั ลายอนั มนัมุค วกิตีู ||  คุรมุข สดา ติอ๋าอีแอ อนัดรั ฮรั ปรีตี ||  ยนิ โก โปแต ปุน แฮ เตน็ห์ วาต ซิปีตี ||  นานกั 
นาม ติอ๋าอีแอ สจั ซิพตั สนาอี ||๑o||   ศโลก ม: ๑ ||  สตี  ปาป กรั สตั กมาเฮ ||  คุร ดีเคอา กัร๋ เดวณั ยา่เฮ ||  อิสตรี 
ปุราแค คทิแอ เป๋า ||  ป่าแว อาโว ป่าแว เยา ||  ซาสตึ เบด นา มาแน โกย ||  อาโป อาแป ปูญา โฮย ||  กาย ีโฮย แก 
บแฮ นิอาย ||  เพเร ตสับี กเร คุดาย ||  วดัฎี แล แก หกั กวาเอ ||  โย โก ปุแช ตา ปัร สุณาเอ ||  ตุรัก มนัตรึ กนั ริแด 
สะมาเฮ ||  โลก โมฮาแวห์่ จารี ค่าเฮ ||  จอกา เด แก สุจา โฮย ||  แอซา      ฮินดู เวโค่ห์ โกย ||  โยกี กิระฮี ยะทา บิปูต 
||  อาแก ปาแช โรแวห์่ ปูต ||  โยก นา ปายอา ยกุตั กวาอี ||  กิต การัณ ศิร ชาอี ปาอี ||  นานกั กลั กา เอห์้ ปัรวาณ ||  
อาเป   อาคณั  อาเป   ยาณ ||๑||  ม: ๑ ||  ฮินดู แก กัร๋ ฮินดู อาแว   ||  ซูต ยเนอู ปัร กลั ปาแว ||  ซูต ปาย กเร บุริอาอี ||  
นาตา โต่ตา ทาย นา ปาอี ||  มุสลัมาน กเร วเดอาอี ||    
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 เวณ็ คุร ปีแร โก ทาย นา ปาอี ||  ร่าห์ ดะซาย โอแท โก ยาย ||  กรัณี บาโฉ่ห์ ปิสตั นา ปาย ||  โยกี แก กัร๋ ยกุตั 
ดะซาอี ||  เตต็ การัณ กนั มุนดรา ปาอี ||  มุนดรา ปาย พิแร ซนัซาร ||  ยแิท กิแท ศิรยณัฮารฺ ||  เยเต ญีอ ์เตเต วาทาอู ||  
จีรี อาอี  เด๋ล นา เกา ||  เอแท ยาแณ โซ ยาย สิญาแณ ||  โฮรฺ พะกรั ฮินดู มุสลัมาแณ ||  ซภันา กา ดรั เลคา โฮย ||  
กรัณี บาโฉ่ห์ ตแร นา โกย ||  สจัโจ สัจ วคาแณ โกย ||  นานกั อะแก ปุช นา โฮย ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กา มนัดรั อาคีแอ 
กายอา โกท กรั ||  อนัดรั ลาล ยเวห์รี คุรมุข ฮรั นาม ปัร ||  ฮรั กา มนัดรั สะรีร อตั โซ่ห์ณา ฮรั ฮรั นาม ดิรึ ||  มนัมุค 
อาป คุอายอนั มายอา โม่ห์ เน็ต กรั ||  ซภันา ซาฮิบ เอก แฮ ปูแร ปาก ปายอา ยาอี ||๑๑||   ศโลก ม: ๑ ||  นา สตั ดุคีอา 
นา สตั ซุคีอา นา สตั ปาณี ยนัตฺ พิแร่ห์ ||  นา สตั มูนดฺ มุดาอี เกศี นา สตั ปเรอา เดส พิแร่ห์ ||  นา สตั รุคี บิรคี ปะทรั 
อาป ตะชาแวห์ ดุค ซะแฮ ||  นา สตั หสัตี บเถ่ ซงักลั นา สตั กาอี ก๋าห์ จแรห์ ||  ยสิ หทั เซ็ถ เดแว เย โซอี ยสิ โน เดย ์
เตส็ อาย  มิแล ||  นานกั ตา โก มิแล วดาอี ยสิ กทั ป่ีตรั สบดั รแว ||  ซภั กทั เมเร ฮอ ซภันา อนัดรั ยแิซห์ คุอาอี เตส็ 
กอณ กะแฮ ||  ยแิซห์ ดิคาลา วาทรี ติแซห์ ปุหล่าแว กอณ ||  ยแิซห์ ปุหล่าอี ป้ันถฺ ศิร ติแซห์ ดิคาแว กอณ ||๑||  ม: ๑ ||  
โซ กิระฮี โย นิกโร่ห์ กแร ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ป่ีเคอา กแร ||  ปุน ทาน กา กเร สะรีร ||  โซ กิระฮี กงักา กา นีร ||  
โบแล อีซรั สตั สะรูป    ||  ปะรัม ตนัตฺ แม่ห์ เรค นา รูป ||๒||  ม: ๑ ||  โซ ออถู่ตี โย ตู่แป อาป ||  ปิเคอา โป่ยนั กแร 
ซนัตาป ||  ออฮธั ปะทณั แม่ห์ ป่ีเคอา กแร ||  โซ ออถู่ตี เศว็ ปุร จะเเร ||  โบแล โกรัค สตั สะรูป    ||  ปะรัม ตนัตฺ 
แม่ห์ เรค นา รูป ||๓||  ม: ๑ ||  โซ อุดาซี   เย ปาเล อุดาส ||  อรัถ อุรัตถฺ  กเร นิรันยนั วาส ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ กี ปาเอ กั้นดฺ 
||  เตส็ อุดาซี   กา ปแร นา กั้นถฺ ||  โบแล โกปี จนัดฺ สตั สะรูป    ||  ปะรัม ตนัตฺ แม่ห์ เรค นา รูป ||๔||  ม: ๑ ||  โซ 
ปาคนัดี เย กายอา ปะคาเล ||  กายอา กี อคนั บรัมห์ ปัรยาเล ||  สุปแน บินดฺ นา เดอี จัร๋ณา ||    
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 เตส็ ปาคนัดี ยรา นา มรัณา ||  โบแล จรัปัท สตั สะรูป    ||  ปะรัม ตนัตฺ แม่ห์ เรค นา รูป ||๕||  ม: ๑ ||  โซ แบรากี เย 
อุลเท บรัมห์ ||  กะกนั มนัดลั แม่ห์ โรแป ทมั ||  แอห์้เน็ส อนัตรั รแฮ่ ติอ่าน ||  เต แบรากี สตั สะมาน ||  โบแล ป่ัรทรั 
สตั สะรูป    ||  ปะรัม ตนัตฺ แม่ห์ เรค นา รูป ||๖||  ม: ๑ ||  เกว็ มแร มนัดา เกว็ ยแีว ยกุตั ||  กนั ปราย เกอา คาแย ปุกตั 
||  อาซตั นาซตั เอโก เนา ||  กอณ โซ อกัครั เยต็ รแฮ่ ฮิเอา ||  ตู่ป ชาว เย ซมั  กรั สะแฮ ||  ตา นานกั อาแค คุร โก 
กะแฮ ||  เชอ ์วรัตาเร วรัแตห์้ ปูต ||  นา ซนัซารี นา ออถูต ||  นิรังการ โย รแฮ่ สมาย ||  กาเฮ ป่ีเคอา มงักณั ยาย ||๗||   
ปอรี ||  ฮรั มนัดรั โซอี อาคีแอ ยโิทห์ ฮรั ยาตา ||  มานสั เดห์้ คุร บจันี ปายอา ซภั อาตมั ราม ปะชาตา ||  บา้ฮรั มูล 
นา โคยแีอ กัร๋ ม่าเฮ บิถ่าตา ||  มนัมุค ฮรั มนัดรั กี ซาร นา ยาณนี ตินี ยนมั กวาตา ||  ซภั แม่ห์ เอก็ วรัตะดา คุร สบัดี 
ปายอา ยาอี ||๑๒||  ศโลก ม: ๓ ||  มูรัค โฮแว โซ สุแณ มูรัค กา แกห์้ณา ||  มูรัค เก เกอา ลคณั แฮ เกอา มูรัค กา 
กรัณา ||  มูรัค โอห์้ เย มุกตัถฺ แฮ อหงักาเร  มรัณา ||  เอต กมาแณ สดา ดุค ดุค ฮี แม่ห์ แร่ห์ณา ||  อตั เปอารา ปแว คู่ห์ 
เกห์้ ซนัยมั      กรัณา ||  คุรมุข โฮย โซ กเร วจีาร โอส อะลิปโต   แร่ห์ณา ||  ฮรั นาม ยแป อาป อุถแร โอส ปิแช 
ดุบเด ป๋ี ตรัณา ||  นานกั โย เตส็ ป่าแว โซ กเร โย เดย ์โซ แซ่ห์ณา ||๑||   ม: ๑ ||  นานกั อาแค เร มนา สุณีแอ ซิกข ์สฮี 
||  เลคา รับ มงัเกซีอา แบธา กั้ด วฮี ||  ตลับา ปอซนั อากีอา บากี ยนิา รฮี ||  อจัยฺราอีล พเรสตา โฮซี อาย  ตอี ||  อาวณั 
ยาณ นา ซุใฉ่ ป่ีรี กะลี พฮี ||  กรู นิคุเท นานกา โอรัก สจั รฮี ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กา ซภั สะรีร แฮ ฮรั เราว ์รเฮอา ซภั 
อาแป ||  ฮรั กี กีมตั นา ปแว กิช แกฮ้ณั นา ยาแป ||  คุร ปัรซาดี ซาล่าฮีแอ ฮรั ปักตี ราแป ||  ซภั มนั ตนั ฮเรอา 
โฮยอา อหงัการฺ   กวาแป ||  ซภั กิช ฮรั กา เคลฺ แฮ คุรมุข กิแซ บุฉ่าอี ||๑๓||   ศโลก ม: ๑ ||  สฮนัซรั ทาน เด อินดรึ 



1009 

โรอายอา ||  ปะรัส ราม โรแว กัร๋ อายอา  ||  อแย โซ โรแว ป่ีเคอา คาย ||  แอซี   ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||  โรแว ราม 
นิกาลา เป่ยอา ||    
     
 ซีตา ลคัมณั วชุิร เกยอา ||  โรแว แดห์เซ็ร ลงักฺ กวาย || เยน็ ซีตา อาดี  ดอรู วาย ||  โรแวห์่ ปานเํดาว ์เป๋ย มะยรู || ยนิ 
แก สุอามี แร่ฮตั ฮดูร ||  โรแว ยนัเมยา โคย เกยอา ||  เอกี  การัณ ปาปี เป่ยอา ||  โรแวห์่ เซค มซาเอก็ ปีร ||  อนัตฺ กาล 
มตั ลาแก ป๋ีร ||  โรแวห์่ ราเย กนั ปราย ||  กัร๋ กัร๋ มาแกห์้ ป่ีเคอา ยาย ||  โรแวห์่ กิรปัน ซนัแจห์ ตัน๋ ยาย ||  ปันดิต 
โรแวห์่ กิอาน กวาย ||  บาลี โรแว น่าเฮ ปะตาร ||  นานกั ดุคีอา ซภั ซนัซาร ||  มนัเน เนา โซอี เยณ็ ยาย ||  ออรี กะรัม 
นา เลแค ลาย ||๑||   ม: ๒ ||  ยปั ตปั ซภั กิช มนัเนแอ อวรั การา ซภั บาด ||  นานกั มนัเนอา มนันีแอ บุฉ่ีแอ คุร 
ปัรสาด ||๒||   ปอรี ||  กายอา หนัสฺ ตุ๋ร เมล กรัแต เลค็ ปายอา ||  ซภั แม่ห์ กปัุต วรัตะดา คุรมุข ปรักทายอา ||  คุณ 
กาแว คุณ อุจแร คุณ ม่าเฮ สมายอา ||  สจัจี บาณี สจั แฮ สจั เมล มิลายอา ||  ซภั กิช อาเป   อาป แฮ อาเป   เดย ์
วเดอาอี ||๑๔||   ศโลก ม: ๒ ||  นานกั อนัถ่า โฮย แก รัตนา ปัรคณั ยาย ||  รัตนา ซาร นา ยาใณ อาแว   อาป ลคาย ||๑||  
ม: ๒ ||  รัตนา เกรี กทุลี รัตนี โคลี อาย  ||  วครั แต วณัยาเรอา ดุฮา รฮี สมาย ||  ยนิ คุณ ปัลแล นานกา มาณกั 
วณัแยห์่ เซอ ์||  รัตนา ซาร นา ยาณนี อนัเถ่ วแตห์้ โลย ||๒||   ปอรี ||  นอ ดรัวาเย กายอา โกท แฮ ดสัแว กุปัต รคีแย ||  
บะยรั กะปาท นา คุละนี คุร สบดั คุลีแย ||  อนัฮดั วาเย ตุ๋น วจัยฺเด คุร สบดั สุณีแย ||  เตต็ กทั อนัตรั จานณา กรั 
ปะกตั มิลีแย ||  ซภั แม่ห์ เอก วรัตะดา เยน็ อาเป   รจนั รจาอี ||๑๕||   ศโลก ม: ๒ ||  อนัเถ่ แก ร่าห์ ดะเซแอ อนัถ่า 
โฮย โซ ยาย ||  โฮย สุยาคา นานกา โซ เกว็ อุฉัร่ ปาย ||  อนัเถ่ เอห์้  นา อาคีอนั ยนิ มุค โลเอณ็ น่าเฮ ||  อนัเถ่ เซอี 
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นานกา คสัโมห์ กเุท ยา่เฮ ||๑||  ม: ๒ ||  ซาฮิบ อนัถ่า โย กีอา กเร สุยาคา โฮย ||  เยฮ่า ยาแณ เตโ้ฮ วรัแต เย โซ อาแค 
โกย ||  ยแิท โซ วสัตฺ นา ยาปัย อาเป   วรัโต ยาณ ||  นานกั กา้ฮกั เกว็ เลย สะแก  นา วสัตฺ ปะชาณ ||๒||  ม: ๒ ||  โซ 
เกว็ อนัถ่า อาคีแอ เย หุกแม่ห์ อนัถ่า โฮย ||  นานกั หุกมั นา บุใฉ่ อนัถ่า กะฮีแอ โซย ||๓||     
     
 ปอรี ||  กายอา อนัดรั กรั โกท แฮ ซภั ดิซนัตรั เดซา ||  อาเป   ตารี ลาอีอนั ซภั แม่ห์ ปัรเวซา ||  อาเป   สริสทฺ 
ซายอีนั อาป กปัุต รเคซา ||  คุร เซวา เต ยาเณอา สจั ปัรกะทีเอซา ||  ซภั กิช สจัโจ สจั แฮ คุร โซ่ฉ่ี ปาอี ||๑๖||   ศโลก 
ม: ๑ ||  ซาวณั ราต อะฮาร เดห์้ กาม กโรถ โดย เคต ||  ลบั วตัตรึ ดะโรก บีโอ ห่าลี ร่าฮกั เหต ||  ฮลั บีจาร วกิาร มณั 
หุกมี  คทัเท คาย ||  นานกั เลแค มงัเกแอ ออต ยเณดา ยาย ||๑||  ม: ๑ ||  ป๋อ โป๋ย ปวติ ปาณี สตั ซนัโตค บเลด ||  ฮลั 
หะเลมี ห่าลี จิต เจตา วตัตรึ วคัตฺ ซนัโญก ||  เนา บีจยฺ บคัศีส โบฮลั ดุนีอา สกลั ดะโรก ||  นานกั นดัรี กะรัม โฮย 
ยาแวห์ สกลั วโิยก ||๒||   ปอรี ||  มนัมุค โม่ห์ กบุาร แฮ ดูแย ป๋าย โบแล ||  ดูแย ป๋าย สดา ดุค แฮ เน็ต นีร วโิรแล ||  
คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มทั ตตั กะโด่แล ||  อนัตรั ปัรกาซ กทั จานณา ฮรั ลถ่า โทแล ||  อาเป   ปะรัม ปุหลายดา กิช 
แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑๗||   ศโลก ม: ๒ ||  นานกั จินตา มตั กแร่ห์ จินตา เตส็ ฮี เฮย ์||  ยลั แม่ห์ ยนัตฺ อุปายอนั ตินา เป๋ 
โรย ีเดย ์||  โอแท หทั นา จลัอี นา โก กิรัส กเรย ์||  ซอดา มูล นา โฮวยั นา โก เลย นา เดย ์||  ยอีา กา อาฮาร ญีอ ์
คาณา เอห์้ กเรย ์||  เวจ็ อุปาเอ ซายรา ตินา เป๋ ซาร กเรย ์||  นานกั จินตา มตั กแร่ห์ จินตา เตส็ ฮี เฮย ์||๑||   ม: ๑ ||  
นานกั เอห์้ ญีโอ มชัลี จ่ีวรั ตริสนา กาล ||  มนูอา อั้นถฺ นา เจใต ปแร อจินตา ยาล ||  นานกั จิต อเจต แฮ จินตา บะถ่า 
ยาย ||  นะดรั กเร เย อาปณี  ตา อาเป   เลย มิลาย ||๒||   ปอรี ||  เซ ยนั ซาเจ สดา สดา ยนีิ ฮรั รัส ปีตา ||  คุรมุข สจัจา 
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มนั วสัแซ สจั ซอดา กีตา ||  ซภั กิช กัร๋ ฮี ม่าเฮ แฮ วดัป่ากี ลีตา ||  อนัตรั ตริสนา มรั กอี ฮรั คุณ กาวตีา ||  อาเป   เมล 
มิลายอนั อาเป   เดย ์บุฉ่าอี ||๑๘||   ศโลก ม: ๑ ||  เวล ปินญายอา กตั วณุายอา ||  กทั กทุ กรั คุมบึ จรายอา ||  โล่ฮา 
วดัเฎ ดรัย ีปาเร ซูอี    ต่ากา ซีแว ||  เอว็ ปัต ปาที ซิพตี ซีแป นานกั ยวีตั ยแีว ||  โฮย ปุราณา กะปัร ปาแท ซูอี    ต่ากา 
กั้นแด ||  ม่าห์ ปัค เกห์้ จลัแล น่าฮี กะรี โม่ฮตั กิช ฮัน่แด ||    
     
 สจั ปุราณา โฮแว น่าฮี ซีตา กะเด นา ปาแท ||  นานกั ซาฮิบ สจัโจ สจัจา ติจรั ยาปี ยาแป ||๑||  ม: ๑ ||  สจั กี กาตี สจั 
ซภั ซาร ||  ก่ารัต เตส็ กี อปัร อปารฺ ||  สบัเด ซาณ รคาอี ลาย ||  คุณ กี เทแก เวจ็ สมาย ||  เตส็ ดา กธุา โฮแว เซค ||  
โล่ฮู ลบั นิกทา เวค ||  โฮย ฮลาล ลแก หกั ยาย ||  นานกั ดรั ดีดาร สมาย ||๒||  ม: ๑ ||  กมรั กะทารา บงักรุา บงัเก กา 
อสัวาร ||  กรับ นา กีแย นานกา มตั ศิร อาแว   ป๋ารฺ ||๓||   ปอรี ||  โซ สัตซงัคตั สบดั มิแล โย คุรมุข จลัแล ||  สัจ 
ติอ๋าเอน็ เซ สจัเจ ยนิ ฮรั ครัจ ตัน๋ ปัลแล ||  ปะกตั โซเฮน็ คุณ กาวเด คุรมตั อะจแล ||  รตนั บีจาร มนั วสัเซอา คุร แก 
สบดั ปะแล ||  อาเป   เมล มิลายดา อาเป   เดย ์วเดอาอี ||๑๙||  ศโลก ม: ๓ ||  อาซา อนัดรั ซภั โก โกย นิราซา โฮย ||  
นานกั โย มรั ยเีวอา แซ่ห์ลา อายอา  โซย ||๑||  ม: ๓ ||  นา กิช อาซา หทั แฮ เกว นิราซา โฮย ||  เกอา กเร เอห์้ บปัรี 
ยาน ํโป่ลาเอ โซย ||๒||  ปอรี ||  ตริก ยวีณั ซนัซาร สจัเจ นาม เบน็ ||  ปรัภ ดาตา ดาตาร เน่ห์จลั เอห์้ ตัน๋ ||  ซาส ซาส 
อาราเถ่  นิรมลั โซย ยนั ||  อนัตรัยามี อกมั รัสนา เอก ป๋ัน ||  เราว ์รเฮอา ซรับตั นานกั บลั ยาอี ||๒o||   ศโลก ม: ๑ ||  
ซรัวรั หนัสฺ ตุเร ฮี เมลา คสัแม เอแว ป่าณา ||  ซรัวรั อนัดรั ฮีรา โมตี โซ หนัซา กา คาณา ||  บกุลา กาก นา รฮี ซรัวรั 
เย โฮแว อตั เซอาณา ||  โอนา ริยกั นา ปัยโอ โอแท โอนาห์ โห่โร คาณา ||  สัจ กมาแณ สจัโจ ปาอีแอ กแูร กรูา 
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มาณา ||  นานกั เตน็ กอ สตัคุร มิเลอา ยนิา ตุเร ปอีอา ปัรวาณา ||๑||  ม: ๑ ||  ซาฮิบ เมรา อุยะลา เย โก จิต กเรย ์||  
นานกั โซอี เซวแีอ สดา สดา โย เดย ์||  นานกั โซอี เซวแีอ เยต็ เซเวแอ ดุค ยาย ||  เอากณุ วนัญนั คุณ รแวห์่ มนั ซุค 
วสัแซ อาย  ||๒||   ปอรี ||  อาเป   อาป วรัตะดา อาป ตารี ลาอีอนั ||  อาเป   ฮี อุปเดสฺดา คุรมุข ปะตีอาอีอนั ||  เอก็ 
อาเป   อุฉัร่ ปายอนั เอก็ ปักตี ลายอนั ||  ยสิ อาป บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี อาเป   นาย ลาอีอนั ||  นานกั นาม ติอ๋าอีแอ สจัจี 
วเดอาอี ||๒๑||๑||  ซุถ ||     
     
 รามกลี กี วาร แม่ห์ลา ๕          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๕ ||  แยซา สตัคุร สุณีดา แตโซ ฮี แม ดีธ ||  วชุิเรอา เมเล ประภู ฮรั ดรักา้ห์ กา บะซีธ ||  ฮรั นาโม มนัตรึ 
ดริรายดา กทัเท ห่อแม โรค ||  นานกั สัตคุร ตินา มิลายอา ยนิา ตุเร ปัยอา ซนัโญก ||๑||  ม: ๕ ||  เอก็ สะยณั ซภั 
สจัยะณา เอก็ แวรี ซภั วาด ||  คุร ปูแร เดคาเลอา เวณ็ นาแว ซภั บาด ||  ซากตั ดุระยนั ป่ัรเมอา โย ลเก ดูแย ซาดฺ ||  
ยนั นานกั ฮรั ปรัภ บุเฉ่อา คุร สตัคุร แก ปัรสาด ||๒||  ปอรี ||  ทะทณัฮาแร ทาท อาเป   ฮี ทะเทอา ||  อาเป   ปูรา 
ซ่าห์ อาเป   ฮี คะเทอา ||  อาเป   กรั ปาซารฺ อาเป   รังค ์ระเทอา ||  กดุรัต กีม นา ปาย อลคั บรัมห์เทอา ||  อะกมั 
อท่าห์ เบอนัตฺ ปแร ปัรเทอา ||  อาเป   วดั ปาตซ่าห์ อาป วยรีะเทอา ||  โกย นา ยาแณ กีม เกวดั มเทอา ||  สจัจา ซาฮิบ 
อาป คุรมุข ปัรกะเทอา ||๑||  ศโลก ม: ๕ ||  ซุณ      สะยณั ปรีตมั เมเรอา แม สตัคุร เดโฮ ดิคาล ||  ฮอ เตส็ เดวา มนั 
อาปณา เน็ต ฮิรแด รัคคา สะมาล ||  อิกสั สตัคุร บา้ห์รา ตริก ยวีณั ซนัซาร ||  ยนั นานกั สตัคุร ตินา มิลายโอน ยนิ 
สดั ฮี วรัแต นาล ||๑||  ม: ๕ ||  เมแร อนัตรั โลจา มิลณั กี เกว็ ปาวา ปรัภ โตเ้ฮ ||  โกอี แอซา      สะยณั โลร ลโฮ่ โย 
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เมเล ปรีตมั โม่ห์ ||  คุร ปูแร เมลายอา ยตั เดคา ตตั โซย ||  ยนั นานกั โซ ปรัภ เซเวอา เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ||๒||  
ปอรี ||  เดวณัฮาร ดาตาร กิต มุค ซาล่าฮีแอ ||  ยสิ รัคแค กิรปา ต๋าร ริยกั สมาฮีแอ ||  โกย นา กิส ฮี วสั ซภันา เอก็ ตัร๋ 
||  ปาเล บาลกั วาก เด แก อาป กรั ||  กรัดา อนดั บิโนด กิชู นา ยาณีแอ ||  สรับ   ต๋าร ซมัรัท ฮอ เตส็ กรุบาณีแอ ||  
กาอีแอ ราต ดินนัตฺ กาวณั โยเกอา ||  โย คุร กี แปรี ป้าเฮ ตินี ฮรั รัส โป่เกอา ||๒||  ศโลก ม: ๕ ||  ป่ีโรห์ โมกลาอี 
กีตีอนั ซภั รัคเค กทุาํแบ นาล ||  การัจ อาป สวาเรอนั  โซ ปรัภ สดา สะผาล ||  ปรัภ มาต ปิตา กนัธฺ ลายดา ลโฮเร 
บาลกั ปาล ||  ดยัอาล โฮย ซภั ญีอ ์ยนัตรึ ฮรั นานกั นะดรั นิฮาล ||๑||    
     
 ม: ๕ ||  เวณ็ ตุตถฺ โฮรฺ เย มงักะณา ศิร ดุคา แก ดุค ||  เดห์้ นาม ซนัโตคีอา อุตแร มนั กี ปุค ||  คุร วณั เตณ็ ฮเรอา 
กีเตอา นานกั เกอา มนุค ||๒||  ปอรี ||  โซ แอซา      ดาตาร มโน่ห์ นา วสีแร ||  กะรี นา โม่ฮตั จะซา เตส็ เบน็ นา 
สะแร ||  อนัตรั บา้ฮรั ซงัค ์เกอา โก ลุก กแร ||  ยสิ ปัต รัคแค อาป โซ เป่าวย์ลั ตแร ||  ปะกตั กิอานี ตปา ยสิ กิรปา 
กแร ||  โซ ปูรา ปัรถาน ยสิ โน บลั ตะแร ||  ยแิซห์ ยราเอ อาป โซอี อยรั ยแร ||  เตส็ ฮี มิเลอา สจั มนัตรึ คุร มนั 
ตะแร ||๓||  ศโลก ม: ๕ ||  ตัน๋ โซ ราก สุรังกเร อาลาปัต ซภั เตค็ ยาย ||  ตัน๋ โซ ยนัตฺ สุห่าวเร โย คุรมุข ยปัเด เนา ||  
ยนีิ เอก็ มนั เอก็ อราเถ่อา เตน็ สดั บลัฮาแร เยา ||  เตน็ กี ตู๋ร ฮมั บาชเด กรัมี ปัลแล ปาย ||  โย รัตเต รังค ์โควดิ แก 
ฮอ เตน็ บลัฮาแร เยา ||  อาคา บิรทา ญีอ ์กี ฮรั สะยณั เมโล่ห์ ราย ||  คุร ปูแร เมลายอา ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||  ยนั 
นานกั ปายอา อะกมั รูป อนตั นา กาฮู ยาย ||๑||  ม: ๕ ||  ตัน๋ โซ เวลา กะรี ตัน๋ ตัน๋ มูรัต ปัล ซาร ||  ตัน๋ โซ ดินสั 
ซนัโญกรา เยต็ ดิธา คุร ดรัซาร ||  มนั กีอา อิชา ปูรีอา ฮรั ปายอา อะกมั อปารฺ ||  ห่อแม ตุทา โม่ห์รา เอก็ สจั นาม 
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อาถารฺ ||  ยนั นานกั ลกา เซว ฮรั อุถะเรอา สกลั ซนัซาร ||๒||  ปอรี ||  ซิพตั สล่าฮณั ปะกตั วริะเล ดิตีอนั ||  ซอเป ยสิ 
ปันด๋าร เพร็ ปุช นา ลีตีอนั ||  ยสิ โน ลกา รังค ์เซ รังค ์รัตเตอา ||  โอนา อิโก นาม อถารฺ อิกา อุน  ปะเตอา ||  โอนา 
ปิแช ญกั ปุ่นแจ โป่กยั ||  โอนา เปอารา รับ โอน่าฮา โยกยั ||  ยสิ มิเลอา คุร อาย  เตน็ ปรัภ ยาเณอา ||  ฮอ บลัฮารี 
เตน็ เย คสัแม ป่าเณอา ||๔||  ศโลก ม: ๕ ||  ฮรั อิกแซ  นาล แม โดสฺตี ฮรั อิกแซ  นาล แม รังค ์||  ฮรั อิโก เมรา 
สจัยะโณ ฮรั อิกแซ  นาล แม ซงัค ์||  ฮรั อิกแซ  นาล แม โกสเท โม่ห์ แมลา กแร นา ป๋ังค ์||  ยาแณ บิรทา ญีอ ์กี 
กะเด นา โมแร รังค ์||  ฮรั อิโก เมรา มสลัตี ป่ันนณั กะรัน ซมัรัท ||  ฮรั อิโก เมรา ดาตาร แฮ ศิร ดาเตอา ญกั หทั ||  
ฮรั อิกแซ  ดี แม เทก แฮ โย ศิร ซภันา ซมัรัท ||  สตัคุร ซนัตฺ มิลายอา มสัตกั ตัร๋ แก หทั ||    
     
 วดัดา ซาฮิบ คุรู มิลายอา เยน็ ตาเรอา สกลั ยกตั ||  มนั กีอา อิชา ปูรีอา ปายอา ตุ๋ร ซนัโญก ||  นานกั ปายอา สจั นาม 
สดั ฮี โป่เก โปคค ์||๑||  ม: ๕ ||  มนัมุคา เกรี โดสฺตี มายอา กา ซนับนัถฺ  ||  เวคเดอา ฮี ปัจยฺ ยาน กะเด นา ปาเอน็ 
บนัถฺ ||  ยจิรั แปนนั คาวเนห์ ติจรั รัคคนั กั้นดฺ ||  เยต็ เดน็ กิช นา โฮวยั เตต็ เดน็ โบลนั กั้นถฺ ||  ญีอ ์กี ซาร นา ยาณนี 
มนัมุค อเกอานี อั้นถฺ ||  กรูา กั้นดฺ นา จลัอี จิกกรั ปะทรั บนัถฺ ||  อนัเถ่ อาป นา ยาณนี พะกรั ปิทนั ตัน่ถฺ ||  จู่แธ โม่ห์ 
ลปัทายอา ฮอ ฮอ กะรัต บิฮนัถฺ ||  กริปา กเร ยสิ อาปณี  ตุ๋ร ปูรา กะรัม กเรย ์||  ยนั นานกั เซ ยนั อุบเร โย สตัคุร 
สรัณ ปะเร ||๒||  ปอรี ||  โย รัตเต ดีดาร เซอี สจั หาก ||  ยนีิ ยาตา คซมั เกว็ ลภัแบ ตินา คาก ||  มนั แมลา เวการ 
โฮแว ซงัค ์ปาก ||  ดิแซ สจัจา แม่ฮลั คุแล ปะรัม ตาก ||  ยแิซห์ ดิคาเล แม่ฮลั เตส็ นา มิแล ตาก ||  มนั ตนั โฮย นิฮาล 
บินดกั นะดรั จาก ||  นอ เน็ถ นาม นิถาน คุร แก สบดั ลาก ||  ติแซ มิแล ซนัตฺ คาก มสัตกั ยแิซ ปาก ||๕||  ศโลก ม: 
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๕ ||  ฮรัณาคี ก ูสจั แวณ สุณาอี โย ตอ กเร อุถ่ารัณ  ||  ซุนดรั บจนั ตุม สุโณห์ ฉะบีลี เป็ร แตดา มนั ซาถ่ารัณ ||  
ดุระยนั เซตี เน่ห์ รจายโอ ดสั วคิา แม การัณ ||  อูณี น่าฮี จู่ณี น่าฮี น่าฮี กิแซ วิฮูณี ||  เป็ร แชล ฉะบีลา ฉดั กวายโอ 
ดุระมตั กะรัม วฮูิณี ||  นา ฮอ ปุลี นา ฮอ จุกี นา แม น่าฮี โดซา ||  เยต็ ฮอ ลาอี เตต็ ฮอ ลกี ตู ซุณ      สจั ซนัเดซา ||  
ซาอี โซห่ากณั ซาอี ป่ากณั แย เป็ร กิรปา ต่ารี ||  เป็ร ออกณั เตส็ เก ซภั กวาเอ กลั เซตี ลาย สวารี  ||  กรัมฮีณ ตัน๋ 
กแร เบนนัตี กดั นานกั อาแว   วารี ||  ซภั สุห่ากณั มาแณ่ห์ รลีอา เอก็ เดโวห์ ราต มุรารี ||๑||  ม: ๕ ||  กาเฮ มนั ตู 
โดลตา ฮรั มนัซา ปูรัณฮาร ||  สตัคุร ปุรัค ติอ๋าย ตู ซภั ดุค วซิารัณ ฮาร ||  ฮรั นามา อาราถ มนั ซภั เกล็วคิ ยา่เฮ วกิาร 
||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ รังค ์ลกา นิรังการ ||  โอนี  ฉะเดอา มายอา สุอาวรา ตัน๋ ซนัเจอา นาม อปารฺ ||  อะเธ่ แป้ฮรั 
อิกะแต ลิแว มนัเนน หุกมั อปารฺ ||    
     
 ยนั นานกั มงัแก ดาน เอก็ เดโฮ ดะรัส มนั เปอาร ||๒||  ปอรี ||  ยสิ ตู อาแวห์่ จิต เตส็ โน สดา ซุค ||  ยสิ ตู อาแวห์่ 
จิต เตส็ ยมั น่าเฮ ดุค ||  ยสิ ตู อาแวห์่ จิต เตส็ เก กาเรอา ||  ยสิ ดา กรัตา มิตรึ ซภั กาจยฺ สวาเรอา           ||  ยสิ ตู 
อาแวห์่ จิต โซ ปัรวาณ ยนั ||  ยสิ ตู อาแวห์่ จิต บฮุตา เตส็ ตัน๋ ||  ยสิ ตู อาแวห์่ จิต โซ วดั ปัรวาเรอา ||  ยสิ ตู อาแวห์่ 
จิต เตน็ กลุ อุถ่าเรอา ||๖||  ศโลก ม: ๕ ||  อนัดฺโรห์ อนันา บา้ห์โรห์ อนันา กรีู กรีู กาแว ||  เดฮี้ โต่แว จกักรึ บณาเอ 
มายอา โน บโฮ่ ต่าแว ||  อนัดรั แมลฺ นา อุตแร ห่อแม เพร็ เพร็ อาแว   ยาแว ||  นีด เวอาเปอา กาม ซนัตาเปอา 
มุคโคห์ ฮรั ฮรั กะห่าแว ||  แบสโน นาม กะรัม ฮอ ยกุตา โตห์ กเุท เกอา พลั ปาแว ||  หนัซา เวจ็ แบธา บกั นา 
บะณีอ ์เน็ต แบธา มชัชี โน ตารฺ ลาแว ||  ยา หนัสฺ สภา วจีาร กรั เดคนั ตา บกักา นาล โยร กะเด นา อาแว   ||  หนัซา 
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ฮีรา โมตี จุกณา บกั ดดัดา ป่าลณั ยาแว ||  อุดเรอา เวจารา บกลุา มตั โฮแว มนัญึ ลคาแว ||  เยต็ โก ลายอา เตต็ ฮี 
ลากา กิส โดส ดิแจ ยา ฮรั เอแว ป่าแว ||  สตัคุร ซรัวรั รัตนี ป่ัรปูเร ยสิ ปราปัต โซ ปาแว ||  ซิกข ์หนัสฺ ซรัวรั อิกะเธ 
โฮเอ สตัคุร แก หุกมาแว ||  รตนั ปะดารัท มาณกั ซรัวรั ป่ัรปูเร คาย ครัจ รเฮ่ โตท นา อาแว   ||  ซรัวรั หนัสฺ ดูรฺ นา 
โฮอี กรัเต เอแว ป่าแว ||  ยนั นานกั ยสิ แด มสัตกั ปาก ตุ๋ร ลิเคอา โซ ซิกข ์   คุรู แป้ห์ อาแว   ||  อาป ตเรอา กทุาํบฺ 
ซภั ตาเร สภา สริสทฺ ฉะดาแว ||๑||  ม: ๕ ||  ปันดิต อาคาเอ  บฮุตี ร่าฮี โกรัร โมธฺ ยเิน่ฮา ||  อนัดรั โม่ห์ เน็ต ปะรัม 
เวอาเปอา ติสทสั น่าฮี เดฮ้า ||  กรีู อาแว   กรีู ยาแว มายอา กี เน็ต โยฮ่า ||  สจั กะแฮ ตา โช่โฮ อาแว   อนัตรั บฮุตา 
โร่ฮา ||  เวอาเปอา ดุระมตั กบุุตถฺ กมุูรา มนั ลากา เตส็ โม่ฮา ||  ธกัแก เซตี ธกั รัล อายอา  ซาท เป๋ อิโก เยฮ่า ||  สตัคุร 
สะราพ นดัรี วจิโด กั้ดแด ตาน ํอุก้ฆรั อายอา  โล่ฮา ||  บโฮเตรี ทาอี รลาย รลาย ดิตา อุก้เรอา ปัรดา อะแก อาย  
คโล่ฮา ||  สตัคุร กี เย ซรัณี อาแว   เพร็ มนูโร่ห์ กนัจนั โฮอา ||  สตัคุร นิรแวร ปุตรึ สะตรึ สมาเน ออกณั กทัเท กเร 
ซุถ เดฮ้า ||  นานกั ยสิ ตุ๋ร มสัตกั โฮแว ลิเคอา เตส็ สตัคุร นาล สเน่ฮา ||    
     
 อมัฤต บาณี สตัคุร ปูเร กี ยสิ กิรปาล โฮแว เตส็ ริแด วเซฮา ||  อาวณั ยาณา เตส็ กา กะทีแอ สดา สดา ซุค โฮอา ||๒||  
ปอรี ||  โย ตุตถฺ ป่าณา ยนัตฺ โซ ตุตถฺ บุใฉ่ ||  โย ตุตถฺ ป่าณา ยนัตฺ โซ ดรักา้ห์ ซิใฉ่ ||  ยสิ โน เตรี นะดรั ห่อแม เตส็ 
กอี ||  ยสิ โน ตู ซนัตุสทฺ     กลัมลั เตส็ คอี ||  ยสิ แก สุอามี วลั นิรภอ โซ ไป๋ ||  ยสิ โน ตู กิรปาล สจัจา โซ เทอี ||  ยสิ 
โน เตรี เมยอา นา โป้แฮ อกัใน ||  เตส็ โน สดา ดยัอาล เยน็ คุร เต มตั ลอี ||๗||  ศโลก ม: ๕ ||  กรั กิรปา กิรปาล อาเป   
บคสั แล ||  สดา สดา ยปี เตรา นาม สตัคุร ปาย แป ||  มนั ตนั อนัตรั วสั ดูคา นาซ โฮย ||  หทั เดย ์อาป รัค เวอาแป 
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ป๋อ นา โกย ||  คุณ กาวา เดน็ แรณ เอแต กมั ลาย ||  ซนัตฺ ยนา แก ซงัค ์ห่อแม โรค ยาย ||  สรับ   นิรันตรั คซมั เอโก 
เราว ์รเฮอา ||  คุร ปัรซาดี สจั สจัโจ สจั ลเฮอา ||  ดยัอา กแร่ห์ ดยัอาล อปัณี ซิพตั เดโฮ ||  ดรัซนั เดค นิฮาล นานกั 
ปรีต เอห์้ ||๑||  ม: ๕ ||  เอโก ยปัปีแอ มแน ม่าเฮ อิกสั กี ซรัณาย ||  อิกสั เซ็ว กรั ปิระห์รี ดูย ีน่าฮี ยาย ||  อิโก ดาตา 
มงักีแอ ซภั กิช ปัลแล ปาย ||  มนั ตนั ซาส กิราส ปรัภ อิโก เอก็ ติอ๋าย ||  อมัฤต นาม นิถาน สจั คุรมุข ปายอา ยาย ||  
วดัป่ากี เต ซนัตฺ ยนั ยนิ มนั วธุา อาย  ||  ยลั ทลั มฮีอลั เราว ์รเฮอา ดูยา โกอี น่าเฮ ||  นาม ติอ๋าอี นาม อุจรา นานกั 
คซมั รยาย ||๒||  ปอรี ||  ยสิ โน ตู รัควาลา มาเร เตส็ กอณ ||  ยสิ โน ตู รัควาลา ยติา ติแน แป๋ณ ||  ยสิ โน เตรา องัค ์
เตส็ มุค อุยะลา ||  ยสิ โน เตรา องัค ์โซ นิรมะลี ฮูน ํนิรมะลา ||  ยสิ โน เตรี นะดรั นา เลคา ปุชีแอ ||  ยสิ โน เตรี คุซี 
เตน็ นอ เน็ถ ปุ่นจีแอ ||  ยสิ โน ตู ปรัภ วลั เตส็ เกอา โม่ห์ชนัดฺกี ||  ยสิ โน เตรี เมฮรั โซ เตรี บนัดิกี ||๘||  ศโลก 
แม่ห์ลา ๕ ||  โฮโอ กริปาล สุอามี เมเร ซนัตา ซงัค ์วฮิาเว ||  ตุตโถ่ห์ ปุเล เซ ยมั ยมั มรัเด เตน็ กะเด นา จุกนั ห่าเว  
||๑||  ม: ๕ ||  สตัคุร ซิมโร่ห์ อาปณา กทั เอาฆทั กทั ก่าท ||  ฮรั ฮรั นาม ยปันเตอา โกย นา บนัแถ่ วาท ||๒||  ปอรี ||    
     
 ติแท ตู ซมัรัท ยแิท โกย น่าเฮ ||  โอแท เตรี รัค อคันี อุดรั ม่าเฮ ||  ซุณ      แก ยมั แก ดูต นาย เตแร ฉดั ยา่เฮ ||  ป่อยลั 
บิคมั อสัค่าห์ คุร สบัดี ปารฺ ป้าเฮ ||  ยนิ โก ลกี เปอาส อมัฤต เซอ ์ค่าเฮ ||  กลั แม่ห์ เอโ้ฮ ปุน คุณ โควนิดฺ กา้ห์ ||  
ซภัแซ โน กิรปาล สะหม่าเล ซ่าห์ ซ่าห์ ||  บิรทา โกย นา ยาย เย อาแว   ตุตถฺ อา้ห์  ||๙||  ศโลก ม: ๕ ||  ดูยา เตส็ นา 
บุฉ่าเอห์ ปารบรัมห์ นาม เดโฮ อาถารฺ ||  อกมั อะโกจรั ซาเฮโบ ซมัรัท สจั ดาตาร ||  ตู เน่ห์จลั นิรแวร สจั สจัจา 
ตุตถฺ ดรับาร ||  กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  ปรัภ โฉด โฮรฺ เย มงักะณา ซภั บิเคอา รัส ชาร ||  เซ 
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ซุคีเอ สจั ซ่าห์ เซ ยนิ สจัจา บิวฮาร ||  ยนิา ลกี ปรีต ปรัภ นาม แซ่ฮจัยฺ ซุค ซาร ||  นานกั เอก็ อาราเถ่  ซนัตนั เรณาร 
||๑||  ม: ๕ ||  อนดั ซูค บิสราม เน็ต ฮรั กา กีรตนั กาย ||  อวรั เซอาณปั ชาด เดห์้ นานกั อุถฺรัส   นาย ||๒||  ปอรี ||  นา 
ตู อาแวห์่ วสั บฮุต กิณาวเณ ||  นา ตู อาแวห์่ วสั เบด ปราวเณ ||  นา ตู อาแวห์่ วสั ตีรัท นาอีแอ ||  นา ตู อาแวห์่ วสั 
ตัร่ตี ต่าอีแอ ||  นา ตู อาแวห์่ วสั กิแต เซอาณแป    ||  นา ตู อาแวห์่ วสั บฮุตา ดาน เด ||  ซภั โก เตแร วสั อะกมั 
อะโกจรา ||  ตู ปักตา แก วสั ปักตา ตาณ เตรา ||๑o||  ศโลก ม: ๕ ||  อาเป   แวด อาป นาราเอณ็ ||  เอห์้  แวด ญีอ ์กา 
ดุค ลาเอณ็ ||  คุร กา สบดั อมัฤต รัส คาเอณ็ ||  นานกั ยสิ มนั วสัแซ เตส็ เก ซภั ดูค มิทาเอณ็ ||๑||  ม: ๕ ||  หุกมั 
อุชแล หุกเม รแฮ่ ||  หุกเม ดุค ซุค ซมั  กรั สะแฮ ||  หุกเม นาม ยแป เดน็ ราต ||  นานกั ยสิ โน โฮแว ดาต ||  หุกมั 
มแร หุกเม ฮี ยแีว ||  หุกเม นานาห์ วดัดา ทีแว ||  หุกเม โศก ฮรัค อานนัดฺ ||  หุกเม ยแป นิโรถรั คุรมนัตฺ ||  หุกเม 
อาวณั ยาณ รฮาเอ ||  นานกั ยา โก ปักตี ลาเอ ||๒||  ปอรี ||  ฮอ เตส็ ด่าดี กรุบาณ เย เตรา เซวาดาร ||  ฮอ เตส็ ด่าดี 
บลัฮารฺ เย กาแว คุณ อปารฺ ||  โซ ด่าดี ตัน๋ ตัน๋ ยสิ โลเร นิรังการ ||  โซ ด่าดี ป่ากธั ยสิ สจัจา ดุอาร บาร ||  โอห์้ ด่าดี 
ตุตถฺ ติอ๋าย กลาเณ เดน็ แรณาร ||  มงัแก อมัฤต นาม นา อาแว   กะเด ฮาร ||  กะปัร โป่ยนั สจั แร่ห์ดา ลิแว ต๋าร ||  โซ 
ด่าดี คุณวนัตฺ ยสิ โน ปรัภ เปอาร ||๑๑||    
     
 ศโลก ม: ๕ ||  อมัฤต บาณี อเมว็ รัส อมัฤต ฮรั กา เนา ||  มนั ตนั ฮิรแด ซิมมรั ฮรั อาธ แป้ฮรั คุณ เกา ||  อุปเดส 
สุโณห์ ตุม คุรซิกโคห์ สจัจา เอแ้ฮ สุเอา ||  ยนมั ปะดารัท สพลั โฮย มนั แม่ห์ ลาเอห์้ เป๋า ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานดั      
กะหน่า ปรัภ ยปัเตอา ดุค ยาย ||  นานกั นาม ยปัต ซุค อูปแย ดรักา้ห์ ปาอีแอ เทา ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั นาม ติอ๋าอีแอ 
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คุร ปูรา มตั เดย ์||  ป่าแณ ยปั ตปั ซนัยฺโม ป่าแณ ฮี กั้ด เลย ์||  ป่าแณ โยน ปะหวา่อีแอ ป่าแณ บคสั กเรย ์||  ป่าแณ ดุค 
ซุค โป่กีแอ ป่าแณ กะรัม กเรย ์||  ป่าแณ มิที ซาจยฺ แก ป่าแณ โยต ตะเรย ์||  ป่าแณ โปคค ์โป่กายดา ป่าแณ มแน่ห์ 
กเรย ์||  ป่าแณ นรัก สุรัก ออตาเร ป่าแณ ตะรัณ ปะเรย ์||  ป่าแณ ฮี ยสิ ปักตี ลาเอ นานกั วริะเล เฮ ||๒||  ปอรี ||  
วเดอาอี สจัเจ นาม กี ฮอ ยวีา ซุณ      สุเณ ||  ปะซู เปรต อเกอาน อุถ่าเร  เอก็ คเณ ||  ดินสั แรณ เตรา เนา สดา สดั 
ยาปีแอ ||  ตริสนา ปุค วกิราล นาย เตแร ตร่าปีแอ ||  โรค โศก ดุค วนัแญ ยสิ เนา มนั วสัแซ ||  ติแซห์ ปราปัต ลาล 
โย คุร สบัดี รัสแซ ||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ เบอนัตฺ อุถ่ารัณ-ฮาเรอา ||  เตรี โซ่ภา ตุตถฺ สจัเจ เมเร เปอาเรอา ||๑๒||  ศโลก 
ม: ๕ ||  มิตรึ เปอารา นานกั ญี แม ฉดั กวายอา รังค ์กะซุ่มแภ ปุลี ||  ตอ สะยณั กี แม กีม นา ปอดี ฮอ ตุตถฺ เบน็ อดั  
นา แล่ห์ดี ||๑||  ม: ๕ ||  ซสั วริาเอณ็ นานกั ญีโอ ซะสุรา วาดี เยโธ ปอ ปอ ลู่แฮ ||  หะเภ ปัส ปุเณเด วตนั ยา แม 
สะยณั ตูแฮ ||๒||  ปอรี ||  ยสิ ตู วธุา จิต เตส็ ดะรัด นิวารโณ ||  ยสิ ตู วธุา จิต เตส็ กะเด นา ฮารฺโณ ||  ยสิ มิเลอา ปูรา 
คุรู โซ ซรัปัร ตารฺโณ ||  ยสิ โน ลาเอ สจั เตส็ สจั สะหม่าลฺโณ ||  ยสิ อายอา  หทั นิถาน โซ รเฮอา ป่าลโณ ||  ยสิ โน 
อิโก รังค ์ปะกตั โซ ยานโณ ||  โอห์้ ซภันา กี เรณ บิรฮี จารฺโณ ||  ซภั เตเร โจจยฺ วดิาณ ซภั เตรา การฺโณ ||๑๓||  
ศโลก ม: ๕ ||  อุสตตั นินดา นานกั ญี แม ฮภั วญาอี  โชเรอา ฮภั กิจฉฺ เตอากี ||  หะเภ ซาก กรูาเว ดิเธ ตอ ปัลแล 
แตแด ลากี ||๑||  ม: ๕ ||  พิระดี พิระดี นานกั ญีโอ ฮอ พาว ีทีอี บฮุต ดิซาวรั ปันถ่า ||  ตา ฮอ ซุค สุคาลี    สุตี ยา คุร 
เมล็ สะยณั แม ลถ่า ||๒||    
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 ปอรี ||  ซภัเภ ดุค ซยัตาป ยาน ํตุตโถ่ห์ ปุลีแอ ||  เย กีจนั ลคั อุปาว  ตาน ํกฮี นา กลีุแอ ||  ยสิ โน วิสแร เนา โซ 
นิรถนั กา้นดีํแอ ||  ยสิ โน วสิแร เนา โซ โยนี ฮ่านฎีํแอ ||  ยสิ คซมั นา อาแว   จิต เตส็ ยมั ดนัดฺ เด ||  ยสิ คซมั นา 
อาว ี    จิต โรคี เซ กะเณ ||  ยสิ คซมั นา อาว ี    จิต โซ คโร อหงัการีอา ||  โซอี โดเฮลา ญกั เยน็ เนา วซิารีอา ||๑๔||  
ศโลก ม: ๕ ||  แตดี บนัดสั แม โกย นา ดิธา ตู นานกั มนั ป่าณา ||  โก๋ล กไุหม เตส็ มิตรึ วโิจเล แย เมล็ กนัตฺ 
ปะชาณา ||๑||  ม: ๕ ||  ปาว สุห่าเว ยาน ํตอ เถร็ ยลุเด ศีสฺ        สุห่าวา จรัณี ||  มุค สุห่าวา ยาน ํตอ ยสั กาแว ญีโอ 
ปัยอา ตอ ซรัณี ||๒||  ปอรี ||  เมล็ นารี สตัซงัค ์มงัคลั กาวอีา ||  กัร๋ กา โฮอา บนัถาน บฮุร นา ต่าวอีา ||  บินธี ดุระมตั 
ดุรัต โซย กรูาวอีา ||  ซีลวนัตฺ ปัรถาน ริแด สจาวอีา ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก็ เอก็ รีตาวอีา ||  มนั ดรัซนั กี เปอาส จรัณ 
ดาซาวอีา ||  โซ่ภา บณี ซีการ คซมั ยาน ํราวอีา ||  มิลีอา อาย  ซนัโญก ยาน ํเตส็ ป่าวอีา ||๑๕||  ศโลก ม: ๕ ||  ฮภั คุณ 
แตเด นานกั ญีโอ แม ก ูทีเอ แม นิรคุณ เต เกอา โฮแว ||  ตอ เยวดั ดาตาร นา โกอี ยาจกั สดา ยาโจแว ||๑||  ม: ๕ ||  
เดห์้ ชินยดัรี อูณ  มะฉู่ณา คุร สะยณั ญีโอ ตะหร่ายอา ||  หะเภ ซุค สุเฮลรา สุตา ยติา ญกั สบายอา ||๒||  ปอรี ||  
วดัดา เตรา ดรับาร สจัจา ตุตถฺ ตะคตั ||  ศิร ซาฮา ปาตซ่าห์ เน่ห์จลั จอร ฉตั ||  โย ป่าแว ปารบรัมห์ โซอี สจั นิเอา ||  
เย ป่าแว ปารบรัมห์ นิทาเว มิแล เทา ||  โย กีนีห์ กรัตาร ซาอี ปะลี กลั ||  ยนีิห์ ปะชาตา คซมั เซ ดรักา้ห์ มลั ||  สฮี 
เตรา พรุมาน กิแน นา เพรีแอ ||  การัณ กรัณ กรีม กดุรัต เตรีแอ ||๑๖||  ศโลก ม: ๕ ||  โซย สุณนัดฺรี เมรา ตนั มนั 
มอลา นาม ยปันดะรี ลาลี ||  ป้ันถฺ ยลุนัดรี เมรา อนัดรั ธนัฎา คุร ดรัซนั เดค นิฮาลี ||๑||  ม: ๕ ||  หธั มนัฉ่าฮู แม 
มาณกั ลถ่า ||  มุล นา กิถ่า แม ก ูสตัคุร ดิตา ||  ดู๋นดฺ วญาอี  ทีอา ทิตา ||  ยนมั ปะดารัท นานกั ยติา ||๒||  ปอรี ||  ยสิ 
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แก มสัตกั กะรัม โฮย โซ เซวา ลากา ||  ยสิ คุร เมล็ กมลั ประกาเซอา โซ อนัเดน็ ยากา ||  ลกา รังค ์จรัณารบินดฺ ซภั 
ปะหราํ ป๋อ ป่ากา ||    
     
 อาตมั   ยติา คุรมะตี อากนัยตั ปากา ||  ยแิซห์ ติอ๋ายอา ปารบรัมห์ โซ กลั แม่ห์ ตากา ||  ซาถู่   ซงัคตั นิรมะลา อธัสธั 
มจัยฺนากา ||  ยสิ ปรัภ มิเลอา อาปณา โซ ปุรัค สป่ากา ||  นานกั เตส็ บลัฮารแณ ยสิ เอวดั ป่ากา ||๑๗||  ศโลก ม: ๕ ||  
ยาน ํเป็ร อนัดรั ตาน ํตัน๋ บา้ฮรั ||  ยาน ํเป็ร บา้ฮรั ตาน ํตัน๋ ม่าฮรั ||  เบน็ นาแว บโฮ่ เพร พิราฮรั ||  สตัคุร ซงัค ์
ดิคายอา ยา่ฮรั ||  ยนั นานกั สจัเจ สจั สมาฮรั ||๑||  ม: ๕ ||  อา้ฮรั ซภั กรัดา พิแร อา้ฮรั เอก็ นา โฮย ||  นานกั เยต็ 
อา้ฮรั ญกั อุถแร วริะลา บูแฉ่ โกย ||๒||  ปอรี ||  วดัดี ฮู วดัดา อปารฺ เตรา มรัตะบา ||  รังค ์ปรังค ์อเนก  นา ยาปันห์ 
กรัตะบา ||  ยอีา อนัดรั ญีโอ ซภั กิช ยาณลา ||  ซภั กิช เตแร วสั เตรา กัร๋ ปะลา ||  เตแร กัร๋ อานนัดฺ วถ่าอี ตุตถฺ กัร๋ ||  
มาณ แม่ห์ตา เตจยฺ อาปณา อาป ยรั ||  สรับ   กะลา ป่ัรปูร ดิแซ ยตั กะตา ||  นานกั ดาซนั ดาส ตุตถฺ อาแก บินวะตา 
||๑๘||  ศโลก ม: ๕ ||  ฉตัตฺเร บายาร โซ่ฮนั เวจ็ วปารีเอ ||  วครั เห็ก อปารฺ นานกั คทัเท โซ ตะณี ||๑||  แม่ห์ลา ๕ ||  
กะบีรา ฮมัรา โก นฮี ฮมั กิส ฮู เก น่าเฮ ||  เยน็ เอห์้ รจนั รจายอา เตส็ ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒||  ปอรี ||  สพัเลว็ บิรัค 
สุห่าวรา  ฮรั สพลั อมัฤตา ||  มนั โลแจ อุนห์  มิลณั โก เกว็ วนัแญ กิตา ||  วรันา เจห์้นา บา้ห์รา โอห์้ อกมั อยติา ||  
โอห์้ เปอารา ญีอ ์กา โย โคแลห์ ปิตา ||  เซวา กรี ตุซารีอา แม ดะเซโฮ มิตา ||  กรุบาณี วนัญา วารแณ บเล บลั กิตา ||  
ดะซนั ซนัตฺ เปอาเรอา สุโณห์ ลาย จิตา ||  ยสิ ลิเคอา นานกั ดาส เตส็ เนา อมัฤต สตัคุร ดิตา ||๑๙||  ศโลก แม่ห์ลา ๕ 
||  กะบีร ตัร่ตี ซ่าถ กี ตสักรั แบแซ่ห์ กา้ห์ ||  ตัร่ตี ป๋ารฺ นา เบอาปัย อุน  โก ล่าฮู ล่าเฮ ||๑||  แม่ห์ลา ๕ ||  กะบีร จาวลั 
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การฺเณ ตุค โก โม่ห์ลี ลาย ||  ซงัค ์กซุงักี แบสเต ตบั ปูเช ตะรัม ราย ||๒||  ปอรี ||  อาเป   ฮี วดั ปัรวาร อาป อิกาตีอา ||  
อาปณี  กีมตั อาป อาเป   ฮี ยาตีอา ||  ซภั กิช อาเป   อาป อาป อุปันเนอา ||  อาปณา กีตา อาป อาป วรันเนอา ||  ตัน๋ 
โซ เตรา ทาน ยแิท ตู วธุา ||    
     
 ตัน๋ โซ เตเร ปะกตั ยนีิห์ สจั ตูน ํดิธา ||  ยสิ โน เตรี ดยัอา สล่าเฮ โซย ตุตถฺ ||  ยสิ คุร เป่เท นานกั นิรมลั โซอี ซุถ 
||๒o||  ศโลก ม: ๕ ||  พรีดา ปู๋ ม รังกาวลี มัน่ฉฺ วซูิลา บาก ||  โย นรั ปีร นิวาเยอา ตินาห์ อนัจฺ นา ลาก ||๑||  ม: ๕ ||  
พรีดา อุมรั สุห่าวรี ซงัค ์สุวนันรี เดห์้ ||  วริะเล เกอี ปาอีอนัห์ ยนิาห์ เปอาเร เน่ห์ ||๒||  ปอรี ||  ยปั ตปั ซนัยมั      
ดยัอา ตะรัม ยสิ เดห์้ โซ ปาเอ ||  ยสิ บุฉ่าเอห์ อคนั อาป โซ นาม ติอ๋าเอ ||  อนัตรัยามี อะกมั ปุรัค เอก็ ดริสทฺ ดิคาเอ 
||  ซ่าถซงัคตั แก อาสฺแร ปรัภ เซ็ว รังค ์ลาเอ ||  ออกณั กทั มุค อุยะลา ฮรั นาม ตราเอ ||  ยนมั มรัณ ป๋อ กะเทโอน 
เพร็ โยน นา ปาเอ ||  อั้นถฺ กปู เต กา้ดิอนั ลรั อาป พราเอ ||  นานกั บคสั มิลายอนั รัคเค กลั ลาเอ ||๒๑||  ศโลก ม: ๕ 
||  โมฮบับตั ยสิ คุดาย ดี รัตตา รังค ์จะลูล ||  นานกั วริะเล ปาอีแอห์ เตส็ ยนั กีม นา มูล ||๑||  ม: ๕ ||  อนัดรั วถ่ิา สจั 
นาย บา้ฮรั ป๋ี สจั ดิโธม ||  นานกั รเวอา ฮภั ทาย วณั ตริณ ตริภวณั โรม ||๒||  ปอรี ||  อาเป   กีโต รจนั อาเป   ฮี 
รัตเตอา ||  อาเป   โฮยโอ เอก็ อาเป   บโฮ่ ปะเตอา ||  อาเป   ซภันา มัน่ฉฺ อาเป   บา้ห์รา ||  อาเป   ยาแณห์ ดูรฺ อาเป   ฮี 
ยา่ห์รา ||  อาเป   โฮแวห์่ กปัุต อาเป   ปัรกะทีแอ ||  กีมตั กิแซ นา ปาย เตรี ทะทีแอ ||  แกฮ้รั กมัภีร อท่าห์ อปารฺ 
อะกณตั ตูน ํ||  นานกั วรัแต เอก็ อิโก เอก็ ตูน ํ||๒๒||๑||๒||  ซุถ ||     
 รามกลี กี วาร    ราย บลัวนัดฺ ตะทา สแต ดูม อาคี  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เนา กรัตา กาดรั กเร เกว็ โบลฺ โฮแว โยคีวแด ||  เด กนุา สตั แป๋ณ ปะหราว แฮ ปารังกตั ดาน ปรีวแด ||  นานกั ราจยฺ 
จลายอา สจั โกท สตาณี นีว แด ||  แล่ห์เณ ตะเรโอน ฉตั ศิร กรั ซิพตี อมัฤต ปีวแด ||  มตั คุร อาตมั เดว ดี คะรัก โยรฺ 
ปราโกย ญีอ ์แด ||  คุร เจเล แร่ห์ราส กีอี นานกั สลามตั ทีวแด ||  แซ่ห์ ทิกา ดิโตส ยวีแด ||๑||  แล่ห์เณ ดี เพราอีแอ 
นานกา โดฮี คทีแอ ||  โยต โอฮ้า   ยกุตั ซาย แซ่ห์ กายอา เพร ปัลทีแอ ||  จุแหล่ โซ ฉตั นิรันยฺนี มลั ตะคตั แบธา คุร 
หะทีแอ ||  กแร่ห์ เย คุร พรุมายอา เซ็ล โยก อลูณี จทัทีแอ ||    
     
 ลงักรั จลัแล คุร สบดั ฮรั โตท นา อาว ี    คทีแอ ||  ครัเจ ดิต คะซมั ดี อาป แค่ห์ดี แครฺ ดบัทีแอ ||  โฮแว ซิพตั คะซมั 
ดี นูร  อรัโซห์  กรุโซห์ จทัทีแอ ||  ตุตถฺ ดิเธ สจัเจ ปาตซ่าห์ มลั ยนมั ยนมั ดี กะทีแอ ||  สจั เย คุร พรุมายอา เกว็ เอคู 
โบโล่ห์ หะทีแอ ||  ปุตรี กอล นา ปาเลโอ กรั ปีโรห์ กนัห์ มุระทีแอ ||  ดิล โคแท อากี พิรันห์ บนัห์ ป๋ารฺ อุจาเอน็ห์ 
ฉะทีแอ ||  เยน็ อาคี โซอี กเร เยน็ กีตี ติแน ทะทีแอ ||  กอณ ห่าเร เกน็ อุวทัทีแอ ||๒||  เยน็ กีตี โซ มนัณา โก ซาลฺ 
เยวาเฮ ซาลี       ||  ตะรัม ราย แฮ เดวตา แล กลา กเร ดะลาลี ||  สตัคุร อาแค สจัจา กเร ซา บาต โฮแว ดรัฮาลี ||  คุร 
องัคดั ดี โดฮี พิรี สจั กรัแต บนัถฺ บฮาลี ||  นานกั กายอา ปะลทั กรั มลั ตะคตั แบธา แซ ดาลี ||  ดรั เซเว อุมตั  ครี 
มสกัแล โฮย ยงักาลี ||  ดรั ดรัเวส คะซมั แด นาย สจัแจ บาณี ลาลี ||  บลัวนัดฺ คีว ีเนก ยนั ยสิ บฮุตี เชา ปัตราลี ||  
ลงักรั ดอลตั วนัดีแอ รัส อมัฤต คีร กิอ่าลี ||  คุรซิกคา เก มุค อุยะเล มนัมุค ทีเอ ปราลี ||  เปย กะบูล คะซมั นาล ยาน ํ
ก๋าล มรัดี ก่าลี ||  มาตา คีว ีสะโฮ โซย เยน็ โกย อุธาลี ||๓||  โฮเรนโํอ กงัค ์วฮาอีดา ดุนิอาอี อาแค เก กิโอน ||  นานกั 
อีซรั ยกันาท อุแจห์ดี  แวณ วริะเกโอน ||  มาถ่าณา ปัรบตั กรั เนตรึ บาสกั สบดั ริระเกโอน ||  จอแดห์ รตนั 
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นิกาลิอนั กรั อาวา  กอณ จิลกิโอน ||  กุดรัต แอห์้ เวคาลีอนั เยณ็ แอวดั     เป็ด ธิณเกโอน ||  แล่ห์เณ ตะเรโอน ฉะตรู 
ศิร อสัมาน กิอารา ฉิกิโอน ||  โยต สมาณี  โยต ม่าเฮ อาป อาแป เซตี มิเกโอน ||  ซิคาน ํ ปุตราน ํโก่ค แก ซภั อุมตั  
เวโค่ห์ เย กิโอน ||  ยาน ํสุโถสฺ ตาน ํแล่ห์ณา ทิกิโอน ||๔||  เพร วซายอา เพรฺอาณ สตัคุร คาดูร ||  ยปั ตปั ซนัยมั      
นาล ตุตถฺ โฮรฺ มุจ กรูร ||  ลบั วณ่ิาเฮ มาณซา เยว็ ปาณี บรู ||  วรัแฮ ดรักา้ห์ คุรู กี กดุรัตี นูร ||  เยต็ โซ หาท นา ลภัอี 
ตูน ํโอห์้ ธะรูร ||  นอ เน็ถ นาม นิถาน แฮ ตุตถฺ เวจ็ ป่ัรปูร ||  นินดา เตรี โย กเร โซ วนัแญ จูร ||  เนแร ดิแซ มาต โลก 
ตุตถฺ ซุแฉ่ ดูร ||  เพร วซายอา เพรฺอาณ สตัคุร คาดูร ||๕||    
     
 โซ ทิกา โซ แบห์้ณา โซอี ดีบาณ ||  เปอู ดาเด เยเวฮ่า โปตา ปัรวาณ ||  เยน็ บาสกั เนตแร กะเตอา กรั เน่ฮี ตาณ || 
เยน็ สมุนดฺ วโิรเลอา กรั เมรฺ มะถาณ ||  จอแดห์ รตนั นิกาลิอนั กีโตน จานาณ ||  โก่รา กีโต แซ่ฮจัยฺ ดา ยตั กีโอ 
ปลาณ ||  ตะณคั จรายโอ สตั ดา ยสั หนัดา บาณ ||  กลั เวจ็ ตู๋ อนัถารฺ ซา จเรอา แร ป๋าณ ||  สแตห์ เคต ยมายโอ 
สแตห์ ชาวาณ ||  เน็ต รโซอี เตรีแอ กิโอ แมดา คาณ ||  จาเร กนุดาน ํซุฉ่ีโอส มนั แม่ห์ สบดั ปัรวาณ ||  อาวา  กอณ 
นิวาเรโอ กรั นะดรั นีซาณ ||  ออตะเรอา ออตาร แล โซ ปุรัค สุยาณ ||  จะครั เวา นา โดลยั ปัรบตั เมราณ ||  ยาแณ 
บิรทา ญีอ ์กี ยาณี ฮู ยาณ ||  เกอา ซาล่าฮี สจัเจ ปาตซ่าห์ ยาน ํตู ซุฆรั สุยาณ ||  ดาน เย สตัคุร ป่าวซี โซ สเต ดาณ ||  
นานกั หนัดา ฉะตรู ศิร อุมตั  แฮราณ ||  โซ ทิกา โซ แบห์้ณา โซอี ดีบาณ ||  เปอู ดาเด เยเวฮ่า โปตรา ปัรวาณ ||๖||  
ตัน๋ ตัน๋ รามดาสฺ คุร เยน็ ศิเรอา    ติแน สวาเรอา           ||  ปูรี โฮอี กรามาต อาป ศิรยณัฮาแร ต่าเรอา ||  ซิกคี   อแต 
ซงัคตี ปารบรัมห์ กรั นมสักาเรอา ||  อะทลั อท่าห์ อโตลฺ ตู เตรา อนัตฺ นา ปาราวาเรอา ||  ยนีิห์ ตูน ํเซเวอา เป๋า กรั เซ 
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ตุตถฺ ปารฺ อุตาเรอา ||  ลบั โลภ กาม กโรถ โม่ห์ มาร กั้ดเด ตุตถฺ สปัรวาเรอา ||  ตัน๋ โซ เตรา ทาน แฮ สจั เตรา 
แปสฺกาเรอา ||  นานกั ตู แล่ห์ณา ตูแฮ คุร อมรั ตู วจีาเรอา ||  คุร ดิธา ตาน ํมนั ซาถ่าเรอา ||๗||  จาเร ยาเก จะโฮ่ ยกีุ 
ปันจาเอณ็ อาเป   โฮอา ||  อาปีแนห์     อาป ซาเยโอน       อาเป   ฮี ถ ํ้าห์ คโลอา ||  อาเป   ปะที กะลมั อาป อาป 
ลิคณัฮารา โฮอา ||  ซภั อุมตั  อาวณั ยาวณี อาเป   ฮี นวา นิโรอา ||  ตะคตั แบธา อรัยนั คุรู สตัคุร กา คิแว จนัโดอา ||  
อุควะโณห์ แต อาทวฺแณห์ จะโฮ่ จกักี กีอนั โลอา ||  ยนีิห์ คุรู นา เซเวโอ มนัมุคา ปัยอา โมอา ||  ดูณี จอณี กรามาต 
สจัเจ กา สจัจา โด่อา ||  จาเร ยาเก จะโฮ่ ยกีุ ปันจาเอณ็ อาเป   โฮอา ||๘||๑||     
 รามกลี บาณี ปักตา กี ||  กะบีร ญีโอ     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  กายอา กลาลนั ลาฮนั เมโล คุร กา สบดั กรุ 
กีน เร ||    
     
 ตริสนา กาม กโรถ มดั มตัซรั กาท กาท กสั ดีน เร ||๑||  โกอี แฮ เร ซนัตฺ แซ่ฮจัยฺ ซุค อนัตรั ยา โก ยปั ตปั เดว็ 
ดะลาลี เร ||  เอก บูนดฺ ป๋ัร ตนั มนั เดโว โย มดั เดย ์กลาลี เร ||๑|| รเฮา ||  ปะหวนั จตุร ดสั ป่าธี กีนีห์ บรัมห์ อคนั ตนั 
ยารี เร ||  มุดรา มดกั แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น ลากี ซุคมนั โปจนัห์ห่ารี เร ||๒||  ตีรัท บะรัต เนม สุจ ซนัยมั เราว ์ซสั แกห์้แน เดว็ 
เร ||  สุรัต เปอาล ซุถ่า รัส อมัฤต เอห์้ มฮ่า รัส เป็ว เร ||๓||  นิฉรั ต๋าร โจแอ อตั นิรมลั เอห์้  รัส มนูอา ราโต เร ||  
แกห์้ กะบีร สกัเล มดั ชูเช เอแ้ฮ มฮ่า รัส ซาโจ เร ||๔||๑||  กรุ กรั กิอาน คิอ๋าน กรั มฮูอา ป๋อ ป่าธี มนั ต่ารา ||  ซุคมนั 
นารี แซ่ฮจัยฺ สมานี ปีแว ปีวนัฮารา ||๑||  ออถู่ เมรา มนั มตัวารา ||  อุนมดั จดัดา้ มดนั รัส จาเคอา ตริภวนั เป่ยอา 
อุเยอารา ||๑|| รเฮา ||  โดย ปุร โยรฺ ระส่าอี ป่าธี ปีโอ มฮ่า รัส ป่ารี ||  กาม กโรถ โดย กีเอ ยเลตา ชูท กอี ซนัซารี ||๒||  
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ประกทั ประกาซ กิอาน คุร กมัมิต สตัคุร เต ซุถ ปาอี ||  ดาส กะบีร ตาส มดั มาตา อุจกั นา กบัฮู ยาอี ||๓||๒||  ตูน ํ
เมโร เมรฺ ปัรบตั สุอามี โอท กะฮี แม เตรี ||  นา ตุม โดโลห์ นา ฮมั กิระเต รัค ลีนี ฮรั เมรี ||๑||  อบั ตบั ยบั กบั ตุฮี ตุฮี 
||  ฮมั โตอ ์ปัรสาด ซุคี สดั ฮี ||๑|| รเฮา ||  โตเร ปะโหร่เซ มกัฮรั บะเซโอ เมเร ตนั กี ตะปัต บุฉ่าอี ||  แป้ห์เล ดรัซนั 
มกัฮรั ปายโอ พนุ กาซี บะเซ อาอี  ||๒||  แยซา มกัฮรั แตซี กาซี ฮมั เอแก กรั ยานี ||  ฮมั นิรถนั เยว็ เอห์้ ตัน๋ ปายอา 
มรัเต พทู กมุานี ||๓||  กแร กมุาน จุแภห์ เตส็ ซูลา โก กา้ดนั โก น่าฮี ||  อแย โซ โจภฺ้ โก บิลลั บิลาเต นรัเก โก๋ร 
ปะจาฮี ||๔||  กวนั นรัก เกอา สุรัก บิจารา ซนัตนั โดอู ราเด ||  ฮมั กาฮู กี กาณ นา กั้ดเต อปัเน คุร ปัรซาเด ||๕||  อบั 
ตอ ยาย จดัเด ้ซิงฆาซนั มิเล แฮ ซาเร็งปานี ||  ราม กะบีรา เอก เป๋ย แฮ โกย นา สะแก  ปะชานี ||๖||๓||  ซนัตา มาโน 
ดูตา ดาโน เอห์้  กทุวารี เมรี ||  ดิวสั แรน เตเร เปา ปโลโซ เกศ จะวรั กรั เพรี ||๑||  ฮมั กกูรั เตเร ดรับาร ||  ป่อแกห์ 
อาแก บดนั ปซารฺ ||๑|| รเฮา ||    
     
 ปูรับ ยนมั ฮมั ตุมห์เร เซวกั อบั ตอ มิเทอา นา ยาอี ||  เตเร ดุอาแร ตุ๋น แซ่ฮจัยฺ กี มาแท เมเร ดะกาอี ||๒||  ดาเก โฮเอ 
โซ รัน แม่ห์ ยแูฉ่ห์ เบน็ ดาเก ปัก ยาอี ||  ซาถู่   โฮย โซ ปะกตั ปะชาแน ฮรั เลย คยาแน ปาอี ||๓||  โกธเร แม่ห์ โกธรี 
ปะรัม โกธี บีจาร ||  คุร ดีนี บสัตฺ กะบีร โก เลโวห์่ บสัตฺ สะหมารฺ ||๔||  กะบีร ดีอี ซนัซาร โก ลีนี ยสิ มสัตกั ปาก ||  
อมัฤต รัส เยน็ ปายอา เทร็ ตา กา โซหาก ||๕||๔||  เยห์่ มุค เบด กายตะรี นิกแซ โซ เกว็ บรัมห์มนั บิซรั กแร ||  ยา แก 
ปาย ยกตั ซภั ลาแก โซ เกว็ ปันดิต ฮรั นา กะแฮ ||๑||  กาเฮ เมเร บามนัห์ ฮรั นา กแฮ่ ||  ราม นา โบแล่ห์ ปาเด โดยกั 
ปะแรห์ ||๑|| รเฮา ||  อาปัน อูจ นีจ กัร๋ โป่ยนั หะเธ กะรัม กรั อุดรั ปะแรห์ ||  จอดสั อมาวสั รัจ รัจ มานแํกห์้ กรั ดีปัก 
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แล กปู ปะแร่ห์ ||๒||  ตูน ํบรัมห์มนั แม กาซีก ยลุฮา โม่ห์ โตเ้ฮ บราบรี แกเซ แก บแนห์ ||  ฮมัเร ราม นาม แกห์้ 
อุบเร เบด ปะโหร่เซ ปานเํด ดูบ มแร่ห์ ||๓||๕||  ตรัวรั เอก อนนัตฺ ดาร ซาคา โปฮปั ปัตตรึ รัส ปะรีอา ||  เอห์้  อมัฤต 
กี บารี แฮ เร เตน็ ฮรั ปูแร กรีอา ||๑||  ยานี ยานี เร รายา ราม กี กะห่านี ||  อนัตรั โยต ราม ปัรกาซา คุรมุข บิรแล ยานี 
||๑|| รเฮา ||  ปะห์วรั เอก โปฮปั รัส บีถ่า บาแร่ห์ เล อุร ตะเรอา ||  โซแร่ห์ มะเถ่ ปวนั จะโก่เรอา อากาเซ พรั พเรอา 
||๒||  แซ่ฮจัยฺ ซุน เอก็ บิรวา อุปเยอา ตัร่ตี ยลัฮรั โซเคอา ||  แกห์้ กะบีร ฮอ ตา กา เซวกั เยน็ เอห์้ บิรวา เดเคอา 
||๓||๖||  มุนดรา โมน ดยัอา กรั โจ่ลี ปัตตรึ กา กแร่ห์ บีจาร เร ||  คินทา เอห์้ ตนั ซีโอ อปันา นาม กะโร อาถารฺ เร ||๑||  
แอซา      โยก กมาโวห์ โยกี ||  ยปั ตปั ซนัยมั      คุรมุข โป่กี ||๑|| รเฮา ||  บุตถฺ บิปูต จดัด่าโว อปันี     ซิงกี สุรัต 
มิลาอี ||  กรั แบราก พิโร ตนั นกัรี มนั กี กิงคุรี บยาอี ||๒||  ปันจฺ ตตั แล ฮิรแด ราโค่ห์ รแฮ่ นิราลมั ตารี ||  แกฮ้ตั 
กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ ตะรัม ดยัอา กรั บารี ||๓||๗||  กวนั กาจยฺ ศิรฺเย ญกั ป่ีตรั ยนมั กวนั พลั ปายอา ||  เป๋าว ์เน็ถ 
ตรัน ตารัน จินตามนั เอก็ นิมคั นา เอห์้ มนั ลายอา ||๑||    
     
 โคบินดฺ ฮมั แอเซ อปัราถ่ี ||  เยน็ ปรัภ ญีโอ เป็นดฺ ทา ดีอา เตส็ กี เป๋า ปะกตั นฮี ซาถ่ี ||๑|| รเฮา ||  ปัร ตัน๋ ปัร ตนั ปัร 
ตี นินดา ปัร อปับาด นา ชูแท ||  อาวา  กะวนั โหต แฮ พนุ พนุ เอห์้ ปัรซงัค ์นา ตูแท ||๒||  เยห์่ กัร๋ กะทา โหต ฮรั 
ซนัตนั เอก็ นิมคั นา กีโนห์ แม เพรา ||  ลาํปัท โจร ดูต มตัวาเร เตน็ ซงัค ์สดา บเซรา ||๓||  กาม กโรถ มายอา มดั 
มตัซรั เอ ซมัแป โม ม่าฮี ||  ดยัอา ตะรัม อรั คุร กี เซวา เอ สุปนนัตรั น่าฮี ||๔||  ดีน ดยัอาล กริปาล ดะโมดรั ปะกตั 
บะชลั แป๋ ห่ารี ||  แกฮ้ตั กะบีร ป๋ีร ยนั ราโค่ห์ ฮรั เซวา กะโร ตุหม่ารี ||๕||๘||  เยห์่ ซิมรัน โฮย มุกตั ดุอาร ||  ยา่เฮ 
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แบกนุธฺ นฮี ซนัซาร ||  นิรภอ แก กัร๋ บยาแวห์่ ตูร ||  อนัฮดั บแยห์่ สดา ป่ัรปูร ||๑||  แอซา      ซิมรัน กรั มนั ม่าเฮ ||  
เบน็ ซิมรัน มุกตั กตั น่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  เยห์่ ซิมรัน น่าฮี นนัการ ||  มุกตั กแร อุตแร บโฮ่ ป๋ารฺ ||  นมสัการ กรั ฮิรแด 
ม่าเฮ ||  เพร็ เพร็ เตรา อาวนั น่าเฮ ||๒||  เยห์่ ซิมรัน กแร่ห์ ตู เกลฺ ||  ดีปัก บานถฺํ ตะเรโอ เบน็ เตลฺ ||  โซ ดีปัก อะมรัก 
ซนัซาร ||  กาม กโรถ บิค กา้ดีเล มาร ||๓||  เยห์่ ซิมรัน เตรี กตั โฮย ||  โซ ซิมรัน รัค กนัธฺ โปรย ||  โซ ซิมรัน กรั นฮี 
ราค อุตาร ||  คุร ปัรซาดี อุตแรห์ ปารฺ ||๔||  เยห์่ ซิมรัน น่าฮี โตเฮ กาน ||  มนัดรั โซแวห์่ ปะทมับรั ตาน ||  เซจยฺ 
สุคาลี    บิกแซ ญีโอ ||  โซ ซิมรัน ตู อนัเดน็ ปีโอ ||๕||  เยห์่ ซิมรัน เตรี ยาย บลาย ||  เยห์่ ซิมรัน ตุจฉฺ โป้แฮ นา มาย ||  
ซิมมรั ซิมมรั ฮรั ฮรั มนั กาอีแอ ||  เอห์้ ซิมรัน สตัคุร เต ปาอีแอ ||๖||  สดา สดา ซิมมรั เดน็ ราต ||  อูธตั แบธตั ซาส 
กิราส ||  ยาก โซย ซิมรัน รัส โปคค ์||  ฮรั ซิมรัน ปาอีแอ ซนัโญก ||๗||  เยห์่ ซิมรัน น่าฮี ตุจฉฺ ป๋ารฺ ||  โซ ซิมรัน ราม 
นาม อถารฺ ||  แกห์้ กะบีร ยา กา นฮี อนัตฺ ||  เตส็ เก อาเก ตนัตฺ นา มนัตฺ ||๘||๙||    
 รามกลี กัร๋ ๒ บาณี กะบีร ญี กี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  บนัถจั บนัถัน่ ปายอา ||  มุกแต คุร อนลั บุฉ่ายอา ||    
     
 ยบั นคั ซิกข ์เอห์้ มนั จีนาห์ ||  ตบั อนัตรั มยนั กีนาห์ ||๑||  ปวนัปัต อุนมนั แร่ฮนั คะรา ||  นฮี มิรัต นา ยนมั ยรา 
||๑|| รเฮา ||  อุลที เล สะกตั สห่ารัง ||  แปซีเล กะกนั มะฉ่ารัง ||  เบถ่ีอฺเล จกักรึ ปุองักา ||  เป่ทีอฺเล ราย นิซงักา ||๒||  
จูกีอะเล โม่ห์ เมยอาซา ||  ซสั กีโน ซูร กิราซา ||  ยบั กมุภกั ป่ัรปุร ลีณา ||  แตห์้ บาเย อนัฮดั บีณา ||๓||  บกัแต บกั 
สบดั สุนายอา ||  ซุนแต ซุน มนั บซายอา ||  กรั กรัตา อุตรัส ปารัง ||  กะแฮ กะบีรา ซารัง     ||๔||๑||๑o||  จนัดฺ ซูรัจยฺ 
โดย โยต สะรูป    ||  โยตี อนัตรั บรัมห์ อนูป ||๑||  กรั เร กิอานี บรัมห์ บีจาร ||  โยตี อนัตรั ตะเรอา ปซารฺ ||๑|| รเฮา ||  
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ฮีรา เดค ฮีเร กะโร อาเดส ||  กะแฮ กะบีร นิรันยนั อเลค ||๒||๒||๑๑||  ดุนีอา หุซีอาร เบดาร ยากตั มุซีอตั ฮอ เร ป่าอี 
||  นิกมั หุซีอาร แป้ห์รูอา เดคตั ยมั เล ยาอี ||๑|| รเฮา ||  นีนบึํ เป่ยโอ อานบฺํ   อานบฺํ   เป่ยโอ นีนบํา เกลา ปากา จ๋าร ||  
นาลีเอรฺ พลั เซบรั ปากา มูรัค มุกตัถฺ กวาร ||๑||  ฮรั เป่ยโอ คานดฺํ เรต แม่ห์ บิคเรโอ หสัตีน ํจุเนโอ นา ยาอี ||  แกห์้ 
กมีร กลุ ยาต ปานตฺํ ตจัยฺ จีที โฮย จุน คาอี ||๒||๓||๑๒||     
 บาณี นามเดว็ ญีโอ กี รามกลี กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อานีเล    กากดั กาทีเล กดีู อากาซ มะเถ่ ป่ัรมีอฺเล ||  ปันจฺ ยนา เซ็ว บาต บะตอูอา จีต โซ โดรี ราคีอฺเล ||๑||  มนั ราม 
นามา เบถ่ีอฺเล ||  แยเซ กเน็ก กะลา จิต มานดีํอฺเล ||๑|| รเฮา ||  อานีเล    กมุภฺ ปร่าอีเล อูดกั ราจยฺ กอุาร ปุรันดฺรีเอ ||  
หสัตฺ บิโนด บีจาร กรัตี แฮ จีต โซ กากรั ราคีอฺเล ||๒||  มนัดรั เอก ดุอาร ดสั ยา เก กอู จราวนั ชาดีอฺเล ||  ปานจฺํ โกส 
ปัร กอู จราวตั จีต โซ บชัรา ราคีอฺเล ||๓||  แกฮ้ตั นามเดว็ สุโนห์ ติโลจนั บาลกั ปาลนั ปอดีอฺเล ||  อนัตรั บา้ฮรั กาจยฺ 
บิรูถ่ี จีต โซ บาริก ราคีอฺเล ||๔||๑||  เบด ปุราน ซาสตรึ อานนัตา กีต กะเบต็ นา กาโวโก ||    
     
 อคนัดฺ  มนัดลั นิรังการ แม่ห์ อนัฮดั เบน บยาโวโก ||๑||  แบรากี ราแม่ห์ กาโวโก ||  สบดั อตีต อนาฮดั ราตา อากลุ  
แก กัร๋ เยาโก ||๑|| รเฮา ||  อิรา ปิงกลุา ออร ซุคมนา ปอแน บนัถฺ รเฮาโก ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย ซมั  กรั ราโค บรัมห์ 
โยต เมล็ เยาโก ||๒||  ตีรัท เดค นา ยลั แม่ห์ แปโซ ญีอ ์ยนัตฺ นา สตาโวโก ||  อธัสธั ตีรัท คุรู ดิคาเอ กทั ฮี ป่ีตรั 
เหนาโก ||๓||  ปันจฺ สฮาอี  ยนั กี โซ่ภา ปะโล ปะโล นา กะฮาโวโก ||  นามา กะแฮ จิต ฮรั เซ็ว ราตา ซุน สมาถ 
สเมาโก ||๔||๒||  มาย นา โห่ตี บาป นา โห่ตา กะรัม นา โห่ตี กายอา ||  ฮมั นฮี โห่เต ตุม นฮี โห่เต กวนั กะฮาน ํเต 
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อายอา  ||๑||  ราม โกย นา กิส ฮี เกรา ||  แยเซ ตรัวรั ปังคฺ บเซรา ||๑|| รเฮา ||  จนัดฺ นา โห่ตา ซูร นา โห่ตา ปานี ปวนั 
มิลายอา ||  ซาสตึ นา โห่ตา เบด นา โห่ตา กะรัม กะฮาน ํเต อายอา  ||๒||  เคจรั ปู่ จรั ตุละซี มาลา คุร ปัรซาดี ปายอา 
||  นามา ปรัณแว ปะรัม ตตั แฮ สตัคุร โฮย ลคายอา ||๓||๓||  รามกลี กัร๋ ๒ ||  บานารซี ตปั กแร อุลทั ตีรัท มแร อคนั 
ดะแฮ กายอา กะลปั กีแย ||  อสัเม่ถฺ ญกั กีแย โซนา   กรัภ ดาน ดีแย ราม นาม ซรั ตอู นา ปูแย ||๑||  โฉด โฉด เร 
ปาคนัดี มนั กปัท นา กีแย ||  ฮรั กา นาม เน็ต นิแตห์ ลีแย ||๑|| รเฮา ||  กงักา โย โกดาวรั ยาอีแอ กมุภฺ โย เกดาร 
หน่าอีแอ โกมตี แซ่ฮสั กอู ดาน กีแย ||  โกท โย ตีรัท กแร ตนั โย หิวาเล กาแร ราม นาม ซรั ตอู นา ปูแย ||๒||  อสั 
ทาน กจัยฺ ทาน เซ่ห์ยา นารี ปู๋ ม ทาน แอโซ ดาน เน็ต นิแตห์ กีแย ||  อาตมั โย นิรมาอิล กีแย อาป บราบรั กนัจนั 
ดีแย ราม นาม ซรั ตอู นา ปูแย ||๓||  มแน่ห์ นา กีแย โรส ยแมห์ นา ดีแย โดส นิรมลั นิรบาณ ปัด จีนห์ ลีแย ||  ยสัรัท 
ราย นนัดฺ รายา เมรา ราม จนัดฺ ปรัณแว นามา ตตั รัส อมัฤต ปีแย ||๔||๔||     
 รามกลี บาณี รวดิาส ญี กี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรีแอ กนีุแอ นาม ซภั สุนีแอ อนัป๋อ เป๋า นา ดนัแซ ||  โล่ฮา กนัจนั หิรัน โฮย แกเซ โย ปารฺแซ่ห์ นา ปัรแซ ||๑||    
     
 เดว ซนัแซ กานธฺํ นา ชูแท ||  กาม กโรถ มายอา มดั มตัซรั เอน็ ปันโจห์ เมล็ ลูเท ||๑|| รเฮา ||  ฮมั บดั กบั กลีุน ฮมั 
ปันดิต ฮมั โยกี ซนัเนอาซี ||  กิอานี กนีุ ซูร ฮมั ดาเต เอห์้  บุตถฺ กะแบห์ นา นาซี ||๒||  กโฮ่ รวดิาส ซภัแภ นฮี ซมัฉสั 
ปู๋ ล ปะเร แยเซ บอเร ||  โม่ห์ อถารฺ นาม นาราเอน็ ยวีนั ปราน ตัน๋ โมเร ||๓||๑||     
 รามกลี บาณี เบณี ญีโอ กี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 อิรา ปิงกลุา ออร ซุคมนา ตีน บะแซ่ห์ เอก็ ธาอี ||  เบณี ซงักมั แตห์้ ปิราก มนั มยนั กเร ติทาอี ||๑||  ซนัโตห์ ตะฮ่า 
นิรันยนั ราม แฮ ||  คุร กมั จีแน บิรลา โกย ||  ตะฮาน ํนิรันยนั รมยัอา โฮย ||๑|| รเฮา ||  เดว สทาแน เกอา นีซาณี ||  
แตห์้ บาเย สบดั อนาฮดั บาณี ||  แตห์้ จนัดฺ นา ซูรัจยฺ ปอณ นา ปาณี ||  ซาคี ยากี คุรมุข ยาณี ||๒||  อุปแย กิอาน 
ดุระมตั ชีแย ||  อมัฤต รัส กกันนัตรั ป่ีแย ||  เอส กะลา โย ยาแณ เป๋ว ||  เป่แท ตาส ปะรัม คุรเทว ||๓||  ดซมั ดุอารา 
อะกมั อปารา ปะรัม ปุรัค กี ก่าที ||  อูปัร หาท หาท ปัร อาลา อาเล ป่ีตรั ทาตี ||๔||  ยากตั รแฮ่ โซ กบัโบห์ นา โซแว 
||  ตีน ติโลก สมาถ ปโลแว ||  บีจยฺ มนัตรึ แล ฮิรแด รแฮ่ ||  มนูอา อุลทั ซุน แม่ห์ กะแฮ ||๕||  ยากตั รแฮ่ นา อลีอา 
ป่าแค ||  ปาโจ อินดรี บสั กรั ราแค ||  คุร กี ซาคี ราแค จีต ||  มนั ตนั อรัแป กริษนั ปรีต ||๖||  กรั ปเลาว ์ซาคา บีจาเร 
||  อปันา ยนมั นา ยแูอ ห่าเร ||  อะซุร นดี กา บนัแถ่ มูล ||  ปะชิม เพร จราแว ซูร ||  อยรั ยแร โซ นิฉรั จะแร ||  
ญกนันาท เซ็ว โกซทั กแร ||๗||  จอมุค ดีวา โยต ดุอาร ||  ปัลลู อนตั มูล บิจการ ||  สรับ   กะลา เล อาเป   รแฮ่ ||  มนั 
มาณกั รัตนา แม่ห์ กแุฮ ||๘||  มสัตกั ปะดมั ดุอาแล มณี ||  ม่าเฮ นิรันยนั ตริภวณั ตะณี ||  ปันจฺ สบดั นิรมาอิล บาเย ||  
ดุหละเก จะวรั ซงัคฺ กัน๋ กาเย ||  ดลั มลั แดโตห์ คุรมุข กิอาน ||  เบณี ยาแจ เตรา นาม ||๙||๑||     
     
 ราก นทั นาราเอน็   
 แม่ห์ลา ๔        เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 เมเร มนั ยปั แอห์้เน็ส นาม ฮเร ||  โกท โกท โดค บโฮ่ กีเน ซภั ปัรฮรั ปาส ตะเร ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ยแปห์ 
อาราแถ่ห์ เซวกั ป๋าย คเร ||  เกล็บิค โดค เกย ซภั นีกรั เยว็ ปานี แมลฺ ฮเร ||๑||  คิน คิน นรั นาราเอน็ กาแวห์่ มุค 
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โบแล่ห์ นรั นรัหะเร ||  ปันจฺ โดค อซ่าถ นะกรั แม่ห์ เอก็ คิน ปัล ดูรฺ กเร ||๒||  วดัป่ากี ฮรั นาม ติอ่าแวห์่ ฮรั เก 
ปะกตั ฮเร ||  เตน็ กี ซงัคตั เดห์้ ปรัภ ยาโจ แม มูร มุกตัถฺ นิสตะเร ||๓||  กริปา กริปา ต๋าร ญกัยวีนั รัค เลโวห์่ สรัน 
ปะเร ||  นานกั ยนั ตุมรี ซรันาอี ฮรั ราโค่ห์ ลาจยฺ ฮเร ||๔||๑||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  ราม ยปั ยนั ราแม นาม รเล ||  ราม 
นาม ยปัเปโอ คุร บจันี ฮรั ต่ารี ฮรั กริปเล ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั อะกมั อะโกจรั สุอามี ยนั ยปั เมล็ สลลั ซลัเล ||  ฮรั เก 
ซนัตฺ เมล็ ราม รัส ปายอา ฮมั ยนั แก บลั บลัเล ||๑||  ปุรโคตมั ฮรั นาม ยนั กายโอ ซภั ดาลดั ดุค ดลัเล ||  เวจ็ เดฮี้ 
โดค อซ่าถ ปันจฺ ต่าตู ฮรั กีเอ คิน ปัรเล ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ มนั ปรีต ลกาอี เยว็ เดแค ซสั กมัเล ||  อุนแว กัน๋ กัน๋ กัน๋ฮรั 
กรัแย มนั บิกแซ โมรฺ มุรเล ||๓||  ฮมัแร สุอามี โลจฺ ฮมั ลาอี ฮมั ยแีวห์ เดค ฮรั มิเล ||  ยนั นานกั ฮรั อะมลั ฮรั ลาเอ 
ฮรั เมโล่ห์ อนดั ปะเล ||๔||๒||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั ยปั ฮรั ฮรั นาม ซะเค ||    
     
 คุร ปัรซาดี ฮรั นาม ติอ๋ายโอ ฮมั สตัคุร จรัน ปะเค ||๑|| รเฮา ||  อูตมั ญกนันาท ญกัดีซุร ฮมั ปาปี สรัน รัคเค ||  ตุม 
วดั ปุรัค ดีน ดุค ป่ันยนั ฮรั ดีโอ นาม มุเค ||๑||  ฮรั กนุ อูจ นีจ ฮมั กาเอ คุร สัตคุร ซงัค ์ซะเค ||  เยว็ จนัดนั ซงัค ์บแซ 
เน็ม บิรคา กนุ จนัดนั เก บสัเค ||๒||  ฮมัเร เอากนั บิเคอา บิแค เก บโฮ่ บาร บาร นิมเค ||  เอากะเนอาเร ปาทรั ป่าเร 
ฮรั ตาเร ซงัค ์ยนัเค ||๓||  ยนิ โก ตุม ฮรั ราโค่ห์ สุอามี ซภั เตน็ เก ปาป กริเค ||  ยนั นานกั เก ดยัอาล ปรัภ สุอามี ตุม 
ดุสทฺ ตาเร ฮรัณฺเค ||๔||๓||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั ยปั ฮรั ฮรั ราม รังเก ||  ฮรั ฮรั กริปา กรี ญกัดีซุร ฮรั ติอ๋ายโอ 
ยนั ปัก ลเก ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ยนมั เก ปู๋ ล จูก ฮมั อบั อาเอ ปรัภ ซรันเก ||  ตุม ซรัณากตั ปรัตปาลกัห์ สุอามี ฮมั 
ราโค่ห์ วดั ปาปเก ||๑||  ตุมรี ซงัคตั ฮรั โก โก นา อุถะเรโอ ปรัภ กีเอ ปะติต เปาวเ์ก ||  กนุ กาวตั ชีปา ดุสทาเรโอ 
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ปรัภ ราคี แปจยฺ ยนัเก ||๒||  โย ตุมเร กุน กาแวห์่ สุอามี ฮอ บลั บลั บลั ตินเก ||  ปะหวนั ปะหวนั ปวติตรึ ซภั กีเอ 
แยห์ ตู๋ร ปะรี ยนั ปะเก ||๓||  ตุมเร กนุ ปรัภ แกห์้ นา สแกห์ ฮมั ตุม วดั วดั ปุรัค วดัเก ||  ยนั นานกั โก ดยัอา ปรัภ 
ต่าโรห์ ฮมั เซแวห์่ ตุม ยนั ปะเก ||๔||๔||  นทั แม่ห์ลา ๔||  เมเร มนั ยปั ฮรั ฮรั นาม มเน ||  ญกนันาท กิรปา ปรัภ ต่ารี 
มนั คุรมตั นาม บเน ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ยนั ฮรั ยสั ฮรั ฮรั กายโอ อุปเดส คุรู คุร สุเน      ||  เกล็บิค ปาป นาม ฮรั กาเท ยวิ 
เคต กริซาน ลุเน ||๑||  ตุมรี อุปมา ตุม ฮี ปรัภ ยาโนห์ ฮมั แกห์้ นา สแกห์ ฮรั กุเน ||  แยเซ ตุม แตเซ ปรัภ ตุม ฮี กนุ 
ยาโนห์ ปรัภ อปัเน   ||๒||  มายอา พาส บนัถฺ บโฮ่ บนัเถ่ ฮรั ยปัเปโอ คุล คุละเน ||  เยว็ ยลั กนุจรั ตะดูแอ บานเํถ่โอ 
ฮรั เจเตโอ โมค มุคเน ||๓||  สุอามี ปารบรัมห์ ปัรเมซรั ตุม โคโยห์ ยกุ ยกุเน ||  ตุมรี ท่าห์ ปาอี นฮี ปาแว ยนั นานกั 
เก ปรัภ วดัเน ||๔||๕||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั กลั กีรัต ฮรั เปราเณ ||  ฮรั ฮรั ดยัอาล ดยัอา ปรัภ ต่ารี ลกั สตัคุร ฮรั 
ยปัเณ ||๑|| รเฮา ||    
     
 ฮรั ตุม วดั อะกมั อะโกจรั สุอามี ซภั ติอ่าแวห์่ ฮรั รุระเณ ||  ยนิ โก ตุมห์เร วดั กะทาค แฮ เต คุรมุข ฮรั สิมรัเณ ||๑||  
เอห์้ ปัรปันจฺ กีอา ปรัภ สุอามี ซภั ญกัยวีนั ยกัเณ ||  เยว็ ซลัแล สลลั อุแธ่ห์ บโฮ่ แล่ห์รี เมล็ ซลัแล สลลั ซมัเณ ||๒||  
โย ปรัภ กีอา โซ ตุม ฮี ยาโนห์ ฮมั แน่ห์ ยาณี ฮรั แกห์้เณ ||  ฮมั บาริก โก ริด อุสตตั ต่าโรห์ ฮมั กแร่ห์ ประภู สิมรัเณ 
||๓||  ตุม ยลั เน็ถ ฮรั มาน สะโรวรั โย เซแว ซภั พลัเณ ||  ยนั นานกั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั บานแํช ฮรั เดโวห์ กรั กริปเณ 
||๔||๖||    
 นทั นาราเอน็ แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เมเร มนั เซว สพลั ฮรั ก๋าล ||  เล คุร ปัก เรน รวาล ||  ซภั ดะลดั ป๋ันยฺ ดุค ดาล ||  ฮรั โฮ โฮ โฮ นะดรั นิฮาล ||๑|| รเฮา 
||  ฮรั กา กแร่ห์ ฮรั อาป สาวเรโอ ฮรั รังค ์รังค ์แม่ฮลั เบอนัตฺ ลาล ลาล ฮรั ลาล ||  ฮรั อาปนี  กริปา กรี อาป กแร่ห์ 
อายโอ  ฮมั ฮรั กี คุร กีอี แฮ บะซีธี ฮมั ฮรั เดเค ไป๋ นิฮาล นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๑||  ฮรั อาวเต กี คบรั คุร ปาอี มนั ตนั 
อานโด อานนัดฺ เป๋ย ฮรั อาวเต สุเน      เมเร ลาล ฮรั ลาล ||  ยนั นานกั ฮรั ฮรั มิเล เป๋ย กลัตาน ฮาล นิฮาล นิฮาล 
||๒||๑||๗||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  มนั เมล็ ซนัตฺซงัคตั ซุภวนัตี ||  ซุน อกทั กะทา ซุควนัตี ||  ซภั เกล็วคิ ปาป ลฮนัตี ||  ฮรั 
โฮ โฮ โฮ ลิคตั ลิคนัตี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กีรัต กลัยกุ เวจ็ อูตมั มตั คุรมตั กะทา ปะยนัตี ||  เยน็ ยนั สุณี มนี แฮ เยน็ ยนั 
เตส็ ยนั แก ฮอ กรุบานนัตี ||๑||  ฮรั อกทั กะทา กา เยน็ รัส จาเคอา เตส็ ยนั ซภั ปูค ลฮนัตี ||  นานกั ยนั ฮรั กะทา ซุณ      
ตริปเต ยปั ฮรั ฮรั ฮรั โฮวนัตี ||๒||๒||๘||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  โกอี อาน     สุนาแว ฮรั กี ฮรั กาล ||  เตส็ โก ฮอ บลั บลั 
บาล ||  โซ ฮรั ยนั แฮ ป๋ัล ป๋าลฺ ||    
     
 ฮรั โฮ โฮ โฮ เมล นิฮาล ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กา มารัก คุร ซนัตฺ บตายโอ คุร จาล ดิคาอี ฮรั จาล ||  อนัตรั กปัท จุกาโวห์ 
เมเร คุรซิกโคห์ เน่ห์กปัท กมาโวห์ ฮรั กี ฮรั ก๋าล นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๑||  เต คุร เก ซิกข ์เมเร ฮรั ปรัภ ป่าเอ ยนิา ฮรั 
ปรัภ ยาเนโอ เมรา นาล ||  ยนั นานกั โก มตั ฮรั ปรัภ ดีนี ฮรั เดค นิกทั ฮดูร นิฮาล นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๒||๓||๙||     
 ราก นทั นาราเอน็ แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ราม ฮอ เกอา ยานา เกอา ป่าแว ||  มนั เปอาส บฮุต ดรัซาแว ||๑|| รเฮา ||  โซอี กิอานี โซอี ยนั เตรา เตส็ อูปัร รุจ 
อาแว   ||  กริปา กแร่ห์ ยสิ ปุรัค บิถ่าเต โซ สดา สดา ตุตถฺ ติอ่าแว ||๑||  กวนั โยก กวนั กิอาน ติอาน่า กวนั กนีุ 
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รีฉ่าแว ||  โซอี ยนั โซอี นิจยฺ ปักตา ยสิ อูปัร รังค ์ลาแว ||๒||  ซาอี มตั ซาอี บุตถฺ เซอานปั เยต็ นิมคั นา ปรัภ 
บิสราแว ||  ซนัตฺซงัค ์ลกั เอห์้ ซุค ปายโอ ฮรั กนุ สดั ฮี กาแว ||๓||  เดเคโอ อะจรัจยฺ   มฮ่า มงัคลั รูป กิช อาน นฮี 
ดิสทาแว ||  กโฮ่ นานกั โมรฺจา คุร ลาเฮโอ แตห์้ กรัภ โยน แกห์้ อาแว   ||๔||๑||    
 นทั นาราเอน็ แม่ห์ลา ๕ ดุปเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อุล่าห์โน แม กาฮู นา ดีโอ ||  มนั มีธ ตุห่าโร กีโอ ||๑|| รเฮา ||  อาเกอา มาน ยาน ซุค ปายอา ซุน ซุน นาม ตุห่าโร 
ญีโอ ||  อีฮาน ํอูฮา ฮรั ตุม ฮี ตุม ฮี เอห์้ คุร เต มนัตรึ ดริรีโอ ||๑||  ยบั เต ยาน ปาอี เอห์้ บาตา ตบั กซุลั เคม ซภั ทีโอ ||  
ซ่าถซงัค ์นานกั ปัรกาเซโอ อาน น่าฮี เร บีโอ ||๒||๑||๒||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  ยา โก ไป๋ ตุมารี ต๋ีรฺ ||  ยมั กี ตราส มิที ซุค 
ปายอา นิกซี ห่อแม ปีร ||๑|| รเฮา ||  ตะปัต บุฉ่านี อมัฤต บานี ตริปเต เยว็ บาริก คีร ||  มาต ปิตา ซายนั ซนัตฺ เมเร 
ซนัตฺ สฮาอี  บีร ||๑||    
     
 คุเล ปะหราํ ปีต มิเล โคปาล ฮีแร เบเถ่ ฮีร ||  บิซมั เป๋ย นานกั ยสั กาวตั ธากรุ กนีุ กะฮีร ||๒||๒||๓||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  
อปันา ยนั อาแปห์ อาป อุถ่าเรโอ ||  อาธ แป้ฮรั ยนั แก ซงัค ์บะเซโอ มนั เต น่าเฮ บิซาเรโอ ||๑|| รเฮา ||  บะรัน เจฮ้นั 
น่าฮี กิช เปเคโอ ดาส กา กลุ นา บิจาเรโอ ||  กรั กิรปา นาม ฮรั ดีโอ แซ่ฮจัยฺ สุผาย สาวเรโอ ||๑||  มฮ่า บิคมั อคนั กา 
ซากรั เตส็ เต ปารฺ อุตาเรโอ ||  เปค เปค นานกั บิกซาโน ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บลัฮาเรโอ ||๒||๓||๔||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั 
ฮรั มนั แม่ห์ นาม กะเฮโอ ||  โกท อปัราถ มิแท่ห์ คิน ป่ีตรั ตา กา ดุค นา รเฮโอ ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั เป่ยโอ 
แบรากี ซาถู่   ซงัค ์ลเฮโอ ||  สกลั เตอาก เอก เลว็ ลากี ฮรั ฮรั จรัน กเฮโอ ||๑||  แกฮ้ตั มุกตั ซุนเต นิสตาเร โย โย 
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สรัน ปัยโอ ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี ปรัภ อปันา กโฮ่ นานกั อนดฺั เป่ยโอ ||๒||๔||๕||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน กมลั ซงัค ์
ลากี โดรี ||  ซุค ซากรั กรั ปะรัม กตั โมรี ||๑|| รเฮา ||  อนัจฺลา  กะฮายโอ ยนั อปัเน   โก มนั บีโถ่ เปรม กี โครี ||  ยสั 
กาวตั ปะกตั รัส อุปเยโอ มายอา กี ยาลี โตรี ||๑||  ปูรัน ปูร รเฮ่ กิรปา เน็ถ อาน นา เปโค โห่รี ||  นานกั เมล ลีโอ ดาส 
อปันา ปรีต นา กบัฮู โทรี ||๒||๕||๖||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร มนั ยปั ยปั ฮรั นาราเอณ็ ||  กบัฮู นา บิสโร่ห์ มนั เมเร เต 
อาธ แป้ฮรั กนุ กาเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ตู๋ร กะโร เน็ต มยนั ซภั เกล็บิค ปาป กวาเอณ็ ||  ปูรัน ปูร รเฮ่ กิรปา เน็ถ กทั 
กทั ดิสทฺ สมาเอณ็ ||๑||  ยาป ตาป โกท ลคั ปูญา ฮรั ซิมรัณ ตุล นา ลาเอณ็ ||  โดย กรั โยร นานกั ดาน มานแํก เตเร 
ดาซนั ดาส ดะซาเอณ็ ||๒||๖||๗||  นทั แม่ห์ลา ๕ ||  เมแร ซรับสั นาม นิถาน ||  กรั กิรปา ซาถู่   ซงัค ์มิเลโอ สตัคุร 
ดีโน ดาน ||๑|| รเฮา ||  ซุคดาตา ดุค ป่ันยนัฮารา เกา กีรตนั ปูรัน กิอาน ||  กาม กโรถ โลภ คนัดฺ คนัดฺ กีเนห์ บินเซโอ 
มูร อภิมาน ||๑||  เกอา คุณ เตเร อาค วคาณา ปรัภ อนัตรัยามี ยาน ||  จรัน กมลั สรัน ซุค ซากรั นานกั สดั กรุบาน 
||๒||๗||๘||    
     
 นทั แม่ห์ลา ๕ ||  ฮอ วาร วาร เยา คุร โคปาล ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ นิรกนุ ตุม ปูรัน ดาเต ดีนา นาท ดยัอาล ||๑||  อูธตั 
แบธตั โซวตั ยากตั ญีอ ์ปราน ตัน๋ มาล ||๒||  ดรัซนั เปอาส บฮุต มนั เมแร นานกั ดะรัส นิฮาล ||๓||๘||๙||    
 นทั ปัรตาล แม่ห์ลา ๕        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 โกอู แฮ เมโร ซายนั มีต ||  ฮรั นาม สุนาแว นีต ||  บินแซ ดุค บิปรีต ||  ซภั อรัโป มนั ตนั จีต ||๑|| รเฮา ||  โกอี 
วริะลา อาปัน กีต ||  ซงัค ์จรัน กมลั มนั ซีต ||  กรั กิรปา ฮรั ยสั ดีต ||๑||  ฮรั ปัจยฺ ยนมั ปะดารัท ยตี ||  โกท ปะติต 
โฮเอ ปุนีต ||  นานกั ดาส บลั บลั กีต ||๒||๑||๑o||๑๙||     
 นทั อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราม เมเร มนั ตนั นาม อถ่าเร ||  คิน ปัล แร่ห์ นา สะโก เบน็ เซวา แม คุรมตั นาม สะหม่าเร ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั ฮรั 
ฮรั ฮรั มนั ติอ่าโวห์ แม ฮรั ฮรั นาม เปอาเร ||  ดีน ดยัอาล เป๋ย ปรัภ ธากรุ คุร แก สบดั สวาเร ||๑||  มตัถฺซูดนั ญกัยวีนั 
มาโถ่ เมเร ธากรุ อะกมั อปาเร ||  เอก็ บิโน เบนตี กะโร คุร อาแก แม ซาถู่   จรัน ปะคาเร ||๒||  แซ่ฮสั เนตรึ เนตรึ แฮ 
ปรัภ โก ปรัภ เอโก ปุรัค นิราเร ||  แซ่ฮสั มูรัต เอโก ปรัภ ธากรุ ปรัภ เอโก คุรมตั ตาเร ||๓||  คุรมตั นาม ดะโมดรั 
ปายอา ฮรั ฮรั นาม อุร ต่าเร ||  ฮรั ฮรั กะทา บนี อตั มีธี เยว็ กนูกํา กะทกั สะหม่าเร ||๔||  รัสนา ซาด จะแค ป๋าย ดูแย 
อตั พีเก โลภ บิกาเร ||  โย คุรมุข ซาด จกัแคห์ ราม นามา ซภั อนั รัส ซาด บิซาเร ||๕||  คุรมตั ราม นาม ตัน๋ ปายอา 
ซุณ      แกห์้เตอา ปาป นิวาเร ||  ตะรัมราย ยมั เนร นา อาแว   เมเร ธากรุ เก ยนั เปอาเร ||๖||  ซาส ซาส ซาส แฮ เยเต 
แม คุรมตั นาม สะหม่าเร ||  ซาส ซาส ยาย นาแม เบน็ โซ บิรทา ซาส บิกาเร ||๗||  กริปา กริปา กรั ดีน ปรัภ ซรันี โม 
โก ฮรั ยนั เมล เปอาเร ||    
     
 นานกั ดาซนั ดาส แกฮ้ตั แฮ ฮมั ดาซนั เก ปันฮาเร ||๘||๑||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  ราม ฮมั ปาทรั นิรกุนีอาเร ||  กริปา 
กริปา กรั คุรู มิลาเอ ฮมั ป้าฮนั สบดั คุร ตาเร ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร นาม ดริราเอ อตั มีธา แมลากรั มลักาเร ||  นาแม 
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สุรัต วย ีแฮ แดห์้ ดิส ฮรั มุสกี มุซกั กนัถ่าเร ||๑||  เตรี นิรคุณ กะทา กะทา แฮ มีธี คุร นีเก บจนั สมาเร ||  กาวตั กาวตั 
ฮรั กนุ กาเอ กนุ กาวตั คุร นิสตาเร ||๒||  บิเบก คุรู คุรู ซมัดรัซี  เตส็ มิลีแอ ซนักฺ อุตาเร ||  สตัคุร มิเลแอ ปะรัม ปัด 
ปายอา ฮอ สตัคุร แก บลัฮาเร ||๓||  ปาคนัดฺ ปาคนัดฺ กรั กรั ป่ัรเม โลภ ปาคนัดฺ ญกั บุริอาเร ||  หะลตั ปะลตั ดุคดาอี 
โฮแวห์่ ยมักาล คะรา ศิร มาเร ||๔||  อุคแว ดินสั อาล ยาล สะหม่าแล บิค มายอา เก บิสทาเร ||  อาอี  แรน เป่ยอา 
สุปนนัตรั บิค สุปแน ป๋ี ดุค ซาเร  ||๕||  กะลรั เคต แล กรู ยมายอา ซภั กแูร เก คลัวาเร ||  ซากตั นรั ซภั ปูค ปุคาเน 
ดรั ธาเฎ ยมั ยนัดาเร ||๖||  มนัมุค กะรัจยฺ จเรอา บิค ป่ารี อุตแร สบดั วจีาเร ||  ยติเน กะรัจยฺ กะรัจยฺ เก มงักีเอ กรั 
เซวกั ปัก ลกั วาเร ||๗||  ญกนันาท ซภั ยนัตรึ อุปาเอ นกั คีนี ซภั นทัห่าเร ||  นานกั ปรัภ คินแจ เตว็ จลีแอ เยว็ ป่าแว 
ราม เปอาเร ||๘||๒||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  ราม ฮรั อมัฤต ซรั นาวาเร ||  สตัคุร กิอาน มยนั แฮ นีโก เมล็ กลัมลั ปาป 
อุตาเร ||๑|| รเฮา ||  ซงัคตั กา กนุ บฮุต อถิกาอี ปัร ซูอา       กนกั อุถ่าเร  ||  ปะรัส นะปรัส เป๋ย กบุยา โก แล แบกนุธฺ 
ซิถ่าเร ||๑||  อะยามลั ปรีต ปุตรึ ปรัต กีนี กรั นาราเอณ็ โบลาเร ||  เมเร ธากรุ แก มนั ป๋าย ป่าวนี ยมักนักรั มาร บิดาเร 
||๒||  มานุค กะแท กทั โลก สุนาแว โย โบแล โซ นา บีจาเร ||  สตัซงัคตั มิแล ตา ดิรึตา อาแว   ฮรั ราม นาม นิสตาเร 
||๓||  ยบั ลกั ญีโอ เป็นดฺ แฮ ซาบตั ตบั ลกั กิช นา สมาเร ||  ยบั กัร๋ มนัดรั อาก ลกานี กั้ด กปู กั้ดแด ปันฮาเร ||๔||  
ซากตั เซ็ว มนั เมล นา กรีแอห์ เยน็ ฮรั ฮรั นาม บิซาเร ||  ซากตั บจนั บิชูอา เยว็ ดะซีแอ ตจัยฺ ซากตั ปแร ปราเร ||๕||    
     
 ลกั ลกั ปรีต บโฮ่ ปรีต ลกาอี ลกั ซาถู่   ซงัค ์สวาเร ||  คุร เก บจนั สตั สตั กรั มาเน เมเร ธากรุ บฮุต เปอาเร ||๖||  
ปูรัน ยนมั ปัรจูน กมาเอ ฮรั ฮรั ฮรั นาม เปอาเร ||  คุร ประสาด อมัฤต รัส ปายอา รัส กาแว รัส วจีาเร ||๗||  ฮรั ฮรั 
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รูป รังค ์ซภั เตเร เมเร ลาลนั ลาล กลุาเร ||  แยซา รังค ์เดห์้ โซ โฮแว เกอา นานกั ยนัตฺ วจิาเร ||๘||๓||  นทั แม่ห์ลา ๔ 
||  ราม คุร สรัน ประภู รัควาเร ||  เยว็ กนุจรั ตะดูแอ ปะกรั จลายโอ กรั อูปัร กั้ด นิสตาเร ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ เก เซวกั 
บฮุต อตั นีเก มนั ซรัถ่า กรั ฮรั ต่าเร ||  เมเร ปรัภ ซรัถ่า ปะกตั มนั ป่าแว ยนั กี แปจยฺ สวาเร ||๑||  ฮรั ฮรั เซวกั เซวา 
ลาแก ซภั เดแค บรัมห์ ปซาเร ||  เอก ปุรัค เอก็ นดัรี อาแว   ซภั เอกา นะดรั นิฮาเร ||๒||  ฮรั ปรัภ ธากรุ รเวอา ซภั 
ธาอี ซภั เจรี ยกตั สมาเร ||  อาป ดยัอาล ดยัอา ดาน เดแว เวจ็ ปาทรั กีเร กาเร ||๓||  อนัตรั วาส บฮุต มุสกาอี ปะหราํ 
ปู่ ลา มิรัก ซิงหง่าเร ||  บนั บนั ดูด ดูด เพร็ ทากี คุร ปูแร กัร๋ นิสตาเร ||๔||  บาณี คุรู คุรู แฮ บาณี เวจ็ บาณี อมัฤต 
ซาเร  ||  คุร บาณี กะแฮ เซวกั ยนั มาแน ปัรตคั คุรู นิสตาเร ||๕||  ซภั แฮ บรัมห์ บรัมห์ แฮ ปัสเรอา มนั บีเยอา 
คาวาเร ||  เยว็ ยนั จนัดรึฮานสํ ดุเคอา ตริสทฺบุถ่ี อปันา กัร๋ ลูกี ยาเร ||๖||  ปรัภ โก ยนั อนัตรั ริด โลแจ ปรัภ ยนั เก 
ซาส นิฮาเร ||  กริปา กริปา กรั ปะกตั ดริราเอ ยนั ปีแช ญกั นิสตาเร ||๗||  อาปัน อาป อาป ปรัภ ธากรุ ปรัภ อาเป   
สริสทฺ สวาเร ||  ยนั นานกั อาเป   อาป ซภั วรัแต กรั กริปา อาป นิสตาเร ||๘||๔||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  ราม กรั กิรปา 
เล่โฮ อุบาเร ||  เยว็ ปะกรั ดะโรปตี ดุสทาน ํอานี    ฮรั ฮรั ลาจยฺ นิวาเร ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา ยาเจก็ ยนั เตเร เอก็ 
มาโก ดาน เปอาเร ||  สตัคุร กี เน็ต ซรัถ่า ลากี โม โก ฮรั คุร เมล สวาเร ||๑||  ซากตั กะรัม ปาณี เยว็ มทีแอ เน็ต ปาณี 
โจ๋ล จุหล่าเร ||  เมล็ สตัซงัคตั ปะรัม ปัด ปายอา กั้ด มาคนั เก กทักาเร ||๒||  เน็ต เน็ต กายอา มยนั กีอา เน็ต มลั มลั 
เดห์้ สวาเร ||    
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 เมเร สตัคุร เก มนั บจนั นา ป่าเอ ซภั โพกทั จาร ซีกาเร ||๓||  มะทกั มะทกั จลั ซะคี สเฮลี เมเร ธากรุ เก กุน ซาเร  ||  
คุรมุข เซวา เมเร ปรัภ ป่าอี แม สตัคุร อลคั ลคาเร ||๔||  นารี ปุรัค ปุรัค ซภั นารี ซภั เอโก ปุรัค มุราเร ||  ซนัตฺ ยนา กี 
เรน มนั ป่าอี เมล็ ฮรั ยนั ฮรั นิสตาเร ||๕||  กราม กราม นะกรั ซภั พิเรอา ริด อนัตรั ฮรั ยนั ป่าเร ||  ซรัถ่า ซรัถ่า 
อุปาย มิลาเอ โม โก ฮรั คุร คุร นิสตาเร ||๖||  ปวนั ซูต ซภั นีกา กเรอา สตัคุร สบดั วจีาเร ||  นิจยฺ กัร๋ ยาย อมัฤต รัส 
ปีอา เบน็ แนนา ยกตั นิฮาเร ||๗||  ตอ กุน อีส บะรัน นฮี ซาโก ตุม มนัดรั ฮมั เน็ก กีเร ||  นานกั กริปา กแร่ห์ คุร 
เมโล่ห์ แม ราม ยปัต มนั ต่ีเร ||๘||๕||  นทั แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั ปัจยฺ ธากรุ อะกมั อปาเร ||  ฮมั ปาปี บโฮ่ 
นิรกณีุอาเร กรั กิรปา คุร นิสตาเร ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ปุรัค ซ่าถ ยนั ปาเอ เอก็ บิโน กะโร คุร เปอาเร ||  ราม นาม ตัน๋ 
ปูย ีเดโวห์ ซภั ติสนา ปูค นิวาเร ||๑||  ปะแจ ปะตงัค ์มริก ปิรังค ์กนุจรั มีน เอก็ อินดรี ปะกรั สข่าเร ||  ปันจฺ ปู๋ ต สบลั 
แฮ เดฮี้ คุร สัตคุร ปาป นิวาเร ||๒||  ซาสตรึ เบด โซ่ถ โซ่ถ เดเค มุน นารัด บจนั ปุกาเร ||  ราม นาม ปโร่ห์ กตั 
ปาโวห์ สตัซงัคตั คุร นิสตาเร ||๓||  ปรีตมั ปรีต ลกี ปรัภ เกรี ยวิ ซูรัจยฺ กมลั นิฮาเร ||  เมรฺ สุเมร โมรฺ บโฮ่ นาแจ ยบั 
อุนแว กัน๋ กัน๋ห่าเร ||๔||  ซากตั โก อมัฤต บโฮ่ ซินโจห์ ซภั ดาล พลู บิสุกาเร ||  เยว็ เยว็ นิแวห์่ ซากตั นรั เซตี เชร 
เชร กั้ดแด บิค คาเร ||๕||  ซนัตนั ซนัตฺ ซ่าถ เมล็ รฮีแอ คุณ โบแล่ห์ ปัรอุปกาเร ||  ซนัแต ซนัตฺ มิแล มนั บิกแซ เยว็ 
ยลั เมล็ กมลั สวาเร ||๖||  โลภ แล่ฮรั ซภั สุอาน หะลกั แฮ ฮลัเกโอ ซะแภ่ห์ บิกาเร ||  เมเร ธากรุ แก ดีบาน คบรั โอฮี 
คุร กิอาน คะรัก แล มาเร ||๗||  ราค ราค ราค ปรัภ เมเร แม ราโค่ห์ กิรปา ต่าเร ||  นานกั แม ตัร๋ อวรั นา กาอี แม 
สตัคุร คุร นิสตาเร ||๘||๖||  ฉะกา ๑ ||     
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 ราก มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔         เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร 
ประสาด ||    
 อเน็ก ยตนั กรั รเฮ่ ฮรั อนัตฺ น่าฮี ปายอา ||  ฮรั อะกมั อะกมั อกา้ถฺ โบถฺ อาเดส ฮรั ปรัภ รายอา ||๑|| รเฮา ||  กาม 
กโรถ โลภ โม่ห์ เน็ต จะกรัเต จกัรายอา ||  ฮมั ราค ราค ดีน เตเร ฮรั สรัน ฮรั ปรัภ อายอา  ||๑||  ซรัณากตี ปรัภ ปาลเต 
ฮรั ปะกตั วชลั นายอา ||  แปรลาด ยนั ฮรันาค ปักเรอา ฮรั ราค ลีโอ ตรายอา ||๒||  ฮรั เจต เร มนั แม่ฮลั ปาวณั ซภั 
ดูค ป่ันยนั รายอา ||  ป๋อ ยนมั มรัน นิวาร ธากรุ ฮรั คุรมะตี ปรัภ ปายอา ||๓||  ฮรั ปะติต ปาวนั นาม สุอามี ป๋อ ปะกตั 
ป่ันยนั กายอา ||  ฮรั ฮาร ฮรั อุร ต่าเรโอ ยนั นานกั นาม สมายอา ||๔||๑||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ราม นาม 
ซุคดาตา ||  สตัซงัคตั เมล็ ฮรั ซาด อายอา  คุรมุข บรัมห์ ปะชาตา ||๑|| รเฮา ||  วดัป่ากี คุร ดรัซนั ปายอา คุร มิเลแอ 
ฮรั ปรัภ ยาตา ||  ดุระมตั แมลฺ กอี ซภั นีกรั ฮรั อมัฤต ฮรั ซรั นาตา ||๑||  ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ   ยนีิห์ ฮรั ปรัภ ปายอา เตน็ห์ 
ปูโช ฮรั กี บาตา ||  ปาย ลโก เน็ต กะโร ยดุะรีอา ฮรั เมโล่ห์ กะรัม บิถ่าตา ||๒||  ลิลาท ลิเค ปายอา คุร ซาถู่   คุร บจันี 
มนั ตนั ราตา ||  ฮรั ปรัภ อาย  มิเล ซุค ปายอา ซภั เกล็วคิ ปาป กวาตา ||๓||  ราม ระส่าเอณ็ ยนิห์ คุรมตั ปายอา เตน็ห์ 
กี อูตมั บาตา ||  เตน็ กี ปังกฺ ปาอีแอ วดัป่ากี ยนั นานกั จรัน ปราตา ||๔||๒||    
     
 มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ ||  ซภั เซ็ถ ซาเถก็ มุน ยนา มนั ป่าวนี ฮรั ติอ๋ายโอ ||  อปัราํปฺโร ปารบรัมห์ สุอามี ฮรั อลคั คุรู 
ลคายโอ ||๑|| รเฮา ||  ฮมั นีจ มะถัม่ กะรัม กีเอ นฮี เจเตโอ ฮรั รายโอ ||  ฮรั อาน     เมเลโอ สตัคุรู   คิน บนัถฺ มุกตั 
กรายโอ ||๑||  ปรัภ มสัตะเก ตุ๋ร ลีเคอา คุรมะตี ฮรั เลว็ ลายโอ ||  ปันจฺ สบดั ดรักา้ห์ บาเยอา ฮรั มิเลโอ มงัคลั กายโอ 



1042 

||๒||  ปะติต ปาวนั นาม นรัฮรั มนัดฺป่ากีอาน ํนฮี ป่ายโอ ||  เต กรัภ โยนี กาลีแอห์ เยว็ โลน ยแลห์ กลายโอ ||๓||  มตั 
เดห์้ ฮรั ปรัภ อะกมั ธากรุ คุร จรัน มนั แม ลายโอ ||  ฮรั ราม นาแม รโฮ่ ลาโก ยนั นานกั นาม สมายโอ ||๔||๓||  มาลี 
กอรา แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา มนั ราม นาม รัส ลากา ||  กมลั ประกาซ เป่ยอา คุร ปายอา ฮรั ยปัเปโอ ปะหราํ ป๋อ ป่ากา 
||๑|| รเฮา ||  แป๋ ป๋าย ปะกตั ลาโก เมรา ฮีอรา มนั โซยโอ คุรมตั ยากา ||  เกล็บิค คีน เป๋ย ซานตฺํ อาอี  ฮรั อุร ต่าเรโอ 
วดัป่ากา ||๑||  มนัมุค รังค ์กซุาํภฺ แฮ กะจูอา เยว็ กซุมั จาร เดน็ จากา ||  คิน แม่ห์ บินสั ยาย ปัรตาแป ดนัดฺ ตะรัม ราย 
กา ลากา ||๒||  สตัซงัคตั ปรีต ซ่าถ อตั กรีู เยว็ รังค ์มะยธี บโฮ่ ลากา ||  กายอา กาปัร จีร บโฮ่ พาเร ฮรั รังค ์นา ลแฮ่ 
สป่ากา ||๓||  ฮรั จาเรห์โอ รังค ์มิแล คุร โซ่ภา ฮรั รังค ์จลูแล รานกํา ||  ยนั นานกั เตน็ เก จรัน ปะคาแร โย ฮรั จรันี 
ยนั ลากา ||๔||๔||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั ปัจยฺ ฮรั ฮรั นาม กปุาลา ||  เมรา มนั ตนั ลีน เป่ยอา ราม นาแม 
มตั คุรมตั ราม ระส่าลา ||๑|| รเฮา ||  คุรมตั นาม ติอ๋าอีแอ ฮรั ฮรั มนั ยปัปีแอ ฮรั ยปัมาลา ||  ยนิ แก มสัตกั ลีเคอา ฮรั 
มิเลอา ฮรั บนัมาลา ||๑||  ยนิห์ ฮรั นาม ติอ๋ายอา เตน็ห์ จูเก สรับ   ยนัยาลา ||  เตน็ห์ ยมั เนร นา อาวยั คุร ราเค ฮรั 
รัควาลา ||๒||  ฮมั บาริก กิชู นา ยาณฮู ฮรั มาต ปิตา ปรัตปาลา ||  กรั มายอา อคนั เน็ต เมลเต คุร ราเค ดีน ดยัอาลา 
||๓||  บโฮ่ แมเล นิรมลั โฮยอา ซภั เกล็บิค ฮรั ยสั ยาลา ||  มนั อนดฺั เป่ยอา คุร ปายอา ยนั นานกั สบดั นิฮาลา ||๔||๕||  
มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ ||        
 เมเร มนั ฮรั ปัจยฺ ซภั เกล็บิค กาท ||  ฮรั ฮรั อุร ต่าเรโอ คุร ปูแร เมรา ศีสฺ        กีแย คุร วาท ||๑|| รเฮา ||  เมเร ฮรั ปรัภ 
กี แม บาต สุนาแว เตส็ มนั เดโว กทั กาท ||  ฮรั ซายนั เมเลโอ คุร ปูแร คุร บจนั บิกาโน หทั หาท ||๑||  มกักรั ปราก 
ดาน บโฮ่ กีอา สะรีร ดีโอ *อตัถฺ กาท ||  เบน็ ฮรั นาม โก มุกตั นา ปาแว บโฮ่ กนัจนั ดีแย กทั กาท ||๒||  ฮรั กีรัต 
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คุรมตั ยสั กายโอ มนั *อุก้เร กะปัท กะปาท ||  ตริกทีุ โพรฺ ปะรัม ป๋อ ป่ากา ลจัยฺ ป่านี มทักี มาท ||๓||  กลัยกุ คุร ปูรา 
เตน็ ปายอา ยนิ ตุ๋ร มสัตกั ลิเค ลิลาท ||  ยนั นานกั รัส อมัฤต ปีอา ซภั ลาที ปูค ติคาท ||๔||๖||  ฉะกา ๑ ||     
 มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  เร มนั แท่ฮลั ฮรั ซุค ซาร ||  อวรั แท่ห์ลา จู่ธีอา เน็ต กแร ยมั 
ศิร มาร ||๑|| รเฮา ||  ยนิา มสัตกั ลีเคอา เต มิเล ซงัการ ||  ซนัซาร ป่อยลั ตาเรอา ฮรั ซนัตฺ ปุรัค อปารฺ ||๑||  เน็ต จรัน 
เซโวห์่ ซ่าถ เก ตจัยฺ โลภ โม่ห์ บิการ ||  ซภั ตะโยห์ ดูย ีอาสรี รัค อาส เอก็ นิรังการ ||๒||  เอก็ ปะรัม ปู่ เล ซากฺตา เบน็ 
คุร อั้นถฺ อนัถารฺ ||  ตุ๋ร โฮวนา โซ โฮยอา โก นา เมทณัฮาร ||๓||  อะกมั รูป โคบินดฺ กา อเน็ก นาม อปารฺ ||  ตัน๋ ตัน๋ 
เต ยนั นานกา ยนิ ฮรั นามา อุร ต๋าร ||๔||๑||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ||  ราม นาม โก นมสัการ ||  ยาส ยปัต โฮวตั อุถาร 
||๑|| รเฮา ||  ยา แก ซิมรัน มิแท่ห์ ตัน่ถฺ ||  ยา แก ซิมรัน ชูแทห์ บนัถฺ ||  ยา แก ซิมรัน มูรัค จตุร ||  ยา แก ซิมรัน กแุลห์ 
อุถรั ||๑||  ยา แก ซิมรัน ป๋อ ดุค ฮแร ||  ยา แก ซิมรัน อปัดา ทะแร ||  ยา แก ซิมรัน มุจตั ปาป ||  ยา แก ซิมรัน นฮี 
ซยัตาป ||๒||  ยา แก ซิมรัน ริด บิกาซ ||  ยา แก ซิมรัน เกาลา ดาส ||  ยา แก ซิมรัน เน็ถ นิถาน ||  ยา แก ซิมรัน ตเร 
นิดาน ||๓||  ปะติต ปาวนั นาม ฮรี ||  โกท ปะกตั อุถาร กรี ||  ฮรั ดาส ดาซา ดีน สรัน ||  นานกั มาทา ซนัตฺ จรัน 
||๔||๒||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ||  แอโซ สฮาอี  ฮรั โก นาม ||  ซ่าถซงัคตั ปัจยฺ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา ||  บูดตั โก แยเซ 
เบรี มิลตั ||    
     
 บูฉตั ดีปัก มิลตั ติลตั ||  ยลตั อคันี มิลตั นีร ||  แยเซ บาริก มุคแคห์ คีร ||๑||  แยเซ รัณ แม่ห์ สคา ปะหราต ||  แยเซ 
ปู่ เค โป่ยนั มาต ||  แยเซ กิรแคห์ บะรัส เมฆ ||  แยเซ ปาลนั สรัน เซงข ์||๒||  กะรุร มุค นฮี สรัป ตราส ||  ซูอา       
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ปินยรั นฮี คาย บิลาส ||  แยโซ อานโํด ฮิรเด ม่าเฮ ||  แยโซ ดาโน จกักี ดะร่าห์ ||๓||  บฮุต โอปะมา โทรฺ กฮี ||  ฮรั 
อะกมั อะกมั อกา้ถฺ ตุฮี ||  อูจ มูจอ บโฮ่ อปารฺ ||  ซิมรัต   นานกั ตเร ซาร ||๔||๓||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ||  เอฮี้  
ฮมาแร สพลั กาจยฺ ||  อปัเน   ดาส โก เล่โฮ นิวาจยฺ ||๑|| รเฮา ||  จรัน ซนัแตห์ มาท โมรฺ ||  แนน ดะรัส เปโค เน็ส 
โป๋ร ||  หสัตฺ ฮมัเร ซนัตฺ แท่ฮลั ||  ปราน มนั ตัน๋ ซนัตฺ แบฮลั ||๑||  ซนัตฺซงัค ์เมเร มนั กี ปรีต ||  ซนัตฺ กนุ บะแซ่ห์ 
เมแร จีต ||  ซนัตฺ อาเกอา มแน่ห์ มีธ ||  เมรา กมลั บิกแซ ซนัตฺ ดีธ ||๒||  ซนัตฺซงัค ์เมรา โฮย นิวาส ||  ซนัตนั กี โม่ห์ 
บฮุต เปอาส ||  ซนัตฺ บจนั เมเร มแน่ห์ มนัตฺ ||  ซนัตฺ ประสาด เมเร บิแค หนัตฺ ||๓||  มุกตั ยกุตั เอฮ้า  นิถาน ||  ปรัภ 
ดยัอาล โม่ห์ เดโวห์ ทาน ||  นานกั โก ปรัภ ดยัอา ต๋าร ||  จรัน ซนัตนั เก เมเร ริเด มะฉาร ||๔||๔||  มาลี กอรา แม่ห์ลา 
๕ ||  ซภั แก ซงักี น่าฮี ดูรฺ ||  กะรัน กราวนั ฮายฺรา ฮยรู ||๑|| รเฮา ||  ซุนตฺ ญีโอ ยาส นาม ||  ดุค บินเซ ซุค กีโอ 
บิสราม ||  สกลั เน็ถ ฮรั ฮรั ฮเร ||  มุน ยนั ตา กี เซว กเร ||๑||  ยา แก กัร๋ สกัเล สะมาเฮ ||  ยสิ เต บิรทา โกย น่าเฮ ||  
ญีอ ์ยนัตรึ กเร ปรัตปาล ||  สดา สดา เซโวห์่ กิรปาล ||๒||  สดา ตะรัม ยา แก ดีบาณ ||  เบโม่ห์ตาจยฺ นฮี กิช กาณ ||  
ซภั กิช กรันา อาปัน อาป ||  เร มนั เมเร ตู ตาโก ยาป ||๓||  ซ่าถซงัคตั โก ฮอ บลัฮารฺ ||  ยาส เมล็ โฮแว อุถาร ||  นาม 
ซงัค ์มนั ตะแนห์ ราต ||  นานกั โก ปรัภ กรี ดาต ||๔||๕||    
 มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ฮรั ซมัรัท กี ซรันา ||  ญีโอ เป็นดฺ ตัน๋ ราส เมรี ปรัภ 
เอก การัน กรันา ||๑|| รเฮา ||  ซิมมรั ซิมมรั สดา ซุค ปาอีแอ ยวีแณ กา มูล ||  เราว ์รเฮอา ซรับตั ธาอี ซูคโม อสัทูล 
||๑||    
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 อาล ยาล บิการ ตจัยฺ ซภั ฮรั กนุา เน็ต เกา ||  กรั โยร นานกั ดาน มานแํก เดโฮ อปันา เนา ||๒||๑||๖||  มาลี กอรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ซมัรัท เดว อปารฺ ||  กอน ยาแน จลิต เตเร กิช อนัตฺ น่าฮี ปารฺ ||๑|| รเฮา ||  เอก็ คิแนห์ ทาป 
อุทาปดา กัร๋ ป๋ัน กรัแนฮาร ||  เยต กีน อุปารยะนา ปรัภ ดาน เดย ์ดาตาร ||๑||  ฮรั สรัน อายโอ  ดาส เตรา ปรัภ อูจ 
อะกมั มุราร ||  กั้ด เล่โฮ ป่อยลั บิคมั เต ยนั นานกั สดั บลัฮารฺ ||๒||๒||๗||  มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั บสั รเฮ่ 
โคปาล ||  ดีน บานเํถาว ์ปะกตั วชลั สดา สดา กริปาล ||๑|| รเฮา ||  อาด อนัเต มตัถฺ ตูแฮ ปรัภ บินา น่าฮี โกย ||  ปูร 
รเฮอา สกลั มนัดลั เอก สุอามี โซย ||๑||  กะรัน ฮรั ยสั เนตรึ ดรัซนั รสัน ฮรั กุน เกา ||  บลัฮาร ยาเอ สดา นานกั เดโฮ 
อปัณา เนา ||๒||๓||๘||๖||๑๔||     
 มาลี กอรา บาณี ปะกตั นามเดว ญี กี       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตัน๋ ตัน๋ โอ ราม เบน บาแย ||  มะถุร มะถุร ตุ๋น อนัฮตั กาแย ||๑|| รเฮา ||  ตัน๋ ตัน๋ เม่ฆา โรมาวลี ||  ตัน๋ ตัน๋ กริษนั 
โอแ้ด่ กานบํลี ||๑||  ตัน๋ ตัน๋ ตู มาตา เดวกี ||  เยห์่ กแร่ห์ รมยัอา เกาลาปตี ||๒||  ตัน๋ ตัน๋ บนั คนัดฺ บินดราบฺนา ||  แยห์ 
เคแล ศิรี  นารายนา ||๓||  เบน บยาแว โกถนั จแร ||  นาเม กา สุอามี อานดั กแร ||๔||๑||  เมโร บาป มาโถ่ ตู ตัน๋ เกซอ 
ซานวํลีโอ บีธลาย ||๑|| รเฮา ||  กรั ตะเร จกักรึ แบกนุธฺ เต อาเอ กจัยฺ หสัตี เก ปราน อุถ่ารีอฺเล   ||  โดห์ซาซนั กี สภา 
ดะโรปตี อมับรั เลต อุบารีอฺเล ||๑||  โกตมั นารฺ อะฮลัเลอา ตารี ปาวนั เกตกั ตารีอฺเล ||  แอซา      อถมั อะยาต 
นามเดว็ ตอ ซรันากตั อาอีอฺเล ||๒||๒||  ซภัแภ กทั ราม โบแล รามา โบแล ||  ราม บินา โก โบแล เร ||๑|| รเฮา ||  เอกลั 
มาที กนุยรั จีที ป่ายนั แฮน ํบโฮ่ นานา เร ||  อสัทาวรั ยงักมั กีท ปะตงักมั กทั กทั ราม สะมานา เร ||๑||  เอกลั จินตา 
ราค อนนัตา ออร ตะโยห์ ซภั อาซา เร ||  ปรัณแว นามา เป๋ย เน่ห์กามา โก ธากรุ โก ดาซา เร ||๒||๓||     
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 ราก มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด        เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร 
ประสาด ||    
 ศโลก ||  ซายนั เตเร จรัน กี โฮย รฮ่า สดั ตู๋ร ||  นานกั สรัณ ตุห่ารีอา เปโค สดา ฮยรู ||๑||  สบดั ||  ปิโชห์ ราตี สดัรา  
นาม คซมั กา เล่ห์ ||  เคเม ฉะตรึ สะรายเจ  ดิซนั รัท ปีเร ||  ยนีิ เตรา นาม ติอ๋ายอา เตน็ โก สดั มิเล ||๑||  บาบา แม 
กรัมฮีณ กริูอาร ||  นาม นา ปายอา เตรา อนัถ่า ปะรัม ปู่ ลา มนั เมรา ||๑|| รเฮา ||  ซาด กีเต ดุค ปัรพเุร ปูรัน ลิเค มาย ||  
ซุค โทเร ดุค อกัเล ดูเค ดูค วฮิาย ||๒||  วชุิเรอา กา เกอา วชุีแร มิเลอา กา เกอา เมล ||  ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เยน็ กรั 
เดเคอา เคลฺ ||๓||  ซนัโญกี เมลาวรา เอน็ ตนั กีเต โปคค ์||  วโิยกี เมล็ วชุิเร นานกั ป๋ี ซนัโญก ||๔||๑||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  
เมล็ มาต ปิตา เป็นดฺ กมายอา ||  เตน็ กรัแต เลค ลิคายอา ||  เลค็ ดาต โยต วเดอาอี ||  เมล็ มายอา สุรัต กวาอี ||๑||  มูรัค 
มนั กาเฮ กรัแซ่ห์ มาณา ||  อุธ จลัณา คสัแม ป่าณา ||๑|| รเฮา ||  ตจัยฺ ซาด แซ่ฮจัยฺ ซุค โฮอี ||  กัร๋ ฉดัเณ รแฮ่ นา โกอี ||  
กิช คาแย กิช ตัร๋ ยาอีแอ ||  เย บาฮุร ดุนีอา อาอีเเอ ||๒||  สจัยฺ กายอา ปัท หะด่าเอ ||  พรุมาเอส็ บฮุต จลาเอ ||  กรั 
เซจยฺ สุคาลี    โซแว ||  หะที ปอดี กาเฮ โรแว ||๓||  กัร๋ กุ๋มมณัวาณี ป่าอี ||    
     
 ปาป ปะทรั ตรัณ นา ยาอี ||  ป๋อ เบรา ญีโอ จะราอู ||  กโฮ่ นานกั เดแว กาฮู ||๔||๒||  มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ ||  กรัณี 
กากดั มนั มสัวาณี บุรา ปะลา โดย เลค เปย ||  เยว็ เยว็ กิรัต จลาเอ เตว็ จลีแอ ตอ คุณ น่าฮี อนัตฺ ฮเร ||๑||  จิต เจตสั กี 
นฮี บาวเรอา ||  ฮรั บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา ||  ยาลี แรน ยาล เดน็ ฮูอา เยตี กะรี พา่ฮี เตตี ||  รัส รัส โจก 
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จุแกห์ เน็ต พาแซ่ห์ ชูทสั มูเร กวนั คุณี ||๒||  กายอา อารัณ  มนั เวจ็ โล่ฮา ปันจฺ อคนั เตต็ ลาก รฮี ||  โกยเล ปาป ปเร 
เตส็ อูปัร มนั ยเลอา ซนันีห์ จินตฺ ไป๋ ||๓||  เป่ยอา มนูรฺ กนัจนั เพร็ โฮแว เย คุร มิแล ติเน่ฮา ||  เอก นาม อมัฤต โอห์้ 
เดแว ตอ นานกั ตริสทสั เดฮ้า ||๔||๓||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  บิมลั มะฉาร บะซสั นิรมลั ยลั ปัดมนั ยาวลั เร ||  ปัดมนั 
ยาวลั ยลั รัส ซงัคตั ซงัค ์โดค นฮี เร ||๑||  ดาดรั ตู กะแบห์ นา ยานสั เร ||  ปะคสั ซิบาล บะซสั นิรมลั ยลั อมัฤต นา 
ลคสั เร ||๑|| รเฮา ||  บสั ยลั เน็ต นา วสัตฺ อลีอลั เมรา จะจา กุน เร ||  จนัดฺ กมุุดนี ดูโร่ห์ นิวะซสั อนัป๋อ การัน เร ||๒||  
อมัฤต คนัดฺ ดูตถฺ มตัถฺ ซนัจสั ตู บนั จาตุร เร ||  อปันา อาป ตู กบัโบห์ นา โชดสั ปิซนั ปรีต เยว็ เร ||๓||  ปันดิต ซงัค ์
วแซ่ห์ ยนั มูรัค อากมั ซาส สุเน      ||  อปันา อาป ตู กบัโบห์ นา โชดสั สุอาน  ปูช เยว็ เร ||๔||  เอก็ ปาคนัดี นาม นา 
ราแจห์ เอก็ ฮรั ฮรั จรัณี เร ||  ปูรัน ลิเคอา ปาวสั นานกั รัสนา นาม ยปั เร ||๕||๔||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ศโลก ||  ปะติต 
ปุนีต อซงัคฺ โฮเอ ฮรั จรันี มนั ลาก ||  อธัสธั ตีรัท นาม ปรัภ นานกั ยสิ มสัตกั ปาก ||๑||  สบดั ||  ซะคี สเฮลี กรับ 
กะเฮลี ||  ซุณ      แซ่ห์ กี เอก็ บาต สุเฮลี ||๑||  โย แม เบดนั ซา กิส อาคา มาอี ||  ฮรั เบน็ ญีโอ นา รแฮ่ แกเซ ราคา 
มาอี ||๑|| รเฮา ||  ฮอ โดห่ากณั ครี รันญาณี ||  เกยอา โซ โยบนั ตัน๋ ปัชตาณี ||๒||  ตู ดานา ซาฮิบ ศิร เมรา ||  คิจยฺมตั 
กรี ยนั บนัดา เตรา ||๓||  ปะณตั นานกั อนัเดสา เอฮี้ ||  เบน็ ดรัซนั แกเซ รโว สเน่ฮี ||๔||๕||    
     
 มารู แม่ห์ลา ๑ ||  มุล ครีดี ลาลา โกลา เมรา เนา สป่ากา ||  คุร กี บจันี หาท บิกานา เยต็ ลายอา เตต็ ลากา ||๑||  เตเร 
ลาเล เกอา จตุราอี ||  ซาฮิบ กา หุกมั นา กรัณา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  มา ลาลี เป็ว ลาลา เมรา ฮอ ลาเล กา ยายอา ||  ลาลี 
นาแจ ลาลา กาแว ปะกตั กะโร เตรี รายอา ||๒||  ปีแอห์ ตา ปาณี อาณี  มีรา ค่าเฮ ตา ปีซณั เยา ||  ปะคา เพรี แปรฺ 
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มโลวา ยปัต รฮ่า เตรา เนา ||๓||  ลูณ ฮรามี นานกั ลาลา บคัแซ่ห์ ตุตถฺ วเดอาอี ||  อาด ยกุาด ดยัอาปัต ดาตา ตุตถฺ เวณ็ 
มุกตั นา ปาอี ||๔||๖||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  โกอี อาแค ปู่ ตนา โก กะแฮ เบตาลา ||  โกอี อาแค อาดมี นานกั เวจารา ||๑||  
เป่ยอา ดิวานา ซ่าห์ กา นานกั บอรานา ||  ฮอ ฮรั เบน็ อวรฺั นา ยานา ||๑|| รเฮา ||  ตอ เดวานา ยาณีแอ ยา แป๋ เดวานา 
โฮย ||  เอกี  ซาฮิบ บา้ห์รา ดูยา อวรฺั นา ยาแณ โกย ||๒||  ตอ เดวานา ยาณีแอ ยา เอกา การ กมาย ||  หุกมั ปะชาแณ 
คซมั กา ดูย ีอวรั เซอาณปั กาย ||๓||  ตอ เดวานา ยาณีแอ ยา ซาฮิบ ตะเร เปอาร ||  มนัดา ยาแณ อาป โก อวรฺั ปะลา 
ซนัซาร ||๔||๗||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  เอห์้ ตัน๋ สรับ   รเฮอา ป่ัรปูร ||  มนัมุค พิแร่ห์ เซ ยาแณห์ ดูรฺ ||๑||  โซ ตัน๋ วครั นาม 
ริแด ฮมาแร ||  ยสิ ตู เดห์้ ติแซ นิสตาแร ||๑|| รเฮา ||  นา เอห์้ ตัน๋ ยแล นา ตสักรั แล ยาย ||  นา เอห์้ ตัน๋ ดูแบ นา เอส็ 
ตัน๋ โก มิแล สยาย ||๒||  เอส็ ตัน๋ กี เดโคห์ วเดอาอี ||  แซ่ห์เย  มาเต อนัเดน็ ยาอี ||๓||  เอก็ บาต อนูป สุโนห์ นรั ป่าอี 
||  เอส็ ตัน๋ เบน็ กโฮ่ กิแน ปะรัม กตั ปาอี ||๔||  ปะณตั นานกั อกทั กี กะทา สุณาเอ ||  สตัคุร มิแล ตา เอห์้ ตัน๋ ปาเอ 
||๕||๘||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ซูร ซรั โซส แล โซม ซรั โปค แล ยกุตั กรั มรัต โซ ซนับนัถฺ  กีแย ||  มีน กี จปัปัล เซ็ว 
ยกุตั มนั ราคีแอ อุแด แน่ห์ หนัสฺ แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๑||  มูเร กายเจ ปะรัม ปุลา ||  แน่ห์ จีเนอา ปัรมานนัดฺ แบรากี ||๑|| 
รเฮา ||  อยรั กะโฮ ยาร แล อมรั กะโฮ มาร แล ปะหราต ตจัยฺ โฉด ตอ อเป็ว ปีแย ||  มีน กี จปัปัล เซ็ว ยกุตั มนั 
ราคีแอ อุแด แน่ห์ หนัสฺ แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๒||    
     
 ปะณตั นานกั ยโน รแว เย ฮรั มโน มนั ปวนั เซ็ว อมัฤต ปีแย ||  มีน กี จปัปัล เซ็ว ยกุตั มนั ราคีแอ อุแด แน่ห์ หนัสฺ 
แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๓||๙||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  มายอา โมอี นา มนั โมอา ซรั แล่ห์รี แม มตั ||  โบฮิท ยลั ศิร ตรั ทิแก ซาจา 
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วครั เยต็ ||  มาณกั มนั แม่ห์ มนั มารซี สจั นา ลาแก กตั ||  รายา ตะคตั ทิแก คุณี แป๋ ปันจาเอณ็ รัต ||๑||  บาบา ซาจา 
ซาฮิบ ดูรฺ นา เดค ||  สรับ   โยต ญกัยวีนา ศิร ศิร ซาจา เลค ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์มา บิซนั ริคี มุนี ซงักรั เอน็ดฺ ตแป 
เปข่ารี ||  มาแน หุกมั โซ่แฮ ดรั ซาแจ อากี มแร่ห์ อพารี ||  ยงักมั โยตถฺ ยตี ซนัเนอาซี คุร ปูแร วจีารี ||  เบน็ เซวา พลั 
กบัโบห์ นา ปาวสั เซวา กรัณี ซารี ||๒||  นิถะเนอา ตัน๋ นิกเุรอา คุร นิมาเณอา ตู มาณ ||  อนัถฺแล มาณกั คุร ปักเรอา 
นิตาเณอา ตู ตาณ ||  โฮม ยปา นฮี ยาเณอา คุรมะตี สาจ ปะชาณ ||  นาม บินา น่าฮี ดรั โด่อี จู่ธา อาวณั ยาณ ||๓||  
ซาจา นาม สล่าฮีแอ ซาเจ เต ตริปัต โฮย ||  กิอาน รตนั มนั มายแีอ บฮุร นา แมลา โฮย ||  ยบั ลกั ซาฮิบ มนั วสัแซ 
ตบั ลกั บิฆนั นา โฮย ||  นานกั ศิร เด ฉุทีแอ มนั ตนั ซาจา โซย ||๔||๑o||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  โยกี ยกุตั นาม นิรมาอิล 
ตา แก แมลฺ นา ราตี ||  ปรีตมั นาท สดา สจั ซงัเก ยนมั มรัณ กตั บีตี ||๑||  กซุาอี เตรา กฮ่า นาม แกเซ ยาตี ||  ยา ตอ 
ป่ีตรั แม่ฮลั บุลาแวห์่ ปูโช บาต นิรันตี ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์มณั บรัมห์ กิอาน อิสอานี ฮรั คุณ ปูเญ ปาตี ||  เอโก นาม 
เอก นาราเอณ็ ตริภวณั เอกา โยตี ||๒||  เยห์่วา ดนัดี เอห์้ กทั ชาบา โตโล นาม อะยาจี ||  เอโก หาท ซ่าห์ ซภันา ศิร 
วณัยาเร เอก็ ป่าตี ||๓||  โดแว สิเร สตัคุรู   นิเบเร โซ บูแฉ่ ยสิ เอก เลว็ ลากี ญีโอห์ รแฮ่ นิภราตี ||  สบดั วซาเอ ปะรัม 
จุกาเอ สดา เซวกั เดน็ ราตี ||๔||  อูปัร กะกนั กะกนั ปัร โกรัค ตา กา อกมั คุรู ปุน วาซี ||  คุร บจันี บา้ฮรั กัร๋ เอโก 
นานกั เป่ยอา อุดาซี   ||๕||๑๑||    
     
 ราก มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 แอห์้เน็ส ยาแก นีด นา โซแว ||  โซ ยาแณ ยสิ เวดนั โฮแว ||  เปรม เก กาน ลเก ตนั ป่ีตรั แวด เก ยาแณ การี ญีโอ 
||๑||  ยสิ โน ซาจา ซิพตี ลาเอ || คุรมุข วริะเล กิแซ บุฉ่าเอ ||  อมัฤต กี ซาร โซอี ยาแณ เย อมัฤต กา วาปารี ญีโอ ||๑|| 
รเฮา ||  เป็ร เซตี ตัน๋ เปรม รจาเอ ||  คุร แก สบดั ตะทา จิต ลาเอ ||  แซ่ฮจัยฺ เซตี ตัน๋ ครี สุเฮลี ตริสนา ติคา นิวารี ญีโอ 
||๒||  แซ่ห์ซา โตเร ปะรัม จุกาเอ ||  แซ่ห์เย  ซิพตี ตะณคั จราเอ ||  คุร แก สบดั มแร มนั มาเร ซุนดรั โยกาถ่ารี ญีโอ 
||๓||  ห่อแม ยเลอา มโน่ห์ ห ||  ยมั ปุร วแยห์่ คะรัก กราเร ||  อบั แก กะเฮแอ นาม นา มิลยั ตู สะโฮ ญีอะเร ป่ารี ญีโอ 
||๔||  มายอา มมัตา ปแวห์่ เคอาลี ||  ยมั ปุร พาแซ่ห์กา ยมั ยาลี ||  เหต เก บนัถัน่ โตรึ นา ซาแกห์ ตา ยมั กเร คุอารี 
ญีโอ ||๕||  นา ฮอ กรัตา นา แม กีอา ||  อมัฤต นาม สตัคุร ดีอา ||  ยสิ ตู เดห์้ ติแซ เกอา จารา นานกั สรัณ ตุมารี ญีโอ 
||๖||๑||๑๒||     
 มารู แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แยห์ แบซาแล่ห์ แตห์้ แบซา สุอามี แยห์ เป่แยห์่ แตห์้ ยาวา ||  ซภั นกัรี แม่ห์ เอโก รายา ซภัเภ ปวติ แฮ ทาวา ||๑||  
บาบา เดห์้ วซา สจั กาวา ||  ยา เต แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมาวา ||๑|| รเฮา ||  บุรา ปะลา กิช อาปัส เต ยาเนอา เออี สกลั 
วกิารา ||  เอห์้ พรุมายอา คซมั กา โฮอา วรัแต เอห์้ ซนัซารา ||๒||  อินดรี ตาต สบลั กะฮีอตั แฮ อินดรี กิส เต โฮอี ||  
อาเป   เคลฺ กแร ซภั กรัตา แอซา      บูแฉ่ โกอี ||๓||  คุร ปัรซาดี เอก เลว็ ลากี ดุบิถา ตะเด บินาซี ||  โย เตส็ ป่าณา โซ 
สตั กรั มาเนอา กาที ยมั กี พาซี ||๔||  ปะณตั นานกั เลคา มาแก เกานา ยา จูกา มนั อภิมานา ||  ตาส ตาส ตะรัม ราย 
ยปัต แฮ เปย สจัเจ กี ซรันา ||๕||๑||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  อาวณั ยาณา นา ทีแอ นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย ||  สจั คยานา 
บคัเซอา อาเป   ยาแณ โซย ||๑||    
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 เอ มนั ฮรั ญีโอ เจต ตู มโน่ห์ ตจัยฺ วกิาร ||  คุร แก สบดั ติอ๋าย ตู สจั ลกี เปอาร ||๑|| รเฮา ||  แอแท  นาโวห์ ปุเลอา 
เพร็ หทั กิทาอู นา ปาย ||  โยนี ซภั ปะหวา่อีอนั บิสทา ม่าเฮ สมาย ||๒||  วดัป่ากี คุร ปายอา ปูรัน ลิเคอา มาย ||  
อนัเดน็ สจัจี ปะกตั กรั สจัจา เลย มิลาย ||๓||  อาเป   สริสทฺ ซภั ซายอีนั อาเป   นะดรั กเรย ์||  นานกั นาม วเดอาอีอา 
แย ป่าแว แต เดย ์||๔||๒||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  ปิชเล กแุนห์ บคัซาย ญีโอ อบั ตู มารัก ปาย ||  ฮรั กี จรัณี ลาก รฮ่า 
วโิจห์ อาป กวาย ||๑||  เมเร มนั คุรมุข นาม ฮรั ติอ๋าย ||  สดา ฮรั จรัณี ลาก รฮ่า เอก็ มนั เอแก ป๋าย ||๑|| รเฮา ||  นา แม 
ยาต นา ปัต แฮ นา แม เท่ห์ นา เทา ||  สบดั เปด ปะหราํ กะเทอา คุร นาม ดีอา ซมัหยาย ||๒||  เอห์้ มนั ลาลจั กรัดา 
พิแร ลาลจั ลากา ยาย ||  ตัน่แถ่ กรู เวอาเปอา ยมั ปุร โจทา คาย ||๓||  นานกั ซภั กิช อาเป   อาป แฮ ดูยา น่าฮี โกย ||  
ปะกตั คยานา บคัสิโอน คุรมุขคา ซุค โฮย ||๔||๓||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  สจั รัตเต เซ โทล ลโฮ่ เซ วริะเล ซนัซาร ||  เตน็ 
มิเลอา มุค อุยะลา ยปั นาม มุราร ||๑||  บาบา ซาจา ซาฮิบ ริแด สะมาล ||  สตัคุร อปันา ปุช เดค เล่โฮ วครั ป๋าลฺ ||๑|| 
รเฮา ||  เอก็ สจัจา ซภั เซวดี ตุ๋ร ปาก มิลาวา โฮย ||  คุรมุข มิเล เซ นา วชุิแรห์ ปาแวห์ สจั โซย ||๒||  เอก็ ปักตี ซาร 
นา ยาณนี มนัมุค ปะรัม ปุหลาย ||  โอนา เวจ็ อาป วรัตะดา กรัณา กิชู นา ยาย ||๓||  ยสิ นาล โยรฺ นา จลัอี คเล กีแจ 
อรัดาส ||  นานกั คุรมุข นาม มนั วสัแซ ตา ซุณ      กเร ซาบาส ||๔||๔||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  มารู เต ซีตลั กเร มนูโร่ห์ 
กนัจนั โฮย ||  โซ ซาจา ซาล่าฮีแอ เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ||๑||  เมเร มนั อนัเดน็ ติอ๋าย ฮรั เนา ||  สตัคุร แก บจนั 
อราถ ตู อนัเดน็ คุณ เกา ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข เอโก ยาณีแอ ยา สตัคุร เดย ์บุฉ่าย ||  โซ สตัคุร ซาล่าฮีแอ ยดูิ เอห์้ โซ่ฉ่ี 
ปาย ||๒||  สตัคุร โฉด ดูแย ลเก เกอา กะรัน อะแก ยาย ||  ยมั ปุร บเถ่ มารีแอห์้ บฮุตี มิแล สยาย ||๓||    
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 เมรา ปรัภ เวปัรวา่ห์ แฮ นา เตส็ เตล็ นา ตะมาย ||  นานกั เตส็ ซรัณาอี ปัจยฺ ปอ อาเป   บคสั มิลาย ||๔||๕||     
 มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยปัเปโอ นาม สุก ยนกั คุร บจันี ฮรั ฮรั สรัณ ปะเร ||  ดาลดั ป๋ันยฺ สุดาเม มิเลโอ ปักตี ป๋าย ตเร ||  ปะกตั วชลั ฮรั 
นาม กริตารัท คุรมุข กริปา กเร ||๑||  เมเร มนั นาม ยปัต อุถเร ||  ตะหรู่ แปรลาด บิดรั ดาซี สุตฺ คุรมุข นาม ตเร ||๑|| 
รเฮา ||  กลัยกุ นาม ประธาน ปะดารัท ปะกตั ยนา อุถเร ||  นามา แยเดว็ กะบีร ตริโลจนั ซภั โดค เกย จมัเร ||  คุรมุข 
นาม ลเก เซ อุถเร ซภั เกล็บิค ปาป ทะเร ||๒||  โย โย นาม ยแป อปัราถ่ี ซภั เตน็ เก โดค ปัรหะเร ||  เบสุอา รวตั 
อะยามลั อุถะเรโอ มุค โบแล นาราเอณ็ นรัหะเร ||  นาม ยปัต อุครึแซณ กตั ปาอี โตรึ บนัถัน่ มุกตั กเร ||๓||  ยนั โก 
อาป อนุกแร่ห์ กีอา ฮรั องักีการ กเร ||  เซวกั แปจยฺ รัคแค เมรา โควดิ สรัณ ปะเร อุถเร ||  ยนั นานกั ฮรั กิรปา ต่ารี 
อุร ตะเรโอ นาม ฮเร ||๔||๑||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  เซ็ถ สมาถ ยปัเปโอ เลว็ ลาอี ซาเถก็ มุน ยปัเปอา ||  ยตี สตี  ซนัโตคี 
ติอ๋ายอา มุค อินดราดิก  รเวอา ||  สรัณ ปะเร ยปัเปโอ เต ป่าเอ คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๑||  เมเร มนั นาม ยปัต ตเรอา ||  
ตัน่นา ยทั บาลมีก บทัวารา คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๑|| รเฮา ||  ซุรฺ นรั กณั กนัถรัเบ ยปัเปโอ เร็ค บปัแร ฮรั กายอา ||  
ซงักรั บรัมห์แม เดว ียปัเปโอ มุค ฮรั ฮรั นาม ยปัเปอา ||  ฮรั ฮรั นาม ยนิา มนั ป่ีนา เต คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๒||  โกท 
โกท เตตีส ติอ๋ายโอ ฮรั ยปัเตอา อนัตฺ นา ปายอา ||  เบด ปุราณ ซิมรัต ฮรั ยปัเปอา มุค ปันดิต ฮรั กายอา ||  นาม 
ระสาล ยนิา มนั วสัเซอา เต คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๓||  อนตั ตรังกี นาม ยนิ ยปัเปอา แม กะณตั นา กรั สะเกอา ||  โคบิด 
กริปา กเร ทาย ปาเอ โย ฮรั ปรัภ มนั ป่ายอา ||  คุร ต๋าร กริปา ฮรั นาม ดริรายโอ ยนั นานกั นาม เลยอา ||๔||๒||    
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 มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ฮรั ฮรั นาม นิถาน แล คุรมตั ฮรั ปัต ปาย ||  หะลตั ปะลตั นาล จลัดา ฮรั อนัเต เลย ฉะดาย ||  ยแิท เอาฆทั กะลีอา 
ป่ีรีอา ติแท ฮรั ฮรั มุกตั กราย ||๑||  เมเร สัตคุรา แม ฮรั ฮรั นาม ดริราย ||  เมรา มาต ปิตา สุต บนัถฺโป แม ฮรั เบน็ 
อวรฺั นา มาย ||๑|| รเฮา ||  แม ฮรั บิรฮี ฮรั นาม แฮ โกอี อาณ มิลาแว มาย ||  เตส็ อาแก แม โยดฺรี เมรา ปรีตมั เดย ์
มิลาย ||  สตัคุร ปุรัค ดยัอาล ปรัภ ฮรั เมเล เด๋ล นา ปาย ||๒||  ยนิ ฮรั ฮรั นาม นา เจเตโอ เซ ปากฮีณ มรั ยาย ||  โอย 
เพร็ เพร็ โยน ปะหวา่อีแอห์ มรั ยาํแมห์ อาแว   ยาย ||  โอย ยมั ดรั บเถ่ มารีแอห์้ ฮรั ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||๓||  ตู ปรัภ 
ฮมั ซรัณากตี โม โก เมล แล่ห์ ฮรั ราย ||  ฮรั ต๋าร กริปา ญกัยวีนา คุร สตัคุร กี ซรัณาย ||  ฮรั ญีโอ อาป ดยัอาล โฮย 
ยนั นานกั ฮรั เมลาย ||๔||๑||๓||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  ฮอ ปูนย ีนาม ดะซายดา โก ดะเซ ฮรั ตัน๋ ราส ||  ฮอ เตส็ วโิทห์ 
คนั คนันีแอ แม เมเล ฮรั ปรัภ ปาส ||  แม อนัตรั เปรม ปิรัม กา เกว็ สะยณั มิแล มิลาส ||๑||  มนั เปอาเรอา มิตรา แม 
ฮรั ฮรั นาม ตัน๋ ราส ||  คุร ปูแร นาม ดริรายอา ฮรั ต่ีรัก ฮรั ซาบาส ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั อาป มิลาย คุร แม ดะเซ ฮรั 
ตัน๋ ราส ||  เบน็ คุร เปรม นา ลภัอี ยนั เวโค่ห์ มนั นิระยาส ||  ฮรั คุร เวจ็ อาป รเคอา ฮรั เมเล คุร ซาบาส ||๒||  ซากรั 
ปะกตั ปันด๋าร ฮรั ปูเร สตัคุร ปาส ||  สตัคุร ตุธา โคลฺ เดย ์มุค คุรมุข ฮรั ปัรกาซ ||  มนัมุค ปาก วฮูิเณอา เตค็ โมอีอา 
กนัถ่ี ปาส ||๓||  คุร ดาตา ดาตาร แฮ ฮอ มาโก ดาน คุร ปาส ||  จิรี วชุินนา เมล ปรัภ แม มนั ตนั วดัรี อาส ||  คุร 
ป่าแว ซุณ      เบนตี ยนั นานกั กี อรัดาส ||๔||๒||๔||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั กะทา สุณาย ปรัภ คุรมตั ฮรั ริแด 
สมาณี  ||  ยปั ฮรั ฮรั กะทา วดัป่ากีอา ฮรั อุตมั ปัด นิรบาณี ||    
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 คุรมุขคา มนั ปัรตีต แฮ คุร ปูแร นาม สมาณี  ||๑||  มนั เมเร แม ฮรั ฮรั กะทา มนั ป่าณี ||  ฮรั ฮรั กะทา เน็ต สดา กรั 
คุรมุข อกทั กะห่าณี ||๑|| รเฮา ||  แม มนั ตนั โคจยฺ ดนัโด่เลอา เกว็ ปาอีแอ อกทั กะห่าณี ||  ซนัตฺ ยนา เมล็ ปายอา 
ซุณ      อกทั กะทา มนั ป่าณี ||  เมแร มนั ตนั นาม อถารฺ ฮรั แม เมเล ปุรัค สุยาณี ||๒||  คุร ปุราแค ปุรัค มิลาย ปรัภ 
เมล็ สุรตี สุรัต สมาณี  ||  วดัป่ากี คุร เซเวอา ฮรั ปายอา ซุฆรั สุยาณี ||  มนัมุค ปาก วฮูิเณอา เตน็ ดุคี แรณ วฮิาณี ||๓||  
ฮมั ยาเจก็ ดีน ปรัภ เตเรอา มุค ดีแย อมัฤต บาณี ||  สตัคุร เมรา มิตรึ ปรัภ ฮรั เมโล่ห์ ซุฆรั สุยาณี ||  ยนั นานกั 
ซรัณากตี กรั กิรปา นาม สมาณี  ||๔||๓||๕||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั เป๋า ลกา แบรากีอา วดัป่ากี ฮรั มนั ราค ||  เมล็ 
ซงัคตั ซรัถ่า อูปแย คุร สบัดี ฮรั รัส จาค ||  ซภั มนั ตนั ฮเรอา โฮยอา คุรบาณี ฮรั คุณ ปาค ||๑||  มนั เปอาเรอา มิตรา 
ฮรั ฮรั นาม รัส จาค ||  คุร ปูแร ฮรั ปายอา หะลตั ปะลตั ปัต ราค ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ฮรั กีรัต คุรมุข 
จาค ||  ตนั ตัร่ตี ฮรั บียแีอ เวจ็ ซงัคตั ฮรั ปรัภ ราค ||  อมัฤต ฮรั ฮรั นาม แฮ คุร ปูแร ฮรั รัส จาค ||๒||  มนัมุค ตริสนา 
ป๋ัร รเฮ่ มนั อาซา แดห์้ ดิส บโฮ่ ลาค ||  เบน็ นาแว ตริก ยวีเด เวจ็ บิสทา มนัมุค ราค ||  โอย อาแวห์่ ยา่เฮ 
ปะหวา่อีแอห์ บโฮ่ โยนี ดุระกนัถฺ ปาค ||๓||  ตะร่าห์ ตะร่าห์ ซรัณากตี ฮรั ดยัอา ต๋าร ปรัภ ราค ||  ซนัตฺซงัคตั เมลาป 
กรั ฮรั นาม มิแล ปัต ซาค ||  ฮรั ฮรั นาม ตัน๋ ปายอา ยนั นานกั คุรมตั ปาค ||๔||๔||๖||    
 มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ฮรั ฮรั ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  คุรมุข ราม กเร นิสตารา ||  ยสิ โน กริปา กเร เมรา สุอามี โซ ฮรั เก คุณ กาแว ญีโอ 
||๑||  ฮรั ฮรั กริปา กเร บนัวาลี ||  ฮรั ฮิรแด สดา สดา สมาลี ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ เมเร ญีอะเร ยปั ฮรั ฮรั นาม 
ฉะดาแว ญีโอ ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซุคซากรั อมัฤต ฮรั เนา ||  มงักตั ยนั ยาแจ ฮรั เดโฮ ปเซา ||  ฮรั สตั สตั สดา ฮรั สตั ฮรั สัต เมแร มนั ป่าแว ญีโอ 
||๒||  นเว ฉิดรึ สระแวห์  อปัวติรา ||  โบลฺ ฮรั นาม ปวติตรึ ซภั กิตา ||  เย ฮรั สุประซนั โฮแว เมรา สุอามี ฮรั ซิมรัต   
มลั แล่ห์ ยาแว ญีโอ ||๓||  มายอา โม่ห์ บิคมั แฮ ป่ารี ||  เกว็ ตรีแอ ดุตรั ซนัซารี ||  สตัคุร โบฮิท เดย ์ปรัภ ซาจา ยปั 
ฮรั ฮรั ปารฺ ลงัฆาแว ญีโอ ||๔||  ตู ซรับตัตรึ เตรา ซภั โกอี ||  โย ตู กแร่ห์ โซอี ปรัภ โฮอี ||  ยนั นานกั คุณ กาแว 
เบจารา ฮรั ป่าแว ฮรั ทาย ปาแว ญีโอ ||๕||๑||๗||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั เมเร ||  ซภั เกล็วคิ กาแท 
ฮรั เตเร ||  ฮรั ตัน๋ ราโค่ห์ ฮรั ตัน๋ ซนัโจห์ ฮรั จลัเดอา นาล สคาอี ญีโอ ||๑||  ยสิ โน กริปา กเร โซ ติอ่าแว ||  เน็ต ฮรั 
ยปั ยาแป ยปั ฮรั ซุค ปาแว ||  คุร ปัรซาดี ฮรั รัส อาแว   ยปั ฮรั ฮรั ปารฺ ลงัฆาอี ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  นิรภอ นิรังการ สัต 
นาม ||  ญกั แม่ห์ สเรสทฺ อูตมั กาม ||  ดุสมนั ดูต ยมักาล เธ่ห์ มาโร ฮรั เซวกั เนร นา ยาอี ญีโอ ||๒||  ยสิ อุปัร ฮรั กา 
มนั มาเนอา ||  โซ เซวกั จะโฮ่ ยกุ จะโฮ่ กนุท ยาเนอา ||  เย อุส กา บุรา กะแฮ โกอี ปาปี เตส็ ยมักงักรั คาอี ญีโอ ||๓||  
ซภั แม่ห์ เอก นิรันยนั กรัตา ||  ซภั กรั กรั เวแค อปัเณ จลัตา ||  ยสิ ฮรั ราแค เตส็ กอณ มาแร ยสิ กรัตา อาป ฉะดาอี 
ญีโอ ||๔||  ฮอ อนัเดน็ นาม ลอี กรัตาเร ||  เยน็ เซวกั ปะกตั ซภัเภ นิสตาเร ||  ดสั อธั จาร เวด ซภั ปูโช่ห์ ยนั นานกั 



1056 

นาม ฉะดาอี ญีโอ ||๕||๒||๘||     
 
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดรัแป ตะรัต อกาซฺ นะคตัรา ศิร อูปัร อมรั กรารา ||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั ดรัแป ดรัแป อินดรึ บิจารา ||๑||  เอกา 
นิรภอ บาต สุนี ||  โซ ซุคีอา โซ สดา สุเฮลา โย คุร เมล็ กาย กนีุ ||๑|| รเฮา ||  เดห์้ถาร อรั เดวา ดรัแปห์ เซ็ถ ซาเถก็ 
ดรั โมยอา ||  ลคั จอราซีห์ มรั มรั ยนัเม เพร็ เพร็ โยนี โญยอา ||๒||    
     
 รายสั ซาตกั ตามสั ดรัแปห์ เกเต รูป อุปายอา   ||  ชลั บปัรี เอห์้  กอลา ดรัแป อตั ดรัแป ตะรัม รายอา ||๓||  สกลั 
สมกัรี ดะแรห์ เบอาปี เบน็ ดรั กรัแณฮารา ||  กโฮ่ นานกั ปักตนั กา ซงักี ปะกตั โซ่แฮ ดรับารา ||๔||๑||  มารู แม่ห์ลา 
๕ ||  ปานจฺํ บะรัค โก อนาท ตะหรู่ บาริก ฮรั ซิมรัต   อมรั อทาเร ||  ปุตรึ เหต นาราเอณ็ กะเฮโอ ยมักนักรั มาร 
บิดาเร ||๑||  เมเร ธากรุ เกเต อะกนตั อุถ่าเร  ||  โม่ห์ ดีน อลปั มตั นิรคุณ ปะเรโอ สรัณ ดุอาเร ||๑|| รเฮา ||  บาลมีก 
สุปจาโร ตเรโอ บะถิก ตเร บิจาเร ||  เอก นิมคั มนั ม่าเฮ อราเถ่โอ กจัปัต ปารฺ อุตาเร ||๒||  กีนี รเคอา ปะกตั 
แปรลาแด ฮรันาคสั นะแค่ห์ บิดาเร ||  บิดรั ดาซี สุตฺ เป่ยโอ ปุนีตา สกัเล กลุ อุยาเร ||๓||  กวนั ปราถ บตาโว อปัเน   
มิเทอา โม่ห์ มกันาเร ||  อายโอ  ซาม นานกั โอท ฮรั กี ลีแย ปุยา ปซาเร ||๔||๒||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  เวต็ นวติ 
ประเมโอ บโฮ่ ป่าตี อเน็ก ยตนั กรั ต่าเอ ||  โย โย กะรัม กีเอ ฮอ ห่อแม เต เต เป๋ย อะยาเอ ||๑||  อวรั เดน็ กาฮู กาจยฺ 
นา ลาเอ ||  โซ เดน็ โม โก ดีแย ปรัภ ญีโอ ยา เดน็ ฮรั ยสั กาเอ ||๑|| รเฮา ||  ปุตรึ กลตัรึ กแร่ห์ เดค ปซารา เอส็ ฮี 
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แม่ห์ อุรฉ่าเอ ||  มายอา มดั จาค เป๋ย อุดมาเต ฮรั ฮรั กบัโบห์ นา กาเอ ||๒||  เอห์้  เบถ็ โคย ีบโฮ่ ปัรการา เบน็ ซนัตนั 
นฮี ปาเอ ||  ตุม ดาตาร วดัเด ปรัภ ซมัรัท มากนั โก ดาน อาเอ ||๓||  เตอาเกโอ สกัลา มาน แม่ห์ตา ดาส เรณ ซรัณาเอ 
||  กโฮ่ นานกั ฮรั เมล็ เป๋ย เอแก มฮ่า อนนัดฺ ซุค ปาเอ ||๔||๓||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  กวนั ทาน ต่ีเรโอ แฮ นามา กวนั 
บสัตฺ อหงัการา ||  กวนั เจฮ้นั ซุน อูปัร โช่เฮโอ มุค เต ซุน กรั การา ||๑||  สุโนห์ เร ตู กอน กฮ่า เต อายโอ  ||  เอตี นา 
ยาโน เกตีก มุดตั จลัเต คบรั นา ปายโอ ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮนั  ซีล ปวนั อรั ปาณี บซุถ่า คิมา นิภราเต ||  ปันจฺ ตตั เมล็ 
เป่ยโอ ซนัโญกา เอน็ แม่ห์ กวนั ดุราเต ||๒||  เยน็ รัจ รเจอา ปุรัค บิถ่าแต นาเล ห่อแม ปาอี ||  ยนมั มรัณ อุส ฮี โก 
แฮ เร โอฮ้า   อาแว   ยาอี ||๓||  บะรัน เจฮ้นั น่าฮี กิช รัจนา มิเทอา สกลั ปซารา ||  ปะณตั นานกั ยบั เคลฺ อุฉ่าแร ตบั 
เอแก เอกงัการา ||๔||๔||    
     
 มารู แม่ห์ลา ๕ ||  มาน โม่ห์ อรั โลภ วกิารา บีโอ จีต นา ก่าเลโอ ||  นาม รตนั คุณา ฮรั บณัเย ลาด วครั แล จาเลโอ 
||๑||  เซวกั กี โอรัก นิบฮี ปรีต ||  ยวีตั ซาฮิบ เซเวโอ อปันา จลัเต ราเคโอ จีต ||๑|| รเฮา ||  แยซี อาเกอา กีนี ธากรุ เตส็ 
เต มุค นฮี โมเรโอ ||  แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ รเคโอ กแร่ห์ ป่ีตรั อุธ ÍØÍÒhU โก ดอเรโอ ||๒||  อาเกอา แม่ห์ ปูค โซอี กรั 
ซูคา โศก ฮรัค นฮี ยาเนโอ ||  โย โย หุกมั เป่ยโอ ซาฮิบ กา โซ มาแท เล มาเนโอ ||๓||  เป่ยโอ กริปาล ธากรุ เซวกั โก 
เซาเร หะลตั ปลาตา ||  ตัน๋ เซวกั สพลั โอห์้ อายอา  เยน็ นานกั คซมั ปะชาตา ||๔||๕||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  คุเลอา 
กะรัม กริปา ไป๋ ธากรุ กีรตนั ฮรั ฮรั กาอี ||  สรัม  ทากา ปาเอ บิสรามา เมท็ กอี สกัลี ต่าอี ||๑||  อบั โม่ห์ ยวีนั ปัดว ี
ปาอี ||  จีต อายโอ  มนั ปุรัค บิถ่าตา ซนัตนั กี ซรัณาอี ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ นิวาเร นิวเร สกลั แบราอี ||  



1058 

สดั ฮยรู ฮายรั แฮ นายรั กะแตห์ นา เป่ยโอ ดูราอี ||๒||  ซุค ซีตลั ซรัถ่า ซภั ปูรี โฮเอ ซนัตฺ สฮาอี  ||  ปาวนั ปะติต กีเอ 
คิน ปัตตรั แม่ห์มา กะทนั นา ยาอี ||๓||  นิรภอ เป๋ย สกลั แป๋ โคเอ โคบิด จรัณ โอทาอี  ||  นานกั ยสั กาแว ธากรุ กา 
แรณ ดินสั เลว็ ลาอี ||๔||๖||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  โย ซมัรัท สรับ   คุณ นาเอก็ เตส็ โก กบัโบห์ นา กาวสั เร ||  โฉด ยาย 
คิน ป่ีตรั ตา โก ÍØÍÒ โก เพร็ เพร็ ต่าวสั เร ||๑||  อปัเน   ปรัภ โก เกว็ นา สมารัส เร ||  แบรี ซงัค ์รังค ์รัส รเจอา เตส็ 
เซ็ว ญีอะรา ยารัส เร ||๑|| รเฮา ||  ยา แก นาม สุเนแอ ยมั โชแด ตา กี สรัณ นา ปาวสั เร ||  กา้ด เดย ์เซอาล บปัเร โก 
ตา กี โอท ทิกาวสั เร ||๒||  ยสิ กา ยาส ซุนตฺ เป๋าว ์ตรีแอ ตา เซ็ว รังค ์นา ลาวสั เร ||  โทรี บาต อลปั สุปเน กี บฮุร 
บฮุร อทักาวสั เร ||๓||  เป่ยโอ ประสาด กริปา เน็ถ ธากรุ ซนัตฺซงัค ์ปัต ปาอี ||  กโฮ่ นานกั ตแร คุณ ปะหราํ ชูทา โย 
ปรัภ เป๋ย สฮาอี  ||๔||๗||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  อนัตรัยามี ซภั เบถ็ ยาแน เตส็ เต กฮ่า ดุลาเรโอ ||  หสัตฺ ปาว จะเร คิน 
ป่ีตรั อคนั ซงัค ์แล ยาเรโอ ||๑||    
     
 มูเร แต มนั เต ราม บิซาเรโอ ||  ลูณ คาย กแร่ห์ ฮรามโครี เปคตั แนน บิดาเรโอ ||๑|| รเฮา ||  อซ่าถ โรค อุปเยโอ ตนั 
ป่ีตรั ทะรัต นา กาฮู ทาเรโอ ||  ปรัภ บิสรัต มฮ่า ดุค ปายโอ เอห์้ นานกั ตตั บีจาเรโอ ||๒||๘||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน 
กมลั ปรัภ ราเค จีต ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ นีตา นีต ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา โกอู ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ แฮ โซอู ||๑||  ซนัตนั 
กี โอท อาเป   อาป ||๑|| รเฮา ||  ยา แก วสั แฮ สกลั ซนัซาร ||  อาเป   อาป อาป นิรังการ ||  นานกั กเฮโอ ซาจา โซย ||  
ซุค ปายอา เพร็ ดูค นา โฮย ||๒||๙||    
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ปราน ซุคดาตา ญีอ ์ซุคดาตา ตุม กาเฮ บิซาเรโอ อเกอานทั ||  โห่ชา มดั จาค โฮเอ ตุม บาวรั ดุลบัภ ์ยนมั อการัท 
||๑||  เร นรั แอซี   กแร่ห์ อิอานทั ||  ตจัยฺ ซารังคถ์รั ปะหราํ ตู ปู่ ลา โม่ห์ ลปัเทโอ ดาซี ซงัค ์ซานทั ||๑|| รเฮา ||  
ตัร่ณีถรั เตอาก นีจ กลุ เซแวห์่ ฮอ ฮอ กะรัต บิห่าวทั ||  โพกทั กะรัม กแร่ห์ อเกอานี มนัมุค อั้นถฺ กะห่าวทั ||๒||  สัต 
โห่ตา อสตฺั กรั มาเนอา โย บินซตั โซ เน่ห์จลั ยานทั ||  ปัร กี โก อปันี กรั ปักรี แอเซ ปู๋ ล ปุหล่านทั ||๓||  คตัตรี 
บราห์มณั ซูด แวส ซภั เอแก นาม ตรานทั ||  คุร นานกั อุปเดส แกฮ้ตั แฮ โย สุแน โซ ปารฺ ปรานทั ||๔||๑||๑o||  มารู 
แม่ห์ลา ๕ ||  กปัุต กรัตา ซงัค ์โซ ปรัภ แดห์้กาเวย ์มนุคาย ||  บิซาร ฮรั ญีโอ บิแค โป่แกห์ ตะปัต ทมั กลั ลาย ||๑||  เร 
นรั กาย ปัร กแร่ห์ ยาย ||  กจุลั กะโธรฺ กาม กรัถปั ตุม นฮี สุเนโอ ตะรัม ราย ||๑|| รเฮา ||  บิการ ปาทรั กะแล่ห์ บาเถ่ 
นินดฺ โปท สิราย ||  มฮ่า ซากรั สมุด ลัง่ฆะนา ปารฺ นา ปัรนา ยาย ||๒||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ เบอาเปโอ เนตรึ รัคเค 
พิราย ||  ศีสฺ        อุธาวนั นา กบัฮู มิลยั มฮ่า ดุตรั มาย ||๓||  ซูร มุกตา ซะซี มุกตา บรัมห์ กิอานี อลัปาย ||  สุผา่วตั 
แยเซ แบซนัตรั อะลิปตฺ สดา นิรมะลาย ||๔||  ยสิ กะรัม คุเลอา เตส็ ลเฮอา ปัรดา เยน็ คุร แป้ห์ มนัเนอา สุผาย ||    
     
 คุร มนัตรึ เอาคถั นาม ดีนา ยนั นานกั ซนักทั โยน นา ปาย ||๕||๒||  เร นรั เอน็ เบถ็ ปารฺ ปราย ||  ติอ๋าย ฮรั ญีโอ 
โฮย มิรตกั เตอาก ดูยา เป๋า || รเฮา ดูยา ||๒||๑๑||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  บา้ฮรั ดู่ดนั เต ชูท ปะเร คุร กัร๋ ฮี ม่าเฮ ดิคายอา 
ทา ||  อนัป๋อ อะจรัจยฺ รูป ปรัภ เปเคอา เมรา มนั โฉด นา กตัฮู ยายอา ทา ||๑||  มานกั ปายโอ เร ปายโอ ฮรั ปูรา 
ปายอา ทา ||  โมลฺ อโมลฺ นา ปายอา ยาอี กรั กิรปา คุรู ดิวายอา ทา ||๑|| รเฮา ||  อดิสทฺ อะโกจรั ปารบรัมห์ เมล็ ซาถู่   
อกทั กะทายอา ทา ||  อนัฮดั สบดั ดซมั ดุอาร วเยโอ แตห์้ อมัฤต นาม จุอายอา ทา ||๒||  โตท น่าฮี มนั ตริสนา บูฉ่ี 
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อคุท ปันด๋าร สมายอา ทา ||  จรัณ จรัณ จรัณ คุร เซเว อะกัร๋ กะเรโอ รัส ปายอา ทา ||๓||  แซ่ห์เย  อาวา  แซ่ห์เย  ยาวา 
แซ่ห์เย  มนั เคลายอา ทา ||  กโฮ่ นานกั ปะรัม คุร โคยอา ตา ฮรั แม่ห์ลี แม่ฮลั ปายอา ทา ||๔||๓||๑๒||  มารู แม่ห์ลา 
๕ ||  ยแิซห์ ซาจยฺ นิวาเยอา ติแซห์ เซ็ว รุจ น่าเฮ ||  อาน รูตี อาน โบอีแอ พลั นา พแูล ตา้เฮ ||๑||  เร มนั วตัตรึ บียณั 
เนา ||  โบย เคตี ลาย มนูอา ปะโล สะโม สุเอา ||๑|| รเฮา ||  โคย แค่ห์รา ปะรัม มนั กา สตัคุร ซรัณี ยาย ||  กะรัม ยสิ 
โก ตุโรห์ ลิเคอา โซอี การ กมาย ||๒||  เป๋า ลากา โคบิด เซ็ว ก๋าล ปาอี ทาย ||  เคต เมแร ยาํเมอา นิคุท นา กบัฮู ยาย 
||๓||  ปายอา อโมลฺ ปะดารฺโท โฉด นา กตัฮู ยาย ||  กโฮ่ นานกั ซุค ปายอา ตริปัต รเฮ่ อาขาย ||๔||๔||๑๓||  มารู 
แม่ห์ลา ๕ ||  พโูท อานดํา ปะรัม กา มแน่ห์ เป่ยโอ ปัรกาซ ||  กาที เบรี ปะแกห์ เต คุร กีนี บนัดฺ คลาส ||๑||  อาวณั 
ยาณ รเฮโอ ||  ตะปัต กร่าฮา บุจฉฺ เกยอา คุร ซีตลั นาม ดีโอ ||๑|| รเฮา ||  ยบั เต ซาถู่   ซงัค ์เป่ยอา ตอ โฉด เกย 
นิคฮาร ||  ยสิ กี อทกั เตส็ เต ฉุที ตอ กฮ่า กแร โกทวารฺ ||๒||  จูกา ป่ารา กะรัม กา โฮเอ เน่ห์กรัมา ||  ซากรั เต กนัแด่ 
จะเร คุร กีเน ตัร่มา ||๓||  สจั ทาน สจั แบธกา สจั สุเอา บณายอา ||  สจั ปูนย ีสจั วคัโร นานกั กัร๋ ปายอา ||๔||๕||๑๔||  
มารู แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 เบด ปุกาแร มุค เต ปันดตั กามามนั กา มาธา ||  โมนี โฮย แบธา อิกานตีํ ฮิรแด กลัปัน กาธา ||  โฮย อุดาซี   กแร่ห์ 
ตจัยฺ จเลโอ ฉุทแก น่าฮี นาธา ||๑||  ญีอ ์กี แก แป้ห์ บาต กฮ่า ||  อาป มุกตั โม โก ปรัภ เมเล แอโซ กฮ่า ลฮ่า ||๑|| รเฮา 
||  ตปัสซี กรั แก เดฮี้ ซาถ่ี มนูอา แดห์้ ดิส ต่านา ||  บรัมห์จาร บรัมห์จจัยฺ กีนา ฮิรแด เป่ยอา กมุานา ||  ซนัเนอาซี 
โฮย แก ตีรัท ประเมโอ อุส แม่ห์ กโรถ เบกานา ||๒||  กู๋นฆํรั บาถ เป๋ย รามดาสา โรทีอนั เก โอปาวา ||  บะรัต เนม 
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กะรัม คทั กีเน บา้ฮรั เป๋ค ดิคาวา ||  กีต นาด มุค ราก อลาเป มนั นฮี ฮรั ฮรั กาวา ||๓||  ฮรัค โศก โลภ โม่ห์ แร่ฮตั แฮ 
นิรมลั ฮรั เก ซนัตา ||  เตน็ กี ตู๋ร ปาเอ มนั เมรา ยา ดยัอา กเร ปักวนัตา ||  กโฮ่ นานกั คุร ปูรา มิเลอา ตาน ํอุตรี มนั กี 
จินตา ||๔||  เมรา อนัตรัยามี ฮรั รายอา ||  ซภั กิช ยาแณ เมเร ญีอ ์กา ปรีตมั บิซรั เกย บกับายอา ||๑|| รเฮา ดูยา 
||๖||๑๕||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  โกท ลาค สรับ   โก รายา ยสิ ฮิรแด นาม ตุมารา ||  ยา โก นาม นา ดีอา เมแร สตัคุร เซ 
มรั ยนัแม่ห์ กาวารา ||๑||  เมเร สตัคุร ฮี ปัต ราค ||  จีต อาแวห์่ ตบั ฮี ปัต ปูรี บิสรัต รลีแอ คาก ||๑|| รเฮา ||  รูป รังค ์
คุซีอา มนั โป่กณั เต เต ฉิดรึ วกิารา ||  ฮรั กา นาม นิถาน กเลอาณา ซูค แซ่ฮจัยฺ เอห์้ ซารา ||๒||  มายอา รังค ์บิรังค ์
คิแน แม่ห์ เยว็ บาดรั กี ชายอา ||  เซ ลาล เป๋ย กแูร รังค ์ราเต ยนิ คุร เมล็ ฮรั ฮรั กายอา ||๓||  อูจ มูจ อปารฺ สุอามี 
อะกมั ดรับารา ||  นาโม วเดอาอี โซ่ภา นานกั คซมั เปอารา ||๔||๗||๑๖||    
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โอองัการ อุตปาตี ||  กีอา ดินสั ซภั ราตี ||  วณั ตริณ ตริภวณั ปาณี ||  จาร เบด จาเร คาณี ||  คนัดฺ ดีป ซภั โลอา ||  เอก 
กวาแว เต ซภั โฮอา ||๑||  กรัแณฮารา บูโฉ่ห์ เร ||  สตัคุร มิแล ตา ซู่แฉ่ เร ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ กีอา ปซารา ||  นรัก 
สุรัก อวตารา ||  ห่อแม อาแว   ยาอี ||  มนั ทิกณั นา ปาแว ราอี ||    
     
 บาจฉฺ คุรู กบุารา ||  เมล็ สตัคุร นิสตารา ||๒||  ฮอ ฮอ กะรัม กมาเณ ||  เต เต บนัถฺ กลาเณ ||  เมรี เมรี ต่ารี ||  โอฮ้า   
แปรฺ โลห่ารี ||  โซ คุร เมล็ เอก ปะชาแณ ||  ยสิ โฮแว ปาก มทาแณ ||๓||  โซ มิเลอา เย ฮรั มนั ป่ายอา ||  โซ ปู่ ลา เย 
ประภู ปุหลายอา ||  แน่ห์ อาโปห์ มูรัค กิอานี ||  เย กราแว โซ นาม วคานี ||  เตรา อนัตฺ นา ปาราวารา ||  ยนั นานกั 
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สดั บลัฮารา ||๔||๑||๑๗||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์นี โม่ห์ ลีเอ ตแร กนีุอา ||  โลภ เวอาปี จู่ธี ดุนีอา ||  เมรี เมรี กรั แก 
ซนัจี อนัตฺ กี บาร สกลั เล ฉะลีอา ||๑||  นิรภอ นิรังการ ดยัอฺลีอา ||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล ปรัตปะลีอา ||๑|| รเฮา ||  เอแก 
สรัม  กรั กาดี กดัแฮ ||  เอแกห์้   สุปแน ดาม นา ฉะแดห์ ||  ราจยฺ กมาย กรี เยน็ แทลี ตา แก ซงัค ์นา จนัจลั จลีอา 
||๒||  เอแกห์้   ปราณ เป็นดฺ เต เปอารี ||  เอก ซนัจี ตจัยฺ บาป แม่ห์ตารี ||  สุต มีต ปะหราต เต โกห์ย ีตา แก นิกทั นา 
โฮอี คลีอา ||๓||  โฮย ออถูต แบเธ ลาย ตารี ||  โยกี ยตี ปันดิต บีจารี ||  กแร่ห์ มรี มซาณี มนั แม่ห์ บสัเต อูฐ ตินา แก 
ลากี ปะลีอา ||๔||  กาเท บนัถัน่ ธากรุ ยา เก ||  ฮรั ฮรั นาม บะเซโอ ญีอ ์ตา แก ||  ซ่าถซงัค ์เป๋ย ยนั มุกเต กตั ปาอี 
นานกั นะดรั เน่ห์ลีอา ||๕||๒||๑๘||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมโร่ห์ เอก นิรันยนั โซอู ||  ยา เต บิรทา ยาต นา โกอู ||  มาต 
กรัภ แม่ห์ เยน็ ปรัตปาเรอา ||  ญีโอ เป็นดฺ เด ซาจยฺ สวาเรอา           ||  โซอี บิถ่าตา คิน คิน ยปัปีแอ ||  ยสิ ซิมรัต   
เอากณุ ซภั ดะกีแอ ||  จรัณ กมลั อุร อนัตรั ต่าโรห์ ||  บิเคอา บนั เต ญีโอ อุถ่าโรห์  ||  กรัณ ปล่าห์ มิแท่ห์ บิลลาทา ||  
ยปั โควดิ ปะรัม ป๋อ พาทา ||  ซ่าถซงัค ์วริะลา โก ปาเอ ||  นานกั ตา แก บลั บลั ยาเอ ||๑||  ราม นาม มนั ตนั อาถ่ารา 
||  โย ซิมแร เตส็ กา นิสตารา ||๑|| รเฮา ||  มิเทอา วสัตฺ สตั กรั มานี ||  เห็ต ลายโอ สธั มูร อเกอานี ||  กาม กโรถ โลภ 
มดั มาตา ||  กอดี บดัแล ยนมั กวาตา ||  อปันา โฉด ปรายแอ ราตา ||  มายอา มดั มนั ตนั ซงัค ์ยาตา ||  ตริสนั นา บูแฉ่ 
กะรัต กะโลลา ||  อูณี อาส มิเทอา ซภั โบลา ||  อาวตั อิเกลา ยาต อิเกลา ||    
     
 ฮมั ตุม ซงัค ์จู่เธ ซภั โบลา ||  ปาย ธะกอรี อาป ปุหลายโอ ||  นานกั กิรัต นา ยาย มิทายโอ ||๒||  ปัส ปังคี ปู๋ ต อรั 
ปเรตา ||  บโฮ่ เบถ็ โยนี พิรัต อเนตา     ||  แยห์ ยาโน แตห์้ แร่ฮนั นา ปาแว ||  ทาน บิฮูน อุธ อุธ เพร็ ต่าแว ||  มนั ตนั 
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บาสฺนา บฮุต บิสทารา ||  อหัม่เมว มูโธ เบจารา ||  อเน็ก โดค อรั บฮุต สยาอี    ||  ตา กี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  ปรัภ 
บิสรัต นรัก แม่ห์ ปายอา ||  แตห์้ มาต นา บนัถฺ นา มีต นา ยายอา ||  ยสิ โก โหต กริปาล สุอามี ||  โซ ยนั นานกั 
ปารฺกรามี ||๓||  ประมตั ประมตั ปรัภ ซรันี อายอา  ||  ดีนา นาท ยกตั เป็ต มายอา ||  ปรัภ ดยัอาล ดุค ดะรัด บิดารัณ ||  
ยสิ ป่าแว เตส็ ฮี นิสตารัณ ||  อั้นถฺ กปู เต กา้ดนัฮารา ||  เปรม ปะกตั โฮวตั นิสตารา ||  ซ่าถ รูป อปันา ตนั ต่าเรอา ||  
มฮ่า อคนั เต อาป อุบาเรอา ||  ยปั ตปั ซนัยมั เอส็ เต กิช น่าฮี ||  อาด อนัตฺ ปรัภ อะกมั อะกา้ฮี ||  นาม เดห์้ มาแก ดาส 
เตรา ||  ฮรั ยวีนั ปัด นานกั ปรัภ เมรา ||๔||๓||๑๙||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  กตั โก แดห์้กาโวห์ โลกา โม่ฮนั ดีน กิรปาอี ||๑||  
แอซี   ยาน ปาอี ||  สรัณ ซูโร คุร ดาตา ราแค อาป วดาอี ||๑|| รเฮา ||  ปักตา กา อาเกอาการี สดา สดา ซุคดาอี ||๒||  
อปัเน โก กิรปา กรีแอห์ เอก็ นาม ติอ๋าอี ||๓||  นานกั ดีน นาม มาแก ดุตีอา ปะรัม จุกาอี ||๔||๔||๒o||  มารู แม่ห์ลา ๕ 
||  เมรา ธากรุ อตั ป่ารา ||  โม่ห์ เซวกั เบจารา ||๑||  โม่ฮนั ลาล เมรา ปรีตมั มนั ปรานา ||  โม โก เดโฮ ดานา ||๑|| รเฮา 
||  สกัเล แม เดเค โยอี ||  บีโย อวรฺั นา โกอี ||๒||  ยอีนั ปรัตปาล สมาแฮ  ||  แฮ โฮซี อาเฮ ||๓||  ดยัอา โม่ห์ กีแย เดวา ||  
นานกั ลาโก เซวา ||๔||๕||๒๑||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ปะติต อุถ่ารัน ตารัน บลั บลั บเล บลั ยาอีแอ ||  แอซา      โกอี 
เป่แท ซนัตฺ เยต็ ฮรั ฮเร ฮรั ติอ๋าอีแอ ||๑||  โม โก โกย นา ยานตั   กะฮีอตั ดาส ตุมารา ||  เอฮ้า  โอท อาถ่ารา ||๑|| รเฮา 
||  สรับ   ต่ารัน ปรัตปารัน เอก็ บิโน ดีนา ||  ตุมรี เบถ็ ตุม ฮี ยาโนห์ ตุม ยลั ฮมั มีนา ||๒||  ปูรัน บิสทีรัน สุอามี อา้ห์  
อายโอ  ปาแช ||  สักโล ปู๋  มนัดลั คนัดลั ปรัภ ตุม ฮี อาแช ||๓||    
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 อะทลั อะเคโอ เดวา โม่ฮนั อลคั อปารา ||  ดาน ปาโว ซนัตฺ ซงัค ์นานกั เรน ดาซารา ||๔||๖||๒๒||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  
ตริปัต อาข่าเอ ซนัตา ||  คุร ยาเน ยนิ มนัตา ||  ตา กี กิช แกฮ้นั นา ยาอี ||  ยา โก นาม บดาอี ||๑||  ลาล อโมลา ลาโล ||  
อะแกห์้ อโตลา นาโม ||๑|| รเฮา ||  อวกิตั เซ็ว มาเนอา มาโน ||  คุรมุข ตตั กิอาโน ||  เปคตั สกลั ติอ่าโน ||  ตะเยโอ 
มนั เต อภิมาโน ||๒||  เน่ห์จลั เตน็ กา ธาณา ||  คุร เต แม่ฮลั ปะชาณา ||  อนัเดน็ คุร เมล็ ยาเก ||  ฮรั กี เซวา ลาเก ||๓||  
ปูรัน ตริปัต อะข่าเอ ||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ สุผา่เอ ||  ฮรั ปันด๋าร หาท อายอา  ||  นานกั คุร เต ปายอา ||๔||๗||๒๓||    
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ ดุปเด    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โฉด สกลั เซอาณปา  เมล็ ซ่าถ เตอาก กมุาน ||  อวรฺั ซภั กิช มิเทอา รัสนา ราม ราม วคาน ||๑||  เมเร มนั กะรัน ซุณ      
ฮรั นาม ||  มิแท่ห์ อกัข ์เตเร ยนมั ยนมั เก กวนั บปัโร ยาม ||๑|| รเฮา ||  ดูค ดีน นา ป๋อ เบอาแป มิแล ซุค บิสราม ||  
คุร ประสาด นานกั บคาแน ฮรั ปะยนั ตตั กิอาน ||๒||๑||๒๔||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ยนีิ นาม วซิาเรอา เซ โหต เดเค เค่ห์ 
||  ปุตรึ มิตรึ บิลาส บนัตา ตูทเต เอ เน่ห์ ||๑||  เมเร มนั นาม เน็ต เน็ต เล่ห์ ||  ยลตั น่าฮี อคนั ซากรั ซูค มนั ตนั เดห์้ 
||๑|| รเฮา ||  บิรัค ชายอา แยเซ บินซตั ปวนั จู่ลตั เม่ห์ ||  ฮรั ปะกตั ดริรึ เมล็ ซ่าถ นานกั เตแร กาม อาวตั เอห์้ 
||๒||๒||๒๕||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ปุรัค ปูรัน ซุแคห์ ดาตา ซงัค ์บสัโต นีต ||  มแร นา อาแว   นา ยาย บินแซ เบอาปัต 
อุซนั นา ซีต ||๑||  เมเร มนั นาม เซ็ว กรั ปรีต ||  เจต มนั แม่ห์ ฮรั ฮรั นิถ่านา เอห์้ นิรมลั รีต ||๑|| รเฮา ||  กริปาล 
ดยัอาล โคปาล โคบิด โย ยแป เตส็ ซ่ีถ ||  นวลั เนาตนั จตุร ซุนดรั มนั นานกั เตส็ ซงัค ์บีถ ||๒||๓||๒๖||  มารู 
แม่ห์ลา ๕ ||  จลตั แบสตั โซวตั ยากตั คุร มนัตรึ ริแด จิตาร ||  จรัณ สรัณ ปัจยฺ ซงัค ์ซาถู่   เป๋าว ์ซากรั อุตแรห์ ปารฺ 
||๑||    
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 เมเร มนั นาม ฮิรแด ต๋าร ||  กรั ปรีต มนั ตนั ลาย ฮรั เซ็ว อวรั สกลั วซิาร ||๑|| รเฮา ||  ญีโอ มนั ตนั ปราณ ปรัภ เก ตู 
อาปัน อาป นิวาร ||  โควดิ ปัจยฺ ซภั สุอารัท ปูเร นานกั กบัโบห์ นา ฮาร ||๒||๔||๒๗||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ตจัยฺ อาป 
บินซี ตาป เรณ ซาถู่   ทีโอ ||  ติแซห์ ปราปัต นาม เตรา กรั กริปา ยสิ ดีโอ ||๑||  เมเร มนั นาม อมัฤต ปีโอ ||  อาน 
ซาด บิซาร โห่เช อมรั ยกุ ยกุ ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  นาม เอก็ รัส รังค ์นามา นาม ลากี ลีโอ ||  มีต ซายนั สคา บนัถปั ฮรั 
เอก นานกั กีโอ ||๒||๕||๒๘||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัตปาล มาตา อุดรั ราแค ลกนั เดต นา เซก ||  โซอี สุอามี อีฮา 
ราแค บูจฉฺ บุตถฺ บิเบก ||๑||  เมเร มนั นาม กี กรั เทก ||  ติแซห์ บูจฉฺ เยน็ ตู กีอา ปรัภ กรัณ การัณ เอก ||๑|| รเฮา ||  เจต 
มนั แม่ห์ ตจัยฺ เซอาณปั โฉด สกัเล เป๋ค ||  ซิมมรั ฮรั ฮรั สดา นานกั ตเร กอี อเนก  ||๒||๖||๒๙||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  
ปะติต ปาวนั นาม ยา โก อานทั โก แฮ นาท ||  มฮ่า ป่อยลั ม่าเฮ ตุลโฮ ยา โก ลิเคโอ มาท ||๑||  ดูเบ นาม เบน็ กัน๋ 
ซาท ||  กรัณ การัณ จิต นา อาแว   เด กรั ราแค หาท ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคตั คุณ อุจารัณ ฮรั นาม อมัฤต ปาท ||  กแร่ห์ 
กริปา มุราร มาโถ่ ซุณ      นานกั ยแีว กาท ||๒||๗||๓o||     
 มารู อนัยลีุ  แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซนัโญก วโิยก ตุโรห์ ฮี ฮูอา ||  ปันจฺ ตาต กรั ปุตลา กีอา ||  ซาแฮ แก พรุมายแร ญี เดฮี้ เวจ็ ญีโอ อาย  ปัยอา ||๑||  
ยแิท อคนั ปะแค ป๋ัรห่าเร ||  อูรัถ มุค มฮ่า กบุาเร ||  ซาส ซาส สมาเล โซอี โอแท คซมั ฉะดาย เลยอา ||๒||  วโิจห์ 
กรัแภ นิกลั อายอา  ||  คซมั วซิาร ดุนี จิต ลายอา ||  อาแว   ยาย ปะหวา่อีแอ โยนี แร่ฮณั นา กิตฮี ทาย เป่ยอา ||๓||  
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เมฮรัวาน รัค เลยอนั อาเป   ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตส็ เก ทาเป ||  ยนมั ปะดารัท เยณ็ จเลอา นานกั อายอา  โซ ปัรวาณ 
เทอา ||๔||๑||๓๑||    
     
 มารู แม่ห์ลา ๕ ||  แวโด นา วาอี แป่โณ นา ป่าอี เอโก สฮาอี  ราม เฮ ||๑||  กีตา ยโิซ โฮแว ปาปาน ํมโล โต่แว โซ 
ซิมโร่ห์ ปัรถาน เฮ ||๒||  กทั กะเท วาซี สรับ   นิวาซี อสัเทร็ ยา กา ทาน เฮ ||๓||  อาแว   นา ยาแว ซงัเก สมาแว ปูรัน 
ยา กา กาม เฮ ||๔||  ปะกตั ยนา กา ราคณัฮารา ||  ซนัตฺ ยแีวห์ ยปั ปราน อถ่ารา ||  กะรัน การัน ซมัรัท สุอามี นานกั 
เตส็ กรุบาน เฮ ||๕||๒||๓๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  มารู แม่ห์ลา ๙ ||  ฮรั โก นาม สดา ซุคดาอี ||  ยา โก ซิมมรั อะยามลั อุถะเรโอ กนักา 
ฮู กตั ปาอี ||๑|| รเฮา ||  ปันจาลี โก ราจยฺ สภา แม่ห์ ราม นาม ซุถ อาอี  ||  ตา โก ดูค ฮเรโอ กรุณา แม อปันี แปจยฺ 
บดัฎาอี ||๑||  เยห์่ นรั ยสั กิรปา เน็ถ กายโอ ตา โก เป่ยโอ สฮาอี  ||  กโฮ่ นานกั แม เอฮี้  ปะโหร่แซ กะฮี อาน     
ซรันาอี ||๒||๑||  มารู แม่ห์ลา ๙ ||  อบั แม กฮ่า กะโร รี มาอี ||  สกลั ยนมั บิเคอนั เซ็ว โคยอา ซิมเรโอ น่าเฮ กะหน่าอี 
||๑|| รเฮา ||  กาล พาส ยบั กรั แม่ห์ เมลี เตห์้ ซุถ ซภั บิสราอี ||  ราม นาม เบน็ ญา ซนักทั แม่ห์ โก อบั โหต สฮาอี  
||๑||  โย ซมัปัต อปันี กรั มานี คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี ||  กโฮ่ นานกั แญห์ โซจ รฮี มนั ฮรั ยสั กบัฮู นา กาอี ||๒||๒||  มารู 
แม่ห์ลา ๙ ||  มาอี แม มนั โก มาน นา เตอาเกโอ ||  มายอา เก มดั ยนมั สิรายโอ ราม ปะยนั นฮี ลาเกโอ ||๑|| รเฮา ||  
ยมั โก ดนัดฺ ปะเรโอ ศิร อูปัร ตบั โซวตั แต ยาเกโอ ||  กฮ่า โหต อบั แก ปัชตาเอ ชูทตั น่าฮิน ป่าเกโอ ||๑||  เอห์้  
จินตา อุปย ีกทั แม่ห์ ยบั คุร จรันนั อนุราเกโอ ||  สุพลั ยนมั นานกั ตบั ฮูอา โย ปรัภ ยสั แม่ห์ ปาเกโอ ||๒||๓||     
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 มารู อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เบด ปุราณ กะเท สุเณ ห่าเร มุนี อเนกา ||  อธัสธั ตีรัท บโฮ่ กะหน่า ปะหราํ ทาเก เป่คา ||  ซาโจ ซาฮิบ นิรมะโล มนั 
มาแน เอกา ||๑||  ตู อจัยฺราวรั อมรั ตู ซภั จาลณัฮารี ||  นาม ระส่าเอณ็ ป๋าย แล ปัรฮรั ดุค ป่ารี ||๑|| รเฮา ||    
     
 ฮรั ปรีแอ ฮรั บุฉ่ีแอ คุรมะตี นาม อุถ่ารา ||  คุร ปูแร ปูรี มตั แฮ ปูแร สบดั บีจารา ||  อธัสธั ตีรัท ฮรั นาม แฮ เกล็วคิ 
กาทณัฮารา ||๒||  ยลั บิโลแว ยลั มทัแท ตตั โลแร อั้นถฺ อเกอานา ||  คุรมะตี ดุตถฺ มทีแอ อมัฤต ปาอีแอ นาม นิถ่านา 
||  มนัมุค ตตั นา ยาณนี ปะซู ม่าเฮ สะมานา ||๓||  ห่อแม เมรา มรี มรั มรั ยาํแม วาโร วาร ||  คุร แก สบัเด เย มแร เพร็ 
มแร นา ดูย ีวาร ||  คุรมะตี ญกัยวีนั มนั วสัแซ ซภั กลุ อุถ่ารัณฮาร ||๔||  สจัจา วครั นาม แฮ สจัจา วาปารา ||  ล่าฮา 
นาม ซนัซาร แฮ คุรมะตี วจีารา ||  ดูแย ป๋าย การ กมาวณี เน็ต โตทา แซซารา ||๕||  ซาจี ซงัคตั ทาน สจั สจัเจ กัร๋ 
บารา || สจัจา โป่ยนั เป๋า สจั สจั นาม อถ่ารา ||  สจัจี บาณี ซนัโตเคอา สจัจา สบดั วจีารา ||๖||  รัส โป่กณั ปาตซาฮีอา 
ดุค ซุค ซงัฆารา ||  โมทา เนา ตะหร่าอีแอ กลั ออกณั ป่ารา ||  มาณสั ดาต นา โฮวยั ตู ดาตา ซารา ||๗||  อะกมั 
อะโกจรั ตู ตะณี อวกิตั อปารา ||  คุร สบัดี ดรั โยอีแอ มุกเต ปันด่ารา ||  นานกั เมล นา จูไก ซาเจ วาปารา ||๘||๑||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  บิค โบฮิทา ลาเดอา ดีอา สมุนดฺ มนัฉาร ||  กนัถ่ี ดิส นา อาวยั นา อุรวาร นา ปาร ||  วนัฉ่ี หาท นา 
เควทู ยลั ซากรั อสัราล ||๑||  บาบา ญกั พาทา มฮ่า ยาล ||  คุร ปัรซาดี อุบเร สจัจา นาม สะมาล ||๑|| รเฮา ||  สตัคุรู   
แฮ โบฮิทา สบดั ลงัฆาวณัฮาร ||  ยแิท ปวณั นา ปาวโก นา ยลั นา อาการฺ ||  ติแท สจัจา สจั นาย เป่าวย์ลั ตารัณฮาร 
||๒||  คุรมุข ลัง่เฆ เซ ปารฺ เปย สจัเจ เซ็ว เลว็ ลาย ||  อาวา  กอณ นิวาเรอา โยตี โยต มิลาย ||  คุรมะตี แซ่ฮจัยฺ อูปแย 
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สจัเจ รแฮ่ สมาย ||๓||  สปั ปิราอี ปาอีแอ บิค อนัตรั มนั โรส ||  ปูรัน ลิเคอา ปาอีแอ กิส โน ดีแย โดส ||  คุรมุข การัร 
เย สุเณ มนัเน เนา ซนัโตส ||๔||  มากรัมชั พฮาอีแอ กนุดี ยาล วตาย ||  ดุระมตั พาทา พา่ฮีแอ เพร็ เพร็ ปะโชตาย ||  
ยาํมณั มรัณ นา ซุใฉ่ กิรัต นา เมเทอา ยาย ||๕||  ห่อแม บิค ปาย ยกตั อุปายอา   สบดั วสัแซ บิค ยาย ||  ยรา โยห์่ นา 
สะกยั สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  ยวีนั มุกตั โซ อาคีแอ ยสิ วโิจห์ ห่อแม ยาย ||๖||    
     
 ตัน่แถ่ ต่าวตั ญกั บาเถ่อา นา บูแฉ่ วจีาร ||  ยาํมณั มรัณ วซิาเรอา มนัมุค มุกตัถฺ กวาร ||  คุร ราเค เซ อุบเร สจัจา 
สบดั วจีาร ||๗||  ซูฮทั ปินยรั เปรม แก โบแล โบลณัฮาร ||  สจั จุแก อมัฤต ปีแอ อุแด ตา เอกา วาร ||  คุร มิเลแอ 
คซมั ปะชาณีแอ กโฮ่ นานกั โมค ดุอาร ||๘||๒||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  สบดั มแร ตา มาร มรั ป่าโก กิส แป้ห์ เยา ||  ยสิ 
แก ดรั แป๋ ป่ากีแอ อมัฤต ตา โก เนา ||  มาแร่ห์ ราแค่ห์ เอก ตู บีโย น่าฮี เทา ||๑||  บาบา แม กุจีล กาโจ มตัฮีน ||  นาม 
บินา โก กชั นฮี คุร ปูแร ปูรี มตั กีน ||๑|| รเฮา ||  เอากณุ ซุภรั คุณ นฮี เบน็ คุณ เกว็ กัร๋ เยา ||  แซ่ฮจัยฺ สบดั ซุค อุปแย 
เบน็ ป่ากา ตัน๋ น่าเฮ ||  ยนิ แก นาม นา มนั วสัแซ เซ บาเถ่ ดูค สฮาเอ  ||๒||  ยนีิ นาม วซิาเรอา เซ กิต อาเอ ซนัซาร ||  
อาแก ปาแช ซุค นฮี กาเด ลาเด ชาร ||  วชุิเรอา เมลา นฮี ดูค กะโณ ยมั ดุอาร ||๓||  อะแก เกอา ยาณา น่าเฮ แม ปู่ เล ตู 
ซมัหยาย ||  ปู่ เล มารัก โย ดะเซ เตส็ แก ลาโก ปาย ||  คุร เบน็ ดาตา โก นฮี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย ||๔||  ซายนั เดคา ตา 
กลั มิลา สาจ ปะธายโอ เลค ||  มุค ติมาแณ ตัน๋ ครี คุรมุข อาคี เดค ||  ตุตถฺ ป่าแว ตู มนั วแซ่ห์ นดัรี กะรัม วเิซค ||๕||  
ปูค เปอาโซ เย ปะแว เกอา เตส็ มาโก เดย ์||  บีโย ซู่แฉ่ โก นฮี มนั ตนั ปูรัน เดย ์||  เยน็ กีอา เตน็ เดเคอา อาป วดาอี 
เดย ์||๖||  นกัรี นาเอก็ เนาตฺโน บาลกั ลีล อนูป ||  นารฺ นา ปุรัค นา ปังคณู ซาโจ จตุร สะรูป    ||  โย เตส็ ป่าแว โซ 
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ทีแอ ตู ดีปัก ตู ตู่ป ||๗||  กีต ซาด จาเค สุเณ บาด ซาด ตนั โรค ||  สจั ป่าแว ซาโจ จะแว ชูแท โศก วโิยก ||  นานกั 
นาม นา วสีแร โย เตส็ ป่าแว โซ โหก ||๘||๓||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ซาจี การ กมาวณี โฮรฺ ลาลจั บาด ||  เอห์้ มนั ซาแจ 
โม่เฮอา เยห์่วา สจั ซาดฺ ||  เบน็ นาแว โก รัส นฮี โฮรฺ จแลห์ บิค ลาด ||๑||  แอซา      ลาลา เมเร ลาล โก ซุณ      คซมั 
ฮมาเร ||  เยว็ พรุมาแวห์่ เตว็ จลา สจั ลาล เปอาเร ||๑|| รเฮา ||  อนัเดน็ ลาเล จากรี โกเล ศิร มีรา ||  คุร บจันี มนั 
เวเจอา สบดั มนั ต่ีรา ||    
     
 คุร ปูเร ซาบาส แฮ กาแท มนั ปีรา ||๒||  ลาลา โกลา ตะณี โก เกอา กโฮ่ วเดอาอีแอ ||  ป่าแณ บคัเซ ปูรา ตะณี สจั 
การ กมาอีแอ ||  วชุิเรอา โก เมล เลย คุร โก บลั ยาอีแอ ||๓||  ลาเล โกเล มตั ครี คุร กี มตั นีกี ||  ซาจี สุรัต สุห่าวณี 
มนัมุค มตั พีกี ||  มนั ตนั เตรา ตู ประภู สจั ต่ีรัก ตุ๋ร กี ||๔||  ซาแจ แบซณั อุธณา สจั โป่ยนั ป่าเคอา ||  จิต สจัแจ วโิต 
สจัจา ซาจา รัส จาเคอา ||  ซาแจ กัร๋ ซาแจ รัคเค คุร บจนั สุป่าเคอา ||๕||  มนัมุค โก อาลซั กะโณ พาเท โอยารี ||  
พาทา จุแก เน็ต โจกรี ลกั บนัถฺ วกิารี ||  คุร ปัรซาดี มุกตั โฮย ซาเจ นิจยฺ ตารี ||๖||  อนัฮตั ลาลา เบเถ่อา ปรัภ เหต 
เปอารี ||  เบน็ ซาเจ ญีโอ ยลั บะโล จู่เธ เวการี ||  บาด การา ซภั โชดีอา ซาจี ตรั ตารี ||๗||  ยนีิ นาม วซิาเรอา ตินา 
ธอรฺ นา เธา ||  ลาแล ลาลจั เตอาเกอา ปายอา ฮรั เนา ||  ตู บคัแซ่ห์ ตา เมล แล่ห์ นานกั บลั เยา ||๘||๔||  มารู แม่ห์ลา ๑ 
||  ลาแล การับ โชเดอา คุร แก แป๋ แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||  ลาแล คซมั ปะชาเณอา วดัดี วเดอาอี ||  คซมั มิเลแอ ซุค ปายอา 
กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||๑||  ลาลา โกลา คซมั กา คสัแม วเดอาอี ||  คุร ปัรซาดี อุบเร ฮรั กี ซรัณาอี ||๑|| รเฮา ||  ลาเล โน 
ศิร การ แฮ ตุ๋ร คซมั พรุมาอี ||  ลาแล หุกมั ปะชาเณอา สดา รแฮ่ รยาอี ||  อาเป   มีรา บคสั เลย วดัดี วเดอาอี ||๒||  
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อาป สจัจา ซภั สจั แฮ คุร สบดั บุฉ่าอี ||  เตรี เซวา โซ กเร ยสิ โน แล่ห์ ตู ลาอี ||  เบน็ เซวา กิแน นา ปายอา ดูแย 
ปะรัม คุอาอี ||๓||  โซ เกว็ มโน่ห์ วซิารีแอ เน็ต เดแว จะเเร สวายอา ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ ดา ซ่าห์ ติแน เวจ็ ปายอา 
||  ยา กริปา กเร ตา เซวแีอ เซว สจั สมายอา ||๔||  ลาลา โซ ยวีตั มแร มรั วโิจห์ อาป กวาเอ ||  บนัถัน่ ตูแท่ห์ มุกตั 
โฮย ตริสนา อคนั บุฉ่าเอ ||  ซภั แม่ห์ นาม นิถาน แฮ คุรมุข โก ปาเอ ||๕||  ลาเล เวจ็ คุณ กิช นฮี ลาลา เอากะเณอาร ||  
ตุตถฺ เยวดั ดาตา โก นฮี ตู บคัซณัฮาร ||  เตรา หุกมั ลาลา มนัเน เอห์้ กรัณี ซาร ||๖||  คุร ซากรั อมัฤต ซรั โย อิเช โซ 
พลั ปาเอ ||  นาม ปะดารัท อมรั แฮ ฮิรแด มนั วซาเอ ||    
     
 คุร เซวา สดา ซุค แฮ ยสิ โน หุกมั มนาเอ ||๗||  โซยนา รุปา ซภั ตาต แฮ มาที รัล ยาอี ||  เบน็ นาแว นาล นา จลัอี 
สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  นานกั นาม รัตเต เซ นิรมะเล ซาแจ รเฮ่ สมาอี ||๘||๕||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  หุกมั เป่ยอา แร่ห์ณา 
นฮี ตุ๋ร พาเท จีแร ||  เอห์้ มนั เอากณั บาเถ่อา สะโฮ เดห์้ สะรีแร ||  ปูแร คุร บคัซาอีแอห์ ซภั กแุนห์ พะกีแร ||๑||  เกว็ 
รฮีแอ อุธ จลัณา บุจฉฺ สบดั บีจารา ||  ยสิ ตู เมแล่ห์ โซ มิแล ตุ๋ร หุกมั อปารา ||๑|| รเฮา ||  เยว็ ตู ราแค่ห์ เตว็ รฮ่า โย 
เดห์้ โซ เคา ||  เยว็ ตู จลาแวห์ เตว็ จลา มุค อมัฤต เนา ||  เมเร ธากรุ หทั วเดอาอีอา เมแล่ห์ มนั เจา ||๒||  กีตา เกอา 
ซาล่าฮีแอ กรั เดแค โซอี ||  เยน็ กีอา โซ มนั วสัแซ แม อวรฺั นา โกอี ||  โซ ซาจา ซาล่าฮีแอ ซาจี ปัต โฮอี ||๓||  
ปันดิต ปัร นา ปฮุใจ บโฮ่ อาล ยนัยาลา ||  ปาป ปุน โดย ซงักเม คุเถ่อา ยมักาลา ||  วโิชรา ป๋อ วีสแร ปูรา รัควาลา 
||๔||  ยนิ กี เลแค ปัต ปแว เซ ปูเร ป่าอี ||  ปูเร ปูรี มตั แฮ สัจจี วเดอาอี ||  เดเด โตท นา อาวยั แล แล ทกั ปาอี ||๕||  
คาร สมุดรึ ดนัโด่ลีแอ เอก็ มณีอา ปาแว ||  โดย เดน็ จาร สุห่าวณา       มาที เตส็ คาแว ||  คุร ซากรั สตั เซวแีอ เด 
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โตท นา อาแว   ||๖||  เมเร ปรัภ ป่าวนั เซ อูยฺเล  ซภั แมลฺ ปะรีแย ||  แมลา อูยลั ตา ทีแอ ปารัส ซงัค ์ป่ีแย ||  วนันี 
ซาเจ ลาล กี เกน็ กีมตั กีแย ||๗||  เป่คี หาท นา ลภัอี ตีรัท นฮี ดาเน ||  ปูโช เบด ปะรันเตอา มูธี เวณ็ มาเน ||  นานกั 
กีมตั โซ กเร ปูรา คุร กิอาเน ||๘||๖||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  มนัมุค แล่ฮรั กัร๋ ตจัยฺ วกิแูจ เอารา เก กัร๋ เฮแร ||  กแร่ห์ ตะรัม 
กวาเอ สตัคุร นา เป่แท ดุระมตั กู่มนั เก่แร ||  ดิซนัตรั ปะเว ปาธ ปัร ทากา ตริสนา โฮย วเถ่แร ||  กาจี ปินดี สบดั นา 
จีแน อุดรั ปะแร แยเซ โด่แร ||๑||  บาบา แอซี   รวตั รแว ซนัเนอาซี ||  คุร แก สบดั เอก เลว็ ลากี เตแร นาม รัตเต 
ตริปตาซี ||๑|| รเฮา ||  โก่ลี เกรู รังค ์จรายอา วสัตรึ เป๋ค เปข่ารี ||  กาปัร พารฺ บนาอี คินทา โจ่ลี มายอาถ่ารี ||  กัร๋ กัร๋ 
มาแก ญกั ปัรโบแถ่ มนั อนัแถ่ ปัต ห่ารี ||  ปะรัม ปุหล่าณา สบดั นา จีแน ยแูอ บาย ีห่ารี ||๒||    
     
 อนัตรั อคนั นา คุร เบน็ บูแฉ่ บา้ฮรั ปูอรั ตาแป ||  คุร เซวา เบน็ ปะกตั นา โฮว ีเกว็ กรั จีนสั อาแป ||  นินดา กรั กรั 
นรัก นิวาซี อนัตรั อาตมั ยาแป ||  อธัสัธ ตีรัท ปะรัม วกิแูจห์้ เกว็ มลั โต่แป ปาแป ||๓||  ชาณี คาก บิปูต จะราอี 
มายอา กา มกั โยแ่ฮ ||  อนัตรั บา้ฮรั เอก นา ยาแณ สาจ กะเฮ เต โช่แฮ ||  ปาธ ปแร มุค จู่โธ โบแล นิกเุร กี มตั โอแ้ฮ  
||  นาม นา ยะปัย เกว็ ซุค ปาแว เบน็ นาแว เกว็ โซ่แฮ ||๔||  มูนดฺ มุดาย ยะทา ซิกข ์บาถ่ี โมน รแฮ่ อภิมานา ||  มนูอา 
โดแล แดห์้ ดิส ต่าแว เบน็ รัต อาตมั กิอานา ||  อมัฤต โฉด มฮ่า บิค ปีแว มายอา กา เดวานา ||  กิรัต นา มิทยั หุกมั 
นา บูแฉ่ ปะซูอา ม่าเฮ สะมานา ||๕||  หาท กมนัดลั กาปรีอา มนั ตริสนา อุปย ีป่ารี ||  อิสตรี ตจัยฺ กรั กาม เวอาเปอา 
จิต ลายอา ปัร นารี ||  ซิกข ์กเร กรั สบดั นา จีแน ลาํปัท แฮ บายารี ||  อนัตรั บิค บา้ฮรั นิภราตี ตา ยมั กเร คุอารี ||๖||  
โซ ซนัเนอาซี โย สตัคุร เซแว วโิจห์ อาป กวาเอ ||  ชาดนั โป่ยนั กี อาส นา กรัรีอ ์อจินตฺ มิแล โซ ปาเอ ||  บะแก นา 
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โบแล คิมา ตัน๋ ซงักระแฮ ตามสั นาม ยลาเอ ||  ตัน๋ กิระฮี ซนัเนอาซี โยกี เย ฮรั จรัณี จิต ลาเอ ||๗||  อาส นิราส รแฮ่ 
ซนัเนอาซี เอกสั เซ็ว เลว็ ลาเอ ||  ฮรั รัส ปีแว ตา ซาต อาแว   นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาเอ ||  มนูอา นา โดแล คุรมุข บูแฉ่ 
ต่าวตั วรัจยฺ รฮาเอ ||  กแร่ห์ สะรีร คุรมะตี โคเย นาม ปะดารัท ปาเอ ||๘||  บรัมห์มา บิซนั มเหส สะเรสทฺ นาม รัตเต 
วจีารี ||  คาณี บาณี กะกนั ปะตาลี ยนัตา โยต ตุมารี ||  ซภั ซุค มุกตั นาม ตุ๋น บาณี สจั นาม อุร ต่ารี ||  นาม บินา นฮี 
ชูทสั นานกั ซาจี ตรั ตู ตารี ||๙||๗||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  มาต ปิตา ซนัโญก อุปาเอ รักตฺ บินดฺ เมล็ เป็นดฺ กเร ||  อนัตรั 
กรัภ อุรัตถฺ  เลว็ ลากี โซ ปรัภ ซาเร  ดาต กเร ||๑||  ซนัซาร เป่าวย์ลั เกว็ ตแร ||  คุรมุข นาม นิรันยนั ปาอีแอ 
อะพเรโอ ป๋ารฺ อพารฺ   ทะแร ||๑|| รเฮา ||  เต คุณ วซิรั เกย อปัราถ่ี แม บอรา เกอา กะโร ฮเร ||  ตู ดาตา ดยัอาล ซภัแภ 
ศิร แอห์้เน็ส ดาต สะมาร กเร ||๒||  จาร ปะดารัท แล ญกั ยนัเมอา เศว็ สกัตี  กัร๋ วาส ตะเร ||    
     
 ลากี ปูค มายอา มกั โยแ่ฮ มุกตั ปะดารัท โม่ห์ คเร ||๓||  กรัณ ปลาว กเร นฮี ปาแว เอต็ อุต ดู่ดตั ทาก ปะเร ||  กาม 
กโรถ อหงัการ เวอาเป กรู กทุาํบฺ เซ็ว ปรีต กเร ||๔||  คาแว โป่แก ซุณ      ซุณ      เดแค แป้ฮรั ดิคาแว กาล กะเร ||  
เบน็ คุร สบดั นา อาป ปะชาแณ เบน็ ฮรั นาม นา กาล ทะเร ||๕||  เยตา โม่ห์ ห่อแม กรั ปู่ เล เมรี เมรี กรัเต ชีน คเร ||  
ตนั ตัน๋ บินแซ แซ่ห์แซ แซ่ห์ซา เพร็ ปัชตาแว มุค ตู๋ร ปะเร ||๖||  บิรัถ เป่ยอา โยบนั ตนั คิเซอา กพั กนัธฺ บิรูโถ่ 
แนโนห์ นีร ดะเร ||  จรัณ รเฮ่ กรั กมัปัณ ลาเก ซากตั ราม นา ริแด ฮเร ||๗||  สุรัต กอี กาลี ฮู ต่อเล กิแซ นา ป่าแว 
รเคโอ กะเร ||  บิสรัต นาม แอเซ โดค ลาแกห์ ยมั มาร สมาเร นรัก คเร ||๘||  ปูรับ ยนมั โก เลค นา มิทยั ยนมั มแร 
กา โก โดส ตะเร ||  เบน็ คุร บาด ยวีณั โฮรฺ มรัณา เบน็ คุร สบัแด ยนมั ยเร ||๙||  คุซี คุอาร เป๋ย รัส โป่กณั โพกทั 
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กะรัม วกิาร กเร ||  นาม บิซาร โลภ มูล โคยโอ ศิร ตะรัม ราย กา ดนัดฺ ปะเร ||๑o||  คุรมุข ราม นาม คุณ กาแวห์่ ยา 
โก ฮรั ปรัภ นะดรั กเร ||  เต นิรมลั ปุรัค อปัราํปัร ปูเร เต ญกั แม่ห์ คุร โควนิดฺ ฮเร ||๑๑||  ฮรั ซิมโร่ห์ คุร บจนั 
สมาโร่ห์ ซงัคตั ฮรั ยนั เป๋า กเร ||  ฮรั ยนั คุร ปัรถาน ดุอาแร นานกั เตน็ ยนั กี เรณ ฮเร ||๑๒||๘||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มารู กาพี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ ||  อาโว วนัโญ ดุมณี กิตี มิตรึ กเร็ว ||  ซา ตัน๋ โด่อี นา ลแฮ่ วา่ฎี เกว็ ต่ีเร็ว ||๑||  แมดา มนั 
รัตตา อาปันเร เป็ร นาล ||  ฮอ โก๋ล กไุหม คนันีแอ กีตี เห็ก โป่รี นะดรั นิฮาล ||๑|| รเฮา ||  เปอีอะแร โดหากณี 
ซาฮุรแร เกว็ เยา ||  แม กลั ออกณั มุธรี เบน็ เป็ร จู๋ร มเรา ||๒||  เปอีอะแร เป็ร ซมัลา   ซาฮุรแร กัร๋ วาส ||  ซุค สวนัถฺ 
โซหากณี เป็ร ปายอา คุณตาซ ||๓||  เลพ นิฮาลี ปัท กี กาปัร องัค ์บณาย ||  เป็ร มุตี โดหากณี เตน็ ดุคี แรณ วฮิาย ||๔||    
     
 กิตี จกัโค ซาดเร กิตี เวส กเร็ว ||  เป็ร เบน็ โยบนั บาด เกยอมั วา่ฎี จู่เรดี จู่เร็ว ||๕||  สจัเจ ซนัดา สัจรา สุณีแอ คุร 
วจีาร ||  สัจเจ สจัจา แบห์้ณา นดัรี นะดรั เปอาร ||๖||  กิอานี อนัยนั สจั กา เดแค เดคณัฮาร ||  คุรมุข บูแฉ่ ยาณีแอ 
ห่อแม กรับ นิวาร ||๗||  ตอ ป่าวนั ตอ เยฮีอา มู เยฮีอา กิตีอาห์ ||  นานกั น่าห์ นา วชุีแร เตน็ สจัแจ รัตรีอาห์ ||๘||๑||๙||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  นา แป่ณา ป่ัรยาอีอา นา เซ ซะสุรีอาห์ ||  สจัจา ซาก นา ตุททยั คุร เมเล สฮีอาห์   ||๑||  บลัฮารี คุร 
อาปเณ     สดั บลัฮาแร เยา ||  คุร เบน็ เอตา เป๋าว ์ทกักี คุร เป็ร เมลมั ดิตมั มิลาย ||๑|| รเฮา ||  พพุี นานี มาซีอา เดรฺ 
เยธานรีแอห์ ||  อาวนั วนัญนั นา แร่ฮนั ปูร ปะเร ปะฮีอา้ห์ ||๒||  มาเม แต มามาณีอา ป่าเอร็ บาป นา เมา ||  ซาท ลเด 
เตน็ นาธีอา ป๋ีร กะหน่ี ดรีเอา ||๓||  ซาโจ รังค ์รังกาวโล ซะคี ฮมาโร กนัตฺ ||  สจั วโิชรา นา ทีแอ โซ สะโฮ รังค ์
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รวนัตฺ ||๔||  ซภัเภ รุตี จงักีอา เยต็ สจัเจ เซ็ว เน่ห์ ||  ซา ตัน๋ กนัตฺ ปะชาเณอา ซุค สุตี เน็ส เดห์้ ||๕||  ปะตณั กเูก ปาตณี 
วนัโญห์ ตรุก วลิาร ||  ปารฺ ปะวนัดฺเร ดิธ แม สัตคุร โบฮิท จาร ||๖||  หิกนี ลเดอา เห็ก ลดั เกย เห็ก ป่าเร ป๋ัร นาล ||  
ยนีิ สจั วณนัเยอา เซ สจัเจ ปรัภ นาล ||๗||  นา ฮมั จงัเก อาคิแอห์ บุรา นา ดิแซ โกย ||  นานกั ห่อแม มารีแอ สจัเจ 
เยห์่รา โซย ||๘||๒||๑o||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  นา ยาณา มูรัค แฮ โกอี นา ยาณา เซอาณา ||  สดา ซาฮิบ แก รังเก ราตา 
อนัเดน็ นาม วคาณา ||๑||  บาบา มูรัค ฮา นาแว บลั เยา ||  ตู กรัตา ตู ดานา บีนา เตแร นาม ตเรา ||๑|| รเฮา ||  มูรัค 
เซอาณา เอก แฮ เอก โยต โดย เนา ||  มูรคา ศิร มูรัค แฮ เย มนัเน น่าฮี เนา ||๒||  คุร ดุอาแร เนา ปาอีแอ เบน็ สตัคุร 
ปัลแล นา ปาย ||  สัตคุร แก ป่าแณ มนั วสัแซ ตา แอห์้เน็ส รแฮ่ เลว็ ลาย ||๓||  รายงั รังกงั รูปัง มาลงั โยบนั เต ยอูารี 
||  หุกมี  บาเถ่ ปาแซ เคแล่ห์ จอปัร เอกา ซารี ||๔||  ญกั จตุร เซอาณา ปะรัม ปุหล่าณา เนา ปันดิต ปแร่ห์ กาวารี ||  
เนา วซิาแร่ห์ เบด สมาแล่ห์ บิค ปู่ เล เลคารี ||๕||    
     
 กะลรั เคตี ตรัวรั กนัเธ บากา แป้ห์แรห์ กะยลั จะแร ||  เอห์้ ซนัซาร ติแซ กี โกธี โย แปแซ โซ กรับ ยแร ||๖||  รอีอตั 
ราเย กฮ่า สบาเอ โดห์ อนัตรั โซ ยาซี ||  แกฮ้ตั นานกั คุร สจัเจ กี ปอรี แร่ห์ซี อลคั นิวาซี ||๗||๓||๑๑||     
 มารู แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๕ อสัทฺปดี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยสิ โน เปรม มนั วซาเอ ||  ซาแจ สบดั แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  เอฮ้า  เวดนั โซอี ยาแณ อวรฺั เก ยาแณ การี ญีโอ ||๑||  อาเป   
เมเล อาป มิลาเอ ||  อาปณา เปอาร อาเป   ลาเอ ||  เปรม กี ซาร โซอี ยาแณ ยสิ โน นะดรั ตุมารี ญีโอ ||๑|| รเฮา ||  ดิบ 
ดริสทฺ ยาแก ปะรัม จุกาเอ ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปาเอ ||  โซ โยกี เอห์้  ยกุตั ปะชาแณ คุร แก สบดั บีจารี ญีโอ 
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||๒||  ซนัโญกี ตัน๋ เป็ร เมลา โฮแว ||  คุรมตั วโิจห์ ดุระมตั โคแว ||  รังค ์เซ็ว เน็ต รลีอา มาแณ อปัเณ กนัตฺ เปอารี 
ญีโอ ||๓||  สตัคุร บาโฉ่ห์ แวด นา โกอี ||  อาเป   อาป นิรันยนั โซอี ||  สตัคุร มิเลแอ มแร มนัดา โฮแว กิอาน บีจารี 
ญีโอ ||๔||  เอห์้ สบดั ซาร ยสิ โน ลาเอ ||  คุรมุข ตริสนา ปุค กวาเอ ||  อาปัณ ลีอา กิชู นา ปาอีแอ กรั กิรปา กลั ต่ารี 
ญีโอ ||๕||  อะกมั นิกมั สตัคุรู   ดิคายอา ||  กรั กิรปา อปัแน กัร๋ อายอา  ||  อนัยนั   ม่าเฮ นิรันยนั ยาตา ยนิ โก นะดรั 
ตุมารี ญีโอ ||๖||  คุรมุข โฮแว โซ ตตั ปาเอ ||  อาปณา อาป วโิจห์ กวาเอ ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ ซภั ตัน่ถฺ กมาแว เวโค่ห์ 
มนั วจีารี ญีโอ ||๗||  เอก็ ปะหราํ ปู่ เล พิแร่ห์ อหงัการี  ||  อิกนา คุรมุข ห่อแม มารี ||  สจัแจ สบดั รัตเต แบรากี โฮรฺ 
ปะรัม ปุเล กาวารี ญีโอ ||๘||  คุรมุข ยนีิ นาม นา ปายอา ||  มนัมุค บิรทา ยนมั กวายอา ||  อะแก เวณ็ นาแว โก เบลี 
น่าฮี บูแฉ่ คุร บีจารี ญีโอ ||๙||  อมัฤต นาม สดา ซุคดาตา ||  คุร ปูแร ยกุ จาเร ยาตา ||  ยสิ ตู เดแวห์่ โซอี ปาเอ นานกั 
ตตั บีจารี ญีโอ ||๑o||๑||     
     
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ อสัทฺปดีอา      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ลคั จอราซีห์ ปะหรํ่าเต ปะหรํ่าเต ดุลบัภ ์ยนมั อบั ปายโอ ||๑||  เร มูเร ตู โห่แช รัส ลปัทายโอ ||  อมัฤต ซงัค ์บสัตฺ 
แฮ เตแร บิเคอา เซ็ว อุรฉ่ายโอ ||๑|| รเฮา ||  รตนั ยเวฮรั บนัยนั อายโอ  กาลรั ลาด จลายโอ ||๒||  เยห์่ กัร๋ แม่ห์ ตุตถฺ 
แร่ห์นา บสันา โซ กัร๋ จีต นา อายโอ  ||๓||  อะทลั อคนัดฺ  ปราณ ซุคดาอี เอก็ นิมคั นฮี ตุจฉฺ กายโอ ||๔||  ยะฮา ยาณา 
โซ ทาน วซิาเรโอ เอก็ นิมคั นฮี มนั ลายโอ ||๕||  ปุตรึ กลตัรึ กแร่ห์ เดค สมกัรี เอส็ ฮี แม่ห์ อุรฉ่ายโอ ||๖||  เยต็ โก 
ลายโอ เตต็ ฮี ลากา แตเซ กะรัม กมายโอ ||๗||  โย เป่ยโอ กริปาล ตา ซ่าถซงัค ์ปายอา ยนั นานกั บรัมห์ ติอ๋ายโอ 
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||๘||๑||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  กรั อนุกแร่ห์ ราค ลีโน เป่ยโอ ซาถู่   ซงัค ์||  ฮรั นาม รัส รัสนา อุจาแร  มิสท กรูา รังค ์||๑||  
เมเร มาน โก อสัทาน ||  มีต ซายนั สคา บนัถปั อนัตรัยามี ยาน ||๑|| รเฮา ||  ซนัซาร ซากรั เยน็  อุปายโอ  สรัณ ปรัภ 
กี กะฮี ||  คุร ประสาดี ปรัภ อราเถ่ ยมักงักรั กิช นา กฮี ||๒||  โมค มุกตั ดุอาร ยา แก ซนัตฺ ริดา ปันด๋าร ||  ญีอ ์ยกุตั 
สุยาณ สุอามี สดา ราคณัฮาร ||๓||  ดูค ดะรัด กะเลส บินแซ่ห์ ยสิ บแซ มนั ม่าเฮ ||  มิรัต นรัก อสัทาน บิคเร บิค นา 
โป้แฮ ตา้เฮ ||๔||  เร็ถ เซ็ถ เนาว ์เน็ถ ยา แก อมัฤตา ปัรวา่ห์ ||  อาด อนัเต มตัถฺ ปูรัน อูจ อะกมั อะกา้ห์ ||๕||  เซ็ถ 
ซาเถก็ เดว มุน ยนั เบด กแร่ห์ อุจาร ||  ซิมมรั สุอามี ซุค แซ่ฮจัยฺ ปุ่นแจห์ นฮี อนัตฺ ปาราวาร ||๖||  อเน็ก ปราชตั 
มิแท่ห์ คิน แม่ห์ ริแด ยปั ปักหวาน ||  ปาวนา เต มฮ่า ปาวนั โกท ทาน อิสนาน ||๗||  บลั บุตถฺ ซุถ ปราณ ซรับสั 
ซนัตฺนา กี ราส ||  บิซรั น่าฮี นิมคั มนั เต นานกั กี อรัดาส ||๘||๒||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ซสัตรึ ตีคณั กาท ดาเรโอ มนั 
นา กีโน โรส ||  กาจยฺ ÍØÍÒ เก เล สาวเรโอ เตล็ นา ดีโน โดส ||๑||  มนั เมเร ราม โร เน็ต นีต ||  ดยัอาล เดว กริปาล 
โคบินดฺ ซุน ซนัตฺนา กี รีต ||๑|| รเฮา ||    
     
 จรัณ ตแล อุค่าห์ แบเซโอ สรัม  นา รเฮโอ สะรีร ||  มฮ่า ซากรั แน่ห์ เวอาแป คิแนห์ อุตเรโอ ตีร ||๒||  จนัดนั อะกรั 
กะปูร เลปัน เตส็ ซงัเก นฮี ปรีต ||  บิสทา มูตรึ โคด เตล็ เตล็ มนั นา มนี บิปรีต ||๓||  อูจ นีจ บิการ สุกริต ซงัลกนั 
ซภั ซุค ฉะตรึ ||  มิตรึ สตัรู นา กะชู ยาแน สรับ   ญีอ ์สมตั ||๔||  กรั ประกาซ ประจนัดฺ ปรักเทโอ อนัถฺการ บินาส ||  
ปวติตรึ อปัวติแรห์ กิรัณ ลาเก มนั นา เป่ยโอ บิคาด ||๕||  ซีต มนัดฺ สุกั้นถฺ จเลโอ สรับ   ทาน สะมาน ||  ยะฮา ซา กิช 
ตะฮ่า ลาเกโอ เตล็ นา ซงักา  มาน ||๖||  สุผาย อะป๋าย โย นิกทั อาแว   ซีต ตา กา ยาย ||  อาป ปัร กา กชั นา ยาแณ 



1077 

สดา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๗||  จรัณ สรัณ สนาท เอห์้ มนั รังค ์ราเต ลาล ||  โคปาล คุณ เน็ต เกา นานกั เป๋ย ปรัภ กิรปาล 
||๘||๓||    
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ อสัทฺปดีอา     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 จาดฺนา จาดนั อานกํนั ปรัภ ญีโอ อนัตรั จาดฺนา ||๑||  อาราถฺนา อราถนั นีกา ฮรั ฮรั นาม อราถฺนา ||๒||  เตอากนา 
เตอากนั นีกา กาม กโรถ โลภ เตอากนา ||๓||  มากนา มากนั นีกา ฮรั ยสั คุร เต มากนา ||๔||  ยากนา ยากนั นีกา ฮรั 
กีรตนั แม่ห์ ยากนา ||๕||  ลากนา ลากนั นีกา คุร จรัณี มนั ลากนา ||๖||  เอห์้  เบถ็ ติแซห์ ปราปเต ยา แก มสัตกั 
ปากนา ||๗||  กโฮ่ นานกั เตส็ ซภั กิช นีกา โย ปรัภ กี ซรันากนา ||๘||๑||๔||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  เอา    ญี ตู เอา    
ฮมาแร ฮรั ยสั ซรัวนั สุนาวนา ||๑|| รเฮา ||  ตุตถฺ อาวตั เมรา มนั ตนั ฮเรอา ฮรั ยสั ตุม ซงัค ์กาวนา ||๑||  ซนัตฺ กริปา 
เต ฮิรแด วาแซ ดูยา เป๋า มิทาวนา ||๒||  ปะกตั ดยัอา เต บุตถฺ ปัรกาแซ ดุระมตั ดูค ตะยาวนา ||๓||  ดรัซนั เป่ทตั โหต 
ปุนีตา ปุนรัป กรัภ นา ปาวนา ||๔||  นอ เน็ถ เร็ถ เซ็ถ ปาอี โย ตุมแร มนั ป่าวนา ||๕||  ซนัตฺ บินา แม เทา นา โกอี 
อวรั นา ซู่แฉ่ ยาวนา ||๖||  โม่ห์ นิรกนุ โก โกย นา ราแค ซนัตา ซงัค ์สมาวนา ||๗||  กโฮ่ นานกั คุร จลตั ดิคายอา มนั 
มะเถ่ ฮรั ฮรั ราวนา ||๘||๒||๕||    
     
 มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ยวีนา สพลั ยวีนั ซุน ฮรั ยปั ยปั สดั ยวีนา ||๑|| รเฮา ||  ปีวนา เยต็ มนั อาข่าแว  นาม อมัฤต รัส 
ปีวนา ||๑||  คาวนา เยต็ ปูค นา ลาแก ซนัโตค สดา ตริปตีวนา ||๒||  แปณนา รัค ปัต ปัรเมซุร เพร็ นาเก นฮี ทีวนา 
||๓||  โปกนา มนั มะเถ่ ฮรั รัส ซนัตฺซงัคตั แม่ห์ ลีวนา ||๔||  เบน็ ตาเก เบน็ ซูอี    อานี    มนั ฮรั ปักตี ซงัค ์ซีวนา  
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||๕||  มาเตอา ฮรั รัส แม่ห์ ราเต เตส็ บฮุร นา กบัฮู ออคีวนา ||๖||  มิเลโอ เตส็ สรับ   นิถ่านา ปรัภ กริปาล ยสิ ดีวนา 
||๗||  ซุค นานกั ซนัตนั กี เซวา จรัณ ซนัตฺ โต๋ย ปีวนา ||๘||๓||๖||     
 มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘ อนัยลีุอา  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยสิ กแร่ห์ บฮุต ติแซ กแร่ห์ จินตา ||  ยสิ กแร่ห์ โทรี โซ พิแร ประมนัตา ||  โดฮู บิวสัทา เต โย มุกตา โซอี สุเฮลา 
ป่าลีแอ ||๑||  กแร่ห์ ราจยฺ แม่ห์ นรัก อุดาส กโรถ่า ||  บโฮ่ เบถ็ เบด ปาธ ซภั โซถ่า ||  เดฮี้ แม่ห์ โย รแฮ่ อะลิปตา เตส็ 
ยนั กี ปูรัน ก่าลีแอ ||๒||  ยากตั ซูตา ปะรัม วกิตูา ||  เบน็ คุร มุกตั นา โฮอีแอ มีตา ||  ซ่าถซงัค ์ตุทแทห์ ฮอ บนัถัน่ 
เอโก เอก นิฮาลีแอ ||๓||  กะรัม กแร ตา บนัถ่า แน่ห์ กแร ตา นินดา ||  โม่ห์ มกนั มนั เวอาเปอา จินดา ||  คุร ประสาด 
ซุค ดุค ซมั  ยาแณ กทั กทั ราม ฮิอาลีแอ ||๔||  ซนัซาแร แม่ห์ แซ่ห์ซา เบอาแป ||  อกทั กะทา อะโกจรั นฮี ยาแป ||  
ยแิซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ โอห์้ บาลกั วากี ปาลีแอ ||๕||  โฉด บแฮ ตอ ชูแท น่าฮี ||  โย ซนัแจ ตอ ป๋อ มนั ม่าฮี ||  เอส็ 
ฮี แม่ห์ ยสิ กี ปัต ราแค เตส็ ซาถู่   จอร ด่าลีแอ ||๖||  โย ซูรา เตส็ ฮี โฮย มรัณา ||  โย ป่าแก เตส็ โยนี พิรณา ||  โย 
วรัตาเอ โซอี ป๋ัล มาแน บุจฉฺ หุกแม ดุระมตั ยาลีแอ ||๗||  เยต็ เยต็ ลาแวห์่ เตต็ เตต็ ลกันา ||  กรั กรั เวแค อปัเณ 
ยจันา ||  นานกั เก ปูรัน ซุคดาเต ตู เดห์้ ตา นาม สมาลีแอ ||๘||๑||๗||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  บิรแค เหธ ซภั ยนัตฺ อิกะเธ ||  
เอก็ ตะเต เอก็ โบลนั มิธเธ ||  อสตฺั อุโดต เป่ยอา อุธ จลัเล เยว็ เยว็ ออตถฺ วฮิาณีอา ||๑||  ปาป กเรดรั ซรัปัร มุเธ ||  
อจัยฺราอีล พเร พรั กเุธ ||    
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 โดยกั ปาเอ ศิรยณัฮาแร เลคา มงัแก บาณีอา ||๒||  ซงัค ์นา โกอี เป่ยอา เบบา ||  มาล โยบนั ตัน๋ โฉด วเญซา ||  กรัณ 
กรีม นา ยาโต กรัตา เตล็ ปีเร เยว็ ก่าณีอา ||๓||  คุส คุส แลดา วสัตฺ ปราอี ||  เวแค สุเณ เตแร นาล คุดาอี ||  ดุนีอา ลบั 
ปัยอา คาต อนัดรั อกัลี กลั นา ยาณีอา ||๔||  ยมั ยมั มแร มแร เพร็ ยาํแม ||  บฮุต สยาย ปายอา เดส ลาํแม ||  เยน็ กีตา 
ติแซ นา ยาณี อนัถ่า ตา ดุค สะแฮ ปราณีอา ||๕||  คาลกั ทาโวห์ ปุลา มุธา ||  ดุนีอา เคลฺ บุรา รุธ ตุธา ||  สิดกั สบูรี  
ซนัตฺ นา มิเลโอ วแต อาปัณ ป่าณีอา ||๖||  มอลา เคลฺ กเร ซภั อาเป   || เอก็ กั้ดเด เอก็ แล่ฮรั เวอาเป ||  เยว็ นะจาเอ 
เตว็ เตว็ นะจนั ศิร ศิร กิรัต วฮิาณีอา ||๗||  เมฮรั กเร ตา คซมั ติอ๋าอี ||  ซนัตา ซงัคตั นรัก นา ปาอี ||  อมัฤต นาม ดาน 
นานกั โก คุณ กีตา เน็ต วคาณีอา ||๘||๒||๘||๑๒||๒o||     
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๑         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซาจา สจั โซอี อวรฺั นา โกอี ||  เยน็ ศิรยี เตน็ ฮี พนุ โกอี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ แร่ห์ณา ตุม เซ็ว เกอา มุกราอี เฮ 
||๑||  อาป อุปาเอ อาป คปาเอ ||  อาเป   ศิร ศิร ตัน่แถ่ ลาเอ ||  อาเป   วจีารี คุณการี อาเป   มารัก ลาอี เฮ ||๒||  อาเป   
ดานา อาเป   บีนา ||  อาเป   อาป อุปาย ปะตีนา ||  อาเป   ปอณ ปาณี แบซนัตรั อาเป   เมล มิลาอี เฮ ||๓||  อาเป   ซสั 
ซูรา ปูโร ปูรา ||  อาเป   กิอาน ติอ่าน คุร ซูรา ||  กาล ยาล ยมั โยห์่ นา ซาแก ซาเจ เซ็ว เลว็ ลาอี เฮ ||๔||  อาเป   ปุรัค 
อาเป   ฮี นารี ||  อาเป   ปาซา อาเป   ซารี ||  อาเป   เป็ร บาถ่ี ญกั เคแล อาเป   กีมตั ปาอี เฮ ||๕||  อาเป   ปะห์วรั พลุ 
พลั ตรัวรั ||  อาเป   ยลั ทลั ซากรั ซรัวรั ||  อาเป   มชั กชั กรัณีกรั เตรา รูป นา ลคัณา ยาอี เฮ ||๖||  อาเป   ดินสั อาเป   
ฮี แรณี ||  อาป ปะตีแย คุร กี แบณี ||  อาด ยกุาด อนาฮดั อนัเดน็ กทั กทั สบดั รยาอี เฮ ||๗||  อาเป   รตนั อนูป 
อโมโล ||  อาเป   ปัรเค ปูรา โตโล ||    
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 อาเป   กิส ฮี กสั บคัเซ อาเป   เด แล ป่าอี เฮ ||๘||  อาเป   ตะนคั อาเป   ซรับาณา ||  อาเป   ซุฆรั สะรูป    เซอาณา ||  
แกห์้ตา บกัตา ซุณตา โซอี อาเป   บณตั บณาอี เฮ ||๙||  ปอณ คุรู ปาณี เป็ต ยาตา ||  อุดรั ซนัโญกี ตัร่ตี มาตา ||  แรณ 
ดินสั โดย ดาอี ดายอา ญกั เคแล เคลาอี เฮ ||๑o||  อาเป   มชัลี อาเป   ยาลา ||  อาเป   กอู อาเป   รัควาลา ||  สรับ   ยอีา 
ญกั โยต ตุมารี แยซี ปรัภ พรุมาอี เฮ ||๑๑||  อาเป   โยกี อาเป   โป่กี ||  อาเป   รซีอา ปะรัม ซนัโญกี ||  อาเป   เวบาณี 
นิรังการี นิรภอ ตารี ลาอี เฮ ||๑๒||  คาณี บาณี ตุแฉ่ห์ สมาณี  ||  โย ดีแซ ซภั อาวณั ยาณี ||  เซอี ซ่าห์ สจัเจ วาปารี 
สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี เฮ ||๑๓||  สบดั บุฉ่าเอ สตัคุร ปูรา ||  สรับ   กะลา ซาเจ ป่ัรปูรา ||  อะพเรโอ เวปัรวา่ห์ สดา ตู นา 
เตส็ เตล็ นา ตะมาอี เฮ ||๑๔||  กาล บิกาล เป๋ย เดวาเน ||  สบดั แซ่ฮจัยฺ รัส อนัตรั มาเน ||  อาเป   มุกตั ตริปัต วรัดาตา 
ปะกตั ป๋าย มนั ป่าอี เฮ ||๑๕||  อาป นิราลมั คุร กมั กิอานา ||  โย ดีแซ ตุจฉฺ ม่าเฮ สะมานา ||  นานกั นีจ ปิเคอา ดรั 
ยาแจ แม ดีแย นาม วดาอี เฮ ||๑๖||๑||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  อาเป   ตัร่ตี ต๋อล อกาซงั ||  อาเป   ซาเจ คุณ ปัรกาซงั ||  ยตี 
สตี  ซนัโตคี อาเป   อาเป   การ กมาอี เฮ ||๑||  ยสิ กรัณา โซ กรั กรั เวแค ||  โกย นา เมแท ซาเจ เลแค ||  อาเป   กเร 
กราเอ อาเป   อาเป   เด วเดอาอี เฮ ||๒||  ปันจฺ โจร จนัจลั จิต จาแลห์ ||  ปัร กัร๋ โยแ่ฮ กัร๋ นฮี ป่าแลห์ ||  กายอา นะกรั 
ดะแฮ แด่ห์ เด๋รี เบน็ สบัแด ปัต ยาอี เฮ ||๓||  คุร เต บูแฉ่ ตริภวณั ซู่แฉ่ ||  มนัซา มาร มแน เซ็ว ลูแฉ่ ||  โย ตุตถฺ 
เซแวห์่ เซ ตุตถฺ ฮี เยเ่ฮ นิรภอ บาล สคาอี เฮ ||๔||  อาเป   สุรัก มชั ปัยอาลา ||  อาเป   โยต สะรูปี  บาลา ||  ยะทา บิกทั 
บิกราล สะรูปี  รูป นา เรเคอา กาอี เฮ ||๕||  เบด กะเตบี เปด นา ยาตา ||  นา เตส็ มาต ปิตา สุต ปร่าตา ||  สกัเล แซล 
อุปาย สมาเอ อลคั นา ลคัณา ยาอี เฮ ||๖||  กรั กรั ทากี มีต กะเนเร ||  โกย นา กาแท เอากณุ เมเร ||  ซุรฺ นรั นาท ซาฮิบ 
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ซภันา ศิร ป๋าย มิแล ป๋อ ยาอี เฮ ||๗||  ปู่ เล จูเก มารัก ปาแวห์ ||  อาป ปุหลาย ตูแฮ ซมัหยา่แวห์ ||  เบน็ นาแว แม อวรฺั 
นา ดีแซ นาโวห์ กตั เมต็ ปาอี เฮ ||๘||    
     
 กงักา ยมุนา เกลฺ เกดารา ||  กาซี กานตีํ ปุรี ดุอารา ||  กงักา ซากรั เบณี ซงักมั อธัสธั องักฺ สมาอี เฮ ||๙||  อาเป   เซ็ถ 
ซาเถก็  วจีารี ||  อาเป   รายนั ปันจา การี ||  ตะคตั บแฮ อดัลี ปรัภ อาเป   ปะรัม เปด ป๋อ ยาอี เฮ ||๑o||  อาเป   กาย ี
อาเป   มุลลา ||  อาป อปุ๋ล  นา กบัฮู ปุลา ||  อาเป   เมฮรั ดยัอาปัต ดาตา นา กิแซ โก แบราอี เฮ ||๑๑||  ยสิ บคัเซ เตส็ 
เด วเดอาอี ||  ซภัแซ ดาตา เตล็ นา ตะมาอี ||  ป่ัรปุร ต๋าร รเฮอา เน่ห์เกวลั กปัุต ประกทั ซภั ธาอี เฮ ||๑๒||  เกอา 
ซาล่าฮี อะกมั อปาแร ||  ซาเจ ศิรยณัฮารฺ มุราแร ||  ยสิ โน นะดรั กเร เตส็ เมเล เมล มิแล เมลาอี เฮ ||๑๓||  บรัมห์มา 
บิซนั มเหส ดุอาแร ||  อูเภ เซแวห์่ อลคั อปาแร ||  โฮรฺ เกตี ดรั ดีแซ บิลลาดี แม กะณตั นา อาแว   กาอี เฮ ||๑๔||  ซาจี 
กีรัต ซาจี บาณี ||  โฮรฺ นา ดีแซ เบด ปุราณี ||  ปูนย ีสาจ สัจเจ คุณ กาวา แม ตัร๋ โฮรฺ นา กาอี เฮ ||๑๕||  ยกุ ยกุ ซาจา 
แฮ ป๋ี โฮซี ||  กอณ นา มูอา กอณ นา มรัซี ||  นานกั นีจ กะแฮ เบนนัตี ดรั เดโคห์ เลว็ ลาอี เฮ ||๑๖||๒||  มารู แม่ห์ลา 
๑ ||  ดูย ีดุระมตั อนันี โบลี ||  กาม กโรถ กี กะจี โจลี ||  กัร๋ วรั แซ่ฮจัยฺ นา ยาแณ โช่ฮรั เบน็ เป็ร นีด นา ปาอี เฮ ||๑||  
อนัตรั อคนั ยแล ป่ัรกาเร ||  มนัมุค ตะเก กนุดา จาเร ||  เบน็ สตัคุร เซเว เกว็ ซุค ปาอีแอ ซาเจ หาท วดาอี เฮ ||๒||  
กาม กโรถ อหงัการฺ   นิวาเร ||  ตสักรั ปันจฺ สบดั ซงัข่าเร ||  กิอาน คะรัก แล มนั เซ็ว ลูแฉ่ มนัซา มแน่ห์ สมาอี เฮ 
||๓||  มา กี รักตฺ ปิตา เบด็ ต่ารา ||  มูรัต ซูรัต กรั อาปารา ||  โยต ดาต โยตี ซภั เตรี ตู กรัตา ซภั ธาอี เฮ ||๔||  ตุจฉฺ ฮี 
กีอา ยาํมณั มรัณา ||  คุร เต สมจัฉฺ ปรี เกอา ดรัณา ||  ตู ดยัอาล ดยัอา กรั เดแคห์ ดุค ดะรัด สะรีโรห์   ยาอี เฮ ||๕||  
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นิจยฺ กัร๋ แบส รเฮ่ ป๋อ คายอา ||  ต่าวตั ราเค ธาก รฮายอา ||  กมลั บิกาซ ฮเร ซรั ซุภรั อาตมั ราม สคาอี เฮ ||๖||  มรัณ 
ลิคาย มนัดลั แม่ห์ อาเอ ||  เกว็ รฮีแอ จลัณา ปัรทาเอ ||  สจัจา อมรั สจัเจ อะมรา ปุร โซ สจั มิแล วดาอี เฮ ||๗||  อาป 
อุปายอา   ยกตั สบายอา ||  เยน็ ศิเรอา     เตน็ ตัน่แถ่ ลายอา ||    
     
 สจัแจ อูปัร อวรั นา ดีแซ ซาเจ กีมตั ปาอี เฮ ||๘||  แอแท  โกยละรา เดน็ จาเร ||  เคลฺ ตะมาซา ตุ่นถู่กาเร ||  บาย ีเคลฺ 
เกย บายกีรั เยว็ เน็ส สุปแน ปัคลาอี เฮ ||๙||  เตน็ โก ตะคตั มิลี วเดอาอี ||  นิรภอ มนั วสัเซอา เลว็ ลาอี ||  คนัดี 
บแรห์มนัดี ปาตาลี ปุรีอี ตริภวณั ตารี ลาอี เฮ ||๑o||  ซาจี นกัรี ตะคตั สจาวา ||  คุรมุข สาจ มิแล ซุค ปาวา ||  ซาเจ 
ซาแจ ตะคตั วดาอี ห่อแม กะณตั กวาอี เฮ ||๑๑||  กะณตั กะณีแอ แซ่ห์ซา ยแีอ ||  เกว็ ซุค ปาแว ดูแอ ตีแอ ||  นิรมลั 
เอก นิรันยนั ดาตา คุร ปูเร เต ปัต ปาอี เฮ ||๑๒||  ยกุ ยกุ วริะลี คุรมุข ยาตา ||  ซาจา เราว ์รเฮอา มนั ราตา ||  เตส็ กี 
โอท กะฮี ซุค ปายอา มนั ตนั แมลฺ นา กาอี เฮ ||๑๓||  ยีภ่ ระส่าเอณ็ ซาแจ ราตี ||  ฮรั ปรัภ ซงักี ป๋อ นา ปร่าตี ||  
สระวณั สโรต รัจเย คุรบาณี โยตี โยต มิลาอี เฮ ||๑๔||  รัค รัค แปรฺ ตะเร ปอ ตัร่ณา ||  ยตั กตั เดโค เตรี ซรัณา ||  ดุค 
ซุค เดห์้ ตูแฮ มนั ป่าแวห์่ ตุจฉฺ ฮี เซ็ว บณั อาอี  เฮ ||๑๕||  อนัตฺ กาล โก เบลี น่าฮี ||  คุรมุข ยาตา ตุตถฺ ซาล่าฮี ||  
นานกั นาม รัตเต แบรากี ยนิ กัร๋ ตารี ลาอี เฮ ||๑๖||๓||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  อาด ยกุาดี อปัร อปาเร ||  อาด นิรันยนั คซมั 
ฮมาเร ||  ซาเจ โยก ยกุตั วจีารี ซาแจ ตารี ลาอี เฮ ||๑||  เกตฺริอา ยกุ ตุ่นถู่กาแร ||  ตารี ลาอี ศิรยณัฮาแร ||  สจั นาม สจัจี 
วเดอาอี ซาแจ ตะคตั วดาอี เฮ ||๒||  สัตยคุ สตั ซนัโตค สะรีรา  ||  สตั สัต วรัแต แกฮ้รั กมัภีรา ||  สจัจา ซาฮิบ สจั 
ปัรแค ซาแจ หุกมั จลาอี เฮ ||๓||  สัต ซนัโตคี สตัคุร ปูรา ||  คุร กา สบดั มเน โซ ซูรา ||  ซาจี ดรักา้ห์ สาจ นิวาซา 
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มาแน หุกมั รยาอี เฮ ||๔||  สัตยคุ สาจ กะแฮ ซภั โกอี ||  สัจ วรัแต ซาจา โซอี ||  มนั มุค สาจ ปะรัม ป๋อ ป่ันยนั คุรมุข 
สาจ สคาอี เฮ ||๕||  ตเรแต ตะรัม กะลา เอก็ จูกี ||  ตีน จรัณ เอก็ ดุบิถา ซูกี ||  คุรมุข โฮแว โซ สาจ วคาแณ มนัมุค 
ปะแจ อวาอี เฮ ||๖||  มนัมุค กะเด นา ดรักา้ห์ ซ่ีแฉ่ ||  เบน็ สบัแด เกว็ อนัตรั รีแฉ่ ||  บาเถ่ อาแวห์่ บาเถ่ ยาแวห์ โซ่ฉ่ี 
บูจฉฺ นา กาอี เฮ ||๗||  ดยัอา ดุอาปุร อตัถ่ี โฮอี ||    
     
 คุรมุข วริะลา จีแน โกอี ||  โดย ปัก ตะรัม ตะเร ตัร่ณีถรั คุรมุข สาจ ติทาอี เฮ ||๘||  ราเย ตะรัม กแร่ห์ ปัรทาเอ ||  
อาซา บนัเถ่ ดาน กราเอ ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี ทาเก กะรัม กมาอี เฮ ||๙||  กะรัม ตะรัม กรั มุกตั มงักา้ฮี ||  
มุกตั ปะดารัท สบดั สล่าฮี ||  เบน็ คุร สบัแด มุกตั นา โฮอี ปัรปันจฺ กรั ปัรหม่าอี เฮ ||๑o||  มายอา มมัตา โชดี นา ยาอี 
||  เซ ชูเท สจั การ กมาอี ||  แอห์้เน็ส ปะกตั รัตเต วจีารี ธากรุ เซ็ว บณั อาอี  เฮ ||๑๑||  เอก็ ยปั ตปั กรั กรั ตีรัท นาแวห์่ 
||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแว ติแว จลาแวห์ ||  หธั นิกแร่ห์ อปัตีจยฺ นา ป่ีแย เบน็ ฮรั คุร เกน็ ปัต ปาอี เฮ ||๑๒||  กะลี กาล แม่ห์ 
เอก็ กลั ราคี ||  เบน็ คุร ปูเร กิแน นา ป่าคี ||  มนัมุค กรู วรัแต วรัตารา เบน็ สตัคุร ปะรัม นา ยาอี เฮ ||๑๓||  สตัคุร 
เวปัรวา่ห์ สิรันดา ||  นา ยมั กาณ นา ชนัดา บนัดา ||  โย เตส็ เซเว โซ อบินาซี นา เตส็ กาล ซนัตาอี เฮ ||๑๔||  คุร 
แม่ห์ อาป รเคอา กรัตาเร ||  คุรมุข โกท อซงัคฺ อุถ่าเร  ||  สรับ   ยอีา ญกัยวีนั ดาตา นิรภอ แมลฺ นา กาอี เฮ ||๑๕||  
สกัเล ยาแจห์ คุร ปันด่ารี ||  อาป นิรันยนั อลคั อปารี ||  นานกั สาจ กะแฮ ปรัภ ยาแจ แม ดีแย สาจ รยาอี เฮ ||๑๖||๔||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ซาแจ เมเล สบดั มิลาเอ ||  ยา เตส็ ป่าณา แซ่ฮจัยฺ สมาเอ ||  ตริภวณั โยต ตะรี ปัรเมซรั อวรฺั นา ดูยา 
ป่าอี เฮ ||๑||  ยสิ เก จากรั เตส็ กี เซวา ||  สบดั ปะตีแย อลคั อเป่วา ||  ปักตา กา คุณการี กรัตา บคสั เลย วเดอาอี เฮ 
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||๒||  เดเด โตท นา อาแว   ซาเจ ||  แล แล มุกรั ปอเด กาเจ ||  มูล นา บูแฉ่ห์ สาจ นา รีแฉ่ห์ ดูแย ปะรัม ปุหล่าอี เฮ 
||๓||  คุรมุข ยาก รเฮ่ เดน็ ราตี ||  ซาเจ กี เลว็ คุรมตั ยาตี ||  มนัมุค โซย รเฮ่ เซ ลูเท คุรมุข ซาบตั ป่าอี เฮ ||๔||  กเูร 
อาแว   กเูร ยาแว ||  กเูร ราตี กรู กมาแว ||  สบดั มิเล เซ ดรักา้ห์ แปเถ่ คุรมุข สุรัต สมาอี เฮ ||๕||  กรู มุธี ธกักี ธกัวารี 
||  เยว็ วารี โอยาร อุยารี ||  นาม บินา กิช ซาดฺ นา ลาแก ฮรั บิสเรแอ ดุค ปาอี เฮ ||๖||  โป่ยนั สาจ มิแล อาข่าอี ||  นาม 
รตนั ซาจี วเดอาอี ||  จีแน อาป ปะชาแณ โซอี โยตี โยต มิลาอี เฮ ||๗||    
     
 นาโวห์ ปุลี โจทา คาเอ ||  บฮุต เซอาณปั ปะรัม นา ยาเอ ||  ปัจ ปัจ โมย อเจต นา เจแตห์ อจัยฺกรั ป๋ารฺ ลดาอี เฮ ||๘||  
เบน็ บาด บิโรแถ่ห์ โกอี น่าฮี ||  แม เดคาเลโฮ เตส็ ซาล่าฮี ||  มนั ตนั อรัป มิแล ญกัยวีนั ฮรั เซ็ว บณตั บณาอี เฮ ||๙||  
ปรัภ กี กตั เมต็ โกย นา ปาแว ||  เย โก วดัดา กะฮาย วดาอี คาแว ||  ซาเจ ซาฮิบ โตท นา ดาตี สักลี ติแนห์ อุปาอี  เฮ 
||๑o||  วดัดี วเดอาอี เวปัรวา่เฮ ||  อาป อุปาเอ ดาน สมาเฮ ||  อาป ดยัอาล ดูรฺ นฮี ดาตา มิเลอา แซ่ฮจัยฺ รยาอี เฮ ||๑๑||  
เอก็ โศกี เอก็ โรค เวอาเป ||  โย กิช กเร โซ อาเป   อาเป   ||  ปะกตั เป๋า คุร กี มตั ปูรี อนัฮดั สบดั ลคาอี เฮ ||๑๒||  เอก็ 
นาเก ปู่ เค ปะแวห์่ ปะหวา่เอ ||  เอก็ หธั กรั มแร่ห์ นา กีมตั ปาเอ ||  กตั เอากตั   กี ซาร นา ยาแณ บูแฉ่ สบดั กมาอี เฮ 
||๑๓||  เอก็ ตีรัท นาแวห์่ อนั นา คาแวห์ ||  เอก็ อคนั ยลาแวห์ เดห์้ คปาแวห์่ ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี กิต เบถ็ 
ปารฺ ลงัฆาอี เฮ ||๑๔||  คุรมตั โชแดห์ อุฉัร่ ยาอี ||  มนัมุค ราม นา ยแป อวาอี ||  ปัจ ปัจ บูแดห์้ กรู กมาแวห์่ กรู กาล 
แบราอี เฮ ||๑๕||  หุกเม อาแว   หุกเม ยาแว ||  บูแฉ่ หุกมั โซ สาจ สมาแว ||  นานกั สาจ มิแล มนั ป่าแว คุรมุข การ 
กมาอี เฮ ||๑๖||๕||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  อาเป   กรัตา ปุรัค บิถ่าตา ||  เยน็ อาเป   อาป อุปาย ปะชาตา ||  อาเป   สตัคุร 
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อาเป   เซวกั อาเป   สริสทฺ อุปาอี  เฮ ||๑||  อาเป   เนแร น่าฮี ดูเร ||  บูแฉ่ห์ คุรมุข เซ ยนั ปเูร ||  เตน็ กี ซงัคตั แอห์้เน็ส 
ล่าฮา คุร ซงัคตั เอห์้ วดาอี เฮ ||๒||  ยกุ ยกุ ซนัตฺ ปะเล ปรัภ เตเร ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ รสนั รเซเร ||  อุสตตั กแร่ห์ ปัรฮรั 
ดุค ดาลดั ยนิ น่าฮี จินตฺ ปราอี เฮ ||๓||  โอย ยากตั รแฮ่ นา ซูเต ดีแซ่ห์ ||  ซงัคตั กลุ ตาเร สาจ ปะรีแซ่ห์ ||  กลัมลั แมลฺ 
น่าฮี เต นิรมลั โอย รแฮ่ ปะกตั เลว็ ลาอี เฮ ||๔||  บูโฉ่ห์ ฮรั ยนั สตัคุร บาณี ||  เอห์้ โยบนั ซาส แฮ เดห์้ ปุราณี ||  
อาจยฺ  กาล มรั ยาอีแอ ปราณี ฮรั ยปั ยปั ริแด ติอ๋าอี เฮ ||๕||  โชโดห์ ปราณี กรู กะบารา ||  กรู มาเร กาล อุช่าฮารา ||  
ซากตั กรู ปะแจห์้ มนั ห่อแม โดห์ มารัก ปะแจ ปะจาอี เฮ ||๖||    
     
 โชเดโฮ นินดา ตาต ปราอี ||  ปัร ปัร ดะแฉ่ห์ ซาต นา อาอี  ||  เมล็ สตัซงัคตั นาม สล่าโฮ อาตมั ราม สคาอี เฮ ||๗||  
โชโดห์ กาม กโรถ บุริอาอี ||  ห่อแม ตัน่ถฺ โชโดห์ ลาํปฺทาอี ||  สตัคุร สรัณ ปะโร่ห์ ตา อุบโร่ห์ เอว็ ตรีแอ เป่าวย์ลั 
ป่าอี เฮ ||๘||  อาแก บิมลั นดี อคนั บิค เจ่ลา ||  ติแท อวรฺั นา โกอี ญีโอ อิเกลา ||  ป๋ัร ป๋ัร อคนั ซากรั เด แล่ห์รี ปัร 
ดะแฉ่ห์ มนัมุค ตาอี เฮ ||๙||  คุร แป้ห์ มุกตั ดาน เด ป่าแณ ||  เยน็ ปายอา โซอี เบถ็ ยาแณ ||  ยนิ ปายอา เตน็ ปูโช่ห์ 
ป่าอี ซุค สตัคุร เซว กมาอี เฮ ||๑o||  คุร เบน็ *อุรัจฉฺ มแร่ห์ เบการา ||  ยมั ศิร มาเร กเร คุอารา ||  บาเถ่ มุกตั น่าฮี นรั 
นินดกั ดูแบห์ นินดฺ ปราอี เฮ ||๑๑||  โบโล่ห์ สาจ ปะชาโณห์ อนัดรั ||  ดูรฺ น่าฮี เดโคห์ กรั นนัดรั ||  บิฆนั น่าฮี คุรมุข 
ตรั ตารี เอว็ เป่าวย์ลั ปารฺ ลงัฆาอี เฮ ||๑๒||  เดฮี้ อนัดรั นาม นิวาซี ||  อาเป   กรัตา แฮ อบินาซี ||  นา ญีโอ มแร นา 
มาเรอา ยาอี กรั เดแค สบดั รยาอี เฮ ||๑๓||  โอห์้ นิรมลั แฮ น่าฮี อนัเถ่อารา ||  โอห์้ อาเป   ตะคตั บแฮ สเจอารา ||  
ซากตั กเูร บนัถฺ ปะหวา่อีแอห์ มรั ยนัแม่ห์ อาอี  ยาอี เฮ ||๑๔||  คุร เก เซวกั สตัคุร เปอาเร ||  โอห์้ แบแซ่ห์ ตะคตั โซ 
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สบดั วจีาเร ||  ตตั ลแฮ อนัตรักตั ยาแณห์ สตัซงัคตั สาจ วดาอี เฮ ||๑๕||  อาป ตแร ยนั ปิตรา ตาเร ||  ซงัคตั มุกตั โซ 
ปารฺ อุตาเร ||  นานกั เตส็ กา ลาลา โกลา เยน็ คุรมุข ฮรั เลว็ ลาอี เฮ ||๑๖||๖||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  เกเต ยกุ วรัเต กุบาแร 
||  ตารี ลาอี อปัร อปาแร ||  ตุ่นถู่การ นิราลมั แบธา นา ตดั ตัน่ถฺ ปซารา เฮ ||๑||  ยกุ ฉะตีห์ ติแน วรัตาเอ ||  เยว็ เตส็ 
ป่าณา ติแว จลาเอ ||  ติแซห์ สะรีก นา ดีแซ โกอี อาเป   อปัร อปารา เฮ ||๒||  กปุเต บูโฉ่ห์ ยกุ จตุอาเร ||  กทั กทั 
วรัแต อุดรั มะฉ่าเร ||  ยกุ ยกุ เอกา เอกี  วรัแต โกอี บูแฉ่ คุร วจีารา เฮ ||๓||  บินดฺ รักตฺ เมล็ เป็นดฺ สะรีอา  ||  ปอณ 
ปาณี อคันี เมล็ ยอีา ||  อาเป   โจจยฺ กเร รังค ์แม่ห์ลี โฮรฺ มายอา โม่ห์ ปซารา เฮ ||๔||  กรัภ กนุดลั แม่ห์ อุรัตถฺ  ติอ่านี 
||  อาเป   ยาแณ อนัตรัยามี ||  ซาส ซาส สจั นาม สมาเล อนัตรั อุดรั มะฉ่ารา เฮ ||๕||    
     
 จาร ปะดารัท แล ญกั อายอา  ||  เศว็ สกัตี  กัร๋ วาซา ปายอา ||  เอก ห ตา เป็ร ห่าเร อนัถฺแล นาม วซิารา เฮ ||๖||  
บาลกั มแร บาลกั กี ลีลา ||  แกห์้ แกห์้ โรแวห์่ บาล รังกีลา ||  ยสิ กา ซา โซ เตน็ ฮี ลีอา ปู่ ลา โรวณัฮารา เฮ ||๗||  ป๋ัร 
โยบนั มรั ยา่เฮ เก กีแย ||  เมรา เมรา กรั โรวแีย ||  มายอา การัณ โรย วกิแูจห์้ ตริก ยวีณั ซนัซารา เฮ ||๘||  กาลี ฮู พนุ 
ต่อเล อาเอ ||  เวณ็ นาแว กทั เกยอา กวาเอ ||  ดุระมตั อนัถฺลา บินสั บินาแซ มูเธ โรย ปูการา เฮ ||๙||  อาป วจีาร นา 
โรแว โกอี ||  สัตคุร มิแล ตา โซ่ฉ่ี โฮอี ||  เบน็ คุร บะยรั กะปาท นา คูแลห์ สบดั มิแล นิสตารา เฮ ||๑o||  บิรัถ เป่ยอา 
ตนั ชีแย เดฮี้ ||  ราม นา ยะปัย อนัตฺ สเน่ฮี ||  นาม วซิาร จลัแล โม่ห์ กาแล ดรักา้ห์ จู่ธ คุอารา เฮ ||๑๑||  นาม วซิาร 
จลัแล กริูอาโร ||  อาวตั ยาต ปแร ศิร ชาโร ||  ซาฮุรแร กัร๋ วาส นา ปาเอ เปอีอะแร ศิร มารา เฮ ||๑๒||  คาแย แปแฉ่ 
รลี กรีแย ||  เบน็ อภั ปักตี บาด มรีแย ||  ซรั อปัซรั กี ซาร นา ยาแณ ยมั มาเร เกอา จารา เฮ ||๑๓||  ปัรวริะตี นรัวรัิต 
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ปะชาแณ ||  คุร แก ซงัค ์สบดั กัร๋ ยาแณ ||  กิส ฮี มนัดา อาค นา จลัแล สจั คะรา สเจอารา เฮ ||๑๔||  สาจ บินา ดรั 
ซิแฉ่ นา โกอี ||  สาจ สบดั แปแฉ่ ปัต โฮอี ||  อาเป   บคสั เลย เตส็ ป่าแว ห่อแม กรับ นิวารา เฮ ||๑๕||  คุร กิรปา เต 
หุกมั ปะชาแณ ||  ยกุแกห์ ยกุนัตรั กี เบถ็ ยาแณ ||  นานกั นาม ยปัโปห์ ตรั ตารี สจั ตาเร ตารัณฮารา เฮ ||๑๖||๑||๗||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรั ซา มีต น่าฮี แม โกอี ||  เยน็ ตนั มนั ดีอา สุรัต สะโมอี ||  สรับ   ยอีา ปรัตปาล สมาเล โซ อนัตรั 
ดานา บีนา เฮ ||๑||  คุร ซรัวรั ฮมั หนัสฺ เปอาเร ||  ซากรั แม่ห์ รตนั ลาล บโฮ่ ซาเร  ||  โมตี มาณกั ฮีรา ฮรั ยสั กาวตั 
มนั ตนั ป่ีนา เฮ ||๒||  ฮรั อะกมั อกา้ห์ อกา้ถฺ นิราลา ||  ฮรั อนัตฺ นา ปาอีแอ คุร โคปาล ||  สัตคุร มตั ตาเร ตารัณฮารา 
เมล เลย รังค ์ลีนา เฮ ||๓||  สตัคุร บาโฉ่ห์ มุกตั กิเน่ฮี ||  โอห์้ อาด ยกุาดี ราม สเน่ฮี ||  ดรักา้ห์ มุกตั กเร กรั กิรปา 
บคัเซ เอากณุ กีนา เฮ ||๔||    
     
 สตัคุร ดาตา มุกตั กราเอ ||  ซภั โรค กวาเอ อมัฤต รัส ปาเอ ||  ยมั ยากาต น่าฮี กรั ลาแก ยสิ อคนั บุฉ่ี ธรั ซีนา  เฮ 
||๕||  กายอา หนัสฺ ปรีต บโฮ่ ต่ารี ||  โอห์้ โยกี ปุรัค โอห์้ ซุนดรั นารี ||  แอห์้เน็ส โป่แก โจจยฺ บิโนดี อุธ จลัแต มตา 
นา กีนา เฮ ||๖||  สริสทฺ อุปาย รเฮ่ ปรัภ ชาแย ||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั กาแย ||  มนูอา โดแล ดูต ซงัคตั เมล็ โซ ปาเอ 
โย กิช กีนา เฮ ||๗||  นาม วซิาร โดค ดุค สฮีแอ ||  หุกมั เป่ยอา จลัณา เกว็ รฮีแอ ||  นรัก กปู แม่ห์ โกเต คาแว เยว็ ยลั 
เต บา้ฮรั มีนา เฮ ||๘||  จอราซีห์ นรัก ซากตั โป่กาอีแอ ||  แยซา กีแจ แตโซ ปาอีแอ ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ มุกตั นา โฮอี 
กิรัต บาถ่า กรัส ดีนา เฮ ||๙||  คนัเด ต๋าร กะลี อตั ป่ีรี ||  เลคา ลีแย เตล็ เยว็ ปีรี ||  มาต ปิตา กลตัรึ สุต เบลี น่าฮี เบน็ 
ฮรั รัส มุกตั นา กีนา เฮ ||๑o||  มีต ซะเค เกเต ญกั ม่าฮี ||  เบน็ คุร ปัรเมซรั โกอี น่าฮี ||  คุร กี เซวา มุกตั ปราเอณ็ 
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อนัเดน็ กีรตนั กีนา เฮ ||๑๑||  กรู โฉด ซาเจ โก ต่าโวห์ ||  โย อิโช่ห์  โซอี พลั ปาโวห์ ||  สาจ วครั เก วาปารี วริะเล 
แล ล่าฮา ซอดา กีนา เฮ ||๑๒||  ฮรั ฮรั นาม วครั แล จโลห์ ||  ดรัซนั ปาโวห์ แซ่ฮจัยฺ แม่ห์โลห์ ||  คุรมุข โคจยฺ ลแฮ 
ยนั ปูเร เอว็ ซมัดรัซี  จีนา เฮ ||๑๓||  ปรัภ เบอนัตฺ คุรมตั โก ปาแวห์ ||  คุร แก สบดั มนั โก ซมัหยา่แวห์ ||  สัตคุร กี 
บาณี สตั สตั กรั มาโน่ห์ เอว็ อาตมั ราแม ลีนา เฮ ||๑๔||  นารัด ซารัด   เซวกั เตเร ||  ตริภวณั เซวกั วดัโดห์ วเดเร ||  
ซภั เตรี กดุรัต ตู ศิร ศิร ดาตา ซภั เตโร การัณ กีนา เฮ ||๑๕||  เอก็ ดรั เซแวห์่ ดะรัด วญาเอ ||  โอย ดรักา้ห์ แปเถ่ 
สตัคุรู   ฉะดาเอ ||  ห่อแม บนัถัน่ สตัคุร โตเร จิต จนัจลั จลณั นา ดีนา เฮ ||๑๖||  สตัคุร มิโลห์ จีโนห์ เบถ็ ซาอี ||  เยต็ 
ปรัภ ปาโวห์ กะณตั นา กาอี ||  ห่อแม มาร กแร่ห์ คุร เซวา ยนั นานกั ฮรั รังค ์ป่ีนา เฮ ||๑๗||๒||๘||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  
อะซุร สข่ารัณ ราม ฮมารา ||  กทั กทั รมยัอา ราม เปอารา ||  นาเล อลคั นา ลคีแอ มูเล คุรมุข เลค็ วจีารา เฮ ||๑||  
คุรมุข ซาถู่   สรัณ ตุมารี ||    
     
 กรั กิรปา ปรัภ ปารฺ อุตารี ||  อคนั ปาณี ซากรั อตั แกห์้รา คุร สตัคุร ปารฺ  อุตารา เฮ ||๒||  มนัมุค อนัถเล โซ่ฉ่ี น่าฮี ||  
อาแวห์่ ยา่เฮ มแร่ห์ มรั ยาฮี ||  ปูรัน ลิเคอา เลค นา มิทยั ยมั ดรั อั้นถฺ คุอารา เฮ ||๓||  เอก็ อาแวห์่ ยาแวห์ กัร๋ วาส นา 
ปาแวห์ ||  กิรัต เก บาเถ่ ปาป กมาแวห์่ ||  อนัถเล โซ่ฉ่ี บูจฉฺ นา กาอี โลภ บุรา อหงัการา เฮ ||๔||  เป็ร เบน็ เกอา เตส็ 
ตัน๋ ซีการา ||  ปัร เป็ร ราตี คซมั วซิารา ||  เยว็ เบสุอา ปูต บาป โก กะฮีแอ เตว็ โพกทั การ วกิารา เฮ ||๕||  เปรต 
ปินยรั แม่ห์ ดูค กะเนเร ||  นรัก ปะแจห์้ อเกอาน อนัเถ่เร ||  ตะรัม ราย กี บากี ลีแย เยน็ ฮรั กา นาม วซิารา เฮ ||๖||  
ซูรัจยฺ ตแป อคนั บิค จ่าลา ||  อะปัต ปะซู มนัมุค เบตาลา ||  อาซา มนัซา กรู กมาแวห์่ โรค บุรา บุริอารา เฮ ||๗||  
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มสัตกั ป๋ารฺ กะลรั ศิร ป่ารา ||  เกว็ กรั เป่าวย์ลั ลัง่ฆสั ปารา ||  สตัคุร โบฮิท อาด ยกุาดี ราม นาม นิสตารา เฮ ||๘||  
ปุตรึ กลตัรึ ญกั เหต เปอารา ||  มายอา โม่ห์ ปัสเรอา ปาซารา ||  ยมั เก พา่เฮ สตัคุร โตเร คุรมุข ตตั บีจารา เฮ ||๙||  กรู 
มุธี จาแล บโฮ่ ร่าฮี ||  มนัมุค ดาแฉ่ ปัร ปัร ป่าฮี ||  อมัฤต นาม คุรู วดั ดาณา นาม ยปัโปห์ ซุค ซารา เฮ ||๑o||  สัตคุร 
ตุธา สจั ดริราเอ ||  ซภั ดุค เมเท มารัก ปาเอ ||  กนัดา ปาย นา กดัดยั มูเล ยสิ สตัคุร ราคณัฮารา เฮ ||๑๑||  เค่ฮู เค่ห์ 
รแล ตนั ชีแย ||  มนัมุค ปาทรั แซล นา ป่ีแย ||  กรัณ ปลาว กเร บโฮเตเร นรัก สุรัก อวตารา เฮ ||๑๒||  มายอา บิค 
โป่ยองักมั นาเล ||  เอน็ ดุบิถา กัร๋ บฮุเต กาเล ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ ปรีต นา อุปแย ปะกตั รัตเต ปะตีอารา เฮ ||๑๓||  
ซากตั มายอา โก บโฮ่ ต่าแวห์่ ||  นาม วซิาร กฮ่า ซุค ปาแวห์ ||  ตเรห์ คุณ อนัตรั คแปห์ คปาแวห์่ น่าฮี ปารฺ  อุตารา 
เฮ ||๑๔||  กกูรั ซูกรั กะฮีแอห์ กริูอารา ||  ปอก มแร่ห์ ป๋อ ป๋อ ป๋อ ห่ารา ||  มนั ตนั จู่เธ กรู กมาแวห์่ ดุระมตั ดรักา้ห์ 
ห่ารา เฮ ||๑๕||  สตัคุร มิแล ตา มนูอา เทแก ||  ราม นาม เด สรัณ ปะเรแก ||  ฮรั ตัน๋ นาม อโมลกั   เดแว ฮรั ยสั 
ดรักา้ห์ เปอารา เฮ ||๑๖||    
     
 ราม นาม ซาถู่   ซรัณาอี ||  สตัคุร บจันี กตั เมต็ ปาอี ||  นานกั ฮรั ยปั ฮรั มนั เมเร ฮรั เมเล เมลณัฮารา เฮ ||๑๗||๓||๙||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  กัร๋ รโฮ่ เร มนั มุกตัถฺ อิอาเน  ||  ราม ยปัโปห์ อนัตรักตั ติอ่าเน ||  ลาลจั โฉด รโจห์ อปัราํปัร เอว็ 
ปาโวห์ มุกตั ดุอารา เฮ ||๑||  ยสิ บิสเรแอ ยมั โยฮิ่ณ ลาแก ||  ซภั ซุค ยา่เฮ ดุคา พนุ อาแก ||  ราม นาม ยปั คุรมุข 
ญีอะเร เอห์้ ปะรัม ตตั วจีารา เฮ ||๒||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ รัส มีธา ||  คุรมุข ฮรั รัส อนัตรั ดีธา ||  แอห์้เน็ส ราม รโฮ่ 
รังค ์ราเต เอห์้ ยปั ตปั ซนัยมั      ซารา เฮ ||๓||  ราม นาม คุร บจันี โบโล่ห์ ||  ซนัตฺ สภา แม่ห์ เอห์้ รัส โทโลห์ ||  
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คุรมตั โคจยฺ ลโฮ่ กัร๋ อปันา บฮุร นา กรัภ มะฉ่ารา เฮ ||๔||  สจั ตีรัท นาโวห์ ฮรั คุณ กาโวห์่ ||  ตตั วจีาโร่ห์ ฮรั เลว็ 
ลาโวห์่ ||  อนัตฺ กาล ยมั โยห์่ นา ซาแก ฮรั โบโล่ห์ ราม เปอารา เฮ ||๕||  สัตคุร ปุรัค ดาตา วดั ดาณา ||  ยสิ อนัตรั 
สาจ โซ สบดั สมาณา ||  ยสิ โก สตัคุร เมล มิลาเอ เตส็ จูกา ยมั แป๋ ป่ารา เฮ ||๖||  ปันจฺ ตตั เมล็ กายอา กีนี ||  เตส็ 
แม่ห์ ราม รตนั แล จีนี ||  อาตมั ราม ราม แฮ อาตมั ฮรั ปาอีแอ สบดั วจีารา เฮ ||๗||  สตั ซนัโตค รโฮ่ ยนั ป่าอี ||  คิมา 
กะโฮ สตัคุร ซรัณาอี ||  อาตมั   จีน ปราตมั จีโนห์ คุร ซงัคตั เอห์้ นิสตารา เฮ ||๘||  ซากตั กรู กะปัท แม่ห์ เทกา ||  
แอห์้เน็ส นินดา กแร่ห์ อเนกา ||  เบน็ ซิมรัน อาแวห์่ พนุ ยาแวห์ กรัภ โยนี นรัก มะฉ่ารา เฮ ||๙||  ซากตั ยมั กี กาณ 
นา จูแก ||  ยมั กา ดนัดฺ นา กบัฮู มูแก ||  บากี ตะรัมราย กี ลีแย ศิร อะพเรโอ ป๋ารฺ อพารา เฮ ||๑o||  เบน็ คุร ซากตั กโฮ่ 
โก ตเรอา ||  ห่อแม กรัตา เป่าวย์ลั ปะเรอา ||  เบน็ คุร ปาร นา ปาแว โกอี ฮรั ยปัปีแอ ปารฺ  อุตารา เฮ ||๑๑||  คุร กี 
ดาต นา เมแท โกอี ||  ยสิ บคัเซ เตส็ ตาเร โซอี ||  ยนมั มรัณ ดุค เนร นา อาแว   มนั โซ ปรัภ อปัร อปารา เฮ ||๑๒||  
คุร เต ปู่ เล อาโวห์่  ยาโวห์ ||  ยนมั มโร่ห์ พนุ ปาป กมาโวห์ ||  ซากตั มูร อเจต นา เจแตห์ ดุค ลาแก ตา ราม ปุการา 
เฮ ||๑๓||  ซุค ดุค ปุรับ ยนมั เก กีเอ ||  โซ ยาแณ เยน็ ดาแต ดีเอ ||  กิส โก โดส เดห์้ ตู ปราณี สะโฮ อปัณา กีอา 
กรารา เฮ ||๑๔||    
     
 ห่อแม มมัตา กรัดา อายอา  ||  อาซา มนัซา บนัถฺ จลายอา ||  เมรี เมรี กะรัต เกอา เล จาเล บิค ลาเด ชาร บิการา เฮ 
||๑๕||  ฮรั กี ปะกตั กแร่ห์ ยนั ป่าอี ||  อกทั กะโทห์ มนั ม่าเฮ สมาอี ||  อุธ จลัตา ธาก รัคโคห์ กัร๋ อปัแน ดุค กาเท 
กาทณัฮารา เฮ ||๑๖||  ฮรั คุร ปูเร กี โอท ปราตี ||  คุรมุข ฮรั เลว็ คุรมุข ยาตี ||  นานกั ราม นาม มตั อูตมั ฮรั บคัเซ 
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ปารฺ  อุตารา เฮ ||๑๗||๔||๑o||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  สรัณ ปะเร คุรเทว ตุมารี ||  ตู ซมัรัท ดยัอาล มุรารี ||  เตเร โจจยฺ นา 
ยาแณ โกอี ตู ปูรา ปุรัค บิถ่าตา เฮ ||๑||  ตู อาด ยกุาด กแร่ห์ ปรัตปาลา ||  กทั กทั รูป อนูป ดยัอาลา ||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแว 
ติแว จลาแวห์ ซภั เตโร กีอา กมาตา เฮ ||๒||  อนัตรั โยต ปะลี ญกัยวีนั ||  ซภั กทั โป่แก ฮรั รัส ปีวนั ||  อาเป   เลแว 
อาเป   เดแว เตห์้ โลอี ยกตั เป็ต ดาตา เฮ ||๓||  ยกตั อุปาย เคลฺ รจายอา ||  เปาวแ์ณ ปาณี อคันี ญีโอ ปายอา ||  เดฮี้ 
นกัรี นอ ดรัวาเย โซ ดสัวา กปัุต รฮาตา เฮ ||๔||  จาร นดี อคันี อสัราลา ||  โกอี คุรมุข บูแฉ่ สบดั นิราลา ||  ซากตั 
ดุระมตั ดูแบห์ ดาแฉ่ห์ คุร ราเค ฮรั เลว็ ราตา เฮ ||๕||  อปั  เตจยฺ วาย ปริทมี อากาซา  ||  เตน็ แม่ห์ ปันจฺ ตตั กัร๋ วาซา 
||  สตัคุร สบดั รแฮ่ รังค ์ราตา ตจัยฺ มายอา ห่อแม ปร่าตา เฮ ||๖||  เอห์้ มนั ป่ีแย สบดั ปะตีแย ||  เบน็ นาแว เกอา เทก 
ทิกีแย ||  อนัตรั โจร มุแฮ กัร๋ มนัดรั เอน็ ซากตั ดูต นา ยาตา เฮ ||๗||  ดูนดํรั ดูต ปู๋ ต ป่ีฮาเล ||  คินโจตาณ กแร่ห์ 
เบตาเล ||  สบดั สุรัต เบน็ อาแว   ยาแว ปัต โคอี อาวตั ยาตา เฮ ||๘||  กรู กะลรั ตนั ปัสแม เด๋รี ||  เบน็ นาแว แกซี ปัต 
เตรี ||  บาเถ่ มุกตั น่าฮี ยกุ จาเร ยมักงักรั กาล ปราตา เฮ ||๙||  ยมั ดรั บาเถ่ มิแล่ห์ สยาอี    ||  เตส็ อปัราถ่ี กตั นฮี กาอี 
||  กรัณ ปลาว กเร บิลลาแว เยว็ กนุดี มีน ปราตา เฮ ||๑o||  ซากตั พาซี ปแร อิเกลา ||  ยมั วสั กีอา อั้นถฺ โดเฮลา ||  ราม 
นาม เบน็ มุกตั นา ซู่แฉ่ อาจยฺ  กาล ปัจ ยาตา เฮ ||๑๑||  สัตคุร บาจฉฺ นา เบลี โกอี ||  แอแท  โอแท ราคา ปรัภ โซอี ||  
ราม นาม เดแว กรั กิรปา เอว็ ซลัแล สลลั มิลาตา เฮ ||๑๒||    
     
 ปู่ เล ซิกข ์คุรู ซมัหยา่เอ ||  อุฉัร่ ยาเด มารัก ปาเอ ||  เตส็ คุร เซว สดา เดน็ ราตี ดุค ป่ันยนั ซงัค ์สคาตา เฮ ||๑๓||  คุร 
กี ปะกตั กแร่ห์ เกอา ปราณี ||  บรัมห์แม อินดรึ มเหส นา ยาณี ||  สตัคุร อลคั กโฮ่ เกว็ ลคีแอ ยสิ บคัเซ ติแซห์ 
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ปะชาตา เฮ ||๑๔||  อนัตรั เปรม ปราปัต ดรัซนั ||  คุร บาณี เซ็ว ปรีต โซ ปัรซนั ||  แอห์้เน็ส นิรมลั โยต สบาอี  กทั 
ดีปัก คุรมุข ยาตา เฮ ||๑๕||  โป่ยนั กิอาน มฮ่า รัส มีธา ||  เยน็ จาเคอา เตน็ ดรัซนั ดีธา ||  ดรัซนั เดค มิเล แบรากี มนั 
มนัซา มาร สมาตา  เฮ ||๑๖||  สตัคุร เซแวห์่ เซ ปัรถ่านา ||  เตน็ กทั กทั อนัตรั บรัมห์ ปะชานา ||  นานกั ฮรั ยสั ฮรั 
ยนั กี ซงัคตั ดีแย ยนิ สตัคุร ฮรั ปรัภ ยาตา เฮ ||๑๗||๕||๑๑||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ซาเจ ซาฮิบ ศิรยณัฮาเร ||  เยน็ ตัร๋ 
จกักรึ ตะเร วจีาเร ||  อาเป   กรัตา กรั กรั เวแค ซาจา เวปัรวา่ฮา เฮ ||๑||  เวกี เวกี ยนัตฺ อุปาเอ ||  โดย ปันดี โดย ร่าห์ 
จลาเอ ||  คุร ปูเร เวณ็ มุกตั นา โฮอี สจั นาม ยปั ล่าฮา เฮ ||๒||  ปแร่ห์ มนัมุค ปัร เบถ็ นฮี ยานา ||  นาม นา บูแฉ่ห์ 
ปะรัม ปุหล่านา ||  แล แก วดัฎี เดน อุค่าฮี ดุระมตั กา กลั พา่ฮา เฮ ||๓||  ซิมรัต ซาสตรึ ปแร่ห์ ปุราณา ||  วาด 
วคาแณ่ห์ ตตั นา ยาณา ||  เวณ็ คุร ปูเร ตตั นา ปาอีแอ สจั ซูเจ สจั ร่าฮา เฮ ||๔||  ซภั ซาล่าเฮ      ซุณ      ซุณ      อาแค 
||  อาเป   ดานา สจั ปราแค ||  ยนิ โก นะดรั กเร ปรัภ อปันี คุรมุข สบดั สล่าฮา เฮ ||๕||  ซุณ      ซุณ      อาแค เกตี 
บาณี ||  ซุณ      กะฮีแอ โก อนัตฺ นา ยาณี ||  ยา โก อลคั ลคาเอ อาเป   อกทั กะทา บุตถฺ ตา้ฮา เฮ ||๖||  ยนัเม โก 
วาแยห์่ วาถ่าเอ ||  โซเฮลฺเร อเกอานี กาเอ ||  โย ยนัแม เตส็ ซรัปัร มรัณา กิรัต ปัยอา ศิร ซาฮา เฮ ||๗||  ซนัโญก วโิยก 
เมแร ปรัภ กีเอ ||  สริสทฺ อุปาย ดุคา ซุค ดีเอ ||  ดุค ซุค ฮี เต เป๋ย นิราเล คุรมุข ซีล สน่าฮา เฮ ||๘||  นีเก ซาเจ เก 
วาปารี ||  สจั ซอดา แล คุร วจีารี ||  สจัจา วครั ยสิ ตัน๋ ปัลแล สบดั สจัแจ โอม่าฮา เฮ ||๙||  กาจี ซอดี โตทา อาแว   ||  
คุรมุข วณจัยฺ กเร ปรัภ ป่าแว ||  ปูนย ีซาบตั ราส สลามตั จูกา ยมั กา พา่ฮา เฮ ||๑o||    
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 ซภั โก โบแล อาปัณ ป่าแณ ||  มนัมุค ดูแย โบลฺ นา ยาแณ ||  อนัถเล กี มตั อนัถฺลี โบลี อาย  เกยอา ดุค ตา้ฮา เฮ 
||๑๑||  ดุค แม่ห์ ยนัแม ดุค แม่ห์ มรัณา ||  ดูค นา มิแท เบน็ คุร กี ซรัณา ||  ดูคี อุปแย ดูคี บินแซ เกอา แล อายอา  
เกอา แล ยา่ฮา เฮ ||๑๒||  สจัจี กรัณี คุร กี ศิรการา ||  อาวณั ยาณ นฮี ยมั ต่ารา ||  ดาล โฉด ตตั มูล ปราตา มนั ซาจา 
โอม่าฮา เฮ ||๑๓||  ฮรั เก โลก นฮี ยมั มาแร ||  นา ดุค เดแคห์ ปันทฺ กราแร ||  ราม นาม กทั อนัตรั ปูญา อวรฺั นา ดูยา 
กาฮา เฮ ||๑๔||  โอร นา กทัแน ซิพตั สยาอี    ||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแวห์่ รแฮ่ รยาอี ||  ดรักา้ห์ แปเถ่ ยาน สุเฮเล หุกมั สจัเจ 
ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๕||  เกอา กะฮีแอ คุณ กะแท่ห์ กะเนเร ||  อนัตฺ นา ปาแวห์ วดัเด วเดเร ||  นานกั สาจ มิแล ปัต ราโค่ห์ 
ตู ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๖||๖||๑๒||   มารู แม่ห์ลา ๑ ดคัณี ||  กายอา นะกรั นะกรั กรั อนัดรั ||  ซาจา วาซา ปุร 
กกันนัดรั ||  อสัเทร็ ทาน สดา นิรมาอิล อาเป   อาป อุปายดา ||๑||  อนัดรั โกท ฉะเย หทันาเล ||  อาเป   เลแว วสัตฺ 
สมาเล ||  บะยรั กะปาท ยเร ยรั ยาแณ คุร สับดี โคลายดา ||๒||  ป่ีตรั โกท กพุา กัร๋ ยาอี ||  นอ กัร๋ ทาเป หุกมั รยาอี ||  
ดสัแว ปุรัค อเลค อปารี อาเป   อลคั ลคายดา ||๓||  ปอณ ปาณี อคันี เอก็ วาซา ||  อาเป   กีโต เคลฺ ตะมาซา ||  บลัดี ยลั 
นิวแร กิรปา เต อาเป   ยลั เน็ถ ปายดา ||๔||  ตะรัต อุปาย ตะรี ตะรัม ซาลา ||  อุตปัต ปัรโล อาป นิราลา ||  เปาวแ์ณ 
เคลฺ กีอา ซภั ทาอี กะลา คินจฺ ดาฮายดา ||๕||  ป๋ารฺ อะธาราห์ มาลณั เตรี ||  จอร ดุแล เปาวแ์ณ แล เพรี ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ 
โดย ดีปัก ราเค ซสั กัร๋ ซูร สมายดา ||๖||  ปังคี ปันจฺ อุดรั นฮี ต่าแวห์่ ||  สพัเลโอ บิรัค อมัฤต พลั ปาแวห์ ||  คุรมุข 
แซ่ฮจัยฺ รแว คุณ กาแว ฮรั รัส โจก จุกายดา ||๗||  จ๋ิลมิล จิละแก จนัดฺ นา ตารา ||  ซูรัจยฺ กิรัณ นา ปิยลุ แกณารา ||  
อกทัที  กะโท เจฮ้นั นฮี โกอี ปูร รเฮอา มนั ป่ายดา ||๘||  ปัสรี กิรัณ โยต อุเยอาลา ||  กรั กรั เดแค อาป ดยัอาลา ||  
อนัฮดั รุณ จุ่ณการ สดา ตุ๋น นิรภอ แก กัร๋ วายดา ||๙||    
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 อนัฮดั วาแย ปะหราํ ป๋อ ป่าแย ||  สกลั เบอาป รเฮอา ปรัภ ชาแย ||  ซภั เตรี ตู คุรมุข ยาตา ดรั โซ่แฮ คุณ กายดา 
||๑o||  อาด นิรันยนั นิรมลั โซอี ||  อวรฺั นา ยาณา ดูยา โกอี ||  เอกงัการ วสัแซ มนั ป่าแว ห่อแม กรับ กวายดา ||๑๑||  
อมัฤต ปีอา สตัคุร ดีอา ||  อวรฺั นา ยาณา ดูอา ตีอา ||  เอโก เอก โซ อปัร ปราํปัร ปะรัค คยาแน ปายดา ||๑๒||  กิอาน 
คิอ๋าน สจั แกฮ้รั กมัภีรา ||  โกย นา ยาแณ เตรา จีรา ||  เยตี แฮ เตตี ตุตถฺ ยาแจ กะรัม มิแล โซ ปายดา ||๑๓||  กะรัม 
ตะรัม สจั หาท ตุมาแร ||  เวปัรวา่ห์ อคุท ปันด่าแร ||  ตู ดยัอาล กิรปาล สดา ปรัภ อาเป   เมล มิลายดา ||๑๔||  อาเป   
เดค ดิคาแว อาเป   ||  อาเป   ทาป  อุทาเป อาเป   ||  อาเป   โยร วโิชเร กรัตา อาเป   มาร ยวีายดา ||๑๕||  เยตี แฮ เตตี 
ตุตถฺ อนัดรั ||  เดแคห์ อาป แบส บิจยฺ มนัดรั ||  นานกั สาจ กะแฮ เบนนัตี ฮรั ดรัซนั ซุค ปายดา ||๑๖||๑||๑๓||   มารู 
แม่ห์ลา ๑ ||  ดรัซนั ปาวา เย ตุตถฺ ป่าวา ||  ป๋าย ปะกตั ซาเจ คุณ กาวา ||  ตุตถฺ ป่าเณ ตู ป่าแวห์่ กรัเต อาเป   รสนั 
ระสายดา ||๑||  โซ่ฮนั ปะกตั ประภู ดรับาเร ||  มุกตั เป๋ย ฮรั ดาส ตุมาเร ||  อาป กวาย เตแร รังค ์ราเต อนัเดน็ นาม 
ติอ๋ายดา ||๒||  อีซรั บรัมห์มา เดว ีเดวา ||  อิมดรึ ตเป มุน เตรี เซวา ||  ยตี สตี  เกเต บนัวาซี อนัตฺ นา โกอี ปายดา ||๓||  
เวณ็ ยาณาเอ โกย นา ยาแณ ||  โย กิช กเร โซ อาปัณ ป่าแณ ||  ลคั จอราซีห์ ญีอ ์อุปาเอ ป่าแณ ซ่าห์ ลวายดา ||๔||  โย 
เตส็ ป่าแว โซ เน่ห์โจ โฮแว ||  มนัมุค อาป กณาเอ โรแว ||  นาโวห์ ปุลา ธอรฺ นา ปาเอ อาย  ยาย ดุค ปายดา ||๕||  
นิรมลั กายอา อูยลั หนัซา ||  เตส็ เวจ็ นาม นิรันยนั อนัซา ||  สกัเล ดูค อมัฤต กรั ปีแว บาฮุร ดูค นา ปายดา ||๖||  บโฮ่ 
ซาโดห์ ดูค ปราปัต โฮแว ||  โป่โกห์ โรค โซ อนัตฺ วโิกแว ||  ฮรัโคห์ โศก นา มิทยั กบัฮู เวณ็ ป่าเณ ปัรหม่ายดา ||๗||  
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กิอาน วฮูิณี ปะแว สบาอี  ||  ซาจา เราว ์รเฮอา เลว็ ลาอี ||  นิรภอ สบดั คุรู สจั ยาตา โยตี โยต มิลายดา ||๘||  อะทลั 
อโดลฺ อโตลฺ มุราเร ||  คิน แม่ห์ ด่าเฮ เพร อุซาเร  ||  รูป นา เรเคอา เมต็ นฮี กีมตั สบดั เปด ปะตีอายดา ||๙||    
     
 ฮมั ดาซนั เก ดาส เปอาเร ||  ซาเถก็ สาจ ปะเล วจีาเร ||  มนัเน เนา โซอี เยณ็ ยาซี อาเป   สาจ ดริรายดา ||๑o||  ปัลแล 
สาจ สจัเจ สเจอารา ||  ซาเจ ป่าแว สบดั เปอารา ||  ตริภวณั สาจ กะลา ตัร๋ ทาปี ซาเจ ฮี ปะตีอายดา ||๑๑||  วดัดา วดัดา 
อาแค ซภั โกอี ||  คุร เบน็ โซ่ฉ่ี กิแน นา โฮอี ||  สาจ มิแล โซ ซาเจ ป่าเอ นา วชุีร ดุค ปายดา ||๑๒||  ตุโรห์ วชุินเน 
ต๋าฮี รุนเน ||  มรั มรั ยนัแม่ห์ โม่ห์ลตั ปุนเน ||  ยสิ บคัเซ เตส็ เด วเดอาอี เมล นา ปะโชตายดา ||๑๓||  อาเป   กรัตา 
อาเป   ปุกตา ||  อาเป   ตริปตา อาเป   มุกตา ||  อาเป   มุกตั ดาน มุกตีซรั มมัตา โม่ห์ จุกายดา ||๑๔||  ดานา แก ศิร 
ดาน วจีารา ||  กรัณ การัณ ซมัรัท อปารา ||  กรั กรั เวแค กีตา อปัณา กรัณี การ กรายดา ||๑๕||  เซ คุณ กาแวห์่ ซาเจ 
ป่าแวห์่ ||  ตุจฉฺ เต  อุปแยห์  ตุจฉฺ ม่าเฮ สมาแวห์่ ||  นานกั สาจ กะแฮ เบนนัตี เมล็ ซาเจ ซุค ปายดา ||๑๖||๒||๑๔||  
มารู แม่ห์ลา ๑ ||  อรับดั   นรับดั ตุ่นถู่การา ||  ตะรัณ นา กกันา หุกมั อปารา ||  นา เดน็ แรน นา จนัดฺ นา ซูรัจยฺ ซุน 
สมาถ ลกายดา ||๑||  คาณี นา บาณี ปอณ นา ปาณี ||  โอปัต คปัต นา อาวณั ยาณี ||  คนัดฺ ปะตาล สปัต นฮี ซากรั นดี 
นา นีร วฮายดา ||๒||  นา ตดั สุรัก มชั ปัยอาลา ||  โดยกั ปิสตั นฮี แค กาลา ||  นรัก สุรัก นฮี ยาํมณั มรัณา นา โก อาย  
นา ยายดา ||๓||  บรัมห์มา บิซนั มเหส นา โกอี ||  อวรฺั นา ดีแซ เอโก โซอี ||  นารฺ ปุรัค นฮี ยาต นา ยนัมา นา โก ดุค 
ซุค ปายดา ||๔||  นา ตดั ยตี สตี  บนัวาซี ||  นา ตดั เซ็ถ ซาเถก็ ซุควาซี ||  โยกี ยงักมั เป๋ค นา โกอี นา โก นาท 
กะฮายดา ||๕||  ยปั ตปั ซนัยมั นา บรัต ปูญา ||  นา โก อาค วคาแณ ดูยา ||  อาเป   อาป อุปาย วกิแซ อาเป   กีมตั 
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ปายดา ||๖||  นา สุจ ซนัยมั      ตุละซี มาลา ||  โกปี กาน นา กอู โกอาลา ||  ตนัตฺ มนัตฺ ปาคนัดฺ นา โกอี นา โก วนัสฺ 
วยายดา ||๗||  กะรัม ตะรัม นฮี มายอา มาคี ||  ยาต ยนมั นฮี ดีแซ อาคี ||  มมัตา ยาล กาล นฮี มาแท นา โก กิแซ 
ติอ๋ายดา ||๘||  นินดฺ บินดฺ นฮี ญีโอ นา ยนิโด ||  นา ตดั โกรัค นา มาชินโด ||  นา ตดั กิอาน คิอ๋าน กลุ โอปัต นา โก 
กะณตั กณายดา ||๙||    
     
 วรัน เป๋ค นฮี บรัมห์มณั คตัตรี ||  เดว็ นา เดหุรา กอู กายตะรี ||  โฮม ญกั นฮี ตีรัท นาวณั นา โก ปูญา ลายดา ||๑o||  
นา โก มุลลา นา โก กาย ี||  นา โก เซค มซาเอก็ ห่าย ี||  รอีอตั เรา นา ห่อแม ดุนีอา นา โก แกฮ้ณั กะฮายดา ||๑๑||  
เป๋า นา ปักตี นา เศว็ สกัตี  ||  ซายนั มีต บินดฺ นฮี รักตี ||  อาเป   ซ่าห์ อาเป   วณัยารา ซาเจ เอโ้ฮ ป่ายดา ||๑๒||  เบด 
กะเตบ นา ซิมรัต ซาสตึ ||  ปาธ ปุราณ อุแด นฮี อาซตั    ||  แกห์้ตา บกัตา อาป อะโกจรั อาเป   อลคั ลคายดา ||๑๓||  
ยา เตส็ ป่าณา ตา ยกตั อุปายอา   ||  บาจฉฺ กะลา อาดาณ รฮายอา ||  บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ มายอา โม่ห์ 
วถ่ายดา ||๑๔||  วิระเล โก คุร สบดั สุณายอา ||  กรั กรั เดแค หุกมั สบายอา ||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ ปาตาล อรัมเภ 
กปุโตห์ ปัรกะที อายดา ||๑๕||  ตา กา อนัตฺ นา ยาแณ โกอี ||  ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี โฮอี ||  นานกั สาจ รัตเต บิสมาดี บิซมั 
เป๋ย คุณ กายดา ||๑๖||๓||๑๕||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  อาเป   อาป อุปาย นิราลา ||  ซาจา ทาน กีโอ ดยัอาลา ||  ปอณ ปาณี 
อคันี กา บนัถัน่ กายอา โกท รจายดา ||๑||  นอ กัร๋ ทาเป ทาปัณฮาแร ||  ดสัแว วาซา อลคั อปาแร ||  ซาเอร็ สปัต ปะเร 
ยลั นิรมลั คุรมุข แมลฺ นา ลายดา ||๒||  เราว ์ซสั ดีปัก โยต สบาอี  ||  อาเป   กรั เวแค วเดอาอี ||  โยต สะรูป สดา 
ซุคดาตา สจัเจ โซ่ภา ปายดา ||๓||  กรั แม่ห์ หาท ปะทณั วาปารา ||  ปูแร โตลฺ โตแล วณัยารา ||  อาเป   รตนั วซ่ิาเฮ 
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เลแว อาเป   กีมตั ปายดา ||๔||  กีมตั ปาอี ปาวณัฮาแร ||  เวปัรวา่ห์ ปูเร ปันด่าแร ||  สรับ   กะลา เล อาเป   รเฮอา 
คุรมุข กิแซ บุฉ่ายดา ||๕||  นะดรั กเร ปูรา คุร เป่แท ||  ยมั ยนัดาร นา มาแร เพแท ||  เยว็ ยลั อนัตรั กมลั บิกาซี อาเป   
บิกสั ติอ๋ายดา ||๖||  อาเป   วรัแค อมัฤต ต่ารา || รตนั ยเวฮรั ลาล อปารา ||  สตัคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ เปรม 
ปะดารัท ปายดา ||๗||  เปรม ปะดารัท รแฮ่ อโมโล ||  กบั ฮี นา ก่าทสั ปูรา โตโล ||  สจัเจ กา วาปารี โฮแว สจัโจ 
ซอดา ปายดา ||๘||  สจัจา ซอดา วริะลา โก ปาเอ ||  ปูรา สัตคุร มิแล มิลาเอ ||    
     
 คุรมุข โฮย โซ หุกมั ปะชาแณ มาแน หุกมั สมายดา ||๙||  หุกเม อายอา  หุกมั สมายอา ||  หุกเม ดีแซ ยกตั อุปายอา   
||  หุกเม สุรัก มชั ปัยอาลา หุกเม กะลา รฮายดา ||๑o||  หุกเม ตัร่ตี ต๋อล ศิร ป่ารัง ||  หุกเม ปอณ ปาณี แกณารัง ||  
หุกเม เศว็ สกัตี  กัร๋ วาซา หุกเม เคลฺ เคลายดา ||๑๑||  หุกเม อาดาเณ อากาซี  ||  หุกเม ยลั ทลั ตริภวณั วาซี ||  หุกเม 
ซาส กิราส สดา พนุ หุกเม เดค ดิคายดา ||๑๒||  หุกมั อุปาเอ ดสั ออตารา  ||  เดว ดาเนาว ์อะกณตั อปารา ||  มาแน 
หุกมั โซ ดรักา้ห์ แปแฉ่ สาจ มิลาย สมายดา ||๑๓||  หุกเม ยกุ ฉะตีห์ กดุาเร ||  หุกเม เซ็ถ ซาเถก็ วจีาเร ||  อาป นาท 
นที ซภั ยา กี บคัเซ มุกตั กรายดา ||๑๔||  กายอา โกท กะแร แม่ห์ รายา || เนบ ควาส ปะลา ดรัวายา ||  มิเทอา โลภ 
น่าฮี กัร๋ วาซา ลบั ปาป ปัชตายดา ||๑๕||  สตั ซนัโตค นะกรั แม่ห์ การี ||  ยตั สตั ซนัยมั      สรัณ มุรารี ||  นานกั 
แซ่ฮจัยฺ มิแล ญกัยวีนั คุร สบัดี ปัต ปายดา ||๑๖||๔||๑๖||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ซุน กะลา อปัราํปัร ต่ารี ||  อาป นิราลมั 
อปัร อปารี ||  อาเป   กดุรัต กรั กรั เดแค ซุนโนห์ ซุน อุปายดา ||๑||  ปอณ ปาณี ซุนแน เต ซาเย ||  สริสทฺ อุปาย 
กายอา กรั ราเย ||  อคนั ปาณี ญีโอ โยต ตุมารี ซุนเน กะลา รฮายดา ||๒||  ซุนโนห์ บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ ||  
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ซุนเน วรัเต ยกุ สบาเอ ||  เอส็ ปัด วจีาเร โซ ยนั ปูรา เตส็ มิลีแอ ปะรัม จุกายดา ||๓||  ซุนโนห์ สปัต สะโรวรั ทาเป ||  
เยน็ ซาเย วจีาเร อาเป   ||  เตต็ สตั ซรั มนูอา คุรมุข นาแว เพร็ บาฮุร โยน นา ปายดา ||๔||  ซุนโนห์ จนัดฺ ซูรัจยฺ 
แกณาเร ||  เตส็ กี โยต ตริภวณั ซาเร  ||  ซุนเน อลคั อปารฺ นิราลมั ซุนเน ตารี ลายดา ||๕||  ซุนโนห์ ตะรัต อกาซฺ 
อุปาเอ ||  เบน็ ทาํมา ราเค สจั กลั ปาเอ ||  ตริภวณั ซาจยฺ เมคุลี มายอา อาป อุปาย คปายดา ||๖||  ซุนโนห์ คาณี 
ซุนโนห์ บาณี ||  ซุนโนห์ อุปย ีซุน สมาณี  ||  อุตปุจยฺ จลตั กีอา ศิร กรัแต บิสมาด สบดั เดคายดา ||๗||  ซุนโนห์ ราต 
ดินสั โดย กีเอ ||  โอปัต คปัต ซุคา ดุค ดีเอ ||  ซุค ดุค ฮี เต อมรั อตีตา คุรมุข นิจยฺ กัร๋ ปายดา ||๘||    
     
 ซาม เวด เร็ก ยยุรั อทรฺับณั ||  บรัมห์เม มุค มายอา แฮ ตแร คุณ ||  ตา กี กีมตั แกห์้ นา สะแก  โก เตว็ โบเล เยว็ 
โบลายดา ||๙||  ซุนโนห์ สปัต ปาตาล อุปาเอ ||  ซุนโนห์ ปะหวณั รัคเค เลว็ ลาเอ ||  อาเป   การัณ กีอา อปัราํปัร ซภั 
เตโร กีอา กมายดา ||๑o||  รัจยฺ ตมั สตั กลั เตรี ชายอา ||  ยนมั มรัณ ห่อแม ดุค ปายอา ||  ยสิ โน กริปา กเร ฮรั คุรมุข 
คุณ จอแท มุกตั กรายดา ||๑๑||  ซุนโนห์ อุปเย ดสั อวตารา ||  สริสทฺ อุปาย กีอา ปาซารา ||  เดว ดาเนาว ์กณั 
กนัถะรับ ซาเย ซภั ลิเคอา กะรัม กมายดา ||๑๒||  คุรมุข ซมัแฉ่ โรค นา โฮอี ||  เอห์้  คุร กี ปอรี ยาแณ ยนั โกอี ||  
ยกุแกห์ ยกุนัตรั มุกตั ปราเอณ็ โซ มุกตั เป่ยอา ปัต ปายดา ||๑๓||  ปันจฺ ตตั ซุนโนห์ ปัรกาซา ||  เดห์้ ซนัโญกี กะรัม 
อภิอาสา ||  บุรา ปะลา โดย มสัตกั ลีเค ปาป ปุน บียายดา ||๑๔||  อูตมั สตัคุร ปุรัค นิราเล ||  สบดั รัตเต ฮรั รัส 
มตัวาเล ||  เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ กิอาน คุรู เต ปาอีแอ ปูแร ปาก มิลายดา ||๑๕||  เอส็ มนั มายอา โก เน่ห์ กะเนรา ||  โกอี 
บูโฉ่ห์ กิอานี กแร่ห์ นิเบรา ||  อาซา มนัซา ห่อแม แซ่ห์ซา นรั โล่บี กรู กมายดา ||๑๖||  สตัคุร เต ปาเอ วจีารา ||  ซุน 
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สมาถ สจัเจ กัร๋ บารา ||  นานกั นิรมลั นาด สบดั ตุ๋น สจั ราแม นาม สมายดา ||๑๗||๕||๑๗||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  แยห์ 
เดคา แตห์้ ดีน ดยัอาลา ||  อาย  นา ยาอี ปรัภ กิรปาลา ||  ยอีา อนัดรั ยกุตั สมาอี รเฮโอ นิราลมั รายอา ||๑||  ญกั เตส็ กี 
ชายอา ยสิ บาป นา มายอา ||  นา เตส็ แป๋ณ นา ปะเหรา กมายอา ||  นา เตส็ โอปัต คปัต กลุ ยาตี โอห์้ อจัยฺราวรั มนั 
ป่ายอา ||๒||  ตู อกาล ปุรัค น่าฮี ศิร กาลา ||  ตู ปุรัค อเลค อะกมั นิราลา ||  สตั ซนัโตค สบดั อตั ซีตลั แซ่ฮจัยฺ ป๋าย 
เลว็ ลายอา ||๓||  ตแร วรัตาย จอแท กัร๋ วาซา ||  กาล บิกาล กีเอ เอก็ กราซา ||  นิรมลั โยต สรับ   ญกัยวีนั คุร อนัฮดั 
สบดั ดิคายอา ||๔||  อูตมั ยนั ซนัตฺ ปะเล ฮรั เปอาเร ||  ฮรั รัส มาเต ปารฺ อุตาเร ||  นานกั เรณ ซนัตฺ ยนั ซงัคตั ฮรั คุร 
ปัรซาดี ปายอา ||๕||  ตู อนัตรัยามี ญีอ ์ซภั เตเร ||    
     
 ตู ดาตา ฮมั เซวกั เตเร ||  อมัฤต นาม กริปา กรั ดีแย คุร กิอาน รตนั ดีปายอา ||๖||  ปันจฺ ตตั เมล็ เอห์้ ตนั กีอา ||  
อาตมั ราม ปาเอ ซุค ทีอา ||  กะรัม กรัตูต อมัฤต พลั ลากา ฮรั นาม รตนั มนั ปายอา ||๗||  นา เตส็ ปูค เปอาส มนั 
มาเนอา ||  สรับ   นิรันยนั กทั กทั ยาเนอา ||  อมัฤต รัส ราตา เกวลั แบรากี คุรมตั ป๋าย สุผา่ยอา ||๘||  อเถ่อาตมั กะรัม 
กเร เดน็ ราตี ||  นิรมลั โยต นิรันตรั ยาตี ||  สบดั ระสาล รสนั รัส รัสนา เบณ ระสาล วยายอา ||๙||  เบณ ระสาล 
วยาแว โซอี ||  ยา กี ตริภวณั โซ่ฉ่ี โฮอี ||  นานกั บูโฉ่ห์ เอห์้  เบถ็ คุรมตั ฮรั ราม นาม เลว็ ลายอา ||๑o||  แอเซ ยนั 
วริะเล ซนัซาเร ||  คุร สบดั วจีาแร่ห์ รแฮ่ นิราเร ||  อาป ตะแร่ห์ ซงัคตั กลุ ตาแร่ห์ เตน็ สพลั ยนมั ญกั อายอา  ||๑๑||  
กัร๋ ดรั มนัดรั ยาแณ โซอี ||  ยสิ ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี โฮอี ||  กายอา กรั แม่ฮลั แม่ห์ลี ปรัภ ซาจา สจั ซาจา ตะคตั รจายอา 
||๑๒||  จตุร ดสั หาท ดีเว โดย ซาคี ||  เซวกั ปันจฺ น่าฮี บิค จาคี ||  อนัตรั วสัตฺ อนูป นิรโมลกั คุร มิเลแอ ฮรั ตัน๋ 
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ปายอา ||๑๓||  ตะคตั บแฮ ตคัแต กี ลาเอก็ ||  ปันจฺ สมาเอ คุรมตั ปาเอก็ ||  อาด ยกุาดี แฮ ป๋ี โฮซี แซ่ห์ซา ปะรัม 
จุกายอา ||๑๔||  ตะคตั สลาม โฮแว เดน็ ราตี ||  เอห์้ สาจ วดาอี คุรมตั เลว็ ยาตี ||  นานกั ราม ยปัโปห์ ตรั ตารี ฮรั 
อนัตฺ สคาอี ปายอา ||๑๕||๑||๑๘||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรั ตัน๋ ซนัโจห์ เร ยนั ป่าอี ||  สตัคุร เซว รโฮ่ ซรัณาอี ||  ตสักรั 
โจร นา ลาแก ตา โก ตุ๋น อุปแย สบดั ยะกายอา ||๑||  ตู เอกงัการ นิราลมั รายา ||  ตู อาป สวาแรห์ ยนั เก กายา ||  อมรั 
อโดลฺ อปารฺ อโมลกั   ฮรั *อสัเทร็ ทาน โซฮายอา ||๒||  เดฮี้ นกัรี อูตมั ทานา ||  ปันจฺ โลก วแซ่ห์ ปัรถ่านา ||  อูปัร 
เอกงัการ นิราลมั ซุน สมาถ ลกายอา ||๓||  เดฮี้ นกัรี นอ ดรัวาเย ||  ศิร ศิร กรัแณฮาแร ซาเย ||  ดสัแว ปุรัค อตีต 
นิราลา อาเป   อลคั ลคายอา ||๔||  ปุรัค อเลค สจัเจ ดีวานา ||  หุกมั จลาเอ สจั นีซานา ||  นานกั โคจยฺ ลโฮ่ กัร๋ อปันา 
ฮรั อาตมั ราม นาม ปายอา ||๕||    
     
 สรับ   นิรันยนั ปุรัค สุยานา ||  อดลั กเร คุร กิอาน สะมานา ||  กาม กโรถ แล กรัดนั มาเร ห่อแม โลภ จุกายอา ||๖||  
สจัแจ ทาน วสัแซ นิรังการา ||  อาป ปะชาแณ สบดั วจีารา ||  สจัแจ แม่ฮลั นิวาส นิรันตรั อาวณั ยาณ จุกายอา ||๗||  
นา มนั จลัแล นา ปอณ อุดาแว ||  โยกี สบดั อนาฮดั วาแว ||  ปันจฺ สบดั จุ่ณการ นิราลมั ปรัภ อาเป   วาย สุณายอา 
||๘||  ป๋อ แบรากา แซ่ฮจัยฺ สมาตา  ||  ห่อแม เตอากี อนัฮดั ราตา ||  อนัยนั ซาร นิรันยนั ยาแณ สรับ   นิรันยนั รายอา 
||๙||  ดุค แป๋ ป่ันยนั ปรัภ อบินาซี ||  โรค กทัเท กาที ยมั พาซี ||  นานกั ฮรั ปรัภ โซ ป๋อ ป่ันยนั คุร มิเลแอ ฮรั ปรัภ 
ปายอา ||๑o||  กาแล กวลั นิรันยนั ยาแณ ||  บูแฉ่ กะรัม โซ สบดั ปะชาแณ ||  อาเป   ยาแณ อาป ปะชาแณ ซภั เตส็ กา 
โจจยฺ สบายอา ||๑๑||  อาเป   ซ่าห์ อาเป   วณัยารา ||  อาเป   ปัรเค ปัรคณัฮารา ||  อาเป   กสั กสัวทัที ลาเอ อาเป   กีมตั 
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ปายอา ||๑๒||  อาป ดยัอาล ดยัอา ปรัภ ต่ารี ||  กทั กทั เราว ์รเฮอา บนัวารี ||  ปุรัค อตีต วสัแซ เน่ห์เกวลั คุร ปุราแค 
ปุรัค มิลายอา ||๑๓||  ปรัภ ดานา บีนา กรับ กวาเอ ||  ดูยา เมแท เอก ดิคาเอ ||  อาซา ม่าเฮ นิราลมั โยนี อะกลุ นิรันยนั 
กายอา ||๑๔||  ห่อแม เมท สบดั ซุค โฮอี ||  อาป วจีาเร กิอานี โซอี ||  นานกั ฮรั ยสั ฮรั คุณ ล่าฮา สตัซงัคตั สจั พลั 
ปายอา ||๑๕||๒||๑๙||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  สจั กโฮ่ สจัแจ กัร๋ แร่ห์ณา ||  ยวีตั มโร่ห์ เป่าวย์ลั ญกั ตรัณา ||  คุร โบฮิท คุร 
เบรี ตุลฮา มนั ฮรั ยปั ปารฺ ลงัฆายอา ||๑||  ห่อแม มมัตา โลภ บินาซนั ||  นอ ดรั มุกเต ดสัแว อาซนั ||  อูปัร ปแร ปแร 
อปัราํปัร เยน็ อาเป   อาป อุปายอา   ||๒||  คุรมตั เลโวห์่ ฮรั เลว็ ตรีแอ ||  อกลั  กาย ยมั เต เกอา ดรีแอ ||  ยตั ยตั เดโค 
ตตั ตตั ตุม ฮี อวรฺั นา ดุตีอา กายอา ||๓||  สจั ฮรั นาม สจั แฮ ซรัณา ||  สจั คุร สบดั ยแิต ลกั ตรัณา ||  อกทั กะแท 
เดแค อปัราํปัร พนุ กรัภ นา โยนี ยายอา ||๔||  สจั เบน็ สตั ซนัโตค นา ปาแว ||  เบน็ คุร มุกตั นา อาแว   ยาแว ||  มูล 
มนัตรึ ฮรั นาม ระส่าเอณ็ กโฮ่ นานกั ปูรา ปายอา ||๕||    
     
 สจั เบน็ เป่าวย์ลั ยาย นา ตเรอา ||  เอห์้ สมุนดฺ อท่าห์ มฮ่า บิค ปะเรอา ||  รแฮ่ อตีต คุรมตั เล อูปัร ฮรั นิรภอ แก กัร๋ 
ปายอา ||๖||  จู่ธี ญกั เห็ต กี จตุราอี ||  บิลมั นา ลาแก อาแว   ยาอี ||  นาม วซิาร จแลห์ อภิมานี   อุปแย บินสั คปายอา 
||๗||   อุปแยห์  บินแซ่ห์ บนัถัน่ บนัเถ่ ||  ห่อแม มายอา เก กลั พนัเถ่ ||  ยสิ ราม นาม น่าฮี มตั คุรมตั โซ ยมั ปุร บนัถฺ 
จลายอา ||๘||  คุร เบน็ โมค มุกตั เกว็ ปาอีแอ ||  เบน็ คุร ราม นาม เกว็ ติอ๋าอีแอ ||  คุรมตั เล่โฮ ตโรห์ เป๋าว ์ดุตรั มุกตั 
เป๋ย ซุค ปายอา ||๙||  คุรมตั กริษนั โกวรัถนั ต่าเร ||  คุรมตั ซาเอร็ ป้าฮณั ตาเร ||  คุรมตั เล่โฮ ปะรัม ปัด ปาอีแอ 
นานกั คุร ปะรัม จุกายอา ||๑o||  คุรมตั เล่โฮ ตโรห์ สจั ตารี ||  อาตมั จีโนห์ ริแด มุรารี ||  ยมั เก พา่เฮ กาแท่ห์ ฮรั ยปั 
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อะกลุ นิรันยนั ปายอา ||๑๑||  คุรมตั ปันจฺ ซะเค คุร ป่าอี ||  คุรมตั อคนั นิวาร สมาอี ||  มนั มุค นาม ยปัโปห์ ญกัยวีนั 
ริด อนัตรั อลคั ลคายอา ||๑๒||  คุรมุข บูแฉ่ สบดั ปะตีแย ||  อุสตตั นินดา กิส กี กีแย ||  จีโนห์ อาป ยปัโปห์ ญกัดีซรั 
ฮรั ญกนันาท มนั ป่ายอา ||๑๓||  โย บแรห์มนัดฺ คนัดฺ โซ ยาโณห์ ||  คุรมุข บูโฉ่ห์ สบดั ปะชาโณห์ ||  กทั กทั โป่เก 
โป่กณัฮารา รแฮ่ อตีต สบายอา ||๑๔||  คุรมตั โบโล่ห์ ฮรั ยสั ซูจา ||  คุรมตั อาคี เดโคห์ อูจา ||  ซรัวณี นาม สุแณ ฮรั 
บาณี นานกั ฮรั รังค ์รังกายอา ||๑๕||๓||๒o||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  กาม กโรถ ปัรฮรั ปัร นินดา ||  ลบั โลภ ตจัยฺ โฮโอ 
นิจินดา ||  ปะหราํ กา ซงักลั โตรึ นิราลา ฮรั อนัตรั ฮรั รัส ปายอา ||๑||  เน็ส ดามนั เยว็ จะมกั จนัดาอิณ เดแค ||  
แอห์้เน็ส โยต นิรันตรั เปแค ||  อนนัดฺ รูป อนูป สะรูปา คุร ปูแร เดคายอา ||๒||  สตัคุร มิโลห์ อาเป   ปรัภ ตาเร ||  
ซสั กัร๋ ซูร ดีปัก แกณาเร ||  เดค อดิสทฺ รโฮ่ เลว็ ลากี ซภั ตริภวณั บรัมห์ สบายอา ||๓||  อมัฤต รัส ปาเอ ตริสนา ป๋อ 
ยาเอ ||  อนัป๋อ ปัด ปาแว อาป กวาเอ ||  อูจี  ปัดว ีอูโจ  อูจา นิรมลั สบดั กมายอา ||๔||  อะดริสทฺ อะโกจรั นาม 
อปารา ||    
     
 อตั รัส มีธา นาม เปอารา ||  นานกั โก ยกุ ยกุ ฮรั ยสั ดีแย ฮรั ยปัปีแอ อนัตฺ นา ปายอา ||๕||  อนัตรั นาม ปราปัต ฮีรา 
||  ฮรั ยปัเต มนั มนั เต ต่ีรา ||  ดุฆทั กทั ป๋อ ป่ันยนั ปาอีแอ บาฮุร ยนมั นา ยายอา ||๖||  ปะกตั เหต คุร สบดั ตรังกา ||  
ฮรั ยสั นาม ปะดารัท มงักา ||  ฮรั ป่าแว คุร เมล มิลาเอ ฮรั ตาเร ยกตั สบายอา ||๗||  เยน็ ยปั ยปัเปโอ สตัคุร มตั วา เก 
||  ยมักนักรั กาล เซวกั ปัก ตา เก ||  อูตมั ซงัคตั กตั เมต็ อูตมั ญกั ป่อยลั ปารฺ ตรายอา ||๘||  เอห์้ เป่าวย์ลั ยกตั สบดั 
คุร ตรีแอ ||  อนัตรั กี ดุบิถา อนัตรั ยรีแอ ||  ปันจฺ บาณ เล ยมั โก มาแร กกันนัตรั ตะณคั จรายอา ||๙||  ซากตั นรั 
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สบดั สุรัต เกว็ ปาอีแอ ||  สบดั สุรัต เบน็ อาอีเเอ ยาอีแอ ||  นานกั คุรมุข มุกตั ปราเอณ็ ฮรั ปูแร ปาก มิลายอา ||๑o||  
นิรภอ สตัคุร แฮ รัควาลา ||  ปะกตั ปราปัต คุร โคปาล ||  ตุ๋น อนนัดฺ อนาฮดั วาแย คุร สบดั นิรันยนั ปายอา ||๑๑||  
นิรภอ โซ ศิร น่าฮี เลคา ||  อาป อเลค กดุรัต แฮ เดคา ||  อาป อตีต อโยนี ซมัเภอ นานกั คุรมตั โซ ปายอา ||๑๒||  
อนัตรั กี กตั สตัคุร ยาแณ ||  โซ นิรภอ คุร สบดั ปะชาแณ ||  อนัตรั เดค นิรันตรั บูแฉ่ อนตั นา มนั โดลายอา ||๑๓||  
นิรภอ โซ อภั อนัตรั วสัเซอา ||  แอห์้เน็ส นาม นิรันยนั รัสเซอา ||  นานกั ฮรั ยสั ซงัคตั ปาอีแอ ฮรั แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ 
มิลายอา ||๑๔||  อนัตรั บา้ฮรั โซ ปรัภ ยาแณ ||  รแฮ่ อะลิปตฺ จลัเต กัร๋ อาแณ ||  อูปัร อาด สรับ   เตห์้ โลอี สจั นานกั 
อมัฤต รัส ปายอา ||๑๕||๔||๒๑||  มารู แม่ห์ลา ๑ ||  กดุรัต กรัแนฮาร อปารา ||  กีเต กา น่าฮี เกห์้ จารา ||  ญีอ ์อุปาย 
ริยกั เด อาเป   ศิร ศิร หุกมั จลายอา ||๑||  หุกมั จลาย รเฮอา ป่ัรปูเร ||  กิส เนแร กิส อาคาน ํดูเร ||  กุปัต ประกทั ฮรั 
กทั กทั เดโคห์ วรัแต ตาก สบายอา ||๒||  ยสิ โก เมเล สุรัต สมาเอ ||  คุร สับดี ฮรั นาม ติอ๋าเอ ||  อานดั รูป อนูป 
อะโกจรั คุร มิเลแอ ปะรัม ยายอา ||๓||  มนั ตนั ตัน๋ เต นาม เปอารา ||  อนัตฺ สคาอี จลณัวารา ||    
     
 โม่ห์ ปซารฺ นฮี ซงัค ์เบลี เบน็ ฮรั คุร เกน็ ซุค ปายอา ||๔||  ยสิ โก นะดรั กเร คุร ปูรา ||  สบดั มิลาเอ คุรมตั ซูรา ||  
นานกั คุร เก จรัน สะเรโวห์่ เยน็ ปู่ ลา มารัก ปายอา ||๕||  ซนัตฺ ยนาน ํฮรั ตัน๋ ยสั เปอารา ||  คุรมตั ปายอา นาม 
ตุมารา ||  ยาเจก็ เซว กเร ดรั ฮรั แก ฮรั ดรักา้ห์ ยสั กายอา ||๖||  สตัคุร มิแล ตา แม่ฮลั บุลาเอ ||  ซาจี ดรักา้ห์ กตั ปัต 
ปาเอ ||  ซากตั ธอรฺ น่าฮี ฮรั มนัดรั ยนมั มแร ดุค ปายอา ||๗||  เซโวห์่ สตัคุร สมุนดฺ อท่าฮา ||  ปาโวห์ นาม รตนั ตัน๋ 
ล่าฮา ||  บิเคอา มลั ยาย อมัฤต ซรั นาโวห์ คุร ซรั ซนัโตค ปายอา ||๘||  สัตคุร เซโวห์่ ซนักฺ นา กีแย ||  อาซา ม่าเฮ 
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นิราส รฮีแย ||  ซนัซา ดูค บินาซนั เซโวห์่ เพร็ บาฮุร โรค นา ลายอา ||๙||  ซาเจ ป่าแว เตส็ วดีอาเอ ||  กอน โซ ดูยา 
เตส็ ซมัหยา่เอ ||  ฮรั คุร มูรัต เอกา วรัแต นานกั ฮรั คุร ป่ายอา ||๑o||  วาแจห์้ ปุสตกั เวด ปุรานาน ํ||  เอก็ แบห์้ สุแน่ห์ 
สุนาแวห์ กานาน ํ||  อจัยฺกรั กปัท กโฮ่ เกว็ คุแลห์ เบน็ สตัคุร ตตั นา ปายอา ||๑๑||  กแร่ห์ บิปูต ลกาแวห์่ ปัสแม ||  
อนัตรั กโรถ จนัดาล โซ ห่อแม ||  ปาคนัดฺ กีเน โยก นา ปาอีแอ เบน็ สตัคุร อลคั นา ปายอา ||๑๒||  ตีรัท วรัต เนม 
กแร่ห์ อุเดอานา ||  ยตั สตั ซนัยมั      กะแท่ห์ กิอานา ||  ราม นาม เบน็ เกว็ ซุค ปาอีแอ เบน็ สตัคุร ปะรัม นา ยายอา 
||๑๓||  เน็วลี กะรัม โป่ยองักมั ป่าธี ||  เรจกั กมุภกั ปูรัก มนั ห่าธี ||  ปาคนัดฺ ตะรัม ปรีต นฮี ฮรั โซ คุร สบดั มฮ่า รัส 
ปายอา ||๑๔||  กดุรัต เดค รเฮ่ มนั มาเนอา ||  คุร สบัดี ซภั บรัมห์ ปะชาเนอา ||  นานกั อาตมั ราม สบายอา คุร สตัคุร 
อลคั ลคายอา ||๑๕||๕||๒๒||     
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๓             เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 หุกมี  แซ่ห์เย  สริสทฺ อุปาอี  ||  กรั กรั เวแค อปัณี วเดอาอี ||  อาเป   กเร กราเอ อาเป   หุกเม รเฮอา สมาอี เฮ ||๑||  
มายอา โม่ห์ ยกตั กบุารา ||  คุรมุข บูแฉ่ โก วจีารา ||  อาเป   นะดรั กเร โซ ปาเอ อาเป   เมล มิลาอี เฮ ||๒||    
     
 อาเป   เมเล เด วเดอาอี ||  คุร ปัรซาดี กีมตั ปาอี ||  มนัมุค บฮุต พิแร บิลลาดี ดูแย ป๋าย คุอาอี เฮ ||๓||  ห่อแม มายอา 
วเิจ ปาอี ||  มนัมุค ปู่ เล ปัต กวาอี ||  คุรมุข โฮแว โซ นาย ราแจ ซาแจ รเฮอา สมาอี เฮ ||๔||  คุร เต กิอาน นาม รตนั 
ปายอา ||  มนัซา มาร มนั ม่าเฮ สมายอา ||  อาเป   เคลฺ กเร ซภั กรัตา อาเป   เดย ์บุฉ่าอี เฮ ||๕||  สตัคุร เซเว อาป 
กวาเอ ||  เมล็ ปรีตมั สบดั ซุค ปาเอ ||  อนัตรั เปอาร ปักตี ราตา แซ่ฮจัยฺ มเต บณั อาอี  เฮ ||๖||  ดูค นิวารัณ คุร เต 
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ยาตา ||  อาป มิเลอา ญกัยวีนั ดาตา ||  ยสิ โน ลาเอ โซอี บูแฉ่ ป๋อ ปะรัม สะรีโรห์   ยาอี เฮ ||๗||  อาเป   คุรมุข อาเป   
เดแว ||  สจัแจ สบดั สตัคุร เซแว ||  ยรา ยมั เตส็ โยห์่ นา ซาแก ซาเจ เซ็ว บณั อาอี  เฮ ||๘||  ตริสนา อคนั ยแล 
ซนัซารา ||  ยลั ยลั คแป บฮุต วกิารา ||  มนัมุค ธอรฺ นา ปาเอ กบัฮู สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี เฮ ||๙||  สตัคุร เซวนั เซ วดัป่ากี 
||  ซาแจ นาม สดา เลว็ ลากี ||  อนัตรั นาม รเวอา เน่ห์เกวลั ตริสนา สบดั บุฉ่าอี เฮ ||๑o||  สจัจา สบดั สจัจี แฮ บาณี ||  
คุรมุข วริะแล กิแน ปะชาณี ||  สจัเจ สบดั รัตเต แบรากี อาวณั ยาณ รฮาอี เฮ ||๑๑||  สบดั บุแฉ่ โซ แมลฺ จุกาเอ ||  
นิรมลั นาม วสัแซ มนั อาเอ ||  สตัคุร อปัณา สดั ฮี เซแวห์่ ห่อแม วโิจห์ ยาอี เฮ ||๑๒||  คุร เต บูแฉ่ ตา ดรั ซู่แฉ่ ||  
นาม วฮูิณา กทั กทั ลูแฉ่ ||  สตัคุร เซเว กี วเดอาอี ตริสนา ปูค กวาอี เฮ ||๑๓||  อาเป   อาป มิแล ตา บูแฉ่ ||  กิอาน 
วฮูิณา กิชู นา ซู่แฉ่ ||  คุร กี ดาต สดา มนั อนัตรั บาณี สบดั วยาอี เฮ ||๑๔||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กะรัม กมายอา ||  โกย 
นา เมแท ตุ๋ร พรุมายอา ||  สตัซงัคตั แม่ห์ เตน็ ฮี วาซา ยนิ โก ตุ๋ร เลค็ ปาอี เฮ ||๑๕||  อปัณี นะดรั กเร โซ ปาเอ ||  
สจัแจ สบดั ตารี จิต ลาเอ ||  นานกั ดาส กะแฮ เบนนัตี ป่ีเคอา นาม ดรั ปาอี เฮ ||๑๖||๑||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  เอโก เอก 
วรัแต ซภั โซอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||  เอโก เราว ์รเฮอา ซภั อนัตรั เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี เฮ ||๑||  ลคั จอราซีห์ 
ญีอ ์อุปาเอ ||    
     
 กิอานี ติอ่านี อาค สุณาเอ ||  ซภันา ริยกั สมาเฮ อาเป   กีมตั โฮรฺ นา โฮอี เฮ ||๒||  มายอา โม่ห์ อั้นถฺ อนัถ่ารา ||  
ห่อแม เมรา ปัสเรอา ปาซารา ||  อนัเด็น ยลตั รแฮ่ เดน็ ราตี คุร เบน็ ซานตฺํ นา โฮอี เฮ ||๓||  อาเป   โยร วโิชเร อาเป   
||  อาเป   ทาป  อุทาเป อาเป   ||  สจัจา หุกมั สจัจา ปาซารา โห่รัน หุกมั นา โฮอี เฮ ||๔||  อาเป   ลาย เลย โซ ลาแก ||  
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คุร ปัรซาดี ยมั กา ป๋อ ป่าแก ||  อนัตรั สบดั สดา ซุคดาตา คุรมุข บูแฉ่ โกอี เฮ ||๕||  อาเป   เมเล เมล มิลาเอ ||  ปูรัน 
ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ ||  อนัเดน็ ปะกตั กเร เดน็ ราตี คุรมุข เซวา โฮอี เฮ ||๖||  สตัคุร เซว สดา ซุค ยาตา ||  อาเป   
อาย  มิเลอา ซภันา กา ดาตา ||  ห่อแม มาร ตริสนา อคนั นิวารี สบดั จีน ซุค โฮอี เฮ ||๗||  กายอา กทุาํบฺ โม่ห์ นา 
บูแฉ่ ||  คุรมุข เฮแว ตา อาคี ซู่แฉ่ ||  อนัเดน็ นาม รแว เดน็ ราตี เมล็ ปรีตมั ซุค โฮอี เฮ ||๘||  มนัมุค ตาต ดูแย แฮ 
ลากา ||  ยนัมตั กี นา มูโอ อาป่ากา ||  อาวตั ยาต บิรทา ยนมั กวายอา เบน็ คุร มุกตั นา โฮอี เฮ ||๙||  กายอา กซุุถ 
ห่อแม มลั ลาอี ||  เย โซ โต่แวห์่ ตา แมลฺ นา ยาอี ||  สบดั โต่แป ตา หะชี โฮแว เพร็ แมลี มูล นา โฮอี เฮ ||๑o||  ปันจฺ 
ดูต กายอา ซงัข่าแร่ห์ ||  มรั มรั ยาํแมห์ สบดั นา วจีาแร่ห์ ||  อนัตรั มายอา โม่ห์ กบุารา เยว็ สุปแน ซุถ นา โฮอี เฮ 
||๑๑||  เอก็ ปันจา มาร สบดั แฮ ลาเก ||  สตัคุร อาย  มิเลอา วดัป่าเก ||  อนัตรั สาจ รแวห์่ รังค ์ราเต แซ่ฮจัยฺ สมาแว 
โซอี เฮ ||๑๒||  คุร กี จาล คุรู เต ยาแป ||  ปูรา เซวกั สบดั สิญาแป           ||  สดา สบดั รแว กทั อนัตรั รัสนา รัส จาแค 
สจั โซอี เฮ ||๑๓||  ห่อแม มาเร สบดั นิวาเร ||  ฮรั กา นาม รัคแค อุร ต่าเร ||  เอกสั เบน็ ฮอ โฮรฺ นา ยาณา แซ่ห์เย  
โฮย โซ โฮอี เฮ ||๑๔||  เบน็ สตัคุร แซ่ฮจัยฺ กิแน นฮี ปายอา ||  คุรมุข บูแฉ่ สจั สมายอา ||  สจัจา เซว สบดั สจั ราเต 
ห่อแม สบัเด โคอี เฮ ||๑๕||  อาเป   คุณดาตา บีจารี ||  คุรมุข เดแวห์่ ปะกี ซารี ||  นานกั นาม สมาแวห์่ ซาแจ ซาเจ เต 
ปัต โฮอี เฮ ||๑๖||๒||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  ญกัยวีนั ซาจา เอโก ดาตา ||  คุร เซวา เต สบดั ปะชาตา ||    
     
 เอโก อมรั เอกา ปัตซาฮี ยกุ ยกุ ศิร การ บณาอี เฮ ||๑||  โซ ยนั นิรมลั เยน็ อาป ปะชาตา ||  อาเป   อาย  มิเลอา 
ซุคดาตา ||  รัสนา สบดั รัตตี คุณ กาแว ดรั ซาแจ ปัต ปาอี เฮ ||๒||  คุรมุข นาม มิแล วเดอาอี ||  มนัมุค นินดกั ปัต 
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กวาอี ||  นาม รัตเต ปะรัม หนัสฺ แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี เฮ ||๓||  สบดั มแร โซอี ยนั ปูรา ||  สัตคุร อาค สุณาเอ ซูรา 
||  กายอา อนัดรั อมัฤต ซรั ซาจา มนั ปีแว ป๋าย สุผา่อี เฮ ||๔||  ปัร ปันดิต เอารา ซมัหยา่เอ ||  กัร๋ ยลัเต กี คบรั นา 
ปาเอ ||  เบน็ สตัคุร เซเว นาม นา ปาอีแอ ปัร ทาเก ซานตฺํ นา อาอี  เฮ ||๕||  เอก็ ปะซมั ลกาย พิแร่ห์ เปคถ่ารี ||  เบน็ 
สบัแด ห่อแม เกน็ มารี ||  อนัเดน็ ยลตั รแฮ่ เดน็ ราตี ปะรัม เป๋ค ปัรหม่าอี เฮ ||๖||  เอก็ กแร่ห์ กทุาํบฺ แม่ห์ สดา อุดาซี   
||  สบดั โมย ฮรั นาม นิวาซี ||  อนัเดน็ สดา รแฮ่ รังค ์ราเต แป๋ ป๋าย ปะกตั จิต ลาอี เฮ ||๗||  มนัมุค นินดา กรั กรั 
วกิตุา ||  อนัตรั โลภ ป่อแก ยสิ กตุา ||  ยมักาล เตส็ กะเด นา โชแด อนัตฺ เกยอา ปัชตาอี เฮ ||๘||  สจัแจ สบดั สจัจี ปัต 
โฮอี ||  เบน็ นาแว มุกตั นา ปาแว โกอี ||  เบน็ สตัคุร โก เนา นา ปาเอ ปรัภ แอซี   บณตั บณาอี เฮ ||๙||  เอก็ เซ็ถ 
ซาเถก็ บฮุต วจีารี ||  เอก็ แอห์้เน็ส นาม รัตเต นิรังการี ||  ยสิ โน อาป มิลาเอ โซ บูแฉ่ ปะกตั ป๋าย ป๋อ ยาอี เฮ ||๑o||  
อิสนาน ดาน กแร่ห์ นฮี บูแฉ่ห์ ||  เอก็ มนูอา มาร มแน เซ็ว ลูแฉ่ห์ ||  ซาแจ สบดั รัตเต เอก็ รังกี ซาแจ สบดั มิลาอี เฮ 
||๑๑||  อาเป   ศิรฺเย เด วเดอาอี ||  อาเป   ป่าแณ เดย ์มิลาอี ||  อาเป   นะดรั กเร มนั วสัเซอา เมแร ปรัภ เอว็ พรุมาอี เฮ 
||๑๒||  สตัคุร เซแวห์่ เซ ยนั ซาเจ ||  มนัมุค เซว นา ยาณนั กาเจ ||  อาเป   กรัตา กรั กรั เวแค เยว็ ป่าแว เตว็ ลาอี เฮ 
||๑๓||  ยกุ ยกุ ซาจา เอโก ดาตา ||  ปูแร ปาก คุร สบดั ปะชาตา ||  สบดั มิเล เซ วชุิเร น่าฮี นดัรี แซ่ฮจัยฺ มิลาอี เฮ ||๑๔||  
ห่อแม มายอา แมลฺ กมายอา ||  มรั มรั ยาํแมห์ ดูยา ป่ายอา ||  เบน็ สตัคุร เซเว มุกตั นา โฮอี มนั เดโคห์ เลว็ ลาอี เฮ 
||๑๕||    
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 โย เตส็ ป่าแว โซอี กรัซี ||  อาโปห์ โฮอา นา กิช โฮซี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ดรั ซาแจ ปัต ปาอี เฮ ||๑๖||๓||  
มารู แม่ห์ลา ๓ ||  โย อายอา  โซ ซภั โก ยาซี ||  ดูแย ป๋าย บาถ่า ยมั พาซี ||  สตัคุร ราเค เซ ยนั อุบเร ซาเจ สาจ สมาอี 
เฮ ||๑||  อาเป   กรัตา กรั กรั เวแค ||  ยสิ โน นะดรั กเร โซอี ยนั เลแค ||  คุรมุข กิอาน เตส็ ซภั กิช ซู่แฉ่ อเกอานี อั้นถฺ 
กมาอี เฮ ||๒||  มนัมุค แซ่ห์ซา บูจฉฺ นา ปาอี ||  มรั มรั ยาํแม ยนมั กวาอี ||  คุรมุข นาม รัตเต ซุค ปายอา แซ่ห์เย  สาจ 
สมาอี เฮ ||๓||  ตัน่แถ่ ต่าวตั มนั เป่ยอา มนูรา ||  เพร็ โฮแว กนัจนั เป่แท คุร ปูรา ||  อาเป   บคสั เลย ซุค ปาเอ ปูแร 
สบดั มิลาอี เฮ ||๔||  ดุระมตั จู่ธี บุรี บุริอาร ||  ออกเณอารี ออกเณอารฺ ||  กะจี มตั พีกา มุค โบแล ดุระมตั นาม นา 
ปาอี เฮ ||๕||  ออกเณอารี กนัตฺ นา ป่าแว ||  มนั กี ยธีู ยธฺู กมาแว ||  เป็ร กา เซา นา ยาแณ มูรัค เบน็ คุร บูจฉฺ นา ปาอี 
เฮ ||๖||  ดุระมตั โคที โคท กมาแว ||  ซีการ กเร เป็ร คซมั นา ป่าแว ||  คุณวนัตี สดา เป็ร ราแว สัตคุร เมล มิลาอี เฮ 
||๗||  อาเป   หุกมั กเร ซภั เวแค ||  อิกนา บคสั เลย ตุ๋ร เลแค ||  อนัเดน็ นาม รัตเต สจั ปายอา อาเป   เมล มิลาอี เฮ 
||๘||  ห่อแม ตาต โม่ห์ รัส ลาอี ||  คุรมุข เลว็ ซาจี แซ่ฮจัยฺ สมาอี ||  อาเป   เมแล อาเป   กรั เวแค เบน็ สตัคุร บูจฉฺ นา 
ปาอี เฮ ||๙||  เอก็ สบดั วจีาร สดา ยนั ยาเก ||  เอก็ มายอา โม่ห์ โซย รเฮ่ อป่าเก ||  อาเป   กเร กราเอ อาเป   โฮรฺ กรัณา 
กิชู นา ยาอี เฮ ||๑o||  กาล มาร คุร สบดั นิวาเร ||  ฮรั กา นาม รัคแค อุร ต่าเร ||  สตัคุร เซวา เต ซุค ปายอา ฮรั แก นาม 
สมาอี เฮ ||๑๑||  ดูแย ป๋าย พิแร เดวานี ||  มายอา โม่ห์ ดุค ม่าเฮ สมานี ||  บฮุเต เป๋ค กแร แน่ห์ ปาเอ เบน็ สตัคุร ซุค 
นา ปาอี เฮ ||๑๒||  กิส โน กะฮีแอ ยา อาป กราเอ ||  เยต็ ป่าแว เตต็ ร่าห์ จลาเอ ||  อาเป   เมฮรัวาน ซุคดาตา เยว็ ป่าแว 
ติแว จลาอี เฮ ||๑๓||  อาเป   กรัตา อาเป   ปุกตา ||  อาเป   ซนัยมั      อาเป   ยกุตา ||  อาเป   นิรมลั เมฮรัวาน มะถู่ซูดนั 
ยสิ ดา หุกมั นา เมเทอา ยาอี เฮ ||๑๔||  เซ วดัป่ากี ยนีิ เอโก ยาตา ||    
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 กทั กทั วสั รเฮอา ญกัยวีนั ดาตา ||  เอก็ แท กปัุต ปัรกทั แฮ อาเป   คุรมุข ปะหราํ ป๋อ ยาอี เฮ ||๑๕||  คุรมุข ฮรั ญีโอ 
เอโก ยาตา ||  อนัตรั นาม สบดั ปะชาตา ||  ยสิ ตู เดห์้ โซอี ยนั ปาเอ นานกั นาม วดาอี เฮ ||๑๖||๔||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  
สจั ซาล่าฮี แกฮ้รั กมัภีแร ||  ซภั ญกั แฮ เตส็ ฮี แก จีแร ||  ซภั กทั โปกแว สดา เดน็ ราตี อาเป   ซูค นิวาซี เฮ ||๑||  
สจัจา ซาฮิบ สจัจี นาอี ||  คุร ปัรซาดี มนั วซาอี ||  อาเป   อาย  วสัเซอา กทั อนัตรั ตูที ยมั กี พาซี เฮ ||๒||  กิส เซว ีแต 
กิส ซาล่าฮี ||  สตัคุร เซว ีสบดั ซาล่าฮี ||  สจัแจ สบดั สดา มตั อูตมั อนัตรั กมลั ประกาซี เฮ ||๓||  เดฮี้ กาจี กากดั 
มิกดารา ||  บูนดฺ ปแว บินแซ แด่ฮตั นา ลาแก บารา ||  กนัจนั กายอา คุรมุข บแูฉ่ ยสิ อนัตรั นาม นิวาซี เฮ ||๔||  
สจัจา จอกา สุรัต กี การา ||  ฮรั นาม โป่ยนั สจั อาถ่ารา ||  สดา ตริปัต ปวติตรึ แฮ ปาวนั เยต็ กทั ฮรั นาม นิวาซี เฮ 
||๕||  ฮอ เตน็ บลัฮารี โย ซาแจ ลาเก ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ อนัเดน็ ยาเก ||  ซาจา ซูค สดา เตน็ อนัตรั รัสนา ฮรั รัส ราซี 
เฮ ||๖||  ฮรั นาม เจตา อวรฺั นา ปูญา ||  เอโก เซว ีอวรฺั นา ดูยา ||  ปูแร คุร ซภั สจั ดิคายอา สจัแจ นาม นิวาซี เฮ ||๗||  
ปะหราํ ปะหราํ โยนี เพร็ เพร็ อายอา  ||  อาป ปู่ ลา ยา คซมั ปุหลายอา ||  ฮรั ญีโอ มิแล ตา คุรมุข บูแฉ่ จีแน สบดั 
อบินาซี เฮ ||๘||  กาม กโรถ ปะเร ฮมั อปัราถ่ี ||  เกอา โม่ห์ แล โบแล่ห์ นา ฮมั คุณ นา เซวา ซาถ่ี ||  ดุบเด ปาทรั เมล 
แล่ห์ ตุม อาเป   สาจ นาม อบินาซี เฮ ||๙||  นา โกอี กเร นา กรัแณ โยกา ||  อาเป   กแร่ห์ กราแวห์่ โซ โฮยกา ||  อาเป   
บคสั แล่ห์ ซุค ปาเอ สดั ฮี นาม นิวาซี เฮ ||๑o||  เอห์้ ตนั ตัร่ตี สบดั บีจยฺ อปารา ||  ฮรั ซาเจ เซตี วณจัยฺ วาปารา ||  สจั 
ตัน๋ ยาํเมอา โตท นา อาแว   อนัตรั นาม นิวาซี เฮ ||๑๑||  ฮรั ญีโอ เอากะเณอาเร โน คุณ กีแย ||  อาเป   บคสั แล่ห์ 
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นาม ดีแย ||  คุรมุข โฮแว โซ ปัต ปาเอ อิกตั นาม นิวาซี เฮ ||๑๒||  อนัตรั ฮรั ตัน๋ สมจัฉฺ นา โฮอี ||  คุร ปัรซาดี บูแฉ่ 
โกอี ||  คุรมุข โฮแว โซ ตัน๋ ปาเอ สดั ฮี นาม นิวาซี เฮ ||๑๓||  อนลั เวา ปะรัม ปุหล่าอี ||    
     
 มายอา โม่ห์ ซุถ นา กาอี ||  มนัมุค อนัเถ่ กิชู นา ซู่แฉ่ คุรมตั นาม ประกาซี เฮ ||๑๔||  มนัมุค ห่อแม มายอา ซูเต ||  
อปัณา กัร๋ นา สมาแล่ห์ อนัตฺ วกิเูต ||  ปัร นินดา กแร่ห์ บโฮ่ จินตา ยาแล ดุเค ดุค นิวาซี เฮ ||๑๕||  อาเป   กรัแต การ 
กราอี ||  อาเป   คุรมุข เดย ์บุฉ่าอี ||  นานกั นาม รัตเต มนั นิรมลั นาเม นาม นิวาซี เฮ ||๑๖||๕||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  
เอโก เซว ีสดา เทร็ ซาจา ||  ดูแย ลากา ซภั ญกั กาจา ||  คุรมะตี สดา สจั ซาล่าฮี ซาเจ ฮี สาจ ปะตีแย เฮ ||๑||  เตเร คุณ 
บฮุเต แม เอก นา ยาตา ||  อาเป   ลาย เลย ญกัยวีนั ดาตา ||  อาเป   บคัเซ เด วเดอาอี คุรมตั เอห์้ มนั ป่ีแย เฮ ||๒||  
มายอา แล่ฮรั สบดั นิวารี ||  เอห์้ มนั นิรมลั ห่อแม มารี ||  แซ่ห์เย  คุณ กาแว รังค ์ราตา รัสนา ราม รวแีย เฮ ||๓||  เมรี 
เมรี กะรัต วฮิาณี ||  มนัมุค นา บูแฉ่ พิแร อิอาณี ||  ยมักาล กะรี โม่ฮตั นิฮาเล อนัเดน็ อารยา ชีแย เฮ ||๔||  อนัตรั โลภ 
กแร นฮี บูแฉ่ ||  ศิร อูปัร ยมักาล นา ซู่แฉ่ ||  แอแท  กมาณา โซ อะแก อายอา  อนัตฺกาล เกอา กีแย เฮ ||๕||  โย สจั 
ลาเก เตน็ ซาจี โซย ||  ดูแย ลาเก มนัมุค โรย ||  ดุฮา ศิเรอา    กา คซมั แฮ อาเป   อาเป   คุณ แม่ห์ ป่ีแย เฮ ||๖||  คุร แก 
สบดั สดา ยนั โซ่แฮ ||  นาม ระส่าเอณ็ เอห์้ มนั โม่แฮ ||  มายอา โม่ห์ แมลฺ ปะตงัค ์นา ลาแก คุรมะตี ฮรั นาม ป่ีแย เฮ 
||๗||  ซภันา เวจ็ วรัแต เอก็ โซอี ||  คุร ปัรซาดี ปัรกทั โฮอี ||  ห่อแม มาร สดา ซุค ปายอา นาย ซาแจ อมัฤต ปีแย เฮ 
||๘||  เกล็บิค ดูค นิวารันฮารา ||  คุรมุข เซเวอา สบดั วจีารา ||  ซภั กิช อาเป   อาป วรัแต คุรมุข ตนั มนั ป่ีแย เฮ ||๙||  
มายอา อคนั ยแล ซนัซาเร ||  คุรมุข นิวาแร สบดั วจีาเร ||  อนัตรั ซานตฺํ สดา ซุค ปายอา คุรมะตี นาม ลีแย เฮ ||๑o||  
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อิมดรึ  อินดราสณั แบเธ ยมั กา ป๋อ ปาแวห์ ||  ยมั นา โชแด บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ ||  สตัคุร เป่แท ตา มุกตั ปาอีแอ ฮรั 
ฮรั รัสนา ปีแย เฮ ||๑๑||  มนัมุค อนัตรั ปะกตั นา โฮอี ||  คุรมุข ปะกตั ซานตฺํ ซุค โฮอี ||  ปวติตรึ ปาวนั สดา แฮ บาณี 
คุรมตั อนัตรั ป่ีแย เฮ ||๑๒||  บรัมห์มา บิซนั มเหส วจีารี ||  ตแร คุณ บะถกั มุกตั นิรารี ||    
     
 คุรมุข กิอาน เอโก แฮ ยาตา อนัเดน็ นาม รวแีย เฮ ||๑๓||  เบด ปแร่ห์ ฮรั นาม นา บูแฉ่ห์ ||  มายอา การัณ ปัร ปัร 
ลูแฉ่ห์ ||  อนัตรั แมลฺ อเกอานี อนัถ่า เกว็ กรั ดุตรั ตรีแย เฮ ||๑๔||  เบด บาด ซภั อาค วคาแณ่ห์ ||  นา อนัตรั ป่ีแย นา 
สบดั ปะชาแณ่ห์ ||  ปุน ปาป ซภั เบด ดริรายอา คุรมุข อมัฤต ปีแย เฮ ||๑๕||  อาเป   ซาจา เอโก โซอี ||  เตส็ เบน็ ดูยา 
อวรฺั นา โกอี ||  นานกั นาม รัตเต มนั ซาจา สจัโจ สัจ รวีแย เฮ ||๑๖||๖||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  สจัแจ สจัจา ตะคตั 
รจายอา ||  นิจยฺ กัร๋ วสัเซอา ติแท โม่ห์ นา มายอา ||  สดั ฮี สาจ วสัเซอา กทั อนัตรั คุรมุข กรัณี ซารี เฮ ||๑||  สจัจา 
ซอดา สจั วาปารา ||  นา ติแท ปะรัม นา ดูยา ปซารา ||  สจัจา ตัน๋ คะเทอา กะเด โตท นา อาแว   บูแฉ่ โก วจีารี เฮ 
||๒||  สจัแจ ลาเอ เซ ยนั ลาเก ||  อนัตรั สบดั มสัตกั วดัป่าเก ||  สจัแจ สบดั สดา คุณ กาแวห์่ สบดั รัตเต วจีารี เฮ ||๓||  
สจัโจ สจัจา สจั ซาล่าฮี ||  เอโก เวคา ดูยา น่าฮี ||  คุรมตั อูโจ  อูจี  ปอรี กิอาน รตนั ห่อแม มารี เฮ ||๔||  มายอา โม่ห์ 
สบดั ยลายอา ||  สจั มนั วสัเซอา ยา ตุตถฺ ป่ายอา ||  สจัเจ กี ซภั สจัจี กรัณี ห่อแม ติคา นิวารี เฮ ||๕||  มายอา โม่ห์ ซภั 
อาเป   กีนา ||  คุรมุข วริะแล กิน ฮี จีนา ||  คุรมุข โฮแว โซ สจั กมาแว ซาจี กรัณี ซารี เฮ ||๖||  การ กมาอี โย เมเร 
ปรัภ ป่าอี ||  ห่อแม ตริสนา สบดั บุฉ่าอี ||  คุรมตั สดั ฮี อนัตรั ซีตลั ห่อแม มาร นิวารี เฮ ||๗||  สจั ลเก เตน็ ซภั กิช 
ป่าแว ||  สจัแจ สบัเด สจั สุห่าแว ||  แอแท  ซาเจ เซ ดรั ซาเจ นดัรี นะดรั สวารี  เฮ ||๘||  เบน็ ซาเจ โย ดูแย ลายอา ||  
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มายอา โม่ห์ ดุค สบายอา ||  เบน็ คุร ดุค ซุค ยาแป น่าฮี มายอา โม่ห์ ดุค ป่ารี เฮ ||๙||  ซาจา สบดั ยนิา มนั ป่ายอา ||  
ปูรัน ลิเคอา ตินี กมายอา ||  สจัโจ เซแวห์่ สจั ติอ่าแวห์่ สจั รัตเต วจีารี เฮ ||๑o||  คุร กี เซวา มีธี ลากี ||  อนัเดน็ ซูค 
แซ่ฮจัยฺ สมาถ่ี ||  ฮรั ฮรั กรัเตอา มนั นิรมลั โฮอา คุร กี เซว เปอารี เฮ ||๑๑||  เซ ยนั ซุคีเอ สตัคุร สัจเจ ลาเอ ||  อาเป   
ป่าเณ อาป มิลาเอ ||  สตัคุร ราเค เซ ยนั อุบเร โฮรฺ มายอา โม่ห์ คุอารี เฮ ||๑๒||    
     
 คุรมุข ซาจา สบดั ปะชาตา ||  นา เตส็ กทุาํบฺ นา เตส็ มาตา ||  เอโก เอก รเวอา ซภั อนัตรั ซภันา ยอีา กา อาถ่ารี เฮ 
||๑๓||  ห่อแม เมรา ดูยา ป่ายอา ||  กิช นา จลัแล ตุ๋ร คซมั เลค็ ปายอา ||  คุร ซาเจ เต สาจ กมาแวห์่ ซาแจ ดูค นิวารี เฮ 
||๑๔||  ยา ตู เดห์้ สดา ซุค ปาเอ ||  ซาแจ สบัเด สาจ กมาเอ ||  อนัดรั ซาจา มนั ตนั ซาจา ปะกตั ปะเร ปันด่ารี เฮ 
||๑๕||  อาเป   เวแค หุกมั จลาเอ ||  อปัณา ป่าณา อาป กราเอ ||  นานกั นาม รัตเต แบรากี มนั ตนั รัสนา นาม สวารี  
เฮ ||๑๖||๗||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   อาป อุปาย อุปันนา  ||  ซภั แม่ห์ วรัแต เอก ปัรชนันา ||  ซภันา ซาร กเร ญกัยวีนั 
เยน็ อปัณา อาป ปะชาตา เฮ ||๑||  เยน็ บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ ||  ศิร ศิร ตัน่แถ่ อาเป   ลาเอ ||  ยสิ ป่าแว เตส็ 
อาเป   เมเล เยน็ คุรมุข เอโก ยาตา เฮ ||๒||  อาวา  กอณ แฮ ซนัซารา ||  มายอา โม่ห์ บโฮ่ จิแต บิการา ||  เทร็ ซาจา 
ซาล่าฮี สดั ฮี เยน็ คุร กา สบดั ปะชาตา เฮ ||๓||  เอก็ มูล ลเก โอนี  ซุค ปายอา ||  ดาลี ลาเก ตินี ยนมั กวายอา ||  
อมัฤต พลั เตน็ ยนั โก ลาเก โย โบแล่ห์ อมัฤต บาตา เฮ ||๔||  ฮมั คุณ น่าฮี เกอา โบแล่ห์ โบลฺ ||  ตู ซภันา เดแคห์ 
โตแล่ห์ โตลฺ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราแค่ห์ แร่ห์ณา คุรมุข เอโก ยาตา เฮ ||๕||  ยา ตุตถฺ ป่าณา ตา สจัจี กาแร ลาเอ ||  
เอากณั โฉด คุณ ม่าเฮ สมาเอ ||  คุณ แม่ห์ เอโก นิรมลั ซาจา คุร แก สบดั ปะชาตา เฮ ||๖||  แยห์ เดคา แตห์้ เอโก 
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โซอี ||  ดูย ีดุระมตั สบัเด โคอี ||  เอกสั แม่ห์ ปรัภ เอก สมาณา อปัแณ รังค ์สดั ราตา เฮ ||๗||  กายอา กมลั แฮ 
กมุลาณา ||  มนัมุค สบดั นา บุแฉ่ อิอาณา ||  คุร ปัรซาดี กายอา โคเย ปาเอ ญกัยวีนั ดาตา เฮ ||๘||  โกท กะฮี เก ปาป 
นิวาเร ||  สดา ฮรั ญีโอ ราแค อุร ต่าเร ||  โย อิเช โซอี พลั ปาเอ เยว็ รังค ์มยแีธ ราตา เฮ ||๙||  มนัมุค กิอาน กะเท นา 
โฮอี ||  เพร็ เพร็ อาแว   ธอรฺ นา โกอี ||  คุรมุข กิอาน สดา ซาล่าเฮ      ยกุ ยกุ เอโก ยาตา เฮ ||๑o||  มนัมุค การ กเร ซภั 
ดุค สบาเอ ||  อนัตรั สบดั น่าฮี เกว็ ดรั ยาเอ ||  คุรมุข สบดั วสัแซ มนั ซาจา สดั เซเว ซุคดาตา เฮ ||๑๑||    
     
 แยห์ เดคา ตู ซภันี ทาอี ||  ปูแร คุร ซภั โซ่ฉ่ี ปาอี ||  นาโม นาม ติอ๋าอีแอ สดา สดั เอห์้ มนั นาเม ราตา เฮ ||๑๒||  
นาเม ราตา ปวติ สะรีรา  ||  เบน็ นาแว ดูบ โมย เบน็ นีรา ||  อาแวห์่ ยาแวห์ นาม นฮี บูแฉ่ห์ อิกนา คุรมุข สบดั 
ปะชาตา เฮ ||๑๓||  ปูแร สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  เวณ็ นาแว มุกตั กิแน นา ปาอี ||  นาเม นาม มิแล วเดอาอี แซ่ฮจัยฺ รแฮ่ 
รังค ์ราตา เฮ ||๑๔||  กายอา นะกรั ดะแฮ แด่ห์ เด๋รี ||  เบน็ สบัแด จูแก นฮี เพรี ||  สาจ สล่าเฮ สาจ สมาแว เยน็ คุรมุข 
เอโก ยาตา เฮ ||๑๕||  ยสิ โน นะดรั กเร โซ ปาเอ || ซาจา สบดั วสัแซ มนั อาเอ ||  นานกั นาม รัตเต นิรังการี ดรั 
ซาแจ สาจ ปะชาตา เฮ ||๑๖||๘||  มารู โซลเฮ ๓ ||  อาเป   กรัตา ซภั ยสิ กรัณา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตรี ซรัณา ||  อาเป   
กปัุต วรัแต ซภั อนัตรั คุร แก สบดั ปะชาตา เฮ ||๑||  ฮรั เก ปะกตั ปะเร ปันด่ารา ||  อาเป   บคัเซ สบดั วจีารา ||  โย 
ตุตถฺ ป่าแว โซอี กรัแซ่ห์ สจัเจ เซ็ว มนั ราตา เฮ ||๒||  อาเป   ฮีรา รตนั อโมโล ||  อาเป   นดัรี โตเล โตโล ||  ญีอ ์ยนัตฺ 
ซภั สรัณ ตุมารี กรั กิรปา อาป ปะชาตา เฮ ||๓||  ยสิ โน นะดรั โฮแว ตุ๋ร เตรี ||  มแร นา ยาํแม จูแก เพรี ||  ซาเจ คุณ 
กาแว เดน็ ราตี ยกุ ยกุ เอโก ยาตา เฮ ||๔||  มายอา โม่ห์ ซภั ยกตั อุปายอา   ||  บรัมห์มา บิซนั เดว สบายอา ||  โย ตุตถฺ 
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ป่าเณ เซ นาม ลาเก กิอาน มตี ปะชาตา เฮ ||๕||  ปาป ปุน วรัแต ซนัซารา ||  ฮรัค โศก ซภั ดุค แฮ ป่ารา ||  คุรมุข 
โฮแว โซ ซุค ปาเอ เยน็ คุรมุข นาม ปะชาตา เฮ ||๖||  กิรัต นา โกอี เมทณัฮารา ||  คุร แก สบัเด โมค ดุอารา ||  ปูรัน 
ลิเคอา โซ พลั ปายอา เยน็ อาป มาร ปะชาตา เฮ ||๗||  มายอา โม่ห์ ฮรั เซ็ว จิต นา ลาแก ||  ดูแย ป๋าย กะหน่า ดุค 
อาแก ||  มนัมุค ปะรัม ปุเล เปคถ่ารี อนัตฺ กาล ปัชตาตา เฮ ||๘||  ฮรั แก ป่าแณ ฮรั คุณ กาเอ ||  ซภั เกล็บิค กาเท ดูค 
สบาเอ ||  ฮรั นิรมลั นิรมลั แฮ บาณี ฮรั เซตี มนั ราตา เฮ ||๙||  ยสิ โน นะดรั กเร โซ คุณ เน็ถ ปาเอ ||  ห่อแม เมรา 
ธาก รฮาเอ ||  คุณ เอากณั กา เอโก ดาตา คุรมุข วริะลี ยาตา เฮ ||๑o||  เมรา ปรัภ นิรมลั อตั อปารา ||  อาเป   เมแล คุร 
สบดั วจีารา ||    
     
 อาเป   บคัเซ สจั ดริราเอ มนั ตนั ซาแจ ราตา เฮ ||๑๑||  มนั ตนั แมลา เวจ็ โยต อปารา ||  คุรมตั บูแฉ่ กรั วจีารา ||  
ห่อแม มาร สดา มนั นิรมลั รัสนา เซว ซุคดาตา เฮ ||๑๒||  กรั กายอา อนัดรั บโฮ่ หทั บายารา ||  เตส็ เวจ็ นาม แฮ อตั 
อปารา ||  คุร แก สบดั สดา ดรั โซ่แฮ ห่อแม มาร ปะชาตา เฮ ||๑๓||  รตนั อโมลกั   อะกมั อปารา ||  กีมตั กวณั กเร 
เวจารา ||  คุร แก สับเด โตลฺ โตลาเอ อนัดรั สบดั ปะชาตา เฮ ||๑๔||  ซิมรัต ซาสตรึ บฮุต บิสทารา || มายอา โม่ห์ 
ปัสเรอา ปาซารา ||  มูรัค ปแร่ห์ สบดั นา บูแฉ่ห์ คุรมุข วริะแล ยาตา เฮ ||๑๕||  อาเป   กรัตา กเร กราเอ ||  สจัจี บาณี 
สจั ดริราเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ยกุ ยกุ เอโก ยาตา เฮ ||๑๖||๙||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  โซ สัจ เซเวโฮ ศิรยณัฮารา ||  
สบัเด ดูค นิวารันฮารา ||  อกมั อะโกจรั กีมตั นฮี ปาอี อาเป   อะกมั อท่าฮา เฮ ||๑||  อาเป   สจัจา สจั วรัตาเอ ||  เอก็ 
ยนั ซาแจ อาเป   ลาเอ ||  ซาโจ เซแวห์่ สาจ กมาแวห์่ นาเม สจั สมาฮา เฮ ||๒||  ตุ๋ร ปักตา เมเล อาป มิลาเอ ||  สจัจี 
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ปักตี อาเป   ลาเอ ||  ซาจี บาณี สดา คุณ กาแว เอส็ ยนัแม กา ล่าฮา เฮ ||๓||  คุรมุข วณจัยฺ กแร่ห์ ปัร อาป ปะชาแณ่ห์ ||  
เอกสั เบน็ โก อวรฺั นา ยาแณห์ ||  สจัจา ซ่าห์ สจัเจ วณัยาเร ปูนย ีนาม วซ่ิาฮา เฮ ||๔||  อาเป   ซาเย สริสทฺ อุปาเอ ||  
วริะเล โก คุร สบดั บุฉ่าเอ ||  สตัคุร เซแวห์่ เซ ยนั ซาเจ กาเท ยมั กา พา่ฮา เฮ ||๕||  ป่ันแน กะเร สวาเร ซาเย ||  
มายอา โม่ห์ ดูแย ยนัตฺ ปาเย ||  มนัมุค พิแร่ห์ สดา อั้นถฺ กมาแวห์่ ยมั กา เยวรา กลั พา่ฮา เฮ ||๖||  อาเป   บคัเซ คุร 
เซวา ลาเอ ||  คุรมะตี นาม มนั วซาเอ ||  อนัเดน็ นาม ติอ๋าเอ ซาจา เอส็ ญกั แม่ห์ นาโม ล่าฮา เฮ ||๗||  อาเป   สจัจา 
สจัจี นาอี ||  คุรมุข เดแว มนั วซาอี ||  ยนิ มนั วสัเซอา เซ ยนั โซ่แฮ เตน็ ศิร จูกา กาฮา เฮ ||๘||  อะกมั อะโกจรั กีมตั 
นฮี ปาอี ||  คุร ปัรซาดี มนั วซาอี ||  สดา สบดั ซาล่าฮี คุณดาตา เลคา โกย นา มงัแก ตา้ฮา เฮ ||๙||  บรัมห์มา บิซนั 
รุดรึ เตส็ กี เซวา ||  อนัตฺ นา ปาแวห์ อลคั อเป่วา ||  ยนิ โก นะดรั กแร่ห์ ตู อปัณี คุรมุข อลคั ลคาฮา เฮ ||๑o||    
     
 ปูแร สตัคุร โซ่ฉ่ี ปาอี ||  เอโก นาม มนั วซาอี ||  นาม ยปี แต นาม ติอ๋าอี แม่ฮลั ปาย คุณ กา้ฮา เฮ ||๑๑||  เซวกั 
เซแวห์่ มนั หุกมั อปารา ||  มนัมุค หุกมั นา ยาแณห์ ซารา ||  หุกเม มนัเน หุกเม วเดอาอี หุกเม เวปัรวา่ฮา เฮ ||๑๒||  
คุร ปัรซาดี หุกมั ปะชาแณ ||  ต่าวตั ราแค อิกตั กัร๋ อาแณ ||  นาเม ราตา สดา แบรากี นาม รตนั มนั ตา้ฮา เฮ ||๑๓||  
ซภั ญกั แม่ห์ วรัแต เอโก โซอี ||  คุร ปัรซาดี ปัรกทั โฮอี ||  สบดั สล่าแฮ   เซ ยนั นิรมลั นิจยฺ กัร๋ วาซา ตา้ฮา เฮ ||๑๔||  
สดา ปะกตั เตรี ซรัณาอี ||  อะกมั อะโกจรั กีมตั นฮี ปาอี ||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแวห์่ เตว็ ตู ราแค่ห์ คุรมุข นาม ติอ๋าฮ่า เฮ 
||๑๕||  สดา สดา เตเร คุณ กาวา ||  ซาเจ ซาฮิบ เตแร มนั ป่าวา ||  นานกั สาจ กะแฮ เบนนัตี สจั เซโวห์่ สจั สมาฮา เฮ 
||๑๖||๑||๑o||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  สตัคุร เซวนั เซ วดัป่ากี ||  อนัเดน็ สจั นาม เลว็ ลากี ||  สดา ซุคดาตา รเวอา กทั อนัตรั 
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สบดั สจัแจ โอม่าฮา เฮ ||๑||  นะดรั กเร ตา คุรู มิลาเอ ||  ฮรั กา นาม มนั วซาเอ ||  ฮรั มนั วสัเซอา สดา ซุคดาตา 
สบัเด มนั โอม่าฮา เฮ ||๒||  กริปา กเร ตา เมล มิลาเอ ||  ห่อแม มมัตา สบดั ยลาเอ ||  สดา มุกตั รแฮ่ เอก็ รังกี น่าฮี 
กิแซ นาล กาฮา เฮ ||๓||  เบน็ สตัคุร เซเว โก๋ร อนัถ่ารา ||  เบน็ สบัแด โกย นา ปาแว ปารา ||  โย สบดั ราเต มฮ่า 
แบรากี โซ สจั สบัเด ล่าฮา เฮ ||๔||  ดุค ซุค กรัแต ตุ๋ร เลค็ ปายอา ||  ดูยา เป๋า อาป วรัตายอา ||  คุรมุข โฮแว โซ 
อะลิปโต   วรัแต มนัมุค กา เกอา เวซ่าฮา เฮ ||๕||  เซ มนัมุค โย สบดั นา ปะชาแณ่ห์ ||  คุร เก แป๋ กี ซาร นา ยาแณห์ ||  
แป๋ เบน็ เกว็ นิรภอ สจั ปาอีแอ ยมั กา้ด เลยกา ซาฮา เฮ ||๖||  อะพเรโอ ยมั มาเรอา นา ยาอี ||  คุร แก สบัเด เนร นา 
อาอี  ||  สบดั สุเณ ตา ดูโร่ห์ ป่าแก มตั มาเร ฮรั ญีโอ เวปัรวา่ฮา เฮ ||๗||  ฮรั ญีโอ กี แฮ ซภั ศิรการา ||  เอห์้ ยมั เกอา 
กเร วจิารา ||  หุกมี  บนัดา หุกมั กมาแว หุกเม กั้ดดา ซาฮา เฮ ||๘||  คุรมุข ซาแจ กีอา อการา ||  คุรมุข ปัสเรอา ซภั 
ปาซารา ||  คุรมุข โฮแว โซ สจั บูแฉ่ สบดั สจัแจ ซุค ตา้ฮา เฮ ||๙||  คุรมุข ยาตา กะรัม บิถ่าตา ||    
     
 ยกุ จาเร คุร สบดั ปะชาตา ||  คุรมุข มแร นา ยนัแม คุรมุข คุรมุข สบดั สมาฮา เฮ ||๑o||  คุรมุข นาม สบดั ซาล่าเฮ      
||  อะกมั อะโกจรั เวปัรวา่เฮ ||  เอก นาม ยกุ จาร อุถ่าเร  สบัเด นาม วซ่ิาฮา เฮ ||๑๑||  คุรมุข ซานตฺํ สดา ซุค ปาเอ ||  
คุรมุข ฮิรแด นาม วซาเอ ||  คุรมุข โฮแว โซ นาม บูแฉ่ กาเท ดุระมตั พา่ฮา เฮ ||๑๒||  คุรมุข อุปแย สาจ สมาแว ||  นา 
มรั ยาํแม นา ยนีู ปาแว ||  คุรมุข สดา รแฮ่ รังค ์ราเต อนัเดน็ แลเด ล่าฮา เฮ ||๑๓||  คุรมุข ปะกตั โซ่แฮ ดรับาเร ||  
สจัจี บาณี สบดั สวาเร ||  อนัเดน็ คุณ กาแว เดน็ ราตี แซ่ฮจัยฺ เซตี กัร๋ ยา่ฮา เฮ ||๑๔||  สตัคุร ปูรา สบดั สุณาเอ ||  
อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ เลว็ ลาเอ ||  ฮรั คุณ กาแวห์่ สดั ฮี นิรมลั นิรมลั คุณ ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๕||  คุณ กา ดาตา สจัจา 
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โซอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||  นานกั ยนั นาม สล่าเฮ บิกแซ โซ นาม เบปัรวาฮ่า เฮ ||๑๖||๒||๑๑||  มารู แม่ห์ลา ๓ 
||  ฮรั ญีโอ เซเวโฮ อะกมั อปารา ||  เตส็ ดา อนัตฺ นา ปาอีแอ ปาราวารา ||  คุร ปัรสาด รเวอา กทั อนัตรั เตต็ กทั มตั 
อะกา้ฮา เฮ ||๑||  ซภั แม่ห์ วรัแต เอโก โซอี ||  คุร ปัรซาดี ปัรกทั โฮอี ||  ซภันา ปรัตปาล กเร ญกัยวีนั เดดา ริยกั 
ซมับาฮา เฮ ||๒||  ปูแร สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่ายอา ||  หุกเม ฮี ซภั ยกตั อุปายอา   ||  หุกมั มนัเน โซอี ซุค ปาเอ หุกมั ศิร 
ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๓||  สจัจา สตัคุร สบดั อปารา ||  เตส็ แด สบดั นิสตะแร ซนัซารา ||  อาเป   กรัตา กรั กรั เวแค 
เดดา ซาส กิร่าฮา เฮ ||๔||  โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าเอ ||  คุร แก สบดั รัตเต รังค ์ลาเอ ||  ฮรั ซาล่าแฮ สดา ซุคดาตา ฮรั 
บคัเซ ปะกตั สล่าฮา เฮ ||๕||  สตัคุร เซแวห์่ เซ ยนั ซาเจ ||  โย มรั ยาํแมห์ กาจนั กาเจ ||  อะกมั อะโกจรั เวปัรวา่ฮา 
ปะกตั วชลั อท่าฮา เฮ ||๖||  สตัคุร ปูรา สาจ ดริราเอ ||  สจัแจ สบดั สดา คุณ กาเอ ||  คุณดาตา วรัแต ซภั อนัตรั ศิร 
ศิร ลิคดา ซาฮา เฮ ||๗||  สดา ฮดูร คุรมุข ยาแป ||  สบัเด เซแว โซ ยนั ตร่าแป ||  อนัเดน็ เซแวห์่ สจัจี บาณี สบดั 
สจัแจ โอม่าฮา เฮ ||๘||  อเกอานี อนัถ่า บโฮ่ กะรัม ดริราเอ ||  มนัฮธั กะรัม เพร็ โยนี ปาเอ ||    
     
 บิเคอา การัณ ลบั โลภ กมาแวห์่ ดุระมตั กา โดร่าฮา เฮ ||๙||  ปูรา สตัคุร ปะกตั ดริราเอ ||  คุร แก สบดั ฮรั นาม จิต 
ลาเอ ||  มนั ตนั ฮรั รเวอา กทั อนัตรั มนั ป่ีแน ปะกตั สล่าฮา เฮ ||๑o||  เมรา ปรัภ ซาจา อะซุร ซงัฆารัณ ||  คุร แก 
สบดั ปะกตั นิสตารัณ ||  เมรา ปรัภ ซาจา สดั ฮี ซาจา ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๑||  เซ ปะกตั สจัเจ เตแร มนั ป่าเอ ||  
ดรั กีรตนั กแร่ห์ คุร สบดั โซฮาเอ ||  ซาจี บาณี อนัเดน็ กาแวห์่ นิรถนั กา นาม เวซ่าฮา เฮ ||๑๒||  ยนิ อาเป   เมล 
วโิชแรห์ น่าฮี ||  คุร แก สบดั สดา ซาล่าฮี ||  ซภันา ศิร ตู เอโก ซาฮิบ สบัเด นาม สล่าฮา เฮ ||๑๓||  เบน็ สบัแด 
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ตุตถฺโน โกอี นา ยาณี ||  ตุตถฺ อาเป   กะที อกทั กะห่าณี ||  อาเป   สบดั สดา คุร ดาตา ฮรั นาม ยปั ซมับาฮา เฮ ||๑๔||  
ตู อาเป   กรัตา ศิรยณัฮารา ||  เตรา ลิเคอา โกย นา เมทณัฮารา ||  คุรมุข นาม เดแวห์่ ตู อาเป   แซ่ห์ซา กะณตั นา 
ตา้ฮา เฮ ||๑๕||  ปะกตั สจัเจ เตแร ดรัวาเร ||  สบัเด เซวนั ป๋าย เปอาเร ||  นานกั นาม รัตเต แบรากี นาเม การัจ โซ่ฮา 
เฮ ||๑๖||๓||๑๒||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  เมแร ปรัภ ซาแจ เอก็ เคลฺ รจายอา ||  โกย นา กิส ฮี เยฮ่า อุปายอา   ||  อาเป   
พะรัก กเร เวค วกิแซ ซภั รัส เดฮี้ ม่าฮา เฮ ||๑||  วาแย ปอณ แต อาป วยาเอ ||  เศว็ สกัตี  เดฮี้ แม่ห์ ปาเอ ||  คุร ปัรซาดี 
อุลที โฮแว กิอาน รตนั สบดั ตา้ฮา เฮ ||๒||  อนัเถ่รา จานณั อาเป   กีอา ||  เอโก วรัแต อวรฺั นา บีอา ||  คุร ปัรซาดี 
อาป ปะชาแณ กมลั บิกแซ บุตถฺ ตา้ฮา เฮ ||๓||  อปัณี แกฮ้ณั กตั อาเป   ยาแณ ||  โฮรฺ โลก ซุณ      ซุณ      อาค 
วคาแณ ||  กิอานี โฮแว โซ คุรมุข บูแฉ่ ซาจี ซิพตั สล่าฮา เฮ ||๔||  เดฮี้ อนัดรั วสัตฺ อปารา ||  อาเป   กะปัท 
คุลาวณัฮารา ||  คุรมุข แซ่ห์เย  อมัฤต ปีแว ตริสนา อคนั บุฉ่าฮา เฮ ||๕||  ซภั รัส เดฮี้ อนัดรั ปาเอ ||  วริะเล โก คุร 
สบดั บุฉ่าเอ ||  อนัดรั โคเย สบดั ซาล่าเฮ      บา้ฮรั กาเฮ ยา่ฮา เฮ ||๖||  เวณ็ จาเค ซาด กิแซ นา อายอา  ||  คุร แก สบดั 
อมัฤต ปีอายอา ||  อมัฤต ปี อะมรา ปัด โฮเอ คุร แก สบดั รัส ตา้ฮา เฮ ||๗||  อาป ปะชาแณ โซ ซภั คุณ ยาแณ ||    
     
 คุร แก สบดั ฮรั นาม วคาแณ ||  อนัเดน็ นาม รัตตา เดน็ ราตี มายอา โม่ห์ จุกาฮา เฮ ||๘||  คุร เซวา เต ซภั กิช ปาเอ ||  
ห่อแม เมรา อาป กวาเอ ||  อาเป   กริปา กเร ซุคดาตา คุร แก สบัเด โซ่ฮา เฮ ||๙||  คุร กา สบดั อมัฤต แฮ บาณี ||  
อนัเดน็ ฮรั กา นาม วคาณี ||  ฮรั ฮรั สจัจา วสัแซ กทั อนัตรั โซ กทั นิรมลั ตา้ฮา เฮ ||๑o||  เซวกั เซแวห์่ สบดั สล่าแฮ   
||  สดา รังค ์ราเต ฮรั คุณ กาแวห์่ ||  อาเป   บคัเซ สบดั มิลาเอ ปัรมลั วาส มนั ตา้ฮา เฮ ||๑๑||  สบัเด อกทั กะเท 
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ซาล่าเฮ      ||  เมเร ปรัภ ซาเจ เวปัรวา่เฮ ||  อาเป   คุณดาตา สบดั มิลาเอ สบัแด กา รัส ตา้ฮา เฮ ||๑๒||  มนัมุค ปู่ ลา 
ธอรฺ นา ปาเอ ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กะรัม กมาเอ ||  บิเคอา ราเต บิเคอา โคแย มรั ยนัแม ดุค ตา้ฮา เฮ ||๑๓||  อาเป   
อาป อาป ซาล่าเฮ      ||  เตเร คุณ ปรัภ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ ||  ตู อาป สจัจา เตรี บาณี สจัจี อาเป   อลคั อท่าฮา เฮ ||๑๔||  เบน็ 
คุร ดาเต โกย นา ปาเอ ||  ลคั โกที เย กะรัม กมาเอ ||  คุร กิรปา เต กทั อนัตรั วสัเซอา สบัเด สจั ซาล่าฮา เฮ ||๑๕||  เซ 
ยนั มิเล ตุ๋ร อาป มิลาเอ ||  ซาจี บาณี สบดั โซฮาเอ ||  นานกั ยนั คุณ กาแว เน็ต ซาเจ คุณ กาแวห์่ คุณี สมาฮา เฮ 
||๑๖||๔||๑๓||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  เน่ห์จลั เอก สดา สจั โซอี ||  ปูเร คุร เต โซ่ฉ่ี โฮอี ||  ฮรั รัส ป่ีเน สดา ติอ๋าเอน็ คุรมตั 
ซีล ซนัน่าฮา เฮ ||๑||  อนัดรั รังค ์สดา สเจอารา ||  คุร แก สบดั ฮรั นาม เปอารา ||  นอ เน็ถ นาม วสัเซอา กทั อนัตรั 
โชเดอา มายอา กา ล่าฮา เฮ ||๒||  รอีอตั ราเย ดุระมตั โดอี ||  เบน็ สตัคุร เซเว เอก นา โฮอี ||  เอก ติอ๋าเอน็ สดา ซุค 
ปาเอน็ เน่ห์จลั ราจยฺ ตินาฮา เฮ ||๓||  อาวณั ยาณา รัคแค นา โกอี ||  ยาํมณั มรัณ ติแซ เต โฮอี ||  คุรมุข ซาจา สดา 
ติอ่าโวห์ กตั มุกตั ติแซ เต ป้าฮา เฮ ||๔||  สจั ซนัยมั      สตัคุรู   ดุอาแร ||  ห่อแม กโรถ สบดั นิวาแร ||  สัตคุร เซว 
สดา ซุค ปาอีแอ ซีล ซนัโตค ซภั ตา้ฮา เฮ ||๕||  ห่อแม โม่ห์ อุปแย ซนัซารา ||  ซภั ญกั บินแซ นาม วซิารา ||  เบน็ 
สตัคุร เซเว นาม นา ปาอีแอ นาม สจัจา ญกั ล่าฮา เฮ ||๖||  สจัจา อมรั สบดั โซฮายอา ||  ปันจฺ สบดั เมล็ วายา วายอา ||    
     
 สดา การัจ สจั นาม สุเฮลา เบน็ สบัแด การัจ เกฮ้า เฮ ||๗||  คิน แม่ห์ หะแซ คิน แม่ห์ โรแว ||  ดูย ีดุระมตั การัจ นา 
โฮแว ||  ซนัโญก วิโยก กรัแต เลค็ ปาเอ กิรัต นา จลัแล จลาฮ่า เฮ ||๘||  ยวีนั มุกตั คุร สบดั กมาเอ ||  ฮรั เซ็ว สดั ฮี 
รแฮ่ สมาเอ ||  คุร กิรปา เต มิแล วเดอาอี ห่อแม โรค นา ตา้ฮา เฮ ||๙||  รัส กสั คาเอ เป็นดฺ วถ่าเอ ||  เป๋ค กแร คุร สบดั 
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นา กมาเอ ||  อนัตรั โรค มฮ่า ดุค ป่ารี บิสทา ม่าเฮ สมาฮา เฮ ||๑o||  เบด ปแร่ห์ ปัร บาด วคาแณ่ห์ ||  กทั แม่ห์ บรัมห์ 
เตส็ สบดั นา ปะชาแณ่ห์ ||  คุรมุข โฮแว โซ ตตั บิโลแว รัสนา ฮรั รัส ตา้ฮา เฮ ||๑๑||  กัร๋ วทั โชแดห์ บา้ฮรั ต่าแวห์่ ||  
มนัมุค อนัเถ่ ซาด นา ปาแวห์ ||  อนั รัส ราตี รัสนา พีกี โบเล ฮรั รัส มูล นา ตา้ฮา เฮ ||๑๒||  มนัมุค เดฮี้ ปะรัม 
ปะตาโร ||  ดุระมตั มแร เน็ต โฮย คุอาโร ||  กาม กโรถ มนั ดูแย ลายอา สุปแน ซุค นา ตา้ฮา เฮ ||๑๓||  กนัจนั เดฮี้ 
สบดั ปะตาโร ||  อนัเดน็ โปคค ์โป่เก ฮรั เซ็ว เปอาโร ||  แม่ห์ลา อนัดรั แกรฺ แม่ฮลั ปาเอ ป่าณา บุจฉฺ สมาฮา เฮ 
||๑๔||  อาเป   เดแว เดวณัฮารา ||  เตส็ อาแก นฮี กิแซ กา จารา ||  อาเป   บคัเซ สบดั มิลาเอ เตส็ ดา สบดั อท่าฮา เฮ 
||๑๕||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั แฮ เตส็ เกรา ||  ซาจา ซาฮิบ ธากรุ เมรา ||  นานกั คุรบาณี ฮรั ปายอา ฮรั ยปั ยาป สมาฮา เฮ 
||๑๖||๕||๑๔||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข นาด เบด บีจาร ||  คุรมุข กิอาน คิอ๋าน อาปารฺ ||  คุรมุข การ กเร ปรัภ ป่าแว 
คุรมุข ปูรา ปายดา ||๑||  คุรมุข มนูอา อุลทั ปราแว ||  คุรมุข บาณี นาด วยาแว ||  คุรมุข สจั รัตเต แบรากี นิจยฺ กัร๋ 
วาซา ปายดา ||๒||  คุร กี ซาคี อมัฤต ป่าคี ||  สจัแจ สบัเด สจั สุป่าคี ||  สดา สจั รังค ์ราตา มนั เมรา สจัเจ สจั สมายดา 
||๓||  คุรมุข มนั นิรมลั สตั ซรั นาแว ||  แมลฺ นา ลาแก สจั สมาแว ||  สจัโจ สัจ กมาแว สดั ฮี สัจจี ปะกตั ดริรายดา 
||๔||  คุรมุข สจั แบณี คุรมุข สจั แนณี ||  คุรมุข สจั กมาแว กรัณี ||  สดั ฮี สจั กะแฮ เดน็ ราตี เอารา สจั กะฮายดา ||๕||  
คุรมุข สจัจี อูตมั บาณี ||  คุรมุข สจัโจ สจั วคาณี ||  คุรมุข สดั เซแวห์่ สจัโจ สัจจา คุรมุข สบดั สุณายดา ||๖||    
     
 คุรมุข โฮแว โซ โซ่ฉ่ี ปาเอ ||  ห่อแม มายอา ปะรัม กวาเอ ||  คุร กี ปอรี อูตมั อูจี  ดรั สจัแจ ฮรั คุณ กายดา ||๗||  
คุรมุข สจั ซนัยมั      กรัณี ซาร ||  คุรมุข ปาเอ โมค ดุอาร ||  ป๋าย ปะกตั สดา รังค ์ราตา อาป กวาย สมายดา ||๘||  
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คุรมุข โฮแว มนั โคจยฺ สุณาเอ ||  สจัแจ นาม สดา เลว็ ลาเอ ||  โย เตส็ ป่าแว โซอี กรัซี โย สจัเจ มนั ป่ายดา ||๙||  ยา 
เตส็ ป่าแว สตัคุรู   มิลาเอ ||  ยา เตส็ ป่าแว ตา มนั วซาเอ ||  อาปแณ    ป่าแณ สดา รังค ์ราตา ป่าแณ มนั วซายดา 
||๑o||  มนัฮธั กะรัม กเร โซ ชีแย ||  บฮุเต เป๋ค กเร นฮี ป่ีแย ||  บิเคอา ราเต ดุค กมาแวห์่ ดุเค ดุค สมายดา ||๑๑||  
คุรมุข โฮแว โซ ซุค กมาเอ ||  มรัณ ยวีณั กี โซ่ฉ่ี ปาเอ ||  มรัณ ยวีณั โย ซมั  กรั ยาแณ โซ เมเร ปรัภ ป่ายดา ||๑๒||  
คุรมุข มแร่ห์ โซ แฮ ปัรวาณ ||  อาวณั ยาณา สบดั ปะชาณ ||  มแร นา ยาํแม นา ดุค ปาเอ มนั ฮี มแน่ห์ สมายดา 
||๑๓||  เซ วดัป่ากี ยนีิ สตัคุร ปายอา ||  ห่อแม วโิจห์ โม่ห์ จุกายอา ||  มนั นิรมลั เพร็ แมลฺ นา ลาแก ดรั สจัแจ โซ่ภา 
ปายดา ||๑๔||  อาเป   กเร กราเอ อาเป   ||  อาเป   เวแค ทาป  อุทาเป ||  คุรมุข เซวา เมเร ปรัภ ป่าแว สจั ซุณ      เลแค 
ปายดา ||๑๕||  คุรมุข สจัโจ สัจ กมาแว ||  คุรมุข นิรมลั แมลฺ นา ลาแว ||  นานกั นาม รัตเต วจีารี นาเม นาม สมายดา 
||๑๖||๑||๑๕||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   สริสทฺ หุกมั ซภั ซาย ี||  อาเป   ทาป อุทาป    นิวาย ี||  อาเป   นิเอา กเร ซภั 
ซาจา ซาเจ สาจ มิลายดา ||๑||  กายอา โกท แฮ อาการา ||  มายอา โม่ห์ ปัสเรอา ปาซารา ||  เบน็ สบัแด ปัสแม กี เด๋รี 
เค่ฮู เค่ห์ รลายดา ||๒||  กายอา กนัจนั โกท อปารา ||  ยสิ เวจ็ รเวอา สบดั อปารา ||  คุรมุข กาแว สดา คุณ ซาเจ เมล็ 
ปรีตมั ซุค ปายดา ||๓||  กายอา ฮรั มนัดรั ฮรั อาป สวาเร ||  เตส็ เวจ็ ฮรั ญีโอ วสัแซ มุราเร ||  คุร แก สบดั วณัยนั 
วาปารี นดัรี อาป มิลายดา ||๔||  โซ ซูจา เย กโรถ นิวาเร ||  สบัเด บูแฉ่ อาป สวาเร ||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา อาเป   
มนั วซายดา ||๕||  นิรมลั ปะกตั แฮ นิราลี ||  มนั ตนั โต่แวห์่ สบดั วจีารี ||    
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 อนัเดน็ สดา รแฮ่ รังค ์ราตา กรั กิรปา ปะกตั กรายดา ||๖||  เอส็ มนั มนัดรั แม่ห์ มนูอา ต่าแว ||  ซุค ปะลรั เตอาก 
มฮ่า ดุค ปาแว ||  เบน็ สตัคุร เป่เท ธอรฺ นา ปาแว อาเป   เคลฺ กรายดา ||๗||  อาป อปัราํปัร อาป วจีารี ||  อาเป   เมเล 
กรัณี ซารี ||  เกอา โก การ เวจารา อาเป   บคสั มิลายดา ||๘||  อาเป   สตัคุร เมเล ปูรา ||  สจัแจ สบดั มฮ่าบลั ซูรา ||  
อาเป   เมเล เด วเดอาอี สจัเจ เซ็ว จิต ลายดา ||๙||  กัร๋ ฮี อนัดรั ซาจา โซอี ||  คุรมุข วริะลา บูแฉ่ โกอี ||  นาม นิถาน 
วสัเซอา กทั อนัตรั รัสนา นาม ติอ๋ายดา ||๑o||  ดิซนัตรั ปะแว อนัตรั นฮี ป่าเล ||  มายอา โม่ห์ บะถ่า ยมักาเล ||  ยมั กี 
พาซี กบัฮู นา ตูแท ดูแย ป๋าย ปัรหม่ายดา ||๑๑||  ยปั ตปั ซนัยมั      โฮรฺ โกอี น่าฮี ||  ยบั ลกั คุร กา สบดั นา กมาฮี ||  
คุร แก สบดั มิเลอา สจั ปายอา สจัเจ สจั สมายดา ||๑๒||  กาม กโรถ สบลั ซนัซารา ||  บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ ซภั ดุค 
กา ปซารา ||  สัตคุร เซแวห์่ เซ ซุค ปาแวห์ สจัแจ สบดั มิลายดา ||๑๓||  ปอณ ปาณี แฮ แบซนัตรั ||  มายอา โม่ห์ 
วรัแต ซภั อนัตรั ||  เยน็ กีเต ยา ติแซ ปะชาแณ่ห์ มายอา โม่ห์ จุกายดา ||๑๔||  เอก็ มายอา โม่ห์ กรับ เวอาเป ||  ห่อแม 
โฮย รเฮ่ แฮ อาเป   ||  ยมักาแล กี คบรั นา ปาอี อนัตฺ เกยอา ปัชตายดา ||๑๕||  เยน็ อุปาเอ โซ เบถ็ ยาแณ ||  คุรมุข 
เดแว สบดั ปะชาแณ ||  นานกั ดาส กะแฮ เบนนัตี สจั นาม จิต ลายดา ||๑๖||๒||๑๖||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  อาด ยกุาด 
ดยัอาปัต ดาตา ||  ปูแร คุร แก สบดั ปะชาตา ||  ตุตถฺโน เซแวห์่ เซ ตุแฉ่ห์ สมาแวห์่ ตู อาเป   เมล มิลายดา ||๑||  
อะกมั อะโกจรั กีมตั นฮี ปาอี ||  ญีอ ์ยนัตฺ เตรี ซรัณาอี ||  เยว็ ตุตถฺ ป่าแว ติแว จลาแวห์ ตู อาเป   มารัก ปายดา ||๒||  
แฮ ป๋ี ซาจา โฮซี โซอี ||  อาเป   ซาเย อวรฺั นา โกอี ||  ซภันา ซาร กเร ซุคดาตา อาเป   ริยกั ปฮุจายดา ||๓||  อะกมั 
อะโกจรั อลคั อปารา ||  โกย นา ยาแณ เตรา ปัรวารา ||  อาปณา อาป ปะชาแณ่ห์ อาเป   คุรมะตี อาป บุฉ่ายดา ||๔||  
ปาตาล ปุรีอา โลอ ์อาการา || เตส็ เวจ็ วรัแต หุกมั กรารา ||    
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 หุกเม ซาเย หุกเม ด่าเฮ หุกเม เมล มิลายดา ||๕||  หุกแม บูแฉ่ โซ หุกมั สล่าเฮ ||  อะกมั อะโกจรั เวปัรวา่เฮ ||  เยฮี่ มตั 
เดห์้ โซ โฮแว ตู อาเป   สบดั บุฉ่ายดา ||๖||  อนัเดน็ อารยา ฉิจยฺดี ยาเอ ||  แรณ ดินสั โดย ซาคี อาเอ ||  มนัมุค อั้นถฺ 
นา เจแต มูรา ศิร อูปัร กาล รูอายดา ||๗||  มนั ตนั ซีตลั คุร จรัณี ลากา ||  อนัตรั ปะรัม เกยอา ป๋อ ป่ากา ||  สดา 
อนนัดฺ สจัเจ คุณ กาแวห์่ สจั บาณี โบลายดา ||๘||  เยน็ ตู ยาตา กะรัม บิถ่าตา ||  ปูแร ปาก คุร สบดั ปะชาตา ||  ยตั 
ปัต สจั สจัจา สจั โซอี ห่อแม มาร มิลายดา ||๙||  มนั กะโธรฺ ดูแย ป๋าย ลากา ||  ป่ัรเม ปู่ ลา พิแร อป่ากา ||  กะรัม 
โฮแว ตา สตัคุร เซเว แซ่ห์เย  ฮี ซุค ปายดา ||๑o||  ลคั จอราซีห์ อาป อุปาเอ ||  มานสั ยนมั คุร ปะกตั ดริราเอ ||  เบน็ 
ปักตี บิสทา เวจ็ วาซา บิสทา เวจ็ เพร็ ปายดา ||๑๑||  กะรัม โฮแว คุร ปะกตั ดริราเอ ||  เวณ็ กรัมา เกว็ ปายอา ยาเอ ||  
อาเป   กเร กราเอ กรัตา เยว็ ป่าแว ติแว จลายดา ||๑๒||  ซิมรัต ซาสตึ อนัตฺ นา ยาแณ ||  มูรัค อนัถ่า ตตั นา ปะชาแณ 
||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา อาเป   ปะรัม ปุหลายดา ||๑๓||  ซภั กิช อาเป   อาป กราเอ ||  อาเป   ศิร ศิร ตัน่แถ่ ลาเอ ||  
อาเป   ทาป  อุทาเป เวแค คุรมุข อาป บุฉ่ายดา ||๑๔||  สจัจา ซาฮิบ แกฮ้รั กมัภีรา ||  สดา ซาล่าฮี ตา มนั ต่ีรา ||  อะกมั 
อะโกจรั กีมตั นฮี ปาอี คุรมุข มนั วซายดา ||๑๕||  อาป นิราลมั โฮรฺ ตัน่แถ่ โลอี ||  คุร ปัรซาดี บูแฉ่ โกอี ||  นานกั 
นาม วสัแซ กทั อนัตรั คุรมะตี เมล มิลายดา ||๑๖||๓||๑๗||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  ยกุ ฉะตีห์ กีโอ กบุารา ||  ตู อาเป   
ยาแณห์ ศิรยณัฮารา ||  โฮรฺ เกอา โก กะแฮ เก อาค วคาแณ ตู อาเป   กีมตั ปายดา ||๑||  โอองัการ ซภั สริสทฺ อุปาอี  ||  
ซภั เคลฺ ตะมาซา เตรี วเดอาอี ||  อาเป   เวก กเร ซภั ซาจา อาเป   ป๋ัน กะหรายดา ||๒||  บายกีรั เอก็ บาย ีปาอี ||  ปูเร 
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คุร เต นดัรี อาอี  ||  สดา อะลิปตฺ รแฮ่ คุร สบัดี ซาเจ เซ็ว จิต ลายดา ||๓||  บาแยห์่ บาเย ตุ๋น อาการา ||  อาป วยาเอ 
วยาวณัฮารา ||  กทั กทั ปอณ วแฮ่ เอก็ รังกี เมล็ เปาวแ์ณ ซภั วยายดา ||๔||    
     
 กรัตา กเร โซ เน่ห์โจ โฮแว ||  คุร แก สบัเด ห่อแม โคแว ||  คุร ปัรซาดี กิแซ เด วเดอาอี นาโม นาม ติอ๋ายดา ||๕||  
คุร เซเว เยวดั โฮรฺ ล่าฮา น่าฮี ||  นาม มนั วสัแซ นาโม ซาล่าฮี ||  นาโม นาม สดา ซุคดาตา นาโม ล่าฮา ปายดา ||๖||  
เบน็ นาแว ซภั ดุค ซนัซารา ||  บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ วแถ่ห์ วกิารา ||  นาม นา เซแวห์่ เกว็ ซุค ปาอีแอ เบน็ นาแว ดุค 
ปายดา ||๗||  อาป กเร แต อาป กราเอ ||  คุร ปัรซาดี กิแซ บุฉ่าเอ ||  คุรมุข โฮแวห์่ เซ บนัถัน่ โตแรห์ มุกตี แก กัร๋ 
ปายดา ||๘||  กะณตั กะแณ โซ ยแล ซนัซารา ||  แซ่ห์ซา มูล นา จุแก วกิารา ||  คุรมุข โฮแว โซ กะณตั จุกาเอ สจัเจ 
สจั สมายดา ||๙||  เย สจั เดย ์ตา ปาเอ โกอี ||  คุร ปัรซาดี ปัรกทั โฮอี ||  สจั นาม ซาล่าเฮ      รังค ์ราตา คุร กิรปา เต 
ซุค ปายดา ||๑o||  ยปั ตปั ซนัยมั      นาม เปอารา ||  เกล็วคิ กาเท กาทณัฮารา ||  ฮรั แก นาม ตนั มนั ซีตลั โฮอา 
แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมายดา ||๑๑||  อนัตรั โลภ มนั แมแล มลั ลาเอ ||  แมเล กะรัม กเร ดุค ปาเอ ||  กโูร กรู กเร วาปารา 
กรู โบลฺ ดุค ปายดา ||๑๒||  นิรมลั บาณี โก มนั วซาเอ ||  คุร ปัรซาดี แซ่ห์ซา ยาเอ ||  คุร แก ป่าแณ จลัแล เดน็ ราตี 
นาม เจต ซุค ปายดา ||๑๓||  อาป สิรันดา สจัจา โซอี ||  อาป อุปาย คปาเอ โซอี ||  คุรมุข โฮแว โซ สดา สล่าเฮ เมล็ 
ซาเจ ซุค ปายดา ||๑๔||  อเนก  ยตนั กเร อินดรี วสั นา โฮอี ||  กาม กโรถ ยแล ซภั โกอี ||  สตัคุร เซเว มนั วสั อาแว   
มนั มาเร มแน่ห์ สมายดา ||๑๕||  เมรา เตรา ตุตถฺ อาเป   กีอา ||  ซภั เตเร ยนัตฺ เตเร ซภั ยอีา ||  นานกั นาม สะมาล 
สดา ตู คุรมะตี มนั วซายดา ||๑๖||๔||๑๘||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั ญีโอ ดาตา อะกมั อท่าฮา ||  โอส เตล็ นา ตะมาย 
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เวปัรวา่ฮา ||  เตส็ โน อปัร นา สะแก  โกอี อาเป   เมล มิลายดา ||๑||  โย กิช กเร โซ เน่ห์โจ โฮอี ||  เตส็ เบน็ ดาตา 
อวรฺั นา โกอี ||  ยสิ โน นาม ดาน กเร โซ ปาเอ คุร สับดี เมลายอา ||๒||  จอแดห์ ปะหวณั เตเร หทันาเล ||  สตัคุร 
ดิคาเอ อนัตรั นาเล ||  นาแว กา วาปารี โฮแว คุร สับดี โก ปายดา ||๓||    
     
 สตัคุร เซเวแอ แซ่ฮจัยฺ อนนัดา ||  ฮิรแด อาย  วธุา โควนิดา ||  แซ่ห์เย  ปะกตั กเร เดน็ ราตี อาเป   ปะกตั กรายดา 
||๔||  สตัคุร เต วชุิเร ตินี ดุค ปายอา ||  อนัเดน็ มารีแอห์้ ดุค สบายอา ||  มทัเท กาเล แม่ฮลั นา ปาแวห์ ดุค ฮี เวจ็ ดุค 
ปายดา ||๕||  สตัคุร เซแวห์่ เซ วดัป่ากี ||  แซ่ฮจัยฺ ป๋าย สจัจี เลว็ ลากี ||  สจัโจ สัจ กมาแวห์่ สดั ฮี สัจแจ เมล มิลายดา 
||๖||  ยสิ โน สัจจา เดย ์โซ ปาเอ ||  อนัตรั สาจ ปะรัม จุกาเอ ||  สัจ สัจแจ กา อาเป   ดาตา ยสิ เดแว โซ สจั ปายดา 
||๗||  อาเป   กรัตา ซภันา กา โซอี ||  ยสิ โน อาป บุฉ่าเอ บูแฉ่ โกอี ||  อาเป   บคัเซ เด วเดอาอี อาเป   เมล มิลายดา 
||๘||  ห่อแม กรัเดอา ยนมั กวายอา ||  อาแก โม่ห์ นา จูแก มายอา ||  อะแก ยมักาล เลคา เลแว เยว็ เตล็ ก่าณี ปีรายดา 
||๙||  ปูแร ปาก คุร เซวา โฮอี ||  นะดรั กเร ตา เซเว โกอี ||  ยมักาล เตส็ เนร นา อาแว   แม่ฮลั สจัแจ ซุค ปายดา ||๑o||  
เตน็ ซุค ปายอา โย ตุตถฺ ป่าเอ ||  ปูแร ปาก คุร เซวา ลาเอ ||  เตแร หทั แฮ ซภั วเดอาอี ยสิ เดแวห์่ โซ ปายดา ||๑๑||  
อนัดรั ปัรกาซ คุรู เต ปาเอ ||  นาม ปะดารัท มนั วซาเอ ||  กิอาน รตนั สดา กทั จานณั อเกอาน อนัเถรฺ  กวายดา 
||๑๒||  อเกอานี อนัเถ่ ดูแย ลาเก ||  เบน็ ปาณี ดุบ มูเอ อป่าเก ||  จลัเดอา กัร๋ ดรั นะดรั นา อาแว   ยมั ดรั บาถ่า ดุค 
ปายดา ||๑๓||  เบน็ สตัคุร เซเว มุกตั นา โฮอี ||  กิอานี ติอ่านี ปูโช่ห์ โกอี ||  สัตคุร เซเว เตส็ มิแล วเดอาอี ดรั สจัแจ 
โซ่ภา ปายดา ||๑๔||  สตัคุร โน เซเว เตส็ อาป มิลาเอ ||  มมัตา กาท สจั เลว็ ลาเอ ||  สดา สจั วณัแยห์่ วาปารี นาโม 
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ล่าฮา ปายดา ||๑๕||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา ||  สบดั มแร โซอี ยนั มุกตา ||  นานกั นาม วสัแซ มนั อนัตรั นาโม นาม 
ติอ๋ายดา ||๑๖||๕||๑๙||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  โย ตุตถฺ กรัณา โซ กรั ปายอา ||  ป่าเณ เวจ็ โก วริะลา อายอา  ||  ป่าณา 
มนัเน โซ ซุค ปาเอ ป่าแณ เวจ็ ซุค ปายดา ||๑||  คุรมุข เตรา ป่าณา ป่าแว ||  แซ่ห์เย  ฮี ซุค สจั กมาแว ||  ป่าเณ โน 
โลแจ บโฮเตรี อาปณา ป่าณา อาป มนายดา ||๒||  เตรา ป่าณา มนัเน โซ มิแล ตุตถฺ อาเอ ||    
     
 ยสิ ป่าณา ป่าแว โซ ตุแฉ่ห์ สมาเอ ||  ป่าเณ เวจ็ วดัดี วเดอาอี ป่าณา กิแซห์ กรายดา ||๓||  ยา เตส็ ป่าแว ตา คุรู มิลาเอ 
||  คุรมุข นาม ปะดารัท ปาเอ ||  ตุตถฺ อาปแณ    ป่าแณ ซภั สริสทฺ อุปาอี  ยสิ โน ป่าณา เดห์้ เตส็ ป่ายดา ||๔||  มนัมุค 
อั้นถฺ กเร จตุราอี ||  ป่าณา นา มนัเน บฮุต ดุค ปาอี ||  ป่ัรเม ปู่ ลา อาแว   ยาเอ กัร๋ แม่ฮลั นา กบัฮู ปายดา ||๕||  สตัคุร 
เมเล เด วเดอาอี ||  สตัคุร กี เซวา ตุ๋ร พรุมาอี ||  สตัคุร เซเว ตา นาม ปาเอ นาเม ฮี ซุค ปายดา ||๖||  ซภั นาโวห์ อุปแย 
นาโวห์ ชีแย ||  คุร กิรปา เต มนั ตนั ป่ีแย ||  รัสนา นาม ติอ๋าเอ รัส ป่ีแย รัส ฮี เต รัส ปายดา ||๗||  แม่ห์แล อนัดรั 
แม่ฮลั โก ปาเอ ||  คุร แก สบดั สจั จิต ลาเอ ||  ยสิ โน สจั เดย ์โซอี สจั ปาเอ สจัเจ สจั มิลายดา ||๘||  นาม วซิาร มนั 
ตนั ดุค ปายอา ||  มายอา โม่ห์ ซภั โรค กมายอา ||  เบน็ นาแว มนั ตนั แฮ กสุที นรัเก วาซา ปายดา ||๙||  นาม รัตเต 
เตน็ นิรมลั เดฮ้า ||  นิรมลั หนัซา สดา ซุค เน่ฮา ||  นาม สล่าห์ สดา ซุค ปายอา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายดา ||๑o||  ซภั โก 
วณจัยฺ กเร วาปารา ||  เวณ็ นาแว ซภั โตทา ซนัซารา ||  นาโก อายอา  นาโก ยาซี เวณ็ นาแว ดุค ปายดา ||๑๑||  ยสิ โน 
นาม เดย ์โซ ปาเอ ||  คุร แก สบดั ฮรั มนั วซาเอ ||  คุร กิรปา เต นาม วสัเซอา กทั อนัตรั นาโม นาม ติอ๋ายดา ||๑๒||  
นาแว โน โลแจ เยตี ซภั อาอี  ||  เนา ตินา มิแล ตุ๋ร ปุรับ กมาอี ||  ยนีิ เนา ปายอา เซ วดัป่ากี คุร แก สบดั มิลายดา 
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||๑๓||  กายอา โกท อตั อปารา ||  เตส็ เวจ็ แบห์้ ปรัภ กเร วจีารา ||  สจัจา นิเอา สจัโจ วาปารา เน่ห์จลั วาซา ปายดา 
||๑๔||  อนัตรั กัร๋ บงัเก ทาน โซฮายอา ||  คุรมุข วริะแล กิแน ทาน ปายอา ||  เอต็ ซาท นิบแฮ ซาล่าเฮ      สจัเจ ฮรั 
สจัจา มนั วซายดา ||๑๕||  เมแร กรัแต เอก็ บณตั บณาอี ||  เอส็ เดฮี้ เวจ็ ซภั วทั ปาอี ||  นานกั นาม วณัแยห์่ รังค ์ราเต 
คุรมุข โก นาม ปายดา ||๑๖||๖||๒o||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  กายอา กนัจนั สบดั วจีารา ||  ติแท ฮรั วสัแซ ยสิ ดา อนัตฺ นา 
ปาราวารา ||  อนัเด็น ฮรั เซเวโฮ สจัจี บาณี ฮรั ญีโอ สบดั มิลายดา ||๑||    
     
 ฮรั เจแตห์ เตน็ บลัฮาแร เยา ||  คุร แก สบดั เตน็ เมล มิเลา ||  เตน็ กี ตู๋ร ลาอี มุค มสัตกั สตัซงัคตั แบห์้ คุณ กายดา 
||๒||  ฮรั เก คุณ กาวา เย ฮรั ปรัภ ป่าวา ||  อนัตรั ฮรั นาม สบดั สุห่าวา ||  คุรบาณี จะโฮ่ กนุดี สุณีแอ ซาแจ นาม 
สมายดา ||๓||  โซ ยนั ซาจา เย อนัตรั ป่าเล || คุร แก สบดั ฮรั นะดรั นิฮาเล ||  กิอาน อนัยนั ปาเอ คุร สบัดี นดัรี 
นะดรั มิลายดา ||๔||  วดัแด ปาก เอห์้ สะรีร ปายอา ||  มาณสั ยนมั สบดั จิต ลายอา ||  เบน็ สบัแด ซภั อั้นถฺ อนัเถ่รา 
คุรมุข กิแซห์ บุฉ่ายดา ||๕||  เอก็ กิต อาเอ ยนมั กวาเอ ||  มนัมุค ลาเก ดูแย ป่าเอ ||  เอห์้ เวลา เพร็ หาท นา อาแว   ปัก 
คิเซแอ ปัชตายดา ||๖||  คุร แก สบดั ปวติตรึ สะรีรา  ||  เตส็ เวจ็ วสัแซ สัจ คุณี กะฮีรา ||  สัจโจ สจั เวแค ซภั ทาอี สจั 
ซุณ      มนั วซายดา ||๗||  ห่อแม กะณตั คุร สบดั นิวาเร ||  ฮรั ญีโอ ฮิรแด รัคโคห์ อุร ต่าเร ||  คุร แก สบดั สดา 
ซาล่าเฮ      เมล็ ซาเจ ซุค ปายดา ||๘||  โซ เจเต ยสิ อาป เจตาเอ ||  คุร แก สบดั วสัแซ มนั อาเอ ||  อาเป   เวแค อาเป   
บูแฉ่ อาแป อาป สมายดา ||๙||  เยน็ มนั เวจ็ วทั ปาอี โซอี ยาแณ ||  คุร แก สับเด อาป ปะชาแณ ||  อาป ปะชาแณ 
โซอี ยนั นิรมลั บาณี สบดั สุณายดา ||๑o||  เอห์้ กายอา ปวติ แฮ สะรีร ||  คุร สบัดี เจแต คุณี กะฮีร ||  อนัเดน็ คุณ 
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กาแว รังค ์ราตา คุณ แกห์้ คุณี สมายดา ||๑๑||  เอห์้ สะรีร ซภั มูล แฮ มายอา ||  ดูแย ป๋าย ปะรัม ปุหลายอา ||  ฮรั นา 
เจแต สดา ดุค ปาเอ เบน็ ฮรั เจเต ดุค ปายดา ||๑๒||  เย สตัคุร เซเว โซ ปัรวาณ ||  กายอา หนัสฺ นิรมลั ดรั สัจแจ ยาณ 
||  ฮรั เซเว ฮรั มนั วซาเอ โซ่แฮ ฮรั คุณ กายดา ||๑๓||  เบน็ ป่ากา คุร เซเวอา นา ยาย ||  มนัมุค ปู่ เล โมย บิลลาย ||  ยนิ 
โก นะดรั โฮแว คุร เกรี ฮรั ญีโอ อาป มิลายดา ||๑๔||  กายอา โกท ปะเก หทันาเล ||  คุรมุข เลแว วสัตฺ สมาเล ||  ฮรั 
กา นาม ติอ๋าย เดน็ ราตี อูตมั ปัดว ีปายดา ||๑๕||  อาเป   สัจจา แฮ ซุคดาตา ||  ปูเร คุร แก สบดั ปะชาตา ||  นานกั 
นาม สล่าเฮ ซาจา ปูแร ปาก โก ปายดา ||๑๖||๗||๒๑||    
     
 มารู แม่ห์ลา ๓ ||  นิรังการ อาการฺ อุปายอา   ||  มายอา โม่ห์ หุกมั บณายอา ||  อาเป   เคลฺ กเร ซภั กรัตา ซุณ      ซาจา 
มนั วซายดา ||๑||  มายอา มาอี ตแร คุณ ปัรสูต ยมายอา ||  จาเร เบด บรัมห์เม โน พรุมายอา ||  วเร่ห์ ม่าห์ วาร ทิตี กรั 
เอส็ ญกั แม่ห์ โซ่ฉ่ี ปายดา ||๒||  คุร เซวา เต กรัณี ซาร ||  ราม นาม ราโค่ห์ อุร ต๋าร ||  คุรบาณี วรัตี ญกั อนัตรั เอส็ 
บาณี เต ฮรั นาม ปายดา ||๓||  เวด ปแร อนัเดน็ วาด สมาเล ||  นาม นา เจแต บะถ่า ยมักาเล ||  ดูแย ป๋าย สดา ดุค 
ปาเอ ตแร คุณ ปะรัม ปุหลายดา ||๔||  คุรมุข เอกสั เซ็ว เลว็ ลาเอ ||  ตริบิตถฺ มนัซา มแน่ห์ สมาเอ ||  ซาแจ สบดั สดา 
แฮ มุกตา มายอา โม่ห์ จุกายดา ||๕||  โย ตุ๋ร ราเต เซ ฮุณ ราเต ||  คุร ปัรซาดี แซ่ห์เย  มาเต ||  สตัคุร เซว สดา ปรัภ 
ปายอา อาแป อาป มิลายดา ||๖||  มายอา โม่ห์ ปะรัม นา ปาเอ ||  ดูแย ป๋าย ลกา ดุค ปาเอ ||  ซู่ฮา รังค ์เดน็ โทเร โฮแว 
เอส็ ยาเด บิลมั นา ลายดา ||๗||  เอห์้ มนั แป๋ ป๋าย รังกาเอ ||  เอต็ รังค ์ซาเจ ม่าเฮ สมาเอ ||  ปูแร ปาก โก เอห์้ รังค ์
ปาเอ คุรมะตี รังค ์จรายดา ||๘||  มนัมุค บฮุต กเร อภิมาน ||  ดรักา้ห์ กบั ฮี นา ปาแว มาน ||  ดูแย ลาเก ยนมั กวายอา 



1129 

เบน็ บูเฉ่ ดุค ปายดา ||๙||  เมแร ปรัภ อนัดรั อาป ลุกายอา ||  คุร ปัรซาดี ฮรั มิแล มิลายอา ||  สจัจา ปรัภ สจัจา 
วาปารา นาม อโมลกั   ปายดา ||๑o||  เอส็ กายอา กี กีมตั กิแน นา ปาอี ||  เมแร ธากรุ เอห์้  บณตั บณาอี ||  คุรมุข 
โฮแว โซ กายอา โซแถ่ อาแปห์ อาป มิลายดา ||๑๑||  กายอา เวจ็ โตทา กายอา เวจ็ ล่าฮา ||  คุรมุข โคเย เวปัรวา่ฮา ||  
คุรมุข วณจัยฺ สดา ซุค ปาเอ แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ มิลายดา ||๑๒||  สจัจา แม่ฮลั สัจเจ ปันด่ารา ||  อาเป   เดแว เดวณัฮารา ||  
คุรมุข ซาล่าเฮ      ซุคดาเต มนั เมเล กีมตั ปายดา ||๑๓||  กายอา เวจ็ วสัตฺ กีมตั นฮี ปาอี ||  คุรมุข อาเป   เด วเดอาอี ||  
ยสิ ดา หทั โซอี วทั ยาแณ คุรมุข เดย ์นา ปะโชตายดา ||๑๔||  ฮรั ญีโอ ซภั แม่ห์ รเฮอา สมาอี ||  คุร ปัรซาดี ปายอา 
ยาอี ||  อาเป   เมล มิลาเอ อาเป   สบัเด แซ่ฮจัยฺ สมายดา ||๑๕||    
     
 อาเป   สจัจา สบดั มิลาเอ ||  สบัเด วโิจห์ ปะรัม จุกาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี นาเม ฮี ซุค ปายดา ||๑๖||๘||๒๒||  
มารู แม่ห์ลา ๓ ||  อะกมั อะโกจรั เวปัรวา่เฮ ||  อาเป   เมฮรัวาน อะกมั อท่าเฮ ||  อปัร โกย นา สะแก  เตส็ โน คุร 
สบัดี เมลายอา ||๑||  ตุตถฺโน เซแวห์่ โย ตุตถฺ ป่าแวห์่ ||  คุร แก สบัเด สจั สมาแวห์่ ||  อนัเดน็ คุณ รแวห์่ เดน็ ราตี 
รัสนา ฮรั รัส ป่ายอา ||๒||  สบดั มแร่ห์ เซ มรัณ สวาแรห์ ||  ฮรั เก คุณ ฮิรแด อุร ต่าแรห์ ||  ยนมั สพลั ฮรั จรัณี ลาเก 
ดูยา เป๋า จุกายอา ||๓||  ฮรั ญีโอ เมเล อาป มิลาเอ ||  คุร แก สบัเด อาป กวาเอ ||  อนัเดน็ สดา ฮรั ปักตี ราเต เอส็ ญกั 
แม่ห์ ล่าฮา ปายอา ||๔||  เตเร คุณ กฮ่า แม แกฮ้ณั นา ยาอี ||  อนัตฺ นา ปารา กีมตั นฮี ปาอี ||  อาเป   ดยัอา กเร 
ซุคดาตา คุณ แม่ห์ คุณี สมายอา ||๕||  เอส็ ญกั แม่ห์ โม่ห์ แฮ ปาซารา ||  มนัมุค อเกอานี อั้นถฺ อนัถ่ารา ||  ตัน่แถ่ 
ต่าวตั ยนมั กวายอา เบน็ นาแว ดุค ปายอา ||๖||  กะรัม โฮแว ตา สตัคุร ปาเอ ||  ห่อแม แมลฺ สบดั ยลาเอ ||  มนั นิรมลั 



1130 

กิอาน รตนั จานณั อเกอาน อนัเถรฺ  กวายอา ||๗||  เตเร นาม อเนก  กีมตั นฮี ปาอี ||  สจั นาม ฮรั ฮิรแด วซาอี ||  กีมตั 
กอณ กเร ปรัภ เตรี ตู อาเป   แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||๘||  นาม อโมลกั   อะกมั อปารา ||  นา โก โฮอา โตลณัฮารา ||  อาเป   
โตเล โตลฺ โตลาเอ คุร สับดี เมล โตลายอา ||๙||  เซวกั เซแวห์่ กแร่ห์ อรัดาส ||  ตู อาเป   เมล บฮาแล่ห์ ปาส ||  ซภันา 
ยอีา กา ซุคดาตา ปแูร กะรัม ติอ๋ายอา ||๑o||  ยตั สตั ซนัยมั      เย สจั กมาแว ||  เอห์้ มนั นิรมลั เย ฮรั คุณ กาแว ||  เอส็ 
บิค แม่ห์ อมัฤต ปราปัต โฮแว ฮรั ญีโอ เมเร ป่ายอา ||๑๑||  ยสิ โน บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ ||  ฮรั คุณ กาแว อนัดรั ซู่แฉ่ ||  
ห่อแม เมรา ธาก รฮาเอ แซ่ห์เย  ฮี สจั ปายอา ||๑๒||  เบน็ กรัมา โฮรฺ พิแร กะเนรี ||  มรั มรั ยาํแม จุแก นา เพรี ||  บิค 
กา ราตา บิค กมาแว ซุค นา กบัฮู ปายอา ||๑๓||  บฮุเต เป๋ค กเร เปคถ่ารี ||  เบน็ สบัแด ห่อแม กิแน นา มารี ||  ยวีตั 
มแร ตา มุกตั ปาเอ สจัแจ นาย สมายอา ||๑๔||  อเกอาน ตริสนา เอส็ ตะแนห์ ยลาเอ ||    
     
 เตส็ ดี บูแฉ่ เย คุร สบดั กมาเอ ||  ตนั มนั ซีตลั กโรถ นิวาเร ห่อแม มาร สมายอา ||๑๕||  สจัจา ซาฮิบ สจัจี วเดอาอี ||  
คุร ปัรซาดี วริะแล ปาอี ||  นานกั เอก กะแฮ เบนนัตี นาเม นาม สมายอา ||๑๖||๑||๒๓||  มารู แม่ห์ลา ๓ ||  นดัรี ปักตา 
แล่ห์ มิลาเอ ||  ปะกตั สล่าฮนั สดา เลว็ ลาเอ ||  ตอ ซรัณาอี อุบแร่ห์ กรัเต อาเป   เมล มิลายอา ||๑||  ปูแร สบดั ปะกตั 
โซฮาอี ||  อนัตรั ซุค เตแร มนั ป่าอี ||  มนั ตนั สจัจี ปักตี ราตา สจัเจ เซ็ว จิต ลายอา ||๒||  ห่อแม เวจ็ สดั ยแล สะรีรา  
||  กะรัม โฮแว เป่เท คุร ปูรา ||  อนัตรั อเกอาน สบดั บุฉ่าเอ สตัคุร เต ซุค ปายอา ||๓||  มนัมุค อนัถ่า อั้นถฺ กมาเอ ||  
บโฮ่ ซนักทั โยนี ปัรหม่าแอ ||  ยมั กา เยวรา กะเด นา กาแท อนัเต บโฮ่ ดุค ปายอา ||๔||  อาวณั ยาณา สบดั นิวาเร ||  
สจั นาม รัคแค อุร ต่าเร ||  คุร แก สบดั มแร มนั มาเร ห่อแม ยาย สมายอา ||๕||  อาวณั ยาแณ ปะรัจยฺ วโิกอี ||  เบน็ 
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สตัคุร เทร็ โกย นา โฮอี ||  อนัตรั โยต สบดั ซุค วสัเซอา โยตี โยต มิลายอา ||๖||  ปันจฺ ดูต จิตแวห์ วกิารา ||  มายอา 
โม่ห์ กา เอห์้ ปซารา ||  สตัคุร เซเว ตา มุกตั โฮแว ปันจฺ ดูต วสั อายอา  ||๗||  บาจฉฺ คุรู แฮ โม่ห์ กบุารา ||  เพร็ เพร็ 
ดุแบ วาโร วารา ||  สตัคุร เป่เท สจั ดริราเอ สจั นาม มนั ป่ายอา ||๘||  ซาจา ดรั ซาจา ดรัวารา ||  สจัเจ เซแวห์่ สบดั 
เปอารา ||  สจัจี ตุ๋น สจัเจ คุณ กาวา สจัเจ ม่าเฮ สมายอา ||๙||  กะแร อนัดรั โก กัร๋ ปาเอ ||  คุร แก สบัเด แซ่ฮจัยฺ 
สุผา่เอ ||  โอแท โศก วโิยก นา เวอาแป แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||๑o||  ดูแย ป๋าย ดุสทา กา วาซา ||  ป่อเด พิแร่ห์ 
บโฮ่ โม่ห์ เปอาซา ||  กซุงัคตั บะแฮ สดา ดุค ปาแวห์ ดุโค ดุค กมายอา ||๑๑||  สตัคุร บาโฉ่ห์ ซงัคตั นา โฮอี ||  เบน็ 
สบัเด ปาร นา ปาเอ โกอี ||  แซ่ห์เย  คุณ รแวห์่ เดน็ ราตี โยตี โยต มิลายอา ||๑๒||  กายอา บิรัค ปังคี เวจ็ วาซา ||  
อมัฤต จุแกห์ คุร สบดั นิวาซา ||  อุแดห์  นา มูเล นา อาแวห์่ นา ยาฮี นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา ||๑๓||  กายอา โซแถ่ห์ 
สบดั วจีาแร่ห์ ||  โม่ห์ ธะกอรี ปะรัม นิวาแร่ห์ ||  อาเป   กริปา กเร ซุคดาตา อาเป   เมล มิลายอา ||๑๔||    
     
 สดั ฮี เนแร ดูรฺ นา ยาโณห์ ||  คุร แก สบดั นยกี ปะชาโณห์ ||  บิกแซ กมลั กิรัณ ปัรกาแซ ปัรกทั กรั เดคายอา ||๑๕||  
อาเป   กรัตา สจัจา โซอี ||  อาเป   มาร ยวีาเล อวรฺั นา โกอี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี อาป กวาย ซุค ปายอา 
||๑๖||๒||๒๔||     
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๔       เอก โองการ สัตคุร ปัรสาด ||    
 สจัจา อาป สวารัณฮารา ||  อวรั นา ซูฉสั บีย ีการา ||  คุรมุข สจั วสัแซ กทั อนัตรั แซ่ห์เย  สจั สมาอี เฮ ||๑||  ซภันา 
สจั วสัแซ มนั ม่าฮี ||  คุร ปัรซาดี แซ่ฮจัยฺ สมาฮี ||  คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปายอา คุร จรัณี จิต ลาอี เฮ ||๒||  สตัคุร แฮ 
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กิอาน สตัคุร แฮ ปูญา ||  สตัคุร เซว ีอวรฺั นา ดูยา ||  สตัคุร เต นาม รตนั ตัน๋ ปายอา สตัคุร กี เซวา ป่าอี เฮ ||๓||  เบน็ 
สตัคุร โย ดูแย ลาเก ||  อาแวห์่ ยา่เฮ ปะหราํ มแร่ห์ อป่าเก ||  นานกั เตน็ กี เพร็ กตั โฮแว เย คุรมุข รแฮ่ ซรัณาอี เฮ 
||๔||  คุรมุข ปรีต สดา แฮ ซาจี ||  สัตคุร เต มาโก นาม อะยาจี ||  โฮโอ ดยัอาล กริปา กรั ฮรั ญีโอ รัค เลโวห์่ คุร 
ซรัณาอี เฮ ||๕||  อมัฤต รัส สตัคุรู   จุอายอา ||  ดสัแว ดุอาร ประกทั โฮย อายอา  ||  แตห์้ อนัฮดั สบดั วแยห์่ ตุ๋น บาณี 
แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมาอี เฮ ||๖||  ยนิ โก กรัแต ตุ๋ร เลค็ ปาอี ||  อนัเดน็ คุร คุร กะรัต วฮิาอี ||  เบน็ สัตคุร โก ซ่ีแฉ่ น่าฮี 
คุร จรัณี จิต ลาอี เฮ ||๗||  ยสิ ป่าแว เตส็ อาเป   เดย ์||  คุรมุข นาม ปะดารัท เลย ์||  อาเป   กริปา กเร นาม เดแว นานกั 
นาม สมาอี เฮ ||๘||  กิอาน รตนั มนั ปัรกทั เป่ยอา ||  นาม ปะดารัท แซ่ห์เย  เลยอา ||  เอห์้ วเดอาอี คุร เต ปาอี สตัคุร 
โก สดั บลั ยาอี เฮ ||๙||  ปรักเทอา ซูร เน็ส มิเทอา อนัเถ่อารา ||  อเกอาน มิเทอา คุร รตนั อปารา ||  สตัคุร กิอาน รตนั 
อตั ป่ารี กะรัม มิแล ซุค ปาอี เฮ ||๑o||  คุรมุข นาม ปรักที แฮ โซย ||  จะโฮ่ ยกุ นิรมลั หะชา โลย ||  นาเม นาม รัตเต 
ซุค ปายอา นาม รเฮอา เลว็ ลาอี เฮ ||๑๑||  คุรมุข นาม ปราปัต โฮแว ||  แซ่ห์เย  ยาแก แซ่ห์เย  โซแว ||    
     
 คุรมุข นาม สมาย สมาแว นานกั นาม ติอ๋าอี เฮ ||๑๒||  ปักตา มุค อมัฤต แฮ บาณี ||  คุรมุข ฮรั นาม อาค วคาณี ||  ฮรั 
ฮรั กะรัต สดา มนั บิกแซ ฮรั จรัณี มนั ลาอี เฮ ||๑๓||  ฮมั มูรัค อเกอาน กิอาน กิช น่าฮี ||  สตัคุร เต สมจัฉฺ  ปรี มนั 
ม่าฮี ||  โฮโอ ดยัอาล กริปา กรั ฮรั ญีโอ สตัคุร กี เซวา ลาอี เฮ ||๑๔||  เยน็ สตัคุร ยาตา เตน็ เอก ปะชาตา ||  ซรัเบ 
เราว ์รเฮอา ซุคดาตา ||  อาตมั   จีน ปะรัม ปัด ปายอา เซวา สุรัต สมาอี เฮ ||๑๕||  ยนิ โก อาด มิลี วเดอาอี ||  สตัคุร 
มนั วสัเซอา เลว็ ลาอี ||  อาป มิเลอา ญกัยวีนั ดาตา นานกั องักฺ สมาอี เฮ ||๑๖||๑||  มารู แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั อะกมั 
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อะโกจรั สดา อบินาซี ||  สบัเด เราว ์รเฮอา กทั วาซี ||  เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกอี ดาตา ฮรั ติแซห์ สะเรโวห์่ ปราณี เฮ 
||๑||  ยา โก ราแค ฮรั ราคณัฮารา || ตา โก โกย นา ซากสั มารา ||  โซ แอซา      ฮรั เซโวห์่ ซนัโตห์ ยา กี อูตมั บาณี เฮ 
||๒||  ยา ยาแป กิช กิทาอู น่าฮี ||  ตา กรัตา ป่ัรปูร สมาฮี ||  ซูเก เต พนุ ฮเรอา กีโตน ฮรั ติอ่าโวห์ โจจยฺ วดิาณี เฮ ||๓||  
โย ยอีา กี เวดนั ยาแณ ||  เตส็ ซาฮิบ แก ฮอ กรุบาแณ ||  เตส็ อาแก ยนั กรั เบนนัตี โย สรับ   ซุคา กา ดาณี เฮ ||๔||  โย 
ยแีอ กี ซาร นา ยาแณ ||  เตส็ เซ็ว กิช นา กะฮีแอ อะยาแณ ||  มูรัค เซ็ว แน่ห์ ลูจฉฺ  ปราณี ฮรั ยปัปีแอ ปัด นิรบาณี เฮ 
||๕||  นา กรั จินตฺ จินตา แฮ กรัเต ||  ฮรั เดแว ยลั ทลั ยนัตา ซภัแต ||  อะจินตฺ   ดาน เดย ์ปรัภ เมรา เวจ็ ปาทรั กีท 
ปะคาณี เฮ ||๖||  นา กรั อาส มีต สุต ป่าอี ||  นา กรั อาส กิแซ ซ่าห์ บิวฮาร กี ปราอี ||  เบน็ ฮรั นาแว โก เบลี น่าฮี ฮรั 
ยปัปีแอ ซารังคป์าณี เฮ ||๗||  อนัเดน็ นาม ยปัโปห์ บนัวารี ||  ซภั อาซา มนัซา ปูแร ทารี ||  ยนั นานกั นาม ยปัโปห์ 
เป๋าว ์คนัดนั ซุค แซ่ห์เย  แรณ วฮิาณี เฮ ||๘||  เยน็ ฮรั เซเวอา เตน็ ซุค ปายอา ||  แซ่ห์เย  ฮี ฮรั นาม สมายอา ||  โย 
สรัณ ปแร เตส็ กี ปัต ราแค ยาย ปูโช่ห์ เวด ปุราณี เฮ ||๙||  ยสิ ฮรั เซวา ลาเอ โซอี ยนั ลาแก ||  คุร แก สบดั ปะรัม ป๋อ 
ป่าแก ||  วเิจ กแร่ห์ สดา รแฮ่ อุดาซี   เยว็ กมลั รแฮ่ เวจ็ ปาณี เฮ ||๑o||    
     
 เวจ็ ห่อแม เซวา ทาย นา ปาเอ ||  ยนมั มแร เพร็ อาแว   ยาเอ ||  โซ ตปั ปูรา ซาอี เซวา โย ฮรั เมเร มนั ป่าณี เฮ ||๑๑||  
ฮอ เกอา คุณ เตเร อาคา สุอามี ||  ตู สรับ   ยอีา กา อนัตรัยามี ||  ฮอ มาโก ดาน ตุแฉ่ แป้ห์ กรัเต อนัเดน็ นาม วคาณี 
เฮ ||๑๒||  กิส ฮี โยรฺ อหงัการ โบลณั กา ||  กิส ฮี โยรฺ ดีบาน มายอา กา ||  แม ฮรั เบน็ เทก ตัร๋ อวรั นา กาอี ตู กรัเต 
ราค แม นิมาณี เฮ ||๑๓||  นิมาเณ มาณ กแร่ห์ ตุตถฺ ป่าแว ||  โฮรฺ เกตี จกัคฺ จกัคฺ อาแว   ยาแว ||  ยนิ กา ปัค กแร่ห์ ตู 
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สุอามี เตน็ กี อูปัร กลั ตุตถฺ อาณี  เฮ ||๑๔||  ฮรั ฮรั นาม ยนีิ สดา ติอ๋ายอา ||  ตินี คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา ||  เยน็ 
ฮรั เซเวอา เตน็ ซุค ปายอา เบน็ เซวา ปะโชตาณี เฮ ||๑๕||  ตู ซภั แม่ห์ วรัแตห์้ ฮรั ญกนันาท ||  โซ ฮรั ยแป ยสิ คุร 
มสัตกั หาท ||  ฮรั กี สรัณ ปัยอา ฮรั ยาปี ยนั นานกั ดาส ดะซาณี เฮ ||๑๖||๒||     
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กะลา อุปาย ตะรี เยน็ ตัร่ณา ||  กะกนั รฮายอา หุกเม จรัณา ||  อคนั อุปาย อีถนั แม่ห์ บาถ่ี โซ ปรัภ ราแค ป่าอี เฮ ||๑||  
ญีอ ์ยนัตฺ โก ริยกั ซมับาเฮ ||  กรัณ การัณ ซมัรัท อาป้าเฮ  ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา โซอี เตรา สฮาอี  เฮ ||๒||  
มาต กรัภ แม่ห์ เยน็ ปรัตปาเลอา ||  ซาส กราส โฮย ซงัค ์สมาเลอา ||  สดา สดา ยปัปีแอ โซ ปรีตมั วดัดี ยสิ วเดอาอี 
เฮ ||๓||  สุลตาน คาน กเร คิน กีเร ||  กะรีบ นิวาจยฺ กเร ปรัภ มีเร ||  กรับ นิวารัณ สรับ   สถารัณ กิช กีมตั กฮี นา ยาอี 
เฮ ||๔||  โซ ปัตวนัตา โซ ตัน่วนัตา ||  ยสิ มนั วสัเซอา ฮรั ปักวนัตา ||  มาต ปิตา สุต บนัถปั ป่าอี เยน็ เอห์้  สริสทฺ 
อุปาอี  เฮ ||๕||  ปรัภ อาเอ ซรัณา ป๋อ นฮี กรัณา ||  ซ่าถซงัคตั เน่ห์โจ แฮ ตรัณา ||  มนั บจั กะรัม อราเถ่ กรัตา เตส็ 
น่าฮี กะเด สยาอี    เฮ ||๖||  คุณ นิถาน มนั ตนั แม่ห์ รเวอา ||  ยนมั มรัณ กี โยน นา ปะเวอา ||  ดูค บินาส กีอา ซุค 
เดรา ยา ตริปัต รเฮ่ อาข่าอี เฮ ||๗||  มีต ฮมารา โซอี สุอามี ||    
     
 ทาน ทนนัตรั อนัตรัยามี ||  ซิมมรั ซิมมรั ปูรัน ปัรเมซุร จินตา กะณัต มิทาอี เฮ ||๘||  ฮรั กา นาม โกท ลคั บาฮา ||  
ฮรั ยสั กีรตนั ซงัค ์ตัน๋ ตา้ฮา ||  กิอาน คะรัก กรั กิรปา ดีนา ดูต มาเร กรั ต่าอี เฮ ||๙||  ฮรั กา ยาป ยปัโปห์ ยปั ยปัเน ||  
ยตี อาโวห์่  วโซ่ห์ กัร๋ อปัเน ||  ลคั จอราซีห์ นรัก นา เดโคห์ รสกั รสกั คุณ กาอี เฮ ||๑o||  คนัดฺ บแรห์มนัดฺ 
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อุถ่ารัณฮารา ||  อูจ อท่าห์ อะกมั อปารา ||  ยสิ โน กริปา กเร ปรัภ อปันี โซ ยนั ติแซห์ ติอ๋าอี เฮ ||๑๑||  บนัถัน่ โตรึ 
ลีเอ ปรัภ โมเล ||  กรั กิรปา กีเน กัร๋ โกเล ||  อนัฮดั รุณ จุ่ณการ แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น ซาจี การ กมาอี เฮ ||๑๒||  มนั ปัรตีต บนี 
ปรัภ เตรี ||  บินสั กอี ห่อแม มตั เมรี ||  องักีการ กีอา ปรัภ อปัแน ญกั แม่ห์ โซ่ภ โซฮาอี เฮ ||๑๓||  แย แย การ 
ยปัโปห์ ญกัดีแซ ||  บลั บลั ยาอี ปรัภ อปัเน   อีแซ ||  เตส็ เบน็ ดูยา อวรฺั นา ดีแซ เอกา ยกตั สบาอี  เฮ ||๑๔||  สตั สตั 
สตั ปรัภ ยาตา ||  คุร ปัรสาด สดา มนั ราตา ||  ซิมมรั ซิมมรั ยแีวห์ ยนั เตเร เอกงัการ สมาอี เฮ ||๑๕||  ปะกตั ยนา กา 
ปรีตมั เปอารา ||  ซภัแภ อุถ่ารัณ  คซมั ฮมารา ||  ซิมมรั นาม ปุนนี ซภั อิชา ยนั นานกั แปจยฺ รคาอี เฮ ||๑๖||๑||    
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซงักี โยกี นารฺ ลปัทาณี ||  *อุรัจฉฺ รฮี รังค ์รัส มาณี ||  กิรัต ซนัโญกี เป๋ย อิกะตรา  กรัเต โปคค ์บิลาซา เฮ ||๑||  โย 
เป็ร กแร โซ ตัน๋ ตตั มาแน ||  เป็ร ตะแนห์ ซีการ รัคแค ซงักาแน ||  เมล็ เอกตัตรึ วแซ่ห์ เดน็ ราตี ปเร็ว เด ตะแนห์ 
ดิลาซา เฮ ||๒||  ตัน๋ มาแก ปเร็ว บโฮ่ เบถ็ ต่าแว ||  โย ปาแว โซ อาณ ดิคาแว ||  เอก วสัตฺ โก โปฮจั นา ซาแก ตัน๋ 
แร่ห์ตี ปูค เปอาซา เฮ ||๓||  ตัน๋ กแร บิโน โดอู กรั โยแร ||  ปริอา ปัรเดส นา ยาโฮ วโซ่ห์ กัร๋ โมแร ||  แอซา      
บณจัยฺ กแร่ห์ กแร่ห์ ป่ีตรั เยต็ อุตแร ปูค เปอาซา เฮ ||๔||  สกัเล กะรัม ตะรัม ยกุ ซ่าถ่า ||  เบน็ ฮรั รัส ซุค เตล็ นฮี 
ลาถ่า ||  ไป๋ กริปา นานกั สตัซงัเค ตอ ตัน๋ เป็ร อนนัดฺ อุลาซา เฮ ||๕||    
     
 ตัน๋ อนัถ่ี    เป็ร จปัปัล เซอานา ||  ปันจฺ ตตั กา รจนั รจานา ||  ยสิ วครั โก ตุม อาเอ โฮ โซ ปายโอ สตัคุร ปาซา เฮ 
||๖||  ตัน๋ กะแฮ ตู วสั แม นาเล ||  ปริแอ ซุควาซี บาล กปุาเล ||  ตุแฉ่ บินา ฮอ กิต ฮี นา เลแค วจนั เดห์้ โฉด นา ยาซา 
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เฮ ||๗||  เป็ร กะเฮอา ฮอ หุกมี  บนัดา ||  โอห์้ ป่าโร ธากรุ ยสิ กาณ นา ชนัดา ||  ยจิรั ราแค ติจรั ตุม ซงัค ์แร่ห์ณา ยา 
สะเด ตา อูฐ ซิถ่าซา เฮ ||๘||  โย ปริแอ บจนั กะเฮ ตัน๋ ซาเจ ||  ตัน๋ กะชู นา ซมัแฉ่ จนัจลั กาเจ ||  บฮุร บฮุร เป็ร ฮี 
ซงัค ์มาแก โอห์้ บาต ยาแน กรั ห่าซา เฮ ||๙||  อาอี  อาเกอา ปิโรห์ บุลายอา ||  นา ตัน๋ ปุชี นา มตา ปะกายอา ||  อูฐ 
ซิถ่ายโอ ชูทรั มาที เดค นานกั มิทนั โมห่าซา เฮ ||๑o||  เร มนั โล่บี ซุณ      มนั เมเร ||  สตัคุร เซว เดน็ ราต สเดเร ||  
เบน็ สตัคุร ปัจ มูเอ ซากตั นิกเุร กลั ยมั พาซา เฮ ||๑๑||  มนัมุค อาแว   มนัมุค ยาแว ||  มนัมุค เพร็ เพร็ โจทา คาแว ||  
ยติเน นรัก เซ มนัมุค โป่แก คุรมุข เลป นา มาซา เฮ ||๑๒||  คุรมุข โซย เย ฮรั ญีโอ ป่ายอา ||  เตส็ กอณ มิทาแว เย 
ปรัภ แปห์รายอา ||  สดา อนนัดฺ กเร อานนัดี ยสิ ศิรเปา     ปัยอา กลั คาซา เฮ ||๑๓||  ฮอ บลัฮารี สัตคุร ปูเร ||  สรัณ เก 
ดาเต บจนั เก ซูเร ||  แอซา      ปรัภ มิเลอา ซุคดาตา วชุิร นา กตั ฮี ยาซา เฮ ||๑๔||  คุณ นิถาน กิช กีม นา ปาอี ||  กทั 
กทั ปูร รเฮโอ ซภั ธาอี ||  นานกั สรัณ ดีน ดุค ป่ันยนั ฮอ เรณ เตเร โย ดาซา เฮ ||๑๕||๑||๒||    
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กแร อนนัดฺ อนนัดี เมรา ||  กทั กทั ปูรัน ศิร ศิแรห์ นิเบรา ||  ศิร ซาฮา แก สจัจา ซาฮิบ อวรฺั น่าฮี โก ดูยา เฮ ||๑||  
ฮรัควนัตฺ อานนัตฺ ดยัอาลา ||  ประกทั รเฮโอ ปรัภ สรับ   อุยาลา ||  รูป กเร กรั เวแค วกิแซ อาเป   ฮี อาป ปูญา เฮ ||๒||  
อาเป   กดุรัต กเร วจีารา ||  อาเป   ฮี สัจ กเร ปซารา ||  อาเป   เคลฺ คิลาแว เดน็ ราตี อาเป   ซุณ      ซุณ      ป่ียา เฮ ||๓||  
ซาจา ตะคตั สจัจี ปาตซ่าฮี ||  สจั คยนีา ซาจา ซาฮี ||    
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 อาเป   สจั ต่าเรโอ ซภั ซาจา สจัเจ สจั วรัตียา เฮ ||๔||  สจั ตะปาวสั สจัเจ เกรา ||  ซาจา ทาน สดา ปรัภ เตรา ||  สจัจี 
กดุรัต สจัจี บาณี สัจ ซาฮิบ ซุค กียา เฮ ||๕||  เอโก อาป ตูแฮ วดั รายา ||  หุกมั สจัเจ แก ปูเร กายา ||  อนัตรั บา้ฮรั ซภั 
กิช ยาแณ อาเป   ฮี อาป ปะตียา เฮ ||๖||  ตู วดั รซีอา ตู วดั โป่กี ||  ตู นิรบาณ ตูแฮ ฮี โยกี ||  สรับ   ซูค แซ่ฮจัยฺ กัร๋ 
เตแร อเมว็ เตรี ดริสทียา เฮ ||๗||  เตรี ดาต ตุแฉ่ เต โฮแว ||  เดห์้ ดาน ซภัแซ ยนัตฺ โลแอ ||  โตท นา อาแว   ปูร 
ปันด่าแร ตริปัต รเฮ่ อาข่ียา เฮ ||๘||  ยาแจห์ เซ็ถ ซาเถก็ บนัวาซี ||  ยาแจห์ ยตี สตี  ซุควาซี ||  เอก็ ดาตาร สกลั แฮ 
ยาเจก็ เดห์้ ดาน สริสทียา เฮ ||๙||  กแร่ห์ ปะกตั อรั รังค ์อปารา ||  คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา ||  ป่าโร โตลฺ เบอนัตฺ 
สุอามี หุกมั มนั ปักตียา เฮ ||๑o||  ยสิ เดห์้ ดะรัส โซอี ตุตถฺ ยาแณ ||  โอห์้ คุร แก สบดั สดา รังค ์มาแณ ||  จตุร สะรูป    
เซอาณา โซอี โย มนั เตแร ป่าวยีา เฮ ||๑๑||  ยสิ จีต อาแวห์่ โซ เวปัรวา่ฮา ||  ยสิ จีต อาแวห์่ โซ ซาจา ซาฮา ||  ยสิ จีต 
อาแวห์่ เตส็ ป๋อ เกฮ้า อวรฺั กฮ่า กิช กียา เฮ ||๑๒||  ตริสนา บูฉ่ี อนัตรั ธนัฎา ||  คุร ปูแร แล ตูทา กั้นดา ||  สุรัต สบดั 
ริด อนัตรั ยากี อเมว็ โจ๋ล โจ๋ล ปียา เฮ ||๑๓||  มแร น่าฮี สดั สดั ฮี ยแีว ||  อมรั เป่ยอา อบินาซี ทีแว ||  นา โก อาแว   
นา โก ยาแว คุร ดูรฺ กีอา ป่ัรมียา เฮ ||๑๔||  ปูเร คุร กี ปูรี บาณี ||  ปูแร ลากา ปูเร ม่าเฮ สมาณี  ||  จะเเร สวายอา เน็ต 
เน็ต รังกา กะแท น่าฮี โตลียา เฮ ||๑๕||  บาร่าห์ กนัจนั ซุถ กรายอา ||  นะดรั สะราพ วนันี สจัรายอา ||  ปะรัค คยาแน 
ปายอา สะราพี  เพร็ น่าฮี ตาอียา เฮ ||๑๖||  อมัฤต นาม ตุมารา สุอามี ||  นานกั ดาส สดา กรุบานี ||  ซนัตฺซงัค ์มฮ่า ซุค 
ปายอา เดค ดรัซนั เอห์้ มนั ป่ียา เฮ ||๑๗||๑||๓||    
 มารู แม่ห์ลา ๕ โซลเฮ         เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 คุร โคปาล คุร โควนิดา ||  คุร ดยัอาล สดา บคัซินดา ||  คุร ซาสตึ ซิมรัต คทั กรัมา คุร ปวติตรึ อสัทานา เฮ ||๑||    
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 คุร ซิมรัต   ซภั เกล็วคิ นาแซ่ห์ ||  คุร ซิมรัต   ยมั ซงัค ์นา พาแซ่ห์ ||  คุร ซิมรัต   มนั นิรมลั โฮแว คุร กาเท อปัมานา 
เฮ ||๒||  คุร กา เซวกั นรัก นา ยาเอ ||  คุร กา เซวกั ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ ||  คุร กา เซวกั ซ่าถซงัค ์ปาเอ คุร กรัดา เน็ต ญีอ ์
ดานา เฮ ||๓||  คุร ดุอาแร ฮรั กีรตนั สุณีแอ ||  สตัคุร เปท ฮรั ยสั มุค ปะณีแอ ||  กลั กะเลส มิทาเอ สตัคุร ฮรั ดรักา้ห์ 
เดแว มานาน ํเฮ ||๔||  อกมั อะโกจรั คุรู ดิคายอา ||  ปู่ ลา มารัก สตัคุร ปายอา ||  คุร เซวกั โก บิฆนั นา ปักตี ฮรั ปูร 
ดริหร่ายอา กิอานาน ํเฮ ||๕||  คุร ดริสทายอา ซภันี ธานอีํ ||  ยลั ทลั ปูร รเฮอา โกซาอี ||  อูจ อูน ซภั เอก สะมานาน ํ 
มนั ลากา แซ่ฮจัยฺ ติอาน่า เฮ ||๖||  คุร มิเลแอ ซภั ตริสนั บุฉ่าอี ||  คุร มิเลแอ แน่ห์ โยแ่ฮ มาอี ||  สตั ซนัโตค ดีอา คุร 
ปูแร นาม อมัฤต ปี ปานาน ํเฮ ||๗||  คุร กี บาณี ซภั ม่าเฮ สมาณี  ||  อาป สุณี แต อาป วคาณี ||  เยน็ เยน็ ยปี เตอี ซภั 
นิสตฺเร เตน็ ปายอา เน่ห์จลั ทานาน ํเฮ ||๘||  สตัคุร กี แม่ห์มา สตัคุร ยาแณ ||  โย กิช กเร โซ อาปัณ ป่าแณ ||  ซาถู่   
ตู๋ร ยาแจห์ ยนั เตเร นานกั สดั กรุบานาน ํเฮ ||๙||๑||๔||    
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อาด นิรันยนั ปรัภ นิรังการา ||  ซภั แม่ห์ วรัแต อาป นิรารา ||  วรัน ยาต เจฮ้นั นฮี โกอี ซภั หุกเม สริสทฺ อุปายดา 
||๑||  ลคั จอราซีห์ โยน สบาอี  ||  มาณสั โก ปรัภ ดีอี วเดอาอี ||  เอส็ ปอรี เต โย นรั จูแก โซ อาย  ยาย ดุค ปายดา 
||๒||  กีตา โฮแว เตส็ เกอา กะฮีแอ ||  คุรมุข นาม ปะดารัท ลฮีแอ ||  ยสิ อาป ปุหล่าเอ โซอี ปู่ แล โซ บูแฉ่ ยแิซห์ 
บุฉ่ายดา ||๓||  ฮรัค โศก กา นะกรั เอห์้ กีอา ||  เซ อุบเร โย สตัคุร ซรัณีอา ||  ตเรฮา คุณา เต รแฮ่ นิรารา โซ คุรมุข 
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โซ่ภา ปายดา ||๔||  อเน็ก กะรัม กีเอ บโฮเตเร || โย กีแย โซ บนัถัน่ แปเร ||  กุรุตา บีจยฺ บีเย นฮี ยาํแม ซภั ล่าฮา มูล 
กวายดา ||๕||  กลัยกุ แม่ห์ กีรตนั ปัรถ่านา ||  คุรมุข ยปัปีแอ ลาย ติอาน่า ||    
     
 อาป ตแร สกัเล กลุ ตาเร ฮรั ดรักา้ห์ ปัต เซ็ว ยายดา ||๖||  คนัดฺ ปะตาล ดีป ซภั โลอา ||  ซภั กาแล วสั อาป ปรัภ กีอา 
||  เน่ห์จลั เอก อาป อบินาซี โซ เน่ห์จลั โย ติแซห์ ติอ๋ายดา ||๗||  ฮรั กา เซวกั โซ ฮรั เยฮ่า ||  เปด นา ยาโณห์ มาณสั 
เดฮ้า ||  เยว็ ยลั ตรังค ์อุแธ่ห์ บโฮ่ ป่าตี เพร็ ซลัแล สลลั สมายดา ||๘||  เอก็ ยาเจก็ มงัแก ดาน ดุอาแร ||  ยา ปรัภ ป่าแว 
ตา กิรปา ต่าแร ||  เดโฮ ดะรัส เยต็ มนั ตริปตาแซ ฮรั กีรตนั มนั แธห์รายดา ||๙||  รูโร ธากรุ กิแต วสั นา อาแว   ||  ฮรั 
โซ กิช กเร เย ฮรั เกอา ซนัตา ป่าแว ||  กีตา โลรัน โซอี กราเอน็ ดรั เพร นา โกอี ปายดา ||๑o||  ยแิท ออฆทั อาย  
บนตั แฮ ปราณี ||  ติแท ฮรั ติอ๋าอีแอ ซาเร็งปาณี ||  ยแิท ปุตรึ กลตัรึ นา เบลี โกอี ติแท ฮรั อาป ฉะดายดา ||๑๑||  
วดัดา ซาฮิบ อะกมั อท่าฮา ||  เกว็ มิลีแอ ปรัภ เวปัรวา่ฮา ||  กาท ซิลกั ยสิ มารัก ปาเอ โซ เวจ็ ซงัคตั วาซา ปายดา 
||๑๒||  หุกมั บูแฉ่ โซ เซวกั กะฮีแอ ||  บุรา ปะลา โดย ซมัซรั สฮีแอ ||  ห่อแม ยาย ตา เอโก บูแฉ่ โซ คุรมุข แซ่ฮจัยฺ 
สมายดา ||๑๓||  ฮรั เก ปะกตั สดา ซุควาซี ||  บาล สุผาย อตีต อุดาซี   ||  อเน็ก รังค ์กแร่ห์ บโฮ่ ป่าตี เยว็ ปิตา ปูต 
ลาดายทา ||๑๔||  อะกมั อะโกจรั กีมตั นฮี ปาอี ||  ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาอี ||  คุรมุข ประกทั เป่ยอา เตน็ ยนั โก ยนิ ตุ๋ร 
มสัตกั เลค ลิคายดา ||๑๕||  ตู อาเป   กรัตา การัณ กรัณา ||  สริสทฺ อุปาย ตะรี ซภั ตัร่ณา ||  ยนั นานกั สรัณ ปัยอา ฮรั 
ดุอาแร ฮรั ป่าแว ลาจยฺ รคายอา ||๑๖||๑||๕||    
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 โย ดีแซ โซ เอโก ตูแฮ ||  บาณี เตรี ซรัวณั สุณีแอ ||  ดูย ีอวรั นา ยาปัส กาอี สกลั ตุมารี ต่ารฺณา ||๑||  อาป จิตาเร 
อปัณา กีอา ||  อาเป   อาป อาป ปรัภ ทีอา ||  อาป อุปาย รเจโอน ปซารา อาเป   กทั กทั ซารฺณา ||๒||  เอก็ อุปาเอ วดั 
ดรัวารี ||  เอก็ อุดาซี   เอก็ กัร๋ บารี ||    
     
 เอก็ ปู่ เค เอก็ ตริปัต อะข่าเอ ซภัแซ เตรา ปารณา ||๓||  อาเป   สตั สตั สตั ซาจา ||  โอต โปต ปักตนั ซงัค ์ราจา ||  
อาเป   กปัุต อาเป   แฮ ปัรกทั อปัณา อาป ปซารฺณา ||๔||  สดา สดา สดั โฮวณัฮารา ||  อูจา อกมั อท่าห์ อปารา ||  อูเณ 
ปะเร ปะเร ป๋ัร อูเณ เอห์้  จลตั สุอามี เก การฺณา ||๕||  มุค ซาล่าฮี สจัเจ ซาฮา ||  แนณี เปคา อะกมั อท่าฮา ||  กรันี ซุณ      
ซุณ      มนั ตนั ฮเรอา เมเร ซาฮิบ สกลั อุถารฺณา ||๖||  กรั กรั เวแค่ห์ กีตา อปัณา ||  ญีอ ์ยนัตฺ โซอี แฮ ยปัณา ||  อปัณี 
กดุรัต อาเป   ยาแณ นดัรี นะดรั นิฮาลณา ||๗||  ซนัตฺ สภา แยห์ แบแซ่ห์ ปรัภ ปาเซ ||  อนนัดฺ มงัคลั ฮรั จลตั ตะมาเซ 
||  คุณ กาแวห์่ อนัฮดั ตุ๋น บาณี แตห์้ นานกั ดาส จิตารฺณา ||๘||  อาวณั ยาณา ซภั จลตั ตุมารา ||  กรั กรั เดแค เคลฺ 
อปารา ||  อาป อุปาเอ อุปาวณัฮารา  อปัณา กีอา ปาลณา ||๙||  ซุณ      ซุณ      ยวีา โซย ตุมารี ||  สดา สดา ยาอี บลัฮารี 
||  โดย กรั โยร ซิมโร เดน็ ราตี เมเร สุอามี อะกมั อปารฺณา ||๑o||  ตุตถฺ เบน็ ดูเย กิส ซาล่าฮี ||  เอโก เอก ยปี มนั ม่าฮี 
||  หุกมั บูจฉฺ ยนั เป๋ย นิฮาลา เอห์้  ปักตา กี ก่าลณา ||๑๑||  คุร อุปเดส ยปัปีแอ มนั ซาจา ||  คุร อุปเดส ราม รังค ์ราจา 
||  คุร อุปเดส ตุทแทห์ ซภั บนัถัน่ เอห์้ ปะรัม โม่ห์ ปัรยาลฺณา ||๑๒||  แยห์ ราแค โซอี ซุค ทานา ||  แซ่ห์เย  โฮย โซอี 
ป๋ัล มานา ||  บินเซ แบรฺ น่าฮี โก แบรี ซภั เอโก แฮ ป่าลณา ||๑๓||  ดรั จูเก บินเซ อนัเถ่อาเร  ||  ประกทั เป๋ย ปรัภ 
ปุรัค นิราเร ||  อาป โฉด เปย ซรัณาอี ยสิ กา ซา เตส็ ก่าลณา ||๑๔||  แอซา      โก วดัป่ากี อายอา  ||  อาธ แป้ฮรั เยน็ 
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คซมั ติอ๋ายอา ||  เตส็ ยนั แก ซงัค ์ตแร ซภั โกอี โซ ปัรวาร สถารฺณา ||๑๕||  เอห์้  บคัศีส คซมั เต ปาวา ||  อาธ แป้ฮรั 
กรั โยร ติอ่าวา ||  นาม ยปี นาม แซ่ฮจัยฺ สมาวา นาม นานกั มิแล อุจารฺณา ||๑๖||๑||๖||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ซูรัต เดค นา 
ปู๋ ล กวารา ||  มิทนั โมห่ารา จู่ธ ปซารา ||  ญกั แม่ห์ โกอี แร่ฮณั นา ปาเอ เน่ห์จลั เอก นารายณา ||๑||  คุร ปูเร กี ปอ 
ซรัณาอี ||  โม่ห์ โศก ซภั ปะรัม มิทาอี ||  เอโก มนัตรึ ดริราเอ ออคถั  สจั นาม ริด กายณา ||๒||    
     
 ยสิ นาแม โก ตรัแซห์ บโฮ่ เดวา ||  สกลั ปะกตั ยา กี กรัเด เซวา ||  อนาทา นาท ดีน ดุค ป่ันยนั โซ คุร ปูเร เต 
ปายณา ||๓||  โฮรฺ ดุอารา โกย นา ซู่แฉ่ ||  ตริภวณั ต่าแว ตา กิชู นา บูแฉ่ ||  สตัคุร ซ่าห์ ปันด๋าร นาม ยสิ เอห์้ รตนั 
ติแซ เต ปายณา ||๔||  ยา กี ตู๋ร กเร ปุนีตา ||  ซุรฺ นรั เดว นา ปาแวห์ มีตา ||  สตั ปุรัค สตัคุร ปัรเมซรั ยสิ เป่ทตั ปารฺ 
ปรายณา ||๕||  ปารยาต โลแร่ห์ มนั เปอาเร ||  กามเถน โซ่ฮี ดรับาเร ||  ตริปัต ซนัโตค เซวา คุร ปูเร นาม กมาย 
ระส่ายณา ||๖||  คุร แก สบดั มแร่ห์ ปันจฺ ต่าตู ||  แป๋ ปารบรัมห์ โฮแวห์่ นิรมะลา ตู ||  ปารัส ยบั เป่แท คุร ปูรา ตา 
ปารัส ปะรัส ดิคายณา ||๗||  กอี แบกนุธฺ น่าฮี ลแว ลาเก ||  มุกตั บปัรี ป๋ี กิอานี เตอาเก ||  เอกงัการ สตัคุร เต ปาอีแอ 
ฮอ บลั บลั คุร ดรัซายณา ||๘||  คุร กี เซว นา ยาแณ โกอี ||  คุร ปารบรัมห์ อะโกจรั โซอี ||  ยสิ โน ลาย เลย โซ เซวกั 
ยสิ วดัปาก มทายณา ||๙||  คุร กี แม่ห์มา เบด นา ยาแณห์ ||  ตุช มาต ซุณ      ซุณ      วคาแณ่ห์ ||  ปารบรัมห์ อปัราํปัร 
สตัคุร ยสิ ซิมรัต   มนั ซีตลายณา ||๑o||  ยา กี โซย สุณี มนั ยแีว ||  ริแด วสัแซ ตา ธนัฎา ทีแว ||  คุร มุคโคห์ อลาเอ  
ตา โซ่ภา ปาเอ เตส็ ยมั แก ปันทฺ นา ปายณา ||๑๑||  ซนัตนั กี ซรัณาอี ปเรอา ||  ญีโอ ปราณ ตัน๋ อาแก ตะเรอา ||  
เซวา สุรัต นา ยาณา กาอี ตุม กแร่ห์ ดยัอา กิรมายณา ||๑๒||  นิรคุณ โก ซงัค ์เล่โฮ รลาเอ ||  กรั กิรปา โม่ห์ แท่ห์แล 
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ลาเอ ||  ปะคา เพโร ปีโซ ซนัตฺ อาแก จรัณ โต๋ย ซุค ปายณา ||๑๓||  บฮุต ดุอาเร ปะหราํ ปะหราํ อายอา  ||  ตุมรี กริปา 
เต ตุม ซรัณายอา ||  สดา สดา ซนัแตห์ ซงัค ์ราโค่ห์ เอห์้ นาม ดาน เดวายณา ||๑๔||  เป๋ย กริปาล กุซาอี เมเร ||  ดรัซนั 
ปายอา สตัคุร ปูเร ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ สดา อานนัดา นานกั ดาส ดะซายณา ||๑๕||๒||๗||    
 มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซิมแร ตัร่ตี อรั อากาซา  ||  ซิมแร่ห์ จนัดฺ ซูรัจยฺ คณตาซา ||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั ซิมแร่ห์ ซิมแร สกลั อุปารยะนา 
||๑||    
     
 ซิมแร่ห์ คนัดฺ ดีป ซภั โลอา ||  ซิมแร่ห์ ปาตาล ปุรีอา สจั โซอา ||  ซิมแร่ห์ คาณี ซิมแร่ห์ บาณี ซิมแร่ห์ สกัเล ฮรั ยนา 
||๒||  ซิมแร่ห์ บรัมห์เม บิซนั มเฮซา ||  ซิมแร่ห์ เดวเต โกร เตตีซา ||  ซิมแร่ห์ ยกัเคแอ แดต ซภั ซิมแร่ห์ อะกนตั นา 
ยาอี ยสั กนา ||๓||  ซิมแร่ห์ ปัส ปังคี ซภั ปู่ ตา ||  ซิมแร่ห์ บนั ปัรบตั ออถู่ตา ||  ลตา บลี ซาค ซภั ซิมแร่ห์ เราว ์รเฮอา 
สุอามี ซภั มนา ||๔||  ซิมแร่ห์ ทูล ซูคมั ซภั ยนัตา ||  ซิมแร่ห์ เซ็ถ ซาเถก็ ฮรั มนัตา ||  กปัุต ประกทั ซิมแร่ห์ ปรัภ 
เมเร สกลั ปะหวนั กา ปรัภ ตะนา ||๕||  ซิมแร่ห์ นรั นารี อาสรัมา ||  ซิมแร่ห์ ยาต โยต ซภั วรันา ||  ซิมแร่ห์ คุณี จตุร 
ซภั เบเต ซิมแร่ห์ แรณี อรั ดินา ||๖||  ซิมแร่ห์ กะรี มูรัต ปัล นิมคา ||  ซิมแร กาล อกาล สุจ โซจา ||  ซิมแร่ห์ ซอณ 
ซาสตรึ ซนัโญกา อลคั นา ลคีแอ เอก็ คินา ||๗||  กะรัน กราวนัฮาร สุอามี ||  สกลั กะทา เก อนัตรัยามี ||  กรั กิรปา 
ยสิ ปักตี ลาโวห์่ ยนมั ปะดารัท โซ ยนิา ||๘||  ยา แก มนั วธูา ปรัภ อปันา ||  ปูแร กะรัม คุร กา ยปั ยปันา ||  สรับ   
นิรันตรั โซ ปรัภ ยาตา บฮุร นา โยนี ปะรัม รุนา ||๙||  คุร กา สบดั วสัแซ มนั ยา แก || ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา ป่าแก 
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||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ นาม รัส อนัฮดั บาณี แซ่ฮจัยฺ ตุนา ||๑o||  โซ ตัน่วนัตา เยน็ ปรัภ ติอ๋ายอา ||  โซ ปัตวนัตา เยน็ 
ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  ปารบรัมห์ ยา แก มนั วธูา โซ ปูร กรัมมา นา ฉินา ||๑๑||  ยลั ทลั มฮีอลั สุอามี โซอี ||  อวรฺั นา 
กะฮีแอ ดูยา โกอี ||  คุร กิอาน อนัยนั   กาเทโอ ปะหราํ สกัลา อวรฺั นา ดีแซ เอก บินา ||๑๒||  อูเจ เต อูจา ดรับารา ||  
แกฮ้ณั นา ยาอี อนัตฺ นา ปารา ||  แกฮ้รั กมัภีร อท่าห์ สุอามี อตุล นา ยาอี เกอา มินา ||๑๓||  ตู กรัตา เตรา ซภั กีอา ||  
ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นา โกอี บีอา ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ ตูแฮ สกลั ปซารา ตุม ตนา ||๑๔||  ยมัดูต เตส็ นิกทั นา อาแว   ||  
ซ่าถซงัค ์ฮรั กีรตนั กาแว ||  สกลั มโนรัท ตา เก ปูรัน โย ซรัวณี ปรัภ กา ยสั สุนา ||๑๕||  ตู ซภันา กา ซภั โก เตรา || 
ซาเจ ซาฮิบ แกฮ้รั กมัภีรา ||    
     
 กโฮ่ นานกั เซอี ยนั อูตมั โย ป่าแวห์่ สุอามี ตุม มนา ||๑๖||๑||๘||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ซมัรัท สรับ   ซุค ดานา ||  
ซิมโร นาม โฮโอ เมฮรัวานา ||  ฮรั ดาตา ญีอ ์ยนัตฺ เปข่ารี ยนั บานแํช ยาจงักนา ||๑||  มาโก ยนั ตู๋ร ปะรัม กตั ปาโว ||  
ยนมั ยนมั กี แมลฺ มิทาโว ||  ดีรัฆ โรค มิแท่ห์ ฮรั ออคถั ฮรั นิรมลั ราแป มงักะนา ||๒||  ซรัวณี สุโณ บิมลั ยสั สุอามี 
||  เอกา โอท ตะโย บิค กามี ||  เน็ว เน็ว ปาย ลโก ดาส เตเร กรั สุกริต น่าฮี ซงักนา ||๓||  รัสนา คุณ กาแว ฮรั เตเร ||  
มิแท่ห์ กมาเต เอากณุ เมเร ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี มนั ยแีว ปันจฺ ดูต ตจัยฺ ตงักนา ||๔||  จรัน กมลั ยปั โบฮิท จรีแอ ||  
ซนัตฺซงัค ์เมล็ ซากรั ตรีแอ ||  อรัจา บนัดนั ฮรั สมตั นิวาซี บาฮุร โยน นา นงักนา ||๕||  ดาส ดาซนั โก กรั เล่โฮ 
โคปาลา ||  กริปา นิถาน ดีน ดยัอาลา ||  สคา สฮาอี  ปูรัน ปัรเมซุร เมล็ กะเด นา โฮว ีป่ังกะนา ||๖||  มนั ตนั อรัป 
ตะรี ฮรั อาแก ||  ยนมั ยนมั กา โซยอา ยาแก ||  ยสิ กา ซา โซอี ปรัตปาลกั หตั เตอากี ห่อแม หนัตฺนา ||๗||  ยลั ทลั 
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ปูรัน อนัตรัยามี ||  กทั กทั รเวอา อะชลั สุอามี ||  ปะรัม ปีต โคอี คุร ปูแร เอก รเวอา ซรับงัคน์า ||๘||  ยตั กตั เปโค 
ปรัภ ซุค ซากรั ||  ฮรั โตท ปันด๋าร น่าฮี รัตนากรั ||  อะแกห์้ อะกา้ห์ กิช เมต็ นฮี ปาอีแอ โซ บูแฉ่ ยสิ กิรปังคน์า ||๙||  
ชาตี ซีตลั มนั ตนั ธนัฎา ||  ยนมั มรัณ กี มิทว ีดนัฉ่า ||  กรั แกห์้ กา้ด ลีเอ ปรัภ อปัแน อเมโอ ต๋าร ดริสทงัคน์า ||๑o||  
เอโก เอก รเวอา ซภั ธาอี ||  เตส็ เบน็ ดูยา โกอี น่าฮี ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ รเวอา ตริสนั บุฉ่ี ป่ัรมงักนา ||๑๑||  คุร 
ปัรเมซรั คุร โคบินดฺ ||  คุร กรัตา คุร สัด บคัซนัดฺ ||  คุร ยปั ยาป ยปัต พลั ปายอา กิอาน ดีปัก ซนัตฺ ซงักนา ||๑๒||  โย 
เปคา โซ ซภั กิช สุอามี ||  โย ซุนณา โซ ปรัภ กี บานี ||  โย กีโน โซ ตุแมห์ กรายโอ สรัณ สฮาอี  ซนัแตห์ ตนา ||๑๓||  
ยาจกั ยาแจ ตุแมห์ อราแถ่ ||  ปะติต ปาวนั ปูรัน ปรัภ ซาแถ่ ||  เอโก ดาน สรับ   ซุค คุณ เน็ถ อาน มงักนั เน่ห์กินจฺนา 
||๑๔||    
     
 กายอา ปาตรึ ปรัภ กรัแณฮารา ||  ลกี ลาก ซนัตฺ ซงัการา  ||  นิรมลั โซย บณี ฮรั บาณี มนั นาม มยแีธ รังกนา ||๑๕||  
โซแล่ห์ กะลา ซมัปูรัน พเลอา ||  อนตั กะลา โฮย ธากรุ จเรอา ||  อนดั บิโนด ฮรั นาม ซุค นานกั อมัฤต รัส ฮรั 
ปุ่นจฺนา ||๑๖||๒||๙||    
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตู ซาฮิบ ฮอ เซวกั กีตา ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตรา ดีตา ||  กะรัน กราวนั ซภั ตูแฮ ตูแฮ แฮ น่าฮี กิช อซารา ||๑||  ตุแมห์ 
ปะธาเอ ตา ญกั แม่ห์ อาเอ ||  โย ตุตถฺ ป่าณา เซ กะรัม กมาเอ ||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กิชู นา โฮอา ตา ป๋ี น่าฮี กิช การา ||๒||  
อูฮา หุกมั ตุมารา สุณีแอ ||  อีฮา ฮรั ยสั เตรา ปะณีแอ ||  อาเป   เลค อเลแค อาเป   ตุม เซ็ว น่าฮี กิช จ่ารา ||๓||  ตู ปิตา 



1145 

ซภั บาริก ทาเร ||  เยว็ เคลาแวห์่ เตว็ เคลณัฮาเร ||  อุฉัร่ มารัก ซภั ตุม ฮี กีนา จลัแล น่าฮี โก เวปารา ||๔||  เอก็ แบซาย 
รัคเค กแร่ห์ อนัตรั ||  เอก็ ปะธาเอ เดส ดิซนัตรั ||  เอก็ ฮี โก ก๋าส เอก็ ฮี โก รายา เอน็ แม่ห์ กะฮีแอ เกอา กรูา ||๕||  
กวนั โซ มุกตี กวนั โซ นรักา ||  กวนั แซซารี กวนั โซ ปักตา ||  กวนั โซ ดานา กวนั โซ โห่ชา กวนั โซ สุรตา กวนั 
ยรา ||๖||  หุกเม มุกตี หุกเม นรักา ||  หุกมั แซซารี หุกเม ปักตา ||  หุกเม โห่ชา หุกเม ดานา ดูยา น่าฮี อวรฺั ตะรา ||๗||  
ซากรั กีนา อตั ตุม ป่ารา ||  เอก็ คะเร ระส่าตลั กรั มนัมุค กาวารา ||  อิกนา ปารฺ ลงัฆาแวห์ อาเป   สตัคุร ยนิ กา สจั 
เบรา ||๘||  กอตกั กาล เอห์้ หุกมั ปะธายอา ||  ญีอ ์ยนัตฺ โอปาย  สมายอา ||  เวแค วกิแซ ซภั รังค ์มาเณ รจนั กีนา เอก็ 
อาคารา    ||๙||  วดัดา ซาฮิบ วดัดี นาอี ||  วดั ดาตาร วดัดี ยสิ ยาอี ||  อะกมั อะโกจรั เบอนัตฺ อโตลา แฮ น่าฮี กิช 
อาฮารา  ||๑o||  กีมตั โกย นา ยาแณ ดูยา ||  อาเป   อาป นิรันยนั ปูญา ||  อาป โซ กิอานี อาป ติอ่านี อาป สตัวนัตา อตั 
การา ||๑๑||  เกตฺริอา เดน็ กปัุต กะฮายอา ||  เกตฺริอา เดน็ ซุน สมายอา ||  เกตฺริอา เดน็ ตุ่นถู่การา อาเป   กรัตา 
ปัรกทัรา ||๑๒||  อาเป   สกัตี  สบลั กะฮายอา ||    
     
 อาเป   ซูรา อมรั จลายอา ||  อาเป   เศว็ วรัตาอีอนั อนัตรั อาเป   ซีตลั ธาร กะรา ||๑๓||  ยแิซห์ นิวาเย คุรมุข ซาเย ||  
นาม วสัแซ เตส็ อนัฮดั วาเย ||  เตส็ ฮี ซุค เตส็ ฮี ธะกรุาอี ติแซห์ นา อาแว   ยมั เนรา ||๑๔||  กีมตั กากดั กฮี นา ยาอี ||  
กโฮ่ นานกั เบอนัตฺ กซุาอี ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ โซอี หาท ติแซ แก เนเบรา ||๑๕||  ติแซห์ สะรีก น่าฮี เร โกอี ||  กิส 
ฮี บุแต ยบาบ นา โฮอี ||  นานกั กา ปรัภ อาเป   อาเป   กรั กรั เวแค โจจยฺ คะรา ||๑๖||๑||๑o||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  อะจุต 
ปารบรัมห์ ปัรเมซรั อนัตรัยามี ||  มะถู่ซูดนั ดาโมดรั สุอามี ||  ริคีเกส โกวรัถนั ต่ารี มุรลี มโนฮรั ฮรั รังกา ||๑||  
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โม่ฮนั มาเถาว ์กริษนั มุราเร ||  ญกัดีซุร ฮรั ญีโอ อะซุร ซงัข่าเร ||  ญกัยวีนั อบินาซี ธากรุ กทั กทั วาซี แฮ ซงักา ||๒||  
ตัร่ณีถรั อีส นรัซิงข ์นาราเอณ็ ||  ดารา อกัเร ปริทมั ตะหร่าเอณ็ ||  บาวนั รูป กีอา ตุตถฺ กรัเต ซภั ฮี เซตี แฮ จงักา ||๓||  
ศิรี  รามจนัดฺ ยสิ รูป นา เรเคอา ||  บนัวาลี จกักระปาณ ดะรัส อนูเปอา ||  แซ่ฮสั เนตรึ มูรัต แฮ แซ่ห์ซา เอก็ ดาตา 
ซภั แฮ มงักา ||๔||  ปะกตั วชลั อนาแทห์ นาเท ||  โกปี นาท สกลั แฮ ซาเท ||  บาสุเดว นิรันยนั ดาเต บะรัน นา ซาโก 
คุณ องักา ||๕||  มุกนัดฺ มโนฮรั ลคัมี นาราเอณ็ ||  ดะโรปตี ลจัยา นิวาร อุถ่ารัณ  ||  กมัลากนัตฺ กแร่ห์ กนัตูฮลั อนดั 
บิโนดี เน่ห์ซงักา ||๖||  อโม่ฆ ดรัซนั อายนีู ซมัเภอ ||  อกาล มูรัต ยสิ กะเด น่าฮี คอ ||  อบินาซี อบิกตั อะโกจรั ซภั 
กิช ตุจฉฺ ฮี แฮ ลกา ||๗||  ศิรีรังค ์แบกนุธฺ เก วาซี ||  มชั กชั กรัูม อาเกอา ออตราซี ||  เกเซาว ์จลตั กแร่ห์ นิราเล กีตา 
โลแร่ห์ โซ โฮยกา ||๘||  นิราฮารี นิรแวร สมายอา ||  ต๋าร เคลฺ จตุรภุจยฺ กะฮายอา ||  ซาวลั ซุนดรั รูป บณาแวห์ เบณ 
ซุนตฺ ซภั โม่แฮกา ||๙||  บนัมาลา บิปู่ คณั กมลั แนน ||  ซุนดรั กนุดลั มุกทั แบน ||  ซงัคฺ จกักรึ กะดา แฮ ต่ารี มฮ่า 
ซารฺที สตัซงัคา ||๑o||  ปีต ปีตาํบรั ตริภวณั ตะณี ||  ญกนันาท โคปาล มุค ปะณี ||  ซาเร็งถรั ปักหวาน บีธลา แม 
กะณตั นา อาแว   ซรับงักา ||๑๑||  เน่ห์กนัทกั เน่ห์เกวลั กะฮีแอ ||  ตะนนัแย ยลั ทลั แฮ มฮีแอ ||    
     
 มิรัต โลก ปัยอาล สมีปัต *อสัเทร็ ทาน ยสิ แฮ อะปะกา ||๑๒||  ปะติต ปาวนั ดุค แป๋ ป่ันยนั ||  อหงัการ นิวารัณ แฮ 
เป๋าว ์คนัดนั ||  ปักตี โตคิต ดีน กริปาลา คุเณ นา กิตี ฮี แฮ ปิกา ||๑๓||  นิรังการ อะชลั อโดโล ||  โยต สะรูปี  ซภั ญกั 
มอโล ||  โซ มิแล ยสิ อาป มิลาเอ อาโปห์ โกย นา ปาแวกา ||๑๔||  อาเป   โกปี อาเป   กานา ||  อาเป   กอู จราแว 
บานา ||  อาป อุปาแวห์่  อาป คปาแวห์่ ตุตถฺ เลป นฮี เอก็ เตล็ รังกา ||๑๕||  เอก ยีห์่ คุณ กวนั บคาแน ||  แซ่ฮสั พนี 
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เซค อนัตฺ นา ยาแน ||  เนาตนั นาม ยแป เดน็ ราตี เอก็ คุณ น่าฮี ปรัภ แกห์้ ซงักา ||๑๖||  โอท กะฮี ยกตั เป็ต 
ซรัณายอา ||  แป๋ เป่ยอานกั ยมัดูต ดุตรั แฮ มายอา ||  โฮโอ กริปาล อิชา กรั ราโค่ห์ ซ่าถ ซนัตนั แก ซงัค ์ซงักา ||๑๗||  
ดริสทิมาน แฮ สกลั มิเทนา ||  เอก็ มาโก ดาน โคบิด ซนัตฺ เรนา ||  มสัตกั ลาย ปะรัม ปัด ปาโว ยสิ ปราปัต โซ 
ปาแวกา ||๑๘||  ยนิ โก กริปา กรี ซุคดาเต ||  เตน็ ซาถู่   จรัณ แล ริแด ปราเต ||  สกลั นาม นิถาน เตน็ ปายอา อนัฮดั 
สบดั มนั วายงักา ||๑๙||  กิรตมั นาม กะเท เตเร เยห์่บา ||  สตั นาม เตรา ปะรา ปูรฺบลา ||  กโฮ่ นานกั ปะกตั เปย 
ซรัณาอี เดโฮ ดะรัส มนั รังค ์ลกา ||๒o||  เตรี กตั เมต็ ตูแฮ ยาแณห์ ||  ตู อาเป   กะแท่ห์ แต อาป วคาแณ่ห์ ||  นานกั 
ดาส ดาซนั โก กรีแอห์ ฮรั ป่าแว ดาซา ราค ซงักา ||๒๑||๒||๑๑||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  อลัล่าห์ อะกมั คุดาอี บนัเด ||  
โฉด เคอาล ดุนีอา เก ตัน่เถ่ ||  โฮย แป คาก พะกีร มุซาพรั เอห์้ ดรัเวส กะบูล ดะรา ||๑||  สจั นิวาจยฺ ญะกีน มุสลา ||  
มนัซา มาร นิวาเรโฮ อาซา ||  เดห์้ มะซีต มนั มอลาณา กะลมั คุดาอี ปาก คะรา ||๒||  สะรา สะรีอตั เล กมัมาโวห์ ||  
ตรีกตั ตะรัก โคจยฺ โทลาโวห์ ||  มารพตั มนั มาโร่ห์ อบัดาลา มิโลห์ หะกีกตั เยต็ เพร็ นา มรา ||๓||  กรุาณ กะเตบ 
ดิล ม่าเฮ กมาฮี ||  ดสั ออราต รัคโคห์ บดั ร่าฮี ||  ปันจฺ มรัด สิดกั เล บาโถ่ห์ แครฺ สบูรี  กะบูล ปะรา ||๔||  มกักา 
เมฮรั โรยา แป คากา ||  ปิสตั ปีร ลพจัยฺ กมาย อนัดายา ||  ฮูร นูร มุสกฺ คุดายอา บนัดฺกี อลัล่าห์ อาลา หุยะรา ||๕||    
     
 สจั กมาแว โซอี กาย ี||  โย ดิล โซแถ่ โซอี ห่าย ี||  โซ มุลลา มลัอูน นิวาแร โซ ดรัเวส ยสิ ซิพตั ตะรา ||๖||  ซภัเภ 
วคัตฺ ซภัเภ กรั เวลา || คาลกั ญาด ดิแล  แม่ห์ มอลา ||  ตสับี ญาด กแร่ห์ ดสั มรัดนั ซุนนตั ซีล บนัถาน บะรา ||๗||  
ดิล แม่ห์ ยาโนห์ ซภั พิลฮาลา ||  คิลคานา บิราดรั ฮมู ยนัยาลา ||  มีร มลกั อุมเร พานายอา เอก มุกาม คุดาย ดะรา 
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||๘||  อวลั ซิพตั ดูย ีซาบูรี ||  ตีแย หะเลมี จอแท แครี ||  ปัญจแว ปันเย อิกตั มุกาแม เอห์้  ปัญจ วคัตฺ เตเร อปัรปะรา 
||๙||  สกัลี ยาน กแร่ห์ มอดีพา ||  บดั อะมลั โฉด กแร่ห์ หทั กยูา ||  คุดาย เอก บุจฉฺ เดโวห์ บานกําน ํบุรก ูบรัคุรดาร 
คะรา ||๑o||  หกั ฮลาล บโคโร่ห์ คาณา ||  ดิล ดรีเอา โต่โวห์่ แมลาณา ||  ปีร ปะชาแณ ปิสะตี โซอี อจัยฺราอีล นา 
โดจยฺ ธะรา ||๑๑||  กายอา กิรดาร ออรัต ญะกีนา ||  รังค ์ตะมาเซ มาณ หะกีนา ||  นาปาก ปาก กรั ฮดูร หะดีซา ซาบตั 
ซูรัต ดสัตาร สิรา ||๑๒||  มุสลัมาณ โมม ดิล โฮแว ||  อนัตรั กี มลั ดิล เต โต่แว ||  ดุนีอา รังค ์นา อาแว   เนแร เยว็ 
กซุมั ปาท กิโอ ปาก หะรา ||๑๓||  ยา โก เมฮรั เมฮรั เมฮรัวานา ||  โซอี มรัด มรัด มรัดานา ||  โซอี เซค มซาเอก็ ห่าย ี
โซ บนัดา ยสิ นยรั นรา ||๑๔||  กดุรัต กาดรั กรัณ กรีมา ||  ซิพตั โมฮบับตั อท่าห์ รฮีมา ||  หกั หุกมั สจั คุดายอา บุจฉฺ 
นานกั บนัดฺ คลาส ตะรา ||๑๕||๓||๑๒||  มารู แม่ห์ลา ๕ ||  ปารบรัมห์ ซภั อูจ บิราเย ||  อาเป   ทาป  อุทาเป ซาเย ||  
ปรัภ กี สรัณ แกฮ้ตั ซุค ปาอีแอ กิช ป๋อ นา เวอาแป บาล กา ||๑||  กรัภ อคนั แม่ห์ ยแินห์ อุบาเรอา ||  รักตฺ กิรัม แม่ห์ 
นฮี ซงัข่าเรอา ||  อปันา ซิมรัน เด ปรัตปาเลอา โอห์้ สกลั กะทา กา มาลกา ||๒||  จรัณ กมลั ซรัณาอี อายอา  ||  
ซ่าถซงัค ์แฮ ฮรั ยสั กายอา ||  ยนมั มรัณ ซภั ดูค นิวาเร ยปั ฮรั ฮรั ป๋อ นฮี กาล กา ||๓||  ซมัรัท อกทั อะโกจรั เดวา ||  
ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ตา กี เซวา ||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ เซตจัยฺ *อุตปุจยฺ บโฮ่ ปัรการี ปาลกา ||๔||  ติแซห์ ปราปัต โฮย นิถ่านา ||  
ราม นาม รัส อนัตรั มานา ||  กรั แกห์้ ลีเน อั้นถฺ กปู เต วริะเล เกอี ซาลกา ||๕||    
     
 อาด อนัตฺ มตัถฺ ปรัภ โซอี ||  อาเป   กรัตา กเร โซ โฮอี ||  ปะหราํ ป๋อ มิเทอา ซ่าถซงัค ์เต ดาลิด นา โกอี ก่าลกา ||๖||  
อูตมั บาณี เกา โคปาลา ||  ซ่าถซงัคตั กี มงัโกห์ รวาลา ||  บาซนั เมท นิบาซนั โฮอีแอ กลัมลั สกัเล ยาลกา ||๗||  
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ซนัตา กี เร่ห์ รีต นิราลี ||  ปารบรัมห์ กรั เดแคห์ นาลี ||  ซาส ซาส อาราถนั ฮรั ฮรั เกว็ ซิมรัต   กีแย อาลฺกา ||๘||  แยห์ 
เดคา แตห์้ อนัตรัยามี ||  นิมคั นา วสิโร่ห์ ปรัภ เมเร สุอามี ||  ซิมมรั ซิมมรั ยแีวห์ เตเร ดาซา บนั ยลั ปูรัน ทาลฺกา 
||๙||  ตะตี เวา นา ตา โก ลาแก ||  ซิมรัต   นาม อนัเดน็ ยาแก ||  อนดั บิโนด กเร ฮรั ซิมรัน เตส็ มายอา ซงัค ์นา 
ตาลฺกา ||๑o||  โรค โศก ดูค เตส็ น่าฮี ||  ซ่าถซงัค ์ฮรั กีรตนั กา้ฮี ||  อาปณา นาม เดห์้ ปรัภ ปรีตมั ซุณ      เบนนัตี 
คาลกา ||๑๑||  นาม รตนั เตรา แฮ เปอาเร ||  รังค ์รัตเต เตแร ดาส อปาเร ||  เตแร รังค ์รัตเต ตุตถฺ เยเ่ฮ วริะเล เกอี 
ป่าลกา ||๑๒||  เตน็ กี ตู๋ร มานแํก มนั เมรา ||  ยนิ วสิแร่ห์ น่าฮี กาฮู เบรา ||  เตน็ แก ซงัค ์ปะรัม ปัด ปาอี สดา ซงักี 
ฮรั นาลกา ||๑๓||  ซายนั มีต เปอารา โซอี ||  เอก ดริราเอ ดุระมตั โคอี ||  กาม กโรถ อหงัการฺ   ตะยาเอ เตส็ ยนั โก 
อุปเดส นิรมาลกา ||๑๔||  ตุตถฺ เวณ็ น่าฮี โกอี เมรา ||  คุร ปักราเอ ปรัภ เก แปรา ||  ฮอ บลัฮารี สตัคุร ปูเร เยน็ 
คนัเดอา ปะรัม อนาลฺกา ||๑๕||  ซาส ซาส ปรัภ บิสแร น่าฮี ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ฮรั โก ติอ๋าอี ||  นานกั ซนัตฺ เตแร รังค ์
ราเต ตู ซมัรัท วดาลฺกา ||๑๖||๔||๑๓||    
 มารู แม่ห์ลา ๕             เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 จรัน กมลั ฮิรแด เน็ต ต่ารี ||  คุร ปูรา คิน คิน นมสัการี ||  ตนั มนั อรัป ตะรี ซภั อาแก ญกั แม่ห์ นาม สุห่าวณา       
||๑||  โซ ธากุร เกว็ มโน่ห์ ห ||  ญีโอ เป็นดฺ เด ซาจยฺ สวาเร ||  ซาส กราซ สมาเล กรัตา กีตา อปัณา ปาวณา ||๒||  ยา 
เต บิรทา โกอู น่าฮี ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั รัค มนั ม่าฮี ||    
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 ซ่าถซงัค ์ปัจยฺ อะจุต สุอามี ดรักา้ห์ โซ่ภา ปาวณา ||๓||  จาร ปะดารัท อสัทฺ ดะซา เซ็ถ ||  นาม นิถาน แซ่ฮจัยฺ ซุค นอ 
เน็ถ ||  สรับ   กเลอาณ เย มนั แม่ห์ จา้แฮ เมล็ ซาถู่   สุอามี ราวณา ||๔||  ซาสตึ ซิมรัต เบด วคาณี ||  ยนมั ปะดารัท ยตี 
ปราณี ||  กาม กโรถ นินดา ปัรหะรีแอ ฮรั รัสนา นานกั กาวณา ||๕||  ยสิ รูป นา เรเคอา กลุ นฮี ยาตี ||  ปูรัน ปูร 
รเฮอา เดน็ ราตี ||  โย โย ยแป โซอี วดัป่ากี บฮุร นา โยนี ปาวณา ||๖||  ยสิ โน บิสแร ปุรัค บิถ่าตา ||  ยลัตา พิแร รแฮ่ 
เน็ต ตาตา ||  อกิรัตกะแณ โก รัคแค นา โกอี นรัก โก๋ร แม่ห์ ปาวณา ||๗||  ญีโอ ปราณ ตนั ตัน๋ เยน็ ซาเยอา ||  มาต 
กรัภ แม่ห์ ราค นิวาเยอา ||  เตส็ เซ็ว ปรีต ชาด อนั ราตา กาฮู สิแร นา ลาวณา ||๘||  ต๋าร อนุกแร่ห์ สุอามี เมเร ||  กทั 
กทั วแซ่ห์ ซะภนั แก เนเร ||  หาท ฮมาแร กะชูแอ น่าฮี ยสิ ยณาเอห์ ติแซ ยณาวณา ||๙||  ยา แก มสัตกั ตุ๋ร เลค็ ปายอา 
||  เตส็ ฮี ปุรัค นา เวอาแป มายอา ||  นานกั ดาส สดา ซรัณาอี ดูซรั ลแว นา ลาวณา ||๑o||  อาเกอา ดูค ซูค ซภั กีเน ||  
อมัฤต นาม บิรแล ฮี จีเน ||  ตา กี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ยตั กตั โอฮี้ สมาวณา ||๑๑||  โซอี ปะกตั โซอี วดั ดาตา ||  โซอี 
ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||  บาล สฮาอี  โซอี เตรา โย เตแร มนั ป่าวณา ||๑๒||  มิรัต ดูค ซูค เลค็ ปาเอ ||  เตล็ นฮี บแถ่ห์ 
กะแทห์ นา กะทาเอ ||  โซอี โฮย เย กรัเต ป่าแว แกห์้ แก อาป วญาวณา ||๑๓||  อั้นถฺ กปู เต เซอี กา้เด ||  ยนมั ยนมั เก 
ทูเท กา้นเด ||  กิรปา ต๋าร รัคเค กรั อปัเน   เมล็ ซาถู่   โคบินดฺ ติอ่าวณา ||๑๔||  เตรี กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอี ||  อะจรัจยฺ 
รูป วดัดี วเดอาอี ||  ปะกตั ดาน มงัแก ยนั เตรา นานกั บลั บลั ยาวณา ||๑๕||๑||๑๔||๒๒||๒๔||๒||๑๔||๖๒||     
 มารู วาร แม่ห์ลา ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||      ศโลก ม: ๑ ||  เวณ็ กา้ฮกั คุณ เวจีแอ ตอ คุณ แซห์โฆ ยาย 
||  คุณ กา กา้ฮกั เย มิแล ตอ คุณ ลาค วกิาย ||    
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 คุณ เต คุณ เมล็ ปาอีแอ เย สตัคุร ม่าเฮ สมาย ||  โมล อโมลฺ นา ปาอีแอ วณจัยฺ นา ลีแย หาท ||  นานกั ปูรา โตลฺ แฮ 
กบัโบห์ นา โฮแว กาท ||๑||   ม: ๔ ||  นาม วฮูิเณ ป่ัรมะแซห์ อาแวห์่ ยาแวห์ นีต ||  เอก็ บานเํถ่ เอก็ ด่ีเลอา เอก็ ซุคีเอ 
ฮรั ปรีต ||  นานกั สัจจา มนั แล สจั กรัณี สจั รีต ||๒||   ปอรี ||  คุร เต กิอาน ปายอา อตั คะรัก กรารา ||  ดูยา ปะหราํ 
กรั กะเทอา โม่ห์ โลภ อหงัการา ||  ฮรั กา นาม มนั วสัเซอา คุร สบดั วจีารา ||  สจั ซนัยมั มตั อูตฺมา   ฮรั ลกา เปอารา 
||  ซภั สจัโจ สัจ วรัตะดา สจั ศิรยณัฮารา ||๑||  ศโลก ม: ๓ ||  เกดารา รากา เวจ็ ยาณีแอ ป่าอี สบัเด กเร เปอาร ||  
สตัซงัคตั เซ็ว มิลโด รแฮ่ สจัเจ ตะเร เปอาร ||  วโิจห์ มลั กทัเท อาปณี  กลุา กา กเร อุถาร ||  คุณา กี ราส ซงักระแฮ 
เอากณั กั้ดแด วดิาร ||  นานกั มิเลอา โซ ยาณีแอ คุรู นา โชแด อาปณา ดูแย นา ตะเร เปอาร ||๑||   ม: ๔ ||  ซากรั เดโค 
ดรั มโร แป๋ เตแร ดรั น่าเฮ ||  คุร แก สบดั ซนัโตคีอา นานกั บิกซา นาย ||๒||  ม: ๔ ||  จรั โบฮิแท จาลโซ ซากรั 
แล่ห์รี เดย ์||  ธาก นา สจัแจ โบฮิแท เย คุร ต่ีรัก เดย ์||  เตต็ ดรั ยาย อุตารีอา คุร ดิแซ ซาวถาน ||  นานกั นดัรี ปาอีแอ 
ดรักา้ห์ จลัแล มาน ||๓||   ปอรี ||  เน่ห์กนัทกั ราจยฺ ปุ่นจฺ ตู คุรมุข สจั กมาอี ||  สจัแจ ตะคตั แบธา นิเอา กรั สตัซงัคตั 
เมล มิลาอี ||  สจัจา อุปเดส ฮรั ยาปณา ฮรั เซ็ว บณั อาอี  ||  แอแท  ซุคดาตา มนั วสัแซ อนัตฺ โฮย สคาอี ||  ฮรั เซ็ว 
ปรีต อูปย ีคุร โซ่ฉ่ี ปาอี ||๒||   ศโลก ม: ๑ ||  ปู่ ลี ปู่ ลี แม พิรี ปาถรั กะแฮ นา โกย ||  ปูโช่ห์ ยาย เซอาเณอา ดุค กาแท 
เมรา โกย ||  สัตคุร ซาจา มนั วสัแซ ซายนั อุต ฮี ธาย ||  นานกั มนั เต ตริปตาซีแอ ซิพตี ซาแจ นาย ||๑||   ม: ๓ ||  
อาเป   กรัณี การ อาป อาเป   กเร รยาย ||  อาเป   กิส ฮี บคสั เลย อาเป   การ กมาย ||  นานกั จานณั คุร มิเล ดุค บิค 
ยาลี นาย ||๒||  ปอรี ||  มายอา เวค นา ปุ๋ล ตู มนัมุค มูรคา ||  จลัเดอา นาล นา จลัอี ซภั จู่ธ ดะรับ ลคา ||  อเกอานี 
อั้นถฺ นา บูใฉ่ ศิร อูปัร ยมั คะรัก กลัคา ||  คุร ปัรซาดี อุบเร ยนิ ฮรั รัส จะคา ||    
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 อาป กราเอ กเร อาป อาเป   ฮรั รัคคา ||๓||  ศโลก ม: ๓ ||  ยนิา คุร นฮี เป่เทอา แป๋ กี น่าฮี บินดฺ ||  อาวณั ยาวณั ดุค 
กะหน่า กะเด นา จูแก จินดฺ ||  กาปัร ยแิว ปะโชรีแอ กะรี โม่ฮตั กะรีอาล ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ ศิโรห์ นา จุแก 
ยนัยาล ||๑||  ม: ๓ ||  ตริภวณั ดู่ดี สจัยะณา ห่อแม บุรี ยกตั ||  นา จุ๋ร ฮีอเร สัจ จอ นานกั สจัโจ สัจ ||๒||  ปอรี ||  
คุรมุข อาเป   บคัสิโอน ฮรั นาม สมาเณ ||  อาเป   ปักตี ลายโอน คุร สบดั นีซาเณ ||  ซนัมุค สดา โซ่ห์เณ สจัแจ ดรั 
ยาเณ ||  แอแท  โอแท มุกตั แฮ ยนิ ราม ปะชาเณ ||  ตัน๋ ตัน๋ เซ ยนั ยนิ ฮรั เซเวอา เตน็ ฮอ กรุบาเณ ||๔||   ศโลก ม: ๑ 
||  แม่ฮลั กจุะย ีมรัวะรี กาลี มโน่ห์ กะซุถ ||  เย คุณ โฮวนั ตา เป็ร รแว นานกั เอากณุ มุนถฺ ||๑||  ม: ๑ ||  สาจ ซีล สจั 
ซนัยฺมี ซา ปูรี ปัรวาร ||  นานกั แอห์้เน็ส สดา ปะลี เป็ร แก เหต เปอาร ||๒||   ปอรี ||  อาปณา อาป ปะชาเณอา นาม 
นิถาน ปายอา ||  กิรปา กรั แก อาปณี  คุร สบดั มิลายอา ||  คุร กี บาณี นิรมะลี ฮรั รัส ปีอายอา ||  ฮรั รัส ยนีิ จาเคอา 
อนั รัส ธาก รฮายอา ||  ฮรั รัส ปี สดา ตริปัต เป๋ย เพร็ ตริสนา ปุค กวายอา ||๕||  ศโลก ม: ๓ ||  เป็ร คุซีเอ ตัน๋ ราวเีอ 
ตัน๋ อุร นาม ซีการ ||  นานกั ตัน๋ อาแก ครี โซ่ภาวนัตี นารฺ ||๑||   ม: ๑ ||  ซะสุแร เปอีแอ กนัตฺ กี กนัตฺ อะกมั อท่าห์ ||  
นานกั ตัน๋ โซหากณี โย ป่าแวห์่ เวปัรวา่ห์ ||๒||   ปอรี ||  ตะคตั รายา โซ บแฮ เย ตคัแต ลาเอก็ โฮอี ||  ยนีิ สจั 
ปะชาเณอา สจั ราเย เซอี ||  เอห์้  ปู่ ปัต ราเย นา อาคีแอห์ ดูแย ป๋าย ดุค โฮอี ||  กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ ยสิ ยาเด บิลมั นา 
โฮอี ||  เน่ห์จลั สจัจา เอก แฮ คุรมุข บูแฉ่ โซ เน่ห์จลั โฮอี ||๖||  ศโลก ม: ๓ ||  ซภันา กา เป็ร เอก แฮ เป็ร เบน็ คาลี 
น่าเฮ ||  นานกั เซ โซหากณี เย สตัคุร ม่าเฮ สะมาเฮ ||๑||  ม: ๓ ||  มนั เก อถิก ตรังค ์เกว็ ดรั ซาฮิบ ฉุทีแอ ||  เย ราแจ 
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สจั รังค ์กแูร รังค ์อปารฺ แก ||  นานกั คุร ปัรซาดี ฉุทีแอ เย จิต ลแก สจั ||๒||  ปอรี ||  ฮรั กา นาม อโมลฺ แฮ เกว็ กีมตั 
กีแย ||    
     
 อาเป   สริสทฺ ซภั ซายอีนั อาเป   วรัตีแย ||  คุรมุข สดา สล่าฮีแอ สจั กีมตั กีแย ||  คุร สบัดี กมลั บิกาเซอา เอว็ ฮรั รัส 
ปีแย ||  อาวณั ยาณา ธาเกอา ซุค แซ่ฮจัยฺ สวแีย ||๗||   ศโลก ม: ๑ ||  นา แมลา นา ตุ่นถะลา นา ปักวา นา กจั ||  นานกั 
ลาโล ลาล แฮ สจัแจ รัตตา สจั ||๑||   ม: ๓ ||  แซ่ฮจัยฺ วณสัปัต พลุ พลั ปะห์วรั วสัแซ แป๋ คนัดฺ ||  นานกั ตรัวรั เอก 
แฮ เอโก พลุ ปิรังค ์||๒||  ปอรี ||  โย ยนั ลูแฉ่ห์ มแน เซ็ว เซ ซูเร ปัรถ่านา ||  ฮรั เซตี สดา เมล็ รเฮ่ ยนีิ อาป ปะชานา ||  
กิอานีอา กา เอห์้ มหตั แฮ มนั ม่าเฮ สะมานา ||  ฮรั ญีโอ กา แม่ฮลั ปายอา สจั ลาย ติอาน่า ||  ยนิ คุร ปัรซาดี มนั 
ยเีตอา ญกั ติแนห์ ยติานา ||๘||  ศโลก ม: ๓ ||  โยกี โฮวา ญกั ปะหวา กัร๋ กัร๋ ป่ีเคอา เลว็ ||  ดรักา้ห์ เลคา มงักีแอ กิส 
กิส อุตรั เดว็ ||  ปิเคอา นาม ซนัโตค มรี สดา สจั แฮ นาล ||  เป่คี หาท นา ลถ่ีอา ซภั บะถี ยมักาล ||  นานกั กลา จู่ธีอา 
สจัจา นาม สะมาล ||๑||  ม: ๓ ||  เยต็ ดรั เลคา มงักีแอ โซ ดรั เซเวโฮ นา โกย ||  แอซา      สตัคุร โลร ลโฮ่ ยสิ เยวดั 
อวรฺั นา โกย ||  เตส็ ซรัณาอี ชูทีแอ เลคา มงัแก นา โกย ||  สจั ดริราเอ สจั ดริรึ สจัจา โอห์้ สบดั เดย ์||  ฮิรแด ยสิ แด 
สจั แฮ ตนั มนั ป๋ี สัจจา โฮย ||  นานกั สจัแจ หุกมั มนัเนแอ สจัจี วเดอาอี เดย ์||  สจัเจ ม่าเฮ สมาวซี  ยสิ โน นะดรั 
กเรย ์||๒||  ปอรี ||  ซูเร เอห์้  นา อาคีแอห์ อหงัการ มแร่ห์ ดุค ปาแวห์ ||  อนัเถ่ อาป นา ปะชาณนี ดูแย ปัจ ยาแวห์ ||  
อตั กโรถ เซ็ว ลูฉะเด อะแก ปิแช ดุค ปาแวห์ ||  ฮรั ญีโอ อหงัการฺ   นา ป่าวยั เวด กกู สุณาแวห์ ||  อหงัการ โมย เซ 
วกิตี เกย มรั ยนัแม่ห์ เพร็ อาแวห์่ ||๙||  ศโลก ม: ๓ ||  กาโก โฮย นา อูยฺลา โล่เฮ นาว นา ปาร ||  ปิรัม ปะดารัท มนั 
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แล ตัน๋ สวารัณฮาร ||  หุกมั ปะชาแณ อูยฺลา ศิร กาซทฺ โล่ฮา ปารฺ ||  ตริสนา โชแด แป๋ วสัแซ นานกั กรัณี ซาร ||๑||  
ม: ๓ ||  มารู มารัณ โย เกย มาร นา สแกห์ กวาร ||  นานกั เย เอห์้ มารีแอ คุร สับดี วจีาร ||  เอห์้ มนั มาเรอา นา มแร 
เย โลแจ ซภั โกย ||  นานกั มนั ฮี โก มนั มารซี เย สตัคุร เป่แท โซย ||๒||    
     
 ปอรี ||  โดแว ตรัพา อุปาอีโอน เวจ็ สะกตั เศว็ วาซา ||  สกัตี  กิแน นา ปายโอ เพร็ ยนมั บินาซา ||  คุร เซเวแอ ซาต 
ปาอีแอ ยปั ซาส กิราซา ||  ซิมรัต ซาสตึ โซ่ถ เดค อูตมั ฮรั ดาซา ||  นานกั นาม บินา โก เทร็ นฮี นาเม บลั ยาซา 
||๑o||  ศโลก ม: ๓ ||  โฮวา ปันดิต โยตกี เวด ปรา มุค จาร ||  เนาว ์คนัดฺ มะเถ่ ปูยอีา อปัแณ จจัยฺ วจีาร ||  มตั สจัจา 
อกัครั ปุ๋ล ยาย จอแก ปิแท นา โกย ||  จู่เธ จอเก นานกา สจัจา เอโก โซย ||๑||  ม: ๓ ||  อาป อุปาเอ กเร อาป อาเป   
นะดรั กเรย ์||  อาเป   เด วเดอาอีอา กโฮ่ นานกั สจัจา โซย ||๒||  ปอรี ||  กนัทกั กาล เอก แฮ โฮรฺ กนัทกั นา ซู่แฉ่ ||  
อะพเรโอ ญกั แม่ห์ วรัตะดา ปาปี เซ็ว ลูแฉ่ ||  คุร สบัดี ฮรั เป่ดีแอ ฮรั ยปั ฮรั บูแฉ่ ||  โซ ฮรั ซรัณาอี ฉุทีแอ โย มนั 
เซ็ว ยแูฉ่ ||  มนั วจีาร ฮรั ยปั กเร ฮรั ดรักา้ห์ ซ่ีแฉ่ ||๑๑||   ศโลก ม: ๑ ||  หุกมั รยาอี ซาคตี ดรักา้ห์ สจั กะบูล ||  ซาฮิบ 
เลคา มงักซี ดุนีอา เดค นา ปู๋ ล ||  ดิล ดรัวานี โย กเร ดรัเวซี ดิล ราส ||  อิสกฺ โมฮบับตั นานกา เลคา กรัเต ปาส ||๑||  
ม: ๑ ||  อลกัโก โญย มะถู่กะโร ซารังคป์าณ สบาย ||  ฮีแร ฮีรา เบเถ่อา นานกั กนัธฺ สุผาย ||๒||   ปอรี ||  มนัมุค กาล 
เวอาปดา โม่ห์ มายอา ลาเก ||  คิน แม่ห์ มาร ปะชารซี ป๋าย ดูแย ธาเก ||  เพร็ เวลา หทั นา อาวยั ยมั กา ดนัดฺ ลาเก ||  
เตน็ ยมั ดนัดฺ นา ลกยั โย ฮรั เลว็ ลาเก ||  ซภั เตรี ตุตถฺ ฉะดาวณี ซภั ตุแถ่ ลาเก ||๑๒||   ศโลก ม: ๑ ||  ซรัเบ โญย 
อะกชัมี  ดูค กะเนโร อาท ||  กาลรั ลาดสั ซรั ลาฆะโณ ลาภ นา ปูนย ีซาท ||๑||  ม: ๑ ||  ปูนย ีซาโจ นาม ตู อคุโท 
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ดะรับ อปารฺ ||  นานกั วครั นิรมะโล ตัน๋ ซ่าห์ วาปาร ||๒||  ม: ๑ ||  ปูรับ ปรีต ปิราณ แล โมโท ธากรุ มาณ ||  มาแท 
อูแภ  ยมั มารซี นานกั เมลณั นาม ||๓||   ปอรี ||  อาเป   เป็นดฺ สวาเรโอน     เวจ็ เนาว ์เน็ถ นาม ||  เอก็ อาเป   ปะรัม 
ปุหลายอนั เตน็ เน่ห์พลั กาม ||  อิกนี     คุรมุข บุเฉ่อา ฮรั อาตมั ราม ||  อิกนี     ซุณ      แก มนัเนอา ฮรั อูตมั กาม ||  
อนัตรั ฮรั รังค ์อุปเยอา กายอา ฮรั คุณ นาม ||๑๓||   ศโลก ม: ๑ ||    
     
 โป่ละตณั แป๋ มนั วสัแซ เฮแก ปาถรั หีด ||  อตั ดา้ห์ปัณ ดุค กะโณ ตีเน ทาว ปะหรีด ||๑||  ม: ๑ ||  มานดํลั เบด เซ 
บายะโณ กะโณ ตะรีแอ โญย ||  นานกั นาม สะมาล ตู บีโย อวรฺั นา โกย ||๒||  ม: ๑ ||  ซากรั คุณี อท่าห์ เกน็ ฮาทาลา 
เดคีแอ ||  วดัดา เวปัรวา่ห์ สตัคุร มิแล ตา ปารฺ ปะวา ||  มจัฉฺ ป๋ัร ดุค บะดุค ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ กิแซ นา ลที ปุค 
||๓||   ปอรี ||  ยนีิ อนัดรั ป่าเลอา คุร สบดั สุห่าแว ||  โย อิชนั โซ ปายเด ฮรั นาม ติอ่าแว ||  ยสิ โน กริปา กเร เตส็ คุร 
มิแล โซ ฮรั คุณ กาแว ||  ตะรัม ราย เตน็ กา เมต็ แฮ ยมั มกั นา ปาแว ||  ฮรั นาม ติอ่าแวห์่ ดินสั ราต ฮรั นาม สมาแว 
||๑๔||   ศโลก ม: ๑ ||  สุณีแอ เอก วคาณีแอ สุรัก มิรัต ปัยอาล ||  หุกมั นา ยาอี เมเทอา โย ลิเคอา โซ นาล ||  กอณ 
มูอา กอณ มารซี กอณ อาแว   กอณ ยาย ||  กอณ แร่ห์ซี นานกา กิส กี สุรัต สมาย ||๑||  ม: ๑ ||  ฮอ โมอา แม มาเรอา 
ปอณ วแฮ่ ดรีเอา ||  ตริสนา ทกักี นานกา ยา มนั รัตตา นาย ||  โลเอณ็ รัตเต โลยณี กนันี สุรัต สมาย ||  ยีภ่ ระส่าเอณ็ 
จูนรี รัตตี ลาล ลวาย ||  อนัดรั มุสกฺ จะโก่เลอา กีมตั กฮี นา ยาย ||๒||   ปอรี ||  เอส็ ยกุ แม่ห์ นาม นิถาน แฮ นาโม 
นาล จลัแล ||  เอห์้ อคุท กะเด นา นิคุทีอ ์คาย ครัเจโอ ปัลแล ||  ฮรั ยนั เนร นา อาวยั ยมักนักรั ยมักฺแล ||  เซ ซ่าห์ 
สจัเจ วณัยาเรอา ยนิ ฮรั ตัน๋ ปัลแล ||  ฮรั กิรปา เต ฮรั ปาอีแอ ยา อาป ฮรั กัล่แล ||๑๕||  ศโลก ม: ๓ ||  มนัมุค วาปาแร 
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ซาร นา ยาณนี บิค วฮิาแฉ่ห์ บิค ซงักระแฮ บิค เซ็ว ตะแรห์ เปอาร ||  บา้ห์โรห์ ปันดิต สดายเด มโน่ห์ มูรัค กาวาร ||  
ฮรั เซ็ว จิต นา ลายนี วาดี ตะรัน เปอาร ||  วาดา กีอา กะรัน กะห่าณีอา กรู โบลฺ กแร่ห์ อาฮาร ||  ญกั แม่ห์ ราม นาม 
ฮรั นิรมะลา โฮรฺ แมลา ซภั อาการฺ ||  นานกั นาม นา เจตนี โฮย แมเล มแร่ห์ กวาร ||๑||  ม: ๓ ||  ดุค ลกา เบน็ เซเวแอ 
หุกมั มนัเน ดุค ยาย ||  อาเป   ดาตา ซุแค ดา อาเป   เดย ์สยาย ||  นานกั เอแว ยาณีแอ ซภั กิช ติแซ รยาย ||๒||  ปอรี ||  
ฮรั นาม บินา ยกตั แฮ นิรถนั เบน็ นาแว ตริปัต น่าฮี ||  ดูแย ปะรัม ปุหลายอา ห่อแม ดุค ป้าฮี ||    
     
 เบน็ กรัมา กิชู นา ปาอีแอ เย บฮุต โลจาฮี ||  อาแว   ยาย ยาํแม มแร คุร สบดั ฉุทาฮี ||  อาป กแร กิส อาคีแอ ดูยา โก 
น่าฮี ||๑๖ ||  ศโลก ม: ๓ ||  เอส็ ญกั แม่ห์ ซนัตี ตัน๋ คะเทอา ยนิา สตัคุร มิเลอา ปรัภ อาย  ||  สตัคุร สจั ดริรายอา เอส็ 
ตัน๋ กี กีมตั กฮี นา ยาย ||  เอต็ ตัน๋ ปายแอ ปุค ลที ซุค วสัเซอา มนั อาย  ||  ยนินาห์ โก ตุ๋ร ลิเคอา ตินี ปายอา อาย  ||  
มนัมุค ยกตั นิรถนั แฮ มายอา โน บิลลาย ||  อนัเดน็ พิระดา สดา รแฮ่ ปุค นา กะเด ยาย ||  ซานตฺํ นา กะเด อาวยั 
แน่ห์ ซุค วสัแซ มนั อาย  ||  สดา จินตฺ จิตวฺดา รแฮ่ แซ่ห์ซา กะเด นา ยาย ||  นานกั เวณ็ สตัคุร มตั ปะว ีสตัคุร โน 
มิแล ตา สบดั กมาย ||  สดา สดา ซุค แม่ห์ รแฮ่ สจัเจ ม่าเฮ สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  เยน็ อุปาอี  เมดะนี โซอี ซาร กเรย ์||  
เอโก ซิมโร่ห์ ป่ายโรห์ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  คาณา สบดั จงักิอาอีอา เยต็ คาแถ่ สดา ตริปัต โฮย ||  แปนณั ซิพตั 
สนาย แฮ สดา สดา โอห์้ อูยฺลา แมลา กะเด นา โฮย ||  แซ่ห์เย  สจั ตัน๋ คะเทอา โทรา กะเด นา โฮย ||  เดฮี้ โน สบดั 
ซีการ แฮ เยต็ สดา สดา ซุค โฮย ||  นานกั คุรมุข บุฉ่ีแอ ยสิ โน อาป วคิาเล  โซย ||๒||  ปอรี ||  อนัตรั ยปั ตปั ซนัยฺโม 
คุร สบัดี ยาแป ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ ห่อแม อเกอาน กวาแป ||  อนัดรั อมัฤต ป่ัรปูร แฮ จาเคอา ซาด ยาแป ||  ยนิ 
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จาเคอา เซ นิรภอ เป๋ย เซ ฮรั รัส ตร่าแป ||  ฮรั กิรปา ต๋าร ปีอายอา เพร็ กาล นา เวอาแป ||๑๗||  ศโลก ม: ๓ ||  โลก 
เอากณา กี บนัแน่ห์ กนัธะรี คุณ นา วฮิาแฉ่ โกย ||  คุณ กา กา้ฮกั นานกา วริะลา โกอี โฮย ||  คุร ปัรซาดี คุณ 
ปาอีอนัห์ ยสิ โน นะดรั กเรย ์||๑||  ม: ๓ ||  คุณ เอากณุ สะมาน แฮ เย อาป กีเต กรัตาร ||  นานกั หุกมั มนัเนแอ ซุค 
ปาอีแอ คุร สับดี วจีาร ||๒||  ปอรี ||  อนัดรั รายา ตะคตั แฮ อาเป   กเร นิเอา ||  คุร สบัดี ดรั ยาณีแอ อนัดรั แม่ฮลั 
อสัเรา ||  คเร ปะรัค คยาแน ปาอีอนั โคเทอา น่าฮี เทา ||  ซภั สจัโจ สจั วรัตะดา สดา สจั นิเอา ||  อมัฤต กา รัส 
อายอา  มนั วสัเซอา เนา ||๑๘||   ศโลก ม: ๑ ||  ห่อแม กรี ตาน ํตู น่าฮี ตู โฮแวห์่ ฮอ น่าเฮ ||    
     
 บูโฉ่ห์ กิอานี บูฉะณา เอห์้ อกทั กะทา มนั ม่าเฮ ||  เบน็ คุร ตตั นา ปาอีแอ อลคั วสัแซ ซภั ม่าเฮ ||  สตัคุร มิแล ตา 
ยาณีแอ ยาน ํสบดั วสัแซ มนั ม่าเฮ ||  อาป เกยอา ปะหราํ ป๋อ เกยอา ยนมั มรัน ดุค ยา่เฮ ||  คุรมตั อลคั ลคาอีแอ อูตมั 
มตั ตะร่าห์ ||  นานกั โซฮงั หนัซา ยปั ยาโปห์ ตริภวณั ติแซ สะมาเฮ ||๑||   ม: ๓ ||  มนั มาณกั เยน็ ปัรเคอา คุร สับดี 
วจีาร ||  เซ ยนั วริะเล ยาณีแอห์ กลัยกุ เวจ็ ซนัซาร ||  อาแป โน อาป เมล็ รเฮอา ห่อแม ดุบิถา มาร ||  นานกั นาม 
รัตเต ดุตรั ตเร ป่อยลั บิคมั ซนัซาร ||๒||  ปอรี ||  มนัมุค อนัดรั นา ป่าลนี มุเธ อหัม่เต ||  จาเร กนุดาน ํเป๋าว ์ทกัเก 
อนัดรั เตค็ ตะเต ||  ซิมรัต ซาสตึ นา โซถะนี มนัมุค วกิเุต ||  เบน็ คุร กิแน นา ปายโอ ฮรั นาม ฮรั สเต ||  ตตั กิอาน 
วจีาเรอา ฮรั ยปั ฮรั กะเต ||๑๙||   ศโลก ม: ๒ ||  อาเป   ยาแณ กเร อาป อาเป   อาแณ ราส ||  ติแซ อะแก นานกา คแล 
กีแจ อรัดาส ||๑||   ม: ๑ ||  เยน็ กีอา เตน็ เดเคอา อาเป   ยาแณ โซย ||  กิส โน กะฮีแอ นานกา ยา กัร๋ วรัแต ซภั โกย 
||๒||   ปอรี ||  ซภัเภ โทก วซิาร อิโก เมต็ กรั ||  มนั ตนั โฮย นิฮาล ปาปา ดะแฮ ฮรั ||  อาวณั ยาณา จุแก ยนมั นา ยา่เฮ 
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มรั ||  สจั นาม อาถารฺ โศก นา โม่ห์ ยรั ||  นานกั นาม นิถาน มนั แม่ห์ ซนัยฺ ตัร๋ ||๒o||   ศโลก ม: ๕ ||  มายอา มโน่ห์ 
นา วสีแร มานแํก ดมัมา ดมั ||  โซ ปรัภ จิต นา อาวยั นานกั นฮี กะรัม ||๑||  ม: ๕ ||  มายอา ซาท นา จลัอี เกอา 
ลปัทาแวห์่ อั้นถฺ ||  คุร เก จรัณ ติอ๋าย ตู ตูแท่ห์ มายอา บนัถฺ ||๒||   ปอรี ||  ป่าแณ หุกมั มนายโอน ป่าแณ ซุค ปายอา 
||  ป่าแณ สตัคุร เมเลโอน ป่าแณ สจั ติอ๋ายอา ||  ป่าเณ เยวดั โฮรฺ ดาต น่าฮี สจั อาค สุณายอา ||  เยน็ โก ปูรัน ลิเคอา 
เตน็ สจั กมายอา ||  นานกั เตส็ ซรัณากตี เยน็ ยกตั อุปายอา   ||๒๑||  ศโลก ม: ๓ ||  ยนิ โก อนัดรั กิอาน นฮี แป๋ กี 
น่าฮี บินดฺ ||  นานกั โมยอา กา เกอา มารณา เย อาป มาเร โควนิดฺ ||๑||  ม: ๓ ||  มนั กี ปัตตรี วาจฺณี ซุคี ฮู ซุค ซาร ||  
โซ บราห์มณั ปะลา อาคีแอ เย บูแฉ่ บรัมห์ บีจาร ||  ฮรั ซาล่าเฮ      ฮรั ปแร คุร แก สบดั วจีาร ||    
     
 อายอา  โอห์้ ปัรวาณ แฮ เย กลุ กา กเร อุถาร ||  อะแก ยาต นา ปุชีแอ กรัณี สบดั แฮ ซาร ||  โฮรฺ กรู ปัรณา กรู 
กมาวณา บิเคอา นาล เปอาร ||  อนัดรั ซุค นา โฮวยั มนัมุค ยนมั คุอาร ||  นานกั นาม รัตเต เซ อุบเร คุร แก เหต 
อปารฺ ||๒||  ปอรี ||  อาเป   กรั กรั เวคดา อาเป   ซภั สจัจา ||  โย หุกมั นา บูแฉ่ คซมั กา โซอี นรั กจัจา ||  เยต็ ป่าแว 
เตต็ ลายดา คุรมุข ฮรั สจัจา ||  ซภันา กา ซาฮิบ เอก แฮ คุร สบัดี รจา ||  คุรมุข สดา สล่าฮีแอ ซภั เตส็ เด ยจา ||  เยว็ 
นานกั อาป นะจายดา เตว็ ฮี โก นะจา ||๒๒||๑||  ซุถ ||     
 มารู วาร แม่ห์ลา ๕ ดคัเณ ม: ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตู จอ สะยณั แมเดอา เดอี ซิส อุตาร ||  แนณ แม่นห์ํเย ตะรัสเด กดั ปะสี ดีดาร ||๑||  ม: ๕ ||  น่ีห์ แม่นห์ํยา ตอู นาล 
เบอา เน่ห์ กรูาเว เดค ||  กะปัร โปคค ์ดราวเณ ยจิรั ปิรี นา เดค ||๒||  ม: ๕ ||  อุธี จ่าลู กนัตฺเร ฮอ ปะสี ตอ ดีดาร ||  
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กายลั ฮาร ตะโมล รัส เบน็ ปะเซ ฮภั รัส ชาร ||๓||  ปอรี ||  ตู สจัจา ซาฮิบ สจั สจั ซภั ต่าเรอา ||  คุรมุข กีโต ทาท 
ศิรัจยฺ ซนัซาเรอา ||  ฮรั อาเกอา โฮเอ เบด ปาป ปุน วจีาเรอา ||  บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร คุณ บิสทาเรอา ||  เนาว ์
คนัดฺ ปริทมี ซาจยฺ ฮรั รังค ์สวาเรอา           ||  เวกี ยนัตฺ อุปาย อนัตรั กลั ต่าเรอา ||  เตรา อนัตฺ นา ยาแณ โกย สจั 
ศิรยณัฮาเรอา ||  ตู ยาแณห์ ซภั เบถ็ อาป คุรมุข นิสตาเรอา ||๑||  ดคัเณ ม: ๕ ||  เย ตู มิตรึ อะซาดะรา เห็ก โป่รี นา 
เวโชร ||  ญีโอ แม่นห์ํยา ตอ โม่เฮอา กดั ปะสี ยานี โตเ้ฮ ||๑||  ม: ๕ ||  ดุระยนั ตู ยลั ป่าห์รี วโิชเร มรั ยา่เฮ ||  กนัตา ตู 
โซ เซยฺรี แมดา หะโภ ดุค อุล่าเฮ ||๒||  ม: ๕ ||  ดุระยนั ดูยา เป๋า แฮ เวโชรา ห่อแม โรค ||  สะยณั สจัจา ปาตซ่าห์ ยสิ 
เมล็ กีแจ โปคค ์||๓||  ปอรี ||  ตู อะกมั ดยัอาล เบอนัตฺ เตรี กีมตั กะแฮ กอณ ||  ตุตถฺ ศิรเยอา ซภั ซนัซาร ตู นาเอก็ 
สกลั ป๋อณ ||  เตรี กุดรัต โกย นา ยาแณ เมเร ธากรุ สกลั รอณ ||  ตุตถฺ อปัร โกย นา สะแก  ตู อบินาซี ญกั  อุถรัณ ||    
     
 ตุตถฺ ทาเป จาเร ยกุ ตู กรัตา สกลั ตะรัณ ||  ตุตถฺ อาวณั ยาณา กีอา ตุตถฺ เลป นา ลแก ตริณ ||  ยสิ โฮแวห์่ อาป 
ดยัอาล เตส็ ลาแวห์่ สตัคุร จรัณ ||  ตู โห่รัต อุปาย นา ลภัฮี อบินาซี สริสทฺ กรัณ ||๒||  ดคัเณ ม: ๕ ||  เย ตู วแตห์้ 
องัเณ ฮภั ตะรัต สุห่าว ี โฮย ||  หิกสั กนัแต บา้ห์รี แมดี วาต นา ปุแช โกย ||๑||  ม: ๕ ||  หะเภ โทล สุห่าวเณ สะโฮ 
แบธา องังณั มลั ||  ปะฮี นา วนัแญ บิรัทะรา โย กัร๋ อาแว   จลั ||๒||  ม: ๕ ||  เซจยฺ วชิาอี กนัตฺ ก ูกีอา ฮภั ซีการ ||  อิตี 
มัน่ฉฺ นา สมาวยั เย กลั แป้ห์รา ฮาร ||๓||  ปอรี ||  ตู ปารบรัมห์ ปัรเมซรั โยน นา อาวฮี ||  ตู หุกมี  ซาแยห์      สริสทฺ 
ซาจยฺ สมาวฮี  ||  เตรา รูป นา ยาอี ลเคอา เกว็ ตุแฉ่ห์ ติอ่าวฮี ||  ตู ซภั แม่ห์ วรัแตห์้ อาป กดุรัต เดคาวฮี ||  เตรี ปะกตั 
ปะเร ปันด๋าร โตท นา อาวฮี ||  เอห์้  รตนั ยเวฮรั ลาล กีม นา ปาวฮี ||  ยสิ โฮแวห์่ อาป ดยัอาล เตส็ สตัคุร เซวา ลาวฮี 
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||  เตส็ กะเด นา อาแว   โตท โย ฮรั คุณ กาวฮี ||๓||  ดคัเณ ม: ๕ ||  ยา มู ปะสี หธั แม ปิรี แม่ห์แย นาล ||  หะเภ ดุค 
อุลาเฮอมั นานกั นะดรั นิฮาล ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั แบธา ปะเค เวา ลาํเม เซแวห์่ ดรั คะรา ||  ปิรีเอ ตู ยาณ แม่ห์ยา เซา 
โยอี ซาอี โม่ห์ คะรา ||๒||  ม: ๕ ||  เกอา กาลายโอ ปูช ปัร เวล นา โยเ่ฮ กนัตฺ ตู ||  นานกั พลุา ซนัดี วาร คิเรอา ฮภั 
ซนัซาร เยว็ ||๓||  ปอรี ||  ซุฆรั สุยาณ สะรูป    ตู ซภั แม่ห์ วรัตนัตา ||  ตู อาเป   ธากรุ เซวโก อาเป   ปูยนัตา ||  ดานา 
บีนา อาป ตู อาเป   สตัวนัตา ||  ยตี สตี  ปรัภ นิรมะลา เมเร ฮรั ปักวนัตา ||  ซภั บรัมห์ ปซารฺ ปซาเรโอ อาเป   
เคลนัตา ||  เอห์้ อาวา  กะวณั รจายโอ กรั โจจยฺ เดคนัตา ||  เตส็ บาฮุร กรัภ นา ปาวฮี ยสิ เดแวห์่ คุร มนัตา ||  เยว็ อาป 
จลาแวห์ เตว็ จลัเด กิช วสั นา ยนัตา ||๔||  ดคัเณ ม: ๕ ||  กรีุเอ กรีุเอ แวเดอา ตลั การา แม่ห์เรรฺ ||  เวเค ฉิทรั ทีวโด 
ยาม คิซนัโด เปรฺ ||๑||  ม: ๕ ||  สจั ยาแณ กจั แวเดโอ ตู อาฆู  อาเฆ ซลัเว ||  นานกั อาตสัรี มัน่ฉฺ แนณู เบอา ดัล๋ 
ปะบณั เยว็ ยมุเมโอ ||๒||  ม: ๕ ||  โป่เร โป่เร รูห์เร เซเวเด อาลกั ||  มุดตั ปอี จิราณีอา เพร็ กะดู อาแว   รุต ||๓||    
     
 ปอรี ||  ตุตถฺ รูป นา เรเคอา ยาต ตู วรันา บา้ห์รา ||  เอ มาณสั ยาแณห์ ดูรฺ ตู วรัแตห์้ ยา่ห์รา ||  ตู ซภั กทั โป่แกห์ อาป 
ตุตถฺ เลป นา ล่าห์รา ||  ตู ปุรัค อนนัดี อนนัตฺ ซภั โยต สมาห์รา ||  ตู ซภั เดวา แม่ห์ เดว บิถ่าเต นรัหะรา ||  เกอา 
อาราเถ่  เยห์่วา เอก็ ตู อบินาซี อปัรปะรา ||  ยสิ เมแล่ห์ สตัคุร อาป เตส็ เก ซภั กลุ ตะรา ||  เซวกั ซภั กรัเด เซว ดรั 
นานกั ยนั เตรา ||๕||  ดคัเณ ม: ๕ ||  แกห์้ดรัรา ตริณ ชายอา กาพลั ยเลโอห์้ ป่าเฮ ||  ยนิา ปาก มท่าห์แร เตน็ อุสตาด 
ปะน่าห์ ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั ปีธา ปะกา ซาเยอา ตะเรอา อาณ มอยดู ||  บาโฉ่ห์ สตัคุร อาปเณ     แบธา จาก ดะรูด 
||๒||  ม: ๕ ||  นานกั ปุสรีอา ปะกาอีอา ปาอีอา ทาแล ม่าเฮ ||  ยนีิ คุรู มนายอา รัจยฺ รัจยฺ เซอี ค่าเฮ ||๓||  ปอรี ||  ตุตถฺ 
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ญกั แม่ห์ เคลฺ รจายอา เวจ็ ห่อแม ปาอีอา ||  เอก มนัดรั ปันจฺ โจร แฮ เน็ต กแร่ห์ บุริอาอีอา ||  ดสั นารี เอก็ ปุรัค กรั 
ดะเซ ซาดฺ โลผา่อีอา ||  เอน มายอา โม่ห์ณี โม่ฮีอา เน็ต พิแร่ห์ ปัรหม่าอีอา ||  ห่าธา โดแว กีตีโอ เศว็ สะกตั 
วรัตาอีอา ||  เศว็ อะแก สกัตี  ห่าเรอา เอแว ฮรั ป่าอีอา ||  เอก็ วโิจห์ ฮี ตุตถฺ รเคอา โย สตัซงัค ์มิลาอีอา ||  ยลั วโิจห์ 
บิมบฺ อุธาเลโอ ยลั ม่าเฮ สมาอีอา ||๖||  ดคัเณ ม: ๕ ||  อากา้ฮา ก ูตราก ปิชา เพร นา โม่ห์ดรา ||  นานกั ซิจฉฺ อิเวฮ่า   
วาร บฮุร นา โฮว ียนัมะรา ||๑||  ม: ๕ ||  สะยณั แมดา จาอีอา ฮภั กฮี ดา เมต็ ||  หะเภ ยาณนั อาปณา กฮี นา ธ่าเฮ จิต 
||๒||  ม: ๕ ||  กจุฉะรา ลถมั ลาล มทัแท ฮี ปัรกทั เทอา ||  โซอี สุห่าวา ทาน ยแิท ปิรีเอ นานกั ญี ตู วเุธอา ||๓||  ปอรี ||  
ยา ตู เมแร วลั แฮ ตา เกอา โม่ห์ชนัดา ||  ตุตถฺ ซภั กิช แมโน ซอเปอา ยา เตรา บนัดา ||  ลคัมี โตท นา อาวยั คาย ครัจ 
รฮนัดา ||  ลคั จอราซีห์ เมดะนี ซภั เซว กรันดา ||  เอห์้ แวรี มิตรึ ซภั กีเตอา แน่ห์ มงัแกห์ มนัดา ||  เลคา โกย นา 
ปุใช ยา ฮรั บคัซนัดา ||  อนนัดฺ เป่ยอา ซุค ปายอา เมล็ คุร โควนิดา ||  ซภัเภ กาจยฺ สวาริแอ ยา ตุตถฺ ป่าวนัดา ||๗||  
ดคัเณ ม: ๕ ||  เดคณั ก ูมุสตาก มุค กิเยฮ่า ตอ ตะณี ||  พิระดา กิแต ฮาล ยา ดิธมั ตา มนั ตร่าเปอา ||๑||    
     
 ม: ๕ ||  ดุคีอา ดะรัด กะเณห์ เวดนั ยาแณ ตู ตะณี ||  ยาณา ลคั ปะเว ปิรี ดิคนัโด ตา ยวีซา ||๒||  ม: ๕ ||  แด่ห์ที ยาย 
กราร แวฮ่ณั วฮนัเด แม ดิเธอา ||  เซอี รเฮ่ อมาณ ยนิา สตัคุร เป่เทอา ||๓||  ปอรี ||  ยสิ ยนั เตรี ปุค แฮ เตส็ ดุค นา 
เวอาแป ||  เยน็ ยนั คุรมุข บุเฉ่อา โซ จะโฮ่ กนุดี ยาแป ||  โย นรั อุส กี ซรัณี ปแร เตส็ กมัแบห์ ปาแป ||  ยนมั ยนมั กี 
มลั อุตแร คุร ตู่รี นาแป ||  เยน็ ฮรั ป่าณา มนัเนอา เตส็ โศก นา ซนัตาแป ||  ฮรั ญีโอ ตู ซภันา กา เมต็ แฮ ซภั 
ยาแณห์ อาแป ||  แอซี   โซ่ภา ยแน กี เยวดั ฮรั ปัรตาแป ||  ซภั อนัตรั ยนั วรัตายอา ฮรั ยนั เต ยาแป ||๘||  ดคัเณ ม: ๕ 
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||  ยนิา ปิแช ฮอ กอี เซ แม ปิแช ป๋ี รเวอาส ||  ยนิา กี แม อาสรี ตินา แม่ห์ย ีอาส ||๑||  ม: ๕ ||  กิลี กิลี โรดฺรี ป่อดี เป๋าว ์
เป๋าว ์อาย  ||  โย แบเธ เซ พาเทอา อุบเร ปาก มทาย ||๒||  ม: ๕ ||  ดิธา ฮภั มะฉ่าเฮ คาลี โกย นา ยาณีแอ ||  แต ซะคี 
ปาก มท่าเฮ ยนีิ เมรา สะยณั ราเวอา ||๓||  ปอรี ||  ฮอ ด่าดี ดรั คุณ กาวดา เย ฮรั ปรัภ ป่าแว ||  ปรัภ เมรา เทร็ ทาวรี 
โฮรฺ อาแว   ยาแว ||  โซ มงักา ดาน โกซาอีอา เยต็ ปุค แล่ห์ ยาแว ||  ปรัภ ญีโอ เดโวห์ ดรัซนั อาปณา เยต็ ด่าดี 
ตริปตาแว ||  อรัดาส สุณี ดาตาร ปรัภ ด่าดี โก แม่ฮลั บุลาแว ||  ปรัภ เดคเดอา ดุค ปุค กอี ด่าดี โก มงักณั จิต นา 
อาแว   ||  ซภัเภ อิชา ปูรีอา ลกั ปรัภ แก ปาแว ||  ฮอ นิรกุณ ด่าดี บคัสิโอน ปรัภ ปุรัค เวดาแว ||๙||  ดคัเณ ม: ๕ ||  ยา 
ฉุเท ตา คาก ตู ซุนญี กนัตฺ นา ยาณฮี ||  ดุระยนั เซตี เน่ห์ ตู แก คุณ ฮรั รังค ์มาณฮี ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั ยสิ เบน็ กะรี 
นา ยวีณา วสิเร สะแร นา บินดฺ ||  เตส็ เซ็ว เกว็ มนั รูซีแอ ยแิซห์ ฮมารี จินดฺ ||๒||  ม: ๕ ||  รัตเต รังค ์ปารบรัมห์ แก 
มนั ตนั อตั กลุาล ||  นานกั เวณ็ นาแว อาลูเดอา  ยตีิ โฮรฺ เคอาล ||๓||  เปาวรี์ ||  ฮรั ญีโอ ยา ตู เมรา มิตรึ แฮ ตา เกอา 
แม การา ||  ยนีิ ธกักี ญกั ธกัเกอา เซ ตุตถฺ มาร นิวารา ||  คุร ป่อยลั ปารฺ ลงัฆายอา ยติา ปาวารา ||  คุรมะตี ซภั รัส 
โปกดา วดัดา อาคารา    ||  ซภั อินดรีอา วสั กรั ดิตีโอ สตัวนัตา ซารา ||    
     
 เยต็ ลาอีอนั ติแต ลกัดีอา แน่ห์ คินโยตารา ||  โย อิชี โซ พลั ปายดา คุร อนัดรั วารา ||  คุร นานกั ตุธา ป่ายโรห์ ฮรั 
วสัดา เนรา ||๑o||  ดคัเณ ม: ๕ ||  ยา มูน ํอาแวห์่ จิต ตู ตา หะเภ ซุค ลเฮา ||  นานกั มนั ฮี มัน่ฉฺ รังกาวลา ปิรี ตฮิยา เนา 
||๑||  ม: ๕ ||  กะปัร โปคค ์วกิาร เอ หะเภ ฮี ชาร ||  คาก โลเรดา ตนั เค โย รัตเต ดีดาร ||๒||  ม: ๕ ||  เกอา ตะแกห์ 
เบอา ปาส กรั ฮีอเร เห็ก อถารฺ ||  ทีโอ ซนัตนั กี เรณ เยต็ ลภับี ซุค ดาตาร ||๓||  ปอรี ||  เวณ็ กรัมา ฮรั ญีโอ นา 
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ปาอีแอ เบน็ สตัคุร มนูอา นา ลแก ||  ตะรัม ต่ีรา กลั อนัดฺเร เอห์้ ปาปี มูล นา ตะแก ||  แอห์้ กรั กเร โซ แอห์้ กรั 
ปาเอ เอก็ กะรี โม่ฮตั นา ลแก ||  จาเร ยกุ แม่ห์ โซเถ่อา เวณ็ ซงัคตั อหงัการฺ   นา ปะแก ||  ห่อแม มูล นา ฉุไท เวณ็ 
ซาถู่   สตัซงัแค ||  ติจรั ท่าห์ นา ปาวยั ยจิรั ซาฮิบ เซ็ว มนั ป่ังแก ||  เยน็ ยนั คุรมุข เซเวอา เตส็ กัร๋ ดีบาณ อะปะแก ||  
ฮรั กิรปา เต ซุค ปายอา คุร สตัคุร จรัณี ลแก ||๑๑||  ดคัเณ ม: ๕ ||  โลรีโด ฮภั ยาย โซ มีรา มีรัน ศิร ||  หธั มนัฉ่าฮู โซ 
ตะณี จอโด มุค อลาย ||๑||  ม: ๕ ||  มาณิก ูโม่ห์ เมา ดินนา ตะณี อป้าห์ ||  ฮิเอา แม่ห์ยา ธนัฎะรา มุคโคห์ สจั อลาย 
||๒||  ม: ๕ ||  มู ทีอาอู เซจยฺ แนณา ปิรี วชิาวณา ||  เย เดแค เห็ก วาร ตา ซุค กีมา ฮู บา้ห์เร ||๓||  ปอรี ||  มนั โลแจ ฮรั 
มิลณั โก เกว็ ดรัซนั ปาอีอา ||  แม ลคั วริะเต ซาฮิบา เย บินดฺ โบลาอีอา ||  แม จาเร กนุดา ป่าลีอา ตุตถฺ เยวดั นา 
ซาอีอา ||  แม ดะเซโฮ มารัก ซนัโตห์ เกว็ ประภู มิลาอีอา ||  มนั อรัโปห์ ห่อแม ตะโยห์ เอต็ ปันทฺ ยลุาอีอา ||  เน็ต 
เซเวโฮ ซาฮิบ อาปณา สตัซงัค ์มิลาอีอา ||  ซภัเภ อาซา ปูรีอา คุร แม่ฮลั บุลาอีอา ||  ตุตถฺ เยวดั โฮรฺ นา ซุใฉ่ เมเร 
มิตรึ โกซาอีอา ||๑๒||  ดคัเณ ม: ๕ ||  มู ทีเอา ตะคตั ปิรี แม่นห์ํเย ปาตซ่าห์ ||  ปาว มิลาเว โกล กวลั ยแิว บิกซาวโด 
||๑||  ม: ๕ ||  ปิรีอา ซนัดฺรี ปุค มู ลาวณั ที วทิรา ||  ยาณ มิธาอี เอค็ เบอี ปีเร นา หุแท ||๒||  ม: ๕ ||  ธกักา น่ีห์ มตัโรร 
ยาณ กนัถรับา นกัรี ||  ซุค กะทาอู ดูเอ เอส็ ปันถ่าณู กัร๋ กะเณห์ ||๓||  ปอรี ||  อกลั กะลา แน่ห์ ปาอีแอ ปรัภ อลคั 
อเลคงั ||    
     
 คทั ดรัซนั ปะหรํ่าเต พิแร่ห์ แน่ห์ มิลีแอ เป่คงั ||  วรัต กแร่ห์ จนัดรายณา เซ กิแต นา เลคงั ||  เบด ปแร่ห์ ซมัปูรนา 
ตตั ซาร นา เปคงั ||  ติลกั กดัแฎห์ อิสนาน กรั อนัตรั กาเลคงั ||  เป่คี ประภู นา ลภัอี เวณ็ สจัจี ซิคงั ||  ปู่ ลา มารัก โซ 
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ปแว ยสิ ตุ๋ร มสัตกั เลคงั ||  เตน็ ยนมั สวาเรอา           อาปณา เยน็ คุร อคี เดคงั ||๑๓||  ดคัเณ ม: ๕ ||  โซ นิวา่ฮู กดั 
โย จลาอู นา ทีแอ ||  การ กรุาว ีฉดั ซมัมลั สจั ตะณี ||๑||  ม: ๕ ||  ฮภั สมาณี  โยต เยว็ ยลั กะทาอู จนัดรึมา ||  ปัรกทั 
ทีอา อาป นานกั มสัตกั ลิเคอา ||๒||  ม: ๕ ||  มุค สุห่าเว นาม จอ อาธ แป้ฮรั คุณ เกา ||  นานกั ดรักา้ห์ มนันีแอห์้ มิลี 
นิทาเว เทา ||๓||  ปอรี ||  บา้ฮรั เป๋ค นา ปาอีแอ ปรัภ อนัตรัยามี ||  อิกสั ฮรั ญีโอ บา้ห์รี ซภั พิแร นิกามี ||  มนั รัตตา 
กทุาํบฺ เซ็ว เน็ต กรับ พิรามี ||  พิแร่ห์ กุมานี ญกั แม่ห์ เกอา กรัแบห์ ดามี ||  จลัเดอา นาล นา จลัอี คิน ยาย บิลามี ||  
บิจรัเด พิแร่ห์ ซนัซาร แม่ห์ ฮรั ญี หุกามี ||  กะรัม คุลา คุร ปายอา ฮรั มิเลอา สุอามี ||  โย ยนั ฮรั กา เซวโก ฮรั เตส็ กี 
กามี ||๑๔||  ดคัเณ ม: ๕ ||  มุคโคห์ อลาเอ  ฮภั มรัณ ปะชาณนัโด โกย ||  นานกั ตินา คาก ยนิา ญะกีนา เห็ก เซ็ว ||๑||  
ม: ๕ ||  ยาณ วซนัโด มัน่ฉฺ ปะชาณู โก เฮกโร ||  แต ตนั ปัรดา น่าเฮ นานกั แย คุร เป่เทอา ||๒||  ม: ๕ ||  มตัรี กา้นดกั 
อา้ห์    ปาว โต่วนัโด ปีวซา ||  มู ตนั เปรม อท่าห์ ปะซณั ก ูสจัจา ตะณี ||๓||  ปอรี ||  นิรภอ นาม วซิาเรอา นาล 
มายอา รจา ||  อาแว   ยาย ปะหวา่อีแอ บโฮ่ โยนี นะจา ||  บจนั กเร แต คิสกั ยาย โบเล ซภั กจัจา ||  อนัดฺโรห์ โททา 
กริูอาร กรีู ซภั คะจา ||  แวรฺ กเร นิรแวร นาล จู่เธ ลาลจา ||  มาเรอา สจัแจ ปาตซ่าห์ เวค ตุ๋ร กรัมจา ||  ยมัดูตี แฮ 
เฮเรอา ดุค ฮี แม่ห์ ปะจา ||  โฮอา ตะปาวสั ตะรัม กา นานกั ดรั สจัจา ||๑๕||  ดคัเณ ม: ๕ ||  ปัรผา่เต ปรัภ นาม ยปั คุร 
เก จรัณ ติอ๋าย ||  ยนมั มรัณ มลั อุตแร สจัเจ เก คุณ กาย ||๑||  ม: ๕ ||  เดห์้ อนัถ่ารี อั้นถฺ ซุนญี นาม วฮูิณีอา ||  นานกั 
สพลั ยะนมั แย กทั วธุา สจั ตะณี ||๒||  ม: ๕ ||  โลเอณ็ โลอี ดิธ เปอาส นา บุแฉ่ มู กะหน่ี ||    
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นานกั เซ อคัรีอา เบอนั ยนีิ ดิซนัโด มา ปิรี ||๓||  ปอรี ||  เยน็ ยนั คุรมุข เซเวอา เตน็ ซภั ซุค ปาอี ||  โอห์้ อาป ตเรอา 
กทุาํบฺ เซ็ว ซภั ยกตั ตราอี ||  โอน ฮรั นามา ตัน๋ ซนัเจอา ซภั ติคา บุฉ่าอี ||  โอน ฉะเด ลาลจั ดุนี เก อนัตรั เลว็ ลาอี ||  
โอส สดา สดา กัร๋ อนนัดฺ แฮ ฮรั สคา สฮาอี  ||  โอน แวรี มิตรึ ซมั  กีเตอา ซภั นาล สุผา่อี ||  โฮอา โอฮี้ อลั ญกั แม่ห์ 
คุร กิอาน ยปาอี ||  ปูรัน ลิเคอา ปายอา ฮรั เซ็ว บณั อาอี  ||๑๖||  ดคัเณ ม: ๕ ||  สจั สุห่าวา กา้ดีแอ กแูร กรีู โซย ||  
นานกั วริะเล ยาณีแอห์ ยนิ สจั ปัลแล โฮย ||๑||  ม: ๕ ||  สะยณั มุค อนูป อะเธ่ แป้ฮรั นิฮาลซา ||  สุตรี โซ สะโฮ ดิธ 
แต สุปเน ฮอ คนันีแอ ||๒||  ม: ๕ ||  สะยณั สจั ปะรัค มุค อลาวณั โททฺรา ||  มนั มะฉาฮู่ ลคั ตุตโถ่ห์ ดูรฺ นา โซ ปิรี 
||๓||  ปอรี ||  ตะรัต อากาซ ปาตาล แฮ จนัดฺ ซูร บินาซี ||  บาทซ่าห์ ซ่าห์ อุมราว  คาน ด่าเฮ เดเร ยาซี ||  รังค ์ตุงค ์
กะรีบ มสัตฺ ซภั โลก ซิถ่าซี ||  กาย ีเซค มซายกา ซภัเภ อุธ ยาซี ||  ปีร แปกาบรั ออลีเอ โก เทร็ นา รฮาซี ||  โรยา บาก 
นิวาจยฺ กะเตบ เวณ็ บุเฉ่ ซภั ยาซี ||  ลคั จอราซีห์ เมดะนี ซภั อาแว   ยาซี ||  เน่ห์จลั สจั คุดาย เอก คุดาย บนัดา 
อบินาซี ||๑๗||  ดคัเณ ม: ๕ ||  ดิธี ฮภั ดนัโด่ล หิกสั บาจฉฺ นา โกย ||  เอา    สะยณั ตู มุค ลกั เมรา ตนั มนั ธนัฎา โฮย 
||๑||  ม: ๕ ||  อาซกั อาซา บา้ห์รา มู มนั วดัดี อาส ||  อาส นิราซา เห็ก ตู ฮอ บลั บลั บลั กอีอาซ ||๒||  ม: ๕ ||  วโิชรา 
สุเณ ดุค เวณ็ ดิเธ มเรโอด ||  บาจฉฺ เปอาเร อาปเณ     บิรฮี นา ต่ีโรด ||๓||  ปอรี ||  ตทั ตีรัท เดว เดวาเลอา เกดาร 
มทุรา กาซี ||  โกท เตตีซา เดวเต ซณั อินดฺแร ยาซี ||  ซิมรัต ซาสตรึ เบด จาร คทั ดะรัส สมาซี ||  โปที ปันดิต กีต 
กเวต็ เกาเต ป๋ี ยาซี ||  ยตี สตี  ซนัเนอาซีอา ซภั กาแล วาซี ||  มุน โยกี ดิกาํบรา ยแม ซณั ยาซี ||  โย ดีแซ โซ วณิสฺณา 
ซภั บินสั บินาซี ||  เทร็ ปารบรัมห์ ปัรเมสฺโร เซวกั เทร็ โฮซี ||๑๘ ||  ศโลก ดคัเณ ม: ๕ ||  แซ นงัเก แน่ห์ นงัค ์ปุกเค 
ลคั นา ปุเคอา ||  ดุเค โกร นา ดุค นานกั ปิรี ปิคนัโด ซุภ ดิสทฺ ||๑||    
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 ม: ๕ ||  ซุค สะมู่ฮา โปคค ์ปู๋ ม สบาอี  โก ตะณี ||  นานกั หะโภ โรค มิรตกั นาม วฮูิเณอา ||๒||  ม: ๕ ||  หิกสั กนู ํตู 
อา้ห์  ปะชาณู ป๋ี เห็ก กรั ||  นานกั อาสรี นิบา้ห์ มานุค ปัรทาอี ลยวีะโด ||๓||  ปอรี ||  เน่ห์จลั เอก นรายโณ ฮรั อะกมั 
อกา้ถ่า ||  เน่ห์จลั นาม นิถาน แฮ ยสิ ซิมรัต   ฮรั ลาถ่า ||  เน่ห์จลั กีรตนั คุณ โคบินดฺ คุรมุข กาวา่ถ่า ||  สจั ตะรัม ตปั 
เน่ห์จโล เดน็ แรน อราถ่า ||  ดยัอา ตะรัม ตปั เน่ห์จโล ยสิ กะรัม ลิคาถ่า ||  เน่ห์จลั มสัตกั เลค ลิเคอา โซ ทะแล นา 
ทะลาถ่า ||  เน่ห์จลั ซงัคตั ซ่าถ ยนั บจนั เน่ห์จลั คุร ซ่าถ่า ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ สดา สดา อาราถ่า ||๑๙||  ศโลก 
ดคัเณ ม: ๕ ||  โย ดุบนัโด อาป โซ ตราเอ กินห์ เค ||  ตาเรดะโร ป๋ี ตารฺ นานกั เป็ร เซ็ว รัตเตอา ||๑||  ม: ๕ ||  ยแิท 
โกย กะทนั เนา สุณนัโด มา ปิรี ||  มูน ํยลุาอูน ํ  ตทั นานกั ปิรี ปซนัโด ฮเรโอ ทีโอส ||๒||  ม: ๕ ||  เมรี เมรี เกอา 
กแร่ห์ ปุตรึ กลตัรึ สเน่ห์   ||  นานกั นาม วฮูิณีอา นิมุณีอาดี เดห์้ ||๓||  ปอรี ||  แนนี เดโค คุร ดรัสฺโน คุร จรัณี มทัทา 
||  แปรี มารัก คุร จลัดา ปะคา เพรี หะทา ||  อกาล มูรัต ริแด ติอ๋ายดา เดน็ แรน ยปันทา ||  แม ฉะเดอา สกลั อปายโณ 
ปัรหวา่แซ คุร ซมัรฺทา ||  คุร บคัเซอา นาม นิถาน ซภัโภ ดุค ลทา ||  โป่โกห์ ปุ่นโจห์ ป่าอีโฮ ปัลแล นาม อะกทัทา ||  
นาม ดาน อิสนาน ดิรึ สดา กแร่ห์ คุร กะทา ||  แซ่ฮจัยฺ เป่ยอา ปรัภ ปายอา ยมั กา ป๋อ ลทา ||๒o||  ศโลก ดคัเณ ม: ๕ 
||  ลกัรีอา ปิรีอนั เปคนัดีอา นา ติปีอา ||  ฮภั มะฉาฮู่ โซ ตะณี เบอา นา ดิโธ โกย ||๑||  ม: ๕ ||  กทัรีอา ซนัตา้ห์ เต 
สุคาอู ปันถ่ีอา ||  นานกั ลตัถฺรีอา ตินน่าห์ ยนิา ปาก มท่าห์แร ||๒||  ม: ๕ ||  ดูนกํรั ยลา ทลา ปู๋ ม บนา พลั กนัดฺรา ||  
ปาตาลา อากาซ ปูรัน ฮภั กะหน่า ||  นานกั เปค ญีโอ อิกตั ซูต ปโรตีอา ||๓||  ปอรี ||  ฮรั ญี มาตา ฮรั ญี ปิตา ฮรั ญีโอ 
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ปรัตปาลกัห์ ||  ฮรั ญี เมรี ซาร กเร ฮมั ฮรั เก บาลกั ||  แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ คิลายดา นฮี กรัดา อาลกั ||  ออกณั โก นา 
จิตารฺดา กลั เซตี ลาเอก็ ||  โม่ห์ มงักาน ํโซอี เดวดา ฮรั ปิตา ซุคดาเอก็ ||    
     
 กิอาน ราส นาม ตัน๋ ซอเปโอน เอส็ ซอเด  ลาเอก็ ||  ซ่าฉ่ี คุร นาล บฮาเลอา สรับ   ซุค ปาเอก็ ||  แม นาโลห์ กะเด 
นา วชุิแร ฮรั ปิตา ซภันา กลา ลาเอก็ ||๒๑||  ศโลก ดคัเณ ม: ๕ ||  นานกั กจัเรอา เซ็ว โตรึ ดูด สะยณั ซนัตฺ ปะเกอา ||  
โอย ยวีนัเด วชุิแรห์ โอย โมยอา นา ยาฮี โชร ||๑||  ม: ๕ ||  นานกั บิยลีุอา จมักนั กรัุนห์ กะทา อตั กาลีอา ||  บรัซนั 
เมฆ อปารฺ นานกั ซงักมั ปิรี สุฮนัดีอา ||๒||  ม: ๕ ||  ยลั ทลั นีร ปะเร ซีตลั ปวณั จุลารฺเด ||  เซยฺรีอา โซเอน็ ฮีเร ลาล 
ยรันดีอา ||  ซุภรั กะปัร โปคค ์นานกั ปิรี วฮิูณี ตะตีอา ||๓||  ปอรี ||  การัณ กรัแต โย กีอา โซอี แฮ กรัณา ||  เย โซ 
ต่าแวห์่ ปราณีอา ปาแวห์ ตุ๋ร แล่ห์ณา ||  เบน็ กรัมา กิชู นา ลภัอี เย พิแร่ห์ ซภั ตัร่ณา ||  คุร เมล็ ป๋อ โควนิดฺ กา แป๋ 
ดรั ดูรฺ กรัณา ||  แป๋ เต แบราก อูปแย ฮรั โคยตั พิรณา ||  โคยตั โคยตั แซ่ฮจัยฺ อุปเยอา เพร็ ยนมั นา มรัณา ||  ฮิอาย 
กมาย ติอ๋ายอา ปายอา ซ่าถ ซรัณา ||  โบฮิท นานกั เดว็ คุร ยสิ ฮรั จราเอ เตส็ ป่อยลั ตรัณา ||๒๒||  ศโลก ม: ๕ ||  
แป้ห์ลา มรัณ กะบูล ยวีณั กี ฉดั อาส ||  โฮโอ ซภันา กี เรณุกา ตอ เอา    ฮมาแร ปาส ||๑||  ม: ๕ ||  โมอา ยวีนัดา เปค 
ยวีนัเด มรั ยาน ||  ยนิาห์ โมฮบับตั เอก็ เซ็ว เต มาณสั ปัรถาน ||๒||  ม: ๕ ||  ยสิ มนั วสัแซ ปารบรัมห์ นิกทั นา อาแว   
ปีร ||  ปุค เตค็ เตส็ นา เวอาปัย ยมั นฮี อาแว   นีร ||๓||  ปอรี ||  กีมตั แกฮ้ณั นา ยาอีแอ สจั ซ่าห์ อโดแล ||  เซ็ถ ซาเถก็ 
กิอานี ติอ่านีอา กอณ ตุตถฺโน โตแล ||  ป่ันนณั กะรัณ ซมัรัท แฮ โอปัต ซภั ปัรแล ||  กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ กทั กทั 
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ซภั โบแล ||  ริยกั สมาเฮ ซภัแซ เกอา มาณสั โดแล ||  แกฮ้รั กะภีร อท่าห์ ตู คุณ กิอาน อโมแล ||  โซอี กมั กมาวณา 
กีอา ตุ๋ร มอแล ||  ตุตโถ่ห์ บา้ฮรั กิช นฮี นานกั คุณ โบแล ||๒๓||๑||๒||     
 ราก มารู บาณี กะบีร ญีโอ กี  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปะดีอา กวนั กมุตั ตุม ลาเก ||  บูดอห์เก ปัรวาร สกลั  เซ็ว ราม นา ยปัโปห์ อป่าเก ||๑|| รเฮา ||  เบด ปุราน ปเร กา 
เกอา กนุ ครั จนัดนั ยสั ป่ารา ||    
     
 ราม นาม กี กตั นฮี ยานี แกเซ อุตรัส ปารา ||๑||  ญีอ ์บโถ่ห์ โซ ตะรัม กรั ทาโปห์ อตะรัม  กโฮ่ กตั ป่าอี ||  อาปัส โก 
มุนิวรั กรั ทาโปห์ กา โก กโฮ่ กะซาอี ||๒||  มนั เก อนัเถ่ อาป นา บูโฉ่ห์ กาเฮ บุฉ่าโวห์ ป่าอี ||  มายอา การัน บิเดอา 
เบโจห์ ยนมั อบิรฺทา ยาอี ||๓||  นารัด บจนั เบอาส แกฮ้ตั แฮ สุก โก ปูโช่ห์ ยาอี ||  แกห์้ กะบีร ราแม รัม ชูโทห์ น่าเฮ 
ตา บูเด ป่าอี ||๔||๑||  บแนห์ บะเซ เกว็ ปาอีแอ โย โล มโน่ห์ นา ตะแยห์ บิการ ||  เยห์่ กัร๋ บนั ซมัซรั กีอา เต ปูเร 
ซนัซาร ||๑||  ซาร ซุค ปาอีแอ รามา ||  รังค ์รโวห์่ อาตแม ราม ||๑|| รเฮา ||  ยะทา ปะซมั เลปัน กีอา กฮ่า กพุา แม่ห์ 
บาส ||  มนั ยเีต ญกั ยเีตอา ยาน ํเต บิเคอา เต โฮย อุดาส ||๒||  อนัยนั เดย ์ซภัแภ โกอี ทุก จา้ฮนั ม่าเฮ บิดาน ||  กิอาน 
อนัยนั เยห์่ ปายอา เต โลอิณ ปัรวาน ||๓||  แกห์้ กะบีร อบั ยาเนอา คุร กิอาน ดีอา ซมัหยาย ||  อนัตรักตั ฮรั เป่เทอา 
อบั เมรา มนั กตัฮู นา ยาย ||๔||๒||  เร็ถ เซ็ถ ยา โก พรีุ ตบั กาฮู เซ็ว เกอา กาจยฺ ||  เตเร แกห์้เน กี กตั เกอา กโฮ่ แม 
โบลตั ฮี บดั ลาจยฺ ||๑||  ราม เยห์่ ปายอา ราม ||  เต ปะแวห์่ นา บาแร บาร ||๑|| รเฮา ||  จู่ธา ญกั แดห์้แก กะนา เดน็ 
โดย บรัตนั กี อาส ||  ราม อุดกั เยห์่ ยนั ปีอา เตห์้ บฮุร นา ไป๋ เปอาส ||๒||  คุร ปัรสาด เยห์่ บูเฉ่อา อาซา เต เป่ยอา 
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นิราส ||  ซภั สจั นดัรี อายอา  โย อาตมั เป่ยอา อุดาส ||๓||  ราม นาม รัส จาเคอา ฮรั นามา ฮรั ตารฺ ||  กโฮ่ กะบีร 
กนัจนั เป่ยอา ปะหราํ เกยอา สมุดแร ปารฺ ||๔||๓||  อุดกั สมุนดฺ สลลั กี ซาเคอา นดี ตรังค ์สมาแวห์่เก ||  ซุนแน่ห์ ซุน 
มิเลอา ซมัดรัซี  ปวนั รูป โฮย ยาแวห์เก ||๑||  บฮุร ฮมั กาเฮ อาแวห์่เก ||  อาวนั ยานา หุกมั ติแซ กา หุกแม บุจฉฺ 
สมาแวห์่เก ||๑|| รเฮา ||  ยบั จูแก ปันจฺ ตาต กี รัจนา แอเซ ปะรัม จุกาแวห์เก ||  ดรัซนั โฉด เป๋ย ซมัดรัซี  เอโก นาม 
ติอ่าแวห์เก ||๒||  เยต็ ฮมั ลาเอ เตต็ ฮี ลาเก แตเซ กะรัม กมาแวห์่เก ||  ฮรั ญี กริปา กเร โย อปันี ตอ คุร เก สบดั 
สมาแวห์่เก ||๓||  ยวีตั มโร่ห์ มโร่ห์ พุน ยโีวห์ ปุนรัป ยนมั นา โฮอี ||        
 กโฮ่ กะบีร โย นาม สมาเน ซุน รเฮอา เลว็ โซอี ||๔||๔||  โย ตุมห์ โม โก ดูรฺ กะรัต ฮอ ตอ ตุม มุกตั บตาโวห์่ ||  เอก 
อเนก  โฮย รเฮโอ สกลั แม่ห์ อบั แกเซ ปัรหม่าโวห์่ ||๑||  ราม โม โก ตารฺ กะฮาน ํแล ยอี แฮ ||  โซโถ่ มุกตั กฮ่า เดว็ 
แกซี กรั ประสาด โม่ห์ ปาอี แฮ ||๑|| รเฮา ||  ตารัน ตรัน ตะแบ ลกั กะฮีแอ ยบั ลกั ตตั นา ยาเนอา ||  อบั ตอ บิมลั เป๋ย 
กทั ฮี แม่ห์ แกห์้ กะบีร มนั มาเนอา ||๒||๕||  เยน็ กรั โกท กีเอ กนัจนั เก โฉด เกยอา โซ ราวนั ||๑||  กาเฮ กียตั แฮ มนั 
ป่าวนั ||  ยบั ยมั อาย  เกศ เต ปักแร แตห์้ ฮรั โก นาม ฉะดาวนั ||๑|| รเฮา ||  กาล อกาล คซมั กา กีนาห์ เอห์้ ปัรปันจฺ 
บะถ่าวนั ||  แกห์้ กะบีร เต อนัเต มุกเต ยนิห์ ฮิรแด ราม ระส่าเอน็ ||๒||๖||  เดฮี้ กาวา ญีโอ ตัร๋ แม่ห์โต บะแซ่ห์ ปันจฺ 
กิรซานา ||  แนนู นกัทู ซรัวนู รัสปัต อินดรี กะเฮอา นา มานา ||๑||  บาบา อบั นา บะโซ เอห์้  เกา ||  กะรี กะรี กา 
เลคา มาแก กาเอท็ เจตู เนา ||๑|| รเฮา ||  ตะรัม ราย ยบั เลคา มาแก บากี นิกซี ป่ารี ||  ปันจฺ กริซานวา ปาก เกย แล 
บาเถ่โอ ญีโอ ดรับารี ||๒||  กะแฮ กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ เคต ฮี กแร่ห์ นิเบรา ||  อบั กี บาร บคสั บนัเด โก บฮุร นา 
ป่อยลั เพรา ||๓||๗||    
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 ราก มารู บาณี กะบีร ญีโอ กี  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อนัป๋อ กิแน นา เดเคอา แบรากีอะเร ||  เบน็ แป๋ อนัป๋อ โฮย วณาฮงัแบ ||๑||  สะโฮ ฮดูร เดแค ตาน ํป๋อ ปแว 
แบรากีอะเร ||  หุกแม บูแฉ่ ตา นิรภอ โฮย วณาฮงัแบ ||๒||  ฮรั ปาคนัดฺ นา กีใย แบรากีอะเร ||  ปาคนัดฺ รัตตา ซภั 
โลก วณาฮงัแบ ||๓||  ตริสนา ปาส นา โชดยั แบรากีอะเร ||  มมัตา ยาเลอา เป็นดฺ วณาฮงัแบ ||๔||  จินตา ยาล ตนั 
ยาเลอา แบรากีอะเร ||  เย มนั มิรตกั โฮย วณาฮงัแบ ||๕||  สตัคุร เบน็ แบราก นา โฮวยั แบรากีอะเร ||  เย โลแจ ซภั 
โกย วณาฮงัแบ ||๖||  กะรัม โฮแว สตัคุร มิแล แบรากีอะเร ||  แซ่ห์เย  ปาแว โซย วณาฮงัแบ ||๗||  กโฮ่ กะบีร เอก็ 
เบนตี แบรากีอะเร ||  โม โก ป่อยลั ปารฺ อุตาร วณาฮงัแบ ||๘||๑||๘||    
     
 รายนั กอน ตุมาแร อาแว   ||  แอโซ เป๋า บิดรั โก เดเคโอ โอห์้ กะรีบ โม่ห์ ป่าแว ||๑|| รเฮา ||  หสัตี เดค ปะรัม เต 
ปู่ ลา ศิรี  ปักหวาน นา ยาเนอา ||  ตุมโร ดูตถฺ บิดรั โก ปาโนห์ อมัฤต กรั แม มาเนอา ||๑||  คีร สะมาน ซาก แม 
ปายอา กนุ กาวตั แรน บิฮานี ||  กะบีร โก ธากรุ อนดั บิโนดี ยาต นา กาฮู กี มานี ||๒||๙||  ศโลก กะบีร ||  กะกนั 
ดะมามา บาเยโอ ปะเรโอ นีซาแน เก๋า ||  เคต โย มานเํดโอ ซูรมา อบั ยฉูัน่ โก เดา ||๑||  ซูรา โซ แปห์จานีแอ โย ลแร 
ดีน เก เหต ||  ปุรยา ปุรยา กทั มแร กบัฮู นา ชาแด เคต ||๒||๒||     
 กะบีร กา สบดั ราก มารู บาณี นามเดว็ ญี กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 จาร มุกตั จาแร เซ็ถ เมล็ แก ดูแล่ห์ ปรัภ กี สรัน ปะเรโอ ||  มุกตั เป่ยโอ จอฮูน ํยกุ ยาเนโอ ยสั กีรัต มาแท ฉะตรู 
ตะเรโอ ||๑||  รายา ราม ยปัต โก โก นา ตเรโอ ||  คุร อุปเดส ซ่าถ กี ซงัคตั ปะกตั ปะกตั ตา โก นาม ปะเรโอ ||๑|| 
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รเฮา ||  ซงัคฺ จกักรึ มาลา ติลกั บิรายติ เดค ประตาป ยมั ดะเรโอ ||  นิรภอ เป๋ย ราม บลั กรัยติ ยนมั มรัน ซยัตาป 
หิเรโอ ||๒||  อมับรีก   โก ดีโอ อแป๋ ปัด ราจยฺ ปะภีคนั อถิก กเรโอ ||  นอ เน็ถ ธากรุ ดอี สุดาแม ตะหรู่อ ์อะทลั 
อจัยฺฮู นา ทเรโอ ||๓||  ปะกตั เหต มาเรโอ ฮรันาคสั นรัซิงข ์รูป โฮย เดห์้ ตะเรโอ ||  นามา กะแฮ ปะกตั บสั เกเซาว ์
อจัยฺฮูน ํบลั เก ดุอาร คโร ||๔||๑||   มารู กะบีร ญีโอ ||  ดีน บิซาเรโอ เร ดิวาเน ดีน บิซาเรโอ เร ||  เปท ปะเรโอ 
ปะซูอา เยว็ โซยโอ มนุค ยนมั แฮ ห่าเรโอ ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคตั กบัฮู นฮี กีนี รเจโอ ตัน่แถ่ จู่ธ ||  สุอาน  ซูกรั 
บาอิส ยแิว ปัทกตั จาเลโอ อูฐ ||๑||  อาปัส โก ดีรัฆ กรั ยาแน ออรัน โก ลกั มาต ||  มนัซา บาจา กรัมฺนา แม เดเค 
โดยกั ยาต ||๒||  กามี กโรถ่ี จาตุรี บายกีรั เบกาม ||  นินดา กรัเต ยนมั สิราโน กบัฮู นา ซิมเรโอ ราม ||๓||  แกห์้ กะบีร 
เจแต นฮี มูรัค มุกตัถฺ กวาร ||  ราม นาม ยาเนโอ นฮี แกเซ อุตรัส ปารฺ ||๔||๑||     
     
 ราก มารู บาณี แยเดว็ ญี กี   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  จนัดฺ สัต เป่เดอา นาด สตั ปูเรอา ซูร สตั โคระซา ดตั กีอา ||  อบลั บลั โตเรอา อะจลั 
จลั ทเปอา อะกัร๋ กะเรอา ตะฮ่า อเป็ว ปีอา ||๑||  มนั อาด คุณ อาด วคาเณอา ||  เตรี ดุบิถา ดริสทฺ ซมัมาเนอา ||๑|| รเฮา 
||  อรัถ โก อรัเถ่อา สรัถ โก ซรัเถ่อา สลลั โก สลลั ซมัมาน อายอา  ||  บะดตั แยเดว็ แยเดว โก รัมเมอา บรัมห์ 
นิรบาณ เลว็ ลีณ ปายอา ||๒||๑||   กะบีร || มารู ||  ราม ซิมมรั ปัชตาเฮกา มนั ||  ปาปี ญีอะรา โลภ กรัต แฮ อาจยฺ  กาล 
อุธ ยาเฮกา ||๑|| รเฮา ||  ลาลจั ลาเก ยนมั กวายอา มายอา ปะรัม ปุหล่าเฮกา ||  ตัน๋ โยบนั กา กรับ นา กีแย กากดั เยว็ 
กลั ยาเฮกา ||๑||  โย ยมั อาย  เกศ แกห์้ ปัทแก ตา เดน็ กิช นา บซาเฮกา ||  ซิมรัน ปะยนั ดยัอา นฮี กีนี ตอ มุค โจทา 
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คาเฮกา ||๒||  ตะรัม ราย ยบั เลคา มาแก เกอา มุค แล แก ยาเฮกา ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ ซ่าถซงัคตั ตรั 
ยานเํฮกา ||๓||๑||     
 ราก มารู บาณี รวดิาส ญีโอ กี  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แอซี   ลาล ตุจฉฺ เบน็ กอน กแร ||  กะรีบ นิวาจยฺ กซุยัอา เมรา มาแท ฉะตรู ตะแร ||๑|| รเฮา ||  ยา กี โชต ยกตั โก 
ลาแก ตา ปัร ตุฮี ดะแร ||  นีแจห์ อูจ กแร เมรา โคบินดฺ กาฮู เต นา ดะแร ||๑||  นามเดว กะบีร ติโลจนั สถันา แซน 
ตแร ||  แกห์้ รวดิาส สุโนห์ เร ซนัโตห์ ฮรั ญีโอ เต ซภัแภ สะแร ||๒||๑||  มารู ||  ซุค ซากรั สุรตรั จินตามนั กามเถน 
บสั ยา เก เร ||  จาร ปะดารัท อสัทฺ มฮ่า เซ็ถ เนาว ์เน็ถ กรั ตลั ตา แก ||๑||  ฮรั ฮรั ฮรั นา ยปัส รัสนา ||  อวรั ซภั ชาด 
บจนั รัจนา ||๑|| รเฮา ||  นานา เคอาน ปุราน เบด เบถ็ จอตีส อชรั ม่าฮี ||  เบอาส บีจาร กะเฮโอ ปัรมารัท ราม นาม 
ซรั น่าฮี ||๒||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ อุปาถฺ   แร่ฮตั โฮย บดัเด ปาก เลว็ ลากี ||  แกห์้ รวดิาส อุดาส ดาส มตั ยนมั มรัน แป๋ 
ป่ากี ||๓||๒||๑๕||    
     
 ตุคารี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๑ บาแร่ห์ ม่าฮา    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตู ซุณ      กิรัต กรัมมา ปุรับ กมายอา || ศิร ศิร ซุค สฮมัมา เดห์้ โซ ตู ปะลา ||  ฮรั รัจนา เตรี เกอา กตั เมรี ฮรั เบน็ 
กะรี นา ยวีา ||  ปริแอ บาจฉฺ โดเฮลี โกย นา เบลี คุรมุข อมัฤต ปีวาน ํ||  รัจนา ราจ รเฮ่ นิรังการี ปรัภ มนั กะรัม 
สุกรัมา ||  นานกั ปันทฺ นิฮาเล ซา ตัน๋ ตู ซุณ      อาตมั รามา ||๑||  บาบีฮา ปเร็ว โบเล โกกิล บาณีอา ||  ซา ตัน๋ ซภั รัส 
โจแล องักฺ สมาณีอา ||  ฮรั องักฺ สมาณี  ยา ปรัภ ป่าณี ซา โซห่ากณั นาเร ||  เนาว ์กัร๋ ทาป แม่ฮลั กัร๋ อูโจ นิจยฺ กัร๋ 
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วาส มุราเร ||  ซภั เตรี ตู เมรา ปรีตมั เน็ส บาซุร รังค ์ราแว ||  นานกั ปเร็ว ปเร็ว จะแว บะบีฮา โกกิล สบดั สุห่าแว 
||๒||  ตู ซุณ      ฮรั รัส ป่ินเน ปรีตมั อาปเณ     ||  มนั ตนั รวตั รวนัเน กะรี นา บีสแร ||  เกว็ กะรี บิซารี ฮอ บลัฮารี 
ฮอ ยวีา คุณ กาเอ ||  นา โกอี เมรา ฮอ กิส เกรา ฮรั เบน็ แร่ฮณั นา ยาเอ ||  โอท กะฮี ฮรั จรัณ นิวาเซ เป๋ย ปวติตรึ 
สะรีรา  ||  นานกั ดริสทฺ ดีรัฆ ซุค ปาแว คุร สับดี มนั ต่ีรา ||๓||  บรัแซ อมัฤต ต๋าร บูนดฺ สุห่าวณี ||  ซายนั มิเล 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ฮรั เซ็ว ปรีต บณี ||  ฮรั มนัดรั อาแว   ยา ปรัภ ป่าแว ตัน๋ อูภี้ คุณ ซารี ||  กัร๋ กัร๋ กนัตฺ รแว โซห่ากณั ฮอ 
เกว็ กนัตฺ วซิารี ||  อุเน็ว กัน๋ ชาเอ บะรัส สุผา่เอ มนั ตนั เปรม สุคาแว ||  นานกั วรัแซ อมัฤต บาณี กรั กิรปา กัร๋ อาแว   
||๔||  เจต บซนัตฺ ปะลา ปะห์วรั สุห่าวเร ||    
     
 บนั พเูล มัน่ฉฺ บาร แม เป็ร กัร๋ บาฮุแร ||  เป็ร กัร๋ นฮี อาแว   ตัน๋ เกว็ ซุค ปาแว บิแร่ห์ บิโรถ ตนั ชีแย ||  โกกิล อมับฺ 
สุห่าว ี โบแล เกว็ ดุค องักฺ สฮีแย ||  ปะห์วรั ปะหวัน่ตา พลีู ดาลี เกว็ ยวีา มรั มาเอ ||  นานกั เจต แซ่ฮจัยฺ ซุค ปาแว เย 
ฮรั วรั กัร๋ ตัน๋ ปาเอ ||๕||  แวซาค ปะลา ซาคา เวส กเร ||  ตัน๋ เดแค ฮรั ดุอาร อาโวห์่  ดยัอา กเร ||  กัร๋ เอา    เปอาเร 
ดุตรั ตาเร ตุตถฺ เบน็ อดั  นา โมโล ||  กีมตั กอณ กเร ตุตถฺ ป่าวาน ํเดค ดิคาแว โด่โล ||  ดูรฺ นา ยานา อนัตรั มานา ฮรั 
กา แม่ฮลั ปะชานา ||  นานกั แวซาคี ปรัภ ปาแว สุรัต สบดั มนั มานา ||๖||  ม่าห์ เยธฺ ปะลา ปรีตมั เกว็ บิสแร ||  ทลั 
ตาแปห์ ซรั ป๋ารฺ ซา ตัน๋ บิโน กแร ||  ตัน๋ บิโน กเรดี คุณ ซาเรดี คุณ ซารี ปรัภ ป่าวา ||  ซาแจ แม่ฮลั รแฮ่ แบรากี 
อาวณั เดห์้ ตา อาวา  ||  นิมาณี นิตาณี ฮรั เบน็ เกว็ ปาแว ซุค แม่ห์ลี ||  นานกั เยธฺ ยาแณ เตส็ แยซี กะรัม มิแล คุณ 
แกห์้ลี ||๗||  อาซาร ปะลา ซูรัจยฺ กะกนั ตแป ||  ตัร่ตี ดูค สะแฮ โซแค อคนั ปะแค ||  อคนั รัส โซแค มรีแอ โต่แค ป๋ี 
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โซ กิรัต นา ห่าเร ||  รัท พิแร ชายอา ตัน๋ ตาแก ทีด ลแว มัน่ฉฺ บาเร ||  เอากณั บาถ จลี ดุค อาแก ซุค เตส็ สาจ สมาเล 
||  นานกั ยสิ โน เอห์้ มนั ดีอา มรัณ ยวีณั ปรัภ นาเล ||๘||  ซาวณั   สรัส มนา กัณ๋ วรัแซ่ห์ รุต อาเอ ||  แม มนั ตนั 
สะโฮ ป่าแว เป็ร ปัรเดส ซิถ่าเอ ||  เป็ร กัร๋ นฮี อาแว   มรีแอ ห่าแว ดามนั จะมกั ดราเอ ||  เซจยฺ อิเกลี ครี โดเฮลี มรัณ 
เป่ยอา ดุค มาเอ ||  ฮรั เบน็ นีด ปูค กโฮ่ แกซี กาปัร ตนั นา สุคาเวย ์||  นานกั ซา โซห่ากณั กนัตี เป็ร แก องักฺ สมาเวย ์
||๙||  ป่าโด ปะรัม ปุลี ป๋ัร โยบนั ปัชตาณี ||  ยลั ทลั นีร ปะเร บะรัส รุเต รังค ์มาณี ||  บรัแซ เน็ส กาลี เกว็ ซุค บาลี 
ดาดรั โมรฺ ลวนัเต ||  ปเร็ว ปเร็ว จะแว บะบีฮา โบเล โป่ยองักมั พิแร่ห์ ดซนัเต ||  มชัชรั ดงัคฺ ซาเอร็ ป๋ัร ซุภรั เบน็ ฮรั 
เกว็ ซุค ปาอีแอ ||  นานกั ปูช จลัโล คุร อปัเน   แยห์ ปรัภ แตห์้ ฮี ยาอีแอ ||๑o||  อะซุน เอา    ปิรา ซา ตัน๋ จู๋ร โมอี ||  
ตา มิลีแอ ปรัภ เมเล ดูแย ป๋าย โคอี ||  จู่ธ วกิตีุ ตา เป็ร มุตี กแุกห์ กา้ห์ เซ พเุล ||    
     
 อาแก ก่าม ปิแช รุต ยาดา เดค จลตั มนั โดเล ||  แดห์้ ดิส ซาค ฮรี ฮรีอาวลั แซ่ฮจัยฺ ปะแก โซ มีธา ||  นานกั อะซุน 
มิโลห์ เปอาเร สตัคุร เป๋ย บะซีธา ||๑๑||  กะตกั กิรัต ปัยอา โย ปรัภ ป่ายอา ||  ดีปัก แซ่ฮจัยฺ บแล ตตั ยลายอา ||  ดีปัก 
รัส เตโล ตัน๋ เป็ร เมโล ตัน๋ โอม่าแฮ ซรัซี ||  เอากณั มารี มแร นา ซ่ีแฉ่ คุณ มารี ตา มรัซี ||  นาม ปะกตั เด นิจยฺ กัร๋ 
แบเธ อจัโยห์ ตินารี อาซา ||  นานกั มิโลห์ กะปัท ดรั โคโลห์ เอก กะรี คทั มาซา ||๑๒||  มัง่ฆรั ม่าห์ ปะลา ฮรั คุณ 
องักฺ สมาเวย ์||  คุณวนัตี คุณ รแว แม เป็ร เน่ห์จลั ป่าเวย ์||  เน่ห์จลั จตุร สุยาณ บิถ่าตา จนัจลั ยกตั สบายอา ||  กิอาน 
คิอ๋าน คุณ องักฺ สมาเณ ปรัภ ป่าเณ ตา ป่ายอา ||  กีต นาด กเวต็ กเว ซุณ      ราม นาม ดุค ป่าแก ||  นานกั ซา ตัน๋ น่าห์ 
เปอารี อภั ปักตี เป็ร อาแก ||๑๓||  โปค ตุคาร ปแร วณั ตริณ รัส โซแค ||  อาวตั กี น่าฮี มนั ตนั วแซ่ห์ มุเค ||  มนั ตนั 
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เราว ์รเฮอา ญกัยวีนั คุร สับดี รังค ์มาณี ||  อนัดจัยฺ  เยรัจยฺ เซตจัยฺ *อุตปุจยฺ กทั กทั โยต สมาณี  ||  ดรัซนั เดโฮ 
ดยัอาปัต ดาเต กตั ปาโว มตั เดโฮ ||  นานกั รังค ์รแว รัส รซีอา ฮรั เซ็ว ปรีต สเน่โฮ ||๑๔||  ม่าฆ ปุนีต ไป๋ ตีรัท 
อนัตรั ยาเนอา ||  ซายนั แซ่ฮจัยฺ มิเล คุณ แกห์้ องักฺ สะมาเนอา ||  ปรีตมั คุณ องัเก ซุณ      ปรัภ บงัเก ตุตถฺ ป่าวา ซรั 
นาวา ||  กงัค ์ยมุน แตห์้ เบณี ซงักมั ซาต สมุนดฺ สมาวา || ปุน ทาน ปูญา ปัรเมซุร ยกุ ยกุ เอโก ยาตา ||  นานกั ม่าฆ 
มฮ่า รัส ฮรั ยปั อธัสธั ตีรัท นาตา ||๑๕||  พลักนุ มนั แร่ห์ซี เปรม สุผา่ยอา ||  อนัเดน็ แร่ฮสั เป่ยอา อาป กวายอา ||  
มนั โม่ห์ จุกายอา ยา เตส็ ป่ายอา กรั กิรปา กัร๋ อาโอ     ||  บฮุเต เวส กรี เป็ร บาโฉ่ห์ แม่ห์ลี ลฮ่า นา ทาโอ ||  ฮาร 
โดรฺ รัส ปาท ปะทมับรั เป็ร โลรี ซีการี ||  นานกั เมล ลอี คุร อปัแณ กัร๋ วรั ปายอา นารี ||๑๖||  เบ ดสั มฮ่า รุตี ทิตี 
วาร ปะเล || กะรี มูรัต ปัล ซาเจ อาเอ แซ่ฮจัยฺ มิเล ||  ปรัภ มิเล เปอาเร การัจ ซาเร  กรัตา ซภั เบถ็ ยาแณ ||  เยน็ ซีการี 
ติแซห์ เปอารี เมล เป่ยอา รังค ์มาแณ ||  กัร๋ เซจยฺ สุห่าว ี ยา เป็ร ราว ีคุรมุข มสัตกั ป่าโก ||    
     
 นานกั แอห์้เน็ส ราแว ปรีตมั ฮรั วรั เทร็ โซห่าโก ||๑๗||๑||   ตุคารี แม่ห์ลา ๑ ||  แป้ห์แล แป้ห์แร แนณ สโลนะรีเอ 
แรณ อนัเถ่อารี ราม ||  วครั ราค โมอีเอ อาแว   วารี ราม ||  วารี อาแว   กวณั ยะกาแว ซูตี ยมั รัส จูเซย ์||  แรณ อนัเถ่รี 
เกอา ปัต เตรี โจร ปแร กัร๋ มูเซย ์||  ราคณัฮารา อะกมั อปารา ซุณ      เบนนัตี เมรีอา ||  นานกั มูรัค กะแบห์ นา เจแต 
เกอา ซู่แฉ่ แรณ อนัเถ่รีอา  ||๑||  ดูยา แป้ฮรั เป่ยอา ยาก อเจตี ราม ||  วครั ราค โมอีเอ คาแย เคตี ราม ||  ราโค่ห์ เคตี 
ฮรั คุร เฮตี ยากตั โจร นา ลาแก ||  ยมั มกั นา ยาโวห์ นา ดุค ปาโวห์ ยมั กา ดรั ป๋อ ป่าแก ||  เราว ์ซสั ดีปัก คุรมตั 
ดุอาแร มนั ซาจา มุค ติอ่าเวย ์||  นานกั มูรัค อจัโยห์ นา เจแต เกว็ ดูแย ซุค ปาเวย ์||๒||  ตียา แป้ฮรั เป่ยอา นีด เวอาปี 
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ราม ||  มายอา สุต ดารา ดูค ซนัตาปี ราม ||  มายอา สุต ดารา ยกตั เปอารา โจก จุแก เน็ต พาแซ ||  นาม ติอ่าแว ตา ซุค 
ปาแว คุรมตั กาล นา กราแซ ||  ยาํมณั มรัณ กาล นฮี โชแด เวณ็ นาแว ซนัตาปี ||  นานกั ตีแย ตริบิตถฺ โลกา มายอา 
โม่ห์ เวอาปี ||๓||  จอทา แป้ฮรั เป่ยอา ดอต บิห่าแก ราม ||  เตน็ กัร๋ ราเคอะรา โย อนัเดน็ ยาแก ราม ||  คุร ปูช ยาเก 
นาม ลาเก ตินา แรณ สุเฮลีอา ||  คุร สบดั กมาแวห์่ ยนมั นา อาแวห์่ ตินา ฮรั ปรัภ เบลีอา ||  กรั กมัปฺ จรัณ สะรีร 
กมัแป แนณ อนัถเล ตนั ปะซมั เซ ||  นานกั ดุคีอา ยกุ จาเร เบน็ นาม ฮรั เก มนั วสัเซ ||๔||  คูลี กนัธฺ อุโธ ลิเคอา 
อายอา  ราม ||  รัส กสั ซุค ธาเก บนัถฺ จลายอา ราม ||  บนัถฺ จลายอา ยา ปรัภ ป่ายอา นา ดีแซ นา สุณีแอ ||  อาปัณ วารี 
ซภัแซ อาแว   ปะกี เคตี ลุณีแอ ||  กะรี จะเซ กา เลคา ลีแย บุรา ปะลา สะโฮ ยอีา ||  นานกั ซุรฺ นรั สบดั มิลาเอ เตน็ 
ปรัภ การัณ กีอา ||๕||๒||  ตุคารี แม่ห์ลา ๑ ||  ตารา จเรอา ลาํมา เกว็ นะดรั นิฮาเลอา ราม ||  เซวกั ปูร กรัมมา สตัคุร 
สบดั ดิคาเลอา ราม ||  คุร สบดั ดิคาเลอา สจั สมาเลอา แอห์้เน็ส เดค บีจาเรอา ||  ต่าวตั ปันจฺ รเฮ่ กัร๋ ยาเณอา กาม 
กโรถ บิค มาเรอา ||  อนัตรั โยต ไป๋ คุร ซาคี จีเน ราม กรัมมา ||    
     
 นานกั ห่อแม มาร ปะตีเณ ตารา จเรอา ลาํมา ||๑||  คุรมุข ยาก รเฮ่ จูกี อภิมานี   ราม ||  อนัเดน็ โป๋ร เป่ยอา สาจ 
สมานี ราม ||  สาจ สมานี คุรมุข มนั ป่านี คุรมุข ซาบตั ยาเก ||  สาจ นาม อมัฤต คุร ดีอา ฮรั จรันี เลว็ ลาเก ||  ปรักที 
โยต โยต แม่ห์ ยาตา มนัมุค ปะรัม ปุหล่าณี ||  นานกั โป๋ร เป่ยอา มนั มาเนอา ยากตั แรณ วฮิาณี ||๒||  ออกณั วสีเรอา 
คุณี กัร๋ กีอา ราม ||  เอโก เราว ์รเฮอา อวรฺั นา บีอา ราม ||  เราว ์รเฮอา โซอี อวรฺั นา โกอี มนั ฮี เต มนั มาเนอา ||  เยน็ 
ยลั ทลั ตริภวณั กทั กทั ทาเปอา โซ ปรัภ คุรมุข ยาเนอา ||  กรัณ การัณ ซมัรัท อปารา ตริบิตถฺ เมท สมาอี ||  นานกั 
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เอากณั คุแณห์ สมาเณ แอซี   คุรมตั ปาอี ||๓||  อาวณั ยาณ รเฮ่ จูกา โป่ลา ราม ||  ห่อแม มาร มิเล ซาจา โจลา ราม ||  
ห่อแม คุร โคอี ปัรกทั โฮอี จูเก โศก ซนัตาแป ||  โยตี อนัดรั โยต สมาณี  อาป ปะชาตา อาแป ||  เปอีอะแร กัร๋ สบดั 
ปะตีณี ซาฮุรแร เป็ร ป่าณี ||  นานกั สัตคุร เมล มิลาอี จูกี กาณ โลกาณี  ||๔||๓||  ตุคารี แม่ห์ลา ๑||  โป่ลาวแร ปุลี ปุ๋ล 
ปุ๋ล ปะโชตาณี ||  เป็ร โชดอะรี สุตี เป็ร กี ซาร นา ยาณี ||  เป็ร โชดี สุตี เอากณั มุตี เตส็ ตัน๋ วถิณั ราเต ||  กาม กโรถ 
อหงัการ วกิตีุ ห่อแม ลกี ตาเต ||  อุดรั หนัสฺ จเลอา พรุมายอา ปัสแม ปะซมั สมาณี  ||  นานกั สัจเจ นาม วฮิูณี ปุ๋ล ปุ๋ล 
ปะโชตาณี ||๑||  ซุณ      น่าห์ เปอาเร เอก็ เบนนัตี เมรี ||  ตู นิจยฺ กัร๋ วสัเซอะรา ฮอ รุล ปัสแม เด๋รี ||  เบน็ อปัเน น่าแฮ 
โกย นา จา้แฮ เกอา กะฮีแอ เกอา กีแย ||  อมัฤต นาม รสนั รัส รัสนา คุร สับดี รัส ปีแย ||  เวณ็ นาแว โก ซงัค ์นา 
ซาที อาแว   ยาย กะเนรี ||  นานกั ล่าฮา แล กัร๋ ยาอีแอ ซาจี สจั มตั เตรี ||๒||  ซายนั เดส วเิดซีอะเร ซาเนห์เร เดดี ||  
ซาร สมาเล เตน็ สจัยะณา มุนถฺ แนณ ปะเหร่ดี ||  มุนถฺ แนณ ปะเหร่ดี คุณ ซาเรดี เกว็ ปรัภ มิลา เปอาเร ||  มารัก 
ปันทฺ นา ยาโณ วคิรา เกว็ ปาอีแอ เป็ร ปาเร ||  สตัคุร สบัดี มิแล วชุินนี ตนั มนั อาแก ราแค ||  นานกั อมัฤต บิรัค 
มฮ่า รัส พเลอา เมล็ ปรีตมั รัส จาแค ||๓||  แม่ฮลั บุลายรีเอ บิลมั นา กีแย ||    
     
 อนัเดน็ รัตรีเอ แซ่ฮจัยฺ มิลีแย ||  ซุค แซ่ฮจัยฺ มิลีแย โรส นา กีแย กรับ นิวาร สมาณี  ||  ซาแจ ราตี มิแล มิลาอี มนัมุค 
อาวณั ยาณี ||  ยบั นาจี ตบั กู่กทั แกซา มทักี โพร นิวารี ||  นานกั อาแป อาป ปะชาแณ คุรมุข ตตั บีจารี ||๔||๔||  
ตุคารี แม่ห์ลา ๑ ||  เมเร ลาล รังกีเล ฮมั ลาลนั เก ลาเล ||  คุร อลคั ลคายอา อวรฺั นา ดูยา ป่าเล ||  คุร อลคั ลคายอา ยา 
เตส็ ป่ายอา ยา ปรัภ กิรปา ต่ารี ||  ญกัยวีนั ดาตา ปุรัค บิถ่าตา แซ่ฮจัยฺ มิเล บนัวารี ||  นะดรั กแร่ห์ ตู ตาแร่ห์ ตรีแอ 
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สจั เดโวห์ ดีน ดยัอาลา ||  ปรัณวตั นานกั ดาซนั ดาซา ตู สรับ   ยอีา ปรัตปาลา ||๑||  ป่ัรปุร ต๋าร รเฮ่ อตั เปอาเร ||  
สบัเด เราว ์รเฮอา คุร รูป มุราเร ||  คุร รูป มุราเร ตริภวณั ต่าเร ตา กา อนัตฺ นา ปายอา ||  รังกี ยนิซี ยนัตฺ อุปาเอ เน็ต 
เดแว จะเเร สวายอา ||  อปัราํปัร อาเป   ทาป  อุทาเป เตส็ ป่าแว โซ โฮแว ||  นานกั ฮีรา ฮีแร เบเถ่อา คุณ แก ฮาร 
ปโรแว ||๒||  คุณ คุแณห์ สมาเณ มสัตกั นาม นีซาโณ ||  สจั สาจ สมายอา จกูา อาวณั ยาโณ ||  สจั สาจ ปะชาตา 
ซาแจ ราตา สาจ มิแล มนั ป่าแว ||  ซาเจ อูปัร อวรฺั นา ดีแซ ซาเจ สาจ สมาแว ||  โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มนั เมรา บนัถัน่ 
โคลฺ นิราเร ||  นานกั โยตี โยต สมาณี  ยา มิเลอา อตั เปอาเร ||๓||  สจั กัร๋ โคจยฺ ลเฮ่ ซาจา คุร ทาโน ||  มนัมุค แน่ห์ 
ปาอีแอ คุรมุข กิอาโน ||  เดแว สจั ดาโน โซ ปัรวาโน สดั ดาตา วดั ดาณา ||  อมรั อโยนี อสัเทร็ ยาแป ซาจา แม่ฮลั 
จิราณา ||  โดต อุจาปัต เลค นา ลิคีแอ ปรักที โยต มุรารี ||  นานกั ซาจา ซาแจ ราจา คุรมุข ตรีแอ ตารี ||๔||๕||  ตุคารี 
แม่ห์ลา ๑ ||  เอ มนั เมเรอา ตู สมจัฉฺ  อเจต อิอาเณอา ราม ||  เอ มนั เมเรอา ฉดั เอากณั คุณี สมาเณอา ราม ||  บโฮ่ 
ซาด ลุผา่เณ กิรัต กมาเณ วชุิเรอา นฮี เมลา ||  เกว็ ดุตรั ตรีแอ ยมั ดรั มรีแอ ยมั กา ปันทฺ โดเฮลา ||  มนั ราม นฮี ยาตา 
*ซ่าจฉฺ ประภาตา เอาฆทั รุถ่า เกอา กเร ||  บนัถัน่ บาเถ่อา เอน็ เบถ็ ชูแท คุรมุข เซแว นรัหะเร ||๑||  เอ มนั เมเรอา ตู 
โฉด อาล ยนัยาลา ราม ||  เอ มนั เมเรอา ฮรั เซโวห์่ ปุรัค นิฮาลา ราม ||    
     
 ฮรั ซิมมรั เอกงัการ ซาจา ซภั ยกตั เยน็น ํอุปายอา   ||  ปอณ ปาณี อคนั บาเถ่ คุร เคลฺ ยกตั ดิคายอา ||  อาจารฺ  ตู วจีาร 
อาเป   ฮรั นาม ซนัยมั ยปั ตโป ||  สคา แซน เปอาร ปรีตมั นาม ฮรั กา ยปั ยปัโป ||๒||  เอ มนั เมเรอา ตู เทร็ รโฮ่ 
โจท นา คาวฮี ราม ||  เอ มนั เมเรอา คุณ กาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ สมาวฮี  ราม ||  คุณ กาย ราม ระสาย รซีแอห์ คุร กิอาน 
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อนัยนั ซารฺเฮ ||  ตแร โลก ดีปัก สบดั จานณั ปันจฺ ดูต ซงัฆารฺเฮ ||  แป๋ กาท นิรภอ ตะแร่ห์ ดุตรั คุร มิเลแอ การัจ 
ซาเรย ์||  รูป รังค ์เปอาร ฮรั เซ็ว ฮรั อาป กิรปา ต่าเรย ์||๓||  เอ มนั เมเรอา ตู เกอา แล อายอา  เกอา แล ยายซี ราม ||  
เอ มนั เมเรอา ตา ฉุทซี ยา ปะรัม จุกายซี ราม ||  ตัน๋ ซนัจฺ    ฮรั ฮรั นาม วครั คุร สบดั เป๋า ปะชาณเฮ ||  แมลฺ ปัรฮรั 
สบดั นิรมลั แม่ฮลั กัร๋ สจั ยาณเฮ ||  ปัต นาม ปาแวห์ กัร๋ ซิถ่าแวห์ โจ๋ล อมัฤต ปี รโซ ||  ฮรั นาม ติอ๋าอีแอ สบดั รัส 
ปาอีแอ วดัปาก ยปัปีแอ ฮรั ยะโซ ||๔||  เอ มนั เมเรอา เบน็ ปอรีอา มนัดรั เกว็ จะเเร ราม ||  เอ มนั เมเรอา เบน็ เบรี 
ปารฺ นา อมับฺแร ราม ||  ปารฺ ซายนั อปารฺ ปรีตมั คุร สบดั สุรัต ลงัฆาเวย ์||  เมล็ ซ่าถซงัคตั กแร่ห์ รลีอา เพร็ นา 
ปะโชตาเวย ์||  กรั ดยัอา ดาน ดยัอาล ซาจา ฮรั นาม ซงัคตั ปาโว ||  นานกั ปัยอมัแป สุโณห์ ปรีตมั คุร สบดั มนั 
ซมัหยา่โว ||๕||๖||     
 ตุคารี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๔        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อนัตรั ปิรี เปอาร เกว็ เป็ร เบน็ ยวีแีอ ราม ||  ยบั ลกั ดะรัส นา โฮย เกว็ อมัฤต ปีวแีอ ราม ||  เกว็ อมัฤต ปีวแีอ ฮรั 
เบน็ ยวีแีอ เตส็ เบน็ แร่ฮนั นา ยาเอ ||  อนัเดน็ ปเร็ว ปเร็ว กเร เดน็ ราตี เป็ร เบน็ เปอาส นา ยาเอ ||  อปัณี กริปา 
กแร่ห์ ฮรั เปอาเร ฮรั ฮรั นาม สดั ซาเรอา ||  คุร แก สบดั มิเลอา แม ปรีตมั ฮอ สตัคุร วโิทห์ วาเรอา ||๑||  ยบั เดคาน ํ
เป็ร เปอารา ฮรั คุณ รัส รวา ราม ||    
     
 เมแร อนัตรั โฮย วิกาซ ปเร็ว ปเร็ว สจั เน็ต จะวา ราม ||  ปเร็ว จะวา เปอาเร สบดั นิสตาเร เบน็ เดเค ตริปัต นา 
อาเวย ์||  สบดั ซีการ โฮแว เน็ต กามณั ฮรั ฮรั นาม ติอ่าเวย ์||  ดยัอา ดาน มงักตั ยนั ดีแย แม ปรีตมั เดโฮ มิลาเอ ||  
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อนัเดน็ คุร โคปาล ติอ๋าอี ฮมั สตัคุร วโิทห์ กหุมาย ||๒||  ฮมั ปาทรั คุร นาว บิค เป่าวย์ลั ตารีแอ ราม ||  คุร เดโวห์ 
สบดั สุผาย แม มูร นิสตารีแอ ราม ||  ฮมั มูร มุกตัถฺ กิช เมต็ นฮี ปาอี ตู อะกมั วดั ยาเณอา ||  ตู อาป ดยัอาล ดยัอา กรั 
เมแล่ห์ ฮมั นิรกณีุ นิมาเณอา ||  อเนก  ยนมั ปาป กรั ป่ัรเม ฮุณ ตอ ซรัณากตั อาเอ ||  ดยัอา กแร่ห์ รัค เลโวห์่ ฮรั ญีโอ 
ฮมั ลาแกห์ สตัคุร ปาเอ ||๓||  คุร ปารัส ฮมั โล่ห์ เมล็ กนัจนั โฮยอา ราม ||  โยตี โยต มิลาย กายอา กรั โซเฮอา ราม ||  
กายอา กรั โซเฮอา เมแร ปรัภ โม่เฮอา เกว็ ซาส กิราส วซิารีแอ ||  อะดริสทฺ อะโกจรั ปักเรอา คุร สบัดี ฮอ สตัคุร แก 
บลัฮารีแอ ||  สตัคุร อาแก ศีสฺ        เปท เดว็ เย สตัคุร ซาเจ ป่าแว ||  อาเป   ดยัอา กแร่ห์ ปรัภ ดาเต นานกั องักฺ 
สมาแว ||๔||๑||  ตุคารี แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั อะกมั อกา้ถฺ อปัราํปัร อปัรปะรา ||  โย ตุม ติอ่าแวห์่ ญกัดีส เต ยนั ป๋อ 
บิคมั ตะรา ||  บิคมั ป๋อ เตน็ ตเรอา สุเฮลา ยนิ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  คุร วาก สัตคุร โย ป๋าย จลัเล เตน็ ฮรั ฮรั อาป 
มิลายอา ||  โยตี โยต เมล็ โยต สมาณี  ฮรั กริปา กรั ตัร่ณีถะรา ||  ฮรั ฮรั อะกมั อกา้ถฺ อปัราํปัร อปัรปะรา ||๑||  ตุม 
สุอามี อะกมั อท่าห์ ตู กทั กทั ปูร รเฮอา ||  ตู อลคั อเป๋ว อะกมั คุร สตัคุร บจนั ลเฮอา ||  ตัน๋ ตัน๋ เต ยนั ปุรัค ปูเร ยนิ 
คุร ซนัตฺซงัคตั เมล็ คุณ รเว ||  บิเบก บุตถฺ บีจาร คุรมุข คุร สบดั คิน คิน ฮรั เน็ต จะเว ||  ยา บะแฮ คุรมุข ฮรั นาม 
โบแล่ห์ ยา คะเร คุรมุข ฮรั ฮรั กะเฮอา ||  ตุม สุอามี อะกมั อท่าห์ ตู กทั กทั ปูร รเฮอา ||๒||  เซวกั ยนั เซแวห์่ เต 
ปัรวาณ ยนิ เซเวอา คุรมตั ฮเร ||  เตน็ เก โกท ซภั ปาป คิน ปัรฮรั ฮรั ดูรฺ กเร ||  เตน็ เก ปาป โดค ซภั บินเซ ยนิ มนั 
จิต เอก็ อราเถ่อา ||    
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 เตน็ กา ยนมั สพัเลโอ ซภั กีอา กรัแต ยนิ คุร บจันี สจั ป่าเคอา ||  เต ตัน๋ ยนั วดั ปุรัค ปูเร โย คุรมตั ฮรั ยปั ป๋อ บิคมั 
ตเร ||  เซวกั ยนั เซแวห์่ เต ปัรวาณ ยนิ เซเวอา คุรมตั ฮเร ||๓||  ตู อนัตรัยามี ฮรั อาป เยว็ ตู จลาแวห์ เปอาเร ฮอ ติแว 
จลา ||  ฮมัแร หาท กิช น่าเฮ ยา ตู เมแล่ห์ ตา ฮอ อาย  มิลา ||  ยนิ โก ตู ฮรั เมแล่ห์ สุอามี ซภั เตน็ กา เลคา ฉุทกั 
เกยอา ||  เตน็ กี กะณตั นา กเรโอห์ โก ป่าอี โย คุร บจันี ฮรั เมล เลยอา ||  นานกั ดยัอาล โฮอา เตน็ อูปัร ยนิ คุร กา 
ป่าณา มนัเนอา ปะลา ||  ตู อนัตรัยามี ฮรั อาป เยว็ ตู จลาแวห์ เปอาเร ฮอ ติแว จลา ||๔||๒||  ตุคารี แม่ห์ลา ๔ ||  ตู 
ญกัยวีนั ญกัดีส ซภั กรัตา สริสทฺ นาท ||  เตน็ ตู ติอ๋ายอา เมรา ราม ยนิ แก ตุ๋ร เลค มาท ||  ยนิ โก ตุ๋ร ฮรั ลิเคอา 
สุอามี เตน็ ฮรั ฮรั นาม อราเถ่อา ||  เตน็ เก ปาป เอก็ นิมคั ซภั ลาเท ยนิ คุร บจันี ฮรั ยาเปอา ||  ตัน๋ ตัน๋ เต ยนั ยนิ ฮรั 
นาม ยปัเปอา เตน็ เดเค ฮอ เป่ยอา สนาท ||  ตู ญกัยวีนั ญกัดีส ซภั กรัตา สริสทฺ นาท ||๑||  ตู ยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปูร ซภั 
อูปัร สาจ ตะณี ||  ยนิ ยปัเปอา ฮรั มนั จีต ฮรั ยปั ยปั มุกตั กะหน่ี ||  ยนิ ยปัเปอา ฮรั เต มุกตั ปราณี เตน็ เก อูยลั มุค 
ฮรั ดุอาร ||  โอย หะลตั ปะลตั ยนั เป๋ย สุเฮเล ฮรั ราค ลีเอ รคนัฮาร ||  ฮรั ซนัตฺซงัคตั ยนั สุโณห์ ป่าอี คุรมุข ฮรั เซวา 
สพลั บณี ||  ตู ยลั ทลั มฮีอลั ป่ัรปูร ซภั อูปัร สาจ ตะณี ||๒||  ตู ทาน ทนนัตรั ฮรั เอก ฮรั เอโก เอก รเวอา ||  วณั ตริณ 
ตริภวณั ซภั สริสทฺ มุค ฮรั ฮรั นาม จะเวอา ||  ซภั จะแวห์ ฮรั ฮรั นาม กรัเต อซงัคฺ อะกณตั ฮรั ติอ่าเวย ์||  โซ ตัน๋ ตัน๋ 
ฮรั ซนัตฺ ซาถู่   โย ฮรั ปรัภ กรัเต ป่าเวย ์||  โซ สพลั ดรัซนั เดโฮ กรัเต ยสิ ฮรั ฮิรแด นาม สดั จะเวอา ||  ตู ทาน 
ทนนัตรั ฮรั เอก ฮรั เอโก เอก รเวอา ||๓||  เตรี ปะกตั ปันด๋าร อซงัคฺ ยสิ ตู เดแวห์่ เมเร สุอามี เตส็ มิแล่ห์ ||  ยสิ แก 
มสัตกั คุร หาท เตส็ ฮิรแด ฮรั คุณ ทิแกห์ ||  ฮรั คุณ ฮิรแด ทิแกห์ เตส็ แก ยสิ อนัตรั ป๋อ ป่าวนี โฮอี ||    
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 เบน็ แป๋ กิแน นา เปรม ปายอา ||  เบน็ แป๋ ปารฺ นา อุตเรอา โกอี ||  ป๋อ เป๋า ปรีต นานกั ติแซห์ ลาแก ยสิ ตู อาปณี  
กิรปา กแร่ห์ ||  เตรี ปะกตั ปันด๋าร อซงัคฺ ยสิ ตู เดแวห์่ เมเร สุอามี เตส็ มิแล่ห์ ||๔||๓||  ตุคารี แม่ห์ลา ๔ ||  นาวณั 
ปุรับ อปีจ คุร สัตคุร ดะรัส เป่ยอา ||  ดุระมตั แมลฺ ฮรี อเกอาน อนัเถรฺ  เกยอา ||  คุร ดะรัส ปายอา อเกอาน กวายอา 
อนัตรั โยต ประกาซี ||  ยนมั มรัน ดุค คิน แม่ห์ บินเซ ฮรั ปายอา ปรัภ อบินาซี ||  ฮรั อาป กรัแต ปุรับ กีอา สตัคุรู   
กลุเคต นาวณั เกยอา ||  นาวณั ปุรับ อปีจ คุร สัตคุร ดะรัส เป่ยอา ||๑||  มารัก ปันทฺ จลัเล คุร สัตคุร ซงัค ์ซิกคา    ||  
อนัเดน็ ปะกตั บณี คิน คิน นิมคั วคิา ||  ฮรั ฮรั ปะกตั บณี ปรัภ เกรี ซภั โลก เวคณั อายอา  ||  ยนิ ดะรัส สตัคุร คุรู 
กีอา เตน็ อาป ฮรั เมลายอา ||  ตีรัท อุดมั  สตัคุรู   กีอา ซภั โลก  อุถรัณ อรัทา ||  มารัก ปันทฺ จลัเล คุร สัตคุร ซงัค ์
ซิกคา    ||๒||  ประทมั อาเอ กลุเคต คุร สัตคุร ปุรับ โฮอา ||  คบรั ไป๋ ซนัซาร อาเอ ตแร โลอา ||  เดคณั อาเอ ตีน โลก 
ซุรฺ นรั มุน ยนั ซภั อายอา  ||  ยนิ ปัรเซอา คุร สตัคุรู   ปูรา เตน็ เก เกล็วคิ นาซ กวายอา ||  โยกี ดิกาํบรั ซนัเนอาซี คทั 
ดรัซนั กรั เกย โกซทั โด่อา ||  ประทมั อาเอ กลุเคต คุร สตัคุร ปุรับ โฮอา ||๓||  ดุตีอา ยมุน เกย คุร ฮรั ฮรั ยปัน กีอา ||  
ยากาตี มิเล เด เปท คุร ปิแช ลงัฆาย ดีอา ||  ซภั ฉุที สตัคุรู   ปิแช เยน็ ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ||  คุร บจนั มารัก โย ปันทฺ 
จาเล เตน็ ยมั ยากาตี เนร นา อายอา  ||  ซภั คุรู คุรู ยกตั โบแล คุร แก นาย เลยแอ ซภั ฉุทกั เกยอา ||  ดุตีอา ยมุน เกย 
คุร ฮรั ฮรั ยปัน กีอา ||๔||  ตริตีอา อาเอ สุรสะรี แตห์้ กอตกั จลตั เป่ยอา ||  ซภั โม่ฮี เดค ดรัซนั คุร ซนัตฺ กิแน อา้ด 
นา ดาม เลยอา ||  อา้ด ดาม กิช ปัยอา นา โบลกั ยากาตีอา โม่ฮณั มุนดณั ปอี ||  ป่าอี ฮมั กแร่ห์ เกอา กิส ปาส 
มานแํกห์้ ซภั ปาก สตัคุร ปิแช ปอี ||    
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 ยากาตีอา อุปาว  เซอาณปั กรั วจีาร ดิธา ป๋ัน โบลกา ซภั อุธ เกยอา ||  ตริตีอา อาเอ สุรสะรี แตห์้ กอตกั จลตั เป่ยอา 
||๕||  เมล็ อาเอ นะกรั มฮ่า ยนา คุร สตัคุร โอท กะฮี ||  คุร สตัคุร คุร โควดิ ปุช ซิมรัต กีตา สฮี ||  ซิมรัต ซาสตรึ 
ซภันี สฮี กีตา สุก แปรลาด ศิรีราม กรั คุร โควดิ ติอ๋ายอา ||  เดฮี้ นะกรั โกท ปันจฺ โจร วทัวาเร เตน็ กา เทา เท่ห์ 
กวายอา ||  กีรตนั ปุราณ เน็ต ปุน โฮแวห์่ คุร บจนั นานกั ฮรั ปะกตั ลฮี ||  เมล็ อาเอ นะกรั มฮ่า ยนา คุร สตัคุร โอท 
กะฮี ||๖||๔||๑o||     
 ตุคารี ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โก๋ล กไุหม ลาลนา คุร มนั ดีนา ||  ซุณ      สบดั ตุมารา เมรา มนั ป่ีนา ||  เอห์้ มนั ป่ีนา เยว็ ยลั มีนา ลากา รังค ์
มุรารา ||  กีมตั กฮี นา ยาอี ธากรุ เตรา แม่ฮลั อปารา ||  สกลั คุณา เก ดาเต สุอามี บิโน สุโนห์ เอก็ ดีนา ||  เดโฮ ดะรัส 
นานกั บลัฮารี ญีอะรา บลั บลั กีนา ||๑||  เอห์้ ตนั มนั เตรา ซภั คุณ เตเร ||  คนันีแอ วนัญา ดรัซนั เตเร ||  ดรัซนั เตเร 
ซุณ      ปรัภ เมเร นิมคั ดริสทฺ เปค ยวีา ||  อมัฤต นาม สุนีแย เตรา กิรปา กแร่ห์ ตา ปีวา ||  อาส เปอาซี เป็ร แก ตาอี 
เยว็ จาตริก บูนเดเร ||  กโฮ่ นานกั ญีอะรา บลัฮารี เดโฮ ดะรัส ปรัภ เมเร ||๒||  ตู ซาจา ซาฮิบ ซ่าห์ อมิตา ||  ตู ปรีตมั 
เปอารา ปราน เห็ต จิตา ||  ปราน ซุคดาตา คุรมุข ยาตา สกลั รังค ์บนั อาเอ ||  โซอี กะรัม กมาแว ปราณี เยฮ่า ตู 
พรุมาเอ ||  ยา โก กริปา กรี ญกัดีซุร เตน็ ซ่าถซงัค ์มนั ยติา ||  กโฮ่ นานกั ญีอะรา บลัฮารี ญีโอ เป็นดฺ ตอ ดิตา ||๓||  
นิรกณุ ราค ลีอา ซนัตนั กา สดักา  ||  สตัคุร ดาก ลีอา โม่ห์ ปาปี ปัรดา ||  ด่ากนัฮาเร ประภู ฮมาเร ญีอ ์ปราน ซุคดาเต 
||  อบินาซี อบิกตั สุอามี ปูรัน ปุรัค บิถ่าเต ||  อุสตตั แกฮ้นั นา ยาย ตุมารี กอณ กะแฮ ตู กดั กา ||  นานกั ดาส ตา แก 
บลัฮารี มิแล นาม ฮรั นิมกา ||๔||๑||๑๑||     
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 เกดารา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมเร มนั ราม นาม เน็ต กาวแีอ เร ||  อะกมั อะโกจรั นา ยาอี ฮรั ลเคอา คุร ปรูา มิแล ลคาวแีอ เร || รเฮา ||  ยสิ อาเป   
กิรปา กเร เมรา สุอามี เตส็ ยนั โก ฮรั เลว็ ลาวแีอ เร ||  ซภั โก ปะกตั กเร ฮรั เกรี ฮรั ป่าแว โซ ทาย ปาวแีอ เร ||๑||  
ฮรั ฮรั นาม อโมลกั   ฮรั แป้ห์ ฮรั เดแว ตา นาม ติอ่าวแีอ เร ||  ยสิ โน นาม เดย ์เมรา สุอามี เตส็ เลคา ซภั ฉะดาวแีอ 
เร ||๒||  ฮรั นาม อราแถ่ห์ เซ ตัน๋ ยนั กะฮีแอห์ เตน็ มสัตกั ปาก ตุ๋ร เลค็ ปาวแีอ เร ||  เตน็ เดเค เมรา มนั บิกแซ เยว็ 
สุตฺ เมล็ มาต กลั ลาวแีอ เร ||๓||  ฮมั บาริก ฮรั ปิตา ปรัภ เมเร โม โก เดโฮ มตี เยต็ ฮรั ปาวแีอ เร ||  เยว็ บชัรา เดค กอู 
ซุค มาแน เตว็ นานกั ฮรั กลั ลาวแีอ เร ||๔||๑||    
 เกดารา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เมเร มนั ฮรั ฮรั กนุ กโฮ่ เร ||  สตัคุรู   เก จรัน โต๋ย โต๋ย ปูโญห์ เอน็ เบถ็ เมรา ฮรั ปรัภ ลโฮ่ เร || รเฮา ||  กาม กโรถ 
โลภ โม่ห์ อภิมาน บิแค รัส เอน็ ซงัคตั เต ตู รโฮ่ เร ||  เมล็ สตัซงัคตั กีแย ฮรั โกซทั ซาถู่   เซ็ว โกซทั ฮรั เปรม 
ระส่าเอณ็ ราม นาม ระส่าเอณ็ ฮรั ราม นาม ราม รโม่ห์ เร ||๑||    
     
 อนัตรั กา อภิมาน โยรฺ ตู กิช กิช กิช ยานตา เอห์้ ดูรฺ กแร่ห์ อาปัน กะโฮ เร ||  ยนั นานกั โก ฮรั ดยัอาล โฮโอ สุอามี 
ฮรั ซนัตนั กี ตู๋ร กรั ฮเร ||๒||๑||๒||     
 เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 มาอี ซนัตฺซงัค ์ยากี ||  ปริแอ รังค ์เดแค ยปัตี นาม นิถ่านี || รเฮา ||  ดรัซนั เปอาส โลจนั ตารฺ ลากี ||  บิสรี เตอาส 
บิดานี ||๑||  อบั คุร ปายโอ แฮ แซ่ฮจัยฺ ซุคดาเอก็ ดรัซนั เปคตั มนั ลปัทานี ||  เดค ดะโมดรั แร่ฮสั มนั อุปเยโอ นานกั 
ปริแอ อมัฤต บานี ||๒||๑||    
 เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดีน บิโน ซุน ดยัอาล ||  ปันจฺ ดาส ตีน โดคี เอก มนั อนาท นาท ||  ราค โฮ กิรปาล || รเฮา ||  อเน็ก ยตนั กะวนั กะโร 
||  คทั กะรัม ยกุตั คิอ๋าน ตะโร ||  อุปาว  สกลั กรั ห่าเรโอ แน่ห์ แน่ห์ หุแทห์ บิกราล ||๑||  สรัณ บนัดนั กรุณา ปะเต ||  
เป๋าว ์หะรัณ ฮรั ฮรั ฮรั ฮเร ||  เอก ตูฮี ดีน ดยัอาล ||  ปรัภ สรัน นานกั อาสฺโร ||  อุถเร ปะหราํ โม่ห์ ซากรั ||  ลกั 
ซนัตฺนา ปัก ปาล ||๒||๑||๒||    
 เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซรันี อายโอ  นาท นิถาน ||  นาม ปรีต ลากี มนั ป่ีตรั มากนั โก ฮรั ทาน ||๑|| รเฮา ||  ซุคดาอี ปูรัน ปัรเมซุร กรั กิรปา 
ราโค่ห์ มาน ||  เดโฮ ปรีต ซาถู่   ซงัค ์สุอามี ฮรั กนุ รสนั บคาน ||๑||  โคปาล ดยัอาล โคบิด ดะโมดรั นิรมลั กะทา 
กิอาน ||  นานกั โก ฮรั แก รังค ์ราโกห์ จรัน กมลั ซงัค ์ติอ๋าน ||๒||๑||๓||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก ดรัซนั โก มนั 
เจา ||  กรั กิรปา สตัซงัค ์มิลาโวห์่ ตุม เดโวห์ อปัโน เนา || รเฮา ||  กะโร เซวา สตั ปุรัค เปอาเร ยตั สุนีแอ ตตั มนั 
แร่ห์เซา ||    
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 วารี เพรี สดา กไุหม กวนั อนูป เตโร เธา ||๑||  สรับ   ปรัตปาแลห์ สกลั สมาแล่ห์ สกัเลอา เตรี เชา ||  นานกั เก ปรัภ 
ปุรัค บิถ่าเต กทั กทั ตุแฉ่ห์ ดิเคา ||๒||๒||๔||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ปริแอ กี ปรีต เปอารี ||  มกนั มแน แม่ห์ จิตโว 
อาซา แนโนห์ ตารฺ ตุห่ารี || รเฮา ||  โอย เดน็ แป้ฮรั มูรัต ปัล แกเซ โอย ปัล กะรี กิห่ารี ||  คูเล กะปัท ตะปัท บุจฉฺ 
ตริสนา ยโีว เปค ดรัซารี ||๑||  กอน โซ ยตนั อุเปา กิเน่ฮา เซวา กอน บีจารี ||  มาน อภิมาน โม่ห์ ตจัยฺ นานกั ซนัแตห์ 
ซงัค ์อุถ่ารี ||๒||๓||๕||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ฮรั กนุ กาโวห์่ ||  กแร่ห์ กริปา โคปาล โคบิเด อปันา นาม 
ยปาโวห์ || รเฮา ||  กา้ด ลีเอ ปรัภ อาน บิแค เต ซ่าถซงัค ์มนั ลาโวห์่ ||  ปะหรํา ป๋อ โม่ห์ กะเทโอ คุร บจันี อปันา 
ดะรัส ดิคาโวห์ ||๑||  ซภั กี เรน โฮย มนั เมรา อหัม่บุธ ตะยาโวห์ ||  อปันี ปะกตั เดห์้ ดยัอาลา วดัป่ากี นานกั ฮรั 
ปาโวห์ ||๒||๔||๖||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เบน็ ยนมั อการัท ยาต ||  ตจัยฺ โคปาล อาน รังค ์ราจตั มิเทอา แป้ห์รัต 
คาต || รเฮา ||  ตัน๋ โยบนั ซมัแป ซุค โปกแว ซงัค ์นา นิบฮตั มาต ||  มริก ตริสนา เดค รเจโอ บาวรั ดรุม ชายอา รังค ์
ราต ||๑||  มาน โม่ห์ มฮ่า มดั โม่ฮตั กาม กโรถ แก คาต ||  กรั แกห์้ เล่โฮ ดาส นานกั โก ปรัภ ญีโอ โฮย สฮาต 
||๒||๕||๗||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เบน็ โกย นา จาลสั ซาท ||  ดีนา นาท กรุณาปัต สุอามี อนาทา เก นาท || รเฮา ||  
สุต ซมัปัต บิเคอา รัส โปกวตั แน่ห์ นิบฮตั ยมั แก ปาท ||  นาม นิถาน เกา กนุ โคบินดฺ อุถรั ซากรั เก คาต ||๑||  สรัน 
ซมัรัท อกทั อะโกจรั ฮรั ซิมรัต   ดุค ลาท ||  นานกั ดีน ตู๋ร ยนั บานชํตั มิแล ลิคตั ตุ๋ร มาท ||๒||๖||๘||    
 เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 บิสรัต น่าเฮ มนั เต ฮรี ||  อบั เอห์้  ปรีต มฮ่า ประบลั ไป๋ อาน บิแค ยรี || รเฮา ||  บูนดฺ กฮ่า เตอาก จาตริก มีน แร่ฮตั 
นา กะรี ||    
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 กนุ โคปาล อุจาร รัสนา เทว เอห์้ ปะรี ||๑||  มฮ่า นาด กรัุงกฺ โม่เฮโอ เบถ ตีคนั สะรี ||  ปรัภ จรัน กมลั ระสาล นานกั 
กาธ บาถ ตะรี ||๒||๑||๙||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ปรีตมั บสัตฺ ริด แม่ห์ โครฺ ||  ปะรัม ปีต นิวาร ธากรุ แกห์้ เล่โฮ อปันี 
ออรฺ  ||๑|| รเฮา ||  อถิก กรัต ซนัซาร ซากรั กรั ดยัอา จาโรห์ โต๋ร ||  ซนัตฺซงัค ์ฮรั จรัน โบฮิท อุถรัเต แล โมรฺ ||๑||  
กรัภ กนุท แม่ห์ ยแินห์ ต่าเรโอ นฮี บิแค บนั แม่ห์ โฮรฺ ||  ฮรั สกตั สรัน ซมัรัท นานกั อาน นฮี นิโฮรฺ ||๒||๒||๑o||  
เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา ราม ราม บคาน ||  กนุ โคปาล อุจาร เดน็ แรน เป๋ย กลัมลั หาน || รเฮา ||  เตอาก จลันา 
สกลั ซมัปัต กาล ศิร ปัร ยาน ||  มิทนั โม่ห์ ดุรันตฺ อาซา จู่ธ ซรัปัร มาน ||๑||  สตั ปุรัค อกาล มูรัต ริแด ต่าโรห์ คิอ๋าน 
||  นาม นิถาน ลาภ นานกั บสัตฺ เอห์้  ปัรวาน ||๒||๓||๑๑||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นาม โก อาถารฺ ||  กลั กะเลส 
นา กชั เบอาแป ซนัตฺซงัค ์บิวฮาร || รเฮา ||  กรั อนุกแร่ห์ อาป ราเคโอ แน่ห์  อุปัจยฺโต เบการ ||  ยสิ ปราปัต โฮย 
ซิมแร เตส็ แดห้ตั แน่ห์ ซนัซาร ||๑||  ซุค มงัคลั อานนัดฺ ฮรั ฮรั ปรัภ จรัน อมัฤต ซาร ||  นานกั ดาส ซรันากตี เตเร 
ซนัตฺนา กี ชาร ||๒||๔||๑๒||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นาม เบน็ ตริก สโรต ||  ยวีนั รูป บิซาร ยแีวห์ เตห์้ กตั ยวีนั 
โหต || รเฮา ||  คาต ปีต อเนก  บินยนั แยเซ ป๋ารฺ บาฮกั โคต ||  อาธ แป้ฮรั มฮ่า สรัม  ปายอา แยเซ บิรัค ยนัตี โยต ||๑||  
ตจัยฺ โคปาล เย อาน ลาเก เซ บโฮ่ ประการี โรต ||  กรั โยรฺ นานกั ดาน มาแก ฮรั รัคโค กนัธฺ โปรต ||๒||๕||๑๓||  
เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัแตห์ ตู๋ร เล มุค มลี ||  คุณา อะจุต สดา ปูรัน แน่ห์ โดค เบอาแป้ห์ กะลี || รเฮา ||  คุร บจนั 
การัจ สรับ   ปูรัน อีต อูต นา หะลี ||  ปรัภ เอก อเน็ก ซรับตั ปูรัน บิแค อคนั นา ยลี ||๑||  แกห์้ ปุยา ลีโน ดาส อปัโน 
โยต โยตี รลี ||  ปรัภ จรัน สรัน อนาท อายโอ  นานกั ฮรั ซงัค ์จลี ||๒||๖||๑๔||  เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||    
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 ฮรั เก นาม กี มนั รุแจ ||  โกท ซานตฺํ อนนัดฺ ปูรัน ยลตั ชาตี บุแฉ่ || รเฮา ||  ซนัตฺ มารัก จลตั ปรานี ปะติต อุถเร มุแจ 
||  เรน ยนั กี ลกี มสัตกั อเน็ก ตีรัท สุแจ ||๑||  จรัน กมลั ติอ๋าน ป่ีตรั กทั กะแทห์ สุอามี ซุแฉ่ ||  สรัน เดว อปารฺ นานกั 
บฮุร ยมั นฮี ลุจแฉ่ ||๒||๗||๑๕||     
 เกดารา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เมล็ เมเร ปรีตมั เปอาเรอา || รเฮา ||  ปูร รเฮอา ซรับตัตรึ แม โซ ปุรัค บิถ่าตา ||  มารัก ปรัภ กา ฮรั กีอา ซนัตนั ซงัค ์
ยาตา ||  ซนัตนั ซงัค ์ยาตา ปุรัค บิถ่าตา กทั กทั นะดรั นิฮาเลอา ||  โย ซรันี อาแว   สรับ   ซุค ปาแว เตล็ นฮี ป่ันแน 
ก่าเลอา ||  ฮรั คุณ เน็ถ กาเอ แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ เปรม มฮ่า รัส มาตา ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณาอี ตู ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๑||  
ฮรั เปรม ปะกตั ยนั เบเถ่อา เซ อาน กตั ยาฮี ||  มีน บิโช่ฮา นา สะแฮ ยลั เบน็ มรั ป้าฮี ||  ฮรั เบน็ เกว็ รฮีแอ ดูค เกน็ 
สฮีแอ จาตริก บูนดฺ เปอาเซอา ||  กบั แรน บิห่าแว จกัว ีซุค ปาแว ซูรัจยฺ กิรัณ ประกาเซอา ||  ฮรั ดะรัส มนั ลากา 
ดินสั สป่ากา อนัเดน็ ฮรั กนุ กา้ฮี ||  นานกั ดาส กะแฮ เบนนัตี กตั ฮรั เบน็ ปราณ ทิกาฮี ||๒||  ซาส บินา เยว็ เดหุรี 
กตั โซ่ภา ปาแว ||  ดะรัส บิฮูนา ซ่าถ ยนั คิน ทิกณั นา อาแว   ||  ฮรั เบน็ โย แร่ห์ณา นรัก โซ แซ่ห์ณา จรัน กมลั มนั 
เบเถ่อา ||  ฮรั รสิก แบรากี นาม เลว็ ลากี กะแตห์ นา ยาย นิเคเถ่อา ||  ฮรั เซ็ว ยาย มิลณา ซ่าถซงัค ์แร่ห์ณา โซ ซุค 
องักฺ นา มาแว ||  โฮโอ กริปาล นานกั เก สุอามี ฮรั จรัแน่ห์ ซงัค ์สมาแว ||๓||  โคยตั โคยตั ปรัภ มิเล ฮรั กรุณา ต่าเร 
||  นิรกณุ นีจ อนาท แม นฮี โดค บีจาเร ||  นฮี โดค บีจาเร ปูรัน ซุค ซาเร  ปาวนั บิรัด บคาเนอา ||  ปะกตั วชลั ซุน 
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*อนัจฺโล กเฮอา กทั กทั ปูร สะมาเนอา ||  ซุค ซากโร ปายอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่ยอา ยนมั มรัน ดุค ห่าเร ||  กรั แกห์้ ลีเน 
นานกั ดาส อปัเน ราม นาม อุร ห่าเร ||๔||๑||     
     
 ราก เกดารา บาณี กะบีร ญีโอ กี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อุสตตั นินดา โดอู บิบรัยติ ตะโยห์ มาน อภิมานา ||  โล่ฮา กนัจนั ซมั  กรั ยาแน่ห์ เต มูรัต ปักหวา่นา ||๑||  เตรา ยนั 
เอก อา้ถ โกอี ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ บิบรัยติ ฮรั ปัด จีแนห์ โซอี ||๑|| รเฮา ||  รัจยฺ คุณ ตมั คุณ สตั คุณ กะฮีแอ เอห์้ 
เตรี ซภั มายอา ||  จอเท ปัด โก โย นรั จีแนห์ เตน็ห์ ฮี ปะรัม ปัด ปายอา ||๒||  ตีรัท บะรัต เนม สุจ ซนัยมั สดา รแฮ่ 
เน่ห์กามา ||  ตริสนา อรั มายอา ปะหราํ จูกา จิตวตั อาตมั รามา ||๓||  เยห์่ มนัดรั ดีปัก ปัรกาเซอา อนัถฺการ แตห์้ 
นาซา ||  นิรภอ ปูร รเฮ่ ปะหราํ ป่ากา แกห์้ กะบีร ยนั ดาซา ||๔||๑||  กินฮี บนัเยอา กานซีํ ตานบํา กินฮี ลอก สุปารี ||  
ซนัโตห์ บนัเยอา นาม โคบิด กา แอซี   เคป ฮมารี ||๑||  ฮรั เก นาม เก เบอาปารี ||  ฮีรา หาท จเรอา นิรโมลกั ชูท กอี 
ซนัซารี ||๑|| รเฮา ||  ซาเจ ลาเอ ตอ สจั ลาเก ซาเจ เก บิวฮารี ||  ซาจี บสัตฺ เก ป๋ารฺ จลาเอ ปฮุเจ ยาย ปันด่ารี ||๒||  
อาแปห์ รตนั ยวาฮรั มาเน็ก อาแป แฮ ปาซารี ||  อาแป แดห์้ ดิส อาป จลาแว เน่ห์จลั แฮ เบอาปารี ||๓||  มนั กรั แบลฺ 
สุรัต กรั แปดา กิอาน โกน ป๋ัร ดารี ||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ นิบฮี เคป ฮมารี ||๔||๒||  รี กลัวาร กวาร มู่ด 
มตั อุลโท ปวนั พิราดว ||  มนั มตัวาร เมรฺ ซรั ป่าธี อมัฤต ต๋าร จุอาโว ||๑||  โบโล่ห์ ไป่อา ราม กี ดุห่าอี ||  ปีโวห์่ 
ซนัตฺ สดา มตั ดุระลบัภ ์แซ่ห์เย  เปอาส บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||  แป๋ บิจ เป๋า ป๋าย โกอุ บูแฉ่ห์ ฮรั รัส ปาแว ป่าอี ||  เยเต กทั 
อมัฤต ซภั ฮี แม่ห์ ป่าแว ติแซห์ ปีอาอี ||๒||  นกัรี เอแก นอ ดรัวาเย ต่าวตั บะรัจยฺ รฮาอี ||  ตริกทีุ ชูแท ดสัวา ดรั 
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คูแลห์ ตา มนั คีวา ป่าอี ||๓||  อแป๋ ปัด ปูร ตาป แตห์้ นาเซ แกห์้ กะบีร บีจารี ||  อุบทั จลนัเต เอห์้ มดั ปายอา แยเซ 
โคด คุมารี ||๔||๓||  กาม กโรถ ตริสนา เก ลีเน กตั นฮี เอแก ยานี ||  พทีู อาแค กะชู นา ซู่แฉ่ บูด มูเอ เบน็ ปานี ||๑||    
     
 จลตั กดั เท่เด เท่เด เท่เด ||  อสตฺั จรัม บิสทา เก มูนเด ดุระกนัถฺ ฮี เก เบเฎ ||๑|| รเฮา ||  ราม นา ยปัโปห์ กวนั ปะหรํา 
ปู่ เล ตุม เต กาล นา ดูเร ||  อเน็ก ยตนั กรั เอห์้ ตนั ราโค่ห์ รแฮ่ อวสัทา ปูเร ||๒||  อาปัน กีอา กะชู นา โฮแว เกอา โก 
กแร ปรานี ||  ยา เตส็ ป่าแว สตัคุร เป่แท เอโก นาม บคานี ||๓||  บลูอา เก กะรูอา แม่ห์ บสัเต พลุวตั เดห์้ อยัอาเน ||  
กโฮ่ กะบีร เยห์่ ราม นา เจเตโอ บูเด บฮุต เซอาเน ||๔||๔||  เท่ดี ปาก เท่เด จลัเล ลาเก บีเร คาน ||  เป๋า ปะกตั เซ็ว 
กาจยฺ นา กะชูแอ เมโร กาม ดีวาน ||๑||  ราม บิซาเรโอ แฮ อภิมาน ||  กเน็ก กามนี มฮ่า ซุนดรี เปค เปค สจั มาน ||๑|| 
รเฮา ||  ลาลจั จู่ธ บิการ มฮ่า มดั เอห์้  เบถ็ ออตถฺ บิฮาน ||  แกห์้ กะบีร อนัตฺ กี เบรฺ อาย  ลาโก กาล นิดาน ||๒||๕||  
จาร เดน็ อปันี นอบตั จลัเล บยาย ||  อิตนกั คทีอา กะธีอา มะทีอา ซงัค ์นา กชั แล ยาย ||๑|| รเฮา ||  เดห์้รี แบธี เม่ห์รี 
โรแว ดุอาแร โล ซงัค ์มาย ||  มรัฮทั ลกั ซภั โลก กทุาํบฺ เมล็ หนัสฺ อิเกลา ยาย ||๑||  แว สุต แว เบต็ แว ปุร ปาทนั 
บฮุร นา เดแค อาย  ||  แกฮ้ตั กะบีร ราม กี นา ซิมโร่ห์ ยนมั อการัท ยาย ||๒||๖||     
 ราก เกดารา บาณี รวดิาส ญีโอ กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คทั กะรัม กลุ ซนัยกุตั แฮ ฮรั ปะกตั ฮิรแด น่าเฮ ||  จรันารบินดฺ นา กะทา ป่าแว สุปัจ ตุล สะมาน ||๑||  เร จิต เจต 
เจต อเจต ||  กาเฮ นา บาลมีแกห์ เดค ||  กิส ยาต เต เกห์้ ปะแดห์ อะมเรโอ ราม ปะกตั บิเซค ||๑|| รเฮา ||  สุอาน  สตัรู 
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อะยาต ซภั เต กริษนั ลาแว เหต ||  โลก บปัรา เกอา สะราแฮ ตีน โลก ประเวส ||๒||  อะยามลั ปิงกลุา ลุภตั กนุจรั 
เกย ฮรั แก ปาส ||  แอเซ ดุระมตั นิสตะเร ตู เกว็ นา ตะแร่ห์ รวดิาส ||๓||๑||     
     
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด      เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร 
ประสาด ||    
 ตุจฉฺ เต บา้ฮรั กิชู นา โฮย ||  ตู กรั กรั เดแคห์ ยาแณห์ โซย ||๑||  เกอา กะฮีแอ กิช กฮี นา ยาย ||  โย กิช อะแฮ ซภั 
เตรี รยาย ||๑|| รเฮา ||  โย กิช กรัณา โซ เตแร ปาส ||  กิส อาแก กีแจ อรัดาส ||๒||  อาคณั  ซุนณา เตรี บาณี ||  ตู อาเป   
ยาแณห์ สรับ   วดิาณี ||๓||  กเร กราเอ ยาแณ อาป ||  นานกั เดแค ทาป อุทาป    ||๔||๑||    
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ ||  คุร แก สบดั ตเร มุน เกเต อินดราดิก  บรัมห์มาด ตเร ||  สนกั สนนัดนั ตปัสซี ยนั 
เกเต คุร ปัรซาดี ปารฺ ปะเร ||๑||  เป่าวย์ลั เบน็ สบัแด เกว็ ตรีแอ ||  นาม บินา ญกั โรค เบอาเปอา ดุบิถา ดุบ ดุบ มรีแอ 
||๑|| รเฮา ||  คุร เดวา คุร อลคั อเป่วา ตริภวณั โซ่ฉ่ี คุร กี เซวา ||  อาเป   ดาต กรี คุร ดาแต ปายอา อลคั อเป่วา ||๒||  
มนั รายา มนั มนั เต มาเนอา มนัซา มแน่ห์ สมาอี ||  มนั โยกี มนั บินสั บิโอกี มนั ซมัแฉ่ คุณ กาอี ||๓||  คุร เต มนั 
มาเรอา สบดั วจีาเรอา เต วริะเล ซนัซารา ||  นานกั ซาฮิบ ป่ัรปุร ลีณา สาจ สบดั นิสตารา ||๔||๑||๒||  แป่โร แม่ห์ลา 
๑ ||  แนนี ดริสทฺ นฮี ตนั ฮีนา ยรั ยเีตอา ศิร กาโล ||  รูป รังค ์แร่ฮสั นฮี ซาจา เกว็ โชแด ยมั ยาโล ||๑||  ปราณี ฮรั ยปั 
ยนมั เกยโอ ||    
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 สาจ สบดั เบน็ กบัโบห์ นา ชูทสั บิรทา ยนมั เป่ยโอ ||๑|| รเฮา ||  ตนั แม่ห์ กาม กโรถ ฮอ มมัตา กะเธ็น ปีร อตั ป่ารี 
||  คุรมุข ราม ยปัโปห์ รัส รัสนา เอน็ เบถ็ ตรั ตู ตารี ||๒||  แบห์้เร กะรัน อกลั ไป๋ โห่ซี สบดั แซ่ฮจัยฺ นฮี บูเฉ่อา ||  
ยนมั ปะดารัท มนัมุค ห่าเรอา เบน็ คุร อั้นถฺ นา ซู่เฉ่อา ||๓||  รแฮ่ อุดาส อาส นิราซา แซ่ฮจัยฺ ติอ่าน แบรากี ||  
ปรัณวตั นานกั คุรมุข ชูทสั ราม นาม เลว็ ลากี ||๔||๒||๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๑ ||  ปู่ นดีํ จาล จรัณ กรั คิสเร ตุจา เดห์้ 
กมุลานี ||  เนตรี ตุ๋นถฺ กะรัน เป๋ย แบห์้เร มนัมุค นาม นา ยานี ||๑||  อนัถเล เกอา ปายอา ญกั อาย  ||  ราม ริแด นฮี คุร 
กี เซวา จาเล มูล กวาย ||๑|| รเฮา ||  เยห์่วา รังค ์นฮี ฮรั ราตี ยบั โบแล ตบั พีเก ||  ซนัตฺ ยนา กี นินดา เวอาปัส ปะซู 
เป๋ย กะเด โฮเอ นา นีเก ||๒||  อมัฤต กา รัส วริะลี ปายอา สตัคุร เมล มิลาเอ ||  ยบั ลกั สบดั เปด นฮี อายอา  ตบั ลกั 
กาล ซนัตาเอ ||๓||  อนั โก ดรั กัร๋ กบัฮู นา ยานสั เอโก ดรั สเจอารา ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา นานกั กะแฮ 
วจิารา ||๔||๓||๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๑ ||  สักลี แรณ โซวตั กลั พา่ฮี ดินสั ยนัยาล กวายอา ||  คิน ปัล กะรี นฮี ปรัภ 
ยาเนอา เยน็ เอห์้ ยกตั อุปายอา   ||๑||  มนั เร เกว็ ชูทสั ดุค ป่ารี ||  เกอา เล อาวสั เกอา เล  ยาวสั  ราม ยปัโปห์ คุณการี 
||๑|| รเฮา ||  อูนโํถ่ กวลั มนัมุค มตั โห่ซี มนั อนัแถ่ ศิร ตัน่ถ่า ||  กาล บิกาล สดา ศิร เตแร เบน็ นาแว กลั พนัถ่า ||๒||  
ดกัรี จาล เนตรึ พนุ อนัถเล สบดั สุรัต นฮี ป่าอี ||  ซาสตรึ เบด ตแร คุณ แฮ มายอา *อนัถฺโล ตัน่ถฺ กมาอี ||๓||  โคยโอ 
มูล ลาภ แกห์้ ปาวสั ดุระมตั กิอาน วฮูิเณ ||  สบดั บีจาร ราม รัส จาเคอา นานกั สาจ ปะตีเณ ||๔||๔||๕||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๑ ||  คุร แก ซงัค ์รแฮ่ เดน็ ราตี ราม รสนั รังค ์ราตา ||  อวรฺั นา ยาณสั สบดั ปะชาณสั อนัตรั ยาณ ปะชาตา 
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||๑||  โซ ยนั แอซา      แม มนั ป่าแว ||  อาป มาร อปัราํปัร ราตา คุร กี การ กมาแว ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั บา้ฮรั ปุรัค 
นิรันยนั อาด ปุรัค อาเดโส ||  กทั กทั อนัตรั สรับ   นิรันตรั เราว ์รเฮอา สจั เวโซ ||๒||    
     
 สาจ รัตเต สจั อมัฤต เยห์่วา มิเทอา แมลฺ นา ราอี ||  นิรมลั นาม อมัฤต รัส จาเคอา สบดั รัตเต ปัต ปาอี ||๓||  คุณี คุณี 
เมล็ ล่าฮา ปาวสั คุรมุข นาม วดาอี ||  สกัเล ดูค มิแท่ห์ คุร เซวา นานกั นาม สคาอี ||๔||๕||๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๑ ||  
ฮิรแด นาม สรับ   ตัน๋ ต่ารัณ คุร ปัรซาดี ปาอีแอ ||  อมรั ปะดารัท เต กิรตารัท แซ่ฮจัยฺ ติอ่าน เลว็ ลาอีแอ ||๑||  มนั เร 
ราม ปะกตั จิต ลาอีแอ ||  คุรมุข ราม นาม ยปั ฮิรแด แซ่ฮจัยฺ เซตี กัร๋ ยาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ปะรัม เปด ป๋อ กบัโบห์ นา 
ชูทสั อาวตั ยาต นา ยานี ||  เบน็ ฮรั นาม โก มุกตั นา ปาวสั ดูบ โมย เบน็ ปานี ||๒||  ตัน่ถ่า กะรัต สกัลี ปัต โควสั 
ปะรัม นา มิทสั กวารา ||  เบน็ คุร สบดั มุกตั นฮี กบั ฮี อนัถเล ตัน่ถฺ ปซารา ||๓||  อะกลุ นิรันยนั เซ็ว มนั มาเนอา มนั 
ฮี เต มนั มูอา ||  อนัตรั บา้ฮรั เอโก ยาเนอา นานกั อวรฺั นา ดูอา ||๔||๖||๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๑ ||  ยกนั โฮม ปุน ตปั 
ปูญา เดห์้ ดุคี เน็ต ดูค สะแฮ ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา ปาวสั มุกตั นาม คุรมุข ลแฮ่ ||๑||  ราม นาม เบน็ บิรเท ญกั 
ยนัมา ||  บิค คาแว บิค โบลี โบแล เบน็ นาแว เน่ห์พลั มรั ปะหรํ่านา ||๑|| รเฮา ||  ปุสตกั ปาธ เบอากรัณ วคาแณ 
ซนัเถ่อา กะรัม เตกาล กแร ||  เบน็ คุร สบดั มุกตั กฮ่า ปราณี ราม นาม เบน็ *อุรัจฉฺ มแร ||๒||  ดนัดฺ กมนัดลั ซิกคา    
ซูต โต่ตี ตีรัท กะวนั อตั ประมนั กแร ||  ราม นาม เบน็ ซานตฺํ นา อาแว   ยปั ฮรั ฮรั นาม โซ ปารฺ ปแร ||๓||  ยะทา 
มุกทั ตนั ปะซมั ลกาอี บสัตรึ โฉด ตนั นกนั เป่ยอา ||  ราม นาม เบน็ ตริปัต นา อาแว   กิรัต แก บานแํถ่ เป๋ค เป่ยอา 
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||๔||  เยเต ญีอ ์ยนัตฺ ยลั ทลั มฮีอลั ยตัรึ กะตรึ ตู สรับ   ยอีา ||  คุร ประสาด ราค เล ยนั โก ฮรั รัส นานกั โจ๋ล ปีอา 
||๕||๗||๘||      
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๓ จอปะเด กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยาต กา กรับ นา กรีแอห์ โกอี ||  บรัมห์ บินเด โซ บราห์มณั โฮอี ||๑||  ยาต กา กรับ นา กรั มูรัค กวารา ||    
     
 เอส็ กรับ เต จแลห์ บฮุต วกิารา ||๑|| รเฮา ||  จาเร วรัน อาแค ซภั โกอี ||  บรัมห์ บินดฺ เต ซภั โอปัต โฮอี ||๒||  มาที 
เอก สกลั ซนัซารา ||  บโฮ่ เบถ็ ป่านเด กะแร กหุม่ารา ||๓||  ปันจฺ ตตั เมล็ เดฮี้ กา อาการา ||  กทั วตัถฺ โก กแร บีจารา 
||๔||  แกฮ้ตั นานกั เอห์้ ญีโอ กะรัม บนัถฺ โฮอี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท มุกตั นา โฮอี ||๕||๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  โยกี 
กแร่ฮี ปันดิต เปคถ่ารี ||  เอ ซูเต อปัแณ อหงัการี  ||๑||  มายอา มดั มาตา รเฮอา โซย ||  ยากตั รแฮ่ นา มูแซ โกย ||๑|| 
รเฮา ||  โซ ยาแก ยสิ สตัคุร มิแล ||  ปันจฺ ดูต โอห์้ วสักตั กแร ||๒||  โซ ยาแก โย ตตั บีจาแร ||  อาป มแร เอารา แน่ห์ 
มาแร ||๓||  โซ ยาแก โย เอโก ยาแณ ||  ปัรกิรัต โชแด ตตั ปะชาแณ ||๔||  จะโฮ่ วรันา เวจ็ ยาแก โกย ||  ยแม กาแล เต 
ชูแท โซย ||๕||  แกฮ้ตั นานกั ยนั ยาแก โซย ||  กิอาน อนัยนั ยา กี เนตรี โฮย ||๖||๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  ยา โก ราแค 
อปัณี ซรัณาอี ||  ซาเจ ลาแก ซาจา พลั ปาอี ||๑||  เร ยนั แก เซ็ว กแร่ห์ ปุการา ||  หุกเม โฮอา หุกเม วรัตารา ||๑|| รเฮา 
||  เอห์้ อาการฺ เตรา แฮ ต่ารา ||  คิน แม่ห์ บินแซ กะรัต นา ลาแก บารา ||๒||  กรั ประสาด เอก็ เคลฺ ดิคายอา ||  คุร 
กิรปา เต ปะรัม ปัด ปายอา ||๓||  แกฮ้ตั นานกั มาร ยวีาเล โซย ||  แอซา      บูโฉ่ห์ ปะรัม นา ปู่ โลห์ โกย ||๔||๓||  
แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  แม กามณั เมรา กนัตฺ กรัตาร ||  เยฮ่า กราเอ เตฮ้า กรี ซีการ ||๑||  ยาน ํเตส็ ป่าแว ตาน ํกเร โปคค ์||  
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ตนั มนั ซาเจ ซาฮิบ โยก ||๑|| รเฮา ||  อุสตตั นินดา กเร เกอา โกอี ||  ยาน ํอาเป   วรัแต เอโก โซอี ||๒||  คุร ปัรซาดี 
ปิรัม กะซาอี ||  มิโลกี ดยัอาล ปันจฺ สบดั วยาอี ||๓||  ปะนตั นานกั กเร เกอา โกย ||  ยสิ โน อาป มิลาแว โซย ||๔||๔||  
แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  โซ มุน เย มนั กี ดุบิถา มาเร ||  ดุบิถา มาร บรัมห์ บีจาเร ||๑||  เอส็ มนั โก โกอี โคโยห์ ป่าอี ||  
มนั โคยตั นาม นอ เน็ถ ปาอี ||๑|| รเฮา ||  มูล โม่ห์ กรั กรัแต ยกตั อุปายอา   ||  มมัตา ลาย ปะรัม โป่ลายอา ||๒||  เอส็ 
มนั เต ซภั เป็นดฺ ปราณา ||  มนั แก วจีาร หุกมั บุจฉฺ สมาณา ||๓||    
     
 กะรัม โฮแว คุร กิรปา กแร ||  เอห์้ มนั ยาแก เอส็ มนั กี ดุบิถา มแร ||๔||  มนั กา สุเผา สดา แบรากี ||  ซภั แม่ห์ 
วสัแซ อตีต อนัรากี ||๕||  แกฮ้ตั นานกั โย ยาแณ เป๋ว ||  อาด ปุรัค นิรันยนั เดว็ ||๖||๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  ราม นาม 
ยกตั นิสตารา ||  เป่าวย์ลั ปารฺ อุตารัณฮารา ||๑||  คุร ประสาดี ฮรั นาม สะหมาลฺ ||  สดั ฮี นิบแฮ เตแร นาล ||๑|| รเฮา ||  
นาม นา เจแตห์ มนัมุค กาวารา ||  เบน็ นาแว แกเซ ปาแวห์ ปารา ||๒||  อาเป   ดาต กเร ดาตาร ||  เดวณัฮาเร โก 
แยการ ||๓||  นะดรั กเร สัตคุรู   มิลาเอ ||  นานกั ฮิรแด นาม วซาเอ ||๔||๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  นาเม อุถเร ซภั ยติเน 
โลอ ์||  คุรมุข ยนิา ปราปัต โฮย ||๑||  ฮรั ญีโอ อปัณี กริปา กเรย ์||  คุรมุข นาม วเดอาอี เดย ์||๑|| รเฮา ||  ราม นาม ยนิ 
ปรีต เปอาร ||  อาป อุถเร ซภั กลุ อุถ่ารัณฮาร ||๒||  เบน็ นาแว มนัมุค ยมั ปุร ยา่เฮ ||  ออเค โฮแวห์่ โจทา ค่าเฮ ||๓||  
อาเป   กรัตา เดแว โซย ||  นานกั นาม ปราปัต โฮย ||๔||๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  โควนิดฺ ปรีต สันกาเดก็ อุถ่าเร  ||  
ราม นาม สบดั บีจาเร ||๑||  ฮรั ญีโอ อปัณี กิรปา ต๋าร ||  คุรมุข นาเม ลแก เปอาร ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั ปรีต ปะกตั ซาจี 
โฮย ||  ปูแร คุร เมลาวา โฮย ||๒||  นิจยฺ กัร๋ วสัแซ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  คุรมุข นาม วสัแซ มนั อาย  ||๓||  อาเป   เวแค 
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เวคณัฮาร ||  นานกั นาม รัคโคห์ อุร ต๋าร ||๔||๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  กลัยกุ แม่ห์ ราม นาม อุร ต๋าร ||  เบน็ นาแว 
มาแท ปาแว ชาร ||๑||  ราม นาม ดุลบัภ ์แฮ ป่าอี ||  คุร ประสาด วสัแซ มนั อาอี  ||๑|| รเฮา ||  ราม นาม ยนั ป่าแลห์ 
โซย ||  ปูเร คุร เต ปราปัต โฮย ||๒||  ฮรั กา ป่าณา มนัแน่ห์ เซ ยนั ปัรวาณ ||  คุร แก สบดั นาม นีซาณ ||๓||  โซ 
เซโวห์่ โย กลั รเฮอา ต๋าร ||  นานกั คุรมุข นาม เปอาร ||๔||๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  กลัยกุ แม่ห์ บโฮ่ กะรัม กมาเฮ ||  
นา รุต นา กะรัม ทาย ป้าเฮ ||๑||  กลัยกุ แม่ห์ ราม นาม แฮ ซาร ||  คุรมุข ซาจา ลแก เปอาร ||๑|| รเฮา ||  ตนั มนั โคจยฺ 
กะแร แม่ห์ ปายอา ||  คุรมุข ราม นาม จิต ลายอา ||๒||    
     
 กิอาน อนัยนั สตัคุร เต โฮย ||  ราม นาม เราว ์รเฮอา เตห์้ โลย ||๓||  กลัยกุ แม่ห์ ฮรั ญีโอ เอก โฮรฺ รุต นา กาอี ||  
นานกั คุรมุข ฮิรแด ราม นาม เล่โฮ ยมาอี ||๔||๑o||    
 แป่โร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒   
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ดุบิถา มนัมุค โรค เวอาเป ตริสนา ยแลห์ อถิกาอี ||  มรั มรั ยาํแมห์ ธอรฺ นา ปาแวห์ 
บิรทา ยนมั กวาอี ||๑||  เมเร ปรีตมั กรั กิรปา เดโฮ บุฉ่าอี ||  ห่อแม โรคี ยกตั อุปายอา   เบน็ สบัแด โรค นา ยาอี ||๑|| 
รเฮา ||  ซิมรัต ซาสตรึ ปแร่ห์ มุน เกเต เบน็ สบัแด สุรัต นา ปาอี ||  ตแร คุณ ซภัเภ โรค เวอาเป มมัตา สุรัต กวาอี 
||๒||  เอก็ อาเป   กา้ด เลย ปรัภ อาเป   คุร เซวา ปรัภ ลาเอ ||  ฮรั กา นาม นิถ่าโน ปายอา ซุค วสัเซอา มนั อาย  ||๓||  
จอที ปัดว ีคุรมุข วรัแตห์้ เตน็ นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา ||  ปูแร สตัคุร กิรปา กีนี วโิจห์ อาป กวายอา ||๔||  เอกสั กี ศิร 
การ เอก เยน็ บรัมห์มา บิซนั รุดรึ อุปายอา   ||  นานกั เน่ห์จลั ซาจา เอโก นา โอห์้ มแร นา ยายอา ||๕||๑||๑๑||  แป่โร 
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แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค ดุบิถา สดา แฮ โรคี โรคี สกลั ซนัซารา ||  คุรมุข บูแฉ่ห์ โรค กวาแวห์ คุร สับดี วจีารา ||๑||  ฮรั 
ญีโอ สตัซงัคตั เมลาย ||  นานกั เตส็ โน เดย ์วเดอาอี โย ราม นาม จิต ลาย ||๑|| รเฮา ||  มมัตา กาล ซภั ซภั โรค 
เวอาเป เตน็ ยมั กี แฮ ศิร การา ||  คุรมุข ปราณี ยมั เนร นา อาแว   ยนิ ฮรั ราเคอา อุร ต่ารา ||๒||  ยนิ ฮรั กา นาม นา 
คุรมุข ยาตา เซ ญกั แม่ห์ กาเฮ อายอา  ||  คุร กี เซวา กะเด นา กีนี บิรทา ยนมั กวายอา ||๓||  นานกั เซ ปูเร วดัป่ากี 
สตัคุร เซวา ลาเอ ||  โย อิแช่ห์ โซอี พลั ปาแวห์ คุรบาณี ซุค ปาเอ ||๔||๒||๑๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  ดุค เวจ็ ยาํแม ดุค 
มแร ดุค เวจ็ การ กมาย ||  กรัภ โยนี เวจ็ กะเด นา นิกแล บิสทา ม่าเฮ สมาย ||๑||  ตริก ตริก มนัมุค ยนมั กวายอา ||  
ปูเร คุร กี เซว นา กีนี ฮรั กา นาม นา ป่ายอา ||๑|| รเฮา ||  คุร กา สบดั ซภั โรค กวาเอ ยสิ โน ฮรั ญีโอ ลาเอ ||    
     
 นาเม นาม มิแล วเดอาอี ยสิ โน มนั วซาเอ ||๒||  สตัคุร เป่แท ตา พลั ปาเอ สจั กรัณี ซุค ซาร ||  เซ ยนั นิรมลั โย ฮรั 
ลาเก ฮรั นาเม ตะแรห์ เปอาร ||๓||  เตน็ กี เรณ มิแล ตาน ํมสัตกั ลาอี ยนิ สตัคุร ปูรา ติอ๋ายอา ||  นานกั เตน็ กี เรณ 
ปูแร ปาก ปาอีแอ ยนีิ ราม นาม จิต ลายอา ||๔||๓||๑๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  สบดั บีจาเร โซ ยนั ซาจา ยนิ แก ฮิรแด 
ซาจา โซอี ||  ซาจี ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี ตาน ํตนั ดูค นา โฮอี ||๑||  ปะกตั ปะกตั กะแฮ ซภั โกอี ||  เบน็ สตัคุร เซเว 
ปะกตั นา ปาอีแอ ปูแร ปาก มิแล ปรัภ โซอี ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค มูล กวาแวห์ ลาภ มาแกห์้ ล่าฮา ลาภ กิดู โฮอี ||  
ยมักาล สดา แฮ ศิร อูปัร ดูแย ป๋าย ปัต โคอี ||๒||  แบห์เล เป๋ค ปะแวห์่ เดน็ ราตี ห่อแม โรค นา ยาอี ||  ปัร ปัร ลูแฉ่ห์ 
บาด วคาแณ่ห์ เมล็ มายอา สุรัต กวาอี ||๓||  สตัคุร เซแวห์่ ปะรัม กตั ปาแวห์ นาม มิแล วเดอาอี ||  นานกั นาม ยนิา 
มนั วสัเซอา ดรั ซาแจ ปัต ปาอี ||๔||๔||๑๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  มนัมุค อาซา นฮี อุตแร ดูแย ป๋าย คุอาเอ ||  อุดรั แน 
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ซาณ นา ปะรีแอ กบัฮู ตริสนา อคนั ปะจาเอ ||๑||  สดา อนนัดฺ ราม รัส ราเต ||  ฮิรแด นาม ดุบิถา มนั ป่ากี ฮรั ฮรั 
อมัฤต ปี ตริปตาเต ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ปารบรัมห์ สริสทฺ เยน็ ซาย ีศิร ศิร ตัน่แถ่ ลาเอ ||  มายอา โม่ห์ กีอา เยน็ อาเป   
อาเป   ดูแย ลาเอ ||๒||  เตส็ โน เกห์้ กะฮีแอ เย ดูยา โฮแว ซภั ตุแถ่ ม่าเฮ สมาเอ ||  คุรมุข กิอาน ตตั บีจารา โยตี โยต 
มิลาเอ ||๓||  โซ ปรัภ ซาจา สดั ฮี ซาจา ซาจา ซภั อาการา ||  นานกั สตัคุร โซ่ฉ่ี ปาอี สจั นาม นิสตารา ||๔||๕||๑๕||  
แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  กลั แม่ห์ เปรต ยนีิห์ ราม นา ปะชาตา สตัยคุ ปะรัม หนัสฺ บีจารี ||  ดุอาปุร ตเรแต มาณสั วรัแตห์้ 
วริะแล ห่อแม มารี ||๑||  กลั แม่ห์ ราม นาม วเดอาอี ||  ยกุ ยกุ คุรมุข เอโก ยาตา เวณ็ นาแว มุกตั นา ปาอี ||๑|| รเฮา ||  
ฮิรแด นาม ลแค ยนั ซาจา คุรมุข มนั วซาอี ||  อาป ตเร สกัเล กลุ ตาเร ยนีิ ราม นาม เลว็ ลาอี ||๒||  เมรา ปรัภ แฮ คุณ 
กา ดาตา เอากณั สบดั ยลาเอ ||    
     
 ยนิ มนั วสัเซอา เซ ยนั โซ่เฮ ฮิรแด นาม วซาเอ ||๓||  กัร๋ ดรั แม่ฮลั สตัคุรู   ดิคายอา รังค ์เซ็ว รลีอา มาแณ ||  โย กิช 
กะแฮ โซ ปะลา กรั มาแน นานกั นาม วคาแณ ||๔||๖||๑๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  มนัซา มแน่ห์ สมาย แล คุร สบัดี 
วจีาร ||  คุร ปูเร เต โซ่ฉ่ี ปแว เพร็ มแร นา วาโร วาร ||๑||  มนั เมเร ราม นาม อาถารฺ ||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา 
ซภั อิช ปุยาวณัฮาร ||๑|| รเฮา ||  ซภั แม่ห์ เอโก เราว ์รเฮอา คุร เบน็ บูจฉฺ นา ปาย ||  คุรมุข ประกทั โฮอา เมรา ฮรั 
ปรัภ อนัเดน็ ฮรั คุณ กาย ||๒||  ซุคดาตา ฮรั เอก แฮ โฮรฺ แท ซุค นา ป้าเฮ ||  สตัคุร ยินี นา เซเวอา ดาตา เซ อนัตฺ เกย 
ปัชตาเฮ ||๓||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปายอา เพร็ ดุค นา ลาแก ต๋าย ||  นานกั ฮรั ปะกตั ปราปัต โฮอี โยตี โยต สมาย 
||๔||๗||๑๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  บาจฉฺ คุรู ยกตั บอรานา ปู่ ลา โจทา คาอี ||  มรั มรั ยาํแม สดา ดุค ปาเอ ดรั กี คบรั 
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นา ปาอี ||๑||  เมเร มนั สดา รโฮ่ สตัคุร กี ซรัณา ||  ฮิรแด ฮรั นาม มีธา สดั ลากา สบัเด เป่าวย์ลั ตรัณา ||๑|| รเฮา ||  
เป๋ค กแร บฮุต จิต โดแล อนัตรั กาม กโรถ อหงัการฺ   ||  อนัตรั ติซา ปูค อตั บฮุตี ป่อกตั พิแร ดรั บาร ||๒||  คุร แก 
สบดั มแร่ห์ เพร็ ยแีวห์ เตน็ โก มุกตั ดุอาร ||  อนัตรั ซานตฺํ สดา ซุค โฮแว ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||๓||  เยว็ เตส็ ป่าแว 
ติแว จลาแว กรัณา กิชู นา ยาอี ||  นานกั คุรมุข สบดั สะหม่าเล ราม นาม วเดอาอี ||๔||๘||๑๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  
ห่อแม มายอา โม่ห์ คุอายอา ดุค คทัเท ดุค คาย ||  อนัตรั โลภ หะลกั ดุค ป่ารี เบน็ บิเบก ปัรหมาย ||๑||  มนัมุค ตริก 
ยวีณั แซซาร ||  ราม นาม สุปแน นฮี เจเตอา ฮรั ญีโอ กะเด นา ลาแก เปอาร ||๑|| รเฮา ||  ปะซูอา กะรัม กแร นฮี บูแฉ่ 
กรู กมาแว กโูร โฮย ||  สตัคุร มิแล ตา อุลที โฮแว โคจยฺ ลแฮ่ ยนั โกย ||๒||  ฮรั ฮรั นาม ริแด สดั วสัเซอา ปายอา คุณี 
นิถาน ||  คุร ปัรซาดี ปูรา ปายอา จูกา มนั อภิมาน ||๓||  อาเป   กรัตา กเร กราเอ อาเป   มารัก ปาเอ ||    
     
 อาเป   คุรมุข เด วเดอาอี นานกั นาม สมาเอ ||๔||๙||๑๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  เมรี ปะทีอา ลิโค่ห์ ฮรั โควนิดฺ โคปาล ||  
ดูแย ป๋าย พาเท ยมั ยาลา ||  สัตคุร กเร เมรี ปรัตปาลา ||  ฮรั ซุคดาตา เมแร นาลา ||๑||  คุร อุปเดส แปรลาด ฮรั อุจแร 
||  ซาสนา เต บาลกั กมั นา กแร ||๑|| รเฮา ||  มาตา อุปเดแซ แปรลาด เปอาเร ||  ปุตรึ ราม นาม โชโดห์ ญีโอ เล่โฮ 
อุบาเร ||  แปรลาด กะแฮ สุโนห์ เมรี มาย ||  ราม นาม นา โชดา คุร ดีอา บุฉ่าย ||๒||  ซนัดา มรักา ซภั ยาย ปุกาเร ||  
แปรลาด อาป วกิเรอา ซภั จาทเร วกิาเร ||  ดุสทฺ สภา แม่ห์ มนัตรึ ปะกายอา ||  ประห์ลาด กา ราคา โฮย รฆุรายอา 
||๓||  หาท คะรัก กรั ต่ายอา อตั อหงัการ ||  ฮรั เตรา กฮ่า ตุจฉฺ เลย อุบาร ||  คิน แม่ห์ แป่อาน รูป นิกเซอา ถํ้า อุปาร ||  
ฮรัณาคสั นคี บิดาเรอา ประห์ลาด ลีอา อุบาร ||๔||  ซนัตฺ ยนา เก ฮรั ญีโอ การัจ สวาเร ||  ประห์ลาด ยนั เก อิก้ีห์ กลุ 
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อุถ่าเร  ||  คุร แก สบดั ห่อแม บิค มาเร ||  นานกั ราม นาม ซนัตฺ นิสตาเร ||๕||๑o||๒o||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   
แดต ลาย ดิเต ซนัตฺ ยนา โก อาเป   ราคา โซอี ||  โย เตรี สดา ซรัณาอี เตน็ มนั ดุค นา โฮอี ||๑||  ยกุ ยกุ ปักตา กี 
รัคดา อายอา  ||  แดต ปุตรึ ประห์ลาด กายตะรี ตรัปัณ กิชู นา ยาแณ สบัเด เมล มิลายอา ||๑|| รเฮา ||  อนัเดน็ ปะกตั 
กแร่ห์ เดน็ ราตี ดุบิถา สบัเด โคอี ||  สดา นิรมลั แฮ โย สัจ ราเต สจั วสัเซอา มนั โซอี ||๒||  มูรัค ดุบิถา ปัรแฮ มูล นา 
ปะชาแณ่ห์ บิรทา ยนมั กวายอา ||  ซนัตฺ ยนา กี นินดา กแร่ห์ ดุสทฺ แดต จิรายอา ||๓||  ประห์ลาด ดุบิถา นา ปแร ฮรั 
นาม นา โชแด ดะแร นา กิแซ ดา ดรายอา ||  ซนัตฺ ยนา กา ฮรั ญีโอ ราคา แดแต กาล เนรา อายอา  ||๔||  อาปณี  
แปจยฺ อาเป   ราแค ปักตาน ํเดย ์วเดอาอี ||  นานกั ฮรัณาคสั นคี บิดาเรอา อนัแถ่ ดรั กี คบรั นา ปาอี ||๕||๑๑||๒๑||     
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๔ จอปะเด กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ฮรั ยนั ซนัตฺ กรั กิรปา ปัก ลาเอณ็ ||    
     
 คุร สับดี ฮรั ปัจยฺ สุรัต สมาเอณ็ ||๑||  เมเร มนั ฮรั ปัจยฺ นาม นราเอณ็ ||  ฮรั ฮรั กริปา กเร ซุคดาตา คุรมุข เป่าวย์ลั ฮรั 
นาม ตราเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  ซงัคตั ซ่าถ เมล ฮรั กาเอณ็ ||  คุรมะตี เล ราม ระส่าเอณ็ ||๒||  คุร ซาถู่   อมัฤต กิอาน ซรั 
นาเอณ็ ||  ซภั เกล็วคิ ปาป เกย กาวาอิณ ||๓||  ตู อาเป   กรัตา สริสทฺ ตะหร่าเอณ็ ||  ยนั นานกั เมล เตรา ดาส 
ดะซาเอณ็ ||๔||๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๔ ||  โบลฺ ฮรั นาม สพลั ซา กะรี ||  คุร อุปเดส ซภั ดุค ปัรหะรี ||๑||  เมเร มนั ฮรั 
ปัจยฺ นาม นรัหะรี ||  กรั กิรปา เมโล่ห์ คุร ปูรา สตัซงัคตั ซงัค ์ซ่ินถฺ ป๋อ ตรี ||๑|| รเฮา ||  ญกัยวีนั ติอ๋าย มนั ฮรั ซิมรี ||  
โกท โกทนัตรั เตเร ปาป ปัรหะรี ||๒||  สตัซงัคตั ซ่าถ ตู๋ร มุค ปะรี ||  อิสนาน กีโอ อธัสธั สุรสะรี ||๓||  ฮมั มูรัค โก 
ฮรั กิรปา กรี ||  ยนั นานกั ตาเรโอ ตารัณ ฮรี ||๔||๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๔ ||  สุกริต กรัณี ซาร ยปัมาลี ||  ฮิรแด เพร 
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จลัแล ตุตถฺ นาลี ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ บนัวาลี ||  กรั กิรปา เมโล่ห์ สตัซงัคตั ตูท กอี มายอา ยมั ยาลี ||๑|| รเฮา ||  
คุรมุข เซวา ก๋าล เยน็ ก่าลี ||  เตส็ กะรีแอ สบดั สจัจี ทกัซาลี ||๒||  ฮรั อะกมั อะโกจรั คุร อะกมั ดิคาลี ||  เวจ็ กายอา 
นะกรั ลถ่า ฮรั ป่าลี ||๓||  ฮมั บาริก ฮรั ปิตา ปรัตปาลี ||  ยนั นานกั ตาโรห์ นะดรั นิฮาลี ||๔||๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๔ ||  
ซภั กทั เตเร ตู ซภันา ม่าเฮ ||  ตุจฉฺ เต บา้ฮรั โกอี น่าเฮ ||๑||  ฮรั ซุคดาตา เมเร มนั ยาป ||  ฮอ ตุตถฺ ซาล่าฮี ตู เมรา ฮรั 
ปรัภ บาป ||๑|| รเฮา ||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ ฮรั ปรัภ โซย ||  ซภั เตแร วสั ดูยา อวรฺั นา โกย ||๒||  ยสิ โก ตุม ฮรั 
ราเคอา ป่าแว ||  เตส็ แก เนแร โกย นา ยาแว ||๓||  ตู ยลั ทลั มฮีอลั ซภั แต ป่ัรปูร ||  ยนั นานกั ฮรั ยปั ฮายฺรา ฮยรู 
||๔||๔||    
 แป่โร แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั กา ซนัตฺ ฮรั กี ฮรั มูรัต ยสิ ฮิรแด ฮรั นาม มุราร ||  มสัตกั ปาก โฮแว ยสิ ลิเคอา โซ คุรมตั ฮิรแด ฮรั นาม 
สะหมารฺ ||๑||    
     
 มะถู่ซูดนั ยปัปีแอ อุร ต๋าร ||  เดฮี้ นะกรั ตสักรั ปันจฺ ต่าตู คุร สบัดี ฮรั กา้เด มาร ||๑|| รเฮา ||  ยนิ กา ฮรั เซตี มนั 
มาเนอา เตน็ การัจ ฮรั อาป สวาร ||  เตน็ จูกี โม่ห์ตาย ีโลกนั กี ฮรั องักีการ กีอา กรัตาร ||๒||  มตา มซูรัต ตาน ํกิช 
กีแย เย กิช โฮแว ฮรั บา้ฮรั ||  โย กิช กแร โซอี ป๋ัล โฮซี ฮรั ติอ่าโวห์ อนัเดน็ นาม มุราร ||๓||  ฮรั โย กิช กเร โซ อาเป   
อาเป   โอห์้ ปูช นา กิแซ กเร บีจาร ||  นานกั โซ ปรัภ สดา ติอ๋าอีแอ เยน็ เมเลอา สตัคุร กิรปา ต๋าร ||๔||๑||๕||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๔ ||  เต ซาถู่   ฮรั เมโล่ห์ สุอามี ยนิ ยปัเปอา กตั โฮย ฮมารี ||  เตน็ กา ดะรัส เดค มนั บิกแซ คิน คิน เตน็ โก 
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ฮอ บลัฮารี ||๑||  ฮรั ฮิรแด ยปั นาม มุรารี ||  กริปา กริปา กรั ยกตั เป็ต สุอามี ฮมั ดาซนั ดาส กีแย ปันฮารี ||๑|| รเฮา ||  
เตน็ มตั อูตมั เตน็ ปัต อูตมั ยนิ ฮิรแด วสัเซอา บนัวารี ||  เตน็ กี เซวา ลาย ฮรั สุอามี เตน็ ซิมรัต   กตั โฮย ฮมารี ||๒||  
ยนิ แอซา      สตัคุร ซ่าถ   นา ปายอา เต ฮรั ดรักา้ห์ กา้เด มารี ||  เต นรั นินดกั โซ่ภ นา ปาแวห์ เตน็ นกั กาเท 
ศิรยนัฮารี ||๓||  ฮรั อาป บุลาแว อาเป   โบแล ฮรั อาป นิรันยนั นิรังการ นิราฮารี ||  ฮรั ยสิ ตู เมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิละซี 
ยนั นานกั เกอา เอห์้  ยนัตฺ วจิารี ||๔||๒||๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๔||  สตัซงัคตั ซาอี ฮรั เตรี เยต็ ฮรั กีรัต ฮรั ซุนเณ ||  ยนิ 
ฮรั นาม สุเณอา มนั ป่ีนา เตน็ ฮมั สเรแวห์  เน็ต จรัเณ ||๑||  ญกัยวีนั ฮรั ติอ๋าย ตรัเณ ||  อเนก  อซงัคฺ นาม ฮรั เตเร นา 
ยาฮี เยห์่วา เอต็ กนัเณ ||๑|| รเฮา ||  คุรซิกข ์ฮรั โบโล่ห์ ฮรั กาโวห์่ เล คุรมตั ฮรั ยปัเณ ||  โย อุปเดส สุเณ คุร เกรา โซ 
ยนั ปาแว ฮรั ซุค กะเณห์ ||๒||  ตัน๋ โซ วนัสฺ ตัน๋ โซ ปิตา ตัน๋ โซ มาตา เยน็ ยนั ยเณ ||  ยนิ ซาส กิราส ติอ๋ายอา เมรา 
ฮรั ฮรั เซ ซาจี ดรักา้ห์ ฮรั ยนั บเณ ||๓||  ฮรั ฮรั อะกมั นาม ฮรั เตเร เวจ็ ปักตา ฮรั ตัร่เณ ||  นานกั ยนั ปายอา มตั 
คุรมตั ยปั ฮรั ฮรั ปารฺ เปาวเ์ณ ||๔||๓||๗||     
     
 แป่โร แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สกัลี ทีเต ปาส ดาร ราคี || อสัทมั ทีเต โควนิดฺ ยนัมา ซี ||๑||  ปะรัม ปู่ เล นรั กะรัต กจฺัราเอณ็ ||  ยนมั มรัณ เต แร่ฮตั 
นาราเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  กรั ปันยรี ควายโอ โจร ||  โอห์้ ยนมั นา มแร เร ซากตั โด๋ร ||๒||  สกลั ปราถ เดห์้ โลโรนี ||  
โซ มุค ยโล เยต็ กแฮ่ ธากรุ โยนี ||๓||  ยนมั นา มแร นา อาแว   นา ยาย ||  นานกั กา ปรัภ รเฮโอ สมาย ||๔||๑||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๕ ||  อูธตั ซุคีอา แบธตั ซุคีอา ||  ป๋อ นฮี ลาแก ยาน ํแอเซ บุฉ่ีอา ||๑||  ราคา เอก ฮมารา สุอามี ||  สกลั กะทา 
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กา อนัตรัยามี ||๑|| รเฮา ||  โซย อจินตา ยาก อจินตา ||  ยะฮาน ํกะฮาน ํปรัภ ตูน ํวรัตนัตา ||๒||  กัร๋ ซุค วสัเซอา บา้ฮรั 
ซุค ปายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร มนัตรึ ดริรายอา ||๓||๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  วรัต นา รโฮ่ นา แม่ห์ รัมดานา ||  เตส็ เซว ี
โย รัคแค นิดานา ||๑||  เอก กซุาอี อลัล่าห์ เมรา ||  ฮินดู ตุรัก โดฮาน ํเนเบรา ||๑|| รเฮา ||  ฮจัยฺ กาแบ เยา นา ตีรัท ปูญา 
||  เอโก เซว ีอวรฺั นา ดูยา ||๒||  ปูญา กะโร นา นิวาจยฺ กยุาโร ||  เอก นิรังการ เล ริแด นมสักาโร ||๓||  นา ฮมั ฮินดู นา 
มุสลัมาน ||  อลัล่าห์ ราม เก เป็นดฺ ปราน ||๔||  กโฮ่ กะบีร เอห์้ กีอา วคานา ||  คุร ปีร เมล็ คุด คซมั ปะชานา ||๕||๓||  
แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ดสั มิระกี แซ่ห์เย  บนัถฺ อานี    ||  ปานจฺํ มิรัก เบเถ่ เศว็ กี บานี ||๑||  ซนัตฺซงัค ์เล จเรโอ สิการ ||  
มริก ปักเร เบน็ โก๋ร หะทีอาร ||๑|| รเฮา ||  อาเครฺ บิรัต บา้ฮรั อายโอ  ต๋าย ||  อะเฮรา ปายโอ กัร๋ แก กานยํ ||๒||  มริก 
ปักเร กัร๋ อาเณ หาท ||  จุค จุค เล เกย บานเํฎ บาท ||๓||  เอห์้ อะเฮรา กีโน ดาน ||  นานกั แก กัร๋ เกวลั นาม ||๔||๔||  
แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  เย โซ โลจฺ โลจฺ คาวายอา ||  ซากตั ฮรั ฮรั จีต นา อายอา  ||๑||  ซนัตฺ ยนา กี เล่โฮ มเต ||  ซ่าถซงัค ์
ปาโวห์ ปะรัม กะเต ||๑|| รเฮา ||  ปาทรั โก บโฮ่ นีร ปวายอา ||  แน่ห์ ป่ีแก อถิก ซูกายอา ||๒||    
     
 คทั ซาสตรึ มูรเเค สุนายอา ||  แยเซ แดห์้ ดิส ปวนั จุหล่ายอา ||๓||  เบน็ กณั คลัฮาน แยเซ กา้ฮนั ปายอา ||  เตว็ ซากตั 
เต โก นา บราซายอา ||๔||  เตต็ ฮี ลากา เยต็ โก ลายอา ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ บณตั บณายอา ||๕||๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  
ญีโอ ปราณ เยน็ รเจโอ สะรีร ||  ยแินห์ อุปาเอ เตส็ โก ปีร ||๑||  คุร โคบินดฺ ญีอ ์แก กาม ||  หะลตั ปะลตั ยากี สดั 
ชาม ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ อาราถนั นิรมลั รีต ||  ซ่าถซงัค ์บินซี บิปรีต ||๒||  มีต ฮีต ตัน๋ แน่ห์ ปารณา ||  ตัน๋ ตัน๋ เมเร 
นารายณา ||๓||  นานกั โบแล อมัฤต บาณี ||  เอก บินา ดูยา นฮี ยาณี ||๔||๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  อาแก ดอี ปาแช 
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นาราเอณ็ ||  มตัถฺ ปาก ฮรั เปรม รส่าเอณ็ ||๑||  ประภู ฮมาแร ซาสตรึ ซอณ ||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อนนัดฺ กแร่ห์ ป๋อณ ||๑|| 
รเฮา ||  รัสนา นาม กะรัน ซุณ      ยเีว ||  ปรัภ ซิมมรั ซิมมรั อมรั เทร็ ทีเว ||๒||  ยนมั ยนมั เก ดูค นิวาเร ||  อนัฮดั 
สบดั วเย ดรับาเร ||๓||  กรั กิรปา ปรัภ ลีเอ มิลาเอ ||  นานกั ปรัภ ซรัณากตั อาเอ ||๔||๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  โกท 
มโนรัท อาแวห์่ หาท ||  ยมั มารัก แก ซงักี ปานทฺํ ||๑||  กงักา ยลั คุร โคบินดฺ นาม ||  โย ซิมแร เตส็ กี กตั โฮแว ปีวตั 
บฮุร นา โยน ประมาม ||๑|| รเฮา ||  ปูญา ยาป ตาป อิสนาน ||  ซิมรัต   นาม เป๋ย เน่ห์กาม ||๒||  ราจยฺ มาล ซาดนั 
ดรับาร ||  ซิมรัต   นาม ปูรัน อาจารฺ    ||๓||  นานกั ดาส เอห์้ กีอา บีจาร ||  เบน็ ฮรั นาม มิเทอา ซภั ชาร ||๔||๘||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๕ ||  เลป นา ลาโก เตล็ กา มูล ||  ดุสทฺ บราห์มณั มูอา โฮย แก ซูล ||๑||  ฮรั ยนั ราเค ปารบรัมห์ อาป ||  ปาปี 
มูอา คุร ปัรตาป ||๑|| รเฮา ||  อปัณา คซมั ยนั อาป ติอ๋ายอา ||  อิอาณา ปาปี โอห์้ อาป ปะจายอา ||๒||  ปรัภ มาต ปิตา 
อปัเณ ดาส กา รัควาลา ||  นินดกั กา มาทา อีฮาน ํอูฮา กาลา ||๓||  ยนั นานกั กี ปัรเมซรั สุณี อรัดาส ||  มเลช ปาปี 
ปะเจอา เป่ยอา นิราส ||๔||๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  คูบ คูบ คูบ คูบ คูบ เตโร นาม ||  จู่ธ จู่ธ จู่ธ จู่ธ ดุนี กมุาน ||๑|| รเฮา 
||  นะกจัยฺ เตเร บนัเด ดีดาร อปารฺ ||    
     
 นาม บินา ซภั ดุนีอา ชาร ||๑||  อะจรัจยฺ   เตรี กดุรัต เตเร กะดมั สล่าห์   ||  กะนีว เตรี ซิพตั สจัเจ ปาตซ่าห์ ||๒||  
นีถฺเรอา ตัร๋ ปะแนห์ คุดาย ||  กะรีบ นิวาจยฺ เดน็ แรณ ติอ๋าย ||๓||  นานกั โก คุด คซมั เมฮรัวาน ||  อลัล่าห์ นา วสิแร 
ดิล ญีอ ์ปราน ||๔||๑o||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  สาจ ปะดารัท คุรมุข ลโฮ่ ||  ปรัภ กา ป่าณา สตั กรั ซะโฮ ||๑||  ยวีตั ยวีตั 
ยวีตั รโฮ่ ||  ราม ระส่าเอณ็ เน็ต อุธ ปีโวห์่ ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั รัสนา กโฮ่ ||๑|| รเฮา ||  กลัยกุ แม่ห์ เอก็ นาม อุถาร ||  
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นานกั โบแล บรัมห์ บีจาร ||๒||๑๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร เซว สรับ   พลั ปาเอ ||  ยนมั ยนมั กี แมลฺ มิทาเอ ||๑||  
ปะติต ปาวนั ปรัภ เตโร เนา ||  ปูรัน กะรัม ลิเค คุณ เกา ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ซงัค ์โฮแว อุถาร ||  โซ่ภา ปาแว ปรัภ แก 
ดุอาร ||๒||  สรับ   กเลอาณ จรัณ ปรัภ เซวา ||  ตู๋ร บาแช่ห์ ซภั ซุร นรั เดวา ||๓||  นานกั ปายอา นาม นิถาน ||  ฮรั ยปั 
ยปั อุถะเรอา สกลั ยะฮาน ||๔||๑๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  อปัเณ ดาส โก กนัธฺ ลกาแว ||  นินดกั โก อคนั แม่ห์ ปาแว 
||๑||  ปาปี เต ราเค นาราเอณ็ ||  ปาปี กี กตั กตัฮู น่าฮี ปาปี ปะเจอา อาป กมาเอณ็ ||๑|| รเฮา ||  ดาส ราม ญีโอ ลากี ปรีต 
||  นินดกั กี โฮอี บิปรีต ||๒||  ปารบรัมห์ อปัณา บิรัด ปรักทายอา ||  โดคี อปัณา กีตา ปายอา ||๓||  อาย  นา ยาย รเฮอา 
สมาอี ||  นานกั ดาส ฮรั กี ซรัณาอี ||๔||๑๓||    
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศิรีถรั โม่ฮนั สกลั อุปาวนั นิรังการ ซุคดาตา ||  แอซา      ปรัภ โฉด กแร่ห์ อนั เซวา กวนั บิเคอา รัส มาตา ||๑||  เร 
มนั เมเร ตู โควดิ ปาจยฺ ||  อวรั อุปาว  สกลั แม เดเค โย จิตวแีอ เตต็ บิกรัส กาจยฺ ||๑|| รเฮา ||  ธากรุ โฉด ดาซี โก 
ซิมแร่ห์ มนัมุค อั้นถฺ อเกอานา ||  ฮรั กี ปะกตั กแร่ห์ เตน็ นินแดห์ นิกเุร ปะซู สะมานา ||๒||  ญีโอ เป็นดฺ ตนั ตัน๋ ซภั 
ปรัภ กา ซากตั แกห์้เต เมรา ||    
     
 อหัม่บุธ ดุระมตั แฮ แมลี เบน็ คุร เป่าวย์ลั เพรา ||๓||  โฮม ญกั ยปั ตปั ซภั ซนัยมั ตทั ตีรัท นฮี ปายอา ||  มิเทอา อาป 
เปย ซรัณาอี คุรมุข นานกั ยกตั ตรายอา ||๔||๑||๑๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  บนั แม่ห์ เปเคโอ ตริณ แม่ห์ เปเคโอ กแร่ห์ 
เปเคโอ อุดาซาเอ  ||  ดนัดฺถาร ยทัถ่าแร เปเคโอ วรัต เนม ตีรทาเอ ||๑||  ซนัตฺซงัค ์เปเคโอ มนั มาเอน ํ||  อูภ้ ปัยอาล 
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สรับ   แม่ห์ ปูรัน รัส มงัคลั คุณ กาเอ ||๑|| รเฮา ||  โยก เป๋ค ซนัเนอาแซ เปเคโอ ยตั ยงักมั กาปราเอ ||  ตะปี ตะปีซุร 
มุน แม่ห์ เปเคโอ นทั นาทิก นิรตาเอ ||๒||  จะโฮ่ แม่ห์ เปเคโอ คทั แม่ห์ เปเคโอ ดสั อสัที ซิมรฺตาเอ ||  ซภั เมล็ เอโก 
เอก วคาแน่ห์ ตอ กิส เต กโฮ่ ดุราเอ ||๓||  อะแกห์้ อะแกห์้ เบอนัตฺ สุอามี แน่ห์ กีม กีม กีมาเอ ||  ยนั นานกั เตน็ แก 
บลั บลั ยาอีแอ เยห์่ กทั ปัรกะทีอาเอ ||๔||๒||๑๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นิกทั บุแฉ่ โซ บุรา เกว็ กแร ||  บิค ซนัแจ เน็ต 
ดรัตา พิแร ||  แฮ นิกเท อรั เปด นา ปายอา ||  เบน็ สตัคุร ซภั โม่ฮี มายอา ||๑||  เนแร เนแร ซภั โก กะแฮ ||  คุรมุข 
เปด วริะลา โก ลแฮ่ ||๑|| รเฮา ||  นิกทั นา เดแค ปัร กแร่ห์ ยาย ||  ดะรับ หิแร มิเทอา กรั คาย ||  ปอี ธะกอรี ฮรั ซงัค ์
นา ยาเนอา ||  บาจฉฺ คุรู แฮ ปะรัม ปุหล่าเนอา ||๒||  นิกทั นา ยาแน โบแล กรู ||  มายอา โม่ห์ มูธา แฮ มูร ||  อนัตรั 
วสัตฺ ดิซนัตรั ยาย ||  บาจฉฺ คุรู แฮ ปะรัม ปุหลาย ||๓||  ยสิ มสัตกั กะรัม ลิเคอา ลิลาท ||  สตัคุร เซเว คุเลห์ กะปาท ||  
อนัตรั บา้ฮรั นิกเท โซย ||  ยนั นานกั อาแว   นา ยาแว โกย ||๔||๓||๑๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ ตู ราแค่ห์ เตส็ กอน 
มาแร ||  ซภั ตุจฉฺ ฮี อนัตรั สกลั ซนัซาแร ||  โกท อุปาว  จิตวตั แฮ ปราณี ||  โซ โฮแว เย กแร โจจยฺ วดิาณี ||๑||  
ราโค่ห์ ราโค่ห์ กิรปา ต๋าร ||  เตรี สรัณ เตแร ดรัวาร ||๑|| รเฮา ||  เยน็ เซเวอา นิรภอ ซุคดาตา ||  เตน็ ป๋อ ดูรฺ กีอา เอก 
ปราตา ||  โย ตู กแร่ห์ โซอี พนุ โฮย ||  มาแร นา ราแค ดูยา โกย ||๒||  เกอา ตู โซแจห์ มาณสั บาณ ||  อนัตรัยามี ปุรัค 
สุยาณ ||  เอก เทก เอโก อาถารฺ ||  ซภั กิช ยาแณ ศิรยณัฮารฺ ||๓||  ยสิ อูปัร นะดรั กเร กรัตาร ||    
     
 เตส็ ยนั เก ซภั กาจยฺ สวาร ||  เตส็ กา ราคา เอโก โซย ||  ยนั นานกั อปัร นา ซาแก โกย ||๔||๔||๑๗||  แป่โร แม่ห์ลา 
๕ ||  ตอ กรีแอ เย โฮแว บา้ฮรั ||  ตอ กรีแอ เย วสิแร นรัฮรั ||  ตอ กรีแอ เย ดูยา ป่าเอ ||  เกอา กรีแอ ยาน ํรเฮอา 
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สมาเอ ||๑||  มายอา โม่ห์ กเร กรั ปะเจอา ||  เบน็ นาแว ปะหราํ ปะหราํ ปะหรํา คปัเปอา ||๑|| รเฮา ||  ตอ กรีแอ เย ดูยา 
กรัตา ||  ตอ กรีแอ เย อเนอาย โก มรัตา ||  ตอ กรีแอ เย กิช ยาแณ น่าฮี ||  เกอา กรีแอ ยาน ํป่ัรปูร สมาฮี ||๒||  ตอ 
กรีแอ เย กิช โฮย ติงาแณ ||  ตอ กรีแอ เย ปู๋ ล รัณญาแณ ||  คุร กะเฮอา โย โฮย ซภั ปรัภ เต ||  ตบั การา โฉด อะจินตฺ   
ฮมั โซเต ||๓||  ปรัภ ตูแฮ ธากรุ ซภั โก เตรา ||  เยว็ ป่าแว เตว็ กแร่ห์ นิเบรา ||  ดุตีอา นาซตั เอก็ รเฮอา สมาย ||  
ราโค่ห์ แปจยฺ นานกั ซรัณาย ||๔||๕||๑๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ บาเย แกโซ นิรัตการี ||  เบน็ กนัแธ แกเซ 
กาวนัฮารี ||  ยลี บินา แกเซ บแย รบาบ ||  นาม บินา บิรเท ซภั กาจยฺ ||๑||  นาม บินา กโฮ่ โก ตเรอา ||  เบน็ สตัคุร 
แกเซ ปารฺ ปะเรอา ||๑|| รเฮา ||  เบน็ เยห์่วา กฮ่า โก บกัตา ||  เบน็ ซรัวนา กฮ่า โก ซุนตา ||  เบน็ เนตรา กฮ่า โก เปแค 
||  นาม บินา นรั กฮี นา เลแค ||๒||  เบน็ บิเดอา กฮ่า โกอี ปันดิต ||  เบน็ อะมแร แกเซ ราจยฺ มนัดิต ||  เบน็ บูเฉ่ กฮ่า 
มนั แธห์รานา ||  นาม บินา ซภั ญกั บอรานา ||๓||  เบน็ แบราก กฮ่า แบรากี ||  เบน็ ฮอ เตอาก กฮ่า โกอู เตอากี ||  
เบน็ บสั ปันจฺ กฮ่า มนั จูเร ||  นาม บินา สดั สดั ฮี จู่เร ||๔||  เบน็ คุร ดีเคอา แกเซ กิอาน ||  เบน็ เปเค กโฮ่ แกโซ 
คิอ๋าน ||  เบน็ แป๋ กทันี สรับ   บิการ ||  กโฮ่ นานกั ดรั กา บีจาร ||๕||๖||๑๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ห่อแม โรค มานุค 
โก ดีนา ||  กาม โรค แมกลั บสั ลีนา ||  ดริสทฺ โรค ปัจ โมย ปะตงักา ||  นาด โรค คปั เกย กรัุงกา ||๑||  โย โย ดีแซ โซ 
โซ โรคี ||  โรค แร่ฮตั เมรา สตัคุร โยกี ||๑|| รเฮา ||  เยห์่วา โรค มีน กระสิอาโน ||  บาซนั โรค ปะห์วรั บินซาโน ||  
เหต โรค กา สกลั ซนัซารา ||  ตริบิตถฺ โรค แม่ห์ บเถ่ บิการา ||๒||  โรเค มรัตา โรเค ยนัแม ||  โรเค เพร็ เพร็ โยนี 
ป่ัรแม ||    
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 โรค บนัถฺ แร่ฮนั รัตตี นา ปาแว ||  เบน็ สตัคุร โรค กะแตห์ นา ยาแว ||๓||  ปารบรัมห์ ยสิ กีนี ดยัอา ||  บา้ห์ ปะกรั 
โรโคห์ กั้ด เลยอา ||  ตูเท บนัถัน่ ซ่าถซงัค ์ปายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร โรค มิทายอา ||๔||๗||๒o||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  
จีต อาแว   ตาน ํมฮ่า อนนัดฺ ||  จีต อาแว   ตาน ํซภั ดุค ป๋ันยฺ ||  จีต อาแว   ตาน ํซรัถ่า ปูรี ||  จีต อาแว   ตาน ํกะแบห์ 
นา จู่รี ||๑||  อนัตรั ราม ราย ปรักเท อาย  ||  คุร ปูเร ดีโอ รังค ์ลาย ||๑|| รเฮา ||  จีต อาแว   ตาน ํสรับ   โก รายา ||  จีต 
อาแว   ตาน ํปูเร กายา ||  จีต อาแว   ตาน ํรังค ์กลุาล ||  จีต อาแว   ตาน ํสดา นิฮาล ||๒||  จีต อาแว   ตาน ํสดั 
ตัน่วนัตา ||  จีต อาแว   ตาน ํสดั นิภรันตา ||  จีต อาแว   ตาน ํซภั รังค ์มาเณ ||  จีต อาแว   ตาน ํจูกี กาเณ ||๓||  จีต 
อาแว   ตาน ํแซ่ฮจัยฺ กัร๋ ปายอา ||  จีต อาแว   ตาน ํซุน สมายอา ||  จีต อาแว   สัด กีรตนั กรัตา ||  มนั มาเนอา นานกั 
ปักวนัตา ||๔||๘||๒๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  บาป ฮมารา สัด จรันยวี ี||  ป่าอี ฮมาเร สดั ฮี ยวี ี||  มีต ฮมาเร สดา อบินาซี 
||  กทุาํบฺ ฮมารา นิจยฺ กัร๋ วาซี ||๑||  ฮมั ซุค ปายอา ตาน ํซะแภ่ห์ สุเฮเล ||  คุร ปูแร ปิตา ซงัค ์เมเล ||๑|| รเฮา ||  มนัดรั 
เมเร ซภั เต อูเจ ||  เดส เมเร เบอนัตฺ อปูเช ||  ราจยฺ ฮมารา สดั ฮี เน่ห์จลั ||  มาล ฮมารา อคุท อเบจลั ||๒||  โซ่ภา เมรี 
ซภั ยกุ อนัตรั ||  บาจยฺ ฮมารี ทาน ทนนัตรั ||  กีรัต ฮมัรี กัร๋ กัร๋ โฮอี ||  ปะกตั ฮมารี ซภันี โลอี ||๓||  ปิตา ฮมาเร 
ปรักเท มาจฉฺ ||  ปิตา ปูต รัล กีนี ซ่านฉฺํ        ||  กโฮ่ นานกั โย ปิตา ปะตีเน ||  ปิตา ปูต เอแก รังค ์ลีเน ||๔||๙||๒๒||  
แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นิรแวร ปุรัค สตัคุร ปรัภ ดาเต ||  ฮมั อปัราถ่ี ตุมห์ บคัซาเต ||  ยสิ ปาปี โก มิแล นา โด่อี ||  สรัณ 
อาแว   ตาน ํนิรมลั โฮอี ||๑||  ซุค ปายอา สตัคุรู   มนาเอ ||  ซภั พลั ปาเอ คุรู ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  ปารบรัมห์ สตัคุร 
อาเดส ||  มนั ตนั เตรา ซภั เตรา เดส ||  จูกา ปัรดา ตาน ํนดัรี อายอา  ||  คซมั ตูแฮ ซภันา เก รายอา ||๒||  เตส็ ป่าณา 
ซูเก กาซทฺ ฮเรอา ||  เตส็ ป่าณา ตาน ํทลั ศิร สระอา ||  เตส็ ป่าณา ตาน ํซภั พลั ปาเอ ||  จินตฺ กอี ลกั สตัคุร ปาเอ ||๓||    
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 ฮรามโครฺ นิรคุณ โก ตูธา ||  มนั ตนั ซีตลั มนั อมัฤต วธูา ||  ปารบรัมห์ คุร เป๋ย ดยัอาลา ||  นานกั ดาส เดค เป๋ย 
นิฮาลา ||๔||๑o||๒๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร เมรา เบโม่ห์ตาจยฺ ||  สตัคุร เมเร สจัจา ซาจยฺ ||  สัตคุร เมรา ซะภสั 
กา ดาตา ||  สตัคุร เมรา ปุรัค บิถ่าตา ||๑||  คุร แยซา น่าฮี โก เดว ||  ยสิ มสัตกั ปาก โซ ลากา เซว ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร 
เมรา สรับ   ปรัตปาแล ||  สตัคุร เมรา มาร ยวีาแล ||  สตัคุร เมเร กี วเดอาอี || ประกทั ไป๋ แฮ ซภันี ทาอี ||๒||  สตัคุร 
เมรา ตาณ นิตาณ ||  สตัคุร เมรา กัร๋ ดีบาณ ||  สตัคุร แก ฮอ สดั บลั ยายอา ||  ประกทั มารัก เยน็ กรั ดิคลายอา ||๓||  
เยน็ คุร เซเวอา เตส็ ป๋อ นา เบอาแป ||  เยน็ คุร เซเวอา เตส็ ดุค นา ซนัตาแป ||  นานกั โซเถ่ ซิมรัต เบด ||  ปารบรัมห์ 
คุร น่าฮี เปด ||๔||๑๑||๒๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นาม แลต มนั ปัรกทั เป่ยอา ||  นาม แลต ปาป ตนั เต เกยอา ||  นาม 
แลต สกลั ปุระบายอา ||  นาม แลต อธัสธั มจัยฺนายอา ||๑||  ตีรัท ฮมัรา ฮรั โก นาม ||  คุร อุปเดเซอา  ตตั กิอาน ||๑|| 
รเฮา ||  นาม แลต ดุค ดูรฺ ปรานา ||  นาม แลต อตั มูร สุเกอานา ||  นาม แลต ปัรกทั อุยอีารา ||  นาม แลต ฉุเท ยนัยารา 
||๒||  นาม แลต ยมั เนร นา อาแว   ||  นาม แลต ดรักา้ห์ ซุค ปาแว ||  นาม แลต ปรัภ กะแฮ ซาบาส ||  นาม ฮมารี ซาจี 
ราส ||๓||  คุร อุปเดส กะเฮโอ เอห์้ ซาร ||  ฮรั กีรัต มนั นาม อถารฺ ||  นานกั อุถเร นาม ปุแน่ห์จาร ||  อวรั กะรัม 
โลแกห์้ ปะตีอาร ||๔||๑๒||๒๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นมสัการ ตา โก ลคั บาร ||  เอห์้ มนั ดีแย ตา โก วาร ||  ซิมรัน 
ตา แก มิแท่ห์ ซยัตาป ||  โฮย อนนัดฺ นา เวอาแป้ห์ ตาป ||๑||  แอโซ ฮีรา นิรมลั นาม ||  ยาส ยปัต ปูรัน ซภั กาม ||๑|| 
รเฮา ||  ยา กี ดริสทฺ ดุค เดรา ดะแฮ ||  อมัฤต นาม ซีตลั มนั กะแฮ ||  อเน็ก ปะกตั ยา เก จรัน ปูญารี ||  สกลั มโนรัท 
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ปูรันฮารี ||๒||  คิน แม่ห์ อูเณ ซุภรั ปะเรอา ||  คิน แม่ห์ ซูเก กีเน ฮเรอา ||  คิน แม่ห์ นิทาเว โก ดีโน ทาน ||  คิน แม่ห์ 
นิมาเณ โก ดีโน มาน ||๓||    
     
 ซภั แม่ห์ เอก รเฮอา ป่ัรปูรา ||  โซ ยาแป ยสิ สตัคุร ปูรา ||  ฮรั กีรตนั ตา โก อาถารฺ ||  กโฮ่ นานกั ยสิ อาป ดยัอาร 
||๔||๑๓||๒๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์ ดุห่ากนั อาป ซีการี ||  รูป รังค ์เด นาม สวารี  ||  มิเทโอ ดุค อรั สกลั ซยัตาป 
||  คุร โฮเอ เมเร มาอี บาป ||๑||  ซะคี สเฮรี   เมแร กรัสตฺ อนนัดฺ ||  กรั กิรปา เป่เท โม่ห์ กนัตฺ ||๑|| รเฮา ||  ตะปัต บุฉ่ี 
ปูรัน ซภั อาซา ||  มิเท อนัเถรฺ เป๋ย ปัรกาซา ||  อนัฮดั สบดั อะจรัจยฺ บิสมาด ||  คุร ปูรา ปูรา ปัรสาด ||๒||  ยา โก 
ประกทั เป๋ย โคปาล ||  ตา แก ดรัซนั สดา นิฮาล ||  สรับ   คุณา ตา แก บฮุต นิถาน ||  ยา โก สตัคุร ดีโอ นาม ||๓||  ยา 
โก เป่เทโอ ธากรุ อปันา ||  มนั ตนั ซีตลั ฮรั ฮรั ยปันา ||  กโฮ่ นานกั โย ยนั ปรัภ ป่าเอ ||  ตา กี เรน บิรลา โก ปาเอ 
||๔||๑๔||๒๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  จิตวตั ปาป นา อาลกั อาแว   ||  เบสุอา ปะยตั กิช แน่ห์ ซรัมาแว ||  ซาโร ดินสั 
มยรีู กแร ||  ฮรั ซิมรัน กี เวลา บะยรั ศิร ปแร ||๑||  มายอา ลกั ปู่ โล ซนัซาร ||  อาป ปุหลายอา ปุหล่าวณัฮาแร ราจ 
รเฮอา บิรทา บิวฮาร ||๑|| รเฮา ||  เปคตั มายอา รังค ์บิฮาย ||  กรับรั กแร กอดี รังค ์ลาย ||  อั้นถฺ บิวฮาร บนัถฺ มนั ต่าแว 
||  กรัแณฮาร นา ญีอ ์แม่ห์ อาแว   ||๒||  กะรัต กะรัต เอว็ ฮี ดุค ปายอา ||  ปูรัน โหต นา การัจ มายอา ||  กาม กโรถ 
โลภ มนั ลีนา ||  ตะรัพ มูอา เยว็ ยลั เบน็ มีนา ||๓||  ยสิ เก ราเค โฮย ฮรั อาป ||  ฮรั ฮรั นาม สดา ยปั ยาป ||  ซ่าถซงัค ์
ฮรั เก คุณ กายอา ||  นานกั สตัคุร ปูรา ปายอา ||๔||๑๕||๒๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  อปัณี ดยัอา กเร โซ ปาเอ ||  ฮรั กา 
นาม มนั วซาเอ ||  สาจ สบดั ฮิรเด มนั ม่าเฮ ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ยา่เฮ ||๑||  ราม นาม ญีอ ์โก อาถารฺ ||  คุร ปัรสาด 
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ยปัโปห์ เน็ต ป่าอี ตารฺ เลย ซากรั ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  ยนิ โก ลิเคอา ฮรั เอห์้ นิถาน ||  เซ ยนั ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||  
ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ คุณ เกา ||  อาแก มิแล นิทาเว เทา ||๒||  ยกุแกห์ ยกุนัตรั เอห์้ ตตั ซาร ||  ฮรั ซิมรัณ ซาจา บีจาร ||    
     
 ยสิ ลรั ลาย เลย โซ ลาแก ||  ยนมั ยนมั กา โซยอา ยาแก ||๓||  เตเร ปะกตั ปักตนั กา อาป ||  อปัณี แม่ห์มา อาเป   
ยาป ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั เตแร หาท ||  นานกั เก ปรัภ สดั ฮี ซาท ||๔||๑๖||๒๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ฮมาแร 
อนัตรัยามี ||  นาม ฮมาแร อาแว   กามี ||  โรม โรม รเวอา ฮรั นาม ||  สตัคุร ปูแร กีโน ดาน ||๑||  นาม รตนั เมแร 
ปันด๋าร ||  อะกมั อโมลา อปัร อปารฺ ||๑|| รเฮา ||  นาม ฮมาแร เน่ห์จลั ตะนี ||  นาม กี แม่ห์มา ซภั แม่ห์ บนี ||  นาม 
ฮมาแร ปูรา ซ่าห์ ||  นาม ฮมาแร เบปัรวา่ห์ ||๒||  นาม ฮมาแร โป่ยนั เป๋า ||  นาม ฮมาแร มนั กา สุเอา ||  นาม นา 
วสิแร ซนัตฺ ประสาด ||  นาม แลต อนัฮดั ปูเร นาด ||๓||  ปรัภ กิรปา เต นาม นอ เน็ถ ปาอี ||  คุร กิรปา เต นาม เซ็ว 
บนั อาอี  ||  ตัน่วนัเต เซอี ปัรถาน ||  นานกั ยา แก นาม นิถาน ||๔||๑๗||๓o||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ตู เมรา ปิตา ตูแฮ 
เมรา มาตา ||  ตู เมเร ญีอ ์ปราน ซุคดาตา ||  ตู เมรา ธากุร ฮอ ดาส เตรา ||  ตุจฉฺ เบน็ อวรฺั นฮี โก เมรา ||๑||  กรั กิรปา 
กแร่ห์ ปรัภ ดาต ||  ตุมห์รี อุสตตั กะโร เดน็ ราต ||๑|| รเฮา ||  ฮมั เตเร ยนัตฺ ตู บยาวนัฮารา ||  ฮมั เตเร ปิข่ารี ดาน เดห์้ 
ดาตารา ||  ตอ ปัรสาด รังค ์รัส มาเณ ||  กทั กทั อนัตรั ตุแมห์ สมาเณ ||๒||  ตุมห์รี กริปา เต ยปัปีแอ เนา ||  ซ่าถซงัค ์
ตุมเร คุณ เกา ||  ตุมห์รี ดยัอา เต โฮย ดะรัด บินาส ||  ตุมรี เมยอา เต กมลั บิกาซ ||๓||  ฮอ บลัฮาร เยา คุรเทว ||  สพลั 
ดรัซนั ยา กี นิรมลั เซว ||  ดยัอา กแร่ห์ ธากรุ ปรัภ เมเร ||  คุณ กาแว นานกั เน็ต เตเร ||๔||๑๘||๓๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ 
||  ซภั เต อูจ ยา กา ดรับาร ||  สดา สดา ตา โก โยฮาร ||  อูเจ เต อูจา ยา กา ทาน ||  โกท อะฆ่า   มิแท่ห์ ฮรั นาม ||๑||  
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เตส็ ซรัณาอี สดา ซุค โฮย ||  กรั กิรปา ยา โก เมแล โซย ||๑|| รเฮา ||  ยา เก กรัตบั ลเค นา ยา่เฮ ||  ยา กา ปัรหวา่ซา 
ซภั กทั ม่าเฮ ||  ประกทั เป่ยอา ซาถู่   แก ซงัค ์||  ปะกตั อราแถ่ห์ อนัเดน็ รังค ์||๒||  เดเด โตท นฮี ปันด๋าร ||  คิน แม่ห์ 
ทาป อุทาปันฮาร ||  ยา กา หุกมั นา เมแท โกย ||  ศิร ปาตซ่าฮา ซาจา โซย ||๓||  ยสิ กี โอท ติแซ กี อาซา ||    
     
 ดุค ซุค ฮมัรา เตส็ ฮี ปาซา ||  ราค ลีโน ซภั ยนั กา ปัรดา ||  นานกั เตส็ กี อุสตตั กรัดา ||๔||๑๙||๓๒||  แป่โร แม่ห์ลา 
๕ ||  โรวนัฮารี โรจยฺ บนายอา ||  บะลนั บรัตนั โก ซนับนัถฺ  จิต อายอา  ||  บูจฉฺ แบราก กเร เย โกย ||  ยนมั มรัณ เพร็ 
โศก นา โฮย ||๑||  บิเคอา กา ซภั ตัน่ถฺ ปซารฺ ||  วริะแล กีโน นาม อถารฺ ||๑|| รเฮา ||  ตริบิตถฺ มายอา รฮี เบอาป ||  โย 
ลปัทาโน เตส็ ดูค ซยัตาป ||  ซุค น่าฮี เบน็ นาม ติอ๋าเอ ||  นาม นิถาน บดัป่ากี ปาเอ ||๒||  สวานกีํ เซ็ว โย มนั รีฉ่าแว 
||  สวาก อุตาริแอ เพร็ ปัชตาแว ||  เมฆ กี ชายอา แยเซ บรัตนัฮาร ||  แตโซ ปัรปันจฺ โม่ห์ บิการ ||๓||  เอก วสัตฺ เย 
ปาแว โกย ||  ปูรัน กาจยฺ ตา้ฮี กา โฮย ||  คุร ประสาด เยน็ ปายอา นาม ||  นานกั อายอา  โซ ปัรวาน ||๔||๒o||๓๓||  
แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ กี นินดา โยนี เป่าวน์า ||  ซนัตฺ กี นินดา โรคี กรันา ||  ซนัตฺ กี นินดา ดูค สฮาม  ||  ดาน แดต 
นินดกั โก ยาม ||๑||  ซนัตฺซงัค ์กแร่ห์ โย บาด ||  เตน็ นินดกั น่าฮี กิช ซาด ||๑|| รเฮา ||  ปะกตั กี นินดา กั้นถฺ เชดาแว ||  
ปะกตั กี นินดา นรัก ปุ่นจาแว ||  ปะกตั กี นินดา กรัภ แม่ห์ กะแล ||  ปะกตั กี นินดา ราจยฺ เต ทะแล ||๒||  นินดกั กี 
กตั กตัฮู น่าเฮ ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี ค่าเฮ ||  โจร ยาร ยอูาร เต บุรา ||  อณัโห่ดา  ป๋ารฺ นินดกั ศิร ตะรา ||๓||  
ปารบรัมห์ เก ปะกตั นิรแวร ||  โซ นิสตะแร โย ปูแย แปรฺ ||  อาด ปุรัค นินดกั โป่ลายอา ||  นานกั กิรัต นา ยาย 
มิทายอา ||๔||๒๑||๓๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ฮมาแร เบด อรั นาด ||  นาม ฮมาแร ปูเร กาจยฺ ||  นาม ฮมาแร ปูญา 
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เดว ||  นาม ฮมาแร คุร กี เซว ||๑||  คุร ปูแร ดริริโอ ฮรั นาม ||  ซภั เต อูตมั ฮรั ฮรั กาม ||๑|| รเฮา ||  นาม ฮมาแร มยนั 
อิสนาน ||  นาม ฮมาแร ปูรัน ดาน ||  นาม แลต เต สกลั ปวตี ||  นาม ยปัต เมเร ป่าอี มีต ||๒||  นาม ฮมาแร ซอณ 
ซนัโญก ||  นาม ฮมาแร ตริปัต สุโปก ||  นาม ฮมาแร สกลั อาจารฺ    ||  นาม ฮมาแร นิรมลั บิวฮาร ||๓||  ยา แก มนั 
วสัเซอา ปรัภ เอก ||  สกลั ยนา กี ฮรั ฮรั เทก ||  มนั ตนั นานกั ฮรั คุณ เกา ||  ซ่าถซงัค ์ยสิ เดแว เนา ||๔||๒๒||๓๕||    
     
 แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นิรถนั โก ตุม เดโวห์ ตะนา ||  อเน็ก ปาป ยา่เฮ นิรมลั มนา ||  สกลั มโนรัท ปูรัน กาม ||  ปะกตั 
อปัเน   โก เดโวห์ นาม ||๑||  สพลั เซวา โคปาล ราย ||  กะรัน กราวนัฮาร สุอามี ตา เต บิรทา โกย นา ยาย ||๑|| รเฮา ||  
โรคี กา ปรัภ คนัโดห์ โรค ||  ดุคีเอ กา มิทาโวห์่ ปรัภ โศก ||  นิทาเว โก ตุมห์ ทาน แบธาโวห์่ ||  ดาส อปัเน โก ปักตี 
ลาโวห์่ ||๒||  นิมาเณ โก ปรัภ เดโต มาน ||  มูร มุกตัถฺ โฮย จตุร สเกอาน ||  สกลั เป่ยอาน กา ป๋อ นะแซ ||  ยนั อปัเน 
แก ฮรั มนั บแซ ||๓||  ปารบรัมห์ ปรัภ ซูค นิถาน ||  ตตั กิอาน ฮรั อมัฤต นาม ||  กรั กิรปา ซนัตฺ แท่ห์แล ลาเอ ||  
นานกั ซาถู่   ซงัค ์สมาเอ ||๔||๒๓||๓๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ ฮรั มนั วสัแซ ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ 
ดุรัต ซภั นะแซ ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ นิรมลั รีต ||  ซนัตฺซงัค ์โฮย เอก ปรีต ||๑||  ซนัตฺ มนัดลั ตะฮ่า กา เนา ||  
ปารบรัมห์ เกวลั คุณ เกา ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ ยนมั มรัณ รแฮ่ ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ ยมั กิชู นา กะแฮ ||  
ซนัตฺซงัค ์โฮย นิรมลั บาณี ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ นาม วคาณี ||๒||  ซนัตฺ มนัดลั กา เน่ห์จลั อาซนั ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ 
ปาป บินาซนั ||  ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ นิรมลั กะทา ||  ซนัตฺซงัค ์ห่อแม ดุค นะซา ||๓||  ซนัตฺ มนัดลั กา นฮี บินาส ||  
ซนัตฺ มนัดลั แม่ห์ ฮรั คุณตาซ ||  ซนัตฺ มนัดลั ธากรุ บิสราม ||  นานกั โอต โปต ปักหวาน ||๔||๒๔||๓๗||  แป่โร 
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แม่ห์ลา ๕ ||  โรค กวนั ยาน ํราแค อาป ||  เตส็ ยนั โฮย นา ดูค ซนัตาป ||  ยสิ อูปัร ปรัภ กิรปา กแร ||  เตส็ อูปัร เต 
กาล ปัรหะแร ||๑||  สดา สคาอี ฮรั ฮรั นาม ||  ยสิ จีต อาแว   เตส็ สดา ซุค โฮแว นิกทั นา อาแว   ตา แก ยาม ||๑|| 
รเฮา ||  ยบั เอห์้ นา โซ ตบั กิแนห์ อุปายอา   ||  กวนั มูล เต เกอา ปรักทายอา ||  อาแปห์ มาร อาป ยวีาแล ||  อปัเน 
ปะกตั โก สดา ปรัตปาแล ||๒||  ซภั กิช ยาโณห์ เตส็ แก หาท ||  ปรัภ เมโร อนาท โก นาท ||  ดุค ป่ันยนั ตา กา แฮ 
เนา ||  ซุค ปาแวห์ เตส็ เก คุณ เกา ||๓||  ซุณ      สุอามี ซนัตนั อรัดาส ||  ญีโอ ปราน ตัน๋ ตุมห์แร ปาส ||  เอห์้ ญกั 
เตรา ซภั ตุแฉ่ห์ ติอ๋าเอ ||    
     
 กรั กิรปา นานกั ซุค ปาเอ ||๔||๒๕||๓๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  เตรี เทก รฮ่า กลั ม่าเฮ ||  เตรี เทก เตเร คุณ กา้ห์ ||  เตรี 
เทก นา โป้แฮ กาล ||  เตรี เทก บินแซ ยนัยาล ||๑||  ดีน ดุนีอา เตรี เทก ||  ซภั แม่ห์ รเวอา ซาฮิบ เอก ||๑|| รเฮา ||  เตรี 
เทก กะโร อานนัดฺ ||  เตรี เทก ยปัโป คุร มนัตฺ ||  เตรี เทก ตรีแอ ป๋อ ซากรั ||  ราคณัฮาร ปูรา ซุค ซากรั ||๒||  เตรี เทก 
น่าฮี ป๋อ โกย ||  อนัตรัยามี ซาจา โซย ||  เตรี เทก เตรา มนั ตาณ ||  อีฮาน ํอูฮาน ํ ตู ดีบาณ ||๓||  เตรี เทก เตรา 
ปัรหวา่ซา ||  สกลั ติอ่าแวห์่ ปรัภ คณตาซา ||  ยปั ยปั อนดฺั กแร่ห์ เตเร ดาซา ||  ซิมมรั นานกั ซาเจ คณตาซา 
||๔||๒๖||๓๙||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัทเม โชดี ปราอี นินดา ||  อุตรั กอี ซภั มนั กี จินดา ||  โลภ โม่ห์ ซภั กีโน ดูรฺ ||  
ปะรัม แบสโน ปรัภ เปค ฮยรู ||๑||  แอโซ เตอากี วริะลา โกย ||  ฮรั ฮรั นาม ยแป ยนั โซย ||๑|| รเฮา ||  อหัม่บุธ กา 
โชเดอา ซงัค ์||  กาม กโรถ กา อุตเรอา รังค ์||  นาม ติอ๋าเอ ฮรั ฮรั ฮเร ||  ซ่าถ ยนา แก ซงัค ์นิสตะเร ||๒||  แบรี มีต 
โฮเอ ซมัมาน ||  สรับ   แม่ห์ ปูรัน ปักหวาน ||  ปรัภ กี อาเกอา มาน ซุค ปายอา ||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดริรายอา ||๓||  กรั 
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กิรปา ยสิ ราแค อาป ||  โซอี ปะกตั ยแป นาม ยาป ||  มนั ประกาซ คุร เต มตั ลอี ||  กโฮ่ นานกั ตา กี ปูรี ปอี 
||๔||๒๗||๔o||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ซุค น่าฮี บโฮแต ตัน๋ คาเท ||  ซุค น่าฮี เปเค นิรัต นาเท ||  ซุค น่าฮี บโฮ่ เดส กมาเอ 
||  สรับ   ซุคา ฮรั ฮรั คุณ กาเอ ||๑||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ ลโฮ่ ||  ซ่าถซงัคตั ปาอีแอ วดัป่ากี คุรมุข ฮรั ฮรั นาม กโฮ่ 
||๑|| รเฮา ||  บนัถัน่ มาต ปิตา สุต บนัตา ||  บนัถัน่ กะรัม ตะรัม ฮอ กรัตา ||  บนัถัน่ กาทนัฮาร มนั วสัแซ ||  ตอ ซุค 
ปาแว นิจยฺ กัร๋ บแซ ||๒||  ซภั ยาเจก็ ปรัภ เดวนัฮาร ||  คุณ นิถาน เบอนัตฺ อปารฺ ||  ยสิ โน กะรัม กเร ปรัภ อปันา ||  
ฮรั ฮรั นาม ติแน ยนั ยปันา ||๓||  คุร อปัเน อาแก อรัดาส ||  กรั กิรปา ปุรัค คุณตาซ ||  กโฮ่ นานกั ตุมรี ซรัณาอี ||  
เยว็ ป่าแว เตว็ รัคโคห์ กซุาอี ||๔||๒๘||๔๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เมล็ เตอาเกโอ ดูยา เป๋า ||    
     
 คุรมุข ยปัเปโอ ฮรั กา เนา ||  บิสรี จินตฺ นาม รังค ์ลากา ||  ยนมั ยนมั กา โซยอา ยากา ||๑||  กรั กิรปา อปันี เซวา 
ลาเอ ||  ซาถู่   ซงัค ์สรับ   ซุค ปาเอ ||๑|| รเฮา ||  โรค โดค คุร สบดั นิวาเร ||  นาม ออคถั  มนั ป่ีตรั ซาเร  ||  คุร เป่ทตั 
มนั เป่ยอา อนนัดฺ ||  สรับ   นิถาน นาม ปักวนัตฺ ||๒||  ยนมั มรัณ กี มิที ยมั ตราส ||  ซ่าถซงัคตั อูน้ถฺํ  กมลั บิกาซ ||  
คุณ กาวตั เน่ห์จลั บิสราม ||  ปูรัน โฮย สกัเล กาม ||๓||  ดุลบัภ ์เดห์้ อาอี  ปัรวาน ||  สพลั โฮอี ยปั ฮรั ฮรั นาม ||  กโฮ่ 
นานกั ปรัภ กิรปา กรี ||  ซาส กิราส ยปัโป ฮรั ฮรี ||๔||๒๙||๔๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ซภั เต อูจา ยา กา เนา ||  สดา 
สดา ตา เก คุณ เกา ||  ยสิ ซิมรัต   สกัลา ดุค ยาย ||  สรับ   ซูค วแซ่ห์ มนั อาย  ||๑||  ซิมมรั มนา ตู ซาจา โซย ||  หะลตั 
ปะลตั ตุมรี กตั โฮย ||๑|| รเฮา ||  ปุรัค นิรันยนั ศิรยนัฮารฺ ||  ญีอ ์ยนัตฺ เดแว อาฮาร ||  โกท คเต คิน บคัซนัฮาร ||  
ปะกตั ป๋าย สดา นิสตาร ||๒||  ซาจา ตัน๋ ซาจี วเดอาอี ||  คุร ปูเร เต เน่ห์จลั มตั ปาอี ||  กรั กิรปา ยสิ ราคณัฮารา ||  ตา 
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กา สกลั มิแท อนัเถ่อารา ||๓||  ปารบรัมห์ เซ็ว ลาโก ติอ๋าน ||  ปูรัน ปูร รเฮโอ นิรบาน ||  ปะหรํา ป๋อ เมท มิเล 
โคปาล ||  นานกั โก คุร เป๋ย ดยัอาล ||๔||๓o||๔๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ ซิมรัต    มนั โฮย ประกาซ ||  มิแท่ห์ 
กะเลส ซุค แซ่ฮจัยฺ นิวาส ||  ติแซห์ ปราปัต ยสิ ปรัภ เดย ์||  ปูเร คุร กี ปาเอ เซว ||๑||  สรับ   ซุคา ปรัภ เตโร เนา ||  
อาธ แป้ฮรั เมเร มนั เกา ||๑|| รเฮา ||  โย อิแช   โซอี พลั ปาเอ ||  ฮรั กา นาม มนั วซาเอ ||  อาวณั ยาณ รเฮ่ ฮรั ติอ๋าย ||  
ปะกตั ป๋าย ปรัภ กี เลว็ ลาย ||๒||  บินเซ กาม กโรถ อหงัการ ||  ตูเท มายอา โม่ห์ เปอาร ||  ปรัภ กี เทก รแฮ่ เดน็ ราต 
||  ปารบรัมห์ กเร ยสิ ดาต ||๓||  กะรัน กราวนัฮาร สุอามี ||  สกลั กะทา เก อนัตรัยามี ||  กรั กิรปา อปันี เซวา ลาย ||  
นานกั ดาส เตรี ซรัณาย ||๔||๓๑||๔๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ลาจยฺ มแร โย นาม นา เลแว ||  นาม บิฮูน ซุคี เกว็ โซแว ||  
ฮรั ซิมรัน ชาด ปะรัม กตั จา้แฮ ||    
     
 มูล บินา ซาคา กตั อาแฮ ||๑||  คุร โควินดฺ เมเร มนั ติอ๋าย ||  ยนมั ยนมั กี แมลฺ อุตาแร บนัถัน่ กาท ฮรั ซงัค ์มิลาย 
||๑|| รเฮา ||  ตีรัท นาย กฮ่า สุจ แซล ||  มนั โก เวอาแป ห่อแม แมลฺ ||  โกท กะรัม บนัถัน่ กา มูล ||  ฮรั เก ปะยนั เบน็ 
บิรทา ปูลิ ||๒||  เบน็ คาย บูแฉ่ นฮี ปูค ||  โรค ยาย ตาน ํอุตแรห์ ดูค ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ เบอาเปอา ||  เยน็ ปรัภ 
กีนา โซ ปรัภ นฮี ยาเปอา ||๓||  ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ ตัน๋ ฮรั เนา ||  อาธ แป้ฮรั กีรตนั คุณ เกา ||  ตัน๋ ฮรั ปะกตั ตัน๋ กรัแณฮาร 
||  สรัณ นานกั ปรัภ ปุรัค อปารฺ ||๔||๓๒||๔๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  คุร สุประซนั โฮเอ ป๋อ เกย ||  นาม นิรันยนั มนั 
แม่ห์ เลย ||  ดีน ดยัอาล สดา กิรปาล ||  บินสั เกย สกัเล ยนัยาล ||๑||  ซูค แซ่ฮจัยฺ อานนัดฺ กะเน ||  ซ่าถซงัค ์มิเท แป๋ 
ป่ัรมา อมัฤต ฮรั ฮรั รสนั ปะเน ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั เซ็ว ลาโก เหต ||  คิน แม่ห์ บินเซโอ มฮ่า เปรต ||  อาธ แป้ฮรั 
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ฮรั ฮรั ยปั ยาป ||  ราคณัฮาร โควดิ คุร อาป ||๒||  อปัเน เซวกั โก สดา ปรัตปาแร ||  ปะกตั ยนา เก ซาส นิฮาแร ||  
มานสั กี กโฮ่ เกตกั บาต ||  ยมั เต ราแค เด กรั หาท ||๓||  นิรมลั โซ่ภา นิรมลั รีต ||  ปารบรัมห์ อายอา  มนั จีต ||  กรั 
กิรปา คุร ดีโน ดาน ||  นานกั ปายอา นาม นิถาน ||๔||๓๓||๔๖||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  กรัณ การัณ ซมัรัท คุร เมรา ||  
ญีอ ์ปราณ ซุคดาตา เนรา ||  แป๋ ป่ันยนั อบินาซี ราย ||  ดรัซนั เดคิแอ ซภั ดุค ยาย ||๑||  ยตั กตั เปโค เตรี ซรัณา ||  บลั 
บลั ยาอี สตัคุร จรัณา ||๑|| รเฮา ||  ปูรัน กาม มิเล คุรเทว ||  ซภั พลัดาตา นิรมลั เซว ||  กรั แกห์้ ลีเน อปัเน   ดาส ||  
ราม นาม ริด ดีโอ นิวาส ||๒||  สดา อนนัดฺ น่าฮี กิช โศก ||  ดูค ดะรัด แน่ห์ เบอาแป โรค ||  ซภั กิช เตรา ตู กรัแณฮาร 
||  ปารบรัมห์ คุร อะกมั อปารฺ ||๓||  นิรมลั โซ่ภา อะจรัจยฺ บาณี ||  ปารบรัมห์ ปูรัน มนั ป่าณี ||  ยลั ทลั มฮีอลั รเวอา 
โซย ||  นานกั ซภั กิช ปรัภ เต โฮย ||๔||๓๔||๔๗||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ราตา ราม รังค ์จรัเณ ||    
     
 สรับ   มโนรัท ปูรัน กรัเณ ||  อาธ แป้ฮรั กาวตั ปักวนัตฺ ||  สตัคุร ดีโน ปูรา มนัตฺ ||๑||  โซ วดัป่ากี ยสิ นาม เปอาร ||  
เตส็ แก ซงัค ์ตแร ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  โซอี กิอานี เย ซิมแร เอก ||  โซ ตัน่วนัตา ยสิ บุตถฺ บิเบก ||  โซ กลุวนัตา เย 
ซิมแร สุอามี ||  โซ ปัตวนัตา เย อาป ปะชานี ||๒||  คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา ||  คุณ โคปาล เด็น แรน ติอ๋ายอา ||  
ตูเท บนัถัน่ ปูรัน อาซา ||  ฮรั เก จรัณ ริด ม่าเฮ นิวาซา ||๓||  กโฮ่ นานกั ยา เก ปูรัน กรัมา ||  โซ ยนั อายอา  ปรัภ กี 
ซรันา ||  อาป ปวติ ปาวนั ซภั กีเน ||  ราม ระส่าเอณ็ รัสนา จีเนห์ ||๔||๓๕||๔๘||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นาม แลต กิช 
บิฆนั นา ลาแก ||  นาม สุณตั ยมั ดูโร่ห์ ป่าแก ||  นาม แลต ซภั ดูแคห์ นาซ ||  นาม ยปัต ฮรั จรัณ นิวาส ||๑||  
นิรบิฆนั ปะกตั ปัจยฺ ฮรั ฮรั เนา ||  รสัก รสกั ฮรั เก คุณ เกา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ซิมรัต   กิช จาค นา โยแ่ฮ ||  ฮรั ซิมรัต   
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แดต เดว็ นา โป้แฮ ||  ฮรั ซิมรัต   โม่ห์ มาน นา บแถ่ ||  ฮรั ซิมรัต   กรัภ โยน นา รุแถ่ ||๒||  ฮรั ซิมรัน กี สกัลี เบลา ||  
ฮรั ซิมรัน บโฮ่ ม่าเฮ อิเกลา ||  ยาต อะยาต ยแป ยนั โกย ||  โย ยาแป เตส็ กี กตั โฮย ||๓||  ฮรั กา นาม ยปัปีแอ 
ซ่าถซงัค ์||  ฮรั เก นาม กา ปูรัน รังค ์||  นานกั โก ปรัภ กิรปา ต๋าร ||  ซาส ซาส ฮรั เดโฮ จิตาร ||๔||๓๖||๔๙||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๕ ||  อาเป   ซาสตึ อาเป   เบด ||  อาเป   กทั กทั ยาแณ เปด ||  โยต สะรูป ยากี ซภั วทั ||  กรัณ การัณ ปูรัน 
ซมัรัท ||๑||  ปรัภ กี โอท กะโฮ มนั เมเร ||  จรัน กมลั คุรมุข อาราโถ่ห์ ดุสมนั ดูค นา อาแว   เนเร ||๑|| รเฮา ||  อาเป   
วณั ตริณ ตริภวณั ซาร ||  ยา แก ซูต โปรยอา ซนัซาร ||  อาเป   เศว็ สกัตี  ซันโญกี ||  อาป นิรบาณี อาเป   โป่กี ||๒||  
ยตั กตั เปโค ตตั ตตั โซย ||  เตส็ เบน็ ดูยา น่าฮี โกย ||  ซากรั ตรีแอ นาม แก รังค ์||  คุณ กาแว นานกั ซ่าถซงัค ์||๓||  
มุกตั ปุกตั ยกุตั วสั ยา แก ||  อูณา น่าฮี กิช ยนั ตา แก ||  กรั กิรปา ยสิ โฮย สุประซนั ||  นานกั ดาส เซอี ยนั ตัน๋ 
||๔||๓๗||๕o||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  ปักตา มนั อานนัดฺ โคบินดฺ ||  อสัทิต  เป๋ย บินซี ซภั จินดฺ ||    
     
 แป๋ ปะหราํ บินสั เกย คิน ม่าเฮ ||  ปารบรัมห์ วสัเซอา มนั อาย  ||๑||  ราม ราม ซนัตฺ สดา สฮาย ||  กัร๋ บา้ฮรั นาเล 
ปัรเมซรั เราว ์รเฮอา ปูรัน ซภั ธาย ||๑|| รเฮา ||  ตัน๋ มาล โยบนั ยกุตั โคปาล ||  ญีอ ์ปราณ เน็ต ซุค ปรัตปาล ||  อปัเน 
ดาส โก เด ราแค หาท ||  นิมคั นา โชแด สดั ฮี ซาท ||๒||  ฮรั ซา ปรีตมั อวรฺั นา โกย ||  ซาร สะหม่าเล ซาจา โซย ||  
มาต ปิตา สุต บนัถฺ นราเอณ็ ||  อาด ยกุาด ปะกตั คุณ กาเอณ็ ||๓||  เตส็ กี ตัร๋ ปรัภ กา มนั โยรฺ ||  เอก บินา ดูยา นฮี 
โฮรฺ ||  นานกั แก มนั เอห์้ ปุรคารัท ||  ประภู ฮมารา ซาเร  สุอารัท ||๔||๓๘||๕๑||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  แป๋ โก ป๋อ 
ปเรอา ซิมรัต   ฮรั นาม ||  สกลั เบอาถฺ มิที ตเรห์ คุณ กี ดาส เก โฮเอ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก โลก สดา คุณ 
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กาแวห์่ เตน็ โก มิเลอา ปูรัน ต๋าม ||  ยนั กา ดะรัส บานแํช เดน็ ราตี โฮย ปุนีต ตะรัม ราย ยาม ||๑||  กาม กโรถ โลภ 
มดั นินดา ซ่าถซงัค ์มิเทอา อภิมาน ||  แอเซ ซนัตฺ เป่แท่ห์ วดัป่ากี นานกั เตน็ แก สดั กรุบาน ||๒||๓๙||๕๒||  แป่โร 
แม่ห์ลา ๕ ||  ปันจฺ มจัยฺมี โย ปันจนั ราแค ||  มิเทอา รัสนา เน็ต อุธ ป่าแค ||  จกักรึ บณาย กแร ปาคนัดฺ ||  จุ๋ร จุ๋ร มแร 
แยเซ ตเรอ ์รันดฺ ||๑||  ฮรั เก นาม บินา ซภั จู่ธ ||  เบน็ คุร ปูเร มุกตั นา ปาอีแอ ซาจี ดรักา้ห์ ซากตั มูธ ||๑|| รเฮา ||  
โซอี กจีุล กดุรัต นฮี ยาแน ||  ลีแป ทาย นา สุจ ฮรั มาแน ||  อนัตรั แมลา บา้ฮรั เน็ต โต่แว ||  ซาจี ดรักา้ห์ อปันี ปัต 
โคแว ||๒||  มายอา การัณ กแร อุเปา ||  กะแบห์ นา ก่าแล ซ่ีถ่า    เปา ||  เยน็ กีอา เตส็ จีต นา อาแณ ||  กรีู กรีู มุคโคห์ 
วคาแณ ||๓||  ยสิ โน กะรัม กเร กรัตาร ||  ซ่าถซงัค ์โฮรฺ เตส็ บิวฮาร ||  ฮรั นาม ปะกตั เซ็ว ลากา รังค ์||  กโฮ่ นานกั 
เตส็ ยนั นฮี ป๋ังค ์||๔||๔o||๕๓||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  นินดกั โก พิทเก ซนัซาร ||  นินดกั กา จู่ธา บิวฮาร ||  นินดกั กา 
แมลา อาจารฺ ||  ดาส อปัเน   โก ราคณัฮาร ||๑||  นินดกั โมอา นินดกั แก นาล ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั ยนั ราเค นินดกั 
แก ศิร กรัเกโอ กาล ||๑|| รเฮา ||    
     
 นินดกั กา กะเฮอา โกย นา มาแน ||  นินดกั จู่ธ โบลฺ ปัชตาเน ||  หาท ปะโชแร่ห์ ศิร ตะรัน ลกาเฮ ||  นินดกั โก ดอี 
โชแด น่าเฮ ||๒||  ฮรั กา ดาส กิช บุรา นา มาแก ||  นินดกั โก ลาแก ดุค ซานแํก ||  บกเุล เยว็ รเฮอา ปังคฺ ปซารฺ ||  มุค 
เต โบเลอา ตาน ํกั้ดเดอา บีจาร ||๓||  อนัตรัยามี กรัตา โซย ||  ฮรั ยนั กแร โซ เน่ห์จลั โฮย ||  ฮรั กา ดาส ซาจา ดรับาร 
||  ยนั นานกั กะเฮอา ตตั บีจาร ||๔||๔๑||๕๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  โดย กรั โยรฺ กะโร อรัดาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ตัน๋ เตส็ 
กี ราส ||  โซอี เมรา สุอามี กรัแนฮาร ||  โกท บาร ยาอี บลัฮารฺ ||๑||  ซาถู่   ตู๋ร ปุนีต กรี ||  มนั เก บิการ มิแท่ห์ ปรัภ 
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ซิมรัต   ยนมั ยนมั กี แมลฺ ฮรี ||๑|| รเฮา ||  ยา แก กแร่ห์ แม่ห์ สกลั นิถาน ||  ยา กี เซวา ปาอีแอ มาน ||  สกลั มโนรัท 
ปูรันฮาร ||  ญีอ ์ปราน ปักตนั อาถารฺ ||๒||  กทั กทั อนัตรั สกลั ประกาซ ||  ยปั ยปั ยแีวห์ ปะกตั คุณตาซ ||  ยา กี เซว 
นา บิรที ยาย ||  มนั ตนั อนัตรั เอก ติอ๋าย ||๓||  คุร อุปเดส ดยัอา ซนัโตค ||  นาม นิถาน นิรมลั เอห์้ โทก ||  กรั กิรปา 
ลีแย ลรั ลาย ||  จรัน กมลั นานกั เน็ต ติอ๋าย ||๔||๔๒||๕๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร อปัเน   สุนี อรัดาส ||  การัจ 
อายอา  สกัลา ราส ||  มนั ตนั อนัตรั ประภู ติอ๋ายอา ||  คุร ปูเร ดรั สกลั จุกายอา ||๑||  ซภั เต วดั ซมัรัท คุรเทว ||  ซภั 
ซุค ปาอี เตส็ กี เซว || รเฮา ||  ยา กา กีอา ซภั กิช โฮย ||  เตส็ กา อมรั นา เมแท โกย ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั อนูป ||  
สพลั มูรัต คุร เตส็ กา รูป ||๒||  ยา แก อนัตรั บแซ ฮรั นาม ||  โย โย เปแค โซ บรัมห์ กิอาน ||  บีส บิสุเอ ยา แก มนั 
ปัรกาซ ||  เตส็ ยนั แก ปารบรัมห์ กา นิวาส ||๓||  เตส็ คุร โก สดั กรี นมสัการ ||  เตส็ คุร โก สดั เยา บลัฮารฺ ||  สตัคุร 
เก จรัน โต๋ย โต๋ย ปีวา ||  คุร นานกั ยปั ยปั สดั ยวีา ||๔||๔๓||๕๖||    
     
 ราก แป่โร แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรัตปาล ปรัภ กริปาล กวนั กนุ กะนี ||  อเน็ก รังค ์บโฮ่ ตรังค ์สรับ   โก ตะนี ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก กิอาน อเน็ก ติอ๋าน 
อเน็ก ยาป ยาป ตาป ||  อเน็ก กเุน็ต ตุนตั ลลิต อเน็ก ต๋าร มุนี ||๑||  อเน็ก นาด อเน็ก บาจยฺ นิมคั นิมคั อเน็ก สวาด 
อเน็ก โดค อเน็ก โรค มิแท่ห์ ยสั สุนี ||  นานกั เซว อปารฺ เดว ตะแทห์ คแท่ห์ บะรัต ปูญา กะวนั ปะหวนั ยาตรึ 
กะรัน สกลั พลั ปุนี ||๒||๑||๕๗||๘||๒๑||๗||๕๗||๙๓||     
 แป่โร อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 อาตมั แม่ห์ ราม ราม แม่ห์ อาตมั   จีนสั คุร บีจารา ||  อมัฤต บาณี สบดั ปะชาณี ดุค กาแท ฮอ มารา ||๑||  นานกั 
ห่อแม โรค บุเร ||  แยห์ เดคาน ํแตห์้ เอกา เบดนั อาเป   บคัแซ สบดั ตุเร ||๑|| รเฮา ||  อาเป   ปัรเค ปัรคณัฮาแร บฮุร 
ซูลาก นา โฮอี ||  ยนิ โก นะดรั ไป๋ คุร เมเล ปรัภ ป่าณา สจั โซอี ||๒||  ปอณ ปาณี แบซนัตรั โรคี โรคี ตะรัต สะโป่กี  
||  มาต ปิตา มายอา เดห์้ เซ โรคี โรคี กุทาํบฺ ซนัโญกี ||๓||  โรคี บรัมห์มา บิซนั สะรุดรา โรคี สกลั ซนัซารา ||  ฮรั ปัด 
จีน เป๋ย เซ มุกเต คุร กา สบดั วจีารา ||๔||  โรคี ซาต สมุนดฺ ซนัดีอา คนัดฺ ปะตาล เซ โรค ปะเร ||  ฮรั เก โลก เซ สาจ 
สุเฮเล ซรับี ทาอี นะดรั กเร ||๕||  โรคี คทั ดรัซนั เปคถ่ารี นานา หะธี อเนกา ||  เบด กะเตบ กแร่ห์ แกห์้ บปัเร แน่ห์ 
บูแฉ่ห์ เอก็ เอกา ||๖||  เมธ็ รัส คาย โซ โรค ปะรีแย กนัดฺ มูล ซุค น่าฮี ||  นาม วซิาร จแลห์ อนั มารัก อนัตฺ กาล 
ปัชตาฮี ||๗||  ตีรัท ป่ัรแม โรค นา ชูทสั ปเรอา บาด บิบาด เป่ยอา ||  ดุบิถา โรค โซ อถิก วเดรา มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ 
เป่ยอา ||๘||  คุรมุข ซาจา สบดั สล่าแฮ มนั ซาจา เตส็ โรค เกยอา ||  นานกั ฮรั ยนั อนัเดน็ นิรมลั ยนิ โก กะรัม นีซาณ 
ปัยอา ||๙||๑||     
     
   
 แป่โร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เตน็ กรัแต เอก็ จลตั อุปายอา   ||  อนัฮดั บาณี สบดั สุณายอา ||  มนัมุค ปู่ เล คุรมุข บุฉ่ายอา ||  การัณ กรัตา กรัดา 
อายอา  ||๑||  คุร กา สบดั เมแร อนัตรั คิอ๋าน ||  ฮอ กบัโบห์ นา โชโด ฮรั กา นาม ||๑|| รเฮา ||  ปิตา ประห์ลาด ปรัณ 
ปะธายอา ||  แล ปาที ปาเถ่ แก อายอา  ||  นาม บินา แน่ห์ ปโร อจารฺ ||  เมรี ปะทีอา เลค็ เดโฮ โคบินดฺ มุราร ||๒||  
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ปุตรึ แปรลาด เซ็ว กะเฮอา มาย ||  ปัรวรัิต นา ปโร่ห์ รฮี ซมัหยาย ||  นิรภอ ดาตา ฮรั ญีโอ เมแร นาล ||  เย ฮรั โชโด 
ตอ กลุ ลาแก กาล ||๓||  ประห์ลาด ซภั จาทเร วกิาเร ||  ฮมารา กะเฮอา นา สุแณ อาปเณ     การัจ สวาเร ||  ซภั นกัรี 
แม่ห์ ปะกตั ดริราอี ||  ดุสทฺ สภา กา กิช นา วซาอี ||๔||  ซนัแด มรัแก กีอี ปูการ ||  ซภัเภ แดต รเฮ่ จกัคฺ มาร ||  ปะกตั 
ยนา กี ปัต ราแค โซอี ||  กีเต แก กะเฮแอ เกอา โฮอี ||๕||  กิรัต ซนัโญกี แดต ราจยฺ จลายอา ||  ฮรั นา บูแฉ่ เตน็ อาป 
ปุหลายอา ||  ปุตรึ ประห์ลาด เซ็ว วาด รจายอา ||  อนัถ่า นา บูแฉ่ กาล เนแร อายอา  ||๖||  ประห์ลาด โกเธ เวจ็ 
ราเคอา บาร ดีอา ตาลา ||  นิรภอ บาลกั มูล นา ดรัอี เมแร อนัตรั คุร โคปาล ||  กีตา โฮแว สะรีกี  กแร อนัโห่ดา เนา 
ตะหร่ายอา ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ อาย  ปฮุตา ยนั เซ็ว วาด รจายอา ||๗||  ปิตา ประห์ลาด เซ็ว คุรัจยฺ อุธาอี ||  กะฮาน ํ
ตุหม่ารา ญกัดีส กุซาอี ||  ญกัยวีนั ดาตา อนัตฺ สคาอี ||  แยห์ เดคา แตห์้ รเฮอา สมาอี ||๘||  ถ ํ้าห์ อุปาร ฮรั อาป 
ดิคายอา ||  อหงัการี  แดต มาร ปะจายอา ||  ปักตา มนั อานนัดฺ วย ีวถ่าอี ||  อปัเน เซวกั โก เด วเดอาอี ||๙||  ยาํมณั 
มรัณา โม่ห์ อุปายอา   ||  อาวณั ยาณา กรัแต เลค็ ปายอา ||  ประห์ลาด แก การัจ ฮรั อาป ดิคายอา ||  ปักตา กา โบลฺ 
อาแก อายอา  ||๑o||  เดว กลีุ ลคัมี โก กแร่ห์ แยการ ||  มาตา นรัซิงข ์กา รูป นิวาร ||  ลคัมี ป๋อ กแร นา ซาแก ยาย ||    
     
 ประห์ลาด ยนั จรัณี ลากา อาย  ||๑๑||  สตัคุร นาม นิถาน ดริรายอา ||  ราจยฺ มาล จู่ธี ซภั มายอา ||  โล่บี นรั รเฮ่ 
ลปัทาย ||  ฮรั เก นาม เบน็ ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||๑๒||  กะแฮ นานกั ซภั โก กเร กรายอา ||  เซ ปัรวาณ ยนีิ ฮรั เซ็ว จิต 
ลายอา ||  ปักตา กา องักีการ กรัดา อายอา  ||  กรัแต อปัณา รูป ดิคายอา ||๑๓||๑||๒||  แป่โร แม่ห์ลา ๓ ||  คุร เซวา เต 
อมัฤต พลั ปายอา ห่อแม ตริสนั บุฉ่าอี ||  ฮรั กา นาม ฮิรแด มนั วสัเซอา มนัซา มแน่ห์ สมาอี ||๑||  ฮรั ญีโอ กริปา 
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กแร่ห์ เมเร เปอาเร ||  อนัเดน็ ฮรั คุณ ดีน ยนั มานแํก คุร แก สบดั อุถ่าเร  ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ยนา โก ยมั โยห์่ นา 
ซาแก รัตตี อนัจฺ ดูค นา ลาอี ||  อาป ตะแร่ห์ สกัเล กลุ ตาแร่ห์ โย เตรี ซรัณาอี ||๒||  ปักตา กี แปจยฺ รัคแคห์ ตู อาเป   
เอห์้ เตรี วเดอาอี ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ดุค กาแท่ห์ ดุบิถา รัตตี นา ราอี ||๓||  ฮมั มูร มุกตัถฺ กิช บูแฉ่ห์ น่าฮี ตู อาเป   
เดห์้ บุฉ่าอี ||  โย ตุตถฺ ป่าแว โซอี กรัซี อวรฺั นา กรัณา ยาอี ||๔||  ยกตั อุปาย ตุตถฺ ตัน่แถ่ ลายอา ปู่ นดีํ การ กมาอี ||  
ยนมั ปะดารัท ยแูอ ห่าเรอา สบัแด สุรัต นา ปาอี ||๕||  มนัมุค มแร่ห์ เตน็ กิชู นา ซู่แฉ่ ดุระมตั อเกอาน อนัถ่ารา ||  
เป่าวย์ลั ปารฺ นา ปาแวห์ กบั ฮี ดูบ โมย เบน็ คุร ศิร ป่ารา ||๖||  ซาแจ สบดั รัตเต ยนั ซาเจ ฮรั ปรัภ อาป มิลาเอ ||  คุร 
กี บาณี สบดั ปะชาตี สาจ รเฮ่ เลว็ ลาเอ ||๗||  ตูน ํอาป นิรมลั เตเร ยนั แฮ นิรมลั คุร แก สบดั วจีาเร ||  นานกั เตน็ แก 
สดั บลัฮาแร ราม นาม อุร ต่าเร ||๘||๒||๓||     
 แป่โร แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยสิ นาม ริแด โซอี วดั รายา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ ปูเร กายา ||  ยสิ นาม ริแด เตน็ โกท ตัน๋ ปาเอ ||  นาม บินา ยนมั 
บิรทา ยาเอ ||๑||  เตส็ ซาล่าฮี ยสิ ฮรั ตัน๋ ราส ||  โซ วดัป่ากี ยสิ คุร มสัตกั หาท ||๑|| รเฮา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ โกท 
กอี แซนา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ แซ่ฮจัยฺ ซุแคนา    ||    
     
 ยสิ นาม ริแด โซ ซีตลั ฮูอา ||  นาม บินา ตริก ยวีณั มูอา ||๒||  ยสิ นาม ริแด โซ ยวีนั มุกตา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ ซภั 
ฮี ยกุตา ||  ยสิ นาม ริแด เตน็ นอ เน็ถ ปาอี ||  นาม บินา ปะหรํา อาแว   ยาอี ||๓||  ยสิ นาม ริแด โซ เวปัรวา่ฮา ||  ยสิ 
นาม ริแด เตส็ สดั ฮี ล่าฮา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ วดั ปัรวารา ||  นาม บินา มนัมุค กาวารา ||๔||  ยสิ นาม ริแด เตส็ 
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เน่ห์จลั อาซนั ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ ตะคตั นิวาซนั ||  ยสิ นาม ริแด โซ ซาจา ซ่าห์ ||  นามฮีณ น่าฮี ปัต เวซ่าห์ ||๕||  
ยสิ นาม ริแด โซ ซภั แม่ห์ ยาตา ||  ยสิ นาม ริแด โซ ปุรัค บิถ่าตา ||  ยสิ นาม ริแด โซ ซภั เต อูจา ||  นาม บินา 
ปะหราํ โยนี มูจา ||๖||  ยสิ นาม ริแด เตส็ ประกทั ปะห่ารา ||  ยสิ นาม ริแด เตส็ มิเทอา อนัถ่ารา ||  ยสิ นาม ริแด โซ 
ปุรัค ปัรวาณ ||  นาม บินา เพร็ อาวณั ยาณ ||๗||  เตน็ นาม ปายอา ยสิ เป่ยโอ กริปาล ||  ซ่าถซงัคตั แม่ห์ ลเค โคปาล ||  
อาวณั ยาณ รเฮ่ ซุค ปายอา ||  กโฮ่ นานกั ตะแต ตตั มิลายอา ||๘||๑||๔||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  โกท บิซนั กีเน อวตาร ||  
โกท บแรห์มนัดฺ ยา เก ตรัมซาล ||  โกท มเหส อุปาย สมาเอ ||  โกท บรัมห์เม ญกั ซายณั ลาเอ ||๑||  แอโซ ตะณี 
คุวนิดฺ ฮมารา ||  บะรัน นา ซาโก คุณ บิสทารา ||๑|| รเฮา ||  โกท มายอา ยา แก เซวกาย ||  โกท ญีอ ์ยา กี เซ่ห์ยาย ||  
โกท อุปารยะนา เตแร องัค ์||  โกท ปะกตั บสัตฺ ฮรั ซงัค ์||๒||  โกท ฉะตรึปัต กะรัต นมสัการ ||  โกท อิมดรึ ธาเฎ แฮ 
ดุอาร ||  โกท แบกุนธฺ ยา กี ดริสที ม่าเฮ ||  โกท นาม ยา กี กีมตั น่าเฮ ||๓||  โกท ปูรีอตั แฮ ยา แก นาด ||  โกท อคาเร  
จลตั บิสมาด ||  โกท สะกตั เศว็ อาเกอาการ ||  โกท ญีอ ์เดแว อาถารฺ ||๔||  โกท ตีรัท ยา เก จรัน มะฉาร ||  โกท 
ปวติตรึ ยปัต นาม จาร ||  โกท ปูญารี กรัเต ปูญา ||  โกท บิสทารัน อวรฺั นา ดูยา ||๕||  โกท แม่ห์มา ยา กี นิรมลั หนัสฺ 
||  โกท อุสตตั ยา กี กะรัต บรัมห์มนัสฺ ||  โกท ปัรโล โอปัต นิมคั ม่าเฮ ||  โกท คุณา เตเร กะเณ นา ยา่เฮ ||๖||  โกท 
กิอานี กะแท่ห์ กิอาน ||  โกท ติอ่านี ตะรัต คิอ๋าน ||  โกท ตะปีซรั ตปั ฮี กรัเต ||    
     
 โกท มุนีซรั โมน แม่ห์ แร่ห์เต ||๗||  อวิกตั นาท อะโกจรั สุอามี || ปูร รเฮอา กทั อนัตรัยามี ||  ยตั กตั เดโค เตรา 
วาซา ||  นานกั โก คุร กีโอ ประกาซา ||๘||๒||๕||  แป่โร แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร โม โก กีโน ดาน ||  อโมลฺ รตนั ฮรั ดีโน 
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นาม ||  แซ่ฮจัยฺ บิโนด โจจยฺ อานนัตา ||  นานกั โก ปรัภ มิเลโอ อจินตา ||๑||  กโฮ่ นานกั กีรัต ฮรั ซาจี ||  บฮุร บฮุร 
เตส็ ซงัค ์มนั ราจี ||๑|| รเฮา ||  อะจินตฺ   ฮมาแร โป่ยนั เป๋า ||  อะจินตฺ   ฮมาแร ลีแจ เนา ||  อะจินตฺ   ฮมาแร สบดั 
อุถาร ||  อะจินตฺ   ฮมาแร ปะเร ปันด๋าร ||๒||  อะจินตฺ   ฮมาแร การัจ ปูเร ||  อะจินตฺ   ฮมาแร ลเท วซูิเร ||  อะจินตฺ   
ฮมาแร แบรี มีตา ||  อจินโต ฮี เอห์้ มนั วสั กีตา ||๓||  อะจินตฺ   ประภู ฮมั กีอา ดิลาซา ||  อะจินตฺ   ฮมารี ปูรัน อาซา ||  
อะจินตฺ   ฮมาห์ โก สกลั ซิถานตฺํ ||  อะจินตฺ   ฮมั โก คุร ดีโน มนัตฺ ||๔||  อะจินตฺ   ฮมาเร บินเซ แบรฺ ||  อะจินตฺ   
ฮมาเร มิเท อนัเถรฺ ||  อจินโต ฮี มนั กีรตนั มีธา ||  อจินโต ฮี ปรัภ กทั กทั ดีธา ||๕||  อะจินตฺ   มิเทโอ แฮ สกัโล ป่ัรมา 
||  อะจินตฺ   วสัเซโอ มนั ซุค บิสรามา ||  อะจินตฺ   ฮมาแร อนัฮตั วาแย ||  อะจินตฺ   ฮมาแร โคบินดฺ กาแย ||๖||  
อะจินตฺ   ฮมาแร มนั ปะตีอานา ||  เน่ห์จลั ตะนี อจินตฺ ปะชานา ||  อจินโต อุปเยโอ สกลั บิเบกา ||  อะจินตฺ   จรี หทั 
ฮรั ฮรั เทกา ||๗||  อะจินตฺ   ประภู ตุ๋ร ลิเคอา เลค ||  อะจินตฺ   มิเลโอ ปรัภ ธากรุ เอก ||  จินตฺ อจินตา สกัลี กอี ||  ปรัภ 
นานกั นานกั นานกั มอี ||๘||๓||๖||     
 แป่โร บาณี ปักตา กี || กะบีร ญีโอ กัร๋ ๑      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอห์้ ตัน๋ เมเร ฮรั โก เนา ||  กานธฺํ นา บาโถ่ เบจ นา เคา ||๑|| รเฮา ||  เนา เมเร เคตี เนา เมเร บารี ||  ปะกตั กะโร ยนั 
สรัน ตุหม่ารี ||๑||  เนา เมเร มายอา เนา เมเร ปูนย ี||  ตุแมห์ โฉด ยาโน นฮี ดูย ี||๒||  เนา เมเร บนัถิป เนา เมเร ป่าอี ||  
เนา เมเร ซงัค ์อนัตฺ โฮย สคาอี ||๓||  มายอา แม่ห์ ยสิ รัคแค อุดาส ||  แกห์้ กะบีร ฮอ ตา โก ดาส ||๔||๑||  นานเํก 
อาวนั นานเํก ยานา ||  โกย นา รเฮแอ รายา รานา ||๑||    
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 ราม รายา นอ เน็ถ เมแร ||  ซมัแป เหต กลตั ตัน๋ เตแร ||๑|| รเฮา ||  อาวตั ซงัค ์นา ยาต ซงักาตี ||  กฮ่า เป่ยโอ ดรั 
บานเํถ่ ห่าที ||๒||  ลงักา กั้ด โซเน กา เป่ยอา ||  มูรัค ราวนั เกอา เล เกยอา ||๓||  แกห์้ กะบีร กิช กุน บีจาร ||  จลัเล 
ยอุารี โดย หทั จ๋าร ||๔||๒||  แมลา บรัมห์มา แมลา เอน็ดฺ ||  เราว ์แมลา แมลา แฮ จนัดฺ ||๑||  แมลา มลัตา เอห์้ ซนัซาร 
||  เอก็ ฮรั นิรมลั ยา กา อนัตฺ นา ปาร ||๑|| รเฮา ||  แมเล บแรห์มนัดาย แก อีส ||  แมเล เน็ส บาซุร เดน็ ตีส ||๒||  แมลา 
โมตี แมลา ฮีร ||  แมลา ปอน ปาวกั อรั นีร ||๓||  แมเล เศว็ ซงักรา  มเหส ||  แมเล เซ็ถ ซาเถก็ อรั เป๋ค ||๔||  แมเล 
โยกี ยงักมั ยะทา สเหต ||  แมลี กายอา หนัสฺ สเมต ||๕||  แกห์้ กะบีร เต ยนั ปัรวาน || นิรมลั เต โย ราแม่ห์ ยาน 
||๖||๓||  มนั กรั มกักา กิบลา กรั เดฮี้ ||  โบลนัฮาร ปะรัม คุร เอฮี้ ||๑||  กโฮ่ เร มุลลาน ํบานกํ นิวาจยฺ ||  เอก มะซีต 
ดะแซ ดรัวาจยฺ ||๑|| รเฮา ||  มิสเมล็ ตามสั ปะรัม กะดูรี ||  ปาค เล ปันแจ โฮย สบูรี  ||๒||  ฮินดู ตุรัก กา ซาฮิบ เอก ||  
แกห์้ กแร มุลลาน ํแกห์้ กแร เซค ||๓||  แกห์้ กะบีร ฮอ เป่ยอา ดิวานา ||  มุส มุส มนูอา แซ่ฮจัยฺ สะมานา ||๔||๔||  
กงักา แก ซงัค ์สลิตา         บิกรี || โซ สลิตา         กงักา โฮย นิบรี ||๑||  บิกเรโอ กะบีรา ราม ดุห่าอี ||  สาจ เป่ยโอ อนั 
กะแตห์ นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  จนัดนั แก ซงัค ์ตรัวรั บิกเรโอ ||  โซ ตรัวรั จนัดนั โฮย นิบเรโอ ||๒||  ปารัส แก ซงัค ์
ตานบํา บิกเรโอ ||  โซ ตานบํา กนัจนั โฮย นิบเรโอ ||๓||  ซนัตนั ซงัค ์กะบีรา บิกเรโอ ||  โซ กะบีร ราแม โฮย 
นิบเรโอ ||๔||๕||  มาเท ติลกั หทั มาลา บานาน ํ||  โลกนั ราม คิโลนา ยานาน ํ||๑||  โย ฮอ บอรา ตอ ราม โตรา ||  โลก 
มรัม แกห์้ ยาแน โมรา ||๑|| รเฮา ||  โตโร นา ปาตี ปูโญ นา เดวา ||  ราม ปะกตั เบน็ เน่ห์พลั เซวา ||๒||  สตัคุร ปูโญ 
สดา สดา มนาโว ||  แอซี   เซว ดรักา้ห์ ซุค ปาโว ||๓||  โลก กะแฮ กะบีร บอรานา ||  กะบีร กา มรัม ราม แปห์จานาน ํ
||๔||๖||  อุลทั ยาต กุล โดอู บิซารี ||  ซุน แซ่ฮจัยฺ แม่ห์ บุนตั ฮมารี ||๑||  ฮมัรา จกัรา รฮ่า นา โกอู ||    
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 ปันดิต มุลลาน ํชาเด โดอู ||๑|| รเฮา ||  บุน บุน อาป อาป แปห์ราโว ||  แยห์ นฮี อาป ตะฮ่า โฮย กาโว ||๒||  ปันดิต 
มุลลาน ํโย เลค็ ดีอา ||  ชาด จลัเล ฮมั กะชู นา ลีอา ||๓||  ริแด อิคลาส นิรัค เล มีรา ||  อาป โคจยฺ โคจยฺ มิเล กะบีรา 
||๔||๗||  นิรถนั อาดรั โกอี นา เดย ์||  ลาค ยตนั กแร โอห์้ จิต นา ตะเรย ์||๑|| รเฮา ||  โย นิรถนั ซรัถนั แก ยาย ||  อาเก 
แบธา ปีธ พิราย ||๑||  โย ซรัถนั นิรถนั แก ยาย ||  ดีอา อาดรั ลีอา บุลาย ||๒||  นิรถนั ซรัถนั โดโน ป่าอี ||  ปรัภ กี 
กะลา นา เมที ยาอี ||๓||  แกห์้ กะบีร นิรถนั แฮ โซอี ||  ยา เก ฮิรแด นาม นา โฮอี ||๔||๘||  คุร เซวา เต ปะกตั กมาอี ||  
ตบั เอห์้  มานสั เดฮี้ ปาอี ||  เอส็ เดฮี้ โก ซิมแร่ห์ เดว ||  โซ เดฮี้ ปัจยฺ ฮรั กี เซว ||๑||  ปะโยห์่ โคบินดฺ ปู๋ ล มตั ยาโฮ ||  
มานสั ยนมั กา เอฮี้ ฮี ล่าห์ ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั ยรา โรค นฮี อายอา  ||  ยบั ลกั กาล กระซี นฮี กายอา ||  ยบั ลกั บิกลั 
ไป๋ นฮี บานี ||  ปัจยฺ เล่ห์ เร มนั ซาเร็คปานี ||๒||  อบั นา ปะยสั ปะยสั กบั ป่าอี ||  อาแว   อนัตฺ นา ปะเยอา ยาอี ||  โย 
กิช กแร่ห์ โซอี อบั ซาร ||  เพร็ ปัชตาโฮ นา ปาโวห์ ปาร ||๓||  โซ เซวกั โย ลายอา เซว ||  เตน็ ฮี ปาเอ นิรันยนั เดว ||  
คุร เมล็ ตา เก คุเลห์ กะปาท ||  บฮุร นา อาแว   โยนี บาท ||๔||  เอฮี้  เตรา ออซรั เอห์้  เตรี บาร ||  กทั ป่ีตรั ตู เดค 
บิจาร ||  แกฮ้ตั กะบีร ยตี แก ฮาร ||  บโฮ่ เบถ็ กะเฮโอ ปุการ ปุการ ||๕||๑||๙||  เศว็ กี ปุรี บแซ บุตถฺ ซาร ||  แตห์้ ตุมห์ 
เมล็ แก กแร่ห์ บิจารฺ ||  อีต อูต กี โซ่ฉ่ี ปแร ||  กอน กะรัม เมรา กรั กรั มแร ||๑||  นิจยฺ ปัด อูปัร ลาโก คิอ๋าน ||  รายา 
ราม นาม โมรา บรัมห์ กิอาน ||๑|| รเฮา ||  มูล ดุอาแร บนัเถ่อา บนัถฺ ||  เราว ์อูปัร แกห์้ ราเคอา จนัดฺ ||  ปะชมั ดุอาแร 
ซูรัจยฺ ตแป ||  เมรฺ ดนัดฺ ศิร อูปัร บแซ ||๒||  ปัสจมั ดุอาเร กี เซ็ล โอร ||  เตห์้ เซ็ล อูปัร คิระกี ออร ||  คิระกี อูปัร 
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ดสัวา ดุอาร ||  แกห์้ กะบีร ตา กา อนัตฺ นา ปาร ||๓||๒||๑o||  โซ มุลลาน ํโย มนั เซ็ว ลแร ||  คุร อุปเดส กาล เซ็ว ยแุร 
||  กาล ปุรัค กา มรัแด มาน ||  เตส็ มุลลา โก สดา สลาม ||๑||    
     
 แฮ ฮยรู กตั ดูรฺ บตาโวห์่ ||  ดุนดรั บาโถ่ห์ ซุนดรั ปาโวห์ ||๑|| รเฮา ||  กาย ีโซ โย กายอา บีจาแร ||  กายอา กี อคนั 
บรัมห์ ปัรยาแร ||  สุปแน บินดฺ นา เดอี จัร๋นา ||  เตส็ กาย ีโก ยรา นา มรันา ||๒||  โซ สุรตาน         โย โดย ซรั ตาแน 
||  บา้ฮรั ยาตา ป่ีตรั อาแน ||  กะกนั มนัดลั แม่ห์ ลสักรั กแร ||  โซ สุรตาน         ฉะตรู ศิร ตะแร ||๓||  โยกี โกรัค 
โกรัค กแร ||  ฮินดู ราม นาม อุจแร ||  มุสลัมาน กา เอก คุดาย ||  กะบีร กา สุอามี รเฮอา สมาย ||๔||๓||๑๑||   แม่ห์ลา 
๕ ||  โย ปาทรั โก แกห์้เต เดว ||  ตา กี บิรที โฮแว เซว ||  โย ปาทรั กี ปานอีํ ปาย ||  เตส็ กี ก๋าล อะยานอีํ ยาย ||๑||  
ธากรุ ฮมัรา สัด โบลนัตา ||  สรับ   ยอีา โก ปรัภ ดาน เดตา ||๑|| รเฮา ||  อนัตรั เดว็ นา ยาแน อั้นถฺ ||  ปะหราํ กา 
โม่เฮอา ปาแว พนัถฺ ||  นา ปาทรั โบแล นา กิช เดย ์||  โพกทั กะรัม เน่ห์พลั แฮ เซว ||๒||  เย มิรตกั โก จนัดนั จราแว 
||  อุส เต กโฮ่ กวนั พลั ปาแว ||  เย มิรตกั โก บิสทา ม่าเฮ รุลาอี ||  ตาน ํมิรตกั กา เกอา กทั ยาอี ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร ฮอ 
กโฮ่ ปุการ ||  สมจัฉฺ  เดค ซากตั กาวาร ||  ดูแย ป๋าย บฮุต กัร๋ กาเล ||  ราม ปะกตั แฮ สดา สุคาเล ||๔||๔||๑๒||   ยลั 
แม่ห์ มีน มายอา เก เบเถ่ ||  ดีปัก ปะตงัค ์มายอา เก เชเด ||  กาม มายอา กนุจรั โก เบอาแป ||  โป่ยองักมั ปิรังค ์มายอา 
แม่ห์ คาเป ||๑||  มายอา แอซี   โม่ห์นี ป่าอี ||  เยเต ญีอ ์เตเต แดห์้กาอี ||๑|| รเฮา ||  ปังคี มริก มายอา แม่ห์ ราเต ||  
ซากรั มาคี อถิก ซนัตาเป ||  ตุเร อุสท มายอา แม่ห์ เป่ลา ||  เซ็ถ จอราซีห์ มายอา แม่ห์ เคลา ||๒||  เชอ ์ยตี มายอา เก 
บนัดา ||  นแว นาท ซูรัจยฺ อรั จนัดา ||  ตเป รคีซรั มายอา แม่ห์ ซูตา ||  มายอา แม่ห์ กาล อรั ปันจฺ ดูตา ||๓||  สุอาน  
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เซอาล มายอา แม่ห์ ราตา ||  บนัตรั จีเต อรั ซิงฆาตา ||  มานยําร กาดรั อรั ลูบรา ||  บิรัค มูล มายอา แม่ห์ ปะรา ||๔||  
มายอา อนัตรั ป่ีเน เดว ||  ซากรั อินดรา อรั ตัร่เตว ||  แกห์้ กะบีร ยสิ อุดรั เตส็ มายอา ||  ตบั ชูเท ยบั ซาถู่   ปายอา 
||๕||๕||๑๓||  ยบั ลกั เมรี เมรี กแร ||  ตบั ลกั กาจยฺ เอก นฮี สะแร ||  ยบั เมรี เมรี เมท็ ยาย ||    
     
 ตบั ปรัภ กาจยฺ สวาแรห์ อาย  ||๑||  แอซา      กิอาน บิจารฺ มนา ||  ฮรั กี นา ซิมโร่ห์ ดุค ป่ันยะนา ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั 
ซิงห์ รแฮ่ บนั ม่าเฮ ||  ตบั ลกั บนั พแูล ฮี น่าเฮ ||  ยบั ฮี เซอาร ซิงห์ โก คาย ||  พลู รฮี สกัลี บนัราย ||๒||  ยโีต บูแด 
ห่าโร ติแร ||  คุร ปัรซาดี ปารฺ อุตแร ||  ดาส กะบีร กะแฮ ซมัหยาย ||  เกวลั ราม รโฮ่ เลว็ ลาย ||๓||๖||๑๔||  สะตรั 
แซเอ สลารฺ แฮ ยา เก ||  สะวา ลาค แปกาบรั ตา เก ||  เซค โย กะฮีแอห์ โกท อธาซี ||  ฉะปัน โกท ยา เก เคลฺ คาซี ||๑||  
โม กะรีบ กี โก กจุยฺราแว ||  มจัยฺลสั ดูรฺ แม่ฮลั โก ปาแว ||๑|| รเฮา ||  เตตีส กโรรี แฮ เคลฺ คานา ||  จอราซี ลคั พิแร 
ดิวานาน ํ||  บาบา อาดมั  โก กิช นะดรั ดิคาอี ||  อุน  ป๋ี ปิสตั กะเนรี ปาอี ||๒||  ดิล คลัฮลั ยา แก ยะรัด รู บานี ||  โฉด 
กะเตบ กแร แซตานี ||  ดุนีอา โดส โรส แฮ โลอี ||  อปันา กีอา ปาแว โซอี ||๓||  ตุม ดาเต ฮมั สดา ปิข่ารี ||  เดว็ ยบาบ 
โฮย บจัยฺการี ||  ดาส กะบีร เตรี ปะแนห์ สะมานาน ํ ||  ปิสตั นยกี ราค แร่ห์มานา ||๔||๗||๑๕||  ซภั โกอี จลนั แกฮ้ตั 
แฮ อูฮาน ํ ||  นา ยาโน แบกนุธฺ แฮ กะฮาน ํ||๑|| รเฮา ||  อาป อาป กา มรัม นา ยานาน ํ||  บาตนั ฮี แบกนุธฺ บคานา ||๑||  
ยบั ลกั มนั แบกนุธฺ กี อาส ||  ตบั ลกั น่าฮี จรัน นิวาส ||๒||  คาอี โกท นา ปะรัล ปะการา ||  นา ยาโน แบกนุธฺ ดุอารา 
||๓||  แกห์้ กมีร อบั กะฮีแอ กาเฮ ||  ซ่าถซงัคตั แบกนุแธ อา้ห์  ||๔||๘||๑๖||  เก็ว ลีแย กั้ด บงักา ป่าอี ||  โดวรั โกท อรั 
เตวรั คาอี ||๑|| รเฮา ||  ปานจฺํ ปะจีส โม่ห์ มดั มตัซรั อาดี ปัรบลั มายอา ||  ยนั กะรีบ โก โยรฺ นา ปฮุแจ กฮ่า กะโร 
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รฆุรายอา ||๑||  กาม กิวารี ดุค ซุค ดรัวานี ปาป ปุน ดรัวายา ||  กโรถ ประธาน มฮ่า บดั ดุนดรั แตห์้ มนั มาวาซี รายา 
||๒||  สวาด สน่าห์  โทป มมัตา โก กบุุตถฺ กมาน จดัด่าอี ||  ติสนา ตีร รเฮ่ กทั ป่ีตรั เอว็ กั้ด ลีโอ นา ยาอี ||๓||  เปรม 
ปะลีตา สุรัต ฮวาอี โกลา กิอาน จลายอา ||  บรัมห์ อคนั แซ่ห์เย  ปัรยาลี เอแกห์้   โจท ซิฉายอา ||๔||  สตั ซนัโตค แล 
ลรัเน ลากา โตเร โดย ดรัวายา ||  ซ่าถซงัคตั อรั คุร กี กริปา เต ปักเรโอ กั้ด โก รายา ||๕||    
     
 ปักวตั ป๋ีร สะกตั ซิมรัน กี กะที กาล แป๋ พาซี ||  ดาส กมีร จะเรโอ กรัห์ อูปัร ราจยฺ ลีโอ อบินาซี ||๖||๙||๑๗||  กงัค ์
กซุาเอน็ แกฮ้รั กมัภีร ||  ยนัยรี บานถฺํ กรั คเร กะบีร ||๑||  มนั นา ดิแก ตนั กาเฮ โก ดราย ||  จรัน กมลั จิต รเฮโอ 
สมาย || รเฮา ||  กงักา กี แล่ฮรั เมรี ทุตที ยนัยรี ||  มริกชาลา ปัร แบเธ กะบีร ||๒||  แกห์้ กมับีร โกอู ซงัค ์นา ซาท ||  
ยลั ทลั ราคนั แฮ รฆุนาท ||๓||๑o||๑๘||     
 แป่โร กะบีร ญีโอ อสัทฺปดี กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อะกมั ดรุกมั กรั รเจโอ บาส ||  ยา แม่ห์ โยต กเร ปัรกาซ ||  บิยลีุ จมัแก โฮย อนนัดฺ ||  เยห์่ ปอเรห์ ปรัภ บาล 
โคบินดฺ ||๑||  เอห์้ ญีโอ ราม นาม เลว็ ลาแก ||  ยรา มรัน ชูแท ปะหราํ ป่าแก ||๑|| รเฮา ||  อะบรัน บะรัน เซ็ว มนั ฮี 
ปรีต ||  ห่อแม กาวนั กาแวห์่ กีต ||  อนัฮดั สบดั โหต จุ่นการ ||  เยห์่ ปอเรห์ ปรัภ ศิรี  โคปาล ||๒||  คนัดลั มนัดลั 
มนัดลั มนัดา ||  ตเรอ ์อสัทาน ตีน ตเรอ ์คนัดา ||  อะกมั อะโกจรั รเฮอา อภั อนัตฺ ||  ปาร นา ปาแว โก ตัร่นีถรั มนัตฺ 
||๓||  กดัลี โปฮปั ตู่ป ปัรกาซ ||  รัจยฺ ปังกจัยฺ แม่ห์ ลีโอ นิวาส ||  ดุอาดสั ดลั อภั อนัตรั มนัตฺ ||  แยห์ ปอเร ศิรี  กมัลา 
กนัตฺ ||๔||  อรัถ อุรัตถฺ  มุค ลาโก กาซ ||  ซุน มนัดลั แม่ห์ กรั ปัรกาซ ||  อูฮาน ํ ซูรัจยฺ น่าฮี จนัดฺ ||  อาด นิรันยนั กแร 
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อนนัดฺ ||๕||  โซ บแรห์มนัดฺ เป็นดฺ โซ ยาน ||  มาน สะโรวรั กรั อิสนาน ||  โซฮงั โซ ยา โก แฮ ยาป ||  ยา โก ลิปัต นา 
โฮย ปุน อรั ปาป ||๖||  อะบรัน บะรัน ก่าม นฮี ชาม ||  อวรั นา ปาอีแอ คุร กี ซาม ||  ทารี นา ทะแร อาแว   นา ยาย ||  
ซุน แซ่ฮจัยฺ แม่ห์ รเฮโอ สมาย ||๗||  มนั มะเถ่ ยาแน เย โกย ||  โย โบแล โซ อาแป โฮย ||  โยต มนัตรึ มนั อสัเทร็ 
กแร ||  แกห์้ กะบีร โซ ปรานี ตแร ||๘||๑||  โกท ซูร ยา แก ปัรกาซ ||  โกท มฮ่าเดว อรั กะบิลาส ||  ดุระกา โกท ยา 
แก มรัดนั กแร ||  บรัมห์มา โกท เบด อุจแร ||๑||  โย ยาโจ ตอ เกวลั ราม ||  อาน เดว เซ็ว น่าฮี กาม ||๑|| รเฮา ||  โกท 
จนัดรึเม กแร่ห์ จราก ||    
     
 ซุร เตตีโซ เยแวห์ ปาก ||  เนาว ์กแร่ห์ โกท ธาเฎ ดรับาร ||  ตะรัม โกท ยา แก ปรัตฮาร ||๒||  ปวนั โกท จอบาเร 
พิแร่ห์ ||  บาสกั โกท เซจยฺ บิสทฺแรห์ ||  สมุนดฺ โกท ยา เก ปานีฮาร ||  โรมาวลั โกท อะธาราห์ ป๋ารฺ ||๓||  โกท กะเมร 
ปะแรห์ ปันด๋าร ||  โกเทก็ ลคัมี กแร ซีการ ||  โกเทก็ ปาป ปุน บโฮ่ หิแรห์ ||  อิมดรึ โกท ยา เก เซวา กแร่ห์ ||๔||  
ฉะปัน โกท ยา แก ปรัตฮาร ||  นกัรี นกัรี เคอตั อปารฺ ||  ลทั ชูที วรัแต บิกราล ||  โกท กะลา เคแล โคปาล ||๕||  โกท 
ญกั ยา แก ดรับาร ||  กนัถรับ โกท กแร่ห์ แยการ ||  บิเดอา โกท ซภัแภ กนุ กะแฮ ||  ตอู ปารบรัมห์ กา อนัตฺ นา ลแฮ่ 
||๖||  บาวนั โกท ยา แก โรมาวลี || ราวนั แซนา แยห์ เต ชลัลี ||  แซ่ฮสั โกท บโฮ่ กะรัต ปุราน ||  ดุระโยถนั กา มเทอา 
มาน ||๗||  กนัดรัป โกท ยา แก ลแว นา ตะแรห์ ||  อนัตรั อนัตรั มนัซา ฮแร่ห์  ||  แกห์้ กะบีร ซุน ซารัคปาน   ||  เดห์้ 
อแป๋ ปัด มานโํก ทาน ||๘||๒||๑๘||๒o||     
 แป่โร บาณี นามเด็ว ญีโอ กี กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เร เยห์่บา กะโร สตั คนัดฺ ||  ยาม นา อุจรัส ศิรี  โคบินดฺ ||๑||  รังกี เล เยห์่บา ฮรั แก นาย ||  สุรังค ์รังกีเล ฮรั ฮรั ติอ๋าย 
||๑|| รเฮา ||  มิเทอา เยห์่บา เอาเรน ํกาม ||  นิรบาณ ปัด เอก็ ฮรั โก นาม ||๒||  อซงัคฺ โกท อนั ปูญา กรี ||  เอก นา ปูญสั 
นาแม ฮรี ||๓||  ปรัณแว นามเดว็ เอห์้ กรัณา ||  อนนัตฺ รูป เตเร นารายณา ||๔||๑||  ปัร ตัน๋ ปัร ดารา ปัรหะรี ||  ตา แก 
นิกทั บแซ นรัหะรี ||๑||  โย นา ปะยนัเต นารายณา ||  เตน็ กา แม นา กะโร ดรัสฺนา ||๑|| รเฮา ||  ยนิ แก ป่ีตรั แฮ 
อนัตรา ||  แยเซ ปัส แตเซ โอย นรา ||๒||  ปรัณวตั นามเดว็ นาแกห์ บินา ||  นา โซ่แฮ บะตีส ลคันา ||๓||๒||  ดูตถฺ 
กะโทแร กดัแว ปานี || กะปัล กาย นาแม โดห์ อานี    ||๑||  ดูตถฺ ปีโอ โคบินเด ราย ||  ดูตถฺ ปีโอ เมโร มนั ปะตีอาย ||  
น่าฮี ตา กัร๋ โก บาป ริสาย ||๑|| รเฮา ||  โซเอน็ กะโทรี อมัฤต ปะรี ||  แล นาแม ฮรั อาแก ตะรี ||๒||  เอก ปะกตั เมเร 
ฮิรแด บแซ || นาเม เดค นาราเอน็ หะแซ ||๓||  ดูตถฺ ปีอาย ปะกตั กัร๋ เกยอา ||    
     
 นาเม ฮรั กา ดรัซนั เป่ยอา ||๔||๓||  แม บอรี เมรา ราม ปะตาร ||  รัจ รัจ ตา โก กะโร ซิงการ ||๑||  ปะเล นินโด ปะเล 
นินโด ปะเล นินโด โลก ||  ตนั มนั ราม เปอาเร โยก ||๑|| รเฮา ||  บาด บิบาด กาฮู เซ็ว นา กีแย ||  รัสนา ราม 
ระส่าเอน็ ปีแย ||๒||  อบั ญีอ ์ยาน แอซี   บนั อาอี  ||  มิโล กปุาล นีซาน บยาอี ||๓||  อุสตตั นินดา กแร นรั โกอี ||  
นาเม ศิรีรังค ์เป่ทลั โซอี ||๔||๔||  กบัฮู คีร คาด ก๋ีโอ นา ป่าแว ||  กบัฮู กัร๋ กัร๋ ทูก มกาแว ||  กบัฮู กรัูน จะเน บินาแว 
||๑||  เยว็ ราม ราแค เตว็ รฮีแอ เร ป่าอี ||  ฮรั กี แม่ห์มา กิช กะทนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  กบัฮู ตุเร ตุรังค ์นะจาแว ||  
กบัฮู ปาย ปันฮีโอ นา ปาแว ||๒||  กบัฮู คาท สุเปดี สุวาแว ||  กบัฮู ปู๋ ม แปอาร นา ปาแว ||๓||  ปะนตั นามเดว็ เอก็ 
นาม นิสตาแร ||  เยห์่ คุร มิแล เตห์้ ปารฺ อุตาแร ||๔||๕||  หสัตฺ เคลตั เตเร เดหุเร อายอา  ||  ปะกตั กะรัต นามา ปะกรั 
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อุธายอา ||๑||  ฮีนรี ยาต เมรี ยาดิม รายอา ||  ฉีป เก ยนมั กาเฮ โก อายอา  ||๑|| รเฮา ||  แล กมัลี จเลโอ ปัลทาย ||  
เดหุแร ปาแช แบธา ยาย ||๒||  เยว็ เยว็ นามา ฮรั คุณ อุจแร ||  ปะกตั ยนาน ํโก เดหุรา พิแร ||๓||๖||    
 แป่โร นามเดว็ ญีโอ กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แยซี ปู่ เค ปรีต อนาจยฺ ||  ตริคาวนัตฺ ยลั เซตี กาจยฺ ||  แยซี มูร กทุาํบฺ ปราเอณ็ ||  แอซี   นาเม ปรีต นาราเอณ็ ||๑||  
นาเม ปรีต นาราเอณ็ ลากี ||  แซ่ฮจัยฺ สุผาย เป่ยโอ แบรากี ||๑|| รเฮา ||  แยซี ปัร ปุรคา รัต นารี ||  โล่บี นรั ตัน๋ กา 
ฮิตการี ||  กามี ปุรัค กามนี เปอารี ||  แอเซ นาเม ปรีต มุรารี ||๒||  ซาอี ปรีต เย อาเป   ลาเอ ||  คุร ปัรซาดี ดุบิถา ยาเอ 
||  กบัโบห์ นา ตูทสั รเฮอา สมาย ||  นาเม จิต ลายอา สจั นาย ||๓||  แยซี ปรีต บาริก อรั มาตา ||  แอซา      ฮรั เซตี มนั 
ราตา ||  ปรัณแว นามเดว็ ลากี ปรีต ||  โคบิด บแซ ฮมาแร จีต ||๔||๑||๗||  กัร๋ กี นารฺ เตอาแก อนัถ่า ||    
     
 ปัร นารี เซ็ว ก่าแล ตัน่ถ่า ||  แยเซ ซิมบลั เดค ซูอา       บิกซานา ||  อนัตฺ กี บาร มูอา ลปัทานา ||๑||  ปาปี กา กัร๋ 
อคัเน ม่าเฮ ||  ยลตั รแฮ่ มิทแว กบั น่าเฮ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กี ปะกตั นา เดแค ยาย ||  มารัก โฉด อมารัก ปาย ||  มูโล่ห์ 
ปู่ ลา อาแว   ยาย ||  อมัฤต ดาร ลาด บิค คาย ||๒||  เยว็ เบสวา เก ปแร อคารา ||  กาปัร แป้ฮรั กแร่ห์ ซีการา ||  ปูเร ตาล 
นิฮาเล ซาส ||  วา เก กะเล ยมั กา แฮ พาส ||๓||  ยา เก มสัตกั ลิเคโอ กรัมา ||  โซ ปัจยฺ ปัร แฮ คุร กี ซรันา ||  แกฮ้ตั 
นามเดว็ เอห์้ บีจาร ||  เอน็ เบถ็ ซนัโตห์ อุตโรห์  ปารฺ ||๔||๒||๘||  ซนัดา มรักา ยาย ปุกาเร ||  ปแร นฮี ฮมั ฮี ปัจ ห่าเร 
||  ราม กะแฮ กรั ตาล บยาแว จทัทีอา ซภัแภ บิกาเร ||๑||  ราม นามา ยบัโบ กแร ||  ฮิรแด ฮรั ญี โก ซิมรัน ตะแร ||๑|| 
รเฮา ||  บซุถ่า บสั กีนี ซภั ราเย บินตี กแร ปัทรานี ||  ปูต แปรลาด กะเฮอา นฮี มาแน เตน็ ตอ ออแร ธานี ||๒||  ดุสทฺ 
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สภา เมล็ มนัตรั อุปายอา   กรัแซ่ห์ ออตถฺ กะเนรี ||  เกร็ ตรั ยลั ยอุาลา แป๋ ราเคโอ รายา ราม มายอา เพรี ||๓||  กา้ด 
คะรัก กาล แป๋ โกเปโอ โม่ห์ บเตา โย โตเฮ ราแค ||  ปีต ปีตานบํรั ตริภวณั ตะณี ภํ้าภฺ ม่าเฮ ฮรั ป่าแค ||๔||  ฮรันาคสั 
เยน็ นะแค่ห์ บิดาเรโอ ซุรฺ นรั กีเอ สนาทา ||  แกห์้ นามเดว็ ฮมั นรัฮรั ติอ่าแวห์่ ราม อแป๋ ปัด ดาตา ||๕||๓||๙||   
สุลตาน ปูแช ซุน เบ นามา ||  เดโคห์ ราม ตุหม่าเร กามา ||๑||  นามา สุลตาเน   บาถิลา ||  เดโค เตรา ฮรั บีธลา ||๑|| 
รเฮา ||  บิสมิล กอู เดโฮ ยวีาย ||  นาตรั กรัดนั มาโร ธานยํ ||๒||  บาทซ่าห์ แอซี   เกว็ โฮย ||  บิสมิล กีอา นา ยแีว โกย 
||๓||  เมรา กีอา กะชู นา โฮย ||  กรั แฮ ราม โฮย แฮ โซย ||๔||  บาทซ่าห์ จะเรโอ อหงัการ ||  กจัยฺ หสัตี ดีโน จมัการ 
||๕||  รุดนั กแร นาเม กี มาย ||  โฉด ราม กี นา ปะแยห์่ คุดาย ||๖||  นา ฮอ เตรา ปูงกรา นา ตู เมรี มาย ||  เป็นดฺ ปแร 
ตอ ฮรั กนุ กาย ||๗||  กแร กะยนิดฺ ซุนดฺ กี โจท ||  นามา อุบแร ฮรั กี โอท ||๘||  กาย ีมุลลาน ํกแร่ห์ สลาม ||  เอน็ 
ฮินดู เมรา มะเลอา มาน ||๙||  บาทซ่าห์ เบนตี สุเน่ห์ ||    
     
 นาเม ซรั ป๋ัร โซนา   เล่โฮ ||๑o||  มาล เลว็ ตอ โดยกั ปะโร ||  ดีน โฉด ดุนีอา โก ปะโร ||๑๑||  ปาโวห์ เบรี ห่าโทห์ 
ตาล ||  นามา กาแว กนุ โคปาล ||๑๒||  กงัค ์ยมุน โย อุลที บแฮ ||  ตอ นามา ฮรั กรัตา รแฮ่ ||๑๓||  ซาต กะรี ยบั บีตี 
สุณี ||  อจัโยห์ นา อายโอ  ตริภวณั ตะณี ||๑๔||  ปาคนัตณั บาจยฺ บยายลา ||  กะรุร จะเรห์ โคบินดฺ อายลา  ||๑๕||    
อปัเน ปะกตั ปัร กี ปรัตปาล ||  กะรุร จะเรห์ อาเอ โคปาล ||๑๖||  กแฮ่ ตา ตะรัณ อิโกดี กะโร ||  กแฮ่ ตา เล กรั อูปัร 
ตะโร ||๑๗||  กแฮ่ ตา โมอี กอู เดว็ ยอีาย ||  ซภั โกอี เดแค ปะตีอาย ||๑๘||  นามา ปรัณแว เซลฺ มเซล ||  กอู ดุห่าอี 
บชัรา เมล ||๑๙||  ดูแถ่ห์ โดห์ ยบั มทักี ปะรี ||  เล บาทซ่าห์ เก อาเก ตะรี ||๒o||  บาทซ่าห์ แม่ฮลั แม่ห์ ยาย ||  ออฆทั 
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กี กทั ลากี อาย  ||๒๑||  กาย ีมุลลาน ํบินตี พรุมาย ||  บคัซี ฮินดู แม เตรี กาย ||๒๒||  นามา กะแฮ สุโนห์ บาทซ่าห์ ||  
เอห์้ กิช ปะตีอา มุแฉ่ห์ ดิคาย ||๒๓||  เอส็ ปะตีอา กา เอแ้ฮ ปัรวาน ||  สาจ ซีล จาโลห์ สุลตาน ||๒๔||  นามเดว็ ซภั 
รเฮอา สมาย ||  เมล็ ฮินดู ซภั นาเม แป้ห์ ยาย ||๒๕||  โย อบั กี บาร นา ยแีว กาย ||  ตา นามเดว กา ปะตีอา ยาย ||๒๖||  
นาเม กี กีรัต รฮี ซนัซาร ||  ปะกตั ยนาน ํเล อุถะเรอา ปารฺ ||๒๗||  สกลั กะเลส นินดกั เป่ยอา เคด ||  นาเม นาราเอน็ 
น่าฮี เปด ||๒๘||๑||๑o||   กัร๋ ๒ ||  โย คุรเทว ตา มิแล มุราร ||  โย คุรเทว ตา อุตแร ปารฺ ||  โย คุรเทว ตา แบกนุธฺ ตแร ||  
โย คุรเทว ตา ยวีตั มแร ||๑||  สตั สตั สัต สตั สตั คุรเทว ||  จู่ธ จู่ธ จู่ธ จู่ธ อาน ซภั เซว ||๑|| รเฮา ||  โย คุรเทว ตา นาม 
ดริราแว ||  โย คุรเทว นา แดห์้ ดิส ต่าแว ||  โย คุรเทว ปันจฺ เต ดูรฺ ||  โย คุรเทว นา มรัโบ จู๋ร ||๒||  โย คุรเทว ตา 
อมัฤต บานี ||  โย คุรเทว ตา อกทั กะห่านี ||  โย คุรเทว ตา อมัฤต เดห์้ ||  โย คุรเทว นาม ยปั เล่ห์ ||๓||  โย คุรเทว 
ปะหวนั ตแร ซู่แฉ่ ||  โย คุรเทว อูจ ปัด บูแฉ่ ||  โย คุรเทว ตา ศีสฺ        อกาซฺ ||  โย คุรเทว สดา ซาบาส ||๔||  โย 
คุรเทว สดา แบรากี ||  โย คุรเทว ปัร นินดา เตอากี ||    
     
 โย คุรเทว บุรา ปะลา เอก ||  โย คุรเทว ลิลาแท่ห์ เลค ||๕||  โย คุรเทว กั้นถฺ นฮี หิแร ||  โย คุรเทว เดหุรา พิแร ||  โย 
คุรเทว ตา ชาปัร ชาอี ||  โย คุรเทว เซฮจั นิกซาอี ||๖||  โย คุรเทว ตา อธัสธั นายอา ||  โย คุรเทว ตนั จกักรึ ลกายอา ||  
โย คุรเทว ตา ดุอาดสั เซวา ||  โย คุรเทว ซภัแภ บิค เมวา ||๗||  โย คุรเทว ตา ซนัซา ทูแท ||  โย คุรเทว ตา ยมั เต ชูแท 
||  โย คุรเทว ตา ป่อยลั ตแร ||  โย คุรเทว ตา ยนมั นา มแร ||๘||  โย คุรเทว อธัดสั บิวฮาร ||  โย คุรเทว อะธาราห์ ป๋ารฺ 
||  เบน็ คุรเทว อวรั นฮี ยาอี ||  นามเดว็ คุร กี ซรัณาอี ||๙||๑||๒||๑๑||     
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 แป่โร บาณี รวดิาส ญีโอ กี กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เบน็ เดเค อุปแย นฮี อาซา ||  โย ดีแซ โซ โฮย บินาซา ||  บะรัน แซ่ฮตั โย ยาแป นาม ||  โซ โยกี เกวลั เนห์กาม ||๑||  
ปัรแจ ราม รแว โย โกอี ||  ปารัส ปัรแซ ดุบิถา นา โฮอี ||๑|| รเฮา ||  โซ มุน มนั กี ดุบิถา คาย ||  เบน็ ดุอาเร ตแร โลก 
สมาย ||  มนั กา สุเผา ซภั โกอี กแร ||  กรัตา โฮย โซ อนัแป๋ รแฮ่ ||๒||  พลั การัน พลีู บนัราย ||  พลั ลากา ตบั พลู 
บิลาย ||  กิอาแน การัน กะรัม อภิอาส ||  กิอาน เป่ยอา แตห์้ กรัแม่ห์ นาซ ||๓||  กริต การัน ดตัถฺ มทัแท ซยัอาน ||  
ยวีตั มุกตั สดา นิรบาน ||  แกห์้ รวดิาส ปะรัม แบราก ||  ริแด ราม กี นา ยปัส อปาก ||๔||๑||   นามเดว ||  เอา    
กลนัดรั เกศวา ||  กรั อบัดาลี เปสวา || รเฮา ||  เยน็ อากาซ กแุลห์ ศิร กีนี กอแซ สปัต ปัยอาลา ||  จมรั โปส กา มนัดรั 
เตรา เอห์้  เบถ็ บเน กปุาลา ||๑||  ฉะปัน โกท กา เปฮนั เตรา โซแล่ห์ แซ่ฮสั อิยารา ||  ป๋ารฺ อะธาราห์ มุดกรั เตรา 
แซ่ห์นกั ซภั ซนัซารา ||๒||  เดฮี้ แม่ห์ยดั มนั มอลานา แซ่ฮจัยฺ นิวาจยฺ กยุาแร ||  บีบี กอลา โซ กาเอน็ เตรา นิรังการ 
อาเกแร  ||๓||  ปะกตั กะรัต เมเร ตาล ฉินาเอ เกห์้ แป้ห์ กะโร ปุการา ||  นาเม กา สุอามี อนัตรัยามี พิเร สกลั เบเดสวา 
||๔||๑||     
     
 ราก บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑   
 กัร๋ ๑ จอปะเด ดุตุเก    เอก โองการ สัต นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ม่าฮา ม่าห์ มุมารคี จเรอา สดา บซนัตฺ ||  ปัรพรั จิต สะมาล โซย สดา สดา โคบินดฺ ||๑||  โป่เลอา ห่อแม สุรัต วซิาร ||  
ห่อแม มาร บีจาร มนั คุณ เวจ็ คุณ แล ซาร ||๑|| รเฮา ||  กะรัม เปด ซาคา ฮรี ตะรัม พลุ พลั กิอาน ||  ปัต ปราปัต ชาว 
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กะหน่ี จูกา มนั อภิมาน ||๒||  อคี กดุรัต กนันี บาณี มุค อาคณั  สจั นาม ||  ปัต กา ตัน๋ ปูรา โฮอา ลากา แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน 
||๓||  ม่าฮา รุตี อาวณา เวโค่ห์ กะรัม กมาย ||  นานกั ฮเร นา ซูกะฮี เย คุรมุข รเฮ่ สมาย ||๔||๑||  แม่ห์ลา ๑ บซนัตฺ ||  
รุต อาอีเล  สรัส บซนัตฺ ม่าเฮ ||  รังค ์ราเต รแวห์่ เซ เตแร จาย ||  กิส ปูญ จราโว ลโก ปาย ||๑||  เตรา ดาซนั ดาซา 
กโฮ่ ราย ||  ญกัยวีนั ยกุตั นา มิแล กาย ||๑|| รเฮา ||  เตรี มูรัต เอกา บฮุต รูป ||  กิส ปูญ จราโว เดว็ ตู่ป ||  เตรา อนัตฺ นา 
ปายอา กฮ่า ปาย ||  เตรา ดาซนั ดาซา กโฮ่ ราย ||๒||  เตเร สธั ซมับตั ซภั ตีรทา ||  เตรา สจั นาม ปัรเมสฺรา ||  เตรี กตั 
เอากตั   นฮี ยาณีแอ ||  อณัยาณตั นาม วคาณีแอ ||๓||  นานกั เวจารา เกอา กะแฮ ||  ซภั โลก สล่าเฮ เอกแซ ||  ศิร 
นานกั โลกา ปาว แฮ ||  บลัฮารี เยา เยเต เตเร นาว แฮ ||๔||๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  โซยเน กา จอกา กนัจนั กอุาร ||  
รุเป กีอา การา บฮุต บิสทาร ||  กงักา กา อุดกั กรันเต กี อาก ||  กะรุรา คาณา ดุตถฺ เซ็ว กาด ||๑||  เร มนั เลแค กบัฮู นา 
ปาย ||    
     
 ยาม นา ป่ีแย สาจ นาย ||๑|| รเฮา ||  ดสั อธั ลีเค โฮแวห์่ ปาส ||  จาเร เบด มุคากรั ปาธ ||  ปุรบี นาแว วรันาน ํกี ดาต ||  
วรัต เนม กเร เดน็ ราต ||๒||  กาย ีมุลลาน ํโฮแวห์่ เซค ||  โยกี ยงักมั ปักเว เป๋ค ||  โก กิระฮี กรัมา กี ซัน่ถฺ ||  เบน็ บูเฉ่ 
ซภั ครีอสั บนัถฺ ||๓||  เยเต ญีอ ์ลิคี ศิร การ ||  กรัณี อูปัร โฮวกั ซาร ||  หุกมั กแร่ห์ มูรัค กาวาร ||  นานกั ซาเจ เก ซิพตั 
ปันด๋าร ||๔||๓||   บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ตียา ||  บสัตรึ อุตาร ดิกาํบรั โหก ||  ยทาถาร เกอา กมาแว โยก ||  มนั นิรมลั นฮี 
ดสัแว ดุอาร ||  ปะหราํ ปะหราํ อาแว   มูราห์ วาโร วาร ||๑||  เอก ติอ่าโวห์ มูรห์ มนา ||  ปารฺ อุตรั ยา่เฮ เอก็ คินาน ํ
||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต ซาสตรึ กแร่ห์ วเคอาณ ||  นาดี เบดี ปแร่ห์ ปุราณ ||  ปาคนัดฺ ดริสทฺ มนั กปัท กมาเฮ ||  เตน็ แก 
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รมยัอา เนร น่าเฮ ||๒||  เย โก แอซา      ซนัยฺมี โฮย ||  กริอา วเิซค ปูญา กเรย ์||  อนัตรั โลภ มนั บิเคอา ม่าเฮ ||  โอย 
นิรันยนั แกเซ ป้าเฮ ||๓||  กีตา โฮอา กเร เกอา โฮย ||  ยสิ โน อาป จลาเอ โซย ||  นะดรั กเร ตาน ํปะรัม จุกาเอ ||  
หุกแม บูแฉ่ ตาน ํซาจา ปาเอ ||๔||  ยสิ ญีโอ อนัตรั แมลา โฮย ||  ตีรัท ปะแว ดิซนัตรั โลย ||  นานกั มิลีแอ สตัคุร 
ซงัค ์||  ตอ เป่าวย์ลั เก ตูทสั บนัถฺ ||๕||๔||   บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  สกลั ปะหวนั เตรี มายอา โม่ห์ ||  แม อวรฺั นา ดีแซ 
สรับ   โตห์้ ||  ตู ซุรฺ นาทา เดวา เดว ||  ฮรั นาม มิแล คุร จรัน เซว ||๑||  เมเร ซุนดรั แกฮ้รั กมัภีร ลาล ||  คุรมุข ราม 
นาม กนุ กาเอ ตู อปัราํปัร สรับ   ปาล ||๑|| รเฮา ||  เบน็ ซ่าถ นา ปาอีแอ ฮรั กา ซงัค ์||  เบน็ คุร แมลฺ มลีน องัค ์||  เบน็ 
ฮรั นาม นา ซุถ โฮย ||  คุร สบดั สล่าเฮ สาจ โซย ||๒||  ยา โก ตู ราแค่ห์ รคนัฮาร ||  สัตคุรู   มิลาแวห์่ กแร่ห์ ซาร ||  
บิค ห่อแม มมัตา ปัรหะราย ||  ซภั ดูค บินาเซ ราม ราย ||๓||  อูตมั กตั เมต็ ฮรั กนุ สะรีร ||  คุรมตั ปรักเท ราม นาม 
ฮีร ||  เลว็ ลากี นาม ตจัยฺ ดูยา เป๋า ||  ยนั นานกั ฮรั คุร คุร มิเลา ||๔||๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  เมรี ซะคี สเฮลี สุโนห์ 
ป๋าย ||  เมรา เป็ร รีส่าลู ซงัค ์ซาย ||  โอห์้ อลคั นา ลคีแอ กโฮ่ กาย ||    
     
 คุร ซงัค ์ดิคายโอ ราม ราย ||๑||  เมล็ ซะคี สเฮลี ฮรั กนุ บเน ||  ฮรั ปรัภ ซงัค ์เคแล่ห์ วรั กามนั คุรมุข โคยตั มนั มเน 
||๑|| รเฮา ||  มนัมุคี ดุห่ากณั น่าเฮ เป๋ว ||  โอห์้ กทั กทั ราแว สรับ   เปรว ||  คุรมุข เทร็ จีแน ซงัค ์เดว็ ||  คุร นาม 
ดริรายอา ยปั ยเปว ||๒||  เบน็ คุร ปะกตั นา เป๋า โฮย ||  เบน็ คุร ซนัตฺ นา ซงัค ์เดย ์||  เบน็ คุร อนัถเล ตัน่ถฺ โรย ||  มนั 
คุรมุข นิรมลั มลั สบดั โคย ||๓||  คุร มนั มาเรโอ กรั ซนัโญก ||  แอห์้เน็ส ราเว ปะกตั โยก ||  คุร ซนัตฺ สภา ดุค มิแท 
โรค ||  ยนั นานกั ฮรั วรั แซ่ฮจัยฺ โยก ||๔||๖||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  อาเป   กดุรัต กเร ซาจยฺ ||  สจั อาป นิเบเร ราจยฺ 
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ราจยฺ ||  คุรมตั อูตมั ซงัค ์ซาท ||  ฮรั นาม ระส่าเอณ็ แซ่ฮจัยฺ อาท ||๑||  มตั บิสรัส เร มนั ราม โบลฺ ||  อปัราํปัร อะกมั 
อะโกจรั คุรมุข ฮรั อาป ตุลาเอ อตุล โตลฺ ||๑|| รเฮา ||  คุร จรัน สะเรแวห์่ คุรซิกข ์โตรฺ ||  คุร เซว ตเร ตจัยฺ เมรฺ โตรฺ ||  
นรั นินดกั โล่บี มนั กะโธรฺ ||  คุร เซว นา ป่าอี เซ โจร โจร ||๒||  คุร ตุธา บคัเซ ปะกตั เป๋า ||  คุร ตุแธ ปาอีแอ ฮรั 
แม่ฮลั เธา ||  ปัรฮรั นินดา ฮรั ปะกตั ยาก ||  ฮรั ปะกตั สุห่าว ี กะรัม ปาก ||๓||  คุร เมล มิลาแว กเร ดาต ||  คุรซิกข ์
เปอาเร ดินสั ราต ||  พลั นาม ปราปัต คุร ตุส เดย ์||  กโฮ่ นานกั ปาแวห์ วริะเล เกย ์||๔||๗||   บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ เอก็ 
ตุกา ||  ซาฮิบ ป่าแว เซวกั เซวา กแร ||  ยวีตั มแร ซภั กลุ อุถแร ||๑||  เตรี ปะกตั นา โชโด เกอา โก หะแซ ||  สาจ 
นาม เมแร ฮิรแด วสัแซ ||๑|| รเฮา ||  แยเซ มายอา โม่ห์ ปราณี กะลตั รแฮ่ ||  แตเซ ซนัตฺ ยนั ราม นาม รวตั รแฮ่ ||๒||  
แม มูรัค มุกตัถฺ อูปัร กแร่ห์ ดยัอา ||  ตอ ซรัณากตั รโฮ่ ปัยอา ||๓||  แกฮ้ตั นานกั ซนัซาร เก เน่ห์พลั กามา ||  คุร 
ประสาด โก ปาแว อมัฤต นามา ||๔||๘||     
 แม่ห์ลา ๑ บซนัตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซาล กราม บิป ปูญ มนาโวห์่ สุกริต ตุละซี มาลา ||  ราม นาม ยปั เบรา บานโํถ่ห์ ดยัอา กแร่ห์ ดยัอาลา ||๑||    
     
 กาเฮ กลัรา ซินโจห์ ยนมั กวาโวห์ ||  กาจี แด่ฮกั ดิวาล กาเฮ กจั ลาโวห์่ ||๑|| รเฮา ||  กรั ฮรัหทั มาล เทน็ดฺ ปโรโวห์่ 
เตส็ ป่ีตรั มนั โยโวห์ ||  อมัฤต ซินโจห์ ปะโรห์ เกอาเร ตอ มาลี เก โฮโวห์ ||๒||  กาม กโรถ โดย กแร่ห์ บโซเล 
โกโดห์ ตัร่ตี ป่าอี ||  เยว็ โกโดห์ เตว็ ตุมห์ ซุค ปาโวห์ กิรัต นา เมเทอา ยาอี ||๓||  บกเุล เต พนุ หนัสฺลา โฮแว เย ตู 
กแร่ห์ ดยัอาลา ||  ปรัณวตั นานกั ดาซนั ดาซา ดยัอา กแร่ห์ ดยัอาลา ||๔||๑||๙||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ฮินโดลฺ ||  ซาฮุรรี 
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วทั ซภั กิช ซ่าฉ่ี เปวกัแร ตัน๋ วเค ||  อาป กจุะย ีโดส นา เดอู ยาณา น่าฮี รัคเค ||๑||  เมเร ซาฮิบา ฮอ อาเป   ปะรัม 
ปุหล่าณี ||  อกัครั ลิเค เซอี กาวา อวรั นา ยาณา บาณี ||๑|| รเฮา ||  กั้ด กะซีดา แป้ห์แรห์ โจลี ตาน ํตุมห์ ยาโณห์ นารี ||  
เย กัร๋ ราแค่ห์ บุรา นา จาแคห์ โฮแวห์่ กนัตฺ เปอารี ||๒||  เย ตูน ํปเรอา ปันดิต บีนา โดย อกัครั โดย นาวา ||  ปรัณวตั 
นานกั เอก ลงัฆาเอ เย กรั สจั สมาวาน ํ||๓||๒||๑o||  บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ ||  รายา บาลกั นกัรี กาจี ดุสทา นาล 
เปอาโร ||  โดย มาอี โดย บาปา ปรีแอห์          ปันดิต กแร่ห์ บีจาโร ||๑||  สุอามี ปันดิตา ตุมห์ เดโฮ มตี ||  กิน เบถ็ 
ปาโว ปราณปะตี ||๑|| รเฮา ||  ป่ีตรั อคนั บนาสปัต มอลี ซากรั ปันแด ปายอา ||  จนัดฺ ซูรัจยฺ โดย กัร๋ ฮี ป่ีตรั แอซา      
กิอาน นา ปายอา ||๒||  ราม รวนัตา ยาณีแอ เอก็ มาอี โปคค ์กเรย ์||  ตา เก ลคณั ยาณีแอห์ คิมา ตัน๋ ซงักระเฮ ||๓||  
กะเฮอา สุแณห์ นา คายอา มาแน่ห์ ตินาห์ ฮี เซตี วาซา ||  ปรัณวตั นานกั ดาซนั ดาซา คิน โตลา คิน มาซา 
||๔||๓||๑๑||  บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ ||  ซาจา ซ่าห์ คุรู ซุคดาตา ฮรั เมเล ปุค กวาเอ ||  กรั กิรปา ฮรั ปะกตั ดริราเอ 
อนัเดน็ ฮรั คุณ กาเอ ||๑||  มตั ปู่ แลห์ เร มนั เจต ฮรี ||  เบน็ คุร มุกตั น่าฮี ตแร โลอี คุรมุข ปาอีแอ นาม ฮรี ||๑|| รเฮา ||  
เบน็ ปักตี นฮี สตัคุร ปาอีแอ เบน็ ป่ากา นฮี ปะกตั ฮรี ||  เบน็ ป่ากา สตัซงัค ์นา ปาอีแอ กะรัม มิแล ฮรั นาม ฮรี ||๒||  
กทั กทั กปัุต อุปาเอ เวแค ปัรกทั คุรมุข ซนัตฺ ยนา ||  ฮรั ฮรั กแร่ห์ โซ ฮรั รังค ์ป่ีเน ฮรั ยลั อมัฤต นาม มนา ||๓||    
     
 ยนิ โก ตะคตั มิแล วเดอาอี คุรมุข เซ ปัรถาน กีเอ ||  ปารัส เปท เป๋ย เซ ปารัส นานกั ฮรั คุร ซงัค ์ทีเอ ||๔||๔||๑๒||     
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ดุตุเก   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ม่าฮา รุตี แม่ห์ สดั บซนัตฺ ||  เยต็ ฮเรอา ซภั ญีอ ์ยนัตฺ ||  เกอา ฮอ อาคา กิรัม ยนัตฺ ||  เตรา กิแน นา ปายอา อาด อนัตฺ 
||๑||  แต ซาฮิบ กี กแร่ห์ เซว ||  ปะรัม ซุค ปาแวห์ อาตมั เดว ||๑|| รเฮา ||  กะรัม โฮแว ตาน ํเซวา กแร ||  คุร ปัรซาดี 
ยวีตั มแร ||  อนัเดน็ สาจ นาม อุจแร ||  เอน็ เบถ็ ปราณี ดุตรั ตแร ||๒||  บิค อมัฤต กรัตาร อุปาเอ ||  ซนัซาร บิรัค โก 
โดย พลั ลาเอ ||  อาเป   กรัตา กเร กราเอ ||  โย เตส็ ป่าแว ติแซ ควาเอ ||๓||  นานกั ยสิ โน นะดรั กเรย ์||  อมัฤต นาม 
อาเป   เดย ์||  บิเคอา กี บาสฺนา มแน่ห์ กเรย ์||  อปัณา ป่าณา อาป กเรย ์||๔||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ราเต สาจ ฮรั 
นาม นิฮาลา ||  ดยัอา กแร่ห์ ปรัภ ดีน ดยัอาลา ||  เตส็ เบน็ อวรฺั น่าฮี แม โกย ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราแค โซย ||๑||  คุร 
โคปาล เมแร มนั ป่าเอ ||  แร่ห์ นา สะโก ดรัซนั เดเค เบน็ แซ่ฮจัยฺ มิโล คุร เมล มิลาเอ ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มนั โล่บี โลภ 
ลุผา่นา ||  ราม บิซาร บฮุร ปัชตานา ||  บิชุรัต มิลาย คุร เซว รานเํก ||  ฮรั นาม ดีโอ มสัตกั วดัป่าเก ||๒||  ปอณ ปาณี 
กี เอห์้  เดห์้ สะรีรา  ||  ห่อแม โรค กะธนั ตนั ปีรา ||  คุรมุข ราม นาม ดารู คุณ กายอา ||  กรั กิรปา คุร โรค กวายอา 
||๓||  จาร นดีอา อคันี ตนั จาเร ||  ตริสนา ยลตั ยเล อหงักาเร  ||  คุร ราเค วดัป่ากี ตาเร ||  ยนั นานกั อุร ฮรั อมัฤต 
ต่าเร ||๔||๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ฮรั เซเว โซ ฮรั กา โลก ||  สาจ แซ่ฮจัยฺ กะเด นา โฮแว โศก ||  มนัมุค โมย น่าฮี ฮรั 
มนั ม่าเฮ ||  มรั มรั ยาํแมห์ ป๋ี มรั ยา่เฮ ||๑||  เซ ยนั ยเีว ยนิ ฮรั มนั ม่าเฮ ||  สาจ สะหม่าแล่ห์ สาจ สะมาเฮ ||๑|| รเฮา ||  
ฮรั นา เซแวห์่ เต ฮรั เต ดูรฺ ||  ดิซนัตรั ปะแวห์่ ศิร ปาแวห์ ตู๋ร ||  ฮรั อาเป   ยนั ลีเอ ลาย ||  เตน็ สดา ซุค แฮ เตล็ นา 
ตะมาย ||๒||    
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 นะดรั กเร จูแก อภิมาน ||  ซาจี ดรักา้ห์ ปาแว มาน ||  ฮรั ญีโอ เวแค สดั ฮยรู ||  คุร แก สบดั รเฮอา ป่ัรปูร ||๓||  ญีอ ์
ยนัตฺ กี กเร ปรัตปาล ||  คุร ปัรซาดี สดั สะหมาลฺ ||  ดรั ซาแจ ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย ||  นานกั นาม วดาอี ปาย ||๔||๓||  
บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓||  อนัตรั ปูญา มนั เต โฮย ||  เอโก เวแค ออร นา โกย ||  ดูแย โลกี บฮุต ดุค ปายอา ||  สตัคุร แมโน 
เอก ดิคายอา ||๑||  เมรา ปรัภ มอเลอา สดั บซนัตฺ ||  เอห์้ มนั มอเลอา กาย คุณ โคบินดฺ ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูโช่ห์ ตุมห์ 
กแร่ห์ บีจาร ||  ตาน ํปรัภ ซาเจ ลแก เปอาร ||  อาป โฉด โฮเอ ดาซตั ป๋าย ||  ตอ ญกัยวีนั วสัแซ มนั อาย  ||๒||  ปะกตั 
กเร สดั เวแค ฮยรู ||  เมรา ปรัภ สดั รเฮอา ป่ัรปูร ||  เอส็ ปักตี กา โกอี ยาแณ เป๋ว ||  ซภั เมรา ปรัภ อาตมั เดว็ ||๓||  
อาเป   สตัคุร เมล มิลาเอ ||  ญกัยวีนั เซ็ว อาป จิต ลาเอ ||  มนั ตนั ฮเรอา แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ ||  นานกั นาม รเฮ่ เลว็ ลาเอ 
||๔||๔||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ปะกตั วชลั ฮรั วสัแซ มนั อาย  ||  คุร กิรปา เต แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ปะกตั กเร วโิจห์ อาป 
โคย ||  ตดั ฮี สาจ มิลาวา โฮย ||๑||  ปะกตั โซ่แฮ สดา ฮรั ปรัภ ดุอาร ||  คุร แก เหต ซาแจ เปรม เปอาร ||๑|| รเฮา ||  
ปะกตั กเร โซ ยนั นิรมลั โฮย ||  คุร สับดี วโิจห์ ห่อแม โคย ||  ฮรั ญีโอ อาป วสัแซ มนั อาย  ||  สดา ซานตฺํ ซุค 
แซ่ฮจัยฺ สมาย ||๒||  สาจ รัตเต เตน็ สดั บซนัตฺ ||  มนั ตนั ฮเรอา เราว ์คุณ คุวนิดฺ ||  เบน็ นาแว ซูกา ซนัซาร ||  อคนั 
ตริสนา ยแล วาโร วาร ||๓||  โซอี กเร เย ฮรั ญีโอ ป่าแว ||  สดา ซุค สะรีร ป่าแณ จิต ลาแว ||  อปัณา ปรัภ เซเว 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  นานกั นาม วสัแซ มนั อาย  ||๔||๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  มายอา โม่ห์ สบดั ยลาเอ ||  มนั ตนั ฮเรอา 
สตัคุร ป่าเอ ||  สพัเลโอ บิรัค ฮรั แก ดุอาร ||  ซาจี บาณี นาม เปอาร ||๑||  เอ มนั ฮเรอา แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  สจั พลั ลาแก 
สตัคุร ป๋าย ||๑|| รเฮา ||  อาเป   เนแร อาเป   ดูรฺ ||  คุร แก สบดั เวแค สดั ฮยรู ||  ชาว กะหน่ี พลีู บนัราย ||  คุรมุข 
บิกแซ แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||๒||  อนัเดน็ กีรตนั กแร่ห์ เดน็ ราต ||  สตัคุร กวาอี วโิจห์ ยธฺู ปะหรานตฺ ||    
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 ปัรปันจฺ เวค รเฮอา วสิมาด ||  คุรมุข ปาอีแอ นาม ประสาด ||๓||  อาเป   กรัตา ซภั รัส โปคค ์||  โย กิช กเร โซอี ปัร 
โหก ||  วดัดา ดาตา เตล็ นา ตะมาย ||  นานกั มิลีแอ สบดั กมาย ||๔||๖||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ปูแร ปาก สจั การ 
กมาแว ||  เอโก เจแต เพร็ โยน นา อาแว   ||  สพลั ยนมั เอส็ ญกั แม่ห์ อายอา  ||  สาจ นาม แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||๑||  
คุรมุข การ กแร่ห์ เลว็ ลาย ||  ฮรั นาม เซโวห์่ วโิจห์ อาป กวาย ||๑|| รเฮา ||  เตส็ ยนั กี แฮ ซาจี บาณี ||  คุร แก สบดั 
ญกั ม่าเฮ สมาณี  ||  จะโฮ่ ยกุ ปัสรี ซาจี โซย ||  นาม รัตตา ยนั ปัรกทั โฮย ||๒||  เอก็ ซาแจ สบดั รเฮ่ เลว็ ลาย ||  เซ 
ยนั ซาเจ ซาแจ ป๋าย ||  สาจ ติอ๋าเอน็ เดค ฮยรู ||  ซนัตฺ ยนา กี ปัก ปังกจัยฺ ตู๋ร ||๓||  เอโก กรัตา อวรฺั นา โกย ||  คุร 
สบัดี เมลาวา โฮย ||  เยน็ สจั เซเวอา เตน็ รัส ปายอา ||  นานกั แซ่ห์เย  นาม สมายอา ||๔||๗||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
ปะกตั กแร่ห์ ยนั เดค ฮยรู ||  ซนัตฺ ยนา กี ปัก ปังกจัยฺ ตู๋ร ||  ฮรั เซตี สดั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  ปูแร สตัคุร ดีอา บุฉ่าย ||๑||  
ดาซา กา ดาส วริะลา โกอี โฮย ||  อูตมั ปัดว ีปาแว โซย ||๑|| รเฮา ||  เอโก เซโวห์่ อวรฺั นา โกย ||  เยต็ เซเวแอ สดา 
ซุค โฮย ||  นา โอห์้ มแร นา อาแว   ยาย ||  เตส็ เบน็ อวรฺั เซว ีเกว็ มาย ||๒||  เซ ยนั ซาเจ ยนีิ สาจ ปะชาเณอา ||  อาป 
มาร แซ่ห์เย  นาม สมาเณอา ||  คุรมุข นาม ปราปัต โฮย ||  มนั นิรมลั นิรมลั สัจ โซย ||๓||  เยน็ กิอาน กีอา เตส็ ฮรั ตู 
ยาณ ||  สาจ สบดั ปรัภ เอก สิญาณ ||  ฮรั รัส จาแค ตาน ํซุถ โฮย ||  นานกั นาม รัตเต สจั โซย ||๔||๘||  บซนัตฺ 
แม่ห์ลา ๓ ||  นาม รัตเต กลุาน ํกา กแร่ห์ อุถาร ||  ซาจี บาณี นาม เปอาร ||  มนัมุค ปู่ เล กาเฮ อาเอ ||  นาโม่ห์ ปู่ เล 
ยนมั กวาเอ ||๑||  ยวีตั มแร มรั มรัณ สวาแร ||  คุร แก สบดั สาจ อุร ต่าแร ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข สจั โป่ยนั ปวติ สะรีรา  
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||  มนั นิรมลั สดั คุณี กะฮีรา ||  ยาํแม มแร นา อาแว   ยาย ||  คุร ปัรซาดี สาจ สมาย ||๒||  ซาจา เซโวห์่ สาจ ปะชาแณ 
||  คุร แก สบดั ฮรั ดรั นีซาแณ ||    
     
 ดรั ซาแจ สจั โซ่ภา โฮย ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาแว โซย ||๓||  อาป อปุ๋ล  สจัจา สจั โซย ||  โฮรฺ ซภั ปู่ แลห์ ดูแย ปัต โคย 
||  ซาจา เซโวห์่ ซาจี บาณี ||  นานกั นาเม สาจ สมาณี  ||๔||๙||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เบน็ กรัมา ซภั ปะรัม ปุหล่าอี ||  
มายอา โม่ห์ บฮุต ดุค ปาอี ||  มนัมุค อนัเถ่ ธอรฺ นา ปาอี ||  บิสทา กา กีรา บิสทา ม่าเฮ สมาอี ||๑||  หุกมั มนัเน โซ ยนั 
ปัรวาณ ||  คุร แก สบดั นาม นีซาณ ||๑|| รเฮา ||  สาจ รัตเต ยนิาห์ ตุ๋ร เลค็ ปายอา ||  ฮรั กา นาม สดา มนั ป่ายอา ||  
สตัคุร กี บาณี สดา ซุค โฮย ||  โยตี โยต มิลาเอ โซย ||๒||  เอก นาม ตาเร ซนัซาร ||  คุร ปัรซาดี นาม เปอาร ||  เบน็ 
นาแม มุกตั กิแน นา ปาอี ||  ปูเร คุร เต นาม ปัลแล ปาอี ||๓||  โซ บูแฉ่ ยสิ อาป บุฉ่าเอ ||  สตัคุร เซวา นาม ดริหร่าเอ 
||  ยนิ เอก็ ยาตา เซ ยนั ปัรวาณ ||  นานกั นาม รัตเต ดรั นีซาณ ||๔||๑o||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  กริปา กเร สตัคุรู   
มิลาเอ ||  อาเป   อาป วสัแซ มนั อาเอ ||  เน่ห์จลั มตั สดา มนั ต๋ีรฺ ||  ฮรั คุณ กาแว คุณี กะฮีร ||๑||  นาโม่ห์ ปู่ เล มแร่ห์ 
บิค คาย ||  บริทา ยนมั เพร็ อาแวห์่ ยาย ||๑|| รเฮา ||  บโฮ่ เป๋ค กแร่ห์ มนั ซานตฺํ นา โฮย ||  บโฮ่ อภิมาน อปัณี ปัต 
โคย ||  เซ วดัป่ากี ยนิ สบดั ปะชาเณอา ||  บา้ฮรั ยาดา กัร๋ แม่ห์ อาเณอา ||๒||  กัร๋ แม่ห์ วสัตฺ อะกมั อปารา ||  คุรมตั 
โคแยห์ สบดั บีจารา ||  นาม เนาว ์เน็ถ ปาอี กัร๋ ฮี ม่าเฮ ||  สดา รังค ์ราเต สจั สะมาเฮ ||๓||  อาป กเร กิช กะรัณ นา 
ยาย ||  อาเป   ป่าแว เลย มิลาย ||  เตส็ เต เนแร น่าฮี โก ดูรฺ ||  นานกั นาม รเฮอา ป่ัรปูร ||๔||๑๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  
คุร สบัดี ฮรั เจต สุผาย ||  ราม นาม รัส รแฮ่ อะขาย ||  โกท โกทนัตรั เก ปาป ยลั ยา่เฮ ||  ยวีตั มแร่ห์ ฮรั นาม สะมาเฮ 
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||๑||  ฮรั กี ดาต ฮรั ญีโอ ยาแณ ||  คุร แก สบดั เอห์้ มนั มอเลอา ฮรั คุณดาตา นาม วคาแณ ||๑|| รเฮา ||  ปักแว เวส 
ปะหราํ มุกตั นา โฮย ||  บโฮ่ ซนัยมั ซานตฺํ นา ปาแว โกย ||  คุรมตั นาม ปราปัต โฮย ||  วดัป่ากี ฮรั ปาแว โซย ||๒||  
กลั แม่ห์ ราม นาม วเดอาอี ||    
     
 คุร ปูเร เต ปายอา ยาอี ||  นาม รัตเต สดา ซุค ปาอี ||  เบน็ นาแม ห่อแม ยลั ยาอี ||๓||  วดัป่ากี ฮรั นาม บีจารา ||  ชูแท 
ราม นาม ดุค ซารา ||  ฮิรแด วสัเซอา โซ บา้ฮรั ปาซารา ||  นานกั ยาแณ ซภั อุปาวณัฮารา  ||๔||๑๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา 
๓ เอก็ ตุเก ||  เตรา กีอา กิรัม ยนัตฺ ||  เดห์้ ตา ยาปี อาด มนัตฺ ||๑||  คุณ อาค วจีารี เมรี มาย ||  ฮรั ยปั ฮรั แก ลโก ปาย 
||๑|| รเฮา ||  คุร ปัรสาด ลาเก นาม สุอาด ||  กาเฮ ยนมั กวาโวห์ แวรฺ วาด ||๒||  คุร กิรปา กีนีห์ จูกา อภิมาน ||  แซ่ฮจัยฺ 
ป๋าย ปายอา ฮรั นาม ||๓||  อูตมั อูจา สบดั กาม ||  นานกั วคาแณ สาจ นาม ||๔||๑||๑๓||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  บนสัปัต 
มอลี จเรอา บซนัตฺ ||  เอห์้ มนั มอเลอา สตัคุรู   ซงัค ์||๑||  ตุมห์ สาจ ติอ่าโวห์ มุกตัถฺ มนา ||  ตาน ํซุค ปาโวห์ เมเร 
มนา ||๑|| รเฮา ||  เอต็ มนั มอเลแอ เป่ยอา อนนัดฺ ||  อมัฤต พลั ปายอา นาม โคบินดฺ ||๒||  เอโก เอก ซภั อาค วคาแณ 
||  หุกมั บูแฉ่ ตาน ํเอโก ยาแณ ||๓||  แกฮ้ตั นานกั ห่อแม กะแฮ นา โกย ||  อาคณั  เวคณั ซภั ซาฮิบ เต โฮย 
||๔||๒||๑๔||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  ซภั ยกุ เตเร กีเต โฮเอ ||  สตัคุร เป่แท มตั บุตถฺ โฮเอ ||๑||  ฮรั ญีโอ อาเป   แล่ห์ 
มิลาย ||  คุร แก สบดั สจั นาม สมาย ||๑|| รเฮา ||  มนั บซนัตฺ ฮเร ซภั โลย ||  พแลห์ พลีุแอห์ ราม นาม ซุค โฮย ||๒||  
สดา บซนัตฺ คุร สบดั วจีาเร ||  ราม นาม ราแค อุร ต่าเร ||๓||  มนั บซนัตฺ ตนั มนั ฮเรอา โฮย ||  นานกั เอห์้ ตนั บิรัค 
ราม นาม พลั ปาเอ โซย ||๔||๓||๑๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  เตน็ห์ บซนัตฺ โย ฮรั คุณ กาย ||  ปูแร ปาก ฮรั ปะกตั กราย 
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||๑||  เอส็ มนั โก บซนัตฺ กี ลแก นา โซย ||  เอห์้ มนั ยเลอา ดูแย โดย ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มนั ตัน่แถ่ บานถ่ํา กะรัม กมาย 
||  มายอา มูธา สดา บิลลาย ||๒||  เอห์้ มนั ชูแท ยาน ํสตัคุร เป่แท ||  ยมั กาล กี เพร็ อาแว   นา เพแท ||๓||  เอห์้ มนั 
ชูทา คุร ลีอา ฉะดาย ||  นานกั มายอา โม่ห์ สบดั ยลาย ||๔||๔||๑๖||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๓ ||  บซนัตฺ จเรอา พลีู บนัราย ||  
เอห์้  ญีอ ์ยนัตฺ พแูล่ห์ ฮรั จิต ลาย ||๑||    
     
 เอน็ เบถ็ เอห์้ มนั ฮเรอา โฮย ||  ฮรั ฮรั นาม ยแป เดน็ ราตี คุรมุข ห่อแม กั้ดแด โต๋ย ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร บาณี สบดั 
สุณาเอ ||  เอห์้ ญกั ฮเรอา สตัคุร ป่าเอ ||๒||  พลั พลู ลาเก ยาน ํอาเป   ลาเอ ||  มูล ลแก ตาน ํสตัคุร ปาเอ ||๓||  อาป 
บซนัตฺ ยกตั ซภั วารี ||  นานกั ปูแร ปาก ปะกตั นิราลี ||๔||๕||๑๗||     
บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร กี บาณี วโิทห์ วาเรอา ป่าอี คุร สบดั วโิทห์ บลั ยาอี ||  คุร ซาล่าฮี สดั อปัณา ป่าอี คุร จรัณี จิต ลาอี ||๑||  เมเร มนั 
ราม นาม จิต ลาย ||  มนั ตนั เตรา ฮเรอา โฮแว เอก็ ฮรั นามา พลั ปาย ||๑|| รเฮา ||  คุร ราเค เซ อุบเร ป่าอี ฮรั รัส 
อมัฤต ปีอาย ||  วโิจห์ ห่อแม ดุค อุธ เกยอา ป่าอี ซุค วธุา มนั อาย  ||๒||  ตุ๋ร อาเป   ยนิาห์ โน บคัสิโอน ป่าอี สบัเด 
เลยอนั มิลาย ||  ตู๋ร ตินาห์ กี อะกลีุแอ ป่าอี สตัซงัคตั เมล มิลาย ||๓||  อาป กราเอ กเร อาป ป่าอี เยน็ ฮเรอา กีอา ซภั 
โกย ||  นานกั มนั ตนั ซุค สดั วสัแซ ป่าอี สบดั มิลาวา โฮย ||๔||๑||๑๘||๑๒||๑๘||๓o||     
 ราก บซนัตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก็ ตุเก    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เยว็ ปัสรี ซูรัจยฺ กิรัณ โยต ||  เตว็ กทั กทั รมยัอา โอต โปต ||๑||  เอโก ฮรั รเวอา สรับ ทาย ||  คุร สับดี มิลีแอ เมรี 
มาย ||๑|| รเฮา ||  กทั กทั อนัตรั เอโก ฮรั โซย ||  คุร มิเลแอ เอก็ ประกทั โฮย ||๒||  เอโก เอก รเฮอา ป่ัรปูร ||  ซากตั 
นรั โล่บี ยาแณห์ ดูรฺ ||๓||  เอโก เอก วรัแต ฮรั โลย ||  นานกั ฮรั เอโก กเร โซ โฮย ||๔||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๔ ||  แรณ 
ดินสั โดย สะเด เปย ||  มนั ฮรั ซิมโร่ห์ อนัตฺ สดา รัค เลย ||๑||  ฮรั ฮรั เจต สดา มนั เมเร ||  ซภั อาลซั ดูค ป๋ันยฺ ปรัภ 
ปายอา คุรมตั กาโวห์่ คุณ ปรัภ เกเร ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค เพร็ เพร็ ห่อแม โมย ||    
     
 กาล แดต ซงัข่าเร ยมั ปุร เกย ||๒||  คุรมุข ฮรั ฮรั ฮรั เลว็ ลาเก ||  ยนมั มรัณ โดอู ดุค ป่าเก ||๓||  ปะกตั ยนา โก ฮรั 
กิรปา ต่ารี ||  คุร นานกั ตุธา มิเลอา บนัวารี ||๔||๒||     
 บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราม นาม รตนั โกธรี กรั มนัดรั เอก ลุกานี ||  สตัคุร มิแล ตา โคยแีอ เมล็ โยตี โยต สมานี ||๑||  มาโถ่ ซาถู่   ยนั เดโฮ 
มิลาย ||  เดคตั ดะรัส ปาป ซภั นาแซ่ห์ ปวติตรึ ปะรัม ปัด ปาย ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ โจร เมล็ ลาเก นกัรีอา ราม นาม ตัน๋ 
หิเรอา ||  คุรมตั โคจฺย ปะเร ตบั ปักเร ตัน๋ ซาบตั ราส อุบเรอา ||๒||  ปาคนัดฺ ปะรัม อุปาว  กรั ทาเก ริด อนัตรั มายอา 
มายอา ||  ซาถู่   ปุรัค ปุรัคปัต ปายอา อเกอาน อนัเถรฺ  กวายอา ||๓||  ญกนันาท ญกัดีส กซุาอี กรั กิรปา ซ่าถ   มิลาแว 
||  นานกั ซานตฺํ โฮแว มนั อนัตรั เน็ต ฮิรแด ฮรั คุณ กาแว ||๔||๑||๓||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๔ ฮินโดลฺ ||  ตุมห์ วดั ปุรัค วดั 
อะกมั กซุาอี ฮมั กีเร กิรัม ตุมนัเช ||  ฮรั ดีน ดยัอาล กแร่ห์ ปรัภ กิรปา คุร สตัคุร จรัณ ฮมั บนัเช ||๑||  โคบินดฺ ญีโอ 
สตัซงัคตั เมล กรั กริปเช ||  ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ มลั ปะเรอา เมล็ ซงัคตั กรั ปรัภ ฮนัเช ||๑|| รเฮา ||  ตุมห์รา ยนั ยาต 
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อวยิาตา ฮรั ยปัเปโอ ปะติต ปวเีช ||  ฮรั กีโอ สกลั ปะหวนั เต อูปัร ฮรั โซ่ภา ฮรั ปรัภ ดินเช ||๒||  ยาต อะยาต โกอี 
ปรัภ ติอ่าแว ซภั ปูเร มานสั ตินเช ||  เซ ตัน๋ วดัเด วดั ปูเร ฮรั ยนั ยนิห์ ฮรั ต่าเรโอ ฮรั อุรเช ||๓||  ฮมั ด่ีเด ด๋ีม บฮุต 
อตั ป่ารี ฮรั ต๋าร กริปา ปรัภ มิลเช ||  ยนั นานกั คุร ปายอา ฮรั ตูเธ ฮมั กีเอ ปะติต ปวเีช ||๔||๒||๔||  บซนัตฺ ฮินโดลฺ 
แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา เอก็ คิน มนูอา แร่ห์ นา สะแก  เน็ต ฮรั ฮรั นาม รัส ก้ีเถ่ ||  เยว็ บาริก รสกั ปะเรโอ ทนั มาตา ทนั 
กา้เด บิลลั บิลีเถ่ ||๑||  โคบินดฺ ญีโอ เมเร มนั ตนั นาม ฮรั บีเถ่ ||  วดัแด ปาก คุร สตัคุร ปายอา เวจ็ กายอา นะกรั ฮรั 
ซ่ีเถ่    ||๑|| รเฮา ||    
     
 ยนั เก ซาส ซาส แฮ เยเต ฮรั บิแร่ห์ ประภู ฮรั บีเถ่ ||  เยว็ ยลั กมลั ปรีต อตั ป่ารี เบน็ ยลั เดเค สุกล่ีเถ่           ||๒||  ยนั 
ยปัเปโอ นาม นิรันยนั นรัฮรั อุปเดส คุรู ฮรั ปรีเถ่ ||  ยนมั ยนมั กี ห่อแม มลั นิกซี ฮรั อมัฤต ฮรั ยลั นีเถ่ ||๓||  ฮมัเร 
กะรัม นา บิจโร่ห์ ธากรุ ตุมห์ แปจยฺ รัคโคห์ อปันีเถ่ ||  ฮรั ป่าแว ซุณ      บิโน เบนตี ยนั นานกั สรัณ ปวเีถ่ 
||๔||๓||๕||  บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ ||  มนั คิน คิน ปะรัม ปะรัม บโฮ่ ต่าแว เตล็ กัร๋ นฮี วาซา ปาอีแอ ||  คุร องักสั 
สบดั ดารู ศิร ต่าเรโอ กัร๋ มนัดรั อาณ วซาอีแอ ||๑||  โคบินดฺ ญีโอ สตัซงัคตั เมล ฮรั ติอ๋าอีแอ ||  ห่อแม โรค เกยอา 
ซุค ปายอา ฮรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ รตนั ลาล บโฮ่ มาณกั ลาเด มนั ประเมอา แล่ห์ นา สกาอีแอ ||  
เยว็ โอดา กปู โกฮจัยฺ คิน กา้แด เตว็ สตัคุร วสัตฺ ลฮาอีแอ ||๒||  ยนิ แอซา      สตัคุร ซ่าถ   นา ปายอา เต ตริก ตริก 
นรั ยวีาอีแอ ||  ยนมั ปะดารัท ปุน พลั ปายอา กอดี บดัแล ยาอีแอ ||๓||  มะถู่ซูดนั ฮรั ต๋าร ปรัภ กิรปา กรั กิรปา คุรู 
มิลาอีแอ ||  ยนั นานกั นิรบาณ ปัด ปายอา เมล็ ซาถู่   ฮรั คุณ กาอีแอ ||๔||๔||๖||  บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ ||  อาวณั 
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ยาณ เป่ยอา ดุค บิเคอา เดห์้ มนัมุค ซุนญี ซุนญึ ||  ราม นาม คิน ปัล นฮี เจเตอา ยมั ปักเร กาล สลุนญ ||๑||  โคบินดฺ 
ญีโอ บิค ห่อแม มมัตา มุนญึ ||  สัตซงัคตั คุร กี ฮรั เปอารี เมล็ ซงัคตั ฮรั รัส ปุ๋นญึ ||๑|| รเฮา ||  สตัซงัคตั ซ่าถ ดยัอา 
กรั เมโล่ห์ ซรัณากตั ซาถู่   ปันญึ ||  ฮมั ดุบเด ปาทรั กา้ด เล่โฮ ปรัภ ตุมห์ ดีน ดยัอาล ดุค ป๋ันญึ ||๒||  ฮรั อุสตตั 
ต่าโรห์ ริด อนัตรั สุอามี สตัซงัคตั เมล็ บุตถฺ ลนัญึ ||  ฮรั นาแม ฮมั ปรีต ลกานี ฮมั ฮรั วโิทห์ กุ๋ม วนัญึ ||๓||  ยนั เก 
ปูร มโนรัท ฮรั ปรัภ ฮรั นาม เดโวห์ ฮรั ลนัญึ ||  ยนั นานกั มนั ตนั อนดฺั เป่ยอา แฮ คุร มนัตรึ ดีโอ ฮรั ป๋ันญึ 
||๔||๕||๗||๑๒||๑๘||๗||๓๗||     
     
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุตุเก   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร เซโว กรั นมสัการ ||  อาจยฺ  ฮมาแร มงัคลัจาร ||  อาจยฺ  ฮมาแร มฮ่า อนนัดฺ ||  จินตฺ ลที เป่เท โคบินดฺ ||๑||  อาจยฺ  
ฮมาแร กแร่ห์ บซนัตฺ ||  กนุ กาเอ ปรัภ ตุมห์ เบอนัตฺ ||๑|| รเฮา ||  อาจยฺ  ฮมาแร บเน พาก ||  ปรัภ ซงักี เมล็ เคลนั ลาก 
||  โห่ลี กีนี ซนัตฺ เซว ||  รังค ์ลากา อตั ลาล เดว ||๒||  มนั ตนั มอเลโอ อตั อนูป ||  ซูแก น่าฮี ชาว ตู่ป ||  สกัลี รูตี 
ฮเรอา โฮย ||  สัด บซนัตฺ คุร มิเล เดว ||๓||  บิรัค ยมัเมโอ แฮ ปารยาต ||  พลู ลเก พลั รตนั ป๋านตฺ ||  ตริปัต  อะข่าเน 
ฮรั คุแณห์ กาย ||  ยนั นานกั ฮรั ฮรั ฮรั ติอ๋าย ||๔||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  หทัวาณี ตัน๋ มาล หาท กีต ||  ยอูารี ยเูอ 
ม่าเฮ จีต ||  อมัลี ยแีว อะมลั คาย ||  เตว็ ฮรั ยนั ยแีว ฮรั ติอ๋าย ||๑||  อปัแน รังค ์ซภั โก รแจ ||  เยต็ ปรัภ ลายอา เตต็ 
เตต็ ลแก ||๑|| รเฮา ||  เมฆ สแม โมรฺ นิรัตการ ||  จนัดฺ เดค บิกแซ่ห์ กอลาร ||  มาตา บาริก เดค อนนัดฺ ||  เตว็ ฮรั ยนั 
ยแีวห์ ยปั โคบินดฺ ||๒||  ซิงห์ รุแจ สดั โป่ยนั มาส ||  รัณ เดค ซูเร จิต อุลาส ||  กิรปัน โก อตั ตัน๋ เปอาร ||  ฮรั ยนั โก 
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ฮรั ฮรั อาถารฺ ||๓||  สรับ   รังค ์เอก็ รังค ์ม่าเฮ ||  สรับ   ซุคา ซุค ฮรั แก นาย ||  ติแซห์ ปราปัต เอห์้ นิถาน ||  นานกั คุร 
ยสิ กเร ดาน ||๔||๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ บซนัตฺ ยสิ ปรัภ กริปาล ||  เตส็ บซนัตฺ ยสิ คุร ดยัอาล ||  มงัคลั เตส็ 
แก ยสิ เอก กาม ||  เตส็ สดั บซนัตฺ ยสิ ริแด นาม ||๑||  กแร่ห์ ตา เก บซนัตฺ กะนี ||  ยา แก กีรตนั ฮรั ตุนี ||๑|| รเฮา ||  
ปรีต ปารบรัมห์ มอล มนา ||  กิอาน กมาอีแอ ปูช ยนาน ํ||  โซ ตปัสซี ยสิ ซ่าถซงัค ์||  สดั ติอ่านี ยสิ คุแรห์ รังค ์||๒||  
เซ นิรภอ ยนิห์ ป๋อ ปัยอา ||  โซ ซุคีอา ยสิ ปะหรํา เกยอา ||  โซ อิกานตีํ ยสิ ริดา ทาย ||  โซอี เน่ห์จลั สาจ ธาย ||๓||  
เอกา โคแย เอก ปรีต ||  ดรัซนั ปัรซนั ฮีต จีต ||  ฮรั รังค ์รังกา แซ่ฮจัยฺ มาณ ||  นานกั ดาส เตส็ ยนั กรุบาณ ||๔||๓||    
     
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ปราณ ตุมห์ เป็นดฺ ดีนห์ ||  มุกตัถฺ ซุนดรั ต๋าร โยต กีนห์ ||  ซภั ยาเจก็ ปรัภ ตุมห์ ดยัอาล ||  
นาม ยปัต โฮวตั นิฮาล ||๑||  เมเร ปรีตมั การัณ กรัณ โยก ||  ฮอ ปาโว ตุม เต สกลั โทก ||๑|| รเฮา ||  นาม ยปัต โฮวตั 
อุถาร ||  นาม ยปัต ซุค แซ่ฮจัยฺ ซาร ||  นาม ยปัต ปัต โซ่ภา โฮย ||  นาม ยปัต บิฆนั น่าฮี โกย ||๒||  ยา การัณ เอห์้  
ดุลบัภ ์เดห์้ ||  โซ โบลฺ เมเร ประภู เดห์้ ||  ซ่าถซงัคตั แม่ห์ เอห์้ บิสราม ||  สดา ริแด ยปี ปรัภ เตโร นาม ||๓||  ตุจฉฺ 
เบน็ ดูยา โกย น่าเฮ ||  ซภั เตโร เคลฺ ตุจฉฺ แม่ห์ สะมาเฮ ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราค เล ||  ซุค นานกั ปูรา คุร มิเล ||๔||๔||  
บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ปรีตมั เมแร ซงัค ์ราย ||  ยแิซห์ เดค ฮอ ยวีา มาย ||  ยา แก ซิมรัน ดุค นา โฮย ||  กรั ดยัอา 
มิลาโวห์่ ติแซห์ โม่ห์ ||๑||  เมเร ปรีตมั ปราน อถารฺ มนั ||  ญีโอ ปราน ซภั เตโร ตัน๋ ||๑|| รเฮา ||  ยา โก โคแยห์ ซุรฺ 
นรั เดว ||  มุน ยนั เซค นา ลแฮ เป๋ว ||  ยา กี กตั เมต็ กฮี นา ยาย ||  กทั กทั กทั กทั รเฮอา สมาย ||๒||  ยา เก ปะกตั 
อานนัดฺ แม ||  ยา เก ปะกตั โก น่าฮี แค ||  ยา เก ปะกตั โก น่าฮี แป๋ ||  ยา เก ปะกตั โก สดา แย ||๓||  กอน อุปมา เตรี 
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กฮี ยาย ||  ซุคดาตา ปรัภ รเฮโอ สมาย ||  นานกั ยาแจ เอก ดาน ||  กรั กิรปา โม่ห์ เดโฮ นาม ||๔||๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา 
๕ ||  เมล็ ปาณี เยว็ ฮเร บูท ||  ซ่าถซงัคตั เตว็ ห่อแม ชูท ||  แยซี ดาเซ ต๋ีรฺ มีร ||  แตเซ อุถ่ารัน คุแรห์ ปีร ||๑||  ตุม ดาเต 
ปรัภ เดนฮาร ||  นิมคั นิมคั เตส็ นมสัการ ||๑|| รเฮา ||  ยแิซห์ ปราปัต ซ่าถซงัค ์||  เตส็ ยนั ลากา ปารบรัมห์ รังค ์||  เต 
บนัถัน่ เต เป๋ย มุกตั ||  ปะกตั อราแถ่ห์ โยก ยกุตั ||๒||  เนตรึ ซนัโตเค ดะรัส เปค ||  รัสนา กาเอ คุณ อเนก  ||  ตริสนา 
บูฉ่ี คุร ประสาด ||  มนั อาข่านา ฮรั รแซ่ห์ สุอาด ||๓||  เซวกั ลาโก จรัณ เซว ||  อาด ปุรัค อปัราํปัร เดว ||  สกลั 
อุถ่ารัณ  เตโร นาม ||  นานกั ปายโอ เอห์้ นิถาน ||๔||๖||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ตุม บดั ดาเต เด รเฮ่ ||  ญีอ ์ปราณ แม่ห์ 
เราว ์รเฮ่ ||  ดีเน สกัเล โป่ยนั คาน ||  โม่ห์ นิรกนุ เอก็ กนุ นา ยาน ||๑||  ฮอ กะชู นา ยาโน เตรี ซาร ||    
     
 ตู กรั กตั เมรี ปรัภ ดยัอาร ||๑|| รเฮา ||  ยาป นา ตาป นา กะรัม กีต ||  อาแว   น่าฮี กะชู รีต ||  มนั แม่ห์ ราโค อาส เอก 
||  นาม เตเร กี ตะโร เทก ||๒||  สรับ   กะลา ปรัภ ตุมห์ ประบีน ||  อนัตฺ นา ปาแวห์ ยแลห์ มีน ||  อะกมั อะกมั อูแจห์้  
เต อูจ ||  ฮมั โทเร ตุม บฮตั มูจ ||๓||  ยนิ ตู ติอ๋ายอา เซ กะนี ||  ยนิ ตู ปายอา เซ ตะนี ||  เยน็ ตู เซเวอา ซุคี เซ ||  ซนัตฺ 
สรัณ นานกั ปะเร ||๔||๗||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  เตส็ ตู เซว เยน็ ตู กีอา ||  เตส็ อราถ เยน็ ญีโอ ดีอา ||  เตส็ กา จากรั 
โฮเอ เพร็ ดาน นา ลาแก ||  เตส็ กี กรั โปตดารี เพร็ ดูค นา ลาแก ||๑||  เอวดั ปาก โฮเอ ยสิ ปราณี ||  โซ ปาเอ เอห์้ ปัด 
นิรบาณี ||๑|| รเฮา ||  ดูย ีเซวา ยวีนั บิรทา ||  กะชู นา โฮอี แฮ ปูรัน อรัทา ||  มาณสั เซวา ครี โดเฮลี ||  ซ่าถ กี เซวา 
สดา สุเฮลี ||๒||  เย โลแร่ห์ สดา ซุค ป่าอี ||  ซาถู่   ซงัคตั คุแรห์ บตาอี ||  อูฮา ยปัปีแอ เกวลั นาม ||  ซาถู่   ซงัคตั 
ปารฺกราม ||๓||  สกลั ตตั แม่ห์ ตตั กิอาน ||  สรับ   ติอ๋าน แม่ห์ เอก คิอ๋าน ||  ฮรั กีรตนั แม่ห์ อูตมั ตุนา ||  นานกั คุร 
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เมล็ กาย กนุา ||๔||๘||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ยสิ โบลตั มุค ปวติ โฮย ||  ยสิ ซิมรัต   นิรมลั แฮ โซย ||  ยสิ อราเถ่ ยมั 
กิช นา กะแฮ ||  ยสิ กี เซวา ซภั กิช ลแฮ่ ||  ราม ราม โบลฺ ราม ราม ||  เตอาโกห์ มนั เก สกลั กาม ||๑|| รเฮา ||  ยสิ เก 
ต่าเร ตะรัณ อกาซฺ ||  กทั กทั ยสิ กา แฮ ประกาซ ||  ยสิ ซิมรัต    ปะติต ปุนีต โฮย ||  อนัตฺ กาล เพร็ เพร็ นา โรย ||๒||  
สกลั ตะรัม แม่ห์ อูตมั ตะรัม ||  กะรัม กรัตูต แก อูปัร กะรัม ||  ยสิ โก จา้แฮ ซุรฺ นรั เดว ||  ซนัตฺ สภา กี ลโกห์ เซว 
||๓||  อาด ปุรัค ยสิ กีอา ดาน ||  เตส็ โก มิเลอา ฮรั นิถาน ||  เตส็ กี กตั เมต็ กฮี นา ยาย ||  นานกั ยนั ฮรั ฮรั ติอ๋าย 
||๔||๙||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ป่ีตรั ลากี เปอาส ||  คุร ดยัอาล ปูรี เมรี อาส ||  เกล็วคิ กาเท ซ่าถซงัค ์||  นาม 
ยปัเปโอ ฮรั นาม รังค ์||๑||  คุร ปัรสาด บซนัตฺ บนา ||  จรัน กมลั ฮิรแด อุร ต่าเร สดา สดา ฮรั ยสั สุนา ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซมัรัท สุอามี การัณ กรัณ ||  โม่ห์ อนาท ปรัภ เตรี สรัณ ||  ญีอ ์ยนัตฺ เตเร อาถารฺ     ||  กรั กิรปา ปรัภ เล่ห์ นิสตาร 
||๒||  เป๋าว ์คนัดนั ดุค นาซ เดว ||  สุรนรั มุน ยนั ตา กี เซว ||  ตะรัณ อกาซฺ ยา กี กะลา ม่าเฮ ||  เตรา ดีอา ซภั ยนัตฺ 
ค่าเฮ ||๓||  อนัตรัยามี ปรัภ ดยัอาล ||  อปัเณ ดาส โก นะดรั นิฮาล ||  กรั กิรปา โม่ห์ เดโฮ ดาน ||  ยปั ยแีว นานกั เตโร 
นาม ||๔||๑o||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  ราม รังค ์ซภั เกย ปาป ||  ราม ยปัต กชั นฮี ซยัตาป ||  โคบินดฺ ยปัต ซภั มิเท 
อนัเถรฺ ||  ฮรั ซิมรัต   กชั น่าเฮ เพร ||๑||  บซนัตฺ ฮมาแร ราม รังค ์||  ซนัตฺ ยนา เซ็ว สดา ซงัค ์||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ ยนี 
กีอา อุปเดส ||  แยห์ โคบินดฺ ปะกตั โซ ตัน๋ เดส ||  ฮรั ปกตัฮีน อุเดอาน ทาน ||  คุร ประสาด กทั กทั ปะชาน ||๒||  ฮรั 
กีรตนั รัส โปคค ์รังค ์||  มนั ปาป กะรัต ตู สดา ซงัค ์||  นิกทั เปค ปรัภ กรัณฮาร ||  อีต อูต ปรัภ การัจ ซาร ||๓||  จรัน 
กมลั เซ็ว ลโก คิอ๋าน ||  กรั กิรปา ปรัภ กีโน ดาน ||  เตเรอา ซนัตฺ ยนา กี บาโช ตู๋ร ||  ยปั นานกั สุอามี สดั ฮยรู 



1253 

||๔||๑๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  สจั ปัรเมซรั เน็ต นวา ||  คุร กิรปา เต เน็ต จะวา ||  ปรัภ รัควาเล มาอี บาป ||  ยา แก 
ซิมรัณ นฮี ซยัตาป ||๑||  คซมั ติอ๋าอี เอก็ มนั เอก็ ป๋าย ||  คุร ปูเร กี สดา ซรัณาอี ซาแจ ซาฮิบ รเคอา กนัธฺ ลาย ||๑|| 
รเฮา ||  อปัเณ ยนั ปรัภ อาป รัคเค ||  ดุสทฺ ดูต ซภั ปะหราํ ทกัเก ||  เบน็ คุร ซาเจ นฮี ยาย ||  ดุค เดส ดิซนัตรั รเฮ่ ต๋าย 
||๒||  กิรัต โอนาห์ กา มิทสั น่าเฮ ||  โอย อปัณา บีเยอา อาป ค่าเฮ ||  ยนั กา รัควาลา อาป โซย ||  ยนั โก ปฮุจ นา สกสั 
โกย ||๓||  ปรัภ ดาส รัคเค กรั ยตนั อาป ||  อคนัดฺ  ปูรัน ยา โก ประตาป ||  คุณ โคบินดฺ เน็ต รสนั กาย ||  นานกั ยแีว 
ฮรั จรัณ ติอ๋าย ||๔||๑๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  คุร จรัณ สะเรวตั ดุค เกยอา ||  ปารบรัมห์ ปรัภ กรี เมยอา ||  สรับ   
มโนรัท ปูรัน กาม ||  ยปั ยแีว นานกั ราม นาม ||๑||  ซา รุต สุห่าว ี เยต็ ฮรั จิต อาแว   ||  เบน็ สตัคุร ดีแซ บิลลานตีํ 
ซากตั เพร็ เพร็ อาแว   ยาแว ||๑|| รเฮา ||    
     
 เซ ตัน่วนัตฺ ยนิ ฮรั ปรัภ ราส ||  กาม กโรถ คุร สบดั นาซ ||  แป๋ บินเซ นิรแภ ปัด ปายอา ||  คุร เมล็ นานกั คซมั 
ติอ๋ายอา ||๒||  ซ่าถซงัคตั ปรัภ กีโอ นิวาส ||  ฮรั ยปั ยปั โฮอี ปูรัน อาส ||  ยลั ทลั มฮีอลั เราว ์รเฮอา ||  คุร เมล็ นานกั 
ฮรั ฮรั กะเฮอา ||๓||  อสัทฺ เซ็ถ เนาว ์เน็ถ เอห์้ || กะรัม ปราปัต ยสิ นาม เดห์้ ||  ปรัภ ยปั ยปั ยแีวห์ เตเร ดาส ||  คุร เมล็ 
นานกั กมลั ประกาซ ||๔||๑๓||    
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก็ ตุเก    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สกลั อิชา ยปั ปุนนีอา ||  ปรัภ เมเล จิรี วชุินเนอา ||๑||  ตุม รโวห์่ โคบินแด รวณั โยก ||  เยต็ รเวแอ ซุค แซ่ฮจัยฺ 
โปคค ์||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา นะดรั นิฮาเลอา ||  อปัณา ดาส อาป สะหม่าเลอา ||๒||  เซจยฺ สุห่าว ี รัส บนี ||  อาย  มิเล 
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ปรัภ ซุค ตะนี ||๓||  เมรา คุณ เอากณั นา บีจาเรอา ||  ปรัภ นานกั จรัณ ปูญาเรอา ||๔||๑||๑๔||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  
เกล็บิค บินเซ กาย กนุา ||  อนัเดน็ อุปย ีแซ่ฮจัยฺ ตุนา ||๑||  มนั มอเลโอ ฮรั จรัน ซงัค ์||  กรั กิรปา ซาถู่   ยนั เป่เท เน็ต 
ราตอ ฮรั นาม รังค ์||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา ปรักเท โคปาล ||  ลรั ลาย อุถ่าเร  ดีน ดยัอาล ||๒||  เอห์้ มนั โฮอา ซ่าถ ตู๋ร ||  
เน็ต เดแค สุอามี ฮยรู ||๓||  กาม กโรถ ตริสนา กอี ||  นานกั ปรัภ กิรปา ไป๋ ||๔||๒||๑๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  โรค 
มิทาเอ ประภู อาป ||  บาลกั ราเค อปัเน กรั ทาป ||๑||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ กแร่ห์ สัด บซนัตฺ ||  คุร ปูเร กี ซรัณี อาเอ 
กเลอาณ รูป ยปั ฮรั ฮรั มนัตฺ ||๑|| รเฮา ||  โศก ซยัตาป กทัเท ปรัภ อาป ||  คุร อปัเน   โก เน็ต เน็ต ยาป ||๒||  โย ยนั 
เตรา ยเป เนา ||  ซภั พลั ปาเอ เน่ห์จลั คุณ เกา ||๓||  นานกั ปักตา ปะลี รีต ||  ซุคดาตา ยปัเด นีต นีต ||๔||๓||๑๖||  
บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  หุกมั กรั กีเนห์ นิฮาล ||  อปัเน เซวกั โก เป่ยอา ดยัอาล ||๑||  คุร ปูแร ซภั ปูรา กีอา ||  อมัฤต นาม 
ริด แม่ห์ ดีอา ||๑|| รเฮา ||  กะรัม ตะรัม เมรา กชั นา บีจาเรโอ ||    
     
 บา้ห์ ปะกรั เป่าวย์ลั นิสตาเรโอ ||๒||  ปรัภ กาท แมลฺ นิรมลั กเร ||  คุร ปูเร กี ซรัณี ปะเร ||๓||  อาป กแร่ห์ อาป 
กรัแณฮาเร ||  กรั กิรปา นานกั อุถ่าเร  ||๔||๔||๑๗||    
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕            เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เดค พลู พลู พเูล ||  อหงั เตอาก เตอาเก ||  จรัน กมลั ปาเก ||  ตุม มิโลห์ ปรัภ สป่าเก ||  ฮรั เจต มนั เมเร || รเฮา ||  
สะฆนั บาส กเูล ||  เอก็ รเฮ่ ซูก กะธูเล ||  บซนัตฺ รุต อาอี  ||  ปัรพลูตา รเฮ่ ||๑||  อบั กะลู อายโอ  เร ||  เอก็ นาม 
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โบโวห์่ โบโวห์่ ||  อนั รูต น่าฮี น่าฮี ||  มตั ปะรัม ปู่ โลห์ ปู่ โลห์ ||  คุร มิเล ฮรั ปาเอ || ยสิ มสัตกั แฮ เลคา ||  มนั รุต 
นาม เร ||  กนุ กะเฮ นานกั ฮรั ฮเร ฮรั ฮเร ||๒||๑๘||     
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ฮินโดลฺ   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โฮย อิกะตรึ มิโลห์ เมเร ป่าอี ดุบิถา ดูรฺ กแร่ห์ เลว็ ลาย ||  ฮรั นาแม เก โฮโวห์ โยรี คุรมุข แบโซ่ห์ สะพา วชิาย ||๑||  
เอน็ห์ เบถ็ ปาซา ด่าโลห์ บีร ||  คุรมุข นาม ยปัโปห์ เดน็ ราตี อนัตฺ กาล แน่ห์ ลาแก ปีร ||๑|| รเฮา ||  กะรัม ตะรัม 
ตุมห์ จอปัร ซาโยห์ สตั กแร่ห์ ตุมห์ ซารี ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ยโีตห์ แอซี   เคลฺ ฮรั เปอารี ||๒||  อุธ อิสนาน 
กแร่ห์ ปัรผา่เต โซเอ ฮรั อาราเถ่  ||  บิคเร เดา ลงัฆาแว เมรา สตัคุร ซุค แซ่ฮจัยฺ เซตี กัร๋ ยาเต ||๓||  ฮรั อาเป   เคแล 
อาเป   เดแค ฮรั อาเป   รจนั รจายอา ||  ยนั นานกั คุรมุข โย นรั เคแล โซ เยณ็ บาย ีกัร๋ อายอา  ||๔||๑||๑๙||  บซนัตฺ 
แม่ห์ลา ๕ ฮินโดลฺ ||  เตรี กดุรัต ตูแฮ ยาแณห์ ออร นา ดูยา ยาแณ ||  ยสิ โน กริปา กแร่ห์ เมเร เปอาเร โซอี ตุแฉ่ 
ปะชาแณ ||๑||  เตเรอา ปักตา โก บลัฮารา ||  ทาน สุห่าวา สดา ปรัภ เตรา รังค ์เตเร อาปารา ||๑|| รเฮา ||  เตรี เซวา ตุจฉฺ 
เต โฮแว ออร นา ดูยา กรัตา ||  ปะกตั เตรา โซอี ตุตถฺ ป่าแว ยสิ โน ตู รังค ์ตัร่ตา ||๒||    
     
 ตู วดั ดาตา ตู วดั ดานา ออร นฮี โก ดูยา ||  ตู ซมัรัท สุอามี เมรา ฮอ เกอา ยาณา เตรี ปูญา ||๓||  เตรา แม่ฮลั อะโกจรั 
เมเร เปอาเร บิคมั เตรา แฮ ป่าณา ||  กโฮ่ นานกั แด่ห์ ปัยอา ดุอาแร รัค เลโวห์่ มุกตัถฺ อะยาณา ||๔||๒||๒o||  บซนัตฺ 
ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๕ ||  มูล นา บูแฉ่ อาป นา ซู่แฉ่ ปะรัม เบอาปี อหงั มนี ||๑||  ปิตา ปารบรัมห์ ปรัภ ตะนี ||  โม่ห์ 
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นิสตาโรห์ นิรกนีุ ||๑|| รเฮา ||  โอปัต ปัรโล ปรัภ เต โฮแว เอห์้  บีจารี ฮรั ยนี ||๒||  นาม ประภู เก โย รังค ์ราเต กลั 
แม่ห์ ซุคีเอ เซ กะนี ||๓||  อวรฺั อุเปา นา โกอี ซู่แฉ่ นานกั ตรีแอ คุร บจันี ||๔||๓||๒๑||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||  ราก บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๙ ||  ซาโถ่ เอห์้ ตนั มิเทอา ยาโน ||  ญา ป่ีตรั โย ราม 
บสัตฺ แฮ ซาโจ ตา้เฮ ปะชาโน ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ ญกั แฮ ซมัปัต สุปเน กี เดค กฮ่า แอดาโน ||  ซงัค ์เตฮาแร กะชู นา 
จาแล ตา้เฮ กฮ่า ลปัทาโน ||๑||  อุสตตั นินดา โดอู ปัรฮรั ฮรั กีรัต อุร อาโน ||  ยนั นานกั ซภั ฮี แม่ห์ ปูรัน เอก ปุรัค 
ปักหวา่โน ||๒||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๙ ||  ปาปี ฮีแอ แม กาม บซาย ||  มนั จนัจลั ญา เต กเฮโอ นา ยาย ||๑|| รเฮา ||  โยกี 
ยงักมั อรั ซนัเนอาซ ||  ซภั ฮี ปัร ดารี เอห์้  พาส ||๑||  เยห์่ เยห์่ ฮรั โก นาม สะหมารฺ ||  เต เป๋าว ์ซากรั อุตเร ปารฺ ||๒||  
ยนั นานกั ฮรั กี ซรันาย ||  ดีแย นาม รแฮ่ กนุ กาย ||๓||๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๙ ||  มาอี แม ตัน๋ ปายโอ ฮรั นาม ||  มนั 
เมโร ต่าวนั เต ชูเทโอ กรั แบโธ บิสราม ||๑|| รเฮา ||  มายอา มมัตา ตนั เต ป่ากี อุปเยโอ นิรมลั กิอาน ||  โลภ โม่ห์ 
เอห์้ ปะรัส นา ซาแก กะฮี ปะกตั ปักหวาน ||๑||  ยนมั ยนมั กา ซนัซา จูกา รตนั นาม ยบั ปายอา ||  ตริสนา สกลั  
บินาซี มนั เต นิจยฺ ซุค ม่าเฮ สมายอา ||๒||  ยา โก โหต ดยัอาล กิรปา เน็ถ โซ โคบินดฺ กนุ กาแว ||  กโฮ่ นานกั เอห์้  
เบถ็ กี ซมัแป โกอู คุรมุข ปาแว ||๓||๓||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๙ ||  มนั กฮ่า บิซาเรโอ ราม นาม ||  ตนั บินแซ ยมั เซ็ว ปแร 
กาม ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ ญกั ตู่เอ กา ปะฮาร ||    
     
 แต ซาจา มาเนอา เกห์้ บิจาร ||๑||  ตัน๋ ดารา ซมัปัต กเร่ห์ ||  กชั ซงัค ์นา จาแล สมจัฉฺ เล่ห์ ||๒||  เอก็ ปะกตั นาราเอน็ 
โฮย ซงัค ์||  กโฮ่ นานกั ปัจยฺ เตห์้ เอก รังค ์||๓||๔||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๙ ||  กฮ่า ปู่ เลโอ เร จู่เธ โลภ ลาก ||  กชั บิกเรโอ 



1257 

น่าฮิน อจัโยห์ ยาก ||๑|| รเฮา ||  ซมั  สุปแน แก เอห์้ ญกั ยาน ||  บินแซ ชิน แม่ห์ ซาจี มาน ||๑||  ซงัค ์เตแร ฮรั บสัตฺ 
นีต ||  เน็ส บาซุร ปัจยฺ ตา้เฮ มีต ||๒||  บาร อนัตฺ กี โฮย สฮาย ||  กโฮ่ นานกั กนุ ตา เก กาย ||๓||๕||     
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑    ดุตุกีอา      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ญกั กอูอา นาม นฮี จีต ||  นาม บิซาร กิแร เดค ปีต ||  มนูอา โดแล จีต อนีต ||  ญกั เซ็ว ตูที จู่ธ ปรีต ||๑||  กาม กโรถ 
บิค บะยรั ป๋ารฺ ||  นาม บินา แกเซ กนุ จาร ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ บาลู กา กู่มนั เก๋รฺ ||  บรัคสั บาณี บุทบุดา เฮรฺ ||  มาตรึ 
บูนดฺ เต ตัร๋ จกั เพร ||  สรับ   โยต นาแม กี เจร ||๒||  สรับ   อุปาย คุรู ศิร โมรฺ ||  ปะกตั กะโร ปัก ลาโก โตรฺ ||  นาม 
รัตโต จา้โฮ ตุจฉฺ ออรฺ ||  นาม ดุราย จลัแล โซ โจร ||๓||  ปัต โคอี บิค อนัจลั ปาย ||  สาจ นาม รัตเต ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย ||  
โย กิช กีนสั ปรัภ รยาย ||  แป๋ มาแน นิรภอ เมรี มาย ||๔||  กามนั จา้แฮ ซุนดรั โปคค ์||  ปาน พลู มีเธ รัส โรค ||  คีแล 
บิกแซ เตโต โศก ||  ปรัภ ซรัณากตั กีนสั โหก ||๕||  กาปัร แป้ห์รัส อถิก ซีการ ||  มาที พลีู รูป บิการ ||  อาซา มนัซา 
บานโํถ่ บาร ||  นาม บินา ซูนา กัร๋ บาร ||๖||  กาโชห์ ปุตรี ราจยฺ กอุาร ||  นาม ปะโณห์ สจั โดต สวาร ||  ปเร็ว เซโวห์่ 
ปรัภ เปรม อถารฺ ||  คุร สับดี บิค เตอาส นิวาร ||๗||  โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มนั โม่ห์ ||  คุร แก สบดั ปะชานา โตเ้ฮ ||  
นานกั ธาเฎ จา้แฮ ประภู ดุอาร ||  เตเร นาม ซนัโตเค กิรปา ต๋าร ||๘||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  มนั ปู่ โล ป่ัรมสั อาย  
ยาย ||  อตั ลุบตัถฺ ลุผา่โน บิคมั มาย ||  แน่ห์ อสัเทร็ ดีแซ เอก ป๋าย ||  เยว็ มีน กนุดฺลีอา กนัธฺ ปาย ||๑||  มนั ปู่ โล 
ซมัฉสั สาจ นาย ||  คุร สบดั บีจาเร แซ่ฮจัยฺ ป๋าย ||๑|| รเฮา ||    
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 มนั ปู่ โล ป่ัรมสั ปะห์วรั ตารฺ ||  เบล็ บิรเท จา้แฮ บโฮ่ บิการ ||  แมกลั เยว็ พาซสั กามฮาร ||  กรั บนัถัน่ บาเถ่โอ ศีสฺ        
มาร ||๒||  มนั มุกถ่อ ดาดรั ปกตัฮีน ||  ดรั ปรัสทฺ สะราปี นาม บีน ||  ตา แก ยาต นา ปาตี นาม ลีน ||  ซภั ดูค สคาอี 
คุแณห์ บีน ||๓||  มนั จลัแล นา ยาอี ธาก ราค ||  เบน็ ฮรั รัส ราเต ปัต นา ซาค ||  ตู อาเป   สุรตา อาป ราค ||  ตัร๋ ต่ารัณ 
เดแค ยาแณ อาป ||๔||  อาป ปุหล่าเอ กิส กโฮ่ ยาย ||  คุร เมเล บิรทา กโฮ่ มาย ||  เอากณั โชโด คุณ กมาย ||  คุร สบัดี 
ราตา สจั สมาย ||๕||  สตัคุร มิเลแอ มตั อูตมั โฮย ||  มนั นิรมลั ห่อแม กั้ดแด โต๋ย ||  สดา มุกตั บนัถฺ นา สะแก  โกย 
||  สดา นาม วคาแณ ออร นา โกย ||๖||  มนั ฮรั แก ป่าแณ อาแว   ยาย ||  ซภั แม่ห์ เอโก กิช แกฮ้ณั นา ยาย ||  ซภั 
หุกโม วรัแต หุกมั สมาย ||  ดูค ซูค ซภั เตส็ รยาย ||๗||  ตู อปุ๋ล  นา ปู่ ลอ กะเด น่าเฮ ||  คุร สบดั สุณาเอ มตั อะกา้ห์ ||  
ตู โมโท ธากุร สบดั ม่าเฮ ||  มนั นานกั มาเนอา สจั สล่าห์ ||๘||๒||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  ดรัซนั กี เปอาส ยสิ นรั โฮย 
||  เอกตั ราแจ ปัรฮรั โดย ||  ดูรฺ ดะรัด มทั อมัฤต คาย ||  คุรมุข บูแฉ่ เอก สมาย ||๑||  เตเร ดรัซนั โก เกตี บิลลาย ||  
วริะลา โก จีนสั คุร สบดั มิลาย ||๑|| รเฮา ||  เบด วคาณ กแฮ่ เอก็ กะฮีแอ ||  โอห์้ เบอนัตฺ อนัตฺ เกน็ ลฮีแอ ||  เอโก 
กรัตา เยน็ ญกั กีอา ||  บาจฉฺ กะลา ตัร๋ กะกนั ตะรีอา ||๒||  เอโก กิอาน คิอ๋าน ตุ๋น บาณี ||  เอก นิราลมั อกทั กะห่าณี ||  
เอโก สบดั สจัจา นีซาณ ||  ปูเร คุร เต ยาแณ ยาณ ||๓||  เอโก ตะรัม ดริแร สจั โกอี ||  คุรมตั ปูรา ยกุ ยกุ โซอี ||  
อนัฮดั ราตา เอก เลว็ ตารฺ ||  โอห์้ คุรมุข ปาแว อลคั อปารฺ ||๔||  เอโก ตะคตั เอโก ปาตซ่าห์ ||  ซรับี ทาอี เวปัรวา่ห์ ||  
เตส็ กา กีอา ตริภวณั ซาร ||  โอห์้ อกมั อะโกจรั เอกงัการ ||๕||  เอกา มูรัต ซาจา เนา ||  ติแท นิบแร สาจ นิเอา ||  ซาจี 
กรัณี ปัต ปัรวาณ ||  ซาจี ดรักา้ห์ ปาแว มาณ ||๖||  เอกา ปะกตั เอโก แฮ เป๋า ||  เบน็ แป๋ ปักตี อาโว เยา ||  คุร เต 
สมจัฉฺ  รแฮ่ เม่ห์มาณ ||    
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 ฮรั รัส ราตา ยนั ปัรวาณ ||๗||  เอต็ อุต เดโค แซ่ห์เย  ราโว ||  ตุจฉฺ เบน็ ธากรุ กิแซ นา ป่าโว ||  นานกั ห่อแม สบดั 
ยลายอา ||  สตัคุร ซาจา ดะรัส ดิคายอา ||๘||๓||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  จนัจลั จีต นา ปาแว ปารา ||  อาวตั ยาต นา ลาแก 
บารา ||  ดูค กะโณ มรีแอ กรัตารา ||  เบน็ ปรีตมั โก กแร นา ซารา ||๑||  ซภั อูตมั กิส อาโค ฮีนา ||  ฮรั ปักตี สจั นาม 
ปะตีนา ||๑|| รเฮา ||  ออคถั กรั ทากี บโฮเตเร ||  เกว็ ดุค จูแก เบน็ คุร เมเร ||  เบน็ ฮรั ปักตี ดูค กะเณเร ||  ดุค ซุค ดาเต 
ธากรุ เมเร ||๒||  โรค วดัโด เกว็ บานโํถ่ ต่ีรา ||  โรค บุแฉ่ โซ กาแท ปีรา ||  แม เอากณั มนั ม่าเฮ สะรีรา  ||  ดู่ดตั 
โคยตั คุร เมเล บีรา ||๓||  คุร กา สบดั ดารู ฮรั เนา ||  เยว็ ตู ราแค่ห์ ติแว รเฮา ||  ญกั โรคี แกห์้ เดค ดิเคา ||  ฮรั 
นิรมาอิล นิรมลั เนา ||๔||  กัร๋ แม่ห์ กัร๋ โย เดค ดิคาแว ||  คุร แม่ห์ลี โซ แม่ฮลั บุลาแว ||  มนั แม่ห์ มนูอา จิต แม่ห์ 
จีตา ||  แอเซ ฮรั เก โลก อตีตา ||๕||  ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิราซา ||  อมัฤต จาค ฮรั นาม นิวาซา ||  อาป ปะชาณ รแฮ่ เลว็ 
ลากา ||  ยนมั ยตี คุรมตั ดุค ป่ากา ||๖||  คุร ดีอา สจั อมัฤต ปีโว ||  แซ่ฮจัยฺ มโร ยวีตั ฮี ยโีว ||  อปัโณ กรั ราโค่ห์ คุร 
ป่าแว ||  ตุมโร โฮย โซ ตุแฉ่ห์ สมาแว ||๗||  โป่กี โก ดุค โรค เวอาแป ||  กทั กทั เราว ์รเฮอา ปรัภ ยาแป ||  ซุค ดุค ฮี 
เต คุร สบดั อตีตา ||  นานกั ราม รแว เห็ต จีตา ||๘||๔||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ เอก็ ตุกีอา ||  มตั ปะซมั อนัถู่เล กรับ ยา่เฮ ||  
เอน็ เบถ็ นาเก โยก น่าเฮ ||๑||  มูเรห์ กาเฮ บิซาเรโอ แต ราม นาม ||  อนัตฺ กาล เตแร อาแว   กาม ||๑|| รเฮา ||  คุร ปูช 
ตุม กแร่ห์ บีจาร ||  แยห์ เดเคโอ แตห์้ ซาเร็คปาณ ||๒||  เกอา ฮอ อาคา ยาน ํกะชู น่าเฮ ||  ยาต ปัต ซภั เตแร นาย ||๓||  
กาเฮ มาล ดะรับ เดค กรับ ยา่เฮ ||  จลัตี บาร เตโร กะชู น่าเฮ ||๔||  ปันจฺ มาร จิต รัคโคห์ ทาย ||  โยก ยกุตั กี เอแ้ฮ 
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ปานยํ ||๕||  ห่อแม แปครั เตเร มแน ม่าเฮ ||  ฮรั นา เจแตห์ มูเร มุกตั ยา่เฮ ||๖||  มตั ฮรั วสิเรแอ ยมั วสั ป้าเฮ ||  อนัตฺ 
กาล มูเร โจท ค่าเฮ ||๗||    
     
 คุร สบดั บีจาแร่ห์ อาป ยาย ||  สาจ โยก มนั วสัแซ อาย  ||๘||  เยน็ ญีโอ เป็นดฺ ดิตา เตส็ เจแตห์ น่าเฮ ||  มรี มซาณี 
มูเร โยก น่าเฮ ||๙||  คุณ นานกั โบแล ปะลี บาณ ||  ตุม โฮโอ สุยาเค เล่โฮ ปะชาณ ||๑o||๕||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๑ ||  
ดุบิถา ดุระมตั อถุลี การ ||  มนัมุค ป่ัรแม มจัฉฺ กบุาร ||๑||  มนั อนัถฺลา อนัถฺลี  มตั ลาแก ||  คุร กรัณี เบน็ ปะรัม นา 
ป่าแก ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค อนัถเล คุรมตั นา ป่าอี ||  ปะซู เป๋ย อภิมาน นา ยาอี ||๒||  ลคั จอราซีห์ ยนัตฺ อุปาเอ ||  เมเร 
ธากรุ ป่าเณ ศิรัจยฺ สมาย ||๓||  สกัลี ปู่ แล นฮี สบดั อจารฺ ||  โซ ซมัแฉ่ ยสิ คุร กรัตาร ||๔||  คุร เก จากรั ธากรุ ป่าเณ ||  
บคสั ลีเอ น่าฮี ยมั กาเณ ||๕||  ยนิ แก ฮิรแด เอโก ป่ายอา ||  อาเป   เมเล ปะรัม จุกายอา ||๖||  เบโม่ห์ตาจยฺ เบอนัตฺ 
อปารา ||  สจั ปะตีแย กรัแณฮารา ||๗||  นานกั ปู่ เล คุร ซมัหยา่แว ||  เอก ดิคาแว สาจ ทิกาแว ||๘||๖||  บซนัตฺ แม่ห์ลา 
๑ ||  อาเป   เป่าวร์า พลู เบล ||  อาเป   ซงัคตั มีต เมล ||๑||  แอซี   เป่าวร์า บาส เล ||  ตรัวรั พเูล บนั ฮเร ||๑|| รเฮา ||  
อาเป   เกาลา กนัตฺ อาป ||  อาเป   ราเว สบดั ทาป ||๒||  อาเป   บชัรู กอู คีร ||  อาเป   มนัดรั ถํ้าห์ สะรีร ||๓||  อาเป   
กรัณี กรัณฮาร ||  อาเป   คุรมุข กรั บีจาร ||๔||  ตู กรั กรั เดแคห์ กรัณฮาร ||  โยต ญีอ ์อซงัคฺ เดย ์อถารฺ ||๕||  ตู ซรั 
ซากรั คุณ กะฮีร ||  ตู อะกลุ นิรันยนั ปะรัม ฮีร ||๖||  ตู อาเป   กรัตา กรัณ โยก ||  เน่ห์เกวลั รายนั ซุคี โลก ||๗||  
นานกั ตร่าเป ฮรั นาม สุอาด ||  เบน็ ฮรั คุร ปรีตมั ยนมั บาด ||๘||๗||     
 บซนัตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 นอ สตั จอแดห์ ตีน จาร กรั แม่ห์ลตั จาร บฮาลี ||  จาเร ดีเว จะโฮ่ หทั ดีเอ เอกา เอกา วารี ||๑||  เมฮรัวาน มะถู่ซูดนั 
มาถ่อ แอซี   สะกตั ตุหม่ารี ||๑|| รเฮา ||  กัร๋ กัร๋ ลสักรั ปาวกั เตรา ตะรัม กเร ซิกดารี ||  ตัร่ตี เดก มิแล เอก็ เวรา ปาก 
เตรา ปันด่ารี ||๒||  นา ซาบูร โฮแว เพร็ มงัแก นารัด กเร คุอารี ||    
     
 ลบั อเถ่รา บนัดีคานา ออกณั แปรฺ ลุฮารี ||๓||  ปูนย ีมาร ปแว เน็ต มุดกรั ปาป กเร โกทวารี ||  ป่าแว จงักา ป่าแว 
มนัดา แยซี นะดรั ตุหม่ารี ||๔||  อาด ปุรัค โก อลัล่าห์ กะฮีแอ เซคาน ํอาอี  วารี ||  เดวลั เดวเตอา กรั ลากา แอซี   
กีรัต จาลี ||๕||  กยูา บานกํ นิวาจยฺ มุสลา นีล รูป บนัวารี ||  กัร๋ กัร๋ มีอา ซภันา ยอีาน ํโบลี อวรั ตุมารี ||๖||  เย ตู มีร 
มฮีปัต ซาฮิบ กดุรัต กอณ ฮมารี ||  จาเร กนุท สลาม กแร่ห์เก กัร๋ กัร๋ ซิพตั ตุหม่ารี ||๗||  ตีรัท ซิมรัต ปุน ทาน กิช 
ล่าฮา มิแล ดิห่ารี ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี เมกา กะรี สะหม่าลี ||๘||๑||๘||     
 บซนัตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๔   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กานยํอา นะกรั เอก็ บาลกั วสัเซอา คิน ปัล เทร็ นา รฮาอี ||  อเน็ก อุปาว  ยตนั กรั ทาเก บารัง บาร ปัรหม่าอี ||๑||  
เมเร ธากรุ บาลกั อิกตั กัร๋ อาณ   ||  สตัคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ปัจยฺ ราม นาม นีซาณ ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ มิรตกั มรา 
สะรีร แฮ ซภั ญกั เยต็ ราม นาม นฮี วสัเซอา ||  ราม นาม คุร อุดกั จุอายอา เพร็ ฮเรอา โฮอา รัสเซอา ||๒||  แม นิรคตั 
นิรคตั สะรีร ซภั โคเยอา เอก็ คุรมุข จลตั ดิคายอา ||  บา้ฮรั โคจยฺ โมย ซภั ซากตั ฮรั คุรมะตี กัร๋ ปายอา ||๓||  ดีนา 
ดีน ดยัอาล เป๋ย แฮ เยว็ กริษนั บิดรั กัร๋ อายอา  ||  มิเลโอ สุดามา ป่าวนี ต๋าร ซภั กิช อาแก ดาลดั ป๋ันยฺ สมายอา ||๔||  
ราม นาม กี แปจยฺ วเดรี เมเร ธากรุ อาป รคาอี ||  เย ซภั ซากตั กแร่ห์ บคีลี เอก็ รัตตี เตล็ นา กะทาอี ||๕||  ยนั กี 
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อุสตตั แฮ ราม นามา แดห์้ ดิส โซ่ภา ปาอี ||  นินดกั ซากตั เคาว ์นา สะแก  เตล็ อปัแณ กัร๋ ลูกี ลาอี ||๖||  ยนั โก ยนั 
เมล็ โซ่ภา ปาแว คุณ แม่ห์ คุณ ปัรกาซา ||  เมเร ธากรุ เก ยนั ปรีตมั เปอาเร โย โฮแวห์่ ดาซนั ดาซา ||๗||  อาเป   ยลั 
อปัราํปัร กรัตา อาเป   เมล มิลาแว ||  นานกั คุรมุข แซ่ฮจัยฺ มิลาเอ เยว็ ยลั ยแลห์ สมาแว ||๘||๑||๙||     
     
   
 บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุตุกีอา    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซุณ      ซาคี มนั ยปั เปอาร ||  อะยามลั อุถะเรอา แกห์้ เอก บาร ||  บาลมีแก โฮอา ซ่าถซงัค ์||  ตะหรู่ โก มิเลอา ฮรั 
นิซงัค ์||๑||  เตเรอา ซนัตา ยาโจ จรัน เรน ||  เล มสัตกั ลาโว กรั กริปา เดน ||๑|| รเฮา ||  กนักา อุถรี ฮรั กะแฮ โตต ||  
กจัดินดฺ ติอ๋ายโอ ฮรั กีโอ โมค ||  บิปรึ สุดาเม ดาลดั ป๋ันยฺ ||  เร มนั ตู ป๋ี ปัจยฺ โคบินดฺ ||๒||  บะถิก อุถ่าเรโอ คมั 
ปัรฮาร ||  กบุยา อุถรี องักสุทฺ ต๋าร ||  บิดรั อุถ่าเรโอ ดาซตั ป๋าย ||  เร มนั ตู ป๋ี ฮรั ติอ๋าย ||๓||  ประห์ลาด รัคคี ฮรั 
แปจยฺ อาป ||  บสัตรึ ชีนตั ดะโรปตี รัคคี ลาจยฺ ||  เยน็ เยน็ เซเวอา อนัตฺ บาร ||  เร มนั เซว ตู ปะแร่ห์ ปารฺ ||๔||  
ตัน่แน เซเวอา บาล บุตถฺ ||  ตริโลจนั คุร เมล็ ไป๋ เซ็ถ ||  เบณี โก คุร กีโอ ประกาซ ||  เร มนั ตู ป๋ี โฮเอ ดาส ||๕||  
แยเดว เตอาเกโอ อหัม่เมว ||  นาอี อุถะเรโอ แซน เซว ||  มนั ดีก นา โดแล กะฮูน ํยาย ||  มนั ตู ป๋ี ตรัแซห์ สรัณ ปาย 
||๖||  เยห์่ อนุกแร่ห์ ธากรุ กีโอ อาป ||  เซ แตน ํลีเน ปะกตั ราค ||  เตน็ กา คุณ เอากณั นา บีจาเรโอ โกย ||  เอห์้  เบถ็ 
เดค มนั ลกา เซว ||๗||  กะบีร ติอ๋ายโอ เอก รังค ์||  นามเดว ฮรั ญีโอ บะแซ่ห์ ซงัค ์||  รวดิาส ติอ๋าเอ ปรัภ อนูป ||  คุร 
นานกั เดว โควนิดฺ รูป ||๘||๑||  บซนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||  อเน็ก ยนมั ประเม โยน ม่าเฮ ||  ฮรั ซิมรัน เบน็ นรัก ป้าเฮ ||  
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ปะกตั บิฮูนา คนัดฺ คนัดฺ ||  เบน็ บูเฉ่ ยมั เดต ดนัดฺ ||๑||  โคบินดฺ ปะโยห์่ เมเร สดา มีต ||  สาจ สบดั กรั สดา ปรีต ||๑|| 
รเฮา ||  ซนัโตค นา อาวตั กะฮูน ํกาจยฺ ||  ตู๋ม บาดรั ซภั มายอา *ซาจยฺ ||  ปาป กรันตอ แน่ห์ ซงักาย ||  บิค กา มาตา 
อาแว   ยาย ||๒||  ฮอ ฮอ กะรัต บเถ่ บิการ ||  โม่ห์ โลภ ดูบอ ซนัซาร ||  กาม กโรถ มนั วสั กีอา ||  สุปแน นาม นา ฮรั 
ลีอา ||๓||  กบั ฮี รายา กบั มงักนัฮาร ||  ดูค ซูค บาถ่อ ซนัซาร ||  มนั  อุถรัณ กา ซาจยฺ น่าเฮ ||  ปาป บนัถัน่ เน็ต ปอต 
ยา่เฮ ||๔||  อีธฺ มีต โกอู สคา น่าเฮ ||  อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คานเํฮ ||    
     
 ยา แก กีแนห์ โหต บิการ ||  เซ โฉด จเลอา คิน แม่ห์ กวาร ||๕||  มายอา โม่ห์ บโฮ่ ป่ัรเมอา ||  กิรัต เรค กรั กรัเมอา ||  
กรัแณฮาร อะลิปตฺ อาป ||  นฮี เลป ปรัภ ปุน ปาป ||๖||  ราค เล่โฮ โคบินดฺ ดยัอาล ||  เตรี สรัณ ปูรัน กริปาล ||  ตุจฉฺ 
เบน็ ดูยา นฮี เธา ||  กรั กิรปา ปรัภ เดโฮ เนา ||๗||  ตู กรัตา ตู กรัณฮาร ||  ตู อูจา ตู บโฮ่ อปารฺ ||  กรั กิรปา ลรั เล่โฮ 
ลาย ||  นานกั ดาส ปรัภ กี ซรัณาย ||๘||๒||     
 บซนัตฺ กี วาร แม่ฮลั ๕       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั กา นาม ติอ๋าย แก โฮโอ ฮเรอา ป่าอี ||  กะรัม ลิคนัเต ปาอีแอ เอห์้  รุต โซฮาอี ||  วณั ตริณ ตริภวณั มอเลอา 
อมัฤต พลั ปาอี ||  เมล็ ซาถู่   ซุค อูปแย ลที ซภั ชาอี ||  นานกั ซิมแร เอก นาม เพร็ บฮุร นา ต่าอี ||๑||  ปันเย บเถ่ 
มฮ่าบลี กรั สจัจา โด่อา ||  อาปเณ     จรัณ ยปายอนั เวจ็ ดอี คะโรอา ||  โรค โศก ซภั เมท็ เกย เน็ต นวา นิโรอา ||  
เดน็ แรณ นาม ติอ๋ายดา เพร็ ปาย นา โมอา ||  ยสิ เต อุปเยอา นานกา โซอี เพร็ โฮอา ||๒||  กิโทห์ อุปแย แกห์้ รแฮ่ 
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แกห์้ ม่าเฮ สมาแว ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั คซมั เก กอณ กีมตั ปาแว ||  แกฮ้นั ติอ๋าเอน็ สุณนั เน็ต เซ ปะกตั สุห่าแว ||  อกมั 
อะโกจรั ซาเฮโบ ดูซรั ลแว นา ลาแว ||  สจั ปูแร คุร อุปเดเซอา  นานกั สุณาแว  ||๓||๑||     
 บซนัตฺ บาณี ปักตาน ํกี ||  กะบีร ญี กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มอลี ตัร่ตี มอเลอา อกาซฺ ||  กทั กทั มอเลอา อาตมั ประกาซ ||๑||  รายา ราม มอเลอา อนตั ป๋าย ||  แยห์ เดโค แตห์้ 
รเฮอา สมาย ||๑|| รเฮา ||  ดุตีอา มอเล จาร เบด ||  ซิมรัต มอลี เซ็ว กะเตบ ||๒||  ซงักรั มอเลโอ โยก ติอ๋าน ||  กะบีร 
โก สุอามี ซภั สะมาน ||๓||๑||  ปันดิต ยนั มาเต ปัรห์ ปุราน ||  โยกี มาเต โยก ติอ๋าน ||  ซนัเนอาซี มาเต อหัม่เมว ||  
ตปัสซี มาเต ตปั แก เป๋ว ||๑||  ซภั มดั มาเต โกอู นา ยาก ||  ซงัค ์ฮี โจร กัร๋ มุซนั ลาก ||๑|| รเฮา ||  ยาแก สุกเดว อรั 
อกรฺู ||    
     
 ฮณัวนัตฺ ยาแก ตัร๋ ลงักรู ||  ซงักรั ยาแก จรัน เซว ||  กลั ยาเก นามา แยเดว ||๒||  ยากตั โซวตั บโฮ่ ประการ ||  คุรมุข 
ยาแก โซอี ซาร ||  เอส็ เดฮี้ เก อถิก กาม ||  แกห์้ กะบีร ปัจยฺ ราม นาม ||๓||๒||  โญย คซมั แฮ ยายอา ||  ปูต บาป 
เคลายอา ||  เบน็ ซรัวณา คีร ปิลายอา ||๑||  เดโคห์ โลกา กลั โก เป๋า ||  สุต มุกลาอี อปันี เมา ||๑|| รเฮา ||  ปะกา เบน็ 
หุรีอา มารตา ||  บดัแน เบน็ เคร็ เคร็ หาสฺตา ||  นิดรา เบน็ นรั แป โซแว ||  เบน็ บาซนั คีร บิโลแว ||๒||  เบน็ อสัทนั  
กอู ลเวรี ||  แปเด เบน็ บาท กะเนรี ||  เบน็ สตัคุร บาท นา ปาอี ||  กโฮ่ กะบีร ซมัหยา่อี ||๓||๓||  ประห์ลาด ปะธาเอ 
ปรัน ซาล ||  ซงัค ์สคา บโฮ่ ลีเอ บาล ||  โม โก กฮ่า ปราห์วสั อาล ยาล ||  เมรี ปะทีอา เลค็ เดโฮ ศิรี  โคปาล ||๑||  นฮี 
โชโด เร บาบา ราม นาม ||  เมโร ออร ปรัน เซ็ว นฮี กาม ||๑|| รเฮา ||  ซนัแด มรัแก กะเฮโอ ยาย ||  ประห์ลาด บุลาเอ 
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เบก ต๋าย ||  ตู ราม แกฮ้นั กี โฉด บาน ||  ตุจฉฺ ตุรัต ฉะดาอู เมโร กะเฮโอ มาน ||๒||  โม โก กฮ่า สตาโวห์ บาร บาร ||  
ปรัภ ยลั ทลั เกร็ กีเอ ปะฮาร ||  เอก็ ราม นา โชโด คุแรห์ การ ||  โม โก ก๋าล ยาร ป่าแว มาร ดาร ||๓||  กา้ด คะรัก 
โกเปโอ ริสาย ||  ตุจฉฺ ราคนัฮาโร โม่ห์ บตาย ||  ปรัภ ภํ้าภฺ เต นิกเซ แก บิสทาร ||  ฮรันาคสั เชเดโอ นคั บิดาร ||๔||  
โอย ปะรัม ปุรัค เดวาถ เดว ||  ปะกตั เหต นรัซิงข ์เป๋ว ||  แกห์้ กะบีร โก ลแค นา ปารฺ ||  ประห์ลาด อุถ่าเร  อเน็ก 
บาร ||๕||๔||  เอส็ ตนั มนั มะเถ่ มดนั โจร ||  เยน็ กิอาน รตนั *เฮร็ ลีน โมรฺ ||  แม อนาท ปรัภ กโฮ่ กาเฮ ||  โก โก นา 
บิกโูต แม โก อา้ห์  ||๑||  มาโถ่ ดารุน ดุค สเฮโอ นา ยาย ||  เมโร จปัปัล บุตถฺ เซ็ว กฮ่า บซาย ||๑|| รเฮา ||  สนกั 
สนนัดนั เศว็ สุกาด ||  น่าภ กมลั ยาเน บรัมห์มาด ||  กบั ยนั โยกี ยทาถาร ||  ซภั อาปัน ออซรั จลัเล ซาร ||๒||  ตู 
อท่าห์ โม่ห์ ท่าห์ น่าเฮ ||  ปรัภ ดีนา นาท ดุค กโฮ่ กาเฮ ||  โมโร ยนมั มรัน ดุค อาท ต๋ีรฺ ||  ซุค ซากรั กนุ โร กะบีร 
||๓||๕||  นาเอก็ เอก บนัยาเร ปาจ ||  บรัตถฺ ปะจีสกั ซงัค ์กาจ ||  นอ บฮีอาน ํดสั โกน อา้ห์  ||  กะซนั บหัตตรั ลากี 
ตา้เฮ ||๑||  โม่ห์ แอเซ บนจัยฺ เซ็ว นฮีน กาจยฺ ||    
     
 เยห์่ กะแท มูล เน็ต บดัแฎ เบอาจยฺ || รเฮา ||  ซาต ซูต เมล็ บนจัยฺ กีน ||  กะรัม ป่าวนี ซงัค ์ลีน ||  ตีน ยะกาตี กะรัต 
ราร ||  จะโล บนัยารา หาท จ๋าร ||๒||  ปูนย ีหิรานี บนจัยฺ ทูท ||  แดห์้ ดิส ทานโํด เกยโอ พทู ||  แกห์้ กะบีร มนั ซรัซี 
กาจยฺ ||  แซ่ฮจัยฺ สมาโน ตา ปะรัม ปาจยฺ ||๓||๖||     
 บซนัตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||        มาตา ยธีู ปิตา ป๋ี ยธูา ยเูธ ฮี พลั ลาเก ||  อาแวห์่ ยเูธ 
ยา่เฮ ป๋ี ยเูธ ยเูธ มแร่ห์ อป่าเก ||๑||  กโฮ่ ปันดิต ซูจา กวนั เธา ||  ยะฮาน ํแบส ฮอ โป่ยนั เคา ||๑|| รเฮา ||  เยห์่บา ยธีู 
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โบลตั ยธูา กะรัน เนตรึ ซภั ยเูธ ||  อินดรี กี ยธฺู อุตรัส น่าฮี บรัมห์ อคนั เก ลูเธ ||๒||  อคนั ป๋ี ยธีู ปานี ยธูา ยธีู แบส 
ปะกายอา ||  ยธีู กรัชี ปโรซนั ลากา ยเูธ ฮี แบธ คายอา ||๓||  โกบรั ยธูา จอกา ยธูา ยธีู ดีนี การา ||  แกห์้ กะบีร เตอี 
นรั ซูเจ ซาจี ปะรี บิจารา ||๔||๑||๗||     
 รามานนัดฺ ญี กัร๋ ๑        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||              กตั ยาอีแอ เร กัร๋ ลาโก รังค ์||  เมรา จิต นา จลัแล 
มนั เป่ยโอ ปังค ์||๑|| รเฮา ||  เอก ดิวสั มนั ไป๋ อุมงัค ์||  กสั จนัดนั โจอา บโฮ่ สุกั้นถฺ ||  ปูญนั จาลี บรัมห์ ธาย ||  โซ 
บรัมห์ บตายโอ คุร มนั ฮี ม่าเฮ ||๑||  แยห์ ยาอีแอ แตห์้ ยลั ปะคาน ||  ตู ปูร รเฮโอ แฮ ซภั สะมาน ||  เบด ปุราน ซภั 
เดเค โญย ||  อูฮาน ํ ตอ ยาอีแอ โย อีฮาน ํนา โฮย ||๒||  สตัคุร แม บลัฮารี โตรฺ ||  เยน็ สกลั  บิกลั ปะหราํ กาเท โมรฺ ||  
รามานนัดฺ สุอามี รมตั บรัมห์ ||  คุร กา สบดั กาแท โกท กะรัม ||๓||๑||     
 บซนัตฺ บาณี นามเดว็ ญี กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||          ซาฮิบ ซงักทัแว เซวกั ปะแย ||  จิรังกาล นา ยแีว 
โดอู กลุ ลจัแย ||๑||  เตรี ปะกตั นา โชโด ป่าแว โลก หะแซ ||  จรัน กมลั เมเร ฮีอเร บแซน ํ||๑|| รเฮา ||  แยเซ อปัเน 
ตะแนห์ ปรานี มรัน มานแํด ||  แตเซ ซนัตฺ ยนาน ํราม นาม นา ชาแดน ํ||๒||  กงักา เกยอา โกดาวรี ซนัซาร เก กามา ||    
     
 นาราเอณ็ สุประซนั โฮย ตา เซวกั นามา ||๓||๑||  โลภ แล่ฮรั อตั นีฉรั บาแย ||  กายอา ดูแบ เกศวา ||๑||  ซนัซาร 
สมุนเด ตารฺ โคบินเด ||  ตารฺ แล บาป บีธลา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ล เบรา ฮอ เคว นา ซาโก ||  เตรา ปาร นา ปายอา บีธลา 
||๒||  โฮโอ ดยัอาล สตัคุร เมล ตู โม โก ||  ปารฺ อุตาเร เกศวา ||๓||  นามา กะแฮ ฮอ ตรั ป๋ี นา ยาโน ||  โม โก บา้ห์ 
เดห์้ บา้ห์ เดห์้ บีธลา ||๔||๒||  แซ่ฮจัยฺ อวลั ตู๋ร มณี กาดี จาลตี ||  ปีแช ตินกา แล กรั ฮานกํตี ||๑||  แยเซ ปันกตั ทรูทิท 
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ฮานกํตี ||  ซรั โต่วนั จาลี ลาดฺลี ||๑|| รเฮา ||  โต่บี โต่แว เบแร่ห์ บิราตา ||  ฮรั จรัน เมรา มนั ราตา ||๒||  ปะณิต 
นามเดว็ รัม รเฮอา ||  อปัเน ปะกตั ปัร กรั ดยัอา ||๓||๓||     
 บซนัตฺ บาณี รวดิาส ญี กี     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตุแฉ่ห์ สุฉนัตา กะชู น่าเฮ ||  แปห์ราวา เดเค อูภ้ ยา่เฮ ||  กรับวะตี กา น่าฮี เธา ||  เตรี กรัดนั อูปัร ลแว เกา ||๑||  ตู 
*กานยํ กรัแบห์ บาวลี ||  แยเซ ป่าโด คูมบะราจยฺ ตู เตส็ เต ครี อุตาวลี ||๑|| รเฮา ||  แยเซ กรัุงกฺ นฮี ปายโอ เปด ||  ตนั 
สุกั้นถฺ ดู่แด ประเดส ||  อปั ตนั กา โย กเร บีจาร ||  เตส็ นฮี ยมักงักรั กเร คุอาร ||๒||  ปุตรึ กลตัรึ กา กเร อหงัการฺ   ||  
ธากรุ เลคา มกนัฮารฺ ||  เพเร กา ดุค สะแฮ ญีโอ ||  ปาเช กิแซห์ ปุกาแร่ห์ ปีโอ ปีโอ ||๓||  ซาถู่   กี โย เล่ห์ โอท ||  เตเร 
มิแท่ห์ ปาป ซภั โกท โกท ||  แกห์้ รวดิาส โย ยแป นาม ||  เตส็ ยาต นา ยนมั นา โยน กาม ||๔||๑||     
 บซนัตฺ กะบีร ญีโอ           เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สุแรห์ กี แยซี เตรี จาล ||  เตรี ปูนชทั อูปัร จะมกั บาล ||๑||  เอส็ กัร๋ แม่ห์ แฮ โซ ตู ดูด ค่าเฮ ||  ออร กิส ฮี เก ตู มตั ฮี 
ยา่เฮ ||๑|| รเฮา ||  จากี จาแทห์ จูน ค่าเฮ ||  จากี กา จีทรา กะฮาน ํแล ยา่เฮ ||๒||  ชีเก ปัร เตรี บฮุต ดีธ ||  มตั ลกัรี โซทา 
เตรี ปแร ปีธ ||๓||  แกห์้ กะบีร โปคค ์ปะเล กีน ||  มตั โกอู มาแร อีท เด๋ม ||๔||๑||     
     
 ราก ซารัค จอปะเด   
 แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
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 อปัเน   ธากรุ กี ฮอ เจรี ||  จรัน กะเฮ ญกัยวีนั ปรัภ เก ห่อแม มาร นิเบรี ||๑|| รเฮา ||  ปูรัน ปะรัม โยต ปัรเมซรั ปรีตมั 
ปราน ฮมาเร ||  โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มนั เมรา ซมัฉสั สบดั บีจาเร ||๑||  มนัมุค ฮีน โห่ซี มตั จู่ธี มนั ตนั ปีร สะรีเร ||  ยบั 
กี ราม รังกีแล ราตี ราม ยปัต มนั ต่ีเร ||๒||  ห่อแม โฉด ไป๋ แบรากนั ตบั ซาจี สุรัต สมานี ||  อะกุล นิรันยนั เซ็ว มนั 
มาเนอา บิสรี ลาจยฺ โลกานี ||๓||  ปู๋ ร ปะเวค็ น่าฮี ตุม แยเซ เมเร ปรีตมั ปราน อถ่ารา ||  ฮรั แก นาม รัตตี โซห่ากนั 
นานกั ราม ปะตารา ||๔||๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรั เบน็ เกว็ รฮีแอ ดุค เบอาแป ||  เยห์่วา ซาด นา พีกี รัส เบน็ เบน็ 
ปรัภ กาล ซนัตาแป ||๑|| รเฮา ||  ยบั ลกั ดะรัส นา ปัรแซ ปรีตมั ตบั ลกั ปูค เปอาซี ||  ดรัซนั เดคตั ฮี มนั มาเนอา ยลั 
รัส กมลั บิกาซี ||๑||  อูเนาว ์กัน๋ฮรั กรัแย บรัแซ โกกิล โมรฺ แบราแก ||  ตรัวรั บิรัค บิฮงัค ์โป่ยองักมั กัร๋ เป็ร ตัน๋ 
สุห่าแก ||๒||  กเุจล็ กรูุป กนุาร กลุคันี เป็ร กา แซ่ฮจัยฺ นา ยาเนอา ||  ฮรั รัส รังค ์รสนั นฮี ตริปตี ดุระมตั ดูค 
สะมาเนอา ||๓||  อาย  นา ยาแว นา ดุค ปาแว นา ดุค ดะรัด สะรีเร ||  นานกั ปรัภ เต แซ่ฮจัยฺ สุเฮลี ปรัภ เดคตั ฮี มนั 
ต่ีเร ||๔||๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๑ ||  ดูรฺ น่าฮี เมโร ปรัภ เปอารา ||  สตัคุร บจนั เมโร มนั มาเนอา ฮรั ปาเอ ปราน อถ่ารา 
||๑|| รเฮา ||    
     
 เอน็ เบถ็ ฮรั มิลีแอ วรั กามนั ตัน๋ โซหาก เปอารี ||  ยาต บะรัน กลุ แซ่ห์ซา จูกา คุรมตั สบดั บีจารี ||๑||  ยสิ มนั 
มาแน อภิมาน นา ตา โก ฮินซา โลภ ห ||  แซ่ฮจัยฺ รแว วรั กามณั เป็ร กี คุรมุข รังค ์สวาเร ||๒||  ยาโร แอซี   ปรีต 
กทุาํบฺ ซนับนัถ่ี มายอา โม่ห์ ปซารี ||  ยสิ อนัตรั ปรีต ราม รัส น่าฮี ดุบิถา กะรัม บิการี ||๓||  อนัตรั รตนั ปะดารัท 
เห็ต กอ ดุแร นา ลาล เปอารี ||  นานกั คุรมุข นาม อโมลกั   ยกุ ยกุ อนัตรั ต่ารี ||๔||๓||     
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 ซารังค ์แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั เก ซนัตฺ ยนา กี ฮมั ตู๋ร ||  เมล็ สตัซงัคตั ปะรัม ปัด ปายอา อาตมั ราม รเฮอา ป่ัรปูร ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร ซนัตฺ มิแล 
ซานตฺํ ปาอีแอ เกล็วคิ ดุค กาเท ซภั ดูรฺ ||  อาตมั โยต ไป๋ ปัรพเูลต็ ปุรัค นิรันยนั เดเคอา ฮยรู ||๑||  วดัแด ปาก 
สตัซงัคตั ปาอี ฮรั ฮรั นาม รเฮอา ป่ัรปูร ||  อธัสธั ตีรัท มยนั กีอา สตัซงัคตั ปัก นาเอ ตู๋ร ||๒||  ดุระมตั บิการ มลีน 
มตั โห่ซี ฮิรดา กซุุถ ลากา โม่ห์ กรู ||  เบน็ กรัมา เกว็ ซงัคตั ปาอีแอ ห่อแม เบอาป รเฮอา มนั จู๋ร ||๓||  โฮโอ ดยัอาล 
กริปา กรั ฮรั ญี มาโก สตัซงัคตั ปัก ตู๋ร ||  นานกั ซนัตฺ มิแล ฮรั ปาอีแอ ยนั ฮรั เป่เทอา ราม ฮยรู ||๔||๑||  ซารังค ์
แม่ห์ลา ๔ ||  โคบินดฺ จรันนั โก บลัฮารี ||  เป่าวย์ลั ยกตั นา ยาอี ตรัณา ยปั ฮรั ฮรั ปารฺ อุตารี ||๑|| รเฮา ||  ฮิรแด 
ประตีต บนี ปรัภ เกรี เซวา สุรัต บีจารี ||  อนัเดน็ ราม นาม ยปั ฮิรแด สรับ   กะลา คุณการี ||๑||  ปรัภ อะกมั อะโกจรั 
รเวอา สรับ ธาอี มนั ตนั อลคั อปารี ||  คุร กิรปาล เป๋ย ตบั ปายอา ฮิรแด อลคั ลคารี ||๒||  อนัตรั ฮรั นาม สรับ   
ตัร่ณีถรั ซากตั โก ดูรฺ เป่ยอา อหงัการี  ||  ตริสนา ยลตั นา กบัฮู บูแฉ่ห์ ยแูอ บาย ีห่ารี ||๓||  อูธตั แบธตั ฮรั กนุ 
กาแวห์่ คุร กินจตั กิรปา ต่ารี ||  นานกั ยนิ โก นะดรั ไป๋ แฮ เตน็ กี แปจยฺ สวารี  ||๔||๒||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ฮรั อมัฤต นาม เดโฮ เปอาเร ||  ยนิ อูปัร คุรมุข มนั มาเนอา เตน็ เก กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา ||  
โย ยนั ดีน เป๋ย คุร อาแก เตน็ เก ดูค นิวาเร ||  อนัเดน็ ปะกตั กแร่ห์ คุร อาแก คุร แก สบดั สวาเร ||๑||  ฮิรแด นาม 
อมัฤต รัส รัสนา รัส กาแวห์่ รัส บีจาเร ||  คุร ปัรสาด อมัฤต รัส จีเนห์อา โอย ปาแวห์ โมค ดุอาเร ||๒||  สัตคุร ปุรัค 
อจลั อะจลา มตั ยสิ ดริรึตา นาม อถ่าเร ||  เตส็ อาแก ญีโอ เดโว อปันา ฮอ สตัคุร แก บลัฮาเร ||๓||  มนัมุค ปะหราํ 
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ดูแย ป๋าย ลาเก อนัตรั อเกอาน กบุาเร ||  สตัคุร ดาตา นะดรั นา อาแว   นา อุรวาร นา ปาเร ||  ซรัเบ กทั กทั รเวอา 
สุอามี สรับ   กะลา กลั ต่าเร ||  นานกั ดาซนั ดาส แกฮ้ตั แฮ กรั กิรปา เล่โฮ อุบาเร ||๕||๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  โคบิด 
กี แอซี   การ กมาย ||  โย กิช กเร โซ สัต กรั มาโน่ห์ คุรมุข นาม รโฮ่ เลว็ ลาย ||๑|| รเฮา ||  โคบิด ปรีต ลกี อตั มีธี 
อวรั วซิรั ซภั ยาย ||  อนัเดน็ แร่ฮสั เป่ยอา มนั มาเนอา โยตี โยต มิลาย ||๑||  ยบั คุณ กาย ตบั ฮี มนั ตริปแต ซานตฺํ 
วสัแซ มนั อาย  ||  คุร กิรปาล เป๋ย ตบั ปายอา ฮรั จรัณี จิต ลาย ||๒||  มตั ประกาซ ไป๋ ฮรั ติอ๋ายอา กิอาน ตตั เลว็ ลาย 
||  อนัตรั โยต ปรักที มนั มาเนอา ฮรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาย ||๓||  ฮิรแด กปัท เน็ต กปัท กมาแวห์่ มุคโคห์ ฮรั ฮรั 
สุณาย ||  อนัตรั โลภ มฮ่า กบุารา โตห์ กแูท ดุค คาย ||๔||  ยบั สุประซนั เป๋ย ปรัภ เมเร คุรมุข ปัรจา ลาย ||  นานกั 
นาม นิรันยนั ปายอา นาม ยปัต ซุค ปาย ||๕||๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา มนั ราม นาม มนั มานี ||  เมแร ฮีอแร 
สตัคุร ปรีต ลกาอี มนั ฮรั ฮรั กะทา สุคานี    ||๑|| รเฮา ||  ดีน ดยัอาล โฮโวห์ ยนั อูปัร ยนั เดโวห์ อกทั กะห่านี ||  
ซนัตฺ ยนา เมล็ ฮรั รัส ปายอา ฮรั มนั ตนั มีธ ลกานี ||๑||  ฮรั แก รังค ์รัตเต แบรากี ยนิห์ คุรมตั นาม ปะชานี ||  
ปุราแค ปุรัค มิเลอา ซุค ปายอา ซภั จูกี อาวณั ยานี ||๒||  แนณี บิรโฮห์ เดคา ปรัภ สุอามี รัสนา นาม วคานี ||    
     
 ซรัวณี กีรตนั สุโน เดน็ ราตี ฮิรแด ฮรั ฮรั ป่านี ||๓||  ปันจฺ ยนา คุร วสักตั อาเณ ตอ อุนมนั นาม ลกานี ||  ยนั นานกั 
ฮรั กิรปา ต่ารี ฮรั ราแม นาม สมานี ||๔||๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ราม นาม ปัรห์ ซาร ||  ราม นาม เบน็ เทร็ นฮี 
โกอี โฮรฺ เน่ห์พลั ซภั บิสทาร ||๑|| รเฮา ||  เกอา ลีแย เกอา ตะยแีอ บอเร โย ดีแซ โซ ชาร ||  ยสิ บิเคอา โก ตุมห์ อปันี     
กรั ยาโน ซา ชาด ยาโฮ ศิร ป๋ารฺ ||๑||  เตล็ เตล็ ปัล ปัล ออตถฺ พนุ ก่าแท บูจฉฺ นา สะแก  กวาร ||  โซ กิช กแร เย ซาท 
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นา จาแล เอห์้ ซากตั กา อาจารฺ ||๒||  ซนัตฺ ยนา แก ซงัค ์เมล็ บอเร ตอ ปาแวห์ โมค ดุอาร ||  เบน็ สตัซงัค ์ซุค กิแน 
นา ปายอา ยาย ปูโช่ห์ เบด บีจาร ||๓||  ราณา เรา ซภัแภ โกอู จาแล จู่ธ โฉด ยาย ปาซารฺ ||  นานกั ซนัตฺ สดา เทร็ 
เน่ห์จลั ยนิ ราม นาม อาถารฺ ||๔||๖||    
 ซารัค แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ ดุปดา  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กาเฮ ปูต จกัรัต ฮอ ซงัค ์บาป ||  ยนิ เก ยเณ บดีเร ตุม ฮอ เตน็ เซ็ว จกัรัต ปาป ||๑|| รเฮา ||  ยสิ ตัน๋ กา ตุม กรับ กะรัต 
ฮอ โซ ตัน๋ กิแซห์ นา อาป ||  คิน แม่ห์ โฉด ยาย บิเคอา รัส ตอ ลาแก ปัชตาป ||๑||  โย ตุมเร ปรัภ โห่เต สุอามี ฮรั 
เตน็ เก ยาโปห์ ยาป ||  อุปเดส กะรัต นานกั ยนั ตุม โก โย สุโนห์ ตอ ยาย ซยัตาป ||๒||๑||๗||    
 ซารัค แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ ดุปเด ปัรตาล   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยปั มนั ญกนันาท ญกัดีสโร ญกัยวีโน มนัโม่ฮนั เซ็ว ปรีต ลากี แม ฮรั ฮรั ฮรั เทก ซภั ดินสั ซภั ราต ||๑|| รเฮา ||  ฮรั 
กี อุปมา อเน็ก อเน็ก อเน็ก กนุ กาวตั สุก นารัด บรัมห์มาดิก เตาว ์กนุ สุอามี กเน็น นา ยาต ||  ตู ฮรั เบอนัตฺ ตู ฮรั 
เบอนัตฺ ตู ฮรั สุอามี ตู อาเป   ฮี ยาแน่ห์ อาปนี  ป๋านตฺ ||๑||  ฮรั แก นิกทั นิกทั ฮรั นิกทั ฮี บสัเต เต ฮรั เก ยนั ซาถู่   
ฮรั ปะกาต ||  เต ฮรั เก ยนั ฮรั เซ็ว รัล มิเล แยเซ ยนั นานกั ซลัแล สลลั มิลาต ||๒||๑||๘||        
 ซารังค ์แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั นรัหะเร นรัฮรั สุอามี ฮรั สกลั เดว เดวา ศิรี  ราม ราม นามา ฮรั ปรีตมั โมรา ||๑|| รเฮา ||  
เยต็ กแร่ห์ กนุ กาวเต ฮรั เก กนุ กาวเต ราม กนุ กาวเต เตต็ กแร่ห์ วาเย ปันจฺ สบดั วดั ปาก มโทรา ||  เตน็ห์ ยนั เก 
ซภั ปาป เกย ซภั โดค เกย ซภั โรค เกย กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมาน เกย เตน็ห์ ยนั เก ฮรั มาร กั้ดเด ปันจฺ โจรา ||๑||  
ฮรั ราม โบโล่ห์ ฮรั ซาถู่   ฮรั เก ยนั ซาถู่   ญกัดีส ยปัโปห์ มนั บจนั กะรัม ฮรั ฮรั อาราถู่ ฮรั เก ยนั ซาถู่   ||  ฮรั ราม 
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โบลฺ ฮรั ราม โบลฺ ซภั ปาป กวาถู่ ||  เน็ต เน็ต ยากรัณ กแร่ห์ สดา สดา อานนัดฺ ยปั ญกัดีโซรา ||  มนั อิเช พลั ปาโวห์ 
ซภัแภ พลั ปาโวห์ ตะรัม อรัท กาม โมค ยนั นานกั ฮรั เซ็ว มิเล ฮรั ปะกตั โตรา ||๒||๒||๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั 
มนั มาโถ่ มะถู่ซูดะโน ฮรั ศิรีรังโก ปัรเมสฺโร สตั ปัรเมสฺโร ปรัภ อนัตรัยามี ||  ซภั ดูคนั โก หนัตา ซภั ซูคนั โก 
ดาตา ฮรั ปรีตมั กนุ กาโอ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กทั กะเท กทั บสัตา ฮรั ยลั ทเล ฮรั บสัตา ฮรั ทาน ทานนัตรั บสัตา แม ฮรั 
เดคนั โก จาโอ ||  โกอี อาแว   ซนัโต ฮรั กา ยนั ซนัโต เมรา ปรีตมั ยนั ซนัโต โม่ห์ มารัก ดิคลาแว ||  เตส็ ยนั เก ฮอ 
มลั มลั โต่วา ปาโอ ||๑||  ฮรั ยนั โก ฮรั มิเลอา ฮรั ซรัถ่า เต มิเลอา คุรมุข ฮรั มิเลอา ||  เมแร มนั ตนั อานนัดฺ เป๋ย แม 
เดเคอา ฮรั ราโอ ||  ยนั นานกั โก กิรปา ไป๋ ฮรั กี กิรปา ไป๋ ญกัดีซุร กิรปา ไป๋ ||  แม อนัดิโน สัด สดั สดา ฮรั 
ยปัเปอา ฮรั นาโอ ||๒||๓||๑o||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั นิรภอ ||  สตั สตั สดา สตั ||  นิรแวร อกาล มูรัต ||  อายนีู 
ซมัเภอ ||  เมเร มนั อนัดิโน ติอ๋าย นิรังการ นิราฮารี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ดรัซนั โก ฮรั ดรัซนั โก โกท โกท เตตีส เซ็ถ ยตี 
โยกี ตทั ตีรัท ปัรผะวนั กะรัต แร่ฮตั นิราฮารี ||  เตน็ ยนั กี เซวา ทาย ปอี ยนิห์ โก กิรปาล โฮวตั บนัวารี ||๑||  ฮรั เก 
โฮ ซนัตฺ ปะเล เต อูตมั ปะกตั ปะเล โย ป่าวตั ฮรั ราม มุรารี ||  ยนิห์ กา องัค ์กแร เมรา สุอามี เตน็ห์ กี ฮรั นานกั 
แปจยฺ สวารี  ||๒||๔||๑๑||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล ||  ยปั มนั โควนิดฺ ฮรั โควนิดฺ คุณี นิถาน ซภั สริสทฺ กา ประโภ เมเร มนั ฮรั โบลฺ ฮรั ปุรัค 
อบินาซี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กา นาม อมัฤต ฮรั ฮรั ฮเร โซ ปีแอ ยสิ ราม เปอาซี ||  ฮรั อาป ดยัอาล ดยัอา กรั เมแล ยสิ 
สตัคุรู   โซ ยนั ฮรั ฮรั อมัฤต นาม จะคาซี ||๑||  โย ยนั เซแวห์่ สดั สดา เมรา ฮรั ฮเร เตน็ กา ซภั ดูค ปะรัม ป๋อ ยาซี ||  
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ยนั นานกั นาม เลย ตาน ํยแีว เยว็ จาตริก ยลั ปีแอ ตริปตาซี ||๒||๕||๑๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ศิรี ราม ||  ราม 
รมตั ราม ||  สัต สตั ราม ||  โบโล่ห์ ไป่อา สดั ราม ราม ราม เราว ์รเฮอา ซรับะเก ||๑|| รเฮา ||  ราม อาเป   อาป อาเป   
ซภั กรัตา ราม อาเป   อาป อาป ซะภตั ยะเก ||  ยสิ อาป กริปา กเร เมรา ราม ราม ราม ราย โซ ยนั ราม นาม เลว็ ลาเก 
||๑||  ราม นาม กี อุปมา เดโคห์ ฮรั ซนัโตห์ โย ปะกตั ยนาน ํกี ปัต ราแค เวจ็ กลัยกุ อะเก ||  ยนั นานกั กา องัค ์กีอา 
เมแร ราม ราย ดุสมนั ดูค เกย ซภั ปะเก ||๒||๖||๑๓||     
 ซารังค ์แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 สตัคุร มูรัต โก บลั เยา ||  อนัตรั เปอาส จาตริก เยว็ ยลั กี สพลั ดรัซนั กดั เปาน ํ||๑|| รเฮา ||  อนาทา โก นาท สรับ   
ปรัตปาลกั ปะกตั วชลั ฮรั เนา ||  ยา โก โกย นา ราแค ปราณี เตส็ ตู เดห์้ อสัเรา ||๑||  นิถะเรอา ตัร๋ นิกะเตอา กตั 
นิทาเวอา ตู เทา ||  แดห์้ ดิส เยาน ํตะฮาน ํตู ซงัเก เตรี กีรัต กะรัม กะเมา ||๒||  เอกสั เต ลาค ลาค เต เอกา เตรี กตั เมต็ 
แกห์้ นา สเกา ||  ตู เบอนัตฺ เตรี เมต็ นฮี ปาอีแอ ซภั เตโร เคลฺ ดิเคา ||๓||  ซ่าถนั กา ซงัค ์ซ่าถ เซ็ว โกซทั ฮรั ซ่าถนั 
เซ็ว เลว็ เลา ||  ยนั นานกั ปายอา แฮ คุรมตั ฮรั เดโฮ ดะรัส มนั เจา ||๔||๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ญีโอ อนัตรัยามี 
ยาน ||  กะรัต บุราอี มานุค เต ฉะปาอี ซาคี ปู๋ ต ปวาน ||๑|| รเฮา ||  แบสนอ นาม กะรัต คทั กรัมา อนัตรั โลภ ยธูาน ||  
ซนัตฺ สภา กี นินดา กรัเต ดูเบ ซภั อเกอาน ||๑||    
     
 กแร่ห์ โซม ปาก หิแรห์ ปัร ดรับา อนัตรั จู่ธ กมุาน ||  ซาสตรึ เบด กี เบถ็ นฮี ยาแณห์ เบอาเป มนั แก มาน ||๒||  
ซนัเถ่อา กาล กแร่ห์ ซภั วรัตา เยว็ สพัรี ดมัพาน ||  ประภู ปุหล่าเอ อุฉัร่ ปาเอ เน่ห์พลั ซภั กรัมาน ||๓||  โซ กิอานี โซ 
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แบสนอ ปเรอา ยสิ กรี กริปา ปักหวาน ||  โอน สตัคุร เซว ปะรัม ปัด ปายอา อุถะเรอา สกลั บิสวาน ||๔||  เกอา ฮมั 
กะแท่ห์ กิช กทั นฮี ยาแณห์ ปรัภ ป่าแว ติแว bu]]lan ||  ซ่าถซงัคตั กี ตู๋ร เอก็ มานโํก ยนั นานกั ปัยโอ สะราน 
||๕||๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โมโร นาจฺโน รโฮ่ ||  ลาล รังกีลา แซ่ห์เย  ปายโอ สตัคุร บจนั ลโฮ่ ||๑|| รเฮา ||  กอุาร 
กนัเนอา แยเซ ซงัค ์สเฮรี   ปริแอ บจนั อุปฮาส กะโฮ ||  โย สุรยนั กแร่ห์ ป่ีตรั อายโอ  ตบั มุค กาจยฺ ลจัโย ||๑||  เยว็ 
กนัโก โกธารี จเรโอ กบัโร โหต พิโร ||  ยบั เต ซุถ เป๋ย แฮ บาแร่ห์ ตบั เต ทาน ทิโร ||๒||  โย เดน็ แรน ตอู โล 
บเยโอ มูรัต กะรี ปโล ||  บยาวนัฮาโร อูฐ ซิถ่าเรโอ ตบั เพร็ บาจยฺ นา เป่ยโอ ||๓||  แยเซ กมุภฺ อุดกั ปูร อาเนโอ ตบั 
โอห์้ ป๋ิน ดริสโท ||  กโฮ่ นานกั กมุภฺ ยแล แม่ห์ ดาเรโอ อั้มแภ   อั้มภฺ มิโล ||๔||๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั ปูเช เกอา 
กฮ่า ||  แลโน นาม อมัฤต รัส นีโก บาวรั บิค เซ็ว แกห์้ รฮ่า ||๑|| รเฮา ||  ดุลบัภ ์ยนมั จิรังกาล ปายโอ ยาโต กอดี 
บดัละฮา ||  กาทูรี โก กา้ฮกั อายโอ  ลาเดโอ กาลรั บิรัค เยวาห์   ||๑||  อายโอ  ลาภ ล่าภนั แก ตาอี โม่ฮนั ธากอรี เซ็ว 
อุลจัฉฺ  ปะฮา ||  กาจ บาดแร ลาล โคอี แฮ เพร็ เอห์้ ออซรั กดั ลฮ่า ||๒||  สกลั ปราถ เอก คุณ น่าฮี ธากรุ โชแดห์ ดาส 
ปะยา่ห์ ||  อาอี  มสัท ยรัวตั กี นิอาอี เยว็ ตสักรั ดรั ซานเํน่ห์ฮา ||๓||  อาน อุเปา นา โกอู ซู่แฉ่ ฮรั ดาซา ซรัณี ปัร รฮ่า 
||  กโฮ่ นานกั ตบั ฮี มนั ฉุทีแอ โย สกัเล ออกนั เมท ตะราห์ ||๔||๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี ต่ีรฺ รฮี ปริแอ บฮุต 
บิราเกโอ ||  อเน็ก ป๋านตฺ อานูป รังค ์เร เตน็ห์ เซ็ว รุแจ นา ลาเกโอ ||๑|| รเฮา ||  เน็ส บาซุร ปริแอ ปริแอ มุค เทโร นีด 
ปะลกั นฮี ยาเกโอ ||  ฮาร กะยรั บสัตรึ อเน็ก ซีการ เร เบน็ เป็ร ซภัแภ บิค ลาเกโอ ||๑||    
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 ปูโช ปูโช ดีน ป๋านตฺ กรั โกอู กะแฮ ปริแอ เดซานเํกโอ ||  ฮีโอ เดนวฺํ ซภั มนั ตนั อรัโป ศีสฺ        จรัณ ปัร ราเคโอ 
||๒||  จรัณ บนัดฺนา อโมลฺ ดาสฺโร เดนวฺํ ซ่าถซงัคตั อรัดาเกโอ ||  กแร่ห์ กริปา โม่ห์ ประภู มิลาโวห์่ นิมคั ดะรัส 
เปคาเกโอ ||๓||  ดริสทฺ ไป๋ ตบั ป่ีตรั อายโอ  เมรา มนั อนัเดน็ ซีตลาเกโอ ||  กโฮ่ นานกั รัส มงัคลั กาเอ สบดั อนาฮดั 
บาเยโอ ||๔||๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี สตั สตั สตั ฮรั สัต สตั สตั ซ่าถ่า ||  บจนั คุรู โย ปูแร กะเฮโอ แม ฉีก 
กานธํรี บาถ่า ||๑|| รเฮา ||  เน็ส บาซุร นะเคตรึ บินาซี เราว ์ซะซีอรั เบนาถ่า ||  เกร็ บซุถ่า ยลั ปวนั ยายโก เอก็ ซ่าถ 
บจนั อทัล่าถ่า ||๑||  อนัดฺ บินาซี เยร บินาซี *อุตปุจยฺ เซต บินาถ่า ||  จาร บินาซี คแท่ห์ บินาซี เอก็ ซ่าถ บจนั 
เน่ห์จลาถ่า ||๒||  ราจยฺ บินาซี ตาม บินาซี ซาตกั ป๋ี เบนาถ่า ||  ดริสทิมาน แฮ สกลั บินาซี เอก็ ซ่าถ บจนั อากา้ถ่า 
||๓||  อาเป   อาป อาป ฮี อาเป   ซภั อาปัน เคลฺ ดิคาถ่า ||  ปายโอ นา ยาอี กฮี ป๋านตฺ เร ปรัภ นานกั คุร เมล็ ลาถ่า 
||๔||๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมแร มนั บาสโบ คุร โคบินดฺ ||  ยะฮาน ํซิมรัน เป่ยโอ แฮ ธากรุ ตะฮาน ํนะกรั ซุค 
อานนัดฺ ||๑|| รเฮา ||  ยะฮาน ํบีสแร ธากรุ เปอาโร ตะฮาน ํดูค ซภั อาปัด  ||  แยห์ กนุ กาย อานนัดฺ มงัคลั รูป ตะฮาน ํ
สดา ซุค ซมัปัด ||๑||  ยะฮา ซรัวนั ฮรั กะทา นา สุนีแอ แตห์้ มฮ่า เป่ยอาน อุเดอานดั ||  ยะฮาน ํกีรตนั ซ่าถซงัคตั รัส 
แตห์้ สะฆนั บาส พลานนํดั ||๒||  เบน็ ซิมรัน โกท บะรัค ยแีว สกัลี ออตถฺ บริทานดั ||  เอก นิมคั โคบินดฺ ปะยนั กรั 
ตอ สดา สดา ยวีานดั ||๓||  สรัน สรัน สรัน ปรัภ ปาโว ดีแย ซ่าถซงัคตั กิรปานดั ||  นานกั ปูร รเฮโอ แฮ สรับ   แม 
สกลั คุณา เบถ็ ยานนํดั ||๔||๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โม่ห์ ราม ปะโหร่โซ ปาเอ ||  โย โย สรัณ ปะเรโอ กรุณาเน็ต 
เต เต ปะแวห์่ ตราเอ ||๑|| รเฮา ||  ซุค โซยโอ อรั แซ่ฮจัยฺ สมายโอ แซ่ห์ซา คุแรห์ กวาเอ ||  โย จา้หตั โซอี ฮรั กีโอ มนั 
บานชํตั พลั ปาเอ ||๑||  ฮิรแด ยปัโป เนตรึ คิอ๋าน ลาโว ซรัวนี กะทา สุนาเอ ||    
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 จรัณี จลัโล มารัก ธากรุ แก รัสนา ฮรั คุณ กาเอ ||๒||  เดเคโอ ดริสทฺ สรับ   มงัคลั รูป อุลที ซนัตฺ กราเอ ||  ปายโอ 
ลาล อโมลฺ นาม ฮรั โฉด นา กตัฮู ยาเอ ||๓||  กวนั อุปมา กอน บดาอี เกอา กนุ กโฮ่ รีฉ่าเอ ||  โหต กริปาล ดีน ดยัอา 
ปรัภ ยนั นานกั ดาส ดะซาเอ ||๔||๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โอย ซุค กา เซ็ว บะรัน สุนาวตั ||  อนดั บิโนด เปค ปรัภ 
ดรัซนั มนั มงัคลั กนุ กาวตั ||๑|| รเฮา ||  บิซมั ไป๋ เปค บิสมาดี ปูร รเฮ่ กิรปาวตั ||  ปีโอ อมัฤต นาม อโมลกั เยว็ จาค 
กนูกํา มุสกาวตั ||๑||  แยเซ ปวนั บนัถฺ กรั ราเคโอ บูจฉฺ นา อาวตั ยาวตั ||  ยา โก ริแด ประกาซ เป่ยโอ ฮรั ÍØÍÒ กี กฮี 
นา ยาย กะห่าวตั ||๒||  อาน อุปาว  เยเต กิช กะฮีแอห์ เตเต ซีเค ปาวตั ||  อะจินตฺ   ลาล กแร่ห์ ป่ีตรั ปรักเทโอ อะกมั 
แยเซ ปัรคาวตั ||๓||  นิรคุณ นิรังการ อบินาซี อตุโล ตุเลโอ นา ยาวตั ||  กโฮ่ นานกั อยรั เยน็ ยเรอา เตส็ ฮี โก บนั 
อาวตั ||๔||๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  บิคยั เดน็ แรน เอว็ ฮี กดุาแร ||  โคบินดฺ นา ปะแย อหัม่บุธ มาตา ยนมั ยแูอ เยว็ 
ห่าแร ||๑|| รเฮา ||  นาม อโมลา ปรีต นา เตส็ เซ็ว ปัร นินดา ฮิตกาแร ||  ชาปัร บานถฺํ สวาแร ตริณ โก ดุอาแร ปาวกั 
ยาแร ||๑||  กาลรั โปท อุธาแว มูนแดห์้ อมัฤต มนั เต ดาแร ||  โอแ้ด่ บสัตรึ กายรั แม่ห์ ปะเรอา บฮุร บฮุร เพร็ จ่าแร 
||๒||  กาแท เปด ดาล ปัร ธาฎอ คาย คาย มุสกาแร ||  กิเรโอ ยาย ระส่าตลั ปะเรโอ ฉิที ฉิที ศิร ป่าแร ||๓||  นิรแวแร 
ซงัค ์แวรฺ รจาเอ ปฮุจ นา สะแก  กวาแร ||  กโฮ่ นานกั ซนัตนั กา ราคา ปารบรัมห์ นิรังกาแร ||๔||๑o||  ซารัค แม่ห์ลา 
๕ ||  อวรั ซภั ปู่ เล ประมตั นา ยาเนอา ||  เอก สุถ่าครั ยา แก ฮิรแด วสัเซอา เตน็ เบแดห์้ ตตั ปะชาเนอา ||๑|| รเฮา ||  
ปัรวรัิต มารัก เยตา กิช โฮอีแอ เตตา โลก ปะจารา ||  โย โล ริแด นฮี ปัรกาซา ตอ โล อั้นถฺ อนัถ่ารา ||๑||  แยเซ ตัร่ตี 
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ซาแถ่ บโฮ่ เบถ็ เบน็ บีแย นฮี ยานแํม ||  ราม นาม เบน็ มุกตั นา โฮอี แฮ ตุแท น่าฮี อภิมาแน ||๒||  นีร บิโลแว อตั 
สรัม  ปาแว แนนู แกเซ รีแซ ||  เบน็ คุร เป่เท มุกตั นา กาฮู มิลตั นฮี ญกัดีแซ ||๓||    
     
 โคยตั โคยตั เอแ้ฮ บีจาเรโอ สรับ   ซุคา ฮรั นามา ||  กโฮ่ นานกั เตส็ เป่ยโอ ปราปัต ยา แก เลค มทามา ||๔||๑๑||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อนัเดน็ ราม เก คุณ กะฮีแอ ||  สกลั ปะดารัท สรับ   ซูค เซ็ถ มนั บานชํตั พลั ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  
อาโวห์่  ซนัตฺ ปราน ซุคดาเต ซิมแร่ห์ ปรัภ อบินาซี ||  อนาแทห์ นาท ดีน ดุค ป่ันยนั ปูร รเฮโอ กทั วาซี ||๑||  กาวตั 
ซุนตฺ สุนาวตั ซรัถ่า ฮรั รัส ปี วดัป่าเก ||  กลั กะเลส มิเท ซภั ตนั เต ราม นาม เลว็ ยาเก ||๒||  กาม กโรถ จู่ธ ตจัยฺ 
นินดา ฮรั ซิมรัน บนัถัน่ ตูเท ||  โม่ห์ มกนั อหงั อั้นถฺ มมัตา คุร กิรปา เต ชูเท ||๓||  ตู ซมัรัท ปารบรัมห์ สุอามี กรั 
กิรปา ยนั เตรา ||  ปูร รเฮโอ สรับ   แม่ห์ ธากรุ นานกั โซ ปรัภ เนรา ||๔||๑๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  บลัฮารี คุรเทว 
จรัน ||  ยา แก ซงัค ์ปารบรัมห์ ติอ๋าอีแอ อุปเดส ฮมารี กตั กะรัน ||๑|| รเฮา ||  ดูค โรค แป๋ สกลั บินาเซ โย อาแว   ฮรั 
ซนัตฺ สรัน ||  อาป ยแป เอาแรห์ นาม ยปาแว วดั ซมัรัท ตารัน ตรัน ||๑||  ยา โก มนัตรึ อุตาแร แซ่ห์ซา อูเณ โก ซุภรั 
ปะรัน ||  ฮรั ดาซนั กี อาเกอา มานตั เต น่าฮี พนุ กรัภ ปะรัน ||๒||  ปักตนั กี แท่ฮลั กมาวตั กาวตั ดุค กาเท ตา เก 
ยนมั มรัน ||  ยา โก เป่ยโอ กริปาล บีธลา เตน็ ฮรั ฮรั อยรั ยะรัน ||๓||  ฮรั รแซ่ห์  อะข่าเน แซ่ฮจัยฺ สมาเน มุค เต น่าฮี 
ยาต บะรัน ||  คุร ประสาด นานกั ซนัโตเค นาม ประภู ยปั ยปั อุถะรัน ||๔||๑๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กายโอ รี แม 
คุณ เน็ถ มงัคลั กายโอ ||  ปะเล ซนัโญก ปะเล เดน็ ออซรั โย โคปาล รีฉายโอ ||๑|| รเฮา ||  ซนัแตห์ จรัน โมรฺโล 
มาทา ||  ฮมัเร มสัตกั ซนัตฺ ตะเร ห่าทา ||๑||  ซ่าแถ่ห์ มนัตรึ โมรฺโล มนูอา ||  ตา เต กตั โฮเอ ตแร กนีุอา ||๒||  
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ปักแตห์ ดะรัส เดค แนน รังกา ||  โลภ โม่ห์ ตูเท ปะหราํ ซงักา ||๓||  กโฮ่ นานกั ซุค แซ่ฮจัยฺ อนนัดา ||  โคลฺห์ ปีต 
มิเล ปัรมานนัดา ||๔||๑๔||    
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แกเซ กโฮ่ โม่ห์ ญีอ ์เบดฺนาอี ||  ดรัซนั เปอาส ปริแอ ปรีต มโนฮรั มนั นา รแฮ่ บโฮ่ เบถ็ อุมกาอี ||๑|| รเฮา ||    
     
 จิตวนั จิตโว ปริแอ ปรีต แบรากี กดั ปาโว ฮรั ดรัซาอี ||  ยตนั กะโร เอห์้ มนั นฮี ต่ีแร โกอู แฮ เร ซนัตฺ มิลาอี ||๑||  
ยปั ตปั ซนัยมั ปุน ซภั โห่โม เตส็ อรัโป ซภั ซุค ยานอีํ ||  เอก นิมคั ปริแอ ดะรัส ดิคาแว เตส็ ซนัตนั แก บลั ยานอีํ 
||๒||  กะโร นิโห่รา บฮุต เบนตี เซโว เดน็ แรนาอี ||  มาน อภิมาน ฮอ สกลั เตอาโก โย ปริแอ บาต สุนาอี ||๓||  เดค 
จริตรั ไป๋ ฮอ บิสมนั คุร สตัคุร ปุรัค มิลาอี ||  ปรัภ รังค ์ดยัอาล โม่ห์ กแร่ห์ แม่ห์ ปายอา ยนั นานกั ตะปัต บุฉ่าอี 
||๔||๑||๑๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เร มูเรห์ ตู เกว็ ซิมรัต   อบั น่าฮี ||  นรัก โก๋ร แม่ห์ อุรัตถฺ  ตปั กรัตา นิมคั นิมคั คุณ 
กานฮีํ ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ยนมั ปะหรํ่าตอ ฮี อายโอ  มานสั ยนมั ดุลภาฮี ||  กรัภ โยน โฉด โย นิกเซโอ ตอ ลาโก อนั 
ธานฮีํ ||๑||  กแร่ห์ บุราอี ธะกาอี เดน็ แรน เน่ห์พลั กะรัม กมาฮี ||  กณั น่าฮี โตห์ กา้ฮณั ลาเก ต๋าย ต๋าย ดุค ปานฮีํ ||๒||  
มิเทอา ซงัค ์กรู ลปัทายโอ *อุรัจฉฺ ปะเรโอ กสุมานฮีํ ||  ตะรัม ราย ยบั ปักรัส เบาเร ตอ กาล มุคคา อุธ ยาฮี ||๓||  โซ 
มิเลอา โย ประภู มิลายอา ยสิ มสัตกั เลค ลิคานฮีํ ||  กโฮ่ นานกั เตน็ห์ ยนั บลัฮารี โย อลปั รเฮ่ มนั ม่านฮีํ ||๔||๒||๑๖||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เกว็ ยวีนั ปรีตมั เบน็ มาอี ||  ยา เก บิชุรัต โหต มิรตะกา กแร่ห์ แม่ห์ แร่ฮนั นา ปาอี ||๑|| รเฮา ||  
ญีอ ์ฮีแอ ปราน โก ดาตา ยา แก ซงัค ์โซฮาอี ||  กแร่ห์ กริปา ซนัโตห์ โม่ห์ อปันี     ปรัภ มงัคลั คุณ กาอี ||๑||  จรัน 
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ซนัตนั เก มาเท เมเร อูปัร แนโนห์ ตู๋ร บานชําอี ||  เยห์่ ประสาด มิลีแอ ปรัภ นานกั บลั บลั ตา แก ฮอ ยาอี 
||๒||๓||๑๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ÍØÍÒ ออซรั แก ฮอ บลั ยาอี ||  อาธ แป้ฮรั อปันา ปรัภ ซิมรัน วดัป่ากี ฮรั ปานอีํ ||๑|| 
รเฮา ||  ปะโล กะบีร ดาส ดาซนั โก อูตมั แซน ยนั นาอี ||  อูจ เต อูจ นามเดว็ ซมัดรัซี  รวิดาส ธากรุ บณั อาอี  ||๑||  
ญีโอ เป็นดฺ ตนั ตัน๋ ซ่าถนั กา เอห์้ มนั ซนัตฺ เรนาอี ||  ซนัตฺ ประตาป ปะรัม ซภั นาเซ นานกั มิเล กซุาอี ||๒||๔||๑๘||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มโนรัท ปูเร สตัคุร อาป ||    
     
 สกลั ปะดารัท ซิมรัน ยา แก อาธ แป้ฮรั เมเร มนั ยาป ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต นาม สุอามี เตรา โย ปีแว เตส็ ฮี ตริปตาส ||  
ยนมั ยนมั เก เกล็บิค นาแซ่ห์ อาแก ดรักา้ห์ โฮย คลาส ||๑||  สรัน ตุมารี อายโอ  กรัเต ปารบรัมห์ ปูรัน อบินาส ||  กรั 
กิรปา เตเร จรัน ติอ่าโว นานกั มนั ตนั ดะรัส เปอาส ||๒||๕||๑๙||    
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓      เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 มนั กฮ่า ลุผา่อีแอ อาน โก ||  อีต อูต ปรัภ สดา สฮาอี  ญีอ ์ซงัค ์เตเร กาม โก ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต นาม ปริแอ ปรีต 
มโนฮรั เอแ้ฮ อะข่าวนั ปานนํ โก ||  อกาล มูรัต แฮ ซ่าถ ซนัตนั กี ธ่าฮรั นีกี ติอ๋าน โก ||๑||  บาณี มนัตรึ มฮ่า ปุรคนั 
กี มแน่ห์ อุตารัน มานนํ โก ||  โคจยฺ ลเฮโอ นานกั ซุค ทานาน ํฮรั นามา บิสราม โก ||๒||๑||๒o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
มนั สดา มงัคลั โคบินดฺ กาย ||  โรค โศก เตเร มิแท่ห์ สกลั อกัข ์นิมคั ฮีแอ ฮรั นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  โฉด เซอานปั 
บโฮ่ จตุราอี ซาถู่   ซรัณี ยาย ปาย ||  โย โฮย กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั ยมั เต โฮแว ตะรัม ราย ||๑||  เอกสั เบน็ น่าฮี โก 
ดูยา อาน นา บีโอ ลแว ลาย ||  มาต ปิตา ป่าอี นานกั โก ซุคดาตา ฮรั ปราน ซาย ||๒||๒||๒๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั 
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ยนั สกลั อุถ่าเร  ซงัค ์เก ||  เป๋ย ปุนีต ปวติตรึ มนั ยนมั ยนมั เก ดุค ฮเร ||๑|| รเฮา ||  มารัก จลัเล ตินีห์ ซุค ปายอา ยนิห์ 
เซ็ว โกซทั เซ ตเร ||  บุดตั โก๋ร อั้นถฺ กปู แม่ห์ เต ซาถู่   ซงัค ์ปารฺ ปะเร ||๑||  ยนิห์ เก ปาก บดัเด แฮ ป่าอี เตน็ห์ ซาถู่   
ซงัค ์มุค ยเุร ||  เตน็ห์ กี ตู๋ร บานแํช เน็ต นานกั ปรัภ เมรา กิรปา กเร ||๒||๓||๒๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ยนั ราม 
ราม ราม ติอ่านเํอ ||  เอก ปะลกั ซุค ซ่าถ สมาคมั โกท แบกนุแธห์ ปานเํอ ||๑|| รเฮา ||  ดุลบัภ ์เดห์้ ยปั โหต ปุนีตา ยมั 
กี ตราส นิวาแร ||  มฮ่า ปะติต เก ปาเตก็ อุตแรห์ ฮรั นามา อุร ต่าแร ||๑||  โย โย สุแน ราม ยสั นิรมลั ตา กา ยนมั 
มรัณ ดุค นาซา ||  กโฮ่ นานกั ปาอีแอ วดัป่ากี มนั ตนั โฮย บิกาซา ||๒||๔||๒๓||    
     
   
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๔   เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 โม่ฮนั กัร๋ อาโวห์่  กะโร โยดฺรีอา ||  มาน กะโร อภิมาแน โบโล ปู๋ ล จูก เตรี ปริแอ จิรีอา ||๑|| รเฮา ||  นิกทั สุโน อรั 
เปโค น่าฮี ปะรัม ปะรัม ดุค ปะรีอา ||  โฮย กริปาล คุร ล่าเฮ ปารโด มิโล ลาล มนั ฮรีอา ||๑||  เอก นิมคั เย บิสแร 
สุอามี ยาโน โกท ดินสั ลคั บรีอา ||  ซ่าถซงัคตั กี ป๋ีร โย ปาอี ตอ นานกั ฮรั ซงัค ์มิรีอา ||๒||๑||๒๔||  ซารัค แม่ห์ลา 
๕ ||  อบั เกอา โซโจ โซจ บิซารี ||  กรัณา ซา โซอี กรั รเฮอา เดห์้ เนา บลัฮารี ||๑|| รเฮา ||  จะโฮ่ ดิส พลู รฮี บิเคอา 
บิค คุร มนัตรึ มูค กะรุรารี ||  หาท เดย ์ราเคโอ กรั อปันา เยว็ ยลั กมัลา อลัปารี ||๑||  ฮอ น่าฮี กิช แม เกอา โฮซา ซภั 
ตุม ฮี กลั ต่ารี ||  นานกั ปาก ปะเรโอ ฮรั ปาแช ราค ซนัตฺ สดัการี ||๒||๒||๒๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โม่ห์ สรับ   
อุปาว  บิรกาเต ||  กรัณ การัณ ซมัรัท สุอามี ฮรั เอกสั เต เมรี กาเต ||๑|| รเฮา ||  เดเค นานา รูป บโฮ่ รังกา อนั น่าฮี ตุม 
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ป่านเต ||  เดน้ห์ํ อถารฺ สรับ   โก ธากรุ ญีอ ์ปราน ซุคดาเต ||๑||  ปะหรํ่าตอ ปะหรํ่าตอ ฮาร โย ปะเรโอ ตอ คุร เมล็ 
จรัน ปราเต ||  กโฮ่ นานกั แม สรับ   ซุค ปายอา เอห์้  ซูค บิฮานี ราเต ||๒||๓||๒๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โม่ห์ 
ลบัเถ่โอ แฮ ฮรั เทกา ||  คุร ดยัอาล เป๋ย ซุคดาอี อนัถฺแล มาเณ็ก เดคา ||๑|| รเฮา ||  กาเท อเกอาน ติมรั นิรมะลีอา บุตถฺ 
บิกาซ บิเบกา ||  เยว็ ยลั ตรังค ์เพน ยลั โฮอี แฮ เซวกั ธากรุ เป๋ย เอกา ||๑||  แยห์ เต อุเธโอ แตห์้ ฮี อายโอ  ซภั ฮี เอแก 
เอกา ||  นานกั ดริสทฺ อายโอ  สรับ ธาอี ปราณปะตี ฮรั ซมักา ||๒||๔||๒๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมรา มนั เอแก ฮี 
ปริแอ มานแํก ||  เปค อายโอ  สรับ   ทาน เดส ปริแอ โรม นา ซมัซรั ลาแก ||๑|| รเฮา ||  แม นีเร อเน็ก โป่ยนั บโฮ่ 
บินยนั เตน็ เซ็ว ดริสทฺ นา กแร รุจานแํก ||  ฮรั รัส จา้แฮ ปริแอ ปริแอ มุค เทแร เยว็ อลั กมัลา โลภานแํก ||๑||    
     
 คุณ นิถาน มนัโม่ฮนั ลาลนั ซุคดาอี ซรับานแํก ||  คุร นานกั ปรัภ ป้าเฮ ปะธายโอ มิโลห์ สคา กลั ลาแก 
||๒||๕||๒๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั เมโร ธากรุ เซ็ว มนั มานาน ํ||  ซ่าถ กริปาล ดยัอาล เป๋ย แฮ เอห์้ เชเดโอ ดุสทฺ 
เบกานา ||๑|| รเฮา ||  ตุม ฮี ซุนดรั ตุแมห์ เซอาเน ตุม ฮี ซุฆรั สุยานา ||  สกลั โยก อรั กิอาน ติอ๋าน เอก็ นิมคั นา กีมตั 
ยานาน ํ||๑||  ตุม ฮี นาเอก็ ตุมแฮ่ห์ ฉะตรึปัต ตุม ปูร รเฮ่ ปักหวา่นา ||  ปาโว ดาน ซนัตฺ เซวา ฮรั นานกั สดั กรุบานาน ํ
||๒||๖||๒๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมแร มนั จีต อาเอ ปริแอ รังกา ||  บิสเรโอ ตัน่ถฺ บนัถฺ มายอา โก รัจยนั สบาอี  ยงักา 
||๑|| รเฮา ||  ฮรั เซโว ฮรั ริแด บซาโว ฮรั ปายอา สตัซงัคา ||  แอโซ มิเลโอ มโนฮรั ปรีตมั ซุค ปาเอ มุค มงักา ||๑||  
ปเร็ว อปันา คุร บสั กรั ดีนา โป่โก โปคค ์นิซงักา ||  นิรภอ เป๋ย นานกั ป๋อ มิเทอา ฮรั ปายโอ ปาธงักา ||๒||๗||๓o||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ญีโอ เก ดรัซนั โก กรุบานี ||  บจนั นาด เมเร ซรัวโนห์ ปูเร เดฮ้า ปริแอ องักฺ สมานี ||๑|| รเฮา 



1282 

||  ชูทรั เต คุร กีอี โซห่ากนั ฮรั ปายโอ ซุฆรั สุยานี ||  เยห์่ กัร๋ แม่ห์ แบซนั นฮี ปาวตั โซ ทาน มิเลโอ บาซานี ||๑||  
อุนห์  แก บสั อายโอ  ปะกตั บะชลั เยน็ ราคี อาน ซนัตานี ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ซงัค ์มนั มาเนอา ซภั จูกี กาณ โลกานี 
||๒||๘||๓๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั เมโร ปันจา เต ซงัค ์ตูทา ||  ดรัซนั เดค เป๋ย มนั อานดั คุร กิรปา เต ชูทา ||๑|| 
รเฮา ||  บิคมั ทาน บฮตั บโฮ่ ตะรีอา อเน็ก ราค ซูรูทา ||  บิคมั การห์ กรั ปฮุแจ น่าฮี ซนัตฺ ซานทั เป๋ย ลูทา ||๑||  บฮุต 
คยาเน เมแร ปาแล ปะเรอา อโมลฺ ลาล อาคูทา ||  ยนั นานกั ปรัภ กิรปา ต่ารี ตอ มนั แม่ห์ ฮรั รัส กู่ทา ||๒||๙||๓๒||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั เมโร ธากรุ เซ็ว มนั ลีนา ||  ปราน ดาน คุร ปูแร ดีอา อุรฉ่ายโอ เยว็ ยลั มีนา ||๑|| รเฮา ||  กาม 
กโรถ โลภ มดั มตัซรั เอห์้  อรัป สกลั ดาน กีนา ||  มนัตรึ ดริราย ฮรั ออคถั  คุร ดีโอ ตอ มิเลโอ สกลั ประบีนา ||๑||  
กแร่ห์ เตรา ตู ธากรุ เมรา คุร ฮอ โคอี ปรัภ ดีนา ||    
     
 กโฮ่ นานกั แม แซ่ฮจัยฺ กัร๋ ปายอา ฮรั ปะกตั ปันด๋าร คยนีา ||๒||๑o||๓๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ฮนั ซภั ญีอ ์เตเร ตู 
ตาแร่ห์ ||  ฉุแทห์ ซงัฆาร นิมคั กิรปา เต โกท บแรห์มนัดฺ อุถ่าแรห์ ||๑|| รเฮา ||  กแร่ห์ อรัดาส บฮุต เบนนัตี นิมคั 
นิมคั ซาหม่าแร ||  โฮโอ กริปาล ดีน ดุค ป่ันยนั หาท เดย ์นิสตาแร่ห์ ||๑||  เกอา เอ ปู่ ปัต บปัเร กะฮีแอห์ กโฮ่ เอ กิส 
โน มาแร่ห์ ||  ราค ราค ราค ซุคดาเต ซภั นานกั ยกตั ตุหม่าแรห์ ||๒||๑๑||๓๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โม่ห์ ตัน๋ 
ปายโอ ฮรั นามา ||  เป๋ย อะจินตฺ   ตริสนั ซภั บุฉ่ี แฮ เอห์้ ลิเคโอ เลค มทามา ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั เป่ยโอ แบรากี 
เพร็ อายโอ  เดห์้ กิรามา ||  คุร กริปาล ซอดา เอห์้ โยเรโอ หทั จเรโอ ลาล อะกามา ||๑||  อาน บาปาร บนจัยฺ โย 
กรีแอห์ เตเต ดูค สห่ามา ||  โคบิด ปะยนั เก นิรแภ วาปารี ฮรั ราส นานกั ราม นามา ||๒||๑๒||๓๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ 
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||  เมแร มนั มิสท ลเก ปริแอ โบลา ||  คุร บา้ห์ ปะกรั ปรัภ เซวา ลาเอ สดั ดยัอาล ฮรั โด่ลา ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ตู ธากรุ 
สรับ   ปรัตปาลกั โม่ห์ กลตัรึ แซ่ฮตั ซภั โกลา ||  มาณ ตาณ ซภั ตูแฮ ตูแฮ เอก็ นาม เตรา แม โอลาห์ ||๑||  เย ตะคตั 
แบซาแล่ห์ ตอ ดาส ตุหม่าเร ก๋าส บดัฎาแวห์ เกตกั โบลา ||  ยนั นานกั เก ปรัภ ปุรัค บิถ่าเต เมเร ธากรุ อะแกห์้ 
อโตลา ||๒||๑๓||๓๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา ราม แกฮ้ตั คุณ โซฮงั ||  เอก นิมคั โอปาย  สมาแว เดค จริต มนั 
โมฮงั ||๑|| รเฮา ||  ยสิ สุเณแอ มนั โฮย แร่ฮสั อตั ริแด มาน ดุค โยฮ่งั ||  ซุค ปายโอ ดุค ดูรฺ ปรายโอ บณั อาอี  ปรัภ 
โตฮงั ||๑||  เกล็วคิ เกย มนั นิรมลั โฮอี แฮ คุร กา้เด มายอา ดโรฮงั ||  กโฮ่ นานกั แม โซ ปรัภ ปายอา กรัณ การัณ 
ซมัรฺโทฮงั ||๒||๑๔||๓๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  แนโนห์ เดเคโอ จลตั ตะมาซา ||  ซภั ฮู ดูรฺ ซภั ฮู เต เนแร อะกมั อะกมั 
กทั วาซา ||๑|| รเฮา ||  อปู๋ ล นา ปู่ แล ลิเคโอ นา จลาแว มตา นา กแร ปะจาซา ||  คิน แม่ห์ ซาจยฺ สวาร บินาแฮ ปะกตั 
วชลั คุณ ตาสา ||๑||  อั้นถฺ กปู แม่ห์ ดีปัก บเลโอ คุร ริแด กีโอ ปัรกาซา ||    
     
 กโฮ่ นานกั ดะรัส เปค ซุค ปายอา ซภั ปูรัน โฮอี อาซา ||๒||๑๕||๓๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  จรัแน่ห์ โคบินดฺ มารัก 
สุห่าวา ||  อาน มารัก เยตา กิช ต่าอีแอ เตโต ฮี ดุค ห่าวา  ||๑|| รเฮา ||  เนตรึ ปุนีต เป๋ย ดะรัส เปเค หสัตฺ ปุนีต 
แท่ห์ลาวา ||  ริดา ปุนีต ริแด ฮรั บะเซโอ มสัตฺ ปุนีต ซนัตฺ ตู่ราวา ||๑||  สรับ   นิถาน นาม ฮรั ฮรั แก ยสิ กะรัม ลิเคอา 
เตน็ ปาวา ||  ยนั นานกั โก คุร ปูรา เป่เทโอ ซุค แซ่ห์เย  อนดั บิห่าวา ||๒||๑๖||๓๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕||  ติอ๋ายโอ อนัตฺ 
บาร นาม สคา ||  แยห์ มาต ปิตา สุต ป่าอี นา ปฮุแจ ตะฮ่า ตะฮ่า ตู รัคคา ||๑|| รเฮา ||  อั้นถฺ กปู กแร่ห์ แม่ห์ เตน็ 
ซิมเรโอ ยสิ มสัตกั เลค ลิคา ||  คูเลห์ บนัถัน่ มุกตั คุร กีนี ซภั ตูแฮ ตุฮี ดิคา ||๑||  อมัฤต นาม ปีอา มนั ตริปเตอา 
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อาข่าเอ รสนั จะคา ||  กโฮ่ นานกั ซุค แซ่ฮจัยฺ แม ปายอา คุร ลาฮี สกลั ติคา ||๒||๑๗||๔o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  คุร 
เมล็ แอเซ ประภู ติอ๋ายอา ||  เป่ยโอ กริปาล ดยัอาล ดุค ป่ันยนั ลแก นา ตาตี บายอา ||๑|| รเฮา ||  เยเต ซาส ซาส ฮมั 
เลเต เตเต ฮี คุณ กายอา ||  นิมคั นา บิชุแร กะรี นา บิสแร สดั ซงัเก ยตั ยายอา ||๑||  ฮอ บลั บลั บลั บลั จรัน กมลั โก 
บลั บลั คุร ดรัซายอา ||  กโฮ่ นานกั กาฮู ปัรวา่ฮา โย ซุค ซากรั แม ปายอา ||๒||๑๘||๔๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมแร 
มนั สบดั ลโก คุร มีธา ||  คุเลโอ กะรัม เป่ยโอ ปัรกาซา กทั กทั ฮรั ฮรั ดีธา ||๑|| รเฮา ||  ปารบรัมห์ อาโยนี ซมัเภอ 
สรับ   ทาน กทั บีธา ||  เป่ยโอ ปราปัต อมัฤต นามา บลั บลั ปรัภ จรัณีธา ||๑||  สตัซงัคตั กี เรณ มุค ลากี กีเอ สกลั 
ตีรัท มจัยฺนีธา ||  กโฮ่ นานกั รังค ์จะลูล เป๋ย แฮ ฮรั รังค ์นา ลแฮ่ มยธีา ||๒||๑๙||๔๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั 
นาม ดีโอ คุร ซาเท ||  นิมคั บจนั ปรัภ ฮีอแร บะเซโอ สกลั ปูค เมรี ลาเท ||๑|| รเฮา ||  กริปา นิถาน คุณ นาเอก็ ธากรุ 
ซุค สะมู่ห์ ซภั นาเท ||  เอก อาส โม่ห์ เตรี สุอามี ออร ดุตีอา อาส บิราเท ||๑||  แนณ ตริปตาเซ เดค ดรัซาวา คุร กรั 
ต่าเร เมแร มาเท ||    
     
 กโฮ่ นานกั แม อตุล ซุค ปายอา ยนมั มรัณ แป๋ ลาเท ||๒||๒o||๔๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เร มูเรห์ อาน กาเฮ กตั ยาอี ||  
ซงัค ์มโนฮรั อมัฤต แฮ เร ปู๋ ล ปู๋ ล บิค คาอี ||๑|| รเฮา ||  ปรัภ ซุนดรั จตุร อนูป บิถ่าเต เตส็ เซ็ว รุจ นฮี ราอี ||  โม่ฮนั 
เซ็ว บาวรั มนั โม่เฮโอ จู่ธ ธะกอรี ปาอี ||๑||  เป่ยโอ ดยัอาล กริปาล ดุค ฮรัตา ซนัตนั เซ็ว บนั อาอี  ||  สกลั นิถาน 
กะแร แม่ห์ ปาเอ กโฮ่ นานกั โยต สมาอี ||๒||๒๑||๔๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โอองั ปริแอ ปรีต จีต แปฮลัรีอา ||  โย 
ตอ บจนั ดีโอ เมเร สัตคุร ตอ แม *ซาจยฺ ซีกรีอา ||๑|| รเฮา ||  ฮมั ปู่ แลห์ ตุม สดา อปู่ ลา ฮมั ปะติต ตุม ปะติต อุถรีอา 
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||  ฮมั นีจ บิรัค ตุม แมลากรั ลาจยฺ ซงัค ์ซงัค ์บสัรีอา ||๑||  ตุม กมัภีร ต๋ีรฺ อุปการี ฮมั เกอา บปัเร ยนัตรีอา ||  คุร 
กริปาล นานกั ฮรั เมเลโอ ตอ เมรี ซูค เซยฺรีอา ||๒||๒๒||๔๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มนั โอย ดินสั ตัน๋ ปัรวานาน ํ||  
สพลั เต กะรี ซนัโญก สุห่าเว สตัคุร ซงัค ์กิอานาน ํ||๑|| รเฮา ||  ตัน๋ สุปาก ตัน๋ โซห่ากา ตัน๋ เดต เยน็ มานาน ํ||  เอห์้ 
ตนั ตุมห์รา ซภั กแร่ห์ ตัน๋ ตุมรา ฮีโอ กีโอ กรุบานาน ํ||๑||  โกท ลาค ราจยฺ ซุค ปาเอ เอก็ นิมคั เปค ดริสทานาน ํ||  
โย กโฮ่ มุคโคห์ เซวกั เอห์้  แบซีแอ ซุค นานกั อนัตฺ นา ยานาน ํ||๒||๒๓||๔๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อบั โมโร 
แซ่ห์ซา ดูค เกยอา ||  ออร อุปาว  สกลั เตอาก โชเด สตัคุร สรัณ ปัยอา ||๑|| รเฮา ||  สรับ   เซ็ถ การัจ ซภั เซาเร อหงั 
โรค สกลั ฮี เคยอา ||  โกท ปราถ คิน แม่ห์ คอ ไป๋ แฮ คุร เมล็ ฮรั ฮรั กะเฮอา ||๑||  ปันจฺ ดาส คุร วสักตั กีเน มนั 
เน่ห์จลั นิรภยัอา ||  อาย  นา ยาแว นา กตั ฮี โดแล เทร็ นานกั ราเยอา ||๒||๒๔||๔๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เมโร 
เอต็ อุต สดา สฮาอี  ||  มนัโม่ฮนั เมเร ญีอ ์โก เปอาโร กวนั กฮ่า กนุ กาอี ||๑|| รเฮา ||  เคลฺ คิลาย ลาด ลาดาแว สดา 
สดา อนัดาอี ||  ปรัตปาแล บาริก กี นิอาอี แยเซ มาต ปิตาอี ||๑||  เตส็ เบน็ นิมคั นฮี แร่ห์ สะกีแอ บิซรั นา กบัฮู ยาอี ||    
     
 กโฮ่ นานกั เมล็ ซนัตฺซงัคตั เต มกนั เป๋ย เลว็ ลาอี ||๒||๒๕||๔๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อปันา มีต สุอามี กาอีแอ ||  
อาส นา อวรั กาฮู กี กีแย ซุคดาตา ปรัภ ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  ซูค มงัคลั กเลอาณ ยแิซห์ กัร๋ เตส็ ฮี ซรัณี ปาอีแอ ||  
ตะแซห์ เตอาก มานุค เย เซโวห์่ ตอ ลาจยฺ โลน โฮย ยาอีแอ ||๑||  เอก โอท ปักรี ธากรุ กี คุร เมล็ มตั บุตถฺ ปาอีแอ ||  
คุณ นิถาน นานกั ปรัภ มิเลอา สกลั จุกี โม่ตาอีแอ ||๒||๒๖||๔๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โอท สตาณี ปรัภ ญีโอ เมแร ||  
ดริสทฺ นา ลิอาโว อวรั กาฮู โก มาณ มหตั ปรัภ เตแร ||๑|| รเฮา ||  องักีการ กีโอ ปรัภ อปัแน กา้ด ลีอา บิค เก่แร ||  
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อมัฤต นาม ออคถั  มุค ดีโน ยาย ปัยอา คุร แปแร ||๑||  กวนั อุปมา กโฮ่ เอก มุค นิรคุณ เก ดาเตแร ||  กาท ซิลกั โย 
อปันา กีโน นานกั ซูค กะเนแร ||๒||๒๗||๕o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ซิมรัต   ดูค บินาซี ||  เป่ยโอ กริปาล ญีอ ์
ซุคดาตา โฮอี สกลั คลาซี ||๑|| รเฮา ||  อวรฺั นา โกอู ซู่แฉ่ ปรัภ เบน็ กโฮ่ โก กิส แป้ห์ ยาซี ||  เยว็ ยาโณห์ เตว็ ราโค่ห์ 
ธากรุ ซภั กิช ตุม ฮี ปาซี ||๑||  หาท เดย ์ราเค ปรัภ อปัเน   สดั ยวีนั อบินาซี ||  กโฮ่ นานกั มนั อนดฺั เป่ยอา แฮ กาที 
ยมั กี พาซี ||๒||๒๘||๕๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมโร มนั ยตั กตั ตุแฉ่ห์ สะหม่าแร ||  ฮมั บาริก ดีน ปิตา ปรัภ เมเร เยว็ 
ยาแน่ห์ เตว็ ปาแร ||๑|| รเฮา ||  ยบั ปุกคอ ตบั โป่ยนั มานแํก อะข่าเอ ซูค สข่าแร  ||  ตบั อโรค ยบั ตุม ซงัค ์บสัตอ 
ฉุทกตั โฮย รวาแร ||๑||  กวนั บเซโร ดาส ดาซนั โก ทาเป็ว ทาปัณฮาแร ||  นาม นา บิสแร ตบั ยวีนั ปาอีแอ บินตี 
นานกั เอห์้  ซาแร ||๒||๒๙||๕๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มนั เต แป๋ ป๋อ ดูรฺ ปรายโอ ||  ลาล ดยัอาล กุลาล ลาดฺเล แซ่ฮจัยฺ 
แซ่ฮจัยฺ กนุ กายโอ ||๑|| รเฮา ||  คุร บจันาต กมาต กริปา เต บฮุร นา กตัฮู ต่ายโอ ||  แร่ฮตั อุปาถฺ   สมาถ ซุค อาซนั 
ปะกตั วชลั กแร่ห์ ปายโอ ||๑||  นาด บิโนด โกด อานนัดา แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมายโอ ||  กรันา อาป กราวนั อาเป   กโฮ่ 
นานกั อาป อาปายโอ ||๒||๓o||๕๓||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อมัฤต นาม มแน่ห์ อถ่าโร    ||  ยนิ ดีอา เตส็ แก กรุบาแน คุร ปูเร นมสักาโร ||๑|| รเฮา ||  บูฉ่ี 
ตริสนา แซ่ฮจัยฺ สุเฮลา กาม กโรถ บิค ยาโร ||  อาย  นา ยาย บแซ เอห์้  ธ่าฮรั แยห์ อาซนั นิรังกาโร ||๑||  เอแก ปัรกทั 
เอแก กปุตา เอแก ตุ่นถู่กาโร ||  อาด มตัถฺ อนัตฺ ปรัภ โซอี กโฮ่ นานกั สาจ บีจาโร ||๒||๓๑||๕๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
เบน็ ปรัภ แร่ฮนั นา ยาย กะรี ||  สรับ   ซูค ตา้ฮู แก ปูรัน ยา แก ซุค แฮ ฮรี ||๑|| รเฮา ||  มงัคลั รูป ปราน ยวีนั ตัน๋ 



1287 

ซิมรัต   อนดั กะนา ||  วดั ซมัรัท สดา สดั ซงัเก กนุ รัสนา กวนั ปะนา ||๑||  ทาน ปวติตรา มาน ปวติตรา ปวติตรึ 
สุนนั แกฮ้นัฮาเร ||  กโฮ่ นานกั เต ปะหวนั ปวติตรา ยา แม่ห์ ซนัตฺ ตุหม่าเร ||๒||๓๒||๕๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
รัสนา ยปัตี ตูฮี ตูฮี ||  มาต กรัภ ตุม ฮี ปรัตปาลกัห์ มริต มนัดลั เอก็ ตุฮี ||๑|| รเฮา ||  ตุแมห์ ปิตา ตุม ฮี พนุ มาตา 
ตุแมห์ มีต เห็ต ปร่าตา ||  ตุม ปัรวาร ตุแมห์ อาถ่ารา ตุแมห์ ญีอ ์ปรานดาตา ||๑||  ตุแมห์ คยนีา ตุแมห์ ยรีนา ตุม ฮี 
มาเณ็ก ลาลา ||  ตุแมห์ ปารยาต คุร เต ปาเอ ตอ นานกั เป๋ย นิฮาลา ||๒||๓๓||๕๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ยาฮู กาฮู 
อปัโน ฮี จิต อาแว   ||  โย กาฮู โก เจโร โฮวตั ธากรุ ฮี แป้ห์ ยาแว ||๑|| รเฮา ||  อปัเน แป้ห์ ดูค อปัเน แป้ห์ ซูคา อปัเน   
ฮี แป้ห์ บิรทา ||  อปัเน   แป้ห์ มาน อปัเน   แป้ห์ ตานา อปัเน ฮี แป้ห์ อรัทา ||๑||  กิน ฮี ราจยฺ โยบนั ตัน๋ มิลคา กิน ฮี 
บาป แม่ห์ตารี ||  สรับ   โทก นานกั คุร ปาเอ ปูรัน อาส ฮมารี ||๒||๓๔||๕๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  จู่โธ มายอา โก มดั 
มาน ||  ตะโหร่ห์ โม่ห์ ดูรฺ กรั บปัเร ซงัค ์โคปาแลห์ ยาน ||๑|| รเฮา ||  มิเทอา ราจยฺ โยบนั อรั อุมเร มีร มลกั อรั คาน 
||  มิเทอา กาปัร สุกั้นถฺ จตุราอี มิเทอา โป่ยนั ปาน ||๑||  ดีน บนัถฺโร ดาส ดาสฺโร ซนัแตห์ กี ซาราน ||  มานกํนั 
มานโํก โฮย อจินตา เมล็ นานกั เก ฮรั ปราน ||๒||๓๕||๕๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อปันี     อิตนี กะชู นา ซารี ||  อเน็ก 
กาจยฺ อเน็ก ต่าวรัตา อุรเฉ่โอ อาน ยนัยารี ||๑|| รเฮา ||  เดอุส จาร เก ดีแซ่ห์ ซงักี อูฮาน ํ น่าฮี แยห์ ป่ารี ||    
     
 เตน็ เซ็ว ราจ มาจ เห็ต ลายโอ โย กาม นฮี กาวารี ||๑||  ฮอ น่าฮี น่าฮี กิช เมรา นา ฮมัโร บสั จารี ||  กะรัน กราวนั 
นานกั เก ปรัภ ซนัตนั ซงัค ์อุถ่ารี ||๒||๓๖||๕๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โม่ห์นี โม่ฮตั รแฮ่ นา โห่รี ||  ซาเถก็ เซ็ถ สกลั กี 
เปอารี ตุแท นา กาฮู โตรี ||๑|| รเฮา ||  คทั ซาสตรึ อุจรัต รัสนากรั ตีรัท กะวนั นา โทรี ||  ปูญา จกักรึ บะรัต เนม 
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ตะปีอา อูฮา แกลฺ นา โชรี ||๑||  อั้นถฺ กปู แม่ห์ ปะติต โหต ญกั ซนัโตห์ กแร่ห์ ปะรัม กตั โมรี ||  ซ่าถซงัคตั นานกั 
เป่ยโอ มุกตา ดรัซนั เปคตั โป่รี ||๒||๓๗||๖o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กฮ่า กแร่ห์ เร คาท คาทลี ||  ปวนั อพารฺ   โตรฺ 
จามโร อตั ยจัรี เตรี เร มาทลี ||๑|| รเฮา ||  อูฮี เต ฮเรโอ อูฮา เล ตะเรโอ แยเซ บาซา มาส เดต จ่าทลี ||  เดวนัฮาร 
บิซาเรโอ อนัถเล เยว็ สพัรี อุดรั ปะแร แบห์้ ห่าทลี ||๑||  ซาด บิการ บิการ จู่ธ รัส แยห์ ยาโน แตห์้ ป๋ีร บาทลี ||  กโฮ่ 
นานกั สมจัฉฺ  เร อิอาเน  อาจยฺ  กาล คุแลห์ เตรี กานธํลี ||๒||๓๘||๖๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ญีโอ ซงัค ์ตุห่าแร 
ยาเนโอ ||  โกท โยตถฺ ÍØÍÒ กี บาต นา ปุชีแอ ตาน ํดรักา้ห์ ป๋ี มาเนโอ ||๑|| รเฮา ||  กวนั มูล ปรานี กา กะฮีแอ กวนั 
รูป ดริสทาเนโอ ||  โยต ประกาซ ไป๋ มาที ซงัค ์ดุลบัภ ์เดห์้ บคาเนโอ ||๑||  ตุม เต เซว ตุม เต ยปั ตาปา ตุม เต ตตั 
ปะชาเนโอ ||  กรั มสัตกั ตัร๋ กะที เยวรี นานกั ดาส ดะซาเนโอ ||๒||๓๙||๖๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ดีโอ เซวกั 
โก นาม ||  มานสั กา โก บปัโร ป่าอี ยา โก ราคา ราม ||๑|| รเฮา ||  อาป มฮ่า ยนั อาเป   ปันจา อาป เซวกั แก กาม ||  
อาเป   สกัเล ดูต บิดาเร ธากรุ อนัตรัยาม ||๑||  อาเป   ปัต ราคี เซวกั กี อาป กีโอ บนัถาน ||  อาด ยกุาด เซวกั กี ราแค 
นานกั โก ปรัภ ยาน ||๒||๔o||๖๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ตู เมเร มีต สคา ฮรั ปราน ||  มนั ตัน๋ ญีโอ เป็นดฺ ซภั ตุมรา 
เอห์้ ตนั ซีโต ตุมแร ต๋าน ||๑|| รเฮา ||  ตุม ฮี ดีเอ อเน็ก ประการา ตุม ฮี ดีเอ มาน ||  สดา สดา ตุม ฮี ปัต ราโค่ห์ 
อนัตรัยามี ยาน ||๑||    
     
 ยนิ ซนัตนั ยาเนอา ตู ธากรุ เต อาเอ ปัรวาน ||  ยนั กา ซงัค ์ปาอีแอ วดัป่ากี นานกั ซนัตนั แก กุรบาน ||๒||๔๑||๖๔||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กแร่ห์ กตั ดยัอาล ซนัโตห์ โมรี ||  ตุม ซมัรัท การัน กรันา ตูที ตุม ฮี โยรี ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ยนมั 
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เก บิคยั ตุม ตาเร สุมตั ซงัค ์ตุมาแร ปาอี ||  อเน็ก โยน ปะหรํ่าเต ปรัภ บิสรัต ซาส ซาส ฮรั กาอี ||๑||  โย โย ซงัค ์มิเล 
ซาถู่   แก เต เต ปะติต ปุนีตา ||  กโฮ่ นานกั ยา เก วดัป่ากา เตน็ ยนมั ปะดารัท ยตีา ||๒||๔๒||๖๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
ธากรุ บินตี กะรัน ยนั อายโอ  ||  สรับ   ซูค อานนัดฺ แซ่ฮจัยฺ รัส ซุนตฺ ตุห่าโร นายโอ ||๑|| รเฮา ||  กริปา นิถาน ซูค เก 
ซากรั ยสั ซภั แม่ห์ ยา โก ชายโอ ||  ซนัตฺซงัค ์รังค ์ตุม กีเอ อปันา อาป ดริสทายโอ ||๑||  แนโนห์ ซงัค ์ซนัตนั กี เซวา 
จรัน จ่ารี เกซายโอ ||  อาธ แป้ฮรั ดรัซนั ซนัตนั กา ซุค นานกั เอห์้ ปายโอ ||๒||๔๓||๖๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ยา กี 
ราม นาม เลว็ ลากี ||  สะยนั สุริดา สุเฮลา แซ่ห์เย  โซ กะฮีแอ บดัป่ากี ||๑|| รเฮา ||  แร่ฮตั บิการ อลปั มายอา เต 
อหัม่บุธ บิค เตอากี ||  ดะรัส เปอาส อาส เอแกห์้   กี เทก ฮีแอน ํปริแอ ปากี ||๑||  อะจินตฺ   โซย ยากนั อุธ แบซนั 
อะจินตฺ   หสัตฺ แบรากี ||  กโฮ่ นานกั เยน็ ยกตั ธะกานา โซ มายอา ฮรั ยนั ธากี ||๒||๔๔||๖๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
อบั ยนั อูปัร โก นา ปุกาแร ||  ปูการัน โก โย อุดมั  กรัตา คุร ปัรเมซรั ตา โก มาแร ||๑|| รเฮา ||  นิรแวแร ซงัค ์แวรฺ 
รจาแว ฮรั ดรักา้ห์ โอห์้ ห่าแร ||  อาด ยกุาด ปรัภ กี วเดอาอี ยนั กี แปจยฺ สวาแร ||๑||  นิรภอ เป๋ย สกลั ป๋อ มิเทอา 
จรัน กมลั อถ่าแร   ||  คุร แก บจนั ยปัเปโอ เนา นานกั ประกทั เป่ยโอ ซนัซาแร ||๒||๔๕||๖๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
ฮรั ยนั โชเดอา สกัลา อาป ||  เยว็ ยาโนห์ เตว็ รัคโคห์ กุซาอี เปค ยวีาน ํปัรตาป ||๑|| รเฮา ||  คุร อุปเดส ซ่าถ กี ซงัคตั 
บินเซโอ สกลั ซนัตาป ||  มิตรึ สะตรึ เปค สมตั   บีจาเรโอ สกลั ซมัผา่คนั ยาป ||๑||  ตะปัต บุฉ่ี ซีตลั อาข่าเน ซุน 
อนัฮดั บิซมั เป๋ย บิสมาด ||  อนดฺั เป่ยอา นานกั มนั ซาจา ปูรัน ปูเร นาด ||๒||๔๖||๖๙||    
     



1290 

 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมแร คุร โมโร แซ่ห์ซา อุตาเรอา ||  เตส็ คุร แก ยาอีแอ บลัฮารี สดา สดา ฮอ วาเรอา ||๑|| รเฮา ||  
คุร กา นาม ยปัเปโอ เดน็ ราตี คุร เก จรัน มนั ต่าเรอา ||  คุร กี ตู๋ร กะโร เน็ต มยนั เกล็วคิ แมลฺ อุตาเรอา ||๑||  คุร ปูเร 
กี กะโร เน็ต เซวา คุร อปันา นมสักาเรอา ||  สรับ   พลา ดีเนห์ คุร ปูแร นานกั คุร นิสตาเรอา ||๒||๔๗||๗o||  ซารัค 
แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม ปราน กตั ปาแว ||  มิแท่ห์ กะเลส ตราส ซภั นาแซ ซ่าถซงัค ์เห็ต ลาแว ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั 
ฮรั ฮรั มนั อาราเถ่  รัสนา ฮรั ยสั กาแว ||  ตจัยฺ อภิมาน กาม กโรถ นินดา บาสุเดว รังค ์ลาแว ||๑||  ดาโมดรั ดยัอาล 
อาราโถ่ห์ โคบินดฺ กะรัต โซห่าแว ||  กโฮ่ นานกั ซภั กี โฮย เรนา ฮรั ฮรั ดะรัส สมาแว ||๒||๔๘||๗๑||  ซารัค แม่ห์ลา 
๕ ||  อปัเน   คุร ปูเร บลัฮาแร ||  ประกทั ประตาป กีโอ นาม โก ราเค ราคณัฮาแร ||๑|| รเฮา ||  นิรภอ กีเอ เซวกั ดาส 
อปัเน สกัเล ดูค บิดาแร ||  อาน อุปาว  เตอาก ยนั สกัเล จรัน กมลั ริด ต่าแร ||๑||  ปราน อถารฺ มีต ซายนั ปรัภ เอแก 
เอกงักาแร ||  ซภั เต อูจ ธากรุ นานกั กา บาร บาร นมสักาแร ||๒||๔๙||๗๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เบน็ ฮรั แฮ โก กฮ่า 
บตาโวห์่ ||  ซุค สะมู่ห์ กรุณา แม กรัตา เตส็ ปรัภ สดา ติอ่าโวห์ ||๑|| รเฮา ||  ยา แก ซูต ปโรเอ ยนัตา เตส็ ปรัภ กา ยสั 
กาโวห์่ ||  ซิมมรั ธากรุ เยน็ ซภั กิช ดีนา อาน กฮ่า แป้ห์ ยาโวห์ ||๑||  สพลั เซวา สุอามี เมเร กี มนั บานชํตั พลั 
ปาโวห์ ||  กโฮ่ นานกั ลาภ ล่าฮา แล จาโลห์ ซุค เซตี กัร๋ ยาโวห์ ||๒||๕o||๗๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ธากรุ ตุมห์ 
ซรัณาอี อายอา  ||  อุตรั เกยโอ เมเร มนั กา ซนัซา ยบั เต ดรัซนั ปายอา ||๑|| รเฮา ||  อนัโบลตั เมรี บิรทา ยานี อปันา 
นาม ยปายอา ||  ดุค นาเธ ซุค แซ่ฮจัยฺ สมาเอ อนดั อนดั คุณ กายอา ||๑||  บา้ห์ ปะกรั กั้ด ลีเน อปัเน   กแร่ห์ อั้นถฺ กปู 
เต มายอา ||  กโฮ่ นานกั คุร บนัถัน่ กาเท บิชุรัต อาน     มิลายอา ||๒||๕๑||๗๔||    
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 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นาม กี กตั ธานฎีํ ||  เบด ปุราน ซิมรัต ซาถู่   ยนั โคยตั โคยตั กา้ดี ||๑|| รเฮา ||  เศว็ บิรันจฺ 
อรั อิมดรึ โลก ตา แม ยลัตอ พิเรอา ||  ซิมมรั ซิมมรั สุอามี เป๋ย ซีตลั ดูค ดะรัด ปะหรํา หิเรอา ||๑||  โย โย ตเรโอ 
ปุราตนั เนาตนั ปะกตั ป๋าย ฮรั เดวา ||  นานกั กี เบนนัตี ปรัภ ญีโอ มิแล ซนัตฺ ยนั เซวา ||๒||๕๒||๗๕||  ซารัค 
แม่ห์ลา ๕ ||  เยห์่เว อมัฤต คุณ ฮรั เกา ||  ฮรั ฮรั โบลฺ กะทา ซุน ฮรั กี อุจโรห์ ปรัภ โก เนา ||๑|| รเฮา ||  ราม นาม รตนั 
ตัน๋ ซนัโจห์ มนั ตนั ลาโวห์่ เป๋า ||  อาน บิปูต มิเทอา กรั มาโน่ห์ ซาจา เอแ้ฮ สุเอา ||๑||  ญีอ ์ปราน มุกตั โก ดาตา 
เอกสั เซ็ว เลว็ เลา ||  กโฮ่ นานกั ตา กี ซรัณาอี เดต สกลั อเปเอา ||๒||๕๓||๗๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โห่ตี นฮี กวนั 
กชั กรัณี ||  เอแ้ฮ โอท ปาอี เมล็ ซนัแตห์ โคปาล เอก กี ซรัณี ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ โดค ฉิดรึ เออา ตนั แม่ห์ บิแค เบอาถฺ 
กี กรัณี ||  อาส อปารฺ ดินสั กณั ราเค กรัสตฺ ยาต บลั ยรัณี ||๑||  อนาแทห์ นาท ดยัอาล ซุค ซากรั สรับ   โดค แป๋ ฮรัณี 
||  มนั บานชํตั จิตวตั นานกั ดาส เปค ยวีา ปรัภ จรัณี ||๒||๕๔||๗๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  พีเก ฮรั เก นาม เบน็ ซาด ||  
อมัฤต รัส กีรตนั ฮรั กาอีแอ แอห์้เน็ส ปูรัน นาด ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต   ซานตฺํ มฮ่า ซุค ปาอีแอ เมท็ ยา่เฮ สกลั บิคาด ||  
ฮรั ฮรั ลาภ ซ่าถซงัค ์ปาอีแอ กัร๋ แล อาโวห์่  ลาด ||๑||  ซภั เต อูจ อูจ เต อูโจ  อนัตฺ นฮี มรัยาด ||  บะรัน นา ซาโก 
นานกั แม่ห์มา เปค รเฮ่ บิสมาด ||๒||๕๕||๗๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อายโอ  สุนนั ปรัน โก บาณี ||  นาม วซิาร ลแกห์ 
อนั ลาลจั บิรทา ยนมั ปราณี ||๑|| รเฮา ||  สมจัฉฺ  อเจต เจต มนั เมเร กะที ซนัตนั อกทั กะห่าณี ||  ลาภ แล่ห์ ฮรั ริแด 
อราโถ่ห์ ฉุทแก อาวณั ยาณี ||๑||  อุดมั  สะกตั เซอาณปั ตุมห์รี เดห์้ ตา นาม วคาณี ||  เซอี ปะกตั ปะกตั เซ ลาเก 
นานกั โย ปรัภ ป่าณี ||๒||๕๖||๗๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน่วนัตฺ นาม เก วณัยาเร ||  ซ่านฉ่ีํ กแร่ห์ นาม ตัน๋ คาโทห์ 
คุร กา สบดั วจีาเร ||๑|| รเฮา ||    
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 โชโดห์ กปัท โฮย นิรแวรา โซ ปรัภ ซงัค ์นิฮาเร ||  สจั ตัน๋ วณัโยห์ สจั ตัน๋ ซนัโจห์ กบัฮู นา อาโวห์่  ห่าเร ||๑||  คาต 
ครัจตั กิช นิคุทตั น่าฮี อะกนตั ปะเร ปันด่าเร ||  กโฮ่ นานกั โซ่ภา ซงัค ์ยาโวห์ ปารบรัมห์ แก ดุอาเร ||๒||๕๗||๘o||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ ญี โม่ห์ กวนั อนาท บิจารา ||  กวนั มูล เต มานุค กเรอา เอห์้ ปัรตาป ตุห่ารา ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์
ปราณ สรับ   เก ดาเต คุณ กะเฮ นา ยา่เฮ อปารา ||  ซภั เก ปรีตมั สรับ ปรัตปาลกัห์ สรับ   กะทาน ํอาถ่ารา ||๑||  โกย 
นา ยาแณ ตุมรี กตั เมต็ อาแปห์ เอก ปซารา ||  ซ่าถ นาว แบธาโวห์่ นานกั เป๋าว ์ซากรั ปารฺ  อุตารา ||๒||๕๘||๘๑||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  อาแว   ราม สรัณ วดัป่ากี ||  เอกสั เบน็ กิช โฮรฺ นา ยาแณ อวรั อุปาว  เตอากี ||๑|| รเฮา ||  มนั บจั 
กรัม อาราแถ่ ฮรั ฮรั ซ่าถซงัค ์ซุค ปายอา ||  อนดั บิโนด อกทั กะทา รัส ซาแจ แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||๑||  กรั กิรปา โย 
อปันา กีโน ตา กี อูตมั บาณี ||  ซ่าถซงัค ์นานกั นิสตะรีแอ โย ราเต ปรัภ นิรบาณี ||๒||๕๙||๘๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
ยา เต ซาถู่   สรัณ กะฮี ||  ซานตฺํ แซ่ฮจัยฺ มนั เป่ยโอ ประกาซา บิรทา กชั นา รฮี ||๑|| รเฮา ||  โฮโอ กริปาล นาม เดโฮ 
อปันา บินตี เอห์้ กฮี ||  อาน บิวฮาร บิสเร ปรัภ ซิมรัต   ปายโอ ลาภ สฮี ||๑||  เยห์่ เต อุปเยโอ ตะฮี สมาโน ซาอี บสัตฺ 
อะฮี ||  กโฮ่ นานกั ปะรัม คุร โคยโอ โยตี โยต ซมัฮี ||๒||๖o||๘๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  รัสนา ราม โก ยสั เกา ||  อาน 
สุอาด บิซาร สักเล ปะโล นาม สุเอา ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั บซาย ฮิรแด เอก เซ็ว เลว็ เลา ||  ซ่าถซงัคตั โฮเอ นิรมลั 
บฮุร โยน นา เอา    ||๑||  ญีโอ ปราน อถารฺ เตรา ตูน ํนิทาเว เทา ||  ซาส ซาส สะหมาลฺ ฮรั ฮรั นานกั สดั บลั เยา 
||๒||๖๑||๘๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  แบกนุธฺ โคบินดฺ จรัน เน็ต ติเอ๋า ||  มุกตั ปะดารัท ซาถู่   ซงัคตั อมัฤต ฮรั กา เนา 
||๑|| รเฮา ||  อูตมั กะทา สุณีแย ซรัวณี เมยอา กแร่ห์ ปักหวาน ||  อาวตั ยาต โดอู ปัค ปูรัน ปาอีแอ ซุค บิสราม ||๑||    
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 โซถตั โซถตั ตตั บีจาเรโอ ปะกตั สะเรสทฺ ปูรี ||  กโฮ่ นานกั เอก็ ราม นาม เบน็ อวรั สกลั เบถ็ อูรี  ||๒||๖๒||๘๕||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ซาเจ สตัคุรู   ดาตารา ||  ดรัซนั เดค สกลั ดุค นาแซ่ห์ จรัน กมลั บลัฮารา ||๑|| รเฮา ||  สตั ปัรเมซรั 
สตั ซ่าถ ยนั เน่ห์จลั ฮรั กา เนา ||  ปะกตั ป่าวนี ปารบรัมห์ กี อบินาซี คุณ เกา ||๑||  อกมั อะโกจรั เมต็ นฮี ปาอีแอ 
สกลั กะทา อาถารฺ ||  นานกั วา่โฮ วา่โฮ กโฮ่ ตา โก ยา กา อนัตฺ นา ปาร ||๒||๖๓||๘๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เก 
จรัน บะเซ มนั เมแร ||  ปูร รเฮโอ ธากุร ซภั ทาอี นิกทั บแซ ซภั เนแร ||๑|| รเฮา ||  บนัถัน่ โตรฺ ราม เลว็ ลาอี 
ซนัตฺซงัค ์บนั อาอี  ||  ยนมั ปะดารัท เป่ยโอ ปุนีตา อิชา สกลั ปุยาอี ||๑||  ยา โก กริปา กแร่ห์ ปรัภ เมเร โซ ฮรั กา ยสั 
กาแว ||  อาธ แป้ฮรั โคบินดฺ กนุ กาแว ยนั นานกั สดั บลั ยาแว ||๒||๖๔||๘๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ยวีนั ตอ กะนีแอ 
ฮรั เปคา ||  กแร่ห์ กริปา ปรีตมั มนัโม่ฮนั โพรฺ ปะรัม กี เรคา ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้ตั ซุนตฺ กิช ซานตฺํ นา อุปยตั เบน็ 
บิสาส เกอา เซคาน ํ||  ประภู เตอาก อาน โย จา้หตั ตา แก มุค ลาแก กาเลคา ||๑||  ยา แก ราส สรับ   ซุค สุอามี อาน 
นา มานตั เป่คา ||  นานกั ดะรัส มกนั มนั โม่เฮโอ ปูรัน อรัท บิเซคา ||๒||๖๕||๘๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัน ราม 
โก เอก็ นาม ||  กลัมลั ดะกตัถฺ โฮเอ คิน อนัตรั โกท ทาน อิสนาน ||๑|| รเฮา ||  อาน ยนัยาร บริทา สรัม  ก่าลตั เบน็ 
ฮรั โพกทั กิอาน ||  ยนมั มรัน ซนักทั เต ชูแท ญกัดีส ปะยนั ซุค ติอ๋าน ||๑||  เตรี สรัน ปูรัน ซุค ซากรั กรั กิรปา 
เดโวห์ ทาน ||  ซิมมรั ซิมมรั นานกั ปรัภ ยแีว บินสั ยาย อภิมาน ||๒||๖๖||๘๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ตู่รัต โซอี เย ตุ๋ร 
โก ลาแก ||  โซอี ตุรันถรั โซย บซุนถรั ฮรั เอก เปรม รัส ปาแก ||๑|| รเฮา ||  บลับนัจฺ กแร นา ยาแน ล่าแภ โซ ตู่รัต 
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นฮี มูราห์ ||  สุอารัท เตอาก อซารัท รเจโอ แน่ห์ บิสแร ปรัภ รูรา ||๑||  โซอี จตุร เซอาณา ปันดิต โซ ซูรา โซ ดานาน ํ
||  ซ่าถซงัค ์เยน็ ฮรั ฮรั ยปัเปโอ นานกั โซ ปัรวานา ||๒||๖๗||๙o||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮรั ซนัตฺ ยนา กี ยวีนั ||  บิแค รัส โปคค ์อมัฤต ซุค ซากรั ราม นาม รัส ปีวนั ||๑|| รเฮา ||  
ซนัจนั ราม นาม ตัน๋ รัตนา มนั ตนั ป่ีตรั ซีวนั ||  ฮรั รังค ์รานกํ เป๋ย มนั ลาลา ราม นาม รัส คีวนั ||๑||  เยว็ มีนา ยลั 
เซ็ว อุรฉ่าโน ราม นาม ซงัค ์ลีวนั ||  นานกั ซนัตฺ จาตริก กี นิอาอี ฮรั บูนดฺ ปาน ซุค ทีวนั ||๒||๖๘||๙๑||  ซารัค 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นามฮีน เบตาล ||  เยตา กะรัน กราวนั เตตา ซภั บนัถัน่ ยนัยาล ||๑|| รเฮา ||  เบน็ ปรัภ เซว กะรัต 
อนั เซวา บิรทา กาแท กาล ||  ยบั ยมั อาย  ซงัข่าแร ปรานี ตบั ตุมโร กอน ฮวาล ||๑||  ราค เล่โฮ ดาส อปัเน   โก สดา 
สดา กิรปาล ||  ซุค นิถาน นานกั ปรัภ เมรา ซ่าถซงัค ์ตัน๋ มาล ||๒||๖๙||๙๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ราม โก 
บิวฮาร ||  เปรม ปะกตั กนุ กาวนั ก้ีเถ่ โปฮตั แน่ห์ ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  ซรัวณี กีรตนั ซิมรัน สุอามี เอห์้ ซ่าถ โก 
อาจารฺ ||  จรัน กมลั อสัทิต  ริด อนัตรั ปูญา ปราน โก อาถารฺ ||๑||  ปรัภ ดีน ดยัอาล สุโนห์ เบนนัตี กิรปา อปันี ต๋าร ||  
นาม นิถาน อุจโร เน็ต รัสนา นานกั สัด บลัฮาร ||๒||๗o||๙๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นามฮีน มตั โทรี ||  ซิมรัต   
น่าเฮ ศิรีถรั ธากรุ มิลตั อั้นถฺ ดุค โก่รี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก นาม เซ็ว ปรีต นา ลากี อเน็ก เป๋ค บโฮ่ โยรี ||  ตูทตั บาร นา 
ลาแก ตา โก เยว็ กากรั ยลั โพรี ||๑||  กรั กิรปา ปะกตั รัส ดีแย มนั คะจิต เปรม รัส โครี ||  นานกั ดาส เตรี ซรัณาอี 
ปรัภ เบน็ อาน นา โห่รี ||๒||๗๑||๙๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  จิตโว วา ออซรั มนั ม่าเฮ ||  โฮย อิกะตรึ มิโลห์ ซนัตฺ 
ซายนั คุณ โคบินดฺ เน็ต กา้ห์ ||๑|| รเฮา ||  เบน็ ฮรั ปะยนั เยเต กาม กรีแอห์ เตเต บิรเท ยานเํฮ ||  ปูรัน ปัรมานนัดฺ มนั 
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มีโธ เตส็ เบน็ ดูซรั น่าเฮ ||๑||  ยปั ตปั ซนัยมั กะรัม ซุค ซ่าถนั ตุล นา กะชูแอ ล่าเฮ ||  จรัน กมลั นานกั มนั เบเถ่โอ 
จรัแน่ห์ ซงัค ์สะมาเฮ ||๒||๗๒||๙๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เมรา ปรัภ ซงัเก อนัตรัยามี ||  อาแก กซุลั ปาแช เคม ซูคา 
ซิมรัต   นาม สุอามี ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซายนั มีต สคา ฮรั เมแร กนุ โคปาล ฮรั รายอา ||  บิซรั นา ยาอี นิมคั ฮิรแด เต ปูแร คุรู มิลายอา ||๑||  กรั กิรปา ราเค 
ดาส อปัเน ญีอ ์ยนัตฺ วสั ยา แก ||  เอกา เลว็ ปูรัน ปัรเมซุร ป๋อ นฮี นานกั ตา แก ||๒||๗๓||๙๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ยา 
แก ราม โก บลั โฮย ||  สกลั มโนรัท ปูรัน ตา้ฮู เก ดูค นา เบอาแป โกย ||๑|| รเฮา ||  โย ยนั ปะกตั ดาส นิจยฺ ปรัภ กา 
ซุณ      ยวีาน ํเตส็ โซย ||  อุดมั  กะโร ดรัซนั เปคนั กอ กะรัม ปราปัต โฮย ||๑||  คุร ปัรซาดี ดริสทฺ นิฮาโร ดูซรั น่าฮี 
โกย ||  ดาน เดห์้ นานกั อปัเน โก จรัน ยวีาน ํซนัตฺ โต๋ย ||๒||๗๔||๙๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ยวีตั ราม เก คุณ กาย ||  
กแร่ห์ กริปา โคปาล บีธเล บิซรั นา กบั ฮี ยาย ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั ตัน๋ ซภั ตุมรา สุอามี อาน นา ดูย ียาย ||  เยว็ ตู 
ราแค่ห์ เตว็ ฮี แร่ห์ณา ตุมห์รา แปแนห์ คาย ||๑||  ซ่าถซงัคตั แก บลั บลั ยาอี บฮุร นา ยนัมา ต๋าย ||  นานกั ดาส เตรี 
ซรัณาอี เยว็ ป่าแว ติแว จลาย ||๒||๗๕||๙๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มนั เร ราม โก ซุค ซาร ||  อาน กาม บิการ มายอา 
สกลั ดีแซ่ห์ ชาร ||๑|| รเฮา ||  กแร่ห์ อั้นถฺ กปู ปะติต ปราณี นรัก โก๋ร กบุาร ||  อเน็ก โยนี ประมตั ห่าเรโอ ประมตั 
บารัง บาร ||๑||  ปะติต ปาวนั ปะกตั บะชลั ดีน กิรปา ต๋าร ||  กรั โยร นานกั ดาน มานแํก ซ่าถซงัค ์อุถาร 
||๒||๗๖||๙๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  บิรายติ ราม โก ปัรตาป ||  อา้ถ เบอาถฺ อุปาถฺ   ซภั นาซี บินเซ ตีแน ตาป ||๑|| รเฮา 
||  ตริสนา บุฉ่ี ปูรัน ซภั อาซา จูเก โศก ซยัตาป ||  คุณ กาวตั อะจุต อบินาซี มนั ตนั อาตมั ตราป ||๑||  กาม กโรถ 
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โลภ มดั มตัซรั ซาถู่   แก ซงัค ์คาป ||  ปะกตั วชลั แป๋ กาทนัฮาเร นานกั เก มาอี บาป ||๒||๗๗||๑oo||  ซารัค แม่ห์ลา 
๕ ||  อาตุร นาม เบน็ ซนัซาร ||  ตริปัต นา โฮวตั กกูรี อาซา เอต็ ลาโก บิเคอา ชาร ||๑|| รเฮา ||  ปาย ธะกอรี อาป 
ปุหลายโอ ยนัมตั บาโร บาร ||  ฮรั กา ซิมรัน นิมคั นา ซิมเรโอ ยมักนักรั กะรัต คุอาร ||๑||  โฮโอ กริปาล ดีน ดุค 
ป่ันยนั เตเรอา ซนัแตห์ กี ราวาร ||    
     
 นานกั ดาส ดะรัส ปรัภ ยาแจ มนั ตนั โก อาถารฺ ||๒||๗๘||๑o๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  แมลา ฮรั เก นาม เบน็ ญีโอ ||  
เตน็ ปรัภ ซาแจ อาป ปุหลายอา บิแค ธะกอรี ปีโอ ||๑|| รเฮา ||  โกท ยนมั ปะหรํ่าตอ บโฮ่ ป่านตี เทต็ นฮี กตัฮู ปาอี ||  
ปูรา สตัคุร แซ่ฮจัยฺ นา เป่เทอา ซากตั อาแว   ยาอี ||๑||  ราค เล่โฮ ปรัภ ซมัรัท ดาเต ตุม ปรัภ อะกมั อปารฺ ||  นานกั 
ดาส เตรี ซรัณาอี เป่าวย์ลั อุตเรโอ ปารฺ ||๒||๗๙||๑o๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  รมณั โก ราม เก คุณ บาด ||  ซ่าถซงัค ์
ติอ๋าอีแอ ปัรเมซรั อมัฤต ยา เก สุอาด ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต   เอก อะจุต อบินาซี บินเซ มายอา มาด ||  แซ่ฮจัยฺ อนดั 
อนัฮดั ตุ๋น บาณี บฮุร นา เป๋ย บิคาด ||๑||  สนักาเดก็ บรัมห์มาดิก กาวตั กาวตั สุก แปรลาด ||  ปีวตั อเมว็ มโนฮรั ฮรั 
รัส ยปั นานกั ฮรั บิสมาด ||๒||๘o||๑o๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กีเนห์ ปาป เก บโฮ่ โกท ||  ดินสั แรนี ทกตั น่าฮี 
กะแตห์ น่าฮี โชท ||๑|| รเฮา ||  มฮ่า บะยรั บิค เบอาถ่ี ศิร อุธาอี โปท ||  อุก้ฆรั กอีอาน ํคิแนห์ ป่ีตรั ยแมห์ กราเซ โจท 
||๑||  ปัส เปรต อุสท กรัถปั อเน็ก โยนี เลท ||  ปัจยฺ ซ่าถซงัค ์โคบินดฺ นานกั กชั นา ลาแก เพท ||๒||๘๑||๑o๔||  ซารัค 
แม่ห์ลา ๕ ||  อนัเถ่ คาแวห์ บิซู เก กะทาก ||  แนน ซรัวนั สะรีร ซภั หุเทโอ ซาส เกยโอ ตตั ก่าท ||๑|| รเฮา ||  อนาท 
ระญาณ อุดรั เล โปแค่ห์ มายอา กอีอา หาท ||  เกล็บิค กะรัต กะรัต ปัชตาแวห์่ กบัโบห์ นา ซาแกห์ ชานทํ ||๑||  
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นินดกั ยมัดูตี อาย  ซงัข่าเรโอ เดแวห์่ มูนดฺ อุปัร มทาก ||  นานกั อาปัน กะทารี อาปัส โก ลาอี มนั อปันา กีโน พาท 
||๒||๘๒||๑o๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ทูที นินดกั กี *อตัถฺ บีจ ||  ยนั กา ราคา อาป สุอามี เบมุค โก อาย  ปฮูจี มีจ ||๑|| 
รเฮา ||  อุส กา กะเฮอา โกย นา สุณีอ ์กฮี นา แบซณั ปาแว ||  อีฮาน ํดุค อาแก นรัก ปุ่นแจ บโฮ่ โยนี ปัรหม่าแว ||๑||  
ประกทั เป่ยอา คนัดี บแรห์มนัดี กีตา อปัณา ปายอา ||  นานกั สรัณ นิรภอ กรัเต กี อนดั มงัคลั คุณ กายอา 
||๒||๘๓||๑o๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ตริสนา จลตั บโฮ่ ปัรการ ||    
     
 ปูรัน โหต นา กะแตห์ บาแตห์้ อนัตฺ ปัรตี ฮาร ||๑|| รเฮา ||  ซานตฺํ ซูค นา แซ่ฮจัยฺ อุปแย เอแ้ฮ เอส็ บิวฮาร ||  อาป ปัร 
กา กชั นา ยาแน กาม กโรแถ่ห์ ยาร ||๑||  ซนัซาร ซากรั ดุค เบอาเปโอ ดาส เลโวห์่ ตารฺ ||  จรัน กมลั ซรัณาย นานกั 
สดั สดา บลัฮาร ||๒||๘๔||๑o๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  เร ปาปี แต กวนั กี มตั ลีน ||  นิมคั กะรี นา ซิมมรั สุอามี ญีโอ 
เป็นดฺ เยน็ ดีน ||๑|| รเฮา ||  คาวตั ปีวตั สวนัตฺ ซุคีอา นาม ซิมรัต   คีน ||  กรัภ อุดรั บิลลาท กรัตา ตะฮาน ํโฮวตั ดีน 
||๑||  มฮ่า มาด บิการ บาถ่า อเน็ก โยน ประมีน ||  โคบินดฺ บิสเร กวนั ดุค กะนีแอห์ ซุค นานกั ฮรั ปัด จีนห์ 
||๒||๘๕||๑o๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี จรัแน่ห์ โอท กะฮี ||  ดรัซนั เปค เมรา มนั โม่เฮโอ ดุระมตั ยาต บฮี ||๑|| 
รเฮา ||  อะแกห์้ อกา้ถฺ อูจ อบินาซี กีมตั ยาต นา กฮี ||  ยลั ทลั เปค เปค มนั บิกเซโอ ปูร รเฮโอ สรับ มฮี ||๑||  ดีน 
ดยัอาล ปรีตมั มนัโม่ฮนั เมล็ ซ่าแถ่ห์ กีโน สฮี ||  ซิมมรั ซิมมรั ยวีตั ฮรั นานกั ยมั กี ป๋ีร นา พฮี ||๒||๘๖||๑o๙||  ซารัค 
แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี มนั เมโร มตัวาโร ||  เปค ดยัอาล อนดั ซุค ปูรัน ฮรั รัส รเปโอ คุมาโร ||๑|| รเฮา ||  นิรมลั เป๋ย 
อูยลั ยสั กาวตั บฮุร นา โฮวตั กาโร ||  จรัน กมลั เซ็ว โดรี ราจี เป่เทโอ ปุรัค อปาโร ||๑||  กรั แกห์้ ลีเน ซรับสั ดีเน 
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ดีปัก เป่ยโอ อุยาโร   ||  นานกั นาม รสิก แบรากี กุแลห์ สะมู่ฮาน ํตาโร ||๒||๘๗||๑๑o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี 
อาน ซิมมรั มรั ยานเํฮ ||  เตอาก โคบิด ยอีนั โก ดาตา มายอา ซงัค ์ลปัทาเฮ ||๑|| รเฮา ||  นาม บิซาร จแลห์ อนั มารัก 
นรัก โก๋ร แม่ห์ ป้าเฮ ||  อเน็ก สยานอีํ    กะณตั นา อาแว   กรัแภ กรัภ ประมาเฮ ||๑||  เซ ตัน่วนัเต เซ ปัตวนัเต ฮรั กี 
สรัณ สะมาเฮ ||  คุร ประสาด นานกั ญกั ยเีตโอ บฮุร นา อาแว   ยานเํฮ ||๒||๘๘||๑๑๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั กาที 
กเุทล็ตา กุธาร ||  ปะหรํา บนั แดฮ้นั เป๋ย คิน ป่ีตรั ราม นาม ปัรฮาร ||๑|| รเฮา ||  กาม กโรถ นินดา ปัรหะรีอา กา้เด 
ซาถู่   แก ซงัค ์มาร ||    
     
 ยนมั ปะดารัท คุรมุข ยเีตอา บฮุร นา ยแูอ ฮาร ||๑||  อาธ แป้ฮรั ปรัภ เก คุณ กาแวห์่ ปูรัน สบดั บีจาร ||  นานกั 
ดาซนั ดาส ยนั เตรา ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ นมสัการ ||๒||๘๙||๑๑๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โปที ปัรเมซรั กา ทาน ||  ซ่าถซงัค ์
กาแวห์่ คุณ โคบินดฺ ปูรัน บรัมห์ กิอาน ||๑|| รเฮา ||  ซาเถก็ เซ็ถ สกลั มุน โลแจห์้ บิรเล ลาแก คิอ๋าน ||  ยแิซห์ กริปาล 
โฮย เมรา สุอามี ปูรัน ตา โก กาม ||๑||  ยา แก ริแด วสัแซ แป๋ ป่ันยนั เตส็ ยาแน สกลั ยะฮาน ||  คิน ปัล บิซรั นฮี เมเร 
กรัเต เอห์้ นานกั มานแํก ดาน ||๒||๙o||๑๑๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  วธูา สรับ   ทาอี เม่ห์ ||  อนดั มงัคลั เกา ฮรั ยสั 
ปูรัน ปรักเทโอ เน่ห์ ||๑|| รเฮา ||  จาร กนุท แดห์้ ดิส ยลั เน็ถ อูน เทา นา เกห์้ ||  กริปา เน็ถ โคบินดฺ ปูรัน ญีอ ์ดาน 
ซภั เดโฮ ||๑||  สตั สตั ฮรั สตั สุอามี สัต ซ่าถซงัเคห์ ||  สตั เต ยนั ยนิ ปัรตีต อุปย ีนานกั แน่ห์ ป่ัรเม่ห์ ||๒||๙๑||๑๑๔||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โคบิด ญีโอ ตู เมเร ปราน อถารฺ ||  ซายนั มีต สฮาอี  ตุม ฮี ตู เมโร ปัรวาร ||๑|| รเฮา ||  กรั มสัตกั 
ต่าเรโอ เมแร มาแท ซ่าถซงัค ์คุณ กาเอ ||  ตุมรี กริปา เต ซภั พลั ปาเอ รสกั ราม นาม ติอ๋าเอ ||๑||  อบัจลั นีว ตะหร่าอี 
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สตัคุร กบัฮู โดลตั น่าฮี ||  คุร นานกั ยบั เป๋ย ดยัอารา สรับ   ซุคา เน็ถ ปานฮีํ ||๒||๙๒||๑๑๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
นิบฮี นาม กี สจั เคป ||  ลาภ ฮรั คุณ กาย เน็ถ ตัน๋ บิแค ม่าเฮ อเลป ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ สกลั ซนัโตเค อาปนา ปรัภ 
ติอ๋าย ||  รตนั ยนมั อปารฺ ยเีตโอ บฮุร โยน นา ปาย ||๑||  เป๋ย กริปาล ดยัอาล โคบิด เป่ยอา ซาถู่   ซงัค ์||  ฮรั จรัน ราส 
นานกั ปาอี ลกา ปรัภ เซ็ว รังค ์||๒||๙๓||๑๑๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี เปค รฮี บิสมาด ||  อนัฮดั ตุนี เมรา มนั 
โม่เฮโอ อะจรัจยฺ ตา เก สวาด ||๑|| รเฮา ||  มาต ปิตา บนัถปั แฮ โซอี มนั ฮรั โก แอห์้ลาด ||  ซ่าถซงัค ์กาเอ กนุ 
โคบินดฺ บินเซโอ ซภั ปัรมาด ||๑||  โดรี ลปัท รฮี จรัแน่ห์ ซงัค ์ปะหราํ แป๋ สกัเล คาด ||  เอก อถารฺ นานกั ยนั กีอา 
บฮุร นา โยน ประมาด ||๒||๙๔||๑๑๗||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี มาตี จรัณ สะมู่ห์ ||  เอกสั เบน็ ฮอ อาน นา ยาโน ดุตีอา เป๋า ซภั ลู่ห์ ||๑|| รเฮา ||  เตอาก 
โคปาล อวรั โย กรัณา เต บิเคอา เก คู่ห์ ||  ดะรัส เปอาส เมรา มนั โม่เฮโอ กา้ดี นรัก เต ตู๋ห์ ||๑||  ซนัตฺ ประสาด 
มิเลโอ ซุคดาตา บินซี ห่อแม ฮูห์ ||  ราม รังค ์ราเต ดาส นานกั มอเลโอ มนั ตนั ยูห์่ ||๒||๙๕||๑๑๘||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ 
||  บินเซ กาจ เก บิวฮาร ||  ราม ปัจยฺ เมล็ ซ่าถซงัคตั เอแ้ฮ ญกั แม่ห์ ซาร ||๑|| รเฮา ||  อีต อูต นา โดลฺ กตัฮู นาม ฮิรแด 
ต๋าร ||  คุร จรัน โบฮิท มิเลโอ ป่ากี อุตเรโอ ซนัซาร ||๑||  ยลั ทลั มฮีอลั ปูร รเฮโอ สรับ   นาท อปารฺ ||  ฮรั นาม 
อมัฤต ปีโอ นานกั อาน รัส ซภั คาร ||๒||๙๖||๑๑๙||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ตา เต กรัณ ปล่าห์ กเร ||  มฮ่า บิการ โม่ห์ สัด 
มาตอ ซิมรัต   น่าเฮ ฮเร ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์ยปัเต นาราเอณ็ เตน็ เก โดค ยเร ||  สพลั เดห์้ ตัน๋ โอย ยนัเม ปรัภ แก 
ซงัค ์รเล ||๑||  จาร ปะดารัท อสัทฺ ดะซา เซ็ถ ซภั อูปัร ซ่าถ ปะเล ||  นานกั ดาส ตู๋ร ยนั บานแํช อุถฺแรห์  ลาก ปัลเล 
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||๒||๙๗||๑๒o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นาม เก ยนั กานคีํ ||  มนั ตนั บจนั เอฮี้ ซุค จา้หตั ปรัภ ดะรัส เดแคห์ กบั 
อาคี ||๑|| รเฮา ||  ตู เบอนัตฺ ปารบรัมห์ สุอามี กตั เตรี ยาย นา ลาคี ||  จรัน กมลั ปรีต มนั เบเถ่อา กรั ซรับสั อนัตรั 
ราคี ||๑||  เบด ปุราน ซิมรัต ซาถู่   ยนั เอห์้  บาณี รัสนา ป่าคี ||  ยปั ราม นาม นานกั นิสตะรีแอ โฮรฺ ดุตีอา บิรที ซาคี 
||๒||๙๘||๑๒๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาคี ราม กี ตู มาคี ||  แยห์ ดุระกนัถฺ ตะฮ่า ตู แบแซ่ห์ มฮ่า บิเคอา มดั จาคี ||๑|| 
รเฮา ||  กิแตห์ อสัทาน ตู ทิกนั นา ปาแวห์ เอห์้  เบถ็ เดคี อาคี ||  ซนัตา เบน็ แต โกย นา ชาเดอา ซนัตฺ ปะเร โคบิด กี 
ปาคี ||๑||  ญีอ ์ยนัตฺ สกัเล แต โม่เฮ เบน็ ซนัตา กิแน นา ลาคี ||  นานกั ดาส ฮรั กีรตนั ราตา สบดั สุรัต สจั ซาคี 
||๒||๙๙||๑๒๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี รี กาที ยมั กี พาส ||  ฮรั ฮรั ยปัต สรับ   ซุค ปาเอ บีเจ กรัสตฺ อุดาส ||๑|| รเฮา 
||    
     
 กรั กิรปา ลีเน กรั อปัเน   อุปย ีดะรัส เปอาส ||  ซนัตฺซงัค ์เมล็ ฮรั คุณ กาเอ บินซี ดุตีอา อาส ||๑||  มฮ่า อุเดอาน อทัว ี
เต กา้เด มารัก ซนัตฺ กะเฮโอ ||  เดคตั ดะรัส ปาป ซภั นาเซ ฮรั นานกั รตนั ลเฮโอ ||๒||๑oo||๑๒๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ 
||  มาอี รี อเรโอ   เปรม กี โครฺ ||  ดรัซนั รุจิต เปอาส มนั ซุนดรั สกตั นา โกอี โตรฺ ||๑|| รเฮา ||  ปราน มาน ปัต เป็ต 
สุต บนัถปั ฮรั ซรับสั ตัน๋ โมรฺ ||  ตริก สะรีร อสัตฺ  บิสทา กริม เบน็ ฮรั ยานตั โฮรฺ ||๑||  เป่ยโอ กริปาล ดีน ดุค 
ป่ันยนั ปะรา ปูรฺบลา โยรฺ ||  นานกั สรัณ กริปา เน็ถ ซากรั บินเซโอ อาน นิโฮรฺ ||๒||๑o๑||๑๒๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  
นีกี ราม กี ตุ๋น โซย ||  จรัน กมลั อนูป สุอามี ยปัต ซาถู่   โฮย ||๑|| รเฮา ||  จิตวะตา โคปาล ดรัซนั กลัมะลา กั้ด โต๋ย ||  
ยนมั มรัน บิการ องักรุ ฮรั กาท ชาเด โคย ||๑||  ปะรา ปูรัน ยแิซห์ ลิเคอา บิรลา ปาเอ โกย ||  รวณั คุณ โคปาล กรัเต 
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นานกา สจั โญย ||๒||๑o๒||๑๒๕||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก นาม กี มตั ซาร ||  ฮรั บิซาร โย อาน ราแจห์ มิทนั ซภั 
บิสทาร ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัคมั ปัจยฺ สุอามี ปาป โฮวตั คาร ||  จรันารบินดฺ บซาย ฮิรแด บฮุร ยนมั นา มาร ||๑||  กรั 
อนุกแร่ห์ ราค ลีเน เอก นาม อถารฺ ||  เดน็ แรน ซิมรัต   สดา นานกั มุค อูยลั ดรับาร ||๒||๑o๓||๑๒๖||  ซารัค แม่ห์ลา 
๕ ||  มานี ตูน ํราม แก ดรั มานี ||  ซ่าถซงัค ์เมล็ ฮรั กนุ กาเอ บินซี ซภั อภิมานี   ||๑|| รเฮา ||  ต๋าร อนุกแร่ห์ อปันี กรั 
ลีนี คุรมุข ปูร กิอานี ||  สรับ   ซูค อานนัดฺ กะเนเร ธากรุ ดะรัส ติอ่านี ||๑||  นิกทั วรัตนั ซา สดา สห่ากนั แดห์้ ดิส 
ซาอี ยานี ||  ปริแอ รังค ์รังค ์รัตตี นาราเอน็ นานกั เตส็ กรุบานี ||๒||๑o๔||๑๒๗||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  โตอ ์จรัน 
อาสฺโร อีส ||  ตุแมห์ ปะชานู ซาก ตุแมห์ ซงัค ์ราคณัฮาร ตุแม ญกัดีส || รเฮา ||  ตู ฮมัโร ฮมั ตุมเร กะฮีแอ เอต็ อุต ตุม 
ฮี ราเค ||  ตู เบอนัตฺ อปัราํปัร สุอามี คุร กิรปา โกอี ลาแค ||๑||  เบน็ บกัเน เบน็ แกฮ้นั กะห่าวนั อนัตรัยามี ยาแน ||  ยา 
โก เมล เลย ปรัภ นานกั เซ ยนั ดรักา้ห์ มาเน ||๒||๑o๕||๑๒๘||    
     
   
 ซารังค ์แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๕  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
ฮรั ปัจยฺ อาน กะรัม บิการ ||  มาน โม่ห์ นา บุฉตั ตริสนา กาล กรัส ซนัซาร ||๑|| รเฮา ||  คาต ปีวตั หสัตฺ โซวตั ออตถฺ 
บิตี อซารฺ  ||  นรัก อุดรั ประมนัตฺ ยลัโต ยแมห์ กีนี ซาร ||๑||  ปัร ดโร่ห์ กะรัต บิการ นินดา ปาป รัต กรั จ๋าร ||  บินา 
สตัคุร บูจฉฺ น่าฮี ตมั โม่ห์ มฮ่าน ํอนัถารฺ ||๒||  บิค ธะกอรี คาย มูโธ จิต นา ศิรยนัฮารฺ ||  โคบินดฺ กปัุต โฮย รเฮโอ 
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นิอาโร มาตงัค ์มตั อหงัการ ||๓||  กรั กริปา ปรัภ ซนัตฺ ราเค จรัน กมลั อถารฺ ||  กรั โยรฺ นานกั สรัน อายโอ  โคปาล 
ปุรัค อปารฺ ||๔||๑||๑๒๙||    
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ ปัรตาล          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซุภ บจนั โบลฺ กนุ อโมลฺ ||  กิงกรี บิการ ||  เดค รี บีจาร ||  คุร สบดั ติอ๋าย แม่ฮลั ปาย ||  ฮรั ซงัค ์รังค ์กรัตี มฮ่า เกลฺ 
||๑|| รเฮา ||  สุปัน รี ซนัซาร ||  มิทนี บิสทาร ||  ซะคี กาย โม่ห์ โม่เฮลี ปริแอ ปรีต ริแด เมล ||๑||  สรับ   รี ปรีต เปอาร 
||  ปรัภ สดา รี ดยัอาร ||  กานเํอน ํอาน อาน รุจีแอ ||  ฮรั ซงัค ์ซงัค ์คะจีแอ ||  โย ซ่าถซงัค ์ปาเอ ||  กโฮ่ นานกั ฮรั 
ติอ๋าเอ ||  อบั รเฮ่ ยแมห์ เมล ||๒||๑||๑๓o||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กนัจนา บโฮ่ ดตั กะรา ||  ปู๋ ม ดาน อรัป ตะรา ||  มนั 
อเน็ก โซจ ปวติตรึ กะรัต ||  น่าฮี เร นาม ตุล มนั จรัน กมลั ลาเก ||๑|| รเฮา ||  จาร เบด เยเฮาว ์ปะเน ||  ดสั อสัทฺ คสัทฺ 
ซรัวนั สุเน      ||  นฮี ตุล โคบิด นาม ตุเน ||  มนั จรัน กมลั ลาเก ||๑||  บะรัต ซัน่ถฺ โซจ จาร ||  กริอา กนุท นิราฮาร ||  
อะปรัส กะรัต ปากซารฺ ||  นิวลี กะรัม บโฮ่ บิสทาร ||  ตู่ป ดีป กรัเต ฮรั นาม ตุล นา ลาเก ||  ราม ดยัอาร ซุน ดีน 
เบนตี ||  เดโฮ ดะรัส แนน เปโค ยนั นานกั นาม มิสท ลาเก ||๒||๒||๑๓๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ราม ราม ราม ยาป 
รมตั ราม สฮาอี  ||๑|| รเฮา ||    
     
 ซนัตนั แก จรัน ลาเก กาม กโรถ โลภ เตอาเก คุร โคปาล เป๋ย กริปาล ลบตัถฺ อปันี ปาอี ||๑||  บินเซ ปะหราํ โม่ห์ 
อั้นถฺ ทูเท มายอา เก บนัถฺ ปูรัน ซรับตัตรึ ธากรุ แน่ห์ โกอู แบราอี ||  สุอามี สุประซนั เป๋ย ยนมั มรัน โดค เกย 
ซนัตนั แก จรัน ลาก นานกั กนุ กาอี ||๒||๓||๑๓๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั ฮเร ฮรั มุคโคห์ โบลฺ ฮรั ฮเร มนั ต่าเร 
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||๑|| รเฮา ||  ซรัวนั สุนนั ปะกตั กะรัน อเน็ก ปาเตก็ ปุแน่ห์จรัน ||  สรัน ปะรัน ซาถู่   อาน บาน บิซาเร ||๑||  ฮรั จรัน 
ปรีต นีต นีต ปาวนา แม่ห์ มฮ่า ปุนีต ||  เซวกั แป๋ ดูรฺ กะรัน กลัมลั โดค ยาเร ||  แกฮ้ตั มุกตั ซุนตฺ มุกตั แร่ฮตั ยนมั 
แร่ห์เต ||  ราม ราม ซาร ปู๋ ต นานกั ตตั บีจาเร ||๒||๔||๑๓๓||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  นาม ปะกตั มาก ซนัตฺ เตอาก สกลั 
กามี ||๑|| รเฮา ||  ปรีต ลาย ฮรั ติอ๋าย กนุ โคบินดฺ สดา กาย ||  ฮรั ยนั กี เรน บานชฺํ แดนฮาร สุอามี ||๑||  สรับ   กซุลั 
ซุค บิสราม อานดา อานนัดฺ นาม ยมั กี กชั น่าเฮ ตราส ซิมมรั อนัตรัยามี ||  เอก สรัน โคบินดฺ จรัน ซนัซาร สกลั 
ตาป หะรัน ||  นาว รูป ซ่าถซงัค ์นานกั ปารฺกรามี ||๒||๕||๑๓๔||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ ลาล กาโว คุร เดเค ||  ปันจา 
เต เอก ชูทา โย ซ่าถซงัค ์ปัก โร ||๑|| รเฮา ||  ดริสโท กชั ซงัค ์นา ยาย มาน เตอาก โม่ฮา ||  เอแก ฮรั ปรีต ลาย เมล็ 
ซ่าถซงัค ์โซ่ฮา ||๑||  ปายโอ แฮ คุณ นิถาน สกลั อาส ปูรี ||  นานกั มนั อนนัดฺ เป๋ย คุร บิคมั การห์ โตรี ||๒||๖||๑๓๕||  
ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  มนั บิราแกกี || โคยะตี ดรัซาร ||๑|| รเฮา ||  ซาถู่   ซนัตนั เซว แก ปเร็ว ฮีอแร ติอ๋ายโอ ||  อานนัดฺ 
รูปี เปค แก ฮอ แม่ฮลั ปาโวกี ||๑||  กาม กรี ซภั เตอาก แก ฮอ สรัณ ปะโรกี ||  นานกั สุอามี กรั มิเล ฮอ คุร มนาโวกี 
||๒||๗||๑๓๖||  ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   โฮย ปะรี ||  ยานเต ดยัอาร ||๑|| รเฮา ||  มาตรั ปิตรั เตอาก แก มนั ซนัตนั 
ป้าเฮ เบจายโอ ||  ยาต ยนมั กลุ โคอีแอ ฮอ กาโว ฮรั ฮรี ||๑||  โลก กทุาํบฺ เต ทูทีแอ ปรัภ กิรัต กิรัต กรี ||  คุร โม โก 
อุปเดเซอา  นานกั เซว เอก ฮรี ||๒||๘||๑๓๗||    
     
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||  ลาล ลาล โม่ฮนั โคปาล ตู ||  กีท หสัตฺ ปาคาณ ยนัตฺ สรับ   แม ปรัตปาล ตู ||๑|| รเฮา ||  แน่ห์ ดูรฺ 
ปูร ฮยรู ซงัเก ||  ซุนดรั ระสาล ตู ||๑||  แน่ห์ บะรัน บะรัน แน่ห์ กแุลห์ กลุ ||  นานกั ปรัภ กิรปาล ตู ||๒||๙||๑๓๘||  
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ซารัค ม: ๕ ||  กะรัต เกลฺ บิแค เมล จนัดรึ ซูร โม่เฮ ||  อุปัจยฺตา บิการ ดุนดรั นอปะรี จุนนัตฺการ ซุนดรั อเน็ค เป๋า 
กะรัต พิรัต เบน็ โคปาล โต่เฮ || รเฮา ||  ตีน ป่อเน ลปัทาย รฮี กาจ กะรัม นา ยาต สฮี อุนมตั อั้นถฺ ตัน่ถฺ รเจต็ แยเซ 
มฮ่า ซากรั โฮเอ ||๑||  อุถเร ฮรั ซนัตฺ ดาส กาท ดีนี ยมั กี พาส ||  ปะติต ปาวนั นาม ยา โก ซิมมรั นานกั โอเ้ฮ 
||๒||๑o||๑๓๙||๓||๑๓||๑๕๕||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||   ราก ซารังค ์แม่ห์ลา ๙ ||    
 ฮรั เบน็ เตโร โก นา สฮาอี  ||  กาน ํกี มาต ปิตา สุต บนัตา โก กาฮู โก ป่าอี ||๑|| รเฮา ||  ตัน๋ ตัร่นี อรั ซมัปัต สกัรี  โย 
มาเนโอ อปันาอี  ||  ตนั ชูแท กชั ซงัค ์นา จาแล กฮ่า ตา้เฮ ลปัทาอี ||๑||  ดีน ดยัอาล สดา ดุค ป่ันยนั ตา เซ็ว รุจ นา 
บดัฎาอี ||  นานกั แกฮ้ตั ยกตั ซภั มิเทอา เยว็ สุปนา แรนาอี ||๒||๑||  ซารังค ์แม่ห์ลา ๙ ||  กฮ่า มนั บิเคอา เซ็ว ลปัทาฮี 
||  ญา ญกั แม่ห์ โกอู แร่ฮนั นา ปาแว เอก็ อาแวห์่ เอก็ ยาฮี ||๑|| รเฮา ||  กาน ํโก ตนั ตัน๋ ซมัปัต กาน ํกี กา เซ็ว เน่ห์ 
ลกาฮี ||  โย ดีแซ โซ สกลั บินาแซ เยว็ บาดรั กี ช่าฮี ||๑||  ตจัยฺ อภิมาน สรัณ ซนัตนั กะโฮ มุกตั โฮเอ ชิน ม่าฮี ||  ยนั 
นานกั ปักวนัตฺ ปะยนั เบน็ ซุค สุปแน ป๋ี น่าฮี ||๒||๒||  ซารังค ์แม่ห์ลา ๙ ||  กฮ่า นรั อปัโน ยนมั กวาแว ||  มายอา มดั 
บิเคอา รัส รเจโอ ราม สรัน นฮี อาแว   ||๑|| รเฮา ||  เอห์้ ซนัซาร สกลั แฮ สุปโน เดค กฮ่า โลผา่แว ||  โย อุปแย โซ 
สกลั บินาแซ แร่ฮนั นา โกอู ปาแว ||๑||  มิเทอา ตนั ซาโจ กรั มาเนโอ เอห์้  เบถ็ อาป บนัถ่าแว ||  ยนั นานกั โซอู ยนั 
มุกตา ราม ปะยนั จิต ลาแว ||๒||๓||  ซารังค ์แม่ห์ลา ๙ ||  มนั กรั กบัฮู นา ฮรั กุน กายโอ ||    
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 บิเคอาสกตั รเฮโอ เน็ส บาซุร กีโน อปัโน ป่ายโอ ||๑|| รเฮา ||  คุร อุปเดส สุเนโอ แน่ห์ กานนั ปัร ดารา ลปัทายโอ ||  
ปัร นินดา การัน บโฮ่ ต่าวตั ซมัเยโอ แน่ห์ ซมัหยายโอ ||๑||  กฮ่า กโฮ่ แม อปันี     กรันี เยห์่ เบถ็ ยนมั กวายโอ ||  
แกห์้ นานกั ซภั ออกนั โม แม่ห์ ราค เล่โฮ ซรันายโอ ||๒||๔||๓||๑๓||๑๓๙||๔||๑๕๙||     
 ราก ซารัค อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮรั เบน็ เกว็ ยวีา เมรี มาอี ||  แย ญกัดีส เตรา ยสั ยาโจ แม ฮรั เบน็ แร่ฮนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กี เปอาส เปอาซี 
กามนั เดโค แรน สบาอี  ||  ศิรีถรั นาท เมรา มนั ลีนา ปรัภ ยาแน ปีร ปราอี ||๑||  กะณตั สะรีร ปีร แฮ ฮรั เบน็ คุร 
สบัดี ฮรั ปานอีํ ||  โฮโอ ดยัอาล กริปา กรั ฮรั ญีโอ ฮรั เซ็ว รฮ่าน ํสมาอี ||๒||  แอซี   รวตั รโวห์่ มนั เมเร ฮรั จรัณี จิต 
ลาอี ||  บิซมั เป๋ย คุณ กาย มโนฮรั นิรภอ แซ่ฮจัยฺ สมาอี ||๓||  ฮิรแด นาม สดา ตุ๋น เน่ห์จลั กะแท นา กีมตั ปาอี ||  
เบน็ นาแว ซภั โกอี นิรถนั สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๔||  ปรีตมั ปราน เป๋ย ซุน สจัยะนี  ดูต โมย บิค คาอี ||  ยบั กี อุปย ี
ตบั กี แตซี รังกลุ ไป๋ มนั ป่าอี ||๕||  แซ่ฮจัยฺ สมาถ สดา เลว็ ฮรั เซ็ว ยวีาน ํฮรั กนุ กาอี ||  คุร แก สบดั รัตตา แบรากี 
นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี ||๖||  ซุถ รัส นาม มฮ่า รัส มีธา นิจยฺ กัร๋ ตตั กซุานอีํ ||  แตห์้ ฮี มนั แยห์ ฮี แต ราเคอา แอซี   คุรมตั 
ปาอี ||๗||  สนกั สนาด บรัมห์มาด อินดราดิก  ปะกตั รัตเต บนั อาอี  ||  นานกั ฮรั เบน็ กะรี นา ยวีาน ํฮรั กา นาม 
วดาอี ||๘||๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๑ ||  ฮรั เบน็ เกว็ ต่ีแร มนั เมรา ||  โกท กะลปั เก ดูค บินาซนั สาจ ดริราย นิเบรา ||๑|| 
รเฮา ||  กโรถ นิวาร ยเล ฮอ มมัตา เปรม สดา นอ รังกี ||  อนัป๋อ บิซรั เกย ปรัภ ยาเจอา ฮรั นิรมาอิล ซงักี ||๑||  จนัจลั 
มตั เตอาก ป๋อ ป่ันยนั ปายอา เอก สบดั เลว็ ลากี ||  ฮรั รัส จาค ตริคา นิวารี ฮรั เมล เลย บดัป่ากี ||๒||  อะปะรัต ซินจฺ 
เป๋ย ซุภรั ซรั คุรมตั สาจ นิฮาลา ||    
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 มนั รัต นาม รัตเต เน่ห์เกวลั อาด ยกุาด ดยัอาลา ||๓||  โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มนั เมรา บดัแด ปาก เลว็ ลากี ||  สาจ บีจาร 
เกล็วคิ ดุค กาเท มนั นิรมลั อนัรากี ||๔||  แกฮ้รั กมัภีร ซากรั รัตนากรั อวรั นฮี อนั ปูญา ||  สบดั บีจาร ปะรัม ป๋อ 
ป่ันยนั อวรฺั นา ยาเนอา ดูยา ||๕||  มนูอา มาร นิรมลั ปัด จีเนอา ฮรั รัส รัตเต อถิกาอี ||  เอกสั เบน็ แม อวรฺั นา ยานาน ํ
สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๖||  อะกมั อะโกจรั อนาท อโยนี คุรมตั เอโก ยาเนอา ||  ซุภรั ปะเร น่าฮี จิต โดแล มนั ฮี เต มนั 
มาเนอา ||๗||  คุร ปัรซาดี อกทัโท กะทีแอ กโฮ่ กะห่าแว โซอี ||  นานกั ดีน ดยัอาล ฮมาเร อวรฺั นา ยาเนอา โกอี 
||๘||๒||     
 ซารัค แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั เมเร ฮรั แก นาม วดาอี ||  ฮรั เบน็ อวรฺั นา ยาณา โกอี ฮรั แก นาม มุกตั กตั ปาอี ||๑|| รเฮา ||  สบดั ป๋อ ป่ันยนั 
ยมักาล นิคนัยนั ฮรั เซตี เลว็ ลาอี ||  ฮรั ซุคดาตา คุรมุข ยาตา แซ่ห์เย  รเฮอา สมาอี ||๑||  ปักตาน ํกา โป่ยนั ฮรั นาม 
นิรันยนั แปห์นณั ปะกตั บดาอี ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา สดา ฮรั เซวนั ฮรั ดรั โซ่ภา ปาอี ||๒||  มนัมุค บุตถฺ กาจี มนูอา 
โดแล อกทั นา กะแท กะห่านี ||  คุรมตั เน่ห์จลั ฮรั มนั วสัเซอา อมัฤต ซาจี บานี ||๓||  มนั เก ตรังค ์สบดั นิวาเร 
รัสนา แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||  สตัคุร เมล็ รฮีแอ สดั อปัเน   เยน็ ฮรั เซตี เลว็ ลาอี ||๔||  มนั สบดั มแร ตา มุกโต โฮแว ฮรั 
จรัณี จิต ลาอี ||  ฮรั ซรั ซากรั สดา ยลั นิรมลั นาแว แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||๕||  สบดั วจีาร สดา รังค ์ราเต ห่อแม ตริสนา 
มารี ||  อนัตรั เน่ห์เกวลั ฮรั รเวอา ซภั อาตมั ราม มุรารี ||๖||  เซวกั เซว รเฮ่ สจั ราเต โย เตแร มนั ป่าเณ ||  ดุบิถา 
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แม่ฮลั นา ปาแว ญกั จู่ธี คุณ เอากณั นา ปะชาเณ ||๗||  อาเป   เมล เลย อกทั กะทีแอ สจั สบดั สจั บาณี ||  นานกั ซาเจ 
สจั สมาเณ ฮรั กา นาม วคาณี ||๘||๑||  ซารัค แม่ห์ลา ๓ ||  มนั เมเร ฮรั กา นาม อตั มีธา ||    
     
 ยนมั ยนมั เก เกล็วคิ ป๋อ ป่ันยนั คุรมุข เอโก ดีธา ||๑|| รเฮา ||  โกท โกทนัตรั เก ปาป บินาซนั ฮรั ซาจา มนั ป่ายอา ||  
ฮรั เบน็ อวรฺั นา ซู่แฉ่ ดูยา สตัคุร เอก บุฉ่ายอา ||๑||  เปรม ปะดารัท ยนิ กทั วสัเซอา แซ่ห์เย  รเฮ่ สมาอี ||  สบดั รัตเต 
เซ รังค ์จลูเล ราเต แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||๒||  รัสนา สบดั วจีาร รัส ราตี ลาล ไป๋ รังค ์ลาอี ||  ราม นาม เน่ห์เกวลั ยาเณอา 
มนั ตริปเตอา ซานตฺํ อาอี  ||๓||  ปันดิต ปัรห์ ปัรห์ โมนี ซัภ ทาเก ปะหราํ เป๋ค ทกัเก เปคถ่ารี ||  คุร ปัรสาด นิรันยนั 
ปายอา ซาแจ สบดั วจีารี ||๔||  อาวา  กอณ นิวาร สจั ราเต สาจ สบดั มนั ป่ายอา ||  สตัคุร เซว สดา ซุค ปาอีแอ เยน็ 
วโิจห์ อาป กวายอา ||๕||  ซาแจ สบดั แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อุปแย มนั ซาแจ เลว็ ลาอี ||  อะกมั อะโกจรั นาม นิรันยนั คุรมุข 
มนั วซาอี ||๖||  เอกสั แม่ห์ ซภั ยกัโต วรัแต วริะลา เอก ปะชาแณ ||  สบดั มแร ตา ซภั กิช ซู่แฉ่ อนัเดน็ เอโก ยาแณ 
||๗||  ยสิ โน นะดรั กเร โซอี ยนั บูแฉ่ โฮรฺ แกห์้ณา กะทนั นา ยาอี ||  นานกั นาม รัตเต สดา แบรากี เอก สบดั เลว็ 
ลาอี ||๘||๒||  ซารัค แม่ห์ลา ๓ ||  มนั เมเร ฮรั กี อกทั กะห่าณี ||  ฮรั นะดรั กเร โซอี ยนั ปาเอ คุรมุข วริะแล ยาณี ||๑|| 
รเฮา ||  ฮรั แกฮ้รั กมัภีร คุณี กะฮีร คุร แก สบดั ปะชาเนอา ||  บโฮ่ เบถ็ กะรัม กแร่ห์ ป๋าย ดูแย เบน็ สบัแด 
บอราเนอา ||๑||  ฮรั นาม นาแว โซอี ยนั นิรมลั เพร็ แมลา มูล นา โฮอี ||  นาม บินา ซภั ญกั แฮ แมลา ดูแย ปะรัม ปัต 
โคอี ||๒||  เกอา ดริราน ํเกอา ซงักแร่ห์ เตอากี แม ตา บูจฉฺ นา ปาอี ||  โฮเอ ดยัอาล กริปา กรั ฮรั ญีโอ นาโม โฮย 
สคาอี ||๓||  สจัจา สัจ ดาตา กะรัม บิถ่าตา ยสิ ป่าแว เตส็ นาย ลาเอ ||  คุรู ดุอาแร โซอี บูแฉ่ ยสิ โน อาป บุฉ่าเอ ||๔||  
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เดค บิสมาด เอห์้ มนั นฮี เจเต อาวา  กอณ ซนัซารา ||  สตัคุร เซเว โซอี บูแฉ่ ปาเอ โมค ดุอารา ||๕||  ยนิห์ ดรั ซู่แฉ่ 
เซ กะเด นา วกิาแร่ห์ สตัคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  สจั ซนัยมั      กรัณี กิรัต กมาแวห์่ อาวณั ยาณ รฮาอี ||๖||  เซ ดรั ซาแจ 
สาจ กมาแวห์่ ยนิ คุรมุข สาจ อถ่ารา ||    
     
 มนัมุค ดูแย ปะรัม ปุหล่าเอ นา บูแฉ่ห์ วจีารา ||๗||  อาเป   คุรมุข อาเป   เดแว อาเป   กรั กรั เวแค ||  นานกั เซ ยนั 
ทาย เปย แฮ ยนิ กี ปัต ปาแว เลแค ||๘||๓||     
 ซารัค แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กซุาอี ปัรตาป ตุห่าโร ดีธา ||  กะรัน กราวนั อุปาย สมาวนั สกลั ฉะตรึปัต บีธา ||๑|| รเฮา ||  ราณา เรา ราจยฺ เป๋ย 
รังกา อุน  จู่เธ แกฮ้ณั กะฮายโอ ||  ฮมัรา รายนั สดา สลามตั ตา โก สกลั กะทา ยสั กายโอ ||๑||  อุปมา สุโนห์ รายนั กี 
ซนัโตห์ แกฮ้ตั เยต ปาฮูจา ||  เบสุมาร วดั ซ่าห์ ดาตารา อูเจ ฮี เต อูจา ||๒||  ปวนั โปรยโอ สกลั อการา ปาวกั กาซทฺ 
ซงัเก ||  นีร ตะรัณ กรั ราเค เอกตั โกย นา กิส ฮี ซงัเก ||๓||  กทั กทั กะทา รายนั กี จาแล กัร๋ กัร๋ ตุแฉ่ห์ อุม่าฮา ||  ญีอ ์
ยนัตฺ ซภั ปาแช กเรอา ปรัทเม ริยกั สมาฮา ||๔||  โย กิช กรัณา โซ อาเป   กรัณา มสัลตั กาฮู ดีนีห์ ||  อเน็ก ยตนั กรั 
กแร่ห์ ดิคาเอ ซาจี ซาคี จีนีห์ ||๕||  ฮรั ปักตา กรั ราเค อปัเน ดีนี นาม วดาอี ||  เยน็ เยน็ กรี อะวะเกอา ยนั กี เต แตน ํ
ดีเอ รุราห์อี ||๖||  มุกตั เป๋ย ซ่าถซงัคตั กรั เตน็ เก เอากนั ซภั ปัรหะเรอา ||  เตน็ โก เดค เป๋ย กิรปาลา เตน็ เป๋าว ์ซากรั 
ตเรอา ||๗||  ฮมั นาเนห์ นีจ ตุเม่ห์ บดั ซาฮิบ กดุรัต กอณ บีจารา ||  มนั ตนั ซีตลั คุร ดะรัส เดเค นานกั นาม อถ่ารา 
||๘||๑||    



1309 

 ซารัค แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๖   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อะกมั อกา้ถฺ สุโนห์ ยนั กะทา ||  ปารบรัมห์ กี อะจรัจยฺ สภา ||๑|| รเฮา ||  สดา สดา สตัคุร นมสัการ ||  คุร กิรปา เต 
กนุ กาย อปารฺ ||  มนั ป่ีตรั โฮแว ปัรกาซ ||  กิอาน อนัยนั อเกอาน บินาส ||๑||  เมต็ น่าฮี ยา กา บิสทาร ||  โซ่ภา ตา กี 
อปัร อปารฺ ||  อเน็ก รังค ์ยา เก กะเน นา ยา่เฮ ||  โศก ฮรัค โดห์ฮู แม่ห์ น่าเฮ ||๒||  อเน็ก บรัมห์เม ยา แก เบด ตุ๋น 
กแร่ห์ ||  อเน็ก มเหส แบส คิอ๋าน ตะแรห์ ||    
     
 อเน็ก ปุรัค อนัซา อวตาร ||  อเน็ก อิมดรึ อูเภ ดรับาร ||๓||  อเน็ก ปวนั ปาวกั อรั นีร ||  อเน็ก รตนั ซากรั ดตัถฺ คีร ||  
อเน็ก ซูร ซะซีอรั นเคอาต ||  อเน็ก เดว ีเดวา บโฮ่ ป๋านตฺ ||๔||  อเน็ก บซุถ่า อเน็ก กามเถน ||  อเน็ก ปารยาต อเน็ก 
มุค เบน ||  อเน็ก อกาซฺ อเน็ก ปาตาล ||  อเน็ก มุคี ยปัปีแอ โคปาล ||๕||  อเน็ก ซาสตรึ ซิมรัต ปุราน ||  อเน็ก ยกุตั 
โฮวตั บเคอาน ||  อเน็ก สะโรเต  สุแน่ห์ นิถาน ||  สรับ   ญีอ ์ปูรัน ปักหวาน ||๖||  อเน็ก ตะรัม อเน็ก กเุมรฺ ||  อเน็ก 
บะรัน อเน็ก กเน็ก สุเมร ||  อเน็ก เซค เนาตนั นาม เล่ห์ ||  ปารบรัมห์ กา อนัตฺ นา เตห์้ ||๗||  อเน็ก ปุรีอา อเน็ก แตห์้ 
คนัดฺ ||  อเน็ก รูป รังค ์บแรห์มนัดฺ ||  อเน็ก บนา อเน็ก พลั มูล ||  อาแปห์ ซูคมั อาแปห์ อสัทูล ||๘||  อเน็ก ยกุาด ดินสั 
อรั ราต ||  อเน็ก ปัรโล อเน็ก อุตปาต ||  อเน็ก ญีอ ์ยา เก กแร่ห์ ม่าเฮ ||  รมตั ราม ปูรัน สรับ ธานยํ ||๙||  อเน็ก มายอา 
ยา กี ลคี นา ยาย ||  อเน็ก กะลา เคแล ฮรั ราย ||  อเน็ก ตุนตั ลลิต ซงัคีต ||  อเน็ก กปัุต ปรักเท แตห์้ จีต ||๑o||  ซภั เต 
อูจ ปะกตั ยา แก ซงัค ์||  อาธ แป้ฮรั กุน กาแวห์่ รังค ์||  อเน็ก อนาฮดั อานนัดฺ จุ่นการ ||  ÍØÍÒ รัส กา กชั อนัตฺ นา 
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ปารฺ ||๑๑||  สตั ปุรัค สตั อสัทาน ||  อูจ เต อูจ นิรมลั นิรบาน ||  อปันา กีอา ยาแน่ห์ อาป ||  อาเป   กทั กทั รเฮโอ 
เบอาป ||  กริปา นิถาน นานกั ดยัอาล ||  เยน็ ยปัเปอา นานกั เต เป๋ย นิฮาล ||๑๒||๑||๒||๒||๓||๗||     
 ซารัค ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซภั เดคีแอ อนัแป๋ กา ดาตา ||  กทั กทั ปูรัน แฮ อลัปาตา ||  กทั กทั ปูรัน กรั บิสทีรัน ยลั ตรังค ์เยว็ รจนั กีอา ||  ฮภั 
รัส มาเณ โปคค ์กะทาเณ อาน นา บีอา โก ทีอา ||  ฮรั รังกี เอก็ รังกี ธากรุ ซนัตฺซงัค ์ปรัภ ยาตา ||  นานกั ดะรัส ลีนา 
เยว็ ยลั มีนา ซภั เดคีแอ อนัแป๋ กา ดาตา ||๑||  กอน อุปมา เดว็ กวนั บดาอี ||  ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ ธาอี ||  ปูรัน 
มนัโม่ฮนั กทั กทั โซ่ฮนั ยบั คินแจ ตบั ชาอี ||    
     
 เกว็ นา อราโถ่ห์ เมล็ กรั ซ่าโถ่ห์ กะรี โม่ตกั เบลา อาอี  ||  อรัท ดะรับ ซภั โย กิช ดีแซ ซงัค ์นา กชัฮู ยาอี ||  กโฮ่ 
นานกั ฮรั ฮรั อาราโถ่ห์ กวนั อุปมา เดว็ กวนั บดาอี ||๒||  ปูโช ซนัตฺ เมโร ธากรุ แกซา ||  ฮีโอ อราโปน ํเดโฮ สเดซา 
||  เดโฮ สเดซา ปรัภ ญีโอ แกซา แกห์้ โม่ฮนั ปัรเวซา ||  องัค ์องัค ์ซุคดาอี ปูรัน บรัมห์มาอี ทาน ทานนัตรั เดซา ||  
บนัถัน่ เต มุกตา กทั กทั ยกุตา แกห์้ นา สะโก ฮรั แยซา ||  เดค จริต นานกั มนั โม่เฮโอ ปูแช ดีน เมโร ธากรุ แกซา 
||๓||  กรั กิรปา อปัเน   แป้ห์ อายอา  ||  ตัน๋ โซ ริดา เยห์่ จรัน บซายอา ||  จรัน บซายอา ซนัตฺ ซงักายอา อเกอาน 
อนัเถรฺ  กวายอา ||  เป่ยอา ประกาซ ริแด อุลาส ปรัภ โลรีดา ปายอา ||  ดุค นาธา ซุค กัร๋ แม่ห์ วธูา มฮ่า อนนัดฺ 
แซ่ห์ยายอา ||  กโฮ่ นานกั แม ปูรา ปายอา กรั กิรปา อปัเน   แป้ห์ อายอา  ||๔||๑||     
 ซารังค ์กี วาร แม่ห์ลา ๔ ราย แม่ห์เม หสัเน กี ตุ๋น       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||     
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 ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  คุร กนุย ีปาฮู นิวลั มนั โกธา ตนั ฉตั ||  นานกั คุร เบน็ มนั กา ตาก นา อุก้แร อวรั นา กนุย ีหทั 
||๑||   แม่ห์ลา ๑ ||  นา ป่ีแย รากี นาดี เบด ||  นา ป่ีแย สุรตี กิอานี โยก ||  นา ป่ีแย โศกี กีแต โรจยฺ ||  นา ป่ีแย รูปี มาลี 
รังค ์||  นา ป่ีแย ตีรัท ปะวแิอ นงัค ์||  นา ป่ีแย ดาตี กีแต ปุน ||  นา ป่ีแย บา้ฮรั แบเธอา ซุน ||  นา ป่ีแย เป๋ร มแร่ห์ ป๋ิร 
ซูร ||  นา ป่ีแย เกเต โฮแวห์่ ตู๋ร ||  เลคา ลิคีแอ มนั แก ป๋าย ||  นานกั ป่ีแย ซาแจ นาย ||๒||  แม่ห์ลา ๑ ||  เนาว ์เชอ ์คทั 
กา กเร บีจาร ||  เน็ส เดน็ อุจแร ป๋ารฺ อะธารฺ ||  เตน็ ป๋ี อนัตฺ นา ปายอา โตเ้ฮ ||  นาม บิฮูณ มุกตั เกว็ โฮย ||  น่าภ วสัตฺ 
บรัมห์แม อนัตฺ นา ยาเณอา ||  คุรมุข นานกั นาม ปะชาเณอา ||๓||   ปอรี ||  อาเป   อาป นิรันยฺนา เยน็ อาป อุปายอา   
||  อาเป   เคลฺ รจายโอน ซภั ยกตั สบายอา ||  ตแร คุณ อาป ศิรยอินั มายอา โม่ห์ วถ่ายอา ||  คุร ปัรซาดี อุบเร ยนิ 
ป่าณา ป่ายอา ||  นานกั สจั วรัตะดา ซภั สจั สมายอา ||๑||     
     
 ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  อาป อุปาเอ นานกา อาเป   รัคแค เวก ||  มนัดา กิส โน อาคีแอ ยาน ํซภันา ซาฮิบ เอก ||  ซภันา 
ซาฮิบ เอก แฮ เวแค ตัน่แถ่ ลาย ||  กิแซ โทรา กิแซ อกัลา คาลี โกอี น่าเฮ ||  อาแวห์่ นงัเก ยา่เฮ นงัเก วเิจ กแร่ห์ วทิาร 
||  นานกั หุกมั นา ยาณีแอ อะแก กาอี การ ||๑||   แม่ห์ลา ๑ ||  ยนิสั ทาป ยอีาน ํโก เป่แย ยนิสั ทาป แล ยาแว ||  อาเป   
ทาป อุทาแป อาเป   เอเต เวส กราแว ||  เยเต ญีอ ์พิแร่ห์ ออถู่ตี อาเป   ปิเคอา ปาแว ||  เลแค โบลณั เลแค จลณั กาเอต็ 
กีแจห์ ดาเว ||  มูล มตั ปัรวาณา เอโ้ฮ นานกั อาค สุณาเอ ||  กรัณี อุปัร โฮย ตะปาวสั เย โก กะแฮ กะฮาเอ ||๒||   ปอรี 
||  คุรมุข จลตั รจายโอน คุณ ปัรกะที อายอา  ||  คุรบาณี สดั อุจแร ฮรั มนั วซายอา ||  สะกตั กอี ปะหราํ กะเทอา เศว็ 
โยต ยะกายอา ||  ยนิ แก โปแต ปุน แฮ คุร ปุรัค มิลายอา ||  นานกั แซ่ห์เย  เมล็ รเฮ่ ฮรั นาม สมายอา ||๒||   ศโลก 
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แม่ห์ลา ๒ ||  ซ่าห์ จลัเล วณัยาเรอา ลิเคอา เดแว นาล ||  ลิเค อุปัร หุกมั โฮย ลอีแอ วสัตฺ สะหมาลฺ ||  วสัตฺ ลอี 
วณัยารัย วครั บะถ่า ปาย ||  เกอี ล่าฮา แล จลัเล เอก็ จลัเล มลู กวาย ||  โทรา กิแน นา มงัเกโอ กิส กะฮีแอ ซาบาส ||  
นะดรั ตินา โก นานกา เย ซาบตั ลาเอ ราส ||๑||   แม่ห์ลา ๑ ||  ยรุ ยรุ วชุิเร วชุิร ยเุร ||  ยเีว ยเีว โมย โมย ยเีว ||  เกเตอา 
เก บาป เกเตอา เก เบเท เกเต คุร เจเล ฮูเอ ||  อาแก ปาแช กะณตั นา อาแว   เกอา ยาตี เกอา ฮุณ ฮูเอ ||  ซภั กรัณา กิรัต 
กรั ลิคีแอ กรั กรั กรัตา กเร กเร ||  มนัมุค มรีแอ คุรมุข ตรีแอ นานกั นดัรี นะดรั กเร ||๒||   ปอรี ||  มนัมุค ดูยา ปะรัม 
แฮ ดูแย โลผา่ยอา ||  กรู กปัท กมาวเด กโูร อาลายอา  ||  ปุตรึ กลตัรึ โม่ห์ เหต แฮ ซภั ดุค สบายอา ||  ยมั ดรั บเถ่ 
มารีแอห์้ ปะหรํ่าแมห์ ปัรหม่ายอา ||  มนัมุค ยนมั กวายอา นานกั ฮรั ป่ายอา ||๓||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  ยนิ วเดอาอี 
เตเร นาม กี เต รัตเต มนั ม่าเฮ ||  นานกั อมัฤต เอก แฮ ดูยา อมัฤต น่าเฮ ||  นานกั อมัฤต มแน ม่าเฮ ปาอีแอ คุร 
ปัรสาด ||  ตินีห์ ปีตา รังค ์เซ็ว ยนิห์ โก ลิเคอา อาด ||๑||    
     
 แม่ห์ลา ๒ ||  กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ กเร โซย ซาล่าห์ ||  นานกั เอกี  บา้ห์รา ดูยา ดาตา น่าเฮ ||  กรัตา โซ ซาล่าฮีแอ เยน็ 
กีตา อาการฺ ||  ดาตา โซ ซาล่าฮีแอ เย ซภัแซ เด อาถารฺ ||  นานกั อาป สะดีว แฮ ปูรา ยสิ ปันด๋าร ||  วดัดา กรั 
ซาล่าฮีแอ อนัตฺ นา ปาราวาร ||๒||   ปอรี ||  ฮรั กา นาม นิถาน แฮ เซเวแอ ซุค ปาอี ||  นาม นิรันยนั *อุจราน ํปัต เซ็ว 
กัร๋ ยานอีํ ||  คุรมุข บาณี นาม แฮ นาม ริแด วซาอี ||  มตั ปังเครู วสั โฮย สตัคุรู   ติอ๋าอี ||  นานกั อาป ดยัอาล โฮย 
นาเม เลว็ ลาอี ||๔||   ศโลก แม่ห์ลา ๒ ||  เตส็ เซ็ว แกซา โบลณา เย อาเป   ยาแณ ยาณ ||  จีรี ยา กี นา พิแร ซาฮิบ โซ 
ปัรวาณ ||  จีรี ยสิ กี จลัณา มีร มลกั สลารฺ ||  โย เตส็ ป่าแว นานกา ซาอี ปะลี การ ||  ยนิาห์ จีรี จลัณา หทั ตินาห์ กิช 
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น่าเฮ ||  ซาฮิบ กา พุรมาณ โฮย อุธี กรัแล ป้าเฮ ||  เยฮ่า จีรี ลิเคอา เตฮ้า หุกมั กมาเฮ ||  กัล่เล อาแวห์่ นานกา สะเด อุธี 
ยา่เฮ ||๑||  แม่ห์ลา ๒ ||  ซิพตั ยนิา โก บคัซีแอ เซอี โปเตดาร ||  กนุย ียนิ โก ดิตีอา ตินาห์ มิเล ปันด๋าร ||  แยห์ ปันด่ารี 
ฮู คุณ นิกแล่ห์ เต กีแอห์ ปัรวาณ ||  นะดรั ตินาห์ โก นานกา นาม ยนิาห์ นีซาณ ||๒||   ปอรี ||  นาม นิรันยนั นิรมะลา 
สุเณแอ ซุค โฮอี ||  ซุณ      ซุณ      มนั วซาอีแอ บูแฉ่ ยนั โกอี ||  แบห์เดอา อุธเดอา  นา วสิแร ซาจา สจั โซอี ||  
ปักตา โก นาม อถารฺ แฮ นาเม ซุค โฮอี ||  นานกั มนั ตนั เราว ์รเฮอา คุรมุข ฮรั โซอี ||๕||   ศโลก แม่ห์ลา ๑ ||  นานกั 
ตุลีแอห์ โตลฺ เย ญีโอ ปิแช ปาอีแอ ||  อิกสั นา ปุแยห์่ โบลฺ เย ปูเร ปูรา กรั มิแล ||  วดัดา อาคณั  ป่ารา โตลฺ ||  โฮรฺ 
ห่อลี มตี ห่อเล โบลฺ ||  ตัร่ตี ปาณี ปัรบตั ป๋ารฺ ||  เกว็ กนัแด โตแล สุเนอาร ||  โตลา มาซา ระตกั ปาย ||  นานกั ปุเชอา 
เดย ์ปุยาย ||  มูรัค อนัเถ่อา อนัถ่ี    ตาต ||  แกห์้ แกห์้ แกฮ้ณั กะฮาเอน็ อาป ||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  อาคณั  ออคา สุนณั 
ออคา อาค นา ยาปี อาค ||  เอก็ อาค อาแค่ห์  สบดั ป่าแค่ห์ อรัถ อุรัตถฺ  เดน็ ราต ||  เย เกห์้ โฮย ตา เกห์้ ดิแซ ยาแป 
รูป นา ยาต ||  ซภั การัณ กรัตา กเร กทั ออฆทั กทั ทาป ||    
     
 อาคณั  ออคา นานกา อาค นา ยาแป อาค ||๒||   ปอรี ||  นาย สุเณแอ มนั แร่ห์ซีแอ นาเม ซานตฺํ อาอี  ||  นาย สุเณแอ 
มนั ตริปตีแอ ซภั ดุค กวาอี ||  นาย สุเณแอ เนา อูปแย นาเม วเดอาอี ||  นาเม ฮี ซภั ยาต ปัต นาเม กตั ปาอี ||  คุรมุข 
นาม ติอ๋าอีแอ นานกั เลว็ ลาอี ||๖||   ศโลก แม่ห์ลา ๑ ||  ยธฺู นา รากี ยธฺู นา เวดี ||  ยธฺู นา จนัดฺ ซูรัจยฺ กี เป่ดี ||  ยธฺู นา 
อนันี ยธฺู นา นาอี ||  ยธฺู นา ม่ีห์ วรัแฮ ซภั ทาอี ||  ยธฺู นา ตัร่ตี ยธฺู นา ปาณี ||  ยธฺู นา ปอแณ ม่าเฮ สมาณี  ||  นานกั 
นิกเุรอา คุณ น่าฮี โกย ||  โม่ห์ เพริแอ โม่ห์ ยธูา โฮย ||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  นานกั จุลีอา สุจีอา เย ป๋ัร ยาแณ โกย ||  สุรเต 
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จุลี กิอาน กี โยกี กา ยตั โฮย ||  บรัมห์มณั จุลี ซนัโตค กี กิระฮี กา สตั ดาน ||  ราเย จุลี นิอาว กี ปเรอา สจั คิอ๋าน ||  
ปาณี จิต นา โต่ปัย มุค ปีแต เตค็ ยาย ||  ปาณี ปิตา ยกตั กา เพร็ ปาณี ซภั คาย ||๒||   ปอรี ||  นาย สุเณแอ ซภั เซ็ถ แฮ 
เร็ถ ปิแช อาแว   ||  นาย สุเณแอ นอ เน็ถ มิแล มนั จินเดอา ปาแว ||  นาย สุเณแอ ซนัโตค โฮย เกาลา จรัน ติอ่าแว ||  
นาย สุเณแอ แซ่ฮจัยฺ อูปแย แซ่ห์เย  ซุค ปาแว ||  คุรมะตี เนา ปาอีแอ นานกั คุณ กาแว ||๗||   ศโลก แม่ห์ลา ๑ ||  ดุค 
เวจ็ ยาํมณั ดุค มรัณ ดุค วรัตณั ซนัซาร ||  ดุค ดุค อะแก อาคีแอ ปัรห์ ปัรห์ กแร่ห์ ปุการ ||  ดุค กีอา ปันดา คุลีห์อา 
ซุค นา นิกเลโอ โกย ||  ดุค เวจ็ ญีโอ ยลายอา ดุคีอา จเลอา โรย ||  นานกั ซิพตี รัตเตอา มนั ตนั ฮเรอา โฮย ||  ดุค กีอา 
อะกี มารีแอห์้ ป๋ี ดุค ดารู โฮย ||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  นานกั ดุนีอา ปัส รังค ์ปะซู ฮู ปัส เค่ห์ ||  ปะโซ ปัส กมาวณี ป๋ี ปัส 
ปะรีแอ เดห์้ ||  ยา ญีโอ วโิจห์ กั้ดดีแอ ปะซู ปะเรอา ยาย ||  อะแก เลแค มงัเกแอ โฮรฺ ดะซูณี ปาย ||๒||   ปอรี ||  นาย 
สุเณแอ สุจ ซนัยฺโม ยมั เนร นา อาแว   ||  นาย สุเณแอ กทั จานณา อาเนรฺห์    กวาแว ||  นาย สุเณแอ อาป บุฉ่ีแอ 
ล่าฮา เนา ปาแว ||  นาย สุเณแอ ปาป กะทีแอห์ นิรมลั สจั ปาแว ||  นานกั นาย สุเณแอ มุค อุยะเล เนา คุรมุข ติอ่าแว 
||๘||   ศโลก แม่ห์ลา ๑ ||  กัร๋ นาราเอณ็ สภา นาล ||    
     
 ปูญ กเร รัคแค นาวาล ||  กงุคู จนันณั พลุ จราเอ ||  แปรี แป แป บฮุต มนาเอ ||  มาณูอา มงัค ์มงัค ์แปแนห์ คาย ||  
อนัถ่ี    กมัมี อั้นถฺ สยาย ||  ปู่ เคอา เดย ์นา มรัเดอา รัคแค ||  อนัถ่า จกัรา อนัถ่ี    สแท ||๑||  แม่ห์ลา ๑ ||  ซภัเภ สุรตี 
โยก ซภั ซภัเภ เบด ปุราณ ||  ซภัเภ กรัเณ ตปั ซภั ซภัเภ กีต กิอาน ||  ซภัเภ บุตถ่ี ซุถ ซภั ซภั ตีรัท ซภั ทาน ||  ซภั 
ปาตซาฮีอา อมรั ซภั ซภั คุซีอา ซภั คาน ||  ซภัเภ มาณสั เดว ซภั ซภัเภ โยก ติอ๋าน ||  ซภัเภ ปุรีอา คนัดฺ ซภั ซภัเภ ญีอ ์
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ยะฮาน ||  หุกมั จลาเอ อาปแณ    กรัมี วแฮ่ กลาม ||  นานกั สจัจา สจั นาย สจั สภา ดีบาน ||๒||   ปอรี ||  นาย 
มนัเนแอ ซุค อูปแย นาเม กตั โฮอี ||  นาย มนัเนแอ ปัต ปาอีแอ ฮิรแด ฮรั โซอี ||  นาย มนัเนแอ เป่าวย์ลั ลัง่ฆีอา เพร็ 
บิฆนั นา โฮอี ||  นาย มนัเนแอ ปันทฺ ปัรกะทา นาเม ซภั โลอี ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ เนา มนันีแอ ยนิ เดแว โซอี ||๙||   
ศโลก แม่ห์ลา ๑ ||  ปุรีอา คนัดา ศิร กเร เอก็ แปรฺ ติอ๋าเอ ||  ปอณ มาร มนั ยปั กเร ศิร มุนดี ตแล เดย ์||  กิส อุปัร โอห์้ 
เทก็ ทิแก กิส โน โยรฺ กเรย ์||  กิส โน กะฮีแอ นานกา กิส โน กรัตา เดย ์||  หุกมั รฮาเอ อาปแณ    มูรัค อาป กะเณย ์
||๑||  ม: ๑ ||  แฮ แฮ อาคาน ํโกท โกท โกที ฮู โกท โกท ||  อาคูน ํอาคาน ํสดา สดา แกฮ้ณั นา อาแว   โตท ||  นา ฮอ 
ทกาน ํนา ธากีอา เอวดั รัคแคห์ โยต ||  นานกั จะเซโอห์ จุค บินดฺ อุปัร อาคณั  โดส ||๒||   ปอรี ||  นาย มนัเนแอ กลุ 
อุถแร ซภั กทุาํบฺ สบายอา ||  นาย มนัเนแอ ซงัคตั อุถแร ยนิ ริแด วซายอา ||  นาย มนัเนแอ ซุณ      อุถเร ยนิ รสัน 
ระส่ายอา ||  นาย มนัเนแอ ดุค ปุค กอี ยนิ นาม จิต ลายอา ||  นานกั นาม ตินี ซาล่าเฮอา ยนิ คุรู มิลายอา ||๑o||   ศโลก 
ม: ๑ ||  ซภัเภ ราตี ซภั เดห์้ ซภั ทิตี ซภั วาร ||  ซภัเภ รุตี ม่าห์ ซภั ซภั ตัร่ตี ซภั ป๋ารฺ ||  ซภัเภ ปาณี ปอณ ซภั ซภั อคันี 
ปาตาล ||  ซภัเภ ปุรีอา คนัดฺ ซภั ซภั โลอ ์โลอ ์อาการฺ ||  หุกมั นา ยาปี เกตรา แกห์้ นา สกีแย การ ||  อาแค่ห์  ทแกห์ 
อาค อาค กรั ซิพตี วจีาร ||  ตริณ นา ปายโอ บปัรี นานกั กะแฮ กวาร ||๑||  ม: ๑ ||  อคี ปัรแณ เย พิราน ํเดคาน ํซภั 
อาการฺ ||  ปุชา กิอานี ปันดิตาน ํปุชา เบด บีจาร ||    
     
 ปุชา เดวาน ํมาณซาน ํโยตถฺ กแร่ห์ อวตาร ||  เซ็ถ สมาถ่ี ซภั สุณี ยาย เดคาน ํดรับาร ||  อะแก สจัจา สจั นาย นิรภอ 
แป๋ เวณ็ ซาร ||  โฮรฺ กะจี มตี กจั ปิจ อนัเถ่อา อั้นถฺ บีจาร ||  นานกั กรัมี บนัดฺกี นะดรั ลงัฆาเอ ปารฺ ||๒||   ปอรี ||  



1316 

นาย มนัเนแอ ดุระมตั กอี มตั ปัรกะที อายอา  ||  เนา มนัเนแอ ห่อแม กอี ซภั โรค กวายอา ||  นาย มนัเนแอ นาม 
อูปแย แซ่ห์เย  ซุค ปายอา ||  นาย มนัเนแอ ซานตฺํ อูปแย ฮรั มนั วซายอา ||  นานกั นาม ระตนั แฮ คุรมุข ฮรั ติอ๋ายอา 
||๑๑||   ศโลก ม: ๑ ||  โฮรฺ สะรีก โฮแว โกอี เตรา เตส็ อะแก ตุตถฺ อาคาน ํ||  ตุตถฺ อะแก ตุแถ่ ซาล่าฮี แม อนัเถ่ เนา 
สุยาคา ||  เยตา อาคณั  ซาฮี สบัดี ป่าเคอา ป๋าย สุผา่อี ||  นานกั บฮุตา เอโ้ฮ อาคณั  ซภั เตรี วเดอาอี ||๑||  ม: ๑ ||  ยาน ํ
นา เซอา เกอา จากรี ยาน ํยาํเม เกอา การ ||  ซภั การัณ กรัตา กเร เดแค วาโร วาร ||  เย จุแป เย มงัเกแอ ดาต กเร 
ดาตาร ||  เอก็ ดาตา ซภั มงักะเต เพร็ เดแคห์ อาการฺ ||  นานกั เอแว ยาณีแอ ยแีว เดวณัฮาร ||๒||   ปอรี ||  นาย 
มนัเนแอ สุรัต อูปแย นาเม มตั โฮอี ||  นาย มนัเนแอ คุณ อุจแร นาเม ซุค โซอี ||  นาย มนัเนแอ ปะหราํ กะทีแอ เพร็ 
ดุค นา โฮอี ||  นาย มนัเนแอ ซาล่าฮีแอ ปาปาน ํมตั โต่อี ||  นานกั ปูเร คุร เต เนา มนันีแอ ยนิ เดแว โซอี ||๑๒||   
ศโลก ม: ๑ ||  ซาสตรึ เบด ปุราณ ปะรันห์ตา ||  ปูการันตา อะยาณงัตา ||  ยาน ํบูแฉ่ ตาน ํซู่แฉ่ โซอี ||  นานกั อาแค 
กกู นา โฮอี ||๑||  ม: ๑ ||  ยาน ํฮอ เตรา ตาน ํซภั กิช เมรา ฮอ น่าฮี ตู โฮแวห์่ ||  อาเป   สกัตา   อาเป   สุรตา สกัตี  ยกตั 
ปโรแวห์่ ||  อาเป   เป่เย อาเป   สะเด รัจนา รัจ รัจ เวแค ||  นานกั สจัจา สจัจี นานอีํ สจั ปแว ตุ๋ร เลแค ||๒||   ปอรี ||  
นาม นิรันยนั อลคั แฮ เกว็ ลเคอา ยาอี ||  นาม นิรันยนั นาล แฮ เกว็ ปาอีแอ ป่าอี ||  นาม นิรันยนั วรัตะดา รเวอา ซภั 
ธานอีํ ||  คุร ปูเร เต ปาอีแอ ฮิรแด เดย ์ดิคาอี ||  นานกั นดัรี กะรัม โฮย คุร มิลีแอ ป่าอี ||๑๓||   ศโลก ม: ๑ ||  กลั โฮอี 
กเุต โม่ฮี คาจยฺ โฮอา มุรดาร ||  กรู โบลฺ โบลฺ ปอกณา จูกา ตะรัม บีจาร ||  ยนิ ยวีนัเดอา ปัต นฮี โมยอา มนัดี โซย ||    
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 ลิเคอา โฮแว นานกา กรัตา กเร โซ โฮย ||๑||  ม: ๑ ||  รันนา โฮอีอา โบถ่ีอา ปุรัส โฮเอ สออีาด ||  ซีล ซนัยมั      สูจ 
ป่ันนี คาณา คาจยฺ อะฮาจยฺ ||  สรัม เกยอา กัร๋ อาปแณ    ปัต อุธ จลี นาล ||  นานกั สจัจา เอก แฮ ออร นา สจัจา ป๋าลฺ 
||๒||   ปอรี ||  บา้ฮรั ปะซมั เลปัน กเร อนัตรั กบุารี ||  คินทา โจ่ลี บโฮ่ เป๋ค กเร ดุระมตั อหงัการี  ||  ซาฮิบ สบดั นา 
อูจแร  มายอา โม่ห์ ปซารี ||  อนัตรั ลาลจั ปะรัม แฮ ป่ัรแม กาวารี ||  นานกั นาม นา เจใต ยแูอ บาย ีห่ารี ||๑๔||   
ศโลก ม: ๑ ||  ลคั เซ็ว ปรีต โฮแว ลคั ยวีณั เกอา คุซีอา เกอา เจา ||  วชุิเรอา เวส็ โฮย วโิชรา เอก กะรี แม่ห์ ยาย ||  เย 
โซ วเรห์อา มิธธา คาแย ป๋ี เพร็ กอรา คาย ||  มิธธา คาถ่า จิต นา อาแว   กอระตณั ต๋าย ยาย ||  มิธธา กอรา โดแว โรค 
||  นานกั อนัตฺ วกิเุต โปคค ์||  จกัคฺ จกัคฺ จกัคฺณา จกัรา จาค ||  จกัคฺ จกัคฺ ยา่เฮ จกัแคห์ เตน็ห์ ปาส ||๑||  ม: ๑ ||  กาปัร 
กาธ รังกายอา รานกํ ||  กัร๋ กจั กีเต บาเก บาก ||  ซาด แซ่ฮจัยฺ กรั มนั เคลายอา ||  แต แซ่ห์ ปาโซห์ แกฮ้ณั กะฮายอา ||  
มิธธา กรั แก กอรา คายอา ||  เตน็ กอแร ตนั โรค ยมายอา ||  เย เพร็ มิธธา เปแร ปาย ||  ตอ กอระตณั จูกสั มาย ||  
นานกั คุรมุข ปาแว โซย ||  ยสิ โน ปราปัต ลิเคอา โฮย ||๒||   ปอรี ||  ยนิ แก ฮิรแด แมลฺ กปัท แฮ บา้ฮรั โต่วายอา ||  
กรู กปัท กมาวเด กรู ปัรกะที อายอา  ||  อนัดรั โฮย โซ นิกแล แน่ห์ ฉะแป ฉะปายอา ||  กแูร ลาลจั ลเกอา เพร็ ยนีู 
ปายอา ||  นานกั โย บีแย โซ คาวณา กรัแต เลค็ ปายอา ||๑๕||   ศโลก ม: ๒ ||  กะทา กะห่าณี เบดี อาณี  ปาป ปุน 
บีจาร ||  เด เด แลณา แล แล เดณา นรัก สุรัก อวตาร ||  อุตมั มะถัม่ ยาตี ยนิซี ปะรัม ปะแว ซนัซาร ||  อมัฤต บาณี ตตั 
วคาณี กิอาน ติอ๋าน เวจ็ อาอี  ||  คุรมุข อาคี คุรมุข ยาตี สุรตี กะรัม ติอ๋าอี ||  หุกมั ซาจยฺ หุกแม เวจ็ รัคแค หุกแม 
อนัดรั เวแค ||  นานกั อะแกห์้ ห่อแม ตุแท ตาน ํโก ลิคีแอ เลแค ||๑||   ม: ๑ ||  เบด ปุกาเร ปุน ปาป สุรัก นรัก กา บีโอ 
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||  โย บีแย โซ อุคแว คานดํา ยาแณ ญีโอ ||  กิอาน สล่าเฮ วดัดา กรั สจัโจ สจัจา เนา ||  สจั บีแย สจั อุคแว ดรักา้ห์ 
ปาอีแอ เทา ||    
     
 เบด วปารี กิอาน ราส กรัมี ปัลแล โฮย ||  นานกั ราซี บา้ห์รา ลดั นา จเลอา โกย ||๒||   ปอรี ||  เน็ม บิรัค บโฮ่ 
ซนัจีแอ อมัฤต รัส ปายอา ||  บิซีอรั มนัตรึ วซิาฮีแอ บโฮ่ ดูตถฺ ปีอายอา ||  มนัมุค อป๋ิน นา ปิใย ปะทรั นาวายอา ||  
บิค แม่ห์ อมัฤต ซินจีแอ บิค กา พลั ปายอา ||  นานกั ซงัคตั เมล ฮรั ซภั บิค แล่ห์ ยายอา ||๑๖||   ศโลก ม: ๑ ||  มรัณ 
นา มูรัต ปุเชอา ปุชี เทต็ นา วาร ||  อิกนีห์ ลเดอา เอก็ ลดั จลัเล อิกนีห์ บเถ่ ป๋ารฺ ||  อิกน่าห์  โฮอี ซาคตี อิกน่าห์  โฮอี 
ซาร ||  ลสักรั สแณ ดะมาเมอา ฉุเท บงักฺ ดุอาร ||  นานกั เด๋รี ชาร กี ป๋ี เพร็ โฮอี ชาร ||๑||  ม: ๑ ||  นานกั เด๋รี แด่ห์ ปอี 
มิที ซนัดา โกท ||  ป่ีตรั โจร บฮาเลอา โคท เว ยอีา โคท ||๒||   ปอรี ||  ยนิ อนัดรั นินดา ดุสทฺ แฮ นกั วดัเฎ นกั 
วะด่ายอา ||  มฮ่า กรูป ดุคีเอ สดา กาเล โม่ห์ มายอา ||  ป่ัลเก อุธ เน็ต ปัร ดะรับ หิแรห์ ฮรั นาม จุรายอา ||  ฮรั ญีโอ 
เตน็ กี ซงัคตั มตั กแร่ห์ รัค เล่โฮ ฮรั รายอา ||  นานกั ปัยแอ กิรัต กมาวเด มนัมุค ดุค ปายอา ||๑๗||  ศโลก ม: ๔ ||  ซภั 
โกอี แฮ คซมั กา คสัโมห์ ซภั โก โฮย ||  หุกมั ปะชาแณ คซมั กา ตา สจั ปาแว โกย ||  คุรมุข อาป ปะชาณีแอ บุรา นา 
ดีแซ โกย ||  นานกั คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ แซ่ห์ลา อายอา  โซย ||๑||  ม: ๔ ||  ซภันา ดาตา อาป แฮ อาเป   เมลณัฮาร ||  
นานกั สบดั มิเล นา วชุิแรห์ ยนิา เซเวอา ฮรั ดาตาร ||๒||  ปอรี ||  คุรมุข ฮิรแด ซานตฺํ แฮ เนา อุเคาว ์อายอา  ||  ยปั 
ตปั ตีรัท ซนัยมั กเร เมเร ปรัภ ป่ายอา ||  ฮิรดา ซุถ ฮรั เซวเด โซ่แฮ คุณ กายอา ||  เมเร ฮรั ญีโอ เอแว ป่าวดา คุรมุข 
ตรายอา ||  นานกั คุรมุข เมลิอนั ฮรั ดรั โซฮายอา ||๑๘||   ศโลก ม: ๑ ||  ตัน่วนัตา เอว็ ฮี กะแฮ เอารี ตัน๋ โก เยา ||  
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นานกั นิรถนั เตต็ เดน็ เยต็ เดน็ วสิแร เนา ||๑||  ม: ๑ ||  ซูรัจยฺ จะเเร วโิยก ซภัแซ กะแท อารยา ||  ตนั มนั รัตตา 
โปคค ์โกอี ห่าแร โก ยแิณ ||  ซภั โก ปะเรอา พกู อาคณั  แกฮ้ณั นา ถํ้ามีแอ ||  นานกั เวแค อาป พกู กะด่าเอ แด่ห์ 
ปแว ||๒||   ปอรี ||  สตัซงัคตั นาม นิถาน แฮ ยโิทห์ ฮรั ปายอา ||    
     
 คุร ปัรซาดี กทั จานณา อาเนรฺห์    กวายอา ||  โล่ฮา ปารัส เป่ทีแอ กนัจนั โฮย อายอา  ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ เนา 
ปาอีแอ เมล็ นาม ติอ๋ายอา ||  ยนิห์ แก โปแต ปุน แฮ ตินีห์ ดรัซนั ปายอา ||๑๙||   ศโลก ม: ๑ ||  ตริก ตินา กา ยเีวอา เย 
เลค็ เลค็ เวแจห์้ เนา ||  เคตี ยนิ กี อุยะแร คลัวาเร เกอา เทา ||  สจัแจ ซรัแม บา้ห์เร อะแก ลแฮ นา ดาด ||  อกลั เอห์้ นา 
อาคีแอ อกลั กวาอีแอ บาด ||  อกัลี  ซาฮิบ เซวแีอ อกัลี  ปาอีแอ มาน ||  อกัลี  ปัรห์ แก บุฉ่ีแอ อกัลี  กีแจ ดาน ||  
นานกั อาแค ร่าห์ เอห์้ โฮรฺ กลัลาน ํแซตาน ||๑||   ม: ๒ ||  แยซา กแร กะห่าแว แตซา แอซี   บนี ยรูรัต ||  โฮแวห์่ เลง็ 
จ๋ิง แน่ห์ โฮแวห์่ แอซี   กะฮีแอ ซูรัต ||  โย โอส อิเช โซ พลั ปาเอ ตาน ํนานกั กะฮีแอ มูรัต ||๒||   ปอรี ||  สตัคุร 
อมัฤต บิรัค แฮ อมัฤต รัส พเลอา ||  ยสิ ปราปัต โซ ลแฮ่ คุร สบัดี มิเลอา ||  สตัคุร แก ป่าแณ โย จลัแล ฮรั เซตี รเลอา 
||  ยมักาล โยห์่ นา สะกยั กทั จานณั บเลอา ||  นานกั บคสั มิลายอนั เพร็ กรัภ นา กะเลอา ||๒o||   ศโลก ม: ๑ ||  สจั 
วรัต ซนัโตค ตีรัท กิอาน คิอ๋าน อิสนาน ||  ดยัอา เดวตา คิมา ยปัมาลี เต มาณสั ปัรถาน ||  ยกุตั โต่ตี สุรัต จอกา ติลกั 
กรัณี โฮย ||  เป๋า โป่ยนั นานกา วริะลา ตา โกอี โกย ||๑||   แม่ห์ลา ๓ ||  นอมี เนม สจั เย กแร ||  กาม กโรถ ตริสนา 
อุจแร ||  ดสัมี ดะเซ ดุอาร เย ธาแก เอกาดซี เอก กรั ยาแณ ||  ดุอาดซี ปันจฺ วสักตั กรั ราแค ตอ นานกั มนั มาแน ||  
แอซา      วรัต รฮีแย ปาเด โฮรฺ บฮุต ซิกข ์เกอา ดีแย ||๒||   ปอรี ||  ปู่ ปัต ราเย รังค ์ราย ซนัแจห์ บิค มายอา ||  กรั กรั 
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เหต วถ่ายเด ปัร ดะรับ จุรายอา ||  ปุตรึ กลตัรึ นา วสิแฮ บโฮ่ ปรีต ลกายอา ||  เวคเดอา ฮี มายอา โต๋ห์ กอี ปัชแตห์้ 
ปัชตายอา ||  ยมั ดรั บเถ่ มารีแอห์้ นานกั ฮรั ป่ายอา ||๒๑||   ศโลก ม: ๑ ||  กิอาน วฮูิณา กาแว กีต ||  ปุกเค มุลลาน ํ
กะเร มะซีต ||  มคทัทู โฮย แก กนั ปราเอ ||  พะกรั กเร โฮรฺ ยาต กวาเอ ||  คุร ปีร สดาเอ มงักณั ยาย ||  ตา แก มูล นา 
ลกีแอ ปาย ||  ก๋าล คาย กิช หะโทห์ เดย ์||  นานกั ร่าห์ ปะชาแณ่ห์ เซอ ์||๑||    
     
 ม: ๑ ||  มโน่ห์ เย อนัเถ่ กปู กะเฮอา บิรัด นา ยาณนีห์ ||  มนั อนัแถ่ อูนแํถ่ กวลั ดิซนัห์ คเร กรูป ||  เอก็ แกห์้ ยาแณห์ 
กะเฮอา บุแฉ่ห์ เต นรั ซุฆรั สะรูป ||  อิกนา นาด นา เบด นา กีแอ รัส รัส กสั นา ยาณนัตฺ ||  อิกนา ซุถ นา บุตถฺ นา 
อกลั ซรั อกัครั กา เป๋ว นา ลฮนัตฺ ||  นานกั เซ นรั อซลั ครั เย เบน็ คุณ กรับ กรันตฺ ||๒||   ปอรี ||  คุรมุข ซภั ปวติ แฮ 
ตัน๋ ซมัแป มายอา ||  ฮรั อรัท โย ครัจเด เดนเํด ซุค ปายอา ||  โย ฮรั นาม ติอ๋ายเด เตน็ โตท นา อายอา  ||  คุรมุขคาน ํ
นดัรี อาวดา มายอา ซุท ปายอา ||  นานกั ปักตาน ํโฮรฺ จิต นา อาวยั ฮรั นาม สมายอา ||๒๒||  ศโลก ม: ๔ ||  สตัคุร 
เซวนั เซ วดัป่ากี ||  สจัแจ สบดั ยนิาห์ เอก เลว็ ลากี ||  กิแร่ห์ กทุาํบฺ แม่ห์ แซ่ฮจัยฺ สมาถ่ี ||  นานกั นาม รัตเต เซ สจัเจ 
แบรากี ||๑||  ม: ๔ ||  กณัแต เซว นา โฮวยั กีตา ทาย นา ปาย ||  สบัแด ซาด นา อายโอ  สจั นา ลโก เป๋า ||  สตัคุร 
เปอารา นา ลกยั มนัฮธั อาแว   ยาย ||  เย เอก็ เวค็ อะกา้ฮา ปะเร ตาน ํดสั วคิาน ํปิช่าฮา ยาย ||  สตัคุร กี เซวา จากรี เย 
จแลห์ สตัคุร ป๋าย ||  อาป กวาย สตัคุรู   โน มิแล แซ่ห์เย  รแฮ่ สมาย ||  นานกั ตินาห์ นาม นา วสีแร สจัเจ เมล มิลาย 
||๒||  ปอรี ||  คาน มลูก กะฮายเด โก แร่ฮณั นา ปาอี ||  กรัห์ มนัดรั กจั กีรีอา กิช ซาท นา ยาอี ||  โซเอน็ ซาคตั ปอณ 
เวก ตริก ตริก จตุราอี ||  ฉะตีห์ อมัฤต ปัรการ กแร่ห์ บโฮ่ แมลฺ วถ่าอี ||  นานกั โย เดแว ติแซห์ นา ยาณนีห์ มนัมุค 
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ดุค ปาอี ||๒๓||   ศโลก ม: ๓ ||  ปัรห์ ปัรห์ ปันดิต โมนี ทกัเก เดซนัตรั เป๋าว ์ทกัเก เปคถ่ารี ||  ดูแย ป๋าย เนา กะเด นา 
ปาเอน็ ดุค ลากา อตั ป่ารี ||  มูรัค อนัเถ่ ตแร คุณ เซแวห์่ มายอา แก บิวฮารี ||  อนัดรั กปัท อุดรั ปะรัน แก ตาอี ปาธ 
ปแร่ห์ กาวารี ||  สัตคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ ยนิ ห่อแม วโิจห์ มารี ||  นานกั ปัรณา กนุณา เอก็ เนา แฮ บูแฉ่ โก บีจารี 
||๑||  ม: ๓ ||  นานเํก อาวณา นานเํก ยาณา ฮรั หุกมั ปายอา เกอา กีแย ||  ยสิ กี วสัตฺ โซอี แล ยายกา โรส กิแซ เซ็ว 
กีแย ||  คุรมุข โฮแว โซ ป่าณา มนัเน แซ่ห์เย  ฮรั รัส ปีแย ||  นานกั ซุคดาตา สดา สล่าเฮโอ รัสนา ราม รวแีย ||๒||     
     
 ปอรี ||  กรัห์ กายอา ซีการ บโฮ่ ป๋านตฺ บณาอี ||  รังค ์ปรังค ์กะตีเพอา แป้ห์แรห์ ตัร๋ มาอี ||  ลาล สุเปด ดุลีเจอา บโฮ่ 
สภา บณาอี ||  ดุค คาณา ดุค โปกณา กรัแบ กรับาอี ||  นานกั นาม นา เจเตโอ อนัตฺ เลย ฉะดาอี ||๒๔||   ศโลก ม: ๓ ||  
แซ่ห์เย  ซุค สุตี สบดั สมาย ||  อาเป   ปรัภ เมล ลอี กลั ลาย ||  ดุบิถา จูกี แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  อนัตรั นาม วสัเซอา มนั 
อาย  ||  เซ กนัธฺ ลาเอ เย ป๋ัน กะหราย ||  นานกั โย ตุ๋ร มิเล เซ ฮุณ อาณ มิลาย ||๑||  ม: ๓ ||  ยนีิห์ นาม วซิาเรอา เกอา 
ยปั ยาแปห์ โฮรฺ ||  บิสทา อนัดรั กีท เซ มุเธ ตัน่แถ่ โจร ||  นานกั นาม นา วสีแร จู่เธ ลาลจั โฮรฺ ||๒||   ปอรี ||  นาม 
สล่าฮนั นาม มนั อสัเทร็ ญกั โซอี ||  ฮิรแด ฮรั ฮรั จิตเเว ดูยา นฮี โกอี ||  โรม โรม ฮรั อุจแร คิน คิน ฮรั โซอี ||  
คุรมุข ยนมั สการฺทา   นิรมลั มลั โคอี ||  นานกั ยวีดา ปุรัค ติอ๋ายอา อะมรา ปัด โฮอี ||๒๕||   ศโลก ม: ๓ ||  ยนีิ นาม 
วซิาเรอา บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ โฮรฺ ||  นานกั ยมั ปุร บเถ่ มารีแอห์้ เยว็ ซนันีห์ อุปัร โจร ||๑||   ม: ๕ ||  ตะรัต สุห่าวรี 
อากาซ สุฮนัดา ยปันเดอา ฮรั เนา ||  นานกั นาม วฮิูเณอา เตน็ห์ ตนั คาแวห์ เกา ||๒||   ปอรี ||  นาม สล่าฮนั เป๋า กรั 
นิจยฺ แม่ห์ลี วาซา ||  โอย บาฮุร โยน นา อาวนี เพร็ โฮเอ นา บินาซา ||  ฮรั เซตี รังค ์เราว ์รเฮ่ ซภั ซาส กิราซา ||  ฮรั 
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กา รังค ์กะเด นา อุตแร คุรมุข ปัรกาซา ||  โอย กิรปา กรั แก เมลิอนั นานกั ฮรั ปาซา ||๒๖||   ศโลก ม: ๓ ||  ยจิรั เอห์้ 
มนั แล่ห์รี เวจ็ แฮ ห่อแม บฮุต อหงัการฺ   ||  สบัแด ซาด นา อาวยั นาม นา ลแก เปอาร ||  เซวา ทาย นา ปะวยั เตส็ กี 
คปั คปั โฮย คุอาร ||  นานกั เซวกั โซอี อาคีแอ โย ศิร ตะเร อุตาร ||  สตัคุร กา ป่าณา มนั เลย สบดั รัคแค อุร ต๋าร 
||๑||  ม: ๓ ||  โซ ยปั ตปั เซวา จากรี โย คสัแม ป่าแว ||  อาเป   บคัเซ เมล เลย อาปัตฺ    กวาแว ||  มิเลอา กะเด นา 
วชุีแร โยตี โยต มิลาแว ||  นานกั คุร ปัรซาดี โซ บุฉะซี ยสิ อาป บุฉ่าแว ||๒||   ปอรี ||  ซภั โก เลเค เวจ็ แฮ มนัมุค 
อหงัการี  ||  ฮรั นาม กะเด นา เจใต ยมักาล ศิร มารี ||    
     
 ปาป บิการ มนูรฺ ซภั ลเด บโฮ่ ป่ารี ||  มารัก บิคมั ดราวณา เกว็ ตรีแอ ตารี ||  นานกั คุร ราเค เซ อุบเร ฮรั นาม อุถ่ารี 
||๒๗||   ศโลก ม: ๓ ||  เวณ็ สตัคุร เซเว ซุค นฮี มรั ยาํแมห์ วาโร วาร ||  โม่ห์ ธกักอลี ปาอีอนั บโฮ่ ดูแย ป๋าย วกิาร ||  
เอก็ คุร ปัรซาดี อุบเร เตส็ ยนั โก กแร่ห์ ซภั นมสัการ ||  นานกั อนัเดน็ นาม ติอ๋าย ตู อนัตรั เยต็ ปาแวห์ โมค ดุอาร 
||๑||  ม: ๓ ||  มายอา โม่ห์ วซิาเรอา สจั มรัณา ฮรั นาม ||  ตัน่ถ่า กรัเตอา ยนมั เกยอา อนัดรั ดุค สฮาม ||  นานกั สตัคุร 
เซว ซุค ปายอา ยนิห์ ปูรัน ลิเคอา กราม ||๒||   ปอรี ||  เลคา ปรีแอ ฮรั นาม เพร็ เลค นา โฮอี ||  ปุช นา สะแก  โกย 
ฮรั ดรั สดั โด่อี ||  ยมักาล มิแล เด เปท เซวกั เน็ต โฮอี ||  ปูเร คุร เต แม่ฮลั ปายอา ปัต ปัรกทั โลอี ||  นานกั อนัฮดั 
ตุนี ดรั วจัยฺเด มิเลอา ฮรั โซอี ||๒๘||   ศโลก ม: ๓ ||  คุร กา กะเฮอา เย กเร ซุคี ฮู ซุค ซาร ||  คุร กี กรัณี ป๋อ กะทีแอ 
นานกั ปาแวห์ ปาร ||๑||  ม: ๓ ||  สจั ปุราณา นา ทีแอ นาม นา แมลา โฮย ||  คุร แก ป่าแณ เย จลัแล บฮุร นา อาวณั 
โฮย ||  นานกั นาม วซิาเรแอ อาวณั ยาณา โดย ||๒||   ปอรี ||  มงักตั ยนั ยาแจ ดาน ฮรั เดโฮ สุผาย ||  ฮรั ดรัซนั กี 



1323 

เปอาส แฮ ดรัซนั ตริปตาย ||  คิน ปัล กะรี นา ยวีอู เบน็ เดเค มราน ํมาย ||  สตัคุร นาล ดิคาเลอา เราว ์รเฮอา ซภั ทาย 
||  สุเตอา อาป อุธาล เดย ์นานกั เลว็ ลาย ||๒๙||   ศโลก ม: ๓ ||  มนัมุค โบลฺ นา ยาณนีห์ โอนา อนัดรั กาม กโรถ 
อหงัการฺ   ||  เทา กเุทา นา ยาณนีห์ สดา จิตแวห์ บิการ ||  ดรักา้ห์ เลคา มงักีแอ โอแท โฮเอ กริูอาร ||  อาเป   สริสทฺ 
อุปาอีอนั อาป กเร บีจาร ||  นานกั กิส โน อาคีแอ ซภั วรัแต อาป สเจอาร ||๑||  ม: ๓ ||  ฮรั คุรมุข ตินีห์ อราเถ่อา 
ยนิห์ กะรัม ปราปัต โฮย ||  นานกั ฮอ บลัฮารี เตน็ห์ โก ยนิห์ ฮรั มนั วสัเซอา โซย ||๒||   ปอรี ||  อาส กเร ซภั โลก 
บโฮ่ ยวีณั ยาเณอา ||  เน็ต ยวีณั โก จิต กรัห์ มนัดปั สวาเรอา           ||  วลัวนัจฺ กรั อุปาว  มายอา *เฮร็ อาเณอา ||  
ยมักาล นิฮาเล ซาส อาว กะแท เบตาเลอา ||    
     
 นานกั คุร ซรัณาอี อุบเร ฮรั คุร รัควาเลอา ||๓o||   ศโลก ม: ๓ ||  ปัร ปัร ปันดิต วาด วคาณเด มายอา โม่ห์ สุอาย ||  
ดูแย ป๋าย นาม วซิาเรอา มนั มูรัค มิแล สยาย ||  เยน็ห์ กีเต ติแซ นา เซวนีห์ เดดา ริยกั สมาย ||  ยมั กา พา่ฮา กะโล่ห์ 
นา กะทีแอ เพร็ เพร็ อาแวห์่ ยาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา สตัคุร มิเลอา เตน็ อาย  ||  อนัเดน็ นาม ติอ๋ายเด นานกั สจั 
สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  สจั วณัแยห์่ สจั เซวเด เย คุรมุข แปรี ป้าเฮ ||  นานกั คุร แก ป่าแณ เย จแลห์ แซ่ห์เย  สจั สะมาเฮ 
||๒||   ปอรี ||  อาซา เวจ็ อตั ดุค กะหน่า มนัมุค จิต ลายอา ||  คุรมุข เป๋ย นิราส ปะรัม ซุค ปายอา ||  วเิจ กิแร่ห์ อุดาส 
อะลิปตฺ เลว็ ลายอา ||  โอนา โศก วโิยก นา เวอาปัย ฮรั ป่าณา ป่ายอา ||  นานกั ฮรั เซตี สดา เราว ์รเฮ่ ตุ๋ร เลย มิลายอา 
||๓๑||   ศโลก ม: ๓ ||  ปราอี อมาณ เกว็ รคีแอ ดิตี ฮี ซุค โฮย ||  คุร กา สบดั คุร แท ทิแก โฮรฺ แท ปัรกทั นา โฮย ||  
อนัเนห์  วสั มาณกั ปัยอา กัร๋ กัร๋ เวจณั ยาย ||  โอนา ปะรัค นา อาวยั อดั  นา ปัลแล ปาย ||  โย อาป ปะรัค นา อาวยั 
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ตาน ํปารฺคีอา ทาโวห์ เลยโอ ปัรคาย ||  เย โอส นาล จิต ลาเอ ตาน ํวทั ลแฮ่ นอ เน็ถ ปัลแล ปาย ||  กัร๋ โห่แด ตัน๋ ญกั 
ปุกคา โมอา เบน็ สตัคุร โซ่ฉ่ี นา โฮย ||  สบดั ซีตลั มนั ตนั วสัแซ ติแท โศก วิโยก นา โกย ||  วสัตฺ ปราอี อาป กรับ 
กเร มูรัค อาป กณาเอ ||  นานกั เบน็ บูเฉ่ กิแน นา ปายโอ เพร็ เพร็ อาแว   ยาเอ ||๑||  ม: ๓ ||  มนั อนดฺั เป่ยอา มิเลอา 
ฮรั ปรีตมั ซรัเซ สะยณั ซนัตฺ เปอาเร ||  โย ตุ๋ร มิเล นา วชุิแรห์ กบัฮู เย อาป เมเล กรัตาเร ||  อนัตรั สบดั รเวอา คุร 
ปายอา สกัเล ดูค นิวาเร ||  ฮรั ซุคดาตา สดา สล่าฮี อนัตรั รัคคาน ํอุร ต่าเร ||  มนัมุค เตน็ กี บคีลี เก กเร เย สจัแจ 
สบดั สวาเร ||  โอนา ดี อาป ปัต รัคซี เมรา เปอารา ซรัณากตั เปย คุร ดุอาเร ||  นานกั คุรมุข เซ สุเฮเล เป๋ย มุค อูยลั 
ดรับาเร ||๒||   ปอรี ||  อิสตรี ปุราแค บโฮ่ ปรีต เมล็ โม่ห์ วถ่ายอา ||  ปุตรึ กลตัรึ เน็ต เวแค วกิแซ โม่ห์ มายอา ||  เดส 
ปัรเดส ตัน๋ โจราย อาณ โม่ห์ ปายอา ||    
     
 อนัตฺ โฮแว แวรฺ วิโรถ โก สะแก  นา ฉะดายอา ||  นานกั เวณ็ นาแว ตริก โม่ห์ เยต็ ลกั ดุค ปายอา ||๓๒||   ศโลก ม: 
๓ ||  คุรมุข อมัฤต นาม แฮ เยต็ คาแถ่ ซภั ปุค ยาย ||  ตริสนา มูล นา โฮวยั นาม วสัแซ มนั อาย  ||  เบน็ นาแว เย โฮรฺ 
คาณา เตต็ โรค ลแก ตนั ต๋าย ||  นานกั รัส กสั สบดั สล่าห์ณา  อาเป   เลย มิลาย ||๑||  ม: ๓ ||  ยอีา อนัดรั ญีโอ สบดั 
แฮ เยต็ แซ่ห์ เมลาวา โฮย ||  เบน็ สบัแด ญกั อาเนรฺห์    แฮ สบัเด ปัรกทั โฮย ||  ปันดิต โมนี ปัร ปัร ทกัเก เป๋ค ทกัเก 
ตนั โต๋ย ||  เบน็ สบัแด กิแน นา ปายโอ ดุคีเอ จลัเล โรย ||  นานกั นดัรี ปาอีแอ กะรัม ปราปัต โฮย ||๒||   ปอรี ||  
อิสตรี ปุราแค อตั เน่ห์ แบห์้ มนัดฺ ปะกายอา ||  ดิสดา ซภั กิช จลัซี เมเร ปรัภ ป่ายอา ||  เกว็ รฮีแอ เทร็ ญกั โก 
กดัโฎห์ อุปายอา   ||  คุร ปูเร กี จากรี เทร็ กั้นถฺ สบายอา ||  นานกั บคสั มิลายอนั ฮรั นาม สมายอา ||๓๓||   ศโลก ม: 



1325 

๓ ||  มายอา โม่ห์ วิซาเรอา คุร กา ป๋อ เหต อปารฺ ||  โลภ แล่ฮรั ซุถ มตั กอี สจั นา ลแก เปอาร ||  คุรมุข ยนิา สบดั มนั 
วสัแซ ดรักา้ห์ โมค ดุอาร ||  นานกั อาเป   เมล เลย อาเป   บคัซณัฮาร ||๑||   ม: ๔ ||  นานกั ยสิ เบน็ กะรี นา ยวีณา 
วสิเร สะแร นา บินดฺ ||  เตส็ เซ็ว เกว็ มนั รูซีแอ ยแิซห์ ฮมารี จินดฺ ||๒||  ม: ๔ ||  ซาวณั อายอา  จ๋ิม จิมา ฮรั คุรมุข 
นาม ติอ๋าย ||  ดุค ปุค การา ซภั จุกายซี ม่ีห์ วธุา แช่ห์บรั ลาย ||  ซภั ตะรัต ไป๋ ฮรีอาวลี อนั ยาํเมอา โบฮลั ลาย ||  ฮรั 
อจินตฺ บุลาแว กริปา กรั ฮรั อาเป   ปาแว ทาย ||  ฮรั ติแซห์ ติอ่าโวห์ ซนัตฺ ยะโนห์ โย อนัเต เลย ฉะดาย ||  ฮรั กีรัต 
ปะกตั อนนัดฺ แฮ สดา ซุค วสัแซ มนั อาย  ||  ยนิาห์ คุรมุข นาม อราเถ่อา ตินา ดุค ปุค แล่ห์ ยาย ||  ยนั นานกั ตริปแต 
กาย คุณ ฮรั ดรัซนั เดโฮ สุผาย ||๓||  ปอรี ||  คุร ปูเร กี ดาต เน็ต เดแว จะเเร สวาอีอา ||  ตุส เดแว อาป ดยัอาล นา C{[ 
ฉะปาอีอา ||  ฮิรแด กวลั ประกาซ อุนมนั เลว็ ลาอีอา ||  เย โก กเร อุส ดี รีส ศิร ชาอี ปาอีอา ||  นานกั อปัร โกย นา 
สะกยั ปูเร สตัคุร กี วเดอาอีอา ||๓๔||     
     
 ศโลก ม: ๓ ||  อมรั เวปัรวา่ห์ แฮ เตส็ นาล เซอาณปั นา จลัอี นา หุยตั กรัณี ยาย ||  อาป โฉด ซรัณาย ปแว มนั เลย 
รยาย ||  คุรมุข ยมั ดนัดฺ นา ลกยั ห่อแม วโิจห์ ยาย ||  นานกั เซวกั โซอี อาคีแอ เย สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  ม: ๓ ||  ดาต 
โยต ซภั ซูรัต เตรี ||  บฮุต เซอาณปั ห่อแม เมรี ||  บโฮ่ กะรัม กมาแวห์่ โลภ โม่ห์ เวอาเป ห่อแม กะเด นา จูแก เพรี ||  
นานกั อาป กราย กรัตา โย เตส็ ป่าแว ซาอี กลั จงัเกรี ||๒||   ปอรี ม: ๕ ||  สจั คาณา สจั แปนณา สจั นาม อถารฺ ||  คุร 
ปูแร เมลายอา ปรัภ เดวณัฮาร ||  ปาก ปูรา เตน็ ยาเกอา ยปัเปอา นิรังการ ||  ซาถู่   ซงัคตั ลเกอา ตเรอา ซนัซาร ||  
นานกั ซิพตั สล่าห์   กรั ปรัภ กา แยการ ||๓๕||  ศโลก ม: ๕ ||  ซภัเภ ญีอ ์สะมาล อปัณี เมฮรั กรั ||  อนั ปาณี มุจ 
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อุปาย ดุค ดาลดั ป๋ัน ตรั ||  อรัดาส สุณี ดาตาร โฮอี ซิสทฺ ธรั ||  เลโวห์่ กนัธฺ ลกาย อปัดา ซภั ฮรั ||  นานกั นาม ติอ๋าย 
ปรัภ กา สพลั กัร๋ ||๑||  ม: ๕ ||  วเุธ เมฆ สุห่าวเณ หุกมั กีตา กรัตาร ||  ริยกั อุปายโอน  อกัลา ธานฎํ ปอี ซนัซาร ||  
ตนั มนั ฮเรอา โฮยอา ซิมรัต   อะกมั อปารฺ ||  กรั กิรปา ปรัภ อาปณี  สจัเจ ศิรยณัฮารฺ ||  กีตา โลแร่ห์ โซ กแร่ห์ 
นานกั สดั บลัฮารฺ ||๒||   ปอรี ||  วดัดา อาป อะกมั แฮ วดัดี วเดอาอี ||  คุร สบัดี เวค วกิเซอา อนัตรั ซานตฺํ อาอี  ||  ซภั 
อาเป   อาป วรัตะดา อาเป   แฮ ป่าอี ||  อาป นาท ซภั นทีอนั ซภั หุกมั จลาอี ||  นานกั ฮรั ป่าแว โซ กเร ซภั จลัแล 
รยาอี ||๓๖||๑||  ซุถ ||     
 ราก ซารังค ์บาณี ปักตาน ํกี ||  กะบีร ญี ||      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กฮ่า นรั กรับสั โทรี บาต ||  มนั ดสั นาจยฺ ทกา จาร กานธีํ แอนดํอ เท่ดอ ยาต ||๑|| รเฮา ||  บฮุต ประตาป เกาน ํโซ 
ปาเอ โดย ลคั ทกา บราต ||  ดิวสั จาร กี กแร่ห์ ซาเฮบี แยเซ บนั ฮรั ปาต ||๑||  นา โกอู แล อายโอ  เอห์้ ตัน๋ นา โกอู 
แล ยาต ||  ราวนั ฮูน ํเต อถิก ฉะตรึปัต คิน แม่ห์ เกย บิลาต ||๒||    
     
 ฮรั เก ซนัตฺ สดา เทร็ ปูโญห์ โย ฮรั นาม ยปาต ||  ยนิ โก กริปา กะรัต แฮ โคบิด เต สตัซงัค ์มิลาต ||๓||  มาต ปิตา 
บนัตา สุต ซมัปัต อนัตฺ นา จลตั ซงักาต ||  แกฮ้ตั กะบีร ราม ปัจยฺ บอเร ยนมั อการัท ยาต ||๔||๑||  รายาสรัม เมต็ นฮี 
ยานี เตรี ||  เตเร ซนัตนั กี ฮอ เจรี ||๑|| รเฮา ||  หสัโต ยาย โซ โรวตั อาแว   โรวตั ยาย โซ หะแซ ||  บสัโต โฮย โฮย 
โซ อูยรั อูยรั โฮย โซ บแซ ||๑||  ยลั เต ทลั กรั ทลั เต กอูา กปู เต เมรฺ กราแว ||  ตัร่ตี เต อากาซ จดัด่าแว จดัเด ้อกาซฺ 
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กิราแว ||๒||  เปข่ารี เต ราจยฺ กราแว รายา เต เปข่ารี ||  คลั มูรัค เต ปันดิต กรัโบ ปันดิต เต มุกถ่ารี ||๓||  นารี เต โย 
ปุรัค กราแว ปุรคนั เต โย นารี ||  กโฮ่ กะบีร ซาถู่   โก ปรีตมั เตส็ มูรัต บลัฮารี ||๔||๒||     
 ซารังค ์บาณี นามเดว็ ญี กี ||    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กาเอน ํเร มนั บิเคอา บนั ยาย ||  ปู่ ลอ เร ธกัมูรี คาย ||๑|| รเฮา ||  แยเซ มีน ปานี แม่ห์ รแฮ่ ||  กาล ยาล กี ซุถ นฮี ลแฮ่ 
||  เยห์่บา สุอาดี ลีเลต็ โล่ห์ ||  แอเซ กเน็ก กามนี บาเถ่โอ โม่ห์ ||๑||  เยว็ มตัถฺ มาคี ซนัแจ อปารฺ ||  มตัถฺ ลีโน มุค ดีนี 
ชาร ||  กอู บาช โก ซนัแจ คีร ||  กลา บานถฺํ โดห์ เลย ์อะฮีร ||๒||  มายอา การัน สรัม  อตั กแร ||  โซ มายอา แล กาแด 
ตะแร ||  อตั ซนัแจ ซมัแฉ่ นฮี มูรห์ ||  ตัน๋ ตัร่ตี ตนั โฮย เกยโอ ตู๋ร ||๓||  กาม กโรถ ตริสนา อตั ยแร ||  ซ่าถซงัคตั 
กบัฮู นฮี กแร ||  แกฮ้ตั นามเดว็ ตา จี อาณ ||  นิรแภ โฮย ปะยแีอ ปักหวาน ||๔||๑||  บะโดห์ กี นา โหด มาโถ่ โม เซ็ว 
||  ธากรุ เต ยนั ยนั เต ธากรุ เคลฺ ปะเรโอ แฮ โต เซ็ว ||๑|| รเฮา ||  อาปัน เดว็ เดหุรา อาปัน อาป ลกาแว ปูญา ||  ยลั เต 
ตรังค ์ตรังค ์เต แฮ ยลั แกฮ้นั สุนนั โก ดูยา ||๑||  อาแปห์ กาแว อาแปห์ นาแจ อาป บยาแว ตูรา ||  แกฮ้ตั นามเดว็ ตูน ํ
เมโร ธากรุ ยนั อูรา ตู ปูรา ||๒||๒||  ดาส อเน็น เมโร นิจยฺ รูป ||  ดรัซนั นิมคั ตาป ตะรัย โมจนั ปัรซตั มุกตั กะรัต 
กแร่ห์ กปู ||๑|| รเฮา ||  เมรี บานถ่ีํ ปะกตั ฉะดาแว บานแํถ่ ปะกตั นา ชูแท โม่ห์ ||    
     
 เอก สแม โม โก แกห์้ บานแํถ่ ตอ พนุ โม แป ยบาบ นา โฮย ||๑||  แม กนุ บนัถฺ สกลั กี ยวีนั เมรี ยวีนั เมเร ดาส ||  
นามเดว ยา เก ญีอ ์แอซี   แตโซ ตา แก เปรม ประกาซ ||๒||๓||     
 ซารังค ์||                  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 แต นรั เกอา ปุราน ซุน กีนา ||  อนัปาวนี ปะกตั นฮี อุปย ีปู่ แค ดาน นา ดีนา ||๑|| รเฮา ||  กาม นา บิสเรโอ กโรถ นา 
บิสเรโอ โลภ นา ชูเทโอ เดวา ||  ปัร นินดา มุค เต นฮี ชูที นิพลั ไป๋ ซภั เซวา ||๑||  บาท ปารฺ กัร๋ มูส บิราโน เปท 
ปะแร อปัราถี ||  เยห์่ ปัรโลก ยาย อปักีรัต โซอี อบิเดอา ซาถ่ี ||๒||  ฮินซา ตอ มนั เต นฮี ชูที ญีอ ์ดยัอา นฮี ปาลี ||  
ปัรมานนัดฺ ซ่าถซงัคตั เมล็ กะทา ปุนีต นา จาลี ||๓||๑||๖||     
        ชาด มนั ฮรั เบมุคนั โก ซงัค ์||    
 ซารังค ์แม่ห์ลา ๕ ซูรดาส ||     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ฮรั เก ซงัค ์บะเซ ฮรั โลก ||  ตนั มนั อรัป ซรับสั ซภั อรัเปโอ  อนดั แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น โจก ||๑|| รเฮา ||  ดรัซนั เปค เป๋ย 
นิรบิคยั ปาเอ แฮ สกัเล โทก ||  อาน บสัตฺ เซ็ว กาจยฺ นา กะชูแอ ซุนดรั บะดนั อโลก ||๑||  เซอาม ซุนดรั ตจัยฺ อาน 
นา จา้หตั เยว็ กสุที ตนั โญก ||  ซูรดาส มนั ปรัภ หทั ลีโน ดีโน เอห์้ ปัรโลก ||๒||๑||๘||     
 ซารังค ์กะบีร ญีโอ ||         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
     ฮรั เบน็ กอน สฮาอี  มนั กา ||  มาต ปิตา ป่าอี สุต บนัตา เห็ต ลาโก ซภั พนั กา ||๑|| รเฮา ||  อาเก โก กิช ตุลฮา 
บานโํถ่ห์ เกอา ปัรหวา่ซา ตัน๋ กา ||  กฮ่า บิซาซา เอส็ ป่านเด กา อิตนกั ลาแก ธนักา ||๑||  สกลั ตะรัม ปุน พลั ปาโวห์ 
ตู๋ร บานโํช่ห์ ซภั ยนั กา ||  กะแฮ กะบีร สุโนห์ เร ซนัโตห์ เอห์้ มนั อุดนั ปังเครู บนั กา ||๒||๑||๙||     
     
 ราก มลาร จอปะเด   
 แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑       เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
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 คาณา ปีณา หสัณา ซอณา วซิรั เกยอา แฮ มรัณา ||  คซมั วซิาร คุอารี กีนี ตริก ยวีณั นฮี แร่ห์ณา ||๑||  ปราณี เอโก 
นาม ติอ่าโวห์ ||  อปันี ปัต เซตี กัร๋ ยาโวห์ ||๑|| รเฮา ||  ตุตถฺโน เซแวห์่ ตุจฉฺ เกอา เดแวห์่ มานแํกห์้ เลแวห์่ รแฮ่ นฮี ||  
ตู ดาตา ยอีา ซภันา กา ยอีา อนัดรั ญีโอ ตุฮี ||๒||  คุรมุข ติอ่าแวห์่ เซ อมัฤต ปาแวห์ เซอี ซูเจ โฮอี ||  แอห์้เน็ส นาม 
ยปัโปห์ เร ปราณี แมเล หะเช โฮอี ||๓||  เยฮี่ รุต กายอา ซุค เตฮ้า เตโ้ฮ เยฮี่ เดฮี้ ||  นานกั รุต สุห่าวี  ซาอี เบน็ นาแว 
รุต เกฮี้ ||๔||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  กะโร บิโน คุร อปัเน ปรีตมั ฮรั วรั อาณ มิลาแว ||  ซุณ      กัน๋ โก๋ร ซีตลั มนั 
โมรา ลาล รัตตี คุณ กาแว ||๑||  บะรัส กะนา เมรา มนั ป่ีนา ||  อมัฤต บูนดฺ สุหานี          ฮีอแร คุร โม่ฮี มนั ฮรั รัส 
ลีนา ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮจัยฺ ซุคี วรั กามณั เปอารี ยสิ คุร บจันี มนั มาเนอา ||  ฮรั วรั นารฺ ไป๋ โซห่ากณั มนั ตนั เปรม 
สุคาเนอา  ||๒||  เอากณั เตอาก ไป๋ แบรากนั อสัเทร็ วรั โซหาก ฮรี ||  โศก วโิยก เตส็ กะเด นา เวอาแป ฮรั ปรัภ 
อปัณี กิรปา กรี ||๓||  อาวณั ยาณ นฮี มนั เน่ห์จลั ปูเร คุร กี โอท กะฮี ||  นานกั ราม นาม ยปั คุรมุข ตัน๋ โซห่ากณั สจั 
สฮี ||๔||๒||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  ซาจี สุรัต นาม นฮี ตริปเต ห่อแม กะรัต กวายอา ||    
     
 ปัร ตัน๋ ปัร นารี รัต นินดา บิค คาอี ดุค ปายอา ||  สบดั จีน แป๋ กะปัท นา ชูเท มนั มุค มายอา มายอา ||  อจัยฺกรั ป๋ารฺ 
ลเด อตั ป่ารี มรั ยนัเม ยนมั กวายอา ||๑||  มนั ป่าแว สบดั โซฮายอา ||  ปะหราํ ปะหราํ โยน เป๋ค บโฮ่ กีเนห์ คุร ราเค 
สจั ปายอา ||๑|| รเฮา ||  ตีรัท เตจยฺ นิวาร นา หน่าเต ฮรั กา นาม นา ป่ายอา ||  รตนั ปะดารัท ปัรฮรั เตอาเกอา ยตั โก 
ตตั ฮี อายอา  ||  บิสทา กีท เป๋ย อุต ฮี เต อุต ฮี ม่าเฮ สมายอา ||  อถิก สุอาด โรค อถิกาอี เบน็ คุร แซ่ฮจัยฺ นา ปายอา 
||๒||  เซวา สุรัต แร่ฮสั คุณ กาวา คุรมุข กิอาน บีจารา ||  โคย ีอุปแย บาดี บินแซ ฮอ บลั บลั คุร กรัตารา ||  ฮมั นีจ 
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โฮเต ฮีณมตั จู่เธ ตู สบดั สวารัณฮารา ||  อาตมั จีน ตะฮ่า ตู ตารัณ สจั ตาเร ตารัณฮารา ||๓||  แบส สุทาน กะฮาน ํคุณ 
เตเร เกอา เกอา กะโท อปารา ||  อลคั นา ลคีแอ อกมั อโยนี ตูน ํนาทาน ํนาทณัฮารา ||  กิส แป้ห์ เดค กโฮ่ ตู แกซา 
ซภั ยาจกั ตู ดาตารา ||  ปกตัฮีณ นานกั ดรั เดโคห์ เอก็ นาม มิแล อุร ต่ารา ||๔||๓||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  เยน็ ตัน๋ เป็ร กา 
ซาด นา ยาเนอา ซา บิลคั บะดนั กมุลานี ||  ไป๋ นิราซี กะรัม กี พาซี เบน็ คุร ปะรัม ปุหล่านี ||๑||  บะรัส กะนา เมรา 
เป็ร กัร๋ อายอา  ||  บลั ยาวาน ํคุร อปัเน ปรีตมั เยน็ ฮรั ปรัภ อาณ มิลายอา ||๑|| รเฮา ||  นอตนั ปรีต สดา ธากรุ เซ็ว 
อนัเดน็ ปะกตั สุห่าว ี ||  มุกตั เป๋ย คุร ดะรัส ดิคายอา ยกุ ยกุ ปะกตั สุผา่ว ี||๒||  ฮมั ทาเร ตริภวณั ญกั ตุมรา ตู เมรา 
ฮอ เตรา ||  สัตคุร มิเลแอ นิรันยนั ปายอา บฮุร นา เป่าวย์ลั เพรา ||๓||  อปัเน   เป็ร ฮรั เดค วกิาซี ตอ ตัน๋ สาจ ซีกาโร 
||  อะกลุ นิรันยนั เซ็ว สจั ซาจี คุรมตั นาม อถ่าโร ||๔||  มุกตั ไป๋ บนัถัน่ คุร โคเลห์ สบดั สุรัต ปัต ปาอี ||  นานกั ราม 
นาม ริด อนัตรั คุรมุข เมล มิลาอี ||๕||๔||  แม่ห์ลา ๑ มลาร ||  ปัร ดารา ปัร ตัน๋ ปัร โลภา ห่อแม บิแค บิการ ||  ดุสทฺ 
เป๋า ตจัยฺ นินดฺ ปราอี กาม กโรถ จนัดาร ||๑||  แม่ฮลั แม่ห์ แบเธ อะกมั อปารฺ ||  ป่ีตรั อมัฤต โซอี ยนั ปาแว ยสิ คุร กา 
สบดั รตนั อาจารฺ    ||๑|| รเฮา ||    
     
 ดุค ซุค โดอู ซมั  กรั ยาแน บุรา ปะลา ซนัซาร ||  ซุถ บุตถฺ สุรัต นาม ฮรั ปาอีแอ สตัซงัคตั คุร เปอาร ||๒||  แอห์้เน็ส 
ล่าฮา ฮรั นาม ปราปัต คุร ดาตา เดวณัฮาร ||  คุรมุข ซิกข ์โซอี ยนั ปาเอ ยสิ โน นะดรั กเร กรัตาร ||๓||  กายอา แม่ฮลั 
มนัดรั กัร๋ ฮรั กา เตส็ แม่ห์ ราคี โยต อปารฺ ||  นานกั คุรมุข แม่ฮลั บุลาอีแอ ฮรั เมเล เมลณัฮาร ||๔||๕||    
 มลาร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เปาวแ์ณ ปาณี ยาแณ ยาต ||  กายอาน ํอคนั กเร นิภรานตํ ||  ยาํแมห์ ญีอ ์ยาแณ เย เทา ||  สุรตา ปันดิต ตา กา เนา ||๑||  
คุณ โคบินดฺ นา ยาณีแอห์ มาย ||  อณัดีธา กิช แกฮ้ณั นา ยาย ||  เกอา กรั อาค วคาณีแอ มาย ||๑|| รเฮา ||  อูปัร ดรั 
อสัมาน ปัยอาล ||  เกว็ กรั กะฮีแอ เดโฮ วจีาร ||  เบน็ เยห์่วา โย ยแป ฮิอาย || โกอี ยาแณ แกซา เนา ||๒||  กทันี บดันี 
รแฮ่ นิภรานตํ ||  โซ บูแฉ่ โฮแว ยสิ ดาต ||  แอห์้เน็ส อนัตรั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  โซอี ปุรัค เย สจั สมาย ||๓||  ยาต กลีุน 
เซวกั เย โฮย ||  ตา กา แกห์้ณา กโฮ่ นา โกย ||  เวจ็ สนาตี เซวกั โฮย ||  นานกั ปัณฮีอา แป้ห์แร โซย ||๔||๑||๖||  มลาร 
แม่ห์ลา ๑ ||  ดุค เวโชรา เอก็ ดุค ปูค ||  เอก็ ดุค สกตฺัวาร ยมัดูต ||  เอก็ ดุค โรค ลแก ตนั ต๋าย ||  แวด นา โป่เล ดารู 
ลาย ||๑||  แวด นา โป่เล ดารู ลาย ||  ดะรัด โฮแว ดุค รแฮ่ สะรีร ||  แอซา      ดารู ลแก นา บีร ||๑|| รเฮา ||  คซมั วซิาร 
กีเอ รัส โปคค ์||  ตาน ํตนั อุธ คโลเอ โรค ||  มนั อนัเถ่ โก มิแล สยาย ||  แวด นา โป่เล ดารู ลาย ||๒||  จนัดนั กา พลั 
จนัดนั วาส ||  มาณสั กา พลั กทั แม่ห์ ซาส ||  ซาส เกยแอ กายอา ดัล๋ ปาย ||  ตา แก ปาแช โกย นา คาย ||๓||  กนัจนั 
กายอา นิรมลั หนัสฺ ||  ยสิ แม่ห์ นาม นิรันยนั อนัสฺ ||  ดูค โรค ซภั เกยอา กวาย ||  นานกั ชูทสั ซาแจ นาย ||๔||๒||๗||  
มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  ดุค ม่อห์รา มารัณ ฮรั นาม ||  ศิลา ซนัโตค ปีซณั หทั ดาน ||    
     
 เน็ต เน็ต เล่โฮ นา ชีแย เดห์้ ||  อนัตฺ กาล ยมั มาแร เธ่ห์ ||๑||  แอซา      ดารู ค่าเฮ กวาร ||  เยต็ คาแถ่ เตเร ยา่เฮ วกิาร 
||๑|| รเฮา ||  ราจยฺ มาล โยบนั ซภั ชานวํ ||  รัท พิรันแด ดีแซ่ห์ ทาว ||  เดห์้ นา เนา นา โฮแว ยาต ||  โอแท เดห์้ แอแท  
ซภั ราต ||๒||  ซาด กรั ซมัถาน ํตริสนา กิโอ เตลฺ ||  กาม กโรถ อคันี เซ็ว เมล ||  โฮม ญกั อรั ปาธ ปุราณ ||  โย เตส็ 
ป่าแว โซ ปัรวาณ ||๓||  ตปั กากดั เตรา นาม นีซาน ||  ยนิ โก ลิเคอา เอห์้ นิถาน ||  เซ ตัน่วนัตฺ ดิแซห์ กัร๋ ยาย ||  
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นานกั ยนันะพี ตัน่นี มาย ||๔||๓||๘||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  บาเก กาปัร โบแล แบณ ||  ลาํมา นกั กาเล เตเร แนณ ||  
กบัฮูน ํซาฮิบ เดเคอา แป๋ณ ||๑||  อูดาน ํ อูด จราน ํอสัมาน || ซาฮิบ ซมัรัท เตแร ตาณ ||  ยลั ทลั ดูนกํรั เดคาน ํตีร ||  
ทาน ทนนัตรั ซาฮิบ บีร ||๒||  เยน็ ตนั ซาจยฺ ดีเอ นาล คมัภฺ ||  อตั ตริสนา อุดแณ กี ดนัฉฺ ||  นะดรั กเร ตาน ํบนัถ่าน ํ
ต๋ีรฺ ||  เยว็ เวคาเล เตว็ เวคาน ํบีร ||๓||  นา เอห์้ ตนั ยายกา นา ยาเฮเก คมัภฺ ||  ปอแณ ปาณี อคันี กา ซนับนัถฺ ||  นานกั 
กะรัม โฮแว ยปัปีแอ กรั คุร ปีร ||  สจั สมาแว เอห์้ สะรีร ||๔||๔||๙||     
 มลาร แม่ห์ลา ๓ จอปะเด กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นิรังการ อาการฺ แฮ อาเป   อาเป   ปะรัม ปุหล่าเอ ||  กรั กรั กรัตา อาเป   เวแค เยต็ ป่าแว เตต็ ลาเอ ||  เซวกั โก เอฮ้า  
วเดอาอี ยา โก หุกมั มนาเอ ||๑||  อาปณา ป่าณา อาเป   ยาแณ คุร กิรปา เต ลฮีแอ ||  เอฮ้า  สะกตั สิแว กัร๋ อาแว   
ยวีเดอา มรั รฮีแอ ||๑|| รเฮา ||  เวด ปแร ปัร วาด วคาแณ บรัมห์มา บิซนั มเฮซา ||  เอห์้ ตริกณุ มายอา เยน็ ยกตั 
ปุหลายอา ยนมั มรัณ กา แซ่ห์ซา ||  คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณ จูแก มโน่ห์ อนัเดสา ||๒||  ฮมั ดีน มูรัค อวจีารี  ตุม 
จินตา กแร่ห์ ฮมารี ||  โฮโอ ดยัอาล กรั ดาส ดาซา กา เซวา กรี ตุมารี ||  เอก นิถาน เดห์้ ตู อปัณา แอห์้เน็ส นาม 
วคาณี ||๓||  แกฮ้ตั นานกั คุร ปัรซาดี บูโฉ่ห์ โกอี แอซา      กเร วจีารา ||  เยว็ ยลั อูปัร เพน บุทบุดา แตซา เอห์้ 
ซนัซารา ||    
     
 ยสิ เต โฮอา ติแซห์ สมาณา จูก เกยอา ปาซารา ||๔||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  ยนีิ หุกมั ปะชาเณอา เซ เมเล ห่อแม สบดั 
ยลาย ||  สจัจี ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี สจั รเฮ่ เลว็ ลาย ||  สดา สจั ฮรั เวคเด คุร แก สบดั สุผาย ||๑||  มนั เร หุกมั มนั 
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ซุค โฮย ||  ปรัภ ป่าณา อปัณา ป่าวดา ยสิ บคัเซ เตส็ บิฆนั นา โกย ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ สภา ตาต แฮ นา ฮรั ปะกตั 
นา ป๋าย ||  กตั มุกตั กะเด นา โฮวยั ห่อแม กะรัม กมาเฮ ||  ซาฮิบ ป่าแว โซ ทีแอ ปัยแอ กิรัต พิร่าเฮ ||๒||  สตัคุร 
เป่ทิแอ มนั มรั รแฮ่ ฮรั นาม วสัแซ มนั อาย  ||  เตส็ กี กีมตั นา ปแว แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||  จอแท ปัด วาซา โฮยอา 
สจัแจ รแฮ่ สมาย ||๓||  เมรา ฮรั ปรัภ อะกมั อะโกจรั แฮ กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย ||  คุร ปัรซาดี บุฉ่ีแอ สบัเด การ กมาย ||  
นานกั นาม สล่าห์ ตู ฮรั ฮรั ดรั โซ่ภา ปาย ||๔||๒||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข โกอี วริะลา บูแฉ่ ยสิ โน นะดรั กเรย ์||  
คุร เบน็ ดาตา โกอี น่าฮี บคัเซ นะดรั กเรย ์||  คุร มิเลแอ ซานตฺํ อูปแย อนัเดน็ นาม ลเอ ||๑||  เมเร มนั ฮรั อมัฤต นาม 
ติอ๋าย ||  สตัคุร ปุรัค มิแล เนา ปาอีแอ ฮรั นาเม สดา สมาย ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค สดา วชุิเร พิแร่ห์ โกย นา กิส ฮี นาล ||  
ห่อแม วดัดา โรค แฮ ศิร มาเร ยมักาล ||  คุรมตั สตัซงัคตั นา วชุิแรห์ อนัเดน็ นาม สะหมาลฺ ||๒||  ซภันา กรัตา เอก ตู 
เน็ต กรั เดแคห์ วจีาร ||  เอก็ คุรมุข อาป มิลายอา บคัเซ ปะกตั ปันด๋าร ||  ตู อาเป   ซภั กิช ยาณดา กิส อาแก กรี 
ปูการ ||๓||  ฮรั ฮรั นาม อมัฤต แฮ นดัรี ปายอา ยาย ||  อนัเดน็ ฮรั ฮรั อุจแร คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  นานกั นาม 
นิถาน แฮ นาเม ฮี จิต ลาย ||๔||๓||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  คุร ซาล่าฮี สดา ซุคดาตา ปรัภ นาราเอณ็ โซอี ||  คุร ปัรสาด 
ปะรัม ปัด ปายอา วดัดี วเดอาอี โฮอี ||  อนัเดน็ คุณ กาแว เน็ต ซาเจ สจั สมาแว โซอี ||๑||  มนั เร คุรมุข ริแด วจีาร ||  
ตจัยฺ กรู กทุาํบฺ ห่อแม บิค ตริสนา จลณั ริแด สะหมาลฺ ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร ดาตา ราม นาม กา โฮรฺ ดาตา โกอี น่าฮี ||    
     
 ญีอ ์ดาน เดย ์ตริปตาเซ สจัแจ นาม สมาฮี ||  อนัเดน็ ฮรั รเวอา ริด อนัตรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ ลกาฮี ||๒||  สตัคุร สับดี เอห์้ 
มนั เป่เดอา ฮิรแด ซาจี บาณี ||  เมรา ปรัภ อลคั นา ยาอี ลเคอา คุรมุข อกทั กะห่าณี ||  อาเป   ดยัอา กเร ซุคดาตา 
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ยปัปีแอ ซาเร็งปาณี ||๓||  อาวณั ยาณา บฮุร นา โฮแว คุรมุข แซ่ฮจัยฺ ติอ๋ายอา ||  มนั ฮี เต มนั มิเลอา สุอามี มนั ฮี มนั 
สมายอา ||  ซาเจ ฮี สจั สาจ ปะตีแย วโิจห์ อาป กวายอา ||๔||  เอโก เอก วสัแซ มนั สุอามี ดูยา อวรฺั นา โกอี ||  เอโก 
นาม อมัฤต แฮ มีธา ญกั นิรมลั สจั โซอี ||  นานกั นาม ประภู เต ปาอีแอ ยนิ โก ตุ๋ร ลิเคอา โฮอี ||๕||๔||  มลาร 
แม่ห์ลา ๓ ||  กณั กนัถะรับ นาเม ซภั อุถเร คุร กา สบดั วจีาร ||  ห่อแม มาร สัด มนั วซายอา ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  
ยแิซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ ยสิ โน อาเป   เลย มิลาย ||  อนัเดน็ บาณี สบัเด กานแํว สาจ รแฮ่ เลว็ ลาย ||๑||  มนั เมเร คิน 
คิน นาม สะหมาลฺ ||  คุร กี ดาต สบดั ซุค อนัตรั สดา นิบแฮ เตแร นาล ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค ปาคนัดฺ กะเด นา จูแก 
ดูแย ป๋าย ดุค ปาเอ ||  นาม วซิาร บิเคอา มนั ราเต บิรทา ยนมั กวาเอ ||  เอห์้  เวลา เพร็ หทั นา อาแว   อนัเดน็ สดา 
ปัชตาเอ ||  มรั มรั ยนัแม กะเด นา บูแฉ่ วสิทา ม่าเฮ สมาเอ ||๒||  คุรมุข นาม รัตเต เซ อุถเร คุร กา สบดั วจีาร ||  ยวีนั 
มุกตั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  มนั ตนั นิรมลั นิรมลั มตั อูตมั อูตมั บาณี โฮอี ||  เอโก ปุรัค เอก ปรัภ 
ยาตา ดูยา อวรฺั นา โกอี ||๓||  อาเป   กเร กราเอ ปรัภ อาเป   อาเป   นะดรั กเรย ์||  มนั ตนั ราตา คุร กี บาณี เซวา สุรัต 
สเมย ์||  อนัตรั วสัเซอา อลคั อเป่วา คุรมุข โฮย ลคาย ||  นานกั ยสิ ป่าแว เตส็ อาเป   เดแว ป่าแว ติแว จลาย ||๔||๕||  
มลาร แม่ห์ลา ๓ ดุตุเก ||  สตัคุร เต ปาแว กัร๋ ดรั แม่ฮลั โซ ทาน ||  คุร สบัดี จูแก อภิมาน ||๑||  ยนิ โก ลิลาท ลิเคอา 
ตุ๋ร นาม ||  อนัเดน็ นาม สดา สดา ติอ่าแวห์่ ซาจี ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||๑|| รเฮา ||  มนั กี เบถ็ สตัคุร เต ยาแณ อนัเดน็ 
ลาแก สดั ฮรั เซ็ว คิอ๋าน ||    
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 คุร สบดั รัตเต สดา แบรากี ฮรั ดรักา้ห์ ซาจี ปาแวห์ มาน ||๒||  เอห์้ มนั เคแล หุกมั กา บาถ่า เอก็ คิน แม่ห์ แดห์้ ดิส 
เพร็ อาแว   ||  ยาน ํอาเป   นะดรั กเร ฮรั ปรัภ ซาจา ตาน ํเอห์้ มนั คุรมุข ตตักาล วสั อาแว   ||๓||  เอส็ มนั กี เบถ็ มนั 
ฮู ยาแณ บูแฉ่ สบดั วจีาร ||  นานกั นาม ติอ๋าย สดา ตู เป๋าว ์ซากรั เยต็ ปาแวห์ ปารฺ ||๔||๖||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  ญีโอ 
เป็นดฺ ปราณ ซภั เตส็ เก กทั กทั รเฮอา สมาอี ||  เอกสั เบน็ แม อวรฺั นา ยาณา สตัคุร ดีอา บุฉ่าอี ||๑||  มนั เมเร นาม 
รโฮ่ เลว็ ลาอี ||  อดิสทฺ อะโกจรั อปัราํปัร กรัตา คุร แก สบดั ฮรั ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั ป่ีแย เอก เลว็ ลาแก 
แซ่ห์เย  รเฮ่ สมาอี ||  คุร ปัรซาดี ปะหรํา ป๋อ ป่าแก เอก นาม เลว็ ลาอี ||๒||  คุร บจันี สจั การ กมาแว กตั มตั ตบั ฮี 
ปาอี ||  โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าเอ เตน็ ราม นาม เลว็ ลาอี ||๓||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ เอโก โซอี เอห์้  คุรมตั บุตถฺ ปาอี 
||  มนั ตนั ปราน ตะรี เตส็ อาแก นานกั อาป กวาอี ||๔||๗||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  เมรา ปรัภ ซาจา ดูค นิวารัณ สบัเด 
ปายอา ยาอี ||  ปักตี ราเต สดั แบรากี ดรั ซาแจ ปัต ปาอี ||๑||  มนั เร มนั เซ็ว รโฮ่ สมาอี ||  คุรมุข ราม นาม มนั ป่ีแย 
ฮรั เซตี เลว็ ลาอี ||๑|| รเฮา ||  เมรา ปรัภ อตั อะกมั อะโกจรั คุรมตั เดย ์บุฉ่าอี ||  สจั ซนัยมั      กรัณี ฮรั กีรัต ฮรั เซตี 
เลว็ ลาอี ||๒||  อาเป   สบดั สจั ซาคี อาเป   ยนิห์ โยตี โยต มิลาอี ||  เดฮี้ กาจี ปอณ วยาเอ คุรมุข อมัฤต ปาอี ||๓||  
อาเป   ซาเย ซภั กาแร ลาเอ โซ สจั รเฮอา สมาอี ||  นานกั นาม บินา โกอี กิช น่าฮี นาเม เดย ์วดาอี ||๔||๘||  มลาร 
แม่ห์ลา ๓ ||  ห่อแม บิค มนั โม่เฮอา ลเดอา อจัยฺกรั ป่ารี ||  กะรุร สบดั มุค ปายอา ห่อแม บิค ฮรั มารี ||๑||  มนั เร 
ห่อแม โม่ห์ ดุค ป่ารี ||  เอห์้ เป่าวย์ลั ยกตั นา ยาอี ตรัณา คุรมุข ตรั ฮรั ตารี ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ มายอา โม่ห์ ปซารา 
ซภั วรัแต อาการี    ||  ตุรีอา คุณ สตัซงัคตั ปาอีแอ นดัรี ปารฺ อุตารี ||๒||  จนัดนั กั้นถฺ สุกั้นถฺ แฮ บโฮ่ บาสฺนา 
แบห์การ ||    
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 ฮรั ยนั กรัณี อูตมั แฮ ฮรั กีรัต ญกั บิสทาร ||๓||  กริปา กริปา กรั ธากรุ เมเร ฮรั ฮรั ฮรั อุร ต๋าร ||  นานกั สตัคุร ปูรา 
ปายอา มนั ยปัเปอา นาม มุราร ||๔||๙||    
 มลาร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอห์้ มนั กิระฮี เก เอห์้ มนั อุดาซี   ||  เก เอห์้ มนั อะวรัน สดา อวนิาซี  ||  เก เอห์้ มนั จนัจลั เก เอห์้ มนั แบรากี ||  
เอส็ มนั โก มมัตา กิโทห์ ลากี ||๑||  ปันดิต เอส็ มนั กา กแร่ห์ บีจาร ||  อวรฺั เก บฮุตา ปแร่ห์ อุธาแวห์่ ป๋ารฺ ||๑|| รเฮา ||  
มายอา มมัตา กรัแต ลาอี ||  เอห์้ หุกมั กรั สริสทฺ อุปาอี  ||  คุร ปัรซาดี บูโฉ่ห์ ป่าอี ||  สดา รโฮ่ ฮรั กี ซรัณาอี ||๒||  โซ 
ปันดิต โย เตฮาน ํคุณา กี ปันดฺ อุตาแร ||  อนัเดน็ เอโก นาม วคาแณ ||  สตัคุร กี โอห์้ ดีเคอา เลย ์||  สตัคุร อาแก ศีสฺ        
ตะเรย ์||  สดา อลกั รแฮ่ นิรบาณ ||  โซ ปันดิต ดรักา้ห์ ปัรวาณ ||๓||  ซภันา แม่ห์ เอโก เอก วคาแณ ||  ยาน ํเอโก เวแค 
ตาน ํเอโก ยาแณ ||  ยา โก บคัเซ เมเล โซย ||  แอแท  โอแท สดา ซุค โฮย ||๔||  แกฮ้ตั นานกั กวนั เบถ็ กเร เกอา โกย 
||  โซอี มุกตั ยา โก กิรปา โฮย ||  อนัเดน็ ฮรั คุณ กาแว โซย ||  ซาสตรึ เบด กี เพร็ กกู นา โฮย ||๕||๑||๑o||  มลาร 
แม่ห์ลา ๓ ||  ปะหรํา ปะหราํ โยน มนัมุค ปัรหม่าอี ||  ยมักาล มาเร เน็ต ปัต กวาอี ||  สตัคุร เซวา ยมั กี กาณ จุกาอี ||  
ฮรั ปรัภ มิเลอา แม่ฮลั กัร๋ ปาอี ||๑||  ปราณี คุรมุข นาม ติอ๋าย ||  ยนมั ปะดารัท ดุบิถา โคยอา กอดี บดัแล ยาย ||๑|| 
รเฮา ||  กรั กิรปา คุรมุข ลแก เปอาร ||  อนัตรั ปะกตั ฮรั ฮรั อุร ต๋าร ||  เป่าวย์ลั สบดั ลงัฆาวณัฮาร ||  ดรั ซาแจ ดิแซ 
สเจอาร ||๒||  บโฮ่ กะรัม กเร สตัคุร นฮี ปายอา ||  เบน็ คุร ปะรัม ปู่ เล บโฮ่ มายอา ||  ห่อแม มมัตา บโฮ่ โม่ห์ 
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วถ่ายอา ||  ดูแย ป๋าย มนัมุค ดุค ปายอา ||๓||  อาเป   กรัตา อะกมั อท่าฮา ||  คุร สบัดี ยปัปีแอ สจั ล่าฮา ||  ฮายรั ฮยรู 
ฮรั เวปัรวา่ฮา ||    
     
 นานกั คุรมุข นาม สมาฮา ||๔||๒||๑๑||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  ยวีตั มุกตั คุรมะตี ลาเก ||  ฮรั กี ปะกตั อนัเดน็ สดั ยาเก ||  
สตัคุร เซแวห์่ อาป กวาย ||  ฮอ เตน็ ยนั เก สดั ลาโก ปาย ||๑||  ฮอ ยวีาน ํสดา ฮรั เก คุณ กาอี ||  คุร กา สบดั มฮ่า รัส 
มีธา ฮรั แก นาม มุกตั กตั ปาอี ||๑|| รเฮา ||  มายอา โม่ห์ อเกอาน กบุาร ||  มนัมุค โม่เฮ มุกตัถฺ กวาร ||  อนัเดน็ ตัน่ถ่า 
กะรัต วฮิาย ||  มรั มรั ยาํแมห์ มิแล สยาย ||๒||  คุรมุข ราม นาม เลว็ ลาอี ||  กแูร ลาลจั นา ลปัทาอี ||  โย กิช โฮแว 
แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ฮรั รัส ปีแว รสนั ระสาย ||๓||  โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าอี ||  อาเป   บคัเซ เด วเดอาอี ||  โย ตุ๋ร มิเลอา 
โซ วชุิร นา ยาอี ||  นานกั ฮรั ฮรั นาม สมาอี ||๔||๓||๑๒||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  รัสนา นาม ซภั โกอี กะแฮ ||  สัตคุร 
เซเว ตา นาม ลแฮ่ ||  บนัถัน่ โตเร มุกตั กัร๋ รแฮ่ ||  คุร สบัดี อสัเทร็ กัร๋ บแฮ ||๑||  เมเร มนั กาเฮ โรส กรีแย ||  ล่าฮา 
กลัยกุ ราม นาม แฮ คุรมตั อนัเดน็ ฮิรแด รวแีย ||๑|| รเฮา ||  บาบีฮา คิน คิน บิลลาย ||  เบน็ เป็ร เดเค นีด นา ปาย ||  
เอห์้ เวโชรา สเฮอา  นา ยาย ||  สตัคุร มิแล ตาน ํมิแล สุผาย ||๒||  นามฮีณ บินแซ ดุค ปาย ||  ตริสนา ยเลอา ปูค นา 
ยาย ||  เวณ็ ป่ากา นาม นา ปายอา ยาย ||  บโฮ่ เบถ็ ทากา กะรัม กมาย ||๓||  ตแร คุณ บาณี เบด บีจาร ||  บิเคอา แมลฺ 
บิเคอา วาปาร ||  มรั ยนัแม่ห์ เพร็ โฮเอ คุอาร ||  คุรมุข ตุรีอา คุณ อุร ต๋าร ||๔||  คุร มาแน มาแน ซภั โกย ||  คุร บจันี 
มนั ซีตลั โฮย ||  จะโฮ่ ยกุ โซ่ภา นิรมลั ยนั โซย ||  นานกั คุรมุข วริะลา โกย ||๕||๔||๑๓||๙||๑๓||๒๒||     
 ราก มลาร แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 อนัเดน็ ฮรั ฮรั ติอ๋ายโอ ฮิรแด มตั คุรมตั ดูค วซิารี ||  ซภั อาซา มนัซา บนัถัน่ ตูเท ฮรั ฮรั ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๑||  แนนี 
ฮรั ฮรั ลากี ตารี ||  สตัคุร เดค เมรา มนั บิกเซโอ ยนั ฮรั เป่เทโอ บนัวารี ||๑|| รเฮา ||    
     
 เยน็ แอซา      นาม วซิาเรอา เมรา ฮรั ฮรั เตส็ แก กลุ ลากี การี ||  ฮรั เตส็ แก กลุ ปัรสูต นา กรีแอห์ เตส็ บิถวา กรั 
แม่ห์ตารี ||๒||  ฮรั ฮรั อาน     มิลาโวห์่ คุร ซาถู่   ยสิ แอห์้เน็ส ฮรั อุร ต่ารี ||  คุร ดีแธ คุร กา ซิกข ์   บิกแซ เยว็ บาริก 
เดค แม่ห์ตารี ||๓||  ตัน๋ เป็ร กา เอก็ ฮี ซงัค ์วาซา เวจ็ ห่อแม ปีต กรารี ||  คุร ปูแร ห่อแม ปีต โตรี ยนั นานกั มิเล 
บนัวารี ||๔||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  กงักา ยมุนา โกดาวรี สรัสตี เต กแร่ห์ อุดมั  ตู๋ร ซาถู่   กี ตาอี ||  เกล็วคิ แมลฺ ปะเร 
ปะเร ฮมัแร เวจ็ ฮมัรี แมลฺ ซาถู่   กี ตู๋ร กวาอี ||๑||  ตีรัท อธัสธั มยนั นาอี ||  สตัซงัคตั กี ตู๋ร ปะรี อุด เนตรี ซภั ดุระมตั 
แมลฺ กวาอี ||๑|| รเฮา ||  ยา่ฮรันว ีตแป ป่ากีรัท อาณี  เกดาร ทาเปโอ แม่ห์ซาอี ||  กานซีํ กริษนั จราวตั กาอู เมล็ ฮรั ยนั 
โซ่ภา ปาอี ||๒||  ยติเน ตีรัท เดว ีทาเป ซภั ติตเน โลแจห์้ ตู๋ร ซาถู่   กี ตาอี ||  ฮรั กา ซนัตฺ มิแล คุร ซาถู่   แล เตส็ กี ตู๋ร 
มุค ลาอี ||๓||  ยตินี สริสทฺ ตุมรี เมเร สุอามี ซภั ติตนี โลแจ ตู๋ร ซาถู่   กี ตาอี ||  นานกั ลิลาท โฮแว ยสิ ลิเคอา เตส็ 
ซาถู่   ตู๋ร เด ฮรั ปารฺ ลงัฆาอี ||๔||๒||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  เตส็ ยนั โก ฮรั มีธ ลกานา ยสิ ฮรั ฮรั กริปา กแร ||  เตส็ กี 
ปูค ดูค ซภั อุตแร โย ฮรั คุณ ฮรั อุจแร ||๑||  ยปั มนั ฮรั ฮรั ฮรั นิสตะแร ||  คุร เก บจนั กะรัน ซุน ติอ่าแว เป๋าว ์ซากรั 
ปารฺ ปแร ||๑|| รเฮา ||  เตส็ ยนั เก ฮมั หาท บิห่าเฌ ยสิ ฮรั ฮรั กริปา กแร ||  ฮรั ยนั โก มิเลอาน ํซุค ปาอีแอ ซภั 
ดุระมตั แมลฺ ฮแร ||๒||  ฮรั ยนั โก ฮรั ปูค ลกานี ยนั ตริปแต ยา ฮรั กนุ บิจแร ||  ฮรั กา ยนั ฮรั ยลั กา มีนา ฮรั บิสรัต 
พทู มแร ||๓||  เยน็ เอห์้ ปรีต ลาอี โซ ยาแน แก ยาแน ยสิ มนั ตะแร ||  ยนั นานกั ฮรั เดค ซุค ปาแว ซภั ตนั กี ปูค 



1339 

ทะแร ||๔||๓||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  ยติเน ญีอ ์ยนัตฺ ปรัภ กีเน ติตเน ศิร การ ลิคาแว ||  ฮรั ยนั โก ฮรั ดีนห์ วดาอี ฮรั 
ยนั ฮรั กาแร ลาแว ||๑||  สตัคุร ฮรั ฮรั นาม ดริราแว ||    
     
 ฮรั โบโล่ห์ คุร เก ซิกข ์เมเร ป่าอี ฮรั ป่อยลั ยกตั ตราแว ||๑|| รเฮา ||  โย คุร โก ยนั ปูเญ เซเว โซ ยนั เมเร ฮรั ปรัภ 
ป่าแว ||  ฮรั กี เซวา สตัคุร ปูโญห์ กรั กิรปา อาป ตราแว ||๒||  ปะรัม ปู่ เล อเกอานี อนัถเล ปะหราํ ปะหราํ พลู 
โตราแว ||  นิรยโีอ ปูแญห์ มรา สะเรแวห์่ ซภั บิรที ก๋าล กวาแว ||๓||  บรัมห์ บินเด โซ สตัคุร กะฮีแอ ฮรั ฮรั กะทา 
สุณาแว  ||  เตส็ คุร โก ชาดนั โป่ยนั ปาท ปะทมับรั บโฮ่ เบถ็ สตั กรั มุค ซนัโจห์ เตส็ ปุน กี เพร็ โตท นา อาแว   
||๔||  สตัคุร เดว็ ปัรตคั ฮรั มูรัต โย อมัฤต บจนั สุณาแว  ||  นานกั ปาก ปะเล เตส็ ยนั เก โย ฮรั จรัณี จิต ลาแว 
||๕||๔||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  ยนิห์ แก ฮีอแร บะเซโอ เมรา สตัคุร เต ซนัตฺ ปะเล ป๋ัล ป๋านตฺ ||  เตน็ห์ เดเค เมรา มนั 
บิกแซ ฮอ เตน็ แก สดั บลั ยานตํ ||๑||  กิอานี ฮรั โบโล่ห์ เดน็ ราต ||  เตน็ห์ กี ตริสนา ปูค ซภั อุตรี โย คุรมตั ราม รัส 
คานตฺํ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก ดาส ซ่าถ สคา ยนั ยนิ มิเลอา แล่ห์ ยาย ปะหรานตฺ ||  เยว็ ยลั ดุตถฺ ป๋ิน ป๋ิน กา้แด จุณ 
หนัสฺลา เตว็ เดฮี้ เต จุณ กา้แด ซาถู่   ห่อแม ตาต ||๒||  ยนิ แก ปรีต น่าฮี ฮรั ฮิรแด เต กปัที นรั เน็ต กปัท กมานตฺํ ||  
เตน็ โก เกอา โกอี เดย ์ควาแล โอย อาป บีจยฺ อาเป   ฮี คานตฺํ ||๓||  ฮรั กา เจฮ้นั โซอี ฮรั ยนั กา ฮรั อาเป   ยนั แม่ห์ 
อาป รคานตฺํ ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู นานกั ซมัดรัซี  เยน็ นินดา อุสตตั ตรี ตรานตฺํ ||๔||๕||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  อกมั อะโกจรั 
นาม ฮรั อูตมั ฮรั กิรปา เต ยปั เลยอา ||  สตัซงัคตั ซ่าถ ปาอี วดัป่ากี ซงัค ์ซาถู่   ปารฺ ปัยอา ||๑||  เมแร มนั อนัเดน็ 
อนดฺั เป่ยอา ||  คุร ปัรสาด นาม ฮรั ยปัเปอา เมเร มนั กา ปะหรํา ป๋อ เกยอา ||๑|| รเฮา ||  ยนิ ฮรั กายอา ยนิ ฮรั ยปัเปอา 
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เตน็ ซงัคตั ฮรั เมโล่ห์ กรั เมยอา ||  เตน็ กา ดะรัส เดค ซุค ปายอา ดุค ห่อแม โรค เกยอา ||๒||  โย อนัเดน็ ฮิรแด นาม 
ติอ่าแวห์่ ซภั ยนมั ตินา กา สพลั เป่ยอา ||  โอย อาป ตเร สริสทฺ ซภั ตารี ซภั กุล ป๋ี ปารฺ ปัยอา ||๓||  ตุตถฺ อาเป   อาป 
อุปายอา   ซภั ญกั ตุตถฺ อาเป   วสั กรั เลยอา ||    
     
 ยนั นานกั โก ปรัภ กิรปา ต่ารี บิค ดุบดา กา้ด เลยอา ||๔||๖||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  คุร ปัรซาดี อมัฤต นฮี ปีอา ตริสนา 
ปูค นา ยาอี ||  มนัมุค มูรห์ ยลตั อหงัการี  ห่อแม เวจ็ ดุค ปาอี ||  อาวตั ยาต บิรทา ยนมั กวายอา ดุค ลาแก ปัชตาอี ||  
ยสิ เต อุปเย ติแซห์ นา เจแตห์ ตริก ยวีณั ตริก คาอี ||๑||  ปราณี คุรมุข นาม ติอ๋าอี ||  ฮรั ฮรั กิรปา กเร คุร เมเล ฮรั ฮรั 
นาม สมาอี ||๑|| รเฮา ||  มนัมุค ยนมั เป่ยอา แฮ บิรทา อาวตั ยาต ลยาอี ||  กาม กโรถ ดูเบ อภิมานี   ห่อแม เวจ็ ยลั 
ยาอี ||  เตน็ เซ็ถ นา บุตถฺ ไป๋ มตั มะถัม่ โลภ แล่ฮรั ดุค ปาอี ||  คุร บิฮูน มฮ่า ดุค ปายอา ยมั ปักเร บิลลาอี ||๒||  ฮรั กา 
นาม อะโกจรั ปายอา คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สุผา่อี ||  นาม นิถาน วสัเซอา กทั อนัตรั รัสนา ฮรั คุณ กาอี ||  สดา อนนัดฺ รแฮ่ 
เดน็ ราตี เอก สบดั เลว็ ลาอี ||  นาม ปะดารัท แซ่ห์เย  ปายอา เอห์้  สตัคุร กี วเดอาอี ||๓||  สตัคุร เต ฮรั ฮรั มนั 
วสัเซอา สตัคุร โก สดั บลั ยาอี ||  มนั ตนั อรัป รัคโค ซภั อาแก คุร จรัณี จิต ลาอี ||  อปัณี กริปา กแร่ห์ คุร ปูเร อาเป   
แล่ห์ มิลาอี ||  ฮมั โล่ห์ คุร นาว โบฮิทา นานกั ปารฺ ลงัฆาอี ||๔||๗||    
 มลาร แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ฮรั ยนั โบลตั ศิรีราม    นามา เมล็ ซ่าถซงัคตั ฮรั โตรฺ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ตัน๋ บนัโยห์ ฮรั ตัน๋ ซนัโจห์ ยสิ ลากตั แฮ นฮี 
โจร ||๑||  จาตริก โมรฺ โบลตั เดน็ ราตี ซุน กัน๋ฮรั กี โก๋ร ||๒||  โย โบลตั แฮ มริก มีน ปังเครู โซ เบน็ ฮรั ยาปัต แฮ 
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นฮี โฮรฺ ||๓||  นานกั ยนั ฮรั กีรัต กาอี ชูท เกยโอ ยมั กา ซภั โซรฺ ||๔||๑||๘||  มลาร แม่ห์ลา ๔ ||  ราม ราม โบลฺ โบลฺ 
โคยะเต บดัป่ากี ||  ฮรั กา ปันทฺ โกอู บตาแว ฮอ ตา แก ปาย ลากี ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮมาโร มีต สคาอี ฮมั ฮรั เซ็ว ปรีต 
ลากี ||    
     
 ฮรั ฮมั กาแวห์่ ฮรั ฮมั โบแล่ห์ ออร ดุตีอา ปรีต ฮมั เตอากี ||๑||  มนัโม่ฮนั โมโร ปรีตมั ราม ฮรั ปัรมานนัดฺ แบรากี ||  
ฮรั เดเค ยวีตั แฮ นานกั เอก็ นิมคั ปโล มุค ลากี ||๒||๒||๙||๙||๑๓||๙||๓๑||     
 ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เกอา ตู โซแจห์ เกอา ตู จิตแวห์ เกอา ตูน ํกแร่ห์ อุปาเอ ||  ตา โก กโฮ่ ปัรวา่ห์ กาฮู กี เยห์่ โคปาล สฮาเอ  ||๑||  บรัแซ 
เมฆ ซะคี กัร๋ ปาฮุน อาเอ ||  โม่ห์ ดีน กริปา เน็ถ ธากรุ เนาว ์เน็ถ นาม ซาเมย ์||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ประการ โป่ยนั บโฮ่ 
กีเอ บโฮ่ บินยนั มิสทาเอ ||  กรี ปากซาล โซจ ปวติตรา ฮุณ ลาโวห์่ โปคค ์ฮรั ราเอ ||๒||  ดุสทฺ บิดาเร ซายนั แร่ห์เซ 
เอห์้ มนัดิร กัร๋ อปันาเอ ||  โย กแร่ห์ ลาล รังกีโอ อายอา  ตอ แม ซภั ซุค ปาเอ ||๓||  ซนัตฺ สภา โอท คุร ปูเร ตุ๋ร 
มสัตกั เลค ลิคาเอ ||  ยนั นานกั กนัตฺ รังกีลา ปายอา เพร็ ดูค นา ลาแก อาเอ ||๔||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  คีร อถารฺ 
บาริก ยบั โห่ตา เบน็ คีแร แร่ฮนั นา ยาอี ||  ซาร สะหมาลฺ มาตา มุค นีแร ตบั โอห์้ ตริปัต อะข่าอี  ||๑||  ฮมั บาริก 
ปิตา ปรัภ ดาตา ||  ปู่ แลห์ บาริก อเน็ก ลคั บรีอา อนั ธอรฺ น่าฮี แยห์ ยาตา ||๑|| รเฮา ||  จนัจลั มตั บาริก บปัเร กี สรัป 
อคนั กรั เมแล ||  มาตา ปิตา กนัธฺ ลาย ราแค อนดั แซ่ฮจัยฺ ตบั เคแล ||๒||  ยสิ กา ปิตา ตู แฮ เมเร สุอามี เตส็ บาริก 
ปูค แกซี ||  เนาว ์เน็ถ นาม นิถาน กแร่ห์ เตแร มนั บานแํช โซ แลซี ||๓||  ปิตา กริปาล อาเกอา เอห์้  ดีนี บาริก มุค 
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มานแํก โซ เดนา ||  นานกั บาริก ดะรัส ปรัภ จา้แฮ โม่ห์ ฮิรแด บะแซ่ห์ เน็ต จรันา ||๔||๒||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  สกลั 
บิถ่ี ยรุ อา้ฮรั กเรอา ตะเยโอ สกลั อนัเดสา ||  การัจ สกลั อรัมเภโอ กัร๋ กา ธากรุ กา ป่าโรซา ||๑||  สุนีแอ บาแย บาจยฺ 
สุห่าว ี ||  โป๋ร เป่ยอา แม ปริแอ มุค เปเค กแร่ห์ มงัคลั โซห์ลาว ี||๑|| รเฮา ||  มนูอา ลาย สวาเร ทานาน ํปูโช ซนัตา 
ยาเอ ||  โคยตั โคยตั แม ปาฮุน มิเลโอ ปะกตั กะโร เน็ว ปาเอ ||๒||    
     
 ยบั ปริแอ อาย  บะเซ กแร่ห์ อาซนั ตบั ฮมั มงัคลั กายอา ||  มีต ซายนั เมเร เป๋ย สุเฮเล ปรัภ ปูรา คุรู มิลายอา ||๓||  
ซะคี สเฮลี เป๋ย อนนัดา คุร การัจ ฮมัเร ปูเร ||  กโฮ่ นานกั วรั มิเลอา ซุคดาตา โฉด นา ยาอี ดูเร ||๔||๓||  มลาร 
แม่ห์ลา ๕ ||  ราจยฺ เต กีท กีท เต สุรปัต กรั โดค ยะธรั โก ป่ัรเต ||  กริปา เน็ถ โฉด อาน โก ปูแญห์ อาตมั ก่าตี ฮรัเต 
||๑||  ฮรั บิสรัต เต ดุค ดุค มรัเต ||  อเน็ก บาร ประแมห์ บโฮ่ โยนี เทก นา กาฮู ตัร่เต ||๑|| รเฮา ||  เตอาก สุอามี อาน 
โก จิตวตั มูร มุกตัถฺ คลั ครั เต ||  กากรั นาว ลัง่แฆห์ กตั ซากรั บริทา กะทตั ฮมั ตรัเต ||๒||  เศว็ บิรันจฺ อะซุร ซุร 
เยเต กาล อคนั แม่ห์ ยรัเต ||  นานกั สรัน จรัน กมัลนั กี ตุมห์ นา ดาโรห์ ปรัภ กรัเต ||๓||๔||    
 ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรัภ เมเร โอย แบรากี เตอากี ||  ฮอ เอก็ คิน เตส็ เบน็ แร่ห์ นา สะโก ปรีต ฮมารี ลากี ||๑|| รเฮา ||  อุน  แก ซงัค ์โม่ห์ 
ปรัภ จิต อาแว   ซนัตฺ ประสาด โม่ห์ ยากี ||  ซุน อุปเดส เป๋ย มนั นิรมลั กนุ กาเอ รังค ์รานกีํ ||๑||  เอห์้ มนั เดย ์กีเอ 
ซนัตฺ มีตา กริปาล เป๋ย บดัป่ากี ||  มฮ่า ซุค ปายอา บะรัน นา ซาโก เรน นานกั ยนั ปากี ||๒||๑||๕||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  
มาอี โม่ห์ ปรีตมั เดโฮ มิลาอี ||  สกลั สเฮลี ซุค ป๋ัร ซูตี เยห์่ กัร๋ ลาล บซาอี ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ เอากนั ปรัภ สดา 
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ดยัอาลา โม่ห์ นิรกุน เกอา จตุราอี ||  กะโร บราบรั โย ปริแอ ซงัค ์ราตี เอห์้  ห่อแม กี ด่ีธาอี ||๑||  ไป๋ นิมาณี สรัน เอก็ 
ตากี คุร สตัคุร ปุรัค ซุคดาอี ||  เอก นิมคั แม่ห์ เมรา ซภั ดุค กาเทอา นานกั ซุค แรน บิฮาอี ||๒||๒||๖||  มลาร แม่ห์ลา 
๕ ||  บะรัส เมฆ ญี เตล็ บิลมั นา เลา ||  บะรัส เปอาเร มแน่ห์ สถ่าเร โฮย อนดฺั สดา มนั เจา ||๑|| รเฮา ||  ฮมั เตรี ตัร๋ 
สุอามีอา เมเร ตู เกว็ มโน่ห์ บิซาเร ||    
     
 อิสตรี รูป เจรี กี นิอาอี โซ่ภ นฮี เบน็ ป่ัรตาเร ||๑||  บิโน สุเนโอ ยบั ธากรุ เมแร เบก อายโอ  กิรปา ต่าเร ||  กโฮ่ 
นานกั เมโร บเนโอ สุห่าโก ปัต โซ่ภา ปะเล อจาเร ||๒||๓||๗||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  ปรีตมั ซาจา นาม ติอ๋าย ||  ดูค 
ดะรัด บินแซ เป๋าว ์ซากรั คุร กี มูรัต ริแด บซาย ||๑|| รเฮา ||  ดุสมนั หะเต โดคี ซภั เวอาเป ฮรั ซรัณาอี อายอา  ||  
ราคณัฮาแร หาท เด ราเคโอ นาม ปะดารัท ปายอา ||๑||  กรั กิรปา เกล็วคิ ซภั กาเท นาม นิรมลั มนั ดีอา ||  คุณ นิถาน 
นานกั มนั วสัเซอา บาฮุร ดูค นา ทีอา ||๒||๔||๘||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เมเร ปรีตมั ปราน เปอาเร ||  เปรม ปะกตั 
อปัโน นาม ดีแย ดยัอาล อนุกแร่ห์ ต่าเร ||๑|| รเฮา ||  ซิมโร จรัน ตุห่าเร ปรีตมั ริแด ตุห่ารี อาซา ||  ซนัตฺ ยนา แป้ห์ 
กะโร เบนตี มนั ดรัซนั กี เปอาซา ||๑||  บิชุรัต มรัน ยวีนั ฮรั มิลเต ยนั โก ดรัซนั ดีแย ||  นาม อถารฺ ยวีนั ตัน๋ นานกั 
ปรัภ เมเร กิรปา กีแย ||๒||๕||๙||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  อบั อปัเน ปรีตมั เซ็ว บนั อาอี  ||  รายา ราม รมตั ซุค ปายโอ 
บะรัส เมฆ ซุคดาอี ||๑|| รเฮา ||  เอก็ ปัล บิสรัต นฮี ซุค ซากรั นาม นแว เน็ถ ปาอี ||  อุดอต เป่ยโอ ปูรัน ป่าว ีโก เป่เท 
ซนัตฺ สฮาอี  ||๑||  ซุค อุปเย ดุค สกลั บินาเซ ปารบรัมห์ เลว็ ลาอี ||  ตเรโอ ซนัซาร กะเธ็น แป๋ ซากรั ฮรั นานกั จรัน 
ติอ๋าอี ||๒||๖||๑o||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  กัน๋ฮรั บะรัส สกลั ญกั ชายอา ||  เป๋ย กริปาล ปรีตมั ปรัภ เมเร อนดั มงัคลั ซุค 
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ปายอา ||๑|| รเฮา ||  มิเท กะเลส ตริสนั ซภั บูฉ่ี ปารบรัมห์ มนั ติอ๋ายอา ||  ซ่าถซงัค ์ยนมั มรัน นิวาเร บฮุร นา กตัฮู 
ต่ายอา ||๑||  มนั ตนั นาม นิรันยนั ราโต จรัน กมลั เลว็ ลายอา ||  องักีการ กีโอ ปรัภ อปัแน นานกั ดาส ซรัณายอา 
||๒||๗||๑๑||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  บิชุรัต เกว็ ยเีว โอย ยวีนั ||  จิแตห์ อุลาส อาส มิลเบ กี จรัน กมลั รัส ปีวนั ||๑|| รเฮา ||  
ยนิ โก เปอาส ตุมารี ปรีตมั เตน็ โก อนัตรั น่าฮี ||  ยนิ โก บิสแร เมโร ราม เปอารา เซ มูเอ มรั ยานฮีํ ||๑||    
     
 มนั ตนั เราว ์รเฮอา ญกัดีซุร เปคตั สดา ฮยเูร ||  นานกั เราว ์รเฮโอ ซภั อนัตรั สรับ   รเฮอา ป่ัรปูเร ||๒||๘||๑๒||  
มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั แก ปะยนั กอน กอน นา ตาเร ||  คกั ตนั มีน ตนั มริก ตนั บร้าห์ ตนั ซาถู่   ซงัค ์อุถ่าเร  ||๑|| 
รเฮา ||  เดว กลุ แดต กลุ ยกัแค กินนรั นรั ซากรั อุตเร ปาเร ||  โย โย ปะยนั กแร ซาถู่   ซงัค ์ตา เก ดูค บิดาเร ||๑||  
กาม กโรถ มฮ่า บิเคอา รัส เอน็ เต เป๋ย นิราเร ||  ดีน ดยัอาล ยแปห์ กรุณา แม นานกั สดั บลัฮาเร ||๒||๙||๑๓||  มลาร 
แม่ห์ลา ๕ ||  อาจยฺ  แม แบเซโอ ฮรั หาท ||  นาม ราส ซ่าฉ่ี กรั ยนั เซ็ว เยาน ํนา ยมั แก ก่าท ||๑|| รเฮา ||  ต๋าร 
อนุกแร่ห์ ปารบรัมห์ ราเค ปะหราํ เก คุเลห์ กะปาท ||  เบสุมาร ซ่าห์ ปรัภ ปายอา ล่าฮา จรัน เน็ถ คาท ||๑||  สรัน กะฮี 
อะจุต อบินาซี เกล็บิค กา้เด แฮ ชานทํ ||  กลั กะเลส มิเท ดาส นานกั บฮุร นา โยนี มาท ||๒||๑o||๑๔||  มลาร แม่ห์ลา 
๕ ||  บโฮ่ เบถ็ มายอา โม่ห์ หิราโน  ||  โกท มะเถ่ โกอู บิรลา เซวกั ปูรัน ปะกตั จิราโน ||๑|| รเฮา ||  เอต็ อุต โดลฺ โดลฺ 
สรัม  ปายโอ ตนั ตัน๋ โหต บิราโน ||  โลก ดุราย กะรัต ธกัเกอาอี โห่ตอ ซงัค ์นา ยาโน ||๑||  มริก ปังคี มีน ดีน นีจ 
เอห์้  ซนักทั เพร็ อาโน ||  กโฮ่ นานกั ป้าฮนั ปรัภ ตาโรห์ ซ่าถซงัคตั ซุค มาโน ||๒||๑๑||๑๕||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  
ดุสทฺ โมย บิค คาอี รี มาอี ||  ยสิ เก ญีอ ์เตน็ ฮี รัค ลีเน เมเร ปรัภ โก กิรปา อาอี  ||๑|| รเฮา ||  อนัตรัยามี ซภั แม่ห์ 
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วรัแต ตาน ํป๋อ แกซา ป่าอี ||  ซงัค ์สฮาอี  โฉด นา ยาอี ปรัภ ดีแซ ซภันี ธาอี ||๑||  อนาทา นาท ดีน ดุค ป่ันยนั อาป 
ลีเอ ลรั ลาอี ||  ฮรั กี โอท ยแีวห์ ดาส เตเร นานกั ปรัภ ซรัณาอี ||๒||๑๒||๑๖||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  มนั เมเร ฮรั เก 
จรัน รวแีย ||  ดะรัส เปอาส เมโร มนั โม่เฮโอ ฮรั ปังคฺ ลกาย มิลีแย ||๑|| รเฮา ||  โคยตั โคยตั มารัก ปายโอ ซาถู่   เซว 
กรีแย ||  ต๋าร อนุกแร่ห์ สุอามี เมเร นาม มฮ่า รัส ปีแย ||๑||  ตะร่าห์ ตะร่าห์ กรั ซรันี อาเอ ยลัโต กิรปา กีแย ||  กรั 
แกห์้ เล่โฮ ดาส อปัเน   โก นานกั อปัโน กีแย ||๒||๑๓||๑๗||    
     
 มลาร ม: ๕ ||  ปรัภ โก ปะกตั บะชลั บิรดายโอ ||  นินดกั มาร จรัน ตลั ดีเน อปัโน ยสั วรัตายโอ ||๑|| รเฮา ||  แย แย 
การ กีโน ซภั ญกั แม่ห์ ดยัอา ยอีนั แม่ห์ ปายโอ ||  กนัธฺ ลาย อปัโน ดาส ราเคโอ ตาตี เวา นา ลายโอ ||๑||  องักีการ 
กีโอ เมเร สุอามี ปะหราํ ป๋อ เมท สุคายโอ ||  มฮ่า อนนัดฺ กแร่ห์ ดาส ฮรั เก นานกั บิสวาส มนั อายโอ  ||๒||๑๔||๑๘||    
 ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุรมุข ดีแซ บรัมห์ ปซารฺ ||  คุรมุข ตแร คุณีอาน ํบิสทาร ||  คุรมุข นาด เบด บีจาร ||  เบน็ คุร ปูเร โก๋ร อนัถารฺ ||๑||  
เมเร มนั คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปาอีแอ ||  คุร อุปเดส ฮรั ฮิรแด วสัเซโอ ซาส กิราส อปัณา คซมั ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||  
คุร เก จรัณ วโิทห์ บลั เยา ||  คุร เก คุณ อนัเดน็ เน็ต เกา ||  คุร กี ตู๋ร กะโร อิสนาน ||  ซาจี ดรักา้ห์ ปาอีแอ มาน ||๒||  
คุร โบฮิท เป่าวย์ลั ตารัณฮาร ||  คุร เป่ทิแอ นา โฮย โยน ออตาร ||  คุร กี เซวา โซ ยนั ปาเอ ||  ยา โก กะรัม ลิเคอา ตุ๋ร 
อาเอ ||๓||  คุร เมรี ยวีนั คุร อาถารฺ ||  คุร เมรี วรัตณั คุร ปัรวาร ||  คุร เมรา คซมั สตัคุร ซรัณาอี ||  นานกั คุร 
ปารบรัมห์ ยา กี กีม นา ปาอี ||๔||๑||๑๙||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  คุร เก จรัน ฮิรแด วซาเอ ||  กรั กิรปา ปรัภ อาป มิลาเอ ||  
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อปัเน เซวกั โก เลย ปรัภ ลาย ||  ตา กี กีมตั กฮี นา ยาย ||๑||  กรั กิรปา ปูรัน ซุคดาเต ||  ตุมห์รี กริปา เต ตูน ํจิต 
อาแวห์่ อาธ แป้ฮรั เตแร รังค ์ราเต ||๑|| รเฮา ||  กาวณั สุนณั ซภั เตรา ป่าณา ||  หุกมั บูแฉ่ โซ สาจ สมาณา ||  ยปั ยปั 
ยแีวห์ เตรา เนาน ํ||  ตุจฉฺ เบน็ ดูยา น่าฮี เทา ||๒||  ดุค ซุค กรัเต หุกมั รยาย ||  ป่าแณ บคสั ป่าแณ เดย ์สยาย ||  โดฮาน ํ
ศิริอาน ํ  กา กรัตา อาป ||  กรุบาณ ยานอีํ เตเร ปัรตาป ||๓||  เตรี กีมตั ตูแฮ ยาแณห์ ||  ตู อาเป   บูแฉ่ห์ ซุณ      อาป 
วคาแณ่ห์ ||  เซอี ปะกตั โย ตุตถฺ ป่าเณ ||    
     
 นานกั เตน็ แก สดั กรุบาเณ ||๔||๒||๒o||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  ปัรเมซรั โฮอา ดยัอาล ||  เมฆ วรัแซ อมัฤต ต๋าร ||  
สกัเล ญีอ ์ยนัตฺ ตริปตาเซ ||  การัจ อาเอ ปูเร ราเซ ||๑||  สดา สดา มนั นาม สะหมาลฺ ||  คุร ปูเร กี เซวา ปายอา แอแท  
โอแท นิบแฮ นาล ||๑|| รเฮา ||  ดุค ป่ันนา แป๋ ป่ันยนัฮาร ||  อาปเณอา ยอีา กี กีตี ซาร ||  ราคณัฮาร สดา เมฮรัวาน ||  
สดา สดา ยาอีแอ กรุบาน ||๒||  กาล กวายอา กรัแต อาป ||  สดา สดา มนั เตส็ โน ยาป ||  ดริสทฺ ต๋าร ราเค ซภั ยนัตฺ ||  
คุณ กาโวห์่ เน็ต เน็ต ปักวนัตฺ ||๓||  เอโก กรัตา อาเป   อาป ||  ฮรั เก ปะกตั ยาแณห์ ปัรตาป ||  นาแว กี แปจยฺ รัคดา 
อายอา  ||  นานกั โบแล เตส็ กา โบลายอา ||๔||๓||๒๑||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ซรัณาอี สกลั นิถาน ||  ซาจี ดรักา้ห์ 
ปาอีแอ มาน ||  ปะหราํ ป๋อ ดูค ดะรัด ซภั ยาย ||  ซ่าถซงัค ์สดั ฮรั คุณ กาย ||๑||  มนั เมเร คุร ปูรา ซาล่าห์ ||  นาม 
นิถาน ยปัโปห์ เดน็ ราตี มนั จินเด พลั ปาย ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร เยวดั อวรฺั นา โกย ||  คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซรั โซย ||  
ยนมั มรัณ ดูค เต ราแค ||  มายอา บิค เพร็ บฮุร นา จาแค ||๒||  คุร กี แม่ห์มา กะทนั นา ยาย ||  คุร ปัรเมซรั ซาแจ 
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นาย ||  สจั ซนัยมั      กรัณี ซภั ซาจี ||  โซ มนั นิรมลั โย คุร ซงัค ์ราจี ||๓||  คุร ปูรา ปาอีแอ วดั ปาก ||  กาม กโรถ 
โลภ มนั เต เตอาก ||  กรั กิรปา คุร จรัณ นิวาส ||  นานกั กี ปรัภ สจั อรัดาส ||๔||๔||๒๒||    
 ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร มนาร ปริแอ ดยัอาร เซ็ว รังค ์กีอา ||  กีโน รี สกลั ซีการ ||  ตะเยโอ รี สกลั บิการ ||  ต๋าวโต อสัเทร็ ทีอา ||๑|| รเฮา 
||  แอเซ เร มนั ปาย แก อาป กวาย แก กรั ซ่าถนั เซ็ว ซงัค ์||  บาเย บแยห์่ มริดงั อนาฮดั โกกิล รี ราม นาม โบแล 
มะถุร แบน อตั สุฮีอา    ||๑||  แอซี   เตเร ดรัซนั กี โซ่ภ อตั อปารฺ ปริแอ อโม่ฆ แตเซ ฮี ซงัค ์ซนัตฺ บเน ||  เป๋าว ์อุตาร 
นาม ปะเน ||  รัม ราม ราม มาล ||    
     
 มนั เพรฺเต ฮรั ซงัค ์ซงักีอา ||  ยนั นานกั ปเร็ว ปรีตมั ทีอา ||๒||๑||๒๓||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  มนั กะแน ประแม บแน 
||  อุมกั ตะรัส จาแล ||  ปรัภ มิลเบ กี จา้ห์ ||๑|| รเฮา ||  ตแร คุณ มาอี โม่ห์ อาอี  กะฮอน ํเบดนั กาเฮ ||๑||  อาน อุปาว  
สกรั กีเอ แน่ห์ ดูค ซาแกห์ ล่าเฮ ||  ปัจยฺ สรัน ซาถู่   นานกา เมล็ กนุ โคบนัแดห์ กา้ห์ ||๒||๒||๒๔||  มลาร แม่ห์ลา ๕ 
||  ปริแอ กี โซ่ภ สุห่าวนี นีกี ||  ฮ่าฮา ฮูฮู กนัถรับ อปัสะรา อนนัดฺ มงัคลั รัส กาวนี นีกี ||๑|| รเฮา ||  ตุนตั ลลิต 
กนุะเกแอ อเน็ก ป๋านตฺ บโฮ่ เบถ็ รูป ดิคาวนี นีกี ||๑||  เกร็ ตรั ทลั ยลั ปะหวนั ป่ัรปุร กทั กทั ลาลนั ชาวนี นีกี ||  
ซ่าถซงัค ์รามยัอา รัส ปายโอ นานกั ยา แก ป่าวนี นีกี ||๒||๓||๒๕||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปรีต เปอาเร จรัน กมลั 
ริด อนัตรั ต่าเร ||๑|| รเฮา ||  ดะรัส สพัเลโอ ดะรัส เปเคโอ เกย เกล็บิค เกย ||  มนั นิรมลั อุยอีาเร ||๑||  บิซมั บิสแม 
บิซมั ไป๋ ||  อกัข ์โกท ฮรัเต นาม ลอี ||  คุร จรัน มสัตกั ดาร ปะฮี ||  ปรัภ เอก ตูนฮีํ เอก ตุฮี ||  ปะกตั เทก ตุห่าเร ||  ยนั 
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นานกั สรัน ดุอาเร ||๒||๔||๒๖||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  บะรัส สรัส อาเกอา ||  โฮเอ อานนัดฺ สกลั ปาก ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ 
ซงัเก มนั ปัรพะแร เมล็ เมฆ ตัร๋ สุหาก ||๑||  กัน๋ โก๋ร ปรีต โมรฺ ||  จิต จาตริก บูนดฺ ออรฺ  ||  แอโซ ฮรั ซงัเก มนั โม่ห์ ||  
เตอาก มายอา โต๋ห์ ||  เมล็ ซนัตฺ นานกั ยาเกอา ||๒||๕||๒๗||  มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ โคปาล เกา นีต ||  ราม นาม ต๋าร 
จีต ||๑|| รเฮา ||  โฉด มาน ตจัยฺ กมุาน เมล็ ซาถู่อา แก ซงัค ์||  ฮรั ซิมมรั เอก รังค ์เมท็ ยานเํฮ โดค มีต ||๑||  ปารบรัมห์ 
เป๋ย ดยัอาล ||  บินสั เกย บิแค ยนัยาล ||  ซ่าถ ยนาน ํแก จรัน ลาก ||  นานกั กาแว โคบินดฺ นีต ||๒||๖||๒๘||  มลาร 
แม่ห์ลา ๕ ||  กัน๋ กรัยตั โคบินดฺ รูป ||  กนุ กาวตั ซุค แจน ||๑|| รเฮา ||  ฮรั จรัน สรัน ตรัน ซากรั ตุ๋น อนัหะตา รัส 
แบน ||๑||  ปะเทก็ เปอาส จิต สะโรวรั อาตมั ยลั แลน ||  ฮรั ดะรัส เปรม ยนั นานกั กรั กิรปา ปรัภ แดน ||๒||๗||๒๙||    
     
 มลาร แม่ห์ลา ๕ ||  เฮ โคบินดฺ เฮ โคปาล เฮ ดยัอาล ลาล ||๑|| รเฮา ||  ปราน นาท อนาท ซะเค ดีน ดะรัด นิวาร ||๑||  
เฮ ซมัรัท อะกมั ปูรัน โม่ห์ เมยอา ต๋าร ||๒||  อั้นถฺ กปู มฮ่า เป่ยอาน นานกั ปารฺ อุตาร ||๓||๘||๓o||     
 มลาร แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 จกัว ีแนน นีด แน่ห์ จา้แฮ เบน็ เป็ร นีด นา ปาอี ||  ซูร จแรห์ ปเร็ว เดแค แนนี เน็ว เน็ว ลาแก ปานอีํ ||๑||  เป็ร ป่าแว 
เปรม สคาอี ||  เตส็ เบน็ กะรี นฮี ญกั ยวีา แอซี   เปอาส ติซาอี ||๑|| รเฮา ||  ซรัวรั กมลั กิรัณ อากาซี บิกแซ แซ่ฮจัยฺ 
สุผา่อี ||  ปรีตมั ปรีต บนี อภั แอซี   โยตี โยต มิลาอี ||๒||  จาตริก ยลั เบน็ ปเร็ว ปเร็ว เทแร บิลปั กแร บิลลาอี ||  
กัน๋ฮรั โก๋ร ดะซอ ดิส บรัแซ เบน็ ยลั เปอาส นา ยาอี ||๓||  มีน นิวาส อุปแย ยลั ฮี เต ซุค ดุค ปุรับ กมาอี ||  คิน เตล็ 
แร่ห์ นา สะแก  ปัล ยลั เบน็ มรัน ยวีนั เตส็ ตานอีํ ||๔||  ตัน๋ วา่นฎีํ เป็ร เดส นิวาซี สจัเจ คุร แป้ห์ สบดั ปะธาอี ||  คุณ 
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ซงักแร่ห์ ปรัภ ริแด นิวาซี ปะกตั รัตตี ฮรัคาอี ||๕||  ปเร็ว ปเร็ว กแร ซภัแภ แฮ เยตี คุร ป่าแว ปเร็ว ปาอี ||  ปเร็ว 
นาเล สดั ฮี สจั ซงัเก นดัรี เมล มิลาอี ||๖||  ซภั แม่ห์ ญีโอ ญีโอ แฮ โซอี กทั กทั รเฮอา สมาอี ||  คุร ปัรสาด กัร๋ ฮี 
ปัรกาเซอา แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมาอี ||๗||  อปันา กาจยฺ สวาโรห์ อาเป   ซุคดาเต โกซานอีํ ||  คุร ปัรสาด กัร๋ ฮี เป็ร 
ปายอา ตอ นานกั ตะปัต บุฉ่าอี ||๘||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  ยากตั ยาก รแฮ่ คุร เซวา เบน็ ฮรั แม โก น่าฮี ||  อเน็ก 
ยตนั กรั แร่ฮณั นา ปาแว อาจ กาจ ดัร๋ ปานฮีํ ||๑||  เอส็ ตนั ตัน๋ กา กโฮ่ กรับ แกซา ||  บินซตั บาร นา ลาแก เบาเร 
ห่อแม กรับ คแป ญกั แอซา      ||๑|| รเฮา ||  แย ญกัดีส ประภู รัควาเร ราแค ปัรแค โซอี ||  เยตี แฮ เตตี ตุจฉฺ ฮี เต 
ตุมห์ ซรั อวรฺั นา โกอี ||๒||  ญีอ ์อุปาย ยกุตั วสั กีนี อาเป   คุรมุข อนัยนั ||  อมรั อนาท สรับ   ศิร โมรา กาล บิกาล 
ปะรัม แป๋ คนัยนั ||๓||    
     
 กากดั โกท เอห์้ ญกั แฮ บปัโร รังกนั เจฮ้นั จตุราอี ||  นานีห์ ซี บูนดฺ ปวนั ปัต โคแว ยนมั มแร บิค ตาอี ||๔||  นดี 
อุปกนัธฺ แยเซ กัร๋ ตรัวรั ซรัปัน กัร๋ กัร๋ ม่าฮี ||  อุลที นดี กะฮาน ํกัร๋ ตรัวรั ซรัปัน ดะแซ ดูยา มนั ม่านฮีํ ||๕||  การุร คุร 
กิอาน คิอ๋าน คุร บจันี บิเคอา คุรมตั ยารี ||  มนั ตนั เฮว เป๋ย สจั ปายอา ฮรั กี ปะกตั นิรารี ||๖||  เยตี แฮ เตตี ตุตถฺ 
ยาแจ ตู สรับ   ยอีาน ํดยัอาลา ||  ตุมห์รี สรัณ ปะเร ปัต ราโค่ห์ สาจ มิแล โคปาล ||๗||  บาถ่ี ตัน่ถฺ อั้นถฺ นฮี ซู่แฉ่ 
บะถิก กะรัม กมาแว ||  สตัคุร มิแล ตา ซูฉสั บูฉสั สจั มนั กิอาน สมาแว ||๘||  นิรคุณ เดห์้ สาจ เบน็ กาจี แม ปูโช คุร 
อปันา ||  นานกั โซ ปรัภ ประภู ดิคาแว เบน็ ซาเจ ญกั สุปนา ||๙||๒||  มลาร แม่ห์ลา ๑ ||  จาตริก มีน ยลั ฮี เต ซุค 
ปาแวห์ ซาเร็งค ์สบดั โซฮาอี ||๑||  แรน บะบีฮา โบเลโอ เมรี มาอี ||๑|| รเฮา ||  ปริแอ เซ็ว ปรีต นา อุลแท กบัฮู โย แต 
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ป่าแว ซาอี ||๒||  นีด กอี ห่อแม ตนั ทากี สจั มตั ริแด สมาอี ||๓||  รูคี บิรคี อูโด ปู่ คา ปีวา นาม สุผา่อี ||๔||  โลจนั 
ตารฺ ลลัตา บิลลาตี ดรัซนั เปอาส รยาอี ||๕||  ปริแอ เบน็ ซีการ กรี เตตา ตนั ตาแป กาปัร องัค ์นา โซฮาอี ||๖||  อปัเน 
เปอาเร เบน็ เอก็ คิน แร่ห์ นา สะโกน ํเบน็ มิเล นีด นา ปาอี ||๗||  เป็ร นยกี นา บูแฉ่ บปัรี สตัคุร ดีอา ดิคาอี ||๘||  
แซ่ฮจัยฺ มิเลอา ตบั ฮี ซุค ปายอา ตริสนา สบดั บุฉ่าอี ||๙||  กโฮ่ นานกั ตุจฉฺ เต มนั มาเนอา กเมต็ แกฮ้นั นา ยาอี 
||๑o||๓||    
 มลาร แม่ห์ลา ๑ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อคัลี อูนดีํ ยลั ป๋ัร นาล ||  ดูกรั อูโจ กรั ปาตาล ||  ซากรั ซีตลั คุร สบดั วจีาร ||  มารัก มุกตา ห่อแม มาร ||๑||  แม 
อนัถเล นาแว กี โยต ||  นาม อถารฺ จลา คุร แก แป๋ เปต ||๑|| รเฮา ||    
     
 สตัคุร สับดี ปาถรั ยาณ ||  คุร แก ตะกีแอ ซาแจ ตาณ ||  นาม สะหม่าลสั รูรีห์ บาณ ||  แทน ํป่าแว ดรั แลฮสั ปิราณ 
||๒||  อูดาน ํ แบซา เอก เลว็ ตารฺ ||  คุร แก สบดั นาม อาถารฺ ||  นา ยลั ดูนกํรั นา อูจี  ต๋าร ||  นิจยฺ กัร๋ วาซา แตห์้ มกั 
นา จาลณัฮาร ||๓||  เยต็ กัร๋ วแซ่ห์ ตูแฮ เบถ็ ยาแณห์ บีโย แม่ฮลั นา ยาแป ||  สัตคุร บาโฉ่ห์ สมจัฉฺ นา โฮว ีซภั ญกั 
ดะเบอา ชาแป ||  กรัณ ปลาว กแร บิลลาโต เบน็ คุร นาม นา ยาแป ||  ปัล ปังกจัยฺ แม่ห์ นาม ฉะดาเอ โย คุร สบดั 
สิญาแป           ||๔||  เอก็ มูรัค อนัเถ่ มุกตัถฺ กวาร ||  เอก็ สตัคุร แก แป๋ นาม อถารฺ ||  ซาจี บาณี มีธี อมัฤต ต๋าร ||  เยน็ 
ปีตี เตส็ โมค ดุอาร ||๕||  นาม แป๋ ป๋าย ริแด วซ่าฮี คุร กรัณี สจั บาณี ||  เอน็ดฺ วรัแซ ตะรัต สุห่าว ี กทั กทั โยต 
สมาณี  ||  กาลรั บียสั ดุระมตั แอซี   นิกเุร กี นีซาณี ||  สตัคุร บาโฉ่ห์ โก๋ร อนัถ่ารา ดูบ โมย เบน็ ปาณี ||๖||  โย กิช 
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กีโน โซ ประภู รยาย ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาย ||  หุกเม บาถ่า การ กมาย ||  เอก สบดั ราแจ สจั สมาย ||๗||  
จะโฮ่ ดิส หุกมั วรัแต ปรัภ เตรา จะโฮ่ ดิส นาม ปะตาลงั ||  ซภั แม่ห์ สบดั วรัแต ปรัภ ซาจา กะรัม มิแล แบอาลงั ||  
ยานมํณั มรัณา ดีแซ ศิร อูภอ คุเถ่อา นิดรา กาลงั ||  นานกั นาม มิแล มนั ป่าแว ซาจี นะดรั ระส่าลงั ||๘||๑||๔||  มลาร 
แม่ห์ลา ๑ ||  มรัณ มุกตั กตั ซาร นา ยาแน ||  กนัเธ แบธี คุร สบดั ปะชาแน ||๑||  ตู แกเซ อาร พาที ยาล ||  อลคั นา 
ยาแจห์ ริแด สะหมาลฺ ||๑|| รเฮา ||  เอก ญีอ ์แก ยอีา คาฮี ||  ยลั ตรัตี บูดี ยลั ม่าฮี ||๒||  สรับ   ญีอ ์กีเอ ปรัตปานี ||  ยบั 
ปักรี ตบั ฮี ปัชตานี ||๓||  ยบั กลั พาส ปรี อตั ป่ารี ||  อูด นา ซาแก ปังคฺ ปซารี ||๔||  รัส จูแกห์ มนัมุค กาวาร ||  พาที 
ชูแทห์ คุณ กิอาน บีจาร ||๕||  สตัคุร เซว ตูแท ยมักาล ||  ฮิรแด ซาจา สบดั สะหม่าลฺ ||๖||  คุรมตั ซาจี สบดั แฮ ซาร ||  
ฮรั กา นาม รัคแค อุร ต๋าร ||๗||  เซ ดุค อาแก เย โปคค ์บิลาเซ ||  นานกั มุกตั นฮี เบน็ นาแว ซาเจ ||๘||๒||๕||     
     
 มลาร แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดีอา กัร๋ ๑ ||     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กะรัม โฮแว ตา สัตคุร ปาอีแอ เวณ็ กรัแม ปายอา นา ยาย ||  สตัคุร มิเลแอ กนัจนั โฮอีแอ ยาน ํฮรั กี โฮย รยาย ||๑||  
มนั เมเร ฮรั ฮรั นาม จิต ลาย ||  สตัคุร เต ฮรั ปาอีแอ ซาจา ฮรั เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา ||  สตัคุร เต กิอาน อุปแย 
ตาน ํเอห์้  ซนัซา ยาย ||  สตัคุร เต ฮรั บุฉ่ีแอ กรัภ โยนี แน่ห์ ปาย ||๒||  คุร ปัรซาดี ยวีตั มแร มรั ยแีว สบดั กมาย ||  
มุกตั ดุอารา โซอี ปาเอ เย วโิจห์ อาป กวาย ||๓||  คุร ปัรซาดี เศว็ กัร๋ ยาํแม วโิจห์ สะกตั กวาย ||  อะจรั จแร บิเบก 
บุตถฺ ปาเอ ปุราแค ปุรัค มิลาย ||๔||  ต่าตุร บาย ีซนัซาร อเจต แฮ จลัแล มูล กวาย ||  ล่าฮา ฮรั สตัซงัคตั ปาอีแอ กรัมี 
ปัลแล ปาย ||๕||  สัตคุร เวณ็ กิแน นา ปายอา มนั เวโค่ห์ ริแด บีจาร ||  วดัป่ากี คุร ปายอา เป่าวย์ลั อุตเร ปารฺ ||๖||  ฮรั 
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นามาน ํฮรั เทก แฮ ฮรั ฮรั นาม อถารฺ ||  กริปา กแร่ห์ คุร เมโล่ห์ ฮรั ญีโอ ปาโว โมค ดุอาร ||๗||  มสัตกั ลิลาท ลิเคอา 
ตุ๋ร ธากรุ เมทณา นา ยาย ||  นานกั เซ ยนั ปูรัน โฮเอ ยนิ ฮรั ป่าณา ป๋าย ||๘||๑||  มลาร แม่ห์ลา ๓ ||  เบด บาณี ญกั 
วรัตะดา ตแร คุณ กเร บีจาร ||  เบน็ นาแว ยมั ดนัดฺ สะแฮ มรั ยนัแม วาโร วาร ||  สตัคุร เป่เท มุกตั โฮย ปาเอ โมค 
ดุอาร ||๑||  มนั เร สัตคุร เซว สมาย ||  วดัแด ปาก คุร ปูรา ปายอา ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั อาปแณ    ป่าแณ 
สริสทฺ อุปาอี  ฮรั อาเป   เดย ์อถารฺ ||  ฮรั อาปแณ    ป่าแณ มนั นิรมลั กีอา ฮรั เซ็ว ลากา เปอาร ||  ฮรั แก ป่าแณ 
สตัคุร เป่เทอา ซภั ยนมั สวารัณฮาร ||๒||  วา่โฮ วา่โฮ บาณี สตั แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย ||  วา่โฮ วา่โฮ กรั ปรัภ 
ซาล่าฮีแอ เตส็ เยวดั อวรฺั นา โกย ||  อาเป   บคัเซ เมล เลย กะรัม ปราปัต โฮย ||๓||  ซาจา ซาฮิบ ม่าห์โร สตัคุร ดีอา 
ดิคาย ||  อมัฤต วรัแซ มนั ซนัโตคีแอ สจั รแฮ่ เลว็ ลาย ||  ฮรั แก นาย สดา ฮรีอาวลี เพร็ สุแก นา กมุลาย ||๔||    
     
 เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายโอ มนั เวโค่ห์ โก ปะตีอาย ||  ฮรั กิรปา เต สตัคุร ปาอีแอ เป่แท แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  มนัมุค 
ปะรัม ปุหลายอา เบน็ ป่ากา ฮรั ตัน๋ นา ปาย ||๕||  ตแร คุณ สภา ตาต แฮ ปัร ปัร กแร่ห์ วจีาร ||  มุกตั กะเด นา โฮวยั 
แน่ห์ ปาเอน็ห์ โมค ดุอาร ||  เบน็ สตัคุร บนัถัน่ นา ตุทฮี นาม นา ลแก เปอาร ||๖||  ปัร ปัร ปันดิต โมนี ทกัเก เบดาน ํ
กา อภิอาส ||  ฮรั นาม จิต นา อาวยั แน่ห์ นิจยฺ กัร๋ โฮแว วาส ||  ยมักาล ศิโรห์ นา อุตแร อนัตรั กะปัท วณิาส ||๗||  
ฮรั นาแว โน ซภั โก ปัรตาปดา เวณ็ ป่ากาน ํปายอา นา ยาย ||  นะดรั กเร คุร เป่ทีแอ ฮรั นาม วสัแซ มนั อาย  ||  
นานกั นาเม ฮี ปัต อูปแย ฮรั เซ็ว รฮ่าน ํสมาย ||๘||๒||    
 มลาร แม่ห์ลา ๓ อสัทฺปดี กัร๋ ๒ ||    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ฮรั ฮรั กริปา กเร คุร กี กาแร ลาเอ ||  ดุค ปะห์ลรั ฮรั นาม วซาเอ ||  ซาจี กตั ซาแจ จิต ลาเอ ||  คุร กี บาณี สบดั 
สุณาเอ ||๑||  มนั เมเร ฮรั ฮรั เซว นิถาน ||  คุร กิรปา เต ฮรั ตัน๋ ปาอีแอ อนัเดน็ ลาแก แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||  เบน็ 
เป็ร กามณั กเร ซีการ ||  โดห์จารณี กะฮีแอ เน็ต โฮย คุอาร ||  มนัมุค กา เอห์้ บาด อาจารฺ ||  บโฮ่ กะรัม ดริราแวห์ 
นาม วซิาร ||๒||  คุรมุข กามณั บเณอา ซีการ ||  สบัเด เป็ร ราเคอา อุร ต๋าร ||  เอก ปะชาแณ ห่อแม มาร ||  โซ่ภาวนัตี 
กะฮีแอ นารฺ ||๓||  เบน็ คุร ดาเต กิแน นา ปายอา ||  มนัมุค โลภ ดูแย โลผา่ยอา ||  แอเซ กิอานี บูโฉ่ห์ โกย ||  เบน็ คุร 
เป่เท มุกตั นา โฮย ||๔||  แกห์้ แกห์้ แกฮ้ณั กะแฮ ซภั โกย ||  เบน็ มนั มูเอ ปะกตั นา โฮย ||  กิอาน มตี กมลั ปัรกาซ ||  
เตต็ กทั นาแม นาม นิวาส ||๕||  ห่อแม ปะกตั กเร ซภั โกย ||  นา มนั ป่ีแย นา ซุค โฮย ||  แกห์้ แกห์้ แกฮ้ณั อาป 
ยาณาเอ ||  บิรที ปะกตั ซภั ยนมั กวาเอ ||๖||  เซ ปะกตั สตัคุร มนั ป่าเอ ||  อนัเดน็ นาม รเฮ่ เลว็ ลาเอ ||  สดั ฮี นาม 
เวแค่ห์ ฮยรู ||    
     
 คุร แก สบดั รเฮอา ป่ัรปูร ||๗||  อาเป   บคัเซ เดย ์เปอาร ||  ห่อแม โรค วดัดา ซนัซาร ||  คุร กิรปา เต เอห์้ โรค ยาย ||  
นานกั ซาเจ สาจ สมาย ||๘||๑||๓||๕||๘||     
 ราก มลาร ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕ ||     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ปรีตมั เปรม ปะกตั เก ดาเต ||  อปัเน ยนั ซงัค ์ราเต ||  ยนั ซงัค ์ราเต ดินสั ราเต เอก็ นิมคั มโน่ห์ นา วสีแร ||  โคปาล 
คุณ เน็ถ สดา ซงัเก สรับ   คุณ ญกัดีสแร ||  มนั โม่ห์ ลีนา จรัน ซงัเก นาม รัส ยนั มาเต ||  นานกั ปรีตมั กริปาล 
สดัฮูน ํ กิแน โกท มะเถ่ ยาเต ||๑||  ปรีตมั เตรี กตั อะกมั อปาเร ||  มฮ่า ปะติต ตุมห์ ตาเร ||  ปะติต ปาวนั ปะกตั วชลั 
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กริปา ซ่ินถฺ สุอามีอา ||  ซนัตฺซงัเก ปัจยฺ นิซงัเก โรน ํสดา อนัตรัยามีอา ||  โกท ยนมั ประมนัตฺ โยนี เต นาม ซิมรัต   
ตาเร ||  นานกั ดะรัส เปอาส ฮรั ญีโอ อาป เล่โฮ สะหม่าเร ||๒||  ฮรั จรัน กมลั มนั ลีนา ||  ปรัภ ยลั ยนั เตเร มีนา ||  
ยลั มีน ปรัภ ญีโอ เอก ตูแฮ ป๋ิน อาน นา ยานีแอ ||  แกห์้ ปุยา เลโวห์่ นาม เดโวห์ ตอ ประสาดี มานีแอ ||  ปัจยฺ 
ซ่าถซงัเค เอก รังเก กริปาล โคบิด ดีนา ||  อนาท นีจ ซรัณาย นานกั กรั เมยอา อปันา กีนา ||๓||  อาปัส โก อาป 
มิลายอา ||  ปะหราํ ป่ันยนั ฮรั รายอา ||  อาจรัจยฺ  สุอามี อนัตรัยามี มิเล คุณ เน็ถ เปอาเรอา ||  มฮ่า มงัคลั ซูค อุปเย 
โคบินดฺ คุณ เน็ต ซาเรอา ||  เมล็ ซงัค ์โซ่เฮ เดค โม่เฮ ปุรับ ลิเคอา ปายอา ||  บินวนัตฺ นานกั สรัน เตน็ กี ยนีิห์ ฮรั ฮรั 
ติอ๋ายอา ||๔||๑||     
 วาร มลาร กี แม่ห์ลา ๑ ราเณ แกลาซ ตะทา มาลเด กี ตุ๋น ||       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||     
 ศโลก แม่ห์ลา ๓ ||  คุร มิเลแอ มนั แร่ห์ซีแอ เยว็ วแุธ ตะรัณ ซีการ ||  ซภั ดิแซ ฮรีอาวลี ซรั ปะเร ซุภรั ตาล ||  อนัดรั 
รแจ สจั รังค ์เยว็ มนัยแีธ ลาล ||  กมลั วกิแซ สจั มนั คุร แก สบดั นิฮาล ||    
     
 มนัมุค ดูย ีตะรัพ แฮ เวโค่ห์ นะดรั นิฮาล ||  พา่ฮี พาเท มิรัก เยว็ ศิร ดีแซ ยมักาล ||  คุเถ่อา ตริสนา นินดา บุรี กาม 
กโรถ วกิราล ||  เอนี    อคี นะดรั นา อาวยั ยจิรั สบดั นา กเร บีจาร ||  ตุตถฺ ป่าแว ซนัโตคีอาน ํจูแก อาล ยนัยาล ||  
มูล รแฮ่ คุร เซเวแอ คุร ปอรี โบฮิท ||  นานกั ลกี ตตั แล ตูน ํสจัจา มนั สจั ||๑||   แม่ห์ลา ๑ ||  เฮโก ปาถรั เหก ดรั คุร 
ปอรี นิจยฺ ทาน ||  รูโร ธากรุ นานกา ซภั ซุค ซาโจ นาม ||๒||  ปอรี ||  อาปีแนห์     อาป ซาจยฺ อาป ปะชาเณอา ||  
อมับรั ตะรัต วโิชร จนัโดอา ตาเณอา ||  เวณ็ ถํ้ามา กะกนั รฮาย สบดั นีซาเณอา ||  ซูรัจยฺ จนัดฺ อุปาย โยต สมาเณอา ||  
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กีเอ ราต ดินนัตฺ โจจยฺ วดิาเณอา ||  ตีรัท ตะรัม วจีาร นาวณั ปุระบาเณอา ||  ตุตถฺ ซรั อวรฺั นา โกย เก อาค วคาเณอา ||  
สจัแจ ตะคตั นิวาส โฮรฺ อาวณั ยาเณอา ||๑||  ศโลก ม: ๑ ||  นานกั ซาวณั   เย วสัแซ จะโฮ่ โอม่าฮา โฮย ||  นากาน ํ
มิรกาน ํมะชีอาน ํรซีอาน ํกัร๋ ตัน๋ โฮย ||๑||  ม: ๑ ||  นานกั ซาวณั   เย วสัแซ จะโฮ่ เวโชรา โฮย ||  กาอี ปุตา นิรถะนา 
ปันที จากรั โฮย ||๒||  ปอรี ||  ตู สจัจา สเจอาร เยน็ สจั วรัตายอา ||  แบธา ตารี ลาย กวลั ฉะปายอา ||  บรัมห์แม วดัดา 
กะฮาย อนัตฺ นา ปายอา ||  นา เตส็ บาป นา มาย เกน็ ตู ยายอา ||  นา เตส็ รูป นา เรค วรัน สบายอา ||  นา เตส็ ปุค 
เปอาส ระยา ต่ายอา ||  คุร แม่ห์ อาป สะโมย สบดั วรัตายอา ||  สจัเจ ฮี ปะตีอาย สจั สมายอา ||๒||  ศโลก ม: ๑ ||  
แวด บุลายอา แวดกี ปะกรั ดนัโด่เล บา้นห์ํ ||  โป่ลา แวด นา ยาใณ กะรัก กะเลเย ม่าเฮ ||๑||   ม: ๒ ||  แวดา แวด 
สุแวด ตู แป้ห์ลาน ํโรค ปะชาณ ||  แอซา      ดารู โลร ลโฮ่ เยต็ วนัแญ โรคา ก่าณ ||  เยต็ ดารู โรค อุธิแอห์ ตนั ซุค 
วสัแซ อาย  ||  โรค กวาเอห์้ อาปณา ตา นานกั แวด สดาย ||๒||   ปอรี ||  บรัมห์มา บิซนั มเหส เดว อุปายอา   ||  
บรัมห์เม ดิเต เบด ปูญา ลายอา ||  ดสั อวตารี ราม รายา อายอา  ||  แดตา มาเร ต๋าย หุกมั สบายอา ||  อีส มเฮซุร เซว 
ตินีห์ อนัตฺ นา ปายอา ||  สจัจี กีมตั ปาย ตะคตั รจายอา ||  ดุนีอา ตัน่แถ่ ลาย อาป ฉะปายอา ||    
     
 ตะรัม กราเอ กะรัม ตุโรห์ พุรมายอา ||๓||   ศโลก ม: ๒ ||  ซาวณั อายอา  เฮ ซะคี กนัแต จิต กเร่โฮ ||  นานกั จู๋ร 
มแร่ห์ โดหากณี ยนิห์ เอารี ลากา เน่ห์ ||๑||  ม: ๒ ||  ซาวณั อายอา  เฮ ซะคี ยลัฮรั บรัซนัฮาร ||  นานกั ซุค สวนั     
โซหากณี ยนิห์ แซ่ห์ นาล เปอาร ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ชินจฺ ปวาย มลาคารา รเจอา ||  ลเท ป่ัรทู ปาย คุรมุข มเจอา ||  
มนัมุค มาเร ปะชาร มูรัค กะเจอา ||  อาป ปิแร มาเร อาป อาป การัจ รเจอา ||  ซภันา คซมั เอก แฮ คุรมุข ยาณีแอ ||  
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หุกมี  ลิแค ศิร เลค เวณ็ กะลมั มสัวาณีแอ ||  สัตซงัคตั เมลาป ยแิท ฮรั คุณ สดา วคาณีแอ ||  นานกั สจัจา สบดั 
สล่าห์ สจั ปะชาณีแอ ||๔||   ศโลก ม: ๓ ||  อูนเํนาว ์อูนเํนาว ์อายอา  อวรั กะเรนดํา วนั ||  เกอา ยาณา เตส็ ซ่าห์ เซ็ว 
เกว แร่ห์ซี รังค ์||  รังค ์รเฮอา เตน็ห์ กามณี ยนิห์ มนั ป๋อ เป๋า โฮย ||  นานกั แป๋ ป๋าย บา้ห์รี เตน็ ตนั ซุค นา โฮย ||๑||  
ม: ๓ ||  อูนเํนาว ์อูนเํนาว ์อายอา  วรัแซ นีร นิปังค ์||  นานกั ดุค ลากา เตน็ห์ กามณี ยนิห์ กนัแต เซ็ว มนั ป๋ังค ์||๒||   
ปอรี ||  โดแว ตรัพา อุปาย เอก็ วรัเตอา ||  เบด บาณี วรัตาย อนัดรั วาด กะเตอา ||  ปัรวรัิต นิรวรัิต ห่าธา โดแว เวจ็ 
ตะรัม พิแร แรบาเรอา ||  มนัมุค กะเจ กริูอาร ตินีห์ เน่ห์โจ ดรักา้ห์ ห่าเรอา ||  คุรมะตี สบดั ซูร แฮ กาม กโรถ ยนีิห์ 
มาเรอา ||  สจัแจ อนัดรั แม่ฮลั สบดั สวาเรอา           ||  เซ ปะกตั ตุตถฺ ป่าวเด สจัแจ นาย เปอาเรอา ||  สตัคุร เซวนั 
อาปณา ตินาห์ วโิทห์ ฮอ วาเรอา ||๕||   ศโลก ม: ๓ ||  อูนเํนาว ์อูนเํนาว ์อายอา  วรัแซ ลาย จะรี ||  นานกั ป่าแณ 
จลัแล กนัตฺ แก โซ มาเณ สดา รลี ||๑||  ม: ๓ ||  เกอา อุธ อุธ เดโคห์ บปัเรน ํเอส็ เม่แฆ หทั กิช น่าเฮ ||  เยน็ เอห์้ เมฆ 
ปะธายอา เตส็ ราโค่ห์ มนั ม่านเํฮ ||  เตส็ โน มนั วซายซี ยา โก นะดรั กเรย ์||  นานกั นดัรี บา้ห์รี ซภั กรัณ ปล่าห์ 
กเรย ์||๒||   ปอรี ||  โซ ฮรั สดา สะเรวแีอ ยสิ กะรัต นา ลาแก วาร ||  อาดาเณ อากาซ กรั คิน แม่ห์ ด่าเฮ อุซารัณฮาร ||  
อาเป   ยกตั อุปาย แก กดุรัต กเร วจีาร ||  มนัมุค อะแก เลคา มงักีแอ บฮุตี โฮแว มาร ||    
     
 คุรมุข ปัต เซ็ว เลคา นิบแร บคัเซ ซิพตั ปันด๋าร ||  โอแท หทั นา อปัแร กกู นา สุณีแอ ปุการ ||  โอแท สตัคุร เบลี 
โฮแว กั้ด เลย อนัตี วาร ||  เอนา ยนัตา โน โฮรฺ เซวา นฮี สัตคุร ศิร กรัตาร ||๖||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีฮา ยสิ โน ตู 
ปูการฺดา เตส็ โน โลแจ ซภั โกย ||  อปัณี กิรปา กรั แก วสัซี วณั ตริณ ฮเรอา โฮย ||  คุร ปัรซาดี ปาอีแอ วริะลา บูแฉ่ 
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โกย ||  แบห์เดอา อุธเดอา  เน็ต ติอ๋าอีแอ สดา สดา ซุค โฮย ||  นานกั อมัฤต สัด ฮี วรัสะดา คุรมุข เดแว ฮรั โซย ||๑||  
ม: ๓ ||  กลัมลั โฮอี เมดะนี อรัดาส กเร เลว็ ลาย ||  สจัแจ สุเณอา กนั เด ต่ีรัก เดแว แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  อินดฺแร โน 
พรุมายอา วธุา แช่ห์บรั ลาย ||  อนั ตัน๋ อุปแย บโฮ่ กะหน่า กีมตั แกฮ้ณั นา ยาย ||  นานกั นาม สล่าห์ ตู ซภันา ยอีา 
เดดา ริยกั ซมับาเฮ ||  เยต็ คาแถ่ ซุค อูปแย เพร็ ดูค นา ลาแก อาย  ||๒||   ปอรี ||  ฮรั ญีโอ สจัจา สัจ ตู สจัเจ แล่ห์ 
มิลาย ||  ดูแย ดูย ีตะรัพ แฮ กรู มิแล นา มิเลอา ยาย ||  อาเป   โยร วโิชริแอ อาเป   กดุรัต เดย ์ดิคาย ||  โม่ห์ โศก 
วโิยก แฮ ปูรัน ลิเคอา กมาย ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก โย ฮรั จรัณี รเฮ่ เลว็ ลาย ||  เยว็ ยลั แม่ห์ กมลั อะลิปตฺ แฮ แอซี   
บณตั บณาย ||  เซ ซุคีเอ สดา โซ่ห์เณ ยนิห์ วโิจห์ อาป กวาย ||  เตน็ห์ โศก วิโยก กะเด นฮี โย ฮรั แก องักฺ สมาย ||๗||   
ศโลก ม: ๓ ||  นานกั โซ ซาล่าฮีแอ ยสิ วสั ซภั กิช โฮย ||  ติแซ สะเรโวห์ ปราณีโฮ เตส็ เบน็ อวรฺั นา โกย ||  คุรมุข 
ฮรั ปรัภ มนั วสัแซ ตาน ํสดา สดา ซุค โฮย ||  แซ่ห์ซา มูล นา โฮวยั ซภั จินตา วโิจห์ ยาย ||  โย กิช โฮย โซ แซ่ห์เย  
โฮย แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||  สจัจา ซาฮิบ มนั วสัแซ ตาน ํมนั จินเดอา พลั ปาย ||  นานกั เตน็ กา อาเคอา อาป สุเณ เย 
เลยอนั ปันแน ปาย ||๑||  ม: ๓ ||  อมัฤต สดา วรัสะดา บูฉัน่ บูฉัณ่ฮาร ||  คุรมุข ยนีิห์ บุเฉ่อา ฮรั อมัฤต รเคอา อุร ต๋าร 
||  ฮรั อมัฤต ปีแวห์่ สดา รังค ์ราเต ห่อแม ตริสนา มาร ||  อมัฤต ฮรั กา นาม แฮ วรัแซ กิรปา ต๋าร ||  นานกั คุรมุข 
นดัรี อายอา  ฮรั อาตมั ราม มุราร ||๒||     
     
 ปอรี ||  อตุล เกว็ โตลีแอ เวณ็ โตเล ปายอา นา ยาย ||  คุร แก สบดั วจีารีแอ คุณ แม่ห์ รแฮ่ สมาย ||  อปัณา อาป อาป 
โตลฺซี อาเป   มิแล มิลาย ||  เตส็ กี กีมตั นา ปแว แกห์้ณา กิชู นา ยาย ||  ฮอ บลัฮารี คุร อาปเณ     เยน็ สจัจี บูจฉฺ ดิตี 
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บุฉ่าย ||  ยกตั มุแซ อมัฤต ลุทีแอ มนัมุค บูจฉฺ นา ปาย ||  เวณ็ นาแว นาล นา จลัซี ยาซี ยนมั กวาย ||  คุรมะตี ยาเก 
ตินีห์ กัร๋ รเคอา ดูตา กา กิช นา วซาย ||๘||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีฮา นา บิลลาย นา ตรัซาย เอห์้ มนั คซมั กา หุกมั มนั 
||  นานกั หุกมั มนัเนแอ เตค็ อุตแร จะเเร เจากลั วนั ||๑||  ม: ๓ ||  บาบีฮา ยลั แม่ห์ เตรา วาส แฮ ยลั ฮี ม่าเฮ พิร่าเฮ ||  
ยลั กี ซาร นา ยาณฮี ตาน ํตูน ํกกูณั ป้าเฮ ||  ยลั ทลั จะโฮ่ ดิส วรัสะดา คาลี โก เทา น่าเฮ ||  เอแต ยลั วรัสะแด เตค็ 
มแร่ห์ ปาก ตินา เก น่าเฮ ||  นานกั คุรมุข เตน็ โซ่ฉ่ี ปอี ยนิ วสัเซอา มนั ม่าเฮ ||๒||   ปอรี ||  นาท ยตี เซ็ถ ปีร กิแน 
อนัตฺ นา ปายอา ||  คุรมุข นาม ติอ๋าย ตุแฉ่ สมายอา ||  ยกุ ฉะตีห์ กบุาร เตส็ ฮี ป่ายอา ||  ยลา บิมบฺ อสัราล ติแน 
วรัตายอา ||  นีล อนีล อะกมั ซรัยตี สบายอา ||  อคนั อุปาอี  วาด ปุค เตฮายอา ||  ดุนีอา แก ศิร กาล ดูยา ป่ายอา ||  
รัคแค รคณัฮาร เยน็ สบดั บุฉ่ายอา ||๙||   ศโลก ม: ๓ ||  เอห์้ ยลั ซภั แต วรัสะดา วรัแซ ป๋าย สุผาย ||  เซ บิรคา 
ฮรีอาวเล โย คุรมุข รเฮ่ สมาย ||  นานกั นดัรี ซุค โฮย เอนา ยนัตา กา ดุค ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  ป่ินนี แรณ จมัเกอา วธุา 
แช่ห์บรั ลาย ||  เยต็ วแุธ อนั ตัน๋ บฮุต อูปแย ยาน ํสะโฮ กเร รยาย ||  เยต็ คาแถ่ มนั ตริปตีแอ ยอีาน ํยกุตั สมาย ||  
เอห์้ ตัน๋ กรัเต กา เคลฺ แฮ กะเด อาแว   กะเด ยาย ||  กิอานีอา กา ตัน๋ นาม แฮ สดั ฮี รแฮ่ สมาย ||  นานกั ยนิ โก นะดรั 
กเร ตาน ํเอห์้ ตัน๋ ปัลแล ปาย ||๒||   ปอรี ||  อาป กราเอ กเร อาป ฮอ แก เซ็ว กรี ปุการ ||  อาเป   เลคา มงักซี อาป 
กราเอ การ ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ทีแอ หุกมั กเร กาวาร ||  อาป ฉะดาเอ ฉุทีแอ อาเป   บคัซณัฮาร ||  อาเป   เวแค สุเณ 
อาป ซภัแซ เด อาถารฺ ||  ซภั แม่ห์ เอก วรัตะดา ศิร ศิร กเร บีจาร ||    
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 คุรมุข อาป วจีารีแอ ลแก สจั เปอาร ||  นานกั กิส โน อาคีแอ อาเป   เดวณัฮาร ||๑o||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีฮา เอห์้ 
ยกตั แฮ มตั โก ปะรัม ปุหลาย ||  เอห์้ บาบีฮา ปะซู แฮ เอส็ โน บูฉัณ่ น่าเฮ ||  อมัฤต ฮรั กา นาม แฮ เยต็ ปีแต เตค็ 
ยาย ||  นานกั คุรมุข ยนิห์ ปีอา เตน็ห์ บฮุร นา ลากี อาย  ||๑||  ม: ๓ ||  มลาร ซีตลั ราก แฮ ฮรั ติอ๋ายแอ ซานตฺํ โฮย ||  
ฮรั ญีโอ อปัณี กริปา กเร ตาน ํวรัแต ซภั โลย ||  วแุธ ยอีา ยกุตั โฮย ตัร่ณี โน ซีการ โฮย ||  นานกั เอห์้ ยกตั ซภั ยลั 
แฮ ยลั ฮี เต ซภั โกย ||  คุร ปัรซาดี โก วริะลา บูแฉ่ โซ ยนั มุกตั สดา โฮย ||๒||   ปอรี ||  สจัจา เวปัรวา่ห์ อิโก ตู ตะณี 
||  ตู ซภั กิช อาเป   อาป ดูเย กิส กณี ||  มาณสั กรูา กรับ สัจจี ตุตถฺ มณี ||  อาวา  กอณ รจาย อุปาอี  เมดะนี ||  สตัคุร 
เซเว อาปณา อายอา  เตส็ กณี ||  เย ห่อแม วโิจห์ ยาย ตา เกฮี้ กะณตั กณี ||  มนัมุค โม่ห์ กบุาร เยว็ ปุลา มัน่ฉฺ วณี ||  
กทัเท ปาป อซงัคฺ นาแว เอก็ กณี ||๑๑||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีฮา คสัแม กา แม่ฮลั นา ยาณฮี แม่ฮลั เดค อรัดาส ปาย ||  
อาปแณ    ป่าแณ บฮุตา โบแล่ห์ โบเลอา ทาย นา ปาย ||  คซมั วดัดา ดาตาร แฮ โย อิเช โซ พลั ปาย ||  บาบีฮา เกอา 
บปัรา ยกัแต กี เตค็ ยาย ||๑||  ม: ๓ ||  บาบีฮา ป่ินนี แรณ โบเลอา แซ่ห์เย  สจั สุผาย ||  เอห์้ ยลั เมรา ญีโอ แฮ ยลั เบน็ 
แร่ฮณั นา ยาย ||  คุร สบัดี ยลั ปาอีแอ วโิจห์ อาป กวาย ||  นานกั ยสิ เบน็ จะซา นา ยวีดี โซ สตัคุร ดีอา มิลาย ||๒||   
ปอรี ||  คนัดฺ ปะตาล อซงัคฺ แม กะณตั นา โฮอี ||  ตู กรัตา โควนิดฺ ตุตถฺ ศิรย ีตุแถ่ โกอี ||  ลคั จอราซีห์ เมดะนี ตุจฉฺ ฮี 
เต โฮอี ||  เอก็ ราเย คาน มลูก กแฮ่ กะฮาแวห์ โกอี ||  เอก็ ซ่าห์ สดาแวห์ ซนัจฺ    ตัน๋ ดูแย ปัต โคอี ||  เอก็ ดาเต เอก็ 
มงักะเต ซภันา ศิร โซอี ||  เวณ็ นาแว บายารีอา ป่ีฮาวลั โฮอี ||  กรู นิคุเท นานกา สจั กเร โซ โฮอี ||๑๒||   ศโลก ม: ๓ 
||  บาบีฮา คุณวนัตี แม่ฮลั ปายอา ออกณัวนัตี ดูรฺ ||  อนัตรั เตแร ฮรั วสัแซ คุรมุข สดา ฮยรู ||  กกู ปุการ นา โฮวยั 
นดัรี นะดรั นิฮาล ||  นานกั นาม รัตเต แซ่ห์เย  มิเล สบดั คุรู แก ก๋าล ||๑||    
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 ม: ๓ ||  บาบีฮา เบนตี กเร กรั กิรปา เดโฮ ญีอ ์ทาน ||  ยลั เบน็ เปอาส นา อูตฺแร ฉุทกั ยานเํฮ เมเร ปราน ||  ตู 
ซุคดาตา เบอนัตฺ แฮ คุณดาตา เนถาน ||  นานกั คุรมุข บคสั เลย อนัตฺ เบลี โฮย ปักหวาน ||๒||   ปอรี ||  อาเป   ยกตั 
อุปาย แก คุณ ออคุณ กเร บีจาร ||  ตแร คุณ สรับ   ยนัยาล แฮ นาม นา ตะเร เปอาร ||  คุณ โฉด ออคุณ กมาวเด 
ดรักา้ห์ โฮเอ คุอาร ||  ยแูอ ยนมั ตินี ห่าเรอา กิต อาเอ ซนัซาร ||  สจัแจ สบดั มนั มาเรอา แอห์้เน็ส นาม เปอาร ||  ยนีิ 
ปุรคี อุร ต่าเรอา สจัจา อลคั อปารฺ ||  ตู คุณดาตา นิถาน แฮ อะซี เอากะเณอาร ||  ยสิ บคัเซ โซ ปายซี คุร สับดี วจีาร 
||๑๓||   ศโลก ม: ๕ ||  ราต นา วฮิาว ีซากฺตาน ํยนิาห์ วสิแร เนา ||  ราตี ดินสั สุเฮลีอา นานกั ฮรั คุณ เกาน ํ||๑||  ม: ๕ ||  
รตนั ยเวฮรั มาณกา หะเภ มณี มะทนั ||  นานกั โย ปรัภ ป่าเณอา สจัแจ ดรั โซฮนั ||๒||   ปอรี ||  สัจจา สตัคุร เซว สจั 
สะหม่าเลอา ||  อนัตฺ คโลอา อาย  เย สตัคุร อะแก ก่าเลอา ||  โป้ห์ นา สะแก  ยมักาล สจัจา รัควาเลอา ||  คุร ซาคี 
โยต ยะกาย ดีวา บาเลอา ||  มนัมุค เวณ็ นาแว กริูอาร พิแร่ห์ เบตาเลอา ||  ปะซู มาณสั จมั ปเลเท อนัดฺโรห์ กาเลอา ||  
ซภัโภ วรัแต สจั สัจแจ สบดั นิฮาเลอา ||  นานกั นาม นิถาน แฮ ปูแร คุร เดคาเลอา ||๑๔||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีแฮ 
หุกมั ปะชาเณอา คุร แก แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  เมฆ วรัแซ ดยัอา กรั กรีู แช่ห์บรั ลาย ||  บาบีเฮ กกู ปุการ แร่ห์ กอี ซุค 
วสัเซอา มนั อาย  ||  นานกั โซ ซาล่าฮีแอ เย เดนดํา ซภันา ยอีา ริยกั สมาย ||๑||  ม: ๓ ||  จาตริก ตู นา ยาณฮี เกอา 
ตุตถฺ เวจ็ ติคา แฮ กิต ปีแต เตค็ ยาย ||  ดูแย ป๋าย ปะหรํ่าเมอา อมัฤต ยลั ปัลแล นา ปาย ||  นะดรั กเร เย อาปณี  ตาน ํ
สตัคุร มิแล สุผาย ||  นานกั สตัคุร เต อมัฤต ยลั ปายอา แซ่ห์เย  รเฮอา สมาย ||๒||   ปอรี ||  เอก็ วณั คนัดฺ แบแซ่ห์ 
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ยาย สดั นา เดวฮี ||  เอก็ ปาลา กะกรั ป๋ัน ซีตลั ยลั เฮวฮี ||  เอก็ ปะซมั จะหร่าแวห์ องัค ์แมลฺ นา โต่วฮี ||  เอก็ ยะทา 
บิกทั บิกราล กลุ กัร๋ โควฮี ||    
     
 เอก็ นะกนั พิแร่ห์ เดน็ ราต นีด นา โซวฮี ||  เอก็ อคนั ยลาแวห์ องัค ์อาป วโิกวฮี ||  เวณ็ นาแว ตนั ชาร เกอา แกห์้ 
โรวฮี ||  โซ่ฮนั คซมั ดุอาร เย สตัคุร เซวฮี ||๑๕||   ศโลก ม: ๓ ||  บาบีฮา อมัฤต เวแล โบเลอา ตาน ํดรั สุณี ปุการ ||  
เม่แฆ โน พรุมาน โฮอา วรัโซ่ห์ กิรปา ต๋าร ||  ฮอ เตน็ แก บลัฮารแณ ยนีิ สจั รเคอา อุร ต๋าร ||  นานกั นาเม ซภั 
ฮรีอาวลี คุร แก สบดั วจีาร ||๑||  ม: ๓ ||  บาบีฮา เอว็ เตรี ติคา นา อุตแร เย โซ กแร่ห์ ปุการ ||  นดัรี สตัคุร ปาอีแอ 
นดัรี อุปแย เปอาร ||  นานกั ซาฮิบ มนั วสัแซ วโิจห์ ยา่เฮ วกิาร ||๒||   ปอรี ||  เอก็ แยนี อุฉัร่ ปาย ตุโรห์ คุอายอา ||  
เตน็ มุค น่าฮี นาม นา ตีรัท หน่ายอา ||  หะที ศิร โคฮาย นา ปัด กรายอา ||  กเุจล็ รแฮ่ เดน็ ราต สบดั นา ป่ายอา ||  
เตน็ ยาต นา ปัต นา กะรัม ยนมั กวายอา ||  มนั ยแูธ เวยาต ยธูา คายอา ||  เบน็ สบัแด อาจารฺ นา กิน ฮี ปายอา ||  
คุรมุข โอองัการ สัจ สมายอา ||๑๖||   ศโลก ม: ๓ ||  ซาวณั   ซรัซี กามณี คุร สับดี วจีาร ||  นานกั สดา สุหากณี คุร แก 
เหต อปารฺ ||๑||  ม: ๓ ||  ซาวณั   ดะแฉ่ คุณ บา้ห์รี ยสิ ดูแย ป๋าย เปอาร ||  นานกั เป็ร กี ซาร นา ยาใณ ซภั ซีการ คุอาร 
||๒||   ปอรี ||  สจัจา อลคั อเป๋ว หธั นา ปะตีใย ||  เอก็ กาแวห์่ ราก ปะรีอา ราก นา ป่ีใย ||  เอก็ นจั นจั ปูแร่ห์ ตาล 
ปะกตั นา กีใย ||  เอก็ อนั นา ค่าเฮ มูรัค ตินา เกอา กีใย ||  ตริสนา โฮอี บฮุต กิแว นา ต่ีใย ||  กะรัม วแถ่ห์ แก โลอ ์
คปั มรีใย ||  ล่าฮา นาม ซนัซาร อมัฤต ปีใย ||  ฮรั ปักตี อสัเน่ห์ คุรมุข ก่ีใย ||๑๗||   ศโลก ม: ๓ ||  คุรมุข มลาร ราก โย 
กแร่ห์ เตน็ มนั ตนั ซีตลั โฮย ||  คุร สบัดี เอก ปะชาเณอา เอโก สจัจา โซย ||  มนั ตนั สจัจา สจั มนั สจัเจ สจัจี โซย ||  
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อนัดรั สจัจี ปะกตั แฮ แซ่ห์เย  ฮี ปัต โฮย ||  กลัยกุ แม่ห์ โก๋ร อนัถารฺ แฮ มนัมุค ร่าห์ นา โกย ||  เซ วดัป่ากี นานกา 
ยนิ คุรมุข ปัรกทั โฮย ||๑||  ม: ๓ ||  เอน็ดฺ วรัแซ กรั ดยัอา โลกาน ํมนั อุปแย เจา ||  ยสิ แก หุกมั เอน็ดฺ วรัสะดา เตส็ 
แก สดั บลัฮาแร เยาน ํ||    
     
 คุรมุข สบดั สะหม่าลีแอ สจัเจ เก คุณ เกา ||  นานกั นาม รัตเต ยนั นิรมะเล แซ่ห์เย  สจั สเมา ||๒||   ปอรี ||  ปูรา 
สตัคุร เซว ปูรา ปายอา ||  ปูแร กะรัม ติอ๋าย ปูรา สบดั มนั วซายอา ||  ปูแร กิอาน ติอ่าน แมลฺ จุกายอา ||  ฮรั ซรั ตีรัท 
ยาณ มนูอา นายอา ||  สบดั มแร มนั มาร ตัน๋ ยเณดี มายอา ||  ดรั สจัแจ สเจอาร สจัจา อายอา  ||  ปุช นา สะแก  โกย 
ยาน ํคสัแม ป่ายอา ||  นานกั สจั สล่าห์ ลิเคอา ปายอา ||๑๘||  ศโลก ม: ๑ ||  กลุฮาน ํเดนเํด บาวเล แลนเํด วดัเด นิลจัยฺ 
||  จูฮ้า คดั นา มาวยั เตกลั บนัแน่ห์ ฉจัยฺ ||  เดนห์ ดุอาอี เซ มแร่ห์ ยนิ โก เดน เซ ยา่เฮ ||  นานกั หุกมั นา ยาปัย กิแท 
ยาย สะมาเฮ ||  พซลั อะฮารี เอก นาม ซาวณี        สจั เนา ||  แม แม่ห์ดูด ลิคายอา คสัแม แก ดรั ยาย ||  ดุนีอา เก ดรั 
เกตฺเร เกเต อาแวห์่ ยานเํฮ ||  เกเต มงัแกห์ มงักะเต เกเต มงัค ์มงัค ์ยา่เฮ ||๑||  ม: ๑ ||  โซ มณั หสัตี กิโอ กรุ คาแว 
ปัญจ แซ ดาณา คาย ||  ดะแก พแูก เค่ห์ อุดาแว ซ่าห์ เกยแอ ปัชตาย ||  อนัถ่ี    พกู โมอี เดวานี ||  คซมั มิที เพร็ ป่านี ||  
อตัถฺ กลุฮ่า จิรี กา จุกณั แกณ จะรี บิลลาย ||  คสัแม ป่าแว โอฮ้า   จงักี เย กเร คุดาย คุดาย ||  สกัตา   ซีห์ มาเร แซ 
มิเรอา ซภั ปิแช แป คาย ||  โฮย สตาณา กแุร นา มาแว ซ่าห์ เกยแอ ปัชตาย ||  อนัถ่า กิส โน บุก สุณาแว  ||  คสัแม 
มูล นา ป่าแว ||  อกั เซ็ว ปรีต กเร อกั ติดา อกั ดาลี แบห์้ คาย ||  คสัแม ป่าแว โอโ้ฮ จงักา เย กเร คุดาย คุดาย ||  นานกั 
ดุนีอา จาร ดิห่าเร ซุค กีแต ดุค โฮอี ||  กลา วาเล แฮน กะเณเร ฉดั นา สะแก  โกอี ||  มกัคี มิธแธ มรัณา ||  ยนิ ตู 



1363 

รัคแคห์ เตน็ เนร นา อาแว   เตน็ ป๋อ ซากรั ตรัณา ||๒||  ปอรี ||  อะกมั อะโกจรั ตู ตะณี สจัจา อลคั อปารฺ ||  ตู ดาตา 
ซภั มงักะเต อิโก เดวณัฮาร ||  ยนีิ เซเวอา ตินี ซุค ปายอา คุรมะตี วจีาร ||  อิกนา โน ตุตถฺ เอแว ป่าวดา มายอา นาล 
เปอาร ||  คุร แก สบดั สล่าฮีแอ อนัตรั เปรม เปอาร ||  เวณ็ ปรีตี ปะกตั นา โฮวยั เวณ็ สตัคุร นา ลแก เปอาร ||  ตู 
ปรัภ ซภั ตุตถฺ เซวเด เอก็ ด่าดี กเร ปุการ ||  เดห์้ ดาน ซนัโตคีอา สจัจา นาม มิแล อาถารฺ ||๑๙||    
     
 ศโลก ม: ๑ ||  ราตี กาล กะแท เดน็ กาล ||  ฉิแย กายอา โฮย ปราล ||  วรัตณั วรัเตอา สรับ   ยนัยาล ||  ปุเลอา จุก 
เกยอา ตปั ตาล ||  อนัถ่า จกัคฺ จกัคฺ ปัยอา เจ่ร ||  ปิแช โรแวห์่ ลิอาแวห์่ เพร ||  เบน็ บูเฉ่ กิช ซู่แฉ่ น่าฮี ||  โมยอา โร่ห์ 
โรเด มรั ยานฮีํ ||  นานกั คสัแม เอแว ป่าแว ||  เซอี โมย เยน็ จิต นา อาแว   ||๑||  ม: ๑ ||  โมอา เปอาร ปรีต โมอี โมอา 
แวรฺ วาดี ||  วนั เกยอา รูป วณิเซอา ดุคี เดห์้ รุลี ||  กิโทห์ อายอา  แกห์้ เกยอา เกห์้ นา ซีโอ เกห์้ ซี ||  มนั มุค กลา 
โกอีอา กีตา เจา รลี ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ ศิร คุร ปัต ปาที ||๒||  ปอรี ||  อมัฤต นาม สดา ซุคดาตา อนัเต โฮย 
สคาอี ||  บาจฉฺ คุรู ยกตั บอรานา นาแว ซาร นา ปาอี ||  สัตคุร เซแวห์่ เซ ปัรวาณ ยนิห์ โยตี โยต มิลาอี ||  โซ ซาฮิบ 
โซ เซวกั เตฮ้า ยสิ ป่าณา มนั วซาอี ||  อาปแณ    ป่าแณ กโฮ่ เกน็ ซุค ปายอา อนัถ่า อั้นถฺ กมาอี ||  บิเคอา กะเด ฮี 
รัจแย น่าฮี มูรัค ปุค นา ยาอี ||  ดูแย ซภั โก ลกั วกิตุา เบน็ สตัคุร บูจฉฺ นา ปาอี ||  สตัคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ ยสิ โน 
กิรปา กเร รยาอี ||๒o||  ศโลก ม: ๑ ||  สรัม ตะรัม โดย นานกา เย ตัน๋ ปัลแล ปาย ||  โซ ตัน๋ มิตรึ นา กา้นดีํแอ เยต็ ศิร 
โจทาน ํคาย ||  ยนิ แก ปัลแล ตัน๋ วสัแซ เตน็ กา เนา พะกีร ||  ยนิห์ แก ฮิรแด ตู วแซ่ห์ เต นรั คุณี กะฮีร ||๑||  ม: ๑ ||  
ดุคี ดุนี สเฮรีแอ ยาย ตา ลแกห์ ดุค ||  นานกั สจัเจ นาม เบน็ กิแซ นา ลที ปุค ||  รูปี ปุค นา อุตแร ยาน ํเดคาน ํตาน ํ
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ปุค ||  เยเต รัส สะรีร เก เตเต ลแกห์ ดุค ||๒||  ม: ๑ ||  อนัถ่ี    กมัมี อั้นถฺ มนั มนั อนัแถ่ ตนั อั้นถฺ ||  จิกกรั ลายแอ 
เกอา ทีแอ ยาน ํตุแท ปะทรั บนัถฺ ||  บนัถฺ ตุทา เบรี นฮี นา ตุลฮา นา หาท ||  นานกั สจัเจ นาม เวณ็ เกเต ดุเบ ซาท 
||๓||  ม: ๑ ||  ลคั มณั โซยนา ลคั มณั รุปา ลคั ซาฮา ศิร ซ่าห์ ||  ลคั ลสักรั ลคั วาเย เนเย ลคี โก่รี ปาตซ่าห์ ||  ยแิท 
ซาเอร็ ลัง่ฆะณา อคนั ปาณี อสัค่าห์ ||  กนัถ่ี ดิส นา อาวยั ต๋าฮี ปแว กะฮ่าห์ ||  นานกั โอแท ยาณีแอห์ ซ่าห์ เกอี 
ปาตซ่าห์ ||๔||  ปอรี ||  อิกนา กะลี ยนัยรี บนัดฺ รบาณีแอ ||  บเถ่ ฉุแทห์ สจั สจั ปะชาณีแอ ||    
     
 ลิเคอา ปัลแล ปาย โซ สัจ ยาณีแอ ||  หุกมี  โฮย นิเบร เกยอา ยาณีแอ ||  ป่อยลั ตารัณฮาร สบดั ปะชาณีแอ ||  โจร 
ยาร ยอูาร ปีเร ก่าณีแอ ||  นินดกั ลายตะบาร มิเล ฮรัห์วาณีแอ ||  คุรมุข สจั สมาย โซ ดรักา้ห์ ยาณีแอ ||๒๑||   ศโลก 
ม: ๒ ||  เนา พะกีแร ปาตซ่าห์ มูรัค ปันดิต เนา ||  อนัเถ่ กา เนา ปารฺคู เอแว กเร กเุอา ||  อิลตั กา เนา จอถะรี กรีู ปูเร 
เทา ||  นานกั คุรมุข ยาณีแอ กลั กา เอห์้ นิเอา ||๑||   ม: ๑ ||  ฮรัณาน ํบายาน ํแต ซิกดาราน ํ        เอนาห์ ปเรอา เนา ||  
พานถ่ีํ ลกี ยาต พฮาเอน็ อะแก น่าฮี เทา ||  โซ ปเรอา โซ ปันดิต บีนา ยนีิห์ กมาณา เนา ||  แป้ห์โล เด ยรั อนัดรั ยาํแม 
ตา อุปัร โฮแว เชาน ํ||  ราเย ซ่ีห์       มุกดมั กเุต ||  ยาย ยะกายอนัห์ แบเธ สุเต ||  จากรั แน่ห์ดา ปาเอน็ห์ เก๋า ||  รัต 
เป็ต กเุตโฮ จทั ยาโฮ ||  ยแิท ยอีาน ํโฮซี ซาร ||  นกักี วดัฎี ลายตะบาร ||๒||  ปอรี ||  อาป อุปาเอ เมดะนี อาเป   กรัดา 
ซาร ||  แป๋ เบน็ ปะรัม นา กะทีแอ นาม นา ลแก เปอาร ||  สตัคุร เต ป๋อ อูปแย ปาอีแอ โมค ดุอาร ||  แป๋ เต แซ่ฮจัยฺ 
ปาอีแอ เมล็ โยตี โยต อปารฺ ||  แป๋ เต แป่ยลั ลัง่ฆีอา คุรมะตี วจีาร ||  แป๋ เต นิรภอ ปาอีแอ ยสิ ดา อนัตฺ นา ปาราวาร 
||  มนัมุค แป๋ กี ซาร นา ยาณนีห์ ตริสนา ยลัเต กแร่ห์ ปุการ ||  นานกั นาแว ฮี เต ซุค ปายอา คุรมะตี อุร ต๋าร ||๒๒||  
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ศโลก ม: ๑ ||  รูแป กาแม โดสฺตี ปุกแค ซาแด กั้นดฺ ||  ลแบ มาแล กุ๋ล เมล็ มิจลั อูน้แํฆ ซอร ปลงัข ์||  ป๋อนแํก โกป 
คุอาร โฮย พะกรั ปิเท อั้นถฺ ||  จุแป จงักา นานกา เวณ็ นาแว โม่ห์ กั้นถฺ ||๑||  ม: ๑ ||  ราจยฺ มาล รูป ยาต โยบนั ปันเย 
ธกั ||  เอนี    ธกักี ญกั ธกัเกอา กิแน นา รัคคี ลจัยฺ ||  เอนา ธกักนัห์ ธกั เซ เย คุร กี แปรี ป้าเฮ ||  นานกั กรัมา บา้ห์เร 
โฮรฺ เกเต มุเธ ยา่เฮ ||๒||  ปอรี ||  ปเรอา เลเคดาร เลคา มงักีแอ ||  เวณ็ นาแว กริูอาร ออคา ตงักีแอ ||  ออฆทั รุเถ่ ร่าห์ 
กะลีอาน ํโรกีอาน ํ||  สจัจา เวปัรวา่ห์ สบดั ซนัโตคีอาน ํ||  แกฮ้รั กะภีรฺ อท่าห์ หาท นา ลภัอี ||  มุเฮ โม่ห์ โจทา คาโฮ 
เวณ็ คุร โกย นา ฉุทซี ||  ปัต เซตี กัร๋ ยาโฮ นาม วคาณีแอ ||  หุกมี  ซ่าห์ กิร่าห์ เดนดํา ยาณีแอ ||๒๓||    
     
 ศโลก ม: ๑ ||  ปอแณ ปาณี อคันี ญีโอ เตน็ เกอา คุซีอา เกอา ปีร ||  ตัร่ตี ปาตาลี อากาซี เอก็ ดรั แร่ฮนั วยรฺี ||  อิกนา 
วดัดี อารยา เอก็ มรั โฮเอ ยะฮีร ||  เอก็ เด ค่าเฮ นิคุแท น่าฮี เอก็ สดา พิแร่ห์ พะกีร ||  หุกมี  ซาเย หุกมี  ด่าเฮ เอก 
จะเซ แม่ห์ ลคั ||  ซภั โก นะแท นเทอา บคัเซ โตเร นทั ||  วรันา เจห์้นา บา้ห์รา เลเค บาจฉฺ อลคั ||  เกว็ กะทีแอ เกว็ 
อาคีแอ ยาแป สจัโจ สจั ||  กรัณา กทันา การ ซภั นานกั อาป อกทั ||  อกทั กี กะทา สุเณย ์||  เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ กิอาน สดา 
ซุค โฮย ||๑||  ม: ๑ ||  อยรั ยแร ตา นอ กุล บนัถฺ ||  ปูแย ปราณ โฮแว เทร็ กั้นถฺ ||  กะฮาน ํเต อายอา  กะฮาน ํเอห์้ ยาณ 
||  ยวีตั มรัต รแฮ่ ปัรวาณ ||  หุกแม บูแฉ่ ตตั ปะชาแณ ||  เอห์้ ปัรสาด คุรู เต ยาแณ ||  โฮนดํา พรีอกั นานกั ยาณ ||  นา 
ฮอ นา แม ยนีู ปาณ ||๒||  ปอรี ||  ปะรีห์แอ นาม ซาล่าห์ โฮรฺ บุตถ่ี มิเทอา ||  เบน็ สจัเจ วาปาร ยนมั บิรเทอา ||  อนัตฺ 
นา ปาราวาร นา กิน ฮี ปายอา ||  ซภั ญกั กรับ กบุาร เตน็ สจั นา ป่ายอา ||  จลัเล นาม วซิาร ตาวณั ตะเตอา ||  บลัดี 
อนัดรั เตลฺ ดุบิถา กะเตอา ||  อายอา  อุธี เคลฺ พิแร อุวตัเตอา ||  นานกั สจัแจ เมล สจัแจ รัตเตอา ||๒๔||  ศโลก ม: ๑ ||  
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แป้ห์ลาน ํมาโซ่ห์ นิมเมอา มาแซ อนัดรั วาส ||  ญีโอ ปาย มาส โม่ห์ มิเลอา หดั จมั ตนั มาส ||  มาโซ่ห์ บา้ฮรั 
กั้ดเดอา มมัมา มาส กิราส ||  โม่ห์ มาแซ กา ยีภ่ มาแซ กี มาแซ อนัดรั ซาส ||  วดัดา โฮอา วอีาเฮอา กัร๋ แล อายอา  
มาส ||  มาโซ่ห์ ฮี มาส อูปแย มาโซ่ห์ ซภัโภ ซาก ||  สตัคุร มิเลแอ หุกมั บุฉ่ีแอ ตาน ํโก อาแว   ราส ||  อาป ฉุเท 
แน่ห์ ชูทีแอ นานกั บจนั บิณาส ||๑||  ม: ๑ ||  มาส มาส กรั มูรัค จกัเร กิอาน คิอ๋าน นฮี ยาแณ ||  กอณ มาส กอณ ซาก 
กะห่าแว กิส แม่ห์ ปาป สมาเณ ||  แกนดํา มาร โฮม ญกั กีเอ เดวเตอา กี บาเณ ||  มาส โฉด แบส นกั ปักแรห์ ราตี 
มาณสั คาเณ ||  พรั กรั โลกาน ํโน ดิคลาแวห์ กิอาน คิอ๋าน นฮี ซู่แฉ่ ||  นานกั อนัเถ่ เซ็ว เกอา กะฮีแอ กะแฮ นา 
กะเฮอา บูแฉ่ ||  อนัถ่า โซย เย อั้นถฺ กมาแว เตส็ ริแด เซ โลจนั น่าฮี ||  มาต ปิตา กี รักตฺ นิปันเน มชัชี มาส นา คานฮีํ 
||    
     
 อิสตรี ปุราแค ยาน ํเน็ส เมลา โอแท มนัถฺ กมาฮี ||  มาโซ่ห์ นิมเม มาโซ่ห์ ยาํเม ฮมั มาแซ เก ป่านเด ||  กิอาน คิอ๋าน 
กชั ซู่แฉ่ น่าฮี จตุร กะห่าแว ปานเํด ||  บา้ฮรั กา มาส มนัดา สุอามี กัร๋ กา มาส จงัเกรา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั มาโซ่ห์ โฮเอ 
ยเีอ เลยอา วาเซรา ||  อะปัค ปะแคห์ ปัค ตจัยฺ โชแดห์ อั้นถฺ คุรู ยนิ เกรา ||  มาโซ่ห์ นิมเม มาโซ่ห์ ยาํเม ฮมั มาแซ เก 
ป่านเด ||  กิอาน คิอ๋าน กชั ซู่แฉ่ น่าฮี จตุร กะห่าแว ปานเํด ||  มาส ปุราณี มาส กะเตบี จะโฮ่ ยกุ มาส กมาณา ||  ยจัยฺ 
กาจยฺ วอิา้ห์ สุห่าแว โอแท มาส สมาณา ||  อิสตรี ปุรัค นิปแยห์ มาโซ่ห์ ปาตซ่าห์ สุลตานาน ํ||  เย โอย ดิแซห์ นรัก 
ยานเํด ตาน ํอุนห์  กา ดาน นา แลณา ||  เดนดํา นรัก สุรัก แลเด เดโคห์ เอห์้ ติงาณา ||  อาป นา บูแฉ่ โลก บุฉ่าเอ 
ปานเํด คะรา เซอาณา ||  ปานเํด ตู ยาแณ ฮี น่าฮี กิโทห์ มาส อุปันนา  ||  โตยโอห์ อนั กมาด กะปาฮาน ํโตยโอห์ 
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ตริภวณั กนันา ||  โตอา อาแค ฮอ บโฮ่ เบถ็ หะชา โตแอ บฮุต บิการา ||  เอเต รัส โฉด โฮแว ซนัเนอาซี นานกั กะแฮ 
วจิารา ||๒||  ปอรี ||  ฮอ เกอา อาคา เอก็ ยีภ่ เตรา อนัตฺ นา กิน ฮี ปายอา ||  สจัจา สบดั วจีาร เซ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สมายอา 
||  เอก็ ปักวา เวส กรั ป่ัรมะเด เวณ็ สตัคุร กิแน นา ปายอา ||  เดส ดิซนัตรั เป๋าว ์ทกัเก ตุตถฺ อนัดรั อาป ลุกายอา ||  คุร 
กา สบดั ระตนั แฮ กรั จานณั อาป ดิคายอา ||  อาปณา อาป ปะชาเณอา คุรมะตี สจั สมายอา ||  อาวา  กอณ บยารีอา 
บายาร ยนีิ รจายอา ||  เอก็ เทร็ สจัจา ซาล่าห์ณา  ยนิ มนั สจัจา ป่ายอา ||๒๕||  ศโลก ม: ๑ ||  นานกั มายอา กะรัม 
บิรัค พลั อมัฤต พลั เวส็ ||  ซภั การัณ กรัตา กเร ยสิ ควาเล เตส็ ||๑||   ม: ๒ ||  นานกั ดุนีอา กีอาน ํวเดอาอีอาน ํอะกี 
เซตี ยาล ||  เอนี    ยลีอี นาม วซิาเรอา เอก็ นา จลีอา นาล ||๒||   ปอรี ||  ศิร ศิร โฮย นิเบร หุกมั จลายอา ||  เตแร หทั 
นิเบร ตูแฮ มนั ป่ายอา ||  กาล จลาเอ บนั โกย นา รัคซี ||  ยรั ยรัวาณา กนัห์ จเรอา นจัซี ||  สตัคุร โบฮิท เบร สจัจา 
รัคซี ||  อคนั ปะแค ปัรฮาร อนัเดน็ ปัคซี ||  พาทา จุแก โจก หุกมี  ฉุทซี ||  กรัตา กเร โซ โหก กรู นิคุทซี ||๒๖||    
     
 ศโลก ม: ๑ ||  กัร๋ แม่ห์ กัร๋ เดคาย เดย ์โซ สตัคุร ปุรัค สุยาณ ||  ปันจฺ สบดั ตุ่นการ ตุ๋น แตห์้ บาแย สบดั นีซาณ ||  
ดีป โลอ ์ปาตาล แตห์้ คนัดฺ มนัดลั แฮราน ||  ตารฺ โก๋ร บายนิตรึ แตห์้ สาจ ตะคตั สุลตาน ||  ซุคมนั แก กัร๋ ราก ซุน 
ซุน มนัดลั เลว็ ลาย ||  อกทั กะทา บีจารีแอ มนัซา มแน่ห์ สมาย ||  อุลทั กมลั อมัฤต ปะเรอา เอห์้ มนั กะแตห์ นา 
ยาย ||  อะยปัปา ยาป นา วสีแร อาด ยกุาด สมาย ||  ซภั ซะคีอา ปันเจ มิเล คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาส ||  สบดั โคจยฺ เอห์้ กัร๋ 
ลแฮ่ นานกั ตา กา ดาส ||๑||  ม: ๑ ||  เจล็เมล็ บิสอารฺ ดุนีอา พานี ||  กาลูบ อกลั มนั โกรฺ นา มานี ||  มนั กมีน กมัตรีน 
ตู ดรีเอา คุดายอา ||  เอก จีจยฺ มุแฉ่ห์ เดห์้ อวรั แยฮรั จีจยฺ นา ป่ายอา ||  ปุราบ คาม กแูย หิกมตั คุดายอา ||  มนั ตุอานา 
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ตู กดุรัตี อายอา  ||  สกั นานกั ดีบาน มสัตานา เน็ต จะเเร สวายอา ||  อาตมั ดุนีอา คุนกั นาม คุดายอา ||๒||   ปอรี นว ี
ม: ๕ ||  ซภัโภ วรัแต จลตั จลตั วคาเณอา ||  ปารบรัมห์ ปัรเมซรั คุรมุข ยาเณอา ||  ลเท ซภั วกิาร สบดั นีซาเณอา ||  
ซาถู่   ซงัค ์อุถาร เป๋ย นิกาเณอา ||  ซิมมรั ซิมมรั ดาตาร ซภั รังค ์มาเณอา ||  ปัรกทั เป่ยอา ซนัซาร เมฮรั ชาวาเณอา ||  
อาเป   บคสั มิลาเอ สดั กรุบาเณอา ||  นานกั เลย มิลาย คสัแม ป่าเณอา ||๒๗||   ศโลก ม: ๑ ||  ตัน๋ โซ กากดั กะลมั 
ตัน๋ ตัน๋ ป่านดา ตัน๋ มสั ||  ตัน๋ เลคารี นานกา เยน็ นาม ลิคายอา สจั ||๑||  ม: ๑ ||  อาเป   ปะที กะลมั อาป อุปัร เลค เป๋ 
ตูน ํ||  เอโก กะฮีแอ นานกา ดูยา กาเฮ ก ู||๒||  ปอรี ||  ตูน ํอาเป   อาป วรัตะดา อาป บณตั บณาอี ||  ตุตถฺ เบน็ ดูยา โก 
นฮี ตู รเฮอา สมาอี ||  เตรี กตั เมต็ ตูแฮ ยาณดา ตุตถฺ กีมตั ปาอี ||  ตู อลคั อะโกจรั อกมั แฮ คุรมตั ดิคาอี ||  อนัตรั 
อเกอาน ดุค ปะรัม แฮ คุร กิอาน กวาอี ||  ยสิ กริปา กแร่ห์ เตส็ เมล แล่ห์ โซ นาม ติอ๋าอี ||  ตู กรัตา ปุรัค อะกมั แฮ 
รเวอา ซภั ธาอี ||  เยต็ ตู ลาเอห์้ สเจอา เตต็ โก ลแก นานกั คุณ กาอี ||๒๘||๑||  ซุถ ||     
     
 ราก มลาร บาณี ปะกตั นามเดว ญีโอ กี ||  เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 เซวเีล โคปาล ราย อะกลุ นิรันยนั ||  ปะกตั ดาน ดีแย ยาแจห์ ซนัตฺ ยนั ||๑|| รเฮา ||  ยาน ํแจ กัร๋ เดก็ ดิแซ สะรายจา 
แบกนุธฺ ปะหวนั จิตรึซาลา สปัต โลก ซามาน ปูรีอะเล ||  ยาน ํแจ กัร๋ ลชัมี กุอารี จนัดฺ ซูรัจยฺ ดีวเร กอตกั กาล บปัรา 
โกทวาล โซ กะรา ศิรี ||  โซ แอซา      รายา ศิรี  นรัหะรี ||๑||  ยาน ํแจ กัร๋ กลุาล บรัมห์มา จตุร มุค ดานวํรา เยน็ บิสวฺ 
ซนัซาร ราจีเล ||  ยาน ํแก กัร๋ อีซรั บาวลา ยกตั คุรู ตตั ซารฺคา กิอาน ป่าคีเล ||  ปาป ปุน ยาน ํแจ ดานกีํอา ดุอาแร 
จิตรึ กปัุต เลคีอา ||  ตะรัม ราย ปัรลี ปรัตฮาร ||  โซ แอซา      รายา ศิรี  โคปาล ||๒||  ยาน ํแจ กัร๋ กณั กนัถะรับ ริคี 
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บปัเร ด่าดีอา กาวนัตฺ อาแช ||  สรับ   ซาสตรึ บโฮ่ รูปีอา อนักรูอา อาคารา    มนัดฺลีก โบลฺ โบแล่ห์ กาเช ||  จอร ดู๋ล 
ยาน ํแจ แฮ ปวณั ||  เจรี สะกตั ยตี เล ปะหวณั ||  อนัดฺ ทูก ยา แจ ปัสมะตี ||  โซ แอซา      รายา ตริภวณั ปตี ||๓||  ยาน ํ
แจ กัร๋ กรูมา ปาล แซ่ซรั พนี บาสกั เซจยฺ วาลูอา ||  อะธาราห์ ป๋ารฺ บนาสปตี มาลณี ชินแว กโรรี เมฆ มาลา 
ปาณีฮารีอา ||  นคั ประเซว ยา แจ สุรสะรี ||  สปัต สมุนดฺ ยาน ํแจ กัร่ทะลี ||  เอเต ญีอ ์ยาน ํแจ วรัตะณี ||  โซ แอซา      
รายา ตริภวณั ตะณี ||๔||  ยาน ํแจ กัร๋ นิกทั วรัตี อรัยนั ตะหรู่ ประห์ลาด อมับรีก นารัด เนแย เซ็ถ บุตถฺ กณั กนัถะรับ 
บานแว เฮลา ||  เอเต ญีอ ์ยาน ํแจ แฮ กะรี ||  สรับ   เบอาเป็ก อนัตรั ฮรี ||  ปรัณแว นามเดว็ ตาน ํจี อาณ ||  สกลั 
ปะกตั ยา แจ นีซาณ ||๕||๑||  มลาร ||  โม โก ตูน ํนา บิซาร ตู นา บิซาร ||  ตู นา บิซาเร รามยัอา ||๑|| รเฮา ||  อาลาวนัตี 
เอห์้ ปะหราํ โย แฮ มุจฉฺ อูปัร ซภั โกปิลา ||  ซูด ซูด กรั มาร อุธายโอ กฮ่า กะโร บาป บีธลา ||๑||  มูเอ ฮูเอ โย มุกตั 
เดหุเก มุกตั นา ยาแน โกยลา ||  เอ ปันดีอา โม โก เดด้ แกฮ้ตั เตรี แปจยฺ ปิชอนดีํ โฮยลา ||๒||  ตู โย ดยัอาล กริปาล 
กะฮีอตั แฮน ํอตัถุจยฺ เป่ยโอ อปารฺลา ||  เพร ดีอา เดหุรา นาเม โก ปันดีอนั โก ปิชวารฺลา ||๓||๒||     
     
   
 มลาร บาณี ปะกตั รวดิาส ญี กี      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นากรั ยนาน ํเมรี ยาต บิเคอาตฺ จมัมารัง ||  ริแด ราม โคบินดฺ กนุ ซารัง     ||๑|| รเฮา ||  สุรสะรี สลลั กริต บารนี เร 
ซนัตฺ ยนั กะรัต นฮี ปานงั ||  สุรา อปัวติรึ นตั อวรั ยลั เร สุรสะรี มิลตั แน่ห์ โฮย อานงั ||๑||  ตรั ตารฺ อปัวติรึ กรั 
มานีแอ เร แยเซ กากรา กะรัต บีจารัง ||  ปะกตั ป่ากอต ลิคีแอ เตห์้ อูปเร ปูยแีอ กรั นมสัการัง ||๒||  เมรี ยาต กทุ 
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บานฎํลา โด๋ร โด่วนัตา นิแตห์ บานารซี อาส ปาซา ||  อบั บิปรึ ปัรถาน เตห์้ กแร่ห์ ดนัดอต เตเร นาม ซรัณาย 
รวดิาส ดาซา ||๓||๑||  มลาร ||  ฮรั ยปัต เตอู ยนา ปะดมั เกาลาส ปัต ตาส ซมั  ตุล นฮี อาน โกอู ||  เอก ฮี เอก อเนก  
โฮย บิสทฺเรโอ อาน เร อาน ป่ัรปูร โซอู || รเฮา ||  ยา แก ปากวตั เลคีแอ อวรฺั นฮี เปคีแอ ตาส กี ยาต อาโชปฺ  ชีปา ||  
เบอาส แม่ห์ เลคีแอ สนกั แม่ห์ เปคีแอ นาม กี นามนา สปัต ดีปา ||๑||  ยา แก อีด บกาเฮ กลุ กอู เร บตัถฺ กแร่ห์ 
มานีแอห์ เซค สฮีด ปีรา ||  ยา แก บาป แวซี กรี ปูต แอซี   สะรี เตฮู เร โลก ปัรซิถ กะบีรา ||๒||  ยา เก กทุาํบฺ เก เดด้ 
ซภั โด๋ร โด่วนัตฺ พิแร่ห์ อจัโยห์ บนันารซี อาส ปาซา ||  อาจารฺ    แซ่ฮตั บิปรึ กแร่ห์ ดนัดอต เตน็ ตะแน รวดิาส 
ดาซาน ดาซา ||๓||๒||    
 มลาร      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มิลตั เปอาโร ปราน นาท กวนั ปะกตั เต ||  ซ่าถซงัคตั ปาอี ปะรัม กะเต || รเฮา ||  แมเล กปัเร กฮ่า โล โต่โว ||  
อาแวกี นีด กฮ่า ลกั โซโว ||๑||  โยอี โยอี โยเรโอ โซอี โซอี พาเทโอ ||  จู่แธ บนจัยฺ อุธ ฮี กอี ห่าเทโอ ||๒||  กโฮ่ 
รวดิาส เป่ยโอ ยบั เลโค ||  โยอี โยอี กีโน โซอี โซอี เดเคโอ ||๓||๑||๓||     
     
 ราก กานรา จอปะเด แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑   
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 เมรา มนั ซ่าถ ยนาน ํเมล็ ฮเรอา ||  ฮอ บลั บลั บลั บลั ซ่าถ ยนาน ํโก เมล็ ซงัคตั ปารฺ อุตเรอา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ฮรั 
กริปา กแร่ห์ ปรัภ อปันี ฮมั ซ่าถ ยนาน ํปัก ปะเรอา ||  ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ ยนิ ฮรั ปรัภ ยาเนอา เมล็ ซาถู่   ปะติต อุถะเรอา 
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||๑||  มนูอา จลัแล จลัแล บโฮ่ บโฮ่ เบถ็ เมล็ ซาถู่   วสักตั กเรอา ||  เยว็น ํยลั ตนัตฺ ปซาเรโอ บะถกั กรัส มีนา วสักตั 
คเรอา ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ ซนัตฺ ป๋ัล นีเก เมล็ ซนัตฺ ยนา มลั ลฮีอา ||  ห่อแม ดุรัต เกยอา ซภั นีกรั เยว็ ซาบุน กาปัร 
กเรอา ||๓||  มสัตกั ลิลาท ลิเคอา ตุ๋ร ธากรุ คุร สตัคุร จรัน อุร ตะเรอา ||  ซภั ดาลดั ดูค ป๋ันยฺ ปรัภ ปายอา ยนั นานกั 
นาม อุถะเรอา ||๔||๑||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  เมรา มนั ซนัตฺ ยนา ปัก เรน ||  ฮรั ฮรั กะทา สุนี เมล็ ซงัคตั มนั โกรา ฮรั 
รังค ์เป๋น ||๑|| รเฮา ||  ฮมั อะเจต็   อเจต นา ยาแน่ห์ กตั เมต็ คุร กีเอ สุจิต จิเตน ||  ปรัภ ดีน ดยัอาล กีโอ องักีกริต มนั 
ฮรั ฮรั นาม ยเปน ||๑||  ฮรั เก ซนัตฺ มิแล่ห์ มนั ปรีตมั กทั เดโว ฮีอรา เตน ||  ฮรั เก ซนัตฺ มิเล ฮรั มิเลอา ฮมั กีเอ 
ปะติต ปเวน ||๒||  ฮรั เก ยนั อูตมั ญกั กะฮีแอห์ ยนิ มิเลอา ปาทรั เซน ||    
     
 ยนั กี แม่ห์มา บะรัน นา ซาโก โอย อูตมั ฮรั ฮรั เกน ||๓||  ตุมห์ ฮรั ซ่าห์ วดัเด ปรัภ สุอามี ฮมั วณัยาเร ราส เดน ||  
ยนั นานกั โก ดยัอา ปรัภ ต่าโรห์ ลดั วาครั ฮรั ฮรั เลน ||๔||๒||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ราม นาม ปัรกาซ ||  ฮรั 
เก ซนัตฺ เมล็ ปรีต ลกานี วเิจ กิแร่ห์ อุดาส ||๑|| รเฮา ||  ฮมั ฮรั ฮิรแด ยปัเปโอ นาม นรัฮรั ปรัภ กริปา กรี กิรปาส ||  
อนัเดน็ อนดฺั เป่ยอา มนั บิกเซอา อุดมั เป๋ย มิลนั กี อาส ||๑||  ฮมั ฮรั สุอามี ปรีต ลกาอี ยติเน ซาส ลีเอ ฮมั กราส ||  
เกล็บิค แดฮ้นั เป๋ย คิน อนัตรั ตูท เกย มายอา เก พาส ||๒||  เกอา ฮมั กิรัม เกอา กะรัม กมาแวห์่ มูรัค มุกตัถฺ รัคเค 
ปรัภ ตาส ||  เอากนีอาเร ปาทรั ป่าเร สตัซงัคตั เมล็ ตเร ตราส ||๓||  เยตี สริสทฺ กรี ญกัดีซรั เต ซภั อูจ ฮมั นีจ 
บิเคอาส ||  ฮมัเร เอากนุ ซงัค ์คุร เมเท ยนั นานกั เมล ลีเอ ปรัภ ปาส ||๔||๓||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  เมแร มนั ราม นาม 
ยปัเปโอ คุร วาก ||  ฮรั ฮรั กริปา กรี ญกัดีซรั ดุระมตั ดูยา เป๋า เกยโอ ซภั จาก ||๑|| รเฮา ||  นานา รูป รังค ์ฮรั เกเร กทั 
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กทั ราม รเวโอ กปุลาก ||  ฮรั เก ซนัตฺ มิเล ฮรั ปรักเท อุก้ฆรั เกย บิเคอา เก ตาก ||๑||  ซนัตฺ ยนา กี บฮุต บโฮ่ โซ่ภา 
ยนิ อุร ต่าเรโอ ฮรั รสกั ระสาก ||  ฮรั เก ซนัตฺ มิเล ฮรั มิเลอา แยเซ กอู เดค บชัราก ||๒||  ฮรั เก ซนัตฺ ยนา แม่ห์ ฮรั 
ฮรั เต ยนั อูตมั ยนกั ยนาก ||  เตน็ ฮรั ฮิรแด บาส บซานี ชูท กอี มุสกี มุสกาก ||๓||  ตุมห์เร ยนั ตุมห์ ฮี ปรัภ กีเอ ฮรั 
ราค เล่โฮ อาปัน อปันาก ||  ยนั นานกั เก สคา ฮรั ป่าอี มาต ปิตา บนัถปั ฮรั ซาก ||๔||๔||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร 
มนั ฮรั ฮรั ราม นาม ยปั จีต ||  ฮรั ฮรั วสัตฺ มายอา กรัห์ เวรีห์ คุร แก สบดั ลีโอ กรั ยตี ||๑|| รเฮา ||  มิเทอา ปะรัม 
ปะรัม บโฮ่ ประเมอา ลุบโถ่ ปุตรึ กลตัรึ โม่ห์ ปรีต ||  แยเซ ตรัวรั กี ตุช ชายอา คิน แม่ห์ บินสั ยาย เดห์้ ปีต ||๑||  
ฮมัเร ปราน ปรีตมั ยนั อูตมั ยนิ มิเลอา มนั โฮย ประตีต ||  ปัรแจ ราม รเวอา กทั อนัตรั อสัเทร็ ราม รเวอา รังค ์ปรีต 
||๒||    
     
 คุร เก ซนัตฺ ซนัตฺ ยนั นีเก ยนิ มิเลอาน ํมนั รังค ์รังกีต ||  ฮรั รังค ์ลแฮ่ นา อุตแร กบัฮู ฮรั ฮรั ยาย มิแล ฮรั ปรีต ||๓||  
ฮมั บโฮ่ ปาป กีเอ อปัราถ่ี คุร กาเท กะเทต็ กะทีต ||  ฮรั ฮรั นาม ดีโอ มุค ออคถั  ยนั นานกั ปะติต ปุนีต ||๔||๕||  
กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั ราม นาม ญกนันาท ||  กู่มนั เก๋รฺ ปะเร บิค บิเคอา สตัคุร กา้ด ลีเอ เด หาท ||๑|| รเฮา ||  
สุอามี อแป๋ นิรันยนั นรัฮรั ตุมห์ ราค เล่โฮ ฮมั ปาปี ปาท ||  กาม กโรถ บิเคอา โลภ ลุภเต กาซทฺ โล่ห์ ตเร ซงัค ์ซาท 
||๑||  ตุมห์ วดั ปุรัค บดั อะกมั อะโกจรั ฮมั ดูด รเฮ่ ปาอี นฮี หาท ||  ตู ปแร ปแร อปัราํปัร สุอามี ตู อาปัน ยาแน่ห์ 
อาป ญกนันาท ||๒||  อะดริสทฺ อะโกจรั นาม ติอ๋าเอ สตัซงัคตั เมล็ ซาถู่   ปาท ||  ฮรั ฮรั กะทา สุนี เมล็ ซงัคตั ฮรั ฮรั 
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ยปัเปโอ อกทั กทั กาท ||๓||  ฮมัเร ปรัภ ญกัดีส กซุาอี ฮมั ราค เล่โฮ ญกนันาท ||  ยนั นานกั ดาส ดาส ดาซนั โก ปรัภ 
กแร่ห์ กริปา ราโค่ห์ ยนั ซาท ||๔||๖||    
 กานรา แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล กัร๋ ๕ ||     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั ยาโปห์ ราม กุปาล ||  ฮรั รตนั ยเวฮรั ลาล ||  ฮรั คุรมุข กัร๋ ทกัซาลฺ ||  ฮรั โฮ โฮ กิรปาล ||๑|| รเฮา ||  ตุมเร กนุ 
อะกมั อะโกจรั เอก ยีห์่ เกอา กะแท บิจารี ราม ราม ราม ราม ลาล ||  ตุมรี ญี อกทั กะทา ตู ตู ตู ฮี ยาแน่ห์ ฮอ ฮรั ยปั 
ไป๋ นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๑||  ฮมัเร ฮรั ปราน สคา สุอามี ฮรั มีตา เมเร มนั ตนั ยีห์่ ฮรั ฮเร ฮเร ราม นาม ตัน๋ มาล ||  ยา 
โก ปาก เตน็ ลีโอ รี สุหาก ฮรั ฮรั ฮเร ฮเร กนุ กาแว คุรมตั ฮอ บลั บเล ฮอ บลั บเล ยนั นานกั ฮรั ยปั ไป๋ นิฮาล 
นิฮาล นิฮาล ||๒||๑||๗||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั กนุ กาโวห์่ ญกัดีส ||  เอกา ยีห์่ กีแจ ลคั บีส ||  ยปั ฮรั ฮรั สบดั ยปีส 
||  ฮรั โฮ โฮ กิรปีส ||๑|| รเฮา ||  ฮรั กิรปา กรั สุอามี ฮมั ลาย ฮรั เซวา ฮรั ยปั ยเป ฮรั ยปั ยเป ยปั ยาโป ญกัดีส ||  ตุมเร 
ยนั ราม ยแปห์ เต อูตมั เตน็ โก ฮอ กุ๋ม กุ๋มเม กุ๋ม กุ๋ม ยสี ||๑||    
     
 ฮรั ตุม วดั วดัเด วดัเด วดั อูเจ โซ กแร่ห์ เย ตุตถฺ ป่าวสี ||  ยนั นานกั อมัฤต ปีอา คุรมะตี ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ คุรู 
ซาบีส ||๒||๒||๘||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  ปัจยฺ ราโม มนั ราม ||  ยสิ รูป นา เรค วดาม ||  สตัซงัคตั เมล็ ปัจยฺ ราม ||  บดั 
โฮ โฮ ปาก มทาม ||๑|| รเฮา ||  เยต็ กแร่ห์ มนัดรั ฮรั โหต ยาส เตต็ กัร๋ อานโด อานนัดฺ ปัจยฺ ราม ราม ราม ||  ราม 
นาม กนุ กาโวห์่ ฮรั ปรีตมั อุปเดส คุรู คุร สตัคุรา ซุค โหต ฮรั ฮเร ฮรั ฮเร ฮเร ปัจยฺ ราม ราม ราม ||๑||  ซภั ซิสทฺ ต๋าร 
ฮรั ตุม กิรปาล กรัตา ซภั ตู ตู ตู ราม ราม ราม ||  ยนั นานโก ซรัณากตี เดโฮ คุรมะตี ปัจยฺ ราม ราม ราม ||๒||๓||๙||  
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กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  สตัคุร จาโท ปัก จาท ||  เยต็ เมล็ ฮรั ปาถรั บาท ||  ปัจยฺ ฮรั รัส รัส ฮรั กาท ||  ฮรั โฮ โฮ ลิเค 
ลิลาท ||๑|| รเฮา ||  คทั กะรัม กิเรอา กรั บโฮ่ บโฮ่ บิสทาร เซ็ถ ซาเถก็ โยกีอา กรั ยทั ยะทา ยทั ยาท ||  กรั เป๋ค นา 
ปาอีแอ ฮรั บรัมห์ โยก ฮรั ปาอีแอ สตัซงัคฺตี อุปเดส คุรู คุร ซนัตฺ ยนา โคลฺ โคลฺ กะปาท ||๑||  ตู อปัราํปัร สุอามี อตั 
อกา้ห์ ตู ป่ัรปุร รเฮอา ยลั ทเล ฮรั เอก็ อิโก เอก็ เอแก ฮรั ทาท ||  ตู ยาแณห์ ซภั เบถ็ บูแฉ่ห์ อาเป   ยนั นานกั เก ปรัภ 
กทั กะเท กทั กะเท กทั ฮรั ก่าท ||๒||๔||๑o||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  ยปั มนั โคบิด มาโถ่ ||  ฮรั ฮรั อะกมั อกา้โถ่ ||  มตั 
คุรมตั ฮรั ปรัภ ลาโถ่ ||  ตุ๋ร โฮ โฮ ลิเค ลิลาโถ่ ||๑|| รเฮา ||  บิค มายอา ซนัจฺ    บโฮ่ จิแต บิการ ซุค ปาอีแอ ฮรั ปัจยฺ 
ซนัตฺ ซนัตฺ ซงัคตี เมล็ สตัคุรู   คุร ซาโถ่ ||  เยว็ โช่ห์ ปารัส มนูรฺ เป๋ย กนัจนั เตว็ ปะติต ยนั เมล็ ซงัคตี ซุถ โฮวตั 
คุรมะตี ซุถ ฮาโถ่ ||๑||  เยว็ กาซทฺ ซงัค ์โล่ฮา บโฮ่ ตรัตา เตว็ ปาปี ซงัค ์ตเร ซ่าถ ซ่าถ ซงัคตี คุร สตัคุรู   คุร ซาโถ่ ||  
จาร บะรัน จาร อาสรัม แฮ โกอี มิแล คุรู คุร นานกั โซ อาป ตแร กลุ สกลั ตราโถ่ ||๒||๕||๑๑||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  
ฮรั ยสั กาโวห์่ ปักหวาน ||  ยสั กาวตั ปาป ลฮาน ||  มตั คุรมตั ซุน ยสั กาน ||  ฮรั โฮ โฮ กิรปาน ||๑|| รเฮา ||    
     
 เตเร ยนั ติอ่าแวห์่ เอก็ มนั เอก็ จิต เต ซาถู่   ซุค ปาแวห์ ยปั ฮรั ฮรั นาม นิถาน ||  อุสตตั กแร่ห์ ปรัภ เตรีอา เมล็ ซาถู่   
ซ่าถ ยนา คุร สตัคุรู   ปักหวาน ||๑||  ยนิ แก ฮิรแด ตู สุอามี เต ซุค พลั ปาแวห์ เต ตเร เป๋าว ์ซ่ินถฺ เต ปะกตั ฮรั ยาน ||  
เตน็ เซวา ฮมั ลาย ฮเร ฮมั ลาย ฮเร ยนั นานกั เก ฮรั ตู ตู ตู ตู ตู ปักหวาน ||๒||๖||๑๒||     
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 กาอีแอ คุณ โคปาล กริปา เน็ถ ||  ดุค บิดารัน ซุคดาเต สตัคุร ยา โก เป่ทตั โฮย สกลั เซ็ถ ||๑|| รเฮา ||  ซิมรัต   นาม 
มแน่ห์ ซาถ่าแร ||  โกท ปราถี คิน แม่ห์ ตาแร ||๑||  ยา โก จีต อาแว   คุร อปันา ||  ตา โก ดูค นฮี เตล็ สุปนา ||๒||  ยา 
โก สตัคุร อปันา ราแค ||  โซ ยนั ฮรั รัส รัสนา จาแค ||๓||  กโฮ่ นานกั คุร กีนี เมยอา ||  หะลตั ปะลตั มุค อูยลั เป่ยอา 
||๔||๑||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  อาราโถ่ ตุแฉ่ห์ สุอามี อปัเน ||  อูธตั แบธตั โซวตั ยากตั ซาส ซาส ซาส ฮรั ยปัเน ||๑|| 
รเฮา ||  ตา แก ฮิรแด บะเซโอ นาม ||  ยา โก สุอามี กีโน ดาน ||๑||  ตา แก ฮิรแด อาอี  ซานตฺํ ||  ธากรุ เป่เท คุร 
บจันานตฺํ ||๒||  สรับ   กะลา โซอี ปัรบีน || นาม มนัตรึ ยา โก คุร ดีน ||๓||  กโฮ่ นานกั ตา แก บลั เยา ||  กลัยกุ แม่ห์ 
ปายอา เยน็ เนา ||๔||๒||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  กีรัต ปรัภ กี เกา เมรี รัสนาน ํ||  อเน็ก บาร กรั บนัดนั ซนัตนั อูฮาน ํ 
จรัน โคบินดฺ ญี เก บสันา ||๑|| รเฮา ||  อเน็ก ป๋านตฺ กรั ดุอาร นา ปาโว ||  โฮย กริปาล ตา ฮรั ฮรั ติอ่าโว ||๑||  โกท 
กะรัม กรั เดห์้ นา โซถ่า ||  ซ่าถซงัคตั แม่ห์ มนั ปัรโบถ่า ||๒||  ตริสนั นา บูฉ่ี บโฮ่ รังค ์มายอา ||  นาม แลต สรับ   
ซุค ปายอา ||๓||  ปารบรัมห์ ยบั เป๋ย ดยัอาล ||  กโฮ่ นานกั ตอ ชูเท ยนัยาล ||๔||๓||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   มานกํ 
โคบิด เต ||  แท่ฮลั ซนัตนั กี ซงัค ์ซาถู่   กา ฮรั นามาน ํยปั ปะรัม กะเต ||๑|| รเฮา ||  ปูญา จรันา ธากรุ ซรันา ||  โซอี 
กซุลั โย ปรัภ ญีโอ กรันา ||๑||  สพลั โหต เอห์้  ดุระลบัภ ์เดฮี้ ||    
     
 ยา โก สตัคุร เมยอา กเร่ฮี ||๒||  อเกอาน ปะรัม บินแซ ดุค เดรา ||  ยา แก ฮิรแด บะแซ่ห์ คุร แปรา ||๓||  ซ่าถซงัค ์
รังค ์ปรัภ ติอ๋ายอา ||  กโฮ่ นานกั เตน็ ปูรา ปายอา ||๔||๔||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ปะกตั ปักตนั ฮูน ํบนั อาอี  ||  ตนั มนั 
กะลตั เป๋ย ธากรุ เซ็ว อาปัน ลีเอ มิลาอี ||๑|| รเฮา ||  กาวนัฮารี กาแว กีต ||  เต อุถเร บะเซ เยห์่ จีต ||๑||  เปเค บินยนั 
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ปโรซนัฮาแร ||  เยห์่ โป่ยนั กีโน เต ตริปตาแร ||๒||  อเน็ก สวานคฺํ กาเช เปคถ่ารี ||  แยโซ ซา แตโซ ดริสทารี ||๓||  
แกฮ้นั กะห่าวนั สกลั ยนัยาร ||  นานกั ดาส สจั กรัณี ซาร ||๔||๕||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  เตโร ยนั ฮรั ยสั ซุนตฺ อุม่าโฮ 
||๑|| รเฮา ||  มแน่ห์ ประกาซ เปค ปรัภ กี โซ่ภา ยตั กตั เปโค อาเฮโอ  ||๑||  ซภั เต ปแร ปแร เต อูจา แกฮ้รั กมัภีร 
อท่าเฮโอ ||๒||  โอต โปต มิเลโอ ปักตนั โก ยนั เซ็ว ปัรดา ลาเฮโอ ||๓||  คุร ประสาด กาแว คุณ นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาถ 
สมาเฮโอ ||๔||๖||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซนัตนั แป้ห์ อาป อุถ่ารัน อายโอ  ||๑|| รเฮา ||  ดรัซนั เป่ทตั โหต ปุนีตา ฮรั ฮรั 
มนัตรึ ดริรายโอ ||๑||  กาเท โรค เป๋ย มนั นิรมลั ฮรั ฮรั ออคถั  คายโอ ||๒||  อสัทิต เป๋ย บะเซ ซุค ทานา บฮุร นา กตัฮู 
ต่ายโอ ||๓||  ซนัตฺ ประสาด ตเร กลุ โลกา นานกั ลิปัต นา มายโอ ||๔||๗||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  บิซรั กอี ซภั ตาต 
ปราอี ||  ยบั เต ซ่าถซงัคตั โม่ห์ ปาอี ||๑|| รเฮา ||  นา โก แบรี นฮี เบกานา สกลั ซงัค ์ฮมั โก บนั อาอี  ||๑||  โย ปรัภ 
กีโน โซ ป๋ัล มาเนโอ เอห์้ สุมตั ซาถู่   เต ปาอี ||๒||  ซภั แม่ห์ เราว ์รเฮอา ปรัภ เอแก เปค เปค นานกั บิกซาอี ||๓||๘||  
กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ธากรุ ญีโอ ตุห่าโร ปัรนา ||  มาน มหตั ตุหม่าแร อูปัร ตุมห์รี โอท ตุหม่ารี ซรันา ||๑|| รเฮา ||  
ตุมห์รี อาส ปะโหร่ซา ตุมห์รา ตุมรา นาม ริแด แล ตัร่นา ||  ตุมโร บลั ตุม ซงัค ์สุเฮเล โย โย กโฮ่ โซอี โซอี กรันา 
||๑||  ตุมรี ดยัอา เมยอา ซุค ปาโว โฮโอ กริปาล ตา ป่อยลั ตรันา ||  อแป๋ ดาน นาม ฮรั ปายโอ ศิร ดาเรโอ นานกั ซนัตฺ 
จรันา ||๒||๙||    
     
 กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถ สรัน จรัน จิต ลายอา ||  สุปัน กี บาต สุนี เปคี สุปนา นาม มนัตรึ สตัคุรู   ดริรายอา ||๑|| 
รเฮา ||  แน่ห์ ตริปตาโน ราจยฺ โยบนั ตัน๋ บฮุร บฮุร เพร็ ต่ายอา ||  ซุค ปายอา ตริสนา ซภั บุฉ่ี แฮ ซานตฺํ ปาอี กนุ 
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กายอา ||๑||  เบน็ บูเฉ่ ปะซู กี นิอาอี ปะหราํ โม่ห์ เบอาเปโอ มายอา ||  ซ่าถซงัค ์ยมั เยวรี กาที นานกั แซ่ฮจัยฺ 
สมายอา ||๒||๑o||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั เก จรัน ฮิรแด กาย ||  ซีตลา ซุค ซานตฺํ มูรัต ซิมมรั ซิมมรั เน็ต ติอ๋าย ||๑|| 
รเฮา ||  สกลั อาส โหต ปูรัน โกท ยนมั ดุค ยาย ||๑||  ปุน ทาน อเนก  กิเรอา ซาถู่   ซงัค ์สมาย ||  ตาป ซยัตาป มิเท 
นานกั บาฮุร กาล นา คาย ||๒||๑๑||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กะทีแอ ซนัตฺซงัค ์ปรัภ กิอาน ||  ปูรัน ปะรัม โยต ปัรเมซุร ซิมรัต   ปาอีแอ มาน ||๑|| รเฮา ||  อาวตั ยาต รเฮ่ สรัม     
นาเซ ซิมรัต   ซาถู่   ซงัค ์||  ปะติต ปุนีต โฮเอ คิน ป่ีตรั ปารบรัมห์ แก รังค ์||๑||  โย โย กะแท สุแน ฮรั กีรตนั ตา กี 
ดุระมตั นาซ ||  สกลั มโนรัท ปาแว นานกั ปูรัน โฮแว อาส ||๒||๑||๑๒||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซ่าถซงัคตั เน็ถ ฮรั โก 
นาม ||  ซงัค ์สฮาอี  ญีอ ์แก กาม ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺ เรน เน็ต มยนั กแร ||  ยนมั ยนมั เก เกล็บิค ฮแร ||๑||  ซนัตฺ ยนา กี 
อูจี  บานี ||  ซิมมรั ซิมมรั ตเร นานกั ปรานี ||๒||๒||๑๓||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซาถู่   ฮรั ฮเร กนุ กาย ||  มาน ตนั ตัน๋ 
ปราน ปรัภ เก ซิมรัต   ดุค ยาย ||๑|| รเฮา ||  อีต อูต กฮ่า โลผา่แวห์ เอก เซ็ว มนั ลาย ||๑||  มฮ่า ปวติตรึ ซนัตฺ อาซนั 
เมล็ ซงัค ์โคบิด ติอ๋าย ||๒||  สกลั เตอาก สรัน อายโอ  นานกั เล่โฮ มิลาย ||๓||๓||๑๔||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  เปค เปค 
บิกเซา ซายนั ปรัภ อาปนา อิกานตฺํ ||๑|| รเฮา ||  อานดา ซุค แซ่ฮจัยฺ มูรัต เตส็ อาน น่าฮี ป๋านตฺ ||๑||  ซิมรัต   เอก็ บาร 
ฮรั ฮรั เมท็ โกท กสัมลั ยานตํ ||๒||    
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 คุณ รมนัตฺ ดูค นาแซ่ห์ ริด เป่ยอนัตฺ ซานตฺํ ||๓||  อมัฤตา รัส ปีโอ รัสนา นานกั ฮรั รังค ์ราต ||๔||๔||๑๕ ||  กานรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  ซายฺนา  ซนัตฺ เอา    เมแร ||๑|| รเฮา ||  อานดา กนุ กาย มงัคลั กสัมะลา เมท็ ยา่เฮ ปเรแร ||๑||  ซนัตฺ จรัน 
ตะโร มาแท จานดฺํนา กแร่ห์ โฮย อนัเถ่แร  ||๒||  ซนัตฺ ประสาด กมลั บิกแซ โคบินดฺ ปะโย เปค เนแร ||๓||  ปรัภ 
กริปา เต ซนัตฺ ปาเอ วาร วาร นานกั โอห์้  เบแร ||๔||๕||๑๖||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน สรัน โคปาล เตรี ||  โม่ห์ มาน 
โต๋ห์ ปะรัม ราค ลีแย กาท เบรี ||๑|| รเฮา ||  บูดตั ซนัซาร ซากรั ||  อุถเร ฮรั ซิมมรั รัตนากรั ||๑||  ซีตลา ฮรั นาม เตรา 
||  ปูรโน ธากรุ ปรัภ เมรา ||๒||  ดีน ดะรัด นิวาร ตารัน ||  ฮรั กริปา เน็ถ ปะติต อุถ่ารัน ||๓||  โกท ยนมั ดูค กรั ปายโอ 
||  ซุคี นานกั คุร นาม ดริรายโอ ||๔||๖||๑๗||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ตัน๋ โอห์้  ปรีต จรัน ซงัค ์ลากี ||  โกท ยาป ตาป ซุค 
ปาเอ อาย  มิเล ปูรัน บดัป่ากี ||๑|| รเฮา ||  โม่ห์ อนาท ดาส ยนั เตรา อวรั โอท สกัลี โม่ห์ เตอากี ||  โป๋ร ปะรัม กาเท 
ปรัภ ซิมรัต   กิอาน อนัยนั   เมล็ โซวตั ยากี ||๑||  ตู อท่าห์ อตั บดัโด สุอามี กริปา ซ่ินถฺ ปูรัน รัตนากี ||  นานกั ยาจกั 
ฮรั ฮรั นาม มานแํก มสัตกั อาน     ตะเรโอ ปรัภ ปากี ||๒||๗||๑๘||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  กเุจล็ กะโธรฺ กะปัท กามี ||  
เยว็ ยาแน่ห์ เตว็ ตารฺ สุอามี ||๑|| รเฮา ||  ตู ซมัรัท สรัน โยก ตู ราแค่ห์ อปันี กลั ต๋าร ||๑||  ยาป ตาป เนม สุจ ซนัยมั 
น่าฮี เอน็ บิเถ่ ฉุทการ ||  กรัต โก๋ร อั้นถฺ เต กา้โดห์ ปรัภ นานกั นะดรั นิฮาร ||๒||๘||๑๙||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 นาราเอน็ นรัปัต นมสักาแร ||  แอเซ คุร โก บลั บลั ยาอีแอ อาป มุกตั โม่ห์ ตาแร ||๑|| รเฮา ||  กวนั กวนั กวนั กนุ 
กะฮีแอ อนัตฺ นฮี กชั ปาแร ||  ลาค ลาค ลาค กอี โกแร โก แฮ แอโซ บีจาแร ||๑||    
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 บิซมั บิซมั บิซมั ฮี ไป๋ แฮ ลาล กลุาล รังกาแร ||  กโฮ่ นานกั ซนัตนั รัส อาอี  แฮ เยว็ จาค กนูกํา มุสกาแร 
||๒||๑||๒o||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  นา ยานี ซนัตนั ปรัภ เบน็ อาน ||  อูจ นีจ ซภั เปค สมาโน มุค บกัโน มนั มาน ||๑|| 
รเฮา ||  กทั กทั ปูร รเฮ่ ซุค ซากรั แป๋ ป่ันยนั เมเร ปราน ||  มแน่ห์ ประกาซ เป่ยโอ ปะหราํ นาเซโอ มนัตรึ ดีโอ คุร 
กาน ||๑||  กะรัต รเฮ่ กรัตะแก  กรุณา แม อนัตรัยามี เกอาน ||  อาธ แป้ฮรั นานกั ยสั กาแว มานกํนั โก ฮรั ทาน 
||๒||๒||๒๑||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  แกฮ้นั กะห่าวนั โก กอี เกแต ||  แอโซ ยนั บิรโล แฮ เซวกั โย ตตั โยก โก เบแต 
||๑|| รเฮา ||  ดุค น่าฮี ซภั ซุค ฮี แฮ เร เอแก เอกี  เนแต ||  บุรา นฮี ซภั ปะลา ฮี แฮ เร ฮาร น่าฮี ซภั เยแต ||๑||  โศก น่าฮี 
สดา ฮรัคี แฮ เร โฉด น่าฮี กิช เลแต ||  กโฮ่ นานกั ยนั ฮรั ฮรั ฮรั แฮ กตั อาแว   กตั รัมแต ||๒||๓||๒๒||  กานรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  ฮีเอ โก ปรีตมั บิซรั นา ยาย ||  ตนั มนั กะลตั เป๋ย เตห์้ ซงัเก โม่ห์นี โม่ห์ รฮี โมรี มาย ||๑|| รเฮา ||  แย 
แย แป้ห์ กโฮ่ บริทา ฮอ อปันี     เตอู เตอู กะเฮ รเฮ่ อทักาย ||  อเน็ก ป๋านตฺ กี เอแก ยาลี ตา กี กนัธฺ นฮี โชราย ||๑||  
พิรัต พิรัต นานกั ดาส อายโอ  ซนัตนั ฮี ซรันาย ||  กาเท อเกอาน ปะรัม โม่ห์ มายอา ลีโอ กนัธฺ ลกาย ||๒||๔||๒๓||  
กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  อานดั รังค ์บิโนด ฮมาแร ||  นาโม กาวนั นาม คิอ่าวนั นาม ฮมาเร ปราน อถ่าแร ||๑|| รเฮา ||  
นาโม กิอาน นาม อิสนานา ฮรั นาม ฮมาเร การัจ สวาแร ||  ฮรั นาโม โซ่ภา นาม บดาอี ป่อยลั บิคมั นาม ฮรั ตาแร 
||๑||  อะกมั ปะดารัท ลาล อโมลา เป่ยโอ ปราปัต คุร จรันาแร ||  กโฮ่ นานกั ปรัภ เป๋ย กริปาลา มกนั เป๋ย ฮีอแร 
ดรัซาแร ||๒||๕||๒๔||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซายนั มีต สุอามี เนโร ||  เปคตั ซุนตฺ ซะภนั แก ซงัเก โทแร กาจยฺ บุโร 
แกห์้ เพโร ||๑|| รเฮา ||  นาม บินา เยโต ลปัทายโอ กะชู นฮี น่าฮี กชั เตโร ||  อาแก ดริสทฺ อาวตั ซภั ปัรกทั อีฮา 
โม่เฮโอ ปะรัม อนัเถ่โร ||๑||  อทัเกโอ สุต บนัตา ซงัค ์มายอา เดวนัฮาร ดาตาร บิเซโร ||    
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 กโฮ่ นานกั เอแก ป่าโรโซ บนัถัน่ กาทนัฮาร คุร เมโร ||๒||๖||๒๕||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  บิแค ดลั ซนัตนั ตุมห์แร 
กา้เฮโอ ||  ตุมรี เทก ปะโหร่ซา ธากรุ สรัน ตุหม่ารี อาเฮโอ  ||๑|| รเฮา ||  ยนมั ยนมั เก มฮ่า ปราชตั ดรัซนั เปท 
มิทาเฮโอ ||  เป่ยโอ ประกาซ อนดั อุยอีารา แซ่ฮจัยฺ สมาถ สมาเฮโอ ||๑||  กอน กะแฮ ตุม เต กชั น่าฮี ตุม ซมัรัท 
อท่าเฮโอ ||  กริปา นิถาน รังค ์รูป รัส นาม นานกั แล ลาเฮโอ ||๒||๗||๒๖||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  บูดตั ปรานี ฮรั ยปั 
ต่ีแร ||  บินแซ โม่ห์ ปะรัม ดุค ปีแร ||๑|| รเฮา ||  ซิมโร เดน็ แรน คุร เก จรันา ||  ยตั กตั เปโค ตุมรี ซรันา ||๑||  ซนัตฺ 
ประสาด ฮรั เก กุน กายอา ||  คุร เป่ทตั นานกั ซุค ปายอา ||๒||๘||๒๗||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม มแน่ห์ ซุค 
ปาอีแอ ||  ซ่าถ ยนา เมล็ ฮรั ยสั กาอีแอ ||๑|| รเฮา ||  กรั กิรปา ปรัภ ริแด บเซโร ||  จรัน ซนัตนั แก มาทา เมโร ||๑||  
ปารบรัมห์ โก ซิมโร่ห์ มนาน ํ||  คุรมุข นานกั ฮรั ยสั สุนาน ํ||๒||๙||๒๘||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร มนั ปรีต จรัน 
ปรัภ ปัรซนั ||  รัสนา ฮรั ฮรั โป่ยนั ตริปตานี อคีอนั โก ซนัโตค ปรัภ ดรัซนั ||๑|| รเฮา ||  กรันนั ปูร รเฮโอ ยสั ปรีตมั 
กลัมลั โดค สกลั มลั ฮรัซนั ||  ปาวนั ต่าวนั สุอามี ซุค ปันทา องัค ์ซงัค ์กายอา ซนัตฺ ซรัซนั ||๑||  สรัน กะฮี ปูรัน 
อบินาซี อาน อุปาว  ทเกต็ นฮี กรัซนั ||  กรั แกห์้ ลีเอ นานกั ยนั อปัเน อั้นถฺ โก๋ร ซากรั นฮี มรัซนั ||๒||๑o||๒๙||  
กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  โกห์กตั กะปัท คปัท คลั กรัยตั มรัยตั มีจ อเน็ก บรีอา ||๑|| รเฮา ||  อหงั มตั อนั รัต กเุมต็ เห็ต 
ปรีตมั เปคตั ประมตั ลาค กะรีอา ||๑||  อเน็ต บิวฮาร อจารฺ เบถ็ ฮีนตั มมั มดั มาต โกป ยรีอา ||  กรุณ กริปาล โคปาล 
ดีน บนัถฺ นานกั อุถรั สรัน ปะรีอา ||๒||๑๑||๓o||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ญีอ ์ปราน มาน ดาตา ||  ฮรั บิสระเต ฮี หาน 
||๑|| รเฮา ||  โคบินดฺ เตอาก อาน ลาแกห์ อมัฤโต ดาร ปู๋ ม ปาแกห์้ ||  บิแค รัส เซ็ว อาสฺกตั มูเร กาเฮ ซุค มาน ||๑||    
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 กาม กโรถ โลภ เบอาเปโอ ยนมั ฮี กี คาน ||  ปะติต ปาวนั สรัน อายโอ  อุถรั นานกั ยาน ||๒||๑๒||๓๑||  กานรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  อวโิลโก ราม โก มุคารบินดฺ ||  โคยตั โคยตั รตนั ปายโอ บิสรี ซภั จินดฺ ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั ริแด ต๋าร 
||  อุตเรอา ดุค มนัดฺ ||๑||  ราจยฺ ตัน๋ ปัรวาร เมแร ซรับฺโซ โคบินดฺ ||  ซ่าถซงัคมั ลาภ ปายโอ นานกั เพร็ นา มรันดฺ 
||๒||๑๓||๓๒||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปรัภ ปูญโฮ นาม อราถ ||  คุร สตัคุร จรันี ลาก ||  ฮรั ปาโวห์ มนั อกา้ถฺ ||  ญกั ยโีต โฮ โฮ คุร กิรปาถ ||๑|| รเฮา ||  
อเน็ก ปูญา แม บโฮ่ เบถ็ โคย ีซา ปูญา เย ฮรั ป่าวาส ||  มาที กี เอห์้  ปุตรี โยรี เกอา เอห์้ กะรัม กมาซ ||  ปรัภ บา้ห์ 
ปะกรั ยสิ มารัก ปาโวห์ โซ ตุตถฺ ยนัตฺ มิลาส ||๑||  อวรั โอท แม โกย นา ซู่แฉ่ เอก็ ฮรั กี โอท แม อาส ||  เกอา ดีน 
กเร อรัดาส ||  โย ซภั กทั ประภู นิวาส ||  ปรัภ จรันนั กี มนั เปอาส ||  ยนั นานกั ดาส กะฮีอตั แฮ ตุมห์รา ฮอ บลั บลั 
สดั บลั ยาส ||๒||๑||๓๓||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ยกตั อุถ่ารัน นาม ปริแอ เตแร ||  เนาว ์เน็ถ นาม นิถาน ฮรั เกแร ||  ฮรั รังค ์รังค ์รังค ์อนูเปแร ||  กาเฮ เร มนั โม่ห์ 
มกัเนแร ||  แนโนห์ เดค ซ่าถ ดรัเซแร ||  โซ ปาแว ยสิ ลิคตั ลิเลแร ||๑|| รเฮา ||  เซโว ซ่าถ ซนัตฺ จรัเนแร ||  บานโํช 
ตู๋ร ปวติตรึ กเรแร ||  อธัสธั มยนั แมลฺ กะเทแร ||  ซาส ซาส ติอ่าโวห์ มุค นฮี โมแร ||  กิช ซงัค ์นา จาแล ลาค กโรแร 
||  ปรัภ ญี โก นาม อนัตฺ ปุกโรแร ||๑||  มนัซา มาน เอก นิรังเกแร ||  สกลั เตอาโกห์ เป๋า ดูเยแร ||  กวนั กะฮาน ํฮอ 
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กนุ ปริแอ เตแร ||  บะรัน นา ซาโก เอก ทุเลแร ||  ดรัซนั เปอาส บฮุต มนั เมแร ||  เมล็ นานกั เดว ยกตั คุร เกแร 
||๒||๑||๓๔||    
     
 กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  แอซี   กอน บิเถ่ ดรัซนั ปรัสนา ||๑|| รเฮา ||  อาส       เปอาส สพลั มูรัต อุมกั ฮีโอ ตะรัสนา ||๑||  
ดีน ลีน เปอาส มีน ซนัตฺนา ฮรั ซนัตฺนา ||  ฮรั ซนัตฺนา กี เรน ||  ฮีโอ อรัป เดน ||  ปรัภ เป๋ย แฮ กิรเปน ||  มาน โม่ห์ 
เตอาก โชเดโอ ตอ นานกั ฮรั ญีโอ เป่ทนา ||๒||๒||๓๕||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  รังกา รังค ์รังกนั เก รังกา ||  กีท หสัตฺ 
ปูรัน ซภั ซงักา ||๑|| รเฮา ||  บะรัต เนม ตีรัท แซ่ฮตั กงักา ||  ยลั เฮวตั ปูค อรั นงักา ||  ปูญาจาร กะรัต เมลงักา ||  
จกักรึ กะรัม ติลกั คาทงักา ||  ดรัซนั เป่เท เบน็ สตัซงัคา ||๑||  หธั นิกแร่ห์ อตั แร่ฮตั บิทงักา ||  ฮอ โรค เบอาแป จุแก 
นา ป่ังกา ||  กาม กโรถ อตั ตริสนั ยรังกา ||  โซ มุกตั นานกั ยสิ สตัคุร จงักา ||๒||๓||๓๖||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เตค็ บูจฉฺ กอี กอี เมล็ ซ่าถ ยนา ||  ปันจฺ ป่าเก โจร แซ่ห์เย  ซุแคโน   ฮเร กนุ กาวตี กาวตี กาวตี ดะรัส เปอาร ||๑|| 
รเฮา ||  แยซี กรี ปรัภ โม เซ็ว โม เซ็ว แอซี   ฮอ แกเซ กะโร ||  ฮีโอ ตุหม่าเร บลั บเล บลั บเล บลั กอี ||๑||  แป้ห์เล แป 
ซนัตฺ ปาย ติอ๋าย ติอ๋าย ปรีต ลาย ||  ปรัภ ทาน เตโร เกห์้โร เยต็ ยนัตนั กรั บีจาร ||  อเน็ก ดาส กีรัต กแร่ห์ ตุห่ารี ||  
โซอี มิเลโอ โย ป่าวโต ยนั นานกั ธากรุ รเฮโอ สมาย ||  เอก ตูฮี ตูฮี ตูฮี ||๒||๑||๓๗||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 เตอากีแอ กมุาน มาน เปคตา ดยัอาล ลาล ฮาน ํฮาน ํมนั จรัน เรน ||๑|| รเฮา ||  ฮรั ซนัตฺ มนัตฺ กปุาล กิอาน ติอ๋าน ||๑||  
ฮิรแด โคบินดฺ กาย จรัน กมลั ปรีต ลาย ดีน ดยัอาล โม่ห์นา ||  กริปาล ดยัอา เมยอา ต๋าร ||  นานกั มาแก นาม ดาน ||  
ตจัยฺ โม่ห์ ปะรัม สกลั อภิมาน ||๒||๑||๓๘||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ แกฮ้นั มลนั แดฮ้นั แล่ฮนั คุร มิเล อาน นฮี 
อุเปา ||๑|| รเฮา ||        
 ตะทนั คทัทนั ยทนั โห่มนั น่าฮี ดนัดฺถาร สุเอา ||๑||  ยตนั ป่านตนั ตปัน ประมนั อเน็ก กะทนั กทัเต นฮี ท่าห์ ปาอี 
เธา ||  โซ่ถ สกรั โซถะนา ซุค นานกา ปัจยฺ เนา ||๒||๒||๓๙||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๙      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ปะติต ปาวนั ปะกตั บะชลั แป๋ หะรัน ตารัน ตรัน ||๑|| รเฮา ||  แนน ติปเต ดะรัส เปค ยสั โตค ซุนตฺ กะรัน ||๑||  
ปราน นาท อนาท ดาเต ดีน โคบิด สรัน ||  อาส ปูรัน ดุค บินาซนั กะฮี โอท นานกั ฮรั จรัน ||๒||๑||๔o||  กานรา 
แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน สรัน ดยัอาล ธากรุ อาน น่าฮี ยาย ||  ปะติต ปาวนั บิรัด สุอามี อุถรัเต ฮรั ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||  แซซาร 
การ บิการ ซากรั ปะติต โม่ห์ มาน อั้นถฺ ||  บิกลั มายอา ซงัค ์ตัน่ถฺ ||  กรั กะเฮ ปรัภ อาป กา้โดห์ ราค เล่โฮ โคบินดฺ 
ราย ||๑||  อนาท นาท สนาท ซนัตนั โกท ปาป บินาส ||  มนั ดรัสฺแน กี เปอาส ||  ปรัภ ปูรัน กนุตาซ ||  กริปาล ดยัอาล 
กปุาล นานกั ฮรั รัสนา กนุ กาย ||๒||๒||๔๑||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  วาร วาโร อเน็ก ดาโร ||  ซุค ปริแอ สุหาก ปะลกั 
ราต ||๑|| รเฮา ||  กเน็ก มนัดรั ปาท เซจยฺ ซะคี โม่ห์ น่าเฮ เอน็ เซ็ว ตาต ||๑||  มุกตั ลาล อเน็ก โปคค ์เบน็ นาม นานกั 
หาต ||  รูโค โป่ยนั ปู๋ ม แซน ซะคี ปริแอ ซงัค ์ซูค เบหาต ||๒||๓||๔๒||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  อหงั โตโร มุค โยโร ||  
คุร คุร กะรัต มนั โลโร ||  ปริแอ ปรีต เปอาโร โมโร ||๑|| รเฮา ||  กแร่ห์ เซจยฺ สุห่าว ี อากนั แจนา โตโร รี โตโร ปันจฺ 



1384 

ดูตนั เซ็ว ซงัค ์โตโร ||๑||  อาย  นา ยาย บะเซ นิจยฺ อาซนั อูน้ถฺํ  กมลั บิกโซโร ||  ฉุทกี ห่อแม โซโร ||  กายโอ รี 
กายโอ ปรัภ นานกั กนีุ กะเฮโร ||๒||๔||๔๓||  กานรา ม: ๕ กัร๋ ๙ ||  ตาน ํเต ยาป มนา ฮรั ยาป ||  โย ซนัตฺ เบด แกฮ้ตั 
ปันทฺ กาคโร โม่ห์ มกนั อหงั ตาป || รเฮา ||  โย ราเต มาเต ซงัค ์บปัรี มายอา โม่ห์ ซยัตาป ||๑||  นาม ยปัต โซอู ยนั 
อุถแร ยแิซห์ อุถ่าโรห์  อาป ||  บินสั ยาย โม่ห์ แป๋ ป่ัรมา นานกั ซนัตฺ ประตาป ||๒||๕||๔๔||    
     
   
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑o     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แอโซ ดาน เดโฮ ญี ซนัโตห์ ยาต ญีโอ บลัฮาร ||  มาน โม่ฮี ปันจฺ โดฮี *อุรัจฉฺ นิกทั บะเซโอ ตากี สรัน ซาถู่อา ดูต 
ซงัค ์นิวาร ||๑|| รเฮา ||  โกท ยนมั โยน ประเมโอ ฮาร ปะเรโอ ดุอาร ||๑||  กิรปา โคบินดฺ ไป๋ มิเลโอ นาม อถารฺ ||  
ดุลบัภ ์ยนมั สพลั นานกั เป๋าว ์อุตาร ปารฺ ||๒||๑||๔๕||    
 กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๑     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แซ่ฮจัยฺ สุผา่เอ อาปัน อาเอ ||  กะชู นา ยานอ กะชู ดิคาเอ ||  ปรัภ มิเลโอ ซุค บาเล โป่เล ||๑|| รเฮา ||  ซนัโญก มิลาเอ 
ซ่าถ ซงักาเอ ||  กตัฮู นา ยาเอ กะแรห์ บซาเอ ||  กนุ นิถาน ปรักเทโอ เอห์้  โจแล ||๑||  จรัน ลุผา่เอ อาน ตะยาเอ ||  
ทาน ทนาเอ สรับ   สมาเอ ||  รสกั รสกั นานกั กนุ โบแล ||๒||๑||๔๖||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  โคบินดฺ ธากรุ มิลนั ดุราอี 
||  ปัรมิต รูป อะกมั อะโกจรั รเฮโอ สรับ   สมาอี ||๑|| รเฮา ||  แกฮ้นั ปะหวนั น่าฮี ปายโอ ปายโอ อเน็ก อุกตั จตุราอี 
||๑||  ยตนั ยตนั อเน็ก อุปาว  เร ตอ มิเลโอ โย กิรปาอี ||  ประภู ดยัอาร กริปาร กริปา เน็ถ ยนั นานกั ซนัตฺ เรนาอี 
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||๒||๒||๔๗||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  มาอี ซิมรัต   ราม ราม ราม ||  ปรัภ บินา น่าฮี โฮรฺ ||  จิตโว จรันารบินดฺ ซาซนั 
เน็ส โป๋ร ||๑|| รเฮา ||  ลาย ปรีต กีน อาปัน ตูทตั นฮี โยรฺ ||  ปราน มนั ตัน๋ ซรับโซ ฮรั กนุ นิเถ่ ซุค โมรฺ ||๑||  อีต อูต 
ราม ปูรัน นิรคตั ริด โครฺ ||  ซนัตฺ สรัน ตรัน นานกั บินเซโอ ดุค โก๋ร ||๒||๓||๔๘||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  ยนั โก ปรัภ 
ซงัเก อสัเน่ห์ ||  ซายฺโน ตู มีต เมรา กแร่ห์ เตแร ซภั เกห์้ ||๑|| รเฮา ||  มาน มานโํก ตาน มานโํก ตัน๋ ลคัมี สุต เดห์้ ||๑||  
มุกตั ยกุตั ปุกตั ปูรัน ปัรมานนัดฺ ปะรัม นิถาน ||    
     
 แป๋ ป๋าย ปะกตั นิฮาล นานกั สดา สดา กรุบาน ||๒||๔||๔๙||  กานรา แม่ห์ลา ๕ ||  กะรัต กะรัต จรัจ จรัจ จรฺัจรี ||  โยก 
ติอ๋าน เป๋ค กิอาน พรัิต พิรัต ตะรัต ตะรัต ตัร่จะรี ||๑|| รเฮา ||  อหงั อหงั อะแฮ อวรั มูร มูร มูร เบารีอ ์||  ยตั ยาต ยาต 
ยาต สดา สดา สดา สดา กาล ฮอี ||๑||  มาน มาน มาน เตอาก มิรัต มิรัต นิกทั นิกทั สดา ฮอี ||  ฮรั ฮเร ฮเร ปาจยฺ 
แกฮ้ตั นานกั สุโนห์ เร มูร เบน็ ปะยนั ปะยนั ปะยนั แอห์้ลา ยนมั กอี ||๒||๕||๕o||๑๒||๖๒||     
 กานรา อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยปั มนั ราม นาม ซุค ปาแวโก ||  เยว็ เยว็ ยแป ติแว ซุค ปาแว สตัคุร เซว สมาแวโก ||๑|| รเฮา ||  ปะกตั ยนาน ํกี คิน 
คิน โลจา นาม ยปัต ซุค ปาแวโก ||  อนั รัส ซาด เกย ซภั นีกรั เบน็ นาแว กิช นา สุคาแวโก ||๑||  คุรมตั ฮรั ฮรั มีธา 
ลากา คุร มีเธ บจนั กะด่าแวโก ||  สัตคุร บาณี ปุรัค ปุรโคตมั บาณี เซ็ว จิต ลาแวโก ||๒||  คุรบาณี ซุนตฺ เมรา มนั 
ดระเวอา มนั ป่ีนา นิจยฺ กัร๋ อาแวโก ||  แตห์้ อนัฮตั ตุนี บาแยห์่ เน็ต บาเย นีฉรั ต๋าร จุอาแวโก ||๓||  ราม นาม เอก็ 
เตล็ เตล็ กาแว มนั คุรมตั นาม สมาแวโก ||  นาม สุแณ นาโม มนั ป่าแว นาเม ฮี ตริปตาแวโก ||๔||  กเน็ก กเน็ก 
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แป้ห์เร บโฮ่ กงัคน์า กาปัร ป๋านตฺ บนาแวโก ||  นาม บินา ซภั พีก พิกาเน ยนมั มแร เพร็ อาแวโก ||๕||  มายอา ปะทลั 
ปะทลั แฮ ป่ารี กัร๋ กู่มนั เก๋รฺ กลุาแวโก ||  ปาป บิการ มนูรฺ ซภั ป่าเร บิค ดุตรั ตเรโอ นา ยาแวโก ||๖||  ป๋อ แบราก 
เป่ยอา แฮ โบฮิท คุร เควทั สบดั ตราแวโก ||  ราม นาม ฮรั เป่ทีแอ ฮรั ราแม นาม สมาแวโก ||๗||  อเกอาน ลาย 
สวาเลอา คุร กิอาแน ลาย ยะกาแวโก ||  นานกั ป่าแณ อาปแณ    เยว็ ป่าแว ติแว จลาแวโก ||๘||๑||  กานรา แม่ห์ลา ๔ 
||  ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม ตราแวโก ||  โย โย ยแป โซอี กตั ปาแว เยว็ ตะหรู่ แปรลาด สมาแวโก ||๑|| รเฮา ||    
     
 กริปา กริปา กริปา กรั ฮรั ญีโอ กรั กิรปา นาม ลกาแวโก ||  กรั กิรปา สตัคุรู   มิลาโวห์่ เมล็ สตัคุร นาม ติอ่าแวโก 
||๑||  ยนมั ยนมั กี ห่อแม มลั ลากี เมล็ ซงัคตั มลั แล่ห์ ยาแวโก ||  เยว็ โล่ฮา ตเรโอ ซงัค ์กาซทฺ ลกั สบดั คุรู ฮรั 
ปาแวโก ||๒||  ซงัคตั ซนัตฺ มิโลห์ สตัซงัคตั เมล็ ซงัคตั ฮรั รัส อาแวโก ||  เบน็ ซงัคตั กะรัม กแร อภิมานี   กั้ด ปาณี 
จีกรั ปาแวโก ||๓||  ปะกตั ยนา เก ฮรั รัควาเร ยนั ฮรั รัส มีธ ลกาแวโก ||  คิน คิน นาม เดย ์วเดอาอี สตัคุร อุปเดส 
สมาแวโก ||๔||  ปะกตั ยนา โก สดา เน็ว รฮีแอ ยนั นิแวห์่ ตา พลั กนุ ปาแวโก ||  โย นินดา ดุสทฺ กแร่ห์ ปักตา กี 
ฮรันาคสั เยว็ ปัจ ยาแวโก ||๕||  บรัมห์ กมลั ปุต มีน เบอาซา ตปั ตาปัน ปูญ กราแวโก ||  โย โย ปะกตั โฮย โซ 
ปูโญห์ ป่ัรมนั ปะรัม จุกาแวโก ||๖||  ยาต นยาต เดค มตั ป่ัรโมห์ สุก ยนกั ปะกี ลกั ติอ่าแวโก ||  ยธูนั ยธฺู ปอี ศิร อูปัร 
คิน มนูอา เตล็ นา ดุลาแวโก ||๗||  ยนกั ยนกั แบเธ ซิงฆาซนั นอ มุนี ตู๋ร แล ลาแวโก ||  นานกั กริปา กริปา กรั ธากุร 
แม ดาซนั ดาส กราแวโก ||๘||๒||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  มนั คุรมตั รัส กนุ กาแวโก ||  เยห์่วา เอก โฮย ลคั โกที ลคั 
โกที โกท ติอ่าแวโก ||๑|| รเฮา ||  แซ่ฮสั พนี ยปัเปโอ เซคนาแก ฮรั ยปัเตอา อนัตฺ นา ปาแวโก ||  ตู อท่าห์ อตั อกมั 
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อกมั แฮ มตั คุรมตั มนั แธห์ราแวโก ||๑||  ยนิ ตู ยปัเปโอ เตอี ยนั นีเก ฮรั ยปัเตโอห์ โก ซุค ปาแวโก ||  บิดรั ดาซี สุตฺ 
โฉก โช่ห์รา กริษนั องักฺ กลั ลาแวโก ||๒||  ยลั เต โอปัต ไป๋ แฮ กาซทฺ กาซทฺ องัค ์ตราแวโก ||  ราม ยนา ฮรั อาป 
สวาเร อปันา บิรัด รคาแวโก ||๓||  ฮมั ปาทรั โล่ห์ โล่ห์ บดั ปาทรั คุร ซงัคตั นาว ตราแวโก ||  เยว็ สตัซงัคตั ตเรโอ 
ยลุ่าโฮ ซนัตฺ ยนา มนั ป่าแวโก ||๔||  คเร คโรเอ แบธตั อูธตั มารัก ปันทฺ ติอ่าแวโก ||  สตัคุร บจนั บจนั แฮ สตัคุร 
ปาถรั มุกตั ยนาแวโก ||๕||  ซาซนั ซาส ซาส บลั ปาอี แฮ เน่ห์ซาซนั นาม ติอ่าแวโก ||  คุร ปัรซาดี ห่อแม บูแฉ่ ตอ 
คุรมตั นาม สมาแวโก ||๖||    
     
 สตัคุร ดาตา ญีอ ์ยอีนั โก ปากฮีน นฮี ป่าแวโก ||  เพร็ เอห์้ เวลา หาท นา อาแว   ปัรตาแป ปัชตาแวโก ||๗||  เย โก 
ปะลา โลแร ป๋ัล อปันา คุร อาแก แด่ห์ แด่ห์ ปาแวโก ||  นานกั ดยัอา ดยัอา กรั ธากรุ แม สตัคุร ปะซมั ลกาแวโก 
||๘||๓||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  มนั ฮรั รังค ์ราตา กาแวโก ||  แป๋ แป๋ ตราส เป๋ย แฮ นิรมลั คุรมตั ลาก ลกาแวโก ||๑|| 
รเฮา ||  ฮรั รังค ์ราตา สดั แบรากี ฮรั นิกทั ตินา กัร๋ อาแวโก ||  เตน็ กี ปังกฺ มิแล ตาน ํยวีา กรั กิรปา อาป ดิวาแวโก 
||๑||  ดุบิถา โลภ ลเก แฮ ปราณี มนั โกแร รังค ์นา อาแวโก ||  เพร็ อุลเทโอ ยนมั โฮแว คุร บจันี คุร ปุรัค มิแล รังค ์
ลาแวโก ||๒||  อินดรี ดะเซ ดะเซ พนุ ต่าวตั ตแร คุณีอา คิน นา ทิกาแวโก ||  สตัคุร ปัรแจ วสักตั อาแว   โมค มุกตั 
โซ ปาแวโก ||๓||  โอองัการ เอโก เราว ์รเฮอา ซภั เอกสั ม่าเฮ สมาแวโก ||  เอโก รูป เอโก บโฮ่ รังกี ซภั เอกตั บจนั 
จลาแวโก ||๔||  คุรมุข เอโก เอก ปะชาตา คุรมุข โฮย ลคาแวโก ||  คุรมุข ยาย มิแล นิจยฺ แม่ห์ลี อนัฮดั สบดั 
บยาแวโก ||๕||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ซิสทฺ อุปาอี  คุรมุข โซ่ภา ปาแวโก ||  เบน็ คุร เป่เท โก แม่ฮลั นา ปาแว อาย  ยาย ดุค 
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ปาแวโก ||๖||  อเนก  ยนมั วชุิเร เมเร ปรีตมั กรั กิรปา คุรู มิลาแวโก ||  สตัคุร มิลตั มฮ่า ซุค ปายอา มตั มลีน 
บิกซาแวโก ||๗||  ฮรั ฮรั กริปา กแร่ห์ ญกัยวีนั แม ซรัถ่า นาม ลกาแวโก ||  นานกั คุรู คุรู แฮ สตัคุร แม สตัคุร สรัน 
มิลาแวโก ||๘||๔||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  มนั คุรมตั จาล จลาแวโก ||  เยว็ แมกลั มสัตฺ ดีแย ตลั กนุเด คุร องักสั สบดั 
ดริราแวโก ||๑|| รเฮา ||  จลัตอ จลัแล จลัแล แดห์้ แดห์้ ดิส คุร ราแค ฮรั เลว็ ลาแวโก ||  สตัคุร สบดั เดย ์ริด อนัตรั 
มุค อมัฤต นาม จุอาแวโก ||๑||  บิซีอรั บิซู ปะเร แฮ ปูรัน คุร กะรุร สบดั มุค ปาแวโก ||  มายอา โป่ยองัค์ เตส็ เนร นา 
อาแว   บิค จ๋าร จ๋าร เลว็ ลาแวโก ||๒||  สุอาน โลภ นะกรั แม่ห์ สบัลา คุร คิน แม่ห์ มาร กะด่าแวโก ||  สัต ซนัโตค 
ตะรัม อาน     ราเค ฮรั นกัรี ฮรั กนุ กาแวโก ||๓||    
     
 ปังกจัยฺ โม่ห์ นิขะรัต แฮ ปรานี คุร นิขะรัต กา้ด กะด่าแวโก ||  ตะร่าห์ ตะร่าห์ สรัน ยนั อาเอ คุร ห่าที เด 
นิกลาแวโก ||๔||  สุปนนัตรั ซนัซาร ซภั บาย ีซภั บาย ีเคลฺ คิลาแวโก ||  ล่าฮา นาม คุรมตั แล จาโลห์ ฮรั ดรักา้ห์ 
แปถ่า ยาแวโก ||๕||  ห่อแม กแร กราแว ห่อแม ปาป โกยเล อาน     ยมาแวโก ||  อายอา  กาล ดุคดาอี โฮเอ โย บีเย 
โซ เคาลาแวโก ||๖||  ซนัโตห์ ราม นาม ตัน๋ ซนัโจห์ แล ครัจ จลัเล ปัต ปาแวโก ||  คาย ครัจ เดแวห์่ บโฮเตรา ฮรั 
เดเด โตท นา อาแวโก ||๗||  ราม นาม ตัน๋ แฮ ริด อนัตรั ตัน๋ คุร ซรัณาอี ปาแวโก ||  นานกั ดยัอา ดยัอา กรั ดีนี ดุค 
ดาลดั ป๋ันยฺ สมาแวโก ||๘||๕||  กานรา แม่ห์ลา ๔ ||  มนั สัตคุร สรัน ติอ่าแวโก ||  โล่ฮา หิรัน โฮแว ซงัค ์ปารัส กนุ 
ปารัส โก โฮย อาแวโก ||๑|| รเฮา ||  สัตคุร มฮ่า ปุรัค แฮ ปารัส โย ลาแก โซ พลั ปาแวโก ||  เยว็ คุร อุปเดส ตเร 
แปรลาดา คุร เซวกั แปจยฺ รคาแวโก ||๑||  สตัคุร บจนั บจนั แฮ นีโก คุร บจันี อมัฤต ปาแวโก ||  เยว็ อมับรีก อะมรา 
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ปัด ปาเอ สตัคุร มุค บจนั ติอ่าแวโก ||๒||  สตัคุร สรัน สรัน มนั ป่าอี ซุถ่า ซุถ่า กรั ติอ่าแวโก ||  ดยัอาล ดีน เป๋ย แฮ 
สตัคุร ฮรั มารัก ปันทฺ ดิคาแวโก ||๓||  สตัคุร สรัน เปย เซ ทาเป เตน็ ราคนั โก ปรัภ อาแวโก ||  เย โก ซรั ซนัแถ่ ยนั 
อูปัร เพร็ อุลโท ติแซ ลกาแวโก ||๔||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ซรั เซแวห์่ เตน็ ดรักา้ห์ มาน ดิวาแวโก ||  คุรมตั คุรมตั คุรมตั 
ติอ่าแวห์่ ฮรั กลั เมล็ เมล มิลาแวโก ||๕||  คุรมุข นาด เบด แฮ คุรมุข คุร ปัรแจ นาม ติอ่าแวโก ||  ฮรั ฮรั รูป ฮรั รูโป 
โฮแว ฮรั ยนั โก ปูญ กราแวโก ||๖||  ซากตั นรั สตัคุร นฮี กีอา เต เบมุค ฮรั ปัรหม่าแวโก ||  โลภ แล่ฮรั สุอาน  กี 
ซงัคตั บิค มายอา กรังค ์ลกาแวโก ||๗||  ราม นาม ซภั ญกั กา ตารัก ลกั ซงัคตั นาม ติอ่าแวโก ||  นานกั ราค ราค 
ปรัภ เมเร สตัซงัคตั ราค สมาแวโก ||๘||๖||  ฉะกา ๑ ||     
     
 กานรา ชนัตฺ แม่ห์ลา ๕        เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เซ อุถเร ยนิ ราม ติอ๋าเอ ||  ยตนั มายอา เก กาม นา อาเอ ||  ราม ติอ๋าเอ ซภั พลั ปาเอ ตัน๋ ตัน๋ เต บดัป่ากีอา ||  สตัซงัค ์
ยาเก นาม ลาเก เอก เซ็ว เลว็ ลากีอา ||  ตจัยฺ มาน โม่ห์ บิการ ซาถู่   ลกั ตะโร เตน็ แก ปาเอ ||  บินวนัตฺ นานกั สรัณ 
สุอามี บดัปาก ดรัซนั ปาเอ ||๑||  เมล็ ซาถู่   เน็ต ปะแยห์่ นาราเอณ็ ||  รสกั รสัก สุอามี คุณ กาเอณ็ ||  คุณ กาย ยแีวห์ 
ฮรั อเมว็ ปีแวห์่ ยนมั มรัณา ป่าเกย ์||  สตัซงัค ์ปาอีแอ ฮรั ติอ๋าอีแอ บฮุร ดูค นา ลาเกย ์||  กรั ดยัอา ดาเต ปุรัค บิถ่าเต 
ซนัตฺ เซว กมาเอณ็ ||  บินวนัตฺ นานกั ยนั ตู๋ร บานแํช่ห์ ฮรั ดะรัส แซ่ฮจัยฺ สมาเอณ็ ||๒||  สกัเล ยนัตฺ ปะโยห์่ โคปาแล 
||  ยปั ตปั ซนัยมั ปูรัน ก่าแล ||  เน็ต ปะโยห์่ สุอามี อนัตรัยามี สพลั ยนมั สบายอา ||  โคบิด กาอีแอ เน็ต ติอ๋าอีแอ 
ปัรวาณ โซอี อายอา  ||  ยปั ตาป ซนัยมั ฮรั ฮรั นิรันยนั โคบินดฺ ตัน๋ ซงัค ์จาแล ||  บินวนัตฺ นานกั กรั ดยัอา ดีแย ฮรั 
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รตนั บาโถ่ ปาแล ||๓||  มงัคลัจาร โจจยฺ อานนัดา ||  กรั กิรปา มิเล ปัรมานนัดา ||  ปรัภ มิเล สุอามี ซุแคห์กามี อิช มนั 
กี ปุนนีอา ||  บย ีบะถ่าอี แซ่ห์เย  สมาอี บฮุร ดูค นา รุนนีอา ||  เล กนัธฺ ลาเอ ซุค ดิคาเอ บิการ บินเซ มนัดา ||  
บินวนัตฺ นานกั มิเล สุอามี ปุรัค ปัรมานนัดา ||๔||๑||     
 กานเร กี วาร แม่ห์ลา ๔ มูเซ กี วาร กี ตุนี      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ศโลก ม: ๔ ||  ราม นาม นิถาน ฮรั คุรมตั รัค อุร ต๋าร ||  ดาซนั ดาซา โฮย รโฮ่ ห่อแม บิเคอา มาร ||  ยนมั ปะดารัท 
ยเีตอา กะเด นา อาแว   ฮาร ||  ตัน๋ ตัน๋ วดัป่ากี นานกา ยนิ คุรมตั ฮรั รัส ซาร ||๑||  ม: ๔ ||  โควนิดฺ โควดิ โควดิ ฮรั 
โควดิ คุณี นิถาน ||  โควดิ โควดิ คุรมตั ติอ๋าอีแอ ตาน ํดรักา้ห์ ปาอีแอ มาน ||    
     
 โควดิ โควดิ โควดิ ยปั มุค อูยฺลา ปัรถาน ||  นานกั คุร โควนิดฺ ฮรั เยต็ เมล็ ฮรั ปายอา นาม ||๒||  ปอรี ||  ตูน ํอาเป   ฮี 
เซ็ถ ซาถิโก ตู อาเป   ฮี ยกุ โยกีอา ||  ตู อาเป   ฮี รัส รซีอะรา ตู อาเป   ฮี โปคค ์โป่กีอา ||  ตู อาเป   อาป วรัตะดา ตู 
อาเป   กแร่ห์ โซ โฮกีอา ||  สตัซงัคตั สตัคุร ตัน๋ ตะโน ตัน๋ ตัน๋ ตะโน เยต็ เมล็ ฮรั บุลกั บุโลกีอา ||  ซภั กโฮ่ มุคโคห์ 
ฮรั ฮรั ฮเร ฮรั ฮรั ฮเร ฮรั โบลตั ซภั ปาป ลโฮกีอา ||๑||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั นาม แฮ คุรมุข ปาแว โกย ||  
ห่อแม มมัตา นาซ โฮย ดุระมตั กั้ดแด โต๋ย ||  นานกั อนัเด็น คุณ อุจแร ยนิ โก ตุ๋ร ลิเคอา โฮย ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั อาเป   
อาป ดยัอาล ฮรั อาเป   กเร โซ โฮย ||  ฮรั อาเป   อาป วรัตะดา ฮรั เยวดั อวรฺั นา โกย ||  โย ฮรั ปรัภ ป่าแว โซ ทีแอ 
โย ฮรั ปรัภ กเร โซ โฮย ||  กีมตั กิแน นา ปาอีอา เบอนัตฺ ประภู ฮรั โซย ||  นานกั คุรมุข ฮรั ซาล่าเฮอา ตนั มนั ซีตลั 
โฮย ||๒||  ปอรี ||  ซภั โยต เตรี ญกัยวีนา ตู กทั กทั ฮรั รังค ์รังกนา ||  ซภั ติอ่าแวห์่ ตุตถฺ เมเร ปรีตมา ตู สตั สตั ปุรัค 
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นิรันยฺนา ||  เอก็ ดาตา ซภั ยกตั ปิข่ารีอา ฮรั ยาแจห์ ซภั มงัค ์มงักะนา ||  เซวกั ธากรุ ซภั ตูแฮ ตูแฮ คุรมะตี ฮรั จงัค ์
จงักนา ||  ซภั กโฮ่ มุคโคห์ ริคีเกส ฮเร ริคีเกส ฮเร เยต็ ปาแวห์ ซภั พลั พลันา ||๒||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย 
มนั ฮรั ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||  โย อิแช่ห์ โซ พลั ปายซี คุร สบัดี ลแก คิอ๋าน ||  เกล็วคิ ปาป ซภั กะทีแอห์ ห่อแม 
จุแก กมุาน ||  คุรมุข กมลั วกิเซอา ซภั อาตมั บรัมห์ ปะชาน ||  ฮรั ฮรั กิรปา ต๋าร ปรัภ ยนั นานกั ยปั ฮรั นาม ||๑||  ม: 
๔ ||  ฮรั ฮรั นาม ปวติ แฮ นาม ยปัต ดุค ยาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา เตน็ มนั วสัเซอา อาย  ||  สตัคุร แก ป่าแณ โย 
จลัแล เตน็ ดาลดั ดุค แล่ห์ ยาย ||  อาปแณ    ป่าแณ กิแน นา ปายโอ ยนั เวโค่ห์ มนั ปะตีอาย ||  ยนั นานกั ดาซนั ดาส 
แฮ โย สตัคุร ลาเก ปาย ||๒||  ปอรี ||    
     
 ตูน ํทาน ทนนัตรั ป่ัรปูร แฮ กรัเต ซภั เตรี บณตั บณาวณี ||  รังค ์ปรังค ์ซิสทฺ ซภั ซาย ีบโฮ่ บโฮ่ เบถ็ ป๋านตฺ อุปาวณี 
||  ซภั เตรี โยต โยตี เวจ็ วรัแตห์้ คุรมะตี ตุแถ่ ลาวณี ||  ยนิ โฮเอ ดยัอาล เตน็ สตัคุร เมแล่ห์ มุค คุรมุข ฮรั ซมัหยา่วณี 
||  ซภั โบโล่ห์ ราม รโม  ศิรี  ราม รโม เยต็ ดาลดั ดุค ปุค ซภั แล่ห์ ยาวณี ||๓||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั อมัฤต นาม รัส 
ฮรั อมัฤต ฮรั อุร ต๋าร ||  เวจ็ ซงัคตั ฮรั ปรัภ วรัตะดา บุโฉ่ห์ สบดั วจีาร ||  มนั ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา บิค ห่อแม กั้ดดี 
มาร ||  ยนิ ฮรั ฮรั นาม นา เจเตโอ เตน็ ยแูอ ยนมั ซภั ฮาร ||  คุร ตุแธ ฮรั เจตายอา ฮรั นามา ฮรั อุร ต๋าร ||  ยนั นานกั 
เต มุค อุยะเล เตต็ สจัแจ ดรับาร ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั กีรัต อุตมั นาม แฮ เวจ็ กลัยกุ กรัณี ซาร ||  มตั คุรมตั กีรัต ปาอีแอ 
ฮรั นามา ฮรั อุร ฮาร ||  วดัป่ากี ยนิ ฮรั ติอ๋ายอา เตน็ ซอเปอา ฮรั ปันด๋าร ||  เบน็ นาแว เย กะรัม กมาวเณ เน็ต ห่อแม 
โฮย คุอาร ||  ยลั หสัตี มลั นาวาลีแอ ศิร ป๋ี เพร็ ปาแว ชาร ||  ฮรั เมโล่ห์ สตัคุร ดยัอา กรั มนั วสัแซ เอกงัการ ||  ยนิ 
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คุรมุข ซุณ      ฮรั มนัเนอา ยนั นานกั เตน็ แยการ ||๒||  ปอรี ||  ราม นาม วครั แฮ อูตมั ฮรั นาเอก็ ปุรัค ฮมารา ||  ฮรั 
เคลฺ กีอา ฮรั อาเป   วรัแต ซภั ยกตั กีอา วณัยารา ||  ซภั โยต เตรี โยตี เวจ็ กรัเต ซภั สจั เตรา ปาซารา ||  ซภั ติอ่าแวห์่ 
ตุตถฺ สพลั เซ กาแวห์่ คุรมะตี ฮรั นิรังการา ||  ซภั จะโวห์ มุคโคห์ ญกนันาท ญกนันาท ญกัยวีโน เยต็ เป่าวย์ลั ปารฺ  
อุตารา ||๔||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮมัรี เยห์่บา เอก ปรัภ ฮรั เก คุณ อะกมั อท่าห์ ||  ฮมั เกว็ กรั ยแปห์ อิอาเณอา ฮรั ตุม วดั 
อะกมั อะกา้ห์ ||  ฮรั เดโฮ ประภู มตั อูตฺมา   คุร สตัคุร แก ปัก ป้าห์ ||  สัตซงัคตั ฮรั เมล ปรัภ ฮมั ปาปี ซงัค ์ตะร่าห์ ||  
ยนั นานกั โก ฮรั บคสั แล่ห์ ฮรั ตุแธ เมล มิลาห์ ||  ฮรั กิรปา กรั ซุณ      เบนตี ฮมั ปาปี กิรัม ตะร่าห์ ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั 
กแร่ห์ กริปา ญกัยวีนา คุร สตัคุร เมล ดยัอาล ||  คุร เซวา ฮรั ฮมั ป่าอีอา ฮรั โฮอา ฮรั กิรปาล ||    
     
 ซภั อาซา มนัซา วสิรี มนั จูกา อาล ยนัยาล ||  คุร ตุแธ นาม ดริรายอา ฮมั กีเอ สบดั นิฮาล ||  ยนั นานกั อตุท ตัน๋ 
ปายอา ฮรั นามา ฮรั ตัน๋ มาล ||๒||  ปอรี ||  ฮรั ตุมห์ วดั วดัเด วดัเด วดั อเูจ ซภั อูปัร วดัเด วะดอนา ||  โย ติอ่าแวห์่ 
ฮรั อปัราํปัร ฮรั ฮรั ฮรั ติอ๋าย ฮเร เต โห่นา ||  โย กาแวห์่ สุแณห์ เตรา ยสั สุอามี เตน็ กาเท ปาป กะโทนา ||  ตุม แยเซ 
ฮรั ปุรัค ยาเน มตั คุรมตั มุค วดั วดั ปาก วโดนา ||  ซภั ติอ่าโวห์ อาด สเต ยกุาด สเต ปัรตคั สเต สดา สดา สเต ยนั 
นานกั ดาส ดะโซนา ||๕||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮมัเร ฮรั ญกัยวีนา ฮรั ยปัเปโอ ฮรั คุร มนัตฺ ||  ฮรั อกมั อะโกจรั อกมั ฮรั 
ฮรั มิเลอา อาย  อะจินตฺ   ||  ฮรั อาเป   กทั กทั วรัตะดา ฮรั อาเป   อาป เบอนัตฺ ||  ฮรั อาเป   ซภั รัส โปกดา ฮรั อาเป   
เกาลา กนัตฺ ||  ฮรั อาเป   ปิเคอา ปายดา ซภั ซิสทฺ อุปาอี  ญีอ ์ยนัตฺ ||  ฮรั เดโวห์ ดาน ดยัอาล ปรัภ ฮรั มานแํกห์้ ฮรั 
ยนั ซนัตฺ ||  ยนั นานกั เก ปรัภ อาย  เมล็ ฮมั กาแวห์่ ฮรั คุณ ชนัตฺ ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั ปรัภ สะยณั นาม ฮรั แม มนั ตนั 
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นาม สะรีร ||  ซภั อาซา คุรมุข ปูรีอา ยนั นานกั ซุณ      ฮรั ต๋ีรฺ ||๒||  ปอรี ||  ฮรั อูตมั ฮเรอา นาม แฮ ฮรั ปุรัค นิรันยนั 
มอลา ||  โย ยปัเด ฮรั ฮรั ดินสั ราต เตน็ เซเว จรัน เน็ต กอลา ||  เน็ต ซาร สะหม่าเล ซภั ญีอ ์ยนัตฺ ฮรั วสัแซ นิกทั ซภั 
ยอลา ||  โซ บูแฉ่ ยสิ อาป บุฉ่ายซี ยสิ สตัคุร ปุรัค ปรัภ ซอลา ||  ซภั กาโวห์่ คุณ โควนิดฺ ฮเร โควนิดฺ ฮเร โควนิดฺ 
ฮเร คุณ กาวตั คุณี สะมอลา ||๖||  ศโลก ม: ๔ ||  สุเตอา ฮรั ปรัภ เจต มนั ฮรั แซ่ฮจัยฺ สมาถ สมาย ||  ยนั นานกั ฮรั ฮรั 
เจา มนั คุร ตุธา เมเล มาย ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั อิกสั เซตี ปิระห์รี ฮรั อิโก เมแร จิต ||  ยนั นานกั เอก็ อถารฺ ฮรั ปรัภ อิกสั 
เต กตั ปัต ||๒||  ปอรี ||  ปันเจ สบดั วเย มตั คุรมตั วดัป่ากี อนัฮดั วเยอา ||  อานดั มูล ราม ซภั เดเคอา คุร สับดี โควดิ 
กะเยอา ||  อาด ยกุาด เวส ฮรั เอโก มตั คุรมตั ฮรั ปรัภ ปะเยอา ||  ฮรั เดโวห์ ดาน ดยัอาล ปรัภ ยนั ราโค่ห์ ฮรั ปรัภ 
ลจัเยอา ||    
     
 ซภั ตัน๋ กโฮ่ คุร สัตคุรู   คุร สตัคุรู   เยต็ เมล็ ฮรั ปัรดา กะเยอา ||๗||  ศโลก ม: ๔ ||  ปะกตั สะโรวรั อุชแล ซุภรั ปะเร 
วฮนั ||  ยนิา สตัคุร มนัเนอา ยนั นานกั วดั ปาก ละฮนั ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม อซงัคฺ ฮรั ฮรั เก กนุ กะทนั นา ยา่เฮ ||  
ฮรั ฮรั อกมั อกา้ถฺ ฮรั ยนั กิต เบถ็ มิแล่ห์ มิลาเฮ ||  ฮรั ฮรั ยสั ยปัต ยะปันตฺ ยนั เอก็ เตล็ นฮี กีมตั ปาย ||  ยนั นานกั 
ฮรั อะกมั ปรัภ ฮรั เมล แล่ห์ ลรั ลาย ||๒||  ปอรี ||  ฮรั อกมั อะโกจรั อกมั ฮรั เกว็ กรั ฮรั ดรัซนั ปิคา ||  กิช วครั โฮย 
โซ วรันีแอ เตส็ รูป นา ริคา ||  ยสิ บุฉ่าเอ อาป บุฉ่าย เดย ์โซอี ยนั ดิคา ||  สตัซงัคตั สตัคุร จทัซาล แฮ เยต็ ฮรั คุณ 
ซิกคา    ||  ตัน๋ ตัน๋ โซ รัสนา ตัน๋ กรั ตัน๋ โซ ปาถ่า สตัคุรู   เยต็ เมล็ ฮรั เลคา ลิคา ||๘||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม 
อมัฤต แฮ ฮรั ยปัปีแอ สตัคุร ป๋าย ||  ฮรั ฮรั นาม ปวติ แฮ ฮรั ยปัต ซุนตฺ ดุค ยาย ||  ฮรั นาม ตินี อาราเถ่อา  ยนิ มสัตกั 
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ลิเคอา ตุ๋ร ปาย ||  ฮรั ดรักา้ห์ ยนั แปนาอีอนั ยนิ ฮรั มนั วสัเซอา อาย  ||  ยนั นานกั เต มุค อุยะเล ยนิ ฮรั สุเณอา มนั 
ป๋าย ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั ฮรั นาม นิถาน แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||  ยนิ ตุ๋ร มสัตกั ลิเคอา เตน็ สตัคุร มิเลอา อาย  ||  ตนั มนั 
ซีตลั โฮยอา ซานตฺํ วสัซี มนั อาย  ||  นานกั ฮรั ฮรั จอเดอา ซภั ดาลดั ดุค แล่ห์ ยาย ||๒||  ปอรี ||  ฮอ วาเรอา เตน็ โก 
สดา สดา ยนิา สตัคุร เมรา เปอารา เดเคอา ||  เตน็ โก มิเลอา เมรา สตัคุรู   ยนิ โก ตุ๋ร มสัตกั เลเคอา ||  ฮรั อกมั 
ติอ๋ายอา คุรมะตี เตส็ รูป นฮี ปรัภ เรเคอา ||  คุร บจนั ติอ๋ายอา ยนิา อกมั ฮรั เต ธากรุ เซวกั รัล เอเกอา ||  ซภั กโฮ่ 
มุคโคห์ นรั นรัหะเร นรั นรัหะเร นรั นรัหะเร ฮรั ล่าฮา ฮรั ปะกตั วเิซเคอา ||๙||  ศโลก ม: ๔ ||  ราม นาม รัม เราว ์
รเฮ่ รัม ราโม ราม รมีต ||  กทั กทั อาตมั ราม แฮ ปรัภ เคลฺ กีโอ รังค ์รีต ||  ฮรั นิกทั วสัแซ ญกัยวีนา ปัรกาซ กีโอ คุร 
มีต ||    
     
 ฮรั สุอามี ฮรั ปรัภ เตน็ มิเล ยนิ ลิเคอา ตุ๋ร ฮรั ปรีต ||  ยนั นานกั นาม ติอ๋ายอา คุร บจนั ยปัเปโอ มนั จีต ||๑||  ม: ๔ ||  
ฮรั ปรัภ สะยณั โลร ลโฮ่ ปาก วสัแซ วดัปาก ||  คุร ปูแร เดคาเลอา นานกั ฮรั เลว็ ลาก ||๒||  ปอรี ||  ตัน๋ ตัน๋ สุห่าว ี 
สพลั กะรี เยต็ ฮรั เซวา มนั ป่าณี ||  ฮรั กะทา สุณาโวห์ เมเร คุรซิกโคห์ เมเร ฮรั ปรัภ อกทั กะห่าณี ||  เกว็ ปาอีแอ 
เกว็ เดคีแอ เมรา ฮรั ปรัภ ซุฆรั สุยาณี ||  ฮรั เมล ดิคาเอ อาป ฮรั คุร บจันี นาม สมาณี  ||  เตน็ วโิทห์ นานกั วาเรอา 
โย ยปัเด ฮรั นิรบาณี ||๑o||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ปรัภ รัตเต โลยณา กิอาน อนัยนั คุร เดย ์||  แม ปรัภ สะยณั ปายอา ยนั 
นานกั แซ่ฮจัยฺ มิเลย ์||๑||  ม: ๔ ||  คุรมุข อนัตรั ซานตฺํ แฮ มนั ตนั นาม สมาย ||  นาม จิตเเว นาโม ปแร นาม รแฮ่ เลว็ 
ลาย ||  นาม ปะดารัท ปาอีแอ จินตา กอี บิลาย ||  สตัคุร มิเลแอ นาม อูปแย ตริสนา ปุค ซภั ยาย ||  นานกั นาเม 
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รัตเตอา นาโม ปัลแล ปาย ||๒||  ปอรี ||  ตุตถฺ อาเป   ยกตั อุปาย แก ตุตถฺ อาเป   วสักตั กีตา ||  เอก็ มนัมุค กรั 
ฮารายอนั อิกนา เมล คุรู ตินา ยตีา ||  ฮรั อูตมั ฮรั ปรัภ นาม แฮ คุร บจนั สป่าแก ลีตา ||  ดุค ดาลดั ซภัโภ แล่ห์ เกยอา 
ยาน ํเนา คุรู ฮรั ดีตา ||  ซภั เซโวห์่ โม่ห์โน มนัโม่ห์โน ยกัโม่ห์โน เยน็ ยกตั อุปาย ซภัโภ วสั กีตา ||๑๑||  ศโลก ม: ๔ 
||  มนั อนัตรั ห่อแม โรค แฮ ปะหราํ ปู่ เล มนัมุค ดุรยะนา ||  นานกั โรค วญาย เมล็ สตัคุร ซาถู่   สจัยะนา ||๑||  ม: ๔ 
||  มนั ตนั ตาม สการวา ยาน ํเดคา ฮรั แนเณ ||  นานกั โซ ปรัภ แม มิแล ฮอ ยวีา สดั สุเณ ||๒||  ปอรี ||  ญกนันาท 
ยกัดีซรั กรัเต อปัราํปัร ปุรัค อโตลฺ ||  ฮรั นาม ติอ่าโวห์ เมเร คุรซิกโคห์ ฮรั อูตมั ฮรั นาม อโมลฺ ||  ยนิ ติอ๋ายอา ฮิรแด 
ดินสั ราต เต มิเล นฮี ฮรั โรล ||  วดัป่ากี ซงัคตั มิแล คุร สตัคุร ปูรา โบลฺ ||  ซภั ติอ่าโวห์ นรั นารายโณ นารายโณ 
เยต็ จูกา ยมั จะกรั จะโกล ||๑๒||  ศโลก ม: ๔ ||  ฮรั ยนั ฮรั ฮรั จอเดอา ซรั ซนัเถ่อา กาวาร ||  นานกั ฮรั ยนั ฮรั เลว็ 
อุบเร ยนิ ซนัเถ่อา เตส็ เพร็ มาร ||๑||    
     
 ม: ๔ ||  อคี เปรม กะซาอีอา ฮรั ฮรั นาม ปิคนัห์ ||  เย กรั ดูยา เดคเด ยนั นานกั กั้ด ดิจนัห์ ||๒||  ปอรี ||  ยลั ทลั มฮีอลั 
ปูรโน อปัราํปัร โซอี ||  ญีอ ์ยนัตฺ ปรัตปาลดา โย กเร โซ โฮอี ||  มาต ปิตา สุต ปะหราต มีต เตส็ เบน็ นฮี โกอี ||  กทั 
กทั อนัตรั เราว ์รเฮอา ยปัเปโอห์ ยนั โกอี ||  สกลั ยปัโปห์ โคปาล กนุ ปัรกทั ซภั โลอี ||๑๓||  ศโลก ม: ๔ ||  คุรมุข 
มิเล เซ สจัยะณา ฮรั ปรัภ ปายอา รังค ์||  ยนั นานกั นาม สล่าห์ ตู ลุด ลุด ดรักา้ห์ วนัญึ ||๑||  ม: ๔ ||  ฮรั ตูแฮ ดาตา 
ซะภสั ดา ซภั ญีอ ์ตุหม่าเร ||  ซภั ตุแถ่ โน อาราถฺเด ดาน เดห์้ เปอาเร ||  ฮรั ดาแต ดาตาร หทั กั้ดเดอา ม่ีห์ วธุา 
แซซาเร ||  อนั ยาํเมอา เคตี เป๋า กรั ฮรั นาม สะหม่าเร ||  ยนั นานกั มงัแก ดาน ปรัภ ฮรั นาม อถ่าเร ||๒||  ปอรี ||  อิชา 
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มนั กี ปูรีแอ ยปัปีแอ ซุค ซากรั ||  ฮรั เก จรัน อราถ่ีแอห์ คุร สบดั รัตนากรั ||  เมล็ ซาถู่   ซงัค ์อุถาร โฮย พาแท ยมั 
กากรั ||  ยนมั ปะดารัท ยตีีแอ ยปั ฮรั แบรากรั ||  ซภั ปโวห์่ สรัน สตัคุรู   กี บินแซ ดุค ดากรั ||๑๔||  ศโลก ม: ๔ ||  
ฮอ ดู่นเดนที สจัยะณา สะยณั แมแด นาล ||  ยนั นานกั อลคั นา ลคีแอ คุรมุข เดห์้ ดิคาล ||๑||  ม: ๔ ||  นานกั ปรีต 
ลาอี เตน็ สจัแจ เตส็ เบน็ แร่ฮณั นา ยาอี ||  สตัคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ฮรั รัส รสนั ระส่าอี ||๒||  ปอรี ||  โกอี กาแว 
โก สุแณ โก อุจรั สุนาแว ||  ยนมั ยนมั กี มลั อุตแร มนั จินเดอา ปาแว ||  อาวณั ยาณา เมทีแอ ฮรั เก คุณ กาแว ||  
อาป ตะแร่ห์ ซงักี ตะร่าห์ ซภั กทุาํบฺ ตราแว ||  ยนั นานกั เตส็ บลัฮารแณ โย เมเร ฮรั ปรัภ ป่าแว ||๑๕||๑||  ซุถ ||     
 ราก กานรา บาณี นามเดว ญีโอ กี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 แอโซ ราม ราย อนัตรัยามี ||  แยเซ ดรัปัน ม่าเฮ บะดนั ปัรวานี ||๑|| รเฮา ||  บแซ กะทา กทั ลีป นา ชีแป ||  บนัถัน่ 
มุกตา ยาต นา ดีแซ ||๑||  ปานี ม่าเฮ เดค มุค แยซา ||  นาเม โก สุอามี บีธลั แอซา      ||๒||๑||     
     
 ราก กเลอาน   
 แม่ห์ลา ๔    เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 รามา รัม ราแม อนัตฺ นา ปายอา ||  ฮมั บาริก ปรัตปาเร ตุมเร ตู บดั ปุรัค ปิตา เมรา มายอา ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เก นาม 
อซงัคฺ อะกมั แฮ อะกมั อะกมั ฮรั รายอา ||  คุณี กิอานี สุรัต บโฮ่ กีนี เอก็ เตล็ นฮี กีมตั ปายอา ||๑||  โคบิด คุณ โคบิด 
สดั กาแวห์่ คุณ โคบิด อนัตฺ นา ปายอา ||  ตู อมิต อโตลฺ อปัราํปัร สุอามี บโฮ่ ยปัปีแอ ท่าห์ นา ปายอา ||๒||  อุสตตั 
กแร่ห์ ตุมรี ยนั มาถ่อ กนุ กาแวห์่ ฮรั รายอา ||  ตุมห์ ยลั เน็ถ ฮมั มีเน ตุมเร เตรา อนัตฺ นา กตัฮู ปายอา ||๓||  ยนั โก 
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กริปา กแร่ห์ มตัถฺซูดนั ฮรั เดโวห์ นาม ยปายอา ||  แม มูรัค อนัถเล นาม เทก แฮ ยนั นานกั คุรมุข ปายอา ||๔||๑||  
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  ฮรั ยนั กนุ กาวตั หะเซอา ||  ฮรั ฮรั ปะกตั บนี มตั คุรมตั ตุ๋ร มสัตกั ปรัภ ลิเคอา ||๑|| รเฮา ||  คุร 
เก ปัก ซิมโร เดน็ ราตี มนั ฮรั ฮรั ฮรั บะเซอา ||  ฮรั ฮรั ฮรั กีรัต ญกั ซารี กสั จนัดนั ยสั กะเส่อา ||๑||  ฮรั ยนั ฮรั ฮรั 
ฮรั เลว็ ลาอี ซภั ซากตั โคจยฺ ปัยอา ||  เยว็ กิรัต ซนัโญก จเลโอ นรั นินดกั ปัก นากนั โช่ห์ ยเลอา ||๒||  ยนั เก ตุมห์ 
ฮรั ราเค สุอามี ตุมห์ ยกุ ยกุ ยนั รเคอา ||  กฮ่า เป่ยอา แดต กรี บคีลี ซภั กรั กรั จัร๋ ปะเรอา ||๓||  เยเต ญีอ ์ยนัตฺ ปรัภ 
กีเอ ซภั กาแล มุค กระเซอา ||  ฮรั ยนั ฮรั ฮรั ฮรั ปรัภ ราเค ยนั นานกั สรัน ปัยอา ||๔||๒||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||    
     
 เมเร มนั ยปั ยปั ญกนันาเท ||  คุร อุปเดส ฮรั นาม ติอ๋ายโอ ซภั เกล็บิค ดุค ลาเท ||๑|| รเฮา ||  รัสนา เอก ยสั กาย นา 
ซาแก บโฮ่ กีแย บโฮ่ รซุนเท ||  บาร บาร คิน ปัล ซภั กาแวห์่ กนุ แกห์้ นา สแกห์ ปรัภ ตุมนัเท ||๑||  ฮมั บโฮ่ ปรีต 
ลกี ปรัภ สุอามี ฮมั โลแจห์้ ปรัภ ดิคนัเท ||  ตุม บดั ดาเต ญีอ ์ยอีนั เก ตุม ยาโนห์ ฮมั บิรเท ||๒||  โกอี มารัก ปันทฺ 
บตาแว ปรัภ กา กโฮ่ เตน็ โก เกอา ดินเท ||  ซภั ตนั มนั อรัโป อรัป อราโป โกอี เมแล ปรัภ มิลเท ||๓||  ฮรั เก กุน 
บฮตั บฮตั บโฮ่ โซ่ภา ฮมั ตุช กรั กรั บรันเท ||  ฮมัรี มตั วสักตั ปรัภ ตุมแร ยนั นานกั เก ปรัภ ซมัรฺเท ||๔||๓||  
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  เมเร มนั ยปั ฮรั กนุ อกทั ซุนไท ||  ตะรัม อรัท ซภั กาม โมค แฮ ยนั ปีแช ลกั พิรทยั ||๑|| รเฮา 
||  โซ ฮรั ฮรั นาม ติอ่าแว ฮรั ยนั ยสิ บดัปาก มะทยั ||  แยห์ ดรักา้ห์ ปรัภ เลคา มาแก แตห์้ ฉุแท นาม ติอ๋ายทยั ||๑||  
ฮมัเร โดค บโฮ่ ยนมั ยนมั เก ดุค ห่อแม แมลฺ ลกัทยั ||  คุร ต๋าร กริปา ฮรั ยลั นาวาเอ ซภั เกล็บิค ปาป กะทีอ ์||๒||  
ยนั แก ริด อนัตรั ปรัภ สุอามี ยนั ฮรั ฮรั นาม ปัจยฺทยั ||  แยห์ อนัตี ออซรั อาย  บนตั แฮ แตห์้ ราแค นาม ซาไท ||๓||  
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ยนั เตรา ยสั กาแวห์่ ฮรั ฮรั ปรัภ ฮรั ยปัเปโอ ญกนันะที ||  ยนั นานกั เก ปรัภ ราเค สุอามี ฮมั ปาทรั รัค บุดทยั 
||๔||๔||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  ฮมัรี จิตวฺนี ฮรั ปรัภ ยาแน ||  ออร โกอี นินดฺ กแร ฮรั ยนั กี ปรัภ ตา กา กะเฮอา เอก็ 
เตล็ นฮี มาแน ||๑|| รเฮา ||  ออร ซภั เตอาก เซวา กรั อะจุต โย ซภั เต อูจ ธากรุ ปักหวา่แน ||  ฮรั เซวา เต กาล โยห์่ นา 
ซาแก จรันี อาย  ปแว ฮรั ยาแน ||๑||  ยา โก ราค เลย ์เมรา สุอามี ตา โก สุมตั เดย ์แป กาแน ||  ตา โก โกอี อปัร นา 
ซาแก ยา กี ปะกตั เมรา ปรัภ มาแน ||๒||  ฮรั เก โจจยฺ วดิาน เดค ยนั โย โคทา คะรา เอก็ นิมคั ปะชาแน ||  ตา เต ยนั 
โก อนดฺั เป่ยอา แฮ ริด ซุถ มิเล โคเท ปัชตาแน ||๓||  ตุม ฮรั ดาเต ซมัรัท สุอามี เอก็ มาโก ตุจฉฺ ปาโซห์ ฮรั ดาแน ||  
ยนั นานกั โก ฮรั กริปา กรั ดีแย สดั บะแซ่ห์ ริแด โม่ห์ ฮรั จราแน ||๔||๕||    
     
 กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  ปรัภ กีแย กริปา นิถาน ฮมั ฮรั กนุ กาแวห์่เก ||  ฮอ ตุมรี กะโร เน็ต อาส ปรัภ โม่ห์ กบั กลั 
ลาแวห์่เก ||๑|| รเฮา ||  ฮมั บาริก มุกตัถฺ อิอาน ปิตา ซมัหยา่าแวห์เก ||  สุตฺ คิน คิน ปู๋ ล บิการ ยกตั เป็ต ป่าแวห์่เก ||๑||  
โย ฮรั สุอามี ตุม เดโฮ โซอี ฮมั ปาแวห์เก ||  โม่ห์ ดูย ีน่าฮี ธอรฺ ยสิ แป้ห์ ฮมั ยาแวห์เก ||๒||  โย ฮรั ป่าแวห์่ ปะกตั 
ตินา ฮรั ป่าแวห์่เก ||  โยตี โยต มิลาย โยต รัล ยาแวห์เก ||๓||  ฮรั อาเป   โฮย กริปาล อาป เลว็ ลาแวห์่เก ||  ยนั นานกั 
สรัน ดุอาร ฮรั ลาจยฺ รคาแวห์เก ||๔||๖||  ฉะกา ๑ ||     
 กเลอาน โป่ปาลี แม่ห์ลา ๔     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ปารบรัมห์ ปัรเมซุร สุอามี ดูค นิวารัณ นารายเณ ||  สกลั ปะกตั ยาแจห์ ซุค ซากรั เป๋าว ์เน็ถ ตรัณ ฮรั จินตามเณ ||๑|| 
รเฮา ||  ดีน ดยัอาล ญกัดีส ดะโมดรั ฮรั อนัตรัยามี โคบินเด ||  เต นิรภอ ยนิ ศิรีราม ติอ๋ายอา คุรมตั มุราร ฮรั มุกนัเด 
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||๑||  ญกัดีซุร จรัน สรัน โย อาเอ เต ยนั เป๋าว ์เน็ถ ปารฺ ปะเร ||  ปะกตั ยนา กี แปจยฺ ฮรั ราแค ยนั นานกั อาป ฮรั 
กริปา กเร ||๒||๑||๗||     
 ราก กเลอาน แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ฮมาแร เอห์้ กิรปา กีแย ||  อลั มกัรันดฺ จรัน กมลั เซ็ว มนั เพร เพร รีแฉ่ ||๑|| รเฮา ||  อาน ยลา เซ็ว กาจยฺ นา กะชูแอ 
ฮรั บูนดฺ จาตริก โก ดีแย ||๑||  เบน็ มิลเบ น่าฮี ซนัโตคา เปค ดรัซนั นานกั ยแีย ||๒||๑||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  ยาเจก็ 
นาม ยาแจ ยาแจ ||  สรับ   ต๋าร สรับ   เก นาเอก็ ซุค สะมู่ห์ เก ดาเต ||๑|| รเฮา ||  เกตี เกตี มานกํนั มาแก ป่าวนีอา โซ 
ปาอีแอ ||๑||  สพลั สพลั สพลั ดะรัส เร ปะรัส ปะรัส กนุ กาอีแอ ||  นานกั ตตั ตตั เซ็ว มิลีแอ ฮีแร ฮีร บิถ่าอีแอ 
||๒||๒||    
     
 กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  เมเร ลาลนั กี โซ่ภา ||  สดั เนาตนั มนั รังกี โซ่ภา ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์ มเหส เซ็ถ มุน อินดรา 
ปะกตั ดาน ยสั มงักี ||๑||  โยก กิอาน ติอ๋าน เซคนาแก สกลั ยแปห์ ตรังกี ||  กโฮ่ นานกั ซนัตนั บลัฮาแร โย ปรัภ เก 
สดั ซงักี ||๒||๓||    
 กเลอาน แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เตแร มาน ฮรั ฮรั มาน ||  แนน แบน ซรัวนั สุนีแอ องัค ์องัเก ซุค ปราน ||๑|| รเฮา ||  เอต็ อุต แดห์้ ดิส รเวโอ เมเร 
ติแนห์ สะมาน ||๑||  ยตั กะตา ตตั เปคีแอ ฮรั ปุรัค ปัต ปัรถาน ||  ซ่าถซงัค ์ปะหราํ แป๋ มิเท กะเท นานกั บรัมห์ 
กิอาน ||๒||๑||๔||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ นาด ตุ๋น อนนัดฺ เบด ||  กะทตั ซุนตฺ มุน ยนา เมล็ ซนัตฺ มนัดฺลี ||๑|| รเฮา ||  
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กิอาน ติอ๋าน มาน ทาน มนั รสกั รสนั นาม ยปัต แตห์้ ปาป คนัดฺลี ||๑||  โยก ยกุตั กิอาน ปุกตั สุรัต สบดั ตตั เบเต ยปั 
ตปั อคนัดฺลี ||  โอต โปต เมล็ โยต นานกั กะชู ดุค นา ดนัดฺลี ||๒||๒||๕||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  กอน เบถ็ ตา กี กฮ่า 
กะโร ||  ตะรัต คิอ๋าน กิอาน ซสัตรึเกอา อยรั ปัด แกเซ ยะโร ||๑|| รเฮา ||  บิซนั มเหส เซ็ถ มุน อินดรา แก ดรั สรัน 
ปะโร ||๑||  กาฮู แป้ห์ ราจยฺ กาฮู แป้ห์ สุรกา โกท มะเถ่ มุกตั กโฮ่ ||  กโฮ่ นานกั นาม รัส ปาอีแอ ซาถู่   จรัน กะโฮ 
||๒||๓||๖||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  ปรานปัต ดยัอาล ปุรัค ปรัภ ซะเค ||  กรัภ โยน กลั กาล ยาล ดุค บินาซนั ฮรั รัคเค 
||๑|| รเฮา ||  นาม ต่ารี สรัน เตรี ||  ปรัภ ดยัอาล เทก เมรี ||๑||  อนาท ดีน อาสวนัตฺ ||  นาม สุอามี มแน่ห์ มนัตฺ ||๒||  
ตุจฉฺ บินา ปรัภ กิชู นา ยานู ||  สรับ   ยกุ แม่ห์ ตุม ปะชานู ||๓||  ฮรั มนั บะเซ เน็ส บาสโร ||  โคบินดฺ นานกั อาสฺโร 
||๔||๔||๗||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  มนั ตนั ยาปีแอ ปักหวาน ||  คุร ปูเร สุประซนั เป๋ย สดา ซูค กเลอาน ||๑|| รเฮา ||  
สรับ   การัจ เซ็ถ เป๋ย กาย กนุ กปุาล ||  เมล็ ซ่าถซงัคตั ประภู ซิมเร นาเธอา ดุค กาล ||๑||  กรั กิรปา ปรัภ เมเรอา 
กะโร เดน็ แรน เซว ||    
     
 นานกั ดาส ซรัณากตี ฮรั ปุรัค ปูรัน เดว ||๒||๕||๘||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ เมรา อนัตรัยามี ยาณ ||  กรั กิรปา 
ปูรัน ปัรเมซรั เน่ห์จลั สจั สบดั นีซาณ ||๑|| รเฮา ||  ฮรั เบน็ อาน นา โกอี ซมัรัท เตรี อาส เตรา มนั ตาณ ||  สรับ   
กะทา เก ดาเต สุอามี เดห์้ โซ แป้ห์รัณ คาณ ||๑||  สุรัต มตั จตุราอี โซ่ภา รูป รังค ์ตัน๋ มาณ ||  สรับ   ซูค อานนัดฺ 
นานกั ยปั ราม นาม กเลอาณ ||๒||๖||๙||  กเลอาน แม่ห์ลา ๕ ||  ฮรั จรัน สรัน กเลอาน กะรัน ||  ปรัภ นาม ปะติต 
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ปาวโน ||๑|| รเฮา ||  ซ่าถซงัค ์ยปั นิซงัค ์ยมักาล เตส็ นา คาวโน ||๑||  มุกตั ยกุตั อเน็ก ซูค ฮรั ปะกตั ลแว นา ลาวโน ||  
ปรัภ ดะรัส ลุบตัถฺ ดาส นานกั บฮุร โยน นา ต๋าวโน ||๒||๗||๑o||     
 กเลอาน แม่ห์ลา ๔ อสัทฺปดีอา ||  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รามา รัม ราโม ซุน มนั ป่ีแย ||  ฮรั ฮรั นาม อมัฤต รัส มีธา คุรมตั แซ่ห์เย  ปีแย ||๑|| รเฮา ||  กาซทฺ แม่ห์ เยว็ แฮ 
แบซนัตรั มทั ซนัยมั กา้ด กะด่ีแย ||  ราม นาม แฮ โยต สบาอี  ตตั คุรมตั กา้ด ลอีแย ||๑||  นอ ดรัวาจยฺ นเว ดรั พีเก 
รัส อมัฤต ดสัเว โจอีแย ||  กริปา กริปา กิรปา กรั เปอาเร คุร สบัดี ฮรั รัส ปีแย ||๒||  กายอา นะกรั นะกรั แฮ นีโก 
เวจ็ ซอดา ฮรั รัส กีแย ||  รตนั ลาล อโมลฺ อโมลกั สตัคุร เซวา ลีแย ||๓||  สตัคุร อกมั อกมั แฮ ธากรุ ป๋ัร ซากรั ปะกตั 
กรีแย ||  กริปา กริปา กรั ดีน ฮมั ซาเร็งค ์เอก็ บูนดฺ นาม มุค ดีแย ||๔||  ลาลนั ลาล ลาล แฮ รังกนั มนั รังกนั โก คุร 
ดีแย ||  ราม ราม ราม รังค ์ราเต รัส รสัก กะทกั เน็ต ปีแย ||๕||  บซุถ่า สปัต ดีป แฮ ซากรั กั้ด กนัจนั กา้ด ตะรีแย ||  
เมเร ธากรุ เก ยนั อิโนห์ นา บาแช่ห์ ฮรั มาแกห์้ ฮรั รัส ดีแย ||๖||  ซากตั นรั ปรานี สดั ปู่ เค เน็ต ปู่ คนั ปูค กรีแย ||  
ต่าวตั ต๋าย ต่าแวห์่ ปรีต มายอา ลคั โกซนั โก เบท็ ดีแย ||๗||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ยนั อูตมั เกอา อุปมา เตน็ห์ ดีแย ||    
     
 ราม นาม ตุล ออร นา อุปมา ยนั นานกั กริปา กรีแย ||๘||๑||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  ราม คุร ปารัส ปะรัส กรีแย ||  ฮมั 
นิรกณีุ มนูรฺ อตั พีเก เมล็ สตัคุร ปารัส กีแย ||๑|| รเฮา ||  สุรัก มุกตั แบกนุธฺ ซภั บานแํช่ห์ เน็ต อาซา อาส กรีแย ||  ฮรั 
ดรัซนั เก ยนั มุกตั นา มานแํกห์้ เมล็ ดรัซนั ตริปัต มนั ต่ีแย ||๑||  มายอา โม่ห์ สบลั แฮ ป่ารี โม่ห์ กาลคั ดาก ลกีแย ||  
เมเร ธากรุ เก ยนั อะลิปตฺ แฮ มุกเต เยว็ มุรกาอี ปังกฺ นา ป่ีแย ||๒||  จนัดนั วาส โป่ยองักมั เวรี เกว็ มิลีแอ จนัดนั ลีแย 
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||  กา้ด คะรัก คุร กิอาน กรารา บิค เฉด เฉด รัส ปีแย ||๓||  อาน     อาน     ซมัถ่า บโฮ่ กีนี ปัล แบซนัตรั ปะซมั กรีแย 
||  มฮ่า อุครึ ปาป ซากตั นรั กีเน เมล็ ซาถู่   ลูกี ดีแย ||๔||  ซาถู่   ซ่าถ ซ่าถ ยนั นีเก ยนิ อนัตรั นาม ตะรีแย ||  ปะรัส 
นิปรัส เป๋ย ซาถู่   ยนั ยนั ฮรั ปักหวาน ดิคีแย ||๕||  ซากตั ซูต บโฮ่ คุรฉ่ี ปะเรอา เกว็ กรั ตาน ตนีแย ||  ตนัตฺ ซูต กิช 
นิกแซ น่าฮี ซากตั ซงัค ์นา กีแย ||๖||  สตัคุร ซ่าถซงัคตั แฮ นีกี เมล็ ซงัคตั ราม รวแีย ||  อนัตรั รตนั ยเวฮรั มาณกั คุร 
กิรปา เต ลีแย ||๗||  เมรา ธากรุ วดัดา วดัดา แฮ สุอามี ฮมั เกว็ กรั มิแล่ห์ มิลีแย ||  นานกั เมล มิลาเอ คุร ปูรา ยนั โก 
ปูรัน ดีแย ||๘||๒||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  รามา รัม ราโม ราม รวแีย ||  ซาถู่   ซ่าถ ซ่าถ ยนั นีเก เมล็ ซาถู่   ฮรั รังค ์
กีแย ||๑|| รเฮา ||  ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ญกั แฮ เยตา มนั โดลตั โดลฺ กรีแย ||  กริปา กริปา กรั ซ่าถ   มิลาโวห์่ ญกั ทาํมนั โก 
ทมั ดีแย ||๑||  บซุถ่า ตแล ตแล ซภั อูปัร เมล็ ซาถู่   จรัน รุลีแย ||  อตั อูตมั อตั อูตมั โฮโวห์ ซภั ซิสทฺ จรัน ตลั ดีแย 
||๒||  คุรมุข โยต ปะลี เศว็ นีกี อาน     ปานี สะกตั ปะรีแย ||  แมนดนัตฺ นิกเซ คุร บจันี ซาร จบั จบั ฮรั รัส ปีแย ||๓||  
ราม นาม อนุกแร่ห์ บโฮ่ กีอา คุร ซาถู่   ปุรัค มิลีแย ||  กนุ ราม นาม บิสทีรัน กีเอ ฮรั สกลั ปะหวนั ยสั ดีแย ||๔||  
ซาถู่   ซ่าถ ซ่าถ มนั ปรีตมั เบน็ เดเค แร่ห์ นา สกีแย ||  เยว็ ยลั มีน ยลงั ยลั ปรีต แฮ คิน ยลั เบน็ พทู มรีแย ||๕||    
     
 มฮ่า อปาก อปาก แฮ ยนิ เก เตน็ ซาถู่   ตู๋ร นา ปีแย ||  ตินา ติสนา ยลตั ยลตั นฮี บูแฉ่ห์ ดนัดฺ ตะรัม ราย กา ดีแย ||๖||  
ซภั ตีรัท บะรัต ยกัแก ปุน กีเอ หิแว กาล กาล ตนั ชีแย ||  อตุลา โตลฺ ราม นาม แฮ คุรมตั โก ปุแย นา โตลฺ ตุลีแย 
||๗||  เตาว ์กนุ บรัมห์ บรัมห์ ตู ยาแน่ห์ ยนั นานกั สรัน ปรีแย ||  ตู ยลั เน็ถ มีน ฮมั เตเร กรั กิรปา ซงัค ์รคีแย ||๘||๓||  
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  รามา รัม ราโม ปูญ กรีแย ||  มนั ตนั อรัป ตะโร ซภั อาแก รัส คุรมตั กิอาน ดริรีแย ||๑|| รเฮา ||  



1403 

บรัมห์ นาม คุณ ซาค ตโรวรั เน็ต จุน จุน ปูญ กรีแย ||  อาตมั เดว็ เดว็ แฮ อาตมั   รัส ลาแก ปูญ กรีแย ||๑||  บิเบก 
บุตถฺ ซภั ญกั แม่ห์ นิรมลั บิจรั บิจรั รัส ปีแย ||  คุร ปัรสาด ปะดารัท ปายอา สตัคุร โก เอห์้ มนั ดีแย ||๒||  นิรโมลกั 
อตั ฮีโร นีโก ฮีแร ฮีร บิถ่ีแย ||  มนั โมตี ซาลฺ แฮ คุร สับดี เยต็ ฮีรา ปะรัค ลอีแย ||๓||  ซงัคตั ซนัตฺ ซงัค ์ลกั อูเจ เยว็ 
ปีป ปลาส คาย ลีแย ||  ซภั นรั แม่ห์ ปรานี อูตมั โฮแว ราม นาแม บาส บะซีแย ||๔||  นิรมลั นิรมลั กะรัม บโฮ่ กีเน 
เน็ต ซาคา ฮรี ยรีแย ||  ตะรัม พลุ พลั คุร กิอาน ดริรายอา แบห์การ บาส ญกั ดีแย ||๕||  เอก โยต เอโก มนั วสัเซอา 
ซภั บรัมห์ ดริสทฺ เอก็ กีแย ||  อาตมั ราม ซภั เอแก แฮ ปัสเร ซภั จรัน ตเล ศิร ดีแย ||๖||  นาม บินา นกัเท นรั เดโคห์ 
เตน็ กสั กสั นาก วะด่ีแย ||  ซากตั นรั อหงัการี  กะฮีแอห์ เบน็ นาแว ตริก ยวีแีย ||๗||  ยบั ลกั ซาส ซาส มนั อนัตรั 
ตตั เบกลั สรัน ปรีแย ||  นานกั กริปา กริปา กรั ต่าโรห์ แม ซาถู่   จรัน ปะคีแย ||๘||๔||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  รามา 
แม ซาถู่   จรัน ตุวแีย ||  เกล็บิค แดฮ้นั โฮเอ คิน อนัตรั เมเร ธากรุ กิรปา กีแย ||๑|| รเฮา ||  มงักตั ยนั ดีน คเร ดรั ธาเฎ 
อตั ตรัซนั โก ดาน ดีแย ||  ตะร่าห์ ตะร่าห์ สรัน ปรัภ อาเอ โม โก คุรมตั นาม ดริรีแย ||๑||  กาม กโรถ นะกรั แม่ห์ 
สบัลา เน็ต อุธ อุธ ยูฉฺ่ กรีแย ||  องักีการ กแร่ห์ รัค เลโวห์่ คุร ปูรา กา้ด กะด่ีแย ||๒||  อนัตรั อคนั สบลั อตั บิเคอา เฮว็ 
ซีตลั สบดั คุร ดีแย ||    
     
 ตนั มนั ซานตฺํ โฮย อถิกาอี โรค กาแท ซูค สวแีย ||๓||  เยว็ ซูรัจยฺ กิรัณ รเวอา สรับ   ธาอี ซภั กทั กทั ราม รวแีย ||  
ซาถู่   ซ่าถ มิเล รัส ปาแว ตตั นิจยฺ กัร๋ แบเธอา ปีแย ||๔||  ยนั โก ปรีต ลกี คุร เซตี เยว็ จกัว ีเดค ซูรีแย  ||  นิรคตั 
นิรคตั แรน ซภั นิรคี มุค กา้แด อมัฤต ปีแย ||๕||  ซากตั สุอาน  กะฮีแอห์ บโฮ่ โล่บี บโฮ่ ดุระมตั แมลฺ ปะรีแย ||  
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อาปัน สุอาย กแร่ห์ บโฮ่ บาตา ตินา กา วซ่ิาห์ เกอา กีแย ||๖||  ซาถู่   ซ่าถ สรัน เมล็ ซงัคตั เยต็ ฮรั รัส กา้ด กะด่ีแย ||  
ปัรอุปการ โบแล่ห์ บโฮ่ คุณีอา มุค ซนัตฺ ปะกตั ฮรั ดีแย ||๗||  ตู อะกมั ดยัอาล ดยัอา ปัต ดาตา ซภั ดยัอา ต๋าร รัค 
ลีแย ||  สรับ   ญีอ ์ญกัยวีนั เอโก นานกั ปรัตปาล กรีแย ||๘||๕||  กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||  รามา ฮมั ดาซนั ดาส กรีแย ||  
ยบั ลกั ซาส โฮย มนั อนัตรั ซาถู่   ตู๋ร ปิวแีย ||๑|| รเฮา ||  ซงักรั นารัด เซคนาก มุน ตู๋ร ซาถู่   กี โลจีแย ||  ปะหวนั 
ปะหวนั ปวติ โฮเอ ซภั แยห์ ซาถู่   จรัน ตะรีแย ||๑||  ตจัยฺ ลาจยฺ อหงัการฺ   ซภั ตะยแีอ เมล็ ซาถู่   ซงัค ์รฮีแย ||  ตะรัม 
ราย กี กาน จุกาแว บิค ดุบดา กา้ด กะด่ีแย ||๒||  ปะรัม ซูเก บโฮ่ อุภ  สุก กะฮีแอห์ เมล็ ซาถู่   ซงัค ์ฮรีแย ||  ตา เต 
บิลมั ปัล เด๋ล นา กีแย ยาย ซาถู่   จรัน ลกีแย ||๓||  ราม นาม กีรตนั รตนั วทั ฮรั ซาถู่   ปาส รคีแย ||  โย บจนั คุร สตั 
สตั กรั มาแน เตส็ อาแก กา้ด ตะรีแย ||๔||  ซนัโตห์ สุโนห์ สุโนห์ ยนั ป่าอี คุร กา้ดี บา้ห์ กกีุแย ||  เย อาตมั โก ซุค 
ซุค เน็ต โลโร่ห์ ตาน ํสตัคุร สรัน ปวแีย ||๕||  เย วดั ปาก โฮย อตั นีกา ตาน ํคุรมตั นาม ดริรีแย ||  ซภั มายอา โม่ห์ 
บิคมั ญกั ตรีแอ แซ่ห์เย  ฮรั รัส ปีแย ||๖||  มายอา มายอา เก โย อถิกาอี เวจ็ มายอา ปะแจ ปะจีแย ||  อเกอาน อนัเถรฺ  
มฮ่า ปันทฺ บิครา อหงัการ ป๋ารฺ ลดั ลีแย ||๗||  นานกั ราม รัม รัม รัม รัม ราแม เต กตั กีแย ||  สตัคุร มิแล ตา นาม 
ดริราเอ ราม นาแม รแล มิลีแย ||๘||๖||  ฉะกา ๑ ||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ราก ประภาตี บิปาส แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||    
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 นาย เตแร ตรัณา นาย ปัต ปูญ ||  เนา เตรา แกห์้ณา มตั มกัสูด ||  นาย เตแร เนา มนัเน ซภั โกย ||  เวณ็ นาแว ปัต 
กบัโบห์ นา โฮย ||๑||  อวรั เซอาณปั สกัลี ปาจยฺ ||  แย บคัเซ แต ปูรา กาจยฺ ||๑|| รเฮา ||  เนา เตรา ตาณ เนา ดีบาณ ||  
เนา เตรา ลสักรั เนา สุลตาน ||  นาย เตแร มาณ มหตั ปัรวาณ ||  เตรี นดัรี กะรัม ปแว นีซาณ ||๒||  นาย เตแร แซ่ฮจัยฺ 
นาย ซาล่าห์ ||  เนา เตรา อมัฤต บิค อุธ ยาย ||  นาย เตแร ซภั ซุค วแซ่ห์ มนั อาย  ||  เบน็ นาแว บาถ่ี ยมั ปุร ยาย ||๓||  
นารี เบรี กัร๋ ดรั เดส ||  มนั กีอา คุซีอา กีแจห์ เวส ||  ยาน ํสะเด ตาน ํเด๋ล นา ปาย ||  นานกั กรู กโูร โฮย ยาย ||๔||๑||   
ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  เตรา นาม รตนั กะรัม จานณั สุรัต ติแท โลย ||  อนัเถรฺ  อนัถ่ี    วาปแร สกลั ลีแย โคย ||๑||  เอห์้ 
ซนัซาร สกลั บิการ ||  เตรา นาม ดารู อวรฺั นาซตั กรัณฮาร อปารฺ ||๑|| รเฮา ||  ปาตาล ปุรีอา เอก ป๋ารฺ โฮแวห์่ ลาค 
กโรร ||  เตเร ลาล กีมตั ตา ปแว ยาน ํสิแร โฮแวห์่ โฮรฺ ||๒||    
     
 ดูคา เต ซุค อูปแยห์่ ซูคี โฮแวห์่ ดูค ||  เยต็ มุค ตู ซาล่าฮีแอห์   เตต็ มุค แกซี ปูค ||๓||  นานกั มูรัค เอก ตู อวรฺั ปะลา 
แซซาร ||  เยต็ ตนั นาม นา อูปแย เซ ตนั โฮเอ คุอาร ||๔||๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  แย การัณ เบด บรัมห์แม อุจเร 
ซงักรั โชดี มายอา ||  แย การัณ เซ็ถ เป๋ย อุดาซี   เดว ีมรัม นา ปายอา ||๑||  บาบา มนั ซาจา มุค ซาจา กะฮีแอ ตรีแอ 
ซาจา โฮอี ||  ดุสมนั ดูค นา อาแว   เนแร ฮรั มตั ปาแว โกอี ||๑|| รเฮา ||  อคนั บิมบฺ เปาวแ์ณ กี บาณี ตีน นาม เก 
ดาซา ||  เต ตสักรั โย นาม นา เลแวห์่ วาแซ่ห์ โกท ปันจาซา ||๒||  เย โก เอก กแร จงักิอาอี มนั จิต บฮุต บะพาแว ||  
เอเต คุณ เอตีอา จงักิอาอีอา เดย ์นา ปะโซตาแว ||๓||  ตุตถฺ ซาล่าฮนั เตน็ ตัน๋ ปัลแล นานกั กา ตัน๋ โซอี ||  เย โก ญีโอ 
กะแฮ โอนา โก ยมั กี ตลบั นา โฮอี ||๔||๓||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  ยา แก รูป น่าฮี ยาต น่าฮี น่าฮี มุค มาซา ||  สตัคุร 
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มิเล นิรันยนั ปายอา เตแร นาม แฮ นิวาซา ||๑||  ออถู่ แซ่ห์เย  ตตั บีจาร ||  ยา เต เพร็ นา อาโวห์่  แซซาร ||๑|| รเฮา ||  
ยา แก กะรัม น่าฮี ตะรัม น่าฮี น่าฮี สุจ มาลา ||  เศว็ โยต กนัโนห์ บุตถฺ ปาอี สัตคุรู   รัควาลา ||๒||  ยา แก บะรัต น่าฮี 
เนม น่าฮี น่าฮี บกับาอี ||  กตั เอากตั   กี จินตฺ น่าฮี สตัคุรู   พรุมาอี ||๓||  ยา แก อาส น่าฮี นิราส น่าฮี จิต สุรัต 
ซมัหยา่อี ||  ตนัตฺ โก ปะรัม ตนัตฺ มิเลอา นานกา บุตถฺ ปาอี ||๔||๔||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  ตา กา กะเฮอา ดรั ปัรวาณ 
||  บิค อมัฤต โดย ซมั  กรั ยาณ ||๑||  เกอา กะฮีแอ ซรัเบ รเฮอา สมาย ||  โย กิช วรัแต ซภั เตรี รยาย ||๑|| รเฮา ||  
ปรักที โยต จูกา อภิมาน ||  สตัคุร ดีอา อมัฤต นาม ||๒||  กลั แม่ห์ อายอา  โซ ยนั ยาณ ||  ซาจี ดรักา้ห์ ปาแว มาณ 
||๓||  แกห์้ณา ซุนณา อกทั กัร๋ ยาย ||  กทันี บดันี นานกั ยลั ยาย ||๔||๕||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  อมัฤต นีร กิอาน มนั 
มยนั อธัสธั ตีรัท ซงัค ์กะเฮ ||  คุร อุปเดส ยวาฮรั มาณกั เซเว ซิกข ์   โซ โคจยฺ ลแฮ่ ||๑||  คุร สะมาน ตีรัท นฮี โกย ||  
ซรั ซนัโตค ตาส คุร โฮย ||๑|| รเฮา ||    
     
 คุร ดรีเอา สดา ยลั นิรมลั มิเลอา ดุระมตั แมลฺ ฮแร ||  สัตคุร ปายแอ ปูรา นาวณั ปะซู ปเรโตห์ เดว กแร ||๒||  รัตตา 
สจั นาม ตลั ฮีอลั โซ คุร ปัรมลั กะฮีแอ ||  ยา กี วาส บนาสปัต ซอแร ตาส จรัณ เลว็ รฮีแอ ||๓||  คุรมุข ญีอ ์ปราน  
อุปแยห์  คุรมุข เศว็ กัร๋ ยาอีแอ ||  คุรมุข นานกั สจั สมาอีแอ คุรมุข นิจยฺ ปัด ปาอีแอ ||๔||๖||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  
คุร ปัรซาดี วเิดอา วจีาแร ปัร ปัร ปาแว มาน ||  อาปา มะเถ่ อาป ปัรกาเซอา ปายอา อมัฤต นาม ||๑||  กรัตา ตู เมรา 
ยจัมาน ||  เอก็ ดคัณา ฮอ แต แป้ห์ มาโก เดห์้ อาปณา นาม ||๑|| รเฮา ||  ปันจฺ ตสักรั ต่าวตั ราเค จูกา มนั อภิมาน ||  
ดิสทฺ บิการี ดุระมตั ป่ากี แอซา      บรัมห์ กิอาน ||๒||  ยตั สตั จาวลั ดยัอา กณกั กรั ปราปัต ปาตี ต๋าน ||  ดูตถฺ กะรัม 
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ซนัโตค ก๋ีโอ กรั แอซา      มานโํก ดาน ||๓||  คิมา ต่ีรัจยฺ กรั กอู ลเวรี แซ่ห์เย  บชัรา คีร ปีแอ ||  ซิพตั สรัม กา กปัรา 
มานโํก ฮรั คุณ นานกั รวตั รแฮ่ ||๔||๗||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  อาวตั กิแน นา ราเคอา ยาวตั เกว็ ราเคอา ยาย ||  ยสิ 
เต โฮอา โซอี ปัร ยาแณ ยาน ํอุส ฮี ม่าเฮ สมาย ||๑||  ตูแฮ แฮ วา่โฮ เตรี รยาย ||  โย กิช กแร่ห์ โซอี ปัร โฮยบา อวรฺั 
นา กรัณา ยาย ||๑|| รเฮา ||  แยเซ ฮรัหทั กี มาลา เทน็ดฺ ลกตั แฮ เอก็ ซคันี โฮรฺ เพร ปะรีอตั แฮ ||  แตโซ ฮี เอห์้ เคลฺ 
คซมั กา เยว็ อุส กี วเดอาอี ||๒||  สุรตี แก มารัก จลั แก อุลที นะดรั ประกาซี ||  มนั วจีาร เดค บรัมห์ กิอานี กอน 
กิระฮี กอน อุดาซี   ||๓||  ยสิ กี อาซา เตส็ ฮี ซอป  แก เอห์้ รเฮอา นิรบาณ ||  ยสิ เต โฮอา โซอี กรั มาเนอา นานกั 
กิระฮี อุดาซี   โซ ปัรวาณ ||๔||๘||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  ดิสทฺ บิการี บนัถัน่ บานแํถ่ ฮอ เตส็ แก บลั ยาอี ||  ปาป ปุน 
กี ซาร นา ยาแณ ปู่ ลา พิแร อะยาอี ||๑||  โบโล่ห์ สจั นาม กรัตาร ||  พนุ บฮุร นา อาวณั วาร ||๑|| รเฮา ||  อูจา เต พนุ 
นีจ กรัต แฮ นีจ กแร สุลตาน ||  ยนีิ ยาณ สุยาเณอา ญกั เต ปูเร ปัรวาณ ||๒||  ตา โก ซมัหยา่วณั ยาอีแอ เย โก ปู่ ลา 
โฮอี ||    
     
 อาเป   เคลฺ กเร ซภั กรัตา แอซา      บูแฉ่ โกอี ||๓||  เนา ประภาแต สบดั ติอ๋าอีแอ โชโดห์ ดุนี ปรีตา ||  ปรัณวตั 
นานกั ดาซนั ดาซา ญกั ห่าเรอา เตน็ ยตีา ||๔||๙||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  มนั มายอา มนั ต่ายอา มนั ปังคี อากาซ ||  
ตสักรั สบดั นิวาเรอา นะกรั วธุา ซาบาส ||  ยา ตู ราแค่ห์ ราค แล่ห์ ซาบตั โฮแว ราส ||๑||  แอซา      นาม รตนั เน็ถ 
เมแร ||  คุรมตั เดห์้ ลโก ปัก เตแร ||๑|| รเฮา ||  มนั โยกี มนั โป่กีอา มนั มูรัค กาวาร ||  มนั ดาตา มนั มงักะตา มนั ศิร 
คุร กรัตาร ||  ปันจฺ มาร ซุค ปายอา แอซา      บรัมห์ วจีาร ||๒||  กทั กทั เอก วคาณีแอ กโฮ่ นา เดเคอา ยาย ||  โคโท 
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ปูโธ ราลีแอ เบน็ นาแว ปัต ยาย ||  ยา ตู เมแล่ห์ ตา เมล็ รฮ่าน ํยาน ํเตรี โฮย รยาย ||๓||  ยาต ยนมั แน่ห์ ปูชีแอ สจั กัร๋ 
เล่โฮ บตาย ||  ซา ยาต ซา ปัต แฮ เยเ่ฮ กะรัม กมาย ||  ยนมั มรัน ดุค กาทีแอ นานกั ชูทสั นาย ||๔||๑o||  ประภาตี 
แม่ห์ลา ๑ ||  ยากตั บิกแซ มูโธ อนัถ่า ||  กลั พา่ฮี ศิร มาเร ตัน่ถ่า ||  อาซา อาแว   มนัซา ยาย ||  อุรฉ่ี ตาณี กิช นา 
บซาย ||๑||  ยากสั ยวีณั ยากณัฮารา ||  ซุค ซากรั อมัฤต ปันด่ารา ||๑|| รเฮา ||  กะเฮโอ นา บูแฉ่ อั้นถฺ นา ซู่แฉ่ โป่ดี 
การ กมาอี ||  อาเป   ปรีต เปรม ปัรเมซุร กรัมี มิแล วดาอี ||๒||  เดน็ เดน็ อาแว   เตล็ เตล็ ชีแย มายอา โม่ห์ กะทาอี ||  
เบน็ คุร บูโด ธอรฺ นา ปาแว ยบั ลกั ดูย ีราอี ||๓||  แอห์้เน็ส ยอีา เดค สะหม่าแล ซุค ดุค ปุรับ กมาอี ||  กรัมฮีณ สจั 
ป่ีเคอา มานแํก นานกั มิแล วดาอี ||๔||๑๑||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  มสัท กะโร มูรัค ญกั กะฮีอา ||  อถิก บะโก เตรี เลว็ 
รฮีอา ||  ปู๋ ล จูก เตแร ดรับาร ||  นาม บินา แกเซ อาจารฺ    ||๑||  แอเซ จู่ธ มุเธ ซนัซารา ||  นินดกั นินแด มุแฉ่ห์ 
เปอารา ||๑|| รเฮา ||  ยสิ นินแดห์ โซอี เบถ็ ยาแณ ||  คุร แก สบัเด ดรั นีซาแณ ||  การัณ นาม อนัตรักตั ยาแณ ||  ยสิ 
โน นะดรั กเร โซอี เบถ็ ยาแณ ||๒||  แม แมลอ อูยลั สจั โซย ||  อูตมั อาค นา อูจา โฮย ||  มนัมุค คูเลห์ มฮ่า บิค คาย ||  
คุรมุข โฮย โซ ราแจ นาย ||๓||  อนัถ่อ โบลอ มุกตัถฺ กวาร ||    
     
 ฮีณอ นีจ บุรอ บุริอาร ||  นีถัน่ กอ ตัน๋ นาม เปอาร ||  เอห์้ ตัน๋ ซาร โฮรฺ บิเคอา ชาร ||๔||  อุสตตั นินดา สบดั วจีาร ||  
โย เดแว เตส็ โก แยการ ||  ตู บคัแซ่ห์ ยาต ปัต โฮย ||  นานกั กะแฮ กะห่าแว โซย ||๕||๑๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  
คายอา แมลฺ วถ่ายอา แปแถ่ กัร๋ กี หาณ ||  บกั บกั วาด จลายอา เบน็ นาแว บิค ยาณ ||๑||  บาบา แอซา      บิคมั ยาล 
มนั วาเซอา ||  บิบลั จาก แซ่ฮจัยฺ ปัรกาเซอา ||๑|| รเฮา ||  บิค คาณา บิค โบลณา บิค กี การ กมาย ||  ยมั ดรั บาเถ่ 
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มารีแอห์้ ชูทสั ซาแจ นาย ||๒||  ยวิ อายอา  เตว็ ยายซี กีอา เลค็ แล ยาย ||  มนัมุค มูล กวายอา ดรักา้ห์ มิแล สยาย ||๓||  
ญกั โคทอ สจั นิรมะลอ คุร สบัดี วจีาร ||  เต นรั วริะเล ยาณีแอห์ ยนิ อนัตรั กิอาน มุราร ||๔||  อยรั ยแร นีฉรั จะแร 
อมรั อนนัดฺ สะรูป ||  นานกั ยลั กอ มีน แซ เท ป่าแว ราโค่ห์ ปรีต ||๕||๑๓||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  กีต นาด ฮรัค 
จตุราอี ||  แร่ฮสั รังค ์พรุมาเอส็ กาอี ||  แปห์นณั คาณา จีต นา ปาอี ||  สาจ แซ่ฮจัยฺ ซุค นาม วซาอี ||๑||  เกอา ยานาน ํ
เกอา กแร กราแว ||  นาม บินา ตนั กิช นา สุคาแว ||๑|| รเฮา ||  โยก บิโนด สวาด อานนัดา ||  มตั สตั ป๋าย ปะกตั 
โคบินดา ||  กีรัต กะรัม การ นิจยฺ ซนัดา ||  อนัตรั เราวต์อ ราจยฺ รวนิดา ||๒||  ปเร็ว ปเร็ว ปรีต เปรม อุร ต่ารี ||  ดีนา 
นาท ปีโอ บนัวารี ||  อนัเดน็ นาม ดาน บรัตการี ||  ตริปัต ตรังค ์ตตั บีจารี ||๓||  อกทัทอ กะโท เกอา แม โยรฺ ||  
ปะกตั กรี กราเอห์ โมรฺ ||  อนัตรั วสัแซ จูแก แม โมรฺ ||  กิส เซว ีดูยา นฮี โฮรฺ ||๔||  คุร กา สบดั มฮ่า รัส มีธา ||  
แอซา      อมัฤต อนัตรั ดีธา ||  เยน็ จาเคอา ปูรา ปัด โฮย ||  นานกั ตร่าเปโอ ตนั ซุค โฮย ||๕||๑๔||  ประภาตี แม่ห์ลา 
๑ ||  อนัตรั เดค สบดั มนั มาเนอา อวรฺั นา รานกํนัฮารา ||  แอห์้เน็ส ยอีา เดค สมาเล เตส็ ฮี กี ซรัการา ||๑||  เมรา ปรัภ 
รานกํ กะณอ อตั รูรอ ||  ดีน ดยัอาล ปรีตมั มนัโม่ฮนั อตั รัส ลาล สกรูอ ||๑|| รเฮา ||  อูปัร กปู กะกนั ปันฮารี อมัฤต 
ปีวณัฮารา ||  ยสิ กี รัจนา โซ เบถ็ ยาแณ คุรมุข กิอาน วจีารา ||๒||    
     
 ปัสรี กิรัณ รัส กมลั บิกาเซ ซสั กัร๋ ซูร สมายอา ||  กาล บิถุนสฺ มนัซา มนั มารี คุร ประสาด ปรัภ ปายอา ||๓||  อตั รัส 
รังค ์จลูแล ราตี ดูยา รังค ์นา โกอี ||  นานกั รสนั ระส่าเอ ราเต เราว ์รเฮอา ปรัภ โซอี ||๔||๑๕||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  
บาแร่ห์ แม่ห์ ราวลั คปั ยาแวห์ จะโฮ่ เชอ ์แม่ห์ ซนัเนอาซี ||  โยกี กาปรีอา ศิรคูเท เบน็ สบัแด กลั พาซี ||๑||  สบดั 
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รัตเต ปูเร แบรากี ||  ออฮธั  หสัตฺ แม่ห์ ป่ีเคอา ยาจี เอก ป๋าย เลว็ ลากี ||๑|| รเฮา ||  บรัมห์มณั วาด ปแร่ห์ กรั กิเรอา 
กรัณี กะรัม กราเอ ||  เบน็ บูเฉ่ กิช ซู่แฉ่ น่าฮี มนัมุค วชุิร ดุค ปาเอ ||๒||  สบดั มิเล เซ ซูจาจารี ซาจี ดรักา้ห์ มาเน ||  
อนัเดน็ นาม รตนั เลว็ ลาเก ยกุ ยกุ สาจ สมาเน ||๓||  สกัเล กะรัม ตะรัม สุจ ซนัยมั ยปั ตปั ตีรัท สบดั วสัเซ ||  นานกั 
สตัคุร มิแล มิลายอา ดูค ปราชตั กาล นะเซ ||๔||๑๖||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  ซนัตา กี เรณ ซ่าถ ยนั ซงัคตั ฮรั กีรัต ตรั 
ตารี ||  กฮ่า กแร บปัรา ยมั ดรัแป คุรมุข ริแด มุรารี ||๑||  ยลั เยา ยวีนั นาม บินา ||  ฮรั ยปั ยาป ยปัโป ยปัมาลี คุรมุข 
อาแว   ซาด มนา ||๑|| รเฮา ||  คุร อุปเดส สาจ ซุค ยา โก เกอา เตส็ อุปมา กะฮีแอ ||  ลาล ยเวฮรั รตนั ปะดารัท โคยตั 
คุรมุข ลฮีแอ ||๒||  จีแน กิอาน คิอ๋าน ตัน๋ ซาจอ เอก สบดั เลว็ ลาแว ||  นิราลมับฺ นิรฮาร เน่ห์เกวลั นิรภอ ตารี ลาแว 
||๓||  ซาเอร็ สปัต ปะเร ยลั นิรมลั อุลที นาว ตราแว ||  บา้ฮรั ยาตอ ธาก รฮาแว คุรมุข แซ่ฮจัยฺ สมาแว ||๔||  โซ กิระฮี 
โซ ดาส อุดาซี   เยน็ คุรมุข อาป ปะชาเนอา ||  นานกั กะแฮ อวรฺั นฮี ดูยา สาจ สบดั มนั มาเนอา ||๕||๑๗||     
 ราก ประภาตี แม่ห์ลา ๓ จอปะเด   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุรมุข วริะลา โกอี บูแฉ่ สบัเด รเฮอา สมาอี ||  นาม รัตเต สดา ซุค ปาแว สาจ รแฮ่ เลว็ ลาอี ||๑||    
     
 ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ ยนั ป่าอี ||  คุร ประสาด มนั อสัเทร็ โฮแว อนัเดน็ ฮรั รัส รเฮอา อะข่าอี  ||๑|| รเฮา ||  อนัเดน็ 
ปะกตั กแร่ห์ เดน็ ราตี เอส็ ยกุ กา ล่าฮา ป่าอี ||  สดา ยนั นิรมลั แมลฺ นา ลาแก สจั นาม จิต ลาอี ||๒||  ซุค ซีการ 
สตัคุรู   ดิคายอา นาม วดัดี วเดอาอี ||  อคุท ปันด๋าร ปะเร กะเด โตท นา อาแว   สดา ฮรั เซโวห์่ ป่าอี ||๓||  อาเป   
กรัตา ยสิ โน เดแว เตส็ วสัแซ มนั อาอี  ||  นานกั นาม ติอ๋าย สดา ตู สตัคุร ดีอา ดิคาอี ||๔||๑||  ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  
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นิรกณีุอาเร โก บคสั แล สุอามี อาเป   แล่ห์ มิลาอี ||  ตู เบอนัตฺ เตรา อนัตฺ นา ปายอา สบัเด เดห์้ บุฉ่าอี ||๑||  ฮรั ญีโอ 
ตุตถฺ วโิทห์ บลั ยาอี ||  ตนั มนั อรัปี  ตุตถฺ อาแก ราโค สดา รฮ่าน ํซรัณาอี ||๑|| รเฮา ||  อาปเณ     ป่าเณ เวจ็ สดา รัค 
สุอามี ฮรั นาโม เดโฮ วเดอาอี ||  ปูเร คุร เต ป่าณา ยาแป อนัเดน็ แซ่ฮจัยฺ สมาอี ||๒||  เตแร ป่าแณ ปะกตั เย ตุตถฺ 
ป่าแว อาเป   บคสั มิลาอี ||  เตแร ป่าแณ สดา ซุค ปายอา คุร ตริสนา อคนั บุฉ่าอี ||๓||  โย ตู กแร่ห์ โซ โฮแว กรัเต 
อวรฺั นา กรัณา ยาอี ||  นานกั นาแว เยวดั อวรฺั นา ดาตา ปูเร คุร เต ปาอี ||๔||๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข ฮรั 
ซาล่าเฮอา ยนินา เตน็ สล่าห์ ฮรั ยาตา ||  วโิจห์ ปะรัม เกยอา แฮ ดูยา คุร แก สบดั ปะชาตา ||๑||  ฮรั ญีโอ ตู เมรา เอก็ 
โซอี ||  ตุตถฺ ยปี ตุแถ่ ซาล่าฮี กตั มตั ตุจฉฺ เต โฮอี ||๑|| รเฮา ||  คุรมุข ซาล่าฮนั เซ ซาด ปาเอน็ มีธา อมัฤต ซาร ||  สดา 
มีธา กะเด นา พีกา คุร สับดี วจีาร ||๒||  เยน็ มีธา ลายอา โซอี ยาแณ เตส็ วโิทห์ บลั ยาอี ||  สบดั สล่าฮี สดา ซุคดาตา 
วโิจห์ อาป กวาอี ||๓||  สตัคุร เมรา สดา แฮ ดาตา โย อิแช   โซ พลั ปาเอ ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี คุร สับดี สจั 
ปาเอ ||๔||๓||  ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  โย เตรี ซรัณาอี ฮรั ญีโอ เตน็ ตู ราคนั โยก ||  ตุตถฺ เยวดั แม อวรฺั นา ซู่แฉ่ นา 
โก โฮอา นา โหก ||๑||  ฮรั ญีโอ สดา เตรี ซรัณาอี ||  เยว็ ป่าแว เตว็ ราโค่ห์ เมเร สุอามี เอห์้ เตรี วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||  
โย เตรี ซรัณาอี ฮรั ญีโอ เตน็ กี กแร่ห์ ปรัตปาล ||    
     
 อาป กริปา กรั ราโค่ห์ ฮรั ญีโอ โป้ห์ นา สะแก  ยมักาล ||๒||  เตรี ซรัณาอี สัจจี ฮรั ญีโอ นา โอห์้ กะแท นา ยาย ||  
โย ฮรั โฉด ดูแย ป๋าย ลาแก โอห์้ ยาํแม แต มรั ยาย ||๓||  โย เตรี ซรัณาอี ฮรั ญีโอ ตินา ดูค ปูค กิช น่าเฮ ||  นานกั 
นาม สล่าห์ สดา ตู สจัแจ สบดั สะมาเฮ ||๔||๔||  ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  คุรมุข ฮรั ญีโอ สดา ติอ่าโวห์ ยบั ลกั ญีอ ์
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ปราน ||  คุร สับดี มนั นิรมลั โฮอา จูกา มนั อภิมาน ||  สพลั ยนมั เตส็ ปรานี เกรา ฮรั แก นาม สะมาน ||๑||  เมเร มนั 
คุร กี ซิกข ์สุณีแย ||  ฮรั กา นาม สดา ซุคดาตา แซ่ห์เย  ฮรั รัส ปีแย ||๑|| รเฮา ||  มูล ปะชาณนั เตน็ นิจยฺ กัร๋ วาซา 
แซ่ห์เย  ฮี ซุค โฮอี ||  คุร แก สบดั กมลั ปัรกาเซอา ห่อแม ดุระมตั โคอี ||  ซภันา แม่ห์ เอโก สจั วรัแต วริะลา บูแฉ่ 
โกอี ||๒||  คุรมะตี มนั นิรมลั โฮอา อมัฤต ตตั วคาแน ||  ฮรั กา นาม สดา มนั วสัเซอา เวจ็ มนั ฮี มนั มาแน ||  สัด 
บลัฮารี คุร อปัเน   วโิทห์ เยต็ อาตมั ราม ปะชาแน ||๓||  มานสั ยนมั สตัคุรู   นา เซเวอา บิรทา ยนมั กวายอา ||  
นะดรั กเร ตาน ํสตัคุร เมเล แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สมายอา ||  นานกั นาม มิแล วเดอาอี ปูแร ปาก ติอ๋ายอา ||๔||๕||  
ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  อาเป   ป๋านตฺ บณาเอ บโฮ่ รังกี ซิสทฺ อุปาย ปรัภ เคลฺ กีอา ||  กรั กรั เวแค กเร กราเอ สรับ   
ยอีา โน ริยกั ดีอา ||๑||  กะลี กาล แม่ห์ รเวอา ราม ||  กทั กทั ปูร รเฮอา ปรัภ เอโก คุรมุข ปัรกทั ฮรั ฮรั นาม ||๑|| รเฮา 
||  กปุตา นาม วรัแต เวจ็ กลัยกุ กทั กทั ฮรั ป่ัรปูร รเฮอา ||  นาม รตนั ตินา ฮิรแด ปรักเทอา โย คุร ซรัณาอี ปัจยฺ ปัยอา 
||๒||  อินดรี ปันจฺ ปันเจ วสั อาแณ คิมา ซนัโตค คุรมตั ปาแว ||  โซ ตัน๋ ตัน๋ ฮรั ยนั วดั ปูรา โย แป๋ แบราก ฮรั คุณ 
กาแว ||๓||  คุร เต โม่ห์ เพเร เย โกอี คุร กา กะเฮอา นา จิต ตะแร ||  กรั อาจารฺ    บโฮ่ ซมัโป ซนัแจ โย กิช กแร โซ 
นรัก ปแร ||๔||  เอโก สบดั เอโก ปรัภ วรัแต ซภั เอกสั เต อุตปัต จลัแล ||  นานกั คุรมุข เมล มิลาเอ คุรมุข ฮรั ฮรั ยาย 
รแล ||๕||๖||  ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  เมเร มนั คุร อปัณา ซาล่าห์ ||    
     
 ปูรา ปาก โฮแว มุค มสัตกั สดา ฮรั เก คุณ กา้ห์ ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต นาม โป่ยนั ฮรั เดย ์||  โกท มะเถ่ โกอี วริะลา เลย ์
||  ยสิ โน อปัณี นะดรั กเรย ์||๑||  คุร เก จรัณ มนั ม่าเฮ วซาย ||  ดุค อเนห์รา อนัดฺโรห์ ยาย ||  อาเป   ซาจา เลย มิลาย 
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||๒||  คุร กี บาณี เซ็ว ลาย เปอาร ||  แอแท  โอแท เอห์้ อถารฺ ||  อาเป   เดแว ศิรยนัฮาร ||๓||  สจัจา มนาเอ อปัณา 
ป่าณา ||  โซอี ปะกตั ซุฆรั โซยาณา ||  นานกั เตส็ แก สดั กรุบาณา ||๔||๗||๑๗||๗||๒๔||     
 ประภาตี แม่ห์ลา ๔ บิปาส          เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รสกั รสกั กนุ กาโวห์่ คุรมตั เลว็ อุนมนั นาม ลกาน ||  อมัฤต รัส ปีอา คุร สบัดี ฮมั นาม วโิทห์ กุรบาน ||๑||  ฮมัเร 
ญกัยวีนั ฮรั ปราน ||  ฮรั อูตมั ริด อนัตรั ป่ายโอ คุร มนัตฺ ดีโอ ฮรั กาน ||๑|| รเฮา ||  อาโวห์่  ซนัตฺ มิโลห์ เมเร ป่าอี 
เมล็ ฮรั ฮรั นาม วคาน ||  กิต เบถ็ เกว็ ปาอีแอ ปรัภ อปันา โม โก กแร่ห์ อุปเดส ฮรั ทาน ||๒||  สัตซงัคตั แม่ห์ ฮรั ฮรั 
วสัเซอา เมล็ ซงัคตั ฮรั กนุ ยาน ||  วดัแด ปาก สตัซงัคตั ปาอี คุร สัตคุร ปะรัส ปักหวาน ||๓||  กนุ กาแวห์่ ปรัภ 
อะกมั ธากรุ เก กนุ กาย รเฮ่ แฮราน ||  ยนั นานกั โก คุร กิรปา ต่ารี ฮรั นาม ดีโอ คิน ทาน ||๔||๑||   ประภาตี แม่ห์ลา 
๔ ||  อุคแว ซูร คุรมุข ฮรั โบแล่ห์ ซภั แรน สะหม่าแล่ห์ ฮรั กาล ||  ฮมัแร ปรัภ ฮรั โลจฺ ลกาอี ฮมั กแร่ห์ ประภู ฮมั 
ป๋าลฺ ||๑||  เมรา มนั ซาถู่   ตู๋ร รวาล ||  ฮรั ฮรั นาม ดริรายโอ คุร มีธา คุร ปัก จ่าแรห์ ฮมั บาล ||๑|| รเฮา ||  ซากตั โก 
เดน็ แรน อนัถ่ารี โม่ห์ พาเท มายอา ยาล ||  คิน ปัล ฮรั ปรัภ ริแด นา วสัเซโอ เร็น บาเถ่ บโฮ่ เบถ็ บาล ||๒||  
สตัซงัคตั เมล็ มตั บุตถฺ ปาอี ฮอ ชูเท มมัตา ยาล ||  ฮรั นามา ฮรั มีธ ลกานา คุร กีเอ สบดั นิฮาล ||๓||  ฮมั บาริก คุร 
อะกมั กซุาอี คุร กรั กิรปา ปรัตปาล ||  บิค ป่อยลั ดุบเด กา้ด เล่โฮ ปรัภ คุร นานกั บาล กปุาล ||๔||๒||  ประภาตี 
แม่ห์ลา ๔ ||  เอก็ คิน ฮรั ปรัภ กิรปา ต่ารี กนุ กาเอ รสกั รสีก ||    
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 กาวตั ซุนตฺ โดอู เป๋ย มุกเต ยนิา คุรมุข คิน ฮรั ปีก ||๑||  เมแร มนั ฮรั ฮรั ราม นาม รัส ทีก ||  คุรมุข นาม ซีตลั ยลั 
ปายอา ฮรั ฮรั นาม ปีอา รัส จีก ||๑|| รเฮา ||  ยนิ ฮรั ฮิรแด ปรีต ลกานี ตินา มสัตกั อูยลั ทีก ||  ฮรั ยนั โซ่ภา ซภั ญกั 
อูปัร เยว็ เวจ็ อุดวา ซสั กีก ||๒||  ยนิ ฮรั ฮิรแด นาม นา วสัเซโอ เตน็ ซภั การัจ พีก ||  แยเซ ซีการ กแร เดห์้ มานุค 
นาม บินา นกัเท นกั กีก ||๓||  กทั กทั รมยัอา รมตั ราม ราย ซภั วรัแต ซภั แม่ห์ อีก ||  ยนั นานกั โก ฮรั กิรปา ต่ารี 
คุร บจนั ติอ๋ายโอ กะรี มีก ||๔||๓||  ประภาตี แม่ห์ลา ๔ ||  อะกมั ดยัอาล กริปา ปรัภ ต่ารี มุค ฮรั ฮรั นาม ฮมั กะเฮ ||  
ปะติต ปาวนั ฮรั นาม ติอ๋ายโอ ซภั เกล็บิค ปาป ลเฮ่ ||๑||  ยปั มนั ราม นาม เราว ์รเฮ่ ||  ดีน ดยัอาล ดุค ป่ันยนั กายโอ 
คุรมตั นาม ปะดารัท ลเฮ่ ||๑|| รเฮา ||  กายอา นะกรั นะกรั ฮรั บะเซโอ มตั คุรมตั ฮรั ฮรั สะเฮ ||  สะรีร สะโรวรั นาม 
ฮรั ปรักเทโอ กัร๋ มนัดรั ฮรั ปรัภ ลเฮ่ ||๒||  โย นรั ปะรัม ปะรัม อุเดอาเน เต ซากตั มูร มุเฮ ||  เยว็ มริก น่าภ บแซ 
บาส บสันา ปะหรํา ประเมโอ จ๋าร กะเฮ ||๓||  ตุม วดั อะกมั อกา้ถฺ โบถฺ ปรัภ มตั เดโวห์ ฮรั ปรัภ ลเฮ่ ||  ยนั นานกั 
โก คุร หาท ศิร ตะเรโอ ฮรั ราม นาม เราว ์รเฮ่ ||๔||๔||  ประภาตี แม่ห์ลา ๔ ||  มนั ลากี ปรีต ราม นาม ฮรั ฮรั 
ยปัเปโอ ฮรั ปรัภ วดัพา ||  สตัคุร บจนั สุคาเน  ฮีอแร ฮรั ต่ารี ฮรั ปรัภ กริปพา ||๑||  เมเร มนั ปัจยฺ ราม นาม ฮรั 
นิมคัพา ||  ฮรั ฮรั ดาน ดีโอ คุร ปูแร ฮรั นามา มนั ตนั บสัพา ||๑|| รเฮา ||  กายอา นะกรั วสัเซโอ กัร๋ มนัดรั ยปั โซ่ภา 
คุรมุข กรัปะพา ||  หะลตั ปะลตั ยนั เป๋ย สุเฮเล มุค อูยลั คุรมุข ตรัพา ||๒||  อนัป๋อ ฮรั ฮรั ฮรั เลว็ ลากี ฮรั อุร ต่าเรโอ 
คุร นิมคัพา ||  โกท โกท เก โดค ซภั ยนั เก ฮรั ดูรฺ กีเอ เอก็ ปัลพา ||๓||  ตุมเร ยนั ตุม ฮี เต ยาเน ปรัภ ยาเนโอ ยนั เต 
มุคพา ||  ฮรั ฮรั อาป ตะเรโอ ฮรั ยนั แม่ห์ ยนั นานกั ฮรั ปรัภ อิกะพา ||๔||๕||    
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 ประภาตี แม่ห์ลา ๔ ||  คุร สตัคุร นาม ดริรายโอ ฮรั ฮรั ฮมั โมย ยเีว ฮรั ยปัภา ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร สตัคุร ปูรา บิค ดุบเด 
บา้ห์ เดย ์กั้ดภา ||๑||  ยปั มนั ราม นาม อรฺัถานภํา    ||  อุปยาํปฺ อุปาย นา ปาอีแอ กตัฮู คุร ปูแร ฮรั ปรัภ ล่าภา ||๑|| 
รเฮา ||  ราม นาม รัส ราม ระส่าเอณ็ รัส ปีอา คุรมตั รัสภา ||  โล่ห์ มนูรฺ กนัจนั เมล็ ซงัคตั ฮรั อุร ต่าเรโอ คุร ฮรัภา 
||๒||  ห่อแม บิเคอา เน็ต โลภ ลุผา่เน ปุต กลตั โม่ห์ ลุภบา ||  เตน็ ปัก ซนัตฺ นา เซเว กบัฮู เต มนัมุค ปู่ มบรั ป่ัรภา ||๓||  
ตุมเร กนุ ตุม ฮี ปรัภ ยาโนห์ ฮมั ปะเร ฮาร ตุม ซรันภา ||  เยว็ ยาโนห์ เตว็ ราโค่ห์ สุอามี ยนั นานกั ดาส ตุมนัภา 
||๔||๖||  ฉะกา ๑ ||     
 ประภาตี บิปาส ปัรตาล แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ยปั มนั ฮรั ฮรั นาม นิถาน ||  ฮรั ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||  เยน็ ยปัเปอา เต ปารฺ ปราน ||๑|| รเฮา ||  ซุน มนั ฮรั ฮรั นาม 
กรั คิอ๋าน ||  ซุน มนั ฮรั กีรัต อธัสธั มยาน ||  ซุน มนั คุรมุข ปาแวห์ มาน ||๑||  ยปั มนั ปัรเมซุร ปัรถาน ||  คิน โคแว 
ปาป โกทาน ||  เมล็ นานกั ฮรั ปักหวาน ||๒||๑||๗||     
 ประภาตี แม่ห์ลา ๕ บิปาส       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั ฮรั กีอา ตนั ซภั ซาเยอา ||  ปันจฺ ตตั รัจ โยต นิวาเยอา ||  เซ่ห์ยา ตะรัต บรัตนั โก ปานี ||  นิมคั นา วซิาโร่ห์ 
เซโวห์่ ซารัคปานี   ||๑||  มนั สตัคุร เซว โฮย ปะรัม กะเต ||  ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิรารา ตาน ํตู ปาแวห์ ปรานปะเต ||๑|| 
รเฮา ||  กาปัร โปคค ์รัส อเน็ก ปุ่นจาเอ ||  มาต ปิตา กทุาํบฺ สกลั บนาเอ ||  ริยกั สมาเฮ ยลั ทลั มีต ||  โซ ฮรั เซโวห์่ 
นีตา นีต ||๒||  ตะฮ่า สคาอี แยห์ โกย นา โฮแว ||  โกท อปัราถ เอก็ คิน แม่ห์ โต่แว ||  ดาต กแร นฮี ปะโชตาแว ||  
เอกา บคสั เพร็ บฮุร นา บุลาแว ||๓||    
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 กิรัต ซนัโญกี ปายอา ป๋าลฺ ||  ซ่าถซงัคตั แม่ห์ บะเซ กปุาล ||  คุร เมล็ อาเอ ตุมแร ดุอาร ||  ยนั นานกั ดรัซนั เดโฮ 
มุราร ||๔||๑||   ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  ปรัภ กี เซวา ยนั กี โซ่ภา ||  กาม กโรถ มิเท เตส็ โลภา ||  นาม เตรา ยนั แก 
ปันด๋าร ||  กนุ กาแวห์่ ปรัภ ดะรัส เปอาร ||๑||  ตุมรี ปะกตั ปรัภ ตุแมห์ ยนาอี ||  กาท เยวรี ยนั ลีเอ ฉะดาอี ||๑|| รเฮา ||  
โย ยนั ราตา ปรัภ แก รังค ์||  เตน็ ซุค ปายอา ปรัภ แก ซงัค ์||  ยสิ รัส อายอา  โซอี ยาแน ||  เปค เปค มนั แม่ห์ 
แฮราแน ||๒||  โซ ซุคีอา ซภั เต อูตมั โซย ||  ยา แก ฮิรแด วสัเซอา ปรัภ โซย ||  โซอี เน่ห์จลั อาแว   นา ยาย ||  
อนัเดน็ ปรัภ เก ฮรั คุณ กาย ||๓||  ตา โก กแร่ห์ สกลั นมสัการ ||  ยา แก มนั ปูรัน นิรังการ ||  กรั กิรปา โม่ห์ ธากรุ 
เดวา ||  นานกั อุถแร ยนั กี เซวา ||๔||๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  กนุ กาวตั มนั โฮย อนนัดฺ ||  อาธ แป้ฮรั ซิมโร 
ปักวนัตฺ ||  ยา แก ซิมรัน กลัมลั ยา่เฮ ||  เตส็ คุร กี ฮมั จรันี ป้าเฮ ||๑||  สุมตั เดโวห์ ซนัตฺ เปอาเร ||  ซิมโร นาม โม่ห์ 
นิสตาเร ||๑|| รเฮา ||  เยน็ คุร กะเฮอา มารัก ซ่ีถ่า    ||  สกลั เตอาก นาม ฮรั ก้ีถ่า ||  เตส็ คุร แก สดา บลั ยาอีแอ ||  ฮรั 
ซิมรัน ยสิ คุร เต ปาอีแอ ||๒||  บูดตั ปรานี เยน็ คุแรห์ ตรายอา ||  ยสิ ประสาด โม่แฮ นฮี มายอา ||  หะลตั ปะลตั เยน็ 
คุแรห์ สวาเรอา           ||  เตส็ คุร อูปัร สดา ฮอ วาเรอา ||๓||  มฮ่า มุกตัถฺ เต กีอา กิอานี ||  คุร ปูเร กี อกทั กะห่านี ||  
ปารบรัมห์ นานกั คุรเทว ||  วดัแด ปาก ปาอีแอ ฮรั เซว ||๔||๓||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  สกัเล ดูค มิเท ซุค ดีเอ อปันา 
นาม ยปายอา ||  กรั กิรปา อปันี เซวา ลาเอ สกัลา ดุรัต มิทายอา ||๑||  ฮมั บาริก สรัน ปรัภ ดยัอาล ||  เอากณั กาท กีเอ 
ปรัภ อปัเน   ราค ลีเอ เมแร คุร โคปาล ||๑|| รเฮา ||  ตาป ปาป บินเซ คิน ป่ีตรั เป๋ย กริปาล กซุาอี ||  ซาส ซาส 
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ปารบรัมห์ อราถ่ี อปัเน   สตัคุร แก บลั ยาอี ||๒||  อะกมั อะโกจรั เบอนัตฺ สุอามี ตา กา อนัตฺ นา ปาอีแอ ||  ล่าฮา คาท 
โฮอีแอ ตัน่วนัตา อปันา ประภู ติอ๋าอีแอ ||๓||    
     
 อาธ แป้ฮรั ปารบรัมห์ ติอ๋าอี สดา สดา กนุ กายอา ||  กโฮ่ นานกั เมเร ปูเร มโนรัท ปารบรัมห์ คุร ปายอา ||๔||๔||  
ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม เก็ลบิค ซภั นาเซ ||  สจั นาม คุร ดีนี ราเซ ||  ปรัภ กี ดรักา้ห์ โซ่ภาวนัเต ||  เซวกั 
เซว สดา โซฮนัเต ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ เมเร ป่าอี ||  สักเล โรค โดค ซภั บินแซ่ห์ อเกอาน อนัเถ่รา มนั เต ยาอี 
||๑|| รเฮา ||  ยนมั มรัน คุร ราเค มีต ||  ฮรั เก นาม เซ็ว ลากี ปรีต ||  โกท ยนมั เก เกย กะเลส ||  โย เตส็ ป่าแว โซ ป๋ัล 
โฮสฺ ||๒||  เตส็ คุร โก ฮอ สดั บลั ยาอี ||  ยสิ ประสาด ฮรั นาม ติอ๋าอี ||  แอซา      คุร ปาอีแอ วดัป่ากี ||  ยสิ มิลเต ราม 
เลว็ ลากี ||๓||  กรั กิรปา ปารบรัมห์ สุอามี ||  สกลั กะทา เก อนัตรัยามี ||  อาธ แป้ฮรั อปันี     เลว็ ลาย ||  ยนั นานกั 
ปรัภ กี ซรันาย ||๔||๕||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  กรั กิรปา อปัเน   ปรัภ กีเอ ||  ฮรั กา นาม ยปัน โก ดีเอ ||  อาธ แป้ฮรั 
กนุ กาย คุบินดฺ ||  แป๋ บินเซ อุตรี ซภั จินดฺ ||๑||  อุบเร สตัคุร จรันี ลาก ||  โย คุร กะแฮ โซอี ป๋ัล มีธา มนั กี มตั เตอาก 
||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั วสัเซอา ฮรั ปรัภ โซอี ||  กลั กะเลส กิช บิฆนั นา โฮอี ||  สดา สดา ปรัภ ญีอ ์แก ซงัค ์||  อุตรี 
แมลฺ นาม แก รังค ์||๒||  จรัน กมลั เซ็ว ลาโก เปอาร ||  บินเซ กาม กโรถ อหงัการ ||  ปรัภ มิลนั กา มารัก ยานาน ํ||  
ป๋าย ปะกตั ฮรั เซ็ว มนั มานาน ํ||๓||  ซุณ      สะยณั ซนัตฺ มีต สุเฮเล ||  นาม รตนั ฮรั อะแกห์้ อโตเล ||  สดา สดา 
ปรัภ คุณ เน็ถ กาอีแอ ||  กโฮ่ นานกั วดัป่ากี ปาอีแอ ||๔||๖||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  เซ ตัน่วนัตฺ เซอี สจั ซาฮา ||  ฮรั กี 
ดรักา้ห์ นาม วซ่ิาฮา ||๑||  ฮรั ฮรั นาม ยปัโปห์ มนั มีต ||  คุร ปูรา ปาอีแอ วดัป่ากี นิรมลั ปูรัน รีต ||๑|| รเฮา ||  ปายอา 
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ลาภ วย ีวาถ่าอี ||  ซนัตฺ ประสาด ฮรั เก กนุ กาอี ||๒||  สพลั ยนมั ยวีนั ปัรวาณ ||  คุร ปัรซาดี ฮรั รังค ์มาณ ||๓||  
บินเซ กาม กโรถ อหงัการ ||  นานกั คุรมุข อุตแรห์ ปารฺ ||๔||๗||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  คุร ปูรา ปูรี ตา กี กะลา ||    
     
 คุร กา สบดั สดา สดั อทัลา ||  คุร กี บาณี ยสิ มนั วสัแซ || ดูค ดะรัด ซภั ตา กา นะแซ ||๑||  ฮรั รังค ์ราตา มนั ราม 
กนุ กาแว ||  มุกโต ซาถู่   ตู่รี นาแว ||๑|| รเฮา ||  คุร ปัรซาดี อุตเร ปารฺ ||  ป๋อ ปะรัม บินเซ บิการ ||  มนั ตนั อนัตรั 
บะเซ คุร จรันา ||  นิรแภ ซ่าถ ปะเร ฮรั ซรันา ||๒||  อนดั แซ่ฮจัยฺ รัส ซูค กะเนเร ||  ดุสมนั ดูค นา อาแว   เนเร ||  คุร 
ปูแร อปัเน   กรั ราเค ||  ฮรั นาม ยปัต เกล็บิค ซภั ลาเท ||๓||  ซนัตฺ ซายนั ซิกข ์เป๋ย สุเฮเล ||  คุร ปูแร ปรัภ เซ็ว แล 
เมเล ||  ยนมั มรัน ดุค พา่ฮา กาเทอา ||  กโฮ่ นานกั คุร ปัรดา ด่าเกอา ||๔||๘||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  สตัคุร ปูแร นาม 
ดีอา ||  อนดั มงัคลั กเลอาณ สดา ซุค การัจ สกัลา ราส ทีอา ||๑|| รเฮา ||  จรัน กมลั คุร เก มนั วเูธ ||  ดูค ดะรัด ปะหรํา 
บินเซ จู่เธ ||๑||  เน็ต อุธ กาโวห์่ ปรัภ กี บาณี ||  อาธ แป้ฮรั ฮรั ซิมโร่ห์ ปราณี ||๒||  กัร๋ บา้ฮรั ปรัภ ซภันี ทาอี ||  ซงัค ์
สฮาอี  แยห์ ฮอ ยาอี ||๓||  โดย กรั โยร กรี อรัดาส ||  สดา ยเป นานกั คุณตาซ ||๔||๙||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  
ปารบรัมห์ ปรัภ ซุฆรั สุยาณ ||  คุร ปูรา ปาอีแอ วดัป่ากี ดรัซนั โก ยาอีแอ กรุบาณ ||๑|| รเฮา ||  เก็ลบิค เมเท สบดั 
ซนัโตค ||  นาม อราถนั โฮอา โยก ||  ซ่าถซงัค ์โฮอา ปัรกาซ ||  จรัน กมลั มนั ม่าเฮ นิวาส ||๑||  เยน็ กีอา เตน็ ลีอา 
ราค ||  ปรัภ ปูรา อนาท กา นาท ||  ยแิซห์ นิวาเย กิรปา ต๋าร ||  ปูรัน กะรัม ตา เก อาจารฺ    ||๒||  กนุ กาแว เน็ต เน็ต 
เน็ต นเว ||  ลคั จอราซีห์ โยน นา ปะเว ||  อีฮาน ํอูฮาน ํ จรัณ ปูญาเร ||  มุค อูยลั ซาเจ ดรับาเร ||๓||  ยสิ มสัตกั คุร 
ตะเรอา หาท ||  โกท มะเถ่ โก วริะลา ดาส ||  ยลั ทลั มฮีอลั เปแค ป่ัรปูร ||  นานกั อุถฺรัส   เตส็ ยนั กี ตู๋ร ||๔||๑o||  
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ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  กรุบาณ ยาอี คุร ปูเร อปัเน ||  ยสิ ประสาด ฮรั ฮรั ยปั ยปัเน ||๑|| รเฮา ||  อมัฤต บาณี สุณตั 
นิฮาล ||  บินสั เกย บิเคอา ยนัยาล ||๑||  สาจ สบดั เซ็ว ลากี ปรีต ||  ฮรั ปรัภ อปันา อายอา  จีต ||๒||  นาม ยปัต โฮอา 
ปัรกาซ ||    
     
 คุร สบัเด กีนา ริแด นิวาส ||๓||  คุร ซมัรัท สดา ดยัอาล ||  ฮรั ยปั ยปั นานกั เป๋ย นิฮาล ||๔||๑๑||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ 
||  คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปายอา ||  ดีน ดยัอาล เป๋ย กิรปาลา อปัณา นาม อาป ยปายอา ||๑|| รเฮา ||  ซนัตฺซงัคตั เมล็ 
เป่ยอา ประกาซ ||  ฮรั ฮรั ยปัต ปูรัน ไป๋ อาส ||๑||  สรับ   กเลอาณ ซูค มนั วเูธ ||  ฮรั คุณ กาเอ คุร นานกั ตูเธ 
||๒||๑๒||     
 ประภาตี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ บิปาส  เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อวรฺั นา ดูยา เธา ||  น่าฮี เบน็ ฮรั เนา ||  สรับ   เซ็ถ กเลอาน ||  ปูรัน โฮเอ สกลั กาม ||๑||  ฮรั โก นาม ยปัปีแอ นีต ||  
กาม กโรถ อหงัการฺ   บินแซ ลแก เอแก ปรีต ||๑|| รเฮา ||  นาม ลาแก ดูค ป่าแก สรัน ปาลนั โยก ||  สตัคุร เป่แท ยมั 
นา เตแท ยสิ ตุ๋ร โฮแว ซนัโญก ||๒||  แรน ดินสั ติอ๋าย ฮรั ฮรั ตะโยห์ มนั เก ปะรัม ||  ซ่าถซงัคตั ฮรั มิแล ยแิซห์ 
ปูรัน กะรัม ||๓||  ยนมั ยนมั บิคาด บินเซ ราค ลีเน อาป ||  มาต ปิตา มีต ป่าอี ยนั นานกั ฮรั ฮรั ยาป ||๔||๑||๑๓||    
 ประภาตี แม่ห์ลา ๕ บิปาส ปัรตาล     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 รัม ราม ราม ราม ยาป ||  กลั กะเลส โลภ โม่ห์ บินสั ยาย อหงั ตาป ||๑|| รเฮา ||  อาป เตอาก ซนัตฺ จรัน ลาก มนั ปวติ 
ยา่เฮ ปาป ||๑||  นานกั บาริก กะชู นา ยาแน ราคนั โก ปรัภ มาอี บาป ||๒||๑||๑๔||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  จรัน กมลั 



1420 

สรัน เทก ||  อูจ มูจ เบอนัตฺ ธากรุ สรับ   อูปัร ตุฮี เอก ||๑|| รเฮา ||  ปราน อถารฺ ดุค บิดาร แดนฮาร บุตถฺ บิเบก ||๑||  
นมสัการ รคนัฮาร มนั อราถ ประภู เมก ||  ซนัตฺ เรน กะโร มยนั นานกั ปาแว ซุค อเนก  ||๒||๒||๑๕||     
     
 ประภาตี อสัทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ บิปาส     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ดุบิถา บอรี มนั บอรายอา ||  จู่แธ ลาลจั ยนมั กวายอา ||  ลปัท รฮี พนุ บนัถฺ นา ปายอา ||  สตัคุร ราเค นาม ดริรายอา 
||๑||  นา มนั มแร นา มายอา มแร ||  เยน็ กิช กีอา โซอี ยาแณ สบดั วจีาร ป๋อ ซากรั ตแร ||๑|| รเฮา ||  มายอา ซนัจฺ    
ราเย อหงัการี  ||  มายอา ซาท นา จลัแล เปอารี ||  มายอา มมัตา แฮ บโฮ่ รังกี ||  เบน็ นาแว โก ซาท นา ซงักี ||๒||  เยว็ 
มนั เดแคห์ ปัร มนั แตซา ||  แยซี มนัซา แตซี ดะซา ||  แยซา กะรัม แตซี เลว็ ลาแว ||  สตัคุร ปูช แซ่ฮจัยฺ กัร๋ ปาแว 
||๓||  ราก นาด มนั ดูแย ป๋าย ||  อนัตรั กปัท มฮ่า ดุค ปาย ||  สตัคุร เป่แท โซ่ฉ่ี ปาย ||  สจัแจ นาม รแฮ่ เลว็ ลาย ||๔||  
สจัแจ สบดั สจั กมาแว ||  สจัจี บาณี ฮรั คุณ กาแว ||  นิจยฺ กัร๋ วาส อมรั ปัด ปาแว ||  ตา ดรั ซาแจ โซ่ภา ปาแว ||๕||  
คุร เซวา เบน็ ปะกตั นา โฮอี ||  อเนก  ยตนั กแร เย โกอี ||  ห่อแม เมรา สับเด โคอี ||  นิรมลั นาม วสัแซ มนั โซอี 
||๖||  เอส็ ญกั แม่ห์ สบดั กรัณี แฮ ซาร ||  เบน็ สบัแด โฮรฺ โม่ห์ กบุาร ||  สบัเด นาม รัคแค อุร ต๋าร ||  สบัเด กตั มตั 
โมค ดุอาร ||๗||  อวรฺั น่าฮี กรั เดคณัฮาโร ||  ซาจา อาป อนูป อปาโร ||  ราม นาม อูตมั กตั โฮอี ||  นานกั โคจยฺ ลแฮ่ 
ยนั โกอี ||๘||๑||   ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  มายอา โม่ห์ สกลั ญกั ชายอา ||  กามณั เดค กาม โลผา่ยอา ||  สุต กนัจนั เซ็ว 
เหต วถ่ายอา ||  ซภั กิช อปันา เอก็ ราม ปรายอา ||๑||  แอซา      ยาป ยปัโป ยปัมาลี ||  ดุค ซุค ปัรฮรั ปะกตั นิราลี ||๑|| 
รเฮา ||  คุณ นิถาน เตรา อนัตฺ นา ปายอา ||  สาจ สบดั ตุจฉฺ ม่าเฮ สมายอา ||  อาวา  กอณ ตุตถฺ อาป รจายอา ||  เซอี 
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ปะกตั ยนิ สจั จิต ลายอา ||๒||  กิอาน คิอ๋าน นรัฮรั นิรบาณี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท โกย นา ยาณี ||  สกลั สะโรวรั โยต 
สมาณี  ||  อานดั รูป วโิทห์ กรุบาณี ||๓||  เป๋า ปะกตั คุรมะตี ปาเอ ||  ห่อแม วิโจห์ สบดั ยลาเอ ||    
     
 ต่าวตั ราแค ธาก รฮาเอ ||  สจัจา นาม มนั วซาเอ ||๔||  บิซมั บิโนด รเฮ่ ปัรมาดี ||  คุรมตั มาเนอา เอก เลว็ ลากี ||  เดค 
นิวาเรอา ยลั แม่ห์ อากี ||  โซ บูแฉ่ โฮแว วดัป่ากี ||๕||  สตัคุร เซเว ปะรัม จุกาเอ ||  อนัเดน็ ยาแก สจั เลว็ ลาเอ ||  
เอโก ยาแณ อวรฺั นา โกย ||  ซุคดาตา เซเว นิรมลั โฮย ||๖||  เซวา สุรัต สบดั วจีาร ||  ยปั ตปั ซนัยมั      ห่อแม มาร ||  
ยวีนั มุกตั ยา สบดั สุณาเอ ||  สจัจี แร่ฮตั สจัจา ซุค ปาเอ ||๗||  ซุคดาตา ดุค เมทณัฮารา ||  อวรฺั นา ซูฉสั บีย ีการา ||  
ตนั มนั ตัน๋ ฮรั อาแก ราเคอา ||  นานกั กะแฮ มฮ่า รัส จาเคอา ||๘||๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  นิวลี กะรัม ปุองักมั 
ป่าธี เรจกั ปูรัก กมุภฺ กแร ||  เบน็ สตัคุร กิช โซ่ฉ่ี น่าฮี ป่ัรเม ปู่ ลา บูด มแร ||  อนัถ่า ปะเรอา ป๋ัร ป๋ัร โต่แว อนัตรั กี 
มลั กะเด นา ลแฮ่ ||  นาม บินา โพกทั ซภั กรัมา เยว็ บายกีรั ปะรัม ปุแล ||๑||  คทั กะรัม นาม นิรันยนั โซอี ||  ตู คุณ 
ซากรั เอากณุ โม่ฮี ||๑|| รเฮา ||  มายอา ตัน่ถ่า ต่าวณี ดุระมตั การ บิการ ||  มูรัค อาป กณายดา บูจฉฺ นา สะแก  การ ||  
มนัซา มายอา โม่ห์ณี มนัมุค โบลฺ คุอาร ||  มยนั จู่ธา จนัดาล กา โพกทั จาร ซีการ ||๒||  จู่ธี มนั กี มตั แฮ กรัณี บาด 
บิบาด ||  จู่เธ เวจ็ อหงักรัณ แฮ คซมั นา ปาแว ซาด ||  เบน็ นาแว โฮรฺ กมาวณา พิกา อาแว   ซาด ||  ดุสที สภา 
วกิจีุแอ บิค วาตี ยวีณั บาด ||๓||  เอ ปะหราํ ปู่ เล มโร่ห์ นา โกอี ||  สตัคุร เซว สดา ซุค โฮอี ||  เบน็ สตัคุร มุกตั กิแน 
นา ปาอี ||  อาแวห์่ ยานเํฮ มแร่ห์ มรั ยาอี ||๔||  เอห์้ สะรีร แฮ ตแร คุณ ตาต ||  เอส็ โน เวอาแป โศก ซนัตาป ||  โซ 
เซโวห์่ ยสิ มาอี นา บาป ||  วโิจห์ จูแก ติสนา อรั อาป ||๕||  แยห์ แยห์ เดคา แตห์้ แตห์้ โซอี ||  เบน็ สตัคุร เป่เท มุกตั 
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นา โฮอี ||  ฮิรแด สัจ เอห์้ กรัณี ซาร ||  โฮรฺ ซภั ปาคนัดฺ ปูญ คุอาร ||๖||  ดุบิถา จูแก ตาน ํสบดั ปะชาณ ||  กัร๋ บา้ฮรั 
เอโก กรั ยาณ ||  เอฮ้า  มตั สบดั แฮ ซาร ||  เวจ็ ดุบิถา มาแท ปแว ชาร ||๗||  กรัณี กีรัต คุรมตั ซาร ||  ซนัตฺ สภา คุณ 
กิอาน บีจาร ||  มนั มาเร ยวีตั มรั ยาณ ||  นานกั นดัรี นะดรั ปะชาณ ||๘||๓||     
     
 ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ดคัณี ||  โกตมั ตปา แอห์้เลอา อิสตรี เตส็ เดค อินดรึ ลุผา่ยอา ||  แซ่ฮสั สะรีร เจฮ้นั ปัก ฮูเอ ตา 
มนั ปะโชตายอา ||๑||  โกอี ยาณ นา ปู่ แล ป่าอี ||  โซ ปู่ แล ยสิ อาป ปุหล่าเอ บูแฉ่ ยแิซ บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||  เตน็ ฮรี 
จนัดฺ ปริทมี ปัต ราแย กากดั กีม นา ปาอี ||  ออกณั ยาแณ ตา ปุน กเร เกว็ เกว็ เนคาส บิกาอี ||๒||  กะโร อฺด่าอี ตัร่ตี 
มานกีํ บาวนั รูป บฮาแน ||  เกว็ ปัยอาล ยาย เกว็ ฉะลีแอ เย บลั รูป ปะชาแน ||๓||  รายา ยนัเมยา เด มตี บะรัจยฺ 
เบอาส ปรายห์อา ||  เตน็ห์ กรั ญกั อะธาราห์ ก๋าเอ กิรัต นา จลัแล จลายอา ||๔||  กะณตั นา กะณี หุกมั ปะชาณา โบลี 
ป๋าย สุผา่อี ||  โย กิช วรัแต ตุแถ่ สล่าฮี ซภั เตรี วเดอาอี ||๕||  คุรมุข อะลิปตฺ เลป กะเด นา ลาแก สดา รแฮ่ ซรัณาอี ||  
มนัมุค มุกตัถฺ อาแก เจแต น่าฮี ดุค ลาแก ปัชตาอี ||๖||  อาเป   กเร กราเอ กรัตา เยน็ เอห์้ รัจนา รจีแอ ||  ฮรั อภิมาน 
นา ยาอี ญีโอห์ อภิมาเน  แป ปะจีแอ ||๗||  ปุลณั เวจ็ กีอา ซภั โกอี กรัตา อาป นา ปุแล ||  นานกั สจั นาม นิสตารา 
โก คุร ปัรสาด อกแุล ||๘||๔||   ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  อาคฺณา ซุนณา นาม อถารฺ ||  ตัน่ถ่า ฉุทกั เกยอา เวการ ||  เยว็ 
มนัมุค ดูแย ปัต โคอี ||  เบน็ นาแว แม อวรฺั นา โกอี ||๑||  ซุณ      มนั อนัเถ่ มรัูค กวาร ||  อาวตั ยาต ลาจยฺ นฮี ลาแก 
เบน็ คุร บูแด บาโร บาร ||๑|| รเฮา ||  เอส็ มนั มายอา โม่ห์ บินาส ||  ตุ๋ร หุกมั ลิเคอา ตาน ํกะฮีแอ กาซ ||  คุรมุข 
วริะลา จีแนห์ โกอี ||  นาม บิฮูนา มุกตั นา โฮอี ||๒||  ปะหราํ ปะหราํ โดแล ลคั จอราซี ||  เบน็ คุร บูเฉ่ ยมั กี พาซี ||  
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เอห์้ มนูอา คิน คิน อูภ้ ปัยอาล ||  คุรมุข ชูแท นาม สะหมาลฺ ||๓||  อาเป   สะเด เด๋ล นา โฮย ||  สบดั มแร แซ่ห์ลา 
ยแีว โซย ||  เบน็ คุร โซ่ฉ่ี กิแซ นา โฮย ||  อาเป   กแร กราแว โซย ||๔||  จะกรั จุกาแว ฮรั คุณ กาแว ||  ปูรา สตัคุร 
แซ่ฮจัยฺ สมาแว ||  เอห์้ มนั โดลตั ตอ แธห์ราแว ||  สจั กรัณี กรั การ กมาแว ||๕||  อนัตรั ยธูา เกว็ สุจ โฮย ||  สบัดี 
โต่แว วริะลา โกย ||  คุรมุข โกอี สจั กมาแว ||  อาวณั ยาณา ธาก รฮาแว ||๖||    
     
 ป๋อ คาณา ปีณา ซุค ซาร ||  ฮรั ยนั ซงัคตั ปาแว ปาร ||  สจั โบแล โบลาแว เปอาร ||  คุร กา สบดั กรัณี แฮ ซาร ||๗||  
ฮรั ยสั กะรัม ตะรัม ปัต ปูญา ||  กาม กโรถ อคันี แม่ห์ ปู่ นยํา ||  ฮรั รัส จาเคอา ตอ มนั ป่ียา ||  ปรัณวตั นานกั อวรฺั 
นา ดูยา ||๘||๕||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  ราม นาม ยปั อนัตรั ปูญา ||  คุร สบดั วีจาร อวรฺั นฮี ดูยา ||๑||  เอโก เราว ์
รเฮอา ซภั ธาอี ||  อวรฺั นา ดีแซ กิส ปูญ จะราอี ||๑|| รเฮา ||  มนั ตนั อาแก ญีอะรา ตุจฉฺ ปาส ||  เยว็ ป่าแว เตว็ รัคโคห์ 
อรัดาส ||๒||  สจั เยห์่วา ฮรั รสนั ระส่าอี ||  คุรมตั ชูทสั ปรัภ ซรัณาอี ||๓||  กะรัม ตะรัม ปรัภ เมแร กีเอ ||  นาม วดาอี 
ศิร กรัมาน ํกีเอ ||๔||  สตัคุร แก วสั จาร ปะดารัท ||  ตีน สมาเอ เอก กริตารัท ||๕||  สตัคุร ดีเอ มุกตั ติอ๋านาน ํ||  ฮรั 
ปัด จีนห์ เป๋ย ปัรถ่านา ||๖||  มนั ตนั ซีตลั คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||  ปรัภ นิวาเย เกน็ กีมตั ปาอี ||๗||  กโฮ่ นานกั คุร บูจฉฺ 
บุฉ่าอี ||  นาม บินา กตั กิแน นา ปาอี ||๘||๖||  ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||  เอก็ ตุ๋ร บคสั เลย คุร ปูแร สัจจี บณตั บณาอี ||  
ฮรั รังค ์ราเต สดา รังค ์ซาจา ดุค บิสเร ปัต ปาอี ||๑||  จู่ธี ดุระมตั กี จตุราอี ||  บินซตั บาร นา ลาแก กาอี ||๑|| รเฮา ||  
มนัมุค โก ดุค ดะรัด เวอาปัส มนัมุค ดุค นา ยาอี ||  ซุค ดุค ดาตา คุรมุข ยาตา เมล เลย ซรัณาอี ||๒||  มนัมุค เต อภั 
ปะกตั นา โฮวสั ห่อแม ปะแจห์้ ดิวาเน ||  เอห์้ มนูอา คิน อูภ้ ปัยอาลี ยบั ลกั สบดั นา ยาเน ||๓||  ปูค เปอาซา ญกั 
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เป่ยอา ติปัต นฮี เบน็ สตัคุร ปาเอ ||  แซ่ห์แย แซ่ฮจัยฺ มิแล ซุค ปาอีแอ ดรักา้ห์ แปถ่า ยาเอ ||๔||  ดรักา้ห์ ดานา บีนา 
เอก็ อาเป   นิรมลั คุร กี บาณี ||  อาเป   สุรตา สจั วจีารัส อาเป   บูแฉ่ ปัด นิรบาณี ||๕||  ยลั ตรังค ์อคันี เปาวแ์น พนุ 
ตแร เมล็ ยกตั อุปายอา   ||  แอซา      บลั ชลั เตน็ โก ดีอา หุกมี  ธาก รฮายอา ||๖||  แอเซ ยนั วริะเล ญกั อนัดรั ปะรัค 
คยาแน ปายอา ||  ยาต วรัน เต เป๋ย อตีตา มมัตา โลภ จุกายอา ||๗||  นาม รัตเต ตีรัท เซ นิรมลั ดุค ห่อแม แมลฺ 
จุกายอา ||  นานกั เตน็ เก จรัน ปะคาแล ยนิา คุรมุข ซาจา ป่ายอา ||๘||๗||     
     
   
 ประภาตี แม่ห์ลา ๓ บิปาส       เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 คุร ปัรซาดี เวค ตู ฮรั มนัดรั เตแร นาล ||  ฮรั มนัดรั สบัเด โคยแีอ ฮรั นาโม เล่โฮ สะหมาลฺ ||๑||  มนั เมเร สบดั รแป 
รังค ์โฮย ||  สจัจี ปะกตั สจัจา ฮรั มนัดรั ปรักที ซาจี โซย ||๑|| รเฮา ||  ฮรั มนัดรั เอห์้ สะรีร แฮ กิอาน รตนั ปัรกทั 
โฮย ||  มนัมุค มูล นา ยาณนี มาณสั ฮรั มนัดรั นา โฮย ||๒||  ฮรั มนัดรั ฮรั ญีโอ ซาเยอา รเคอา หุกมั สวาร ||  ตุ๋ร เลค 
ลิเคอา โซ กมาวณา โกย นา เมทณัฮาร ||๓||  สบดั จีนห์ ซุค ปายอา สจัแจ นาย เปอาร ||  ฮรั มนัดรั สบัเด โซ่ห์ณา 
กนัจนั โกท อปารฺ ||๔||  ฮรั มนัดรั เอห์้ ยกตั แฮ คุร เบน็ โก่รังถาร ||  ดูยา เป๋า กรั ปูญะเด มนัมุค อั้นถฺ กวาร ||๕||  
ยแิท เลคา มงักีแอ ติแท เดห์้ ยาต นา ยาย ||  สาจ รัตเต เซ อุบเร ดุคีเอ ดูแย ป๋าย ||๖||  ฮรั มนัดรั แม่ห์ นาม นิถาน แฮ 
นา บูแฉ่ห์ มุกตัถฺ กวาร ||  คุร ปัรซาดี จีเนห์อา ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||๗||  คุร กี บาณี คุร เต ยาตี เย สบดั รัตเต รังค ์ลาย 
||  ปวติ ปาวนั เซ ยนั นิรมลั ฮรั แก นาม สมาย ||๘||  ฮรั มนัดรั ฮรั กา หาท แฮ รเคอา สบดั สวาร ||  เตส็ เวจ็ ซอดา 
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เอก นาม คุรมุข แลน สวาร ||๙||  ฮรั มนัดรั แม่ห์ มนั โลฮทั แฮ โม่เฮอา ดูแย ป๋าย ||  ปารัส เป่ทิแอ กนัจนั เป่ยอา 
กีมตั กฮี นา ยาย ||๑o||  ฮรั มนัดรั แม่ห์ ฮรั วสัแซ สรับ   นิรันตรั โซย ||  นานกั คุรมุข วณัยแีอ สจัจา ซอดา โฮย 
||๑๑||๑||   ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||  แป๋ ป๋าย ยาเก เซ ยนั ยากรัณ กแร่ห์ ห่อแม แมลฺ อุตาร ||  สดา ยาแกห์ กัร๋ อปัณา 
ราแค่ห์ ปันจฺ ตสักรั กา้แดห์ มาร ||๑||  มนั เมเร คุรมุข นาม ติอ๋าย ||  เยต็ มารัก ฮรั ปาอีแอ มนั เซอี กะรัม กมาย ||๑|| 
รเฮา ||  คุรมุข แซ่ฮจัยฺ ตุ๋น อูปแย ดุค ห่อแม วโิจห์ ยาย ||  ฮรั นามา ฮรั มนั วสัแซ แซ่ห์เย  ฮรั คุณ กาย ||๒||  คุรมะตี 
มุค โซ่ห์เณ ฮรั ราเคอา อุร ต๋าร ||  แอแท  โอแท ซุค กะหน่า ยปั ฮรั ฮรั อุตเร ปารฺ ||๓||    
     
 ห่อแม เวจ็ ยากรัณ นา โฮวยั ฮรั ปะกตั นา ปะวยั ทาย ||  มนัมุค ดรั โด่อี นา ลแฮ ป๋าย ดูแย กะรัม กมาย ||๔||  ตริก 
คาณา ตริก แปนห์ณา ยนิาห์ ดูแย ป๋าย เปอาร ||  บิสทา เก กีเร บิสทา ราเต มรั ยาํแมห์ โฮเอ คุอาร ||๕||  ยนิ โก สตัคุร 
เป่เทอา ตินา วโิทห์ บลั เยา ||  เตน็ กี ซงัคตั เมล็ รฮ่าน ํสจัเจ สจั สเมา ||๖||  ปูแร ปาก คุร ปาอีแอ อุปาย กิแต นา 
ปายอา ยาย ||  สตัคุร เต แซ่ฮจัยฺ อูปแย ห่อแม สบดั ยลาย ||๗||  ฮรั ซรัณาอี ปัจยฺ มนั เมเร ซภั กิช กรัแณ โยก ||  
นานกั นาม นา วสีแร โย กิช กแร โซ โหก ||๘||๒||๗||๒||๙||     
 บิปาส ประภาตี แม่ห์ลา ๕ อสัทฺปดีอา    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มาต ปิตา ป่าอี สุตฺ บนัตา ||  จูแกห์ โจก อนนัดฺ เซ็ว ยกุตา ||  *อุรัจฉฺ ปะเรโอ มนั มีธ โมห่ารา ||  กนุ กา้ฮกั เมเร 
ปราน อถ่ารา ||๑||  เอก ฮมารา อนัตรัยามี ||  ตัร๋ เอกา แม เทก็ เอกสั กี ศิร ซาฮา วดั ปุรัค สุอามี ||๑|| รเฮา ||  ชลั นากนั 
เซ็ว เมรี ทูทนั โฮอี ||  คุร กะเฮอา เอห์้  จู่ธี โต่ฮี ||  มุค มีธี คาอี กอราย ||  อมัฤต นาม มนั รเฮอา อะขาย ||๒||  โลภ 
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โม่ห์ เซ็ว กอี วโิคท ||  คุร กริปาล โม่ห์ กีนี โชท ||  เอห์้  ธกัวารี บฮุต กัร๋ กาเล ||  ฮมั คุร ราค ลีเอ กิรปาเล ||๓||  กาม 
กโรถ เซ็ว ธาท นา บเนอา ||  คุร อุปเดส โม่ห์ กานี สุเนอา ||  แยห์ เดโค แตห์้ มฮ่า จนัดาล ||  ราค ลีเอ อปัแน คุร 
โคปาล ||๔||  ดสั นารี แม กรี ดุห่ากนั ||  คุร กะเฮอา เอห์้ รแซ่ห์ บิคากนั ||  เอน็ ซนับนัถ่ี ระส่าตลั ยาย ||  ฮมั คุร ราเค 
ฮรั เลว็ ลาย ||๕||  อหัม่เมว เซ็ว มสัลตั โชดี ||  คุร กะเฮอา เอห์้ มูรัค โห่ดี ||  เอห์้ นีฆรั กัร๋ กฮี นา ปาเอ ||  ฮมั คุร ราค 
ลีเอ เลว็ ลาเอ ||๖||  เอน็ โลกนั เซ็ว ฮมั เป๋ย แบราอี ||  เอก กแร่ห์ แม่ห์ โดย นา คทานอีํ ||  อาเอ ปรัภ แป้ห์ อนัจรั ลาก 
||  กแร่ห์ ตะปาวสั ปรัภ ซรับาก ||๗||  ปรัภ หสั โบเล กีเอ นิอานเํอน ํ||  สกลั ดูต เมรี เซวา ลาเอ ||  ตูน ํธากรุ เอห์้ 
กแร่ห์ ซภั เตรา ||  กโฮ่ นานกั คุร กีอา นิเบรา ||๘||๑||   ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||    
     
 มนั แม่ห์ กโรถ มฮ่า อหงัการา ||  ปูญา กแร่ห์ บฮุต บิสทารา ||  กรั อิสนาน ตนั จกักรึ บณาเอ ||  อนัตรั กี มลั กบั ฮี 
นา ยาย ||๑||  เอต็ ซนัยมั ปรัภ กิน ฮี นา ปายอา ||  ปะกอตี มุดรา มนั โม่เฮอา มายอา ||๑|| รเฮา ||  ปาป กแร่ห์ ปันจาน ํ
เก บสั เร ||  ตีรัท นาย กแฮ่ ซภั อุตเร ||  บฮุร กมาแวห์่ โฮย นิซงัก ์||  ยมั ปุร บานถฺํ คเร กาลงักฺ ||๒||  กู่กรั บาถ 
บยาแวห์่ ตาลา ||  อนัตรั กปัท พิแร่ห์ เบตาลา ||  วรัมี มารี ซาป นา มูอา ||  ปรัภ ซภั กิช ยาแน เยน็ ตู กีอา ||๓||  ปูนอํรั 
ตาป เกรี เก บสัตรา ||  อปัดา กา มาเรอา กแร่ห์ เต นสัตา ||  เดส โฉด ปัรเดแซ่ห์ ต่ายอา ||  ปันจฺ จนัดาล นาเล แล 
อายอา  ||๔||  กาน พราย หิราเอ ทูกา ||  กัร๋ กัร๋ มานแํก ตริปตาวนั เต จูกา ||  บนัตา โฉด บดั นะดรั ปัร นารี ||  เวส นา 
ปาอีแอ มฮ่า ดุคิอารี ||๕||  โบแล น่าฮี โฮย แบธา โมนี ||  อนัตรั กะลปั ปะหวา่อีแอ โยนี ||  อนั เต แร่ห์ตา ดุค เดฮี้ 
แซ่ห์ตา   ||  หุกมั นา บูแฉ่ เวอาเปอา มมัตา ||๖||  เบน็ สตัคุร กิแน นา ปาอี ปะรัม กะเต ||  ปูโช่ห์ สกลั เบด ซิมระเต ||  
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มนัมุค กะรัม กแร อะยาอี ||  เยว็ บาลู กัร๋ ธอรฺ นา ธาอี ||๗||  ยสิ โน เป๋ย โคบินดฺ ดยัอาลา ||  คุร กา บจนั เตน็ บาเถ่โอ 
ปาลา ||  โกท มะเถ่ โกอี ซนัตฺ ดิคายอา ||  นานกั เตน็ แก ซงัค ์ตรายอา ||๘||  เย โฮแว ปาก ตา ดรัซนั ปาอีแอ ||  อาป 
ตแร ซภั กทุาํบฺ ตราอีแอ ||๑|| รเฮา ดูยา ||๒||  ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||  ซิมรัต   นาม เกล็บิค ซภั กาเท ||  ตะรัม ราย เก 
กากรั พาเท ||  ซ่าถซงัคตั เมล็ ฮรั รัส ปายอา ||  ปารบรัมห์ ริด ม่าเฮ สมายอา ||๑||  ราม รมตั ฮรั ฮรั ซุค ปายอา ||  เตเร 
ดาส จรัน ซรันายอา ||๑|| รเฮา ||  จูกา กอณ มิเทอา อนัเถ่อาร ||  คุร ดิคลายอา มุกตั ดุอาร ||  ฮรั เปรม ปะกตั มนั ตนั 
สดั ราตา ||  ประภู ยนายอา ตบั ฮี ยาตา ||๒||  กทั กทั อนัตรั รเวอา โซย ||  เตส็ เบน็ บีโย น่าฮี โกย ||  แบรฺ บิโรถ เชเด 
แป๋ ป่ัรมาน ํ||  ปรัภ ปุน อาตแม กีเน ตัร่มา ||๓||  มฮ่า ตรังค ์เต กา้นแํด ลากา ||  ยนมั ยนมั กา ทูทา กา้นดํา ||  ยปั ตปั 
ซนัยมั      นาม สะหม่าเลอา ||  อปัแน ธากรุ นะดรั นิฮาเลอา ||๔||  มงัคลั ซูค กเลอาณ ติทาอี ||    
     
 แยห์ เซวกั โคปาล กซุาอี ||  ปรัภ สุประซนั เป๋ย โคปาล ||  ยนมั ยนมั เก มิเท เบตาล ||๕||  โฮม ญกั อุรัตถฺ  ตปั ปูญา 
||  โกท ตีรัท อิสนาน กรียา ||  จรัน กมลั นิมคั ริแด ต่าเร ||  โคบินดฺ ยปัต ซภั การัจ ซาเร  ||๖||  อูเจ เต อูจา ปรัภ ทาน 
||  ฮรั ยนั ลาแวห์่ แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  ดาส ดาซนั กี บานโํช ตู๋ร ||  สรับ   กะลา ปรีตมั ป่ัรปูร ||๗||  มาต ปิตา ฮรั ปรีตมั 
เนรา ||  มีต ซายนั ปัรหวา่ซา เตรา ||  กรั แกห์้ ลีเน อปัเน   ดาส ||  ยปั ยแีว นานกั คุณตาซ ||๘||๓||๒||๗||๑๒||     
 บิปาส ประภาตี บาณี ปะกตั กะบีร ญี กี   เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มรัน ยวีนั กี ซงักา  นาซี ||  อาปัน รังค ์แซ่ฮจัยฺ ปัรกาซี ||๑||  ปรักที โยต มิเทอา อนัเถ่อารา ||  ราม รตนั ปายอา กะรัต 
บีจารา ||๑|| รเฮา ||  แยห์ อนนัดฺ ดุค ดูรฺ ปัยอานา ||  มนั มานกั เลว็ ตตั ลุกานา ||๒||  โย กิช โฮอา โซ เตรา ป่าณา ||  โย 
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เอว็ บูแฉ่ โซ แซ่ฮจัยฺ สมาณา ||๓||  แกฮ้ตั กะบีร เกล็บิค เกย คีณา ||  มนั เป่ยอา ญกัยวีนั ลีณา ||๔||๑||   ประภาตี ||  
อลัล่าห์ เอก มะซีต บสัตฺ แฮ อวรฺั มุลคั กิส เกรา ||  ฮินดู มูรัต นาม นิวาซี โดห์ แม่ห์ ตตั นา เฮ่รา ||๑||  อลัล่าห์ ราม 
ยโีว เตเร นาอี ||  ตู กรั เม่ห์รามตั ซาอี ||๑|| รเฮา ||  ดะคนั เดส ฮรี กา บาซา ปะชิม อลัล่าห์ มุกามา ||  ดิล แม่ห์ โคจยฺ 
ดิแล ดิล โคโยห์ เอฮี้ ธอรฺ มุกามา ||๒||  บรัมห์มนั กิอาส กแร่ห์ จอบีซา กาย ีแม่ห์ รัมยานา ||  กิอาแรห์ มาส ปาส แก 
ราเค เอแก ม่าเฮ นิถ่านา ||๓||  กฮ่า อุดีเซ มยนั กีอา เกอา มะซีต ศิร นานเํอน ํ||  ดิล แม่ห์ กปัท นิวาจยฺ กยุาแร เกอา 
ฮจัยฺ กาแบ ยานเํอน ํ||๔||  เอเต ออรัต มรัดา ซาเย เอ ซภั รูป ตุหม่าเร ||  กะบีร ปูงกรา ราม อลัล่าห์ กา ซภั คุร ปีร 
ฮมาเร ||๕||  แกฮ้ตั กะบีร สุโนห์ นรั นรัแว ปะโร่ห์ เอก กี ซรันา ||  เกวลั นาม ยปัโปห์ เร ปรานี ตบั ฮี เน่ห์แจ ตรันา 
||๖||๒||  ประภาตี ||  อวลั อลัล่าห์ นูร อุปายอา   กดุรัต เก ซภั บนัเด ||  เอก นูร เต ซภั ญกั อุปเยอา กอน ปะเล โก 
มนัเด ||๑||    
     
 โลกา ปะรัม นา ปู่ โลห์ ป่าอี ||  คาเลก็ คลกั คลกั แม่ห์ คาเลก็ ปูร รเฮโอ สรับ ธานอีํ ||๑|| รเฮา ||  มาที เอก อเนก  
ป๋านตฺ กรั ซาย ีซายนัฮาแร         ||  นา กชั โปจฺ มาที เก ป่านเด นา กชั โปจฺ กมุภาแร ||๒||  ซภั แม่ห์ สจัจา เอโก โซอี 
เตส็ กา กีอา ซภั กชั โฮอี ||  หุกมั ปะชาแน โซ เอโก ยาแน บนัดา กะฮีแอ โซอี ||๓||  อลัล่าห์ อลคั นา ยาอี ลเคอา คุร 
กรุ ดีนา มีธา ||  แกห์้ กะบีร เมรี ซงักา  นาซี สรับ   นิรันยนั ดีธา ||๔||๓||  ประภาตี ||  เบด กะเตบ กโฮ่ มตั จู่เธ จู่ธา 
โย นา บิจาแร ||  โย ซภั แม่ห์ เอก คุดาย แกฮ้ตั ฮอ ตอ เกว็ มุรกี มาแร ||๑||  มุลลาน ํกโฮ่ นิเอา คุดาอี ||  เตเร มนั กา 
ปะรัม นา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ปะกรั ญีโอ อาเนอา เดห์้ บินาซี มาที โก บิสมิล กีอา ||  โยต สะรูป อนาฮตั ลากี กโฮ่ 
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ฮลาล เกอา กีอา ||๒||  เกอา อุย ู ปาก กีอา โม่ห์ โต่ยอา เกอา มะซีต ศิร ลายอา ||  โย ดิล แม่ห์ กปัท นิวาจยฺ กยุาโรห์ 
เกอา ฮจัยฺ กาแบ ยายอา ||๓||  ตูน ํนาปาก ปาก นฮี ซู่เฉ่อา เตส็ กา มรัม นา ยาเนอา ||  แกห์้ กะบีร ปิสตั เต จูกา โดยกั 
เซ็ว มนั มาเนอา ||๔||๔||  ประภาตี ||  ซุน ซนัเถ่อา เตรี เดว เดวากรั อตัถฺปัต อาด สมาอี ||  เซ็ถ สมาถ อนัตฺ นฮี ปายอา 
ลาก รเฮ่ ซรันาอี ||๑||  เล่โฮ อารฺตี โฮ ปุรัค นิรันยนั สตัคุร ปูโญห์ ป่าอี ||  ธาฎา บรัมห์มา นิกมั บีจาแร อลคั นา 
ลเคอา ยาอี ||๑|| รเฮา ||  ตตั เตลฺ นาม กีอา บาตี ดีปัก เดห์้ อุเยอารา ||  โยต ลาย ญกัดีส ยะกายอา บูแฉ่ บูฉัน่ฮารา ||๒||  
ปันเจ สบดั อนาฮดั บาเย ซงัเก ซาเร็งปานี ||  กะบีร ดาส เตรี อารฺตี กีนี นิรังการ นิรบานี ||๓||๕||     
 ประภาตี บาณี ปะกตั นามเดว ญี กี    เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 มนั กี บิรทา มนั ฮี ยาแน แก บูฉลั อาแก กะฮีแอ ||  อนัตรัยามี ราม รวานอีํ แม ดรั แกเซ จะฮีแอ ||๑||  เบถ่ีอฺเล 
โคปาล โกซาอี ||  เมรา ปรัภ รเวอา ซรัเบ ธาอี ||๑|| รเฮา ||  มาแน หาท มาแน ปาท มาแน แฮ ปาซารี ||  มาแน บาแซ 
นานา เป่ดี ป่ัรมตั แฮ ซนัซารี ||๒||  คุร แก สบดั เอห์้ มนั ราตา ดุบิถา แซ่ฮจัยฺ สมาณี  ||    
     
 ซภัโภ หุกมั หุกมั แฮ อาเป   นิรภอ สมตั   บีจารี ||๓||  โย ยนั ยาน ปะแยห์่ ปุรโคตมั ตา จี อบิกตั บาณี ||  นามา 
กะแฮ ญกัยวีนั ปายอา ฮิรแด อลคั บิดาณี ||๔||๑||  ประภาตี ||  อาด ยกุาด ยกุาด ยโุก ยกุ ตา กา อนัตฺ นา ยาเนอา ||  
สรับ   นิรันตรั ราม รเฮอา เราว ์แอซา      รูป บคาเนอา ||๑||  โคบิด กาแย สบดั บาแย ||  อานดั รูปี เมโร รามยัอา ||๑|| 
รเฮา ||  บาวนั บีคู บาแน บีเค บาส เต ซุค ลากิลา ||  ซรัเบ อาด ปัรมะลาด กาซทฺ จนัดนั แป่เอลา ||๒||  ตุมห์ เจ ปารัส 
ฮมั เจ โล่ฮา ซงัเก กนัจนั แป่เอลา ||  ตู ดยัอาล รตนั ลาล นามา สาจ สมายลา ||๓||๒||  ประภาตี ||  อะกลุ ปุรัค เอก็ 
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จลิต อุปายอา   ||  กทั กทั อนัตรั บรัมห์ ลุกายอา ||๑||  ญีอ ์กี โยต นา ยาแน โกอี ||  แต แม กีอา โซ มาลูม โฮอี ||๑|| 
รเฮา ||  เยว็ ประกาเซอา มาที กมุเภว ||  อาป ฮี กรัตา บีธลั เดว็ ||๒||  ญีอ ์กา บนัถัน่ กะรัม เบอาแป ||  โย กิช กีอา โซ 
อาแป อาแป ||๓||  ปรัณวตั นามเดว็ เอห์้ ญีโอ จิตเเว โซ ลแฮ่ ||  อมรั โฮย สดั อากลุ  รแฮ่ ||๔||๓||     
 ประภาตี ปะกตั เบณี ญี กี      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ตนั จนัดนั มสัตกั ปาตี ||  ริด อนัตรั กรั ตลั กาตี ||  ธกั ดิสทฺ บกักา เลว็ ลากา ||  เดค แบสโน ปราน มุค ป่ากา ||๑||  
กลั ปักวตั บนัดฺ จิรานมํงั ||  กรูร ดิสทฺ รัตตา เน็ส บาดงั ||๑|| รเฮา ||  นิตปรัต อิสนาน สะรีรัง ||  โดย โต่ตี กะรัม มุค 
คีรัง ||  ริแด ฉุรี ซนัเถ่อานี ||  ปัร ดะรับ หิรัน กี บานี ||๒||  เซ็ล ปูญสั จกักรึ กะเณซงั ||  เน็ส ยากสั ปะกตั ประเวซงั ||  
ปัก นาจสั จิต อกรัมงั ||  เอ ลาํปัท นาจ อตัร่มงั ||๓||  มริก อาซณั    ตุละซี มาลา ||  กรั อูยลั ติลกั กะปาลา ||  ริแด กรู 
กนัธฺ รุดราคงั ||  เร ลาํปัท กริษนั อป่าคงั ||๔||  เยน็ อาตมั ตตั นา จีเนห์อา ||  ซภั โพกทั ตะรัม อบีเนอา ||  กโฮ่ เบณี 
คุรมุข ติอ่าแว ||  เบน็ สตัคุร บาท นา ปาแว ||๕||๑||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
      ราก แยยาวนัตี แม่ห์ลา ๙ ||    
 ราม ซิมมรั ราม ซิมมรั เอแ้ฮ เตแร กาจยฺ แฮ ||  มายอา โก ซงัค ์เตอาก ปรัภ ย ูกี สรัน ลาก ||  ยกตั ซุค มาน มิเทอา 
จู่โธ ซภั ซาจยฺ แฮ ||๑|| รเฮา ||  สุปเน เยว็ ตัน๋ ปะชาน กาเฮ ปัร กะรัต มาน ||  บารู กี ปีต แยเซ บซุถ่า โก ราจยฺ แฮ ||๑||  
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นานกั ยนั แกฮ้ตั บาต บินสั แยแฮ่ เตโร กาต ||  ชิน ชิน กรั เกยโอ กาล แตเซ ยาต อาจยฺ  แฮ ||๒||๑||  แยยาวนัตี 
แม่ห์ลา ๙ ||  ราม ปัจยฺ ราม ปัจยฺ ยนมั สิราต แฮ ||  กโฮ่ กฮ่า บาร บาร ซมัฉตั แน่ห์ เกว็ กวาร ||  บินซตั แน่ห์ ลแก 
บาร เอาเร ซมั  กาต แฮ ||๑|| รเฮา ||  สกลั ปะรัม ดาร เดห์้ โคบินดฺ โก นาม เล่ห์ ||  อนัตฺ บาร ซงัค ์เตแร เอแ้ฮ เอก ยาต 
แฮ ||๑||  บิเคอา บิค เยว็ บิซาร ปรัภ กอ ยสั ฮีเอ ต๋าร ||  นานกั ยนั แกห์้ ปุการ ออซรั เบหาต แฮ ||๒||๒||  แยยาวนัตี 
แม่ห์ลา ๙ ||  เร มนั กอน กตั โฮย แฮ เตรี ||  เอห์้  ญกั แม่ห์ ราม นาม โซ ตอ นฮี สุเนโอ กาน ||  บิเคอนั เซ็ว อตั 
ลุผาน มตั น่าฮิน เพรี ||๑|| รเฮา ||  มานสั โก ยนมั ลีน ซิมรัน แน่ห์ นิมคั กีน ||  ดารา ซุค เป่ยโอ ดีน ปะโกห์ ปะรี เบรี 
||๑||  นานกั ยนั แกห์้ ปุการ สุปแน เยว็ ญกั ปซารฺ ||  ซิมรัต   แน่ห์ เกว็ มุราร มายอา ยา กี เจรี ||๒||๓||  แยยาวนัตี 
แม่ห์ลา ๙ ||  บีต แยแฮ่ บีต แยแฮ่ ยนมั อกาจยฺ  เร ||  เน็ส เดน็ ซุน แก ปุราน ซมัฉตั แน่ห์ เร อะยาน ||  กาล ตอ 
ปฮูเจโอ อาน     กฮ่า แยแฮ่ ปาจยฺ เร ||๑|| รเฮา ||    
     
 อสัเทร็ โย มาเนโอ เดห์้ โซ ตอ เตโร โฮย แฮ เค่ห์ ||  เกว็ นา ฮรั โก นาม เล่ห์ มูรัค นิลาจยฺ เร ||๑||  ราม ปะกตั ฮีเอ 
อาน     ชาด เด แต มนั โก มาน ||  นานกั ยนั เอห์้  บคาน ญกั แม่ห์ บิราจยฺ เร ||๒||๔||     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
       ศโลก แซ่ฮสั-กริตี แม่ห์ลา ๑ ||    
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 ปัรห์ ปุสตกั ซนัเถ่อา บาดงั ||  เซ็ล ปูญสั บกลุ สมาถงั ||  มุค จู่ธ บิปู่ คณั ซารัง     ||  ตแรปาล เตฮาล บิจารัง ||  กลั 
มาลา ติลกั ลิลาทงั ||  โดย โต่ตี บสัตรึ กะปาทงั ||  โย ยานสั บรัมห์มงั กรัมงั ||  ซภั โพกทั นิสแจ กรัมงั ||  กโฮ่ นานกั 
นิสจอ ติอ่าแว ||  เบน็ สตัคุร บาท นา ปาแว ||๑||  เน่ห์พลงั ตะแซ ยนัมะแซ ยาวดั บรัมห์ นา บินดะเต ||  ซากรัง 
ซนัซารัสแซ คุร ปัรซาดี ตะแร่ห์ เก ||  กรัณ การัณ ซมัรัท แฮ กโฮ่ นานกั บีจาร ||  การัณ กรัเต วสั แฮ เยน็ กลั รัคคี 
ต๋าร ||๒||  โยก สบัดงั กิอาน สบัดงั เบด สบัดงั ตา บราห์มแณห์ ||  เคอตัตรี สบัดงั ซูร สับดงั ซูดรึ สบัดงั ปะรา 
กริแตห์ ||  สรับ   สับดงั ตา เอก สบัดงั เย โก ยานสั เป๋ว ||  นานกั ตา โก ดาส แฮ โซอี นิรันยนั เดว็ ||๓||  เอก กริษนงั 
ตา สรับ   เดวา เดว เดวา ตา อาตแม่ห์ || อาตมงั ศิรี  บาสวเึดวสัแซ เย โกอี ยานสั เป๋ว ||  นานกั ตา โก ดาส แฮ โซอี 
นิรันยนั เดว ||๔||     
 ศโลก แซ่ฮสั-กริตี แม่ห์ลา ๕    เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร 
ประสาด ||    
 กะตนัจฺ มาตา กะตนัจฺ ปิตา กะตนัจฺ บนัตา บิโนด สุแตห์ ||  กะตนัจฺ ปะหราต มีต เห็ต บนัเถาว ์กะตนัจฺ โม่ห์ 
กทุาํเบเต ||  กะตนัจฺ จปัปัล โม่ห์นี รูปัง เปคนัเต เตอากงั กโรต ||  รฮนัตฺ ซงัค ์ปักหวาน ซิมรัณ นานกั ลบัเถ่องั อะจุต 
ตะแนห์ ||๑||    
     
 ตริกนัตฺ มาต ปิตา สเน่ฮงั ตริก สเน่ฮงั ปะหราต บานถํแวห์ ||  ตริก สเน่ฮงั  บนัตา บิลาส สุแตห์ ||  ตริก สเน่ฮงั  
กริฮารัท แกห์้ ||  ซ่าถซงัค ์สเน่ห์  สะเตองั ซุเคองั บซนัตฺ นานแกห์ ||๒||  มิเทอนัตฺ เดฮงั คีณนัตฺ บลันงั ||  บรัถนัตฺ 
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ยรูอา ฮิเตอนัตฺ มายอา ||  อเตอนัตฺ อาซา อาทิแต  เป่าวน์งั ||  กะนนัตฺ สวาเซา แป่อาน ตัร่มงั ||  ปะตนัตฺ โม่ห์ กปู 
ดุระลบัเก เดฮงั ตตั อาสฺเรองั นานกั ||  โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ โคปาล กริปา ||๓||  กาจ โกทงั ระจนัตฺ โตองั เลปนงั 
รักตฺ จรัมฺแณห์ ||  นวนัตฺ ดุอารัง ปีต แร่ห์ตงั บาย รูปัง อสัทาํภฺแนห์ ||  โคบินดฺ นามงั แน่ห์ ซิมรันตฺ อเกอานี ยานนัตฺ 
อสัทิรัง ||  ดุระลบัภ ์เดห์้ อุถรันตฺ ซ่าถ สรัณ นานกั ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮรั ฮเร ยะปันตฺ ||๔||  สุผนัตฺ โตองั อะจุต 
กณุะเกองั ปูรนงั บโฮโล กริปาลา ||  กมัภีรัง อูแจ ซรับกั อปารา ||  ปริเตอา ปริองั บิสราม จรัณงั ||  อนาท นาเท 
นานกั ซรัณงั ||๕||  มริกกี เปคนัตฺ บะถิก ปัรฮาเรณ ลแค อาวแถ่ห์ ||  อะโฮ ยะแซ รเคณ โคปาแลห์ นานกั โรม นา 
เชเดอาเต ||๖||  บโฮ่ ยตนั กรัตา บลัวนัตฺ การี เซวนัตฺ ซูรา จตุร ดิแซห์ ||  บิคมั ทาน บซนัตฺ อูแจห์้  แน่ห์ ซิมรันตฺ 
มรัณงั กะดานแํจห์ ||  โฮวนัตฺ อาเกอา ปักหวาน ปุรแค่ห์ นานกั กีที ซาส อะกรัคเต   ||๗||  สบัดงั รตงั หิตงั เมยอา 
กีรตงั กะลี กะรัม กริตุอา ||  มิทนัตฺ ตะตรากตั ปะรัม โมฮงั ||  ปักหวาน รัมณงั ซรับตัตรึ ทาเนองั ||  ดริสทฺ โตองั 
อโม่ฆ ดรัสฺนงั บซนัตฺ ซ่าถ รัสนา ||  ฮรั ฮรั ฮรั ฮเร นานกั ปริองั ยาป ยปันา ||๘||  กะทนัตฺ รูปัง กะทนัตฺ ดีปัง กะทนัตฺ 
เราว ์ซะซีอรั นะคตัรึ กกันงั ||  กะทนัตฺ บซุถ่า เกร็ ตรั สิคนัดงั ||  กะทนัตฺ ลลันา สุต ปะหราต ฮีตงั ||  กะทนัตฺ กเน็ก 
มาเน็ก มายอา เสารูปัง ||  แน่ห์ กะทนัตฺ เกวลั โคปาล อะจุต ||  อสัทิรัง นานกั ซ่าถ ยนั ||๙||  แน่ห์ บิลาํบฺ ตัร่มงั บิลาํบฺ 
ปาปัง ||  ดริรันตฺ นามงั ตะยนัตฺ โล่บงั สรัณ ซนัตงั เกล็บิค นาซงั ปราปตงั ตะรัม ลคิอณั ||  นานกั เยห์่ สุประซนั 
มาถแวห์่ ||๑o||  มิรัต โมฮงั อลปั บุเถ่องั ระจนัตฺ บนัตา บิโนด ซาฮงั  ||  ยอบนั แบห์้กรัม กเน็ก กุนดแลห์ ||  บจิตรึ 
มนัดิร โซภนัตฺ บสัตรา อิเตอนัตฺ  มายอา เบอาปตงั ||  เฮ อะจุต สรัณ ซนัตฺ นานกั โป๋ ปักหวา่เนย ์นะแม่ห์ ||๑๑||  
ยนัมงั ตา มรัณงั ฮรัคงั ตา โศกงัค ์โป่กงั ตา โรคงั ||  อูจงั ตา นีจงั นานาห์ โซ มูจงั ||    
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 รายงั ตา มานงั อภิมานงั  ตา ฮีนงั ||  ประวรัิต มารกงั วรัตนัตฺ บินาสฺนงั ||  โคบินดฺ ปะยนั ซ่าถ ซงัเกณ อสัทิรัง 
นานกั ปักวนัตฺ ปัจนาสนงั ||๑๒||  กิรปันตฺ ฮรีองั มตั ตตั กิอานงั ||  บิกซีเถ่ บุตถ่า กซุลั ทานงั ||  บะสิอนัตฺ ริเคองั 
เตอาก มานงั ||  ซีตลนัตฺ ริเดองั ดริรึ ซนัตฺ กิอานงั ||  รฮนัตฺ ยนัมงั ฮรั ดะรัส ลีณา ||  บายนัตฺ นานกั สบดั บีณาน ํ
||๑๓||  กะฮนัตฺ เบดา คุณนัตฺ กนีุอา สุณนัตฺ บาลา บโฮ่ เบถ็ ประการา ||  ดริรันตฺ สุบิเดอา ฮรั ฮรั กริปาลา ||  นาม ดาน 
ยาจนัตฺ นานกั แดนฮาร คุร โคปาล ||๑๔||  แน่ห์ จินตา มาต เป็ต ปร่าแตห์้ แน่ห์ จินตา กชั โลก แกห์้ ||  แน่ห์ จินตา 
บนัตา สุต มีแตห์้ ประวรัิต มายอา ซนับนัถฺแนห์ ||  ดยัอาล เอก ปักหวาน ปุรแค่ห์ นานกั สรับ   ญีอ ์ปรัตปาลแกห์ 
||๑๕||  อนิเแต วติงั อนิเแต จิตงั อนิเแต อาซา บโฮ่ เบถ็ ประการัง ||  อนิเแต เฮตงั อหงั บนัถัง่ ปะรัม มายอา มลันงั 
บิการัง ||  พิรันตฺ โยน อเนก  ยธัรากนั แน่ห์ ซิมรันตฺ มลีณ บุเถ่องั ||  เฮ โคบินดฺ กะรัต เมยอา นานกั ปะติต อุถ่ารัณ  
ซ่าถ ซงักแม่ห์ ||๑๖||  กิรันตฺ เกร็ ปะติต ปาตาลงั ยลนัตฺ เดดีแป แบสวานตฺแรห์ ||  บฮนัตฺ อะกา้ห์ โตองั ตรังกงั 
ดุคนัตฺ กแร่ห์ จินตา ยนัมงั ตา มรัแณ่ห์ ||  อเน็ก ซ่าถนงั นา ซิเถ่แอเต นานกั อสัทมัภงั อสัทมัภงั อสัทมัภงั สบดั ซ่าถ 
สวจัยฺแนห์ ||๑๗||  โก๋ร ดุเคองั อเน็ก หะเตองั ยนมั ดาริดรัง มฮ่า บิเคอาดงั ||  มิทนัตฺ สกลั ซิมรันตฺ ฮรั นาม นานกั 
แยเซ ปาวกั กาซทฺ ปัสมงั กโรต ||๑๘||  อนัถฺการ ซิมรัต   ประกาซงั คุณ รมนัตฺ อกัข ์คนัดฺแนห์ ||  ริด บซนัตฺ แป๋ ปีต 
ดูแตห์ กะรัม กะรัต มฮ่า นิรมะแลห์ ||  ยนมั มรัณ รฮนัตฺ สโรตา ซุค สะมู่ห์ อโม่ฆ ดรัสฺแนห์ ||  สรัณ โยกงั ซนัตฺ 
ปริแอ นานกั โซ ปักหวาน เคมงั กโรต ||๑๙||  ปาชงั กโรต อะกรึณีแวห์่  นิราซงั อาส ปูรแน่ห์ ||  นิรถนั เป่ยองั 
ตัน่วนัแตห์ โรคีองั โรค คนัดฺแนห์ ||  ปักเตองั ปะกตั ดานงั ราม นาม คุณ กีรตะแนห์ ||  ปารบรัมห์ ปุรัค ดาตาแรห์ 
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นานกั คุร เซวา กิง นา ลภัภะเต ||๒o||  อตัถฺรัง ตะหรัง ต่ารฺแณห์ นิรถะนงั ตัน๋ นาม นรัหะแรห์ ||  อนาท นาท 
โคบินแดห์ บลัฮีณ บลั เกศแวห์ ||  สรับ   ปู๋ ต ดยัอาล อะจุต ดีน บานเํถาว ์ดาโมดฺแรห์ ||  ซรับกัแก ปูรัน ปุรัค 
ปักหวา่แนห์ ปะกตั วชลั กรุณา เมยแอ ||    
     
 กทั กทั บซนัตฺ บาสุเดแวห์ ปารบรัมห์ ปัรเมสุแร่ห์ ||  ยาจนัตฺ นานกั กริปาล ประสาดงั แน่ห์ บิสรันตฺ แน่ห์ บิสรันตฺ 
นารายแณห์ ||๒๑||  แน่ห์ ซมัรฺทงั แน่ห์ เซวกงั แน่ห์ ปรีต ปะรัม ปุรโคตฺมงั ||  เตาว ์ประสาด สิมรัเต นามงั นานกั 
กริปาล ฮรั ฮรั คุรัง ||๒๒||  ปะรัน โปคณั กรันตฺ ยอีา บิสราม ชาดนั เดวนัตฺ ดานงั ||  ศิรยนัตฺ รตนั ยนมั จตุร เจตแน่ห์ 
||  วรัตนัตฺ ซุค อานนัดฺ ประสาแดห์ ||  ซิมรันตฺ นานกั ฮรั ฮรั ฮเร ||  อนิเแต รัจนา นิรโม่ห์ เต ||๒๓||  ดานงั ปะรา 
ปูรเบณ ปุ่นจนัเต มฮีปเต ||  บิปรีต บุเถ่องั มารัต โลแกห์้ นานกั จิรังกาล ดุค โปกเต ||๒๔||  บริทา อนุกแรฮงั 
โคบินแดห์ ยะแซ ซิมรัณ ริดนัตะแรห์ ||  อาโรเคองั มฮ่า โรเคองั บิซิมรฺเต กรุณา เมยแอ ||๒๕||  รัมณงั เกวลงั 
กีรตะนงั สุถัร่มงั เดห์้ ต่ารฺแณห์ ||  อมัฤต นาม นาราเอณ็ นานกั ปีวตงั ซนัตฺ นา ตริปะเต ||๒๖||  แซ่ฮณั   ซีล ซนัตงั 
ซมั  มิตรึแซ ดุรยะแนห์ ||  นานกั โป่ยนั อเน็ก ประกาเรณ นินดกั อาวถั โฮย อุปติสทฺเต ||๒๗||  ติรัสการฺ แน่ห์ 
ปะหวนัตฺ แน่ห์ ปะหวนัตฺ มาน ป่ังกะแนห์ ||  โซ่ภา ฮีน แน่ห์ ปะหวนัตฺ แน่ห์ โปฮนัตฺ ซนัซาร ดุคแนห์ ||  โคบินดฺ 
นาม ยะปันตฺ เมล็ ซ่าถ ซงัแกห์ นานกั เซ ปราณี ซุค บาสแน่ห์ ||๒๘||  แซนา ซ่าถ สะมู่ห์ ซูร อยติงั ซนันาฮงั ตนั 
นิมระตาห์ ||  อาวแถ่ห์ คุณ โคบินดฺ รัมณงั โอท คุร สบดั กรั จรัมฺแณห์ ||  อารูระเต อสัวฺ รัท นาแกห์ บุฉัน่เต ปรัภ 
มารแกห์้ ||  บิจรัเต นิรเภองั สตัรู แซนา ตาญนัเต โคปาล กีรตะแนห์ ||  ยติเต บิสวฺ ซนัซาแร่ห์ นานกั วะเซองั กโรต 
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ปันจฺ ตสักฺแรห์ ||๒๙||  มริก ตริสนา กนัถะรับ นกัรัง ดรุม ชายอา รัจ ดุระมะแตห์ ||  ตะแตห์ กทุาํบฺ โม่ห์ มิเทอา 
ซิมรันตฺ นานกั ราม ราม นาแม่ห์ ||๓o||  นจั บิเดอา นิถาน นิกะมงั นจั กณุะเกแอ นาม กีรตะแนห์ ||  นจั ราก รตนั 
กนัธงั แน่ห์ จนัจลั จตุร จาตุแรห์ ||  ปาก อุเดม็ ลบัเถ่องั มายอา นานกั ซ่าถซงัค ์คลั ปันดิแตห์ ||๓๑||  กนัธฺ รัมณีแอ 
ราม ราม มาลา หสัตฺ อูจ เปรม ต่ารฺณี ||  ยีห์่ ป๋ัณ โย อุตมั ศโลก อุถระณงั แนน นนัดฺนี ||๓๒||  คุร มนัตรึ ฮีณะแซ โย 
ปราณี ตริกนัตฺ ยนมั ปรัสทะแณห์ ||  กกูแร่ห์ ซูกแรห์ กรัถะแบห์ กาแกห์ สรัปแนห์  ตุล คแลห์ ||๓๓||  จรัณารบินดฺ 
ปัจยฺนงั ริเดองั นาม ต่ารฺแณห์ ||    
     
 กีรตะนงั ซ่าถซงัเคณ นานกั แน่ห์ ดริสทนัตฺ ยมัดูตแนห์ ||๓๔||  นจั ดุรละภงั ตะนงั รูปัง นจั ดุรละภงั สวารัค 
ราจยฺแนห์ ||  นจั ดุรละภงั โป่ยนงั บินยฺนงั นจั ดุรละภงั สวชั อมับฺแรห์ ||  นจั ดุรละภงั สุต มิตรึ ปะหราต บานเํถาว ์
นจั ดุรละภงั บนัตา บิลาแซ่ห์ ||  นจั ดุรละภงั บิเดอา ประบีณงั นจั ดุรละภงั จตุร จนัจฺแลห์ ||  ดุรละภงั เอก ปักหวาน 
นาแม่ห์ นานกั ลบัเถ่องั ซ่าถซงัค ์กริปา ประภงั ||๓๕||  ยตั กะแตห์ ตะแตห์ ดริสทงั สวารัค มรัต ปัยอาล โลแกห์้ ||  
ซรับตัตรึ รัมณงั โคบินแดห์ นานกั เลป เชป นา ลิปปะเต ||๓๖||  บิเคอา เป่ยอนัตฺ อมัฤตงั ดรุสทาน ํสคา สวจัยฺแนห์ ||  
ดุคงั เป่ยอนัตฺ ซุเคองั แป๋ ป่ีตงั ตา นิรภยัแอห์ ||  ทาน บิฮูน บิสราม นามงั นานกั กริปาล ฮรั ฮรั คุแรห์ ||๓๗||  สรับ   
ซีล มะมงั ซีลงั สรับ   ปาวนั มมั ปาวแน่ห์ ||  สรับ   กรัตบั มะมงั กรัตา นานกั เลป เชป นา ลิปปะเต ||๓๘||  แน่ห์ 
ซีตลงั จนัดรึ เดแวห์่ แน่ห์ ซีตลงั บาวนั จนัดฺแนห์ ||  แน่ห์ ซีตลงั ซีต รุเตณ นานกั ซีตลงั ซ่าถ สวจัยฺแนห์ ||๓๙||  
มนัตรัง ราม ราม นามงั เตอ่านงั ซรับตัตรึ ปูรแน่ห์ ||  กยัอานงั ซมั  ดุค ซุคงั ยกุตั นิรมลั นิรแวรฺแณห์ ||  ดยัอาลงั 
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ซรับตัตรึ ยอีา ปันจฺ โดค บิวรัยฺแตห์ ||  โป่ยนงั โคปาล กีรตะนงั อลปั มายอา ยลั กมลั แร่ห์แตห์ ||  อุปเดซงั ซมั  มิตรึ 
สะตแรห์ ปักวนัตฺ ปะกตั ป่าวนี ||  ปัร นินดา แน่ห์ สโรต ซรัวณงั อาป เตอาก สกลั เรณุแกห์ ||  คทั ลเคอณั ปูรนงั 
ปุรแค่ห์ นานกั นาม ซ่าถ สวจัยฺแนห์ ||๔o||  อะยา โป่กนัตฺ กนัดฺ มูลงั บซนัเต สมีป เกห์้แรห์ ||  ตะตรึ กะเต 
ซนัซาแร่ห์ นานกั โศก ฮรัคงั เบอาปเต ||๔๑||  ฉะลงั ฉิดรัง โกท บิฆนงั อปัราธงั เกล็บิค มลงั ||  ปะรัม โมฮงั มาน 
อปัมานงั มดงั มายอา เปอาปตงั ||  มริแต ยนมั ประมนัตฺ นรัแกห์ อเน็ก อุปาวงั นา ซิเถ่แอเต ||  นิรมลงั ซ่าถ ซงัแกห์ 
ยะปันตฺ นานกั โคปาล นามงั ||  รมนัตฺ คุณ โคบินดฺ เน็ต ประแตห์ ||๔๒||  ตรัณ สรัณ สุอามี รมณั ซีล ปัรเมสุแร่ห์ ||  
กรัณ การัณ ซมัรฺแทห์ ดาน เดต ปรัภ ปูรแน่ห์ ||  นิราส อาส กรัณงั สกลั อรัท อาลฺแอ ||  คุณ นิถาน ซิมรันตฺ นานกั 
สกลั ยาจนัตฺ ยาจแกห์ ||๔๓||  ดุระกมั สทาน สุกมงั มฮ่า ดูค สรับ   ซูคแณห์ ||  ดุรบะจนั เปด ป่ัรมงั ซากตั ปิสนงั ตา 
สุรึยแนห์ ||  อสัทิตงั  โศก ฮรัคงั แป๋ คีณงั ตา นิรภแวห์ ||    
     
 แป๋ อทัวอีงั มฮ่า นะกรั บาซงั ตะรัม ลเคอณั ปรัภ เมยอา ||  ซ่าถ ซงักมั ราม ราม รัมณงั สรัณ นานกั ฮรั ฮรั ดยัอาล 
จรัณงั ||๔๔||  เฮ อยติ ซูร ซงักรามงั อตั บลันา บโฮ่ มรัดะแนห์ ||  กณั กนัถะรับ เดว มานุเคองั ปัส ปังคี เบโม่ห์แนห์ 
||  ฮรั กรัณฮารัง นมสัการัง สรัณ นานกั ญกัดีสวฺแรห์ ||๔๕||  เฮ กามงั นรัก บิสรามงั บโฮ่ โยนี ประมาวแณ่ห์ ||  จิต 
ฮรัณงั ตแร โลก กมัเมองั ยปั ตปั ซีล บิดารแณห์ ||  อลปั ซุค อเวต็ จนัจลั อูจ นีจ สมาวแณห์ ||  เตาว ์แป๋ เบมุนเจต็ 
ซ่าถ ซงักมั โอท นานกั นารายแณห์ ||๔๖||  เฮ กลั มูล กโรถงั กะดนัจฺ กรุณา นา อุปะรัจยฺเต ||  บิเคอนัตฺ ยวีงั วะเซองั 
กโรต นิรเตองั กโรต ยทา มรักะแทห์ ||  อเน็ก ซาซนั ตารันตฺ ยมัดูแตห์ เตาว ์ซงัเก อถมัมงั  นะแรห์ ||  ดีน ดุค ป่ันยนั 
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ดยัอาล ปรัภ นานกั สรับ   ญีอ ์รัคเคอา กโรต ||๔๗||  เฮ โลภา ลาํปัท ซงัค ์ศิรโมแรห์ อเน็ก แล่ห์รี กะโลลฺเต ||  
ต่าวนัตฺ ยอีา บโฮ่ ประการัง อเน็ก ป๋านตฺ บโฮ่ โดลเต ||  นจั มิตรัง นจั อิสทงั นจั บาเถาว ์นจั มาต ปิตา เตาว ์ลจัเยอา 
||  อกรัณงั กโรต อคาแด คาเดองั อะซาเยองั ซาจยฺ ซมัเยอา ||  ตะร่าห์ ตะร่าห์ สรัณ สุอามี บิเกอาปัต นานกั ฮรั 
นรัหะแรห์ ||๔๘||  เฮ ยนมั มรัณ มูลงั อหงัการัง   ปาปาตมา ||  มิตรัง ตะยนัตฺ สะตรัง ดริรันตฺ อเน็ก มายอา 
บิสตีรแนห์ ||  อาวนัตฺ ยาวนัตฺ ทะกนัตฺ ยอีา ดุค ซุค บโฮ่ โปกแณห์ ||  ปะหราํ เป่ยอาน อุเดอาน รัมณงั มฮ่า บิกทั 
อซ่าถ โรคแณ่ห์ ||  แบเดองั ปารบรัมห์ ปัรเมสฺวรั อาราถ นานกั ฮรั ฮรั ฮเร ||๔๙||  เฮ ปราณ นาท โคบินแดห์ กริปา 
นิถาน ยกดั คุโร ||  เฮ ซนัซาร ตาป ฮรัแณห์ กรุณา แม ซภั ดุค หะโร ||  เฮ สรัณ โยก ดยัอาแลห์ ดีนา นาท มยัอา กโร 
||  สะรีร สวสัทฺ คีณ สะเม ซิมรันตฺ นานกั ราม ดาโมดรั มาถแวห์่ ||๕o||  จรัณ กมลั ซรัณงั รัมณงั โคปาล กีรตะแนห์ 
||  ซ่าถ ซงัเกณ ตรัณงั นานกั มฮ่า ซากรั แป๋ ดุตแรห์ ||๕๑||  ศิร มสัตกั รัคเคอา ปารบรัมห์มงั หสัตฺ กายอา รัคเคอา 
ปัรเมส-วแรห์ ||  อาตมั รัคเคอา โคปาล สุอามี ตัน๋ จรัณ รัคเคอา ญกัดีสวฺแรห์ ||  สรับ   รัคเคอา คุร ดยัอาแลห์ แป๋ ดูค 
บินาสฺแน่ห์ ||  ปะกตั วชลั อนาท นาเท สรัณ นานกั ปุรัค อจุแตห์ ||๕๒||  เยน กะลา ต่าเรโอ อากาซงั แบซนัตรัง 
กาซทฺ เบสทงั ||  เยน กะลา ซสั ซูร นะคตัรึ โยเตองั ซาซงั สะรีร ต่ารณงั ||    
     
 เยน กะลา มาต กรัภ ปรัตปาลงั แน่ห์ เชดนัตฺ ยะธรั โรคแณ่ห์ ||  เตน กะลา อสัทมัภงั สะโรวรัง นานกั แน่ห์ ฉิยนัตฺ 
ตรังค ์โตยแณห์ ||๕๓||  กซุานอีํ กะริสทฺ รูเปณ สิมรัณงั ซรับตัตรึ ยวีแณห์ ||  ลบัเถ่องั ซนัตฺ ซงัเกณ นานกั สวชั 
มารัก ฮรั ปักตะแณห์ ||๕๔||  มสักงั ปักนนัตฺ แซลงั กรัดะมงั ตะรันตฺ ปะปีลแกห์ ||  ซากรัง ลงัฆนัตฺ ปิงกงั ตมั 
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ปัรกาซ อั้นถฺแกห์ ||  ซ่าถ ซงัเกณ ซิมรันตฺ โคบินดฺ สรัณ นานกั ฮรั ฮรั ฮเร ||๕๕||  ติลกั ฮีณงั ยทา บิปรา อมรั ฮีณงั 
ยทา ราจยฺแนห์ ||  อาวถั ฮีณงั ยทา ซูรา นานกั ตะรัม ฮีณงั ตะทา แบสนะแวห์ ||๕๖||  นา ซงัคงั นา จกักรัง นา กะดา 
นา เซอามงั ||  อสัจรัจยฺ รูปัง รฮนัตฺ ยนัมงั ||  เนต เนต กะทนัตฺ เบดา ||  อูจ มูจ อปารฺ โคบินแดห์ ||  บซนัตฺ ซ่าถ 
ริเดองั อะจุต บุฉนัตฺ นานกั บดัป่ากีแอห์ ||๕๗||  อุเดอาน บสันงั ซนัซารัง ซนับนัถ่ี สวาน         เซอาล คแรห์ ||  บิคมั 
สทาน มนั โม่ห์ มดัรัง มฮ่าน ํอซ่าถ ปันจฺ ตสักฺแรห์ ||  ฮีต โม่ห์ แป๋ ปะรัม ปะหรํ่าณงั อหงั พานสฺํ ตีเควณั กธัแน่ห์ ||  
ปาวกั โตอ ์อซ่าถ โก่รัง อะกมั ตีร แน่ห์ ลัง่ฆะแนห์ ||  ปัจยฺ ซ่าถซงัค ์โคปาล นานกั ฮรั จรัณ สรัณ  อุถรัณ กริปา 
||๕๘||  กริปา กรันตฺ โคบินดฺ โคปาแลห์ สกัเลองั โรค คนัดฺแณห์ ||  ซ่าถ ซงัเกณ คุณ รมตั นานกั สรัณ ปูรัน 
ปัรเมสุแร่ห์ ||๕๙||  เซอามลงั มะถุร มานุเคองั ริเดองั ปู๋ ม แวรแณ่ห์ ||  นิวนัตฺ โฮวนัตฺ มิเทอา เจตนงั ซนัตฺ สวจัยฺแนห์ 
||๖o||  อเจต มูรา นา ยาณนัตฺ กะทนัตฺ ซาซา เน็ต ประเต ||  ฉิยนัตฺ มฮ่า ซุนดรี กานยํอา กาล กนัเนอา กราสฺเต ||  
ระจนัตฺ ปุรแค่ห์ กุทาํบฺ ลีลา อเน็ต อาซา บิเคอา บิโนด ||  ประมนัตฺ ประมนัตฺ บโฮ่ ยนมั ห่าเรโอ สรัณ นานกั กรุณา 
เมยแอ ||๖๑||  เฮ เยห์่เบ เฮ รัสเก มะถุร ปริแอ โตองั ||  สตั หะตงั ปะรัม บาดงั อะวรัต เอแท่ห์ ซุถ อชรัแณห์ ||  
โคบินดฺ ดาโมดรั มาถเว ||๖๒||  กรับนัตฺ นารี มะโดน มตงั ||  บลัวนัตฺ บลาต การฺแณห์ ||  จรัน กมลั แน่ห์ ปะยนัตฺ 
ตริณ สะมาน ตริก ยนัมฺแนห์ ||  เฮ ปะปีลกา กรัสเท โคบินดฺ ซิมรัณ โตองั ตะเน ||  นานัก อเน็ก บาร นะโม นะแม่ห์ 
||๖๓||  ตริณงั ตา เมรัง แซห์กงั ตา ฮรีองั ||  บูดงั ตา ตรีองั อูณงั  ตา ปะรีองั ||  อนัถฺการ โกท ซูร อุยารัง ||  บินวนัตฺ 
นานกั ฮรั คุร ดยัอารัง ||๖๔||    
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 บรัมห์แณห์ ซงัค ์อุถระณงั บรัมห์ กะรัม เย ปูรแณ่ห์ ||  อาตมั รตงั ซนัซาร กะฮงั เต นรั นานกั เน่ห์พแลห์ ||๖๕||  ปัร 
ดะรับ ฮิรณงั บโฮ่ วฆินั กรัณงั อุจระณงั สรับ   ญีอ ์แกห์้ ||  โล ลอี ตริสนา อะติปตฺ มนั มาเอ กะรัม กะรัต เซ ซูกแรห์ 
||๖๖||  มเต สเมว จรัณงั อุถระณงั แป๋ ดุตแรห์ ||  อเนก  ปาเตก็ ฮรัณงั นานกั ซ่าถ ซงักมั นา ซนัแซห์  ||๖๗||๔||     
 แม่ห์ลา ๕ กาทา          เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 กรัปูร โปฮปั สุกั้นถ่า ปะรัส มานุแค เดฮงั มลีณงั ||  มะยา รุถรั ดรุกนัถ่า นานกั อทั กรัเบณ อเกอานโณ ||๑||  
ปัรมาโณ ปัรยนัตฺ อากาแซ่ห์ ดีป โลอ ์สิคนัดฺแณห์         || กะเชณ แนณ ป่าเรณ นานกั บินา ซาถู่   นา ซิเถ่แอเต ||๒||  
ยาโณ สตั โฮวนัโต มรัโณ ดริสเทณ มิเทอา ||  กีรัต ซาท จลนัโท ปะณนัตฺ นานกั ซ่าถ ซงัเกณ ||๓||  มายอา จิต 
ป่ัรเมณ อิสทฺ มิตเรค บานถํแวห์ ||  ลบัเถ่องั ซ่าถ ซงัเกณ นานกั ซุค อสัทานงั โคปาล ปัจยฺณงั ||๔||  แมลากรั ซงัเกณ 
เน็ม บิรัค เซ จนัดฺแนห์ ||  นิกทั บซนัโต บานโํซ นานกั อหงั บุตถฺ นา โบห์้เต ||๕||  กาทา กุมพฺ โคปาล กะทงั มทงั 
มาน มรัดะแนห์ ||  หะตงั ปันจฺ สตัเรณ นานกั ฮรั บาเณ ปัรฮารฺแณห์ ||๖||  บจนั ซ่าถ ซุค ปันทา ลฮนัทา บดั 
กรัมฺแณห์ ||  รฮนัตา ยนมั มรัเณน รัมณงั นานกั ฮรั กีรตะแนห์ ||๗||  ปัตตรึ ปุ่รเยณ จะรีองั แน่ห์ ยรีองั เปด ซมัปฺตา ||  
นาม บิฮูณ บิคมัตา นานกั บฮนัตฺ โยน บาสโร แรณี ||๘||  ป่าวนี ซ่าถ ซงัเกณ ลภนัตงั บดั ปากแณห์ ||  ฮรั นาม คุณ 
รัมณงั นานกั ซนัซาร ซากรั แน่ห์ เบอาปแณห์ ||๙||  กาทา กรู อปารัง สมจัฉฺณงั  บิรลา ยะแนห์ ||  ซนัซาร กาม 
ตจัยฺณงั นานกั โคบินดฺ รัมณงั ซ่าถ ซงักแม่ห์ ||๑o||  สุมนัตรึ ซ่าถ บจันา โกท โดค บินาสฺแน่ห์ ||  ฮรั จรัณ กมลั 
เตอ่านงั นานกั กลุ สะมู่ห์ อุถ่ารฺแณห์  ||๑๑||  ซุนดรั มนัดรั แซแณ่ห์ เยณ มะแถ่ ฮรั กีรตะแนห์ ||  มุกเต รมณั 
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โคบินแดห์ นานกั ลบัเถ่องั บดั ปากแณห์ ||๑๒||  ฮรั ลบัโถ่ มิตรึ สุมิโต ||  บิดารัณ กะเด นา จิโต ||  ยา กา อสัทลั โตลฺ 
อมิโต ||  โซอี นานกั สคา ญีอ ์ซงัค ์กิโต ||๑๓||  อปัยะซงั มิทนัตฺ สตั ปุตแร่ห์ ||  ซิมรัตตะแบ ริแด คุร มนัตรึแณ่ห์ ||    
     
 ปรีตมั ปักหวาน อะจุต ||  นานกั ซนัซาร ซากรั ตารฺแณห์ ||๑๔||  มรัณงั บิซรัณงั โคบินแดห์ ||  ยวีณงั ฮรั นาม 
เตอ่าวแณห์ ||  ลภัณงั ซ่าถ ซงัเกณ ||  นานกั ฮรั ปูรัน ลิคแณ่ห์ ||๑๕||  ดะซนั บิฮูน ปุญงักงั มนัตรัง การุรี นิวารัง ||  
เบอาตถฺ อุปารัณ ซนัตงั ||  นานกั ลบตัถฺ กรัมฺแณห์ ||๑๖||  ยทั กทั รัมณงั ซรัณงั ซรับตัตรึ ยอีแณห์ ||  ตทั ลกัณงั เปรม 
นานกั ||  ปัรซาดงั คุร ดรัสฺแนห์ ||๑๗||  จรัณารบินดฺ มนั บิเถ่องั ||  ซิเถ่องั สรับ   กซุลัแณห์ ||  กาทา กาวนัตฺ นานกั 
ปะเบองั ปะรา ปูรฺบแณห์ ||๑๘||  ซุภ บจนั รัมณงั เกาณงั ซ่าถ ซงัเกณ อุถระแณห์ || ซนัซาร ซากรัง นานกั ปุนรัป 
ยนมั นา ลภัภะเต ||๑๙||  เบด ปุราณ ซาสตรึ บีจารัง ||  เอกงัการ นาม อุร ต่ารัง ||  กแุลห์ สะมู่ห์ สกลั อุถ่ารัง ||  
บดัป่ากี นานกั โก ตารัง ||๒o||  สิมรัณงั โคบินดฺ นามงั อุถระณงั กลุ สะมู่ห์แณห์  ||  ลบัเถ่องั ซ่าถ ซงัเกณ นานกั 
วดัป่ากี เป่ทนัตฺ ดรัสฺแนห์ ||๒๑||  สรับ   โดค ปรันติอากี สรับ   ตะรัม ดริรันตะแณห์ ||  ลบัเถณ ซ่าถ ซงัเกณ นานกั 
มสัตกั ลิคแณ่ห์ ||๒๒||  โฮยโอ แฮ โฮวนัโต หะรัณ ปะรัน ซมัปูรแณ่ห์ ||  ซาถู่   สะตมั ยาโณ นานกั ปรีต การฺณงั 
||๒๓||  ซุเคณ แบณ รัตนงั รัจนงั กะซุ่มภฺ รังกะแณ่ห์ ||  โรค โศก บิโอกงั นานกั ซุค นา สุปแน่ห์ ||๒๔||     
 พนุเฮ แม่ห์ลา ๕             เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 หาท กะลมั อะกมั มสัตกั เลคาวตี ||  *อุรัจฉฺ รเฮโอ ซภั ซงัค ์อนูป รูปาวตี ||  อุสตตั แกฮ้นั นา ยาย มุคโคห์ ตุห่ารีอา 
||  โม่ฮี เดค ดะรัส นานกั บลัฮารีอา ||๑||  ซนัตฺ สภา แม่ห์ แบส เก กีรัต แม กะฮาน ํ||  อรัปี  ซภั ซีการ เอห์้ ญีโอ ซภั 
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ดิวา ||  อาส เปอาซี เซจยฺ โซ กนัตฺ วชิาอีแอ ||  ฮรัฮาน ํมสัตกั โฮแว ปาก ตา ซายนั ปาอีแอ ||๒||  ซะคี กายลั ฮาร 
ตาํโบลฺ ซภัแภ กิช ซาเยอา ||  โซแล่ห์ กีเอ ซีการ เก อนัยนั ปาเยอา ||  เย กัร๋ อาแว   กนัตฺ ตา ซภั กิช ปาอีแอ ||  ฮรัฮาน ํ
กนัแต บาจฉฺ ซีการ ซภั บิรทา ยาอีแอ ||๓||  ยสิ กัร๋ วสัเซอา กนัตฺ ซา วดัปากเณ ||  เตส็ บเณอา ฮภั ซีการ ซาอี 
โซหากเณ ||  ฮอ สุตี โฮย อะจินตฺ   มนั อาส ปุราอีอา ||  ฮรัฮาน ํยา กัร๋ อายอา  กนัตฺ ตา ซภั กิช ปาอีอา ||๔||    
     
 อาซา อิตี อาส เก อาส ปุราอีแอ ||  สตัคุร เป๋ย ดยัอาล ตา ปูรา ปาอีแอ ||  แม ตนั เอากณั บฮุต เก เอากณั ชายอา ||  
ฮรัฮาน ํสตัคุร เป๋ย ดยัอาล ตา มนั แธห์รายอา ||๕||  กโฮ่ นานกั เบอนัตฺ เบอนัตฺ ติอ๋ายอา ||  ดุตรั เอห์้ ซนัซาร สตัคุรู   
ตรายอา ||  มิเทอา อาวา  กอณ ยาน ํปูรา ปายอา ||  ฮรัฮาน ํอมัฤต ฮรั กา นาม สัตคุร เต ปายอา ||๖||  เมแร หาท ปะดมั 
อากนั ซุค บาสฺนา ||  ซะคี โมแร กนัธฺ ระตนั เปค ดุค นาสฺนา ||  บาโซ ซงัค ์กุปาล สกลั ซุค ราส ฮรั ||  ฮรัฮาน ํเร็ถ 
เซ็ถ เนาว ์เน็ถ บะแซ่ห์ ยสิ สดา กรั ||๗||  ปัร ตเรอ ์ราวณั ยา่เฮ เซอี ตา ลายแีอห์ ||  นิตปรัต หิแรห์ ปัร ดะรับ ฉิดรึ กตั 
ด่ากีแอห์ ||  ฮรั คุณ รมตั ปวติตรึ สกลั กลุ ตาไร ||  ฮรัฮาน ํซุนเต เป๋ย ปุนีต ปารบรัมห์ บีจารัย ||๘||  อูปัร บแน อกาซฺ 
ตแล ตัร๋ โซ่ห์ตี ||  แดห์้ ดิส จมัแก บียลุ มุค โก โยห์่ตี ||  โคยตั พิโร บิเดส ปีโอ กตั ปาอีแอ ||  ฮรัฮาน ํเย มสัตกั โฮแว 
ปาก ตา ดะรัส สมาอีแอ ||๙||  ดิเธ ซภัเภ ทาว นฮี ตุตถฺ เยเฮอา ||  บโถ่ห์ ปุรัค บิถ่าแต ตาน ํตู โซเฮอา ||  วสัดี สะฆนั 
อปารฺ อนูป รามดาสฺ ปุร ||  ฮรัฮาน ํนานกั กสัมลั ยา่เฮ นายแอ รามดาสฺ ซรั ||๑o||  จาตริก จิต สุจิต โซ ซายนั จา้ฮีแอ ||  
ยสิ ซงัค ์ลาเก ปราณ ติแซ โก อาฮีแอ ||  บนั บนั พิรัต อุดาส บูนดฺ ยลั การฺเณ ||  ฮรัฮาน ํเตว็ ฮรั ยนั มานแํก นาม 
นานกั บลัฮารฺเณ ||๑๑||  เมต็ กา จิต อนูป มรัม นา ยานีแอ ||  กา้ฮกั กนีุ อปารฺ โซ ตตั ปะชานีแอ ||  จิแตห์ จิต สมาย 
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ตา โฮแว รังค ์กะนา ||  ฮรัฮาน ํจนัจลั โจแรห์ มาร ตา ปาแวห์ สจั ตะนา ||๑๒||  สุปแน อูภี้ ไป๋ กเฮโอ กี นา อนัจฺลา  ||  
ซุนดรั ปุรัค บิรายติ เปค มนั บนัจฺลา ||  โคโย ตา เก จรัณ กโฮ่ กตั ปาอีแอ ||  ฮรัฮาน ํโซอี ยะตนั บตาย ซะคี ปเร็ว 
ปาอีแอ ||๑๓||  แนณ นา เดแคห์ ซ่าถ เซ แนณ เบห่าเลอา ||  กะรัน นา ซุนฮี นาด กะรัน มุนดฺ ก่าเลอา ||  รัสนา ยแป 
นา นาม เตล็ เตล็ กรั กะทีแอ ||  ฮรัฮาน ํยบั บิสแร โคบิด ราย ดิโน เดน็ กะท่ีแอ ||๑๔||  ปังกจัยฺ พาเท ปังกฺ มฮ่า มดั 
กมุเพอา ||  องัค ์ซงัค ์อุรฉาย บิสระเต ซุมเพอา ||    
     
 แฮ โกอู แอซา      มีต เย โตแร บิคมั กานธฺํ ||  นานกั เอก็ ศิรีถรั นาท เย ทูเท เลย ์ซานธฺํ ||๑๕||  ต่าโว ดะซา อเนก  
เปรม ปรัภ การฺเณ ||  ปันจฺ สตาแวห์ ดูต กวนั เบถ็ มารเณ ||  ตีคณั บาณ จลาย นาม ปรัภ เตอ่าอีแอ ||  ฮรัฮาน ํมฮ่า 
บิคาดี กาต ปูรัน คุร ปาอีแอ ||๑๖||  สตัคุร กีนี ดาต มูล นา นิคุทีอ ์||  คาโวห์ ปุ่นโจห์ ซภั คุรมุข ฉุไท ||  อมัฤต นาม 
นิถาน ดิตา ตุส ฮรั ||  นานกั สดา อราถ กะเด นา ยานเํฮ มรั ||๑๗||  ยแิท ยาย ปะกตั โซ ทาน สุห่าวณา       ||  สกัเล 
โฮเอ ซุค ฮรั นาม ติอ่าวณา ||  ญีอ ์กะรัน แยการ นินดกั โมย ปัจ ||  ซายนั มนั อานนัดฺ นานกั นาม ยปั ||๑๘||  ปาวนั 
ปะติต ปุนีต กะแตห์ นฮี เซวแีอ ||  จู่แธ รังค ์คุอาร กะฮาน ํลกั เควแีอ ||  ฮรัจนัดอรี เปค กาเฮ ซุค มาเนอา ||  ฮรัฮาน ํ
ฮอ บลัฮารี เตน็ เย ดรักา้ห์ ยาเนอา ||๑๙||  กีเน กะรัม อเนก  กวาร บิการ กัน๋ ||  มฮ่า ดรุกนัถตั วาส สธั กา ชาร ตนั ||  
พิรโต กรับ กบุาร มรัณ แน่ห์ ยาใน ||  ฮรัฮาน ํฮรัจนัดอรี เปค กาเฮ สจั มานยั ||๒o||  ยสิ กี ปูแย ออตถฺ ติแซ กอณ 
ราคยั ||  แบดกั อเน็ก อุปาว  กะฮาน ํโล ป่าคยั ||  เอโก เจต กวาร กาจยฺ เตแร อาวยั ||  ฮรัฮาน ํเบน็ นาแว ตนั ชาร 
บริทา ซภั ยาวยั ||๒๑||  ออคถั  นาม อปารฺ อโมลกั   ปีใย ||  เมล็ เมล็ คาแวห์ ซนัตฺ สกลั โก ดีใย ||  ยแิซ ปราปัต โฮย 
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ติแซ ฮี ปาวเณ ||  ฮรัฮาน ํฮอ บลัฮารี เตน็ห์ เย ฮรั รังค ์ราวเณ ||๒๒||  แวดา ซนัดา ซงัค ์อิกะธา โฮยอา ||  ออคดั อาเอ 
ราส เวจ็ อาป คโลยอา ||  โย โย โอนา กะรัม สุกรัม   โฮย ปัสเรอา ||  ฮรัฮาน ํดูค โรค ซภั ปาป ตนั เต คิสเรอา ||๒๓||     
 จอโบเล แม่ห์ลา ๕       เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 ซมัมนั โย เอส็ เปรม กี ดมั เกยโ์ฮ โห่ตี ซาท ||  ราวนั หุเต โซ รังกฺ แน่ห์ เยน็ ศิร ดีเน กาท ||๑||  ปรีต เปรม ตนั คจั 
รเฮอา บีจ นา ราอี โหต ||  จรัน กมลั มนั เบเถ่โอ บูฉัน่ สุรัต ซนัโญก ||๒||    
     
 ซากรั เมรฺ อุเดอาน บนั เนาว ์คนัดฺ บซุถ่า ปะรัม || มูซนั เปรม ปิรัม แก กะโน เอก กรั กะรัม ||๓||  มูซนั มสกักรั 
เปรม กี รฮี โย อมับรั ชาย ||  บีเถ่ บานเํถ่ กมลั แม่ห์ ปะห์วรั รเฮ่ ลปัทาย ||๔||  ยปั ตปั ซนัยมั ฮรัค ซุค มาน มหตั อรั 
กรับ ||  มูซนั นิมคกั เปรม ปัร วาร วาร เดนวฺํ สรับ   ||๕||  มูซนั มรัม นา ยาใน มรัต หิรัต    ซนัซาร ||  เปรม ปิรัม นา 
เบเถ่โอ อุรเฉ่โอ เมท็ บิวฮาร ||๖||  กบั ดบั ยบั ยารีแอ บิชุรัต เปรม เบฮาล ||  มูซนั ตบั ฮี มูซีแอ บิสรัต ปุรัค ดยัอาล 
||๗||  ยา โก เปรม สุเอา แฮ จรัน จิเตาว ์มนั ม่าเฮ ||  นานกั บิรฮี บรัมห์ เก อาน นา กตัฮู ยา่เฮ ||๘||  ลคั ก่าที อูนจํอ  
กะโน จนัจลั จีต เบฮาล ||  นีจ กีจ นิมรัต กะนี กรันี กมลั ยมาล ||๙||  กมลั แนน อนัยนั   เซอาม จนัดรึ บะดนั จิต จาร 
||  มูซนั มกนั มรัม เซ็ว คนัดฺ คนัดฺ กรั ฮาร ||๑o||  มกนั เป่ยโอ ปริแอ เปรม เซ็ว ซู่ถฺ นา ซิมรัต   องัค ์||  ประกทั เป่ยโอ 
ซภั โลอ ์แม่ห์ นานกั อถมั ปะตงัค ์||๑๑||     
 ศโลก ปะกตั กะบีร ญีโอ เก     เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
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 กะบีร เมรี สิมรันี รัสนา อูปัร ราม ||  อาด ยกุาดี สกลั ปะกตั ตา โก ซุค บิสราม ||๑||  กะบีร เมรี ยาต โก ซภั โก 
หสัเนฮาร ||  บลัฮารี เอส็ ยาต โก เยห์่ ยปัเปโอ ศิรยนัฮาร ||๒||  กะบีร ดกัมกั เกอา กแร่ห์ กฮ่า ดุลาแวห์ ญีโอ ||  สรับ   
ซูค โก นายโก ราม นาม รัส ปีโอ ||๓||  กะบีร กนัจนั เก กนุดลั บเน อูปัร ลาล ยเรา ||  ดีแซ่ห์ ดาเถ่ กาน เยว็ ยนิห์ มนั 
น่าฮี เนา ||๔||  กะบีร แอซา      เอก อา้ถ โย ยวีตั มิรตกั โฮย ||  นิรแภ โฮย แก กนุ รแว ยตั เปโค ตตั โซย ||๕||  กะบีร 
ยา เดน็ ฮอ มูอา ปาแช เป่ยอา อนนัดฺ ||  โม่ห์ มิเลโอ ปรัภ อาปนา ซงักี ปะแยห์่ โคบินดฺ ||๖||  กะบีร ซภั เต ฮมั บุเร 
ฮมั ตจัยฺ ปะโล ซภั โกย ||  เยน็ แอซา      กรั บูเฉ่อา มีต ฮมารา โซย ||๗||  กะบีร อาอี  มุแฉ่ห์ แป้ห์ อเน็ก กเร กรั เปส 
||  ฮมั ราเค คุร อาปเน อุน  กีโน อาเดส ||๘||  กะบีร โซอี มารีแอ เยห์่ มูแอ ซุค โฮย ||  ปะโล ปะโล ซภั โก กะแฮ บุโร 
นา มาแน โกย ||๙||  กะบีร ราตี โฮแวห์่ การีอา กาเร อูเภ ยนัตฺ ||    
     
 แล พา่เฮ อุธ ต๋าวเต เซ ยาน มาเร ปักวนัตฺ ||๑o||  กะบีร จนัดนั กา บิรวา ปะลา เบเรโอ ดาก ปลาส ||  โอย ป๋ี จนัดนั 
โฮย รเฮ่ บะเซ โย จนัดนั ปาส ||๑๑||  กะบีร บานสฺํ บดาอี บูเดอา เอว็ มตั ดูโบห์ โกย ||  จนัดนั แก นิกเท บแซ บานสฺํ 
สุกั้นถฺ นา โฮย ||๑๒||  กะบีร ดีน กวายอา ดุนี เซ็ว ดุนี นา จาลี ซาท ||  ปาย กุห่ารา มาเรอา กาพลั อปัแน หาท ||๑๓||  
กะบีร แยห์ แยห์ ฮอ พิเรโอ กอตกั ธาโอ ธาย ||  เอก็ ราม สเน่ฮี บา้ห์รา อูยรั เมแร ป๋าย ||๑๔||  กะบีร ซนัตนั กี จุ่งกีอา 
ปะลี ปัธ กสุตี เกา ||  อาก ลโก เตห์้ ต๋อลฮรั เยห์่ น่าฮี ฮรั โก เนา ||๑๕||  กะบีร ซนัตฺ มูเอ เกอา โรอีแอ โย อปัเน   
กแร่ห์ ยาย ||  โรโวห์่ ซากตั บาปุเร โย ห่าแท หาท บิกาย ||๑๖||  กะบีร ซากตั แอซา      แฮ แยซี ลสนั กี คาน ||  โกเน 
แบเธ คาอีแอ ปัรกทั โฮย นิดาน ||๑๗||  กะบีร มายอา โดลนี ปวนั จะโก่ลนัฮาร ||  ซนัโตห์ มาคนั คายอา ชาฉึ ปีแอ 
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ซนัซาร ||๑๘||  กะบีร มายอา โดลนี ปวนั วแฮ่ เฮว็ ต๋าร ||  เยน็ บิโลยอา เตน็ คายอา อวรั บิโลวนัฮาร ||๑๙||  กะบีร 
มายอา โจรที มุส มุส ลาแว หาท ||  เอก กะบีรา นา มุแซ เยน็ กีนี บาแร่ห์ บาท ||๒o||  กะบีร ซูค นา เอน้ห์ํ  ยกุ กแร่ห์ 
โย บโฮแต มีต ||  โย จิต ราแค่ห์ เอก เซ็ว เต ซุค ปาแวห์ นีต ||๒๑||  กะบีร ยสิ มรัเน เต ญกั ดะแร เมเร มนั อานนัดฺ ||  
มรัเน ฮี เต ปาอีแอ ปูรัน ปัรมานนัดฺ ||๒๒||  ราม ปะดารัท ปาย แก กะบีรา กานธฺํ นา โคลฺห์ ||  นฮี ปะทณั นฮี ปารฺคู 
นฮี กา้ฮกั นฮี โมลฺ ||๒๓||  กะบีร ตา เซ็ว ปรีต กรั ยา โก ธากรุ ราม ||  ปันดิต ราเย ปู่ ปตี อาแวห์่ กอเน กาม ||๒๔||  
กะบีร ปรีต เอก็ เซ็ว กีเอ อาน ดุบิถา ยาย ||  ป่าแว ลานเํบ เกศ กรั ป่าแว กะรัร มุดาย ||๒๕||  กะบีร ญกั กายลั กี โกธรี 
อั้นถฺ ปะเร เตส็ ม่าเฮ ||  ฮอ บลัฮารี เตน็ โก แปส โย นีกสั ยา่เฮ ||๒๖||  กะบีร เอห์้ ตนั ยายกา สโกห์ ตา เล่โฮ บโฮรฺ ||  
นานเํก ปาโวห์ เต เกย ยนิ เก ลาค กโรร ||๒๗||  กะบีร เอห์้ ตนั ยายกา เกาแน มารัก ลาย ||  แก ซงัคตั กรั ซ่าถ กี แก 
ฮรั เก กุน กาย ||๒๘||  กะบีร มรัตา มรัตา ญกั มูอา มรั ป๋ี นา ยาเนอา โกย ||    
     
 แอเซ มรัเน โย มแร บฮุร นา มรันา โฮย ||๒๙||  กะบีร มานสั ยนมั ดุลัม่ภ ์แฮ โฮย นา บาแร บาร ||  เยว็ บนั พลั ปาเก 
โป๋ย กิแร่ห์ บฮุร นา ลาแกห์ ดาร ||๓o||  กะบีรา ตุฮี กะบีร ตู เตโร เนา กะบีร ||  ราม รตนั ตบั ปาอีแอ โย แป้ห์เล 
ตะแยห์ สะรีร ||๓๑||  กะบีร จัง๋คฺ นา จัง่คีแอ ตุมโร กะเฮโอ นา โฮย ||  กะรัม กรีม โย กรั รเฮ่ เมท นา ซาแก โกย 
||๓๒||  กะบีร กะซอที ราม กี จู่ธา ทิแก นา โกย ||  ราม กะซอที โซ สะแฮ โย มรั ยวีา โฮย ||๓๓||  กะบีร อูยลั 
แป้ห์แรห์ กาปเร ปาน สุปารี ค่าเฮ ||  เอกสั ฮรั เก นาม เบน็ บาเถ่ ยมั ปุร ยานเํฮ ||๓๔||  กะบีร เบรา ยรัยฺรา พเูท เชนกํ 
ฮยาร ||  หะรูเอ หะรูเอ เตร็ เกย ดูเบ ยนิ ศิร ป๋ารฺ ||๓๕||  กะบีร หาด     ยเร เยว็ ลากรี เกศ ยเร เยว็ ก๋าส ||  เอห์้ ญกั 
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ยนัตา เดค แก เป่ยโอ กะบีร อุดาส ||๓๖||  กะบีร กรับ นา กียแีอ จาม ลเปเท หาด     ||  แฮวรั อูปัร ฉะตรึ ตรั เต พนุ 
ตัร่นี กาด ||๓๗||  กะบีร กรับ นา กียแีอ อูจา เดค อวาส ||  อาจยฺ  กาลห์ โป๋ย เลทณา อูปัร ยาแม ก๋าส ||๓๘||  กะบีร 
กรับ นา กียแีอ รังกฺ นา หะซีแอ โกย ||  อจัโยห์ โซ เนา สมุนดรึ แม่ห์ เกอา ยาโน เกอา โฮย ||๓๙||  กะบีร กรับ นา 
กียแีอ เดฮี้ เดค สุรังค ์||  อาจยฺ  กาลห์ ตจัยฺ ยาโฮเก เยว็ กานจํรี ปุญงัค ์||๔o||  กะบีร ลูทนา แฮ ตา ลูท แล ราม นาม แฮ 
ลูท ||  เพร็ ปาแช ปัชตาหุเก ปราน ยาฮินเก ชูท ||๔๑||  กะบีร แอซา      โกอี นา ยนัเมโอ อปัแน กัร๋ ลาแว อาก ||  
ปานโํจ ลรักา ยาร แก รแฮ่ ราม เลว็ ลาก ||๔๒||  โก แฮ ลรักา เบใจ ลรักี เบแจ โกย ||  ซ่าฉ่า กแร กะบีร เซ็ว ฮรั ซงัค ์
บนจัยฺ กเรย ์||๔๓||  กะบีร เอห์้  เจตาวนี มตั แซ่ห์ซา แร่ห์ ยาย ||  ปาแช โปคค ์โย โปกเว เตน็ โก กรุ แล ค่าเฮ ||๔๔||  
กะบีร แม ยาเนโอ ปัรโบ ปะโล ปัรเบ เซ็ว ป๋ัล โยก ||  ปะกตั นา ชาโด ราม กี ป่าแว นินโด โลก ||๔๕||  กะบีร โลก 
เก นินแด บปัรา เยห์่ มนั น่าฮี กิอาน ||  ราม กะบีรา เราว ์รเฮ่ อวรั ตะเย ซภั กาม ||๔๖||  กะบีร ปัรเดซี แก ก่ากะแร 
จะโฮ่ ดิส ลากี อาก ||  คินทา ยลั โกยลา ไป๋ ตาเก อานจฺ นา ลาก ||๔๗||  กะบีร คินทา ยลั โกยลา ไป๋ คาปัร พทู มพทู 
||  โยกี บปัรา เคเลโอ อาซนั รฮี บิปูต ||๔๘||    
     
 กะบีร โทแร ยลั มาชุลี จ่ีวรั เมเลโอ ยาล ||  เอห์้  โท่ขะแน นา ชูทแซห์ เพร็ กรั สมุนดฺ สะหมาลฺ ||๔๙||  กะบีร สมุนดฺ 
นา โชดีแอ โย อตั คาโร โฮย ||  โปครั โปครั ดู่ดะเต ปะโล นา กะเฮแฮ โกย ||๕o||  กะบีร นิกซุานเํอน ํแบห์้ เกย 
ทานฆีํ น่าฮี โกย ||  ดีน กรีบี อาปุนี กรัเต โฮย โซ โฮย ||๕๑||  กะบีร แบสโน กี กกูรั ปะลี ซากตั กี บุรี มาย ||  โอห์้ 
เน็ต สุแน ฮรั นาม ยสั โอห์้  ปาป บิซ่าฮนั ยาย ||๕๒||  กะบีร ฮรันา ดูบลา เอห์้ ฮรีอารา ตาล ||  ลาค อะเฮรี เอก ญีโอ 
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เกตา บนัโจ กาล ||๕๓||  กะบีร กงักา ตีร โย กัร๋ กแร่ห์ ปีแวห์่ นิรมลั นีร ||  เบน็ ฮรั ปะกตั นา มุกตั โฮย เอว็ แกห์้ รเม 
กะบีร ||๕๔||  กะบีร มนั นิรมลั เป่ยอา แยซา กงักา นีร ||  ปาแช ลาโก ฮรั พิแร แกฮ้ตั กะบีร กะบีร ||๕๕||  กะบีร 
ฮรัดี ปีอะรี จูนนาน ํอูยลั ป๋าย ||  ราม สเน่ฮี ตอ มิแล โดโน บะรัน กวาย ||๕๖||  กะบีร ฮรัดี ปีรตนั ฮแร จูน เจฮ้นั นา 
รฮาย ||  บลัฮารี เอห์้  ปรีต โก เยห์่ ยาต บะรัน กลุ ยาย ||๕๗||  กะบีร มุกตั ดุอารา ซงักรุา ราอี ดสัเซน ํป๋าย ||  มนั ตอ 
แมกลั โฮย รเฮโอ นิกโซ เกว็ แก ยาย ||๕๘||  กะบีร แอซา      สตัคุร เย มิแล ตุธา กเร ปเซา ||  มุกตั ดุอารา โมกลา 
แซ่ห์เย  อาโว เยา ||๕๙||  กะบีร นา โม่ห์ ชาน นา ชาปรี นา โม่ห์ กัร๋ นฮี เกา ||  มตั ฮรั ปูแช กอน แฮ เมเร ยาต นา เนา 
||๖o||  กะบีร โม่ห์ มรัเน กา เจา แฮ มโร ตา ฮรั แก ดุอาร ||  มตั ฮรั ปูแช กอน แฮ ปะรา ฮมาแร บาร ||๖๑||  กะบีร นา 
ฮมั กีอา นา กแร่ห์เก นา กรั สะแก  สะรีร ||  เกอา ยาโน กิช ฮรั กีอา เป่ยโอ กะบีร กะบีร ||๖๒||  กะบีร สุปแน ฮู 
บรัราย แก เยห์่ มุค นิกแซ ราม ||  ตา เก ปัก กี ปานฮี เมเร ตนั โก จาม ||๖๓||  กะบีร มาที เก ฮมั ปูตเร มานสั ราเคโอ 
เนา ||  จาร ดิวสั เก ปาหุเน บดั บดั รูนแํถ่ห์ เธา ||๖๔||  กะบีร แม่ห์ดี กรั ก่าเลอา อาป ปีซาย ปีซาย ||  แต แซ่ห์ บาต 
นา ปูชีแอ กบัโบห์ นา ลาอี ปาย ||๖๕||  กะบีร เยห์่ ดรั อาวตั ยาเตโอห์ หทัแก น่าฮี โกย ||  โซ ดรั แกเซ โชดีแอ โย 
ดรั แอซา      โฮย ||๖๖||  กะบีร ดูบา ทา แป อุบเรโอ กนุ กี แล่ฮรั จะบกั ||    
     
 ยบั เดเคโอ เบรา ยรัยฺรา ตบั อุตรั ปะเรโอ ฮอ พะรัก ||๖๗||  กะบีร ปาปี ปะกตั นา ป่าวยั ฮรั ปูญา นา โซฮาย ||  มาคี 
จนัดนั ปัรหะแร แยห์ บิกนัถฺ แตห์้ ยาย ||๖๘||  กะบีร แบด มูอา โรคี มูอา มูอา ซภั ซนัซาร ||  เอก กะบีรา นา มูอา 
เยห์่ น่าฮี โรวนัฮาร ||๖๙||  กะบีร ราม นา ติอ๋ายโอ โมที ลากี โครฺ ||  กายอา ฮานดีํ กาธ กี นา โอห์้ จแรห์ บโฮรฺ ||๗o||  
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กะบีร แอซี   โฮย ปะรี มนั โก ป่าวตั กีน ||  มรัเน เต เกอา ดรัปฺนา ยบั หาท ซิถ่อรา ลีน ||๗๑||  กะบีร รัส โก กานโํด 
จูซีแอ กนุ โก มรีแอ โรย ||  เอากนีุอาเร  มานแซ ปะโล นา กะเฮแฮ โกย ||๗๒||  กะบีร กากรั ยลั ปะรี อาจยฺ  กาลห์ 
แยแฮ่ พทู ||  คุร โย นา เจแตห์ อาปโน *อตัถฺ มาจฉฺ ลีแยห์่เก ลูท ||๗๓||  กะบีร กกูรั ราม โก มุตีอา เมโร เนา ||  กะเล 
ฮมาเร เยวรี แยห์ คินแจ แตห์้ เยา ||๗๔||  กะบีร ยปันี กาธ กี เกอา ดิคลาแวห์ โลย ||  ฮิรแด ราม นา เจตฮี เอห์้  ยปันี 
เกอา โฮย ||๗๕||  กะบีร บิรโฮห์ ปุญงักมั มนั บแซ มนัตฺ นา มาแน โกย ||  ราม บิโอกี นา ยแีอ ยแีอ ตา บอรา โฮย 
||๗๖||  กะบีร ปารัส จนัดฺแน เตน็ห์ แฮ เอก สุกั้นถฺ ||  เตห์้ เมล็ เตอู อูตมั เป๋ย โล่ห์ กาธ นิรกนัถฺ ||๗๗||  กะบีร ยมั กา 
เธนกํา บุรา แฮ โอห์้ นฮี สเฮอา  ยาย ||  เอก โย ซาถู่   โม่ห์ มิเลโอ เตน็ห์ ลีอา อนัจลั ลาย ||๗๘||  กะบีร แบด กะแฮ 
ฮอ ฮี ปะลา ดารู เมแร วสั ||  เอห์้  ตอ บสัตฺ กปุาล กี ยบั ป่าแว เลย ์คสั ||๗๙||  กะบีร นอบตั อาปนี  เดน็ ดสั เล่โฮ 
บยาย ||  นดี นาว ซนัโญก เยว็ บฮุร นา มิลแฮ อาย  ||๘o||  กะบีร ซาต สมุนแดห์ มสั กะโร กะลมั กะโร บนัราย ||  
บซุถ่า กากดั โย กะโร ฮรั ยสั ลิคนั นา ยาย ||๘๑||  กะบีร ยาต ยลุ่าฮา เกอา กแร ฮิรแด บะเซ กปุาล ||  กะบีร รมยัอา 
กนัธฺ เมล็ จูแกห์ สรับ   ยนัยาล ||๘๒||  กะบีร แอซา      โก นฮี มนัดรั เดย ์ยราย ||  ปานโํจ ลรัเก มาร แก รแฮ่ ราม 
เลว็ ลาย ||๘๓||  กะบีร แอซา      โก นฮี เอห์้ ตนั เดแว พกู ||  อนัถ่า โลก นา ยาใน รเฮโอ กะบีรา กกู ||๘๔||  กะบีร 
สตี  ปุกาแร เจห์้ จะรี ซุน โฮ บีร มซาน ||  โลก สบายอา จลั เกยโอ ฮมั ตุม กาม นิดาน ||๘๕||    
     
 กะบีร มนั ปังคี เป่ยโอ อุด อุด แดห์้ ดิส ยาย ||  โย แยซี ซงัคตั มิแล โซ แตโซ พลั คาย ||๘๖||  กะบีร ยา โก โคยะเต 
ปายโอ โซอี ธอรฺ ||  โซอี เพร็ แก ตู เป่ยอา ยา โก แกห์้ตา ออร ||๘๗||  กะบีร มารี มโร กซุงัค ์กี เกเล นิกทั โย เบรฺ ||  
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โอห์้  จู่แล โอห์้  จีรีแอ ซากตั ซงัค ์นา เฮรฺ ||๘๘||  กะบีร ป๋ารฺ ปราอี ศิร จแร จเลโอ จา้แฮ บาท ||  อปัเน ป่าแรห์ นา 
ดะแร อาแก ออฆทั ก่าท ||๘๙||  กะบีร บนั กี ดาถ่ี ลากรี ธาฎี กแร ปุการ ||  มตั บสั ปะโร ลุฮาร เก ยาแร ดูย ีบาร 
||๙o||  กะบีร เอก มรันเต โดย มูเอ โดย มรันแตห์ จาร ||  จาร มรันแตห์ แช่ห์ มูเอ จาร ปุรัค โดย นารฺ ||๙๑||  กะบีร 
เดค เดค ญกั ดู่นเดอา กะฮูน ํนา ปายอา ธอรฺ ||  เยน็ ฮรั กา นาม นา เจเตโอ กฮ่า ปุหล่าเน ออร ||๙๒||  กะบีร ซงัคตั 
กรีแอ ซ่าถ กี อนัตฺ กแร นิรบา้ห์ ||  ซากตั ซงัค ์นา กียแีอ ยา เต โฮย บินาห์ ||๙๓||  กะบีร ญกั แม่ห์ เจเตโอ ยาน แก 
ญกั แม่ห์ รเฮโอ สมาย ||  ยนิ ฮรั กา นาม นา เจเตโอ บาแดห์ ยนัแมน ํอาย  ||๙๔||  กะบีร อาซา กรีแอ ราม กี เอาแร 
อาส นิราส ||  นรัก ปะแร่ห์ เต มานยั โย ฮรั นาม อุดาส ||๙๕||  กะบีร ซิกข ์ซาคา บฮุเต กีเอ เกโซ กีโอ นา มีต ||  จาเล 
เท ฮรั มิลนั โก บีแจ อทัเกโอ จีต ||๙๖||  กะบีร การัน บปัรา เกอา กแร โย ราม นา กแร สฮาย ||  เยห์่ เยห์่ ดาลี ปัก 
ตะโร โซอี มุร มุร ยาย ||๙๗||  กะบีร เอาแรห์ โก อุปเดสฺเต มุค แม ปัร แฮ เรต ||  ราส บิรานี ราคเต คายอา กัร๋ กา เคต 
||๙๘||  กะบีร ซาถู่   กี ซงัคตั รโฮ่ โย กี ปู่ ซี เคา ||  โฮนฮาร โซ โฮยแฮ ซากตั ซงัค ์นา เยา ||๙๙||  กะบีร ซงัคตั ซ่าถ กี 
เดน็ เดน็ ดูนา เหต ||  ซากตั การี กานบํรี โต่เอ โฮย นา เซต ||๑oo||  กะบีร มนั มูนเดอา นฮี เกศ มุนดาเอ *กานยํ ||  โย 
กิช กีอา โซ มนั กีอา มูนดา มูนดฺ อะยาย ||๑o๑||  กะบีร ราม นา โชดีแอ ตนั ตัน๋ ยาย ตา เยา ||  จรัน กมลั จิต เบเถ่อา 
ราแม่ห์ นาม สเมา ||๑o๒||  กะบีร โย ฮมั ยนัตฺ บยาวเต ทูท กอี ซภั ตารฺ ||  ยนัตฺ บิจารา เกอา กแร จลัเล บยาวนัฮาร 
||๑o๓||  กะบีร มาย มูนโด เตห์้ คุรู กี ยา เต ปะรัม นา ยาย ||    
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 อาป ดุเบ จะโฮ่ เบด แม่ห์ เจเล ดีเอ บฮาย ||๑o๔||  กะบีร เยเต ปาป กีเอ ราเค ตแล ดุราย ||  ปัรกทั เป๋ย นิดาน ซภั ยบั 
ปูเช ตะรัม ราย ||๑o๕||  กะบีร ฮรั กา ซิมรัน ชาด แก ปาเลโอ บฮุต กทุาํบฺ ||  ตัน่ถ่า กรัตา แร่ห์ เกยอา ป่าอี รเฮอา นา 
บนัถฺ ||๑o๖||  กะบีร ฮรั กา ซิมรัน ชาด แก ราต ยะกาวนั ยาย ||  ซรัปัน โฮย แก ออตฺแร ยาเอ อปัเน   คาย ||๑o๗||  
กะบีร ฮรั กา ซิมรัน ชาด แก อะโฮอี ราแค นารฺ ||  กดัฮี โฮย แก ออตฺแร ป๋ารฺ สะแฮ มนั จาร ||๑o๘||  กะบีร จตุราอี 
อตั กะนี ฮรั ยปั ฮิรแด ม่าเฮ ||  ซูรี อูปัร เคลฺนา กิแร ตา ธ่าฮรั น่าเฮ ||๑o๙||  กะบีร โซอี มุค ตัน๋ แฮ ยา มุค กะฮีแอ ราม 
||  เดฮี้ กิส กี บาปุรี ปวติตรึ โฮยโก กราม ||๑๑o||  กะบีร โซอี กลุ ปะลี ยา กลุ ฮรั โก ดาส ||  เยห์่ กุล ดาส นา อูปแย 
โซ กลุ ดาก ปลาส ||๑๑๑||  กะบีร แฮ เกย บาฮนั สะฆนั กัน๋ ลาค ตะยา แพห์ร่าเฮ ||  เออา ซุค เต ปิเคอา ปะลี โย ฮรั 
ซิมรัต   เดน็ ยา่เฮ ||๑๑๒||  กะบีร ซภั ญกั ฮอ พิเรโอ มานดํลั กั้นถฺ จดัด๋าย ||  โกอี กาฮู โก นฮี ซภั เดคี โธก บยาย 
||๑๑๓||  มารัก โมตี บีทเร อนัถ่า นิกเซโอ อาย  ||  โยต บินา ญกัดีส กี ยกตั อุลัง่เฆ ยาย ||๑๑๔||  บูดา บนัสฺ กะบีร กา 
อุปเยโอ ปูต กมาล ||  ฮรั กา ซิมรัน ชาด แก กัร๋ เล อายอา    มาล ||๑๑๕||  กะบีร ซาถู่   โก มิลเน ยาอีแอ ซาท นา ลีแย 
โกย ||  ปาแช เปา นา ดียแีอ อาแก โฮย โซ โฮย ||๑๑๖||  กะบีร ญกั บาเถ่โอ เยห์่ เยวรี เตห์้ มตั บนัโถ่ห์ กะบีร ||  
แยแฮ่ อาทา โลน เยว็ โซน สะมาน สะรีร ||๑๑๗||  กะบีร หนัสฺ อุเดโอ ตนั กาเดโอ โซฉ่าอี แซน่าห์ ||  อจัยฺฮู ญีโอ นา 
โชดยั รังกาอี แนน่าห์ ||๑๑๘||  กะบีร แนน นิฮาโร ตุจฉฺ โก ซรัวนั สุโน โตอ ์เนา ||  แบน อุจโร โตอ ์นาม ญี จรัน 
กมลั ริด เธา ||๑๑๙||  กะบีร สุรัก นรัก เต แม รเฮโอ สตัคุร เก ปัรสาด ||  จรัน กมลั กี มอจยฺ แม่ห์ รโฮ่ อนัตฺ อรั อาด 
||๑๒o||  กะบีร จรัน กมลั กี มอจยฺ โก แกห์้ แกเซ อุนมาน ||  แกหะเบ โก โซ่ภา นฮี เดคา ฮี ปัรวาน ||๑๒๑||  กะบีร 
เดค แก เกห์้ กโฮ่ กะเฮ นา โก ปะตีอาย ||  ฮรั แยซา แตซา โอฮี้  รโฮ่ ฮรัค กนุ กาย ||๑๒๒||    
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 กะบีร จุแก จิตาแร ป๋ี จุแก จุก จุก จิตาเร || แยเซ บจัแร่ห์ กนูยฺํ มนั มายอา มมัตา เร ||๑๒๓||  กะบีร อมับรั กัน๋ฮรั 
ชายอา บะรัค ปะเร ซรั ตาล ||  จาตริก เยว็ ตรัซตั รแฮ่ เตน็ โก กอน ฮวาล ||๑๒๔||  กะบีร จกัไก โย เน็ส บีชุแร อาย  
มิแล ปัรผาต ||  โย นรั บิชุเร ราม เซ็ว นา เดน็ มิเล นา ราต ||๑๒๕||  กะบีร แรนาเอร็ บิโชเรอา รโฮ่ เร ซงัคฺ มะฉูร ||  
เดวลั เดวลั ต๋าห์รี เดแซห์ อุควตั ซูร ||๑๒๖||  กะบีร ซูตา เกอา กแร่ห์ ยาก โรย แป๋ ดุค ||  ยา กา บาซา โกรฺ แม่ห์ โซ 
เกว็ โซแว ซุค ||๑๒๗||  กะบีร ซูตา เกอา กแร่ห์ อุธ เก นา ยแปห์ มุราร ||  เอก็ เดน็ โซวนั โฮยโก ลานเํบ โกด ปซารฺ 
||๑๒๘||  กะบีร ซูตา เกอา กแร่ห์ แบธา รโฮ่ อรั ยาก ||  ยา เก ซงัค ์เต บีชุรา ตา ฮี เก ซงัค ์ลาก ||๑๒๙||  กะบีร ซนัตฺ กี 
แกลฺ นา โชดีแอ มารัก ลากา เยา ||  เปคตั ฮี ปุนนีต โฮย เป่ทตั ยปัปีแอ เนา ||๑๓o||  กะบีร ซากตั ซงัค ์นา กียแีอ 
ดูแร่ห์ ยาอีแอ ปาก ||  บาซนั กาโร ปัรซีแอ ตอ กชั ลาแก ดาก ||๑๓๑||  กะบีรา ราม นา เจเตโอ ยรา ปฮูนเํจโอ อาย  ||  
ลากี มนัดิร ดุอาร เต อบั เกอา กา้เดอา ยาย ||๑๓๒||  กะบีร การัน โซ เป่ยโอ โย กีโน กรัตาร ||  เตส็ เบน็ ดูซรั โก นฮี 
เอแก ศิรยนัฮาร ||๑๓๓||  กะบีร พลั ลาเก พลนั ปากนั ลาเก อานบฺํ  ||  ยาย ปฮูแจห์ คซมั โก โย บีจ นา คาฮี กานบํ 
||๑๓๔||  กะบีร ธากุร ปูแญห์ โมลฺ เล มนัฮธั ตีรัท ยา่เฮ ||  เดคา เดคี สวานคฺํ ตัร๋ ปู่ เล ปัทกา ค่าเฮ ||๑๓๕ ||  กะบีร 
ป้าฮนั ปัรเมซุร กีอา ปูแย ซภั ซนัซาร ||  เอส็ ปัรหวา่เซ โย รเฮ่ บูเด กาลี ต๋าร ||๑๓๖||  กะบีร กากดั กี โอบรี มสั เก 
กะรัม กะปาท ||  ป้าฮนั โบรี ปิรทะมี ปันดิต ปารี บาท ||๑๓๗||  กะบีร กาล กรันตา อแบห์ กรั อบั กรัตา โซย ตาล ||  
ปาแช กะชู นา โฮยกา โย ศิร ปัร อาแว   กาล ||๑๓๘||  กะบีร แอซา      ยนัตฺ เอก็ เดเคอา แยซี โต่อี ลาค ||  ดีแซ 
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จนัจลั บโฮ่ กนุา มตั ฮีนา นาปาก ||๑๓๙||  กะบีร เมรี บุตถฺ โก ยมั นา กแร ติสการ ||  เยน็ เอห์้ ยมูอา ศิรเยอา โซ 
ยปัเปอา ปัรวดิการ ||๑๔o||  กะบีร กสัตูรี เป่ยอา ปะห์วรั เป๋ย ซภั ดาส ||    
     
 เยว็ เยว็ ปะกตั กะบีร กี เตว็ เตว็ ราม นิวาส ||๑๔๑||  กะบีร แกห์้กจั ปะเรโอ กทุาํบฺ แก กานแํธ แร่ห์ เกยโอ ราม ||  
อาย  ปะเร ตะรัม ราย เก บีแจห์้ ตู่มา ต๋าม ||๑๔๒ ||  กะบีร ซากตั เต ซูกรั ปะลา ราแค อาชา    เกา ||  โอห์้  ซากตั 
บปัรา มรั เกยอา โกย นา แล่แฮ เนา ||๑๔๓||  กะบีร กอดี กอดี โยรฺ แก โยเร ลาค กโรร ||  จลัตี บาร นา กชั มิเลโอ 
ลอี ลงัโกที โตรฺ ||๑๔๔||  กะบีร แบสโน ฮูอา ตา เกอา เป่ยอา มาลา เมลี จาร ||  บา้ฮรั กนัจนั บาร่าห์ ป่ีตรั ปะรี 
ป่ังการ ||๑๔๕||  กะบีร โรรา โฮย รโฮ่ บาท กา ตจัยฺ มนั กา อภิมาน ||  แอซา      โกอี ดาส โฮย ตา้เฮ มิแล ปักหวาน 
||๑๔๖||  กะบีร โรรา ฮูอา ตา เกอา เป่ยอา ปันที โก ดุค เดย ์||  แอซา      เตรา ดาส แฮ เยว็ ตัร่นี แม่ห์ เค่ห์ ||๑๔๗||  
กะบีร เค่ห์ ฮูอี ตอ เกอา เป่ยอา โย อุด ลาแก องัค ์||  ฮรั ยนั แอซา      จา้ฮีแอ เยว็ ปานี ซรับงัค ์||๑๔๘||  กะบีร ปานี 
ฮูอา ตา เกอา เป่ยอา ซีรา  ตาตา โฮย ||  ฮรั ยนั แอซา      จา้ฮีแอ แยซา ฮรั ฮี โฮย ||๑๔๙||  อูจ ปะหวนั กนักามนี ซิครั 
ตะยา แพห์ราย ||  ตา เต ปะลี มะถู่กะรี ซนัตฺซงัค ์กนุ กาย ||๑๕o||  กะบีร ปาทนั เต อูยรั ปะลา ราม ปะกตั เยห์่ ธาย ||  
ราม สเน่ฮี บา้ห์รา ยมั ปุร เมเร ป๋าย ||๑๕๑||  กะบีร กงัค ์ยมุน เก อนัตฺเร แซ่ฮจัยฺ ซุน เก ก่าท ||  ตะฮ่า กะบีแร มทั กีอา 
โคยตั มุน ยนั บาท ||๑๕๒||  กะบีร แยซี อุปย ีเปด เต โย แตซี นิบแฮ โอร ||  ฮีรา กิส กา บาปุรา ปุแยห์่ นา รตนั 
กโรร ||๑๕๓||  กะบีร เอก อจมัโภ เดเคโอ ฮีรา หาท บิกาย ||  บนัยนัฮาเร บา้ห์รา กอดี บดัแล ยาย ||๑๕๔||  กะบีรา 
ยะฮา กิอาน แตห์้ ตะรัม แฮ ยะฮา จู่ธ แตห์้ ปาป ||  ยะฮา โลภ แตห์้ กาล แฮ ยะฮา คิมา แตห์้ อาป ||๑๕๕||  กะบีร 
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มายอา ตะย ีตา เกอา เป่ยอา โย มาน ตะเยอา นฮี ยาย ||  มาน มุนี มุนิวรั กะเล มาน ซภัแภ โก คาย ||๑๕๖||  กะบีร 
ซาจา สตัคุร แม มิเลอา สบดั โย บาเฮอา เอก ||  ลากตั ฮี โป๋ย เมล็ เกยอา ปะเรอา กะเลเย เฉก ||๑๕๗||  กะบีร ซาจา 
สตัคุร เกอา กแร โย ซิกคา    แม่ห์ จูก ||  อนัเถ่ เอก นา ลากยั เยว็ บานสฺํ บยาอีแอ พกู ||๑๕๘||  กะบีร แฮ แก บาฮนั 
สะฆนั กัน๋ ฉะตรึปตี กี นารฺ ||    
     
 ตาส ปะทนัตรั นา ปุแย ฮรั ยนั กี ปันฮาร ||๑๕๙||  กะบีร นริป นารี เกว็ นินดีแอ เกว็ ฮรั เจรี โก มาน ||  โอห์้ มานกํ 
สวาแร บิแค โก โอห์้ ซิมแร ฮรั นาม ||๑๖o||  กะบีร ทูนี ปาอี เทต็ ไป๋ สตัคุร บนัถ่ี ต๋ีรฺ ||  กะบีร ฮีรา บนัเยอา มาน 
สะโรวรั ตีร ||๑๖๑||  กะบีร ฮรั ฮีรา ยนั ยอหะรี เล แก มานแํด หาท ||  ยบั ฮี ปาอีแอห์ ปารฺคู ตบั ฮีรัน กี ซาท ||๑๖๒||  
กะบีร กาม ปะเร ฮรั ซิมรีแอ แอซา      ซิมโร่ห์ เน็ต ||  อะมรา ปุร บาซา กแร่ห์ ฮรั เกยอา บโฮแร เบต็ ||๑๖๓||  กะบีร 
เซวา โก โดย ปะเล เอก ซนัตฺ เอก็ ราม ||  ราม โย ดาตา มุกตั โก ซนัตฺ ยปาแว นาม ||๑๖๔||  กะบีร เยห์่ มารัก ปันดิต 
เกย ปาแช ปะรี บฮีรฺ ||  เอก็ เอาฆทั ก่าที ราม กี เตห์้ จรั รเฮโอ กะบีร ||๑๖๕||  กะบีร ดุนีอา เก โดเค มูอา จาลตั กลุ กี 
กาน ||  ตบั กลุ กิส กา ลาจยฺซี ยบั เล ตะแรห์ มซาน ||๑๖๖||  กะบีร ดูแบห์โก เร บาปุเร บโฮ่ โลกนั กี กาน ||  ปาโรซี 
เก โย ฮูอา ตู อปัเน ป๋ี ยาน ||๑๖๗||  กะบีร ปะลี มะถู่กะรี นานา เบถ็ โก นาจยฺ ||  ดาวา กาฮู โก นฮี บดัดา เดส บดั 
ราจยฺ ||๑๖๘||  กะบีร ดาแว ดาฉัน่ โหต แฮ นิรดาแว รแฮ่ นิซงัก ์||  โย ยนั นิรดาแว รแฮ่ โซ กะแน อิมดรึ โซ รังกฺ 
||๑๖๙||  กะบีร ปาล สมุฮา ซรัวรั ปะหรา ปี นา สะแก  โกอี นีร ||  ปาก บดัเด แต ปายโอ ตูน ํป๋ัร ป๋ัร ปีโอ กะบีร 
||๑๗o||  กะบีร ปัรผา่เต ตาเร คิแซห์ เตว็ เอห์้ คิแซ สะรีร ||  เอ โดย อกัครั นา คิแซห์ โซ แกห์้ รเฮโอ กะบีร ||๑๗๑||  
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กะบีร โกธี กาธ กี แดห์้ ดิส ลากี อาก ||  ปันดิต ปันดิต ยลั มูเอ มูรัค อุบเร ปาก ||๑๗๒||  กะบีร ซนัซา ดูรฺ กรั กากดั 
เดห์้ บิฮาย ||  บาวนั อกัครั โซ่ถ แก ฮรั จรันี จิต ลาย ||๑๗๓||  กะบีร ซนัตฺ นา ชาแด ซนัใต โย โกเทก็ มิแล่ห์ อซนัตฺ  
||  มเลอากรั ปุญงักมั เบเฎโอ ตา ซีตลัตา นา ตะยนัตฺ ||๑๗๔||  กะบีร มนั ซีตลั เป่ยอา ปายอา บรัมห์ กิอาน ||  เยน็ 
ยอุาลา ญกั ยาเรอา โซ ยนั เก อุดกั สะมาน ||๑๗๕||  กะบีร ซารี ศิรยนัฮารฺ กี ยาแน น่าฮี โกย ||  แก ยาแน อาปัน ตะนี 
แก ดาส ดีวานี โฮย ||๑๗๖||  กะบีร ปะลี ไป๋ โย ป๋อ ปะเรอา ดิซา กอี ซภั ปู๋ ล ||    
     
 ออรา กรั ปานี เป่ยอา ยาย มิเลโอ ดัล๋ กลฺู ||๑๗๗||  กะบีรา ตู๋ร สเกลฺ แก ปุรีอา บานถ่ีํ เดห์้ ||  ดิวสั จาร โก เปคนา 
อนัตฺ เค่ห์ กี เค่ห์ ||๑๗๘||  กะบีร ซูรัจยฺ จานดฺํ แก อุแด ไป๋ ซภั เดห์้ ||  คุร โคบินดฺ เก เบน็ มิเล ปะลทั ไป๋ ซภั เค่ห์ 
||๑๗๙||  แยห์ อนัป๋อ แตห์้ แป๋ นฮี แยห์ ป๋อ แตห์้ ฮรั น่าเฮ ||  กะเฮโอ กะบีร บิจาร แก ซนัตฺ สุโนห์ มนั ม่าเฮ ||๑๘o||  
กะบีร ยโินห์ กิชู ยาเนอา นฮี เตน็ ซุค นีด บิฮาย ||  ฮโมห์ โย บูฉ่า บูฉะนา ปูรี ปะรี บลาย ||๑๘๑||  กะบีร มาเร บฮุต 
ปุกาเรอา ปีร ปุกาแร ออร ||  ลากี โจท มรัม กี รเฮโอ กะบีรา ธอรฺ ||๑๘๒||  กะบีร โจท สุเฮลี เซลฺ กี ลากตั เลย ์อุซาส 
||  โจท สห่าแร สบดั กี ตาส คุรู แม ดาส ||๑๘๓||  กะบีร มุลลาน ํมุนาเร เกอา จดัแดห์้ ซานอีํ นา แบห์้รา โฮย ||  ยา 
การัน ตูน ํบานกํ เดห์้ ดิล ฮี ป่ีตรั โญย ||๑๘๔||  เซค สบูรี  บา้ห์รา เกอา ฮจัยฺ กาเบ ยาย ||  กะบีร ยา กี ดิล ซาบตั นฮี 
ตา โก กะฮาน ํคุดาย ||๑๘๕||  กะบีร อลัล่าห์ กี กรั บนัดฺกี เยห์่ ซิมรัต   ดุค ยาย ||  ดิล แม่ห์ ซานอีํ ปัรกะแท บุแฉ่ 
บลนัตี นานยํ ||๑๘๖||  กะบีร โยรี กีเอ ยลุมั แฮ แกห์้ตา เนา ฮลาล ||  ดพัตรั เลคา มานกีํแอ ตบั โฮยโก กอน ฮวาล 
||๑๘๗||  กะบีร คูบ คานา คีจะรี ยา แม่ห์ อมัฤต โลน ||  เฮ่รา โรที การฺเน กลา กะทาแว กอน ||๑๘๘||  กะบีร คุร ลากา 
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ตบั ยานีแอ มิแท โม่ห์ ตนั ตาป ||  ฮรัค โศก ดาแฉ่ นฮี ตบั ฮรั อาแปห์ อาป ||๑๘๙||  กะบีร ราม แกฮ้นั แม่ห์ เปด แฮ 
ตา แม่ห์ เอก บิจารฺ ||  โซอี ราม ซภัแภ กแฮ่ โซอี กอตกัฮาร ||๑๙o||  กะบีร ราแม ราม กโฮ่ แกหะเบ ม่าเฮ บิเบก ||  
เอก อเนแกห์้ เมล็ เกยอา เอก สะมานา เอก ||๑๙๑||  กะบีร ยา กัร๋ ซ่าถ นา เซวแีอห์ ฮรั กี เซวา น่าเฮ ||  เต กัร๋ มรัฮทั 
ซารฺเค ปู๋ ต บะแซ่ห์ เตน็ ม่าเฮ ||๑๙๒||  กะบีร กนูกํา ฮูอา บาวรา แบห์้รา ฮูอา กาน ||  ปาโวห์ เต ปิงกลุ เป่ยอา มาเรอา 
สตัคุร บาน ||๑๙๓||  กะบีร สตัคุร ซูรเม บาเฮอา บาน โย เอก ||  ลากตั ฮี โป๋ย เกร็ ปะเรอา ปะรา กเรเย เฉก ||๑๙๔||  
กะบีร นิรมลั บูนดฺ อกาซฺ กี ปัร กอี ปู๋ ม บิการ ||    
     
 เบน็ ซงัคตั เอว็ มานนํยั โฮย กอี ปัธ ชาร ||๑๙๕||  กะบีร นิรมลั บูนดฺ อกาซฺ กี ลีนี ปู๋ ม มิลาย ||  อเน็ก เซอาเน ปัจ เกย 
นา นิรวารี ยาย ||๑๙๖||  กะบีร ฮจัยฺ กาเบ ฮอ ยาย ทา อาแก มิเลอา คุดาย ||  ซานอีํ มุจฉฺ เซ็ว ลรั ปะเรอา ตุแฉ่ เกน็ห์ 
พรุมาอี กาย ||๑๙๗||  กะบีร ฮจัยฺ กาแบ โฮย โฮย เกยอา เกตี บาร กะบีร ||  ซานอีํ มุจฉฺ แม่ห์ เกอา คตา มุคโคห์ นา 
โบแล ปีร ||๑๙๘||  กะบีร ญีอ ์โย มาแร่ห์ โยรฺ กรั แกห์้เต แฮ โย ฮลาล ||  ดพัตรั ดอี ยบั กา้ด แฮ โฮยกา กอน ฮวาล 
||๑๙๙||  กะบีร โยรฺ กีอา โซ ยลุมั แฮ เลย ์ยบาบ คุดาย ||  ดพัตรั เลคา นีกแซ มาร มุแฮ โม่ห์ คาย ||๒oo||  กะบีร เลคา 
เดนา สุเฮลา โย ดิล ซูจี โฮย ||  อุส ซาเจ ดีบาน แม่ห์ ปัลลา นา ปักแร โกย ||๒o๑||  กะบีร ตัร่ตี อรั อากาซ แม่ห์ โดย 
ตูน ํบะรี อบตัถฺ ||  คทั ดรัซนั ซนัเซ ปะเร อรั จอราซีห์ เซ็ถ ||๒o๒||  กะบีร เมรา มุจฉฺ แม่ห์ กิช นฮี โย กิช แฮ โซ 
เตรา ||  เตรา ตุจฉฺ โก ซอปฺเต เกอา ลาแก เมรา ||๒o๓||  กะบีร ตูน ํตูน ํกรัตา ตู ฮูอา มุจฉฺ แม่ห์ รฮ่า นา ฮูน ํ||  ยบั 
อาปา ปัร กา เมท็ เกยอา ยตั เดโค ตตั ตู ||๒o๔||  กะบีร บิกาแร่ห์ จิตวฺเต จู่เธ กรัเต อาส ||  มโนรัท โกย นา ปูเรโอ 
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จาเล อูฐ นิราส ||๒o๕||  กะบีร ฮรั กา ซิมรัน โย กแร โซ ซุคีอา ซนัซาร ||  เอต็ อุต กะแตห์ นา โดลยั ยสิ ราแค 
ศิรยนัฮารฺ ||๒o๖||  กะบีร ก่าณี ปีระเต สตัคุร ลีเอ ฉะดาย ||  ปะรา ปูรฺบลี ป่าวนี ปัรกทั โฮอี อาย  ||๒o๗||  กะบีร 
ทาแล โทแล เดน็ เกยอา เบอาจยฺ บะฎนัโต ยาย ||  นา ฮรั ปะเยโอ นา คตั พทัเทโอ กาล ปฮูนโํจ อาย  ||๒o๘||   
แม่ห์ลา ๕ ||  กะบีร กกูรั ปอกนา กรังค ์ปิแช อุธ ต๋าย ||  กรัมี สตัคุร ปายอา เยน็ ฮอ ลีอา ฉะดาย ||๒o๙||  แม่ห์ลา ๕ ||  
กะบีร ตัร่ตี ซ่าถ กี ตสักรั แบแซ่ห์ กา้ห์ ||  ตัร่ตี ป๋ารฺ นา เบอาปัย อุน  โก ล่าฮู ล่าเฮ ||๒๑o||  แม่ห์ลา ๕ ||  กะบีร จาวลั 
การฺเน ตุค โก โม่ห์ลี ลาย ||  ซงัค ์กซุงักี แบสเต ตบั ปูแช ตะรัม ราย ||๒๑๑||   นามา มายอา โม่เฮอา กะแฮ ติโลจนั 
มีต ||  กาเฮ ชีโปห์ ชายแล ราม นา ลาโวห์่ จีต ||๒๑๒||  นามา กะแฮ ติโลจฺนา มุค เต ราม ซมัหมาลฺ ||    
     
 หาท เปา กรั กาม ซภั จีต นิรันยนั นาล ||๒๑๓||   แม่ห์ลา ๕ ||  กะบีรา ฮมัรา โก นฮี ฮมั กิส ฮู เก น่าเฮ ||  เยน็ เอห์้ 
รจนั รจายอา เตส็ ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒๑๔||   กะบีร กีจรั อาทา เกร็ ปะเรอา กิชู นา อายโอ  หาท ||  ปีซตั ปีซตั จาเบอา 
โซอี นิบเบอา ซาท ||๒๑๕||  กะบีร มนั ยาแน ซภั บาต ยานตั ฮี ออกนั กแร ||  กาเฮ กี กสุลาต หาท ดีป กเูอ ปแร 
||๒๑๖||  กะบีร ลากี ปรีต สุยาน เซ็ว บรัแย โลก อะยาน ||  ตา เซ็ว ทูที เกว็ บแน ยา เก ญีอ ์ปราน ||๒๑๗||  กะบีร 
โกเธ มนัดปั เหต กรั กาเฮ มโร่ห์ สวาร ||  การัจ ซ่าเฎ ตีน หทั กะนี ตา ปอเน จาร ||๒๑๘||  กะบีร โย แม จิตโว นา 
กแร เกอา เมเร จิตเว โฮย ||  อปันา จิตเวอา ฮรั กแร โย เมเร จิต นา โฮย ||๒๑๙||   ม: ๓ ||  จินตา เป๋ อาป กรายซี 
อจินตฺ เป๋ อาเป   เดย ์||  นานกั โซ ซาล่าฮีแอ เย ซภันา ซาร กเรย ์||๒๒o||   ม: ๕ ||  กะบีร ราม นา เจเตโอ พิเรอา 
ลาลจั ม่าเฮ ||  ปาป กรันตา มรั เกยอา ออตถฺ ปุนี คิน ม่าเฮ ||๒๒๑||   กะบีร กายอา กาจี การฺว ีเกวลั กาจี ตาต ||  ซาบตั 
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รัคแคห์ ตา ราม ปัจยฺ น่าเฮ ตา บินธี บาต ||๒๒๒||  กะบีร เกโซ เกโซ กกีูแอ นา โซอีแอ อซารฺ  ||  ราต ดิวสั เก กกูเน 
กบัฮู เก สุแน ปุการ ||๒๒๓||  กะบีร กายอา กจัยฺลี บนั เป่ยอา มนั กนุจรั แม มนัตฺ ||  องักสั กยัอาน รตนั แฮ เควทั 
บิรลา ซนัตฺ ||๒๒๔||  กะบีร ราม รตนั มุค โกทรี ปารัค อาแก โคลฺ ||  โกอี อาย  มิแลโก กา้ห์กี เลโก แม่ห์เก โมลฺ 
||๒๒๕||  กะบีร ราม นาม ยาเนโอ นฮี ปาเลโอ กะทกั กทุาํบฺ ||  ตัน่เถ่ ฮี แม่ห์ มรั เกยโอ บา้ฮรั ไป๋ นา บมับฺ ||๒๒๖||  
กะบีร อาคี เกเร มาทเก ปัล ปัล กอี บิฮาย ||  มนั ยนัยาล นา โชดยั ยมั ดีอา ดะมามา อาย  ||๒๒๗||  กะบีร ตรัวรั รูปี 
ราม แฮ พลั รูปี แบราก ||  ชายอา รูปี ซ่าถ   แฮ เยน็ ตะเยอา บาด บิบาด ||๒๒๘||  กะบีร แอซา      บีจยฺ โบย บาแร่ห์ 
มาส พลนัตฺ ||  ซีตลั ชายอา แกฮ้รั พลั ปังคี เกลฺ กรันตฺ ||๒๒๙||  กะบีร ดาตา ตรัวรั ดยัอา พลั อุปการี ยวีนัตฺ ||  ปังคี 
จลัเล ดิซาวรี บิรคา สุพลั พลนัตฺ ||๒๓o||  กะบีร ซาถู่   ซงัค ์ปราปตี ลิเคอา โฮย ลิลาท ||    
     
 มุกตั ปะดารัท ปาอีแอ ธาก นา เอาฆทั ก่าท ||๒๓๑||  กะบีร เอก กะรี อาถ่ี กะรี อาถ่ี ฮูน ํเต อา้ถฺ ||  ปักตนั เซตี 
โกสเท โย กีเน โซ ลาภ ||๒๓๒||  กะบีร ป๋านก มาชุลี สุรา ปาน โย โย ปรานี คานเํฮ ||  ตีรัท บะรัต เนม กีเอ เต 
ซภัแภ ระส่าตลั ยานเํฮ ||๒๓๓||  นีเจ โลอิณ กรั รโฮ่ เล ซายนั กทั ม่าเฮ ||  ซภั รัส เคโล ปีอ ์โซ กิซี ลคาโว น่าเฮ 
||๒๓๔||  อาธ ยาม จอซธั กะรี โตอ ์นิรคตั รแฮ่ ญีโอ ||  นีเจ โลอิณ เกว็ กะโร ซภั กทั เดโค ปีโอ ||๒๓๕||  ซุน ซะคี 
ปีอ ์แม่ห์ ญีโอ บแซ ญีอ ์แม่ห์ บแซ เก ปีโอ ||  ญีโอ ปีโอ บูโฉ่ นฮี กทั แม่ห์ ญีโอ เก ปีโอ ||๒๓๖||  กะบีร บามนั คุรู 
แฮ ยกตั กา ปักตนั กา คุร น่าเฮ ||  อรัจฉฺ    *อุรัจฉฺ แก ปัจ มูอา จาโร เบโดห์ ม่าเฮ ||๒๓๗||  ฮรั แฮ คานดฺํ เรต แม่ห์ 
บิครี ห่าที จุนี นา ยาย ||  แกห์้ กะบีร คุร ปะลี บุฉ่าอี กีที โฮย แก คาย ||๒๓๘||  กะบีร โย แตห์้ ซ่าถ ปิรัม กี ศีสฺ        
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กาท กรั โกย ||  เคลตั เคลตั ฮาล กรั โย กิช โฮย ตา โฮย ||๒๓๙||  กะบีร โย โตเฮ ซ่าถ ปิรัม กี ปาเก เซตี เคลฺ ||  กาจี 
ซรัโซน ํเปลฺ แก นา คลั ไป๋ นา เตลฺ ||๒๔o||  ดู่นดตั โดเลห์ อั้นถฺ กตั อรั จีนตั น่าฮี ซนัตฺ ||  แกห์้ นามา เกว็ ปาอีแอ 
เบน็ ปักแตห์ ปักวนัตฺ ||๒๔๑||  ฮรั โซ ฮีรา ชาด แก กแร่ห์ อาน กี อาส ||  เต นรั โดยกั ยาเฮเก สตั ป่าแค รวดิาส 
||๒๔๒||  กะบีร โย กแร่ห์ กแร่ห์ ตา ตะรัม กรั น่าฮี ตา กรั แบราก ||  แบรากี บนัถัน่ กแร ตา โก บดัโด อปาก 
||๒๔๓||     
 ศโลก เซค พรีด เก         เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เยต็ ดิห่าแร ตัน๋ วรี ซาเฮ เลย ลิคาย ||  มลกั เย กนันี สุณีดา โม่ห์ เดคาเล อาย  ||  ยนิดฺ นิมาณี กั้ดดีแอ หะดา ก ูกรักาย 
||  ซาเฮ ลิเค นา จลันี ยนิดู กนู ํซมัหยาย ||  ยนิดฺ วอ่ห์ที มรัณ วรั แล ยาซี ปัรณาย ||  อาปัณ หะที โยลฺ แก แก กลั ลแก 
ต๋าย ||  วาโล่ห์ นิกี ปุระสลาต กนันี นา สุณี อาย  ||  พรีดา กิรี ปะวนัดีอี คะรา นา อาป โมฮาย ||๑||  พรีดา ดรั ดรัเวซี 
กาครี จลาน ํดุนีอาน ํปัต ||    
     
 บนัห์ อุธาอี โปทลี กิแท วนัญา กตั ||๒||  กิจฉฺ นา บุแฉ่ กิจฉฺ นา ซุแฉ่ ดุนีอา คุฉี ป่าเฮ ||  ซานอีํ    เมแร จงักา กีตา 
น่าฮี ตา ฮงั ป๋ี ดะฉ่าน ํอา้ห์  ||๓||  พรีดา เย ยาณา เตล็ โทระเร ซมัมลั บุก ปะรี ||  เย ยาณา สะโฮ นัน่ดะรา ตาน ํโทรา 
มาณ กรี ||๔||  เย ยาณา ลรั ฉิจยฺณา ปีดี ปาอี กั้นดฺ ||  แต เยวดั แม น่าเฮ โก ซภั ญกั ดิธา ฮัน่ดฺ ||๕||  พรีดา เย ตู อกลั 
ลตีฟ กาเล เลค็ นา เลค ||  อาปันเร กิรีวาน แม่ห์ ศิร นีวาน ํกรั เดค ||๖||  พรีดา โย แต มารัน มุกีอาน ํตินาห์ นา มาเร 
กุ๋ม ||  อาปันแร กัร๋ ยาอีแอ แปรฺ ตินาห์ เด จุม ||๗||  พรีดา ยาน ํตอ คะทณั เวล ตาน ํตู รัตตา ดุนี เซ็ว ||  มรัก สวาอี  
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น่ีห์ ยาน ํปะเรอา ตาน ํลเดอา ||๘||  เดค พรีดา โย ทีอา ดารี โฮอี ปู๋ ร ||  อะแกห์้ เนรา อายอา  ปิชา รเฮอา ดูรฺ ||๙||  เดค 
พรีดา เย ทีอา สกรั โฮอี เวส็ ||  ซานอีํ บาโฉ่ห์ อาปเณ     เวดณั กะฮีแอ กิส ||๑o||  พรีดา อคี เดค ปะตีณีอาน ํซุณ      
ซุณ      รีเณ กนั ||  ซาค ปะกนัดี อาอีอา   โฮรฺ กะเรนดีํ วนั ||๑๑||  พรีดา กาลี ยนีิ นา ราเวอา ต่อลี ราแว โกย ||  กรั 
ซานอีํ เซ็ว ปิระห์รี รังค ์นเวลา โฮย ||๑๒||   ม: ๓ ||  พรีดา กาลี ต่อลี ซาฮิบ สดา แฮ เย โก จิต กเร ||  อาปณา ลายอา 
ปิรัม นา ลกยั เย โลแจ ซภั โกย ||  เอห์้ ปิรัม เปอาลา คซมั กา แย ป่าแว แต เดย ์||๑๓||   พรีดา ยนิห์ โลเอณ็ ญกั 
โม่เฮอา เซ โลเอณ็ แม ดิธ ||  กะยลั เรค นา แซ่ห์เดอา  เซ ปังคี ซูเอ แบฮธั ||๑๔||  พรีดา กเูกเดอา จานเํกเดอา มตี 
เดเดอา เน็ต ||  โย แซตาน วนัญายอา เซ กิต เพแรห์ จิต ||๑๕||  พรีดา ทีโอ ปวาฮี ดบัภฺ ||  เย ซานอีํ โลแร่ห์ ซภั ||  เอก็ 
ฉิแยห์ เบอา ลตารีแอห์้ ||  ตาน ํซาอี แด ดรั วารีแอห์้ ||๑๖||  พรีดา คาก นา นินดีแอ คาก ูเยด นา โกย ||  ยวีเดอา แปรา 
ตแล โมยอา อุปัร โฮย ||๑๗||  พรีดา ยา ลบั ตา เน่ห์ เกอา ลบั ตา กรูา เน่ห์ ||  กิจรั จตั ลฆาอีแอ ฉบัปัร ตุแท เม่ห์ 
||๑๘||  พรีดา ยงักลั ยงักลั เกอา ปะแวห์่ วณั กนัดา โมเร่ห์ ||  วสัซี รับ ฮิอาลีแอ ยงักลั เกอา ดู่เดห์้ ||๑๙||  พรีดา อินี 
นิกี ยงัฆีแอ ทลั ดูนกํรั ปะเวโอมห์ ||  อจัยฺ พรีแด กจูรา แซ โกฮ้าน ํทีโอม ||๒o||  พรีดา ราตี วดีอาน ํตุค ตุค อุธนั 
ปาส ||    
     
 ติก ตินาห์ ดา ยเีวอา ยนิา วดิาณี อาส ||๒๑||  พรีดา เย แม โห่ดา วาเรอา มิตา อายเรอาน ํ||  เฮรา ยแล มะยธี เยว็ อุปัร 
องัการา ||๒๒||  พรีดา โลแร ดาค บิโยรีอาน ํกิกรั บีแย ยทั ||  ฮัน่แด อุน กะตายดา แปถ่า โลแร ปัท ||๒๓||  พรีดา 
กะลีเอ จิกกรั ดูรฺ กัร๋ นาล เปอาเร เน่ห์ ||  จลา ตา ปิแย กมับลี รฮ่าน ํตา ตุแท เน่ห์ ||๒๔||  ปิโย สิโย กมับลี อลัล่าห์ 
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วรัโซ เม่ห์ ||  ยาย มิลา ตินา สจัยะณา ตุโท น่าฮี เน่ห์ ||๒๕||  พรีดา แม โป่ลาวา ปัก ดา มตั แมลี โฮย ยาย ||  แกห์้ลา 
รู่ห์ นา ยาใณ ศิร ป๋ี มิที คาย ||๒๖||  พรีดา สกรั คนัดฺ นิวาต กรุ มาเคโอ ม่านฉ่ํา ดุตถฺ ||  ซภัเภ วสัตู มิธีอาน ํรับ นา 
ปุยนั ตุตถฺ ||๒๗||  พรีดา โรที เมรี กาธ กี ลาวณั เมรี ปุค ||  ยนิา คาถ่ี โจปรี กะเณห์ แซ่ฮนัเก ดุค ||๒๘||  รุคี ซุคี คาย 
แก ธนัฎา ปาณี ปีโอ ||  พรีดา เดค ปราอี โจปรี นา ตรัซาเอ ญีโอ ||๒๙||  อจัยฺ นา สุตี กนัตฺ เซ็ว องัค ์มุเร มุร ยาย ||  
ยาย ปุโช่ห์ โดหากณี ตุม เกว็ แรณ วฮิาย ||๓o||  ซาโฮแร โด่อี นา ลแฮ่ เปอีแอ น่าฮี เทา ||  เป็ร วาตรี นา ปุใช ตัน๋ 
โซห่ากณั เนา ||๓๑||   ซาโฮแร เปอีแอ กนัตฺ กี กนัตฺ อะกมั อท่าห์ ||  นานกั โซ โซหากณี โย ป่าแว เบปัรวา่ห์ ||๓๒||   
นาตี โต่ตี ซมับฺฮี สุตี อาย  นะจินดฺ ||  พรีดา รฮี โซ เบรี หิง ดี กอี กะทูรี กั้นถฺ ||๓๓||  โยบนั ยานเํด นา ดราน ํเย แซ่ห์ 
ปรีต นา ยาย ||  พรีดา กิตี โยบนั ปรีต เบน็ สุก เกย กมุลาย ||๓๔||  พรีดา จินตฺ คะโทลา วาณ ดุค บิแร่ห์ วชิาวณั เลพ 
||  เอห์้ ฮมารา ยวีณา ตู ซาฮิบ สจัเจ เวค ||๓๕||  บิรฮา บิรฮา อาคีแอ บิรฮา ตู สุลตาน ||  พรีดา เยต็ ตนั บิรโฮห์ นา 
อูปแย โซ ตนั ยาณ มซาน ||๓๖||  พรีดา เอ เวส็ กนัดฺลา ตะรีอาน ํคนัดฺ ลิวาร ||  เอก็ ร่าเฮเด แร่ห์ เกย เอก็ ราถ่ี เกย 
อุยาร ||๓๗||  พรีดา จาร กวายอา ฮัน่ดฺ แก จาร กวายอา ซมั ||  เลคา รับ มงัเกซีอา ตู อานโํฮ เกเรห์ กมั ||๓๘||  พรีดา 
ดรั ดรัวาแย ยาย แก เกว็ ดิโธ กะรีอาล ||  เอห์้ นิโดซาน ํมารีแอ ฮมั โดซาน ํดา เกอา ฮาล ||๓๙||  กะรีเอ กะรีเอ 
มารีแอ แป้ห์รี ลแฮ่ สยาย ||  โซ เฮรา กะรีอาล เยว็ ดุคี แรณ วฮิาย ||๔o||    
     
 บุดฎา โฮอา เซค พรีด กมับณั ลกี เดห์้ ||  เย โซ วะเรห์อา ยวีณา ป๋ี ตนั โฮซี เค่ห์ ||๔๑||  พรีดา บาร ปรายแอ แบสณา 
ซานอีํ มุแฉ่ห์ นา เดห์้ ||  เย ตู เอแว รัคซี ญีโอ สะรีโรห์   เล่ห์ ||๔๒||  กั้นถฺ กหุ่ารา ศิร กะรา วณั แก ซรั โลฮาร ||  
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พรีดา ฮอ โลรี สะโฮ อาปณา ตู โลแร่ห์ องัเกอาร ||๔๓||  พรีดา อิกนา อาทา อกัลา อิกนา น่าฮี โลณ ||  อะแก เกย 
ซินญาปซนั โจทาน ํคาซี กอณ ||๔๔||  ปาส ดะมาเม ฉตั ศิร เป่รี สโด รัด ||  ยาย สุเต ยรีาณ แม่ห์ ทีเอ อตีมา กดั 
||๔๕||  พรีดา โกเธ มนัดปั มารีอา อุซาเรเด ป๋ี เกย ||  กรูา ซอดา กรั เกย โกรี อาย  เปย ||๔๖||  พรีดา คินทรั เมคา 
อกัลีอา ยนิดฺ นา กาอี เมค ||  วารี อาโป อาปณี  จลัเล มซาเอก็ เซค ||๔๗||  พรีดา โดห์ ดีว ีบลนัเดอา มลกั แบห์้ธา 
อาย  ||  กรั ลีตา กทั ลุเทอา ดีวเร เกยอา บุฉ่าย ||๔๘||  พรีดา เวค กะปาแฮ เย ทีอา เย ศิร ทีอา ติล่าห์ ||  กมาแด อรั 
กากแด กนุเน โกยเลอาห์ ||  มนัเด อะมลั กเรเดอา เอห์้ สยาย ติน่าห์ ||๔๙||  พรีดา กนั มุสลา ซูพ กลั ดิล กาตี กรุ วาต 
||  บา้ฮรั ดิแซ จานณา ดิล อนัเถ่อารี ราต ||๕o||  พรีดา รัตตี รัต นา นิกแล เย ตนั จีแร โกย ||  โย ตนั รัตเต รับ เซ็ว เตน็ 
ตนั รัต นา โฮย ||๕๑||   ม: ๓ ||  เอห์้ ตนั ซภัโภ รัต แฮ รัต เบน็ ตนั นา โฮย ||  โย แซ่ห์ รัตเต อาปเณ     เตต็ ตนั โลภ 
รัต นา โฮย ||  แป๋ ปัยแอ ตนั คีณ โฮย โลภ รัต วโิจห์ ยาย ||  เยว็ แบซนัตรั ตาต ซุถ โฮย เตว็ ฮรั กา ป๋อ ดุระมตั แมลฺ 
กวาย ||  นานกั เต ยนั โซ่ห์เณ เย รัตเต ฮรั รังค ์ลาย ||๕๒||   พรีดา โซอี ซรัวรั ดูด ลโฮ่ ยโิทห์ ลภับี วทั ||  ฉบัปัร ดู่แด 
เกอา โฮแว จิกกรั ดุแบ หทั ||๕๓||  พรีดา นัน่ด่ี กนัตฺ นา ราเวโอ วดัดี ที โมอีอาส ||  ตัน๋ กเูกนดีํ โกรฺ เมน ํแต แซ่ห์ 
นา มิลีอาส ||๕๔||  พรีดา ศิร ปะเลอา ดารี ปะลี มุชาน ํป๋ี ปะลีอาน ํ||  เร มนั แกห์้เล บาวเล มาแณ่ห์ เกอา รลีอาน ํ
||๕๕||  พรีดา โกเธ ตุกณั เกตรา เป็ร นีดฺรี นิวาร ||  โย เดห์้ ลเถ่อา กาณเว เกย วลิาร วลิาร ||๕๖||  พรีดา โกเธ มนัดปั 
มารีอา เอต นา ลาเอ จิต ||  มิที ปอี อโตลฺว ีโกย นา โฮซี เมต็ ||๕๗||  พรีดา มนัดปั มาล นา ลาย มรัก สตาณี จิต ตัร๋ ||    
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 ซาอี ยาย สะหมาลฺ ยแิท ฮี ตอ วนัญะณา ||๕๘||  พรีดา ยนีิห์ กมัมี น่าเฮ คุณ เต กมัเร วซิาร ||  มตั ซรัมินดา ทีวฮี 
ซานอีํ แด ดรับาร ||๕๙||  พรีดา ซาฮิบ ดี กรั จากรี ดิล ดี ล่าเฮ ปะหรานดฺ ||  ดรัเวซาน ํโน โลรีแอ รุคาน ํดี ยรีานดํ 
||๖o||  พรีดา กาเล แมเด กปัเร กาลา แมดา เวส ||  กนีุห์ ปะเรอา แม พิรา โลก กะแฮ ดรัเวส ||๖๑||  ตะตี โตย นา 
ปัลแว เย ยลั ทุบบี เดย ์||  พรีดา โย โดฮากณั รับ ดี จู่เรดี จู่เรย ์||๖๒||  ยาน ํกอุารี ตา เจา ววีา่ฮี ตาน ํมามเล ||  พรีดา 
เอโ้ฮ ปะโชเตา วตั กอุารี นา ทีแอ ||๖๓||  กะลรั เกรี ฉปัรี อาย  อุละเท ฮัน่ฉฺ ||  จินย ูโบรันห์ นา ปีแวห์่ อุดณั ซนัดี 
ดนัฉฺ ||๖๔||  หนัสฺ อุดรั โกถแร ปัยอา โลก วดิารัณ ยาย ||  แกห์้ลา โลก นา ยาณดา หนัสฺ นา โกถรา คาย ||๖๕||  จลั 
จลั กอีอาน ํปังคีอาน ํยนีิห์ วซาเอ ตลั ||  พรีดา ซรั ปะเรอา ป๋ี จลัซี ทกัเก กวลั อิกลั ||๖๖||  พรีดา เอท็ สิราเณ โป๋ย 
สวณั กีรา ลเรโอ มาส ||  เกตฺริอา ยกุ วาปเร อิกตั ปัยอา ปาส ||๖๗||  พรีดา ป่ันนี กะรี สวนัว ีทุตที นากรั ลจัยฺ ||  
อจัยฺราอีล พเรสตา แก กัร๋ นาธี อจัยฺ ||๖๘||  พรีดา ป่ันนี กะรี สวนัว ีทูที นากรั ลจัยฺ ||  โย สะยณั โป๋ย ป๋ารฺ เท เซ เกว็ 
อาแวห์่ อจัยฺ ||๖๙||  พรีดา เบ นิวายา กเุตอา เอห์้ นา ปะลี รีต ||  กบัฮี จลั นา อายอา  ปันเย วคัตฺ มะซีต ||๗o||  อุธ 
พรีดา อุย ู ซาจยฺ สุแบห์ นิวาจยฺ กยุาร ||  โย ศิร ซานอีํ นา นิแว โซ ศิร กปั อุตาร ||๗๑||  โย ศิร ซาอี นา นิแว โซ ศิร 
กีแย *กานยํ ||  กนุเน เหธ ยลาอีแอ บาลณั ซนัแด ทาย ||๗๒||  พรีดา กิแท แตเด มาเปอา ยนีิห์ ตู ยะเณโอห์ ||  แต 
ปาโซห์ โอย ลดั เกย ตูน ํอแย นา ปะตีโณห์ ||๗๓||  พรีดา มนั แมดาน กรั โทเอ ทิเบ ล่าเฮ ||  อะแก มูล นา อาวซี 
โดยกั ซนัดี ป่าเฮ ||๗๔||   แม่ห์ลา ๕ ||  พรีดา คาลกั คลกั แม่ห์ คลกั วสัแซ รับ ม่าเฮ ||  มนัดา กิส โน อาคีแอ ยาน ํ
เตส็ เบน็ โกอี น่าเฮ ||๗๕||   พรีดา เย เดห์้ นาลา กะเปอา เย กลั กะแปห์ จุค ||  ปวนั นา อิตี มามเล สฮาน ํนา อิตี ดุค 
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||๗๖||  จบับณั จลณั ระตนั เซ สุณีอรั แบห์้ เกย ||  เฮเร มุตี ต๋าห์ เซ ยานี จลั เกย ||๗๗||  พรีดา บุเร ดา ปะลา กรั กซุา 
มนั นา หะด๋าย ||    
     
 เดฮี้ โรค นา ลกยั ปัลแล ซภั กิช ปาย ||๗๘||  พรีดา ปังคฺ ปราหุณี ดุนี สุห่าวา บาก ||  นอบตั วย ีสุแบห์ เซ็ว จลณั กา 
กรั ซาจยฺ ||๗๙||  พรีดา ราต กะทูรี วนัดีแอ สุเตอา มิแล นา เป๋า ||  ยนินาห์ แนณ นีดราวเล ตินนาห์ มิลณั กเุอา ||๘o||  
พรีดา แม ยาเนอา ดุค มุจฉฺ ก ูดุค สบายแอ ญกั ||  อูเจ จรั แก เดเคอา ตาน ํกัร๋ กัร๋ เอฮ้า  อคั ||๘๑||   แม่ห์ลา ๕ ||  
พรีดา ปู๋ ม รังกาวลี มัน่ฉฺ วซูิลา บาก ||  โย ยนั ปีร นิวาเยอา ตินนาห์ อนัจฺ นา ลาก ||๘๒||  แม่ห์ลา ๕ ||  พรีดา อุมรั 
สุห่าวรี ซงัค ์สุวนันรี เดห์้ ||  วิระเล เกอี ปาอีอนั ยนินาห์ เปอาเร เน่ห์ ||๘๓||   กนัถ่ี แวฮ่ณั นา ด่าเฮ ตอ ป๋ี เลคา 
เดวณา ||  ยถิรั รับ รยาย แวฮ่ณั ติดาอู กอน ํกเร ||๘๔||  พรีดา ดุคา เซตี เดห์้ เกยอา ซูลาน ํเซตี ราต ||  คะรา ปุกาเร 
ปาตณี เบรา กะปัร วาต ||๘๕||  ลาํมี ลาํมี นดี วแฮ่ กนัถ่ี เกแร เหต ||  เบเร โน กะปัร เกอา กเร เย ปาตณั รแฮ่ สุเจต 
||๘๖||  พรีดา กะลี โซ สะยณั วีห์่ เอก็ ดู่นเดที นา ลฮาน ํ||  ตุคาน ํเยว็ มานล่ีํห์ การัณ ตินนาห์ มา ปิรี ||๘๗||  พรีดา 
เอห์้ ตนั ปอกณา เน็ต เน็ต ดุคีแอ กอณ ||  กนันี บุเย เด รฮ่าน ํกิตี วกัแก ปอณ ||๘๘||  พรีดา รับ คะยรีู ปะกีอาน ํ
มาเคอ ์นอี วฮนัห์ ||  โย โย วนัแญน ํด้ีห์รา โซ อุมรั หทั ปะวนั ||๘๙||  พรีดา ตนั สุกา ปินยรั ทีอา ตะลีอาน ํคูนแดห์ 
กาก ||  อแย โซ รับ นา บาฮุเรโอ เดค บนัเด เก ปาก ||๙o||  กากา กรังค ์ดนัโด่เลอา สกัลา คายอา มาส ||  เอ โดย 
แนนา มตั ฉุโฮ เป็ร เดคนั กี อาส ||๙๑||  กากา จูนดฺํ นา ปินยะรา บแซ ตา อุดรั ยา่เฮ ||  เยต็ ปินยฺแร เมรา สะโฮ วสัแซ 
มาส นา ติดู ค่าเฮ ||๙๒||  พรีดา โกรฺ นิมาณี สดั กเร นิขะเรอา กัร๋ เอา    ||  ซรัปัร แมแท อาวณา มรัโณ่ห์ นา ดะเรอาห์ 
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||๙๓||  เอนี    โลยณี เดคเดอา เกตี จลั กอี ||  พรีดา โลกาน ํอาโป อาปณี  แม อาปณี  ปอี ||๙๔||  อาป สวาแรห์ แม 
มิแล่ห์ แม มิเลอา ซุค โฮย ||  พรีดา เย ตู เมรา โฮย รแฮ่ ซภั ญกั เตรา โฮย ||๙๕||  กนัถ่ี อุแต รุครา กิจรัก บนัแน ต๋ีรฺ ||  
พรีดา กะแจ ป่านแด รคีแอ กิจรั ตาอี นีร ||๙๖||  พรีดา แม่ฮลั นิสคณั แร่ห์ เกย วาซา อายอา  ตลั ||    
     
 โกราน ํเซ นิมาณีอา แบห์ซนั รูฮาน ํมลั ||  อาคี เซคา บนัดฺกี จลณั อจัยฺ เก กลั ||๙๗||  พรีดา มอแต ดา บนันา เอแว 
ดิแซ เยว็ ดรีอาแว ด่าฮา ||  อะแก โดยกั ตะเปอา สุณีแอ ฮูล ปแว กาฮาฮา ||  อิกนา โน ซภั โซ่ฉ่ี อาอี  เอก็ พิระเด 
เวปัรวา่ฮา ||  อะมลั เย กีเตอา ดุนี เวจ็ เซ ดรักา้ห์ โอกา้ฮา ||๙๘||  พรีดา ดรีอาแว กนัแนห์ บกลุา แบธา เกลฺ กเร ||  เกลฺ 
กเรเด ฮัน่ฉฺ โน อจินเต บาจยฺ เปย ||  บาจยฺ เปย เตส็ รับ เด เกลาน ํวสิรีอาน ํ||  โย มนั จิต นา เจเต ซนั โซ กาลี รับ 
กีอาน ํ||๙๙||  ซ่าเฎ ตแร มณั เดหุรี จลัแล ปาณี อนั ||  อายโอ  บนัดา ดุนี เวจ็ วตั อาซูณี บนัห์ ||  มลักลั มอต ยาน ํ
อาวซี ซภั ดรัวาเย ป๋ัน ||  ตินาห์ เปอาเรอา ป่าอีอาน ํอะแก ดิตา บนัห์ ||  เวโค่ห์ บนัดา จเลอา จะโฮ่ ยะเณอา แด กนัห์ 
||  พรีดา อะมลั เย กีเต ดุนี เวจ็ ดรักา้ห์ อาเอ กมั ||๑oo||  พรีดา ฮอ บลัฮารี เตน็ห์ ปังคีอา ยงักลั ยนินาห์ วาส ||  กะกรั 
จุกนั ทลั วะซนั รับ นา โชดนั ปาส ||๑o๑||  พรีดา รุต พิรี วณั กมัเบอา ปัต จะเร จรั ป้าเฮ ||  จาเร กนุดา ดู่นดีอาน ํ
แร่ฮณั กิทาอู น่าเฮ ||๑o๒||  พรีดา ปาร ปะโทลา ตจัยฺ กรี กมับลัรี แป้ห์เร็ว ||  ยนีิห์ เวซี สะโฮ มิแล เซอี เวส กเร็ว 
||๑o๓||   ม: ๓ ||  กาย ปะโทลา ปารตี กมับลัรี แป้ห์เรย ์||  นานกั กัร๋ ฮี แบเธอา สะโฮ มิแล เย นีอตั ราส กเรย ์||๑o๔||   
ม: ๕ ||  พรีดา กรับ ยนิาห์ วเดอาอีอา ตัน๋ โยบนั อากา้ห์ ||  คาลี จลัเล ตะณี เซ็ว ทิเบ เยว็ ม่ีฮา ||๑o๕||   พรีดา ตินา มุค 
ดราวเณ ยนิา วซิาเรโอน เนา ||  แอแท  ดุค กะเณเรอา อะแก ธอรฺ นา เธา ||๑o๖||  พรีดา ปิชลั ราต นา ยาเกโอห์ 
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ยวีดัโร โมยโอห์้ ||  เย แต รับ วซิาเรอา ตา รับ นา วสิเรโอห์ ||๑o๗||   ม: ๕ ||  พรีดา กนัตฺ รังกาวลา วดัดา 
เวโม่ห์ตาจยฺ ||  อลัล่าห์ เซตี รัตเตอา เอห์้ สจาวาน ํซาจยฺ ||๑o๘||  ม: ๕ ||  พรีดา ดุค ซุค เอก็ กรั ดิล เต ล่าเฮ วกิาร ||  
อลัล่าห์ ป่าแว โซ ปะลา ตาน ํลภับี ดรับาร ||๑o๙||  ม: ๕ ||  พรีดา ดุนี วยาอี วจัยฺดี ตูน ํป๋ี วแยห์่ นาล ||  โซอี ญีโอ นา 
วจัยฺดา ยสิ อลัล่าห์ กรัดา ซาร ||๑๑o||  ม: ๕ ||  พรีดา ดิล รัตตา เอส็ ดุนี เซ็ว ดุนี นา กิแต กมั ||    
     
 มิซลั พะกีราน ํกาครี โซ ปาอีแอ ปูร กะรัม ||๑๑๑||   แป้ห์แล แป้ห์แร พลุรา พลั ป๋ี ปะชา ราต ||  โย ยากนัห์ ละฮนั เซ 
ซาอี กนัโน ดาต ||๑๑๒||   ดาตี ซาฮิบ ซนัดีอา เกอา จลัแล เตส็ นาล ||  เอก็ ยากนัเด นา แล่ฮนัห์ อิกน่าห์  สุเตอา เดย ์
อุธาล ||๑๑๓||   ดูเด่ดีเอ สุหาก ก ูตอ ตนั กาอี โกรฺ ||  ยนิาห์ เนา สุหากณี ตินาห์ จาก นา โฮรฺ ||๑๑๔||  สบรั มัน่ฉฺ 
กมาณ เอ สบรั กา นีฮโณ ||  สบรั ซนัดา บาณ คาลกั คตา นา กรี ||๑๑๕||  สบรั อนัดรั ซาบรี ตนั เอแว ยาเลนห์ ||  
โฮน นยกี คุดาย แด เปต นา กิแซ เดน ||๑๑๖||  สบรั เอห์้ สุเอา เย ตูน ํบนัดา ดิรึ กแร่ห์ ||  วตัถฺ ทีแวห์ ดรีเอา ทุท นา 
ทีแวห์ วา่ห์รา ||๑๑๗||  พรีดา ดรัเวซี กาครี โจปรี ปรีต ||  อิกนั กิแน จาลีแอ ดรัเวซาว ีรีต ||๑๑๘||  ตนั ตแป ตะนูร 
เยว็ บาลณั หดั บะลนัห์ ||  แปรี ทกาน ํศิร ยลุาน ํเย มูน ํปิรี มิลนัห์ ||๑๑๙||   ตนั นา ตะปาย ตะนูร เยว็ บาลณั หดั นา 
บาล ||  ศิร แปรี เกอา เพเรอา อนัดรั ปิรี นิฮาล ||๑๒o||   ฮอ ดูเด่ที สจัยะณา สะยณั แมเด นาล ||  นานกั อลคั นา 
ลคีแอ คุรมุข เดย ์ดิคาล ||๑๒๑||   หนัซา เดค ตรัณเดอา บกักา อายอา  เจา ||  ดุบ โมย บกั บปัเร ศิร ตลั อุปัร เปา 
||๑๒๒||  แม ยาเณอา วดั หนัสฺ แฮ ตาน ํแม กีตา ซงัค ์||  เย ยาณา บกั บปัรา ยนมั นา เป่รี องัค ์||๑๒๓||   เกอา หนัสฺ 
เกอา บกลุา ยา โก นะดรั ตะเร ||  เย เตส็ ป่าแว นานกา กาโกห์ หนัสฺ กเร ||๑๒๔||   ซรัวรั ปังคี เฮกโร พา่ฮีวาล 
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ปะจาส ||  เอห์้ ตนั แล่ห์รี กดั เทอา สจัเจ เตรี อาส ||๑๒๕||  กวณั โซ อกัครั กวณั คุณ กวณั โซ มณีอา มนัตฺ ||  กวณั 
โซ เวโซ ฮอ กรี เยต็ วสั อาแว   กนัตฺ ||๑๒๖||  นิวณั โซ อกัครั ควณั คุณ เยห์่บา มณีอา มนัตฺ ||  เอ ตแร แป่เณ เวส กรั 
ตาน ํวสั อาว ี    กนัตฺ ||๑๒๗||  มตั โห่ดี โฮย อิอาณา ||  ตาณ โห่เด โฮย นิตาณา ||  อณัโห่เด อาป วนัดาเอ ||  โก 
แอซา      ปะกตั สดาเอ ||๑๒๘||  เอก็ พิกา นา กาลาย ซภันา แม สจัจา ตะณี ||  ฮิเอา นา แกฮี ธ่าเฮ มาณกั ซภั อโมลฺเว  
||๑๒๙||  ซภันา มนั มาเณ็ก ธาฮณั มูล มจานกํวา ||  เย ตอ ปิรีอา ดี เซ็ก ฮิเอา นา ธ่าเฮ กฮี ดา ||๑๓o||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 สวยัเอ ศิรี  มุคบาแก แม่ห์ลา ๕ ||    
 อาด ปุรัค กรัตาร กรัณ การัณ ซภั อาเป   ||  สรับ   รเฮโอ ป่ัรปูร สกลั กทั รเฮโอ เบอาเป ||  เบอาปัต เดคีแอ ยกตั 
ยาแน กอน เตรี กตั สรับ   กี รัคเคอา กแร อาเป   ฮรั ปัต ||  อบินาซี อบิกตั อาเป   อาป อุตปัต ||  เอแก ตูฮี เอแก อนั 
น่าฮี ตุม ปัต ||  ฮรั อนัตฺ น่าฮี ปาราวาร กอน แฮ กแร บีจาร ยกตั ปิตา แฮ สรับ ปราน โก อถารฺ ||  ยนั นานกั ปะกตั 
ดรั ตุล บรัมห์ ซมัซรั เอก ยีห์่ เกอา บคาแน ||  ฮาน ํเก บลั บลั บลั บลั สดั บลัฮาร ||๑||  อมัฤต ประวา่ห์ ซรั อตุล 
ปันด๋าร ป๋ัร ปแร ฮี เต ปแร อปัร อปารฺ ปัร ||  อาปุโน ป่าวนั กรั มนัตรึ นา ดูสโร ตัร๋ โอปัต ปัรลอ เอแก นิมคั โต กัร๋ 
||  อาน น่าฮี ซมัซรั อุยอีาโร นิรมรั โกท ปราชตั ยา่เฮ นาม ลีเอ ฮรั ฮรั ||  ยนั นานกั ปะกตั ดรั ตุล บรัมห์ ซมัซรั เอก 
ยีห์่ เกอา บคาแน ||  ฮาน ํเก บลั บลั บลั บลั สดั บลัฮาร ||๒||  สกลั ปะหวนั ต่าเร เอก เทน ํกีเอ บิสทาเร ปูร รเฮโอ 
สรับ แม่ห์ อาป แฮ นิราเร ||  ฮรั กนุ น่าฮี อนัตฺ ปาเร ญีอ ์ยนัตฺ ซภั ทาเร สกลั โก ดาตา เอแก อลคั มุราเร ||    
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 อาป ฮี ต่ารัน ต่าเร กดุรัต แฮ เดคาเร บะรัน เจฮ้นั น่าฮี มุค นา มซาเร ||  ยนั นานกั ปะกตั ดรั ตุล บรัมห์ ซมัซรั เอก 
ยีห์่ เกอา บคาแน ||  ฮาน ํเก บลั บลั บลั บลั สดั บลัฮาร ||๓||  สรับ   คุณ นิถ่านงั กีมตั นา กยัอานงั เตอ่านงั อูเจ เต 
อูจอ  ยานีแย ปรัภ เตโร ทานงั ||  มนั ตัน๋ เตโร ปรานงั เอแก ซูต แฮ ยะฮานงั กวนั อุปมา เดว็ บดัเด เต บดานงั ||  
ยาแน กอน เตโร เป๋ว อลคั อปารฺ เดว็ อกลั กะลา แฮ ปรัภ สรับ   โก ต่านงั ||  ยนั นานกั ปะกตั ดรั ตุล บรัมห์ ซมัซรั 
เอก ยีห์่ เกอา บคาแน ||  ฮาน ํเก บลั บลั บลั บลั สดั บลัฮาร ||๔||  นิรังการ อาการฺ อะชลั ปูรัน อบินาซี ||  ฮรัควนัตฺ 
อานนัตฺ รูป นิรมลั บิกาซี ||  คุณ กาแวห์่ เบอนัตฺ อนัตฺ เอก็ เตล็ นฮี ปาซี ||  ยา โก โฮย กริปาล โซ ยนั ปรัภ ตุแมห์ 
มิลาซี ||  ตัน๋ ตัน๋ เต ตัน๋ ยนั เยห์่ กริปาล ฮรั ฮรั เป่ยโอ ||  ฮรั คุร นานกั ยนิ ปัรเซโอ เซ ยนมั มรัณ โดห์ เท รเฮโอ ||๕||  
สตั สตั ฮรั สัต สตั สเต สตั ปะณีแอ ||  ดูซรั อาน นา อวรฺั ปุรัค ปอูราตนั สุณีแอ ||  อมัฤต ฮรั โก นาม แลต มนั ซภั 
ซุค ปาเอ ||  เยห์่ รสนั จาเคโอ เตห์้ ยนั ตริปัต อะข่าเอ ||  เยห์่ ธากรุ สุประซนั เป่ยโอ สตัซงัคตั เตห์้ เปอาร ||  ฮรั คุร 
นานกั ยนิห์ ปัรเซโอ เตน็ห์ ซภั กลุ กีโอ อุถาร ||๖||  สจั สภา ดีบาณ สจั สจัเจ แป้ห์ ตะเรโอ ||  สัจแจ ตะคตั นิวาส สจั 
ตะปาวสั กเรโอ ||  สจั ศิรเยโอ ซนัซาร อาป อาปุ๋ล นา ปุโล ||  รตนั นาม อปารฺ กีม แน่ห์ ปแว อมุโล ||  เยห์่ กริปาล 
โฮยโอ โคบินดฺ สรับ   ซุค ตินฮู ปาเอ ||  ฮรั คุร นานกั ยนิห์ ปัรเซโอ เต บฮุร เพร็ โยน นา อาเอ ||๗||  กวนั โยก กอน 
กยัอาน เตอ่าน กวนั เบถ็ อุสตตั กรีแอ ||  เซ็ถ ซาเถก็ เตตีส โกรฺ เตร็ กีม นา ปะรีแอ ||  บรัมห์มาดิก สนักาด เซค คุณ 
อนัตฺ นา ปาเอ ||  อะแกห์้ กเฮโอ นฮี ยาย ปูร สรับ รเฮโอ สมาเอ ||  เยห์่ กาที ซิลกั ดยัอาล ปรัภ เซอ ์ยนั ลเก ปักเต ||  
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ฮรั คุร นานกั ยนิห์ ปัรเซโอ เต เอต็ อุต สดา มุกเต ||๘||  ปรัภ ดาโต ดาตาร ปะเรโอ ยาจกั เอก็ ซรันา ||  มิแล ดาน 
ซนัตฺ เรน เยห์่ ลกั ป่อยลั ตรันา ||  บินตั กะโร อรัดาส สุโนห์ เย ธากรุ ป่าแว ||    
     
 เดโฮ ดะรัส มนั เจา ปะกตั เอห์้ มนั แธห์ราแว ||  บเลโอ จราก อนัเถ่อาร แม่ห์ ซภั กลั อุถรี เอก็ นาม ตะรัม ||  
ประกทั สกลั ฮรั ปะหวนั แม่ห์ ยนั นานกั คุร ปารบรัมห์ ||๙||    
 สวยัเอ ศิรี  มุคบาแก แม่ห์ลา ๕     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 กาจี เดห์้ โม่ห์ พนุ บานถ่ีํ สธั กะโธรฺ กจีุล กกิุอานี ||  ต่าวตั ประมตั แร่ฮนั นฮี ปาวตั ปารบรัมห์ กี กตั นฮี ยานี ||  
โยบนั รูป มายอา มดั มาตา บิจรัต บิกลั บดัดอ อภิมานี   ||  ปัร ตัน๋ ปัร อปัวาด นารฺ นินดา แญห์ มีธี ญีอ ์ม่าเฮ ฮิตานี 
||  บลับนัจฺ ฉปั กะรัต อุปาวา เปคตั ซุนตฺ ปรัภ อนัตรัยามี ||  ซีล ตะรัม ดยัอา สูจ นาสิต อายโอ  สรัน ญีอ ์เก ดานี ||  
การัณ กรัณ ซมัรัท ศิรีถรั ราค เล่โฮ นานกั เก สุอามี ||๑||  กีรัต กะรัน สรัน มนัโม่ฮนั โยฮ่นั ปาป บิดารัน โก ||  ฮรั 
ตารัน ตรัน ซมัรัท ซภัแภ เบถ็ กแุลห์ สะมู่ห์ อุถ่ารัน โซ ||  จิต เจต อเจต ยาน สตัซงัคตั ปะรัม อนัเถรฺ โม่เฮโอ กตั 
โต๋น ํ||  มูรัต กะรี จะซา ปัล ซิมรัน ราม นาม รัสนา ซงัค ์โล ||  โห่โช กาจยฺ อลปั ซุค บนัถัน่ โกท ยะนมั กฮ่า ดุค ป๋อ 
||  ซิเคอา           ซนัตฺ นาม ปัจยฺ นานกั ราม รังค ์อาตมั เซ็ว โรน ํ||๒||  รันจกั เรต เคต ตนั นิรมิต ดุระลบัภ ์เดห์้ สวาร 
ตะรี ||  คาน ปาน โซเถ่ ซุค ปุ่นจตั ซนักทั กาท บิปัต ฮรี ||  มาต ปิตา ป่าอี อรั บนัถปั บูฉัน่ กี ซภั ซู่จฉฺ ปะรี ||  
บรัตถฺมาน โฮวตั เดน็ ปรัต เน็ต อาวตั นิกทั บิคมั ยรี ||  เร กนุ ฮีน ดีน มายอา กริม ซิมมรั สุอามี เอก กะรี ||  กรั แกห์้ 
เล่โฮ กริปาล กริปา เน็ถ นานกั กาท ปะหราํ ปะรี ||๓||  เร มนั มูส บิลา แม่ห์ กรับตั กรัตบั กะรัต มฮ่าน ํมุฆนา ||  
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ซมัปัต โดล โจ๋ล ซงัค ์จู่ลตั มายอา มกนั ประมตั กกุนา ||  สุต บนัตา ซายนั ซุค บนัถปั ตา เซ็ว โม่ห์ บดัฎาโอ โซ 
กะนา ||  โบยโอ บีจยฺ อหงั มมั องักรุ บีตตั ออตถฺ กะรัต อกันาน ํ||  มิรัต มนัยาร ปซารฺ มุค นิรคตั ปุ่นจตั ปุกตั ปูค 
ปุคนา ||  ซิมมรั กปุาล ดยัอาล สตัซงัคตั นานกั ญกั ยานตั สุปนา ||๔||    
     
 เดห์้ นา เกห์้ นา เน่ห์ นา นีตา มายอา มตั กฮ่า โล กาโรห์ ||  ฉะตรึ นา ปัตตรึ นา จอร นา จาวรั แบห์ตี ยาต ริแด นา 
บิจาโรห์ ||  รัท นา อสัวฺ นา กจัยฺ ซิงฆาซนั ชิน แม่ห์ เตอากตั นานกํ ซิถ่าโรห์ ||  ซูร นา บีร นา มีร นา คานมั ซงัค ์นา 
โกอู ดริสทฺ นิฮาโรห์ ||  โกท นา โอท นา โกส นา โชทา กะรัต บิการ โดอู กรั จ่าโรห์ ||  มิตรึ นา ปุตรึ กลตัรึ ซายนั 
ซคั อุลทตั ยาต บิรัค กี ชานโํรห์ ||  ดีน ดยัอาล ปุรัค ปรัภ ปูรัน ชิน ชิน ซิมโร่ห์ อะกมั อปาโรห์ ||  ศิรีปัต นาท สรัณ 
นานกั ยนั เฮ ปักวนัตฺ กริปา กรั ตาโรห์ ||๕||  ปราน มาน ทาน มกั โยฮ่นั ฮีต จีต เด เล เล ปารี ||  ซายนั แซน มีต สุต 
ป่าอี ตา้ฮู เต เล รัคคี นิรารี ||  ต่าวนั ปาวนั กรู กมาวนั เอห์้  เบถ็ กะรัต ออตถฺ ตนั ยารี ||  กะรัม ตะรัม ซนัยมั สูจ 
เนมา จนัจลั ซงัค ์สกลั เบถ็ ห่ารี ||  ปัส ปังคี บิรัค อสัทาวรั บโฮ่ เบถ็ โยน ประเมโอ อตั ป่ารี ||  คิน ปัล จะซา นาม 
นฮี ซิมเรโอ ดีนา นาท ปรานปัต ซารี ||  คาน ปาน มีธ รัส โป่ยนั อนัตฺ กี บาร โหต กตั คารี ||  นานกั ซนัตฺ จรัน ซงัค ์
อุถเร โฮรฺ มายอา มกนั จลัเล ซภั ดารี ||๖||  บรัมห์มาดิก เศว็ ชนัดฺ มุนีซุร รสกั รสัก ธากรุ กนุ กาวตั ||  อิมดรึ มุนินดรึ 
โคยะเต โกรัค ตะรัณ กะกนั อาวตั พนุ ต่าวตั ||  เซ็ถ มนุแค เดว อรั ดาเนาว ์เอก็ เตล็ ตา โก มรัม นา ปาวตั ||  ปริแอ 
ปรัภ ปรีต เปรม รัส ปักตี ฮรั ยนั ตา แก ดะรัส สมาวตั ||  ติแซห์ เตอาก อาน โก ยาแจห์ มุค ดนัตฺ รสนั สกลั กสั 
ยาวตั ||  เร มนั มูร ซิมมรั ซุคดาตา นานกั ดาส ตุแฉ่ห์ ซมัหยา่วตั ||๗||  มายอา รังค ์บิรังค ์กะรัต ปะหราํ โม่ห์ แก กปู 
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กบุาร ปะเรโอ แฮ ||  เอตา กบั อกาซฺ นา มาวตั บิสทา อสัตฺ กริม อุดรั ปะเรโอ แฮ ||  แดห์้ ดิส ต๋าย มฮ่า บิเคอา โก ปัร 
ตัน๋ ชีน อเกอาน ฮเรโอ แฮ ||  โยบนั บีต ยรา โรค กระเซโอ ยมัดูตนั ดนั มิรัต มเรโอ แฮ ||  อเน็ก โยน ซนักทั นรัก 
ปุ่นจตั ซาซนั ดูค กะรัต กะเรโอ แฮ ||  เปรม ปะกตั อุถฺแรห์  เซ นานกั กรั กิรปา ซนัตฺ อาป กเรโอ แฮ ||๘||  คุณ 
สะมู่ห์ พลั สกลั มโนรัท ปูรัน โฮอี อาส ฮมารี ||  ออคถั มนัตรึ ตนัตรึ ปัร ดุค ฮรั สรับ   โรค คนัดณั คุณการี ||    
 
     
 กาม กโรถ มดั มตัซรั ตริสนา บินสั ยา่เฮ ฮรั นาม  อุจารี ||  อิสนาน ทาน ตาปัน สุจ กิเรอา จรัณ กมลั ฮิรแด ปรัภ 
ต่ารี ||  ซายนั มีต สคา ฮรั บนัถปั ญีอ ์ต๋าน ปรัภ ปราน อถ่ารี ||  โอท กะฮี สุอามี ซมัรฺแทห์ นานกั ดาส สดา บลัฮารี 
||๙||  อาวถั กะเทโอ นา ยาต เปรม รัส จรัน กมลั ซงัค ์||  ดาวนั บนัเถ่โอ นา ยาต บิเถ่ มนั ดะรัส มกั ||  ปาวกั ยเรโอ 
นา ยาต รเฮโอ ยนั ตู๋ร ลกั ||  นีร นา ซากสั โบรฺ จแลห์ ฮรั ปันทฺ ปัก ||  นานกั โรค โดค อกัข ์โม่ห์ ฉิเด ฮรั นาม คกั 
||๑||๑o||  อุดมั  กรั ลาเก บโฮ่ ป่าตี บิจแร่ห์ อเน็ก ซาสตรึ บโฮ่ คทูอา ||  ปะซมั ลกาย ตีรัท บโฮ่ ป่ัรมะเต ซูคมั เดห์้ 
บนัแถ่ห์ บโฮ่ ยะทูอา ||  เบน็ ฮรั ปะยนั สกลั ดุค ปาวตั เยว็ เปรม บดัฎาย ซูต เก หะทูอา ||  ปูญา จกักรึ กะรัต 
โซมปากา อเน็ก ป๋านตฺ ทาแทห์ กรั ทะทูอา ||๒||๑๑||๒o||     
 สวยัเอ แม่ห์เล แป้ห์เล เก ๑     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอก็ มนั ปุรัค ติอ๋าย บรัดาตา ||  ซนัตฺ สฮารฺ  สดา บิเคอาตา ||  ตาส จรัน เล ริแด บซาโว ||  ตอ ปะรัม คุรู นานกั กนุ 
กาโว ||๑||  กาโว กุน ปะรัม คุรู ซุค ซากรั ดุรัต นิวารัณ สบดั สะเร   ||  กาแวห์่ กมัภีร ต๋ีรฺ มตั ซากรั โยกี ยงักมั คิอ๋าน 
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ตะเร ||  กาแวห์่ อินดราด ปะกตั แปรลาดิก อาตมั รัส เยน็ ยาเณโอ ||  กบั กลั โซยสั กาโว คุร นานกั ราจยฺ โยก เยน็ 
มาเณโอ ||๒||  กาแวห์่ ยนักาด ยกุตั โยเกซุร ฮรั รัส ปูรัน สรับ   กะลา ||  กาแวห์่ สนักาด ซ่าถ ซิถ่าเดก็ มุน ยนั 
กาแวห์่ อะชลั ฉะลา ||  กาแว คุณ โต๋ม อะทลั มนัดลัแว ปะกตั ป๋าย รัส ยาเณโอ ||  กบั กลั โซยสั กาโว คุร นานกั 
ราจยฺ โยก เยน็ มาเณโอ ||๓||  กาแวห์่ กปัลาด อาด โยเกซุร อปัราํปัร อวตาร วโร ||  กาแว ยมัดะกนั ปัรสะราเมซุร กรั 
กธุาร ระฆุ เตจยฺ ฮเรโอ ||  อุถ่อ อะกรูรฺ บิดรั คุณ กาแว ซรับาตมั เยน็ ยาเณโอ ||  กบั กลั โซยสั กาโว คุร นานกั ราจยฺ 
โยก เยน็ มาเณโอ ||๔||    
     
 กาแวห์่ คุณ บะรัน จาร คทั ดรัซนั บรัมห์มาดิก ซิมรันทฺ    กนุา ||  กาแว คุณ เซส แซ่ฮสั เยห์่บา รัส อาด อนัตฺ เลว็ 
ลาก ตุนา ||  กาแว คุณ มฮ่าเดว็ แบรากี เยน็ ติอ๋าน นิรันตรั ยาเณโอ ||  กบั กลั โซยสั กาโว คุร นานกั ราจยฺ โยก เยน็ 
มาเณโอ ||๕||  ราจยฺ โยก มาเณโอ บะเซโอ นิรแวร ริดนัตรั ||  สริสทฺ สกลั อุถรี นาม เล ตเรโอ นิรันตรั ||  คุณ กาแวห์่ 
สนักาด อาด ยนักาด ยกุแกห์ ลกั ||  ตัน๋ ตัน๋ คุร ตัน๋ ยนมั สกัเกอทั ปะลอ ญกั ||  ปาตาล ปุรี แยการ ตุ๋น กบั ยนั กลั 
วคาเณโอ ||  ฮรั นาม รสิก นานกั คุร ราจยฺ โยก แต มาเณโอ ||๖||  สตัยคุ แต มาเณโอ ชลัเลโอ บลั บาวนั ป่ายโอ ||  
ตเรแต แต มาเณโอ ราม รฆุวนัสฺ กะฮายโอ ||  ดุอาปุร กริษนั มุราร กนัสฺ กิรตารัท กีโอ ||  อุครึแซณ โก ราจยฺ อแป๋ 
ปักแตห์ ยนั ดีโอ ||  กลัยกุ ประมาณ นานกั คุร องัคดั อมรั กะฮายโอ ||  ศิรี  คุรู ราจยฺ อบัจลั อะทลั อาด ปุรัค 
พรุมายโอ ||๗||  คุณ กาแว รวดิาส ปะกตั แยเดว ตริโลจนั ||  นามา ปะกตั กะบีร สดา กาแวห์่ ซมั  โลจนั ||  ปะกตั 
เบณ คุณ รแว แซ่ฮจัยฺ อาตมั รังค ์มาแณ ||  โยก ติอ่าน คุร กิอาน บินา ปรัภ อวรฺั นา ยาแณ ||  ซุคเดว ปรีเคอตั คุณ 
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รแว โกตมั เร็ค ยสั กายโอ ||  กบั กลั โซยสั นานกั คุร เน็ต เนาตนั ญกั ชายโอ ||๘||  คุณ กาแวห์่ ปายอาลฺ ปะกตั 
นากาด ปุญงักมั ||  มฮ่าเดว็ คุณ รแว สดา โยกี ยตั ยงักมั ||  คุณ กาแว มุน เบอาส เยน็ เบด เบอากรัณ บีจาเรอ ์||  
บรัมห์มา คุณ อุจแร เยน็ หุกมั ซภั สริสทฺ สวารีแอ ||  บแรห์มนัดฺ คนัดฺ ปูรัน บรัมห์ คุณ นิรคุณ ซมั  ยาเณโอ ||  ยปั 
กลั โซยสั นานกั คุร แซ่ฮจัยฺ โยก เยน็ มาเณโอ ||๙||  คุณ กาแวห์่ เนาว ์นาท ตัน๋ คุร สาจ สมายโอ ||  มานถ่ําตา คุณ 
รแว เยน จกักระแว กะฮายโอ ||  คุณ กาแว บลั เรา สปัต ปาตาล บซนัตอ ||  ป่ัรทรั คุณ อุจแร สดา คุร ซงัค ์รฮนัตอ ||  
ดูรบา ปรูโร องักแร  คุร นานกั ยสั กายโอ ||  กบั กลั โซยสั นานกั คุร กทั กทั แซ่ฮจัยฺ สมายโอ ||๑o||     
     
 สวยัเอ แม่ห์เล ดูเย เก ๒      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โซอี ปุรัค ตัน๋ กรัตา การัณ กรัตาร กรัณ ซมัรฺโท ||  สัตคุรู   ตัน๋ นานกั มสัตกั ตุม ตะเรโอ เยน็ หะโท ||  ตา ตะเรโอ 
มสัตกั หทั แซ่ฮจัยฺ อเมว็ วโุธ ฉจัยฺ ซุรฺ นรั กณั มุน โบเฮ อกาจยฺ ||  มาเรโอ กนัทกั กาล กรัจยฺ ต่าวตั ลีโอ บะรัจยฺ 
ปันจฺ ปู๋ ต เอก กัร๋ ราค เล สมจัยฺ ||  ญกั ยโีต คุร ดุอาร เคแล่ห์ สมตั ซาร รัท อุนมนั เลว็ ราค นิรังการ ||  กโฮ่ กีรัต กลั 
สฮารฺ  สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกตัตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๑||  ยา กี ดริสทฺ อมัฤต ต๋าร กาลุค คนั อุตาร ติมรั อเกอาน 
ยา่เฮ ดะรัส ดุอาร ||  โอย โย เซแวห์่ สบดั ซาร กาครี บิคมั การ เต นรั เป๋าว ์อุตาร กีเอ นิรภารฺ ||  สตัซงัคตั แซ่ฮจัยฺ 
ซาร ยากีเล คุร บีจาร นิมรี ปู๋ ต สะดีว ปะรัม เปอาร ||  กโฮ่ กีรัต กลั สฮารฺ  สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกตัตรึ คุร 
ปะรัส มุราร ||๒||  แต ตอ ดริริโอ นาม อปารฺ ||  บิมลั ยาส บิทาร ซาเถก็ เซ็ถ โซยนั ยอีา โก อถารฺ ||  ตู ตา ยนกั รายา 
ออตาร สบดั ซนัซาร ซาร รแฮ่ ยกตัตรึ ยลั ปะดมั บีจาร ||  กะลปั ตรั โรค บิดาร ซนัซาร ตาป นิวาร อาตมา ตริบิตถฺ 
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เตแร เอก เลว็ ตารฺ ||  กโฮ่ กีรัต กลั สฮารฺ  สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกตัตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๓||  แต ตา หดัรัท 
ปายโอ มาน เซเวอา คุร ปัรวาน ซ่าถ  อจัยฺกรั เยน็ กีอา อุนมาน ||  ฮรั ฮรั ดะรัส สะมาน อาตมา วนัตฺเกอาน ยาณีแอ 
อกลั กตั คุร ปัรวาน ||  ยา กี ดริสทฺ อะจลั ธาณ บิมลั บุตถฺ สุทาน แป้ฮรั ซีล สน่าห์  สะกตั บิดาร ||  กโฮ่ กีรัต กลั 
สฮารฺ  สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกตัตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๔||  ดริสทฺ ตะรัต ตมั หะรัน แดฮ้นั อกัข ์ปาป ประนาซนั 
||  สบดั ซูร บลัวนัตฺ กาม อรั กโรถ บินาซนั ||  โลภ โม่ห์ วสั กรัณ สรัณ ยาเจก็ ปรัตปาลนั ||  อาตมั รัต ซงักแร่ฮณั 
แกฮ้ณั อมัฤต กลั ด่าลณั ||  สตัคุรู   กลั สตัคุร ติลกั สตั ลาแก โซ แป ตแร ||  คุร ยกตั พิรัณซีห์ องักะโร ราจยฺ โยก 
แล่ห์ณา กแร ||๕||    
     
 สดา อกลั เลว็ รแฮ่ กะรัน เซ็ว อิชา จาแร่ห์ ||  ดรุม สปูรฺ เยว็ นิแว คะแว กสั บิมลั บีจาแร่ห์ ||  เอแ้ฮ ตตั ยาเณโอ สรับ   
กตั อลคั บิดาณี ||  แซ่ฮจัยฺ ป๋าย ซนัเจโอ กิรัณ อมัฤต กลั บาณี ||  คุร กมั ประมาณ แต ปายโอ สตั ซนัโตค กราฮจัยฺ 
เลออ ||  ฮรั ปัรเซโอ กลั สมุลแว ยนั ดรัซนั แล่ห์เณ เป่ยออ ||๖||  มนั บิสาส ปายโอ แกฮ้รั กะโฮ หดัรัท ดีโอ ||  กะรัล 
นาซ ตนั นทัเธโอ อเมโอ อนัตรักตั ปีโอ ||  เร็ด บิกาซ ยาเกโอ อลคั กลั ตะรี ยกุนัตรั ||  สตัคุร แซ่ฮจัยฺ สมาถ รเวโอ 
ซามาน นิรันตรั ||  อุดาโร จิต ดาริด หะรัน ปิคนัเตห์ กลัมลั ตระซนั ||  สดั รังค ์แซ่ฮจัยฺ กลั อุจแร ยสั ยาํโป แล่ห์เณ 
รสัน ||๗||  นาม เอาคถั นาม อาถารฺ อรั นาม สมาถ ซุค สดา นาม นีซาณ โซ่แฮ ||  รังค ์ระตอ นาม เซ็ว กลั นาม ซุรฺ 
นะแรห์ โบแฮ ||  นาม ปะรัส เยน็ ปายโอ สตั ปรักเทโอ เราว ์โลย ||  ดรัซนั ปัรสิแอ คุรู แก อธัสธั มยนั โฮย ||๘||  สจั 
ตีรัท สจั อิสนาน อรั โป่ยนั เป๋า สจั สดา สจั ป่าคนัตฺ โซ่แฮ ||  สจั ปายโอ คุร สบดั สจั นาม ซงัคตี โบแฮ ||  ยสิ สจั 
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ซนัยมั      วรัต สจั กบั ยนั กลั วคาณ ||  ดรัซนั ปัรสิแอ คุรู แก สจั ยนมั ปัรวาณ ||๙||  อเมอ ์ดริสทฺ ซุภ กแร ฮแร อกัข ์
ปาป สกลั  มลั ||  กาม กโรถ อรั โลภ โม่ห์ วสั กแร ซภัแภ บลั ||  สดา ซุค มนั วสัแซ ดุค ซนัซาแร่ห์ โคแว ||  คุร 
เนาว ์เน็ถ ดรีเอา ยนมั ฮมั กาลคั โต่แว ||  โซ กโฮ่ ทลั คุร เซวแีอ แอห์้เน็ส แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ดรัซนั ปัรสิแอ คุรู แก 
ยนมั มรัณ ดุค ยาย ||๑o||     
 สวยัเอ แม่ห์เล ตีเย เก ๓      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 โซอี ปุรัค สิวรั ซาจา ยา กา เอก็ นาม อะชลั ซนัซาเร ||  เยน็ ปะกตั เป่าวย์ลั ตาเร ซิมโร่ห์ โซอี นาม ปัรถาน ||  เตต็ 
นาม รสิก นานกั แล่ห์ณา ทเปโอ เยน สรับ ซิถ่ี ||  เกาว ์ยนั กะแล สะบุถ่ี กีรัต ยนั อมรัดาส บิสตรีอา ||  กีรัต เราว ์
กิรัณ ประกทั ซนัซาแร่ห์ ซาค ตโรวรั มวลัสะรา ||  อุตรั ดคัแณห์ ปุบ อรั ปัสจมั แย แย การ ยปันทฺ นรา ||    
     
 ฮรั นาม รสนั คุรมุข บรัดายโอ อุลทั กงัค ์ปัสจมั ตะรีอา ||  โซอี นาม อะชลั ปักแตห์ เป๋าว ์ตารัณ อมรัดาส คุร โก 
พเุรอา ||๑||  ซิมแร่ห์ โซอี นาม ยกัแค อรั กินนรั ซาเถก็ เซ็ถ สมาถ หะรา ||  ซิมแร่ห์ นะคตัรึ อวรั ตะหรู่ มนัดลั 
นารฺดาด ประห์ลาด วรา ||  ซะซีอรั อรั ซูร นาม อุลาแซ่ห์ แซล โลอ ์เยน็ อุถะเรอา ||  โซอี นาม อะชลั ปักแตห์ เป๋าว ์
ตารัณ อมรัดาส คุร โก พเุรอา ||๒||  โซอี นาม สิวรั เนาว ์นาท นิรันยนั เศว็ สนักาด สมุถเรอา ||  เจาราซีห์ เซ็ถ บุตถฺ 
เยต็ ราเต อมับรีก   เป่าวย์ลั ตเรอา ||  อุโถ่ อะกรูรฺ ติโลจนั นามา กลั กะบีร เกล็วคิ ฮเรอา ||  โซอี นาม อะชลั ปักแตห์ 
เป๋าว ์ตารัณ อมรัดาส คุร โก พเุรอา ||๓||  เตต็ นาม ลาก เตตีส ติอ่าแวห์่ ยตี ตะปีซุร มนั วสัเซอา ||  โซอี นาม ซิมมรั 
กงัเกว ปิตาแม่ห์ จรัณ จิต อมัฤต รัสเซอา ||  เตต็ นาม คุรู กมัภีร กรูอ ์มตั สตั กรั ซงัคตั อุถรีอา ||  โซอี นาม อะชลั 
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ปักแตห์ เป๋าว ์ตารัณ อมรัดาส คุร โก พเุรอา ||๔||  นาม กิต ซนัซาร กิรัณ เราว ์สุรตรั ซาแคห์ ||  อุตรั ดะคณั ปุบ เดส 
ปัสจมั ยสั ป่าแค่ห์ ||  ยนมั ตา เอห์้ สกัเกอทั เยต็ นาม ฮรั ริแด นิวาแซ ||  ซุรฺ นรั กณั กนัถะรับ เชอ ์ดรัซนั อาซาแซ ||  
ปะโล ประซิถ เตโย ตะนอ กะแล โยร กรั เตอ่ายโอ ||  โซอี นาม ปะกตั เป่าวย์ลั หะรัณ คุร อมรัดาส แต ปายโอ ||๕||  
นาม ติอ่าแวห์่ เดว เตตีส อรั ซาเถก็ เซ็ถ นรั นาม คนัดฺ บแรห์มนัดฺ ต่าเร ||  แยห์ นาม สมาเถ่โอ ฮรัค โศก ซมั  กรั 
สห่าเร  ||  นาม สิโรมณั สรับ   แม ปะกตั รเฮ่ เลว็ ต๋าร ||  โซอี นาม ปะดารัท อมรั คุร ตุส ดีโอ กรัตาร ||๖||  สตั ซูโร 
ซีล บลัวนัตฺ สตั ป๋าย ซงัคตั สะฆนั กรูอ ์มตั นิรแวร ลีณา ||  ยสิ ต่ีรัจยฺ ตุ๋ร ตะวลั ตุยา เซต แบกนุธฺ บีณา ||  ปัรแซ่ห์ 
ซนัตฺ เปอาร เยห์่ กรัตาแร่ห์ ซนัโญก ||  สตัคุรู   เซว ซุค ปายโอ อมรั คุร กีโต โยก ||๗||  นาม นาวณั นาม รัส คาณ อรั 
โป่ยนั นาม รัส สดา จาย มุค มิสท บาณี ||  ตัน๋ สตัคุร เซเวโอ ยสิ ปซาย กตั อะกมั ยาณี ||  กลุ ซมับูห์้ สมุถเร ปายโอ 
นาม นิวาส ||    
     
 สกัเกอทั ยนมั กลัอุจแร คุร ปัรเซโอ อมรั ประกาซ ||๘||  บาริจยฺ กรั ดา้ห์แณ เซ็ถ ซนัมุค มุค โยแว ||  เร็ถ บแซ 
บานวํานกํ โย ตีน โลกานตํรั โม่แฮ ||  ริแด บแซ อกะฮีอุ โซย รัส เตน็ ฮี ยาโต ||  มุคโคห์ ปะกตั อุจแร อมรั คุร เอต็ 
รังค ์ราโต ||  มสัตกั นีซาณ สะโจ กะรัม กะแล โยร กรั เตอ่ายโอ ||  ปัรเซโอ คุรู สตัคุร ติลกั สรับ   อิช เตน็ ปายโอ 
||๙||   จรัณ ตา ปัร สักเกอทั จรัณ คุร อมรั ปวลั แร ||  หทั ตา ปัร สักเกอทั หทั ลแกห์ คุร อมรั แป ||  ยีห์่ ตา ปัร 
สกัเกอทั ยีห์่ คุร อมรั ปะณิแย ||  แนณ ตา ปัร สักเกอทั แนณ คุร อมรั ปิคิแย ||  สระวณั ตา ปัร สักเกอทั ซรัวณั คุร 
อมรั สุณิแย ||  สกัเกอทั โซ ฮีโอ เยต็ ฮีแอ บแซ คุร อมรัดาส นิจยฺ ยกตั เป็ต ||  สกัเกอทั โซ ศิร ยาลปั ปะแณ โย ศิร 
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นิแว คุร อมรั เน็ต ||๑||๑o||  เต นรั ดุค แน่ห์ ปุค เต นรั นิถนั แน่ห์ กะฮีแอห์ ||  เต นรั โสก แน่ห์ โฮแอ เต นรั เซ อนัตฺ 
นา ลฮีแอห์ ||  เต นรั เซว แน่ห์ กแร่ห์ เต นรั แซ แซ่ฮสั ซมัแปห์  ||  เต นรั ดุลีแจ บะแฮ เต นรั อุทปั บิทบัแปห์ ||  ซุค 
ลแฮ เต นรั ซนัซาร แม่ห์ อแป๋ ปัท ริป มตัถฺ เตห์้ ||  สกัเกอทั เต นรั ยาลปั ปะแณ คุร อมรัดาส สุประซนั เยห์่ 
||๒||๑๑||  แต ปะเด่โอ เอก็ มนั ตะเรโอ เอก็ กรั เอก็ ปะชาเณโอ ||  นยัอณั แบณ โม่ห์ เอก็ เอก็ โดห์ ธานยํ นา ยาเณโอ 
||  สุปัน เอก็ ปัรตคั เอก็ อิกสั แม่ห์ ลีโณ ||  ตีส เอก็ อรั ปัญจ เซ็ถ แปตีส นา คีโณ ||  อิโกห์ เย ลาค ลคัโคห์ อลคั แฮ 
เอก็ เอก็ กรั วรัเนโอ ||  คุร อมรัดาส ยาลปั ปะแณ ตู เอก็ โลแร่ห์ เอก็ มนัเนโอ ||๓||๑๒||  เย มตั กะฮี แยเดว เย มตั 
นาแม ซมัมาณี ||  เย มตั ตริโลจนั จิต ปะกตั กมับีแรห์ ยาณี ||  รุกมานกํดั กรัตูต ราม ยาํโปห์ เน็ต ป่าอี ||  อมัรีก 
ประห์ลาด สรัณ โคบินดฺ กตั ปาอี ||  แต โลภ กโรถ ตริสนา ตะย ีโซ มตั ยแล ยาณี ยกุตั ||  คุร อมรัดาส นิจยฺ ปะกตั 
แฮ เดค ดะรัส ปาโว มุกตั ||๔||๑๓||  คุร อมรัดาส ปัรซีแอ โปฮมั ปาเตก็ บินาแซ่ห์ ||  คุร อมรัดาส ปัรซีแอ เซ็ถ 
ซาเถก็ อาซาแซ่ห์ ||  คุร อมรัดาส ปัรซีแอ คิอ๋าน ลฮีแอ ปอ มุกแกห์ ||  คุร อมรัดาส ปัรซีแอ อะป๋อ ลภัแบ กอ จุแกห์ 
||    
     
 เอก็ เบน็ ดุกณั โย ตอ รแฮ่ ยา สุมนัตรึ มานแวห์่ แล่ห์ ||  ยาลาปา ปะดารัท อิตเร คุร อมรัดาส ดิแธ มิแล่ห์ ||๕||๑๔||   
สจั นาม กรัตาร โซ ดริรึ นานกั ซงักระเฮโอ ||  ตา เต องัคดั แล่ห์ณา ประกทั ตาส จรัแณห์ เลว็ รเฮโอ ||  เตต็ กลุ คุร 
อมรัดาส อาซา นิวาส ตาส คุณ กวณั วคาโณ ||  โย คุณ อลคั อะกมั ติแนห์ คุณ อนัตฺ นา ยาโณ ||  โบฮิโท บิถ่าแต 
นิรเมออ ซภั ซงัคตั กลุ  อุถรัณ ||  คุร อมรัดาส กีรัต กะแฮ ตะร่าห์ ตะร่าห์ โตอ ์ปา สรัณ ||๑||๑๕||  อาป นาราเอณ็ 
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กะลา ต๋าร ญกั แม่ห์ ปัรวเรโอ ||  นิรังการ อาการฺ โยต ญกั มนัดลั กะเรโอ ||  แยห์ แกห์้ แตห์้ ป่ัรปูร สบดั ดีปัก 
ดีปายโอ ||  เยห์่ ซิแคห์ ซงักระเฮโอ ตตั ฮรั จรัณ มิลายโอ ||  นานกั กลุ นิมมลั เอาตะเรโอ องัคดั แล่ห์เณ ซงัค ์โฮอ ์||  
คุร อมรัดาส ตารัณ ตรัณ ยนมั ยนมั ปา สรัณ โตอ ์||๒||๑๖||  ยปั ตปั สตั ซนัโตค เป็ค ดรัซนั คุร ซิแคห์ ||  สรัณ 
ปะแร่ห์ เต อุบแร่ห์ โฉด ยมั ปุร กี ลิแค่ห์ ||  ปะกตั ป๋าย ป่ัรปูร ริแด อุจแร กรัตาแร ||  คุร กอฮรฺั ดรีเอา ปะลกั 
ดุบนัเตแอ ตาแร ||  นานกั กลุ นิมมลั เอาตะเรโอ คุณ กรัตาแร อุจแร ||  คุร อมรัดาส ยนิห์ เซเวโอ เตน็ห์ ดุค ดริดรึ 
ปัรฮรั ปแร ||๓||๑๗||  จิต จิตโว อรัดาส กโฮ่ ปัร แกห์้ เป๋ นา สะโก ||  สรับ   จินตฺ ตุจฉฺ ปาส ซ่าถซงัคตั ฮอ ตะโก ||  
เตแร หุกมั ปแว นีซาณ ตอ กะโร ซาฮิบ กี เซวา ||  ยบั คุร เดแค ซุภ ดิสทฺ นาม กรัตา มุค เมวา ||  อะกมั อลคั การัณ 
ปุรัค โย พรุมาแวห์่ โซ กโฮ่ ||  คุร อมรัดาส การัณ กรัณ ยวิ ตู รัคแคห์ เตว็ รโฮ่ ||๔||๑๘||   ปิเค เก ||  คุร กิอาน อรั 
คิอ๋าน ตตั เซ็ว ตตั มิลาแว ||  สัจ สจั ยาณีแอ เอก็ จิแตห์ เลว็ ลาแว ||  กาม กโรถ วสั กแร ปวณั อุดนัตฺ  นา ต่าแว ||  
นิรังการ แก วสัแซ เดส หุกมั บุจฉฺ บีจาร ปาแว ||  กลั ม่าเฮ รูป กรัตา ปุรัค โซ ยาแณ เยน็ กิช กีโอ ||  คุร มิเลโอ โซย 
ปิคา กะแฮ แซ่ฮจัยฺ รังค ์ดรัซนั ดีโอ ||๑||๑๙||  รเฮโอ ซนัตฺ ฮอ โทล ซ่าถ บโฮเตเร ดิเธ ||  ซนัเนอาซี ตปัสซีแอห์ 
มุคโคห์ เอ ปันดิต มิธเธ ||  บะรัส เอก ฮอ พิเรโอ กิแน แน่ห์ ปัรโจ ลายโอ ||    
     
 แกเ้ตแอห์ แกห์้ตี สุณี แร่ฮตั โก คุซี นา อายโอ     ||  ฮรั นาม โฉด ดูแย ลเก เตน็ห์ เก คุณ ฮอ เกอา กโฮ่ ||  คุร ดอี 
มิลายโอ ปิเคอา ยวิ ตู รัคแคห์ เตว็ รโฮ่ ||๒||๒o||   แป้ฮรั สมาถ สน่าห์  กิอาน แฮ อาซณั    จเรโอ ||  ตะรัม ตะนคั กรั 
กเฮโอ ปะกตั ซีแลห์ ซรั ลเรโอ ||  แป๋ นิรภอ ฮรั อะทลั มนั สบดั คุร เนยา กะเดโอ ||  กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อะปัต 
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ปันจฺ ดูต บิคนัเดโอ ||  ปะโล ปู่ ฮาล เตโย ตนา นริปัต นาท นานกั บรั ||  คุร อมรัดาส สจั สะแล    ป๋ัณ แต ดลั ยโิต 
เอว็ ยตุถฺ กรั ||๑||๒๑||   กัน๋ฮรั บูนดฺ บะโซอ ์โรมาวลั กซุมั บซนัตฺ กะนนัตฺ นา อาแว   ||  เราว ์ซสั กิรัณ อุดรั ซากรั 
โก กงัค ์ตรังค ์อนัตฺ โก ปาแว ||  รุดรึ ติอ๋าน กิอาน สตัคุร เก กบั ยนั ปะแล อุแน่ห์ โย กาแว ||  ปะเล อมรัดาส คุณ 
เตเร เตรี อุปมา โตเ้ฮ บนั อาแว   ||๑||๒๒||     
 สวยัเอ แม่ห์เล จอเท เก ๔     เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 เอก็ มนั ปุรัค นิรันยนั ติอ่าโว ||  คุร ประสาด ฮรั คุณ สดั กาโว ||  กนุ กาวตั มนั โฮย บิกาซา ||  สตัคุร ปูร ยะแนห์ กี 
อาซา ||  สตัคุร เซว ปะรัม ปัด ปายโอ ||  อบินาซี อบิกตั ติอ่ายโอ ||  เตส็ เป่เท ดาริดรึ นา จมัแป ||  กะแล สฮารฺ  ตาส 
คุณ ยาํแป ||  ยาํโป คุณ บิมลั โซยนั ยนั เกเร อเมอ ์นาม ยา โก พเุรอา ||  เอน็ สัตคุร เซว สบดั รัส ปายอา นาม 
นิรันยนั อุร ตะเรอา ||  ฮรั นาม รสิก โคบินดฺ คุณ กา้ฮกั จา้หกั ตตั สมตั สะเร   ||  เกาว ์กะแล ธากุร ฮรัดาส ตะเน คุร 
รามดาสฺ ซรั อะป๋ัร ปะเร ||๑||  ฉุทตั ปัรวา่ห์ อเมอ ์อะมรา ปัด อมัฤต สะโรวรั สดั ปะเรอา ||  เต ปีแวห์่ ซนัตฺ กแร่ห์ 
มนั มยนั ปุบ ยโินห์ เซวา กรีอา ||  เตน็ ป๋อ นิวาร อนัแป๋ ปัด ดีนา สบดั มาตรึ เต อุถรั ตะเร ||  เกาว ์กะแล ธะกรุ 
ฮรัดาส ตะเน คุร รามดาสฺ ซรั อะป๋ัร ปะเร ||๒||  สตัคุร มตั กรูห์ บิมลั สตัซงัคตั อาตมั   รังค ์จะลูล เป่ยอา ||  ยาเกอา 
มนั กวลั แซ่ฮจัยฺ ปัรกาเซอา อแป๋ นิรันยนั กะแรห์ ลฮ่า ||    
     
 สตัคุร ดยัอาล ฮรั นาม ดริหร่ายอา เตส็ ประสาด วสั ปันจฺ กเร ||  เกาว ์กะแล ธะกรุ ฮรัดาส ตะเน คุร รามดาสฺ ซรั 
อะป๋ัร ปะเร ||๓||  อนัป๋อ อุนมาน อกลั เลว็ ลากี ปารัส เป่เทอา แซ่ฮจัยฺ กะเร ||  สตัคุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา 
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ปะกตั ป๋าย ปันด๋าร ปะเร ||  เมเทอา ยนัมานตฺํ มรัณ ป๋อ ป่ากา จิต ลากา ซนัโตค สะเร   ||  เกาว ์กะแล ธะกรุ ฮรัดาส 
ตะเน คุร รามดาสฺ ซรั อะป๋ัร ปะเร ||๔||  อะป๋ัร ปะเร ปายโอ อปารฺ ริด อนัตรั ต่าเรโอ ||  ดุค ป่ันยนั อาตมั ประโบถ 
มนั ตตั บีจาเรโอ ||  สดา จาย ฮรั ป๋าย เปรม รัส อาเป   ยาแณ ||  สตัคุร แก ปัรสาด แซ่ฮจัยฺ เซตี รังค ์มาเณย ์||  นานกั 
ประสาด องัคดั สุมตั คุร อมรั อมรั วรัตายโอ ||  คุร รามดาสฺ กลัอุจแร แตน ํอะทลั อมรั ปัด ปายโอ ||๕||  ซนัโตค 
สะโรวรั บแซ อเมอ ์รัส รสนั ประกาแซ ||  มิลตั ซานตฺํ อุปแย ดุรัต ดูรันตรั นาแซ ||  ซุค ซากรั ปายโอ ดินตฺ ฮรั มกั 
นา หุแท ||  ซนัยมั      สตั ซนัโตค ซีล ซนันาห์ มพทุแท ||  สตัคุร ประมาณ เบถ็ แน ศิเรโอ ญกั ยสั ตูร บยายโอ ||  คุร 
รามดาสฺ กลัอุจแร แต อแป๋ อมรั ปัด ปายโอ ||๖||  ญกั ยโิต สตัคุร ประมาณ มนั เอก ติอ่ายโอ ||  ตัน๋ ตัน๋ สตัคุร 
อมรัดาส เยน็ นาม ดริรายโอ ||  เนาว ์เน็ถ นาม นิถาน เร็ถ เซ็ถ ตา กี ดาซี ||  แซ่ฮจัยฺ สะโรวรั มิเลโอ ปุรัค เป่เทโอ 
อบินาซี ||  อาด เล ปะกตั เยต็ ลกั ตเร โซ คุร นาม ดริรายโอ ||  คุร รามดาสฺ กลัอุจแร แต ฮรั เปรม ปะดารัท ปายโอ 
||๗||  เปรม ปะกตั ปัรวา่ห์ ปรีต ปุบลี นา หุเทย ์||  สตัคุร สบดั อท่าห์ อเมอ ์ต่ารา รัส กเุทย ์||  มตั มาตา ซนัโตค ปิตา 
ซรั แซ่ฮจัยฺ สมายโอ ||  อาโยนี ซมัภเวโอ ยกตั คุร บจนั ตรายโอ ||  อบิกตั อะโกจรั อปัรปัร มนั คุร สบดั วซายโอ ||  
คุร รามดาสฺ กลัอุจแร แต ยกตั อุถ่ารัณ  ปายโอ ||๘||  ยกตั อุถ่ารัณ  เนาว ์นิถาน ปักแตห์ เป๋าว ์ตารัณ ||  อมัฤต บูนดฺ 
ฮรั นาม บิส กี บิแค นิวารัณ ||  แซ่ฮจัยฺ ตโรวรั พเลโอ กิอาน อมัฤต พลั ลาเก ||  คุร ประสาด ปาอีแอห์ ตัน๋ เต ยนั 
บดัป่าเก ||  เต มุกเต เป๋ย สตัคุร สบดั มนั คุร ปัรจา ปายโอ ||  คุร รามดาสฺ กลัอุจแร แต สบดั นีซาน บยายโอ ||๙||    
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 เซจยฺ สะถ่า  แซ่ฮจัยฺ ชาวาณ ซนัโตค สะรายโจ สดา ซีล ซนันาห์ โซ่แฮ ||  คุร สบดั สมาจะเรโอ นาม เทก ซงักาด 
โบแฮ ||  อะโยนีโอ ปะแล อะมลั สตัคุร ซงัค ์นิวาส ||  คุร รามดาสฺ กลัอุจแร โตอ ์แซ่ฮจัยฺ สะโรวรั บาส ||๑o||  คุร 
ยนิห์ โก สุประซนั นาม ฮรั ริแด นิวาแซ ||  ยนิห์ โก คุร สุประซนั ดุรัต ดูรันตรั นาแซ ||  คุร ยนิห์ kxuu สุประซนั 
มาน อภิมาน นิวาแร ||  ยนิห์ โก คุร สุประซนั สบดั ลกั เป่าวย์ลั ตาแร ||  ปัรโจ ประมาณ คุร ปายโอ เตน็ สกัเกอทัโท 
ยนมั ญกั ||  ศิรี  คุรู สรัณ ปัจยฺ กะแล กบั ปุกตั มุกตั ซภั คุรู ลกั ||๑๑||  สตัคุร เคมา ตาเณอา ยกุ ยทู สมาเณ ||  อนัป๋อ 
เนยา นาม เทก เยต็ ปะกตั อะข่าเณ ||  คุร นานกั องัคดั อมรั ปะกตั ฮรั ซงัค ์สมาเณ ||  เอห์้ ราจยฺ โยก คุร รามดาสฺ 
ตุมห์ ฮู รัส ยาเณ ||๑๒||  ยนกั โซย เยน็ ยาเณอา อุนมนั รัท ตะเรอา ||  สัต ซนัโตค สมาจฺเร อะปะหร่า ซรั ปะเรอา ||  
อกทั กะทา อะมรา ปุรี ยสิ เดย ์โซ ปาแว ||  เอห์้ ยนกั ราจยฺ คุร รามดาสฺ ตุจฉฺ ฮี บณั อาแว   ||๑๓||   สตัคุร นาม เอก 
เลว็ มนั ยแป ดริรึห์ เตน็ห์ ยนั ดุค ปาป กโฮ่ กตั โฮแว ญีโอ ||  ตารัณ ตรัณ คิน มาตรึ ยา โก ดริสทฺ ต่าแร สบดั ริด 
บีจาแร กาม กโรถ โคแว ญีโอ ||  ยอีนั ซะภนั ดาตา อะกมั กยัอาน บิเคอาตา แอห์้เน็ส เตอ่าน ต่าแว ปะลกั นา โซแว 
ญีโอ ||  ยา โก เดคตั ดริดรึ ยาแว นาม โซ นิถาน ปาแว คุรมุข กยัอาน ดุระมตั แมลฺ โต่แว ญีโอ ||  สตัคุร นาม เอก 
เลว็ มนั ยแป ดริรึ เตน็ ยนั ดุค ปาป กโฮ่ กตั โฮแว ญีโอ ||๑||  ตะรัม กะรัม ปูแร สตัคุร ปาอี แฮ ||  ยา กี เซวา เซ็ถ 
ซ่าถ มุน ยนั ซุรฺ นรั ยาแจห์ สบดั ซาร เอก เลว็ ลาอี แฮ ||  พนุ ยาแน โก เตรา อปารฺ นิรภอ นิรังการ อกทั กะทนัฮาร 
ตุแฉ่ห์ บุฉ่าอี แฮ ||  ปะรัม ปู่ เล ซนัซาร ฉุโทห์ ยนีู ซงัฆาร ยมั โก นา ดนัดฺ กาล คุรมตั เตอ่าอี แฮ ||  มนั ปราณี มุกตัถฺ 
บีจาร แอห์้เน็ส ยปั ตะรัม กะรัม ปูแร สตัคุร ปาอี แฮ ||๒||  ฮอ บลั บลั เยา สตัคุร ซาเจ นาม ปัร ||  กวนั อุปมา เดว็ 
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กวนั เซวา สะเร็ว   เอก มุค รัสนา รโซ่ห์ ยกุ โยรฺ กรั ||  พุน มนั บจั กรัม ยาน อนตั ดูยา นา มาน นาม โซ อปารฺ ซาร 
ดีโน คุร ริด ตัร๋ ||    
     
 นแล เกาว ์ปารัส ปะรัส กจั กนัจนา โฮย จนัดฺนา สุบาส ยาส ซิมรัต   อนั ตรั ||  ยา เก เดคตั ดุอาเร กาม กโรถ ฮี 
นิวาเร ญี ฮอ บลั บลั เยา สตัคุร ซาเจ นาม ปัร ||๓||  ราจยฺ โยก ตะคตั ดีอนั คุร รามดาสฺ ||  ปรัทเม นานกั จนัดฺ ยกตั 
เป่ยโอ อานนัดฺ ตารัน มนุแค ยนั กีโอ ประกาซ ||  คุร องัคดั ดีโอ นิถาน อกทั กะทา กิอาน ปันจฺ ปู๋ ต บสั กีเน ยมตั นา 
ตราส ||  คุร อมรั คุรู ศิรี  สตั กลัยกุ ราคี ปัต อะขนั เดคตั กตั จรัน กวลั ยาส ||  ซภั เบถ็ มาเนโอ มนั ตบั ฮี เป่ยโอ 
ประซนั ราจยฺ โยก ตะคตั ดีอนั คุร รามดาสฺ ||๔||  รัด ||  ยแิซห์ ต่าเรโอ ตะรัต อรั เวโอม อรั ปวณั เต นีร ซรั อวรั 
อนลั อนาดฺ กีโอ ||  ซสั เร็ค เน็ส ซูร เดน็ แซล ตะรูอ ์พลั พลุ ดีโอ ||  ซุรฺ นรั สปัต สมุดรึ เกอ ์ต่าเรโอ ตริภวณั ยาส ||  
โซอี เอก นาม ฮรั นาม สตั ปายโอ คุร อมรั ประกาซ ||๑||๕||  กะโจห์ กนัจนั เป่ยโอ สบดั คุร ซรัวแณห์ สุเณโอ ||  
บิค เต อมัฤต โฮยโอ นาม สตัคุร มุค ปะเณโอ ||  โลโฮ โฮยโอ ลาล นะดรั สตัคุร ยดั ต่าแร ||  ป้าฮณั มาณกั กแร 
กิอาน คุร กะเฮโอ บีจาแร ||  กาโธห์ ศีรีคนัดฺ สตัคุร กีโอ ดุค ดริดรึ เตน็ เก เกยอ ์||  สตัคุรู   จรัน ยนิห์ ปัรเซอา เซ ปัส 
เปรต ซุรฺ นรั เป๋ยอ ์||๒||๖||  ยาม คุรู โฮย วลั ตะแนห์ เกอา กาเราว ์ดิแย ||  ยาม คุรู โฮย วลั ลคั บาเฮ เกอา กิเยย ์||  ยาม 
คุรู โฮย วลั กิอาน อรั ติอ๋าน อนนั ปัร ||  ยาม คุรู โฮย วลั สบดั ซาคี โซ สะแจห์ กัร๋ ||  โย คุรู คุรู แอห์้เน็ส ยแป ดาส 
ปัท เบนตั กะแฮ ||  โย คุรู นาม ริด แม่ห์ ตะแร โซ ยนมั มรัณ โดห์ เท รแฮ่ ||๓||๗||  คุร เบน็ โก๋ร อนัถารฺ คุรู เบน็ 
สมจัฉฺ นา อาแว   ||  คุร เบน็ สุรัต นา เซ็ถ คุรู เบน็ มุกตั นา ปาแว ||  คุร กรั สัจ บีจาร คุรู กรั เร มนั เมเร ||  คุร กรั 
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สบดั สปุน อะขนั กแทห์ ซภั เตเร ||  คุร นยัอณั แบณ คุร คุร กแร่ห์ คุรู สัต เกาว ์นแล แกห์้ ||  เยน็ คุรู นา เดเคโอ 
แน่ห์ กีโอ เต อะเกอทั  ซนัซาร แม่ห์ ||๔||๘||  คุรู คุรู คุร กรั มนั เมเร ||    
     
 ตารัณ ตรัณ ซมัรัท กลัยกุ ซุนตฺ สมาถ สบดั ยสิ เกเร ||  พนุ ดุคนั นาซ ซุคดาอกั ซูโร โย ตะรัต คิอ๋าน บสัตฺ เตห์้ เนเร 
||  ปูโร ปุรัค ริแด ฮรั ซิมรัต   มุค เดคตั อกัข ์ยา่เฮ ปเรเร ||  โย ฮรั บุตถฺ เร็ถ เซ็ถ จา้หตั คุรู คุรู คุร กรั มนั เมเร ||๕||๙||  
คุรู มุค เดค กรู ซุค ปายโอ ||  หุตี โย เปอาส เปอูส ปิวนั กี บนัชตั เซ็ถ โก เบถ็ มิลายโอ ||  ปูรัน โป๋ มนั ธอรฺ บโซ รัส 
บาซนั เซ็ว โย ดะฮงั ดิส ต่ายโอ ||  โคบินดฺ วาล โคบินดฺ ปุรี ซมั  ยะเลอนั ตีร บิปาส บนายโอ ||  กยัโอ ดุค ดูรฺ บรัคนั 
โก โซ คุรู มุค เดค กรู ซุค ปายโอ ||๖||๑o||  ซมัรัท คุรู ศิร หทั ตะเรโอ ||  คุร กีนี กริปา ฮรั นาม ดีโอ ยสิ เดค จะรัน 
อกัน๋ ฮเรโอ ||  เน็ส บาซุร เอก สะมาน ติอ๋าน โซ นาม สุเน      สุตฺ ป๋าน ดะเรโอ ||  ป๋ัน ดาส โซ อาส ยกตัตรึ คุรู กี 
ปารัส เปท ปะรัส กะเรโอ ||  รามดาส คุรู ฮรั สตั กีโอ ซมัรัท คุรู ศิร หทั ตะเรโอ ||๗||๑๑||  อบั ราโค่ห์ ดาส ปาท กี 
ลาจยฺ ||  แยซี ราคี ลาจยฺ ปะกตั แปรลาด กี ฮรันาคสั พาเร กรั อาจยฺ ||  พนุ ดะโรปตี ลาจยฺ รัคคี ฮรั ปรัภ ญี ชีนตั 
บสัตรึ ดีน บโฮ่ *ซาจยฺ ||  โซดามา อปัดา เต ราเคอา กนักา ปัรฮตั ปูเร เตห์้ กาจยฺ ||  ศิรี  สตัคุร สุประซนั กลัยกุ โฮย 
ราโค่ห์ ดาส ปาท กี ลาจยฺ ||๘||๑๒||  โจ่ลฺนา ||  คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั ปรานีโอห์ ||  สบดั ฮรั ฮรั ยแป นาม เนาว ์เน็ถ 
อแป    รสนั แอห์้เน็ส รัสแซ สตั กรั ยานีโอห์ ||  พนุ เปรม รังค ์ปาอีแอ คุรมุขแคห์ ติอ๋าอีแอ อนั มารัก ตะโยห์ 
ปะโยห์่ ฮรั กยัอานีโอห์ ||  บจนั คุร เร็ด ตะโรห์ ปันจฺ ปู๋  บสั กแร่ห์ ยนมั กลุ อุถฺโรห์  ดะวาร ฮรั มานีโอห์ ||  โย ตา 
ซภั ซุค เอต็ อุต ตุม บนัฉฺโวห์่ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั ปรานีโอห์ ||๑||๑๓||  คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั สตั กรั ||  อะกมั กนุ 
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ยาน นิถาน ฮรั มนั ตะโรห์ เตอ่าน แอห์้เน็ส กแร่ห์ บจนั คุร ริแด ตัร๋ ||  พนุ คุรู ยลั บิมลั อท่าห์ มยนั กแร่ห์ ซนัตฺ 
คุรซิกข ์ตโรห์ นาม สจั รังค ์ซรั ||  สดา นิรแวร นิรังการ นิรภอ ยแป เปรม คุร สบดั รัส กะรัต ดริรึ ปะกตั ฮรั ||  
มุกตัถฺ มนั ปะหราํ ตะโยห์ นาม คุรมุข ปะโยห์่ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั สตั กรั ||๒||๑๔||    
     
 คุรู คุร คุร กแร่ห์ คุรู ฮรั ปาอีแอ ||  *อุดตัถฺ  คุร แกฮ้รั กมัภีร เบอนัตฺ ฮีร นาม นกั ฮรั มณั มิลตั เลว็ ลาอีแอ ||  พนุ คุรู 
ปัรมลั สรัส กรัต กนัจนั ปะรัส แมลฺ ดุระมตั หิรัต    สบดั คุร เตอ่าอีแอ ||  อมัฤต ปัรวา่ห์ ฉุทกนัตฺ สดั ดะวาร ยสิ 
กยัอาน คุร บิมลั ซรั ซนัตฺ ซิกข ์นาอีแอ ||  นาม นิรบาณ นิถาน ฮรั อุร ตะโรห์ คุรู คุร คุร กแร่ห์ คุรู ฮรั ปาอีแอ 
||๓||๑๕||  คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั มนั เร ||  ยา กี เซว เศว็ เซ็ถ ซาเถก็ ซุร อะซุร กณั ตะแร่ห์ เตตีส คุร บจนั ซุณ      กนั 
เร ||  พนุ ตะแร่ห์ เต ซนัตฺ เห็ต ปะกตั คุร คุร กแร่ห์ ตเรโอ ประห์ลาด คุร มิลตั มุน ยนั เร ||  ตะแร่ห์ นารฺดาด สนักาด 
ฮรั คุรมุขแคห์ ตะแร่ห์ เอก็ นาม ลกั ตะโยห์ รัส อนั เร ||  ดาส เบนตั กะแฮ นาม คุรมุข ลแฮ่ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยปั มนั 
เร ||๔||๑๖||๒๙||   ศิรี คุรู ซาฮิบ ซภั อูปัร ||  กรี กริปา สตัยคุ เยน็ ตะหรู่ ปัร ||  ศิรี  ประห์ลาด ปะกตั อุถรีองั ||  หสัตฺ 
กมลั มาเท ปัร ตะรีองั ||  อลคั รูป ญีอ ์ลเคอา นา ยาอี ||  ซาเถก็ เซ็ถ สกลั ซรัณาอี ||  คุร เก บจนั สตั ญีอ ์ต่าโรห์ ||  
มาณสั ยนมั เดห์้ นิสตาโรห์ ||  คุร ยะฮาจยฺ เควทั คุรู คุร เบน็ ตเรอา นา โกย ||  คุร ประสาด ปรัภ ปาอีแอ คุร เบน็ 
มุกตั นา โฮย ||  คุร นานกั นิกทั บแซ บนัวารี ||  เตน็ แล่ห์ณา ทาป โยต ญกั ต่ารี ||  แล่ห์แณ ปันทฺ ตะรัม กา กีอา ||  
อมรัดาส ปะเล โก ดีอา ||  เตน็ ศิรี  รามดาส โซ่ดี เทร็ ทเปโอ ||  ฮรั กา นาม อแค  เน็ถ อเปโอ ||  อเปโอ ฮรั นาม อแค  
เน็ถ จะโฮ่ ยกุ คุร เซวา กรั พลั ลฮีองั ||  บนัแดห์ โย จรัณ สรัณ ซุค ปาแวห์ ปัรมานนัดฺ คุรมุข กะฮีองั ||  ปัรตคั เดห์้ 
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ปารบรัมห์ สุอามี อาด รูป โปคณั ป่ัรณงั ||  สตัคุร คุร เซว อลคั กตั ยา กี ศิรี  รามดาส ตารัณ ตรัณงั ||๑||  เยห์่ อมัฤต 
บจนั บาณี ซาถู่   ยนั ยแปห์ กรั บิเจต็ จาโอ ||  อานนัดฺ เน็ต มงัคลั คุร ดรัซนั สพลั ซนัซาร ||  ซนัซาร สพลั กงักา คุร 
ดรัซนั ปัรซนั ปะรัม ปวติตรึ กะเต ||  ยแีตห์ ยมั โลก ปะติต เย ปราณี ฮรั ยนั เศว็ คุร กยัอาน รัตเต ||  รฆุบนัสฺ ติลกั 
ซุนดรั ดสัรัท กัร๋ มุน บนัแช่ห์ ยา กี ซรัณงั ||    
     
 สตัคุร คุร เซว อลคั กตั ยา กี ศิรี  รามดาส ตารัณ ตรัณงั ||๒||  ซนัซาร อะกมั ซากรั ตุลฮา ฮรั นาม คุรู มุค ปายอา ||  
ญกั ยนมั มรัณ ปะกา เอห์้  อาอี  ฮีแอ ปัรตีต ||  ปัรตีต ฮีแอ อาอี  ยนิ ยนั แก เตน็ห์ โก ปัดวี อุจ ไป๋ ||  ตจัยฺ มายอา 
โม่ห์ โลภ อรั ลาลจั กาม กโรถ กี บริทา กอี ||  เอาโลเกอา บรัมห์ ปะรัม ซภั ฉุทเกอา ดิแบ ดริสทฺ การัณ กรัณงั ||  
สตัคุร คุร เซว อลคั กตั ยา กี ศิรี  รามดาส ตารัณ ตรัณงั ||๓||  ปัรตาป สดา คุร กา กทั กทั ปัรกาซ เป่ยอา ยสั ยนั แก ||  
เอก็ ปแร่ห์ สุแณห์ กาแวห์่ ปัรผา่แตห์้ กแร่ห์ อิสนาน ||  อิสนาน กแร่ห์ ปัรผาต ซุถ มนั คุร ปูญา เบถ็ แซ่ฮตั กรัง ||  
กนัจนั ตนั โฮย ปะรัส ปารัส โก โยต สะรูปี  เตอ่าน ตะหรัง ||  ญกัยวีนั ญกนันาท ยลั ทลั แม่ห์ รเฮอา ปูร บโฮ่ เบถ็ 
บรันงั ||  สตัคุร คุร เซว อลคั กตั ยา กี ศิรี  รามดาส ตารัณ ตรัณงั ||๔||  ยโินห์ บาต นิสจลั ตะหรู่อ ์ยานี เตอี ยวี กาล 
เต บจา ||  เตน็ห์ ตเรโอ สมุดรึ รุดรึ คิน เอก็ แม่ห์ ยลัฮรั บิมบฺ ยกุตั ญกั รจา ||  กนุดลันี สุรฉ่ี สตัซงัคตั ปัรมานนัดฺ คุรู 
มุค มจา ||  ศิรี คุรู ซาฮิบ ซภั อูปัร มนั บจั กรัม เซวแีอ สจัจา ||๕||  วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮ ญีโอ ||  กวลั แนน 
มะถุร แบน โกท แซน ซงัค ์โซ่ภ แกฮ้ตั มา ยะโสด ยแิซห์ ดะฮี ปาต ค่าเฮ ญีโอ ||  เดค รูป อตั อนูป โม่ห์ มฮ่า มกั ไป๋ 
กิงกนี สบดั จนตัการ เคลฺ ป้าเฮ ญีโอ ||  กาล กะลมั หุกมั หาท กโฮ่ กอน เมท สะแก  อีส บมัมุเอ กยัอาน เตอ่าน 
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ตะรัต ฮีแอ จา้ห์ ญีโอ ||  สตั สาจ ศิรี  นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮ ญีโอ ||๑||๖||  ราม นาม 
ปะรัม ต๋าม ซุถ บุตถฺ นิรีการ เบสุมาร ซรับรั โก กาเฮ ญีโอ ||  สุทรั จิต ปะกตั เห็ต เป๋ค ตะเรโอ ฮรันาคสั ฮเรโอ นคั 
บิดาร ญีโอ ||  ซงัคฺ จกักรึ กะดา ปะดมั อาป อาป กีโอ ฉะดมั อปัราํปัร ปารบรัมห์ ลแค กอน ตา้เฮ ญีโอ ||  สตั สาจ 
ศิรี  นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู วา่เฮ ญีโอ ||๒||๗||  ปีต บะซนั กนุดฺ ดะซนั ปริแอ แซ่ฮตั กนัธฺ 
มาล มุกทั ศีสฺ        โมรฺ ปังคฺ จา้ห์ ญีโอ ||    
     
 เบวะยรี บดัเด ต๋ีรฺ ตะรัม องัค ์อลคั อะกมั เคลฺ กีอา อาปแณ    อุช่าห์ ญีโอ ||  อกทั กะทา กะที นา ยาย ตีน โลก 
รเฮอา สมาย สุแตห์ เซ็ถ รูป ตะเรโอ ซาฮนั  แก ซ่าห์ ญีโอ ||  สตั สาจ ศิรี  นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี วา่เฮคุรู วา่เฮคุรู 
วา่เฮคุรู วา่เฮ ญีโอ ||๓||๘||  สตัคุรู   สตัคุรู   สตัคุร โคบินดฺ ญีโอ ||  บแล่ห์ ฉะลนั สบลั มลนั ปะกตั พลนั กานห์ กอุรั 
เน่ห์กะลงัก ์บย ีดงักฺ จรัฮู ดลั รวนิดฺ ญีโอ ||  ราม รวณั ดุรัต ดะวณั สกลั  ปะหวณั กซุลั กรัณ สรับ   ปู๋ ต อาป ฮี เดวาถ 
เดว แซ่ฮสั มุค พนินดฺ ญีโอ ||  ยะรัม กะรัม มชั กชั โฮอ ์บร้าห์ ยมุนา แก กลฺู เคลฺ เคเลโอ เยน็ กินดฺ ญีโอ ||  นาม ซาร 
ฮีเอ ต๋าร ตจัยฺ บิการ มนั กยัอนัดฺ สตัคุรู   สตัคุรู   สตัคุร คุบินดฺ ญีโอ ||๔||๙||  ศิรี คุรู ศิรี คุรู ศิรี คุรู สตั ญีโอ ||  คุร 
กะเฮอา มาน นิจยฺ นิถาน สจั ยาน มนัตรึ เอแ้ฮ เน็ส บาซุร โฮย กะเลอาน ลแฮ ปะรัม กตั ญีโอ ||  กาม กโรถ โลภ 
โม่ห์ ยณั ยณั เซ็ว ชาด โต๋ห์ ห่อแม กา พนัถฺ กาท ซ่าถซงัค ์รัต ญีโอ ||  เดห์้ เกห์้ ตเรอ ์สเน่ห์ จิต บิลาส ยกตั เอห์้ จรัน 
กมลั สดา เซ็ว ดริรึตา กรั มตั ญีโอ ||  นาม ซาร ฮีเอ ต๋าร ตจัยฺ บิการ มนั กยัอนัดฺ ศิรี คุรู ศิรี คุรู ศิรี คุรู สตั ญีโอ 
||๕||๑o||  เซวกั แก ป่ัรปูร ยกุ ยกุ วา่ห์คุรู เตรา ซภั สดักา  ||  นิรังการ ปรัภ สดา สลามตั แกห์้ นา สะแก  โกอู ตู กดั 
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กา ||  บรัมห์มา บิซนั สิเร แต อะกนตั เตน็ โก โม่ห์ เป่ยอา มนั มดั กา ||  เจาราซีห์ ลคั โยน อุปาอี  ริยกั ดีอา ซภั ฮู โก 
ตดั กา ||  เซวกั แก ป่ัรปูร ยกุ ยกุ วา่ห์คุรู เตรา ซภั สดักา  ||๑||๑๑||  วา่โฮ วา่โฮ กา บดัดา ตะมาซา ||  อาเป   หะแซ 
อาป ฮี จิตเเว อาเป   จนัดฺ ซูร ปัรกาซา ||  อาเป   ยลั อาเป   ทลั ถํ้ามนั อาเป   กีอา กทั กทั บาซา ||  อาเป   นรั อาเป   
พนุ นารี อาเป   ซาร อาป ฮี ปาซา ||  คุรมุข ซงัคตั ซภัแภ บิจาโรห์ วา่โฮ วา่โฮ กา บดัดา ตะมาซา ||๒||๑๒||  กีอา เคลฺ 
บดั เมล ตะมาซา วา่เฮคุรู เตรี ซภั รัจนา ||  ตู ยลั ทลั กะกนั ปัยอาล ปูร ระเฮอา อมัฤต เต มีเธ ยา เก บจันา ||  มาแน่ห์ 
บรัมห์มาดิก รุดราดิก กาล กา กาล นิรันยนั ยจันา ||    
     
 คุร ประสาด ปาอีแอ ปัรมารัท สตัซงัคตั เซตี มนั คจันา ||  กีอา เคลฺ บดั เมล ตะมาซา วา่ห์คุรู เตรี ซภั รัจนา 
||๓||๑๓||๔๒||   อกมั อนนัตฺ อนาดฺ อาด ยสิ โกย นา ยาแณ ||  เศว็ บิรันจฺ ตัร๋ เตอ่าน นิแตห์ ยสิ เบด บคาแณ ||  
นิรังการ นิรแวร อวรฺั นฮี ดูซรั โกอี ||  ป่ันยนั กรัฮณั สมทั ตรัณ ตารัณ ปรัภ โซอี ||  นานา ประการ เยน็ ญกั กีโอ ยนั 
มทุรา รัสนา รัสแซ ||  ศิรี  สตั นาม กรัตา ปุรัค คุร รามดาสฺ จิแตห์ บแซ ||๑||  คุรู ซมัรัท แกห์้ กรีอา ตะรุว บุตถฺ สุมตั 
ซมัฮ่ารัน โก ||  พนุ ตะรัม ตุยา แพห์รันตฺ สดา อกัข ์ปุนยฺ ตรังค ์นิวารัน โก ||  มทุรา ยนั ยาน กฮี ญีอ ์สาจ โซ ออร 
กะชู นา บิจารัน โก ||  ฮรั นาม โบฮิท บดัดอ กลั แม เป๋าว ์ซากรั ปารฺ อุตารัน โก ||๒||  ซนัตตั ฮี สตัซงัคตั ซงัค ์สุรังค ์
รัตเต ยสั กาวตั แฮ ||  ตรัม ปันทฺ ตะเรโอ ตัร่นีถรั อาป รเฮ่ เลว็ ต๋าร นา ต่าวตั แฮ ||  มทุรา ป๋ัน ปาก ปะเล อุนห์  เก 
มนั อิชตั ฮี พลั ปาวตั แฮ ||  เราว ์เก สุต โก เตน็ห์ ตราส กฮ่า โย จะรัน คุรู จิต ลาวตั แฮ ||๓||  นิรมลั นาม ซุถ่า 
ปัรปูรัน สบดั ตรังค ์ปรักทิต เดน็ อากรั ||  แกฮ้รั กมัภีร อท่าห์ อตั บดั ซุภรั สดา ซภั เบถ็ รัตนากรั ||  ซนัตฺ มราล 
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กแร่ห์ กนัตูฮลั เตน็ ยมั ตราส มิเทโอ ดุค กากรั ||  กลัยกุ ดุรัต ดูรฺ กรัเบ โก ดรัซนั คุรู สกลั ซุค ซากรั ||๔||  ยา โก มุน 
เตอ่าน ตะแร พิรัต สกลั ยกุ กบัโบห์ กา โกอู ปาแว อาตมั ประกาซ โก ||  เบด บาณี แซ่ฮตั บิรันจฺ ยสั กาแว ยา โก 
เศว็ มุน แกห์้ นา ตะยาต กะบิลาส กอน ํ||  ยา กอ โยกี ยตี เซ็ถ ซาเถก็ อเนก  ตปั ยะทา ยทู เป๋ค กีเอ พิรัต อุดาส โก ||  
โซ เตน็ สตัคุร ซุค ป๋าย กริปา ต่ารี ญีอ ์นาม กี บดาอี ดอี คุร รามดาสฺ โก ||๕||  นาม นิถาน ติอ๋าน อนัตรักตั เตจยฺ 
ปุนยฺ เตห์้ โลก ประกาเซ ||  เดคตั ดะรัส ปัททกั ปะหราํ ปะยตั ดุค ปัรฮรั ซุค แซ่ฮจัยฺ บิกาเซ ||  เซวกั ซิกข ์สดา อตั 
ลุเผต็ อลั สะมู่ห์ เยว็ กซุมั สุบาเซ ||  บิแดมาน คุร อาป ทเปโอ เทร็ ซาโจ ตะคตั คุรู รามดาแซ ||๖||    
     
 ตาเรโอ ซนัซาร มายอา มดั โม่ฮิต อมัฤต นาม ดีโอ ซมัรัท ||  พนุ กีรัตวนัตฺ สดา ซุค ซมัปัต เร็ถ อรั เซ็ถ นา โชแด 
สทั ||  ดาน บดัดอ อตัวนัตฺ มฮ่าบลั เซวกั ดาส กะเฮโอ เอห์้ ตทั ||  ตา้เฮ กฮ่า ปัรวา่ห์ กาฮู กี ยา แก บะซีส ตะเรโอ คุร 
หทั ||๗||๔๙||   ตีน ปะหวนั ป่ัรปูร รเฮโอ โซอี ||  อปัน สรัส กีโอ นา ยกตั โกอี ||  อาปุน อาป อาป ฮี อุปายโอ ||  ซุรฺ 
นรั อะซุร อนัตฺ นฮี ปายโอ ||  ปายโอ นฮี อนัตฺ สุเร       อซุแรห์ นรั กณั กนัถรับ โคยนัตฺ พิเร ||  อบินาซี อจลั อโยนี 
ซมัเภอ ปุรโคตมั อปารฺ ปะเร ||  กรัณ การัณ ซมัรัท สดา โซอี สรับ   ญีอ ์มนั เตอ่ายโอ ||  ศิรี  คุร รามดาสฺ แยโอ แย 
ญกั แม่ห์ แต ฮรั ปะรัม ปัด ปายโอ ||๑||  สตัคุร นานกั ปะกตั กรี เอก็ มนั ตนั มนั ตัน๋ โคบินดฺ ดีโอ ||  องัคดั อนนัตฺ 
มูรัต นิจยฺ ต่ารี อะกมั กยัอาน รัส รัสเซโอ ฮีโอ ||  คุร อมรัดาส กรัตาร กีโอ วสั วา่โฮ วา่โฮ กรั เตอ่ายโอ ||  ศิรี  คุร 
รามดาสฺ แยโอ แย ญกั แม่ห์ แต ฮรั ปะรัม ปัด ปายโอ ||๒||  นารัด ตะหรู่ ประห์ลาด สุดามา ปุบ ปะกตั ฮรั เก โย 
กะณงั ||  อมับรีก แยเดว ตริโลจนั นามา อวรฺั กะบีร ปะณงั ||  เตน็ กอ อวตาร เป่ยโอ กลั ป่ินตรั ยสั ยกตัตรึ ปัร 
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ชายโอ ||  ศิรี  คุร รามดาสฺ แยโอ แย ญกั แม่ห์ แต ฮรั ปะรัม ปัด ปายโอ ||๓||  มนัซา กรั ซิมรันตฺ ตุแฉ่ นรั กาม กโรถ 
มิเทโอ โย ติณงั ||  บาจา กรั ซิมรันตฺ ตุแฉ่ เตน็ห์ ดุค ดริดรึ มิเทโอ โย คินงั ||  กะรัม กรั โตอ ์ดะรัส ปะรัส ปารัส ซรั 
บะแล ปัท ยสั กายโอ ||  ศิรี  คุร รามดาสฺ แยโอ แย ญกั แม่ห์ แต ฮรั ปะรัม ปัด ปายโอ ||๔||  เยห์่ สตัคุร ซิมรันตฺ 
นยัอนั เก ติมรั มิแท่ห์ คิน ||  เยห์่ สตัคุร ซิมรันทฺ    ริแด ฮรั นาม ดิโน เดน็ ||  เยห์่ สตัคุร ซิมรันทฺ    ญีอ ์กี ตะปัต 
มิทาแว ||  เยห์่ สตัคุร ซิมรันทฺ    เร็ถ เซ็ถ เนาว ์เน็ถ ปาแว ||  โซอี รามดาส คุร บะแล ป๋ัณ เมล็ ซงัคตั ตัน๋ ตัน๋ กแร่ห์ ||  
เยห์่ สตัคุร ลกั ปรัภ ปาอีแอ โซ สตัคุร ซิมโร่ห์ นโรห์ ||๕||๕๔||   เยน็ สบดั กมาย ปะรัม ปัด ปายโอ เซวา กะรัต นา 
โชเดโอ ปาส ||  ตา เต กอฮรฺั กยัอาน ประกทั อุยอีาโร ดุค ดริดรึ อนัเถ่อาร โก นาซ ||    
     
 เกาว ์กีรัต โย ซนัตฺ จรัน มุร ลาแกห์ เตน็ห์ กาม กโรถ ยมั โก นฮี ตราส ||  ยวิ องัคดั องัค ์ซงัค ์นานกั คุร เตว็ คุร 
อมรัดาส แก คุร รามดาส ||๑||  เยน็ สตัคุร เซว ปะดารัท ปายโอ เน็ส บาซุร ฮรั จรัน นิวาส ||  ตา เต ซงัคตั สะฆนั 
ป๋าย ป๋อ มาแน่ห์ ตุม มลีอากรั ประกทั สุบาส ||  ตะหรู่ ประห์ลาด กะบีร ติโลจนั นาม แลต อุปเยโอ โย ประกาซ ||  
เยห์่ ปิคตั อตั โฮย แร่ฮสั มนั โซอี ซนัตฺ สฮารฺ  คุรู รามดาส ||๒||  นานกั นาม นิรันยนั ยาเนโอ กีนี ปะกตั เปรม เลว็ 
ลาอี ||  ตา เต องัคดั องัค ์ซงัค ์เป่ยโอ ซาเอร็ เตน็ สบดั สุรัต กี นีว รคาอี ||  คุร อมรัดาส กี อกทั กะทา แฮ เอก็ ยีห์่ กชั 
กฮี นา ยาอี ||  โซ่ดี สริสทฺ สกลั  ตารัณ โก อบั คุร รามดาสฺ โก มิลี บดาอี ||๓||  ฮมั เอากณุ ปะเร เอก คุณ น่าฮี ||  
อมัฤต ชาด บิแค บิค คาอี ||  มายอา โม่ห์ ปะรัม แป ปู่ เล สุต ดารา เซ็ว ปรีต ลกาอี ||  เอก็ อุตมั ปันทฺ สุเนโอ คุร 
ซงัคตั เตห์้ มิลนัตฺ ยมั ตราส มิทาอี ||  เอก็ อรัดาส ปาท กีรัต กี คุร รามดาสฺ ราโค่ห์ ซรัณาอี ||๔||๕๘||   โม่ห์ มลั บิวสั 
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กีโอ กาม แกห์้ เกศ ปะชาเรโอ ||  กโรถ คนัดฺ ปัรจนัดฺ โลภ อปัมาน เซ็ว จ่าเรโอ ||  ยนมั กาล กรั โยร หุกมั โย โฮย 
โซ มนัแน ||  เป๋าว ์ซากรั บนัเถ่โอ ซิกข ์ตาเร สุประซนัแน ||  ศิร อาตปัต สะจอ ตะคตั โยก โปคค ์ซนัยตุ บลั ||  คุร 
รามดาสฺ สจั สะแล    ป๋ัณ ตู อะทลั ราจยฺ อะปัก ดลั ||๑||  ตู สตัคุร จะโฮ่ ยกีุ อาป อาเป   ปัรเมซรั ||  ซุรฺ นรั ซาเถก็ 
เซ็ถ ซิกข ์เซวนัตฺ ตุแร่ห์ ตุ๋ร ||  อาด ยกุาด อนาดฺ กะลา ต่ารี ตเรห์ โลแอห์ ||  อะกมั นิกมั  อุถรัณ ยรา ยาํแม่ห์ 
อาโรแอห์ ||  คุร อมรัดาส เทร็ ทเปโอ ปัรกามี ตารัณ ตรัณ ||  อกัข ์อนัตกั บแด นา สะแล    เกาว ์คุร รามดาสฺ เตรี 
สรัณ ||๒||๖o||     
 สวเีอ แม่ห์เล ปัญจเว เก ๕      เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ซิมรัง โซอี ปุรัค อจลั อบินาซี ||  ยสิ ซิมรัต   ดุระมตั มลั นาซี ||  สตัคุร จรัณ กวลั เร็ด ต่ารัง ||    
     
 คุร อรัยนุ คุณ แซ่ฮจัยฺ บิจารัง ||  คุร รามดาสฺ กัร๋ กีโอ ประกาซา ||  สกลั มโนรัท ปูรี อาซา ||  แต ยนัมตั คุรมตั 
บรัมห์ ปะชาเณโอ ||  กะแล โยร กรั โซยสั วคาเณโอ ||  ปะกตั โยก กอ แยตวาร ฮรั ยนกั อุปายโอ ||  สบดั คุรู 
ปัรกาเซโอ ฮรั รสนั บซายโอ ||  คุร นานกั องัคดั อมรั ลาก อุตมั ปัด ปายโอ ||  คุร อรัยนุ  กัร๋ คุร รามดาสฺ ปะกตั อุตรั 
อายโอ     ||๑||  บดัป่ากี อุนมาเนโอ  เร็ด สบดั บซายโอ ||  มนั มาณกั ซนัโตเคโอ คุร นาม ดริหร่ายโอ ||  อกมั 
อะโกจรั ปารบรัมห์ สตัคุร ดรัซายโอ ||  คุร อรัยนุ  กัร๋ คุร รามดาสฺ อนัป๋อ แธห์รายโอ ||๒||  ยนกั ราจยฺ บรัตายอา 
สตัยคุ อาลีณา ||  คุร สับเด มนั มาเนอา อปัตีจยฺ ปะตีณา ||  คุร นานกั สจั นีว ซาจยฺ สตัคุร ซงัค ์ลีณา ||  คุร อรัยนุ  กัร๋ 
คุร รามดาสฺ อปัราํปัร บีณา ||๓||  เคลฺ กโูรห์ กีโอ ฮรั ราย ซนัโตค สมาจะเรออ บิมลั บุตถฺ สตัคุร สมาโณ ||  อาโยนี 
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ซมัภเวโอ โซยสั กะแล กวอีณั บคาเณโอ ||  คุร นานกั องัคดั วเรโอ คุร องัคดั อมรั นิถาน ||  คุร รามดาสฺ อรัยนุ  
วเรโอ ปารัส ปะรัส ประมาณ ||๔||  สดั ยวีณั อรัยนุ  อโมลฺ อาโยนี ซมัเภอ ||  แป๋ ป่ันยนั ปัร ดุค นิวาร อปารฺ อนนัภอ 
||  อะแกห์้ แกฮ้ณั ปะหราํ ปะหรานตฺ แดฮ้ณั ซีตลั ซุค ดาโต ||  อาซมัโบ  อุดเวโอ ปุรัค ปูรัน บิถ่าโต ||  นานกั อาด 
องัคดั อมรั สตัคุร สบดั สมายโอ ||  ตัน๋ ตัน๋ คุรู รามดาสฺ คุร เยน็ ปารัส ปะรัส มิลายโอ ||๕||  แย แย การ ยาส ญกั 
อนัดรั มนัดรั ปาก ยกุตั เศว็ แร่ห์ตา ||  คุร ปูรา ปายโอ บดั ป่ากี เลว็ ลากี เมดนั ป๋ัร แซ่ห์ตา   ||  แป๋ ป่ันยนั ปัร ปีร 
นิวารัน กะแล สฮารฺ  โตเ้ฮ ยสั บกัตา ||  กลุ โซ่ดี คุร รามดาสฺ ตนั ตะรัม ตุยา อรัยนุ  ฮรั ปักตา ||๖||  ตะรัม ต๋ีรฺ คุรมตั 
กะภีร ปัร ดุค บิซารัณ ||  สบดั ซาร ฮรั ซมั  อุดาร อหัม่เมว นิวารัณ ||  มฮ่า ดาน สตัคุร กิอาน มนั เจา นา หุแท ||  
สตัวนัตฺ ฮรั นาม มนัตรึ เนาว ์เน็ถ นา นิคุแท ||  คุร รามดาสฺ ตนั สรับ   แม แซ่ฮจัยฺ จนัโดอา ตาเณโอ ||  คุร อรัยนุ 
กลัอุจแร แต ราจยฺ โยก รัส ยาเณโอ ||๗||    
     
 แป๋ นิรภอ มาเณโอ ลาค แม่ห์ อลคั ลคาโอ ||  อกมั อะโกจรั กตั กะภีร สตัคุร ปัรจายโอ ||  คุร ปัรแจ ปัรวาณ ราจยฺ 
แม่ห์ โยก กมายโอ ||  ตัน๋ ตัน๋ คุร ตัน๋ อะป๋ัร ซรั ซุภรั ปะหรายโอ ||  คุร กมั ประมาณ อยรั ยเรโอ ซรั ซนัโตค 
สมายโอ ||  คุร อรัยนุ กลัอุจแร แต แซ่ฮจัยฺ โยก นิจยฺ ปายโอ ||๘||  อเมว็ รัสนา บดนั บรั ดาต อลคั อปารฺ คุร ซูร สบดั 
ห่อแม นิวาเรโอ ||  ปันจาฮรั นิดะเลโอ ซุน แซ่ฮจัยฺ นิจยฺ กัร๋ สห่าเรโอ ||  ฮรั นาม ลาก ญกั อุถะเรโอ สตัคุร ริแด 
บซายโอ ||  คุร อรัยนุ กลัอุจแร แต ยนัแกห์ กลสั ดีปายโอ ||๙||  โซรฺเธ ||  คุร อรัยนุ  ปุรัค ประมาณ ปารโท จาแล นฮี 
||  เนยา นาม นีซาณ สตัคุร สบดั สวาเรโอ  ||๑||  เป่าวย์ลั ซาเอร็ เซต นาม ฮรี กา โบฮิทา ||  โตอ ์สัตคุร ซงั เหต นาม 
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ลาก ญกั อุถะเรโอ ||๒||  ยกตั อุถ่ารัณ  นาม สตัคุร ตุแธ ปายโอ ||  อบั น่าเฮ อวรั ซรั กาม บารันตรั ปูรี ปรี ||๓||๑๒||   
โยต รูป ฮรั อาป คุรู นานกั กะฮายโอ ||  ตา เต องัคดั เป่ยโอ ตตั เซ็ว ตตั มิลายโอ ||  องัคดั กิรปา ต๋าร อมรั สตัคุร เทร็ 
กีโอ ||  อมรัดาส อะมรัต ฉะตรู คุร ราแม่ห์ ดีโอ ||  คุร รามดาสฺ ดรัซนั ปะรัส แกห์้ มทุรา อมัฤต แบณ ||  มูรัต ปันจฺ 
ประมาณ ปุรัค คุร อรัยนุ  ปิโคห์ นยัอณั ||๑||  สตั รูป สตั นาม สตั ซนัโตค ตะเรโอ อุร ||  อาด ปุรัค ปัรตคั ลิเคโอ 
อชรั มสัตกั ตุ๋ร ||  ประกทั โยต ยกัมะแก เตจยฺ ปู๋ อ ์มนัดลั ชายโอ ||  ปารัส ปะรัส ปะรัส ปะรัส คุร คุรู กะฮายโอ ||  
ป๋ัน มทุรา มูรัต สดา เทร็ ลาย จิต ซนัมุค รโฮ่ ||  กลัยกุ ยะฮาจยฺ อรัยนุ  คุรู สกลั สริสทฺ ลกั เบตโร่ห์ ||๒||  เตห์้ ยนั 
ยาโจห์ ยกตัตรึ ปัร ยานีอตั บาซุร รอีอนั บาส ยา โก เห็ต นาม เซ็ว ||  ปะรัม อตีต ปัรเมซุร แก รังค ์รังเกออ บาสฺนา 
เต บา้ฮรั แป เดคีอตั ต๋าม เซ็ว ||  อปัร ปราํปัร ปุรัค เซ็ว เปรม ลาเกออ เบน็ ปักวนัตฺ รัส น่าฮี ออแร กาม เซ็ว ||  มทุรา 
โก ปรัภ สรับ แม อรัยนุ คุร ปะกตั แก เหต ปาย รเฮโอ เมล็ ราม เซ็ว ||๓||    
     
 อนัตฺ นา ปาวตั เดว สแบ มุน อิมดรึ มฮ่า เศว็ โยก กรี ||  พุน เบด บิรันจฺ บิจาร รเฮโอ ฮรั ยาป นา ชาเดโอ เอก กะรี ||  
มทุรา ยนั โก ปรัภ ดีน ดยัอาล แฮ ซงัคตั สริสทฺ นิฮาล กรี ||  รามดาส คุรู ญกั ตารัน โก คุร โยต อรัยนุ ม่าเฮ ตะรี 
||๔||  ญกั ออร นา ญาเฮ่ มฮ่า ตมั แม อวตาร อุยากรั อาน     กีโอ ||  เตน็ เก ดุค โกเทก็ ดูรฺ เกย มทุรา ยนิห์ อมัฤต นาม 
ปีโอ ||  เอห์้  ปะถตั เต มตั จูแกห์ เร มนั เปด บิเปด นา ยาน บีโอ ||  ปัรตชั ริแด คุร อรัยนุ แก ฮรั ปูรัน บรัมห์ นิวาส 
ลีโอ ||๕||  ยบั โล นฮี ปาก ลิลาร อุแด ตบั โล ปะหรํ่าเต พิระเต บโฮ่ ต่ายโอ ||  กลั โก๋ร สมุดรึ แม บูดตั เท กบัฮู เมท็ 
แฮ นฮี เร ปัชตายโอ ||  ตตั บิจารฺ ญะแฮ มทุรา ญกั ตารัน โก อวตาร บนายโอ ||  ยบัเปโอ ยนิห์ อรัยนุ เดว คุรู เพร็ 
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ซนักทั โยน กรัภ นา อายโอ     ||๖||  กลั สมุดรึ เป๋ย รูป ประกทั ฮรั นาม อุถ่ารัน ||  บะแซ่ห์ ซนัตฺ ยสิ ริแด ดุค ดาริดรึ 
นิวารัน ||  นิรมลั เป๋ค อปารฺ ตาส เบน็ อวรฺั นา โกอี ||  มนั บจั เยน็ ยาเณโอ เป่ยโอ เตห์้ ซมัซรั โซอี ||  ตะรัน กะกนั 
เนาว ์คนัดฺ แม่ห์ โยต เสารูปี รเฮโอ ป๋ัร ||  ป๋ัน มทุรา กชั เปด นฮี คุร อรัยนุ  ปัรตะแค ฮรั ||๗||๑๙||   อแย กงัค ์ยลั 
อะทลั ซิกข ์ซงัคตั ซภั นาแว ||  เน็ต ปุราณ บาจีแอห์ เบด บรัมห์มา มุค กาแว ||  อแย จะวรั ศิร ดุแล นาม อมัฤต มุค 
ลีโอ ||  คุร อรัยนุ ศิร ฉะตรู อาป ปัรเมซรั ดีโอ ||  เมล็ นานกั องัคดั อมรั คุร คุร รามดาส ฮรั แป้ห์ กยัโอ ||  ฮรับนัสฺ 
ยกตั ยสั ซนัจะเรโอ โซ กวณั กะแฮ ศิรี  คุร โมยโอ ||๑||  เดว ปุรี แม่ห์ กยัโอ อาป ปัรเมสฺวรั ป่ายโอ ||  ฮรั ซิงฆาซณั 
ดีโอ ศิรี คุร แตห์้ แบธายโอ ||  แร่ฮสั กีโอ ซุร เดว โตเ้ฮ ยสั แย แย ยาํแปห์ ||  อะซุร เกย เต ปาก ปาป เตน็ห์ ป่ีตรั 
กมัแปห์ ||  กาเท โซ ปาป เตน็ห์ นโรห์ เก คุร รามดาส ยนิห์ ปายโอ ||  ฉะตรู ซิงฆาซนั ปิรทะมี คุร อรัยนุ โก เด 
อายโอ ||๒||๒๑||๙||๑๑||๑o||๑o||๒๒||๖o||๑๔๓||     
     
 เอก โองการ สตั นาม กรัตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร   
 อกาล มูรัต อยนีู  แซภงั คุร ประสาด ||    
 ศโลก วาราน ํเต วถีก ||  แม่ห์ลา ๑ ||    
 อุตงักี แปโอห์รี แกห์้รี กมัภีรี ||  ซะซุร สุฮีอา    เกว็ กรี นิวณั นา ยาย ทะณี ||  กจั เย ลกา กิระวรี ซะคีเอ  ต๋อลหะรี ||  
เซ ป๋ี แด๋ห์เท ดิธ แม มุนถฺ นา กรับ ทะณี ||๑||  ซุณ      มุนเถ่ ฮรัณาคีเอ กรูา แวณ อปารฺ ||  แป้ห์ลา วสัตฺ สิญาณ แก 
ตาน ํกีแจ วาปาร ||  โดฮี ดิแจ ดุรยะนา มิตราน ํกนู ํแยการ ||  เยต็ โดฮี สะยณั มิลนั ลโฮ่ มุนเถ่ วจีาร ||  ตนั มนั ดีแย 
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สจัยะณา แอซา      หะซณั ซาร ||  เตส็ โซ เน่ห์ นา กีใจ เย ดิแซ จลณัฮาร ||  นานกั ยนีิห์ เอว็ กรั บุเฉ่อา ตินาห์ วโิทห์ 
กรุบาณ ||๒||  เย ตูน ํตารู ปาณ ตา้ฮู ปุช ติรันห์ กลั ||  ตา้ฮู คเร สุยาณ วนัญา เอนีห์ กปัรี ||๓||  จัร๋ จะครั โอฮาร แล่ห์รี 
แวฮ่นั ลเคสรี ||  สตัคุร เซ็ว อาลาย เบเร ดุบณั น่าเฮ ป๋อ ||๔||  นานกั ดุนีอา แกซี โฮอี ||  ซาลกั เมต็ นา รเฮโอ โกอี ||  
ป่าอี บนัถ่ี เหต จุกายอา ||  ดุนีอา การัณ ดีน กวายอา ||๕||  แฮ แฮ กรั แก โอห์้ กเรน ||  กะลาห์ ปิทนั ศิร โคเฮน ||  เนา 
แลน อรั กะรัน สมาย ||  นานกั เตน็ บลัฮาแร ยาย ||๖||  เร มนั ดีก นา โดลีแอ ซ่ีแถ่ มารัก เต๋า ||  ปาแช บาฆ ดราวโณ 
อาแก อคนั ตเลา ||  แซ่ห์แซ ญีอะรา ปัร รเฮโอ มา โก อวรฺั นา ดัง๋ค ์||  นานกั คุรมุข ฉุทีแอ ฮรั ปรีตมั เซ็ว ซงัค ์||๗||  
บาฆ มแร มนั มารีแอ ยสิ สตัคุร ดีเคอา โฮย ||  อาป ปะชาแณ ฮรั มิแล บฮุร นา มรัณา โฮย ||    
     
 กีจรั หาท นา บูดยั เอกา นะดรั นิฮาล ||  นานกั คุรมุข อุบเร คุร ซรัวรั สจัจี ปาล ||๘||  อคนั มแร ยลั โลร ลโฮ่ เวณ็ 
คุร เน็ถ ยลั น่าเฮ ||  ยนมั มแร ปัรหม่าอีแอ เย ลคั กะรัม กมาเฮ ||  ยมั ยากาต นา ลกยั เย จลัแล สตัคุร ป๋าย ||  นานกั 
นิรมลั อมรั ปัด คุร ฮรั เมแล เมลาย ||๙||  กะลรั เกรี ฉปัรี กอูอา มลั มลั นาย ||  มนั ตนั แมลา เอากณีุ จินยฺ ปะรี กนัถ่ี 
อาย  ||  ซรัวรั หนัสฺ นา ยาเณอา กาก กปัุงคี ซงัค ์||  ซากตั เซ็ว แอซี   ปรีต แฮ บูโฉ่ห์ กิอานี รังค ์||  ซนัตฺ สภา แยการ 
กรั คุรมุข กะรัม กะเมา ||  นิรมลั หน่าวณั นานกา คุร ตีรัท ดรีเอา ||๑o||  ยนัแม กา พลั เกอา กณี ยาน ํฮรั ปะกตั นา 
เป๋า ||  แปถ่า คาถ่า บาด แฮ ยาน ํมนั ดูยา เป๋า ||  เวคณั ซุนณา จู่ธ แฮ มุค จู่ธา อาเลา ||  นานกั นาม สล่าห์ ตู โฮรฺ 
ห่อแม อาโว เยา ||๑๑||  แฮน วิระเล น่าฮี กะเณห์ แพลฺ พะกรั ซนัซาร ||๑๒||  นานกั ลกี ตุร มแร ยวีณั น่าฮี ตาณ ||  
โจแท เซตี โย มแร ลกี ซา ปัรวาณ ||  ยสิ โน ลาเอ เตส็ ลแก ลกี ตา ปัรวาณ ||  ปิรัม แปกาม นา นิกแล ลายอา เตน็ 
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สุยาณ ||๑๓||  ป่านดา โต่แว กอณ เย กจัจา ซาเยอา ||  ต่าตู ปัญจ รลาย กรูา ปาเยอา ||  ป่านดา อาณกั ราส ยาน ํเตส็ 
ป่าวซี ||  ปะรัม โยต ยากาย วายา วาวซี ||๑๔||  มโน่ห์ เย อนัเถ่ กปู กะเฮอา บิรัด นา ยาณนี ||  มนั อนัแถ่ อูนแํถ่ กวลั 
ดิซนั คเร กรูป ||  เอก็ แกห์้ ยาณนั กะเฮอา บุฉนั เต นรั ซุฆรั สะรูป ||  อิกนา นาด นา เบด นา กีแอ รัส รัส กสั นา 
ยาณนัตฺ ||  อิกนา เซ็ถ นา บุตถฺ นา อกลั ซรั อกัครั กา เป๋ว นา ลฮนัตฺ ||  นานกั เต นรั อซลั ครั เย เบน็ คุณ กรับ กรันตฺ 
||๑๕||  โซ บราห์มณั โย บินแด บรัมห์ ||  ยปั ตปั ซนัยมั      กมาแว กะรัม ||  ซีล ซนัโตค กา รัคแค ตะรัม ||  บนัถัน่ 
โตแร โฮแว มุกตั ||  โซอี บราห์มณั ปูญณั ยกุตั ||๑๖||  คตัตรี โซ โย กรัมา กา ซูร ||  ปุน ทาน กา กแร สะรีร ||  เคต 
ปะชาแณ บีแย ดาน ||  โซ คตัตรี ดรักา้ห์ ปัรวาณ ||  ลบั โลภ เย กรู กมาแว ||  อปัณา กีตา อาเป   ปาแว ||๑๗||  ตนั นา 
ตะปาย ตะนูร เยว็ บาลณั หดั นา บาล ||  ศิร แปรี เกอา เพเรอา อนัดรั ปิรี สะหมาลฺ ||๑๘||    
     
 ซภันี กะที สะโฮ วสัแซ แซ่ห์ เบน็ กทั นา โกย ||  นานกั เต โซหากณี ยนิาห์ คุรมุข ปัรกทั โฮย ||๑๙||  โย ตอ เปรม 
เคลณั กา เจา ||  ศิร ตัร๋ ตลี กะลี เมรี เอา    ||  เอต็ มารัก แปรฺ ตะรีแย ||  ศิร ดีแย กาณ นา กีแย ||๒o||  นาล กิรารา 
โดสฺตี กแูร กรีู ปาย ||  มรัณ นา ยาแป มูเลอา อาแว   กิแต ทาย ||๒๑||  กิอาน ฮีณงั อเกอาน ปูญา ||  อั้นถฺ วรัตาวา เป๋า 
ดูยา ||๒๒||  คุร เบน็ กิอาน ตะรัม เบน็ คิอ๋าน ||  สจั เบน็ ซาคี มูโล นา บากี ||๒๓||  มาณู กัล่แล อุธี จลัแล ||  ซาด น่าฮี 
อิเวฮี่ กะแล ||๒๔||  ราม จุแร ดลั เมลแว อนัตรั บลั อถิการ ||  บนัตรั กี แซนา เซวแีอ มนั ตนั ยจุฉฺ อปารฺ ||  ซีตา แล 
เกยอา แดห์สโร ลชัมณั มูโอ สะราป ||  นานกั กรัตา กรัณฮาร กรั เวแค ทาป อุทาป    ||๒๕||  มนั แม่ห์ จู่แร รามจนัดฺ 
ซีตา ลชัมณั โยก ||  ฮณัวนัตรั อาราเถ่อา  อายอา  กรั ซนัโญก ||  ปู่ ลา แดต นา ซมัใฉ่ เตน็ ปรัภ กีเอ กาม ||  นานกั 



1496 

เวปัรวา่ห์ โซ กิรัต นา มิทยั ราม ||๒๖||  ลาฮอร์ แซ่ฮรั แยฮรั แกฮ้รั สะวา แป้ฮรั ||๒๗||   แม่ห์ลา ๓ ||  ลาฮอร์ แซ่ฮรั 
อมัฤต ซรั ซิพตี ดา กัร๋ ||๒๘||   แม่ห์ลา ๑ ||  อุโดซาแฮ เกอา นีซานี โตท นา อาแว   อนันี ||  อุโดซีอ ์กะเร ฮี วธีุ กเุรอี 
รันนี ตํ่ามี ||  สตี  รันนี กะเร เซอาปา โรวนั กรีู กมัมี ||  โย เลแว โซ เดแว น่าฮี คทัเท ดมั สฮมัมี ||๒๙||  ปะบรั ตูน ํ
ฮรีอาวลา เกาลา กนัจนั วนั ||  แก โดคฺแร สะเรโอเฮ กาลี โฮอีอา เดหุรี นานกั แม ตนั ป๋ังค ์||  ยาณา ปาณี นา ลฮาน ํ
แย เซตี เมรา ซงัค ์||  เยต็ ดิแธ ตนั ปัรพแุร จะเเร เจากณั วนั ||๓o||  รัจยฺ นา โกอี ยเีวอา ปฮุจ นา จเลอา โกย ||  กิอานี 
ยแีว สดา สดา สุรตี ฮี ปัต โฮย ||  ซรัแพ ซรัแพ สดา สดา เอแว กอี วฮิาย ||  นานกั กิส โน อาคีแอ เวณ็ ปุเชอา ฮี แล 
ยาย ||๓๑||  โดส นา เดโอห์ ราย โน มตั จลัแล ยาน ํบุดฎา โฮแว ||  กลัลาน ํกเร กะเณรีอา ตาน ํอนัเนห์  เปาวณ์า คาตี 
โทแว ||๓๒||  ปูเร กา กีอา ซภั กิช ปูรา กทั วตัถฺ กิช น่าฮี ||  นานกั คุรมุข แอซา      ยาแณ ปูเร ม่านเํฮ สะมานฮีํ  
||๓๓||     
     
 ศโลก แม่ห์ลา ๓           เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 อภิอากตั เอห์้ นา อาคีแอห์ ยนิ แก มนั แม่ห์ ปะรัม ||  เตน็ เก ดิเต นานกา เตโ้ฮ เยฮ่า ตะรัม ||๑||  อแป๋ นิรันยนั ปะรัม 
ปัด ตา กา ป่ีคกั โฮย ||  เตส็ กา โป่ยนั นานกา วริะลา ปาเอ โกย ||๒||  โฮวา ปันดิต โยตกี เวด ปรา มุค จาร ||  นวา 
คนัดา เวจ็ ยาณีอา อปัเน จจัยฺ วจีาร ||๓||  บรัมห์มณั แกลี กาต กนัญึกา อณัจารี  กา ต๋าน ||  พิทกั พิทกา โกร บดีอา 
สดา สดา อภิมาน ||  ป้าเฮ เอเต ยา่เฮ วซีรั นานกา เอก็ นาม ||  ซภั บุตถ่ี ยาลีแอห์ เอก็ รแฮ่ ตตั กิอาน ||๔||  มาแท โย 
ตุ๋ร ลิเคอา โซ เมท นา สะแก  โกย ||  นานกั โย ลิเคอา โซ วรัตะดา โซ บูแฉ่ ยสิ โน นะดรั โฮย ||๕||  ยนีิ นาม 
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วซิาเรอา กแูร ลาลจั ลกั ||  ตัน่ถ่า มายอา โม่ห์ณี อนัตรั ติสนา อคั ||  ยนิาห์ เวล นา ตูนบํรี มายอา ธกัเก ธกั ||  มนัมุค 
บนัห์ จลาอีแอห์ นา มิลฮี วกั สกั ||  อาป ปุหล่าเอ ปุลีแอ อาเป   เมล มิลาย ||  นานกั คุรมุข ฉุทีแอ เย จลัแล สตัคุร 
ป๋าย ||๖||  ซาล่าฮี ซาล่าห์ณา  ป๋ี สจัจา ซาล่าห์ ||  นานกั สัจจา เอก ดรั บีภา ปัรฮรั อา้ห์  ||๗||  นานกั แยห์ แยห์ แม 
พิโร แตห์้ แตห์้ ซาจา โซย ||  แยห์ เดคา แตห์้ เอก แฮ คุรมุข ปัรกทั โฮย ||๘||  ดูค วซิารัณ สบดั แฮ เย มนั วซาเอ โกย 
||  คุร กิรปา เต มนั วสัแซ กะรัม ปราปัต โฮย ||๙||  นานกั ฮอ ฮอ กรัเต คปั โมย คู่ฮณั ลคั อซงัคฺ ||  สตัคุร มิเล โซ 
อุบเร ซาแจ สบดั อลงัคฺ ||๑o||  ยนิา สตัคุร เอก็ มนั เซเวอา เตน็ ยนั ลาโก ปาย ||  คุร สบัดี ฮรั มนั วสัแซ มายอา กี ปุค 
ยาย ||  เซ ยนั นิรมลั อูยฺเล  เย คุรมุข นาม สมาย ||  นานกั ฮรั ปัตซาฮีอา กรีูอา นาม รัตเต ปาตซ่าห์ ||๑๑||  เยว็ ปุราแค 
กัร๋ ปักตี นารฺ แฮ อตั โลแจ ปักตี ป๋าย ||  บโฮ่ รัส ซาลเณ สวารดี คทั รัส มีเธ ปาย ||  เตว็ บาณี ปะกตั สล่าห์เด ฮรั 
นาแม จิต ลาย ||  มนั ตนั ตัน๋ อาแก ราเคอา ศิร เวเจอา คุร อาแก ยาย ||  แป๋ ปักตี ปะกตั บโฮ่ โลจฺเด ปรัภ โลจา ปูร 
มิลาย ||    
     
 ฮรั ปรัภ เวปัรวา่ห์ แฮ กิต คาแถ่ ติปตาย ||  สตัคุร แก ป่าแณ โย จลัแล ติปตาแซ ฮรั คุณ กาย ||  ตัน๋ ตัน๋ กลัยกุ 
นานกา เย จลัเล สตัคุร ป๋าย ||๑๒||  สตัคุรู   นา เซเวโอ สบดั นา รเคโอ อุร ต๋าร ||  ติก ตินา กา ยเีวอา กิต อาเอ 
ซนัซาร ||  คุรมะตี ป๋อ มนั ปแว ตาน ํฮรั รัส ลแก เปอาร ||  เนา มิแล ตุ๋ร ลิเคอา ยนั นานกั ปารฺ อุตาร ||๑๓||  มายอา 
โม่ห์ ญกั ป่ัรเมอา กัร๋ มุแซ คบรั นา โฮย ||  กาม กโรถ มนั *เฮร็ เลยอา มนัมุค อนัถ่า โลย ||  กิอาน คะรัก ปันจฺ ดูต 
ซงัข่าเร คุรมตั ยาแก โซย ||  นาม รตนั ปัรกาเซอา มนั ตนั นิรมลั โฮย ||  นามฮีน นกัเท พิแร่ห์ เบน็ นาแว แบห์้ โรย ||  
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นานกั โย ตุ๋ร กรัแต ลิเคอา โซ เมท นา สะแก  โกย ||๑๔||  คุรมุขคา ฮรั ตัน๋ คะเทอา คุร แก สบดั วจีาร ||  นาม 
ปะดารัท ปายอา อตุท ปะเร ปันด๋าร ||  ฮรั คุณ บาณี *อุจแร่ห์ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  นานกั ซภั การัณ กรัตา กแร เวแค 
ศิรยนัฮาร ||๑๕||  คุรมุข อนัตรั แซ่ฮจัยฺ แฮ มนั จเรอา ดสัแว อากาซ ||  ติแท อูน้ฆํ นา ปุค แฮ ฮรั อมัฤต นาม ซุค วาส 
||  นานกั ดุค ซุค เวอาปัต นฮี ยแิท อาตมั ราม ประกาซ ||๑๖||  กาม กโรถ กา โจลรา ซภั กลั อาเอ ปาย ||  เอก็  
อุปแยห์  เอก็ บินสั ยานเํฮ หุกเม อาแว   ยาย ||  ยาํมณั มรัณ นา จุกไก รังค ์ลกา ดูแย ป๋าย ||  บนัถัน่ บนัถฺ ปะหวา่อีอนั 
กรัณา กะชู นา ยาย ||๑๗||  ยนิ โก กิรปา ต่ารีอนั ตินา สตัคุร มิเลอา อาย  ||  สตัคุร มิเล อุลที ไป๋ มรั ยเีวอา แซ่ฮจัยฺ 
สุผาย ||  นานกั ปักตี รัตเตอา ฮรั ฮรั นาม สมาย ||๑๘||  มนัมุค จนัจลั มตั แฮ อนัตรั บฮุต จตุราอี ||  กีตา กรัเตอา 
บิรทา เกยอา เอก็ เตล็ ทาย นา ปาอี ||  ปุน ดาน โย บียะเด ซภั ตะรัม ราย แก ยาอี ||  เบน็ สตัคุรู   ยมักาล นา โชดยั 
ดูแย ป๋าย คุอาอี ||  โยบนั ยานดํา นะดรั นา อาวยั ยรั ปฮุแจ มรั ยาอี ||  ปุต กลตั โม่ห์ เหต แฮ อนัตฺ เบลี โก นา สคาอี 
||  สตัคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ เนา วสัแซ มนั อาอี  ||  นานกั เซ วดัเด วดัป่ากี เย คุรมุข นาม สมาอี ||๑๙||  มนัมุค นาม 
นา เจตนี เบน็ นาแว ดุค โรย ||    
     
 อาตมา ราม นา ปูณนี ดูแย เกว็ ซุค โฮย ||  ห่อแม อนัตรั แมลฺ แฮ สบดั นา กา้แดห์ โต๋ย ||  นานกั เบน็ นาแว แมเลอา 
โมย ยนมั ปะดารัท โคย ||๒o||  มนัมุค โบเล อนัถเล เตส็ แม่ห์ อคันี กา วาส ||  บาณี สุรัต นา บุฉะนี สบดั นา กแร่ห์ 
ประกาซ ||  โอนา อาปณี  อนัดรั ซุถ นฮี คุร บจนั นา กแร่ห์ วซิาส ||  กิอานีอา อนัดรั คุร สบดั แฮ เน็ต ฮรั เลว็ สดา 
วกิาซ ||  ฮรั กิอานีอา กี รัคดา ฮอ สดั บลัฮารี ตาส ||  คุรมุข โย ฮรั เซวเด ยนั นานกั ตา กา ดาส ||๒๑||  มายอา 
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โป่ยองักมั สรัป แฮ ญกั เก่เรอา บิค มาย ||  บิค กา มารัณ ฮรั นาม แฮ คุร กะรุร สบดั มุค ปาย ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา 
เตน็ สตัคุร มิเลอา อาย  ||  เมล็ สตัคุร นิรมลั โฮยอา บิค ห่อแม เกยอา บิลาย ||  คุรมุขคา เก มุค อุยะเล ฮรั ดรักา้ห์ 
โซ่ภา ปาย ||  ยนั นานกั สดา กรุบาณ เตน็ โย จาแลห์ สตัคุร ป๋าย ||๒๒||  สตัคุร ปุรัค นิรแวร แฮ เน็ต ฮิรแด ฮรั เลว็ 
ลาย ||  นิรแวแร นาล แวรฺ รจายดา อปัแณ กัร๋ ลูกี ลาย ||  อนัตรั กโรถ อหงัการฺ   แฮ อนัเดน็ ยแล สดา ดุค ปาย ||  กรู 
โบลฺ โบลฺ เน็ต ปอกเด บิค คาเถ่ ดูแย ป๋าย ||  บิค มายอา การัณ ป่ัรมะเด เพร็ กัร๋ กัร๋ ปัต กวาย ||  เบสุอา เกเร ปูต เยว็ 
ปิตา นาม เตส็ ยาย ||  ฮรั ฮรั นาม นา เจตนี กรัแต อาป คุอาย ||  ฮรั คุรมุข กิรปา ต่ารีอนั ยนั วชุิเร อาป มิลาย ||  ยนั 
นานกั เตส็ บลัฮารแณ โย สตัคุร ลาเก ปาย ||๒๓||  นาม ลเก เซ อูบเร เบน็ นาแว ยมั ปุร ยานเํฮ ||  นานกั เบน็ นาแว 
ซุค นฮี อาย  เกย ปัชตาเฮ ||๒๔||  จินตา ต่าวตั แร่ห์ เกย ตาน ํมนั เป่ยอา อนนัดฺ ||  คุร ประสาดี บุฉ่ีแอ ซา ตัน๋ สุตี 
นิจินดฺ ||  ยนิ โก ปูรัน ลิเคอา ตินาห์ เป่เทอา คุร โควนิดฺ ||  นานกั แซ่ห์เย  เมล็ รเฮ่ ฮรั ปายอา ปัรมานนัดฺ ||๒๕||  
สตัคุร เซวนั อาปณา คุร สับดี วจีาร ||  สตัคุร กา ป่าณา มนั แลน ฮรั นาม รัคแคห์ อุร ต๋าร ||  แอแท  โอแท มนันีอนั 
ฮรั นาม ลเก วาปาร ||  คุรมุข สบดั สิญาปฺเด เตต็ ซาแจ ดรับาร ||  สจัจา ซอดา ครัจ สจั อนัตรั ปิรัม เปอาร ||  ยมักาล 
เนร นา อาวยั อาป บคัเซ กรัตาร ||    
     
 นานกั นาม รัตเต เซ ตัน่วนัตฺ แฮน นิรถนั โฮรฺ ซนัซาร ||๒๖||  ยนั กี เทก ฮรั นาม ฮรั เบน็ นาแว ธะวรั นา เธา ||  
คุรมะตี เนา มนั วสัแซ แซ่ห์เย  แซ่ฮจัยฺ สเมา ||  วดัป่ากี นาม ติอ๋ายอา แอห์้เน็ส ลากา เป๋า ||  ยนั นานกั มงัแก ตู๋ร เตน็ 
ฮอ สดั กรุบาแณ เยา ||๒๗||  ลคั จอราซีห์ เมดะนี ติสนา ยลัตี กเร ปุการ ||  เอห์้ โม่ห์ มายอา ซภั ปัสเรอา นาล จลัแล 



1500 

นา อนัตี วาร ||  เบน็ ฮรั ซานตฺํ นา อาวยั กิส อาแก กรี ปุการ ||  วดัป่ากี สัตคุร ปายอา บูเฉ่อา บรัมห์ บิจารฺ ||  ติสนา 
อคนั ซภั บุจฉฺ กอี ยนั นานกั ฮรั อุร ต๋าร ||๒๘||  อะซี คเต บฮุต กมาวเด อนัตฺ นา ปาราวาร ||  ฮรั กิรปา กรั แก บคสั 
แล่ห์ ฮอ ปาปี วดั กุแนห์การ ||  ฮรั ญีโอ เลแค วาร นา อาวยั ตูน ํบคสั มิลาวณัฮาร ||  คุร ตุแธ ฮรั ปรัภ เมเลอา ซภั 
เกล็วคิ กทั วกิาร ||  ยนิา ฮรั ฮรั นาม ติอ๋ายอา ยนั นานกั เตน็ห์ แยการ ||๒๙||  วชุิร วชุิร โย มิเล สตัคุร เก แป๋ ป๋าย ||  
ยนมั มรัณ เน่ห์จลั เป๋ย คุรมุข นาม ติอ๋าย ||  คุร ซาถู่   ซงัคตั มิแล ฮีเร รตนั ลภัภนัห์ ||  นานกั ลาล อโมลฺกา คุรมุข 
โคจยฺ ละฮนัห์ ||๓o||  มนัมุค นาม นา เจเตโอ ติก ยวีณั ติก วาส ||  ยสิ ดา ดิตา คาณา แปนณา โซ มนั นา วสัเซโอ 
คุณตาซ ||  เอห์้ มนั สบดั นา เป่เดโอ เกว็ โฮแว กัร๋ วาส ||  มนัมุคีอา โดหากณี อาวณั ยาณ โมอีอาส ||  คุรมุข นาม 
สุหาก แฮ มสัตกั มณี ลิเคอาส ||  ฮรั ฮรั นาม อุร ต่าเรอา ฮรั ฮิรแด กมลั ประกาซ ||  สตัคุร เซวนั อาปณา ฮอ สดั 
บลัฮารี ตาส ||  นานกั เตน็ มุค อุยะเล ยนิ อนัตรั นาม ประกาซ ||๓๑||  สบดั มแร โซอี ยนั ซิแฉ่ เบน็ สบัแด มุกตั นา 
โฮอี ||  เป๋ค กแร่ห์ บโฮ่ กะรัม วกิเุต ป๋าย ดูแย ปะรัจยฺ วโิกอี ||  นานกั เบน็ สัตคุร เนา นา ปาอีแอ เย โซ โลแจ โกอี 
||๓๒||  ฮรั กา เนา อตั วดั อูจา อูจี  ฮู อูจา โฮอี ||  อปัร โกย นา สะกยั เย โซ โลแจ โกอี ||  มุค ซนัยมั หะชา นา โฮวยั 
กรั เป๋ค ปะแว ซภั โกอี ||  คุร กี ปอรี ยาย จะเเร กะรัม ปราปัต โฮอี ||  อนัตรั อาย  วสัแซ คุร สบดั วจีาแร โกย ||    
     
 นานกั สบดั มแร มนั มานีแอ ซาเจ ซาจี โซย ||๓๓||  มายอา โม่ห์ ดุค ซากรั แฮ บิค ดุตรั ตเรอา นา ยาย ||  เมรา เมรา 
กรัเด ปัจ โมย ห่อแม กะรัต วฮิาย ||  มนัมุคา อุรวาร นา ปาร แฮ *อตัถฺ เวจ็ รเฮ่ ลปัทาย ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กมาวณา 
กรัณา กะชู นา ยาย ||  คุรมะตี กิอาน รตนั มนั วสัแซ ซภั เดเคอา บรัมห์ สุผาย ||  นานกั สตัคุร โบฮิแท วดัป่ากี จะเเร 
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เต ป่อยลั ปารฺ ลงัฆาย ||๓๔||  เบน็ สตัคุร ดาตา โก นฮี โย ฮรั นาม เดย ์อาถารฺ ||  คุร กิรปา เต เนา มนั วสัแซ สดา 
รแฮ่ อุร ต๋าร ||  ติสนา บุแฉ่ ติปัต โฮย ฮรั แก นาย เปอาร ||  นานกั คุรมุข ปาอีแอ ฮรั อปันี กิรปา ต๋าร ||๓๕||  เบน็ 
สบัแด ยกตั บรัเลอา แกห์้ณา กะชู นา ยาย ||  ฮรั รัคเค เซ อุบเร สบดั รเฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั กรัตา ซภั กิช ยาณดา เยน็ 
รัคคี บณตั บณาย ||๓๖||  โฮม ญกั ซภั ตีรทา ปัรห์ ปันดิต ทกัเก ปุราณ ||  บิค มายอา โม่ห์ นา มิทยั เวจ็ ห่อแม อาวณั 
ยาณ ||  สตัคุร มิเลแอ มลั อุตรี ฮรั ยปัเปอา ปุรัค สุยาณ ||  ยนิา ฮรั ฮรั ปรัภ เซเวอา ยนั นานกั สดั กรุบาณ ||๓๗||  
มายอา โม่ห์ บโฮ่ จิตวฺเด บโฮ่ อาซา โลภ วกิาร ||  มนัมุค อสัเทร็ นา ทีแอ มรั บินสั ยาย คิน วาร ||  วดั ปาก โฮแว 
สตัคุร มิแล ห่อแม ตะแย วกิาร ||  ฮรั นามา ยปั ซุค ปายอา ยนั นานกั สบดั วจีาร ||๓๘||  เบน็ สตัคุร ปะกตั นา โฮวยั 
นาม นา ลแก เปอาร ||  ยนั นานกั นาม อราเถ่อา คุร แก เหต เปอาร ||๓๙||  โล่บี กา เวซ่าห์ นา กีแย เย กา ปารฺ วซาย ||  
อนัตฺ กาล ติแท โต่แฮ ยแิท หทั นา ปาย ||  มนัมุค เซตี ซงัค ์กเร โม่ห์ กาลคั ดาก ลกาย ||  โม่ห์ กาเล เตน็ห์ โล่บีอาน ํ
ยาซนั ยนมั กวาย ||  สตัซงัคตั ฮรั เมล ปรัภ ฮรั นาม วสัแซ มนั อาย  ||  ยนมั มรัน กี มลั อุตแร ยนั นานกั ฮรั กนุ กาย 
||๔o||  ตุ๋ร ฮรั ปรัภ กรัแต ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาย ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ ดา ปรัตปาล กเร ฮรั ราย ||  จุกลั นินดกั 
ปุกเค รุล โมย เอนา หทั นา กิทาอู ปาย ||  บา้ฮรั ปาคนัดฺ ซภั กะรัม กแร่ห์ มนั ฮิรแด กปัท กมาย ||  เคต สะรีร โย 
บียแีอ โซ อนัตฺ คโลอา อาย  ||    
     
 นานกั กี ปรัภ เบนตี ฮรั ป่าแว บคสั มิลาย ||๔๑||  มนั อาวณั ยาณ นา ซุใฉ่ นา ซุแฉ่ ดรับาร ||  มายอา โม่ห์ ปเลเทอา 
อนัตรั อเกอาน กบุาร ||  ตบั นรั สุตา ยาเกอา ศิร ดนัดฺ ลกา บโฮ่ ป๋ารฺ ||  คุรมุขคาน ํกราน ํอุปัร ฮรั เจเตอา เซ ปาเอน็ 
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โมค ดุอาร ||  นานกั อาป โอห์้ อุถเร ซภั กทุาํบฺ ตเร ปัรวาร ||๔๒||  สบดั มแร โซ โมอา ยาแป ||  คุร ปัรซาดี ฮรั รัส 
ตร่าแป ||  ฮรั ดรักา้ห์ คุร สบดั สิญาแป           ||  เบน็ สบัแด โมอา แฮ ซภั โกย ||  มนัมุค โมอา อปันา ยนมั โคย ||  
ฮรั นาม นา เจแตห์ อนัตฺ ดุค โรย ||  นานกั กรัตา กเร โซ โฮย ||๔๓||  คุรมุข บุดเฎ กะเด น่าฮี ยนิาห์ อนัตรั สุรัต 
กิอาน ||  สดา สดา ฮรั คุณ รแวห์่ อนัตรั แซ่ฮจัยฺ คิอ๋าน ||  โอย สดา อนนัดฺ บิเบก รแฮ่ ดุค ซุค เอก สะมาน ||  ตินา 
นดัรี อิโก อายอา  ซภั อาตมั ราม ปะชาน ||๔๔||  มนัมุค บาลกั บิรัถ สะมาน แฮ ยนิาห์ อนัตรั ฮรั สุรัต น่าฮี ||  เวจ็ 
ห่อแม กะรัม กมาวเด ซภั ตะรัม ราย แก ยานฮีํ ||  คุรมุข หะเช นิรมะเล คุร แก สบดั สุผาย ||  โอนา แมลฺ ปะตงัค ์นา 
ลกยั เย จลนั สตัคุร ป๋าย ||  มนัมุค ยธฺู นา อุตแร เย โซ โต่วณั ปาย ||  นานกั คุรมุข เมลิอนั คุร แก องักฺ สมาย ||๔๕||  
บุรา กเร โซ เกฮ้า ซิแฉ่ ||  อปัแณ โร่ห์ อาเป   ฮี ดะแฉ่ ||  มนัมุค กมัลา รักแร ลุจแฉ่ ||  คุรมุข โฮย เตส็ ซภั กิช ซุแฉ่ ||  
นานกั คุรมุข มนั เซ็ว ลุจแฉ่ ||๔๖||  ยนิา สตัคุร ปุรัค นา เซเวโอ สบดั นา กีโต วจีาร ||  โอย มาณสั ยนู นา อาคีอนั 
ปะซู โด๋ร กาวาร ||  โอนา อนัตรั กิอาน นา คิอ๋าน แฮ ฮรั โซ ปรีต นา เปอาร ||  มนัมุค โมย วกิาร แม่ห์ มรั ยาํแมห์ 
วาโร วาร ||  ยวีเดอา โน มิแล โซ ยวีเด ฮรั ญกัยวีนั อุร ต๋าร ||  นานกั คุรมุข โซ่ห์เณ เตต็ สจัแจ ดรับาร ||๔๗||  ฮรั 
มนัดรั ฮรั ซาเยอา ฮรั วสัแซ ยสิ นาล ||  คุรมะตี ฮรั ปายอา มายอา โม่ห์ ปัรยาล ||  ฮรั มนัดรั วสัตฺ อเนก  แฮ เนาว ์
เน็ถ นาม สะมาล ||  ตัน๋ ปักวนัตี นานกา ยนิา คุรมุข ลถ่า ฮรั ป๋าลฺ ||  วดัป่ากี กรั มนัดรั โคเยอา ฮรั ฮิรแด ปายอา นาล 
||๔๘||  มนัมุค แดห์้ ดิส เพร็ รเฮ่ อตั ติสนา โลภ วกิาร ||    
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 มายอา โม่ห์ นา จุกไก มรั ยาํแมห์ วาโร วาร ||  สัตคุร เซว ซุค ปายอา อตั ติสนา ตจัยฺ วกิาร ||  ยนมั มรัน กา ดุค 
เกยอา ยนั นานกั สบดั บีจาร ||๔๙||  ฮรั ฮรั นาม ติอ๋าย มนั ฮรั ดรักา้ห์ ปาแวห์ มาน ||  เกล็วคิ ปาป ซภั กะทีแอห์ 
ห่อแม จุแก กมุาน ||  คุรมุข กมลั วกิเซอา ซภั อาตมั บรัมห์ ปะชาน ||  ฮรั ฮรั กิรปา ต๋าร ปรัภ ยนั นานกั ยปั ฮรั นาม 
||๕o||  ตะนาสรี ตัน่วนัตี ยาณีแอ ป่าอี ยาน ํสตัคุร กี การ กมาย ||  ตนั มนั ซอเป ญีอ ์โซ ป่าอี เลย หุกมั พิเรา ||  แยห์ 
แบซาแวห์่ แบแซ่ห์ ป่าอี แยห์ เป่แยห์่ แตห์้ เยา ||  เอวดั ตัน๋ โฮรฺ โก นฮี ป่าอี เยวดั สจัจา เนา ||  สดา สจัเจ เก คุณ 
กาวาน ํป่าอี สดา สจัเจ แก ซงัค ์รเฮา ||  แปนณั คุณ จงักิอาอีอา ป่าอี อาปณี  ปัต เก ซาด อาเป   คาย ||  เตส็ กา เกอา 
ซาล่าฮีแอ ป่าอี ดรัซนั โก บลั ยาย ||  สตัคุร เวจ็ วดีอา วเดอาอีอา ป่าอี กะรัม มิแล ตาน ํปาย ||  เอก็ หุกมั มนั นา 
ยาณนี ป่าอี ดูแย ป๋าย พิราย ||  ซงัคตั โด่อี นา มิแล ป่าอี แบซณั มิแล นา เทา ||  นานกั หุกมั ตินา มนายซี ป่าอี ยนิา 
ตุเร กมายอา เนา ||  เตน็ห์ วโิทห์ ฮอ วาเรอา ป่าอี เตน็ โก สดั บลัฮาแร เยา ||๕๑||  เซ ดารีอาน ํสจีอา  เย คุร จรันี 
ละกนัห์ ||  อนัเดน็ เซวนั คุร อาปณา อนัเดน็ อนดั ระฮนัห์ ||  นานกั เซ โม่ห์ โซ่ห์เณ สจัแจ ดรั ดิซนัห์ ||๕๒||  มุค 
สจัเจ สจั ดารีอา สจั โบแล่ห์ สจั กมาเฮ ||  สจัจา สบดั มนั วสัเซอา สตัคุร ม่านเํฮ สะมานเํฮ ||  สจัจี ราซี สจั ตัน๋ อุตมั 
ปัดว ีปานเํฮ ||  สจั สุแณห์ สจั มนั แลน สจัจี การ กมาเฮ ||  สจัจี ดรักา้ห์ แบสณา สจัเจ ม่าเฮ สะมาเฮ ||  นานกั เวณ็ 
สตัคุร สัจ นา ปาอีแอ มนัมุค ปู่ เล ยานเํฮ ||๕๓||  บาบีฮา ปเร็ว ปเร็ว กเร ยลันิตถฺ เปรม เปอาร ||  คุร มิเล ซีตลั ยลั 
ปายอา ซภั ดูค นิวารัณฮาร ||  เตส็ จุแก แซ่ฮจัยฺ อูปแย จุแก กกู ปุการ ||  นานกั คุรมุข ซานตฺํ โฮย นาม รัคโคห์ อุร 
ต๋าร ||๕๔||  บาบีฮา ตูน ํสจั จอ สจัเจ โซ เลว็ ลาย ||  โบเลอา เตรา ทาย ปแว คุรมุข โฮย อลาย ||  สบดั จีน เตค็ อุตแร 
มนั แล รยาย ||    
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 จาเร กนุดา โจก วรัสะดา บูนดฺ ปแว แซ่ฮจัยฺ สุผาย ||  ยลั ฮี เต ซภั อูปแย เบน็ ยลั เปอาส นา ยาย ||  นานกั ฮรั ยลั 
เยน็ ปีอา เตส็ ปคู นา ลาแก อาย  ||๕๕||  บาบีฮา ตูน ํแซ่ฮจัยฺ โบลฺ สจัแจ สบดั สุผาย ||  ซภั กิช เตแร นาล แฮ สัตคุร 
ดีอา ดิคาย ||  อาป ปะชาแณ่ห์ ปรีตมั มิแล วธุา แช่ห์บรั ลาย ||  จ๋ิม จ๋ิม อมัฤต วรัสะดา ติสนา ปุค ซภั ยาย ||  กกู 
ปุการ นา โฮวยั โยตี โยต มิลาย ||  นานกั ซุค สวนัห์ โซหากณี สจัแจ นาม สมาย ||๕๖||  ตุโรห์ คซมั เป่เยอา สจัแจ 
หุกมั ปะธาย ||  เอน็ดฺ วรัแซ ดยัอา กรั กรีูห์ แช่ห์บรั ลาย ||  บาบีเฮ ตนั มนั ซุค โฮย ยาน ํตตั บูนดฺ โม่ห์ ปาย ||  อนั 
ตัน๋ บฮุตา อุปแย ตัร่ตี โซ่ภา ปาย ||  อนัเดน็ โลก ปะกตั กเร คุร แก สบดั สมาย ||  อาเป   สจัจา บคสั เลย กรั กิรปา 
กแร รยาย ||  ฮรั คุณ กาโวห์่ กามณี สัจแจ สบดั สมาย ||  แป๋ กา แซ่ฮจัยฺ ซีการ กะเรโฮ สจั รโฮ่ เลว็ ลาย ||  นานกั 
นาโม มนั วสัแซ ฮรั ดรักา้ห์ เลย ฉะดาย ||๕๗||  บาบีฮา สักลี ตัร่ตี เย พิแร่ห์ อูด จะแรห์ อากาซ ||  สตัคุร มิเลแอ ยลั 
ปาอีแอ จูแก ปูค เปอาส ||  ญีโอ เป็นดฺ ซภั เตส็ กา ซภั กิช เตส็ แก ปาส ||  เวณ็ โบเลอา ซภั กิช ยาณดา กิส อาแก 
กีแจ อรัดาส ||  นานกั กทั กทั เอโก วรัตะดา สบดั กเร ปัรกาซ ||๕๘||  นานกั ติแซ บซนัตฺ แฮ เย สตัคุร เซว สมาย ||  
ฮรั วธุา มนั ตนั ซภั ปัรพะแร ซภั ญกั ฮรีอาวลั โฮย ||๕๙||  สบัเด สดา บซนัตฺ แฮ เยต็ ตนั มนั ฮเรอา โฮย ||  นานกั 
นาม นา วสีแร เยน็ ศิเรอา    ซภั โกย ||๖o||  นานกั ตินา บซนัตฺ แฮ ยนิา คุรมุข วสัเซอา มนั โซย ||  ฮรั วแุธ มนั ตนั 
ปัรพะแร ซภั ญกั ฮเรอา โฮย ||๖๑||  วดัแร จ๋าล จะลุ่มบฺแล นาวรา ลอีแอ กิส ||  เนา ลอีแอ ปัรเมสฺแร ป่ันนณั กะรัณ 
ซมัรัท ||๖๒||  ฮรัหทั ป๋ี ตูน ํตูน ํกแร่ห์ โบแล่ห์ ปะลี บาณ ||  ซาฮิบ สดา ฮดูร แฮ เกอา อุจี กแร่ห์ ปุการ ||  เยน็ ยกตั 
อุปาย ฮรั รังค ์กีอา ติแซ วโิทห์ กุรบาณ ||  อาป โชแดห์ ตาน ํสะโฮ มิแล สัจจา เอห์้ วจีาร ||  ห่อแม พิกา โบลณา 
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บุจฉฺ นา สะกา การ ||  วณั ตริณ ตริภวณั ตุแฉ่ ติอ๋ายดา อนัเดน็ สดา วฮิาณ ||  เบน็ สตัคุร กิแน นา ปายอา กรั กรั 
ทกัเก วจีาร ||    
     
 นะดรั กแร่ห์ เย อาปณี  ตาน ํอาเป   แล่ห์ สวาร ||  นานกั คุรมุข ยนีิห์ ติอ๋ายอา อาเอ เซ ปัรวาณ ||๖๓||  โยก นา ปักว ี
กปัรี โยก นา แมเล เวส ||  นานกั กัร๋ แบเธอา โยก ปาอีแอ สตัคุร แก อุปเดส ||๖๔||  จาเร กนุดา เย ปะแวห์่ เบด 
ปแร่ห์ ยกุ จาร ||  นานกั ซาจา เป่แท ฮรั มนั วสัแซ ปาแวห์ โมค ดุอาร ||๖๕||  นานกั หุกมั วรัแต คซมั กา มตั ปะว ี
พิแร่ห์ จลั จิต ||  มนัมุค โซ กรั โดสฺตี ซุค เก ปุแช่ห์ เมต็ ||  คุรมุข โซ กรั โดสฺตี สตัคุร โซ ลาย จิต ||  ยาํมณั มรัณ กา 
มูล กะทีแอ ตาน ํซุค โฮว ีเมต็ ||๖๖||  ปุเลอาน ํอาป ซมัหยายซี ยา โก นะดรั กเร ||  นานกั นดัรี บา้ห์รี กรัณ ปล่าห์ 
กเร ||๖๗||     
 ศโลก แม่ห์ลา ๔         เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 วดัป่ากีอา โซหากณี ยนิาห์ คุรมุข มิเลอา ฮรั ราย ||  อนัตรั โยต ปัรกาซีอา นานกั นาม สมาย ||๑||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุร 
ปุรัค แฮ เยน็ สจั ยาตา โซย ||  เยต็ มิเลแอ เตค็ อุตแร ตนั มนั ซีตลั โฮย ||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุร สตั ปุรัค แฮ ยสิ โน 
สมตั   ซภั โกย ||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุร นิรแวร แฮ ยสิ นินดา อุสตตั ตุล โฮย ||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุร สุยาณ แฮ ยสิ อนัตรั 
บรัมห์ วจีาร ||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุร นิรังการ แฮ ยสิ อนัตฺ นา ปาราวาร ||  วา่โฮ วา่โฮ สตัคุรู   แฮ เย สจั ดริราเอ โซย ||  
นานกั สตัคุร วา่โฮ วา่โฮ ยสิ เต นาม ปราปัต โฮย ||๒||  ฮรั ปรัภ สจัจา โซเฮลา คุรมุข นาม โควนิดฺ ||  อนัเดน็ นาม 
สล่าห์ณา  ฮรั ยปัเปอา มนั อานนัดฺ ||  วดัป่ากี ฮรั ปายอา ปูรัน ปัรมานนัดฺ ||  ยนั นานกั นาม สล่าเฮอา บฮุร นา มนั 
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ตนั ป๋ังค ์||๓||  มูน ํปิรีอา โซ เน่ห์ เกว็ สะยณั มิแล่ห์ เปอาเรอา ||  ฮอ ดูเด่ที เตน็ สะยณั สจั สวาเรอา           ||  สตัคุร 
แมดา เมต็ แฮ เย มิแล ตา เอห์้ มนั วาเรอา ||  เดนดํา มูน ํเป็ร ดสั ฮรั สะยณั ศิรยณัฮาเรอา ||  นานกั ฮอ เป็ร ป่าลี 
อาปณา สตัคุร นาล ดิคาเลอา ||๔||  ฮอ ครี นิฮาลี ปันถฺ มตั มูน ํสะยณั อาเวย ์||  โก อาณ มิลาแว อจัยฺ แม เป็ร เมล 
มิลาเวย ์||    
     
 ฮอ ญีโอ กรี เตส็ วิโทห์ จอ คนันีแอ โย แม ปิรี ดิคาเวย ์||  นานกั ฮรั โฮย ดยัอาล ตาน ํคุร ปูรา เมลาเวย ์||๕||  อนัตรั 
โยรฺ ห่อแม ตนั มายอา กรีู อาแว   ยาย ||  สตัคุร กา พรุมายอา มนั นา สะกี ดุตรั ตรีอา นา ยาย ||  นะดรั กเร ยสิ 
อาปณี  โซ จลัแล สัตคุร ป๋าย ||  สตัคุร กา ดรัซนั สพลั แฮ โย อิแช   โซ พลั ปาย ||  ยนีิ สตัคุร มนัเนอาน ํฮอ เตน็ เก 
ลาโก ปาย ||  นานกั ตา กา ดาส แฮ เย อนัเดน็ รแฮ่ เลว็ ลาย ||๖||  ยนิา ปิรี เปอาร เบน็ ดรัซนั เกว็ ตริปตีแอ ||  นานกั 
มิเล สุผาย คุรมุข เอห์้ มนั แร่ห์ซีแอ ||๗||  ยนิา ปิรี เปอาร เกว็ ยวีนั เป็ร บา้ห์เร ||  ยาน ํสะโฮ เดคนั อาปณา นานกั 
ทีวนั ป๋ี ฮเร ||๘||  ยนิา คุรมุข อนัดรั เน่ห์ แต ปรีตมั สจัแจ ลายอา ||  ราตี อแต เดห์้ นานกั เปรม สมายอา ||๙||  คุรมุข 
สจัจี อาสฺกี   เยต็ ปรีตมั สจัจา ปาอีแอ ||  อนัเดน็ รแฮ่ อนนัดฺ นานกั แซ่ฮจัยฺ สมาอีแอ ||๑o||  สจัจา เปรม เปอาร คุร 
ปูเร เต ปาอีแอ ||  กบัฮู นา โฮแว ป๋ังค ์นานกั ฮรั คุณ กาอีแอ ||๑๑||  ยนิาห์ อนัดรั สจัจา เน่ห์ เกว็ ยวีนัห์ ปิรี วฮูิเณอา ||  
คุรมุข เมเล อาป นานกั จิรี วชุินเนอา ||๑๒||  ยนิ โก เปรม เปอาร ตอ อาเป   ลายอา กะรัม กรั ||  นานกั เล่โฮ มิลาย 
แม ยาเจก็ ดีแย นาม ฮรั ||๑๓||  คุรมุข หะแซ คุรมุข โรแว ||  เย คุรมุข กเร ซาอี ปะกตั โฮแว ||  คุรมุข โฮแว โซ กเร 
วจีาร ||  คุรมุข นานกั ปาแว ปาร ||๑๔||  ยนิา อนัดรั นาม นิถาน แฮ คุรบาณี วจีาร ||  เตน็ เก มุค สดั อุยะเล เตต็ สจัแจ 
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ดรับาร ||  เตน็ แบห์เดอา อุธเดอา  กะเด นา วสิแร เย อาป บคัเซ กรัตาร ||  นานกั คุรมุข มิเล นา วชุิแรห์ เย เมเล 
ศิรยณัฮารฺ ||๑๕||  คุร ปีราน ํกี จากรี มฮ่าน ํกรัรี ซุค ซาร ||  นะดรั กเร ยสิ อาปณี  เตส็ ลาเอ เหต เปอาร ||  สตัคุร กี 
เซแว ลเกอา ป่อยลั ตแร ซนัซาร ||  มนั จินเดอา พลั ปายซี อนัตรั บิเบก บีจาร ||  นานกั สตัคุร มิเลแอ ปรัภ ปาอีแอ 
ซภั ดูค นิวารัณฮาร ||๑๖||  มนัมุค เซวา โย กเร ดูแย ป๋าย จิต ลาย ||  ปุต กลตั กุทาํบฺ แฮ มายอา โม่ห์ วถาย ||  ดรักา้ห์ 
เลคา มงักีแอ โกอี อนัตฺ นา สะกี ฉะดาย ||    
     
 เบน็ นาแว ซภั ดุค แฮ ดุคดาอี โม่ห์ มาย ||  นานกั คุรมุข นดัรี อายอา  โม่ห์ มายอา วชุิร ซภั ยาย ||๑๗||  คุรมุข หุกมั 
มนัเน แซ่ห์ เกรา หุกเม ฮี ซุค ปาเอ ||  หุกโม เซเว หุกมั อราเถ่ หุกเม สแม สมาเอ ||  หุกมั วรัต เนม สูจ ซนัยมั      มนั 
จินเดอา พลั ปาเอ ||  สดา สุห่ากณั เย หุกแม บุแฉ่ สตัคุร เซแว เลว็ ลาย ||  นานกั กริปา กเร ยนิ อูปัร ตินา หุกเม เลย 
มิลาเอ ||๑๘||  มนัมุค หุกมั นา บุเฉ่ บปัรี เน็ต ห่อแม กะรัม กมาย ||  วรัต เนม สูจ ซนัยมั      ปูญา ปาคนัดฺ ปะรัม นา 
ยาย ||  อนัตฺโรห์ กุซุถ มายอา โม่ห์ เบเถ่ เยว็ หสัตี ชาร อุดาเอ ||  เยน็ อุปาเอ ติแซ นา เจแตห์ เบน็ เจเต เกว็ ซุค ปาเอ ||  
นานกั ปัรปันจฺ กีอา ตุ๋ร กรัแต ปูรัน ลิเคอา กมาเอ ||๑๙||  คุรมุข ปัรตีต ไป๋ มนั มาเนอา อนัเดน็ เซวา กะรัต สมาย ||  
อนัตรั สัตคุร คุรู ซภั ปูเญ สตัคุร กา ดะรัส เดแค ซภั อาย  ||  มนันีแอ สตัคุร ปะรัม บีจารี เยต็ มิเลแอ ติสนา ปุค ซภั 
ยาย ||  ฮอ สดา สดา บลัฮารี คุร อปัเน   โย ปรัภ สจัจา เดย ์มิลาย ||  นานกั กะรัม ปายอา เตน็ สจัจา โย คุร จรัณี ลเก 
อาย  ||๒o||  ยนิ ปิรีอา โซ เน่ห์ เซ สะยณั แม นาล ||  อนัตรั บา้ฮรั ฮอ พิราน ํป๋ี ฮิรแด รัคคา สะมาล ||๒๑||  ยนิา เอก็ 
มนั เอก็ จิต ติอ๋ายอา สตัคุร โซ จิต ลาย ||  เตน็ กี ดุค ปุค ห่อแม วดัดา โรค เกยอา นิรโดค เป๋ย เลว็ ลาย ||  คุณ กาแวห์่ 
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คุณ *อุจแร่ห์ คุณ แม่ห์ สแว สมาย ||  นานกั คุร ปูเร เต ปายอา แซ่ฮจัยฺ มิเลอา ปรัภ อาย  ||๒๒||  มนัมุค มายอา โม่ห์ 
แฮ นาม นา ลแก เปอาร ||  กรู กมาแว กรู ซงัฆะแร กรู กแร อาฮาร ||  บิค มายอา ตัน๋ ซนัจฺ    มแร่ห์ อนัตฺ โฮย ซภั 
ชาร ||  กะรัม ตะรัม สุจ ซนัยมั      กแร่ห์ อนัตรั โลภ วกิาร ||  นานกั มนัมุค เย กมาแว โซ ทาย นา ปแว ดรักา้ห์ โฮย 
คุอาร ||๒๓||  ซภันา รากาน ํเวจ็ โซ ปะลา ป่าอี เยต็ วสัเซอา มนั อาย  ||  ราก นาด ซภั สจั แฮ กีมตั กฮี นา ยาย ||  
ราแก นาแด บา้ห์รา อินี หุกมั นา บูเฉ่อา ยาย ||  นานกั หุกแม บูแฉ่ ตินา ราส โฮย สตัคุร เต โซ่ฉ่ี ปาย ||  ซภั กิช เตส็ 
เต โฮยอา เยว็ ติแซ ดี รยาย ||๒๔||    
     
 สตัคุร เวจ็ อมัฤต นาม แฮ อมัฤต กะแฮ กะฮาย ||  คุรมะตี นาม นิรมะโล นิรมลั นาม ติอ๋าย ||  อมัฤต บาณี ตตั แฮ 
คุรมุข วสัแซ มนั อาย  ||  ฮิรแด กมลั ปัรกาเซอา โยตี โยต มิลาย ||  นานกั สตัคุร เตน็ โก เมเลโอน ยนิ ตุ๋ร มสัตกั 
ปาก ลิคาย ||๒๕||  อนัดรั ติสนา อคั แฮ มนัมุค ปุค นา ยาย ||  โม่ห์ กทุาํบฺ ซภั กรู แฮ กรู รเฮอา ลปัทาย ||  อนัเดน็ 
จินตา จินตฺแว จินตา บะถ่า ยาย ||  ยาํมณั มรัณ นา จุกไก ห่อแม กะรัม กมาย ||  คุร ซรัณาอี อุบแร นานกั เลย ฉะดาเอ 
||๒๖||  สตัคุร ปุรัค ฮรั ติอ๋ายดา สตัซงัคตั สตัคุร ป๋าย ||  สตัซงัคตั สตัคุร เซวเด ฮรั เมเล คุร เมลาย ||  เอห์้ ป่อยลั ยกตั 
ซนัซาร แฮ คุร โบฮิท นาม ตราย ||  คุรซิกคี ป่าณา มนัเนอา คุร ปูรา ปารฺ ลงัฆาย ||  คุรซิกคาน ํกี ฮรั ตู๋ร เดห์้ ฮมั ปาปี 
ป๋ี กตั ปานเํฮ ||  ตุ๋ร มสัตกั ฮรั ปรัภ ลิเคอา คุร นานกั มิเลอา อาย  ||  ยมักนักรั มาร บิดาริอนั ฮรั ดรักา้ห์ เลย ฉะดาย ||  
คุรซิกคา โน ซาบาส แฮ ฮรั ตุธา เมล มิลาย ||๒๗||  คุร ปูแร ฮรั นาม ดิรายอา เยน็ วโิจห์ ปะรัม จุกายอา ||  ราม นาม 
ฮรั กีรัต กาย กรั จานณั มกั เดคายอา ||  ห่อแม มาร เอก เลว็ ลากี อนัตรั นาม วซายอา ||  คุรมะตี ยมั โยห์่ นา สะแก  
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สจัแจ นาย สมายอา ||  ซภั อาเป   อาป วรัแต กรัตา โย ป่าแว โซ นาย ลายอา ||  ยนั นานกั เนา เลย ตาน ํยแีว เบน็ 
นาแว คิน มรั ยายอา ||๒๘||  มนั อนัตรั ห่อแม โรค ปะหรํา ปู่ เล ห่อแม ซากตั ดุรยะนา ||  นานกั โรค กวาย เมล็ 
สตัคุร ซาถู่   สจัยะณา ||๒๙||  คุรมะตี ฮรั ฮรั โบเล ||  ฮรั เปรม กะซาอี ดินสั ราต ฮรั รัตตี ฮรั รังค ์โจเล ||  ฮรั แยซา 
ปุรัค นา ลภัอี ซภั เดเคอา ยกตั แม โทเล ||  คุร สัตคุร นาม ดิรายอา มนั อนตั นา กาฮู โดเล ||  ยนั นานกั ฮรั กา ดาส 
แฮ คุร สัตคุร เก กุล โกเล ||๓o||     
     
 ศโลก แม่ห์ลา ๕         เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||    
 รัตเต เซอี เย มุค นา โมรันห์ ยนีิห์ สิญาตา ซาอี ||  จรั จรั เปาวเ์ด กะเจ บิรฮี ยนิาห์ การ นา อาอี  ||๑||  ตะณี วฮิูณา 
ปาท ปะทมับรั ป่าฮี เซตี ยาเล ||  ตู่รี เวจ็ ลุดนัทฺรี โซฮาน ํนานกั แต แซ่ห์ นาเล ||๒||  คุร แก สบดั อราถ่ีแอ นาม รังค ์
แบราก ||  ยเีต ปันจฺ แบราอีอา นานกั สพลั มารู เอห์้ ราก ||๓||  ยาน ํมูน ํเอก็ ตา ลคั ตอ ยตีิ ปินเณ ดรั กิตเร ||  บามณั 
บิรทา เกยโอ ยะนมั เยน็ กีโต โซ วสิเร ||๔||  โซรัธ โซ รัส ปียแีอ กบัฮู นา พีกา โฮย ||  นานกั ราม นาม กนุ กาอีแอห์ 
ดรักา้ห์ นิรมลั โซย ||๕||  โย ปรัภ รัคเค อาป เตน็ โกย นา มารัย ||  อนัดรั นาม นิถาน สดา คุณ ซารัย ||  เอกา เทก 
อะกมั มนั ตนั ปรัภ ต่ารัย ||  ลกา รังค ์อปารฺ โก นา อุตารีอ ์||  คุรมุข ฮรั คุณ กาย แซ่ฮจัยฺ ซุค ซารัย ||  นานกั นาม 
นิถาน ริแด อุร ฮารัย ||๖||  กเร โซ จงักา มาน โดยอี กะณตั ล่าเฮ ||  อปัณี นะดรั นิฮาล อาเป   แล่ห์ ลาย ||  ยนั เดโฮ 
มตี อุปเดส วโิจห์ ปะรัม ยาย ||  โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค โซอี ซภั กมาย ||  ซภั กชั เตส็ แด วสั ดูย ีน่าเฮ ยาย ||  นานกั ซุค 
อนดั เป๋ย ปรัภ กี มนั รยาย ||๗||  คุร ปูรา ยนิ ซิมเรอา เซอี เป๋ย นิฮาล ||  นานกั นาม อราถฺณา การัจ อาแว   ราส ||๘||  
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ปาปี กะรัม กมาวเด กรัเด ฮาเอ ฮาย ||  นานกั เยว็ มะทนั มาถ่าณีอา เตว็ มทัเท ตรัม ราย ||๙||  นาม ติอ๋าเอน็ ซายฺนา  
ยนมั ปะดารัท ยตี ||  นานกั ตะรัม แอเซ จะแวห์ กีโต ปะหวนั ปุนีต ||๑o||  คุภะรี กทุาย มิธธี กะลณั กมุนัตรีอา ||  
นานกั เซอี อุบเร ยนิา ปาก มท่าเฮ ||๑๑||  สุตเร ซุคี สะวนัห์ โย รัตเต แซ่ห์ อาปแณ    ||  เปรม วโิช่ฮา ตะณี โซ อะเธ่ 
แป้ฮรั ละวนัห์ ||๑๒||  สุตเร อซงัคฺ มายอา จู่ธี การฺเณ ||  นานกั เซ ยากนัห์ เย รัสนา นาม อุจารฺเณ ||๑๓||  มริก ติสนา 
เปค ปุลเณ วเุธ นะกรั กนัถรับ ||  ยนีิ สัจ อราเถ่อา นานกั มนั ตนั พบั ||๑๔||  ปะติต อุถ่ารัณ  ปารบรัมห์ ซมัรัท ปุรัค 
อปารฺ ||    
     
 ยแิซห์ อุถ่าเร  นานกา โซ ซิมเร ศิรยณัฮารฺ ||๑๕||  ดูย ีโฉด กวุาทรี อิกสั โซ จิต ลาย ||  ดูแย ป่าว ีนานกา แวฮ่ณั 
ลุรันห์ดะรี ยาย ||๑๖||  เตหทัเร บายาร ซอดา กะรัน วณัยาเรอา ||  สัจ วครั ยนีิ ลเดอา เซ สจัเร ปาซารฺ ||๑๗||  ปันทา 
เปรม นา ยาใณ ปู่ ลี พิแร กวาร ||  นานกั ฮรั บิสราย แก ปอเด นรัก อนัเถ่อาร ||๑๘||  มายอา มโน่ห์ นา วสีแร มานแํก 
ดมัมาน ํดมั ||  โซ ปรัภ จิต นา อาวยั นานกั นฮี กะรัม ||๑๙||  ติจรั มูล นา ทุรีโด ยจิรั อาป กริปาล ||  สบดั อคุท บาบา 
นานกา ค่าเฮ ครัจ ตัน๋ มาล ||๒o||  คมัภฺ วกิานดํะเร เย ลฮาน ํก๋ินนา ซาว ีโตลฺ ||  ตนั ยรานอีํ อาปแณ    ลฮาน ํโซ 
สะยณั โทล ||๒๑||  สะยณั สจัจา ปาตซ่าห์ ศิร ซาฮาน ํ แด ซ่าห์ ||  ยสิ ปาส แบห์้เธอา โซ่ฮีแอ ซภันา ดา เวซ่าห์ 
||๒๒||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
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 ศโลก แม่ห์ลา ๙ ||  กนุ โคบินดฺ กายโอ นฮี ยนมั อการัท กีน ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ปัจยฺ มนา เยห์่ เบถ็ ยลั โก มีน ||๑||  
บิเคอนั เซ็ว กาเฮ รเจโอ นิมคั นา โฮเอ อุดาส ||  กโฮ่ นานกั ปัจยฺ ฮรั มนา ปแร นา ยมั กี พาส ||๒||  ตรันาโป เอว็ ฮี 
เกยโอ ลีโอ ยรา ตนั ยตี ||  กโฮ่ นานกั ปัจยฺ ฮรั มนา ออตถฺ ยาต แฮ บีต ||๓||  บิรัถ เป่ยโอ ซู่แฉ่ นฮี กาล ปฮูเจโอ อาน     
||  กโฮ่ นานกั นรั บาวเร เกว็ นา ปะแย ปักหวาน ||๔||  ตัน๋ ดารา ซมัปัต สกลั เยน็ อปันี     กรั มาน ||  เอน็ แม กชั 
ซงักี นฮี นานกั ซาจี ยาน ||๕||  ปะติต อุถ่ารัน แป๋ หะรัน ฮรั อนาท เก นาท ||  กโฮ่ นานกั เตห์้ ยานีแอ สดา บสัตฺ ตุม 
ซาท ||๖||  ตนั ตัน๋ เยห์่ โต โก ดีโอ ตาน ํเซ็ว เน่ห์ นา กีน ||  กโฮ่ นานกั นรั บาวเร อบั เกว็ โดลตั ดีน ||๗||  ตนั ตัน๋ 
ซมัแป ซุค ดีโอ อรั เยห์่ นีเก ต๋าม ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา ซิมรัต   กาเฮ นา ราม ||๘||  ซภั ซุค ดาตา ราม แฮ ดูซรั 
น่าฮิน โกย ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา เตห์้ ซิมรัต   กตั โฮย ||๙||    
     
 เยห์่ ซิมรัต   กตั ปาอีแอ เตห์้ ปัจยฺ เร แต มีต ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา ออตถฺ กะทตั แฮ นีต ||๑o||  ปานจฺํ ตตั โก ตนั 
รเจโอ ยาโนห์ จตุร สุยาน ||  เยห์่ เต อุปเยโอ นานกา ลีน ตา้เฮ แม มาน ||๑๑||  กทั กทั แม ฮรั ย ูบแซ ซนัตนั กะเฮโอ 
ปุการ ||  กโฮ่ นานกั เตห์้ ปัจยฺ มนา ป๋อ เน็ถ อุตแรห์ ปารฺ ||๑๒||  ซุค ดุค เยห์่ ปัรแซ นฮี โลภ โม่ห์ อภิมาน ||  กโฮ่ 
นานกั ซุน เร มนา โซ มูรัต ปักหวาน ||๑๓||  อุสตตั นินเดอา น่าเฮ เยห์่ กนัจนั โล่ห์ สะมาน ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร 
มนา มุกตั ตา้เฮ แต ยาน ||๑๔||  ฮรัค โศก ยา แก นฮี แบรี มีต สะมาน ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา มุกตั ตา้เฮ แต ยาน 
||๑๕||  แป๋ กาฮู โก เดต แน่ห์ แน่ห์ แป๋ มานตั อาน ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา กิอานี ตา้เฮ บคาน ||๑๖||  เยห์่ บิเคอา 
สกัลี ตะย ีลีโอ เป๋ค แบราก ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา เตห์้ นรั มาแท ปาก ||๑๗||  เยห์่ มายอา มมัตา ตะย ีซภั เต 
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เป่ยโอ อุดาส ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา เตห์้ กทั บรัมห์ นิวาส ||๑๘||  เยห์่ ปรานี ห่อแม ตะย ีกรัตา ราม ปะชาน ||  
กโฮ่ นานกั โวห์่ มุกตั นรั เอห์้  มนั ซาจี มาน ||๑๙||  แป๋ นาซนั ดุระมตั หะรัน กลั แม ฮรั โก นาม ||  เน็ส เดน็ โย 
นานกั ปะแย สพลั โฮเอ เตห์้ กาม ||๒o||  เยห์่บา กนุ โคบินดฺ ปะโยห์่ กะรัน สุโนห์ ฮรั นาม ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร 
มนา ปะแร่ห์ นา ยมั แก ต๋าม ||๒๑||  โย ปรานี มมัตา ตะแย โลภ โม่ห์ อหงัการ ||  กโฮ่ นานกั อาปัน ตแร ออรัน เลต 
อุถาร ||๒๒||  เยว็ สุปนา อรั เปคนา แอเซ ญกั โก ยาน ||  เอน็ แม กชั ซาโจ นฮี นานกั เบน็ ปักหวาน ||๒๓||  เน็ส 
เดน็ มายอา การฺเน ปรานี โดลตั นีต ||  โกทนั แม นานกั โกอู นาราเอน็ เยห์่ จีต ||๒๔||  แยเซ ยลั เต บุทบุดา อุปแย 
บินแซ นีต ||  ญกั รัจนา แตเซ รัจจี กโฮ่ นานกั ซุน มีต ||๒๕||  ปรานี กะชู นา เจใต มดั มายอา แก อั้นถฺ ||  กโฮ่ 
นานกั เบน็ ฮรั ปะยนั ปะรัต ตา้เฮ ยมั พนัถฺ ||๒๖||  โย ซุค โก จา้แฮ สดา สรัน ราม กี เล่ห์ ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา 
ดุระลบัภ ์มานุค เดห์้ ||๒๗||  มายอา การัน ต่าวฮี มูรัค โลก อะยาน ||  กโฮ่ นานกั เบน็ ฮรั ปะยนั บิรทา ยนมั สิราน 
||๒๘||  โย ปรานี เน็ส เดน็ ปะแย รูป ราม เตห์้ ยาน ||    
 ฮรั ยนั ฮรั อนัตรั นฮี นานกั ซาจี มาน ||๒๙||  มนั มายอา แม พตัถฺ รเฮโอ บิสเรโอ โคบินดฺ นาม ||  กโฮ่ นานกั เบน็ 
ฮรั ปะยนั ยวีนั กอเน กาม ||๓o||  ปรานี ราม นา เจใต มดั มายอา แก อั้นถฺ ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ปะยนั เบน็ ปะรัต ตา้เฮ 
ยมั พนัถฺ ||๓๑||  ซุค แม บโฮ่ ซงักี เป๋ย ดุค แม ซงัค ์นา โกย ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ปัจยฺ มนา อนัตฺ สฮาอี  โฮย ||๓๒||  
ยนมั ยนมั ป่ัรมตั พิเรโอ มิเทโอ นา ยมั โก ตราส ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ปัจยฺ มนา นิรแภ ปาแวห์ บาส ||๓๓||  ยตนั บฮุต 
แม กรั รเฮโอ มิเทโอ นา มนั โก มาน ||  ดุระมตั เซ็ว นานกั พตัเถ่โอ ราค เล่โฮ ปักหวาน ||๓๔||  บาล ยอุานี อรั บิรัถ 
พนุ ตีน อวสัทา ยาน ||  กโฮ่ นานกั ฮรั ปะยนั เบน็ บิรทา ซภั ฮี มาน ||๓๕||  กรัโณ หุโต โซ นา กีโอ ปะเรโอ โลภ 
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แก พนัถฺ ||  นานกั สะเมโอ รัม เกยโอ อบั เกว็ โรวตั อั้นถฺ ||๓๖||  มนั มายอา แม รัม รเฮโอ นิกสัตฺ น่าฮิน มีต ||  
นานกั มูรัต จิตรึ เยว็ ชาดิต น่าฮิน ปีต ||๓๗||  นรั จา้หตั กชั ออร ออแร กี ออแร ไป๋ ||  จิตวตั รเฮโอ ธะกอร นานกั 
พาซี กลั ปะรี ||๓๘||  ยตนั บฮตั ซุค เก กีเอ ดุค โก กีโอ นา โกย ||  กโฮ่ นานกั ซุน เร มนา ฮรั ป่าแว โซ โฮย ||๓๙||  
ยกตั ปิข่ารี พิรัต แฮ ซภั โก ดาตา ราม ||  กโฮ่ นานกั มนั ซิมมรั เตห์้ ปูรัน โฮแวห์่ กาม ||๔o||  จู่แธ มาน กฮ่า กแร 
ญกั สุปเน เยว็ ยาน ||  เอน็ แม กชั เตโร นฮี นานกั กะเฮโอ บคาน ||๔๑||  กรับ กรัต แฮ เดห์้ โก บินแซ ชิน แม มีต ||  
เยห์่ ปรานี ฮรั ยสั กะเฮโอ นานกั เตห์้ ญกั ยตี ||๔๒||  เยห์่ กทั ซิมรัน ราม โก โซ นรั มุกตา ยาน ||  เตห์้ นรั ฮรั อนัตรั 
นฮี นานกั ซาจี มาน ||๔๓||  เอก ปะกตั ปักหวาน เยห์่ ปรานี แก น่าเฮ มนั ||  แยเซ ซูกรั สุอาน  นานกั มาโน ตา้เฮ ตนั 
||๔๔||  สุอามี โก กแร่ห์ เยว็ สดา สุอาน  ตะยตั นฮี เน็ต ||  นานกั เอห์้  เบถ็ ฮรั ปะโย เอก็ มนั โฮย เอก็ จิต ||๔๕||  
ตีรัท บะรัต อรั ทาน กรั มนั แม ตะแร กมุาน ||  นานกั เน่ห์พลั ยาต เตห์้ เยว็ กนุจรั อิสนาน ||๔๖||  ศิร กมัเปโอ ปัก 
ดกัมะเก แนน โยต เต ฮีน ||  กโฮ่ นานกั เอห์้  เบถ็ ไป๋ ตอู นา ฮรั รัส ลีน ||๔๗||    
     
 นิจยฺ กรั เดเคโอ ยกตั แม โก กาฮู โก น่าเฮ ||  นานกั เทร็ ฮรั ปะกตั แฮ เตห์้ ราโค มนั ม่าเฮ ||๔๘||  ญกั รัจนา ซภั จู่ธ 
แฮ ยาน เล่โฮ เร มีต ||  แกห์้ นานกั เทร็ นา รแฮ่ เยว็ บาลู กี ปีต ||๔๙||  ราม เกยโอ ราวนั เกยโอ ยา โก บโฮ่ ปัรวาร ||  
กโฮ่ นานกั เทร็ กชั นฮี สุปเน เยว็ ซนัซาร ||๕o||  จินตา ตา กี กียแีอ โย อนัโห่นี   โฮย ||  เอห์้ มารัก ซนัซาร โก 
นานกั เทร็ นฮี โกย ||๕๑||  โย อุปเยโอ โซ บินสั แฮ ปะโร อาจยฺ  แก กาล ||  นานกั ฮรั กนุ กาย เล ชาด สกลั ยนัยาล 
||๕๒||  โดหะรา ||  บลั ฉุทเกโอ บนัถัน่ ปะเร กะชู นา โหต อุปาย ||  กโฮ่ นานกั อบั โอท ฮรั กจัยฺ เยว็ โฮโอ สฮาย 
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||๕๓||  บลั โฮอา บนัถัน่ ฉุเท ซภั กิช โหต อุปาย ||  นานกั ซภั กิช ตุมแร หาท แม ตุม ฮี โหต สฮาย ||๕๔||  ซงัค ์สคา 
ซภั ตจัยฺ เกย โกอู นา นิบเฮโอ ซาท ||  กโฮ่ นานกั เอห์้  บิปัต แม เทก เอก รฆุนาท ||๕๕||  นาม รเฮโอ ซาถู่   รเฮโอ 
รเฮโอ คุร โคบินดฺ ||  กโฮ่ นานกั เอห์้  ยกตั แม กิน ยปัเปโอ คุร มนัตฺ ||๕๖||  ราม นาม อุร แม กเฮโอ ยา แก ซมั  นฮี 
โกย ||  เยห์่ ซิมรัต   ซนักทั มิแท ดะรัส ตุห่าโร โฮย ||๕๗||๑||     
 มุนดาวณี แม่ห์ลา ๕ ||    
 ทาล เวจ็ เตน็ วสัตู ปอีโอ สตั ซนัโตค วจีาโร ||  อมัฤต นาม ธากรุ กา ปัยโอ ยสิ กา ซะภสั อถ่าโร ||  เย โก คาแว เย 
โก ปุ่นแจ เตส็ กา โฮย อุถ่าโร ||  เอห์้ วสัตฺ ตะย ีแน่ห์ ยาอี เน็ต เน็ต รัค อุร ต่าโร ||  ตมั ซนัซาร จรัน ลกั ตรีแอ ซภั 
นานกั บรัมห์ ปซาโร ||๑||  ศโลก แม่ห์ลา ๕ ||  เตรา กีตา ยาโต น่าฮี แมโน โยก กีโตอี ||  แม นิรกุณนิอาเร โก คุณ 
น่าฮี อาเป   ตะรัส ปัยโออี ||  ตะรัส ปัยอา เม่ห์รามตั โฮอี สตัคุร สะยณั มิเลอา ||  นานกั นาม มิแล ตาน ํยวีาน ํตนั 
มนั ทีแว ฮเรอา ||๑||     
 เอก โองการ สตัคุร ประสาด ||    
 ราก มาลา ||  ราก เอก ซงัค ์ปันจฺ บรังกนั ||  ซงัค ์อลาแปห์ อาโธ นนัดนั ||  ประทมั ราก แป่โร แว กรัฮี ||    
ปันจฺ รากนี ซงัค ์อุจระฮี ||  ประทมั แป่ระว ีบิลาวลี ||  ปุนเนอากี กาแวห์่ บงักลี ||  ปุน อสัเลคี กี ไป๋ บารี ||  เอ แป่โร 
กี ปาโจ นารี ||  ปันจมั ฮรัค ดิสเค สุนาแวห์ ||  บงักาลมั มตัถฺ มาเถาว ์กาแวห์่ ||๑||  ลลตั บิลาวลั กาวฮี อปันี     อปันี     
ป๋านตฺ ||  อสัทฺ ปุตรึ แป่เราว ์เก กาแวห์่ กาเอน็ ปาตรึ ||๑||  ดุตีอา มาลฺกอสกั อาลาแป้ห์ ||  ซงัค ์รากนี ปาโจ ทาแปห์ ||  
โกดกะรี อรั เดวกนัถ่ารี ||  กนัถ่ารี ซีหุตี    อุจารี ||  ตะนาสรี เอ ปาโจ กาอี ||  มาล ราก กอซกั ซงัค ์ลาอี ||  มารู 
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มสัตฺองัค ์เมวารา ||  ประบลัจนัดฺ กอซกั อุผารา ||  คอคทั ออ ป่อรานดั กาเอ ||  อสัทฺ มาลฺกอสกั ซงัค ์ลาเอ ||๑||  ปุน 
อายโอ ฮินโดลฺ ปันจฺ นารฺ ซงัค ์อสัทฺ สุต ||  อุแธ่ห์ ตาน กะโลล กาเอน็ ตารฺ มิลาวฮี ||๑||  เตลงักี เดวกรี อาอี  ||  บซนัตี 
ซนัดูร โซฮาอี ||  สรัส อะฮีรี แล ป่ารยา ||  ซงัค ์ลาอี ปานโํจ อารยา ||  สุรมานนัดฺ ป่าสกรั อาเอ ||  จนัดรึบิมบฺ 
มงัคะลนั โซฮาเอ ||  สรัสบาน ออ อา้ห์  บิโนดา ||  กาแวห์่ สรัส บซนัตฺ กโมดา ||  อสัทฺ ปุตรึ แม กะเฮ สวารี  ||  ปุน 
อาอี  ดีปัก กี บารี ||๑||  กะเชลี ปัทมนัยฺรี โทดี กฮี อลาป ||  กาโมดี ออ กยูรี ซงัค ์ดีปัก เก ทาป ||๑||  กาลงักา กนุตลั 
ออ รามา ||  กมลักซุมั จมัปัก เก นามา ||  กอรา ออ กานรา กะเลอานา ||  อสัทฺ ปุตรึ ดีปัก เก ยานา ||๑||  ซภั เมล็ 
ศิรีราก แว กาแวห์่ ||  ปานโํจ ซงัค ์บรังกนั ลาแวห์่ ||  แบรารี กรันาที ตะรี ||  เการี กาแวห์่ อาซาวรี ||  เตห์้ ปาแช 
ซ่ินถะว ีอลาปี ||  ศิรีราก เซ็ว ปานโํจ ทาปี ||๑||  ซาลู ซารัค ซากรา ออร โกด กมัภีร ||  อสัทฺ ปุตรึ ศิรีราก  เก กนุดฺ 
กมุภฺ ฮมีร ||๑||  คสัทมั เมฆ ราก แว กาแวห์่ ||  ปานโํจ ซงัค ์บรังกนั ลาแวห์่ ||  โซรัธ โกด มลารี ตุนี ||  ปุน กาแวห์่ 
อาซา กนุ กนีุ ||  อูแจ ซุรฺ ซูโฮ ปุน กีนี ||  เมฆ ราก เซ็ว ปานโํจ จีนี ||๑||  แบราถรั กจัถรั เกดารา ||  ยบัลีถรั นทั ออ 
ยลัถ่ารา ||  ปุน กาแวห์่ ซงักรั ออ เซอามา ||  เมฆ ราก ปุตรัน เก นามา ||๑||  คสัทฺ ราก อุน  กาเอ ซงัค ์รากนี ตีส ||  
ซภัแภ ปุตรึ รากนั เก อะธาราห์ ดสั บีส ||๑||๑||   


