เอก โองการ สั ต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล
มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
|| ยัป ||
อาด สัจ ยุกาด สัจ || แฮ ปี๋ สัจ นานัก โฮซี ปี๋ สัจ ||๑||
โซแจ โซจ นา โฮวัย เย โซจี ลัค วาร || จุแป จุป นา โฮวัย เย ลาย รฮ่า เล็ว ตารฺ || ปุเคอา ปุค นา อุตรี เย บันนา
ปุรีอา ป๋ ารฺ || แซ่ฮสั เซอาณปา ลัค โฮเอ ตา เอ็ก นา จัลแล นาล || เก็ว สเจอารา โฮอีแอ เก็ว กูแร ตุแท ปาล || หุ กมั
รยาอี จัลณา นานัก ลิเคอา นาล ||๑|| หุกมี โฮวัน อาการฺ หุกมั นา กะเฮอา ยาอี || หุกมี โฮวัน ญีอ์ หุ กมั มิแล
วเดอาอี || หุกมี อุตมั นีจ หุกมั เล็ค ดุค ซุค ปาอีแอห์ || อิกนา หุกมี บัคศีส เอ็ก หุกมี สดา ปะหว่าอีแอห์ || หุกแม
อันดัร ซัภ โก บ้าฮัร หุกมั นา โกย || นานัก 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 วิเดอา วิคมั วีจาร || กาแว โก ซาจยฺ
กเร ตัน เค่ห์ || กาแว โก ญีอ์ แล เพ็ร เด้ห์ || กาแว โก ยาแป ดิแซ ดูรฺ ||
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กาแว โก เวแค ฮาดฺ รา ฮดูร || กัทนา กะที นา อาแว โตท || กัท กัท กะที โกที โกท โกท || เดดา เด แลเด ทัก ป้ าเฮ
|| ยุกา ยุกนั ตัร คาฮี ค่าเฮ || หุกมี หุ กมั จลาเอ ร่ าห์ || นานัก วิกแซ เวปั รว่าห์ ||๓|| ซาจา ซาฮิบ สาจ นาย ป่ าเคอา
เป๋ า อปารฺ || อาแค่ห์ มังแกห์ เด้ห์ เด้ห์ ดาต กเร ดาตาร || เพร เก อะแก รคีแอ เย็ต ดิแซ ดัรบาร || มุฮอ เก โบลัณ
โบลีแอ เย็ต ซุณ ตะเร เปอาร || อัมฤต เวลา สัจ เนา วเดอาอี วีจาร || กัรมี อาแว กัปรา นัดรี โมค ดุอาร || นานัก
เอแว ยาณี แอ ซัภ อาเป สเจอาร ||๔|| ทาเปอา นา ยาย กีตา นา โฮย || อาเป อาป นิรันยัน โซย || เย็น เซเวอา เต็น
ปายอา มาน || นานัก กาวีแอ คุณี นิถาน || กาวีแอ สุ ณีแอ มัน รคีแอ เป๋ า || ดุค ปั รฮัร ซุค กัร๋ แล ยาย || คุรมุข นาดัง
คุรมุข เวดัง คุรมุข รเฮอา สมาอี || คุร อีซรั คุร โกรัค บรัมมา คุร ปารฺ บตี มาอี || เย ฮอ ยาณา อาคา น่าฮี แก้ห์ณา
กะทัน นา ยาอี || คุรา เอ็ก เด้ห์ บุฉ่าอี || ซัภนา ยีอา กา เอ็ก ดาตา โซ แม วิซรั นา ยาอี ||๕|| ตีรัท นาวา เย เต็ส ป่ าวา
เว็ณ ป่ าเณ เก นาย กรี || เยตี สิ รัธ อุปาอี เวคา เว็ณ กัรมา เก มิแล ลอี || มัต เว็จ รตัน ยวาฮัร มาเณ็ก เย เอ็ก คุร กี
ซิกข์ สุ ณี || คุรา เอ็ก เด้ห์ บุฉ่าอี || ซัภนา ยีอา กา เอ็ก ดาตา โซ แม วิซรั นา ยาอี ||๖|| เย ยุก จาเร อารยา โฮรฺ ดะซูณี
โฮย || นวา คันดา เว็จ ยาณี แอ นาล จัลแล ซัภ โกย || จังกา เนา รคาย แก ยัส กีรัต ญัก เลย์ || เย เต็ส นะดัร นา อาวัย
ตา วาต นา ปุแช เก || กีทา อันดัร กีท กัร โดซี โดส ตะเร || นานัก นิรกุณ คุณ กเร คุณวันเตอา คุณ เด || เต้ฮา โกย
นา ซุใฉ่ เย เต็ส คุณ โกย กเร ||๗|| สุ เณแอ เซ็ถ ปี ร ซุรฺ นาท || สุ เณแอ ตะรัต ตะวัล อากาซ || สุ เณแอ ดีป โลอ์
ปาตาล || สุ เณแอ โป้ ห์ นา สะแก กาล || นานัก ปักตา สดา วิกาซ || สุ เณแอ ดูค ปาป กา นาซ ||๘|| สุ เณแอ อีซรั
บรัมมา เอ็นดฺ || สุ เณแอ มุค ซาล่าฮัณ มันดฺ || สุ เณแอ โยก ยุกตั ตัน เปด || สุ เณแอ ซาสตึ ซิ มรัต เวด || นานัก ปั กตา
สดา วิกาซ || สุ เณแอ ดูค ปาป กา นาซ ||
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๙|| สุ เณแอ สัต ซันโตค กิอาน || สุ เณแอ อัธสัธ กา อิสนาน || สุ เณแอ ปั ร ปั ร ปาแวห์ มาน || สุ เณแอ ลาแก แซ่ฮจั ยฺ
คิอ๋าน || นานัก ปักตา สดา วิกาซ || สุ เณแอ ดูค ปาป กา นาซ ||๑o|| สุ เณแอ สะรา คุณา เก ก้าห์ || สุ เณแอ เซค ปี ร
ปาตซ่าห์ || สุ เณแอ อันเถ่ ปาแวห์ ร่ าห์ || สุ เณแอ หาท โฮแว อัสค่าห์ || นานัก ปั กตา สดา วิกาซ || สุ เณแอ ดูค ปาป
กา นาซ ||๑๑|| มันเน กี กัต กฮี นา ยาย || เย โก กะแฮ ปิ แช ปัชตาย || กากัด กะลัม นา ลิคณั ฮาร || มันเน กา แบ้ห์
กะรัน วีจาร || แอซา นาม นิรันยัน โฮย || เย โก มัน ยาแณ มัน โกย ||๑๒|| มันแน สุ รัต โฮแว มัน บุตถฺ || มันแน
สกัล ปะหวัณ กี ซุถ || มันแน โม่ห์ โจทา นา คาย || มันแน ยัม แก ซาท นา ยาย || แอซา นาม นิรันยัน โฮย || เย
โก มัน ยาแณ มัน โกย ||๑๓|| มันแน มารัก ธาก นา ปาย || มันแน ปัต เซ็ว ปั รกัท ยาย || มันแน มัก นา จัลแล ปั นทฺ ||
มันแน ตะรัม เซตี ซันบันถฺ || แอซา นาม นิรันยัน โฮย || เย โก มัน ยาแณ มัน โกย ||๑๔|| มันแน ปาแวห์ โมค
ดุอาร || มันแน ปั รวาแร ซาถารฺ || มันแน ตแร ตาเร คุร ซิ กข์ || มันแน นานัก ปะแว่ห์ นา ปิ ค || แอซา นาม
นิรันยัน โฮย || เย โก มัน ยาแณ มัน โกย ||๑๕|| ปั นจฺ ปั รวาณ ปั นจฺ ปั รถาน || ปั นเจ ปาแวห์ ดัรก้าห์ มาน || ปั นเจ
โซ่แฮ ดัร รายาน || ปันจา กา คุร เอก คิอ๋าน || เย โก กะแฮ กแร วีจาร || กัรเต แก กัรแณ น่าฮี สุ มาร || ต๋ อล ตะรัม
ดัยอา กา ปูต || ซันโตค ทาป รเคอา เย็น ซูต || เย โก บุแฉ่ โฮแว สเจอาร || เต่าแล อุปัร เกตา ป๋ ารฺ || ตัร่ ตี โฮรฺ ปแร
โฮรฺ โฮรฺ || เต็ส เต ป๋ ารฺ ตแล กวัณ โยรฺ || ญีอ์ ยาต รังกา เก นาว || ซัภนา ลิเคอา วุรี กลาม || เอ้ห์ เลคา เล็ค ยาแณ
โกย || เลคา ลิเคอา เกตา โฮย || เกตา ตาณ สุ อาเลโฮ รู ป || เกตี ดาต ยาแณ กอณ กูต || กีตา ปเซา เอโก กเวา || เต็ส
เต โฮเอ ลัค ดรี เอา || กุดรัต กวัณ กฮ่า วีจาร || วาเรอา นา ยาวา เอก วาร || โย ตุตถฺ ป่ าแว ซาอี ปะลี การ || ตู สดา
สลามัต นิรังการ ||๑๖|| อซังคฺ ยัป อซังคฺ เป๋ า || อซังคฺ ปูญา อซังคฺ ตัป เตา || อซังคฺ ครันถ์ มุค เวด ปาธ || อซังคฺ โยก
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มัน รแฮ่ อุดาส || อซังคฺ ปะกัต คุณ กิอาน วีจาร || อซังคฺ สตี อซังคฺ ดาตาร || อซังคฺ ซูร โม่ห์ ปั ค ซาร || อซังคฺ
โมน เล็ว ลาย ตารฺ || กุดรัต กวัณ กฮ่า วีจาร || วาเรอา นา ยาวา เอก วาร || โย ตุตถฺ ป่ าแว ซาอี ปะลี การ || ตู สดา
สลามัต นิรังการ ||๑๗|| อซังคฺ มูรัค อั้นถฺ โก๋ ร || อซังคฺ โจร ฮรามโครฺ || อซังคฺ อมัร กัร ย่าเฮ โยรฺ || อซังคฺ กัลวัด
หะเตอา กมาเฮ || อซังคฺ ปาปี ปาป กัร ย่าเฮ || อซังคฺ กูริอาร กูเร พิร่าเฮ || อซังคฺ มเลช มัล ปั ค ค่าเฮ || อซังคฺ นินดัก
ศิร กแร่ ห์ ป๋ ารฺ || นานัก นีจ กะแฮ วีจาร || วาเรอา นา ยาวา เอก วาร || โย ตุตถฺ ป่ าแว ซาอี ปะลี การ || ตู สดา
สลามัต นิรังการ ||๑๘|| อซังคฺ นาว อซังคฺ ทาว || อะกัม อะกัม อซังคฺ โลอ์ || อซังคฺ กแฮ่ ศิร ป๋ ารฺ โฮย || อัครี นาม
อัครี ซาล่าห์ || อัครี กิอาน กีต คุณ ก้าห์ || อัครี ลิคณั โบลัณ บาณ || อัครา ศิร ซันโญก วคาณ || เย็น เอ้ห์ ลิเค เต็ส
ศิร น่าเฮ || ยิว พุรมาเอ เต็ว เต็ว ป้ าเฮ || เยตา กีตา เตตา เนา || เว็ณ นาแว น่าฮี โก เทา || กุดรัต กวัณ กฮ่า วีจาร ||
วาเรอา นา ยาวา เอก วาร || โย ตุตถฺ ป่ าแว ซาอี ปะลี การ || ตู สดา สลามัต นิรังการ ||๑๙|| ปะรี แอ หัท แปรฺ ตัน เด้ห์
|| ปาณี โต่แต อุตรัส เค่ห์ || มูต ปะลีตี กะปัร โฮย || เด ซาบูณ ลอีแอ โอ้ห์ โต๋ ย || ปะรี แอ มัต ปาปา แก ซังค์ || โอ้ห์
โต่แป นาแว แก รังค์ || ปุนนี ปาปี อาคัณ น่าเฮ || กัร กัร กัรณา เล็ค แล ยาโฮ || อาเป บีจยฺ อาเป ฮี คาโฮ || นานัก
หุกมี อาโว่ห์ ยาโฮ ||๒o|| ตีรัท ตัป ดัยอา ดัต ดาน || เย โก ปาแว เต็ล กา มาน || สุ เณอา มันเนอา มัน กีตา เป๋ า ||
อันตัรกัต ตีรัท มัล เนา || ซัภ คุณ เตเร แม น่าฮี โกย || เว็ณ คุณ กีเต ปะกัต นา โฮย || สุ อสั ตฺ อาท บาณี บัรเมา || สัต
สุ หาณ สดา มัน เจา || กวัณ โซ เวลา วัคตฺ กวัณ กวัณ เท็ต กวัณ วาร || กวัณ เซ รุ ตี ม่าห์ กวัณ เย็ต โฮอา อาการฺ ||
เวล นา ปาอีอา ปันดฺ ตี เย โฮแว เลค ปุราณ || วัคตฺ นา ปายโอ กาดีอา เย ลิคนั เลค กุราณ || เท็ต วาร นา โยกี ยาแณ
รุ ต ม่าห์ นา โกอี || ยา กัรตา สิ ระธี โก ซาเย อาเป ยาแณ โซอี || เก็ว กัร อาคา เก็ว ซาล่าฮี เก็ว วัรนี เก็ว ยาณา ||
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นานัก อาคัณ ซัภ โก อาแค เอ็ก ดู เอ็ก เซอาณา || วัดดา ซาฮิบ วัดดี นาอี กีตา ยา กา โฮแว || นานัก เย โก อาปอ
ยาแณ อะแก เกยอา นา โซ่แฮ ||๒๑|| ปาตาลา ปาตาล ลัค อากาซา อากาซ || โอรัก โอรัก ป๋ าลฺ ทักเก เวด แก้ฮนั เอ็ก
วาต || แซ่ฮสั อะธาราห์ แก้ฮนั กะเตบา อัสลู เอ็ก ตาต || เลคา โฮย ตา ลิคีแอ เลแค โฮย วิณาส || นานัก วัดดา
อาคีแอ อาเป ยาแณ อาป ||๒๒|| ซาล่าฮี ซาล่าห์ เอตี สุ รัต นา ปาอีอา || นดีอา อแต ว่าห์ ปแว่ห์ สมุนดฺ นา
ยาณี แอห์ || สมุนดฺ ซ่าห์ สุ ลตาน กิระฮา เซตี มาล ตัน๋ || กีรี ตุล นา โฮวนี เย เต็ส มโน่ห์ นา วีสแร่ ห์ ||๒๓|| อันตฺ นา
ซิพตี แก้ฮณั นา อันตฺ || อันตฺ นา กัรแณ เดณ นา อันตฺ || อันตฺ นา เวคัณ สุ ณณ
ั นา อันตฺ || อันตฺ นา ยาแป เกอา มัน
มันตฺ || อันตฺ นา ยาแป กีตา อาการฺ || อันตฺ นา ยาแป ปาราวาร || อันตฺ การัณ เกเต บิลลาเฮ || ตา เก อันตฺ นา ปาเอ
ย่าเฮ || เอ้ห์ อันตฺ นา ยาแณ โกย || บฮุตา กะฮีแอ บฮุตา โฮย || วัดดา ซาฮิบ อูจา เทา || อูเจ อูปัร อูจา เนา || เอวัด
อูจา โฮแว โกย || เต็ส อูเจ โก ยาแณ โซย || เยวัด อาป ยาแณ อาป อาป || นานัก นัดรี กัรมี ดาต ||๒๔|| บฮุตา กะรัม
ลิเคอา นา ยาย || วัดดา ดาตา เต็ล นา ตะมาย || เกเต มังแกห์ โยตถฺ อปารฺ || เกเตอา กะณัต นฮี วีจาร || เกเต คัป
ตุทแทห์ เวการ || เกเต แล แล มุกรั ป้ าเฮ || เกเต มูรัค คาฮี ค่าเฮ || เกเตอา ดูค ปูค สัด มาร || เอ้ห์ เป๋ ดาต เตรี ดาตาร
|| บันดฺ คลาซี ป่ าแณ โฮย || โฮรฺ อาค นา สะแก โกย || เย โก คายโก อาคัณ ปาย || โอ้ห์ ยาแณ เยตีอา โม่ห์ คาย ||
อาเป ยาแณ อาเป เดย์ || อาแค่ห์ เซ เป๋ เกอี เกย์ || ยิส โน บัคเซ ซิ พตั ซาล่าห์ || นานัก ปาตซ่ าฮี ปาตซ่าห์ ||๒๕||
อมุล คุณ อมุล วาปาร || อมุล วาปารี เอ อมุล ปันด๋ าร || อมุล อาแว่ห์ อมุล แล ย่าเฮ || อมุล ป๋ าย อมุลา สะมาเฮ ||
อมุลฺ ตะรัม อมุลฺ ดีบาณ || อมุลฺ ตุล อมุลฺ ปัรวาณ || อมุลฺ บัคศีส อมุลฺ นีซาณ || อมุลฺ กะรัม อมุลฺ พุรมาณ || อมุโล
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อมุลฺ อาเคอา นา ยาย || อาค อาค รเฮ่ เล็ว ลาย || อาแค่ห์ เวด ปาธ ปุราณ || อาแค่ห์ ปเร กแร่ ห์ วเคอาณ || อาแค่ห์
บรัมเม อาแค่ห์ เอ็นดฺ ||
อาแค่ห์ โกปี แต โควินดฺ || อาแค่ห์ อีซรั อาแค่ห์ เซ็ถ || อาแค่ห์ เกเต กีเต บุตถฺ || อาแค่ห์ ดาเนาว์ อาแค่ห์ เดว ||
อาแค่ห์ ซุรฺ นัร มุน ยัน เซว || เกเต อาแค่ห์ อาคัณ ป้ าเฮ || เกเต แก้ห์ แก้ห์ อุธ อุธ ย่าเฮ || เอเต กีเต โฮรฺ กเร่ ห์ || ตา
อาค นา สแกห์ เกอี เกย์ || เยวัด ป่ าแว เตวัด โฮย || นานัก ยาแณ ซาจา โซย || เย โก อาแค โบลฺ วกิ าร || ตา ลิคีแอ ศิร
กาวารา กาวาร ||๒๖|| โซ ดัร เก้ฮา โซ กัร๋ เก้ฮา เย็ต แบ้ห์ สรับ สมาเล || วาเย นาด อเนก อซังคา เกเต วาวัณฮาเร ||
เกเต ราก ปะรี เซ็ว กะฮีอนั เกเต กาวัณฮาเร || กาแว่ห์ โต้ห์โน ปอณ ปาณี แบซันตัร กาแว รายา ตะรัม ดุอาเร ||
กาแว่ห์ จิต กุปัต เล็ค ยาแณห์ เล็ค เล็ค ตะรัม วีจาเร || กาแว่ห์ อีซรั บรัมมา เดวี โซ่ฮนั สดา สวาเร || กาแว่ห์ เอ็นดฺ
อิดาซัณ แบเธ เดวเตอา ดัร นาเล || กาแว่ห์ เซ็ถ สมาถี่ อันดัร กาวัน ซ่าถ วิจาเร || กาวัน ยตี สตี ซันโตคี กาแว่ห์ วีร
กราเร || กาวัน ปันดิต ปรัน รคีซรั ยุก ยุก เวดา นาเล || กาแว่ห์ โม่ห์ณีอา มัน โม่ฮนั สุ รกา มัช ปั ยอาเล || กาวัน รตัน
อุปาเอ เตเร อัธสัธ ตีรัท นาเล || กาแว่ห์ โยตถฺ มฮ่าบัล ซูรา กาแว่ห์ คาณี จาเร || กาแว่ห์ คันดฺ มันดัล วัรปั่ นดา กัร
กัร รัคเค ต่าเร || เซอี ตุตถฺโน กาแว่ห์ โย ตุตถฺ ป่ าวัน รัตเต เตเร ปะกัต ระส่ าเล || โฮรฺ เกเต กาวัน เซ แม จิต นา
อาวัน นานัก เกอา วีจาเร || โซอี โซอี สดา สัจ ซาฮิบ ซาจา ซาจี นาอี || แฮ ปี๋ โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เย็น รจาอี ||
รังกี รังกี ป่ าตี กัร กัร ยินซี มายอา เย็น อุปาอี || กัร กัร เวแค กีตา อาปณา ยิว เต็ส ดี วเดอาอี || โย เต็ส ป่ าแว โซอี
กัรซี หุกมั นา กัรณา ยาอี || โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปาตซาฮิบ นานัก แร่ ฮณั รยาอี ||๒๗|| มุนดา ซันโตค สรัม ปั ต โจ่ลี
ติอ๋าน กี กแร่ ห์ บิปูต || คินทา กาล กุอารี กายอา ยุกตั ดันดา ปั รตีต || อาอี ปั นที สกัล ยมาตี มัน ยีแต ญัก ยีต ||
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อาเดส ติแซ อาเดส || อาด อนีล อนาดฺ อนาฮัต ยุก ยุก เอโก เวส ||๒๘|| ปุกตั กิอาน ดัยอา ปั นด่ารัณ กัท กัท วาแย่ห์
นาด || อาป นาท นาที ซัภ ยา กี เร็ถ เซ็ถ เอารา ซาด || ซันโญก วิโยก โดย การ จลาแวห์ เลเค อาแว่ห์ ปาก ||
อาเดส ติแซ อาเดส || อาด อนีล อนาดฺ อนาฮัต ยุก ยุก เอโก เวส ||๒๙|| เอกา มาอี ยุกตั เวอาอี เต็น เจเล ปัรวาณ ||
เอ็ก ซันซารี เอ็ก ปันด่ารี เอ็ก ลาเอ ดีบาณ || ยิว เต็ส ป่ าแว ติแว จลาแว ยิว โฮแว พุรมาณ || โอ้ห์ เวแค โอนา นะดัร
นา อาแว บฮุตา เอ้ห์ วิดาณ || อาเดส ติแซ อาเดส || อาด อนีล อนาดฺ อนาฮัต ยุก ยุก เอโก เวส ||๓o|| อาซัณ โลย
โลย ปันด๋ าร || โย กิช ปายอา โซ เอกา วาร || กัร กัร เวแค ศิรยัณฮารฺ || นานัก สัจเจ กี ซาจี การ || อาเดส ติแซ
อาเดส || อาด อนีล อนาดฺ อนาฮัต ยุก ยุก เอโก เวส ||๓๑|| เอ็ก ดู ยีภอ ลัค โฮเอ ลัค โฮแว่ห์ ลัค วีส || ลัค ลัค เกรา
อาคีแอห์ เอก นาม ญักดีส || เอต ร่ าห์ ปั ต เปาว์รีอา จะรี แอ โฮย อิกีส || ซุณ กลา อากาซ กี กีทา อาอี รี ส ||
นานัก นัดรี ปาอีแอ กูรี กูแร ธีส ||๓๒|| อาคัณ โยรฺ จุแป แน่ห์ โยรฺ || โยรฺ นา มังกัณ เดณ นา โยรฺ || โยรฺ นา ยีวณั
มรัณ แน่ห์ โยรฺ || โยรฺ นา ราจยฺ มาล มัน โซรฺ || โยรฺ นา สุ รตี กิอาน วีจาร || โยรฺ นา ยุกตี ฉุ แท ซันซาร || ยิส หัท
โยรฺ กัร เวแค โซย || นานัก อุตมั นีจ นา โกย ||๓๓|| ราตี รุ ตี ทิตี วาร || ปวัณ ปาณี อัคนี ปาตาล || เต็ส เว็จ ตัร่ ตี
ทาป รัคคี ตะรัม ซาล || เต็ส เว็จ ญีอ์ ยุกตั เก รังค์ || เต็น เก นาม อเนก อนันตฺ || กัรมี กัรมี โฮย วีจาร || สัจจา อาป
สัจจา ดัรบาร || ติแท โซ่ฮนั ปันจฺ ปั รวาณ || นัดรี กะรัม ปแว นีซาณ || กัจ ปะกาอี โอแท ปาย || นานัก เกยอา ยาแป
ยาย ||๓๔|| ตะรัม คันดฺ กา เอ้โฮ ตะรัม || กิอาน คันดฺ กา อาโค่ห์ กะรัม || เกเต ปวัณ ปาณี แวซันตัร เกเต กาน มเหส
|| เกเต บรัมเม ก่ารัต กะรี แอห์ รู ป รังค์ เก เวส || เกตีอา กะรัม ปู่ มี เมรฺ เกเต เกเต ตู๋ อุปเดส || เกเต เอ็นดฺ จันดฺ ซูร
เกเต เกเต มันดัล เดส || เกเต เซ็ถ บุตถฺ นาท เกเต เกเต เดวี เวส || เกเต เดว ดาเนาว์ มุน เกเต เกเต รตัน สมุนดฺ ||
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เกตีอา คาณี เกตีอา บาณี เกเต ปาต นริ นดฺ || เกตีอา สุ รตี เซวัก เกเต นานัก อันตฺ นา อันตฺ ||๓๕|| กิอาน คันดฺ แม่ห์
กิอาน ปัรจันดฺ || ติแท นาด บิโนด โกด อนันดฺ ||
สรัม คันดฺ กี บาณี รู ป || ติแท ก่ารัต กะรี แอ บฮุต อนูป || ตา กีอา กลา กะทีอา นา ย่าเฮ || เย โก กะแฮ ปิ แช ปั ชตาย ||
ติแท กะรี แอ สุ รัต มัต มัน บุตถฺ || ติแท กะรี แอ สุ รา ซิ ถ่า กี ซุถ ||๓๖|| กะรัม คันดฺ กี บาณี โยรฺ || ติแท โฮรฺ นา โกอี
โฮรฺ || ติแท โยตถฺ มฮ่าบัล ซูร || เต็น แม่ห์ ราม รเฮอา ปั่ รปูร || ติแท ซี โต ซี ตา แม่ห์มา ม่าเฮ || ตา เก รู ป นา กัทเน
ย่าเฮ || นา โอ้ห์ มแร่ ห์ นา ธาเก ย่าเฮ || ยิน แก ราม วัสแซ มัน ม่าเฮ || ติแท ปะกัต วแซ่ห์ เก โลอ์ || กแร่ ห์ อนันดฺ
สัจจา มัน โซย || สัจ คันดฺ วัสแซ นิรังการ || กัร กัร เวแค นะดัร นิฮาล || ติแท คันดฺ มันดัล วัรปั๋ นดฺ || เย โก กะแท
ตา อันตฺ นา อันตฺ || ติแท โลอ์ โลอ์ อาการฺ || ยิว ยิว หุกมั ติแว เต็ว การ || เวแค วิกแซ กัร วีจาร || นานัก กัทนา
กัรรา ซาร ||๓๗|| ยัต ปาห่ารา ตี่รัจยฺ สุ เนอาร || แอ้ห์รัณ มัต เวด หะทีอาร || ป๋ อ คลา อคัน ตัป เตา || ป่ านดา เป๋ า
อัมฤต เต็ต ด๋ าล || กะรี แอ สบัด สัจจี ทักซาลฺ || ยิน โก นะดัร กะรัม เต็น การ || นานัก นัดรี นะดัร นิฮาล ||๓๘||
ศโลก || ปวัณ คุรู ปาณี ปิ ตา มาตา ตะรัต มหัต || ดิวสั ราต โดย ดาอี ดายอา เคแล สกัล ยกัต || จังกิอาอีอา บุริอาอีอา
วาแจ ตะรัม ฮดูร || กัรมี อาโป อาปณี เก เนแร เก ดูรฺ || ยินี นาม ติอ๋ายอา เกย มสักกัต ก๋ าล || นานัก เต มุค อุยะเล
เกตี ฉุที นาล ||๑||
โซ ดัร ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โซ ดัร เตรา เก้ฮา โซ กัร๋ เก้ฮา เย็ต แบ้ห์ สรับ สมาเล || วาเย เตเร นาด อเนก อซังคา เกเต เตเร วาวัณฮาเร || เกเต
เตเร ราก ปะรี เซ็ว กะฮีแอห์ เกเต เตเร กาวัณฮาเร || กาวัน ตุตถฺโน ปวัณ ปาณี แบซันตัร กาแว รายา ตะรัม ดุอาเร ||
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กาวัน ตุตถฺโน จิต กุปัต เล็ค ยาณัน เล็ค เล็ค ตะรัม บีจาเร || กาวัน ตุตถฺ โน อีซรั บรัมห์มา เดวี โซ่ฮนั เตเร สดา
สวาเร || กาวัน ตุตถฺโน อิมดรึ อินดราสัณ แบเธ เดวเตอา ดัร นาเล || กาวัน ตุตถฺโน เซ็ถ สมาถี่ อันดัร กาวัน
ตุตถฺ โน ซ่าถ บีจาเร ||
กาวัน ตุตถฺโน ยตี สตี ซันโตคี กาวัน ตุตถฺโน วีร กราเร || กาวัน ตุตถฺโน ปันดิต ปรัน รคีซุร ยุก ยุก เวดา นาเล ||
กาวัน ตุตถฺโน โม่ห์ณีอา มัน โม่ฮนั สุ รัก มัช ปั ยอาเล || กาวัน ตุตถฺ โน รตัน อุปาเอ เตเร อัธสัธ ตีรัท นาเล || กาวัน
ตุตถฺ โน โยตถฺ มฮ่าบัล ซูรา กาวัน ตุตถฺ โน คาณี จาเร || กาวัน ตุตถฺ โน คันดฺ มันดัล บแรห์มนั ดา กัร กัร รัคเค เตเร
ต่าเร || เซอี ตุตถฺ โน กาวัน โย ตุตถฺ ป่ าวัน รัตเต เตเร ปะกัต ระส่ าเล || โฮรฺ เกเต ตุตถฺโน กาวัน เซ แม จิต นา อาวัน
นานัก เกอา บีจาเร || โซอี โซอี สดา สัจ ซาฮิบ ซาจา ซาจี นาอี || แฮ ปี๋ โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เย็น รจาอี || รังกี
รังกี ป่ าตี กัร กัร ยินซี มายอา เย็น อุปาอี || กัร กัร เดแค กีตา อาปณา เย็ว เต็ส ดี วเดอาอี || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กัรซี
เพ็ร หุกมั นา กัรณา ยาอี || โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปั ตซาฮิบ นานัก แร่ ฮณั รยาอี ||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || ซุณ วัดดา
อาแค ซัภ โกย || เกวัด วัดดา ดีธา โฮย || กีมตั ปาย นา กะเฮอา ยาย || แก้ห์แณ วาเล เตเร รเฮ่ สมาย ||๑|| วัดเด เมเร
ซาฮิบา แก้ฮรั กัมภีรา คุณี กะฮีรา || โกย นา ยาแณ เตรา เกตา เกวัด จีรา ||๑|| รเฮา || ซัภ สุ รตี เม็ล สุ รัต กมาอี || ซัภ
กีมตั เม็ล กีมตั ปาอี || กิอานี ติอ่านี คุร คุรฮาอี || แก้ฮณั นา ยาอี เตรี เต็ล วเดอาอี ||๒|| ซัภ สัต ซัภ ตัป ซัภ
จังกิอาอีอา || ซิ ถ่า ปุรคา กีอา วเดอาอีอา || ตุตถฺ เว็ณ ซิ ถี่ กิแน นา ปาอีอา || กะรัม มิแล น่าฮี ธาก รฮาอีอา ||๓||
อาคัณ วาลา เกอา เวจารา || ซิพตี ปะเร เตเร ปั นด่ารา || ยิส ตู เด้ห์ ติแซ เกอา จารา || นานัก สัจ สวารัณฮารา ||๔||๒||
อาซา แม่ห์ลา ๑ || อาคา ยีวา วิสแร มัร เยา || อาคัณ ออคา ซาจา เนา || ซาเจ นาม กี ลาแก ปูค || อุต ปู่ แค คาย
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จลีแอห์ ดูค ||๑|| โซ เก็ว วิสแร เมรี มาย || ซาจา ซาฮิบ ซาแจ นาย ||๑|| รเฮา || ซาเจ นาม กี เต็ล วเดอาอี || อาค ทักเก
กีมตั นฮี ปาอี || เย ซัภ เม็ล แก อาคัณ ป้ าเฮ || วัดดา นา โฮแว กาท นา ยาย ||๒|| นา โอ้ห์ มแร นา โฮแว โศก || เดดา
รแฮ่ นา จูแก โปคค์ || คุณ เอ้โฮ โฮรฺ น่าฮี โกย || นา โก โฮอา นา โก โฮย ||๓|| เยวัด อาป เตวัด เตรี ดาต ||
เย็น เด็น กัร แก กีตี ราต || คซัม วิซาแร่ ห์ เต กัมยาต || นานัก นาแว บาจฉฺ สนาต ||๔||๓|| ราก กูยรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร
เก ยัน สัตคุร สัตปุรคา บิโน กะโร คุร ปาส || ฮัม กีเร กิรัม สัตคุร ซัรณาอี กัร ดัยอา นาม ปั รกาซ ||๑|| เมเร มีต
คุรเทว โม โก ราม นาม ปัรกาซ || คุรมัต นาม เมรา ปราน สคาอี ฮัร กีรัต ฮัมรี แร่ ห์ราส ||๑|| รเฮา || ฮัร ยัน เก วัด
ปาก วเดเร ยิน ฮัร ฮัร ซัรถ่า ฮัร เปอาส || ฮัร ฮัร นาม มิแล ตริ ปตาแซห์ เม็ล ซังคัต คุณ ปั รกาซ ||๒|| ยิน ฮัร ฮัร ฮัร
รัส นาม นา ปายอา เต ปากฮีณ ยัม ปาส || โย สัตคุร สรัณ ซังคัต นฮี อาเอ ตริ ก ยีเว ตริ ก ยีวาส ||๓|| ยิน ฮัร ยัน
สัตคุร ซังคัต ปาอี เต็น ตุ๋ร มัสตัก ลิเคอา ลิคาส || ตัน๋ ตัน๋ สัตซังคัต เย็ต ฮัร รัส ปายอา เม็ล ยัน นานัก นาม ปั รกาซ
||๔||๔|| ราก กูยรี แม่ห์ลา ๕ || กาเฮ เร มัน จิตแวห์ อุดมั ยา อ้าฮัร ฮัร ญีโอ ปะเรอา || แซล ปะทัร แม่ห์ ยันตฺ อุปาเอ
ตา กา ริ ยกั อาแก กัร ตะเรอา ||๑|| เมเร มาโถ่ ญี สัตซังคัต มิเล โซ ตเรอา || คุร ปั รสาด ปะรัม ปั ด ปายอา ซูเก กาซทฺ
ฮเรอา ||๑|| รเฮา || ยนัน ปิ ตา โลก สุ ต บันตา โกย นา กิส กี ตะเรอา || ศิร ศิร ริ ยกั ซัมบาเฮ ธากุร กาเฮ มัน ป๋ อ กเรอา
||๒|| อูเด อูด อาแว แซ โกซา เต็ส ปาแช บัจเร ฉะเรอา || เต็น กวัณ คลาแว กวัณ จุกาแว มัน แม่ห์ ซิ มรัน กเรอา
||๓|| ซัภ นิถาน ดัส อัสทฺ ซิถาน ธากุร กัรตัล ตะเรอา || ยัน นานัก บัล บัล สัด บัล ยาอีแอ เตรา อันตฺ นา
ปาราวะเรอา ||๔||๕||
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ราก อาซา แม่ห์ลา ๔ โซ ปุรัค เอก โองการ สัตคุร ประสาด || โซ ปุรัค นิรันยัน ฮัร ปุรัค นิรันยัน ฮัร อักมา อะกัม
อปารา || ซัภ ติอ่าแว่ห์ ซัภ ติอ่าแว่ห์ ตุตถฺ ญี ฮัร สัจเจ ศิรยัณฮารา || ซัภ ญีอ์ ตุมาเร ญี ตูน ํ ยีอา กา ดาตารา || ฮัร
ติอ่าโวห์ ซันโตห์ ญี ซัภ ดูค วิซารัณฮารา || ฮัร อาเป ธากุร ฮัร อาเป เซวัก ญี เกอา นานัก ยันตฺ วิจารา ||๑||
ตูนํ กัท กัท อันตัร สรับ นิรันตัร ญี ฮัร เอโก ปุรัค สมาณา || เอ็ก ดาเต เอ็ก เปข่ารี ญี ซัภ เตเร โจจยฺ วิดาณา || ตูน ํ
อาเป ดาตา อาเป ปุกตา ญี ฮอ ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา ยาณา || ตูนํ ปารบรัมห์ เบอันตฺ เบอันตฺ ญี เตเร เกอา คุ ณ อาค
วคาณา || โย เซแว่ห์ โย เซแว่ห์ ตุตถฺ ญี ยัน นานัก เต็น กุรบาณา ||๒|| ฮัร ติอ่าแว่ห์ ฮัร ติอ่าแว่ห์ ตุตถฺ ญี เซ ยัน ยุก
แม่ห์ ซุควาซี || เซ มุกตั เซ มุกตั เป๋ ย ยิน ฮัร ติอ๋ายอา ญี เต็น ตูที ยัม กี พาซี || ยิน นิรภอ ยิน ฮัร นิรภอ ติอ๋ายอา ญี
เต็น กา ป๋ อ ซัภ กวาซี || ยิน เซเวอา ยิน เซเวอา เมรา ฮัร ญี เต ฮัร ฮัร รู ป สมาซี || เซ ตัน๋ เซ ตัน๋ ยิน ฮัร ติอ๋ายอา ญี
ยัน นานัก เต็น บัล ยาซี ||๓|| เตรี ปะกัต เตรี ปะกัต ปั นด๋ าร ญี ปะเร เบอันตฺ เบอันตา || เตเร ปะกัต เตเร ปะกัต
สล่าฮัน ตุตถฺ ญี ฮัร อเน็ก อเนก อนันตา || เตรี อเน็ก เตรี อเน็ก กแร่ ห์ ฮัร ปูญา ญี ตัป ตาแปห์ ยแปห์ เบอันตา ||
เตเร อเนก เตเร อเนก ปแร่ ห์ บโฮ่ ซิ มรัต ซาสตึ ญี กัร กิเรอา คัท กะรัม กรันตา || เซ ปะกัต เซ ปะกัต ปะเล ยัน
นานัก ญี โย ป่ าแว่ห์ เมเร ฮัร ปักวันตา ||๔|| ตูนํ อาด ปุรัค อัปรําปัร กัรตา ญี ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา โกอี || ตูน ํ ยุก ยุก
เอโก สดา สดา ตูน ํ เอโก ญี ตูนํ เน่ห์จลั กัรตา โซอี || ตุตถฺ อาเป ป่ าแว โซอี วัรแต ญี ตูน ํ อาเป กแร่ ห์ โซ โฮอี ||
ตุตถฺ อาเป สริ สทฺ ซัภ อุปาอี ญี ตุตถฺ อาเป ศิรัจยฺ ซัภ โกอี || ยัน นานัก คุณ กาแว กัรเต เก ญี โย ซัภแซ กา ยาโณอี
||๕||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ตูนํ กัรตา สเจอาร แมดา ซานํอี || โย ตอ ป่ าแว โซอี ทีซี โย ตูน ํ เด้ห์ โซอี ฮอ ปาอี ||๑||
รเฮา || ซัภ เตรี ตูนํ ซัภนี ติอ๋ายอา || ยิส โน กริ ปา กแร่ ห์ เต็น นาม รตัน ปายอา || คุรมุข ลาถ่า มันมุค กวายอา ||
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ตุตถฺ อาป วิโชเรอา อาป มิลายอา ||๑|| ตูนํ ดรี เอา ซัภ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา โกอี น่าเฮ || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตรา
เคลฺ || วิโยก เม็ล วิชุเรอา ซันโญกี เมล ||๒|| ยิส โน ตูน ํ ยาณาเอห์ โซอี ยัน ยาแณ || ฮัร คุณ สัด ฮี อาค วคาแณ ||
เย็น ฮัร เซเวอา เต็น ซุค ปายอา || แซ่ห์เย ฮี ฮัร นาม สมายอา ||๓||
ตู อาเป กัรตา เตรา กีอา ซัภ โฮย || ตุตถฺ เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกย || ตู กัร กัร เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย || ยัน นานัก คุรมุข
ปัรกัท โฮย ||๔||๒|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เต็ต ซัรวัรแร ไป่ เล นิวาซา ปาณี ปาวัก ติแนห์ กีอา || ปั งกัจยฺ โม่ห์ ปั ก นฮี
จาแล ฮัม เดคา แต้ห์ ดูบีอฺเล ||๑|| มัน เอก นา เจตัส มูร มนา || ฮัร บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา || นา ฮอ ยตี สตี
นฮี ปเรอา มูรัค มุกถ่า ยนัม เป่ ยอา || ปรัณวัต นานัก เต็น กี ซัรณา ยิน ตู น่าฮี วีสเรอา ||๒||๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ไป๋ ปราปัต มานุค เดหุรีอา || โคบินดฺ มิลณั กี เอ้ห์ เตรี บรี อา || อวัร กาจยฺ เตแร กิแต นา กาม || เม็ล ซ่าถซังคัต
ปัจยฺ เกวัล นาม ||๑|| สรันยาม ลาก เป่ าว์ยลั ตรัน แก || ยนัม บริ ทา ยาต รังค์ มายอา แก ||๑|| รเฮา || ยัป ตัป ซันยัม
ตะรัม นา กมายอา || เซวา ซ่าถ นา ยาเนอา ฮัร รายอา || กโฮ่ นานัก ฮัม นีจ กรัมมา || สรัณ ปะเร กี ราโค่ห์ ซัรมา
||๒||๔||
โซเฮลา ราก กอรี ดีปะกี แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แย กัร๋ กีรัต อาคีแอ กัรเต กา โฮย บีจาโร || เต็ต กัร๋ กาโว่ห์ โซเฮลา ซิวโรห์ ศิรยัณฮาโร ||๑|| ตุม กาโว่ห์ เมเร นิรภอ
กา โซเฮลา || ฮอ วารี เย็ต โซเฮแล สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา || เน็ต เน็ต ญีอะเร สมาลีอนั เดแคกา เดวัณฮาร || เตเร
ดาแน กีมตั นา ปแว เต็ส ดาเต กวัณ สุ มาร ||๒|| ซัมบัต ซาฮา ลิเคอา เม็ล กัร ปาโวห์ เตลฺ || เดโฮ สะยัณ อซี สฺรีอา
เย็ว โฮแว ซาฮิบ เซ็ว เมล ||๓|| กัร๋ กัร๋ เอ้โฮ ปาหุจา สัดเร เน็ต ปะวัน || สดัณฮารา ซิ มรี แอ นานัก เซ เด้ห์ อาวันนํ
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||๔||๑|| ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ || เชอ์ กัร๋ เชอ์ คุร เชอ์ อุปเดส || คุร คุร เอโก เวส อเนก ||๑|| บาบา แย กัร๋ กัรเต กีรัต
โฮย || โซ กัร๋ ราค วดาอี โตย ||๑|| รเฮา || วิสุเอ จะเซอา กะรี อา แป้ ห์รา ทิตี วารี ม่าห์ โฮอา || ซูรัจยฺ เอโก รุ ต อเนก
||
นานัก กัรเต เก เกเต เวส ||๒||๒|| ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || กะกัน แม ทาล เราว์ จันดฺ ดีปัก บเน ตาริ กา มันดัล
ยนัก โมตี || ตู่ป มัลอานโล ปวัณ เจาโร กเร สกัล บันราย พูลนั ตฺ โยตี ||๑|| แกซี อารฺ ตี โฮย || เป๋ าว์ คันดฺ นา เตรี อารฺ ตี
|| อันหะตา สบัด วายันตฺ เป่ รี ||๑|| รเฮา || แซ่ฮสั เตาว์ แนน นัน แนน แฮ โต้เฮ โก แซ่ฮสั มูรัต นันนา เอก โต้ฮี ||
แซ่ฮสั ปัด บิมลั นัน เอก ปั ด กั้นถฺ เบ็น แซ่ฮสั เตาว์ กั้นถฺ เอ็ว จลัต โม่ฮี ||๒|| ซัภ แม่ห์ โยต โยต แฮ โซย || เต็ส แด
จานัณ ซัภ แม่ห์ จานัณ โฮย || คุร ซาคี โยต ปั รกัท โฮย || โย เต็ส ป่ าแว โซ อารฺ ตี โฮย ||๓|| ฮัร จรัณ กวัล มักรันดฺ
โล่บิต มโน อันดิโน โม่ห์ อาฮี เปอาซา || กริ ปา ยัล เด้ห์ นานัก ซาเร็งค์ โก โฮย ยา เต เตแร นาย วาซา ||๔||๓|| ราก
กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || กาม กโรถ นะกัร บโฮ่ ปะเรอา เม็ล ซาถู่ คันดัล คันดา เฮ || ปูรัน ลิคตั ลิเค คุร ปายอา มัน
ฮัร เล็ว มันดัล มันดา เฮ ||๑|| กัร ซาถู่ อันยุลี ปุน วัดดา เฮ || กัร ดันดอต ปุน วัดดา เฮ ||๑|| รเฮา || ซากัต ฮัร รัส
ซาด นา ยาเณอา เต็น อันตัร ห่อแม กันดา เฮ || เย็ว เย็ว จแลห์ จุแภ ดุค ปาแวห์ ยัมกาล ซะแฮ ศิร ดันดา เฮ ||๒|| ฮัร
ยัน ฮัร ฮัร นาม สมาเณ ดุค ยนัม มรัณ เป๋ าว์ คันดา เฮ || อบินาซี ปุรัค ปายอา ปั รเมซัร บโฮ่ โซ่ภ คันดฺ บแรห์มนั ดา
เฮ ||๓|| ฮัม กะรี บ มัสกีน ปรัภ เตเร ฮัร ราค ราค วัด วัดดา เฮ || ยัน นานัก นาม อถารฺ เทก แฮ ฮัร นาเม ฮี ซุค มันดา
เฮ ||๔||๔|| ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๕ || กะโร เบนันตี สุ โณห์ เมเร มีตา ซันตฺ แท่ฮลั กี เบลา || อีฮา คาท จโลห์ ฮัร
ล่าฮา อาแก บะซัน สุ เฮลา ||๑|| ออตถฺ กะแท ดินสั แรณาเร || มัน คุร เม็ล กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ ซันซาร บิการ
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ซันเซ แม่ห์ ตเรโอ บรัมห์ กิอานี || ยิแซห์ ยะกาย ปี อาแว เอ้ห์ รัส อกัท กะทา เต็น ยานี ||๒|| ยา โก อาเอ โซอี
บิห่าโฌห์ ฮัร คุร เต มแน่ห์ บเซรา || นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปาโวห์ ซุค แซ่ห์เย บฮุร นา โฮยโก เพรา ||๓|| อันตัรยามี ปุรัค
บิถ่าเต ซัรถ่า มัน กี ปูเร || นานัก ดาส เอ้แฮ ซุค มาแก โม โก กัร ซันตัน กี ตู่เร ||๔||๕||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก ศิรีราก แม่ห์ลา แป้ ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ || โมตี ตา มันดัร อูสฺแรห์ รัตนี ตา โฮเอ ยเรา || กัสตูร กุงคู อะกัร จันดัน ลีป
อาแว เจา || มัต เดค ปู่ ลา วีสแร เตรา จิต นา อาแว เนา ||๑|| ฮัร เบ็น ญีโอ ยัล บัล เยา || แม อาปณา คุร ปูช เดเคอา
อวัรฺ น่าฮี เทา ||๑|| รเฮา || ตัร่ ตี ตา ฮีเร ลาล ยัรตี ปะลักข์ ลาล ยเรา || โม่ห์ณี มุค มณี โซ่แฮ กเร รังค์ ปเซา || มัต เดค
ปู่ ลา วีสแร เตรา จิต นา อาแว เนา ||๒|| เซ็ถ โฮวา เซ็ถ ลาอี เร็ ถ อาคา เอา || กุปัต ปั รกัท โฮย แบซา โลก ราแค
เป๋ า || มัต เดค ปู่ ลา วีสแร เตรา จิต นา อาแว เนา ||๓|| สุ ลตาน โฮวา เมล ลัสกัร ตะคัต ราคา เปา || หุกมั ห่าซัล กรี
แบธา นานกา ซัภ เวา || มัต เดค ปู่ ลา วีสแร เตรา จิต นา อาแว เนา ||๔||๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || โกท โกที เมรี
อารยา ปวัณ ปี อัณ อเปเอา || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย กุแพ นา เดคา สุ ปแน ซอณ นา เทา || ปี๋ เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวัด
อาคา เนา ||๑|| ซาจา นิรังการ นิจยฺ ทาย || ซุณ ซุณ อาคัณ อาคฺ ณา เย ป่ าแว กเร ตะมาย ||๑|| รเฮา || กุซา
กะทีอา วาร วาร ปี ซัณ ปี ซา ปาย || อะกี เซตี ยาลีอา ปะซัม เซตี รัล เยา || ปี๋ เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวัด อาคา เนา
||๒|| ปังคี โฮย แก เย ปะหวา แซ อัสมานี เยา || นัดรี กิแซ นา อาวูอ์ นา กิช ปี อา นา เคา || ปี๋ เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ
เกวัด อาคา เนา ||๓||
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นานัก กากัด ลัค มณา ปัร ปัร กีแจ เป๋ า || มซู โตท นา อาวัย เลคัณ ปอณ จเลา || ปี๋ เตรี กีมตั นา ปแว ฮอ เกวัด อาคา
เนา ||๔||๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || เลแค โบลัณ โบลณา เลแค คาณา เคา || เลแค วาท จลาอีอา เลแค ซุณ เวเคา ||
เลแค ซ่าห์ ลวาอีแอ้ห์ ปเร เก ปุชณ
ั เยา ||๑|| บาบา มายอา รัจนา โต๋ ห์ || อันแถ่ นาม วิซาเรอา นา เต็ส เอ้ห์ นา โอ้ห์
||๑|| รเฮา || ยีวณั มัรณา ยาย แก เอแท คาแย กาล || ยิแท แบ้ห์ ซัมหย่าอีแอ ติแท โกย นา จเลโอ นาล || โรวัณ วาเล
เยตเร ซัภ บันแน่ห์ ปันดฺ ปราล ||๒|| ซัภ โก อาแค บฮุต บฮุต กัท นา อาแค โกย || กีมตั กิแน นา ปาอีอา แก้ฮณั นา
วัดดา โฮย || ซาจา ซาฮับ เอก ตู โฮรฺ ยีอา เกเต โลอ์ ||๓|| นีจา อันดัร นีจ ยาต นีจี ฮู อัต นีจ || นานัก เต็น แก ซังค์
ซาท วเดอา เซ็ว เกอา รี ส || ยิแท นีจ สมาลีอนั ติแท นะดัร เตรี บัคศีส ||๔||๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ลับ กุตา กูร
จูห้ ์รา ธัก คาถ่า มุรดาร || ปั ร นินดา ปั ร มัล มุค ซุถี่ อคัน กโรถ จันดาล || รัส กัส อาป สล่าห์ณา เอ กะรัม เมเร
กัรตาร ||๑|| บาบา โบลีแอ ปัต โฮย || อูตมั เซ ดัร อูตมั กะฮีแอห์ นีจ กะรัม แบ้ห์ โรย ||๑|| รเฮา || รัส โซยนา รัส
รุ ปา กามัณ รัส ปัรมัล กี วาส || รัส โก่เร รัส เซยา มันดัร รัส มีธา รัส มาส || เอเต รัส สะรี ร เก แก กัท นาม นิวาส
||๒|| เย็ต โบเลแอ ปัต ปาอีแอ โซ โบเลอา ปัรวาณ || พิกา โบลฺ วิกจุ ะณา ซุณ มูรัค มัน อะยาณ || โย เต็ส ป่ าแว่ห์
เซ ปะเล โฮรฺ เก แก้ฮณั วคาณ ||๓|| เต็น มัต เต็น ปัต เต็น ตัน๋ ปัลแล ยิน ฮิรแด รเฮอา สมาย || เต็น กา เกอา
ซาล่าห์ณา อวัร สุ อาเล็ว กาย || นานัก นัดรี บ้าห์เร ราแจห์ ดาน นา นาย ||๔||๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || อะมัล กะโลลา
กูร กา ดิตา เดวัณฮาร || มตี มรัณ วิซาเรอา คุซี กีตี เด็น จาร || สัจ มิเลอา เต็น โซพีอา ราคัณ โก ดัรวาร ||๑|| นานัก
ซาเจ โก สัจ ยาณ || เย็ต เซเวแอ ซุค ปาอีแอ เตรี ดัรก้าห์ จัลแล มาณ ||๑|| รเฮา || สัจ สะรา กุร บ้าห์รา ยิส เว็จ สัจจา
เนา ||
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สุ แณห์ วคาแณ่ ห์ เยตเร ฮอ เต็น บัลฮาแร เยา || ตา มัน คีวา ยาณี แอ ยา แม่ห์ลี ปาเอ เทา ||๒|| เนา นีร จังกิอาอีอา
สัต ปัรมัล ตัน วาส || ตา มุค โฮแว อุยะลา ลัค ดาตี เอ็ก ดาต || ดูค ติแซ แป้ ห์ อาคีแอห์ ซูค ยิแซ ฮี ปาส ||๓|| โซ เก็ว
มโน่ห์ วิซารี แอ ยา เก ญีอ์ ปราณ || เต็ส เว็ณ ซัภ อัปวิตรึ แฮ เยตา แปนัณ คาณ || โฮรฺ กัลลานํ ซัภ กูรีอา ตุตถฺ ป่ าแว
ปัรวาณ ||๔||๕|| ศิรีราก แม่ฮลั ๑ || ยาล โม่ห์ กัส มัส กัร มัต กากัด กัร ซาร || เป๋ า กะลัม กัร จิต เลคารี คุร ปุช เล็ค
บีจาร || เล็ค นาม ซาล่าห์ เล็ค เล็ค อันตฺ นา ปาราวาร ||๑|| บาบา เอ้ห์ เลคา เล็ค ยาณ || ยิแท เลคา มังกีแอ ติแท โฮย
สัจจา นีซาณ ||๑|| รเฮา || ยิแท มิแล่ห์ วเดอาอีอา สัด คุซีอา สัด เจา || เต็น มุค ทิเก นิกแล่ห์ ยิน มัน สัจจา เนา ||
กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ น่าฮี กะลี เวา ดุเอา ||๒|| เอ็ก อาแว่ห์ เอ็ก ย่าเฮ อุธ รคีแอห์ นาว สลารฺ || เอ็ก อุปาเอ มังกะเต
อิกนา วัดเด ดัรวาร || อะแก เกยอา ยาณี แอ เว็ณ นาแว เวการ ||๓|| แป๋ เตแร ดัร อักลา คัป คัป ฉิแย เด้ห์ || นาว ยินา
สุ ลตาน คาน โห่เด ดิเธ เค่ห์ || นานัก อุธี จเลอา ซัภ กูเร ตุเท เน่ห์ ||๔||๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ซัภ รัส มิธเธ มันเนแอ
สุ เณแอ ซาโลเณ || คัท ตุรฺซี มุค โบลณา มารัณ นาด กีเอ || ฉะตีห์ อัมฤต เป๋ า เอก ยา โก นะดัร กเรย์ ||๑|| บาบา โฮรฺ
คาณา คุซี คุอาร || เย็ต คาแถ่ ตัน ปี รี แอ มัน แม่ห์ จแลห์ วิการ ||๑|| รเฮา || รัตตา แปนัณ มัน รัตตา สุ เปดี สัต ดาน ||
นีลี เซอาฮี กะดา กัรณี แป้ ห์รัณ แปรฺ คิอ๋าน || กมัรบันดฺ ซันโตค กา ตัน๋ โยบัน เตรา นาม ||๒|| บาบา โฮรฺ แปนัณ
คุซี คุอาร || เย็ต แปแถ่ ตัน ปี รี แอ มัน แม่ห์ จแลห์ วิการ ||๑|| รเฮา || โก่เร ปาคัร โซยเน ซาคัต บูฉณ
ั่ เตรี วาท ||
ตระกัส ตีร กมาณ ซานํก เตกบันดฺ คุณ ตาต || วายา เนยา ปั ต เซ็ว ปั รกัท กะรัม เตรา เมรี ยาต ||๓|| บาบา โฮรฺ จัรณา
คุซี คุอาร || เย็ต จริ แอ ตัน ปี รี แอ มัน แม่ห์ จแลห์ วิการ ||๑|| รเฮา || กัร๋ มันดัร คุซี นาม กี นะดัร เตรี ปั รวาร ||
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หุกมั โซอี ตุตถฺ ป่ าวซี โฮรฺ อาคัณ บฮุต อปารฺ || นานัก สัจจา ปาตซ่าห์ ปูช นา กเร บีจาร ||๔|| บาบา โฮรฺ ซอณา
คุซี คุอาร || เย็ต สุ แต ตัน ปี รี แอ มัน แม่ห์ จแลห์ วิการ ||๑|| รเฮา ||๔||๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || กุงคู กี กานํยอา รัตนา
กี ลลิตา อะกัร วาส ตัน ซาส || อัธสัธ ตีรัท กา มุค ทิกา เต็ต กัท มัต วิกาซ || โอต มตี ซาล่าห์ณา สัจ นาม คุณตาซ
||๑|| บาบา โฮรฺ มัต โฮรฺ โฮรฺ || เย โซ เวรฺ กมาอีแอ กูแร กูรา โยรฺ ||๑|| รเฮา || ปูญ ลแก ปี ร อาคีแอ ซัภ มิแล ซันซาร
|| เนา สดาเอ อาปณา โฮแว เซ็ถ สุ มาร || ยา ปัต เลแค นา ปแว สภา ปูญ คุอาร ||๒|| ยิน โก สัตคุร ทาเปอา เต็น เมท
นา สะแก โกย || โอนา อันดัร นาม นิถาน แฮ นาโม ปั รกัท โฮย || เนา ปูยแี อ เนา มันนีแอ อคันดฺ สดา สัจ โซย ||๓||
เค่ฮู เค่ห์ รลาอีแอ ตา ญีโอ เก้ฮา โฮย || ยลีอา ซัภ เซอาณปา อุธี จเลอา โรย || นานัก นาม วิซาเรแอ ดัร เกยอา เกอา
โฮย ||๔||๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || คุณวันตี คุณ วีทแร ออคุณวันตี จู๋ร || เย โลแร่ ห์ วัร กามณี แน่ห์ มิลีแอ เป็ ร กูร ||
นา เบรี นา ตุลหะรา นา ปาอีแอ เป็ ร ดูรฺ ||๑|| เมเร ธากุร ปูแร ตะคัต อโดลฺ || คุรมุข ปูรา เย กเร ปาอีแอ สาจ อโตลฺ
||๑|| รเฮา || ปรัภ ฮัรมันดัร โซ่ห์ณา เต็ส แม่ห์ มาณัก ลาล || โมตี ฮีรา นิ รมะลา กันจัน โกท รี สาล || เบ็น ปอรี กัร เก็ว
จะโร คุร ฮัร ติอ๋าน นิฮาล ||๒|| คุร ปอรี เบรี คุรู คุร ตุลฮา ฮัร เนา || คุร ซัร ซากัร โบฮิโท คุร ตีรัท ดรี เอา || เย เต็ส
ป่ าแว อูยฺลี สัต ซัร นาวัณ เยา ||๓|| ปูโร ปูโร อาคีแอ ปูแร ตะคัต นิวาส || ปูแร ทาน สุ ห่าวแณ ปูแร อาส นิราส ||
นานัก ปูรา เย มิแล เก็ว ก่าแท คุณตาซ ||๔||๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || อาโว่ห์ แป่ เณ กัล มิแล่ห์ อังกฺ สเฮลรี อาห์ || เม็ล
แก กแร่ ห์ กะห่าณี อา ซัมรัท กันตฺ กีอา้ ห์ || ซาเจ ซาฮิบ ซัภ คุณ ออกัณ ซัภ อะซ่าห์ ||๑|| กัรตา ซัภ โก เตแร โยรฺ ||
เอก สบัด บีจารี แอ ยา ตู ตา เกอา โฮรฺ ||๑|| รเฮา || ยาย ปุโช่ห์ โซหากณี ตุซี ราเวอา กินี คุณี || แซ่ฮจั ยฺ ซันโตค
ซีการี อา มิธธา โบลณี || เป็ ร รี ส่าลู ตา มิแล ยา คุร กา สบัด สุ ณี ||๒||
17

เกตีอา เตรี อา กุดรั ตี เกวัด เตรี ดาต || เกเต เตเร ญีอ์ ยันตฺ ซิ พตั กแร่ ห์ เด็น ราต || เกเต เตเร รู ป รังค์ เกเต ยาต
อะยาต ||๓|| สัจ มิแล สัจ อูปแย สัจ แม่ห์ สาจ สมาย || สุ รัต โฮแว ปัต อูกแว คุร บัจนี ป๋ อ คาย || นานัก สัจจา
ปาตซ่าห์ อาเป เลย มิลาย ||๔||๑o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ปะลี สะรี เย อุบรี ห่อแม โมอี กะร่ าห์ || ดูต ลเก เพ็ร จากรี
สัตคุร กา เวซ่าห์ || กะลัป เตอากี บาด แฮ สัจจา เวปั รว่าห์ ||๑|| มัน เร สัจ มิแล ป๋ อ ยาย || แป๋ เบ็น นิรภอ เก็ว ทีแอ
คุรมุข สบัด สมาย ||๑|| รเฮา || เกตา อาคัณ อาคีแอ อาคัณ โตท นา โฮย || มังกัณ วาเล เกตฺ เร ดาตา เอโก โซย || ยิส
เก ญีอ์ ปราณ แฮ มัน วัสแซ ซุค โฮย ||๒|| ญัก สุ ปนา บายี บนี คิน แม่ห์ เคลฺ เคลาย || ซันโญกี เม็ล เอกเซ วิโยกี
อุธ ยาย || โย เต็ส ป่ าณา โซ ทีแอ อวัรฺ นา กัรณา ยาย ||๓|| คุรมุข วัสตฺ เวซ่าฮีแอ สัจ วคัร สัจ ราส || ยินี สัจ
วณันเยอา คุร ปูเร ซาบาส || นานัก วัสตฺ ปะชาณซี สัจ ซอดา ยิส ปาส ||๔||๑๑|| ศิรีราก แม่ฮลั ๑ || ตาต มิแล พุน
ตาต โก ซิพตี ซิพตั สมาย || ลาล กุลาล แก้ห์บรา สัจจา รังค์ จะเรา || สัจ มิแล ซันโตคีอา ฮัร ยัป เอแก ป๋ าย ||๑|| ป่ าอี
เร ซันตฺ ยนา กี เรณ || ซันตฺ สภา คุร ปาอีแอ มุกตั ปะดารัท เถณ ||๑|| รเฮา || อูโจ ทาน สุ ห่าวณา อูปัร แม่ฮลั
มุราร || สัจ กัรณี เด ปาอีแอ ดัร กัร๋ แม่ฮลั เปอาร || คุรมุข มัน ซัมหย่าอีแอ อาตัม ราม บีจาร ||๒|| ตริ บิตถฺ กะรัม
กมาอีแอ้ห์ อาส อันเดสา โฮย || เก็ว คุร เบ็น ตริ กทุ ี ฉุ ทซี แซ่ฮจั ยฺ มิเลแอ ซุค โฮย || นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปะชาณี แอ
นะดัร กเร มัล โต๋ ย ||๓|| เบ็น คุร แมลฺ นา อุตแร เบ็น ฮัร เก็ว กัร๋ วาส || เอโก สบัด วีจารี แอ อวัร เตอาแก อาส ||
นานัก เดค ดิคาอีแอ ฮอ สัด บัลฮาแร ยาส ||๔||๑๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ตริ ก ยีวณั โดหากณี มุธี ดูแย ป๋ าย || กะลัร
เกรี กั้นถฺ เย็ว แอ้ห์เน็ส เก็ร แด่ห์ ปาย || เบ็น สับแด ซุค นา ทีแอ เป็ ร เบ็น ดูค นา ยาย ||๑|| มุนเถ่ เป็ ร เบ็น เกอา
ซีการ ||
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ดัร กัร๋ โด่อี นา ลแฮ่ ดัรก้าห์ จู่ธ คุอาร ||๑|| รเฮา || อาป สุ ยาณ นา ปุลีอ์ สัจจา วัด กิรซาณ || แป้ ห์ลา ตัร่ ตี ซ่าถ แก
สัจ นาม เด ดาณ || นอ เน็ถ อุปแย นาม เอก กะรัม ปแว นีซาณ ||๒|| คุร โก ยาณ นา ยาใณ เกอา เต็ส จัจยฺ อจารฺ ||
อันถฺแล นาม วิซาเรอา มันมุค อั้นถฺ กุบาร || อาวัณ ยาณ นา จุกไก มัร ยันแม โฮย คุอาร ||๓|| จันดัน โมลฺ อณายอา
กุงคู มานํก ซันถูร || โจอา จันดัน บโฮ่ กะหน่า ปานา นาล กะปูร || เย ตัน๋ กันตฺ นา ป่ าวัย ตา ซัภ อดําบัร กูร ||๔||
ซัภ รัส โป่ กัณ บาด แฮ ซัภ ซีการ วิการ || ยับ ลัก สบัด นา เป่ ดีแอ เก็ว โซ่แฮ คุรดุอาร || นานัก ตัน๋ สุ หากณี ยิน
แซ่ห์ นาล เปอาร ||๕||๑๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ซุนญี เด้ห์ ดราวณี ยา ญีโอ วิโจห์ ยาย || ป่ าเฮ บลันดี วิฉะวี ตู่โอ นา
นิกเซโอ กาย || ปันเจ รุ นเน ดุค ปะเร บินเซ ดูแย ป๋ าย ||๑|| มูเร ราม ยัปโปห์ คุณ ซาร || ห่อแม มัมตา โม่ห์ณี ซัภ มุธี
อหังการ ||๑|| รเฮา || ยินี นาม วิซาเรอา ดูยี กาแร ลัก || ดุบิถา ลาเก ปัจ โมย อันตัร ตริ สนา อัค || คุร ราเค เซ อุบเร
โฮรฺ มุธี ตัน่ แถ่ ธัก ||๒|| โมอี ปรี ต เปอาร เกยอา โมอา แวรฺ วิโรถ || ตัน่ ถ่า ทกา ฮอ โมอี มัมตา มายอา กโรถ ||
กะรัม มิแล สัจ ปาอีแอ คุรมุข สดา นิโรถ ||๓|| สัจจี กาแร สัจ มิแล คุรมัต ปั ลแล ปาย || โซ นัร ยําแม นา มแร นา
อาแว นา ยาย || นานัก ดัร ปัรถาน โซ ดัรก้าห์ แปถ่า ยาย ||๔||๑๔|| ศิรีราก แม่ฮลั ๑ || ตัน ยัล บัล มาที เป่ ยอา มัน
มายอา โม่ห์ มนูรฺ || ออกัณ เพ็ร ลากู เป๋ ย กูร วยาแว ตูร || เบ็น สับแด ปั รหม่าอีแอ ดุบิถา โดเบ ปูร ||๑|| มัน เร สบัด
ตโรห์ จิต ลาย || เย็น คุรมุข นาม นา บูเฉ่ อา มัร ยันแม อาแว ยาย ||๑|| รเฮา || ตัน ซูจา โซ อาคีแอ ยิส แม่ห์ ซาจา
เนา || แป๋ สัจ ราตี เดหุรี เย่ห์วา สัจ สุ เอา || สัจจี นะดัร นิ ฮาลีแอ บฮุร นา ปาแว เตา ||๒|| ซาเจ เต เปาว์นา เป่ ยอา
เปาว์แน เต ยัล โฮย || ยัล เต ตริ ภวัณ ซาเยอา กัท กัท โยต สะโมย || นิรมัล แมลา นา ทีแอ สบัด รัตเต ปั ต โฮย ||๓||
เอ้ห์ มัน สาจ ซันโตเคอา นะดัร กเร เต็ส ม่าเฮ ||
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ปั นจฺ ปู๋ ต สัจ แป๋ รัตเต โยต สัจจี มัน ม่าเฮ || นานัก ออกัณ วีสเร คุร ราเค ปัต ต้าเฮ ||๔||๑๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||
นานัก เบรี สัจ กี ตรี แอ คุร วีจาร || เอ็ก อาแว่ห์ เอ็ก ยาวฮี ปูร ปะเร อหังการ || มันฮัธ มตี บูดีแอ คุรมุข สัจ โซ ตารฺ
||๑|| คุร เบ็น เก็ว ตรี แอ ซุค โฮย || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ตู แม อวัรฺ นา ดูยา โกย ||๑|| รเฮา || อาแก เดโค ดอ ยแล ปาแช
ฮเรโอ อังกูร || ยิส เต อุปแย เต็ส เต บินแซ กัท กัท สัจ ปั่ รปูร || อาเป เมล มิลาวฮี ซาแจ แม่ฮลั ฮดูร ||๒|| ซ่าห์
ซ่าห์ ตุจฉฺ ซัมลา กะเด นา วิซาเร็ว || เย็ว เย็ว ซาฮับ มัน วัสแซ คุรมุข อัมฤต เป็ ว || มัน ตัน เตรา ตู ตะณี กรับ
นิวาร สะเม็ว ||๓|| เย็น เอ้ห์ ยกัต อุปายอา ตริ ภวัณ กัร อาการฺ || คุรมุข จานัณ ยาณี แอ มันมุค มุกตั ถฺ กุบาร || กัท
กัท โยต นิรันตรี บูแฉ่ คุรมัต ซาร ||๔|| คุรมุข ยินี ยาเณอา เต็น กีแจ ซาบาส || สัจเจ เซตี รัล มิเล สัจเจ คุณ ปั รกาซ ||
นานัก นาม ซันโตคีอา ญีโอ เป็ นดฺ ปรัภ ปาส ||๕||๑๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ซุณ มัน มิตรึ เปอาเรอา เม็ล เวลา แฮ
เอ้ห์ || ยับ ลัก โยบัน ซาส แฮ ตับ ลัก เอ้ห์ ตัน เด้ห์ || เบ็น คุณ กาม นา อาวัย แด่ห์ เด๋ รี ตัน เค่ห์ ||๑|| เมเร มัน แล
ล่าฮา กัร๋ ย่าเฮ || คุรมุข นาม สล่าฮีแอ ห่อแม นิวรี ป่ าเฮ ||๑|| รเฮา || ซุณ ซุณ กั้นดัณ กั้นดีแอ เล็ค ปั ร บุแฉ่ ห์
ป๋ ารฺ || ตริ สนา แอ้ห์เน็ส อักลี ห่อแม โรค วิการ || โอ้ห์ เวปั รว่าห์ อโตลฺ วา คุรมัต กีมตั ซาร ||๒|| ลัค เซอาณัป เย กรี
ลัค เซ็ว ปรี ต มิลาป || เบ็น ซังคัต ซ่าถ นา ตร่ าปี อา เบ็น นาแว ดูค ซันตาป || ฮัร ยัป ญีอะเร ฉุ ทีแอ คุรมุข จีแน อาป
||๓|| ตัน มัน คุร แป้ ห์ เวเจอา มัน ดีอา ศิร นาล || ตริ ภวัณ โคจยฺ ดันโด่เลอา คุรมุข โคจยฺ นิฮาล || สัตคุร เมล
มิลายอา นานัก โซ ปรัภ นาล ||๔||๑๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || มัรแณ กี จินตา นฮี ยีวณั กี นฮี อาส || ตู สรับ ยีอา
ปรัตปาลฮี เลแค ซาส กิราส || อันตัร คุรมุข ตู วแซ่ห์ เย็ว ป่ าแว เต็ว นิระยาส ||๑|| ญีอะเร ราม ยปัต มัน มาน ||
อันตัร ลากี ยัล บุฉี่ ปายอา คุรมุข กิอาน ||๑|| รเฮา ||
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อันตัร กี กัต ยาณี แอ คุร มิลีแอ ซันกฺ อุตาร || โมยอา เย็ต กัร๋ ยาอีแอ เต็ต ยีวเดอา มัร มาร || อันฮัด สบัด สุ ห่าวเณ
ปาอีแอ คุร วีจาร ||๒|| อันฮัด บาณี ปาอีแอ แต้ห์ ห่อแม โฮย บินาส || สัตคุร เซเว อาปณา ฮอ สัด กุรบาแณ ตาส ||
คัร ดัรก้าห์ แปนาอีแอ มุค ฮัร นาม นิวาส ||๓|| แยห์ เดคา แต้ห์ เราว์ รเฮ่ เศ็ว สักตี กา เมล || ตเรห์ คุณ บันถี่ เดหุรี
โย อายอา ญัก โซ เคลฺ || วิโยกี ดุค วิชุเร มันมุค ลแฮ นา เมล ||๔|| มัน แบรากี กัร๋ วัสแซ สัจ แป๋ ราตา โฮย || กิอาน
มฮ่า รัส โปกแว บาฮุร ปูค นา โฮย || นานัก เอ้ห์ มัน มาร เม็ล ปี๋ เพ็ร ดุค นา โฮย ||๕||๑๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || เอ้ห์
มโน มูรัค โล่บีอา โล่เบ ลกา โลผาน || สบัด นา ปี่ แย ซากฺตา ดุระมัต อาวัน ยาน || ซาถู่ สัตคุร เย มิแล ตา ปาอีแอ
คุณี นิถาน ||๑|| มัน เร ห่อแม โฉด กุมาน || ฮัร คุร ซัรวัร เซว ตู ปาแวห์ ดัรก้าห์ มาน ||๑|| รเฮา || ราม นาม ยัป ดินสั
ราต คุรมุข ฮัร ตัน๋ ยาน || ซัภ ซุค ฮัร รัส โปกเณ ซันตฺ สภา เม็ล กิอาน || เน็ต แอ้ห์เน็ส ฮัร ปรัภ เซเวอา สัตคุร ดีอา
นาม ||๒|| กูกรั กูร กมาอีแอ คุร นินดา ปะแจ ปะจาน || ปั่ รเม ปู่ ลา ดุค กะโณ ยัม มาร กแร คุลฮาน || มันมุค ซุค นา
ปาอีแอ คุรมุข ซุค สุ ผาน ||๓|| แอแท ตัน่ ถฺ ปิ ทาอีแอ สัจ ลิคตั ปัรวาน || ฮัร สะยัณ คุร เซวดา คุร กัรณี ปั รถาน ||
นานัก นาม นา วีสแร กะรัม สัจแจ นีซาณ ||๔||๑๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || เอ็ก เต็ล เปอารา วีสแร โรค วัดดา มัน ม่าเฮ
|| เก็ว ดัรก้าห์ ปั ต ปาอีแอ ยา ฮัร นา วัสแซ มัน ม่าเฮ || คุร มิเลแอ ซุค ปาอีแอ อคัน มแร คุณ ม่าเฮ ||๑|| มัน เร
แอ้ห์เน็ส ฮัร คุณ ซาร || ยิน คิน ปัล นาม นา วีสแร เต ยัน วิระเล ซันซาร ||๑|| รเฮา || โยตี โยต มิลาอีแอ สุ รตี สุ รัต
ซันโญก || ฮินซา ห่อแม กัต เกย น่าฮี แซ่ห์ซา โศก || คุรมุข ยิส ฮัร มัน วัสแซ เต็ส เมเล คุร ซันโญก ||๒|| กายอา
กามัณ เย กรี โป่ เก โป่ กัณฮาร || เต็ส เซ็ว เน่ห์ นา กีใย โย ดีแซ จลัณฮาร || คุรมุข รแว่ห์ โซหากณี โซ ปรัภ เซจยฺ
ปะตาร ||๓||
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จาเร อคัน นิวาร มัร คุรมุข ฮัร ยัล ปาย || อันตัร กมัล ประกาเซอา อัมฤต ปะเรอา อะขาย || นานัก สัตคุร มีต กัร สัจ
ปาแวห์ ดัรก้าห์ ยาย ||๔||๒o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ฮัร ฮัร ยัปโปห์ เปอาเรอา คุรมัต เล ฮัร โบลฺ || มัน สัจ กัสวัทที
ลาอีแอ ตุลีแอ ปูแร โตลฺ || กีมตั กิแน นา ปาอีแอ ริ ด มาณัก โมลฺ อโมลฺ ||๑|| ป่ าอี เร ฮัร ฮีรา คุร ม่าเฮ || สัตซังคัต
สัตคุร ปาอีแอ แอ้ห์เน็ส สบัด สล่าห์ ||๑|| รเฮา || สัจ วคัร ตัน๋ ราส แล ปาอีแอ คุร ปั รกาซ || เย็ว อคัน มแร ยัล
ปายแอ เต็ว ตริ สนา ดาซัน ดาส || ยัม ยันดาร นา ลกัย เอ็ว ป่ อยัล ตแร ตราส ||๒|| คุรมุข กูร นา ป่ าวัย สัจ รัตเต สัจ
ป๋ าย || ซากัต สัจ นา ป่ าวัย กูแร กูรี ปานํย || สัจ รัตเต คุร เมเลแอ สัจเจ สัจ สมาย ||๓|| มัน แม่ห์ มาณัก ลาล นาม
รตัน ปะดารัท ฮีร || สัจ วคัร ตัน๋ นาม แฮ กัท กัท แก้ฮรั กัมภีร || นานัก คุรมุข ปาอีแอ ดัยอา กเร ฮัร ฮีร ||๔||๒๑||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ปั่รเม ป่ าเฮ นา วิฉะแว เย ปะแว ดิซนั ตัร เดส || อันตัร แมลฺ นา อุตแร ตริ ก ยีวณั ตริ ก เวส || โฮรฺ
กิแต ปะกัต นา โฮวัย เบ็น สัตคุร เก อุปเดส ||๑|| มัน เร คุรมุข อคัน นิวาร || คุร กา กะเฮอา มัน วัสแซ ห่อแม
ตริ สนา มาร ||๑|| รเฮา || มัน มาณัก นิรโมล แฮ ราม นาม ปัต ปาย || เม็ล สัตซังคัต ฮัร ปาอีแอ คุรมุข ฮัร เล็ว ลาย ||
อาป เกยอา ซุค ปายอา เม็ล ซัลแล สลัล สมาย ||๒|| เย็น ฮัร ฮัร นาม นา เจเตโอ โซ ออคุณ อาแว ยาย || ยิส สัตคุร
ปุรัค นา เป่ เทโอ โซ ป่ อยัล ปะแจ ปะจาย || เอ้ห์ มาณัก ญีโอ นิรโมล แฮ เอ็ว กอดี บัดแล ยาย ||๓|| ยินนา สัตคุร รัส
มิแล เซ ปูเร ปุรัค สุ ยาณ || คุร เม็ล ป่ อยัล ลัง่ ฆีอา ดัรก้าห์ ปั ต ปั รวาณ || นานัก เต มุค อุยะเล ตุ๋น อุปแย สบัด นีซาณ
||๔||๒๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || วณัจยฺ กแร่ ห์ วัณยาเรโฮ วคัร เล่โฮ สะมาล || แตซี วัสตฺ วิซาฮีแอ แยซี นิบแฮ นาล ||
อะแก ซ่าห์ สุ ยาณ แฮ แลซี วัสตฺ สะมาล ||๑|| ป่ าอี เร ราม กโฮ่ จิต ลาย || ฮัร ยัส วคัร แล จโลห์ สะโฮ เดแค
ปะตีอาย ||๑|| รเฮา ||
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ยินา ราส นา สัจ แฮ เก็ว ตินา ซุค โฮย || โคแท วณัจยฺ วณันเยแอ มัน ตัน โคทา โฮย || พ่าฮี พาเท มิรัก เย็ว ดูค
กะโณ เน็ต โรย ||๒|| โคเท โปแต นา ปแว่ห์ เต็น ฮัร คุร ดะรัส นา โฮย || โคเท ยาต นา ปั ต แฮ โคท นา ซี ฉสั โกย ||
โคเท โคท กมาวณา อาย เกยอา ปั ต โคย ||๓|| นานัก มัน ซัมหย่าอีแอ คุร แก สบัด ซาล่าห์ || ราม นาม รังค์ รัตเตอา
ป๋ ารฺ นา ปะรัม ติน่าห์ || ฮัร ยัป ล่าฮา อักลา นิรภอ ฮัร มัน ม่าห์ ||๔||๒๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ || ตัน๋ โยบัน อัร
พุลรา นาธีอะเร เด็น จาร || ปะบัณ เกเร ปั ต เย็ว ดัล๋ ดุ๋ล ยุมมัณฮาร ||๑|| รังค์ มาณ แล เปอาเรอา ยา โยบัน นอ หุลา ||
เด็น โทระเร ทักเก เป่ ยอา ปุราณา โจลา ||๑|| รเฮา || สะยัณ เมเร รังกุเล ยาย สุ เต ยีราณ || ฮัง ปี๋ วันญา ดุมณี โรวา จี่ณี
บาณ ||๒|| กี นา สุ เณ่ ฮี โกรี เอ อาปัณ กันนี โซย || ลกี อาแว่ห์ ซาโฮแร เน็ต นา เปอีอา โฮย ||๓|| นานัก สุ ตี เปอีแอ
ยาณ วิระตี ซัน || คุณา กวาอี กันธะรี เอากัณ จลี บัน ||๔||๒๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ดูยา ๒ || อาเป รซีอา อาป รัส
อาเป ราวัณฮาร || อาเป โฮแว โจลรา อาเป เซจยฺ ปะตาร ||๑|| รังค์ รัตตา เมรา ซาฮิบ เราว์ รเฮอา ปั่ รปูร ||๑|| รเฮา
|| อาเป มาชี มัชลี อาเป ปาณี ยาล || อาเป ยาล มณักรา อาเป อันดัร ลาล ||๒|| อาเป บโฮ่ เบ็ถ รังกุลา ซะคีเอ
เมรา ลาล || เน็ต รแว โซหากณี เดค ฮมารา ฮาล ||๓|| ปรัณแว นานัก เบนตี ตู ซัรวัร ตู หันสฺ || กอล ตู แฮ กวีอา ตู
แฮ อาเป เวค วิกสั ||๔||๒๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ || เอ้ห์ ตัน ตัร่ ตี บีจยฺ กัรมา กโร สลิล อาเปา ซาเร็ งปาณี || มัน
กิรซาณ ฮัร ริ แด ยํามาย แล เอ็ว ปาวัส ปั ด นิรบาณี ||๑|| กาเฮ กัรบัส มูเร มายอา || เป็ ต สุ โต สกัล กาลัตรึ มาตา เตเร
โฮเอ นา อันตฺ สคายอา || รเฮา || บิแค บิการ ดุสทฺ กิรคา กเร เอ็น ตัจยฺ อาตแม โฮย ติอ๋าอี || ยัป ตัป ซันยัม โฮเอ
ยับ ราเค กมัล บิกแซ มัตถฺ อาสฺ ระมาอี ||๒|| บีส สัปตาห์โร บาสโร ซังกระแฮ ตีน โครา เน็ต กาล ซาแร || ดัส
อะธารฺ แม อัปรําปฺโร จีแน กะแฮ นานัก เอ็ว เอก ตาแร ||๓||๒๖||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ || อะมัล กัร ตัร่ ตี บีจยฺ สับโด กัร สัจ กี อาบ เน็ต เด้ห์ ปาณี || โฮย กิรซาณ อีมาน ยํามาย
แล ปิ สัต โดยัก มูเร เอว ยาณี ||๑|| มัต ยาณ แซ่ห์ กะลี ปายอา || มาล แก มาแณ รู ป กี โซ่ภา เอ็ต บิถี่ ยนัม กวายอา
||๑|| รเฮา || แอบ ตัน จิกโร เอ้ห์ มัน มีดะโก กมัล กี ซาร นฮี มูล ปาอี || ป๋ อรฺ อุสตาด เน็ต ป่ าเคอา โบเล เก็ว บูแฉ่ ยา
แน่ห์ บุฉ่าอี ||๒|| อาคัณ ซุนณา ปอณ กี บาณี เอ้ห์ มัน รัตตา มายอา || คซัม กี นะดัร ดิแลห์ ปซิ นเด ยินี กัร เอก
ติอ๋ายอา ||๓|| ตี้ห์ กัร รัคเค ปัญจ กัร ซาที เนา แซตาน มัต กัท ยาอี || นานัก อาแค ร่ าห์ แป จัลณา มาล ตัน๋ กิต กู
ซันเยอาฮี ||๔||๒๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || โซอี มอลา เย็น ญัก มอเลอา ฮเรอา กีอา ซันซาโร || อาบ คาก เย็น
บันถฺ รฮาอี ตัน๋ ศิรยัณฮาโร ||๑|| มัรณา มุลลา มัรณา || ปี๋ กัรตาแร่ ห์ ดัรณา ||๑|| รเฮา || ตา ตู มุลลา ตา ตู กายี
ยาแณห์ นาม คุดาอี || เย บโฮเตรา ปเรอา โฮแว่ห์ โก รแฮ่ นา ปะรี แอ ปาอี ||๒|| โซอี กายี เย็น อาป ตะเยอา เอ็ก
นาม กีอา อถ่าโร || แฮ ปี๋ โฮซี ยาย นา ยาซี สัจจา ศิรยัณฮาโร ||๓|| ปัญจ วัคตฺ นิวาจยฺ กุยาแร่ ห์ ปแร่ ห์ กะเตบ
กุราณา || นานัก อาแค โกรฺ สเดอี รเฮโอ ปี ณา คาณา ||๔||๒๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || เอก สุ อาน โดย สุ อานี
นาล || ปั่ลเก ป่ อแกห์ สดา บัยอาล || กูร ฉุ รา มุธา มุรดาร || ต่าณัก รู ป รฮ่า กัรตาร ||๑|| แม ปั ต กี ปั นดฺ นา กัรณี กี
การ || ฮอ บิกแร รู ป รฮ่า บิกราล || เตรา เอก นาม ตาเร ซันซาร || แม เอ้ฮา อาส เอ้โฮ อาถารฺ ||๑|| รเฮา || มุค นินดา
อาคา เด็น ราต || ปัร กัร๋ โย่ฮี นีจ สนาต || กาม กโรถ ตัน วแซ่ห์ จันดาล || ต่าณัก รู ป รฮ่า กัรตาร ||๒|| พ่าฮี สุ รัต
มลูกี เวส || ฮอ ธักวารา ธักกี เดส || คะรา เซอาณา บฮุตา ป๋ ารฺ || ต่าณัก รู ป รฮ่า กัรตาร ||๓|| แม กีตา นา ยาตา
ฮรามโครฺ || ฮอ เกอา โม่ห์ เดซา ดุสทฺ โจร || นานัก นีจ กะแฮ บีจาร || ต่าณัก รู ป รฮ่า กัรตาร ||๔||๒๙|| ศิรีราก
แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || เอกา สุ รัต เยเต แฮ ญีอ์ || สุ รัต วิฮูณา โกย นา กีแอ ||
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เย่ฮี สุ รัต เต้ฮา เต็น ร่ าห์ || เลคา อิโก อาโว่ห์ ยาโฮ ||๑|| กาเฮ ญีอ์ กแร่ ห์ จตุราอี || เลแว เดแว เด๋ ล นา ปาอี ||๑|| รเฮา
|| เตเร ญีอ์ ยีอา กา โต้เฮ || กิต โก ซาฮิบ อาแว่ห์ โร่ ห์ || เย ตู ซาฮิบ อาแว่ห์ โร่ ห์ || ตู โอนา กา เตเร โอ้ห์ ||๒|| อะซี
โบลวิการ วิกาแร่ ห์ โบลฺ || ตู นัดรี อันดัร โตแล่ห์ โตลฺ || แยห์ กัรณี แต้ห์ ปูรี มัต || กัรณี บาโฉ่ ห์ กะเท กัท ||๓||
ปรัณวัต นานัก กิอานี แกซา โฮย || อาป ปะชาแณ บูแฉ่ โซย || คุร ปั รสาด กเร บีจาร || โซ กิอานี ดัรก้าห์ ปัรวาณ
||๔||๓o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || ตู ดรี เอา ดานา บีนา แม มัชลี แกเซ อันตฺ ลฮ่า || แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ แต้ห์ ตู แฮ
ตุจฉฺ เต นิกซี พูท มรา ||๑|| นา ยาณา เม็ว นา ยาณา ยาลี || ยา ดุค ลาแก ตา ตุแฉ่ สมาลี ||๑|| รเฮา || ตู ปั่ รปูร ยาเนอา
แม ดูรฺ || โย กัช กรี โซ เตแร ฮดูร || ตู เดแคห์ ฮอ มุกรั เปา || เตแร กัม นา เตแร นาย ||๒|| เยตา เด้ห์ เตตา ฮอ เคา ||
เบอา ดัร น่าฮี แก ดัร เยา || นานัก เอก กะแฮ อัรดาส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตแร ปาส ||๓|| อาเป เนแร ดูรฺ อาเป ฮี
อาเป มัน่ ฉฺ มิอาโน || อาเป เวแค สุ เณ อาเป ฮี กุดรัต กเร ยะฮาโน || โย เต็ส ป่ าแว นานกา หุกมั โซอี ปั รวาโน
||๔||๓๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || กีตา กฮ่า กเร มัน มาน || เดวัณฮาเร แก หัท ดาน || ป่ าแว เดย์ นา เดอี โซย ||
กีเต แก กะเฮแอ เกอา โฮย ||๑|| อาเป สัจ ป่ าแว เต็ส สัจ || อันถ่า กัจจา กัจ นิ กจั ||๑|| รเฮา || ยา เก รุ ค บิรัค อาเรา ||
เย่ฮี ตาต เต้ฮา เต็น เนา || พุล เป๋ า พัล ลิเคอา ปาย || อาป บีจยฺ อาเป ฮี คาย ||๒|| กะจี กั้นถฺ กัจจา เว็จ ราจยฺ || มัต
อลูณี พิกา ซาด || นานัก อาเณ อาแว ราส || เว็ณ นาแว น่าฮี ซาบาส ||๓||๓๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕ || อะชัล
ฉะลาอี แน่ห์ ฉะแล แน่ห์ เก๋ า กะทารา กัร สะแก || เย็ว ซาฮิบ ราแค เต็ว รแฮ่ เอ็ส โล่บี กา ญีโอ ทัล ปั ลแล ||๑|| เบ็น
เตลฺ ดีวา เก็ว ยแล ||๑|| รเฮา || โปที ปุราณ กมาอีแอ || ป๋ อ วที เอ็ต ตัน ปาอีแอ || สัจ บูฉณ
ั่ อาณ ยลาอีแอ ||๒|| เอ้ห์
เตลฺ ดีวา เอ็ว ยแล || กัร จานัณ ซาฮิบ ตอ มิแล ||๑|| รเฮา || เอ็ต ตัน ลาแก บาณี อา || ซุค โฮแว เซว กมาณี อา ||
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ซัภ ดุนีอา อาวัณ ยาณี อา ||๓|| เว็จ ดุนีอา เซว กมาอีแอ || ตา ดัรก้าห์ แบซัณ ปาอีแอ || กโฮ่ นานัก บ้าห์ ลุดาอีแอ
||๔||๓๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮอ สัตคุร เซวี อาปณา เอ็ก มัน เอ็ก จิต ป๋ าย || สัตคุร มัน กามนา ตีรัท แฮ ยิส โน เดย์ บุฉ่าย || มัน จินเดอา วัร
ปาวณา โย อิแช โซ พัล ปาย || เนา ติอ๋าอีแอ เนา มังกีแอ นาเม แซ่ฮจั ยฺ สมาย ||๑|| มัน เมเร ฮัร รัส จาค เต็ค ยาย ||
ยินี คุรมุข จาเคอา แซ่ห์เย รเฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา || ยินี สัตคุร เซเวอา ตินี ปายอา นาม นิถาน || อันตัร ฮัร รัส เราว์
รเฮอา จูกา มัน อภิมาน || ฮิรแด กมัล ประกาเซอา ลากา แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || มัน นิรมัล ฮัร เราว์ รเฮอา ปายอา ดัรก้าห์
มาน ||๒|| สัตคุร เซวัน อาปณา เต วิระเล ซันซาร || ห่อแม มัมตา มาร แก ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร || ฮอ เต็น แก
บัลฮารแณ ยินา นาเม ลกา เปอาร || เซอี ซุคีเอ จะโฮ่ ยุกี ยินา นาม อคุท อปารฺ ||๓|| คุร มิเลแอ นาม ปาอีแอ จูแก
โม่ห์ เปอาส || ฮัร เซตี มัน เราว์ รเฮอา กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาส || ยินา ฮัร กา ซาด อายอา ฮอ เต็น บัลฮาแร ยาส || นานัก
นัดรี ปาอีแอ สัจ นาม คุณตาซ ||๔||๑||๓๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || บโฮ่ เป๋ ค กัร ปั รหม่าอีแอ มัน ฮิรแด กปั ท กมาย ||
ฮัร กา แม่ฮลั นา ปาวัย มัร วิสทา ม่าเฮ สมาย ||๑|| มัน เร กแร่ ห์ ฮี ม่าเฮ อุดาส || สัจ ซันยัม กัรณี โซ กเร คุรมุข
โฮย ปัรกาซ ||๑|| รเฮา || คุร แก สบัด มัน ยีเตอา กัต มุกตั กะแร แม่ห์ ปาย || ฮัร กา นาม ติอ๋าอีแอ สัตซังคัต เมล
มิลาย ||๒|| เย ลัค อิสตรี อา โปคค์ กแร่ ห์ เนาว์ คันดฺ ราจยฺ กมาเฮ || เบ็น สัตคุร ซุค นา ปาวัย เพ็ร เพ็ร โยนี ป้ าเฮ
||๓|| ฮัร ฮาร กันธฺ ยินี แป้ ห์เรอา คุร จัรณี จิต ลาย || ตินา ปิ แช เร็ ถ เซ็ถ พิแร โอนา เต็ล นา ตะมาย ||๔|| โย ปรัภ
ป่ าแว โซ ทีแอ อวัรฺ นา กัรณา ยาย || ยัน นานัก ยีแว นาม แล ฮัร เดโวห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๕||๒||๓๕||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ || ยิส ฮี กี ศิรการฺ แฮ เต็ส ฮี กา ซัภ โกย || คุรมุข การ กมาวณี สัจ กัท ปั รกัท โฮย || อันตัร
ยิส แก สัจ วัสแซ สัจเจ สัจจี โซย || สัจ มิเล เซ นา วิชุแรห์ เต็น นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย ||๑|| เมเร ราม แม ฮัร เบ็น อวัรฺ
นา โกย || สัตคุร สัจ ปรัภ นิรมะลา สบัด มิลาวา โฮย ||๑|| รเฮา || สบัด มิแล โซ เม็ล รแฮ่ ยิส นอ อาเป เลย มิลาย ||
ดูแย ป๋ าย โก นา มิแล เพ็ร เพ็ร อาแว ยาย || ซัภ แม่ห์ เอ็ก วัรตะดา เอโก รเฮอา สมาย || ยิส นอ อาป ดัยอาล โฮย
โซ คุรมุข นาม สมาย ||๒|| ปัร ปั ร ปั นดิต โยตกี วาด กแร่ ห์ บีจาร || มัต บุตถฺ ปะวี นา บุใฉ่ อันตัร โลภ วิการ || ลัค
จอราซีห์ ปั่รมะเด ปะหรํา ปะหรํา โฮย คุอาร || ปูรัน ลิเคอา กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๓|| สัตคุร กี เซวา กาครี
ศิร ดีแย อาป กวาย || สบัด มิแล่ห์ ตา ฮัร มิแล เซวา ปแว ซัภ ทาย || ปารัส ปัรสิ แอ ปารัส โฮย โยตี โยต สมาย || ยิน
โก ปูรัน ลิเคอา เต็น สัตคุร มิเลอา อาย ||๔|| มัน ปุกคา ปุกคา มัต กแร่ ห์ มัต ตู กแร่ ห์ ปูการ || ลัค จอราซี ห์ เย็น ศิรี
ซัภแซ เดย์ อถารฺ || นิรภอ สดา ดัยอาล แฮ ซัภนา กัรดา ซาร || นานัก คุรมุข บุฉี่แอ ปาอีแอ โมค ดุอาร ||๕||๓||๓๖||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ยินี ซุณ แก มันเนอา ตินา นิจยฺ กัร๋ วาส || คุรมะตี ซาล่าห์ สัจ ฮัร ปายอา คุณตาซ || สบัด
รัตเต เซ นิรมะเล ฮอ สัด บัลฮาแร ยาส || ฮิรแด ยิน แก ฮัร วัสแซ เต็ต กัท แฮ ปั รกาซ ||๑|| มัน เมเร ฮัร ฮัร นิรมัล
ติอ๋าย || ตุ๋ร มัสตัก ยิน โก ลิเคอา เซ คุรมุข รเฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || ฮัร ซันโตห์ เดโคห์ นะดัร กัร นิกทั วัสแซ ปั่ รปูร
|| คุรมัต ยินี ปะชาเณอา เซ เดแคห์ สดา ฮดูร || ยิน คุณ เต็น สัด มัน วัสแซ ออคุณวันเตอา ดูรฺ || มันมุค คุณ แต
บ้าห์เร เบ็น นาแว มัรเด จู๋ร ||๒|| ยิน สบัด คุรู ซุณ มันเนอา เต็น มัน ติอ๋ายอา ฮัร โซย || อันเด็น ปักตี รัตเตอา มัน
ตัน นิรมัล โฮย || กูรา รังค์ กะซุ่มภฺ กา บินสั ยาย ดุค โรย || ยิส อันดัร นาม ประกาซ แฮ โอ้ห์ สดา สดา เท็ร โฮย
||๓||
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เอ้ห์ ยนัม ปะดารัท ปาย แก ฮัร นาม นา เจแต เล็ว ลาย || ปั ก คิเซแอ แร่ ห์ณา นฮี อาแก ธอรฺ นา ปาย || โอ้ห์ เวลา
หัท นา อาวัย อันตฺ เกยอา ปัชตาย || ยิส นะดัร กเร โซ อุบแร ฮัร เซตี เล็ว ลาย ||๔|| เดคา เดคี ซัภ กเร มันมุค บูจฉฺ
นา ปาย || ยิน คุรมุข ฮิรดา ซุถ แฮ เซว ปอี เต็น ทาย || ฮัร คุณ กาแว่ห์ ฮัร เน็ต ปแร่ ห์ ฮัร คุณ กาย สมาย || นานัก
เต็น กี บาณี สดา สัจ แฮ เย นาม รเฮ่ เล็ว ลาย ||๕||๔||๓๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ยินี เอ็ก มัน นาม ติอ๋ายอา คุรมะตี
วีจาร || เต็น เก มุค สัด อุยะเล เต็ต สัจแจ ดัรบาร || โอย อัมฤต ปี แว่ห์ สดา สดา สัจแจ นาม เปอาร ||๑|| ป่ าอี เร
คุรมุข สดา ปัต โฮย || ฮัร ฮัร สดา ติอ๋าอีแอ มัล ห่อแม กั้ดแด โต๋ ย ||๑|| รเฮา || มันมุค นาม นา ยาณนี เว็ณ นาแว ปัต
ยาย || สับแด ซาด นา อายโอ ลาเก ดูแย ป๋ าย || วิสทา เก กีเร ปแว่ห์ เว็จ วิสทา เซ วิสทา ม่าเฮ สมาย ||๒|| เต็น กา
ยนัม สพัล แฮ โย จแลห์ สัตคุร ป๋ าย || กุล อุถ่าแรห์ อาปณา ตัน๋ ยเณดี มาย || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ยิส นอ กิรปา กเร
รยาย ||๓|| ยินี คุรมุข นาม ติอ๋ายอา วิโจห์ อาป กวาย || โอย อันดฺ โรห์ บ้าห์โรห์ นิรมะเล สัจเจ สัจ สมาย || นานัก
อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยิน คุรมะตี ฮัร ติอ๋าย ||๔||๕||๓๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ปั กตา ฮัร ตัน๋ ราส แฮ คุร ปูช กแร่ ห์
วาปาร || ฮัร นาม สล่าฮัน สดา สดา วคัร ฮัร นาม อถารฺ || คุร ปูแร ฮัร นาม ดริ รายอา ฮัร ปั กตา อตุท ปั นด๋ าร ||๑||
ป่ าอี เร เอ็ส มัน โก ซัมหยาย || เอ มัน อาลัซ เกอา กแร่ ห์ คุรมุข นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || ฮัร ปะกัต ฮัร กา เปอาร แฮ
เย คุรมุข กเร บีจาร || ปาคันดฺ ปะกัต นา โฮวัย ดุบิถา โบลฺ คุอาร || โซ ยัน รลายอา นา รแล ยิส อันตัร บิเบก บีจาร
||๒|| โซ เซวัก ฮัร อาคีแอ โย ฮัร ราแค อุร ต๋ าร || มัน ตัน ซอเป อาแก ตะเร ห่อแม วิโจห์ มาร || ตัน๋ คุรมุข โซ
ปัรวาณ แฮ เย กะเด นา อาแว ฮาร ||๓|| กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ เว็ณ กัรแม ปายอา นา ยาย ||
28

ลัค จอราซีห์ ตะรัสเด ยิส เมเล โซ มิแล ฮัร อาย || นานัก คุรมุข ฮัร ปายอา สดา ฮัร นาม สมาย ||๔||๖||๓๙|| ศิรีราก
แม่ห์ลา ๓ || ซุค ซากัร ฮัร นาม แฮ คุรมุข ปายอา ยาย || อันเด็น นาม ติอ๋าอีแอ แซ่ห์เย นาม สมาย || อันดัร รแจ ฮัร
สัจ เซ็ว รัสนา ฮัร คุณ กาย ||๑|| ป่ าอี เร ญัก ดุคีอา ดูแย ป๋ าย || คุร ซัรณาอี ซุค ลแฮ อันเด็น นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา ||
ซาเจ แมลฺ นา ลากัย มัน นิรมัล ฮัร ติอ๋าย || คุรมุข สบัด ปะชาณี แอ ฮัร อัมฤต นาม สมาย || คุร กิอาน ประจันดฺ
บลายอา อเกอาน อันเถ่รา ยาย ||๒|| มันมุค แมเล มัล ปะเร ห่อแม ตริ สนา วิการ || เบ็น สับแด แมลฺ นา อุตแร มัร
ยําแมห์ โฮย คุอาร || ต่าตุร บายี ปะลัจ รเฮ่ นา อุรวาร นา ปาร ||๓|| คุรมุข ยัป ตัป ซันยฺมี ฮัร แก นาม เปอาร ||
คุรมุข สดา ติอ๋าอีแอ เอก นาม กัรตาร || นานัก นาม ติอ๋าอีแอ ซัภนา ยีอา กา อาถารฺ ||๔||๗||๔o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||
มันมุค โม่ห์ เวอาเปอา แบราก อุดาซี นา โฮย || สบัด นา จีแน สดา ดุค ฮัร ดัรก้าห์ ปั ต โคย || ห่อแม คุรมุข โคอีแอ
นาม รัตเต ซุค โฮย ||๑|| เมเร มัน แอ้ห์เน็ส ปูร รฮี เน็ต อาซา || สัตคุร เซว โม่ห์ ปั รยะแล กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาซา ||๑||
รเฮา || คุรมุข กะรัม กมาแว บิกแซ ฮัร แบราก อนันดฺ || แอ้ห์เน็ส ปะกัต กเร เด็น ราตี ห่อแม มาร นิจนั ดฺ || วัดแด
ปาก สัตซังคัต ปาอี ฮัร ปายอา แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ ||๒|| โซ ซาถู่ แบรากี โซอี ฮิรแด นาม วซาเอ || อันตัร ลาก นา
ตามัส มูเล วิโจห์ อาป กวาเอ || นาม นิถาน สัตคุรู ดิคาเลอา ฮัร รัส ปี อา อะข่าเอ ||๓|| เย็น กิแน ปายอา ซ่าถซังคฺ ตี
ปูแร ปาก แบราก || มันมุค พิแร่ ห์ นา ยาแณห์ สัตคุร ห่อแม อันดัร ลาก || นานัก สบัด รัตเต ฮัร นาม รังกาเอ เบ็น
แป๋ เก้ฮี ลาก ||๔||๘||๔๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || กัร๋ ฮี ซอดา ปาอีแอ อันตัร ซัภ วัท โฮย || คิน คิน นาม สมาลีแอ
คุรมุข ปาแว โกย || นาม นิถาน อคุท แฮ วัดปาก ปราปัต โฮย ||๑|| เมเร มัน ตัจยฺ นินดา ห่อแม อหังการฺ ||
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ฮัร ญีโอ สดา ติอ๋าย ตู คุรมุข เอกังการ ||๑|| รเฮา || คุรมุขคา เก มุค อุยะเล คุร สับดี บีจาร || หะลัต ปะลัต ซุค ปายเด
ยัป ยัป ริ แด มุราร || กัร๋ ฮี เว็จ แม่ฮลั ปายอา คุร สับดี วีจาร ||๒|| สัตคุร เต โย โม่ห์ เพแรห์ มัทเท เต็น กาเล ||
อันเด็น ดุค กมาวเด เน็ต โย่เฮ ยัม ยาเล || สุ ปแน ซุค นา เดคนี บโฮ่ จินตา ปั รยาเล ||๓|| ซัภนา กา ดาตา เอก แฮ
อาเป บคัส กเรย์ || แก้ห์ณา กิชู นา ยาวัย ยิส ป่ าแว เต็ส เดย์ || นานัก คุรมุข ปาอีแอ อาเป ยาแณ โซย ||๔||๙||๔๒||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || สัจจา ซาฮิบ เซวีแอ สัจ วเดอาอี เดย์ || คุร ปั รซาดี มัน วัสแซ ห่อแม ดูรฺ กเรย์ || เอ้ห์ มัน ต่าวัต
ตา รแฮ่ ยา อาเป นะดัร กเรย์ ||๑|| ป่ าอี เร คุรมุข ฮัร นาม ติอ๋าย || นาม นิถาน สัด มัน วัสแซ แม่ห์ลี ปาแว เทา ||๑||
รเฮา || มันมุค มัน ตัน อั้นถฺ แฮ เต็ส นอ ธอรฺ นา เธา || บโฮ่ โยนี ป่ อดา พิแร เย็ว ซุนแญนํ กัร๋ เกา || คุรมะตี กัท
จานณา สบัด มิแล ฮัร เนา ||๒|| ตแร คุณ บิเคอา อั้นถฺ แฮ มายอา โม่ห์ กุบาร || โล่บี อัน โก เซวเด ปั ร เวดา กแร
ปูการ || บิเคอา อันดัร ปัจ โมย นา อุรวาร นา ปาร ||๓|| มายอา โม่ห์ วิซาเรอา ยกัต ปิ ตา ปรัตปาล || บาโฉ่ ห์ คุรู
อเจต แฮ ซัภ บะถี ยัมกาล || นานัก คุรมัต อุบเร สัจจา นาม สะมาล ||๔||๑o||๔๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ตแร คุณ
มายอา โม่ห์ แฮ คุรมุข จอทา ปัด ปาย || กัร กิรปา เมลายอัน ฮัร นาม วัสเซอา มัน อาย || โปแต ยิน แก ปุน แฮ เต็น
สัตซังคัต เมลาย ||๑|| ป่ าอี เร คุรมัต สาจ รเฮา || ซาโจ สาจ กมาวณา ซาแจ สบัด มิเลา ||๑|| รเฮา || ยินี นาม
ปะชาเณอา เต็น วิโทห์ บัล เยา || อาป โฉด จัรณี ลกา จลา เต็น แก ป๋ าย || ล่าฮา ฮัร ฮัร นาม มิแล แซ่ห์เย นาม สมาย
||๒|| เบ็น คุร แม่ฮลั นา ปาอีแอ นาม นา ปราปัต โฮย || แอซา สัตคุร โลร ลโฮ่ ยิดู ปาอีแอ สัจ โซย || อะซุร
ซังข่าแร ซุค วัสแซ โย เต็ส ป่ าแว โซ โฮย ||๓|| เย่ฮา สัตคุร กัร ยาเณอา เต้โฮ เย่ฮา ซุค โฮย || เอ้ห์ แซ่ห์ซา มูเล น่าฮี
เป๋ า ลาเอ ยัน โกย || นานัก เอก โยต โดย มูรตี สบัด มิลาวา โฮย ||๔||๑๑||๔๔||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต โฉด บิเคอา โลผ่าเณ เซวา กแร่ ห์ วิดาณี || อาปณา ตะรัม กวาแวห์ บูแฉ่ ห์ น่าฮี อันเด็น
ดุค วิฮาณี || มันมุค อั้นถฺ นา เจตฮี ดูบ โมย เบ็น ปาณี ||๑|| มัน เร สดา ปะโย่ห์ ฮัร ซัรณาอี || คุร กา สบัด อันตัร
วัสแซ ตา ฮัร วิซรั นา ยาอี ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ สะรี ร มายอา กา ปุตลา เว็จ ห่อแม ดุสที ปาอี || อาวัณ ยาณา ยํามัณ
มัรณา มันมุค ปัต กวาอี || สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา โยตี โยต มิลาอี ||๒|| สัตคุร กี เซวา อัต สุ คาลี โย อิเช โซ
พัล ปาเอ || ยัต สัต ตัป ปวิต สะรี รา ฮัร ฮัร มัน วซาเอ || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาเอ ||๓|| โย
สัตคุร กี ซัรณากตี ฮอ เต็น แก บัล เยา || ดัร สัจแจ สัจจี วเดอาอี แซ่ห์เย สัจ สเมา || นานัก นัดรี ปาอีแอ คุรมุข เมล
มิเลา ||๔||๑๒||๔๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || มันมุค กะรัม กมาวเณ เย็ว โดห่ากัณ ตัน ซี การ || เซแย กันตฺ นา อาวัย เน็ต
เน็ต โฮย คุอาร || เป็ ร กา แม่ฮลั นา ปาวัย นา ดีแซ กัร๋ บาร ||๑|| ป่ าอี เร เอ็ก มัน นาม ติอ๋าย || ซันตา ซังคัต เม็ล รแฮ่
ยัป ราม นาม ซุค ปาย ||๑|| รเฮา || คุรมุข สดา โซหากณี เป็ ร ราเคอา อุร ต๋ าร || มิธธา โบแล่ห์ เน็ว จแลห์ เซแย รแว
ปะตาร || โซ่ภาวันตี โซหากณี ยิน คุร กา เหต อปารฺ ||๒|| ปูแร ปาก สัตคุร มิแล ยา ป่ าแก กา อุโด โฮย || อันตฺ โรห์
ดุค ปะหรํา กะทีแอ ซุค ปราปัต โฮย || คุร แก ป่ าแณ โย จัลแล ดุค นา ปาแว โกย ||๓|| คุร เก ป่ าเณ เว็จ อัมฤต แฮ
แซ่ห์เย ปาแว โกย || ยินา ปราปัต เต็น ปี อา ห่อแม วิโจห์ โคย || นานัก คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ สัจ มิลาวา โฮย
||๔||๑๓||๔๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ยา เป็ ร ยาแณ อาปณา ตัน มัน อะแก ตะเรย์ || โซหากณี กะรัม กมาวดีอา เซอี
กะรัม กเรย์ || แซ่ห์เย สาจ มิลาวรา สาจ วดาอี เดย์ ||๑|| ป่ าอี เร คุร เบ็น ปะกัต นา โฮย || เบ็น คุร ปะกัต นา ปาอีแอ
เย โลแจ ซัภ โกย ||๑|| รเฮา || ลัค จอราซีห์ เพร ปัยอา กามัณ ดูแย ป๋ าย || เบ็น คุร นีด นา อาวัย ดุคี แรณ วิฮาย || เบ็น
สับแด เป็ ร นา ปาอีแอ บิรทา ยนัม กวาย ||๒||
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ฮอ ฮอ กัรตี ญัก พิรี นา ตัน๋ ซัมแป นาล || อันถี่ นาม นา เจใต ซัภ บาถี่ ยัมกาล || สัตคุร มิเลแอ ตัน๋ ปายอา ฮัร
นามา ริ แด สะมาล ||๓|| นาม รัตเต เซ นิรมะเล คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || มัน ตัน ราตา รังค์ เซ็ว รัสนา รสัน ระสาย ||
นานัก รังค์ นา อุตแร โย ฮัร ตุ๋ร โชเดอา ลาย ||๔||๑๔||๔๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข กริ ปา กเร ปะกัต กีแย เบ็น
คุร ปะกัต นา โฮอี || อาแป อาป มิลาเอ บูแฉ่ ตา นิรมัล โฮแว โซอี || ฮัร ญีโอ ซาจา ซาจี บาณี สบัด มิลาวา โฮอี ||๑||
ป่ าอี เร ปกัตฮีณ กาเฮ ญัก อายอา || ปูเร คุร กี เซว นา กีนี บิรทา ยนัม กวายอา ||๑|| รเฮา || อาเป ญักยีวนั ซุคดาตา
อาเป บคัส มิลาเอ || ญีอ์ ยันตฺ เอ เกอา เวจาเร เกอา โก อาค สุ ณาเอ || คุรมุข อาเป เดย์ วดาอี อาเป เซว กราเอ
||๒|| เดค กุทาํ บฺ โม่ห์ โลผ่าณา จัลเดอา นาล นา ยาอี || สัตคุร เซว คุณ นิถาน ปายอา เต็ส ดี กีม นา ปาอี || ฮัร ปรัภ
สคา มีต ปรัภ เมรา อันเต โฮย สคาอี ||๓|| อาปแณ มัน จิต กะแฮ กะฮาเอ เบ็น คุร อาป นา ยาอี || ฮัร ญีโอ ดาตา
ปะกัต วชัล แฮ กัร กิรปา มัน วซาอี || นานัก โซ่ภา สุ รัต เดย์ ปรัภ อาเป คุรมุข เด วเดอาอี ||๔||๑๕||๔๘|| ศิรีราก
แม่ห์ลา ๓ || ตัน๋ ยันนะพี เย็น ยายอา ตัน๋ ปิ ตา ปัรถาน || สัตคุร เซว ซุค ปายอา วิโจห์ เกยอา กุมาน || ดัร เซวัน ซันตฺ
ยัน คะเร ปาเอ็น คุณี นิถาน ||๑|| เมเร มัน คุรมุข ติอ๋าย ฮัร โซย || คุร กา สบัด มัน วัสแซ มัน ตัน นิรมัล โฮย ||๑||
รเฮา || กัร กิรปา กัร๋ อายอา อาเป มิเลอา อาย || คุร สับดี ซาล่าฮีแอ รังเก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || สัจแจ สัจ สมายอา เม็ล
รแฮ่ นา วิชุร ยาย ||๒|| โย กิช กัรณา โซ กัร รเฮอา อวัรฺ นา กัรณา ยาย || จิรี วิชุนเน เมลิอนั สัตคุร ปันแน ปาย ||
อาเป การ กรายซี อวัรฺ นา กัรณา ยาย ||๓|| มัน ตัน รัตตา รังค์ เซ็ว ห่อแม ตัจยฺ วิการ || แอ้ห์เน็ส ฮิรแด เราว์ รแฮ่
นิรภอ นาม นิรังการ || นานัก อาป มิลายอัน ปูแร สบัด อปารฺ ||๔||๑๖||๔๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || โควิด คุณี นิถาน
แฮ อันตฺ นา ปายอา ยาย || กัทนี บัดนี นา ปาอีแอ ห่อแม วิโจห์ ยาย ||
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สัตคุร มิเลแอ สัด แป๋ รแจ อาป วัสแซ มัน อาย ||๑|| ป่ าอี เร คุรมุข บูแฉ่ โกย || เบ็น บูเฉ่ กะรัม กมาวเณ ยนัม
ปะดารัท โคย ||๑|| รเฮา || ยินี จาเคอา ตินี ซาด ปายอา เบ็น จาเค ปะรัม ปุหลาย || อัมฤต ซาจา นาม แฮ แก้ห์ณา กะชู
นา ยาย || ปี วัต ฮู ปัรวาณ เป่ ยอา ปูแร สบัด สมาย ||๒|| อาเป เดย์ ตา ปาอีแอ โฮรฺ กัรณา กิชู นา ยาย || เดวัณ วาเล
แก หัท ดาต แฮ คุรู ดุอาแร ปาย || เย่ฮา กีโตน เต้ฮา โฮอา เย่เฮ กะรัม กมาย ||๓|| ยัต สัต ซันยัม นาม แฮ เว็ณ
นาแว นิรมัล นา โฮย || ปูแร ปาก นาม มัน วัสแซ สบัด มิลาวา โฮย || นานัก แซ่ห์เย ฮี รังค์ วัรตะดา ฮัร คุณ ปาแว
โซย ||๔||๑๗||๕o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || กานํยอา ซาแถ่ อุรัตถฺ ตัป กแร วิโจห์ ห่อแม นา ยาย || อเถ่อาตัม กะรัม เย
กเร นาม นา กับ ฮี ปาย || คุร แก สบัด ยีวตั มแร ฮัร นาม วัสแซ มัน อาย ||๑|| ซุณ มัน เมเร ปัจยฺ สัตคุร ซัรณา ||
คุร ปัรซาดี ฉุทีแอ บิค เป่ าว์ยลั สบัด คุร ตัรณา ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ สภา ตาต แฮ ดูยา เป๋ า วิการ || ปันดิต ปแร
บันถัน่ โม่ห์ บาถ่า แน่ห์ บูแฉ่ บิเคอา เปอาร || สัตคุร มิเลแอ ตริ กทุ ี ชูแท จอแท ปั ด มุกตั ดุอาร ||๒|| คุร เต มารัก
ปาอีแอ จูแก โม่ห์ กุบาร || สบัด มแร ตา อุถแร ปาเอ โมค ดุอาร || คุร ปั รซาดี เม็ล รแฮ่ สัจ นาม กัรตาร ||๓|| เอ้ห์
มนูอา อัต สบัล แฮ ฉะเด นา กิแต อุปาย || ดูแย ป๋ าย ดุค ลายดา บฮุตี เดย์ สยาย || นานัก นาม ลเก เซ อุบเร ห่อแม
สบัด กวาย ||๔||๑๘||๕๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || กิรปา กเร คุร ปาอีแอ ฮัร นาโม เดย์ ดริ ราย || เบ็น คุร กิแน นา
ปายโอ บิรทา ยนัม กวาย || มันมุค กะรัม กมาวเณ ดัรก้าห์ มิแล สยาย ||๑|| มัน เร ดูยา เป๋ า จุกาย || อันตัร เตแร ฮัร
วัสแซ คุร เซวา ซุค ปาย || รเฮา || สัจ บาณี สัจ สบัด แฮ ยา สัจ ตะเร เปอาร || ฮัร กา นาม มัน วัสแซ ห่อแม กโรถ
นิวาร || มัน นิรมัล นาม ติอ๋าอีแอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร ||๒|| ห่อแม เว็จ ญัก บินสฺ ดา มัร ยําแม อาแว ยาย || มันมุค
สบัด นา ยาณนี ยาซัน ปั ต กวาย || คุร เซวา เนา ปาอีแอ สัจเจ รแฮ่ สมาย ||๓||
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สบัด มันเนแอ คุร ปาอีแอ วิโจห์ อาป กวาย || อันเด็น ปะกัต กเร สดา ซาเจ กี เล็ว ลาย || นาม ปะดารัท มัน
วัสเซอา นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาย ||๔||๑๙||๕๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ยินี ปุรคี สัตคุร นา เซเวโอ เซ ดุคีเอ ยุก จาร || กัร๋
โห่ดา ปุรัค นา ปะชาเณอา อภิมาน มุเธ อหังการ || สัตคุรู เกอา พิทเกอา มังค์ ทักเก ซันซาร || สัจจา สบัด นา
เซเวโอ ซัภ กาจยฺ สวารัณฮาร ||๑|| มัน เมเร สดา ฮัร เวค ฮดูร || ยนัม มรัน ดุค ปั รหะแร สบัด รเฮอา ปั่ รปูร ||๑|| รเฮา
|| สัจ สล่าฮัน เซ สัจเจ สัจจา นาม อถารฺ || สัจจี การ กมาวณี สัจเจ นาล เปอาร || สัจจา ซ่าห์ วัรตะดา โกย นา
เมทัณฮาร || มันมุค แม่ฮลั นา ปายนี กูร มุเธ กูริอาร ||๒|| ห่อแม กัรตา ญัก โมอา คุร เบ็น โก๋ ร อันถารฺ || มายอา
โม่ห์ วิซาเรอา ซุคดาตา ดาตาร || สัตคุร เซแว่ห์ ตา อุบแร่ ห์ สัจ รัคแคห์ อุร ต๋ าร || กิรปา เต ฮัร ปาอีแอ สัจ สบัด
วีจาร ||๓|| สัตคุร เซว มัน นิรมะลา ห่อแม ตัจยฺ วิการ || อาป โฉด ยีวตั มแร คุร แก สบัด วีจาร || ตัน่ ถ่า ต่าวัต แร่ ห์
เกย ลากา สาจ เปอาร || สัจ รัตเต มุค อุยะเล เต็ต ซาแจ ดัรบาร ||๔|| สัตคุร ปุรัค นา มันเนโอ สบัด นา ลโก เปอาร ||
อิสนาน ดาน เยตา กแร่ ห์ ดูแย ป๋ าย คุอาร || ฮัร ญีโอ อาปณี กริ ปา กเร ตา ลาแก นาม เปอาร || นานัก นาม สะมาล
ตู คุร แก เหต อปารฺ ||๕||๒o||๕๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || กิส ฮอ เซวี เกอา ยัป กรี สัตคุร ปูโช ยาย || สัตคุร กา ป่ าณา
มัน ลอี วิโจห์ อาป กวาย || เอ้ฮา เซวา จากรี นาม วัสแซ มัน อาย || นาแม ฮี เต ซุค ปาอีแอ สัจแจ สบัด โซฮาย ||๑||
มัน เมเร อันเด็น ยาก ฮัร เจต || อาปณี เคตี รัค แล กูนยํ ฺ ปแรกี เคต ||๑|| รเฮา || มัน กีอา อิชา ปูรีอา สบัด รเฮอา
ปั่รปูร || แป๋ ป๋ าย ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ฮัร ญีโอ เวแค สดา ฮดูร || สัจแจ สบัด สดา มัน ราตา ปะหรํา เกยอา
สะรี โรห์ ดูรฺ || นิรมัล ซาฮิบ ปายอา ซาจา คุณี กะฮีร ||๒|| โย ยาเก เซ อุบเร ซูเต เกย โมฮาย || สัจจา สบัด นา
ปะชาเณโอ สุ ปนา เกยอา วิฮาย || ซุนเญ กัร๋ กา ปาหุณา เย็ว อายอา เต็ว ยาย ||
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มันมุค ยนัม บิรทา เกยอา เกอา โม่ห์ เดซี ยาย ||๓|| ซัภ กิช อาเป อาป แฮ ห่อแม เว็จ แก้ฮนั นา ยาย || คุร แก สบัด
ปะชาณี แอ ดุค ห่อแม วิโจห์ กวาย || สัตคุร เซวัน อาปณา ฮอ เต็น แก ลาโก ปาย || นานัก ดัร สัจแจ สเจอาร แฮ ฮอ
เต็น บัลฮาแร เยา ||๔||๒๑||๕๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || เย เวลา วัคตฺ วีจารี แอ ตา กิต เวลา ปะกัต โฮย || อันเด็น นาเม
รัตเตอา สัจเจ สัจจี โซย || เอ็ก เต็ล เปอารา วิสแร ปะกัต กิเน่ฮี โฮย || มัน ตัน ซี ตลั สาจ เซ็ว ซาส นา บิรทา โกย ||๑||
เมเร มัน ฮัร กา นาม ติอ๋าย || ซาจี ปะกัต ตา ทีแอ ยา ฮัร วัสแซ มัน อาย ||๑|| รเฮา || แซ่ ห์เย เคตี ร่ าฮีแอ สัจ นาม
บีจยฺ ปาย || เคตี ยํามี อักลี มนูอา ระยา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุร กา สบัด อัมฤต แฮ เย็ต ปี แต เต็ค ยาย || เอ้ห์ มัน ซาจา
สัจ รัตตา สัจเจ รเฮอา สมาย ||๒|| อาคัณ เวคัณ โบลณา สับเด รเฮอา สมาย || บาณี วยี จะโฮ่ ยุกี สัจโจ สัจ สุ ณาย ||
ห่อแม เมรา แร่ ห์ เกยอา สัจแจ เลยอา มิลาย || เต็น โก แม่ฮลั ฮดูร แฮ โย สัจ รเฮ่ เล็ว ลาย ||๓|| นัดรี นาม ติอ๋าอีแอ
เว็ณ กัรมา ปายอา นา ยาย || ปูแร ปาก สัตซังคัต ลแฮ่ สัตคุร เป่ แท ยิส อาย || อันเด็น นาเม รัตเตอา ดุค บิเคอา
วิโจห์ ยาย || นานัก สบัด มิลาวรา นาเม นาม สมาย ||๔||๒๒||๕๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || อาปณา ป๋ อ เต็น ปายโอน
ยิน คุร กา สบัด บีจาร || สัตซังคฺ ตี สดา เม็ล รเฮ่ สัจเจ เก คุณ ซาร || ดุบิถา แมลฺ จุกาอีอนั ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร || สัจจี
บาณี สัจ มัน สัจเจ นาล เปอาร ||๑|| มัน เมเร ห่อแม แมลฺ ปั๋ร นาล || ฮัร นิรมัล สดา โซ่ห์ณา สบัด สวารัณฮาร ||๑||
รเฮา || สัจแจ สบัด มัน โม่เฮอา ปรัภ อาเป เลย มิลาย || อันเด็น นาเม รัตเตอา โยตี โยต สมาย || โยตี ฮู ปรัภ
ยาปดา เบ็น สัตคุร บูจฉฺ นา ปาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา สัตคุร เป่ เทอา เต็น อาย ||๒|| เว็ณ นาแว ซัภ ดุมณี ดูแย ป๋ าย
คุอาย || เต็ส เบ็น กะรี นา ยีวดี ดุคี แรณ วิฮาย || ปะรัม ปุหล่าณา อันถฺ ลา เพ็ร เพ็ร อาแว ยาย || นะดัร กเร ปรัภ
อาปณี อาเป เลย มิลาย ||๓||
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ซัภ กิช ซุณดา เวคดา เก็ว มุกรั ปัยอา ยาย || ปาโป ปาป กมาวเด ปาเป ปะแจ้ห์ ปะจาย || โซ ปรัภ นะดัร นา อาวัย
มันมุค บูจฉฺ นา ปาย || ยิส เวคาเล โซอี เวแค นานัก คุรมุข ปาย ||๔||๒๓||๕๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || เบ็น คุร โรค นา
ตุททัย ห่อแม ปี ร นา ยาย || คุร ปัรซาดี มัน วัสแซ นาเม รแฮ่ สมาย || คุร สับดี ฮัร ปาอีแอ เบ็น สับแด ปะรัม
ปุหลาย ||๑|| มัน เร นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย || ราม นาม ซาล่าห์ ตู เพ็ร อาวัณ ยาณ นา โฮย ||๑|| รเฮา || ฮัร อิโก ดาตา
วัรตะดา ดูยา อวัรฺ นา โกย || สบัด ซาล่าฮี มัน วัสแซ แซ่ ห์เย ฮี ซุค โฮย || ซัภ นัดรี อันดัร เวคดา แย ป่ าแว แต เดย์
||๒|| ห่อแม สภา กะณัต แฮ กัณแต นอ ซุค น่าเฮ || บิค กี การ กมาวณี บิค ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ || เบ็น นาแว ธอรฺ นา
ปายนี ยัม ปุร ดูค สฮาเอ ||๓|| ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส ดา ติแซ ดา อาถารฺ || คุร ปัรซาดี บุฉี่แอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร ||
นานัก นาม สล่าห์ ตูนํ อันตฺ นา ปาราวาร ||๔||๒๔||๕๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ตินา อนันดฺ สดา ซุค แฮ ยินา สัจ นาม
อาถารฺ || คุร สับดี สัจ ปายอา ดูค นิวารัณฮาร || สดา สดา ซาเจ คุณ กาแว่ห์ ซาแจ นาย เปอาร || กิรปา กัร แก อาปณี
ดิโตน ปะกัต ปันด๋ าร ||๑|| มัน เร สดา อนันดฺ คุณ กาย || สัจจี บาณี ฮัร ปาอีแอ ฮัร เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา || สัจจี
ปักตี มัน ลาล ทีอา รัตตา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุร สับดี มัน โม่เฮอา แก้ห์ณา กะชู นา ยาย || เย่ห์วา รัตตี สบัด สัจแจ
อัมฤต ปี แว รัส คุณ กาย || คุรมุข เอ้ห์ รังค์ ปาอีแอ ยิส โน กิรปา กเร รยาย ||๒|| ซันซา เอ้ห์ ซันซาร แฮ สุ เตอา แรณ
วิฮาย || เอ็ก อาปแณ ป่ าแณ กั้ด เลยอัน อาเป เลยโอน มิลาย || อาเป ฮี อาป มัน วัสเซอา มายอา โม่ห์ จุกาย ||
อาป วดาอี ดิตีอนั คุรมุข เดย์ บุฉ่าย ||๓|| ซัภนา กา ดาตา เอก แฮ ปุเลอา เลย ซัมหยาย || เอ็ก อาเป อาป คุอายอัน
ดูแย ฉะดิอนั ลาย || คุรมะตี ฮัร ปาอีแอ โยตี โยต มิลาย || อันเด็น นาเม รัตเตอา นานัก นาม สมาย ||๔||๒๕||๕๘||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || คุณวันตี สัจ ปายอา ตริ สนา ตัจยฺ วิการ || คุร สับดี มัน รังเกอา รัสนา เปรม เปอาร ||
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เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายโอ กัร เวโค่ห์ มัน วีจาร || มันมุค แมลฺ นา อุตแร ยิจรั คุร สบัด นา กเร เปอาร ||๑|| มัน เมเร
สัตคุร แก ป่ าแณ จัล || นิจยฺ กัร๋ วแซ่ห์ อัมฤต ปี แว่ห์ ตา ซุค ลแฮ แม่ฮลั ||๑|| รเฮา || ออคุณวันตี คุณ โก นฮี แบฮัณ
นา มิแล ฮดูร || มันมุค สบัด นา ยาใณ เอากัณ โซ ปรัภ ดูรฺ || ยินี สัจ ปะชาเณอา สัจ รัตเต ปั่ รปูร || คุร สับดี มัน
เบเถ่อา ปรัภ มิเลอา อาป ฮดูร ||๒|| อาเป รังกัณ รังเกโอน สับเด เลยโอน มิลาย || สัจจา รังค์ นา อุตแร โย สัจ รัตเต
เล็ว ลาย || จาเร กุนดา เป๋ าว์ ทักเก มันมุค บูจฉฺ นา ปาย || ยิส สัตคุร เมเล โซ มิแล สัจแจ สบัด สมาย ||๓|| มิตรึ
กะเณเร กัร ทักกี เมรา ดุค กาแท โกย || เม็ล ปรี ตมั ดุค กะเทอา สบัด มิลาวา โฮย || สัจ คัทณา สัจ ราส แฮ สัจเจ
สัจจี โซย || สัจ มิเล เซ นา วิชุแรห์ นานัก คุรมุข โฮย ||๔||๒๖||๕๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || อาเป การัณ กัรตา กเร
สริ สทฺ เดแค อาป อุปาย || ซัภ เอโก เอ็ก วัรตะดา อลัค นา ลเคอา ยาย || อาเป ประภู ดัยอาล แฮ อาเป เดย์ บุฉ่าย ||
คุรมะตี สัด มัน วัสเซอา สัจ รเฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| มัน เมเร คุร กี มัน แล รยาย || มัน ตัน ซีตลั ซัภ ทีแอ นาม วัสแซ มัน
อาย ||๑|| รเฮา || เย็น กัร การัณ ต่าเรอา โซอี ซาร กเรย์ || คุร แก สบัด ปะชาณี แอ ยา อาเป นะดัร กเรย์ || เซ ยัน
สับเด โซ่ห์เณ เต็ต สัจแจ ดัรบาร || คุรมุข สัจแจ สบัด รัตเต อาป เมเล กัรตาร ||๒|| คุรมะตี สัจ สล่าห์ณา ยิส ดา
อันตฺ นา ปาราวาร || กัท กัท อาเป หุกมั วัสแซ หุกเม กเร บีจาร || คุร สับดี ซาล่าฮีแอ ห่อแม วิโจห์ โคย || ซา ตัน๋
นาแว บ้าห์รี เอากัณวันตี โรย ||๓|| สัจ สล่าฮี สัจ ลกา สัจแจ นาย ตริ ปัต โฮย || คุณ วีจารี คุณ ซังกระฮา เอากุณ
กั้ดดา โต๋ ย || อาเป เมล มิลายดา เพ็ร เวโชรา นา โฮย || นานัก คุร ซาล่าฮี อาปณา ยิดู ปาอี ปรัภ โซย ||๔||๒๗||๖o||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ซุณ ซุณ กาม กะเฮลีเอ เกอา จแลห์ บ้าห์ ลุดาย || อาปณา เป็ ร นา ปะชาณฮี เกอา โม่ห์
เดแซห์ ยาย || ยินี ซะคี กันตฺ ปะชาเณอา ฮอ เต็น แก ลาโก ปาย || เต็น ฮี แยซี ที รฮ่า สัตซังคัต เมล มิลาย ||๑||
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มุนเถ่ กูร มุธี กูริอาร || เป็ ร ปรัภ ซาจา โซ่ห์ณา ปาอีแอ คุร บีจาร ||๑|| รเฮา || มันมุค กันตฺ นา ปะชาณัย เต็น เก็ว
แรณ วิฮาย || กรับ อทีอา ตริ สนา ยแลห์ ดุค ปาแวห์ ดูแย ป๋ าย || สบัด รตีอา โซหากณี เต็น วิโจห์ ห่อแม ยาย || สดา
เป็ ร ราแว่ห์ อาปณา ตินา ซุเค ซุค วิฮาย ||๒|| กิอาน วิฮูณี เป็ ร มุตีอา ปิ รัม นา ปายอา ยาย || อเกอาน มตี อันเถรฺ แฮ
เบ็น เป็ ร เดเค ปุค นา ยาย || อาโว่ห์ มิโลห์ สเฮรี โฮ แม เป็ ร เดโฮ มิลาย || ปูแร ปาก สัตคุร มิแล เป็ ร ปายอา สัจ
สมาย ||๓|| เซ สฮีอา โซหากณี ยิน โก นะดัร กเรย์ || คซัม ปะชาแณ่ ห์ อาปณา ตัน มัน อาแก เดย์ || กัร๋ วัร ปายอา
อาปณา ห่อแม ดูรฺ กเรย์ || นานัก โซ่ภาวันตีอา โซหากณี อันเด็น ปะกัต กเรย์ ||๔||๒๘||๖๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ ||
เอ็ก เป็ ร ราแว่ห์ อาปณา ฮอ แก ดัร ปูโช ยาย || สัตคุร เซวี เป๋ า กัร แม เป็ ร เดโฮ มิลาย || ซัภ อุปาเอ อาเป เวแค กิส
เนแร กิส ดูรฺ || เย็น เป็ ร ซังเก ยาเณอา เป็ ร ราเว สดา ฮดูร ||๑|| มุนเถ่ ตู จัล คุร แก ป๋ าย || อันเด็น ราแว่ห์ เป็ ร
อาปณา แซ่ห์เย สัจ สมาย ||๑|| รเฮา || สบัด รตีอา โซหากณี สัจแจ สบัด ซี การ || ฮัร วัร ปาเอ็น กัร๋ อาปแณ คุร แก
เหต เปอาร || เซจยฺ สุ ห่าวี ฮัร รังค์ รแว ปะกัต ปะเร ปั นด๋ าร || โซ ปรัภ ปรี ตมั มัน วัสแซ เย ซัภแซ เดย์ อถารฺ ||๒||
เป็ ร ซาล่าฮัน อาปณา เต็น แก ฮอ สัด บัลฮาแร เยา || มัน ตัน อัรปี ศิร เดอี เต็น แก ลากา ปาย || ยินี เอ็ก ปะชาเณอา
ดูยา เป๋ า จุกาย || คุรมุข นาม ปะชาณี แอ นานัก สัจ สมาย ||๓||๒๙||๖๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ญี สัจจา สัจ ตู ซัภ
กิช เตแร จีแร || ลัค จอราซีห์ ตะรัสเด พิเร เบ็น คุร เป่ เท ปี แร || ฮัร ญีโอ บัคเซ บคัส เลย ซูค สดา สะรี แร || คุร
ปัรซาดี เซว กรี สัจ แก้ฮรั กัมภีแร ||๑|| มัน เมเร นาม รัตเต ซุค โฮย || คุรมะตี นาม สล่าฮีแอ ดูยา อวัรฺ นา โกย ||๑||
รเฮา || ตะรัม ราย โน หุกมั แฮ แบ้ห์ สัจจา ตะรัม บีจาร || ดูแย ป๋ าย ดุสทฺ อาตมา โอ้ห์ เตรี ซัรการ || อเถ่อาตฺ มี ฮัร
คุณ ตาส มัน ยแปห์ เอก มุราร ||
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เต็น กี เซวา ตะรัม ราย กแร ตัน๋ สวารัณฮาร ||๒|| มัน เก บิการ มแน่ห์ ตะแย มัน จูแก โม่ห์ อภิมาน || อาตัม ราม
ปะชาเณอา แซ่ห์เย นาม สะมาน || เบ็น สัตคุร มุกตั นา ปาอีแอ มันมุค พิแร ดิวาน || สบัด นา จีแน กัทนี บัดนี กเร
บิเคอา ม่าเฮ สะมาน ||๓|| ซัภ กิช อาเป อาป แฮ ดูยา อวัรฺ นา โกย || เย็ว โบลาเอ เต็ว โบลีแอ ยา อาป บุลาเอ โซย ||
คุรมุข บาณี บรัมห์ แฮ สบัด มิลาวา โฮย || นานัก นาม สะมาล ตู เย็ต เซเวแอ ซุค โฮย ||๔||๓o||๖๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา
๓ || ญัก ห่อแม แมลฺ ดุค ปายอา มัล ลากี ดูแย ป๋ าย || มัล ห่อแม โต่ตี กิแว นา อุตแร เย โซ ตีรัท นาย || บโฮ่ เบ็ถ
กะรัม กมาวเด ดูณี มัล ลากี อาย || ปเรแอ แมลฺ นา อุตแร ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย ||๑|| มัน เมเร คุร สรัณ อาแว ตา
นิรมัล โฮย || มันมุค ฮัร ฮัร กัร ทักเก แมลฺ นา สะกี โต๋ ย ||๑|| รเฮา || มัน แมแล ปะกัต นา โฮวัย นาม นา ปายอา ยาย
|| มันมุค แมเล แมเล โมย ยาซัน ปัต กวาย || คุร ปั รซาดี มัน วัสแซ มัล ห่อแม ยาย สมาย || เย็ว อันเถ่แร ดีปัก
บาลีแอ เต็ว คุร กิอาน อเกอาน ตะยาย ||๒|| ฮัม กีอา ฮัม กแร่ ห์เก ฮัม มูรัค กาวาร || กัรแณ วาลา วิสเรอา ดูแย ป๋ าย
เปอาร || มายอา เยวัด ดุค นฮี ซัภ เป๋ าว์ ทักเก ซันซาร || คุรมะตี ซุค ปาอีแอ สัจ นาม อุร ต๋ าร ||๓|| ยิส โน เมเล โซ
มิแล ฮอ เต็ส บัลฮาแร เยา || เอ มัน ปักตี รัตเตอา สัจ บาณี นิจยฺ เทา || มัน รัตเต เย่ห์วา รัตตี ฮัร คุณ สัจเจ เกา ||
นานัก นาม นา วีสแร สัจเจ ม่าเฮ สเมา ||๔||๓๑||๖๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ || แม มัน ตัน บิรโฮห์ อัต อักลา เก็ว
ปรี ตมั มิแล กัร๋ อาย || ยา เดคา ปรัภ อาปณา ปรัภ เดคิแอ ดุค ยาย || ยาย ปุชา เต็น สัจยะณา ปรัภ กิต เบ็ถ มิแล
มิลาย ||๑|| เมเร สัตคุรา แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกย || ฮัม มูรัค มุกตั ถฺ ซัรณากตี กัร กิรปา เมเล ฮัร โซย ||๑|| รเฮา ||
สัตคุร ดาตา ฮัร นาม กา ปรัภ อาป มิลาแว โซย || สัตคุร ฮัร ปรัภ บุเฉ่ อา คุร เยวัด อวัรฺ นา โกย || ฮอ คุร ซัรณาอี
แด่ห์ ปะวา กัร ดัยอา เมเล ปรัภ โซย ||๒|| มันฮัธ กิแน นา ปายอา กัร อุปาว ทักเก ซัภ โกย ||
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แซ่ฮสั เซอาณัป กัร รเฮ่ มัน โกแร รังค์ นา โฮย || กูร กปั ท กิแน นา ปายโอ โย บีแย คาแว โซย ||๓|| ซัภนา เตรี อาส
ปรัภ ซัภ ญีอ์ เตเร ตูนํ ราส || ปรัภ ตุตโถ่ห์ คาลี โก นฮี ดัร คุรมุขคา โน ซาบาส || บิค ป่ อยัล ดุบเด กั้ด แล ยัน นานัก
กี อัรดาส ||๔||๑||๖๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ || นาม มิแล มัน ตริ ปตีแอ เบ็น นาแม ตริ ก ยีวาส || โกอี คุรมุข สะยัณ เย
มิแล แม ดะเซ ปรัภ คุณตาซ || ฮอ เต็ส วิโทห์ จอ คันนีแอ แม นาม กเร ปัรกาซ ||๑|| เมเร ปรี ตมา ฮอ ยีวา นาม ติอ๋าย
|| เบ็น นาแว ยีวณั นา ทีแอ เมเร สัตคุร นาม ดริ ราย ||๑|| รเฮา || นาม อโมลัก รตัน แฮ ปูเร สัตคุร ปาส || สัตคุร
เซแว ลเกอา กั้ด รตัน เดแว ปัรกาซ || ตัน๋ วัดป่ ากี วัดป่ ากีอา โย อาย มิเล คุร ปาส ||๒|| ยินา สัตคุร ปุรัค นา เป่ เทโอ
เซ ปากฮีณ วัส กาล || โอย เพ็ร เพ็ร โยน ปะหว่าอีแอห์ เว็จ วิสทา กัร วิกราล || โอนา ปาส ดุอาส นา ปิ ทีแอ ยิน
อันตัร กโรถ จันดาล ||๓|| สัตคุร ปุรัค อัมฤต ซัร วัดป่ ากี นาแว่ห์ อาย || อุน ยนัม ยนัม กี แมลฺ อุตแร นิรมัล นาม
ดริ ราย || ยัน นานัก อุตมั ปัด ปายอา สัตคุร กี เล็ว ลาย ||๔||๒||๖๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ || คุณ กาวา คุณ วิทรา คุณ
โบลี เมรี มาย || คุรมุข สะยัณ คุณการี อา เม็ล สะยัณ ฮัร คุณ กาย || ฮีแร ฮีร เม็ล เบเถ่อา รังค์ จลูแล นาย ||๑|| เมเร
โควินดา คุณ กาวา ตริ ปัต มัน โฮย || อันตัร เปอาส ฮัร นาม กี คุร ตุส มิลาแว โซย ||๑|| รเฮา || มัน รังโกห์ วัดป่ ากีโฮ
คุร ตุธา กเร ปเซา || คุร นาม ดริ ราเอ รังค์ เซ็ว ฮอ สัตคุร แก บัล เยา || เบ็น สัตคุร ฮัร นาม นา ลัภอี ลัค โกที กะรัม
กะเมา ||๒|| เบ็น ป่ ากา สัตคุร นา มิแล กัร๋ แบเธอา นิกทั เน็ต ปาส || อันตัร อเกอาน ดุค ปะรัม แฮ เว็จ ปัรดา ดูรฺ
ปอีอาส || เบ็น สัตคุร เป่ เท กันจัน นา ทีแอ มันมุค โล่ห์ บูดา เบรี ปาส ||๓|| สัตคุร โบฮิท ฮัร นาว แฮ กิต เบ็ถ จเรอา
ยาย || สัตคุร แก ป่ าแณ โย จัลแล เว็จ โบฮิท แบธา อาย || ตัน๋ ตัน๋ วัดป่ ากี นานกา ยินา สัตคุร เลย มิลาย
||๔||๓||๖๗||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ || ฮอ ปันทฺ ดะซาอี เน็ต ครี โกอี ปรัภ ดะเซ เต็น เยา || ยินี เมรา เปอารา ราเวอา เต็น ปี แช ลาก
พิเรา || กัร มินนัต กัร โยดฺ รี แม ปรัภ มิลแณ กา เจา ||๑|| เมเร ป่ าอี ยนา โกอี โม โก ฮัร ปรัภ เมล มิลาย || ฮอ สัตคุร
วิโทห์ วาเรอา เย็น ฮัร ปรัภ ดีอา ดิคาย ||๑|| รเฮา || โฮย นิมาณี แด่ห์ ปะวา ปูเร สัตคุร ปาส || นิมาเณอา คุร มาณ แฮ
คุร สัตคุร กเร ซาบาส || ฮอ คุร ซาล่าห์ นา รัจยู แม เมเล ฮัร ปรัภ ปาส ||๒|| สัตคุร โน ซัภ โก โลจฺดา เยตา ยกัต ซัภ
โกย || เบ็น ป่ ากา ดัรซัน นา ทีแอ ปากฮีณ แบ้ห์ โรย || โย ฮัร ปรัภ ป่ าณา โซ ทีอา ตุ๋ร ลิเคอา นา เมแท โกย ||๓||
อาเป สัตคุร อาป ฮัร อาเป เมล มิลาย || อาป ดัยอา กัร เมลซี คุร สัตคุร ปี แช ปาย || ซัภ ญักยีวนั ญัก อาป แฮ
นานัก ยัล ยแลห์ สมาย ||๔||๔||๖๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ || รัส อัมฤต นาม รัส อัต ปะลา กิต เบ็ถ มิแล รัส คาย || ยาย
ปุโช่ห์ โซหากณี ตุซา เก็ว กัร มิเลอา ปรัภ อาย || โอย เวปั รว่าห์ นา โบลนี ฮอ มัล มัล โต่วา เต็น ปาย ||๑|| ป่ าอี เร
เม็ล สะยัณ ฮัร คุณ ซาร || สะยัณ สัตคุร ปุรัค แฮ ดุค กั้ดแด ห่อแม มาร ||๑|| รเฮา || คุรมุขคีอา โซหากณี เต็น ดัยอา
ปอี มัน อาย || สัตคุร วจัน ระตัน แฮ โย มันเน โซ ฮัร รัส คาย || เซ วัดป่ ากี วัด ยาณี แอห์ ยิน ฮัร รัส คาถ่า คุร ป๋ าย
||๒|| เอ้ห์ ฮัร รัส วัณ เต็ณ ซะภัต แฮ ปากฮีณ นฮี คาย || เบ็น สัตคุร ปั ลแล นา ปแว มันมุค รเฮ่ บิลลาย || โอย สัตคุร
อาแก นา นิแว่ห์ โอนา อันตัร กโรถ บลาย ||๓|| ฮัร ฮัร ฮัร รัส อาป แฮ อาเป ฮัร รัส โฮย || อาป ดัยอา กัร เดวซี
คุรมุข อัมฤต โจย || ซัภ ตัน มัน ฮเรอา โฮยอา นานัก ฮัร วัสเซอา มัน โซย ||๔||๕||๖๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ || ดินสั
จะเเร เพ็ร อาทฺแว แรณ สบาอี ยาย || อาว กะแท นัร นา บุแฉ่ เน็ต มูซา ลาจยฺ ทุกาย || กุร มิธธา มายอา ปั สเรอา
มันมุค ลัก มาคี ปะแจ ปะจาย ||๑|| ป่ าอี เร แม มีต สคา ปรัภ โซย || ปุต กลัต โม่ห์ บิค แฮ อันตฺ เบลี โกย นา โฮย
||๑|| รเฮา || คุรมัต ฮัร เล็ว อุบเร อะลิปตฺ รเฮ่ ซัรณาย ||
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โอนี จลัณ สดา นิฮาเลอา ฮัร ครัจ ลีอา ปั ต ปาย || คุรมุข ดัรก้าห์ มันนีแอ้ห์ ฮัร อาป เลย กัล ลาย ||๒|| คุรมุขคา โน
ปันทฺ ปัรกะทา ดัร ธาก นา โกอี ปาย || ฮัร นาม สล่าฮัน นาม มัน นาม แร่ ฮนั เล็ว ลาย || อันฮัด ตุนี ดัร วัจยฺเด ดัร
สัจแจ โซ่ภา ปาย ||๓|| ยินี คุรมุข นาม สล่าเฮอา ตินา ซัภ โก กะแฮ ซาบาส || เต็น กี ซังคัต เด้ห์ ปรัภ แม ยาเจ็ก กี
อัรดาส || นานัก ปาก วัดเด ตินา คุรมุขคา ยิน อันตัร นาม ปัรกาซ ||๔||๓๓||๓๑||๖||๗o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ||
เกอา ตู รัตตา เดค แก ปุตรึ กลัตรึ ซีการ || รัส โป่ แกห์ คุซีอา กแร่ ห์ มาแณ่ ห์ รังค์ อปารฺ || บฮุต กแร่ ห์ พุรมายซี
วัรแต้ห์ โฮย อพารฺ || กัรตา จิต นา อาวัย มันมุค อั้นถฺ กวาร ||๑|| เมเร มัน ซุคดาตา ฮัร โซย || คุร ปัรซาดี ปาอีแอ
กะรัม ปราปัต โฮย ||๑|| รเฮา || กะปัร โปคค์ ลัปทายอา โซยนา รุ ปา คาก || แฮวัร แกวัร บโฮ่ รังเก กีเอ รัท อทากฺ ||
กิส ฮี จิต นา ปาวฮี บิสเรอา ซัภ ซาก || ศิรยัณฮารฺ ปุหลายอา เว็ณ นาแว นาปาก ||๒|| แลดา บัด ดุอาย ตูน ํ มายอา
กแร่ ห์ อิกตั || ยิส โน ตูนํ ปะตีอายดา โซ ซัณ ตุแฉ่ อเน็ต || อหังการฺ กแร่ ห์ อหังการี อา เวอาเปอา มัน กี มัต || เต็น
ปรัภ อาป ปุหลายอา นา เต็ส ยาต นา ปัต ||๓|| สัตคุร ปุรัค มิลายอา อิโก สะยัณ โซย || ฮัร ยัน กา ราคา เอก แฮ เกอา
มาณัส ห่อแม โรย || โย ฮัร ยัน ป่ าแว โซ กเร ดัร เพร นา ปาแว โกย || นานัก รัตตา รังค์ ฮัร ซัภ ญัก แม่ห์ จานัณ
โฮย ||๔||๑||๗๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || มัน บิลาส บโฮ่ รังค์ กะหน่า ดริ สทฺ ปู๋ ล คุซีอา || ฉะตรึ ถาร บาทซ่าฮีอา เว็จ
แซ่ห์เซ ปะรี อา ||๑|| ป่ าอี เร ซุค ซ่าถซังค์ ปายอา || ลิเคอา เลค เต็น ปุรัค บิถ่าแต ดุค แซ่ห์ซา เม็ท เกยอา ||๑|| รเฮา ||
เยเต ทาน ทนันตรา เตเต เป๋ าว์ อายอา || ตัน๋ ปาตี วัด ปู่ มีอา เมรี เมรี กัร ปะเรอา ||๒|| หุกมั จลาเอ นิซงั ค์ โฮย วัรแต
อะพเรอา || ซัภ โก วัสกัต กัร เลยโอน เบ็น นาแว คาก รเลอา ||๓|| โกท เตตีส เซวกา เซ็ถ ซาเถ็ก ดัร คเรอา ||
กิรัมบารี วัด ซ่าห์บี ซัภ นานัก สุ ปัน ทีอา ||๔||๒||๗๒||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ปั่ลเก อุธ ปะโปลีแอ เว็ณ บุเฉ่ มุกตั ถฺ อะยาณ || โซ ปรัภ จิต นา อายโอ ฉุ แทกี เบบาณ ||
สัตคุร เซตี จิต ลาย สดา สดา รังค์ มาณ ||๑|| ปราณี ตูนํ อายอา ล่าฮา แลณ || ลกา กิต กุพกั เร ซัภ มุกดี จลี แรณ ||๑||
รเฮา || กุดมั กเร ปั ส ปังคีอา ดิแซ น่าฮี กาล || โอแต ซาท มนุค แฮ พาทา มายอา ยาล || มุกเต เซอี ป่ าลีแอห์ เย สัจจา
นาม สะมาล ||๒|| โย กัร๋ ฉัด กวาวณา โซ ลกา มัน ม่าเฮ || ยิแท ยาย ตุตถฺ วัรตะณา เต็ส กี จินตา น่าเฮ || พาเท เซอี
นิกเล เย คุร กี แปรี ป้ าเฮ ||๓|| โกอี รัค นา สะกัย ดูยา โก นา ดิคาย || จาเร กุนดา ป๋ าลฺ แก อาย ปัยอา ซัรณาย ||
นานัก สัจแจ ปาตซ่าห์ ดุบดา เลยอา กะด๋ าย ||๔||๓||๗๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || กะรี โม่ฮตั กา ปาหุณา กาจยฺ
สวารัณฮาร || มายอา กาม เวอาเปอา ซัมแฉ่ น่าฮี กาวาร || อุธ จเลอา ปั ชตายอา ปะเรอา วัส ยันดาร ||๑|| อันเถ่ ตูน ํ
แบธา กันถี่ ป้ าเฮ || เย โฮวี ปูรัน ลิเคอา ตา คุร กา บจัน กมาเฮ ||๑|| รเฮา || ฮรี น่าฮี แน่ห์ ดัดรี ปะกี วัดฎัณฮารฺ || แล
แล ดาต ปฮุเตอา ลาเว กัร ตัยอาร || ยา โฮอา หุกมั กิรซาณ ดา ตา ลุณ มิเณอา เคตาร ||๒|| แป้ ห์ลา แป้ ฮัร ตัน่ แถ่
เกยอา ดูแย ปั๋ร โซยอา || ตีแย จาค จะขายอา จอแท โป๋ ร เป่ ยอา || กัด ฮี จิต นา อายโอ เย็น ญีโอ เป็ นดฺ ดีอา ||๓||
ซ่าถซังคัต โก วาเรอา ญีโอ กีอา กุรบาณ || ยิส เต โซ่ฉี่ มัน ปอี มิเลอา ปุรัค สุ ยาณ || นานัก ดิธา สดา นาล ฮัร
อันตัรยามี ยาณ ||๔||๔||๗๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ซัภเภ กลา วิสรัน อิโก วิซรั นา เยา || ตัน่ ถ่า ซัภ ยลาย แก คุร นาม
ดีอา สัจ สุ เอา || อาซา ซัภเภ ล่าเฮ แก อิกา อาส กะเมา || ยินี สัตคุร เซเวอา เต็น อะแก มิเลอา เทา ||๑|| มัน เมเร กัรเต
โน ซาล่าห์ || ซัภเภ ฉัด เซอาณปา คุร กี แปรี ป้ าเฮ ||๑|| รเฮา || ดุค ปุค แน่ห์ เวอาปั ย เย ซุคดาตา มัน โฮย || กิต ฮี
กัม นา ฉิ ยแี อ ยา ฮิรแด สัจจา โซย || ยิส ตูนํ รัคแคห์ หัท เด เต็ส มาร นา สะแก โกย || ซุคดาตา คุร เซวีแอ ซัภ
เอากัณ กั้ดแด โต๋ ย ||๒|| เซวา มังแก เซวโก ลาอีอานํ อัปนี เซว ||
43

ซาถู่ ซังค์ มสักเต ตูแธ ปาวา เดว || ซัภ กิช วัสกัต ซาเฮแบ อาเป กรัณ กเรว || สัตคุร แก บัลฮารแณ มันซา ซัภ
ปูเรว ||๓|| อิโก ดิแซ สัจยะโณ อิโก ป่ าอี มีต || อิกแซ ดี ซามักรี อิกแซ ดี แฮ รี ต || อิกสั เซ็ว มัน มาเนอา ตา โฮอา
เน่ห์จลั จีต || สัจ คาณา สัจ แปนณา เทก นานัก สัจ กีต ||๔||๕||๗๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ซัภเภ โทก ปราปเต เย
อาแว เอ็ก หัท || ยนัม ปะดารัท สพัล แฮ เย สัจจา สบัด กัท || คุร เต แม่ฮลั ปราปเต ยิส ลิเคอา โฮแว มัท ||๑|| เมเร
มัน เอกัส เซ็ว จิต ลาย || เอกัส เบ็น ซัภ ตัน่ ถฺ แฮ ซัภ มิเทอา โม่ห์ มาย ||๑|| รเฮา || ลัค คุซีอา ปาตซาฮีอา เย สัตคุร
นะดัร กเรย์ || นิมคั เอก ฮัร นาม เดย์ เมรา มัน ตัน ซีตลั โฮย || ยิส โก ปูรัน ลิเคอา เต็น สัตคุร จรัน กะเฮ ||๒|| สพัล
มูรัต สัพลา กะรี เย็ต สัจเจ นาล เปอาร || ดูค ซันตาป นา ลกัย ยิส ฮัร กา นาม อถารฺ || บ้าห์ ปะกัร คุร ก้าเดอา โซอี
อุตเรอา ปารฺ ||๓|| ทาน สุ ห่าวา ปวิต แฮ ยิแท ซันตฺ สภา || โด่อี เต็ส ฮี โน มิแล เย็น ปูรา คุรู ลัภบา || นานัก บะถ่า
กัร๋ ตะฮานํ ยิแท มิรัต นา ยนัม ยรา ||๔||๖||๗๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || โซอี ติอ๋าอีแอ ญีอะเร ศิร ซาฮานํ ปาตซ่าห์ ||
เต็ส ฮี กี กัร อาส มัน ยิส กา ซะภัส เวซ่าห์ || ซัภ เซอาณปา ฉัด แก คุร กี จัรณี ป้ าโฮ ||๑|| มัน เมเร ซุค แซ่ฮจั ยฺ เซตี
ยัป เนา || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ ติอ๋าย ตูน ํ คุณ โกอินดฺ เน็ต เกา ||๑|| รเฮา || เต็ส กี ซัรนี ปัร มนา ยิส เยวัด อวัรฺ นา โกย ||
ยิส ซิมรัต ซุค โฮย กะหน่า ดุค ดะรัด นา มูเล โฮย || สดา สดา กัร จากรี ปรัภ ซาฮิบ สัจจา โซย ||๒|| ซ่าถซังคัต
โฮย นิรมะลา กะทีแอ ยัม กี พาส || ซุคดาตา แป๋ ปั่ นยะโน เต็ส อาแก กัร อัรดาส || เมฮัร กเร ยิส เมฮัรวาน ตานํ
การัจ อาแว ราส ||๓|| บโฮโต บฮุต วคาณี แอ อูโจ อูจา เทา || วัรนา เจ้ห์นา บ้าห์รา กีมตั แก้ห์ นา สเกา || นานัก
โก ปรัภ เมยอา กัร สัจ เดโวห์ อัปณา เนา ||๔||๗||๗๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || นาม ติอ๋าเอ โซ ซุคี เต็ส มุค อูยลั โฮย ||
ปูเร คุร เต ปาอีแอ ปัรกัท ซัภนี โลย || ซ่าถซังคัต แก กัร๋ วัสแซ เอโก สัจจา โซย ||๑||
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เมเร มัน ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย || นาม สฮาอี สดา ซังค์ อาแก เลย ฉะดาย ||๑|| รเฮา || ดุนีอา กีอา วเดอาอีอา เกาแน
อาแว่ห์ กาม || มายอา กา รังค์ ซัภ พิกา ยาโต บินสั นิดาน || ยา แก ฮิรแด ฮัร วัสแซ โซ ปูรา ปั รถาน ||๒|| ซาถู่ กี
โฮโอ เรณุกา อัปณา อาป เตอาก || อุปาว เซอาณัป สกัล ฉัด คุร กี จัรณี ลาก || ติแซห์ ปราปั ต รตัน โฮย ยิส มัสตัก
โฮแว ปาก ||๓|| ติแซ ปราปัต ป่ าอีโฮ ยิส เดแว ปรัภ อาป || สัตคุร กี เซวา โซ กเร ยิส บินแซ ห่อแม ตาป || นานัก
โก คุร เป่ เทอา บินเซ สกัล ซัยตาป ||๔||๘||๗๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || เอ็ก ปะชาณู ญีอ์ กา อิโก รคัณฮาร || อิกสั กา
มัน อาสฺ รา อิโก ปราณ อถารฺ || เต็ส ซัรณาอี สดา ซุค ปารบรัมห์ กัรตาร ||๑|| มัน เมเร สกัล อุปาว เตอาก || คุร
ปูรา อาราถ เน็ต อิกสั กี เล็ว ลาก ||๑|| รเฮา || อิโก ป่ าอี เม็ต เอ็ก อิโก มาต ปิ ตา || อิกสั กี มัน เทก แฮ เย็น ญีโอ
เป็ นดฺ ดิตา || โซ ปรัภ มโน่ห์ นา วิสแร เย็น ซัภ กิช วัส กีตา ||๒|| กัร๋ อิโก บ้าฮัร อิโก ทาน ทนันตัร อาป || ญีอ์ ยันตฺ
ซัภ เย็น กีเอ อาธ แป้ ฮัร เต็ส ยาป || อิกสั เซตี รัตเตอา นา โฮวี โศก ซันตาป ||๓|| ปารบรัมห์ ปรัภ เอก แฮ ดูยา น่าฮี
โกย || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กา โย เต็ส ป่ าแว โซ โฮย || คุร ปูแร ปูรา เป่ ยอา ยัป นานัก สัจจา โซย ||๔||๙||๗๙||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ยินา สัตคุร เซ็ว จิต ลายอา เซ ปูเร ปัรถาน || ยิน โก อาป ดัยอาล โฮย เต็น อุปแย มัน กิอาน ||
ยิน โก มัสตัก ลิเคอา เต็น ปายอา ฮัร นาม ||๑|| มัน เมเร เอโก นาม ติอ๋าย || สรับ ซุคา ซุค อูปแย่ห์ ดัรก้าห์ แปถ่า
ยาย ||๑|| รเฮา || ยนัม มรัณ กา ป๋ อ เกยอา เป๋ า ปะกัต โคปาล || ซาถู่ ซังคัต นิรมะลา อาป กเร ปรัตปาล || ยนัม มรัณ
กี มัล กะทีแอ คุร ดัรซัน เดค นิฮาล ||๒|| ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา ปารบรัมห์ ปรัภ โซย || ซัภนา ดาตา เอก แฮ ดูยา
น่าฮี โกย || เต็ส ซัรณาอี ฉุทีแอ กีตา โลเร โซ โฮย ||๓|| ยิน มัน วัสเซอา ปารบรัมห์ เซ ปูเร ปั รถาน || เต็น กี โซ่ภา
นิรมะลี ปัรกัท ไป๋ ยะฮาน || ยินี เมรา ปรัภ ติอ๋ายอา นานัก เต็น กุรบาน ||๔||๑o||๘o||
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ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || เม็ล สัตคุร ซัภ ดุค เกยอา ฮัร ซุค วัสเซอา มัน อาย || อันตัร โยต ประกาซี อา เอกัส เซ็ว เล็ว
ลาย || เม็ล ซาถู่ มุค อูยฺลา ปูรัน ลิเคอา ปาย || คุณ โควินดฺ เน็ต กาวเณ นิรมัล ซาแจ นาย ||๑|| เมเร มัน คุร สับดี ซุค
โฮย || คุร ปูเร กี จากรี บิรทา ยาย นา โกย ||๑|| รเฮา || มัน กีอา อิชานํ ปูรีอา ปายอา นาม นิถาน || อันตัรยามี สดา
ซังค์ กัรแณฮาร ปะชาน || คุร ปัรซาดี มุค อูยฺลา ยัป นาม ดาน อิสนาน || กาม กโรถ โลภ บินเซอา ตะเยอา ซัภ
อภิมาน ||๒|| ปายอา ล่าฮา ลาภ นาม ปูรัน โฮเอ กาม || กัร กิรปา ปรัภ เมเลอา ดีอา อัปณา นาม || อาวัณ ยาณา แร่ ห์
เกยอา อาป โฮอา เมฮัรวาน || สัจ แม่ฮลั กัร๋ ปายอา คุร กา สบัด ปะชาน ||๓|| ปะกัต ยนา โก ราคดา อาปณี กิรปา
ต๋ าร || หะลัต ปะลัต มุค อูยฺเล ซาเจ เก คุณ ซาร || อาธ แป้ ฮัร คุณ ซารฺ เด รัตเต รังค์ อปารฺ || ปารบรัมห์ ซุค ซากโร
นานัก สัด บัลฮารฺ ||๔||๑๑||๘๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ปูรา สัตคุร เย มิแล ปาอีแอ สบัด นิถาน || กัร กิรปา ปรัภ
อาปณี ยัปปี แอ อัมฤต นาม || ยนัม มรัณ ดุค กาทีแอ ลาแก แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน ||๑|| เมเร มัน ปรัภ ซัรณาอี ปาย || ฮัร
เบ็น ดูยา โก นฮี เอโก นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || กีมตั แก้ฮณั นา ยาอีแอ ซากัร คุณี อท่าห์ || วัดป่ ากี เม็ล ซังคตี สัจจา
สบัด วิซ่าห์ || กัร เซวา ซุค ซากแร ศิร ซาฮา ปาตซ่าห์ ||๒|| จรัณ กมัล กา อาสฺ รา ดูยา น่าฮี เธา || แม ตัร๋ เตรี
ปารบรัมห์ เตแร ตาณ รเฮา || นิมาเณอา ปรัภ มาณ ตูน ํ เตแร ซังค์ สเมา ||๓|| ฮัร ยัปปี แอ อาราถี่แอ อาธ แป้ ฮัร
โควินดฺ || ญีอ์ ปราณ ตัน ตัน๋ รัคเค กัร กิรปา ราคี ยินดฺ || นานัก สักเล โดค อุตาริ อนั ปรัภ ปารบรัมห์ บัคซิ นดฺ
||๔||๑๒||๘๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ปรี ต ลกี เต็ส สัจ เซ็ว มแร นา อาแว ยาย || นา เวโชเรอา วิชุแร ซัภ แม่ห์ รเฮอา
สมาย || ดีน ดะรัด ดุค ปั่นยะนา เซวัก แก สัต ป๋ าย || อะจรัจยฺ รู ป นิรันยฺโน คุร เมลายอา มาย ||๑|| ป่ าอี เร มีต กแร่ ห์
ปรัภ โซย ||
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มายอา โม่ห์ ปรี ต ตริ ก ซุคี นา ดีแซ โกย ||๑|| รเฮา || ดานา ดาตา ซีลวันตฺ นิรมัล รู ป อปารฺ || สคา สฮาอี อัต วัดดา
อูจา วัดดา อปารฺ || บาลัก บิรัถ นา ยาณี แอ เน่ห์จลั เต็ส ดัรวาร || โย มังกีแอ โซอี ปาอีแอ นิถ่ารา อาถารฺ ||๒|| ยิส
เปคัต เก็ลวิค หิ แรห์ มัน ตัน โฮแว ซานํตฺ || เอ็ก มัน เอก ติอ๋าอีแอ มัน กี ล่าเฮ ปะหรานตฺ || คุณ นิ ถาน เนาตัน สดา
ปูรัน ยา กี ดาต || สดา สดา อาราถี่แอ เด็น วิสโร่ ห์ นฮี ราต ||๓|| ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เต็น กา สคา โควินดฺ || ตัน มัน
ตัน๋ อัรปี ซัภโภ สกัล วารี แอ เอ้ห์ ยินดฺ || เดแค สุ แณ ฮดูร สัด กัท กัท บรัมห์ รวินดฺ || อกิรัตกะณา โน ปาลดา ปรัภ
นานัก สัด บัคซินดฺ ||๔||๑๓||๘๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ตัน๋ เย็น ปรัภ ดีอา รเคอา แซ่ฮจั ยฺ สวาร || สรับ
กะลา กัร ทาเปอา อันตัร โยต อปารฺ || สดา สดา ปรัภ ซิ มรี แอ อันตัร รัค อุร ต๋ าร ||๑|| เมเร มัน ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกย
|| ปรัภ ซัรณาอี สดา รโฮ่ ดูค นา เวอาแป โกย ||๑|| รเฮา || รตัน ปะดารัท มาณกา โซยนา รุ ปา คาก || มาต ปิ ตา สุ ต
บันถฺปา กูเร ซัภเภ ซาก || เย็น กีตา ติแซห์ นา ยาใณ มันมุค ปั ส นาปาก ||๒|| อันตัร บ้าฮัร เราว์ รเฮอา เต็ส โน
ยาแณ ดูรฺ || ตริ สนา ลากี รัจ รเฮอา อันตัร ห่อแม กูร || ปั กตี นาม วิฮูเณอา อาแว่ห์ วันแญห์ ปูร ||๓|| ราค เล่โฮ ปรัภ
กรัณฮาร ญีอ์ ยันตฺ กัร ดัยอา || เบ็น ปรัภ โกย นา รคันฮาร มฮ่า บิกทั ยัม เป่ ยอา || นานัก นาม นา วีสโร กัร อัปนี
ฮัร เมยอา ||๔||๑๔||๘๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || เมรา ตัน อัร ตัน๋ เมรา ราจยฺ รู ป แม เดส || สุ ต ดารา บันตา อเนก บฮุต
รังค์ อัร เวส || ฮัร นาม ริ แด นา วัสอี การัจ กิแต นา เลค ||๑|| เมเร มัน ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย || กัร ซังคัต เน็ต ซ่าถ กี คุร
จัรณี จิต ลาย ||๑|| รเฮา || นาม นิถาน ติอ๋าอีแอ มัสตัก โฮแว ปาก || การัจ ซัภ สวารี แอห์ คุร กี จัรณี ลาก ||
ห่อแม โรค ปะหรํา กะทีแอ นา อาแว นา ยาก ||๒|| กัร ซังคัต ตู ซ่าถ กี อัธสัธ ตีรัท เนา || ญีโอ ปราณ มัน ตัน ฮเร
ซาจา เอ้ห์ สุ เอา ||
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แอแท มิแล่ห์ วดาอีอา ดัรก้าห์ ปาแวห์ เทา ||๓|| กเร กราเอ อาป ปรัภ ซัภ กิช เต็ส ฮี หาท || มาร อาเป ยีวาลดา
อันตัร บ้าฮัร ซาท || นานัก ปรัภ ซัรณากตี สรับ กะทา เก นาท ||๔||๑๕||๘๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || สรัณ เปย ปรัภ
อาปเณ คุร โฮอา กิรปาล || สัตคุร แก อุปเดสฺ แอ บินเซ สรับ ยันยาล || อันดัร ลกา ราม นาม อัมฤต นะดัร นิฮาล
||๑|| มัน เมเร สัตคุร เซวา ซาร || กเร ดัยอา ปรัภ อาปณี เอ็ก นิมคั นา มโน่ห์ วิซาร || รเฮา || คุณ โควินดฺ เน็ต
กาวีแอห์ เอากุณ กะทัณฮาร || เบ็น ฮัร นาม นา ซุค โฮย กัร ดิเธ บิสทาร || แซ่ห์เย ซิ พตี รัตเตอา เป่ าว์ยลั อุตเร ปารฺ
||๒|| ตีรัท วรัต ลัค ซันยฺมา ปาอีแอ ซาถู่ ตู๋ร || ลูก กมาแว กิส เต ยา เวแค สดา ฮดูร || ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา
ปรัภ เมรา ปั่รปูร ||๓|| สัจ ปาตซ่าฮี อมัร สัจ สัจเจ สัจจา ทาน || สัจจี กุดรัต ต่ารี อนั สัจ ศิรเยโอน ยะฮาน || นานัก
ยัปปี แอ สัจ นาม ฮอ สดา สดา กุรบาน ||๔||๑๖||๘๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || อุดมั กัร ฮัร ยาปณา วัดป่ ากี ตัน๋ คาท ||
ซันตฺ ซงั ค์ ฮัร สิ มรั ณา มัล ยนัม ยนัม กี กาท ||๑|| มัน เมเร ราม นาม ยัป ยาป || มัน อิเช พัล ปุ่ นจฺ ตู ซัภ จูแก โศก
ซันตาป || รเฮา || ยิส การัณ ตัน ต่าเรอา โซ ปรัภ ดิธา นาล || ยัล ทัล มฮีอลั ปูเรอา ปรัภ อาปณี นะดัร นิฮาล ||๒||
มัน ตัน นิรมัล โฮยอา ลากี สาจ ปรี ต || จรัณ ปะเย ปารบรัมห์ เก ซัภ ยัป ตัป เต็น ฮี กีต ||๓|| รตัน ยเวฮัร มาณิ กา
อัมฤต ฮัร กา เนา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ รัส ยัน นานัก ฮัร คุณ เกา ||๔||๑๗||๘๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || โซอี ซาสตึ
ซอณ โซย เย็ต ยัปปี แอ ฮัร เนา || จรัณ กมัล คุร ตัน๋ ดีอา มิเลอา นิทาเว เทา || ซาจี ปูนยี สัจ ซันยฺโม อาธ แป้ ฮัร คุณ
เกา || กัร กิรปา ปรัภ เป่ เทอา มรัณ นา อาวัณ เยา ||๑|| เมเร มัน ฮัร ปัจยฺ สดา เอ็ก รังค์ || กัท กัท อันตัร เราว์ รเฮอา
สดา สฮาอี ซังค์ ||๑|| รเฮา || ซุคา กี เม็ต เกอา กณี ยา ซิ มรี โควินดฺ || ยิน จาเคอา เซ ตริ ปตาเซอา โอ้ห์ รัส ยาแณ
ยินดฺ ||
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ซันตา ซังคัต มัน วัสแซ ปรัภ ปรี ตมั บัคซินดฺ || เย็น เซเวอา ปรัภ อาปณา โซอี ราจยฺ นริ นดฺ ||๒|| ออซัร ฮัร ยัส คุณ
รมัณ เย็ต โกท มยัน อิสนาน || รัสนา อุจแร คุณวตี โกย นา ปุแย ดาน || ดริ สทฺ ต๋ าร มัน ตัน วัสแซ ดัยอาล ปุรัค
เมฮัรวาน || ญีโอ เป็ นดฺ ตัน๋ เต็ส ดา ฮอ สดา สดา กุรบาน ||๓|| มิเลอา กะเด นา วิชุแร โย เมเลอา กัรตาร || ดาซา เก
บันถัน่ กะเทอา ซาแจ ศิรยัณฮารฺ || ปู่ ลา มารัก ปายโอน คุณ เอากุณ นา บีจาร || นานัก เต็ส ซัรณากตี เย สกัล กะทา
อาถารฺ ๔||๑๘||๘๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || รัสนา สัจจา ซิมรี แอ มัน ตัน นิรมัล โฮย || มาต ปิ ตา ซาก อักเล เต็ส เบ็น
อวัรฺ นา โกย || เมฮัร กเร เย อาปณี จะซา นา วิสแร โซย ||๑|| มัน เมเร ซาจา เซว ยิจรั ซาส || เบ็น สัจเจ ซัภ กูร แฮ
อันเต โฮย บินาส ||๑|| รเฮา || ซาฮิบ เมรา นิรมะลา เต็ส เบ็น แร่ ฮณั นา ยาย || เมแร มัน ตัน ปุค อัต อักลี โกอี อาณ
มิลาแว มาย || จาเร กุนดา ป่ าลีอา แซ่ห์ เบ็น อวัรฺ นา ยาย ||๒|| เต็ส อาแก อัรดาส กัร โย เมเล กัรตาร || สัตคุร ดาตา
นาม กา ปูรา ยิส ปันด๋ าร || สดา สดา ซาล่าฮีแอ อันตฺ นา ปาราวาร ||๓|| ปั รวัดการ ซาล่าฮีแอ ยิส เด จลัต อเนก ||
สดา สดา อาราถี่แอ เอ้ฮา มัต วิเซค || มัน ตัน มิธธา เต็ส ลแก ยิส มัสตัก นานัก เลค ||๔||๑๙||๘๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕
|| ซันตฺ ยะโนห์ เม็ล ป่ าอีโฮ สัจจา นาม สะมาล || โตซา บันโถ่ห์ ญีอ์ กา แอแท โอแท นาล || คุร ปูเร เต ปาอีแอ
อัปณี นะดัร นิฮาล || กะรัม ปราปัต เต็ส โฮแว ยิส โน โฮย ดัยอาล ||๑|| เมเร มัน คุร เยวัด อวัรฺ นา โกย || ดูยา เทา
นา โก ซุแฉ่ คุร เมเล สัจ โซย ||๑|| รเฮา || สกัล ปะดารัท เต็ส มิเล เย็น คุร ดิธา ยาย || คุร จัรณี ยิน มัน ลกา เซ
วัดป่ ากี มาย || คุร ดาตา ซัมรัท คุร คุร ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย || คุร ปั รเมซัร ปารบรัมห์ คุร ดุบดา เลย ตราย ||๒|| กิต
มุค คุร ซาล่าฮีแอ กรัณ การัณ ซัมรัท || เซ มัทเท เน่ห์จลั รเฮ่ ยิน คุร ต่าเรอา หัท || คุร อัมฤต นาม ปี อาเลอา ยนัม
มรัน กา ปั ท || คุร ปั รเมซัร เซเวอา แป๋ ปั่นยัน ดุค ลัท ||๓||
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สัตคุร แก้ฮรั กะภีร แฮ ซุค ซากัร อักคันดฺ || เย็น คุร เซเวอา อาปณา ยัมดูต นา ลาแก ดันดฺ || คุร นาล ตุล นา ลกัย
โคจยฺ ดิธา บแรห์มนั ดฺ || นาม นิถาน สัตคุร ดีอา ซุค นานัก มัน แม่ห์ มันดฺ ||๔||๒o||๙o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || มิธธา
กัร แก คายอา กอรา อุปเยอา ซาด || ป่ าอี มีต สุ ริด กีเอ บิเคอา รเจอา บาด || ยานํเด บิลมั นา โฮวัย เว็ณ นาแว
บิสมาด ||๑|| เมเร มัน สัตคุร กี เซวา ลาก || โย ดีแซ โซ วิณสฺ ณา มัน กี มัต เตอาก ||๑|| รเฮา || เย็ว กูกรั ฮัรกายอา
ต่าแว แด้ห์ ดิส ยาย || โล่บี ยันตฺ นา ยาใณ ปั ค อะปั ค ซัภ คาย || กาม กโรถ มัด เบอาเปอา เพ็ร เพ็ร โยนี ปาย ||๒||
มายอา ยาล ปซาเรอา ปี่ ตัร โจก บณาย || ตริ สนา ปั งคี พาเซอา นิกสั นา ปาเอ มาย || เย็น กีตา ติแซห์ นา ยาใณ เพ็ร
เพ็ร อาแว ยาย ||๓|| อเน็ก ประการี โม่เฮอา บโฮ่ เบ็ถ เอ้ห์ ซันซาร || ยิส โน รัคแค โซ รแฮ่ ซัมรัท ปุรัค อปารฺ || ฮัร
ยัน ฮัร เล็ว อุถเร นานัก สัด บัลฮาร ||๔||๒๑||๙๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ || โกอิล อายอา โกยลี เกอา เต็ส ดัมพฺ
ปซารฺ || โม่ห์ลตั ปุนนี จัลณา ตูนํ ซัมมัล กัร๋ บาร ||๑|| ฮัร คุณ เกา มนา สัตคุร เซว เปอาร || เกอา โทระรี บาต กุมาน
||๑|| รเฮา || แยเซ แรณ ปราหุเณ อุธ จัลแซห์ ปั รผาต || เกอา ตูนํ รัตตา กิรัสตฺ เซ็ว ซัภ พุลา กี บากาต ||๒|| เมรี เมรี
เกอา กแร่ ห์ เย็น ดีอา โซ ปรัภ โลร || ซัรปั ร อุธี จัลณา ฉัด ยาซี ลัค กโรร ||๓|| ลัค จอราซีห์ ปะหรํ่าเตอา ดุลบั ภ์
ยนัม ปายโอย || นานัก นาม สะมาล ตูนํ โซ เด็น เนรา อายโอย ||๔||๒๒||๙๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ติจรั วแซ่ ห์
สุ เฮลรี ยิจรั ซาที นาล || ยา ซาที อุธี จเลอา ตา ตัน๋ คากู ราล ||๑|| มัน แบราก เป่ ยอา ดัรซัน เดคแณ กา เจา || ตัน๋ โซ
เตรา ทาน ||๑|| รเฮา || ยิจรั วัสเซอา กันตฺ กัร๋ ญีโอ ญีโอ ซัภ กะหาต || ยา อุธี จัลซี กันตรา ตา โกย นา ปุแช เตรี บาต
||๒|| เปอีอะแร สะโฮ เซว ตูนํ ซาฮุรแร ซุค วัส || คุร เม็ล จัจยฺ อจารฺ ซิกข์ ตุตถฺ กะเด นา ลแก ดุค ||๓|| ซัภนา
ซาโฮแร วันญะณา ซัภ มุกลาวัณฮาร ||
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นานัก ตัน๋ โซหากณี ยิน แซ่ห์ นาล เปอาร ||๔||๒๓||๙๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ || กรัณ การัณ เอก โอ้ฮี เย็น กีอา
อาการฺ || ติแซห์ ติอ่าโวห์ มัน เมเร สรับ โก อาถารฺ ||๑|| คุร เก จรัน มัน แม่ห์ ติอ๋าย || โฉด สกัล เซอาณปา สาจ
สบัด เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || ดุค กะเลส นา ป๋ อ เบอาแป คุร มันตรึ ฮิรแด โฮย || โกท ยัตนา กัร รเฮ่ คุร เบ็น ตเรโอ นา
โกย ||๒|| เดค ดัรซัน มัน ซาถ่าแร ปาป สักเล ย่าเฮ || ฮอ เต็น แก บัลฮารแณ เย คุร กี แปรี ป้ าเฮ ||๓|| ซ่าถซังคัต มัน
วัสแซ สาจ ฮัร กา เนา || เซ วัดป่ ากี นานกา ยินา มัน เอ้ห์ เป๋ า ||๔||๒๔||๙๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ซันจฺ ฮัร ตัน๋ ปูญ
สัตคุร โฉด สกัล วิการ || เย็น ตูนํ ซาจยฺ สวาเรอา
ฮัร ซิมมัร โฮย อุถาร ||๑|| ยัป มัน นาม เอก อปารฺ || ปราน
มัน ตัน ยิแนห์ ดีอา ริ เด กา อาถารฺ ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ อหังการ มาเต เวอาเปอา ซันซาร || ปอ ซันตฺ ซัรณี ลาก
จัรณี มิแท ดูค อันถารฺ ||๒|| สัต ซันโตค ดัยอา กมาแว เอ้ห์ กัรณี ซาร || อาป โฉด ซัภ โฮย เรณา ยิส เดย์ ปรัภ
นิรังการ ||๓|| โย ดีแซ โซ สกัล ตูนแํ ฮ ปัสเรอา ปาซารฺ || กโฮ่ นานัก คุร ปะรัม กาเทอา สกัล บรัมห์ บีจาร
||๔||๒๕||๙๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ดุกริ ต สุ กริ ต มันเถ่ ซันซาร สักลาณา || โดห์ฮูน ํ เต แร่ ฮตั ปะกัต แฮ โกอี วิระลา
ยาณา ||๑|| ธากุร ซัรเบ สมาณา || เกอา กโฮ่ สุ โณ สุ อามี ตูนํ วัด ปุรัค สุ ยาณา ||๑|| รเฮา || มาน อภิมาน มันเถ่ โซ
เซวัก น่าฮี || ตัต ซัมดัรซี ซันโตห์ โกอี โกท มันถ่าฮี ||๒|| แก้ฮนั กะห่าวัน เอ้ห์ กีรัต กัรลา || กะทัน แก้ฮนั เต มุกตา
คุรมุข โกอี วิระลา ||๓|| กัต อวิกตั กัช นะดัร นา อายอา || ซันตัน กี เรณ นานัก ดาน ปายอา ||๔||๒๖||๙๖|| ศิรีราก
แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ || เตแร ปะโหร่ แซ เปอาเร แม ลาด ลดายอา || ปู่ แลห์ จูแกห์ บาริ ก ตูน ํ ฮัร ปิ ตา มายอา ||๑|| สุ เฮลา
แก้ฮนั กะห่าวัน || เตรา บิคมั ป่ าวัน ||๑|| รเฮา || ฮอ มาณ ตาณ กะโร เตรา ฮอ ยาโน อาปา || ซัภ ฮี มัตถฺ ซะแภ่ห์ เต
บ้าฮัร เบโม่ห์ตาจยฺ บาปา ||๒|| ปิ ตา ฮอ ยาโน น่าฮี เตรี กวัน ยุกตา ||
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บันถัน่ มุกตั ซันโตห์ เมรี ราแค มัมตา ||๓|| เป๋ ย กิรปาล ธากุร รเฮโอ อาวัณ ยาณา || คุร เม็ล นานัก ปารบรัมห์
ปะชาณา ||๔||๒๗||๙๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ || ซันตฺ ยนา เม็ล ป่ าอีอา กะเทอะรา ยัมกาล || สัจจา ซาฮิบ มัน วุธา
โฮอา คซัม ดัยอาล || ปูรา สัตคุร เป่ เทอา บินเซอา ซัภ ยันยาล ||๑|| เมเร สัตคุรา ฮอ ตุตถฺ วิโทห์ กุรบาณ || เตเร
ดัรซัน โก บัลฮารแณ ตุส ดิตา อัมฤต นาม ||๑|| รเฮา || ยิน ตูนํ เซเวอา เป๋ า กัร เซอี ปุรัค สุ ยาน || ตินา ปิ แช ฉุ ทีแอ
ยิน อันดัร นาม นิถาน || คุร เยวัด ดาตา โก นฮี เย็น ดิตา อาตัม ดาน ||๒|| อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยิน คุร มิเลอา สุ ผาย ||
สัจเจ เซตี รัตเตอา ดัรก้าห์ แบซัณ ยาย || กัรเต หัท วเดอาอีอา ปูรัน ลิเคอา ปาย ||๓|| สัจ กัรตา สัจ กรัณฮาร สัจ
ซาฮิบ สัจ เทก || สัจโจ สัจ วคาณี แอ สัจโจ บุตถฺ บิเบก || สรับ นิรันตัร เราว์ รเฮอา ยัป นานัก ยีแว เอก
||๔||๒๘||๙๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || คุร ปัรเมซุร ปูยแี อ มัน ตัน ลาย เปอาร || สัตคุร ดาตา ญีอ์ กา ซัภแซ เดย์ อถารฺ ||
สัตคุร บจัน กมาวเณ สัจจา เอ้ห์ วีจาร || เบ็น ซาถู่ ซังคัต รัตเตอา มายอา โม่ห์ ซัภ ชาร ||๑|| เมเร ซายัน ฮัร ฮัร นาม
สะมาล || ซาถู่ ซังคัต มัน วัสแซ ปูรัน โฮแว ก๋ าล ||๑|| รเฮา || คุร ซัมรัท อปารฺ คุร วัดป่ ากี ดัรซัน โฮย || คุร
อะโกจัร นิรมะลา คุร เยวัด อวัรฺ นา โกย || คุร กัรตา คุร กรัณฮาร คุรมุข สัจจี โซย || คุร เต บ้าฮัร กิช นฮี คุร กีตา
โลเร โซ โฮย ||๒|| คุร ตีรัท คุร ปารยาต คุร มันซา ปูรัณฮาร || คุร ดาตา ฮัร นาม เดย์ อุถแร ซัภ ซันซาร || คุร ซัมรัท
คุร นิรังการ คุร อูจา อะกัม อปารฺ || คุร กี แม่ห์มา อะกัม แฮ เกอา กะเท กะทันฮาร ||๓|| ยิตเร พัล มัน บาชีแอห์
ติตเร สัตคุร ปาส || ปูรับ ลิเค ปาวเณ สาจ นาม เด ราส || สัตคุร ซัรณี อายอานํ บาฮุร นฮี บินาส || ฮัร นานัก กะเด
นา วิสโร เอ้ห์ ญีโอ เป็ นดฺ เตรา ซาส ||๔||๒๙||๙๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ ยะโนห์ ซุณ ป่ าอีโฮ ชูทนั ซาแจ
นาย || คุร เก จรัณ สะเรวเณ ตีรัท ฮัร กา เนา || อาแก ดัรก้าห์ มันนีแอ้ห์ มิแล นิทาเว เทา ||๑||
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ป่ าอี เร ซาจี สัตคุร เซว || สัตคุร ตุแธ ปาอีแอ ปูรัน อลัค อเป่ ว ||๑|| รเฮา || สัตคุร วิโทห์ วาเรอา เย็น ดิตา สัจ เนา ||
อันเด็น สัจ สล่าห์ณา สัจเจ เก คุณ เกา || สัจ คาณา สัจ แปนณา สัจเจ สัจจา เนา ||๒|| ซาส กิราส นา วิสแร สพัล
มูรัต คุร อาป || คุร เยวัด อวัรฺ นา ดิซยั อาธ แป้ ฮัร เต็ส ยาป || นะดัร กเร ตา ปาอีแอ สัจ นาม คุณตาซ ||๓|| คุร
ปัรเมซัร เอก แฮ ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เซอี นาม ติอ๋าย || นานัก คุร ซัรณากตี มแร นา อาแว
ยาย ||๔||๓o||๑oo||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ อัสทฺปดีอา || อาค อาค มัน วาวณา เย็ว เย็ว ยาแป วาย || ยิส โน วาย สุ ณาอีแอ โซ เกวัด กิต
ทาย || อาคัณ วาเล เยตเร ซัภ อาค รเฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| บาบา อัลล่าห์ อะกัม อปารฺ || ปากี นาอี ปาก ทาย สัจจา
ปัรวัดการ ||๑|| รเฮา || เตรา หุกมั นา ยาปี เกตรา เล็ค นา ยาแณ โกย || เย โซ ซาเอ็ร เมลีแอห์ เต็ล นา ปุยาแว่ห์ โรย ||
กีมตั กิแน นา ปาอีอา ซัภ ซุณ ซุณ อาแค่ห์ โซย ||๒|| ปี ร แปกามัร ซาลัก ซาดัก โสห์เด ออร สฮีด || เซค
มซาเอ็ก กายี มุลลา ดัร ดัรเวส รสี ด || บัรกัต เต็น โก อักลี ปั รเด แร่ ฮนั ดะรู ด ||๓|| ปุช นา ซาเย ปุช นา ด่าเฮ ปุช นา
เดแว เลย์ || อาปณี กุดรัต อาเป ยาแณ อาเป กะรัณ กเรย์ || ซัภนา เวแค นะดัร กัร แย ป่ าแว แต เดย์ ||๔|| ทาวา
นาว นา ยาณี แอห์ นาวา เกวัด เนา || ยิแท วัสแซ เมรา ปาตซ่าห์ โซ เกวัด แฮ เทา || อัมบัร โกย นา สะกัย ฮอ กิส โน
ปุชณ
ั เยา ||๕|| วัรนา วรัน นา ป่ าวนี เย กิแซ วัดดา กเรย์ || วัดเด หัท วเดอาอีอา แย ป่ าแว แต เดย์ || หุกมั สวาเร
อาปแณ จะซา นา เด๋ ล กเรย์ ||๖|| ซัภ โก อาแค บฮุต บฮุต แลแณ แก วีจาร || เกวัด ดาตา อาคีแอ เด แก รเฮอา
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สุ มาร || นานัก โตท นา อาวัย เตเร ยุกแกห์ ยุกแกห์ ปันด๋ าร ||๗||๑|| แม่ห์ลา ๑ || ซัภเภ กันตฺ มเฮลีอา สักลีอา กแร่ ห์
ซีการ ||
กะณัต กณาวัณ อาอีอา ซู่ฮา เวส วิการ || ปาคันดฺ เปรม นา ปาอีแอ โคทา ปาจยฺ คุอาร ||๑|| ฮัร ญีโอ เอ็ว เป็ ร ราแว
นารฺ || ตุตถฺ ป่ าวัน โซหากณี อัปณี กิรปา แล่ห์ สวาร ||๑|| รเฮา || คุร สับดี ซี การี อา ตัน มัน เป็ ร แก ปาส || โดย กัร
โยร ครี ตะแก สัจ กะแฮ อัรดาส || ลาล รัตตี สัจ แป๋ วัสซี ป๋ าย รัตตี รังค์ ราส ||๒|| ปริ แอ กี เจรี ก้านํดีแอ ลาลี มาแน
เนา || ซาจี ปรี ต นา ตุททัย ซาเจ เมล มิเลา || สบัด รัตตี มัน เวเถ่อา ฮอ สัด บัลฮาแร เยา ||๓|| ซา ตัน๋ รันดฺ นา แบใซ
เย สัตคุร ม่าเฮ สมาย || เป็ ร รี ส่าลู นอตะโน ซาโจ มแร นา ยาย || เน็ต รแว โซหากณี ซาจี นะดัร รยาย ||๔|| สาจ
ตะรี ตัน๋ มาดีแอ กาปัร เปรม ซีการ || จันดัน จีต วซายอา มันดัร ดัสวา ดุอาร || ดีปัก สบัด วิกาเซอา ราม นาม อุร
ฮาร ||๕|| นารี อันดัร โซ่ห์ณี มัสตัก มณี เปอาร || โซ่ภา สุ รัต สุ ห่าวณี ซาแจ เปรม อปารฺ || เบ็น เป็ ร ปุรัค นา ยาใณ
ซาเจ คุร แก เหต เปอาร ||๖|| เน็ส อันเถ่อารี สุ ตีเอ เก็ว เป็ ร เบ็น แรณ วิฮาย || อังกฺ ยโล ตัน ยาลีโอ มัน ตัน๋ ยัล บัล
ยาย || ยา ตัน๋ กันตฺ นา ราวีอา ตา บิรทา โยบัน ยาย ||๗|| เซแย กันตฺ มเฮลรี ซูตี บูจฉฺ นา ปาย || ฮอ สุ ตี เป็ ร ยากณา
กิส โก ปูโช ยาย || สัตคุร เมลี แป๋ วัสซี นานัก เปรม สคาย ||๘||๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || อาเป คุณ อาเป กะแท
อาเป ซุณ วีจาร || อาเป รตัน ปะรัค ตูน ํ อาเป โมลฺ อปารฺ || ซาโจ มาน มหัต ตูนํ อาเป เดวัณฮาร ||๑|| ฮัร
ญีโอ ตูนํ กัรตา กัรตาร || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ตูนํ ฮัร นาม มิแล อาจารฺ ||๑|| รเฮา || อาเป ฮีรา นิรมะลา อาเป รังค์
มะยีธ || อาเป โมตี อูยฺโล อาเป ปะกัต บะซี ธ || คุร แก สบัด สล่าห์ณา กัท กัท ดีธ อดีธ ||๒|| อาเป ซากัร
โบฮิทา อาเป ปาร อปารฺ || ซาจี วาท สุ ยาณ ตูนํ สบัด ลฆาวัณฮารฺ || นิดะเรอา ดัร ยาณี แอ บาจฉฺ คุรู กุบาร ||๓||
54

อัสเท็ร กัรตา เดคีแอ โฮรฺ เกตี อาแว ยาย || อาเป นิรมัล เอก ตูนํ โฮรฺ บันถี่ ตัน่ แถ่ ปาย || คุร ราเค เซ อุบเร ซาเจ
เซ็ว เล็ว ลาย ||๔||
ฮัร ญีโอ สบัด ปะชาณี แอ สาจ รัตเต คุร วาก || เต็ต ตัน แมลฺ นา ลกัย สัจ กัร๋ ยิส โอตาก || นะดัร กเร สัจ ปาอีแอ
เบ็น นาแว เกอา ซาก ||๕|| ยินี สัจ ปะชาเณอา เซ ซุคีเอ ยุก จาร || ห่อแม ตริ สนา มาร แก สัจ รเคอา อุร ต๋ าร || ญัก
แม่ห์ ล่าฮา เอก นาม ปาอีแอ คุร วีจาร ||๖|| ซาโจ วคัร ลาดีแอ ลาภ สดา สัจ ราส || ซาจี ดัรก้าห์ แบใซ ปะกัต สัจจี
อัรดาส || ปัต เซ็ว เลคา นิบแร ราม นาม ปัรกาซ ||๗|| อูจา อูโจ อาคีแอ กโฮ่ นา เดเคอา ยาย || แยห์ เดคา แต้ห์ เอก
ตูนํ สัตคุร ดีอา ดิคาย || โยต นิรันตัร ยาณี แอ นานัก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๘||๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || มัชลี ยาล นา ยาเณอา
ซัร คารา อัสค่าห์ || อัต เซอาณี โซ่ห์ณี เก็ว กีโต เวซ่าห์ || กีเต การัณ ปากรี กาล นา ทะแล สิ ร่าห์ ||๑|| ป่ าอี เร เอ็ว
ศิร ยาโณห์ กาล || เย็ว มัชชี เต็ว มาณซา ปแว อจินตา ยาล ||๑|| รเฮา || ซัภ ญัก บาโถ่ กาล โก เบ็น คุร กาล อพารฺ ||
สัจ รัตเต เซ อุบเร ดุบิถา โฉด วิการ || ฮอ เต็น แก บัลฮารแณ ดัร สัจแจ สเจอาร ||๒|| ซีจาเน เย็ว ปังคีอา ยาลี บะถิก
หาท || คุร ราเค เซ อุบเร โฮรฺ พาเท โจแก ซาท || เบ็น นาแว จุณ ซุทีแอห์ โกย นา ซังกี ซาท ||๓|| สัจโจ สัจจา
อาคีแอ สัจเจ สัจจา ทาน || ยินี สัจจา มันเนอา เต็น มัน สัจ คิอ๋าน || มัน มุค ซูเจ ยาณี แอห์ คุรมุข ยินา กิอาน ||๔||
สัตคุร อะแก อัรดาส กัร ซายัน เดย์ มิลาย || ซายัน มิเลแอ ซุค ปายอา ยัมดูต โมย บิค คาย || นาแว อันดัร ฮอ วัสซานํ
เนา วัสแซ มัน อาย ||๕|| บาจฉฺ คุรู กุบาร แฮ เบ็น สับแด บูจฉฺ นา ปาย || คุรมะตี ปั รกาซ โฮย สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย ||
ติแท กาล นา ซันจฺแร โยตี โยต สมาย ||๖|| ตูนแํ ฮ ซายัน ตูนํ สุ ยาณ ตูนํ อาเป เมลัณฮาร || คุร สับดี ซาล่าฮีแอ อันตฺ
นา ปาราวาร || ติแท กาล นา อัปแร ยิแท คุร กา สบัด อปารฺ ||๗|| หุกมี ซัภเภ อูปแย่ห์ หุกมี การ กมาเฮ || หุกมี
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กาแล วัส แฮ หุกมี สาจ สะมาเฮ || นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ อินา ยันตา วัส กิช น่าเฮ ||๘||๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑
|| มัน ยูแธ ตัน ยูธฺ แฮ เย่ห์วา ยูธี โฮย ||
มุค จู่แธ จู่ธ โบลณา เก็ว กัร ซูจา โฮย || เบ็น อัภ สบัด นา มานํยแี อ ซาเจ เต สัจ โฮย ||๑|| มุนเถ่ คุณฮีณี ซุค เก้ห์ ||
เป็ ร รลีอา รัส มาณซี สาจ สบัด ซุค เน่ห์ ||๑|| รเฮา || เป็ ร ปั รเดซี เย ทีแอ ตัน๋ ว่านํฎี จู่เรย์ || เย็ว ยัล โทแร มัชลี กรัณ
ปลาว กเรย์ || เป็ ร ป่ าแว ซุค ปาอีแอ ยา อาเป นะดัร กเรย์ ||๒|| เป็ ร ซาล่าฮี อาปณา ซะคี สเฮลี นาล || ตัน โซ่ แฮ
มัน โม่เฮอา รัตตี รังค์ นิฮาล || สบัด สวารี โซ่ห์ณี เป็ ร ราเว คุณ นาล ||๓|| กามัณ กาม นา อาวัย โคที เอากะเณอาร ||
นา ซุค เปอีแอ ซาโฮแร จู่ธ ยลี เวการ || อาวัณ วันญัณ ดาคโร โชดี กันตฺ วิซาร ||๔|| เป็ ร กี นารฺ สุ ห่าวณี มุตี โซ กิต
ซาดฺ || เป็ ร แก กาม นา อาวัย โบเล พาดิล บาด || ดัร กัร๋ โด่อี นา ลแฮ่ ชูที ดูแย ซาดฺ ||๕|| ปันดิต วาแจ้ห์ โปทีอา นา
บูแฉ่ห์ วีจาร || อัน โก มตี เด จแลห์ มายอา กา วาปาร || กัทนี จู่ธี ญัก ปะแว แร่ ห์ณี สบัด โซ ซาร ||๖|| เกเต ปันดิต
โยตกี เบดา กแร่ ห์ บีจาร || วาด วิโรถ สล่าห์เณ วาเด อาวัณ ยาณ || เบ็น คุร กะรัม นา ฉุ ทซี แก้ห์ ซุณ อาค วคาณ
||๗|| ซัภ คุณวันตี อาคีแอห์ แม คุณ น่าฮี โกย || ฮัร วัร นารฺ สุ ห่าวณี แม ป่ าแว ปรัภ โซย || นานัก สบัด มิลาวรา นา
เวโชรา โฮย ||๘||๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ยัป ตัป ซันยัม ซาถี่แอ ตีรัท กีแจ วาส || ปุน ทาน จังกิอาอีอา เบ็น ซาเจ
เกอา ตาส || เย่ฮา ราเถ่ เต้ฮา ลุแณ เบ็น คุณ ยนัม วิณาส ||๑|| มุนเถ่ คุณ ดาซี ซุค โฮย || เอากัณ เตอาก สมาอีแอ
คุรมัต ปูรา โซย ||๑|| รเฮา || เว็ณ ราซี วาปารี อา ตะเก กุนดา จาร || มูล นา บุแฉ่ อาปณา วัสตฺ รฮี กัร๋ บาร || เว็ณ วคัร
ดุค อักลา กูร มุธี กูริอาร ||๒|| ล่าฮา แอ้ห์เน็ส นอตะนา ปัรเค รตัน วีจาร || วัสตฺ ลแฮ่ กัร๋ อาปแณ จัลแล การัจ ซาร
|| วัณยาเรอา เซ็ว วณัจยฺ กัร คุรมุข บรัมห์ บีจาร ||๓|| ซันตานํ ซังคัต ปาอีแอ เย เมเล เมลัณฮาร || มิเลอา โฮย นา
56

วิชุแร ยิส อันตัร โยต อปารฺ || สัจแจ อาซัณ สัจ รแฮ่ สัจแจ เปรม เปอาร ||๔|| ยินี อาป ปะชาเณอา กัร๋ แม่ห์ แม่ฮลั
สุ ทาย || สัจเจ เซตี รัตเตอา สัจโจ ปัลแล ปาย ||
ตริ ภวัณ โซ ปรัภ ยาณี แอ ซาโจ ซาแจ นาย ||๕|| ซา ตัน๋ ครี สุ ห่าวณี เย็น เป็ ร ยาตา ซังค์ || แม่ห์ลี แม่ฮลั บุลาอีแอ
โซ เป็ ร ราเว รังค์ || สัจ สุ ห่ากัณ ซา ปะลี เป็ ร โม่ฮี คุณ ซังค์ ||๖|| ปู่ ลี ปู่ ลี ทัล จะรา ทัล จัร ดูกรั เยา || บัน แม่ห์ ปู่ ลี
เย พิรา เบ็น คุร บูจฉฺ นา เปา || นาโวห์ ปู่ ลี เย พิรา เพ็ร เพ็ร อาโว เยา ||๗|| ปุโช่ห์ ยาย ปะถ่าอูอา จัลเล จากัร โฮย ||
รายัน ยาแณห์ อาปณา ดัร กัร๋ ธาก นา โฮย || นานัก เอโก เราว์ รเฮอา ดูยา อวัรฺ นา โกย ||๘||๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||
คุร เต นิรมัล ยาณี แอ นิรมัล เด้ห์ สะรี ร || นิรมัล ซาโจ มัน วัสแซ โซ ยาแณ อัภ ปี ร || แซ่ห์แย เต ซุค อักโล นา
ลาแก ยัม ตีร ||๑|| ป่ าอี เร แมลฺ น่าฮี นิรมัล ยัล นาย || นิรมัล ซาจา เอก ตู โฮรฺ แมลฺ ปะรี ซัภ ยาย ||๑|| รเฮา || ฮัร กา
มันดัร โซ่ห์ณา กีอา กัรแณฮาร || เราว์ ซัส ดีป อนูป โยต ตริ ภวัณ โยต อปารฺ || หาท ปะทัณ กัร โกธรี สัจ ซอดา
วาปาร ||๒|| กิอาน อันยัน แป๋ ปั่นยะนา เดค นิรันยัน ป๋ าย || กุปัต ประกัท ซัภ ยาณี แอ เย มัน ราแค ธาย || แอซา
สัตคุร เย มิแล ตา แซ่ห์เย เลย มิลาย ||๓|| กัส กัสวัทที ลาอีแอ ปัรเค เห็ต จิต ลาย || โคเท ธอรฺ นา ปายนี คเร คยาแน
ปาย || อาส อันเดสา ดูรฺ กัร เอ็ว มัล ยาย สมาย ||๔|| ซุค โก มาแก ซัภ โก ดุค นา มาแก โกย || ซุแค โก ดุค อักลา
มันมุค บูจฉฺ นา โฮย || ซุค ดุค ซัม กัร ยาณี แอห์ สบัด เปด ซุค โฮย ||๕|| เบด ปุกาเร วาจีแอ บาณี บรัมห์ เบอาส ||
มุน ยัน เซวัก ซาถิกา นาม รัตเต คุณตาซ || สัจ รัตเต เซ เย็ณ เกย ฮอ สัด บัลฮาแร ยาส ||๖|| จะโฮ่ ยุก แมเล มัล ปะเร
ยิน มุค นาม นา โฮย || ปักตี ป๋ าย วิฮูเณอา โม่ห์ กาลา ปั ต โคย || ยินี นาม วิซาเรอา เอากัณ มุธี โรย ||๗|| โคยัต
โคยัต ปายอา ดัร กัร มิแล มิลาย || อาป ปะชาแณ กัร๋ วัสแซ ห่อแม ตริ สนา ยาย || นานัก นิรมัล อูยฺเล โย ราเต ฮัร
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นาย ||๘||๗|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ซุณ มัน ปู่ เล บาวเร คุร กี จัรณี ลาก || ฮัร ยัป นาม ติอ๋าย ตู ยัม ดัรแป ดุค ปาก ||
ดูค กะโณ โดหากณี เก็ว เท็ร รแฮ่ สุ หาก ||๑||
ป่ าอี เร อวัรฺ น่าฮี แม เทา || แม ตัน๋ นาม นิถาน แฮ คุร ดีอา บัล เยา ||๑|| รเฮา || คุรมัต ปัต ซาบาส เต็ส เต็ส แก ซังค์
มิเลา || เต็ส เบ็น กะรี นา ยีวอู เบ็น นาแว มัร เยา || แม อันถเล นาม นา วีสแร เทก ทิกี กัร๋ เยา ||๒|| คุรู ยินา กา
อันถฺลา เจเล น่าฮี เธา || เบ็น สัตคุร เนา นา ปาอีแอ เบ็น นาแว เกอา สุ เอา || อาย เกยอา ปั ชตาวณา เย็ว ซุนแญ กัร๋
เกา ||๓|| เบ็น นาแว ดุค เดหุรี เย็ว กะลัร กี ปี ต || ตับ ลัก แม่ฮลั นา ปาอีแอ ยับ ลัก สาจ นา จีต || สบัด รแป กัร๋
ปาอีแอ นิรบาณี ปัด นีต ||๔|| ฮอ คุร ปูโช่ห์ อาปเณ คุร ปุช การ กะเมา || สบัด สล่าฮี มัน วัสแซ ห่อแม ดุค ยัล เยา
|| แซ่ห์เย โฮย มิลาวรา ซาเจ สาจ มิเลา ||๕|| สบัด รัตเต เซ นิรมะเล ตัจยฺ กาม กโรถ อหังการฺ || นาม สล่าฮัน สัด
สดา ฮัร ราแค่ห์ อุร ต๋ าร || โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ ซัภ ยีอา กา อาถารฺ ||๖|| สบัด มแร โซ มัร รแฮ่ เพ็ร มแร นา ดูยี
วาร || สับแด ฮี เต ปาอีแอ ฮัร นาเม ลแก เปอาร || เบ็น สับแด ญัก ปู่ ลา พิแร มัร ยันแม วาโร วาร ||๗|| ซัภ ซาล่าแฮ
อาป โก วัดโดห์ วเดรี โฮย || คุร เบ็น อาป นา จีนีแอ กะเฮ สุ เณ เกอา โฮย || นานัก สบัด ปะชาณี แอ ห่อแม กแร นา
โกย ||๘||๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || เบ็น เป็ ร ตัน๋ ซีการี แอ โยบัน บาด คุอาร || นา มาเณ ซุค เซยฺรี เบ็น เป็ ร บาด ซี การ
|| ดูค กะโณ โดหากณี นา กัร๋ เซจยฺ ปะตาร ||๑|| มัน เร ราม ยัปโปห์ ซุค โฮย || เบ็น คุร เปรม นา ปาอีแอ สบัด มิแล
รังค์ โฮย ||๑|| รเฮา || คุร เซวา ซุค ปาอีแอ ฮัร วัร แซ่ฮจั ยฺ ซี การ || สัจ มาเณ เป็ ร เซยฺรี กูรา เหต เปอาร || คุรมุข ยาณ
สิ ญาณี แอ คุร เมลี คุณ จาร ||๒|| สัจ มิโลห์ วัร กามณี เป็ ร โม่ฮี รังค์ ลาย || มัน ตัน สาจ วิกเซอา กีมตั แก้ฮณั นา ยาย
|| ฮัร วัร กัร๋ โซหากณี นิรมัล ซาแจ นาย ||๓|| มัน แม่ห์ มนูอา เย มแร ตา เป็ ร ราแว นารฺ || อิกตั ตาแก รัล มิแล กัล
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โมตีอนั กา ฮาร || ซันตฺ สภา ซุค อูปแย คุรมุข นาม อถารฺ ||๔|| คิน แม่ห์ อุปแย คิน คแป คิน อาแว คิน ยาย || สบัด
ปะชาแณ เราว์ รแฮ่ นา เต็ส กาล ซันตาย ||
ซาฮิบ อตุล นา โตลีแอ กะทัน นา ปายอา ยาย ||๕|| วาปารี วัณยาเรอา อาเอ วโย่ห์ ลิคาย || การ กมาแว่ห์ สัจ กี ล่าฮา
มิแล รยาย || ปูนยี ซาจี คุร มิแล นา เต็ส เต็ล นา ตะมาย ||๖|| คุรมุข โตลฺ โตลายซี สัจ ตรายี โตลฺ || อาซา มันซา
โม่ห์ณี คุร ธากี สัจ โบลฺ || อาป ตุลาเอ โตลฺ ซี ปูเร ปูรา โตลฺ ||๗|| กัทแน แก้ฮณ
ั นา ฉุ ทีแอ นา ปั ร ปุสตัก ป๋ ารฺ ||
กายอา โซจ นา ปาอีแอ เบ็น ฮัร ปะกัต เปอาร || นานัก นาม นา วีสแร เมเล คุร กัรตาร ||๘||๙|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ ||
สัตคุร ปูรา เย มิแล ปาอีแอ รตัน บีจาร || มัน ดีแย คุร อาปเณ ปาอีแอ สรับ เปอาร || มุกตั ปะดารัท ปาอีแอ
เอากัณ เมทัณฮาร ||๑|| ป่ าอี เร คุร เบ็น กิอาน นา โฮย || ปูโช่ห์ บรัมห์เม นารฺ แด เบด เบอาแซ โกย ||๑|| รเฮา ||
กิอาน คิอ๋าน ตุ๋น ยาณี แอ อกัท กะห่าแว โซย || สัพเลโอ บิรัค ฮรี อาวลา ชาว กะเณรี โฮย || ลาล ยเวฮัร มาณกี คุร
ปันด่าแร โซย ||๒|| คุร ปันด่าแร ปาอีแอ นิรมัล นาม เปอาร || ซาโจ วคัร ซันจีแอ ปูแร กะรัม อปารฺ || ซุคดาตา ดุค
เมทโณ สัตคุร อะซุร ซังฆาร ||๓|| เป่ าว์ยลั บิคมั ดราวโณ นา กันถี่ นา ปาร || นา เบรี นา ตุลหะรา นา เต็ส วัน่ ฉฺ
มลาร || สัตคุร แป๋ กา โบฮิทา นัดรี ปารฺ อุตาร ||๔|| เอ็ก เต็ล เปอารา วิสแร ดุค ลาแก ซุค ยาย || เย่ห์วา ยโล ยลาวณี
นาม นา ยแป ระสาย || กัท บินแซ ดุค อักโล ยัม ปั กแร ปั ชตาย ||๕|| เมรี เมรี กัร เกย ตัน ตัน๋ กลัต นา ซาท || เบ็น
นาแว ตัน๋ บาด แฮ ปู่ โล มารัก อาท || ซาโจ ซาฮิบ เซวีแอ คุรมุข อกัทโท กาท ||๖|| อาแว ยาย ปะหว่าอีแอ ปัยแอ
กิรัต กมาย || ปูรัน ลิเคอา เก็ว เมทีแอ ลิเคอา เลค รยาย || เบ็น ฮัร นาม นา ฉุ ทีแอ คุรมัต มิแล มิลาย ||๗|| เต็ส เบ็น
เมรา โก นฮี ยิส กา ญีโอ ปราน || ห่อแม มัมตา ยัล บะโล โลภ ยโล อภิมาน || นานัก สบัด วีจารี แอ ปาอีแอ คุณี
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นิถาน ||๘||๑o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || เร มัน แอซี ฮัร เซ็ว ปรี ต กัร แยซี ยัล กัมเล่ห์ || แล่ห์รี นาล ปะชารี แอ ปี๋ วิกแซ
อัสเน่ห์ || ยัล แม่ห์ ญีอ์ อุปาย แก เบ็น ยัล มรัณ ติเน่ห์ ||๑||
มัน เร เก็ว ชูแทห์ เบ็น เปอาร || คุรมุข อันตัร เราว์ รเฮอา บัคเซ ปะกัต ปั นด๋ าร ||๑|| รเฮา || เร มัน แอซี ฮัร เซ็ว
ปรี ต กัร แยซี มัชลี นีร || เย็ว อถิโก เต็ว ซุค กะโณ มัน ตัน ซานํตฺ สะรี ร || เบ็น ยัล กะรี นา ยีวยั ปรัภ ยาแณ อัภ ปี ร
||๒|| เร มัน แอซี ฮัร เซ็ว ปรี ต กัร แยซี จาตริ ก เม่ห์ || ซัร ปั๋ ร ทัล ฮรี อาวเล เอ็ก บูนดฺ นา ปะวัย เก้ห์ || กะรัม มิแล
โซ ปาอีแอ กิรัต ปัยอา ศิร เด้ห์ ||๓|| เร มัน แอซี ฮัร เซ็ว ปรี ต กัร แยซี ยัล ดุตถฺ โฮย || อาวทัณ อาเป คะแว ดุตถฺ
โก คปัณ นา เดย์ || อาเป เมล วิชุนเนอา สัจ วเดอาอี เดย์ ||๔|| เร มัน แอซี ฮัร เซ็ว ปรี ต กัร แยซี จักวี ซูร || คิน ปั ล
นีด นา โซวัย ยาแณ ดูรฺ ฮยูร || มันมุค โซ่ฉี่ นา ปแว คุรมุข สดา ฮยูร ||๕|| มันมุค กะณัต กณาวณี กัรตา กเร โซ โฮย
|| ตา กี กีมตั นา ปแว เย โลแจ ซัภ โกย || คุรมัต โฮย ตา ปาอีแอ สัจ มิแล ซุค โฮย ||๖|| สัจจา เน่ห์ นา ตุททัย เย
สัตคุร เป่ แท โซย || กิอาน ปะดารัท ปาอีแอ ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ โฮย || นิ รมัล นาม นา วีสแร เย คุณ กา ก้าฮัก โฮย ||๗||
เคลฺ เกย เซ ปังคณู โย จุกเด ซัร ตัล || กะรี เก โม่ฮตั เก จัลณา เคลัณ อัจยฺ เก กัล || ยิส ตูน ํ เมแล่ห์ โซ มิแล ยาย สัจจา
เป็ ร มัล ||๘|| เบ็น คุร ปรี ต นา อูปแย ห่ อแม แมลฺ นา ยาย || โซฮัง อาป ปะชาณี แอ สบัด เปด ปะตีอาย || คุรมุข อาป
ปะชาณี แอ อวัร เก กเร กราย ||๙|| มิเลอา กา เกอา เมลีแอ สบัด มิเล ปะตีอาย || มันมุค โซ่ฉี่ นา ปแว วีชุร โจทา คาย
|| นานัก ดัร กัร๋ เอก แฮ อวัรฺ นา ดูยี ยาย ||๑o||๑๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || มันมุค ปุแล ปุหล่าอีแอ ปู่ ลี ธอรฺ นา กาย ||
คุร เบ็น โก นา ดิคาวัย อันถี่ อาแว ยาย || กิอาน ปะดารัท โคยอา ธักเกอา มุธา ยาย ||๑|| บาบา มายอา ปะรัม
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ปุหลาย || ปะรัม ปุลี โดหากณี นา เป็ ร อังกฺ สมาย ||๑|| รเฮา || ปู่ ลี พิแร ดิซนั ตรี ปู่ ลี กแร่ ห์ ตัจยฺ ยาย || ปู่ ลี ดูนกํ รั ทัล
จะเเร ปั่รแม มัน โดลาย || ตุโรห์ วิชุนนี เก็ว มิแล กรับ มุธี บิลลาย ||๒|| วิชุเรอา คุร เมลซี ฮัร รัส นาม เปอาร ||
สาจ แซ่ฮจั ยฺ โซ่ภา กะหนี่ ฮัร คุณ นาม อถารฺ || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค ตูนํ แม ตุจฉฺ เบ็น กวัน ปะตาร ||๓|| อักคัร ปัร ปั ร
ปุลีแอ เป่ คี บฮุต อภิมาน || ตีรัท นาตา เกอา กเร มัน แม่ห์ แมลฺ กุมาน || คุร เบ็น เก็น ซัมหย่าอีแอ มัน รายา สุ ลตาน
||๔|| เปรม ปะดารัท ปาอีแอ คุรมุข ตัต วีจาร || ซา ตัน๋ อาป กวายอา คุร แก สบัด ซี การ || กัร๋ ฮี โซ เป็ ร ปายอา คุร
แก เหต อปารฺ ||๕|| คุร กี เซวา จากรี มัน นิรมัล ซุค โฮย || คุร กา สบัด มัน วัสเซอา ห่อแม วิโจห์ โคย || นาม
ปะดารัท ปายอา ลาภ สดา มัน โฮย ||๖|| กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ อาป นา เลยอา ยาย || คุร กี จัรณี ลัก รโฮ่ วิโจห์ อาป
กวาย || สัจเจ เซตี รัตเตอา สัจโจ ปัลแล ปาย ||๗|| ปุลณั อันดัร ซัภ โก อปุ๋ ล คุรู กัรตาร || คุรมัต มัน ซัมหยายอา
ลากา ติแซ เปอาร || นานัก สาจ นา วีสแร เมเล สบัด อปารฺ ||๘||๑๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ตริ สนา มายอา โม่ห์ณี สุ ต
บันถัป กัร๋ นารฺ || ตัน๋ โยบัน ญัก ธักเกอา ลับ โลภ อหังการ || โม่ห์ ธักกอลี ฮอ โมอี ซา วัรแต ซันซาร ||๑|| เมเร
ปรี ตมา แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกย || แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา ป่ าวัย ตูนํ ป่ าแว่ห์ ซุค โฮย ||๑|| รเฮา || นาม ซาล่าฮี รังค์
เซ็ว คุร แก สบัด ซันโตค || โย ดีแซ โซ จัลซี กูรา โม่ห์ นา เวค || วาท วทาอู อายอา เน็ต จัลดา ซาท เดค ||๒||
อาคัณ อาแค่ห์ เกตฺ เร คุร เบ็น บูจฉฺ นา โฮย || นาม วดาอี เย มิแล สัจ รแป ปั ต โฮย || โย ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ เซ ปะเล
โคทา คะรา นา โกย ||๓|| คุร ซัรณาอี ฉุ ทีแอ มันมุค โคที ราส || อัสทฺ ตาต ปาตซ่าห์ กี กะรี แอ สบัด วิกาซ || อาเป
ปัรเค ปารฺ คู ปแว คยาแน ราส ||๔|| เตรี กีมตั นา ปแว ซัภ ดิธี โธก วยาย || แก้ห์แณ หาท นา ลัภอี สัจ ทิแก ปั ต ปาย
|| คุรมัต ตูนํ ซาล่าห์ณา โฮรฺ กีมตั แก้ฮณั นา ยาย ||๕|| เย็ต ตัน นาม นา ป่ าวัย เต็ต ตัน ห่อแม วาด || คุร เบ็น กิอาน
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นา ปาอีแอ บิเคอา ดูยา ซาด || เบ็น คุณ กาม นา อาวัย มายอา พีกา ซาด ||๖|| อาซา อันดัร ยําเมอา อาซา รัส กัส คาย
|| อาซา บันถฺ จลาอีแอ มุเฮ โม่ห์ โจทา คาย || เอากัณ บะถ่า มารี แอ ชูแท คุรมัต นาย ||๗||
ซัรเบ ทาอี เอก ตูนํ เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค || คุรมัต ซาจา มัน วัสแซ นาม ปะโล ปั ต ซาค || ห่อแม โรค กวาอีแอ สบัด
สัจแจ สัจ ปาค ||๘|| อากาซี ปาตาล ตูนํ ตริ ภวัณ รเฮอา สมาย || อาเป ปั กตี เป๋ า ตูน ํ อาเป มิแล่ห์ มิลาย || นานัก
นาม นา วีสแร เย็ว ป่ าแว ติแว รยาย ||๙||๑๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ราม นาม มัน เบเถ่อา อวัรฺ เก กรี วีจาร || สบัด
สุ รัต ซุค อูปแย ปรัภ ราโต ซุค ซาร || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ตูนํ แม ฮัร นาม อถารฺ ||๑|| มัน เร ซาจี คซัม รยาย || เย็น
ตัน มัน ซาจยฺ ซีกาเรอา เต็ส เซตี เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || ตัน แบซันตัร โห่มีแอ เอ็ก รัตตี โตลฺ กะทาย || ตัน มัน ซัมถ่า
เย กรี อันเด็น อคัน ยลาย || ฮัร นาแม ตุล นา ปุใย เย ลัค โกที กะรัม กมาย ||๒|| อรัถ สะรี ร กะทาอีแอ ศิร กัรวัต
ตะหราย || ตัน แฮมันจัล กาลีแอ ปี๋ มัน เต โรค นา ยาย || ฮัร นาแม ตุล นา ปุใย ซัภ ดิธี โธก วยาย ||๓|| กันจัน เก
โกท ดัต กรี บโฮ่ แฮวัร แกวัร ดาน || ปู๋ ม ดาน กอูอา กะหนี่ ปี๋ อันตัร กรับ กุมาน || ราม นาม มัน เบเถ่อา คุร ดีอา
สัจ ดาน ||๔|| มันฮัธ บุตถี่ เกตีอา เกเต เบด บีจาร || เกเต บันถัน่ ญีอ์ เก คุรมุข โมค ดุอาร || สะโจห์ เอาเเร ซัภ โก
อุปัร สัจ อาจารฺ ||๕|| ซัภ โก อูจา อาคีแอ นีจ นา ดีแซ โกย || อิกแน ป่ านเด ซาเยแอ เอ็ก จานัณ เต้ห์ โลย || กะรัม
มิแล สัจ ปาอีแอ ตุ๋ร บคัส นา เมแท โกย ||๖|| ซ่าถ มิแล ซาถู่ ยแน ซันโตค วัสแซ คุร ป๋ าย || อกัท กะทา วีจารี แอ
เย สัตคุร ม่าเฮ สมาย || ปี อัมฤต ซันโตเคอา ดัรก้าห์ แปถ่า ยาย ||๗|| กัท กัท วาแย กิงคุรี อันเด็น สบัด สุ ผาย ||
วิระเล โก โซ่ฉี่ ปอี คุรมุข มัน ซัมหยาย || นานัก นาม นา วีสแร ชูแท สบัด กมาย ||๘||๑๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || จิเต
ดิแซห์ ต๋ อลฮัร บักเก บังกฺ ดุอาร || กัร มัน คุซี อุซาเรอา ดูแย เหต เปอาร || อันดัร คาลี เปรม เบ็น แด่ห์ เด๋ รี ตัน ชาร
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||๑|| ป่ าอี เร ตัน ตัน๋ ซาท นา โฮย || ราม นาม ตัน๋ นิรมะโล คุร ดาต กเร ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || ราม นาม ตัน๋
นิรมะโล เย เดแว เดวัณฮาร || อาแก ปูช นา โฮวัย ยิส เบลี คุร กัรตาร || อาป ฉะดาเอ ฉุ ทีแอ อาเป บัคซัณฮาร ||๒||
มันมุค ยาแณ อาปเณ ตี่อา ปูต ซันโญก || นารี เดค วิกาซีแอ้ห์ นาเล ฮรัค โซ โศก || คุรมุข สบัด รังกาวเล
แอ้ห์เน็ส ฮัร รัส โปคค์ ||๓|| จิต จัลแล เว็ต ยาวโณ ซากัต โดลฺ โดลาย || บ้าฮัร ดู๋นดฺ วิกจุ ีแอ กัร๋ แม่ห์ วัสตฺ สุ ทาย ||
มันมุค ห่อแม กัร มุซี คุรมุข ปัลแล ปาย ||๔|| ซากัต นิรกุณนิอาเรอา อาปณา มูล ปะชาณ || รักตฺ บินดฺ กา เอ้ห์ ตะโน
อัคนี ปาส ปิ ราณ || เปาว์แณ แก วัส เดหุรี มัสตัก สัจ นีซาณ ||๕|| บฮุตา ยีวณั มังกีแอ โมอา นา โลแร โกย || ซุค
ยีวณั เต็ส อาคีแอ ยิส คุรมุข วัสเซอา โซย || นาม วิฮูเณ เกอา กณี ยิส ฮัร คุร ดะรัส นา โฮย ||๖|| เย็ว สุ ปแน เน็ส
ปุลีแอ ยับ ลัก นิดรา โฮย || เอ็ว ซัรปัน แก วัส ญีอะรา อันตัร ห่อแม โดย || คุรมัต โฮย วีจารี แอ สุ ปนา เอ้ห์ ญัก โลย
||๗|| อคัน มแร ยัล ปาอีแอ เย็ว บาริ ก ดูแถ่ มาย || เบ็น ยัล กมัล โซ นา ทีแอ เบ็น ยัล มีน มราย || นานัก คุรมุข ฮัร
รัส มิแล ยีวา ฮัร คุณ กาย ||๘||๑๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || ดูนกํ รั เดค ดราวโณ เปอีอะแร ดรี อาส || อูโจ ปั รบัต กาคโร
นา ปอรี เต็ต ตาส || คุรมุข อันตัร ยาเณอา คุร เมลี ตรี อาส ||๑|| ป่ าอี เร เป่ าว์ยลั บิคมั ดะเรานํ || ปูรา สัตคุร รัส มิแล
คุร ตาเร ฮัร เนา ||๑|| รเฮา || จลา จลา เย กรี ยาณา จลัณฮาร || โย อายอา โซ จัลซี อมัร โซ คุร กัรตาร || ปี๋ สัจจา
ซาล่าห์ณา สัจแจ ทาน เปอาร ||๒|| ดัร กัร๋ แม่ห์ลา โซ่ห์เณ ปะเก โกท ฮยาร || หัสตี โก่เร ปาคเร ลัสกัร ลัค อปารฺ ||
กิส ฮี นาล นา จเลอา คัป คัป โมย อซารฺ ||๓|| โซยนา รุ ปา ซันจีแอ มาล ยาล ยันยาล || ซัภ ญัก แม่ห์ โดฮี เพรี แอ
เบ็น นาแว ศิร กาล || เป็ นดฺ ปแร ญีโอ เคลฺ ซี บัดแพลี เกอา ฮาล ||๔|| ปุตา เดค วิกซีแอ นารี เซจยฺ ปะตาร || โจอา
จันดัน ลาอีแอ กาปัร รู ป ซีการ || เค่ฮู เค่ห์ รลาอีแอ โฉด จัลแล กัร๋ บาร ||๕|| แม่ฮรั มลูก กะฮาอีแอ รายา เรา เก คาน
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|| จอถะรี เรา สดาอีแอ ยัล บลีแอ อภิมาน || มันมุค นาม วิซาเรอา เย็ว เดาว์ ดะถ่า กาน ||๖|| ห่อแม กัร กัร ยายซี โย
อายอา ญัก ม่าเฮ ||
ซัภ ญัก กายัล โกธรี ตัน มัน เด้ห์ สุ อา้ ห์ || คุร ราเค เซ นิรมะเล สบัด นิวารี ป่ าเฮ ||๗|| นานัก ตรี แอ สัจ นาม ศิร
ซาฮา ปาตซ่าห์ || แม ฮัร นาม นา วีสแร ฮัร นาม รตัน เวซ่าห์ || มันมุค ป่ อยัล ปั จ โมย คุรมุข ตเร อท่าห์ ||๘||๑๖||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ || มุกาม กัร กัร๋ แบสณา เน็ต จัลแณ กี โตค || มุกาม ตา ปั ร ยาณี แอ ยา รแฮ่ เน่ห์จลั โลก ||๑||
ดุนีอา แกซ มุกาเม || กัร สิ ดกั กัรณี ครัจ บาโถ่ห์ ลาก รโฮ่ นาเม ||๑|| รเฮา || โยกี ตา อาซัณ กัร บแฮ มุลลา บแฮ
มุกาม || ปันดิต วคาแณ่ ห์ โปทีอา เซ็ถ บะแฮ เดว สทาน ||๒|| ซุร เซ็ถ กัณ กันถะรับ มุน ยัน เซค ปี ร สลารฺ || ดัร กูจ
กูจา กัร เกย เอาเร เป๋ จลัณฮาร ||๓|| สุ ลตาน คาน มลูก อุมเร เกย กัร กัร กูจ || กะรี โม่ฮตั เก จัลณา ดิล สมัจฉฺ ตูน ํ
เป๋ ปฮูจฺ ||๔|| สับด้าห์ ม่าเฮ วคาณี แอ วิระลา ตา บูแฉ่ โกย || นานัก วคาแณ เบนตี ยัล ทัล มฮีอลั โซย ||๕|| อล่าห์
อลัค อะกัม กาดัร กรัณฮาร กรี ม || ซัภ ดุนี อาวัณ ยาวณี มุกาม เอก รฮีม ||๖|| มุกาม เต็ส โน อาคีแอ ยิส ซิส นา โฮวี
เลค || อัสมาน ตัร่ ตี จัลซี มุกาม โอ้ฮี เอก ||๗|| เด็น เราว์ จัลแล เน็ส ซัส จัลแล ตาริ กา ลัค ปโลย || มุกาม โอ้ฮี เอก
แฮ นานกา สัจ บุโกย ||๘||๑๗|| แม่ห์เล แป้ ห์เล สตาแร่ ห์ อัสทฺปดีอา ||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุรมุข กริ ปา กเร ปะกัต กีแย เบ็น คุร ปะกัต นา โฮย || อาแป อาป มิลาเอ บูแฉ่ ตา นิรมัล โฮแว โกย || ฮัร ญีโอ
สัจจา สัจจี บาณี สบัด มิลาวา โฮย ||๑|| ป่ าอี เร ปกัตฮีณ กาเฮ ญัก อายอา || ปูเร คุร กี เซว นา กีนี บิรทา ยนัม
64

กวายอา ||๑|| รเฮา || อาเป ฮัร ญักยีวนั ดาตา อาเป บคัส มิลาเอ || ญีอ์ ยันตฺ เอ เกอา เวจาเร เกอา โก อาค สุ ณาเอ ||
คุรมุข อาเป เด วเดอาอี อาเป เซว กราเอ ||๒|| เดค กุทาํ บฺ โม่ห์ โลผ่าณา จัลเดอา นาล นา ยาอี ||
สัตคุร เซว คุณ นิถาน ปายอา เต็ส กี กีม นา ปาอี || ปรัภ สคา ฮัร ญีโอ เมรา อันเต โฮย สคาอี ||๓|| เปอีอะแร
ญักยีวนั ดาตา มันมุค ปัต กวาอี || เบ็น สัตคุร โก มัก นา ยาแณ อันเถ่ ธอรฺ นา กาอี || ฮัร ซุคดาตา มัน นฮี วัสเซอา
อันตฺ เกยอา ปัชตาอี ||๔|| เปอีอะแร ญักยีวนั ดาตา คุรมัต มัน วซายอา || อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ห่อแม โม่ห์
จุกายอา || ยิส เซ็ว ราตา แตโซ โฮแว สัจเจ สัจ สมายอา ||๕|| อาเป นะดัร กเร เป๋ า ลาเอ คุร สับดี บีจาร || สัตคุร
เซเวแอ แซ่ฮจั ยฺ อูปแย ห่อแม ตริ สนา มาร || ฮัร คุณดาตา สัด มัน วัสแซ สัจ รเคอา อุร ต๋ าร ||๖|| ปรัภ เมรา สดา
นิรมะลา มัน นิรมัล ปายอา ยาย || นาม นิถาน ฮัร มัน วัสแซ ห่อแม ดุค ซัภ ยาย || สัตคุร สบัด สุ ณายอา ฮอ สัด
บัลฮาแร เยา ||๗|| อาปแณ มัน จิต กะแฮ กะฮาเอ เบ็น คุร อาป นา ยาอี || ฮัร ญีโอ ปะกัต วชัล ซุคดาตา กัร กิรปา
มัน วซาอี || นานัก โซ่ภา สุ รัต เดย์ ปรัภ อาเป คุรมุข เด วเดอาอี ||๘||๑||๑๘|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ห่อแม กะรัม
กมาวเด ยัมดันดฺ ลแก เต็น อาย || เย สัตคุร เซวัน เซ อุบเร ฮัร เซตี เล็ว ลาย ||๑|| มัน เร คุรมุข นาม ติอ๋าย || ตุ๋ร ปูรัน
กัรแต ลิเคอา ตินา คุรมัต นาม สมาย ||๑|| รเฮา || เว็ณ สัตคุร ปัรตีต นา อาวัย นาม นา ลาโก เป๋ า || สุ ปแน ซุค นา
ปาวัย ดุค แม่ห์ สแว สมาย ||๒|| เย ฮัร ฮัร กีแจ บฮุต โลจีแอ กิรัต นา เมเทอา ยาย || ฮัร กา ป่ าณา ปั กตี มันเนอา เซ
ปะกัต เปย ดัร ทาย ||๓|| คุร สบัด ดิราแว รังค์ เซ็ว เบ็น กิรปา เลยอา นา ยาย || เย โซ อัมฤต นีรีแอ ปี๋ บิค พัล ลาแก
ต๋ าย ||๔|| เซ ยัน สัจเจ นิรมะเล ยิน สัตคุร นาล เปอาร || สัตคุร กา ป่ าณา กมาวเด บิค ห่อแม ตัจยฺ วิการ ||๕|| มันฮัธ
กิแต อุปาย นา ชูทีแอ ซิมรัต ซาสตรึ โซโถ่ห์ ยาย || เม็ล ซังคัต ซาถู่ อุบเร คุร กา สบัด กมาย ||๖|| ฮัร กา นาม
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นิถาน แฮ ยิส อันตฺ นา ปาราวาร || คุรมุข เซอี โซ่ห์เด ยิน กิรปา กเร กัรตาร ||๗|| นานัก ดาตา เอก แฮ ดูยา ออร นา
โกย || คุร ปั รซาดี ปาอีแอ กะรัม ปราปัต โฮย ||๘||๒||๑๙||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || ปังคี บิรัค สุ ห่าวรา สัจ จุแก คุร ป๋ าย || ฮัร รัส ปี แว แซ่ฮจั ยฺ รแฮ่ อุแด นา อาแว ยาย || นิจยฺ
กัร๋ วาซา ปายอา ฮัร ฮัร นาม สมาย ||๑|| มัน เร คุร กี การ กมาย || คุร แก ป่ าแณ เย จแลห์ ตา อันเด็น ราแจห์ ฮัร นาย
||๑|| รเฮา || ปังคี บิรัค สุ ห่าวเร อูแด้ห์ จะโฮ่ ดิส ย่าเฮ || เยตา อูแด้ห์ ดุค กะเณห์ เน็ต ดาแฉ่ ห์ แต บิลลาเฮ || เบ็น คุร
แม่ฮลั นา ยาปัย นา อัมฤต พัล ป้ าเฮ ||๒|| คุรมุข บรัมห์ ฮรี อาวลา ซาแจ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ซาคา ตีน นิวารี อา เอก
สบัด เล็ว ลาย || อัมฤต พัล ฮัร เอก แฮ อาเป เดย์ ควาย ||๓|| มันมุค อูเภ สุ ก เกย นา พัล ตินนา เชา || ตินนา ปาส
นา แบซีแอ โอนา กัร๋ นา กิเรา || กะทีแอห์ แต เน็ต ยาลีแอห์ โอนา สบัด นา เนา ||๔|| หุกเม กะรัม กมาวเณ ปัยแอ
กิรัต พิเรา || หุกเม ดัรซัน เดคณา แยห์ เป่ แย่ห์ แต้ห์ เยา || หุกเม ฮัร ฮัร มัน วัสแซ หุกเม สัจ สเมา ||๕|| หุกมั นา
ยาแณห์ บัปเร ปู่ เล พิแร่ ห์ กวาร || มันฮัธ กะรัม กมาวเด เน็ต เน็ต โฮเอ คุอาร || อันตัร ซานํตฺ นา อาวัย นา สัจ ลแก
เปอาร ||๖|| คุรมุขคีอา โม่ห์ โซ่ห์เณ คุร แก เหต เปอาร || สัจจี ปั กตี สัจ รัตเต ดัร สัจแจ สเจอาร || อาเอ เซ ปั รวาณ
แฮ ซัภ กุล กา กแร่ ห์ อุถาร ||๗|| ซัภ นัดรี กะรัม กมาวเด นัดรี บ้าฮัร นา โกย || แยซี นะดัร กัร เดแค สัจจา แตซา ฮี
โก โฮย || นานัก นาม วดาอีอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๘||๓||๒o|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มันมุค
บูจฉฺ นา ปาย || คุรมุข สดา มุค อูยฺเล ฮัร วัสเซอา มัน อาย || แซ่ห์เย ฮี ซุค ปาอีแอ แซ่ห์เย รแฮ่ สมาย ||๑|| ป่ าอี เร
ดาซัน ดาซา โฮย || คุร กี เซวา คุร ปะกัต แฮ วิระลา ปาเอ โกย ||๑|| รเฮา || สดา สุ หาก สุ หากณี เย จแลห์ สัตคุร ป๋ าย
|| สดา เป็ ร เน่ห์จลั ปาอีแอ นา โอ้ห์ มแร นา ยาย || สบัด มิลี นา วีชุแร เป็ ร แก อังกฺ สมาย ||๒|| ฮัร นิรมัล อัต อูยฺลา
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เบ็น คุร ปายอา นา ยาย || ปาธ ปแร นา บูใฉ่ เป่ คี ปะรัม ปุหลาย || คุรมะตี ฮัร สดา ปายอา รัสนา ฮัร รัส สมาย ||๓||
มายอา โม่ห์ จุกายอา คุรมะตี แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
เบ็น สับแด ญัก ดุคีอา พิแร มันมุคา โน กอี คาย || สับเด นาม ติอ๋าอีแอ สับเด สัจ สมาย ||๔|| มายอา ปู่ เล เซ็ถ
พิแร่ ห์ สมาถ นา ลแก สุ ผาย || ตีเน โลอ์ เวอาปั ต แฮ อถิก รฮี ลัปทาย || เบ็น คุร มุกตั นา ปาอีแอ นา ดุบิถา มายอา
ยาย ||๕|| มายอา กิส โน อาคีแอ เกอา มายอา กะรัม กมาย || ดุค ซุค เอ้ห์ ญีโอ บัตถฺ แฮ ห่อแม กะรัม กมาย || เบ็น
สับแด ปะรัม นา จูไก นา วิโจห์ ห่อแม ยาย ||๖|| เบ็น ปรี ตี ปะกัต นา โฮวัย เบ็น สับแด ทาย นา ปาย || สับเด ห่อแม
มารี แอ มายอา กา ปะหรํา ยาย || นาม ปะดารัท ปาอีแอ คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๗|| เบ็น คุร คุณ นา ยาปนี เบ็น คุณ
ปะกัต นา โฮย || ปะกัต วชัล ฮัร มัน วัสเซอา แซ่ฮจั ยฺ มิเลอา ปรัภ โซย || นานัก สับเด ฮัร ซาล่าฮีแอ กะรัม ปราปั ต
โฮย ||๘||๔||๒๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || มายอา โม่ห์ เมแร ปรัภ กีนา อาเป ปะรัม ปุหล่าเอ || มันมุค กะรัม กแร่ ห์ นฮี
บูแฉ่ห์ บิรทา ยนัม กวาเอ || คุรบาณี เอ็ส ญัก แม่ห์ จานัณ กะรัม วัสแซ มัน อาเอ ||๑|| มัน เร นาม ยัปโปห์ ซุค โฮย ||
คุร ปูรา ซาล่าฮีแอ แซ่ฮจั ยฺ มิแล ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || ปะรัม เกยอา ป๋ อ ป่ าเกอา ฮัร จัรณี จิต ลาย || คุรมุข สบัด
กมาอีแอ ฮัร วัสแซ มัน อาย || กัร๋ แม่ฮลั สัจ สมาอีแอ ยัมกาล นา สะแก คาย ||๒|| นามา ชีบา กะบีร โยล่าฮา ปูเร
คุร เต กัต ปาอี || บรัมห์ เก เบเต สบัด ปะชาแณ่ ห์ ห่อแม ยาต กวาอี || ซุรฺ นัร เต็น กี บาณี กาแว่ห์ โกย นา เมแท
ป่ าอี ||๓|| แดต ปุต กะรัม ตะรัม กิช ซันยัม นา ปแร ดูยา เป๋ า นา ยาแณ || สัตคุร เป่ ทิแอ นิรมัล โฮอา อันเด็น นาม
วคาแณ || เอโก ปแร เอโก เนา บูแฉ่ ดูยา อวัรฺ นา ยาแณ ||๔|| คัท ดัรซัน โยกี ซันเนอาซี เบ็น คุร ปะรัม ปุหล่าเอ ||
สัตคุร เซแว่ห์ ตา กัต เม็ต ปาแวห์ ฮัร ญีโอ มัน วซาเอ || สัจจี บาณี เซ็ว จิต ลาแก อาวัณ ยาณ รฮาเอ ||๕|| ปันดิต ปั ร
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ปัร วาด วคาแณ่ห์ เบ็น คุร ปะรัม ปุหล่าเอ || ลัค จอราซี ห์ เพร ปั ยอา เบ็น สับแด มุกตั นา ปาเอ || ยา เนา เจแต ตา
กัต ปาเอ ยา สัตคุร เมล มิลาเอ ||๖|| สัตซังคัต แม่ห์ นาม ฮัร อุปแย ยา สัตคุร มิแล สุ ผา่ เอ ||
มัน ตัน อัรปี อาป กวาอี จลา สัตคุร ป่ าเอ || สัด บัลฮารี คุร อัปเน วิโทห์ เย ฮัร เซตี จิต ลาเอ ||๗|| โซ บราห์มณั
บรัมห์ โย บินเด ฮัร เซตี รังค์ ราตา || ปรัภ นิกทั วัสแซ ซัภนา กัท อันตัร คุรมุข วิระแล ยาตา || นานัก นาม มิแล
วเดอาอี คุร แก สบัด ปะชาตา ||๘||๕||๒๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || แซ่ ห์แย โน ซัภ โลจฺดี เบ็น คุร ปายอา นา ยาย || ปัร
ปัร ปันดิต โยตกี ทักเก เป่ คี ปะรัม ปุหล่าเอ || คุร เป่ เท แซ่ฮจั ยฺ ปายอา อาปณี กิรปา กเร รยาย ||๑|| ป่ าอี เร คุร เบ็น
แซ่ฮจั ยฺ นา โฮย || สับแด ฮี เต แซ่ฮจั ยฺ อูปแย ฮัร ปายอา สัจ โซย ||๑|| รเฮา || แซ่ห์เย กาเวอา ทาย ปแว เบ็น แซ่ห์แย
กัทนี บาด || แซ่ห์เย ฮี ปะกัต อูปแย แซ่ฮจั ยฺ เปอาร แบราก || แซ่ ห์แย ฮี เต ซุค ซาต โฮย เบ็น แซ่ห์แย ยีวณั บาด
||๒|| แซ่ฮจั ยฺ ซาล่าฮี สดา สดา แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาย || แซ่ ห์เย ฮี คุณ อูจแร ปะกัต กเร เล็ว ลาย || สับเด ฮี ฮัร มัน
วัสแซ รัสนา ฮัร รัส คาย ||๓|| แซ่ห์เย กาล วิดาเรอา สัจ ซัรณาอี ปาย || แซ่ ห์เย ฮัร นาม มัน วัสเซอา สัจจี การ
กมาย || เซ วัดป่ ากี ยินี ปายอา แซ่ห์เย รเฮ่ สมาย ||๔|| มายอา เว็จ แซ่ฮจั ยฺ นา อูปแย มายอา ดูแย ป๋ าย || มันมุค
กะรัม กมาวเณ ห่อแม ยแล ยลาย || ยํามัณ มรัณ นา จูไก เพ็ร เพ็ร อาแว ยาย ||๕|| ตเรห์ คุณา เว็จ แซ่ฮจั ยฺ นา
ปาอีแอ ตแร คุณ ปะรัม ปุหลาย || ปรี แอ คุณีแอ เกอา กะทีแอ ยา มุนโฎห์ กุทา ยาย || จอเท ปั ด แม่ห์ แซ่ฮจั ยฺ แฮ
คุรมุข ปัลแล ปาย ||๖|| นิรคุณ นาม นิถาน แฮ แซ่ห์เย โซ่ ฉี่ โฮย || คุณวันตี ซาล่าเฮอา สัจเจ สัจจี โซย || ปุเลอา
แซ่ฮจั ยฺ มิลายซี สบัด มิลาวา โฮย ||๗|| เบ็น แซ่ห์แย ซัภ อั้นถฺ แฮ มายอา โม่ห์ กุบาร || แซ่ห์เย ฮี โซ่ฉี่ ปอี สัจแจ
สบัด อปารฺ || อาเป บคัส มิลายอัน ปูเร คุร กัรตาร ||๘|| แซ่ห์เย อดิสทฺ ปะชาณี แอ นิรภอ โยต นิรังการ || ซัภนา
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ยีอา กา เอ็ก ดาตา โยตี โยต มิลาวัณฮาร || ปูแร สบัด สล่าฮีแอ ยิส ดา อันตฺ นา ปาราวาร ||๙|| กิอานีอา กา ตัน๋ นาม
แฮ แซ่ฮจั ยฺ กแร่ ห์ วาปาร || อันเด็น ล่าฮา ฮัร นาม แลน อคุท ปะเร ปั นด๋ าร || นานัก โตท นา อาวัย ดีเอ เดวัณฮาร
||๑o||๖||๒๓||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร มิเลแอ เพร นา ปแว ยนัม มรัณ ดุค ยาย || ปูแร สบัด ซัภ โซ่ฉี่ โฮอี ฮัร นาแม รแฮ่ สมาย
||๑|| มัน เมเร สัตคุร เซ็ว จิต ลาย || นิรมัล นาม สัด เนาตฺ โน อาป วัสแซ มัน อาย ||๑|| รเฮา || ฮัร ญีโอ ราโค่ห์ อัปนี
ซัรณาอี เย็ว ราแค่ห์ เต็ว แร่ ห์ณา || คุร แก สบัด ยีวตั มแร คุรมุข เป่ าว์ยลั ตัรณา ||๒|| วัดแด ปาก เนา ปาอีแอ คุรมัต
สบัด โซฮาอี || อาเป มัน วัสเซอา ปรัภ กัรตา แซ่ห์เย รเฮอา สมาอี ||๓|| อิกนา มันมุค สบัด นา ป่ าแว บันถัน่ บันถฺ
ปาหว่ายอา || ลัค จอราซีห์ เพ็ร เพ็ร อาแว บิรทา ยนัม กวายอา ||๔|| ปักตา มัน อานันดฺ แฮ สัจแจ สบัด รังค์ ราเต ||
อันเด็น คุณ กาแว่ห์ สัด นิรมัล แซ่ห์เย นาม สมาเต ||๕|| คุรมุข อัมฤต บาณี โบแล่ห์ ซัภ อาตัม ราม ปะชาณี || เอโก
เซวัน เอก อราแถ่ห์ คุรมุข อกัท กะห่าณี ||๖|| สัจจา ซาฮิบ เซวีแอ คุรมุข วัสแซ มัน อาย || สดา รังค์ ราเต สัจ เซ็ว
อัปนี กิรปา กเร มิลาย ||๗|| อาเป กเร กราเอ อาเป อิกนา สุ เตอา เดย์ ยะกาย || อาเป เมล มิลายดา นานัก สบัด
สมาย ||๘||๗||๒๔|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เซเวแอ มัน นิรมะลา เป๋ ย ปวิต สะรี ร || มัน อานันดฺ สดา ซุค ปายอา
เป่ เทอา แก้ฮรั กัมภีร || สัจจี ซังคัต แบสณา สัจ นาม มัน ตี๋รฺ ||๑|| มัน เร สัตคุร เซว นิซงั ค์ || สัตคุร เซเวแอ ฮัร มัน
วัสแซ ลแก นา แมลฺ ปะตังค์ ||๑|| รเฮา || สัจแจ สบัด ปัต อูปแย สัจเจ สัจจา เนา || ยินี ห่อแม มาร ปะชาเณอา ฮอ
เต็น บัลฮาแร เยา || มันมุค สัจ นา ยาณนี เต็น ธอรฺ นา กัตฮู เทา ||๒|| สัจ คาณา สัจ แปนณา สัจเจ ฮี เว็จ วาส || สดา
สัจจา ซาล่าห์ณา สัจแจ สบัด นิวาส || ซัภ อาตัม ราม ปะชาเณอา คุรมะตี นิจยฺ กัร๋ วาส ||๓|| สัจ เวคัณ สัจ โบลณา
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ตัน มัน สัจจา โฮย || สัจจี ซาคี อุปเดส สัจ สัจเจ สัจจี โซย || ยินนี สัจ วิซาเรอา เซ ดุคีเอ จัลเล โรย ||๔|| สัตคุร ยินี
นา เซเวโอ เซ กิต อาเอ ซันซาร || ยัม ดัร บเถ่ มารี แอ้ห์ กูก นา สุ แณ ปูการ || บิรทา ยนัม กวายอา มัร ยําแมห์ วาโร
วาร ||๕||
เอ้ห์ ญัก ยัลตา เดค แก ปัจยฺ เปย สัตคุร ซัรณา || สัตคุร สัจ ดิรายอา สดา สัจ ซันยัม แร่ ห์ณา || สัตคุร สัจจา แฮ
โบฮิทา สับเด เป่ าว์ยลั ตัรณา ||๖|| ลัค จอราซี ห์ พิระเด รเฮ่ เบ็น สัตคุร มุกตั นา โฮอี || ปั ร ปั ร ปั นดิต โมนี ทักเก
ดูแย ป๋ าย ปัต โคอี || สัตคุร สบัด สุ ณายอา เบ็น สัจเจ อวัรฺ นา โกอี ||๗|| โย สัจแจ ลาเอ เซ สัจ ลเก เน็ต สัจจี การ
กะรัน || ตินา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา สัจแจ แม่ฮลั ระฮัน || นานัก ปะกัต ซุคีเอ สดา สัจแจ นาม ระจัน
||๘||๑๗||๘||๒๕|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || ยา โก มุสกัล อัต บแณ โด่อี โกย นา เดย์ || ลากู โฮย ดุสฺมนา ซาก เป๋ ปั จยฺ
คเล || ซัภโภ ปะแย อาสฺ รา จุแก ซัภ อัสเรา || จิต อาแว โอส ปารบรัมห์ ลแก นา ตะตี เวา ||๑|| ซาฮิบ นิตาเณอา กา
ตาณ || อาย นา ยาอี เท็ร สดา คุร สับดี สัจ ยาณ ||๑|| รเฮา || เย โก โฮแว ดุบลา นังค์ ปุค กี ปี ร || ดัมรา ปั ลแล นา
ปแว นา โก เดแว ตี๋รฺ || สุ อารัท สุ เอา นา โก กเร นา กิช โฮแว กาจยฺ || จิต อาแว โอส ปารบรัมห์ ตา เน่ห์จลั โฮแว
ราจยฺ ||๒|| ยา โก จินตา บฮุต บฮุต เด้ฮี เวอาแป โรค || กริ สตฺ กุทาํ บฺ ปเลเทอา กะเด ฮรัค กะเด โศก || กอณ กเร
จะโฮ่ กุนท กา กะรี นา แบซัณ โซย || จิต อาแว โอส ปารบรัมห์ ตัน มัน ซี ตลั โฮย ||๓|| กาม กโรถ โม่ห์ วัส กีอา
กิรปัน โลภ เปอาร || จาเร เก็ลวิค อุน อักข์ กีเอ โฮอา อะซุร ซังฆาร || โปที กีต กเว็ต กิช กะเด นา กะรัน ตะเรอา ||
จิต อาแว โอส ปารบรัมห์ ตา นิมคั ซิ มรัต ตเรอา ||๔|| ซาสตึ ซิมรัต เบด จาร มุคากัร บิจเร || ตเป ตะปี ซัร โยกีอา
ตีรัท กะวัน กเร || คัท กัรมา เต ดุกเุ ณ ปูญา กัรตา นาย || รังค์ นา ลกี ปารบรัมห์ ตา ซัรปัร นัรเก ยาย ||๕|| ราจยฺ มิลกั
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ซิกดารี อา รัส โป่ กัณ บิสทาร || บาก สุ ห่าเว โซ่ห์เณ จัลแล หุกมั อพารฺ || รังค์ ตะมาเซ บโฮ่ บิถี่ จาย ลัก รเฮอา ||
จิต นา อายโอ ปารบรัมห์ ตา สรัป กี ยูน เกยอา ||๖|| บฮุต ตะหนาด อจารวันตฺ โซ่ภา นิรมัล รี ต || มาต ปิ ตา สุ ต
ป่ าอีอา ซายัน ซังค์ ปรี ต || ลัสกัร ตระกัสบันดฺ บันดฺ ญีโอ ญีโอ สักลี กีต ||
จิต นา อายโอ ปารบรัมห์ ตา คัร ระส่ าตัล ดีต ||๗|| กายอา โรค นา ฉิ ดรึ กิช นา กิช การา โศก || มิรัต นา อาวี จิต
เต็ส แอ้ห์เน็ส โป่ แก โปคค์ || ซัภ กิช กีโตน อาปณา ยีเอ นา ซันกฺ ตะเรอา || จิต นา อายโอ ปารบรัมห์ ยัมกันกัร วัส
ปะเรอา ||๘|| กิรปา กเร ยิส ปารบรัมห์ โฮแว ซาถู่ ซังค์ || เย็ว เย็ว โอ้ห์ วถ่าอีแอ เต็ว เต็ว ฮัร เซ็ว รังค์ || ดุฮา ศิเรอา
กา คซัม อาป อวัรฺ นา ดูยา เทา || สัตคุร ตุแธ ปายอา นานัก สัจจา เนา ||๙||๑||๒๖|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ || ยาโน
นฮี ป่ าแว กวัน บาตา || มัน โคจยฺ มารัก ||๑|| รเฮา || ติอ่านี คิอ๋าน ลาแว่ห์ || กิอานี กิอาน กมาแว่ห์ || ปรัภ กิน ฮี
ยาตา ||๑|| ปะกอตี แร่ ฮตั ยุกตา || โยกี แก้ฮตั มุกตา || ตปั สซี ตะแปห์ ราตา ||๒|| โมนี โมนถ่ารี || สเนอาซี
บรัมห์จารี || อุดาซี อุดาส ราตา ||๓|| ปะกัต นแว ปั รการา || ปันดิต เวด ปุการา || กิรัสตี กิรัสตฺ ตัร่ มาตา ||๔|| เอ็ก
สับดี บโฮ่ รู ป เอาถู่ตา || กาปรี กอเต ยากูตา || เอ็ก ตีรัท นาตา ||๕|| นิรฮาร วัรตี อาปัรสา || เอ็ก ลูก นา เดแว่ห์
ดัรสา || เอ็ก มัน ฮี กิอาตา ||๖|| กาท นา กิน ฮี กะฮายอา || ซัภ แก้ห์เต แฮ ปายอา || ยิส เมเล โซ ปั กตา ||๗|| สกัล
อุกตั อุปาวา || เตอากี สรัน ปาวา || นานัก คุร จรัณ ปราตา ||๘||๒||๒๗|| เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ || โยกี อันดัร โยกีอา || ตูนํ โป่ กี อันดัร โป่ กีอา || เตรา อันตฺ นา ปายอา สุ รัก มัช ปั ยอาล
ญีโอ ||๑|| ฮอ วารี ฮอ วารแณ กุรบาณ เตเร นาว โน ||๑|| รเฮา || ตุตถฺ ซันซาร อุปายอา || สิ เร ศิร ตัน่ เถ่ ลายอา ||
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เวแค่ห์ กีตา อาปณา กัร กุดรัต ปาซา ด๋ าล ญีโอ ||๒|| ปั รกัท ปาห่าแร ยาปดา || ซัภ นาแว โน ปั รตาปดา || สัตคุร
บาจฉฺ นา ปายโอ ซัภ โม่ฮี มายอา ยาล ญีโอ ||๓|| สัตคุร โก บัล ยาอีแอ || เย็ต มิเลแอ ปะรัม กัต ปาอีแอ ||
ซุรฺ นัร มุน ยัน โลจฺเด โซ สัตคุร ดีอา บุฉ่าย ญีโอ ||๔|| สัตซังคัต แกซี ยาณี แอ || ยิแท เอโก นาม วคาณี แอ || เอโก
นาม หุกมั แฮ นานัก สัตคุร ดีอา บุฉ่าย ญีโอ ||๕|| เอ้ห์ ยกัต ปะรัม ปุหลายอา || อาโปห์ ตุตถฺ คุอายอา || ปั รตาป
ลกา โดหากณี ปาก ยินา เก น่าเฮ ญีโอ ||๖|| โดหากณี เกอา นีซาณี อา || คัสโมห์ กุทีอา พิแร่ ห์ นิ มาณี อา || แมเล เวส
ตินา กามณี ดุคี แรณ วิฮาย ญีโอ ||๗|| โซหากณี เกอา กะรัม กมายอา || ปูรัน ลิเคอา พัล ปายอา || นะดัร กเร แก
อาปณี อาเป เลย มิลาย ญีโอ ||๘|| หุกมั ยินา โน มนายอา || เต็น อันตัร สบัด วซายอา || สฮีอา เซ โซหากณี ยิน
แซ่ห์ นาล เปอาร ญีโอ ||๙|| ยินา ป่ าเณ กา รัส อายอา || เต็น วิโจห์ ปะรัม จุกายอา || นานัก สัตคุร แอซา ยาณี แอ
โย ซัภแซ เลย มิลาย ญีโอ ||๑o|| สัตคุร มิเลแอ พัล ปายอา || เย็น วิโจห์ แอ้ห์กรัณ จุกายอา || ดุระมัต กา ดุค กะเทอา
ปาก แบธา มัสตัก อาย ญีโอ ||๑๑|| อัมฤต เตรี บาณี อา || เตเรอา ปักตา ริ แด สมาณี อา || ซุค เซวา อันดัร รเคแอ
อาปณี นะดัร กแร่ ห์ นิสตาร ญีโอ ||๑๒|| สัตคุร มิเลอา ยาณี แอ || เย็ต มิเลแอ นาม วคาณี แอ || สัตคุร บาจฉฺ นา
ปายโอ ซัภ ทักกี กะรัม กมาย ญีโอ ||๑๓|| ฮอ สัตคุร วิโทห์ กุหม่ายอา || เย็น ปะหรํา ปุลา มารัก ปายอา || นะดัร กเร
เย อาปณี อาเป เลย รลาย ญีโอ ||๑๔|| ตูนํ ซัภนา ม่าเฮ สมายอา || เต็น กัรแต อาป ลุกายอา || นานัก คุรมุข ปั รกัท
โฮยอา ยา โก โยต ตะรี กัรตาร ญีโอ ||๑๕|| อาเป คซัม นิวาเยอา || ญีโอ เป็ นดฺ เด ซาเยอา || อาปเณ เซวัก กี
แปจยฺ รคีอา โดย กัร มัสตัก ต๋ าร ญีโอ ||๑๖|| ซัภ ซันยัม รเฮ่ เซอาณปา || เมรา ปรัภ ซัภ กิช ยาณดา || ประกัท
ประตาป วัรตายโอ ซัภ โลก กแร แยการ ญีโอ ||๑๗|| เมเร คุณ เอากัน นา บีจาเรอา || ปรัภ อัปณา บิรัด สมาเรอา ||
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กันธฺ ลาย แก รเคโอน ลแก นา ตะตี เวา ญีโอ ||๑๘|| แม มัน ตัน ประภู ติอ๋ายอา || ยีเอ อิเชอะรา พัล ปายอา || ซ่าห์
ปาตซ่าห์ ศิร คซัม ตูนํ ยัป นานัก ยีแว เนา ญีโอ ||๑๙||
ตุตถฺ อาเป อาป อุปายอา || ดูยา เคลฺ กัร ดิคลายอา || ซัภ สัจโจ สัจ วัรตะดา ยิส ป่ าแว ติแซ บุฉ่าย ญีโอ ||๒o|| คุร
ปัรซาดี ปายอา || ติแท มายอา โม่ห์ จุกายอา || กิรปา กัร แก อาปณี อาเป เลย สมาย ญีโอ ||๒๑|| โกปี แน
โกอาลีอา || ตุตถฺ อาเป โกย อุธาลีอา || หุกมี ป่ านเด ซาเยอา ตูนํ อาเป ปั๋ น สวาร ญีโอ ||๒๒|| ยิน สัตคุร เซ็ว จิต
ลายอา || ตินี ดูยา เป๋ า จุกายอา || นิรมัล โยต เต็น ปราณี อา โอย จัลเล ยนัม สวาร ญีโอ ||๒๓|| เตรี อา สดา สดา
จังกิอาอีอา || แม ราต เดแฮ วเดอาอีอานํ || อัณมังเกอา ดาน เดวณา กโฮ่ นานัก สัจ สะมาล ญีโอ ||๒๔||๑|| ศิรีราก
แม่ห์ลา ๕ || แป ปาย มนาอี โซย ญีโอ || สัตคุร ปุรัค มิลายอา เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย ญีโอ ||๑|| รเฮา || โกซาอี
เม่นห์ดา อิธรา || อัม อเบ ทาโวห์ มิธรา || แป๋ ณ ป่ าอี ซัภ สัจยะณา ตุตถฺ เย่ฮา น่าฮี โกย ญีโอ ||๑|| เตแร หุกเม
ซาวัณ อายอา || แม สัต กา ฮัล โยอายอา || เนา บียณั ลกา อาส กัร ฮัร โบฮัล บคัส ยมาย ญีโอ ||๒|| ฮอ คุร เม็ล เอ็ก
ปะชาณดา || โดยอา กากัล จิต นา ยาณดา || ฮัร อิกะแต กาแร ลายโอน เย็ว ป่ าแว ติแว นิบา้ ห์ ญีโอ ||๓|| ตุซี
โป่ เคโฮ ปุ่ นโจห์ ป่ าอีโฮ || คุร ดีบาณ กวาย แปนาอีโอ || ฮอ โฮอา ม่าฮัร เป็ นดฺ ดา บัน อาเด ปัญจ สะรี ก ญีโอ ||๔||
ฮอ อายอา ซาแมห์ เตฮันดีอา || ปัญจ กิรซาณ มุเยเร เม่ห์เดอา || กัน โกอี กั้ด นา ฮังไข นานัก วุธา กุก กิเรา ญีโอ
||๕|| ฮอ วารี กุ๋มมา ยาวดา || เอ็ก ซาฮา ตุตถฺ ติอ๋ายดา || อุยรั เท่ห์ วซายโอ ฮอ ตุตถฺ วิโทห์ กุรบาณ ญีโอ ||๖|| ฮัร
อิแธ เน็ต ติอ๋ายดา || มัน จินดี โซ พัล ปายดา || ซัภเภ กาจยฺ สวาเรอัน ลาฮีอนั มัน กี ปุค ญีโอ ||๗|| แม ฉะเดอา
ซัภโภ ตัน่ ถฺรา || โกซาอี เซวี สัจรา || นอ เน็ถ นาม นิถาน ฮัร แม ปั ลแล บะถ่า เฉ็ก ญีโอ ||๘|| แม ซุคี ฮูนํ ซุค ปายอา
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|| คุร อันตัร สบัด วซายอา || สัตคุร ปุรัค วิคาเลอา มัสตัก ตัร๋ แก หัท ญีโอ ||๙|| แม บะถี สัจ ตะรัม ซาล แฮ ||
คุรซิกคา แล่ห์ตา ป๋ าลฺ แก || แปรฺ โต่วา ปะคา เพรฺ ดา เต็ส เน็ว เน็ว ลกา ปาย ญีโอ ||๑o||
ซุณ กลา คุร แป้ ห์ อายอา || นาม ดาน อิสนาน ดิรายอา || ซัภ มุกตั โฮอา แซซาระรา นานัก สัจจี เบรี จาร ญีโอ
||๑๑|| ซัภ สริ สทฺ เซเว เด็น ราต ญีโอ || เด กัน สุ โณห์ อัรดาส ญีโอ || โธก วยาย ซัภ ดิธีอา ตุส อาเป เลยอัน ฉะดาย
ญีโอ ||๑๒|| ฮุณ หุกมั โฮอา เมฮัรวาณ ดา || แป โกย นา กิแซ ระญาณดา || ซัภ สุ คาลี วุธีอา เอ้ห์ โฮอา หะเลมี
ราจยฺ ญีโอ ||๑๓|| จิ๋ม จิ๋ม อัมฤต วัรสะดา || โบลายอา โบลี คซัม ดา || บโฮ่ มาณ กีอา ตุตถฺ อุปเร ตูน ํ อาเป ปาเอ้ห์
ทาย ญีโอ ||๑๔|| เตเรอา ปักตา ปุค สัด เตรี อา || ฮัร โลจา ปูรัน เมรี อา || เดโฮ ดะรัส ซุคดาเตอา แม กัล เว็จ แล่ห์
มิลาย ญีโอ ||๑๕|| ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา ป่ าเลอา || ตูนํ ดีป โลอ์ ปัยอาเลอา || ตูนํ ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา นานัก
ปักตา สัจ อถารฺ ญีโอ ||๑๖|| ฮอ โกซาอี ดา แปฮัลวานรา || แม คุร เม็ล อุจ ดุมาลรา || ซัภ โฮอี ชินจฺ อิกะธีอา ดอี
แบธา เวแค อาป ญีโอ ||๑๗|| วาต วยัน ทํามัก เป่ รี อา || มัล ลเท แลเด เพรี อา || เน่ห์เต ปั ญจ ยุอาน แม คุร ทาปี ดิตี
กันดฺ ญีโอ ||๑๘|| ซัภ อิกะเธ โฮย อายอา || กัร๋ ยาซัน วาท วทายอา || คุรมุข ล่าฮา แล เกย มันมุค จัลเล มูล กวาย
ญีโอ ||๑๙|| ตูนํ วัรนา เจ้ห์นา บ้าห์รา || ฮัร ดิแซห์ ฮายัร ย่าห์รา || ซุณ ซุณ ตุแฉ่ ติอ๋ายเด เตเร ปะกัต รัตเต
คุณตาซ ญีโอ ||๒o|| แม ยุก ยุก ดอีแอ เซวรี || คุร กะที เม่ห์ดี เยวรี || ฮอ บาฮุร ชินจฺ นา นจาอู นานัก ออซัร ลถ่า
ป๋ าลฺ ญีโอ ||๒๑||๒||๒๙||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ แป้ ห์เร กัร๋ ๑ || แป้ ห์แล แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา
หุกมั ปัยอา กัรภาซ || อุรัตถฺ ตัป อันตัร กเร วัณยาเรอา มิตรา คซัม เซตี อัรดาส || คซัม เซตี อัรดาส วคาแณ อุรัตถฺ
74

ติอ่าน เล็ว ลากา || นา มัรยาด อายอา กัล ปี่ ตัร บาฮุร ยาซี นากา || แยซี กะลัม วุรี แฮ มัสตัก แตซี ญีอะเร ปาส ||
กโฮ่ นานัก ปราณี แป้ ห์แล แป้ ห์แร หุ กมั ปัยอา กัรภาซ ||๑||
ดูแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา วิซรั เกยอา คิอ๋าน || หะโท หัท นะจาอีแอ วัณยาเรอา มิตรา เย็ว ยะสุ ถjา กัร๋
กาน || หะโท หัท นะจาอีแอ ปราณี มาต กะแฮ สุ ตฺ เมรา || เจต อเจต มูร มัน เมเร อันตฺ นฮี กัช เตรา || เย็น รัจ รเจอา
ติแซห์ นา ยาแณ มัน ปี่ ตัร ตัร๋ กิอาน || กโฮ่ นานัก ปราณี ดูแย แป้ ห์แร วิซรั เกยอา คิอ๋าน ||๒|| ตีแย แป้ ห์แร แรณ
แก วัณยาเรอา มิตรา ตัน๋ โยบัน เซ็ว จิต || ฮัร กา นาม นา เจตฮี วัณยาเรอา มิตรา บะถ่า ฉุ แทห์ เย็ต || ฮัร กา นาม นา
เจแต ปราณี บิกลั เป่ ยอา ซังค์ มายอา || ตัน๋ เซ็ว รัตตา โยบัน มตา แอ้ห์ลา ยนัม กวายอา || ตะรัม เซตี วาปาร นา
กีโต กะรัม นา กีโต เม็ต || กโฮ่ นานัก ตีแย แป้ ห์แร ปราณี ตัน๋ โยบัน เซ็ว จิต ||๓|| จอแท แป้ ห์แร แรณ แก
วัณยาเรอา มิตรา ลาวี อายอา เคต || ยา ยัม ปะกัร จลายอา วัณยาเรอา มิตรา กิแซ นา มิเลอา เปต || เปต เจต ฮัร กิแซ
นา มิเลโอ ยา ยัม ปะกัร จลายอา || จู่ธา รุ ดนั โฮอา โดอาแล คิน แม่ห์ เป่ ยอา ปรายอา || ซาอี วัสตฺ ปราปั ต โฮอี ยิส
เซ็ว ลายอา เหต || กโฮ่ นานัก ปราณี จอแท แป้ ห์แร ลาวี ลุเณอา เคต ||๔||๑|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๑ || แป้ ห์แล แป้ ห์แร
แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา บาลัก บุตถฺ อเจต || คีร ปี แอ เคลาอีแอ วัณยาเรอา มิตรา มาต ปิ ตา สุ ต เหต || มาต ปิ ตา สุ ต
เน่ห์ กะเนรา มายอา โม่ห์ สบาอี || ซันโญกี อายอา กิรัต กมายอา กัรณี การ กราอี || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี
บูดี ดูแย เหต || กโฮ่ นานัก ปราณี แป้ ห์แล แป้ ห์แร ชูแทห์กา ฮัร เจต ||๑|| ดูแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา
ปั๋ร โยบัน แม มัต || แอ้ห์เน็ส กาม เวอาเปอา วัณยาเรอา มิตรา อันถเล นาม นา จิต || ราม นาม กัท อันตัร น่าฮี โฮรฺ
ยาแณ รัส กัส มีเธ || กิอาน คิอ๋าน คุณ ซันยัม น่าฮี ยนัม มโรห์เก จู่เธ || ตีรัท วรัต สุ จ ซันยัม น่าฮี กะรัม ตะรัม
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นฮี ปูญา || นานัก ป๋ าย ปะกัต นิสตารา ดุบิถา เวอาแป ดูยา ||๒|| ตีแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา ซัร หันสฺ
อุลทั ฺเร อาย || โยบัน กะแท ยรู อา ยิแณ วัณยาเรอา มิตรา อาว กะแท เด็น ยาย ||
อันตฺ กาล ปัชตาซี อันถเล ยา ยัม ปะกัร จลายอา || ซัภ กิช อัปนา กัร กัร ราเคอา คิน แม่ห์ เป่ ยอา ปรายอา || บุตถฺ
วิซรั ยี กอี เซอาณัป กัร เอากัณ ปัชตาย || กโฮ่ นานัก ปราณี ตีแย แป้ ห์แร ปรัภ เจโตห์ เล็ว ลาย ||๓|| จอแท แป้ ห์แร
แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา บิรัถ เป่ ยอา ตัน คีณ || อคี อั้นถฺ นา ดีซยั วัณยาเรอา มิตรา กันนี สุ แณ นา แวณ || อคี อั้นถฺ
ยีภ่ รัส น่าฮี รเฮ่ ปราโก ตาณา || คุณ อันตัร น่าฮี เก็ว ซุค ปาแว มันมุค อาวัณ ยาณา || คัร ปะกี กุร ปะแย บินแซ อาย
จัลแล เกอา มาณ || กโฮ่ นานัก ปราณี จอแท แป้ ห์แร คุรมุข สบัด ปะชาณ ||๔|| โอรัก อายอา เต็น ซาเฮอา
วัณยาเรอา มิตรา ยัร ยัรวาณา กัน || เอ็ก รัตตี คุณ นา สมาเณอา วัณยาเรอา มิตรา เอากัณ คัรซัน บัน || คุณ ซันยัม
ยาแว โจท นา คาแว นา เต็ส ยํามัณ มัรณา || กาล ยาล ยัม โย่ห์ นา ซาแก ป๋ าย ปะกัต แป๋ ตัรณา || ปัต เซตี ยาแว
แซ่ฮจั ยฺ สมาแว สักเล ดูค มิทาแว || กโฮ่ นานัก ปราณี คุรมุข ชูแท ซาเจ เต ปัต ปาแว ||๕||๒|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ ||
แป้ ห์แล แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา ฮัร ปายอา อุดรั มันฉาร || ฮัร ติอ่าแว ฮัร อุจแร วัณยาเรอา มิตรา ฮัร ฮัร
นาม สะมาร || ฮัร ฮัร นาม ยเป อาราเถ่ เว็จ อัคนี ฮัร ยัป ยีเวอา || บ้าฮัร ยนัม เป่ ยอา มุค ลากา ซัรเซ ปิ ตา มาต
ทีเวอา || ยิส กี วัสตฺ เต็ส เจโตห์ ปราณี กัร ฮิรแด คุรมุข บีจาร || กโฮ่ นานัก ปราณี แป้ ห์แล แป้ ห์แร ฮัร ยัปปี แอ
กิรปา ต๋ าร ||๑|| ดูแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา มัน ลากา ดูแย ป๋ าย || เมรา เมรา กัร ปาลีแอ วัณยาเรอา
มิตรา เล มาต ปิ ตา กัล ลาย || ลาแว มาต ปิ ตา สดา กัล เซตี มัน ยาแณ คัท ควาเอ || โย เดแว ติแซ นา ยาแณ มูรา ดิเต
โน ลัปทาเอ || โกอี คุรมุข โฮแว โซ กแร วีจาร ฮัร ติอ่าแว มัน เล็ว ลาย || กโฮ่ นานัก ดูแย แป้ ห์แร ปราณี เต็ส กาล
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นา กับฮูนํ คาย ||๒|| ตีแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา มัน ลกา อาล ยันยาล || ตัน๋ จิตเเว ตัน๋ ซันจฺแว
วัณยาเรอา มิตรา ฮัร นามา ฮัร นา สะมาล || ฮัร นามา ฮัร ฮัร กะเด นา สมาแล เย โฮแว อันตฺ สคาอี ||
เอ้ห์ ตัน๋ ซัมแป มายอา จู่ธี อันตฺ โฉด จเลอา ปั ชตาอี || ยิส โน กิรปา กเร คุร เมเล โซ ฮัร ฮัร นาม สะมาล || กโฮ่
นานัก ตีแย แป้ ห์แร ปราณี เซ ยาย มิเล ฮัร นาล ||๓|| จอแท แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา ฮัร จลัณ เวลา อาดี ||
กัร เซโว่ห์ ปูรา สัตคุรู วัณยาเรอา มิตรา ซัภ จลี แรณ วิฮาดี || ฮัร เซโว่ห์ คิน คิน เด๋ ล มูล นา กะเรโฮ เย็ต อัสเท็ร ยุก
ยุก โฮโวห์ || ฮัร เซตี สัด มาโณ่ห์ รลีอา ยนัม มรัณ ดุค โคโวห์ || คุร สัตคุร สุ อามี เปด นา ยาโณห์ เย็ต เม็ล ฮัร
ปะกัต สุ คานํดี || กโฮ่ นานัก ปราณี จอแท แป้ ห์แร สัพเลโอ แรณ ปักตา ดี ||๔||๑||๓|| ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ || แป้ ห์แล
แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา ตัร๋ ปายตา อุดแร ม่าเฮ || ดะซี มาซี มานัส กีอา วัณยาเรอา มิตรา กัร โม่ห์ลตั
กะรัม กมาเฮ || โม่ห์ลตั กัร ดีนี กะรัม กมาเณ แยซา ลิคตั ตุ๋ร ปายอา || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันตา เต็น ปี่ ตัร ประภู
ซันโญยอา || กะรัม สุ กรัม กราเอ อาเป เอ็ส ยันแต วัส กิช น่าเฮ || กโฮ่ นานัก ปราณี แป้ ห์แล แป้ ห์แร ตัร๋ ปายตา
อุดแร ม่าเฮ ||๑|| ดูแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา ปั๋ ร ยุอานี แล่ห์รี เดย์ || บุรา ปะลา นา ปะชาณัย วัณยาเรอา
มิตรา มัน มตา อหัม่ เม || บุรา ปะลา นา ปะชาแณ ปราณี อาแก ปั นทฺ กรารา || ปูรา สัตคุร กับฮูน ํ นา เซเวอา ศิร
ธาเฎ ยัม ยันดารา || ตะรัม ราย ยับ ปั กรัส เบาเร ตับ เกอา ยบาบ กเรย์ || กโฮ่ นานัก ดูแย แป้ ห์แร ปราณี ปั๋ ร โยบัน
แล่ห์รี เดย์ ||๒|| ตีแย แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา บิค ซันแจ อั้นถฺ อเกอาน || ปุตรึ กลัตรึ โม่ห์ ลัปเทอา
วัณยาเรอา มิตรา อันตัร แล่ฮรั โลผาน || อันตัร แล่ฮรั โลผาน ปรานี โซ ปรัภ จิต นา อาแว || ซ่าถซังคัต เซ็ว ซังค์
นา กีอา บโฮ่ โยนี ดุค ปาแว || ศิรยันฮาร วิซาเรอา สุ อามี เอ็ก นิมคั นา ลโก คิอ๋าน || กโฮ่ นานัก ปราณี ตีแย แป้ ห์แร
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บิค ซันเจ อั้นถฺ อเกอาน ||๓|| จอแท แป้ ห์แร แรณ แก วัณยาเรอา มิตรา เด็น เนแร อายอา โซย || คุรมุข นาม สะมาล
ตูนํ วัณยาเรอา มิตรา เตรา ดัรก้าห์ เบลี โฮย || คุรมุข นาม สะมาล ปราณี อันเต โฮย สคาอี ||
เอ้ห์ โม่ห์ มายอา เตแร ซังค์ นา จาแล จู่ธี ปรี ต ลกาอี || สักลี แรณ กุดรี อันเถ่อารี เซว สัตคุร จานัณ โฮย || กโฮ่
นานัก ปราณี จอแท แป้ ห์แร เด็น เนแร อายอา โซย ||๔|| ลิเคอา อายอา โควินดฺ กา วัณยาเรอา มิตรา อุธ จัลเล
กมาณา ซาท || เอ็ก รัตตี บิลมั นา เดวนี วัณยาเรอา มิตรา โอนี ตักเร ปาเอ หาท || ลิเคอา อายอา ปะกัร จลายอา
มันมุค สดา โดเฮเล || ยินี ปูรา สัตคุร เซเวอา เซ ดัรก้าห์ สดา สุ เฮเล || กะรัม ตัร่ ตี สะรี ร ยุก อันตัร โย โบแว โซ คาต
|| กโฮ่ นานัก ปะกัต โซ่แฮ ดัรวาเร มันมุค สดา ปะหวาต ||๕||๑||๔||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มุนถฺ อิอาณี เปอีอะแร เก็ว กัร ฮัร ดัรซัน ปิ แค || ฮัร ฮัร อัปนี กิรปา กเร คุรมุข ซาฮุรแร กัม ซิ กแค || ซาห์รุแร กัม
ซิกแค คุรมุข ฮัร ฮัร สดา ติอ๋าเอ || สฮีอา เว็จ พิแร สุ เฮลี ฮัร ดัรก้าห์ บ้าห์ ลุดาเอ || เลคา ตะรัม ราย กี บากี ยัป ฮัร ฮัร
นาม กิรแค || มุนถฺ อิอาณี เปอีอะแร คุรมุข ฮัร ดัรซัน ดิแค ||๑|| วีอา้ ห์ โฮอา เมเร บาบุลา คุรมุขเค ฮัร ปายอา ||
อเกอาน อันเถ่รา กะเทอา คุร กิอาน ประจันดฺ บลายอา || บเลอา คุร กิอาน อันเถ่รา บินเซอา ฮัร รตัน ปะดารัท ลาถ่า
|| ห่อแม โรค เกยอา ดุค ลาทา อาป อาแป คุรมัต คาถ่า || อกาล มูรัต วัร ปายอา อบินาซี นา กะเด มแร นา ยายอา ||
วีอา้ ห์ โฮอา เมเร บาโบลา คุรมุขเค ฮัร ปายอา ||๒|| ฮัร สัต สเต เมเร บาบุลา ฮัร ยัน เม็ล ยันญึ สุ ฮนั ดี || เปวักแร ฮัร
ยัป สุ เฮลี เว็จ ซาฮุรแร ครี โซฮันดี || ซาฮุรแร เว็จ ครี โซฮันดี เย็น เปวักแร นาม สมาเลอา || ซัภ สัพเลโอ ยนัม ตินา
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ดา คุรมุข ยินา มัน เย็ณ ปาซา ด่าเลอา || ฮัร ซันตฺ ยนา เม็ล การัจ โซเฮอา วัร ปายอา ปุรัค อนันดี || ฮัร สัต สัต เมเร
บาโบลา ฮัร ยัน เม็ล ยันญึ โซหัน่ ดี ||๓|| ฮัร ปรัภ เมเร บาบุลา ฮัร เดโวห์ ดาน แม ดาโย ||
ฮัร กัปโร ฮัร โซ่ภา เดโวห์ เย็ต เซาแร เมรา กาโย || ฮัร ฮัร ปั กตี กาจยฺ สุ เฮลา คุร สัตคุร ดาน ดิวายอา || คันดฺ
วัรปั๋นดฺ ฮัร โซ่ภา โฮอี เอ้ห์ ดาน นา รแล รลายอา || โฮรฺ มันมุค ดาจยฺ เย รัค ดิคาแลห์ โซ กูร อหังการฺ กัจ ปาโย ||
ฮัร ปรัภ เมเร บาบุลา ฮัร เดโวห์ ดาน แม ดาโย ||๔|| ฮัร ราม ราม เมเร บาโบลา เป็ ร เม็ล ตัน๋ เวล วถันดี || ฮัร
ยุกแกห์ ยุโก ยุก ยุกแกห์ ยุโก สัด ปี รี คุรู จลันดี || ยุก ยุก ปี รี จัลแล สัตคุร กี ยินี คุรมุข นาม ติอ๋ายอา || ฮัร ปุรัค นา
กับ ฮี บินแซ ยาแว เน็ต เดแว จะเเร สวายอา || นานัก ซันตฺ ซันตฺ ฮัร เอโก ยัป ฮัร ฮัร นาม โซฮันดี || ฮัร ราม ราม
เมเร บาบุลา เป็ ร เม็ล ตัน๋ เวล วถันดี ||๕||๑||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา โคบินดฺ นาม สมาเล || มัน เปอาเรอา ญี มิตรา ฮัร นิบแฮ เตแร นาเล || ซังค์ สฮาอี ฮัร
นาม ติอ๋าอี บิรทา โกย นา ยาเอ || มัน จินเด เซอี พัล ปาแวห์ จรัณ กมัล จิต ลาเอ || ยัล ทัล ปูร รเฮอา บันวารี กัท กัท
นะดัร นิฮาเล || นานัก ซิกข์ เดย์ มัน ปรี ตมั ซ่าถซังค์ ปะหรํา ยาเล ||๑|| มัน เปอาเรอา ญี มิตรา ฮัร เบ็น จู่ธ ปซาเร ||
มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา บิค ซากัร ซันซาเร || จรัณ กมัล กัร โบฮิท กัรเต แซ่ห์ซา ดูค นา เบอาแป || คุร ปูรา เป่ แท
วัดป่ ากี อาธ แป้ ฮัร ปรัภ ยาแป || อาด ยุกาดี เซวัก สุ อามี ปั กตา นาม อถ่าเร || นานัก ซิ กข์ เดย์ มัน ปรี ตมั เบ็น ฮัร จู่ธ
ปซาเร ||๒|| มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮัร ลเด เคป เซาลี || มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮัร ดัร เน่ห์จลั มลี || ฮัร ดัร
เซเว อลัค อเป่ เว เน่ห์จลั อาซัณ ปายอา || แต้ห์ ยนัม นา มรัณ นา อาวัณ ยาณา ซันซา ดูค มิทายอา || จิตรึ กุปัต กา
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กากัด พาเรอา ยัมดูตา กะชู นา จลี || นานัก ซิ กข์ เดย์ มัน ปรี ตมั ฮัร ลเด เคป เซาลี ||๓|| มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา
กัร ซันตา ซังค์ นิวาโซ || มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮัร นาม ยปั ต ปั รกาโซ || ซิ มมัร สุ อามี ซุแคห์ กามี อิช สักลี
ปุนนีอา ||
ปุรเบ กมาเอ ศิรีรังค์ ปาเอ ฮัร มิเล จิรี วิชุนเนอา || อันตัร บ้าฮัร ซัรบัต รเวอา มัน อุปเยอา บิสุอาโซ || นานัก ซิ กข์
เดย์ มัน ปรี ตมั กัร ซันตา ซังค์ นิวาโซ ||๔|| มัน เปอาเรอา ญีโอ มิตรา ฮัร เปรม ปะกัต มัน ลีนา || มัน เปอาเรอา
ญีโอ มิตรา ฮัร ยัล เม็ล ยีเว มีนา || ฮัร ปี อาข่าเน อัมฤต บาเน สรับ ซุคา มัน วุเธ || ศิรีถรั ปาเอ มังคัล กาเอ อิช ปุนนี
สัตคุร ตุเธ || ลัร ลีเน ลาเอ นอ เน็ถ ปาเอ เนา ซัรบัส ธากุร ดีนา || นานัก ซิ กข์ ซันตฺ ซัมหย่าอี ฮัร เปรม ปะกัต มัน
ลีนา ||๕||๑||๒||
ศิรีราก เก ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ดัคณา ||
หัธ มะฉาฮู่ มา ปิ รี ปะเซ เก็ว ดีดาร || ซันตฺ ซัรณาอี ลัภเณ นานัก ปราณ อถารฺ ||๑|| ชันตฺ || จรัน กมัล เซ็ว ปรี ต รี ต
ซันตัน มัน อาเวย์ ญีโอ || ดุตีอา เป๋ า บิปรี ต อนีต ดาซา แน่ห์ ป่ าเวย์ ญีโอ || ดาซา แน่ห์ ป่ าเวย์ เบ็น ดัรซาเวย์ เอ็ก คิน
ตี่รัจยฺ เก็ว กแร || นาม บิฮูนา ตัน มัน ฮีนา ยัล เบ็น มัชลี เย็ว มแร || เม็ล เมเร เปอาเร ปราน อถ่าเร คุณ ซ่าถซังค์ เม็ล
กาเวย์ || นานัก เก สุ อามี ต๋ าร อนุกแร่ ห์ มัน ตัน อังกฺ สมาเวย์ ||๑|| ดัคณา || โซฮันดฺ โร ฮัภ ธาย โกย นา ดิแซ ดูยะโร
|| คุละเร กะปาท นานัก สัตคุร เป่ ทเต ||๑|| ชันตฺ || เตเร บจัน อนูป อปารฺ ซันตัน อาถารฺ บาณี บีจารี แอ ญีโอ ||
ซิมรัต ซาส กิราส ปูรัน บิสุอาส เก็ว มโน่ห์ บิซารี แอ ญีโอ || เก็ว มโน่ห์ เบซารี แอ นิมคั นฮี ทารี แอ คุณวันตฺ ปราน
ฮมาเร || มัน บานํชตั พัล เดต แฮ สุ อามี ญีอ์ กี บิรทา ซาเร || อนาท เก นาเท สรับ แก ซาเท ยัป ยูแอ ยนัม นา
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ห่ารี แอ || นานัก กี เบนันตี ปรัภ แป้ ห์ กริ ปา กัร เป่ าว์ยลั ตารี แอ ||๒|| ดัคณา || ตู่รี มยัน ซ่าถ เค ซาอี ทีเอ กริ ปาล ||
ลเถ่อา หะเภ โทกฺเร นานัก ฮัร ตัน๋ มาล ||๑|| ชันตฺ || ซุนดัร สุ อามี ต๋ าม ปักแตห์ บิสราม อาซา ลัก ยีวเต ญีโอ || มัน
ตะเน กัลตาน ซิมรัต ปรัภ นาม ฮัร อัมฤต ปี วเต ญีโอ ||
อัมฤต ฮัร ปี วเต สดา เท็ร ทีวเต บิแค บัน พีกา ยาเนอา || เป๋ ย กิรปาล โคปาล ปรัภ เมเร ซ่าถซังคัต เน็ถ มาเนอา ||
ซัรบฺโซ ซูค อานันดฺ กัน๋ เปอาเร ฮัร รตัน มัน อันตัร ซี วเต || เอ็ก เต็ล นฮี วิสแร ปราน อาถ่ารา ยัป ยัป นานัก ยีวเต
||๓|| ดัคณา || โย ตอ กีเน อาปเณ ตินา กูนํ มิเลโอ้ห์ || อาเป ฮี อาป โม่เฮโอ ยัส นานัก อาป สุ เณโอ๋ ห์ ||๑|| ชันตฺ ||
เปรม ธะกอรี ปาย รี ฉาย โคบินดฺ มัน โม่เฮอา ญีโอ || ซันตัน แก ปั รสาด อก้าถฺ กันเธ ลัก โซเฮอา ญีโอ || ฮัร กันธฺ
ลัก โซเฮอา โดค ซัภ โยเฮอา ปะกัต ลเคอัณ กัร วัส เป๋ ย || มัน สรับ ซุค วุเธ โควิด ตุเธ ยนัม มัรณา ซัภ เม็ท เกย ||
ซะคี มังคะโล กายอา อิช ปุยายอา บฮุร นา มายอา โฮยอา || กัร แก้ห์ ลีเน นานัก ปรัภ เปอาเร ซันซาร ซากัร นฮี
โป้ เฮอา ||๔|| ดัคณา || ซาอี นาม อโมลฺ กีม นา โกอี ยาณโด || ยินา ปาก มท่าเฮ เซ นานัก ฮัร รังค์ มาณโด ||๑|| ชันตฺ
|| แก้ห์เต ปวิตตรึ ซุณเต ซัภ ตัน๋ ลิคตี กุล ตาเรอา ญีโอ || ยิน โก ซาถู่ ซังค์ นาม ฮัร รังค์ ตินี บรัมห์ บีจาเรอา ญีโอ
|| บรัมห์ บีจาเรอา ยนัม สวาเรอา
ปูรัน กิรปา ปรัภ กรี || กัร แก้ห์ ลีเน ฮัร ยะโซ ดีเน โยน นา ต่าแว แน่ห์ มรี ||
สัตคุร ดัยอาล กิรปาล เป่ ทัต ฮเร กาม กโรถ โลภ มาเรอา || กะทัน นา ยาย อกัท สุ อามี สัดแก ยาย นานัก วาเรอา
||๕||๑||๓||
ศิรีราก แม่ห์ลา ๔ วัณยารา เอก โองการ สัต นาม คุร ประสาด ||
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ฮัร ฮัร อุตมั นาม แฮ เย็น ศิเรอา ซัภ โกย ญีโอ || ฮัร ญีอ์ ซัภเภ ปรัตปาลดา กัท กัท รมัยอา โซย || โซ ฮัร สดา
ติอ๋าอีแอ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เซ โฉด จัลเล ดุค โรย || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา ฮัร
อันตฺ สคาอี โฮย ||๑|| แม ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกย || ฮัร คุร ซัรณาอี ปาอีแอ วัณยาเรอา มิตรา วัดปาก ปราปัต โฮย ||๑||
รเฮา ||
ซันตฺ ยนา เว็ณ ป่ าอีอา ฮัร กิแน นา ปายอา เนา || เว็จ ห่อแม กะรัม กมาวเด เย็ว เวสุ อา ปุต นิเนา || ปิ ตา ยาต ตา
โฮอีแอ คุร ตุธา กเร ปเซา || วัดป่ ากี คุร ปายอา ฮัร แอ้ห์เน็ส ลกา เป๋ า || ยัน นานัก บรัมห์ ปะชาเณอา ฮัร กีรัต กะรัม
กะเมา ||๒|| มัน ฮัร ฮัร ลกา เจา || คุร ปูแร นาม ดริ รายอา ฮัร มิเลอา ฮัร ปรัภ เนา ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก โยบัน ซาส แฮ
ตับ ลัก นาม ติอ๋าย || จัลเดอา นาล ฮัร จัลซี ฮัร อันเต เลย ฉะดาย || ฮอ บัลฮารี เต็น โก ยิน ฮัร มัน วุธา อาย || ยินี
ฮัร ฮัร นาม นา เจเตโอ เซ อันตฺ เกย ปัชตาย || ตุ๋ร มัสตัก ฮัร ปรัภ ลิเคอา ยัน นานัก นาม ติอ๋าย ||๓|| มัน ฮัร ฮัร ปรี ต
ลกาย || วัดป่ ากี คุร ปายอา คุร สับดี ปารฺ ลฆาย ||๑|| รเฮา || ฮัร อาเป อาป อุปายดา ฮัร อาเป เดแว เลย์ || ฮัร อาเป
ปะรัม ปุหลายดา ฮัร อาเป ฮี มัต เดย์ || คุรมุขคา มัน ปัรกาซ แฮ เซ วิระเล เกอี เกย์ || ฮอ บัลฮารี เต็น โก ยิน ฮัร
ปายอา คุรมะเต || ยัน นานัก กมัล ปัรกาเซอา มัน ฮัร ฮัร วุธรา เฮ ||๔|| มัน ฮัร ฮัร ยปัน กเร || ฮัร คุร ซัรณาอี ปัจยฺ
ปอ ยินดู ซัภ เก็ลวิค ดุค ปัรหะเร ||๑|| รเฮา || กัท กัท รมัยอา มัน วัสแซ เก็ว ปาอีแอ กิต ปั ต || คุร ปูรา สัตคุร เป่ ทีแอ
ฮัร อาย วัสแซ มัน จิต || แม ตัร๋ นาม อถารฺ แฮ ฮัร นาแม เต กัต มัต || แม ฮัร ฮัร นาม วิซ่าห์ แฮ ฮัร นาเม ฮี ยัต ปั ต ||
ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา รังค์ รัตรา ฮัร รังค์ รัต ||๕|| ฮัร ติอ่าโวห์ ฮัร ปรัภ สัต || คุร บัจนี ฮัร ปรัภ ยาเณอา ซัภ ฮัร
ปรัภ เต อุตปัต ||๑|| รเฮา || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เซ อาย มิเล คุร ปาส || เซวัก ป๋ าย วัณยาเรอา มิตรา คุร ฮัร ฮัร นาม
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ประกาซ || ตัน๋ ตัน๋ วณัจยฺ วาปารี อา ยิน วคัร ลเดอะรา ฮัร ราส || คุรมุขคา ดัร มุค อุยะเล เซ อาย มิเล ฮัร ปาส || ยัน
นานัก คุร เต็น ปายอา ยินา อาป ตุธา คุณตาซ ||๖|| ฮัร ติอ่าโวห์ ซาส กิราส || มัน ปรี ต ลกี ตินา คุรมุขคา ฮัร นาม
ยินา แร่ ห์ราส ||๑|| รเฮา ||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศิรีราก กี วาร แม่ห์ลา ๔ ศโลกา นาล ||
ศโลก ม: ๓ || รากา เว็จ ศิรีราก แฮ เย สัจ ตะเร เปอาร || สดา ฮัร สัจ มัน วัสแซ เน่ห์จลั มัต อปารฺ || รตัน อโมลัก
ปายอา คุร กา สบัด บีจาร || เย่ห์วา สัจจี มัน สัจจา สัจจา สะรี ร อการ || นานัก สัจแจ สัตคุร เซเวแอ สดา สัจ วาปาร
||๑|| ม: ๓ || โฮรฺ บิรฮา ซัภ ตาต แฮ ยับ ลัก ซาฮิบ ปรี ต นา โฮย || เอ้ห์ มัน มายอา โม่เฮอา เวคัณ สุ นณ
ั นา โฮย ||
แซ่ห์ เดเค เบ็น ปรี ต นา อูปแย อันถ่า เกอา กเรย์ || นานัก เย็น อคี ลีตีอา โซอี สัจจา เดย์ ||๒|| ปอรี || ฮัร อิโก กัรตา
เอ็ก อิโก ดีบาณ ฮัร || ฮัร อิกแซ ดา แฮ อมัร อิโก ฮัร จิต ตัร๋ || ฮัร เต็ส เบ็น โกอี น่าเฮ ดัร ปะหรํา ป๋ อ ดูรฺ กัร || ฮัร
ติแซ โน ซาล่าห์ เย ตุตถฺ รัคแค บ้าฮัร กัร๋ || ฮัร ยิส โน โฮย ดัยอาล โซ ฮัร ยัป ป๋ อ บิคมั ตัร ||๑|| ศโลก ม: ๑ || ดาตี
ซาฮิบ ซันดีอา เกอา จัลแล เต็ส นาล || เอ็ก ยากันเด นา ละฮัน อิกนา สุ เตอา เดย์ อุธาล ||๑|| ม: ๑ || สิ ดกั สบูรี
ซาดิกา สบัร โตซา มลายกานํ || ดีดาร ปูเร ปายซา เทา นฮี คายกา ||๒|| ปอรี || ซัภ อาเป ตุตถฺ อุปาย แก อาป กาแร
ลาอี || ตูนํ อาเป เวค วิกสั ดา อาปณี วเดอาอี || ฮัร ตุตโถ่ห์ บ้าฮัร กิช น่าฮี ตูน ํ สัจจา ซาอี || ตูน ํ อาเป อาป
วัรตะดา ซัภนี ฮี ทาอี || ฮัร ติแซ ติอ่าโวห์ ซันตฺ ยะโนห์ โย เลย ฉะดาอี ||๒|| ศโลก ม: ๑ || พะกัร ยาตี พะกัร เนา ||
ซัภนา ยีอา อิกา เชา || อาโปห์ เย โก ปะลา กะฮาเอ || นานัก ตา ปัร ยาแป ยา ปัต เลแค ปาเอ ||๑|| ม: ๒ || ยิส
เปอาเร เซ็ว เน่ห์ เต็ส อาแก มัร จลีแอ || ตริ ก ยีวณั ซันซาร ตา แก ปาแช ยีวณา ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ อาเป ตัร่ ตี
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ซายีแอ จันดฺ ซูรัจยฺ โดย ดีเว || ดัส จาร หัท ตุตถฺ ซาเยอา วาปาร กรี เว || อิกนา โน ฮัร ลาภ เดย์ โย คุรมุข ทีเว || เต็น
ยัมกาล นา เวอาปัย ยิน สัจ อัมฤต ปี เว || โอย อาป ฉุเท ปัรวาร เซ็ว เต็น ปิ แช ซัภ ยกัต ฉุ ทีเว ||๓|| ศโลก ม: ๑ ||
กุดรัต กัร แก วัสเซอา โซย ||
วัคตฺ วีจาเร โซ บันดา โฮย || กุดรัต แฮ กีมตั นฮี ปาย || ยา กีมตั ปาย ตา กฮี นา ยาย || สะแร สะรี อตั กแร่ ห์ บีจาร ||
เบ็น บูเฉ่ แกเซ ปาแวห์ ปาร || สิ ดกั กัร สิ จยฺดา มัน กัร มัคสู ด || เย่ห์ เถ็ร เดคา เต้ห์ เถ็ร มอยูด ||๑|| ม: ๓ || คุร สภา
เอว นา ปาอีแอ นา เนแร นา ดูรฺ || นานัก สัตคุร ตานํ มิแล ยา มัน รแฮ่ ฮดูร ||๒|| ปอรี || สปัต ดีป สปัต ซากรา
เนาว์ คันดฺ จาร เวด ดัส อัสทฺ ปุราณา || ฮัร ซัภนา เว็จ ตูนํ วัรตะดา ฮัร ซัภนา ป่ าณา || ซัภ ตุแฉ่ ติอ่าแว่ห์ ญีอ์ ยันตฺ
ฮัร ซารัค ปาณา || โย คุรมุข ฮัร อาราถฺเด เต็น ฮอ กุรบาณา || ตูนํ อาเป อาป วัรตะดา กัร โจจยฺ วิดาณา ||๔|| ศโลก
ม: ๓ || กโล มซายะนี เกอา สดาอีแอ ฮิรแด ฮี เล็ค เล่โฮ || สดา ซาฮิบ แก รังค์ รแฮ่ กับฮูน ํ นา ตูทสั เน่ห์ || กโล
มซายะนี ยายซี ลิเคอา ปี๋ นาเล ยาย || นานัก แซ่ห์ ปรี ต นา ยายซี โย ตุ๋ร โชดี สัจแจ ปาย ||๑|| ม: ๓ || นัดรี อาวดา
นาล นา จัลอี เวโค่ห์ โก เว็วปาย || สัตคุร สัจ ดริ รายอา สัจ รโฮ่ เล็ว ลาย || นานัก สับดี สัจ แฮ กัรมี ปั ลแล ปาย ||๒||
ปอรี || ฮัร อันดัร บ้าฮัร เอ็ก ตูนํ ตูนํ ยาแณห์ เปต || โย กีแจ โซ ฮัร ยาณดา เมเร มัน ฮัร เจต || โซ ดะแร เย ปาป
กมาวดา ตัร่ มี วิกเซต || ตูนํ สัจจา อาป นิเอา สัจ ตา ดรี แอ เกต || ยินา นานัก สัจ ปะชาเณอา เซ สัจ รเลต ||๕||
ศโลก ม: ๓ || กะลัม ยโล ซัณ มัสวาณีแอ กากัด ปี๋ ยัล เยา || ลิคณั วาลา ยัล บะโล เย็น ลิเคอา ดูยา เป๋ า || นานัก ปูรัน
ลิเคอา กมาวณา อวัรฺ นา กัรณา ยาย ||๑|| ม: ๓ || โฮรฺ กูร ปั รณา กูร โบลณา มายอา นาล เปอาร || นานัก เว็ณ นาแว
โก เท็ร นฮี ปัร ปั ร โฮย คุอาร ||๒|| ปอรี || ฮัร กี วเดอาอี วัดดี แฮ ฮัร กีรตัน ฮัร กา || ฮัร กี วเดอาอี วัดดี แฮ ยา
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นิเอา แฮ ตะรัม กา || ฮัร กี วเดอาอี วัดดี แฮ ยา พัล แฮ ญีอ์ กา || ฮัร กี วเดอาอี วัดดี แฮ ยา นา สุ ณีอ์ กะเฮอา จุกลั กา
|| ฮัร กี วเดอาอี วัดดี แฮ อปุเชอา ดาน เดวกา ||๖|| ศโลก ม: ๓ || ฮอ ฮอ กัรตี ซัภ โมอี ซัมโป กิแซ นา นาล || ดูแย
ป๋ าย ดุค ปายอา ซัภ โย่ฮี ยัมกาล ||
นานัก คุรมุข อุบเร ซาจา นาม สะมาล ||๑|| ม: ๑ || กะลี อะซี จังกีอา อาจารี บุรีอาห์ || มโน่ห์ กุซุถ่า กาลีอา บ้าฮัร
จิทวีอา้ ห์ || รี ซา กแร่ ห์ ตินารี อา โย เซแว่ห์ ดัร คะรี อา้ ห์ || นาล คัสแม รตีอา มาแณ่ ห์ ซุค รลีอา้ ห์ || โห่ แด ตาณ
นิตาณี อา รแฮ่ นิมานณี อาห์ || นานัก ยนัม สการฺ ทา เย เต็น แก ซังค์ มิลาห์ ||๒|| ปอรี || ตูนํ อาเป ยัล มีนา แฮ
อาเป อาเป ฮี อาป ยาล || ตูนํ อาเป ยาล วตายดา อาเป เว็จ เซบาล || ตูนํ อาเป กมัล อะลิปตฺ แฮ แซ หะทา เว็จ
กุลาล || ตูนํ อาเป มุกตั กรายดา เอ็ก นิมคั กะรี กัร เคอาล || ฮัร ตุตโถ่ห์ บ้าฮัร กิช นฮี คุร สับดี เวค นิฮาล ||๗||
ศโลก ม: ๓ || หุกมั นา ยาแณ บฮุตา โรแว || อันดัร โต่คา นีด นา โซแว || เย ตัน๋ คัสแม จัลแล รยาอี || ดัร กัร๋ โซ่ภา
แม่ฮลั บุลาอี || นานัก กัรมี เอ้ห์ มัต ปาอี || คุร ปั รซาดี สัจ สมาอี ||๑|| ม: ๓ || มันมุค นาม วิฮูเณอา รังค์ กะซุมภา
เดค นา ปุ๋ ล || เอ็ส กา รังค์ เด็น โทเรอา โชชา เอ็ส ดา มุล || ดูแย ลเก ปั จ โมย มูรัค อั้นถฺ กวาร || บิสทา อันดัร กีท
เซ แปย์ ปะแจ้ห์ วาโร วาร || นานัก นาม รัตเต เซ รังกุเล คุร แก แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย || ปั กตี รังค์ นา อุตแร แซ่ ห์เย รแฮ่
สมาย ||๒|| ปอรี || ซิสทฺ อุปาอี ซัภ ตุตถฺ อาเป ริ ยกั ซัมบาเฮอา || เอ็ก วัล ชัล กัร แก คาวเด โม่โฮ กูร กุสัต ตินี
ด่าเฮอา || ตุตถฺ อาเป ป่ าแว โซ กแร่ ห์ ตุตถฺ โอแต กัม โอย ลายอา || อิกนา สัจ บุฉ่ายโอน ตินา อตุท ปั นด๋ าร
เดวายอา || ฮัร เจต ค่าเฮ ตินา สพัล แฮ อเจตา หัท ตะดายอา ||๘|| ศโลก ม: ๓ || ปัร ปั ร ปั นดิต เบด วคาแณ่ห์
มายอา โม่ห์ สุ อาย || ดูแย ป๋ าย ฮัร นาม วิซาเรอา มัน มูรัค มิแล สยาย || เย็น ญีโอ เป็ นดฺ ดิตา เต็ส กับฮูน ํ นา เจแต
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โย เดนํดา ริ ยกั ซัมบาเฮ || ยัม กา พ่าฮา กะโล่ห์ นา กะทีแอ เพ็ร เพ็ร อาแว ยาย || มันมุค กิชู นา ซู่แฉ่ อันถเล ปูรัน
ลิเคอา กมาย || ปูแร ปาก สัตคุร มิแล ซุคดาตา นาม วัสแซ มัน อาย || ซุค มาแณ่ ห์ ซุค แปนณา ซุเค ซุค วิฮาย ||
นานัก โซ เนา มโน่ห์ นา วิซารี แอ เย็ต ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาย ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร เซว ซุค ปายอา สัจ นาม คุณตาซ ||
คุรมะตี อาป ปะชาเณอา ราม นาม ปัรกาซ || สัจโจ สัจ กมาวณา วเดอาอี วัดเด ปาส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กา ซิพตั
กเร อัรดาส || สัจแจ สบัด ซาล่าห์ณา ซุเค ซุค นิวาส || ยัป ตัป ซันยัม มแน ม่าเฮ เบ็น นาแว ตริ ก ยีวาส ||
คุรมะตี เนา ปาอีแอ มันมุค โม่ห์ วิณาส || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ตูนํ นานัก เตรา ดาส ||๒|| ปอรี || ซัภ โก เตรา ตูนํ
ซะภัส ดา ตูนํ ซัภนา ราส || ซัภ ตุแถ่ ปาโซห์ มังกะเด เน็ต กัร อัรดาส || ยิส ตูน ํ เด้ห์ เต็ส ซัภ กิช มิแล อิกนา ดูรฺ แฮ
ปาส || ตุตถฺ บาโฉ่ ห์ เทา โก น่าฮี ยิส ปาโซห์ มังกีแอ มัน เวโค่ห์ โก นิระยาส || ซัภ ตุแถ่ โน ซาล่าห์เด ดัร คุรมุขคา
โน ปัรกาซ ||๙|| ศโลก ม: ๓ || ปันดิต ปัร ปัร อุจา กูกดา มายอา โม่ห์ เปอาร || อันตัร บรัมห์ นา จีนยั มัน มูรัค
กาวาร || ดูแย ป๋ าย ยกัต ปัรโบถฺดา นา บูแฉ่ บีจาร || บิรทา ยนัม กวายอา มัร ยําแม วาโร วาร ||๑|| ม: ๓ || ยินี สัตคุร
เซเวอา ตินี เนา ปายอา บูโฉ่ห์ กัร บีจาร || สดา ซานํตฺ ซุค มัน วัสแซ จูแก กูก ปุการ || อาแป โน อาป คาย มัน
นิรมัล โฮแว คุร สับดี วีจาร || นานัก สบัด รัตเต เซ มุกตั แฮ ฮัร ญีโอ เหต เปอาร ||๒|| ปอรี || ฮัร กี เซวา สพัล แฮ
คุรมุข ปาแว ทาย || ยิส ฮัร ป่ าแว เต็ส คุร มิแล โซ ฮัร นาม ติอ๋าย || คุร สับดี ฮัร ปาอีแอ ฮัร ปารฺ ลฆาย || มันฮัธ
กิแน นา ปายโอ ปุโช่ห์ เวดา ยาย || นานัก ฮัร กี เซวา โซ กเร ยิส เลย ฮัร ลาย ||๑o|| ศโลก ม: ๓ || นานัก โซ ซูรา
วรี อาม เย็น วิโจห์ ดุสทฺ อหังกรัณ มาเรอา || คุรมุข นาม ซาล่าห์ ยนัม สวาเรอา
|| อาป โฮอา สดา มุกตั ซัภ กุล
นิสตาเรอา || โซ่ฮนั สัจ ดุอาร นาม เปอาเรอา || มันมุค มแร่ ห์ อหังการ มรัณ วิกาเรอา || ซัภโภ วัรแต หุกมั เกอา
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กแร่ ห์ วิจาเรอา || อาโปห์ ดูแย ลัก คซัม วิซาเรอา || นานัก เบ็น นาแว ซัภ ดุค ซุค วิซาเรอา ||๑|| ม: ๓ || คุร ปูแร ฮัร
นาม ดิรายอา เต็น วิโจห์ ปะรัม จุกายอา || ราม นาม ฮัร กีรัต กาอี กัร จานัณ มัก ดิคายอา || ห่อแม มาร เอก เล็ว ลากี
อันตัร นาม วซายอา ||
คุรมะตี ยัม โย่ห์ นา ซาแก ซาแจ นาม สมายอา || ซัภ อาเป อาป วัรแต กัรตา โย ป่ าแว โซ นาย ลายอา || ยัน นานัก
นาม เลย ตา ยีแว เบ็น นาแว คิน มัร ยายอา ||๒|| ปอรี || โย มิเลอา ฮัร ดีบาณ เซ็ว โซ ซัภนี ดีบาณี มิเลอา || ยิแท
โอ้ห์ ยาย ติแท โอ้ห์ สุ ระครู อุส แก โม่ห์ ดิแธ ซัภ ปาปี ตเรอา || โอส อันตัร นาม นิถาน แฮ นาโม ปั รวะเรอา || เนา
ปูยแี อ เนา มันนีแอ นาย เก็ลวิค ซัภ หิ เรอา || ยินี นาม ติอ๋ายอา เอ็ก มัน เอ็ก จิต เซ อัสเท็ร ญัก รเฮอา ||๑๑|| ศโลก
ม: ๓ || อาตมา เด็ว ปูยแี อ คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || อาตเม โน อาตเม ดี ประตีต โฮย ตา กัร๋ ฮี ปั รจา ปาย || อาตมา
อโดลฺ นา โดลัย คุร แก ป๋ าย สุ ผาย || คุร เว็ณ แซ่ฮจั ยฺ นา อาวัย โลภ แมลฺ นา วิโจห์ ยาย || คิน ปั ล ฮัร นาม มัน
วัสแซ ซัภ อัธสัธ ตีรัท นาย || สัจเจ แมลฺ นา ลกัย มัล ลาแก ดูแย ป๋ าย || โต่ตี มูล นา อุตแร เย อัธสัธ ตีรัท นาย ||
มันมุค กะรัม กเร อหังการี ซัภ ดุโค ดุค กมาย || นานัก แมลา อูยลั ตา ทีแอ ยา สัตคุร ม่าเฮ สมาย ||๑|| ม: ๓ ||
มันมุค โลก ซัมหย่าอีแอ กะโดห์ ซัมหยายอา ยาย || มันมุค รลายอา นา รแล ปั ยแอ กิรัต พิราย || เล็ว ตาต โดย ร่ าห์
แฮ หุกมี การ กมาย || คุรมุข อาปณา มัน มาเรอา สบัด กัสวัทที ลาย || มัน ฮี นาล จักรา มัน ฮี นาล สัท มัน ฮี มัน่ ฉฺ
สมาย || มัน โย อิเช โซ ลแฮ่ สัจแจ สบัด สุ ผาย || อัมฤต นาม สัด ปุ่ นจีแอ คุรมุข การ กมาย || เว็ณ มแน เย โห่รี
นาล ลุจฉฺ ณา ยาซี ยนัม กวาย || มันมุคี มันฮัธ ห่าเรอา กูร กุสตั กมาย || คุร ปั รซาดี มัน ยิแณ ฮัร เซตี เล็ว ลาย ||
นานัก คุรมุข สัจ กมาแว มันมุค อาแว ยาย ||๒|| ปอรี || ฮัร เก ซันตฺ สุ โณห์ ยัน ป่ าอี ฮัร สัตคุร กี เอ็ก ซาคี || ยิส
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ตุ๋ร ปาก โฮแว มุค มัสตัก เต็น ยัน แล ฮิรแด ราคี || ฮัร อัมฤต กะทา สะเรสทฺ อูตมั คุร บัจนี แซ่ห์เย จาคี || แต้ห์
เป่ ยอา ประกาซ มิเทอา อันเถ่อารา เย็ว ซูรัจยฺ แรณ กิราคี || อดิสทฺ อะโกจัร อลัค นิรันยัน โซ เดเคอา คุรมุข อาคี
||๑๒|| ศโลก ม: ๓ ||
สัตคุร เซเว อาปณา โซ ศิร เลแค ลาย || วิโจห์ อาป กวาย แก แร่ ฮนั สัจ เล็ว ลาย || สัตคุร ยินี นา เซเวโอ ตินา บิรทา
ยนัม กวาย || นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซ กแร แก้ห์ณา กิชู นา ยาย ||๑|| ม: ๓ || มัน เวการี เวเรอา เวการา กะรัม กมาย ||
ดูแย ป๋ าย อเกอานี ปูญะเด ดัรก้าห์ มิแล สยาย || อาตัม เด็ว ปูยแี อ เบ็น สัตคุร บูจฉฺ นา ปาย || ยัป ตัป ซันยัม
ป่ าณา สัตคุรู กา กัรมี ปัลแล ปาย || นานัก เซวา สุ รัต กมาวณี โย ฮัร ป่ าแว โซ ทาย ปาย ||๒|| ปอรี || ฮัร ฮัร นาม
ยัปโปห์ มัน เมเร เย็ต สดา ซุค โฮแว เด็น ราตี || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน เมเร เย็ต ซิ มรัต ซัภ เก็ลวิค ปาป ลฮาตี ||
ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน เมเร เย็ต ดาลัด ดุค ปุค ซัภ แล่ห์ ยาตี || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน เมเร มุค คุรมุข ปรี ต ลกาตี
|| เย็ต มุค ปาก ลิเคอา ตุ๋ร ซาแจ ฮัร เต็ต มุค นาม ยปาตี ||๑๓|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร ยินี นา เซเวโอ สบัด นา กีโต
วีจาร || อันตัร กิอาน นา อายโอ มิรตัก แฮ ซันซาร || ลัค จอราซี ห์ เพร ปั ยอา มัร ยําแม โฮย คุอาร || สัตคุร กี เซวา
โซ กเร ยิส โน อาป กราเอ โซย || สัตคุร เว็จ นาม นิถาน แฮ กะรัม ปราปัต โฮย || สัจ รัตเต คุร สบัด เซ็ว เต็น สัจจี
สดา เล็ว โฮย || นานัก ยิส โน เมเล นา วิชุแร แซ่ฮจั ยฺ สมาแว โซย ||๑|| ม: ๓ || โซ ปะกอตี โย ปั กวันแต ยาแณ ||
คุร ปัรซาดี อาป ปะชาแณ || ต่าวัต ราแค อิกตั กัร๋ อาแณ || ยีวตั มแร ฮัร นาม วคาแณ || แอซา ปะกอตี อุตมั โฮย
|| นานัก สัจ สมาแว โซย ||๒|| ม: ๓ || อันตัร กปัท ปะกอตี กะฮาเอ || ปาคันดฺ ปารบรัมห์ กะเด นา ปาเอ || ปัร
นินดา กเร อันตัร มัล ลาเอ || บ้าฮัร มัล โต่แว มัน กี ยูธฺ นา ยาเอ || สัตซังคัต เซ็ว บาด รจาเอ || อันเด็น ดุคีอา ดูแย
88

ป๋ าย รจาเอ || ฮัร นาม นา เจแต บโฮ่ กะรัม กมาเอ || ปูรัน ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ || นานัก เบ็น สัตคุร เซเว โมค
นา ปาเอ ||๓|| ปอรี || สัตคุร ยินี ติอ๋ายอา เซ กัร นา สวาฮี || สัตคุร ยินี ติอ๋ายอา เซ ตริ ปัต อะข่าฮี || สัตคุร ยินี
ติอ๋ายอา เต็น ยัม ดัร น่าฮี ||
ยิน โก โฮอา กริ ปาล ฮัร เซ สัตคุร แปรี ป้ าฮี || เต็น แอแท โอแท มุค อุยะเล ฮัร ดัรก้าห์ แปเถ่ ยาฮี ||๑๔|| ศโลก ม:
๒ || โย ศิร ซานํอี นา นิแว โซ ศิร ดีแย ดาร || นานัก ยิส ปิ นยัร แม่ห์ บิรฮา นฮี โซ ปิ นยัร แล ยาร ||๑|| ม: ๕ ||
มุนโฎห์ ปุลี นานกา เพ็ร เพ็ร ยนัม โมอีอาส || กัสตูรี แก โป่ ละแร กันเด ดุม ปอีอาส ||๒|| ปอรี || โซ แอซา ฮัร
นาม ติอ๋าอีแอ มัน เมเร โย ซัภนา อุปัร หุกมั จลาเอ || โซ แอซา ฮัร นาม ยัปปี แอ มัน เมเร โย อันตี ออซัร เลย
ฉะดาเอ || โซ แอซา ฮัร นาม ยัปปี แอ มัน เมเร โย มัน กี ตริ สนา ซัภ ปุค กวาเอ || โซ คุรมุข นาม ยัปเปอา วัดป่ ากี
เต็น นินดัก ดุสทฺ ซัภ แปรี ปาเอ || นานัก นาม อราถ ซัภนา เต วัดดา ซัภ นาแว อะแก อาณ นิวาเอ ||๑๕|| ศโลก ม:
๓ || เวส กเร กุรูป กุลคั ณี มัน โคแท กูริอาร || เป็ ร แก ป่ าแณ นา จัลแล หุกมั กเร กาวาร || คุร แก ป่ าแณ โย จัลแล
ซัภ ดุค นิวารัณฮาร || ลิเคอา เมท นา สะกีแอ โย ตุ๋ร ลิเคอา กัรตาร || มัน ตัน ซอเป กันตฺ โก สับเด ตะเร เปอาร ||
เบ็น นาแว กิแน นา ปายอา เดโคห์ ริ แด บีจาร || นานัก ซา สุ อาเลโอ สุ ลคั ณี เย ราวี ศิรยันฮารฺ ||๑|| ม: ๓ || มายอา
โม่ห์ กุบาร แฮ เต็ส ดา นา ดิแซ อุรวาร นา ปาร || มันมุค อเกอานี มฮ่า ดุค ปายเด ดุเบ ฮัร นาม วิซาร || ปั่ ลเก อุธ
บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ ดูแย ป๋ าย เปอาร || สัตคุร เซแว่ห์ อาปณา ป่ อยัล อุตเร ปารฺ || นานัก คุรมุข สัจ สมาแว่ห์ สัจ
นาม อุร ต๋ าร ||๒|| ปอรี || ฮัร ยัล ทัล มฮีอลั ปั่ รปูร ดูยา น่าเฮ โกย || ฮัร อาป แบ้ห์ กเร นิเอา กูริอาร ซัภ มาร กะโด๋ ย
|| สเจอารา เดย์ วเดอาอี ฮัร ตะรัม นิเอา กีโอย || ซัภ ฮัร กี กแร่ ห์ อุสตัต เย็น กะรี บ อนาท ราค ลีโอย || แยการ กีโอ
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ตัร่ มีอา กา ปาปี โก ดันดฺ ดีโอย ||๑๖|| ศโลก ม: ๓ || มันมุค แมลี กามณี กุลคั ณี กุนาร || เป็ ร โชเดอา กัร๋ อาปณา ปั ร
ปุราแค นาล เปอาร || ตริ สนา กะเด นา จุกไก ยัลดี กเร ปูการ || นานัก เบ็น นาแว กุรูป กุโซ่ ห์ณี ปั รฮัร โชดี ปะตาร
||๑||
ม: ๓ || สบัด รัตตี โซหากณี สัตคุร แก ป๋ าย เปอาร || สดา ราเว เป็ ร อาปณา สัจแจ เปรม เปอาร || อัต สุ อาเล็ว
ซุนดรี โซ่ภาวันตี นารฺ || นานัก นาม โซหากณี เมลี เมลัณฮาร ||๒|| ปอรี || ฮัร เตรี ซัภ กแร่ ห์ อุสตัต เย็น พาเท
ก้าเดอา || ฮัร ตุตถฺ โน กแร่ ห์ ซัภ นมัสการ เย็น ปาแป เต ราเคอา || ฮัร นิมาเณอา ตูนํ มาณ ฮัร ด้าฎี ฮูนํ ตูนํ ด้าเฎอา ||
ฮัร อหังการี อา มาร นิวาเอ มันมุค มูร ซาเถ่อา || ฮัร ปั กตา เดย์ วเดอาอี กะรี บ อนาเทอา ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร
แก ป่ าแณ โย จัลแล เต็ส วเดอาอี วัดดี โฮย || ฮัร กา นาม อุตมั มัน วัสแซ เมท นา สะแก โกย || กิรปา กเร ยิส
อาปณี เต็ส กะรัม ปราปัต โฮย || นานัก การัณ กัรเต วัส แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย ||๑|| ม: ๓|| นานัก ฮัร นาม ยินี
อาราเถ่อา อันเด็น ฮัร เล็ว ตารฺ || มายอา บันดี คซัม กี เต็น อะแก กมาแว การ || ปูแร ปูรา กัร โชเดอา หุกมั
สวารัณฮาร || คุร ปั รซาดี เย็น บุเฉ่อา เต็น ปายอา โมค ดุอาร || มันมุค หุกมั นา ยาณนี เต็น มาเร ยัม ยันดาร ||
คุรมุข ยินี อราเถ่อา ตินี ตเรอา ป่ อยัล ซันซาร || ซัภ ออกัณ คุณี มิทายอา คุร อาเป บัคซัณฮาร ||๒|| ปอรี || ฮัร กี
ปักตา ปัรตีต ฮัร ซัภ กิช ยาณดา || ฮัร เยวัด น่าฮี โกอี ยาณ ฮัร ตะรัม บีจารดา || การา อันเดสา เก็ว กีแย ยา น่าฮี
อตะรัม มารดา || สัจจา ซาฮิบ สัจ นิเอา ปาปี นัร ฮารฺ ดา || ซาล่าเฮโฮ ปั กแตห์ กัร โยร ฮัร ปะกัต ยัน ตารฺ ดา ||๑๘||
ศโลก ม: ๓ || อาปเณ ปรี ตมั เม็ล รฮ่า อันตัร รัคคา อุร ต๋ าร || ซาล่าฮี โซ ปรัภ สดา สดา คุร แก เหต เปอาร ||
นานัก ยิส นะดัร กเร เต็ส เมล เลย ซาอี สุ ห่ากัณ นารฺ ||๑|| ม: ๓ || คุร เซวา เต ฮัร ปาอีแอ ยา โก นะดัร กเรย์ ||
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มาณัส เต เดวเต เป๋ ย ติอ๋ายอา นาม ฮเร || ห่อแม มาร มิลายอัน คุร แก สบัด ตเร || นานัก แซ่ ฮจั ยฺ สมายอัน ฮัร อาปณี
กริ ปา กเร ||๒|| ปอรี || ฮัร อาปณี ปะกัต กราย วเดอาอี เวคาลีอนั || อาปณี อาป กเร ปั รตีต อาเป เซว ก่าลีอนั ||
ฮัร ปักตา โน เดย์ อนันดฺ เท็ร กะรี บฮาลิอนั || ปาปี อา โน นา เดอี เท็ร แร่ ฮณั จุณ นรัก โก๋ ร จาลิอนั || ฮัร ปั กตา โน
เดย์ เปอาร กัร อังค์ นิสตาเรอัน ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || กุบุตถฺ ดูมณี กุดยั อา กะซาเอ็ณ ปั ร นินดา กัท จูห้ ์รี มุธี กโรถ
จันดาล || การี กั้ดดี เกอา ทีแอ ยานํ จาเร แบธีแอ นาล || สัจ ซันยัม กัรณี การานํ นาวัณ เนา ยเปฮี || นานัก อะแก
อูตมั เซอี เย ปาปานํ ปันดฺ นา เด้ฮี ||๑|| ม: ๑ || เกอา หันสฺ เกอา บกุลา ยา โก นะดัร กเรย์ || โย เต็ส ป่ าแว นานกา
กาโกห์ หันสฺ กเรย์ ||๒|| ปอรี || กีตา โลรี แอ กัม โซ ฮัร แป้ ห์ อาคีแอ || การัจ เดย์ สวาร สัตคุร สัจ ซาคีแอ || ซันตา
ซังค์ นิถาน อัมฤต จาคีแอ || แป๋ ปั่นยัน เมฮัรวาน ดาส กี ราคีแอ || นานัก ฮัร คุณ กาย อลัค ปรัภ ลาคีแอ ||๒o||
ศโลก ม: ๓ || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กา ซัภแซ เดย์ อถารฺ || นานัก คุรมุข เซวีแอ สดา สดา ดาตาร || ฮอ บัลฮารี เต็น
โก เย็น ติอ๋ายอา ฮัร นิรังการ || โอนา เก มุค สัด อุยะเล โอนา โน ซัภ ยกัต กเร นมัสการ ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร มิเลแอ
อุลที ไป๋ เนาว์ เน็ถ คัรเจโอ เคา || อะธาราห์ ซิ ถี่ ปิ แช ลกีอา พิรัน นิจยฺ กัร๋ วัสแซ นิจยฺ ทาย || อันฮัด ตุนี สัด วัจยฺเด
อุนมัน ฮัร เล็ว ลาย || นานัก ฮัร ปะกัต ตินา แก มัน วัสแซ ยิน มัสตัก ลิเคอา ตุ๋ร ปาย ||๒|| ปอรี || ฮอ ด่าดี ฮัร ปรัภ
คซัม กา ฮัร แก ดัร อายอา || ฮัร อันดัร สุ ณี ปูการ ด่าดี มุค ลายอา || ฮัร ปุเชอา ด่าดี สัด แก กิต อรัท ตูน ํ อายอา ||
เน็ต เดโวห์ ดาน ดัยอาล ปรัภ ฮัร นาม ติอ๋ายอา || ฮัร ดาแต ฮัร นาม ยปายอา นานัก แปนายอา ||๒๑||๑|| ซุถ
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ศิรีราก กะบีร ญีโอ กา || เอก สุ อาน แก กัร๋ กาวณา || ยันนะพี ยานัต สุ ตฺ บัดดา โหต แฮ อิตนา โก นา ยาแน เย เด็น
เด็น อวัถ กะทัต แฮ || โมรฺ โมรฺ กัร อถิก ลาด ตัร๋ เปคัต ฮี ยัมเรา หะแซ ||๑||
แอซา แตนํ ญัก ปะรัม ลายอา || แกเซ บูแฉ่ ยับ โม่เฮอา แฮ มายอา ||๑|| รเฮา || แก้ฮตั กะบีร โฉด บิเคอา รัส เอ็ต
ซังคัต เน่ห์โจ มัรณา || รมัยอา ยัปโปห์ ปราณี อนัต ยีวณั บาณี เอ็น เบ็ถ เป๋ าว์ ซากัร ตัรณา ||๒|| ยานํ เต็ส ป่ าแว ตา
ลาแก เป๋ า || ปะรัม ปุหล่าวา วิโจห์ ยาย || อุปแย แซ่ฮจั ยฺ กิอาน มัต ยาแก || คุร ประสาด อันตัร เล็ว ลาแก ||๓|| เอ็ต
ซังคัต น่าฮี มัรณา || หุกมั ปะชาณ ตา คัสแม มิลณา ||๑|| รเฮา ดูยา || ศิรีราก ตริ โลจัน กา || มายอา โม่ห์ มัน
อากัลรา ปราณี ยรา มรัณ ป๋ อ วิซรั เกยอา || กุทาํ บฺ เดค บิกแซ่ห์ กัมลา เย็ว ปั ร กัร๋ โย่แฮ กะปัท นรา ||๑|| ดูรา
อายโอเฮ ยแมห์ ตณา || เต็น อากัลแร แม แร่ ฮณั นา ยาย || โกอี โกอี ซายัณ อาย กะแฮ || เม็ล เมเร บีธลา แล บ้าห์รี
วลาย || เม็ล เมเร รมัยอา แม เล่ห์ ฉะดาย ||๑|| รเฮา || อเน็ก อเน็ก โปคค์ ราจยฺ บิสเร ปราณี ซันซาร ซากัร แป อมัร
เป่ ยอา || มายอา มูธา เจตัส น่าฮี ยนัม กวายโอ อาลฺ ซีอา ||๒|| บิคมั โก๋ ร ปันทฺ จาลณา ปราณี เราว์ ซัส แต้ห์ นา
ประเวซัง || มายอา โม่ห์ ตับ บิซรั เกยอา ยานํ ตะยีอฺเล ซันซารัง ||๓|| อาจยฺ เมแร มัน ประกัท เป่ ยอา แฮ เปคีอะเล
ตะรัม ราโอ || แต้ห์ กัร ดัล กะรัน มฮ่าบลี เต็น อากัลแร แม แร่ ฮณั นา ยาย ||๔|| เย โก มูนํ อุปเดส กรัต แฮ ตา วัณ
ตริ ณ รัตรา นารายณา || แอ ญี ตูนํ อาเป ซัภ กิช ยาณดา บะดัต ตริ โลจัน รามัยอา ||๕||๒|| ศิรีราก ปะกัต กะบีร
ญีโอ กา || อะจรัจยฺ เอก สุ โนห์ เร ปั นดีอา อับ กิช แก้ฮนั นา ยาอี || ซุรฺ นัร กัณ กันถรับ เย็น โม่เฮ ตริ ภวัณ เมคุลี
ลาอี ||๑|| รายา ราม อันฮัด กิงคุรี บาแย || ยา กี ดิสทฺ นาด เล็ว ลาแก ||๑|| รเฮา || ป่ าธี กะกัน ซิงเงอา อัร จุงเงอา กนัก
กลัส เอ็ก ปายอา || เต็ส แม่ห์ ต๋ าร โจแอ อัต นิรมัล รัส แม่ห์ รสัน จุอายอา ||๒|| เอก โย บาต อนูป บนี แฮ ปวัน
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เปอาลา ซาเยอา || ตีน ปะหวัน แม่ห์ เอโก โยกี กโฮ่ กวัน แฮ รายา ||๓|| แอเซ กิอาน ปรักเทอา ปุรโคตัม กโฮ่ กะบีร
รังค์ ราตา || ออร ดุนี ซัภ ปะรัม ปุหล่านี มัน ราม ระส่ าเอ็น มาตา ||๔||๓||
ศิรีราก บาณี ปะกัต เบณี ญีโอ กี || แป้ ห์เรอา แก กัร๋ กาวณา || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เร นัร กรัภ กุนดัล ยับ อาชัต อุรัตถฺ ติอ๋าน เล็ว ลากา || มิรตัก เป็ นดฺ ปัด มัด นา แอ้ห์เน็ส เอก อเกอาน โซ นากา ||
เต เด็น ซัมมัล กัสทฺ มฮ่า ดุค อับ จิต อถิก ปซาเรอา || กรัภ โฉด มริ ต มันดัล อายอา ตอ นัรฮัร มโน่ห์ บิซาเรอา ||๑||
เพ็ร ปัชตาแว่ห์กา มูเรอา ตูนํ กวัน กุมตั ปะหรํา ลากา || เจต ราม น่าฮี ยัม ปุร ยาเฮกา ยัน บิจแร อันราถ่า ||๑|| รเฮา ||
บาล บิโนด จินดฺ รัส ลากา คิน คิน โม่ห์ เบอาแป || รัส เม็ส เมตถฺ อัมฤต บิค จาคี ตอ ปั นจฺ ประกัท ซันตาแป || ยัป
ตัป ซันยัม โฉด สุ กริ ต มัต ราม นาม นา อราเถ่อา || *อุชเลอา กาม กาล มัต ลากี ตอ อาน สะกัต กัล บานํเถ่อา
||๒|| ตรุ ณ เตจยฺ ปั ร ตเรอ์ มุค โย่แฮ ซัร อัปซัร นา ปะชาเณอา || อุนมัต กาม มฮ่า บิค ปู่ แล ปาป ปุน นา ปะชาเนอา ||
สุ ต ซัมปัต เดค เอ้ห์ มัน กัรเบอา ราม ริ แด เต โคยอา || อวัร มรัต มายอา มัน โตเล ตอ ปั ก มุค ยนัม วิโกยอา ||๓||
ปุนดัร เกศ กุซมั เต ต่อเล สปัต ปาตาล กี บาณี || โลจัน สระแมห์ บุตถฺ บัล นาธี ตา กาม ปวัส มาถ่าณี || ตา เต
บิแค ไป๋ มัต ปาวัส กายอา กมัล กุมลาณา || เอากัต บาณ โฉด มริ ต มันดัล ตอ ปาแช ปัชตาณา ||๔|| นิกทุ ี เด้ห์ เดค
ตุ๋น อุปแย มาน กะรัต นฮี บูแฉ่ || ลาลัจ กแร ยีวนั ปั ด การัน โลจัน กะชู นา ซู่แฉ่ || ทากา เตจยฺ อุเดอา มัน ปั งคี กัร๋
อานํกนั นา สุ คาอี || เบณี กะแฮ สุ โนห์ เร ปั กแตห์ มรัน มุกตั เก็น ปาอี ||๕|| ศิรีราก || โต้ฮี โม่ฮี โม่ฮี โต้ฮี อันตัร
แกซา || กนัก กะเท็ก ยัล ตรังค์ แยซา ||๑|| โย แป ฮัม นา ปาป กรันตา อะเฮ อนันตา || ปะติต ปาวัน นาม แกเซ
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ฮุนตา ||๑|| รเฮา || ตุมห์ โย นาเอ็ก อาโชห์ อันตัรยามี || ปรัภ เต ยัน ยานีแย ยัน เต สุ อามี ||๒|| สะรี ร อาราแถ่ โม โก
บีจาร เดฮู || รวิดาส ซัม ดัล ซัมหย่าแว โกอู ||๓||
ราก มาจฉฺ จอปะเด
กัร๋ ๑ แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร นาม แม ฮัร มัน ป่ ายอา || วัดป่ ากี ฮัร นาม ติอ๋ายอา || คุร ปูแร ฮัร นาม เซ็ถ ปาอี โก วิระลา คุรมัต จัลแล
ญีโอ ||๑|| แม ฮัร ฮัร ครัจ เลยอา บัน ปัลแล || เมรา ปราณ สคาอี สดา นาล จัลแล || คุร ปูแร ฮัร นาม ดิรายอา ฮัร
เน่ห์จลั ฮัร ตัน๋ ปัลแล ญีโอ ||๒|| ฮัร ฮัร สะยัณ เมรา ปรี ตมั รายอา || โกอี อาณ มิลาแว เมเร ปราณ ยีวายอา || ฮอ
แร่ ห์ นา สะกา เบ็น เดเค ปรี ตมา แม นีร วเฮ่ แว่ห์ จัลแล ญีโอ ||๓|| สัตคุร มิตรึ เมรา บาล สคาอี || ฮอ แร่ ห์ นา
สะกา เบ็น เดเค เมรี มาอี || ฮัร ญีโอ กริ ปา กแร่ ห์ คุร เมโล่ห์ ยัน นานัก ฮัร ตัน๋ ปั ลแล ญีโอ ||๔||๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔
|| มะถู่ซูดนั เมเร มัน ตัน ปรานา || ฮอ ฮัร เบ็น ดูยา อวัรฺ นา ยานา || โกอี สะยัณ ซันตฺ มิแล วัดป่ ากี แม ฮัร ปรัภ
เปอารา ดะแซ ญีโอ ||๑|| ฮอ มัน ตัน โคยี ป๋ าลฺ ปาไหล || เก็ว เปอารา ปรี ตมั มิแล เมรี มาอี || เม็ล สัตซังคัต โคจยฺ
ดะซาอี เว็จ ซังคัต ฮัร ปรัภ วัสแซ ญีโอ ||๒|| เมรา เปอารา ปรี ตมั สัตคุร รัควาลา || ฮัม บาริ ก ดีน กแร่ ห์ ปรัตปาลา ||
เมรา มาต ปิ ตา คุร สัตคุร ปูรา คุร ยัล เม็ล กมัล วิกแซ ญีโอ ||๓|| แม เบ็น คุร เดเค นีด นา อาแว || เมเร มัน ตัน
เวดัน คุร บิรโฮห์ ลกาแว || ฮัร ฮัร ดัยอา กแร่ ห์ คุร เมโล่ห์ ยัน นานัก คุร เม็ล แร่ ห์แซ ญีโอ ||๔||๒||
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร คุณ ปรี แอ ฮัร คุณ คุณีแอ || ฮัร ฮัร นาม กะทา เน็ต สุ ณีแอ || เม็ล สัตซังคัต ฮัร คุณ กาเอ ญัก
ป่ อยัล ดุตรั ตรี แอ ญีโอ ||๑|| เอา ซะคี ฮัร เมล กเร่ ฮา || เมเร ปรี ตมั กา แม เดย์ สเน่ฮา || เมรา มิตรึ สคา โซ ปรี ตมั
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ป่ าอี แม ดะเซ ฮัร นัรหะรี แอ ญีโอ ||๒|| เมรี เบดัน ฮัร คุร ปูรา ยาแณ || ฮอ แร่ ห์ นา สะกา เบ็น นาม วคาเณ || แม
ออคัถ มันตรึ ดีแย คุร ปูแร แม ฮัร ฮัร นาม อุถรี แอ ญีโอ ||๓|| ฮัม จาตริ ก ดีน สัตคุร ซัรณาอี || ฮัร ฮัร นาม บูนดฺ มุค
ปาอี || ฮัร ยัลนิตถฺ ฮัม ยัล เก มีเน ยัน นานัก ยัล เบ็น มรี แอ ญีโอ ||๔||๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ยัน ซันตฺ มิโลห์
เมเร ป่ าอี || เมรา ฮัร ปรัภ ดะโซห์ แม ปุค ลกาอี || เมรี ซัรถ่า ปูร ญักยีวนั ดาเต เม็ล ฮัร ดัรซัน มัน ปี่ แย ญีโอ ||๑||
เม็ล สัตซังค์ โบลี ฮัร บาณี || ฮัร ฮัร กะทา เมแร มัน ป่ าณี || ฮัร ฮัร อัมฤต ฮัร มัน ป่ าแว เม็ล สัตคุร อัมฤต ปี แย ญีโอ
||๒|| วัดป่ ากี ฮัร ซังคัต ปาแวห์ || ปากฮีน ปะหรํา โจทา คาแวห์ || เบ็น ป่ ากา สัตซังค์ นา ลัภแบ เบ็น ซังคัต แมลฺ
ปะรี แย ญีโอ ||๓|| แม อาย มิโลห์ ญักยีวนั เปอาเร || ฮัร ฮัร นาม ดัยอา มัน ต่าเร || คุรมัต นาม มีธา มัน ป่ ายอา ยัน
นานัก นาม มัน ปี่ แย ญีโอ ||๔||๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร คุร กิอาน ฮัร รัส ฮัร ปายอา || มัน ฮัร รังค์ ราตา ฮัร รัส
ปี อายอา || ฮัร ฮัร นาม มุค ฮัร ฮัร โบลี มัน ฮัร รัส ทุล ทุล ปอดา ญีโอ ||๑|| อาโว่ห์ ซันตฺ แม กัล เมลาอีแอ || เมเร
ปรี ตมั กี แม กะทา สุ ณาอีแอ || ฮัร เก ซันตฺ มิโลห์ มัน เดวา โย คุรบาณี มุค จอดา ญีโอ ||๒|| วัดป่ ากี ฮัร ซันตฺ
มิลายอา || คุร ปูแร ฮัร รัส มุค ปายอา || ปากฮีน สัตคุร นฮี ปายอา มันมุค กรัภ ยูนี เน็ต ปอดา ญีโอ ||๓|| อาป
ดัยอาล ดัยอา ปรัภ ต่ารี || มัล ห่อแม บิเคอา ซัภ นิวารี || นานัก หัท ปะทัณ เว็จ กานํยอา ฮัร แลนํเด คุรมุข ซอดา
ญีโอ ||๔||๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮอ คุณ โควินดฺ ฮัร นาม ติอ๋าอี || เม็ล ซังคัต มัน นาม วซาอี || ฮัร ปรัภ อะกัม
อะโกจัร สุ อามี เม็ล สัตคุร ฮัร รัส กีแจ ญีโอ ||๑||
ตัน๋ ตัน๋ ฮัร ยัน เย็น ฮัร ปรัภ ยาตา || ยาย ปุชา ยัน ฮัร กี บาตา || ปาว มโลวา มัล มัล โต่วา เม็ล ฮัร ยัน ฮัร รัส ปี แจ
ญีโอ ||๒|| สัตคุร ดาแต นาม ดิรายอา || วัดป่ ากี คุร ดัรซัน ปายอา || อัมฤต รัส สัจ อัมฤต โบลี คุร ปูแร อัมฤต ลีแจ
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ญีโอ ||๓|| ฮัร สัตซังคัต สัต ปุรัค มิลาอีแอ || เม็ล สัตซังคัต ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ || นานัก ฮัร กะทา สุ ณี มุค โบลี คุรมัต
ฮัร นาม ปรี แจ ญีโอ ||๔||๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || อาโว่ห์ แป่ เณ ตุซี มิโลห์ เปอารี อา || โย เมรา ปรี ตมั ดะเซ เต็ส แก
ฮอ วารี อา || เม็ล สัตซังคัต ลถ่า ฮัร สะยัณ ฮอ สัตคุร วิโทห์ กุไหมอา ญีโอ ||๑|| แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ แต้ห์ สุ อามี ||
ตู กัท กัท รเวอา อันตัรยามี || คุร ปูแร ฮัร นาล ดิคาเลอา ฮอ สัตคุร วิโทห์ สัด วาเรอา ญีโอ ||๒|| เอโก ปวัณ มาที
ซัภ เอกา ซัภ เอกา โยต สบาอีอา || ซัภ อิกา โยต วัรแต ปิ๋ น ปิ๋ น นา รัลลีอ์ กิแซ ดี รลาอีอา || คุร ปั รซาดี เอ็ก นัดรี
อายอา ฮอ สัตคุร วิโทห์ วตายอา ญีโอ ||๓|| ยัน นานัก โบแล อัมฤต บาณี || คุรซิกคานํ แก มัน เปอารี ป่ าณี ||
อุปเดส กเร คุร สัตคุร ปูรา คุร สัตคุร ปัรอุปการี อา ญีโอ ||๔||๗|| สัต จอปะเด แม่ห์เล จอเท เก || มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕
จอปะเด กัร๋ ๑ ||
เมรา มัน โลแจ คุร ดัรซัน ตาอี || บิลปั กเร จาตริ ก กี นิอาอี || ตริ คา นา อุตแร ซานํตฺ นา อาแว เบ็น ดัรซัน ซันตฺ
เปอาเร ญีโอ ||๑|| ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ ล กุไหม คุร ดัรซัน ซันตฺ เปอาเร ญีโอ ||๑|| รเฮา || เตรา มุค สุ ห่าวา ญีโอ แซ่ฮจั ยฺ
ตุ๋น บาณี || เจ็ร โฮอา เดเค ซาเร็งปาณี || ตัน๋ โซ เดส ยะฮา ตูนํ วัสเซอา เมเร สะยัณ มีต มุราเร ญีโอ ||๒|| ฮอ โก่ลี
ฮอ โก๋ ล กุไหม คุร สะยัณ มีต มุราเร ญีโอ ||๑|| รเฮา || เอ็ก กะรี นา มิลเต ตา กัลยุก โห่ตา || ฮุณ กัด มิลีแอ ปริ แอ
ตุตถฺ ปักวันตา ||
โม่ห์ แรณ นา วิฮาแว นีด นา อาแว เบ็น เดเค คุร ดัรบาเร ญีโอ ||๓|| ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ ล กุไหม เต็ส สัจเจ คุร
ดัรบาเร ญีโอ ||๑|| รเฮา || ปาก โฮอา คุร ซันตฺ มิลายอา || ปรัภ อบินาซี กัร๋ แม่ห์ ปายอา || เซว กรี ปั ล จะซา นา
วิชุรา ยัน นานัก ดาส ตุมาเร ญีโอ ||๔|| ฮอ โก่ลี ญีโอ โก๋ ล กุไหม ยัน นานัก ดาส ตุมาเร ญีโอ || รเฮา ||๑||๘|| ราก
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มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซา รุ ต สุ ห่าวี เย็ต ตุตถฺ สมาลี || โซ กัม สุ เฮลา โย เตรี ก่าลี || โซ ริ ดา สุ เฮลา เย็ต ริ แด ตูน ํ วุธา
ซัภนา เก ดาตารา ญีโอ ||๑|| ตูน ํ ซ่าฉ่ า ซาฮิบ บาป ฮมารา || นอ เน็ถ เตแร อคุท ปั นด่ารา || ยิส ตูน ํ เด้ห์ โซ ตริ ปัต
อะข่าแว โซอี ปะกัต ตุมารา ญีโอ ||๒|| ซัภ โก อาแซ เตรี แบธา || กัท กัท อันตัร ตูนแํ ฮ วุธา || ซัภเภ ซ่าฉี่ วาล
สดาเอ็น ตูนํ กิแซ นา ดิแซห์ บ้าห์รา ญีโอ ||๓|| ตูนํ อาเป คุรมุข มุกตั กราเอห์ || ตูน ํ อาเป มันมุค ยนัม
ปะหว่าเอห์ || นานัก ดาส เตแร บัลฮาแร ซัภ เตรา เคลฺ ดะซ่าห์รา ญีโอ ||๔||๒||๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || อันฮัด วาแย
แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลา || สบัด อนันดฺ กเร สัด เกลา || แซ่ฮจั ยฺ กุพา แม่ห์ ตารี ลาอี อาซัณ อูจ สวาเรอา
ญีโอ ||๑||
เพ็ร เก๋ ร อัปเน กแร่ ห์ แม่ห์ อายอา || โย โลรี ดา โซอี ปายอา || ตริ ปัต อะขาย รเฮอา แฮ ซันโตห์ คุร อันป๋ อ ปุรัค
ดิคาเรอา ญีโอ ||๒|| อาเป รายัน อาเป โลกา || อาป นิรบาณี อาเป โป่ กา || อาเป ตะคัต บแฮ สัจ นิอาอี ซัภ จูกี
กูก ปุกาเรอา ญีโอ ||๓|| เย่ฮา ดิธา แม เต้โฮ กะเฮอา || เต็ส รัส อายอา เย็น เปด ลเฮอา || โยตี โยต มิลี ซุค ปายอา ยัน
นานัก เอ็ก ปซาเรอา ญีโอ ||๔||๓||๑o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || เย็ต กัร๋ เป็ ร โซหาก บณายอา || เต็ต กัร๋ ซะคีเอ มังคัล
กายอา || อนัด บิโนด ติแต กัร๋ โซ่แฮ โซ ตัน๋ กันตฺ สิ การี ญีโอ ||๑|| ซา คุณวันตี ซา วัดป่ ากัณ || ปุตรึ วนั ตี ซี ลวันตฺ
โซห่ากัณ || รู ปวันตฺ ซา ซุฆรั บิจคัณ โย ตัน๋ กันตฺ เปอารี ญีโอ ||๒|| อจารวันตฺ ซาอี ปั รถ่าเน || ซัภ ซิ งการ บเณ เต็ส
กิอาเน || ซา กุลวันตี ซา ซัภราอี โย เป็ ร แก รังค์ สวารี ญีโอ ||๓|| แม่ห์มา เต็ส กี แก้ฮณั นา ยาเอ || โย เป็ ร เมล ลอี
อังค์ ลาเอ ||
เท็ร สุ หาก วัร อกัม อะโกจัร ยัน นานัก เปรม ซาถ่ารี ญีโอ ||๔||๔||๑๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || โคยัต โคยัต ดัรซัน จ้าเฮ
|| ปาต ปาต บัน บัน เอาก้าเฮ || นิรกุณ ซัรคุณ ฮัร ฮัร เมรา โกอี แฮ ญีโอ อาณ มิลาแว ญีโอ ||๑|| คัท ซาสตึ บิจรัต
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มุค กิอานา || ปูญา ติลกั ตีรัท อิสนานา || นิวลี กะรัม อาซัน จอราซี ห์ เอ็น แม่ห์ ซานํตฺ นา อาแว ญีโอ ||๒|| อเน็ก
บะรัค กีเอ ยัป ตาปา || กะวัน กีอา ตัร่ ตี ปั รหม่าตา || เอ็ก คิน ฮิรแด ซานํตฺ นา อาแว โยกี บฮุร บฮุร อุธ ต่าแว ญีโอ
||๓|| กัร กิรปา โม่ห์ ซ่าถ มิลายอา || มัน ตัน ซี ตลั ตี่รัจยฺ ปายอา || ปรัภ อบินาซี บะเซอา กัท ปี่ ตัร ฮัร มังคัล นานัก
กาแว ญีโอ ||๔||๕||๑๒|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ อัปรําปัร เดวา || อะกัม อะโกจัร อลัค อเป่ วา || ดีน ดัยอาล
โคปาล โคบินดา ฮัร ติอ่าโวห์ คุรมุข กาตี ญีโอ ||๑|| คุรมุข มะถู่ซูดนั นิสตาเร || คุรมุข ซังกี กริ ษนั มุราเร || ดัยอาล
ดะโมดัร คุรมุข ปาอีแอ โห่รัต กิแต นา ป่ าตี ญีโอ ||๒|| นิรฮารี เกเซาว์ นิรแวรา || โกท ยนา ยา เก ปูแญห์ แปรา ||
คุรมุข ฮิรแด ยา แก ฮัร ฮัร โซอี ปะกัต อิกาตี ญีโอ ||๓|| อโม่ฆ ดัรซัน เบอันตฺ อปารา || วัด ซัมรัท สดา ดาตารา ||
คุรมุข นาม ยัปปี แอ เต็ต ตรี แอ กัต นานัก วิระลี ยาตี ญีโอ ||๔||๖||๑๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || กะเฮอา กัรณา ดิตา แลณา
|| กะรี บา อนาทา เตรา มาณา || ซัภ กิช ตูนแํ ฮ ตูนแํ ฮ เมเร เปอาเร เตรี กุดรัต โก บัล ยาอี ญีโอ ||๑|| ป่ าแณ อุฉรั่
ป่ าแณ ร่ าฮา || ป่ าแณ ฮัร คุณ คุรมุข กาว่าฮา || ป่ าแณ ปะรัม ปะแว บโฮ่ ยูนี ซัภ กิช ติแซ รยาอี ญีโอ ||๒|| นา โก
มูรัค นา โก เซอาณา || วัรแต ซัภ กิช เตรา ป่ าณา || อะกัม อะโกจัร เบอันตฺ อท่าฮา เตรี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ญีโอ
||๓|| คาก ซันตัน กี เดโฮ เปอาเร || อาย ปัยอา ฮัร เตแร ดุอาแร || ดัรซัน เปคัต มัน อาข่าแว นานัก มิลณั สุ ผา่ อี
ญีโอ ||๔||๗||๑๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ดุค ตะเด ยา วิซรั ยาแว || ปุค เวอาแป บโฮ่ เบ็ถ ต่าแว || ซิ มรัต นาม สดา
สุ เฮลา ยิส เดแว ดีน ดัยอาลา ญีโอ ||๑|| สัตคุร เมรา วัด ซัมรฺ ทา ||
ยีเอ สมาลี ตา ซัภ ดุค ลทา || จินตา โรค กอี ฮอ ปี รา อาป กเร ปรัตปาลา ญีโอ ||๒|| บาริ ก วานํกี ฮอ ซัภ กิช มังกา ||
เดเด โตท น่าฮี ปรัภ รังกา || แปรี แป แป บฮุต มนาอี ดีน ดัยอาล โคปาล ญีโอ ||๓|| ฮอ บัลฮารี สัตคุร ปูเร || เย็น
98

บันถัน่ กาเท สักเล เมเร || ฮิรแด นาม เด นิรมัล กีเอ นานัก รังค์ ระส่ าลา ญีโอ ||๔||๘||๑๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ลาล
โคปาล ดัยอาล รังกีเล || แก้ฮรั กัมภีร เบอันตฺ โควินเด || อูจ อท่าห์ เบอันตฺ สุ อามี ซิ มมัร ซิ มมัร ฮอ ยีวานํ ญีโอ ||๑||
ดุค ปั่นยัน นิถาน อโมเล || นิรภอ นิรแวร อท่าห์ อโตเล || อกาล มูรัต อยูนี ซัมภอ มัน ซิ มรัต ธันฎา ทีวานํ ญีโอ
||๒|| สดา ซังกี ฮัร รังค์ โคปาล || อูจ นีจ กเร ปรัตปาลา || นาม ระส่ าเอ็ณ มัน ตริ ปตาเอ็ณ คุรมุข อัมฤต ปี วานํ ญีโอ
||๓|| ดุค ซุค เปอาเร ตุตถฺ ติอ๋าอี || เอ้ห์ สุ มตั คุรู เต ปาอี || นานัก กี ตัร๋ ตูนแํ ฮ ธากุร ฮัร รังค์ ปารฺ ปรี วานํ ญีโอ
||๔||๙||๑๖ || มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ โซ เวลา เย็ต แม สัตคุร มิเลอา || สพัล ดัรซัน เนตรึ เปคัต ตเรอา || ตัน๋ มูรัต
จะเซ ปัล กะรี อา ตัน๋ โซ โอย ซันโญกา ญีโอ ||๑|| อุดมั กะรัต มัน นิรมัล โฮอา || ฮัร มารัก จลัต ปะหรํา สักลา
โคยอา || นาม นิถาน สัตคุรู สุ ณายอา เม็ท เกย สักเล โรคา ญีโอ ||๒|| อันตัร บ้าฮัร เตรี บาณี || ตุตถฺ อาป กะที แต
อาป วคาณี || คุร กะเฮอา ซัภ เอโก เอโก อวัรฺ นา โกอี โฮยกา ญีโอ ||๓|| อัมฤต รัส ฮัร คุร เต ปี อา || ฮัร แปนัณ นาม
โป่ ยัน ทีอา || นาม รังค์ นาม โจจยฺ ตะมาเซ เนา นานัก กีเน โป่ กา ญีโอ ||๔||๑o||๑๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || สกัล
ซันตัน แป้ ห์ วัสตฺ เอ็ก มานํโก || กะโร เบนันตี มาน เตอาโก || วาร วาร ยาอี ลัค วรี อา เดโฮ ซันตัน กี ตู่รา ญีโอ ||๑||
ตุม ดาเต ตุม ปุรัค บิถ่าเต || ตุม ซัมรัท สดา ซุคดาเต || ซัภ โก ตุม ฮี เต วัรซาแว ออซัร กแร่ ห์ ฮมารา ปูรา ญีโอ ||๒||
ดัรซัน เตแร ปะหวัน ปุนีตา || อาตัม กัร บิคมั ตินา ฮี ยีตา || ตุม ดาเต ตุม ปุรัค บิถ่าเต ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา ซูรา ญีโอ
||๓||
เรน ซันตัน กี เมแร มุค ลากี || ดุระมัต บินซี กุบุตถฺ อป่ ากี || สัจ กัร๋ แบส รเฮ่ คุณ กาเอ นานัก บินเซ กูรา ญีโอ
||๔||๑๑||๑๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || วิซรั น่าฮี เอวัด ดาเต || กัร กิรปา ปักตัน ซังค์ ราเต || ดินสั แรณ เย็ว ตุตถฺ ติอ๋าอี
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เอ้ห์ ดาน โม่ห์ กัรณา ญีโอ ||๑|| มาที อันถี่ สุ รัต สมาอี || ซัภ กิช ดีอา ปะลีอา ยาอี || อนัด บิโนด โจจยฺ ตะมาเซ
ตุตถฺ ป่ าแว โซ โห่ ณา ญีโอ ||๒|| ยิส ดา ดิตา ซัภ กิช แลณา || ฉะตีห์ อัมฤต โป่ ยัน คาณา || เซจยฺ สุ คาลี ซี ตลั
เปาว์ณา แซ่ฮจั ยฺ เกลฺ รังค์ กัรณา ญีโอ ||๓|| ซา บุตถฺ ดีแย เย็ต วิสแร่ ห์ น่าฮี || ซา มัต ดีแย เย็ต ตุตถฺ ติอ๋าอี || ซาส
ซาส เตเร คุณ กาวา โอท นานัก คุร จัรณา ญีโอ ||๔||๑๒||๑๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซิพตั ซาล่าฮัณ เตรา หุกมั รยาอี ||
โซ กิอาน คิอ๋าน โย ตุตถฺ ป่ าอี || โซอี ยัป โย ปรัภ ญีโอ ป่ าแว ป่ าแณ ปูร กิอานา ญีโอ ||๑|| อัมฤต นาม เตรา โซอี
กาแว || โย ซาฮิบ เตแร มัน ป่ าแว || ตูนํ ซันตัน กา ซันตฺ ตุมาเร ซันตฺ ซาฮิบ มัน มานา ญีโอ ||๒|| ตูน ํ ซันตัน กี
กแร่ ห์ ปรัตปาลา || ซันตฺ เคแล่ห์ ตุม ซังค์ โคปาล || อัปเน ซันตฺ ตุตถฺ คเร เปอาเร ตู ซันตัน เก ปรานา ญีโอ ||๓||
อุน ซันตัน แก เมรา มัน กุรบาเน || ยิน ตูนํ ยาตา โย ตุตถฺ มัน ป่ าเน || เต็น แก ซังค์ สดา ซุค ปายอา ฮัร รัส นานัก
ตริ ปัต อะข่านา ญีโอ ||๔||๑๓||๒o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ ยัลนิตถฺ ฮัม มีน ตุมาเร || เตรา นาม บูนดฺ ฮัม จาตริ ก
ติคฮาเร || ตุมรี อาส เปอาซา ตุมรี ตุม ฮี ซังค์ มัน ลีนา ญีโอ ||๑|| เย็ว บาริ ก ปี คีร อะข่าแว || เย็ว นิรถัน ตัน๋ เดค ซุค
ปาแว || ตริ คาวันตฺ ยัล ปี วัต ธันฎา เต็ว ฮัร ซังค์ เอ้ห์ มัน ปี่ นา ญีโอ ||๒|| เย็ว อันเถ่อาเเร ดีปัก ปั รกาซา || ปั่ รตา
จิตวัต ปูรัน อาซา || เม็ล ปรี ตมั เย็ว โหต อนันดา เต็ว ฮัร รังค์ มัน รังกีนา ญีโอ ||๓|| ซันตัน โม โก ฮัร มารัก ปายอา
|| ซ่าถ กริ ปาล ฮัร ซังค์ กิฉายอา || ฮัร ฮัมรา ฮัม ฮัร เก ดาเซ นานัก สบัด คุรู สัจ ดีนา ญีโอ ||๔||๑๔||๒๑|| มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๕ || อัมฤต นาม สดา นิรมะลีอา || ซุคดาอี ดูค บิดารันหะรี อา || อวัร ซาด จัค สักเล เดเค มัน ฮัร รัส ซัภ เต
มีธา ญีโอ ||๑||
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โย โย ปี แว โซ ตริ ปตาแว || อมัร โฮแว โย นาม รัส ปาแว || นาม นิถาน ติแซห์ ปราปัต ยิส สบัด คุรู มัน วูธา ญีโอ
||๒|| เย็น ฮัร รัส ปายอา โซ ตริ ปัต อะข่านา || เย็น ฮัร ซาด ปายอา โซ น่าเฮ ดุลานา || ติแซห์ ปราปั ต ฮัร ฮัร นามา
ยิส มัสตัก ป่ ากีธา ญีโอ ||๓|| ฮัร อิกสั หัท อายอา วัรซาเณ บโฮเตเร || เต็ส ลัก มุกตั เป๋ ย กะเณเร || นาม นิถ่านา
คุรมุข ปาอีแอ กโฮ่ นานัก วิระลี ดีธา ญีโอ ||๔||๑๕||๒๒|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || เน็ถ เซ็ถ เร็ถ ฮัร ฮัร ฮัร เมแร || ยนัม
ปะดารัท แก้ฮรั กัมภีแร || ลาค โกท คุซีอา รังค์ ราแว โย คุร ลากา ปาอี ญีโอ ||๑|| ดัรซัน เปคัต เป๋ ย ปุนีตา || สกัล
อุถ่าเร ป่ าอี มีตา || อะกัม อะโกจัร สุ อามี อัปนา คุร กิรปา เต สัจ ติอ๋าอี ญีโอ ||๒|| ยา โก โคแยห์ สรับ อุปาเอ ||
วัดป่ ากี ดัรซัน โก วิระลา ปาเอ || อูจ อปารฺ อะโกจัร ทานา โอ้ห์ แม่ฮลั คุรู เดคาอี ญีโอ ||๓|| แก้ฮรั กัมภีร อัมฤต
นาม เตรา || มุกตั เป่ ยอา ยิส ริ แด วเซรา || คุร บันถัน่ เต็น เก สักเล กาเท ยัน นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาอี ญีโอ
||๔||๑๖||๒๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ กิรปา เต ฮัร ฮัร ติอ่าโว || ประภู ดัยอา เต มังคัล กาโว || อูธตั แบธัต โซวัต
ยากัต ฮัร ติอ๋าอีแอ สกัล อวัรดา ญีโอ ||๑|| นาม ออคัถ โม โก ซาถู่ ดีอา || เก็ลบิค กาเท นิรมัล ทีอา || อนัดฺ เป่ ยอา
นิกซี ซัภ ปี รา สกัล บินาเซ ดัรดา ญีโอ ||๒|| ยิส กา อังค์ กเร เมรา เปอารา || โซ มุกตา ซากัร ซันซารา || สัต กเร เย็น
คุรู ปะชาตา โซ กาเฮ โก ดัรดา ญีโอ ||๓|| ยับ เต ซาถู่ ซังคัต ปาเอ || คุร เป่ ทัต ฮอ กอี บลาเอ || ซาส ซาส ฮัร กาแว
นานัก สัตคุร ดาก ลีอา เมรา ปัรดา ญีโอ ||๔||๑๗||๒๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || โอต โปต เซวัก ซังค์ ราตา || ปรัภ
ปรัตปาเล เซวัก ซุคดาตา || ปาณี ปะคา ปี โซ เซวัก แก ธากุร ฮี กา อ้าฮัร ญีโอ ||๑|| กาท ซิลกั ปรัภ เซวา ลายอา ||
หุกมั ซาฮิบ กา เซวัก มัน ป่ ายอา || โซอี กมาแว โย ซาฮิบ ป่ าแว เซวัก อันตัร บ้าฮัร ม่าฮัร ญีโอ ||๒|| ตูนํ ดานา ธากุร
ซัภ เบ็ถ ยาแน่ห์ ||
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ธากุร เก เซวัก ฮัร รังค์ มาแณ่ห์ || โย กิช ธากุร กา โซ เซวัก กา เซวัก ธากุร ฮี ซังค์ ย่าฮัร ญีโอ ||๓|| อัปแน ธากุร โย
แปห์รายอา || บฮุร นา เลคา ปุช บุลายอา || เต็ส เซวัก แก นานัก กุรบาณี โซ แก้ฮรั กะภีรา กอฮัรฺ ญีโอ ||๔||๑๘||๒๕||
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซัภ กิช กัร๋ แม่ห์ บ้าฮัร น่าฮี || บ้าฮัร โทแล โซ ปะรัม ปุหล่าฮี || คุร ปั รซาดี ยินี อันตัร ปายอา
โซ อันตัร บ้าฮัร สุ เฮลา ญีโอ ||๑|| จิ๋ม จิ๋ม วัรแซ อัมฤต ต่ารา || มัน ปี แว ซุน สบัด บีจารา || อนัด บิโนด กเร เด็น
ราตี สดา สดา ฮัร เกลา ญีโอ ||๒|| ยนัม ยนัม กา วิชุเรอา มิเลอา || ซ่าถ กริ ปา เต ซูกา ฮเรอา || สุ มตั ปาเอ นาม
ติอ๋าเอ คุรมุข โฮเอ เมลา ญีโอ ||๓|| ยัล ตรังค์ เย็ว ยแลห์ สมายอา || เต็ว โยตี ซังค์ โยต มิลายอา || กโฮ่ นานัก
ปะหรํา กัทเท กิวารา บฮุร นา โฮอีแอ ยอลา ญีโอ ||๔||๑๙||๒๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || เต็ส กุรบาณี เย็น ตูนํ สุ เณอา ||
เต็ส บัลฮารี เย็น รัสนา ปะเณอา || วาร วาร ยาอี เต็ส วิโทห์ โย มัน ตัน ตุตถฺ อาราเถ่ ญีโอ ||๑|| เต็ส จรัณ ปะคาลี โย
เตแร มารัก จาแล || แนน นิฮาลี เต็ส ปุรัค ดัยอาแล || มัน เดวา เต็ส อัปเน ซายัน เย็น คุร เม็ล โซ ปรัภ ลาเถ่ ญีโอ
||๒|| เซ วัดป่ ากี เย็น ตุม ยาเณ || ซัภ แก มะเถ่ อะลิปตฺ นิรบาเณ || ซ่าถ แก ซังค์ อุน ป่ อยัล ตเรอา สกัล ดูต อุน
ซาเถ่ ญีโอ ||๓|| เต็น กี สรัณ ปะเรอา มัน เมรา || มาณ ตาณ ตัจยฺ โม่ห์ อันเถ่รา || นาม ดาน ดีแย นานัก โก เต็ส ปรัภ
อะกัม อก้าเถ่ ญีโอ ||๔||๒o||๒๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ เปด ซาค เตรี พูลี || ตูนํ ซูคมั โฮอา อัสทูลี || ตูนํ ยัลนิตถฺ
ตูนํ เพน บุทบุดา ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา ป่ าลีแอ ญีโอ ||๑|| ตูนํ ซูต มณี เอ ปี๋ ตูนแํ ฮ || ตูน ํ กันธี เมรฺ ศิร ตูนแํ ฮ || อาด มัตถฺ
อันตฺ ปรัภ โซอี อวัรฺ นา โกย ดิคาลีแอ ญีโอ ||๒|| ตูนํ นิรกุณ ซัรคุณ ซุคดาตา || ตูนํ นิรบาณ รซีอา รังค์ ราตา ||
อัปเณ กัรตับ อาเป ยาแณห์ อาเป ตุตถฺ สมาลีแอ ญีโอ ||๓|| ตูนํ ธากุร เซวัก พุน อาเป || ตูน ํ กุปัต ปั รกัท ปรัภ
อาเป || นานัก ดาส สดา คุณ กาแว เอ็ก โป่ รี นะดัร นิฮาลีแอ ญีโอ ||๔||๒๑||๒๘||
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มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || สพัล โซ บาณี เย็ต นาม วคาณี || คุร ปั รสาด กิแน วิระแล ยาณี || ตัน๋ โซ เวลา เย็ต ฮัร กาวัต
ซุนณา อาเอ เต ปัรวานา ญีโอ ||๑|| เซ เนตรึ ปั รวาณ ยินี ดัรซัน เปคา || เซ กัร ปะเล ยินี ฮัร ยัส เลคา || เซ จรัณ
สุ ห่าเว โย ฮัร มารัก จัลเล ฮอ บัล เต็น ซังค์ ปะชาณา ญีโอ ||๒|| ซุณ ซายัน เมเร มีต เปอาเร || ซ่าถซังค์ คิน ม่าเฮ
อุถ่าเร || เก็ลวิค กาท โฮอา มัน นิรมัล เม็ท เกย อาวัณ ยาณา ญีโอ ||๓|| โดย กัร โยร เอ็ก บิโน กรี แย || กัร กิรปา
ดุบดา ปะทัร ลีแย || นานัก โก ปรัภ เป๋ ย กริ ปาลา ปรัภ นานัก มัน ป่ าณา ญีโอ ||๔||๒๒||๒๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||
อัมฤต บาณี ฮัร ฮัร เตรี || ซุณ ซุณ โฮแว ปะรัม กัต เมรี || ยลัน บุฉี่ ซี ตลั โฮย มนูอา สัตคุร กา ดัรซัน ปาเอ
ญีโอ ||๑|| ซูค เป่ ยอา ดุค ดูรฺ ปรานา || ซันตฺ รสัน ฮัร นาม วคานา || ยัล ทัล นีร ปะเร ซัร ซุภรั บิรทา โกย นา ยาเอ
ญีโอ ||๒|| ดัยอา ต่ารี เต็น ศิรยันฮาเร || ญีอ์ ยันตฺ สักเล ปรัตปาเร || เมฮัรวาน กิรปาล ดัยอาลา สักเล ตริ ปัต อะข่าเอ
ญีโอ ||๓|| วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ กีโตน ฮเรอา || กรัณฮาร คิน ปี่ ตัร กเรอา || คุรมุข นานัก ติแซ อราเถ่ มัน กี อาส ปุยาเอ
ญีโอ ||๔||๒๓||๓o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ เมรา ปิ ตา ตูนแํ ฮ เมรา มาตา || ตูนํ เมรา บันถัป ตูน ํ เมรา ปร่ าตา || ตูน ํ
เมรา ราคา ซัภนี ทาอี ตา ป๋ อ เก้ฮา การา ญีโอ ||๑|| ตุมรี กริ ปา เต ตุตถฺ ปะชาณา || ตูนํ เมรี โอท ตูนแํ ฮ เมรา มาณา ||
ตุจฉฺ เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกอี ซัภ เตรา เคลฺ อคารา ญีโอ ||๒|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตุตถฺ อุปาเอ || เย็ต เย็ต ป่ าณา เต็ต เต็ต
ลาเอ || ซัภ กิช กีตา เตรา โฮแว น่าฮี กิช อซารา ญีโอ ||๓|| นาม ติอ๋าย มฮ่า ซุค ปายอา || ฮัร คุณ กาย เมรา มัน
ซีตลายอา || คุร ปูแร วยี วาถ่าอี นานัก ยิตา บิคารา ญีโอ ||๔||๒๔||๓๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ปราณ ปรัภ มแน่ห์
อถ่ารา || ปะกัต ยีแวห์ คุณ กาย อปารา || คุณ นิถาน อัมฤต ฮัร นามา ฮัร ติอ๋าย ติอ๋าย ซุค ปายอา ญีโอ ||๑|| มันซา
ต๋ าร โย กัร๋ เต อาแว || ซ่าถซังค์ ยนัม มรัณ มิทาแว || อาส มโนรัท ปูรัน โฮแว เป่ ทัต คุร ดัรซายอา ญีโอ ||๒||
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อะกัม อะโกจัร กิช เม็ต นฮี ยานี || ซาเถ็ก เซ็ถ ติอ่าแว่ห์ กิอานี || คุดี มิที จูกา โป่ ลาวา คุร มัน ฮี แม่ห์ ปรักทายอา
ญีโอ ||๓|| อนัด มังคัล กเลอาณ นิถ่านา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ ฮัร นาม วคานา || โฮย กริ ปาล สุ อามี อัปนา เนา นานัก กัร๋
แม่ห์ อายอา ญีโอ ||๔||๒๕||๓๒|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซุณ ซุณ ยีวา โซย ตุมารี || ตูนํ ปรี ตมั ธากุร อัต ป่ ารี ||
ตุมเร กัรตับ ตุม ฮี ยาโณห์ ตุมรี โอท โคปาลา ญีโอ ||๑|| คุณ กาวัต มัน ฮเรอา โฮแว || กะทา สุ ณตั มัล สักลี โคแว ||
เป่ ทัต ซังค์ ซ่าถ ซันตัน แก สดา ยัปโป ดัยอาลา ญีโอ ||๒|| ปรัภ อัปนา ซาส ซาส สมาโร || เอ้ห์ มัต คุร ประสาด
มัน ต่าโร || ตุมรี กริ ปา เต โฮย ประกาซา สรับ เมยอา ปรัตปาลา ญีโอ ||๓|| สัต สัต สัต ปรัภ โซอี || สดา สดา สัด
อาเป โฮอี || จลิต ตุมาเร ประกัท เปอาเร เดค นานัก เป๋ ย นิฮาลา ญีโอ ||๔||๒๖||๓๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || หุกมี
วัรซัณ ลาเก เม่ฮา || ซายัน ซันตฺ เม็ล นาม ยเปฮา || ซี ตลั ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปายอา ธาฎ ปาอี ปรัภ อาเป ญีโอ ||๑||
ซัภ กิช บโฮโต บฮุต อุปายอา || กัร กิรปา ปรัภ สกัล รยายอา || ดาต กแร่ ห์ เมเร ดาตารา ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตร่ าเป ญีโอ
||๒|| สัจจา ซาฮิบ สัจจี นาอี || คุร ปัรสาด เต็ส สดา ติอ๋าอี || ยนัม มรัณ แป๋ กาเท โม่ฮา บินเซ โศก ซันตาเป ญีโอ
||๓|| ซาส ซาส นานัก ซาล่าเฮ || ซิ มรัต นาม กาเท ซัภ พ่าเฮ || ปูรัน อาส กรี คิน ปี่ ตัร ฮัร ฮัร ฮัร คุณ ยาเป ญีโอ
||๔||๒๗||๓๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || เอา ซายัน ซันตฺ มีต เปอาเร || เม็ล กาแว่ห์ คุณ อะกัม อปาเร || กาวัต สุ ณตั
ซัภเภ ฮี มุกเต โซ ติอ๋าอีแอ เย็น ฮัม กีเอ ญีโอ ||๑|| ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ยาแวห์ || มัน จินเด เซอี พัล ปาแวห์ ||
ซิมมัร ซาฮิบ โซ สัจ สุ อามี ริ ยกั ซะภัส โก ดีเอ ญีโอ ||๒|| นาม ยปัต สรับ ซุค ปาอีแอ || ซัภ ป๋ อ บินแซ ฮัร ฮัร
ติอ๋าอีแอ || เย็น เซเวอา โซ ปารฺ กิรามี การัจ สักเล ทีเอ ญีโอ ||๓|| อาย ปัยอา เตรี ซัรณาอี || เย็ว ป่ าแว เต็ว แล่ห์
มิลาอี || กัร กิรปา ปรัภ ปักตี ลาโว่ห์ สัจ นานัก อัมฤต ปี เอ ญีโอ ||๔||๒๘||๓๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || เป๋ ย กริ ปาล
104

โควินดฺ กุซาอี || เมฆ วัรแซ ซัภนี ทาอี || ดีน ดัยอาล สดา กิรปาลา ธาฎ ปาอี กัรตาเร ญีโอ ||๑|| อัปเน ญีอ์ ยันตฺ
ปรัตปาเร || เย็ว บาริ ก มาตา ซัมมาเร || ดุค ปั่นยัน ซุค ซากัร สุ อามี เดต สกัล อาฮาเร ญีโอ ||๒|| ยัล ทัล ปูร รเฮอา
เมฮัรวานา || สัด บัลฮาร ยาอีแอ กุรบานา || แรณ ดินสั เต็ส สดา ติอ๋าอี เย คิน แม่ห์ สกัล อุถ่าเร ญีโอ ||๓|| ราค ลีเอ
สักเล ปรัภ อาเป || อุตรั เกย ซัภ โศก ซันตาเป || นาม ยปัต มัน ตัน ฮรี อาวัล ปรัภ นานัก นะดัร นิฮาเร ญีโอ
||๔||๒๙||๓๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ยิแท นาม ยัปปี แอ ปรัภ เปอาเร || เซ อัสทัล โซเอ็น จอบาเร || ยิแท นาม นา
ยัปปี แอ เมเร โกยดา เซอี นะกัร อุยารี ญีโอ ||๑|| ฮัร รุ คี โรที คาย สมาเล || ฮัร อันตัร บ้าฮัร นะดัร นิฮาเล || คาย คาย
กเร บัดแพลี ยาณ วิซู กี วารี ญีโอ ||๒|| ซันตา เซตี รังค์ นา ลาเอ || ซากัต ซังค์ วิกรัม กมาเอ || ดุลบั ภ์ เด้ห์ โคอี
อเกอานี ยัร อัปณี อาป อุปารี ญีโอ ||๓|| เตรี สรัณ เมเร ดีน ดัยอาลา || ซุค ซากัร เมเร คุร โคปาล || กัร กิรปา นานัก
คุณ กาแว ราโค่ห์ สรัม อซารี ญีโอ ||๔||๓o||๓๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || จรัณ ธากุร เก ริ แด สมาเณ || กัล กะเลส ซัภ
ดูรฺ ปัยอาเณ || ซานํตฺ ซูค แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปยี ซาถู่ ซังค์ นิวาซา ญีโอ ||๑|| ลากี ปรี ต นา ตูแท มูเล || ฮัร อันตัร บ้าฮัร
รเฮอา ปั่รปูเร || ซิมมัร ซิมมัร ซิมมัร คุณ กาวา กาที ยัม กี พาซา ญีโอ ||๒|| อัมฤต วัรแค อันฮัด บาณี || มัน ตัน
อันตัร ซานํตฺ สมาณี || ตริ ปัต อะขาย รเฮ่ ยัน เตเร สัตคุร กีอา ดิลาซา ญีโอ ||๓|| ยิส กา ซา เต็ส เต พัล ปายอา || กัร
กิรปา ปรัภ ซังค์ มิลายอา || อาวัณ ยาณ รเฮ่ วัดป่ ากี นานัก ปูรัน อาซา ญีโอ ||๔||๓๑||๓๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || มี่ห์
ปัยอา ปัรเมซัร ปายอา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซุคี วซายอา || เกยอา กะเลส เป่ ยอา ซุค ซาจา ฮัร ฮัร นาม สมาลี ญีโอ ||๑||
ยิส เก เซ เต็น ฮี ปรัตปาเร || ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ ย รัควาเร || สุ ณี เบนันตี ธากุร เมแร ปูรัน โฮอี ก่าลี ญีโอ ||๒||
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สรับ ยีอา โก เดวัณฮารา || คุร ปัรซาดี นะดัร นิฮารา || ยัล ทัล มฮีอลั ซัภ ตริ ปตาเณ ซาถู่ จรัณ ปะคาลี ญีโอ
||๓|| มัน กี อิช ปุยาวัณฮารา || สดา สดา ยาอี บัลฮารา || นานัก ดาน กีอา ดุค ปั่ นยัน รัตเต รังค์ ระส่ าลี ญีโอ
||๔||๓๒||๓๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน เตรา ตัน๋ ปี๋ เตรา || ตูนํ ธากุร สุ อามี ปรัภ เมรา || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ราส
ตุมารี เตรา โยรฺ โคปาล ญีโอ ||๑|| สดา สดา ตูนแํ ฮ ซุคดาอี || เน็ว เน็ว ลากา เตรี ปาอี || การ กมาวา เย ตุตถฺ ป่ าวา ยา
ตูนํ เด้ห์ ดัยอาลา ญีโอ ||๒|| ปรัภ ตุม เต แล่ห์ณา ตูนํ เมรา แก้ห์ณา || โย ตูนํ เด้ห์ โซอี ซุค แซ่ห์ณา || ยิแท รัคแคห์
แบกุนธฺ ติทาอี ตูนํ ซัภนา เก ปรัตปาลา ญีโอ ||๓|| ซิมมัร ซิมมัร นานัก ซุค ปายอา || อาธ แป้ ฮัร เตเร คุณ กายอา ||
สกัล มโนรัท ปูรัน โฮเอ กะเด นา โฮย ดุคาลา ญีโอ ||๔||๓๓||๔o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ ปรัภ เมฆ
ปะธายอา || ยัล ทัล มฮีอลั แด้ห์ ดิส วัรซายอา || ซานํตฺ ไป๋ บุฉี่ ซัภ ตริ สนา อนัดฺ เป่ ยอา ซัภ ธาอี ญีโอ ||๑|| ซุคดาตา
ดุค ปั่นยันฮารา || อาเป บคัส กเร ญีอ์ ซารา || อัปเน กีเต โน อาป ปรัตปาเล แปย์ แปรี ติแซห์ มนาอี ญีโอ ||๒|| ยา
กี สรัณ ปัยอา กัต ปาอีแอ || ซาส ซาส ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ || เต็ส เบ็น โฮรฺ นา ดูยา ธากุร ซัภ ติแซ กีอา ยาอี ญีโอ ||๓||
เตรา มาณ ตาณ ปรัภ เตรา || ตูนํ สัจจา ซาฮิบ คุณี กะเฮรา || นานัก ดาส กะแฮ เบนันตี อาธ แป้ ฮัร ตุตถฺ ติอ๋าอี ญีโอ
||๔||๓๔||๔๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซัภเภ ซุค เป๋ ย ปรัภ ตุเธ || คุร ปูเร เก จรัณ มัน วุเธ || แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกี เล็ว อันตัร
โซ รัส โซอี ยาแณ ญีโอ ||๑|| อะกัม อะโกจัร ซาฮิบ เมรา || กัท กัท อันตัร วัรแต เนรา || สดา อะลิปตฺ ยีอา กา ดาตา
โก วิระลา อาป ปะชาแณ ญีโอ ||๒|| ปรัภ มิลแณ กี เอ้ห์ นีซาณี || มัน อิโก สัจจา หุกมั ปะชาณี || แซ่ฮจั ยฺ ซันโตค
สดา ตริ ปตาเซ อนัดฺ คซัม แก ป่ าแณ ญีโอ ||๓|| หะที ดิตี ปรัภ เดวัณฮาแร || ยนัม มรัณ โรค ซัภ นิวาเร || นานัก
ดาส กีเอ ปรัภ อัปเน ฮัร กีรตัน รังค์ มาเณ ญีโอ || ||๔||๓๕||๔๒||
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มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || กีนี ดัยอา โคปาล กุซาอี || คุร เก จรัณ วัสเซ มัน ม่าฮี || อังกีการ กีอา เต็น กัรแต ดุค กา เดรา
ด่าเฮอา ญีโอ ||๑|| มัน ตัน วัสเซอา สัจจา โซอี || บิครา ทาน นา ดิแซ โกอี || ดูต ดุสมัณ ซัภ สะยัณ โฮเอ เอโก
สุ อามี อาเฮอา ญีโอ ||๒|| โย กิช กเร โซ อาเป อาแป || บุตถฺ เซอาณัป กิชู นา ยาแป || อาปเณอา ซันตา โน อาป
สฮาอี ปรัภ ปะรัม ปุหล่าวา ลาเฮอา ญีโอ ||๓|| จรัณ กมัล ยัน กา อถ่าโร || อาธ แป้ ฮัร ราม นาม วาปาโร || แซ่ฮจั ยฺ
อนันดฺ กาแว่ห์ คุณ โควินดฺ ปรัภ นานัก สรับ สมาเฮอา ญีโอ ||๔||๓๖||๔๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || โซ สัจ มันดัร เย็ต
สัจ ติอ๋าอีแอ || โซ ริ ดา สุ เฮลา เย็ต ฮัร คุณ กาอีแอ || ซา ตะรัต สุ ห่าวี เย็ต วแซ่ห์ ฮัร ยัน สัจเจ นาม วิโทห์ กุรบาโณ
ญีโอ ||๑|| สัจ วดาอี กีม นา ปาอี || กุดรัต กะรัม นา แก้ห์ณา ยาอี || ติอ๋าย ติอ๋าย ยีแวห์ ยัน เตเร สัจ สบัด มัน มาโณ
ญีโอ ||๒|| สัจ ซาล่าฮัณ วัดป่ ากี ปาอีแอ || คุร ปัรซาดี ฮัร คุณ กาอีแอ || รังค์ รัตเต เตแร ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ สัจ นาม
นีซาโณ ญีโอ ||๓|| สัจเจ อันตฺ นา ยาแณ โกอี || ทาน ทนันตัร สัจจา โซอี || นานัก สัจ ติอ๋าอีแอ สัด ฮี อันตัรยามี
ยาโณ ญีโอ ||๔||๓๗||๔๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || แรณ สุ ห่าวรี ดินสั สุ เฮลา || ยัป อัมฤต นาม ซันตฺ ซงั ค์ เมลา || กะรี
มูรัต ซิมรัต ปัล วันแญห์ ยีวณั สพัล ติทาอี ญีโอ ||๑|| ซิ มรัต นาม โดค ซัภ ลาเท || อันตัร บ้าฮัร ฮัร ปรัภ ซาเท ||
แป๋ ป๋ อ ปะรัม โคยอา คุร ปูแร เดคา ซัภนี ยาอี ญีโอ ||๒|| ปรัภ ซัมรัท วัด อูจ อปารา || นอ เน็ถ นาม ปะเร ปั นด่ารา
|| อาด อันตฺ มัตถฺ ปรัภ โซอี ดูยา ลแว นา ลาอี ญีโอ ||๓|| กัร กิรปา เมเร ดีน ดัยอาลา || ยาเจ็ก ยาแจ ซ่าถ รวาลา ||
เด้ห์ ดาน นานัก ยัน มาแก สดา สดา ฮัร ติอ๋าอี ญีโอ ||๔||๓๘||๔๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || แอแท ตูนแํ ฮ อาแก อาเป ||
ญีอ์ ยันตรึ ซัภ เตเร ทาเป || ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี กัรเต แม ตัร๋ โอท ตุมารี ญีโอ ||๑|| รัสนา ยัป ยัป ยีแว สุ อามี ||
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ปารบรัมห์ ปรัภ อันตัรยามี || เย็น เซเวอา เต็น ฮี ซุค ปายอา โซ ยนัม นา ยูแอ ห่ารี ญีโอ ||๒|| นาม เอาคัถ เย็น ยัน
เตแร ปายอา ||
ยนัม ยนัม กา โรค กวายอา || ฮัร กีรตัน กาโว่ห์ เด็น ราตี สพัล เอ้ฮา แฮ การี ญีโอ ||๓|| ดริ สทฺ ต๋ าร อัปนา ดาส
สวาเรอา
|| กัท กัท อันตัร ปารบรัมห์ นมัสกาเรอา || อิกสั เว็ณ โฮรฺ ดูยา น่าฮี บาบา นานัก เอ้ห์ มัต ซารี ญีโอ
||๔||๓๙||๔๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน รัตตา ราม เปอาเร || ซัรบัส ดีแย อัปนา วาเร || อาธ แป้ ฮัร โควินดฺ คุณ
กาอีแอ บิซรั นา โกอี ซาซา ญีโอ ||๑|| โซอี ซายัน มีต เปอารา || ราม นาม ซ่าถซังค์ บีจารา || ซาถู่ ซังค์ ตรี แย
ซากัร กะทีแอ ยัม กี พาซา ญีโอ ||๒|| จาร ปะดารัท ฮัร กี เซวา || ปารยาต ยัป อลัค อเป่ วา || กาม กโรถ เก็ลบิค คุร
กาเท ปูรัน โฮอี อาซา ญีโอ ||๓|| ปูรัน ปาก เป๋ ย ยิส ปราณี || ซ่าถซังค์ มิเล ซารังค์ปาณี || นานัก นาม วัสเซอา ยิส
อันตัร ปัรวาณ กิรัสตฺ อุดาซา ญีโอ ||๔||๔o||๔๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซิ มรัต นาม ริ แด ซุค ปายอา || กัร กิรปา ปั กตี
ปรักทายอา || ซันตฺ ซงั ค์ เม็ล ฮัร ฮัร ยัปเปอา บินเซ อาลัส โรคา ญีโอ ||๑|| ยา แก กแร่ ห์ เนาว์ เน็ถ ฮัร ป่ าอี || เต็ส
มิเลอา ยิส ปุรับ กมาอี || กิอาน ติอ๋าน ปูรัน ปั รเมซุร ปรัภ ซัภนา กลา โยกา ญีโอ ||๒|| คิน แม่ห์ ทาป อุทาปั นฮารา ||
อาป อิกนั ตี อาป ปซารา || เลป นฮี ญักยีวนั ดาเต ดัรซัน ดิเธ แล่ฮนั วิโยกา ญีโอ ||๓|| อันจัล ลาย ซัภ ซิสทฺ ตราอี ||
อาปณา เนา อาป ยปาอี || คุร โบฮิท ปายอา กิรปา เต นานัก ตุ๋ร ซันโญกา ญีโอ ||๔||๔๑||๔๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ ||
โซอี กัรณา เย อาป กราเอ || ยิแท รัคแค ซา ปะลี ยาเอ || โซอี เซอาณา โซ ปั ตวันตา หุกมั ลแก ยิส มีธา ญีโอ ||๑||
ซัภ ปโรอี อิกตั ต่าแก || ยิส ลาย เลย โซ จัรณี ลาแก || อูน้ ถํ ฺ กวัล ยิส โฮย ประกาซา เต็น สรับ นิรันยัน ดีธา ญีโอ
||๒|| เตรี แม่ห์มา ตูนแํ ฮ ยาแณห์ || อัปณา อาป ตูนํ อาป ปะชาแณ่ ห์ || ฮอ บัลฮารี ซันตัน เตเร เย็น กาม กโรถ โลภ
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ปี ธา ญีโอ ||๓|| ตูนํ นิรแวร ซันตฺ เตเร นิรมัล || ยิน เดเค ซัภ อุตแรห์ กัลมัล || นานัก นาม ติอ๋าย ติอ๋าย ยีแว บินเซอา
ปะหรํา ป๋ อ ตี่ธา ญีโอ ||๔||๔๒||๔๙||
ม่านํฉฺ แม่ห์ลา ๕ || จู่ธา มังกัณ เย โกอี มาแก || เต็ส โก มัรเต กะรี นา ลาแก || ปารบรัมห์ โย สัด ฮี เซแว โซ คุร
เม็ล เน่ห์จลั แก้ห์ณา ||๑|| เปรม ปะกัต ยิส แก มัน ลากี || คุณ กาแว อันเด็น เน็ต ยากี || บ้าห์ ปะกัร เต็ส สุ อามี เมแล
ยิส แก มัสตัก แล่ห์ณา ||๒|| จรัน กมัล ปักตานํ มัน วุเธ || เว็ณ ปัรเมซัร สักเล มุเธ || ซันตฺ ยนานํ กี ตู๋ร เน็ต
บานํแช่ห์ นาม สัจเจ กา แก้ห์ณา ||๓|| อูธตั แบธัต ฮัร ฮัร กาอีแอ || ยิส ซิมรัต วัร เน่ห์จลั ปาอีแอ || นานัก โก ปรัภ
โฮย ดัยอาลา เตรา กีตา แซ่ห์ณา ||๔||๔๓||๕o||
ราก มาจฉฺ อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สบัด รังกาเอ หุกมั สบาเอ || สัจจี ดัรก้าห์ แม่ฮลั บุลาเอ || สัจเจ ดีน ดัยอาล เมเร ซาฮิบา สัจเจ มัน ปะตีอาวเณอา
||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี สบัด สุ ห่าวเณอา || อัมฤต นาม สดา ซุคดาตา คุรมะตี มัน วซาวเณอา ||๑|| รเฮา || นา โก
เมรา ฮอ กิส เกรา || ซาจา ธากุร ตริ ภวัณ เมรา || ห่อแม กัร กัร ยาย กะเณรี กัร เอากัณ ปะโชตาวเณอา ||๒|| หุกมั
ปะชาแณ โซ ฮัร คุณ วคาแณ || คุร แก สบัด นาม นีซาแณ || ซัภนา กา ดัร เลคา สัจแจ ชูทสั นาม สุ ห่าวเณอา
||๓|| มันมุค ปู่ ลา ธอรฺ นา ปาเอ || ยัม ดัร บะถ่า โจทา คาเอ || เบ็น นาแว โก ซังค์ นา ซาที มุกเต นาม ติอ่าวเณอา
||๔|| ซากัต กูเร สัจ นา ป่ าแว || ดุบิถา บาถ่า อาแว ยาแว || ลิเคอา เลค นา เมแท โกอี คุรมุข มุกตั กราวเณอา ||๕||
เปอีอะแร เป็ ร ยาโต น่าฮี || จู่ธ วิชุนนี โรแว ต๋ าฮี || เอากัณ มุธี แม่ฮลั นา ปาเอ เอากัณ คุณ บัคซาวเณอา ||๖||
เปอีอะแร เย็น ยาตา เปอารา || คุรมุข บูแฉ่ ตัต บีจารา || อาวัณ ยาณา ธาก รฮาเอ สัจแจ นาม สมาวเณอา ||๗|| คุรมุข
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บูแฉ่ อกัท กะห่าแว || สัจเจ ธากุร ซาโจ ป่ าแว || นานัก สัจ กะแฮ เบนันตี สัจ มิแล คุณ กาวเณอา ||๘||๑|| มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ || กะรัม โฮแว สัตคุรู มิลาเอ ||
เซวา สุ รัต สบัด จิต ลาเอ || ห่อแม มาร สดา ซุค ปายอา มายอา โม่ห์ จุกาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี สัตคุร แก
บัลฮารฺ เณอา || คุรมะตี ปัรกาซ โฮอา ญี อันเด็น ฮัร คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา || มัน ตัน โคเย ตา เนา ปาเอ || ต่าวัต
ราแค ธาก รฮาเอ || คุร กี บาณี อันเด็น กาแว แซ่ห์เย ปะกัต กราวเณอา ||๒|| เอ็ส กายอา อันดัร วัสตฺ อซังคา ||
คุรมุข สาจ มิแล ตา เวคา || นอ ดัรวาเย ดัสแว มุกตา อันฮัด สบัด วยาวเณอา ||๓|| สัจจา ซาฮิบ สัจจี นาอี || คุร
ปัรซาดี มัน วซาอี || อันเด็น สดา รแฮ่ รังค์ ราตา ดัร สัจแจ โซ่ฉี่ ปาวเณอา ||๔|| ปาป ปุน กี ซาร นา ยาณี || ดูแย
ลากี ปะรัม ปุหล่าณี || อเกอานี อันถ่า มัก นา ยาแณ เพ็ร เพ็ร อาวัณ ยาวเณอา ||๕|| คุร เซวา เต สดา ซุค ปายอา ||
ห่อแม เมรา ธาก รฮายอา || คุร ซาคี มิเทอา อันเถ่อารา บะยัร กะปาท คุลาวเณอา ||๖|| ห่อแม มาร มัน วซายอา || คุร
จัรณี สดา จิต ลายอา || คุร กิรปา เต มัน ตัน นิรมัล นิรมัล นาม ติอ่าวเณอา ||๗|| ยีวณั มัรณา ซัภ ตุแถ่ ตาอี || ยิส
บัคเซ เต็ส เด วเดอาอี || นานัก นาม ติอ๋าย สดา ตูน ํ ยํามัณ มรัณ สวารเณอา ||๘||๑||๒|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || เมรา ปรัภ
นิรมัล อะกัม อปารา || เบ็น ตักรี โตแล ซันซารา || คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ คุณ แก้ห์ คุณี สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี
ญีโอ วารี ฮัร กา นาม มัน วซาวเณอา || โย สัจ ลาเก เซ อันเด็น ยาเก ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๑|| รเฮา || อาป
สุ แณ แต อาเป เวแค || ยิส โน นะดัร กเร โซอี ยัน เลแค || อาเป ลาย เลย โซ ลาแก คุรมุข สัจ กมาวเณอา ||๒||
ยิส อาป ปุหล่าเอ โซ กิแท หัท ปาเอ || ปูรัน ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ || ยิน สัตคุร มิเลอา เซ วัดป่ ากี ปูแร กะรัม
มิลาวเณอา ||๓|| เปอีอะแร ตัน๋ อันเด็น สุ ตี || กันตฺ วิซารี เอากัณ มุตี || อันเด็น สดา พิแร บิลลาดี เบ็น เป็ ร นีด นา
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ปาวเณอา ||๔|| เปอีอะแร ซุคดาตา ยาตา || ห่อแม มาร คุร สบัด ปะชาตา || เซจยฺ สุ ห่าวี สดา เป็ ร ราเว สัจ ซี การ
บณาวเณอา ||๕||
ลัค จอราซีห์ ญีอ์ อุปาเอ || ยิส โน นะดัร กเร เต็ส คุรู มิลาเอ || เก็ลบิค กาท สดา ยัน นิรมัล ดัร สัจแจ นาม
สุ ห่าวเณอา ||๖|| เลคา มาแก ตา เก็น ดีแอ || ซุค น่าฮี พุน ดูแอ ตีแอ || อาเป บคัส เลย ปรัภ ซาจา อาเป บคัส
มิลาวเณอา ||๗|| อาป กเร แต อาป กราเอ || ปูเร คุร แก สบัด มิลาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี อาเป เมล
มิลาวเณอา ||๘||๒||๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อิโก อาป พิแร ปั รชันนา || คุรมุข เวคา ตา เอ้ห์ มัน ปิ่ นนา || ตริ สนา ตัจยฺ
แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปายอา เอโก มัน วซาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี อิกสั เซ็ว จิต ลาวเณอา || คุรมะตี มัน อิกตั กัร๋
อายอา สัจแจ รังค์ รังกาวเณอา ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ ญัก ปู่ ลา แตนํ อาป ปุหลายอา || เอ็ก วิซาร ดูแย โลผ่ายอา || อันเด็น
สดา พิแร ปะหรํา ปู่ ลา เบ็น นาแว ดุค ปาวเณอา ||๒|| โย รังค์ ราเต กะรัม บิถ่าเต || คุร เซวา เต ยุก จาเร ยาเต || ยิส
โน อาป เดย์ วเดอาอี ฮัร แก นาม สมาวเณอา ||๓|| มายอา โม่ห์ ฮัร เจแต น่าฮี || ยัมปุร บะถ่า ดุค สฮาฮี || อันนา
โบลา กิช นะดัร นา อาแว มันมุค ปาป ปะจาวเณอา ||๔|| เอ็ก รังค์ ราเต โย ตุตถฺ อาป เล็ว ลาเอ || ป๋ าย ปะกัต เตแร
มัน ป่ าเอ || สัตคุร เซวัน สดา ซุคดาตา ซัภ อิชา อาป ปุยาวเณอา ||๕|| ฮัร ญีโอ เตรี สดา ซัรณาอี || อาเป บัคแซ่ห์
เด วเดอาอี || ยัมกาล เต็ส เนร นา อาแว โย ฮัร ฮัร นาม ติอ่าวเณอา ||๖|| อันเด็น ราเต โย ฮัร ป่ าเอ || เมแร ปรัภ
เมเล เมล มิลาเอ || สดา สดา สัจเจ เตรี ซัรณาอี ตูนํ อาเป สัจ บุฉ่าวเณอา ||๗|| ยิน สัจ ยาตา เซ สัจ สมาเณ || ฮัร คุณ
กาแว่ห์ สัจ วคาเณ || นานัก นาม รัตเต แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาวเณอา ||๘||๓||๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓|| สบัด มแร โซ
โมอา ยาแป || กาล นา จาแป ดุค นา ซันตาแป || โยตี เว็จ เม็ล โยต สมาณี ซุณ มัน สัจ สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี
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ญีโอ วารี ฮัร แก นาย โซ่ภา ปาวเณอา || สัตคุร เซว สัจ จิต ลายอา คุรมะตี แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || กายอา
กะจี กัจจา จีร ฮันด่าเอ || ดูแย ลากี แม่ฮลั นา ปาเอ ||
อันเด็น ยัลดี พิแร เด็น ราตี เบ็น เป็ ร บโฮ่ ดุค ปาวเณอา ||๒|| เด้ฮี ยาต นา อาแก ยาเอ || ยิแท เลคา มังกีแอ ติแท
ฉุแท สัจ กมาเอ || สัตคุร เซวัน เซ ตัน่ วันเต แอแท โอแท นาม สมาวเณอา ||๓|| แป๋ ป๋ าย ซีการ บณาเอ || คุร ปัรซาดี
แม่ฮลั กัร๋ ปาเอ || อันเด็น สดา รแว เด็น ราตี มยีแธ รังค์ บณาวเณอา ||๔|| ซัภนา เป็ ร วัสแซ สดา นาเล || คุร ปัรซาดี
โก นะดัร นิฮาเล || เมรา ปรัภ อัต อูโจ อูจา กัร กิรปา อาป มิลาวเณอา ||๕|| มายอา โม่ห์ เอ้ห์ ญัก สุ ตา || นาม วิซาร
อันตฺ วิกตุ า || ยิส เต สุ ตา โซ ยากาเอ คุรมัต โซ่ฉี่ ปาวเณอา ||๖|| อเป็ ว ปี แอ ปะรัม กวาเอ || คุร ปั รสาด มุกตั กัต
ปาเอ || ปักตี รัตตา สดา แบรากี อาป มาร มิลาวเณอา ||๗|| อาป อุปาเอ ตัน่ แถ่ ลาเอ || ลัค จอราซี ริ ยกั อาป อัปราเอ
|| นานัก นาม ติอ๋าย สัจ ราเต โย เต็ส ป่ าแว โซ การ กราวเณอา ||๘||๔||๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อันดัร ฮีรา ลาล
บณายอา || คุร แก สบัด ปะรัค ปัรคายอา || ยิน สัจ ปั ลแล สัจ วคาแณ่ ห์ สัจ กัสวัทที ลาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ
วารี คุร กี บาณี มัน วซาวเณอา || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน ปายอา โยตี โยต มิลาวเณอา ||๑|| รเฮา || เอ็ส กายอา อันดัร
บฮุต ปซารา || นาม นิรันยัน อัต อะกัม อปารา || คุรมุข โฮแว โซอี ปาเอ อาเป บคัส มิลาวเณอา ||๒|| เมรา ธากุร
สัจ ดริ ราเอ || คุร ปั รซาดี สัจ จิต ลาเอ || สัจโจ สัจ วัรแต ซัภนี ทาอี สัจเจ สัจ สมาวเณอา ||๓|| เวปั รว่าห์ สัจ เมรา
เปอารา || เก็ลวิค เอากัณ กาทัณฮารา || เปรม ปรี ต สดา ติอ๋าอีแอ แป๋ ป๋ าย ปะกัต ดริ ราวเณอา ||๔|| เตรี ปะกัต สัจจี
เย สัจเจ ป่ าแว || อาเป เดย์ นา ปะโซตาแว || ซัภนา ยีอา กา เอโก ดาตา สับเด มาร ยีวาวเณอา ||๕|| ฮัร ตุตถฺ
บาโฉ่ห์ แม โกอี น่าฮี || ฮัร ตุแถ่ เซวี แต ตุตถฺ ซาล่าฮี || อาเป เมล แล่ห์ ปรัภ ซาเจ ปูแร กะรัม ตูน ํ ปาวเณอา ||๖||
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แม โฮรฺ นา โกอี ตุแถ่ เย่ฮา || เตรี นัดรี ซีฉสั เด้ฮา || อันเด็น ซาร สะมาล ฮัร ราแค่ห์ คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๗||
ตุตถฺ เยวัด แม โฮรฺ นา โกอี || ตุตถฺ อาเป ศิรยี อาเป โกอี ||
ตูนํ อาเป ฮี กัร๋ ปั๋น สวาแรห์ นานัก นาม สุ ห่าวเณอา ||๘||๕||๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || ซัภ กัท อาเป โป่ กัณฮารา
|| อลัค วัรแต อะกัม อปารา || คุร แก สบัด เมรา ฮัร ปรัภ ติอ๋าอีแอ แซ่ห์เย สัจ สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร
สบัด มัน วซาวเณอา || สบัด ซู่แฉ่ ตา มัน เซ็ว ลูแฉ่ มันซา มาร สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || ปั นจฺ ดูต โม่แฮ ซันซารา ||
มันมุค อันเถ่ ซุถ นา ซารา || คุรมุข โฮแว โซ อัปณา กัร๋ ราแค ปันจฺ ดูต สบัด ปะจาวเณอา ||๒|| เอ็ก คุรมุข สดา
สัจแจ รังค์ ราเต || แซ่ห์เย ปรัภ เซแว่ห์ อันเด็น มาเต || เม็ล ปรี ตมั สัจเจ คุณ กาแว่ห์ ฮัร ดัร โซ่ภา ปาวเณอา ||๓||
เอกัม เอแก อาป อุปายอา || ดุบิถา ดูยา ตริ บิตถฺ มายอา || จอที ปอรี คุรมุข อูจี สัจโจ สัจ สมาวเณอา ||๔|| ซัภ แฮ
สัจจา เย สัจเจ ป่ าแว || เย็น สัจ ยาตา โซ แซ่ฮจั ยฺ สมาแว || คุรมุข กัรณี สัจเจ เซแว่ห์ ซาเจ ยาย สมาวเณอา ||๕||
สัจเจ บาโฉ่ห์ โก อวัรฺ นา ดูอา || ดูแย ลาก ญัก คัป คัป มูอา || คุรมุข โฮแว โซ เอโก ยาแณ เอโก เซว ซุค ปาวเณอา
||๖|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ สรัณ ตุมารี || อาเป ตัร๋ เดแคห์ กะจี ปะกี ซารี || อันเด็น อาเป การ กราเอ อาเป เมล
มิลาวเณอา ||๗|| ตูนํ อาเป เมแล่ห์ เวแค่ห์ ฮดูร || ซัภ แม่ห์ อาป รเฮอา ปั่ รปูร || นานัก อาเป อาป วัรแต คุรมุข
โซ่ฉี่ ปาวเณอา ||๘||๖||๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต บาณี คุร กี มีธี || คุรมุข วิระแล กิแน จัค ดีธี || อันตัร ปั รกาซ
มฮ่า รัส ปี แว ดัร สัจแจ สบัด วยาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร จัรณี จิต ลาวเณอา || สัตคุร แฮ อัมฤต ซัร ซาจา
มัน นาแว แมลฺ จุกาวเณอา ||๑|| รเฮา || เตรา สัจเจ กิแน อันตฺ นา ปายอา || คุร ปั รสาด กิแน วิระแล จิต ลายอา ||
ตุตถฺ ซาล่าห์ นา ระยา กับฮูนํ สัจเจ นาแว กี ปุค ลาวเณอา ||๒|| เอโก เวคา อวัรฺ นา บีอา || คุร ปั รซาดี อัมฤต ปี อา ||
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คุร แก สบัด ติคา นิวารี แซ่ห์เย ซูค สมาวเณอา ||๓|| รตัน ปะดารัท ปะลัร เตอาแก || มันมุค อันถ่า ดูแย ป๋ าย ลาแก ||
โย บีแย โซอี พัล ปาเอ สุ ปแน ซุค นา ปาวเณอา ||๔|| อัปนี กิรปา กเร โซอี ยัน ปาเอ || คุร กา สบัด มัน วซาเอ ||
อันเด็น สดา รแฮ่ แป๋ อันดัร แป๋ มาร ปะรัม จุกาวเณอา ||๕|| ปะรัม จุกายอา สดา ซุค ปายอา || คุร ปัรสาด ปะรัม
ปัด ปายอา || อันตัร นิรมัล นิรมัล บาณี ฮัร คุณ แซ่ห์เย กาวเณอา ||๖|| ซิ มรัต ซาสตึ เบด วคาแณ || ปั่ รเม ปู่ ลา ตัต
นา ยาแณ || เบ็น สัตคุร เซเว ซุค นา ปาเอ ดุโค ดุค กมาวเณอา ||๗|| อาป กเร กิส อาแค โกอี || อาคัณ ยาอีแอ เย
ปู่ ลา โฮอี || นานัก อาเป กเร กราเอ นาเม นาม สมาวเณอา ||๘||๗||๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อาเป รังเก แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผา่ เอ || คุร แก สบัด ฮัร รังค์ จราเอ || มัน ตัน รัตตา รัสนา รังค์ จลูลี แป๋ ป๋ าย รังค์ จราวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ
วารี นิรภอ มัน วซาวเณอา || คุร กิรปา เต ฮัร นิรภอ ติอ๋ายอา บิค ป่ อยัล สบัด ตราวเณอา ||๑|| รเฮา || มันมุค มุกตั ถฺ
กแร่ ห์ จตุราอี || นาตา โต่ตา ทาย นา ปาอี || เย่ฮา อายอา เต้ฮา ยาซี กัร เอากัณ ปะโชตาวเณอา ||๒|| มันมุค อันเถ่
กิชู นา ซู่แฉ่ || มรัณ ลิคาย อาเอ นฮี บูแฉ่ || มันมุค กะรัม กเร นฮี ปาเอ เบ็น นาแว ยนัม กวาวเณอา ||๓|| สัจ กัรณี
สบัด แฮ ซาร || ปูแร คุร ปาอีแอ โมค ดุอาร || อันเด็น บาณี สบัด สุ ณาเอ สัจ ราเต รังค์ รังกาวเณอา ||๔|| รัสนา ฮัร
รัส ราตี รังค์ ลาเอ || มัน ตัน โม่เฮอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || แซ่ ห์เย ปรี ตมั เปอารา ปายอา แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ มิลาวเณอา
||๕|| ยิส อันดัร รังค์ โซอี คุณ กาแว || คุร แก สบัด แซ่ห์เย ซุค สมาแว || ฮอ บัลฮารี สดา เต็น วิโทห์ คุร เซวา จิต
ลาวเณอา ||๖|| สัจจา สัจโจ สัจ ปะตีแย || คุร ปัรซาดี อันดัร ปี่ แย || แบส สุ ทาน ฮัร คุณ กาแว่ห์ อาเป กัร สัต
มนาวเณอา ||๗|| ยิส โน นะดัร กเร โซ ปาเอ || คุร ปั รซาดี ห่อแม ยาเอ || นานัก นาม วัสแซ มัน อันตัร ดัร สัจแจ
โซ่ภา ปาวเณอา ||๘||๘||๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เซเวแอ วัดดี วเดอาอี || ฮัร ญี อจินตฺ วัสแซ มัน อาอี || ฮัร
114

ญีโอ สัพเลโอ บิรัค แฮ อัมฤต เย็น ปี ตา เต็ส ติคา ลฮาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี สัจ ซังคัต เมล มิลาวเณอา || ฮัร
สัตซังคัต อาเป เมแล คุร สับดี ฮัร คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา ||
สัตคุร เซวี สบัด โซฮายอา || เย็น ฮัร กา นาม มัน วซายอา || ฮัร นิรมัล ห่อแม แมลฺ กวาเอ ดัร สัจแจ โซ่ภา
ปาวเณอา ||๒|| เบ็น คุร นาม นา ปายอา ยาย || เซ็ถ ซาเถ็ก รเฮ่ บิลลาย || เบ็น คุร เซเว ซุค นา โฮวี ปูแร ปาก คุร
ปาวเณอา ||๓|| เอ้ห์ มัน อารฺ ซี โกอี คุรมุข เวแค || โมรฺ จา นา ลาแก ยา ห่อแม โซแค || อันฮัต บาณี นิรมัล สบัด
วยาเอ คุร สับดี สัจ สมาวเณอา ||๔|| เบ็น สัตคุร เก้ห์ นา เดเคอา ยาย || คุร กิรปา กัร อาป ดิตา ดิคาย || อาเป อาป
อาป เม็ล รเฮอา แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๕|| คุรมุข โฮแว โซ อิกสั เซ็ว เล็ว ลาเอ || ดูยา ปะรัม คุร สบัด ยลาเอ ||
กายอา อันดัร วณัจยฺ กเร วาปารา นาม นิถาน สัจ ปาวเณอา ||๖|| คุรมุข กัรณี ฮัร กีรัต ซาร || คุรมุข ปาเอ โมค ดุอาร
|| อันเด็น รังค์ รัตตา คุณ กาแว อันดัร แม่ฮลั บุลาวเณอา ||๗|| สัตคุร ดาตา มิแล มิลายอา || ปูแร ปาก มัน สบัด
วซายอา || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ฮัร สัจเจ เก คุณ กาวเณอา ||๘||๙||๑o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อาป วันญาเอ ตา ซัภ
กิช ปาเอ || คุร สับดี สัจจี เล็ว ลาเอ || สัจ วณันแย่ห์ สัจ ซังฆะแร่ ห์ สัจ วาปาร กราวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮัร
คุณ อันเด็น กาวเณอา || ฮอ เตรา ตูนํ ธากุร เมรา สบัด วเดอาอี เดวเณอา ||๑|| รเฮา || เวลา วัคตฺ ซัภ โซฮายอา || เย็ต
สัจจา เมเร มัน ป่ ายอา || สัจเจ เซเวแอ สัจ วเดอาอี คุร กิรปา เต สัจ ปาวเณอา ||๒|| เป๋ า โป่ ยัน สัตคุร ตุแธ ปาเอ ||
อัน รัส จูแก ฮัร รัส มัน วซาเอ || สัจ ซันโตค แซ่ฮจั ยฺ ซุค บาณี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๓|| สัตคุร นา เซแว่ห์ มูรัค
อั้นถฺ กวารา || เพ็ร โอย กิโทห์ ปาเอ็น โมค ดุอารา || มัร มัร ยําแมห์ เพ็ร เพ็ร อาแว่ห์ ยัม ดัร โจทา คาวเณอา ||๔||
สับแด ซาด ยาแณห์ ตา อาป ปะชาแณ่ห์ || นิรมัล บาณี สบัด วคาแณ่ ห์ || สัจเจ เซว สดา ซุค ปาเอ็น นอ เน็ถ นาม
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มัน วซาวเณอา ||๕|| โซ ทาน โซฮายอา โย ฮัร มัน ป่ ายอา || สัตซังคัต แบ้ห์ ฮัร คุณ กายอา || อันเด็น ฮัร ซาล่าแฮ
ซาจา นิรมัล นาด วยาวเณอา || ||๖||
มันมุค โคที ราส โคทา ปาซารา || กูร กมาวัน ดุค ลาแก ป่ ารา || ปั่ รเม ปู่ เล พิรัน เด็น ราตี มัร ยันแม่ห์ ยนัม
กวาวเณอา ||๗|| สัจจา ซาฮิบ แม อัต เปอารา || ปูเร คุร แก สบัด อถ่ารา || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ดุค ซุค ซัม กัร
ยานเณอา ||๘||๑o||๑๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || เตรี อา คาณี เตรี อา บาณี || เบ็น นาแว ซัภ ปะรัม ปุหล่าณี || คุร เซวา เต
ฮัร นาม ปายอา เบ็น สัตคุร โกย นา ปาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮัร เซตี จิต ลาวเณอา || ฮัร สัจจา คุร ปักตี
ปาอีแอ แซ่ห์เย มัน วซาวเณอา ||๑|| รเฮา || สัตคุร เซเว ตา ซัภ กิช ปาเอ || เย่ฮี มันซา กัร ลาแก เต้ฮา พัล ปาเอ ||
สัตคุร ดาตา ซัภนา วทู กา ปูแร ปาก มิลาวเณอา ||๒|| เอ้ห์ มัน แมลา เอ็ก นา ติอ๋าเอ || อันตัร แมลฺ ลากี บโฮ่ ดูแย
ป่ าเอ || ตัท ตีรัท ดิซนั ตัร ปะแว อหังการี โฮรฺ วเถ่แร ห่อแม มัล ลาวเณอา ||๓|| สัตคุร เซเว ตา มัล ยาเอ || ยีวตั มแร
ฮัร เซ็ว จิต ลาเอ || ฮัร นิรมัล สัจ แมลฺ นา ลาแก สัจ ลาแก แมลฺ กวาวเณอา ||๔|| บาจฉฺ คุรู แฮ อั้นถฺ กุบารา ||
อเกอานี อันถ่า อั้นถฺ อันถ่ารา || บิสทา เก กีเร บิสทา กมาแว่ห์ เพ็ร บิสทา ม่าเฮ ปะจาวเณอา ||๕|| มุกเต เซเว มุกตา
โฮแว || ห่อแม มัมตา สับเด โคแว || อันเด็น ฮัร ญีโอ สัจจา เซวี ปูแร ปาก คุร ปาวเณอา ||๖|| อาเป บัคเซ เมล
มิลาเอ || ปูเร คุร เต นาม เน็ถ ปาเอ || สัจแจ นาม สดา มัน สัจจา สัจ เซเว ดุค กวาวเณอา ||๗|| สดา ฮยูร ดูรฺ นา
ยาโณห์ || คุร สับดี ฮัร อันตัร ปะชาโณห์ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๘||๑๑||๑๒|| มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๓ || แอแท ซาเจ โซ อาแก ซาเจ || มัน สัจจา สัจแจ สบัด ราเจ || สัจจา เซแว่ห์ สัจ กมาแว่ห์ สัจโจ สัจ
กมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี สัจจา นาม มัน วซาวเณอา || สัจเจ เซแว่ห์ สัจ สมาแว่ห์ สัจเจ เก คุณ กาวเณอา
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||๑|| รเฮา || ปันดิต ปแร่ ห์ ซาด นา ปาแวห์ || ดูแย ป๋ าย มายอา มัน ปั รหม่าแว่ห์ || มายอา โม่ห์ ซัภ ซุถ กวาอี กัร
เอากัณ ปะโชตาวเณอา ||๒|| สัตคุร มิแล ตา ตัต ปาเอ || ฮัร กา นาม มัน วซาเอ || สบัด มแร มัน มาแร อัปนา
มุกตี กา ดัร ปาวเณอา ||๓|| เก็ลวิค กาแท กโรถ นิวาเร || คุร กา สบัด รัคแค อุร ต่าเร || สัจ รัตเต สดา แบรากี ห่อแม
มาร มิลาวเณอา ||๔|| อันตัร รตัน มิแล มิลายอา || ตริ บิตถฺ มันซา ตริ บิตถฺ มายอา || ปัร ปั ร ปันดิต โมนี ทักเก จอเท
ปัด กี ซาร นา ปาวเณอา ||๕|| อาเป รังเก รังค์ จราเอ || เซ ยัน ราเต คุร สบัด รังกาเอ || ฮัร รังค์ จเรอา อัต อปารา ฮัร
รัส รัส คุณ กาวเณอา ||๖|| คุรมุข เร็ถ เซ็ถ สัจ ซันยัม โซอี || คุรมุข กิอาน นาม มุกตั โฮอี || คุรมุข การ สัจ
กมาแว่ห์ สัจเจ สัจ สมาวเณอา ||๗|| คุรมุข ทาเป ทาป อุทาเป || คุรมุข ยาต ปัต ซัภ อาเป || นานัก คุรมุข นาม
ติอ๋าเอ นาเม นาม สมาวเณอา ||๘||๑๒||๑๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อุตปัต ปัรโล สับเด โฮแว || สับเด ฮี เพ็ร โอปัต
โฮแว || คุรมุข วัรแต ซัภ อาเป สัจจา คุรมุข อุปาย สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี คุร ปูรา มัน วซาวเณอา || คุร
เต ซาต ปะกัต กเร เด็น ราตี คุณ แก้ห์ คุณี สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || คุรมุข ตัร่ ตี คุรมุข ปาณี || คุรมุข ปวัณ แบซันตัร
เคแล วิดาณี || โซ นิกรุ า โย มัร มัร ยําแม นิกเุ ร อาวัณ ยาวเณอา ||๒|| เต็น กัรแต เอ็ก เคลฺ รจายอา || กายอา สะรี แร
เว็จ ซัภ กิช ปายอา || สบัด เปด โกอี แม่ฮลั ปาเอ แม่ห์เล แม่ฮลั บุลาวเณอา ||๓|| สัจจา ซ่าห์ สัจเจ วัณยาเร || สัจ
วณันแย่ห์ คุร เหต อปาเร || สัจ วิฮาแฉ่ห์ สัจ กมาแว่ห์ สัจโจ สัจ กมาวเณอา ||๔|| เบ็น ราซี โก วัท เก็ว ปาเอ ||
มันมุค ปู่ เล โลก สบาเอ || เบ็น ราซี ซัภ คาลี จัลเล คาลี ยาย ดุค ปาวเณอา ||๕|| เอ็ก สัจ วณันแย่ห์ คุร สบัด เปอาเร ||
อาป ตะแร่ ห์ สักเล กุล ตาเร || อาเอ เซ ปัรวาณ โฮเอ เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาวเณอา ||๖|| อันตัร วัสตฺ มูรา บ้าฮัร ป่ าเล ||
มันมุค อันเถ่ พิแร่ ห์ เบตาเล || ยิแท วัท โฮแว ติโทห์ โกย นา ปาแว มันมุค ปะรัม ปุหล่าวเณอา ||๗|| อาเป เดแว
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สบัด บุลาเอ || แม่ห์ลี แม่ฮลั แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี อาเป ซุณ ซุณ ติอ่าวเณอา
||๘||๑๓||๑๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร ซาจี ซิ กข์ สุ ณาอี || ฮัร เจโตห์ อันตฺ โฮย สคาอี || ฮัร อกัม อะโกจัร
อนาท อโยนี สัตคุร แก ป๋ าย ปาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี อาป นิวารเณอา || อาป กวาเอ ตา ฮัร ปาเอ ฮัร เซ็ว
แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || ปูรัน ลิเคอา โซ กะรัม กมายอา || สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา || เบ็น ป่ ากา คุร
ปาอีแอ น่าฮี สับแด เมล มิลาวเณอา ||๒|| คุรมุข อะลิปตฺ รแฮ่ ซันซาเร || คุร แก ตะกีแอ นาม อถ่าเร || คุรมุข โยรฺ
กเร เกอา เต็ส โน อาเป คัป ดุค ปาวเณอา ||๓|| มันมุค อันเถ่ ซุถ นา กาอี || อาตัม ก่าตี แฮ ยกัต กะซาอี || นินดา กัร
กัร บโฮ่ ป๋ ารฺ อุธาแว เบ็น มยูรี ป๋ ารฺ ปฮุจาวเณอา ||๔|| เอ้ห์ ญัก วารี เมรา ปรัภ มาลี || สดา สมาเล โก น่าฮี คาลี ||
เย่ฮี วาสนา ปาเอ เต้ฮี วัรแต วาซู วาส ยณาวเณอา ||๕|| มันมุค โรคี แฮ ซันซารา || ซุคดาตา วิสเรอา อะกัม อปารา ||
ดุคีเอ เน็ต พิแร่ ห์ บิลลาเด เบ็น คุร ซานํตฺ นา ปาวเณอา ||๖|| เย็น กีเต โซอี เบ็ถ ยาแณ || อาป กเร ตา หุกมั ปะชาแณ
|| เย่ฮา อันดัร ปาเอ เต้ฮา วัรแต อาเป บ้าฮัร ปาวเณอา ||๗|| เต็ส บาโฉ่ห์ สัจเจ แม โฮรฺ นา โกอี || ยิส ลาย เลย โซ
นิรมัล โฮอี || นานัก นาม วัสแซ กัท อันตัร ยิส เดแว โซ ปาวเณอา ||๘||๑๔||๑๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต นาม
มัน วซาเอ || ห่อแม เมรา ซัภ ดุค กวาเอ || อัมฤต บาณี สดา สล่าเฮ อัมฤต อัมฤต ปาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี
อัมฤต บาณี มัน วซาวเณอา || อัมฤต บาณี มัน วซาเอ อัมฤต นาม ติอ่าวเณอา ||๑|| รเฮา || อัมฤต โบแล สดา มุค
แวณี || อัมฤต เวแค ปัรแค สดา แนณี || อัมฤต กะทา กะแฮ สดา เด็น ราตี เอารา อาค สุ นาวเณอา ||๒|| อัมฤต รังค์
รัตตา เล็ว ลาเอ || อัมฤต คุร ปัรซาดี ปาเอ || อัมฤต รัสนา โบแล เด็น ราตี มัน ตัน อัมฤต ปี อาวเณอา ||๓|| โซ กิช
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กเร โย จิต นา โฮอี || เต็ส ดา หุกมั เมท นา สะแก โกอี || หุกเม วัรแต อัมฤต บาณี หุกเม อัมฤต ปี อาวเณอา ||๔||
อยับ กัม กัรเต ฮัร เกเร || เอ้ห์ มัน ปู่ ลา ยานํดา เพเร || อัมฤต บาณี เซ็ว จิต ลาเอ อัมฤต สบัด วยาวเณอา ||๕||
โคเท คเร ตุตถฺ อาป อุปาเอ || ตุตถฺ อาเป ปั รเค โลก สบาเอ || คเร ปะรัค คยาแน ปาเอ้ห์ โคเท ปะรัม ปุหล่าวเณอา
||๖|| เก็ว กัร เวคา เก็ว ซาล่าฮี || คุร ปั รซาดี สบัด สล่าฮี || เตเร ป่ าเณ เว็จ อัมฤต วัสแซ ตูนํ ป่ าแณ อัมฤต ปี อาวเณอา
||๗|| อัมฤต สบัด อัมฤต ฮัร บาณี || สัตคุร เซเวแอ ริ แด สมาณี || นานัก อัมฤต นาม สดา ซุคดาตา ปี อัมฤต ซัภ ปุค
แล่ห์ ยาวเณอา ||๘||๑๕||๑๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต วัรแซ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || คุรมุข วิระลา โกอี ยัน ปาเอ ||
อัมฤต ปี สดา ตริ ปตาเซ กัร กิรปา ตริ สนา บุฉ่าวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี คุรมุข อัมฤต ปี อาวเณอา || รัสนา รัส
จาค สดา รแฮ่ รังค์ ราตี แซ่ห์เย ฮัร คุณ กาวเณอา ||๑|| รเฮา || คุร ปั รซาดี แซ่ฮจั ยฺ โก ปาเอ || ดุบิถา มาเร อิกสั เซ็ว
เล็ว ลาเอ || นะดัร กเร ตา ฮัร คุณ กาแว นัดรี สัจ สมาวเณอา ||๒|| ซัภนา อุปัร นะดัร ปรัภ เตรี || กิแซ โทรี กิแซ แฮ
กะเณรี || ตุจฉฺ เต บ้าฮัร กิช นา โฮแว คุรมุข โซ่ฉี่ ปาวเณอา ||๓|| คุรมุข ตัต แฮ บีจารา || อัมฤต ปะเร เตเร ปั นด่ารา
|| เบ็น สัตคุร เซเว โกอี นา ปาแว คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๔|| สัตคุร เซแว โซ ยัน โซ่แฮ || อัมฤต นาม อันตัร มัน
โม่แฮ || อัมฤต มัน ตัน บาณี รัตตา อัมฤต แซ่ฮจั ยฺ สุ ณาวเณอา ||๕|| มันมุค ปู่ ลา ดูแย ป๋ าย คุอาเอ || นาม นา เลแว
มแร บิค คาเอ || อันเด็น สดา วิสทา แม่ห์ วาซา เบ็น เซวา ยนัม กวาวเณอา ||๖|| อัมฤต ปี แว ยิส โน อาป ปี อาเอ ||
คุร ปัรซาดี แซ่ฮจั ยฺ เล็ว ลาเอ || ปูรัน ปูร รเฮอา ซัภ อาเป คุรมัต นัดรี อาวเณอา ||๗|| อาเป อาป นิรันยัน โซอี ||
เย็น ศิรยี เต็น อาเป โกอี || นานัก นาม สะมาล สดา ตูนํ แซ่ห์เย สัจ สมาวเณอา ||๘||๑๖||๑๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||
เซ สัจ ลาเก โย ตุตถฺ ป่ าเอ || สดา สัจ เซแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || สัจแจ สบัด สัจจา ซาล่าฮี สัจเจ เมล มิลาวเณอา ||๑||
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ฮอ วารี ญีโอ วารี สัจ ซาล่าห์เณอา || สัจ ติอ๋าเอ็น เซ สัจ ราเต สัจเจ สัจ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || แยห์ เดคา สัจ ซัภนี
ทาอี || คุร ปัรซาดี มัน วซาอี || ตัน สัจจา รัสนา สัจ ราตี สัจ ซุณ อาค วคานเณอา ||๒|| มันซา มาร สัจ สมาณี
|| เอ็น มัน ดีธี ซัภ อาวัณ ยาณี || สัตคุร เซเว สดา มัน เน่ห์จลั นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาวเณอา ||๓|| คุร แก สบัด ริ แด
ดิคายอา || มายอา โม่ห์ สบัด ยลายอา || สัจโจ สัจจา เวค ซาล่าฮี คุร สับดี สัจ ปาวเณอา ||๔|| โย สัจ ราเต เต็น สัจจี
เล็ว ลากี || ฮัร นาม สมาแล่ห์ เซ วัดป่ ากี || สัจแจ สบัด อาป มิลาเอ สัตซังคัต สัจ คุณ กาวเณอา ||๕|| เลคา ปรี แอ เย
เลเค เว็จ โฮแว || โอ้ห์ อกัม อะโกจัร สบัด ซุถ โฮแว || อันเด็น สัจ สบัด ซาล่าฮี โฮรฺ โกย นา กีมตั ปาวเณอา ||๖||
ปัร ปัร ทาเก ซานํตฺ นา อาอี || ตริ สนา ยาเล ซุถ นา กาอี || บิค บิห่าแฌห์ บิค โม่ห์ เปอาเซ กูร โบลฺ บิค คาวเณอา
||๗|| คุร ปัรซาดี เอโก ยาณา || ดูยา มาร มัน สัจ สมาณา || นานัก เอโก นาม วัรแต มัน อันตัร คุร ปัรซาดี ปาวเณอา
||๘||๑๗||๑๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || วรัน รู ป วัรแต้ห์ ซัภ เตเร || มัร มัร ยําแมห์ เพร ปแว่ห์ กะเณเร || ตูน ํ เอโก เน่ห์จลั
อะกัม อปารา คุรมะตี บูจฉฺ บุฉ่าวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ราม นาม มัน วซาวเณอา || เต็ส รู ป นา เรเคอา วรัน
นา โกอี คุรมะตี อาป บุฉ่าวเณอา ||๑|| รเฮา || ซัภ เอกา โยต ยาแณ เย โกอี || สัตคุร เซเวแอ ปั รกัท โฮอี || กุปัต
ปัรกัท วัรแต ซัภ ทาอี โยตี โยต มิลาวเณอา ||๒|| ติสนา อคัน ยแล ซันซารา || โลภ อภิมาน บฮุต อหังการา || มัร มัร
ยันแม ปัต กวาเอ อัปณี บิรทา ยนัม กวาวเณอา ||๓|| คุร กา สบัด โก วิระลา บูแฉ่ || อาป มาเร ตา ตริ ภวัณ ซู่แฉ่ ||
เพ็ร โอ้ห์ มแร นา มัรณา โฮแว แซ่ห์เย สัจ สมาวเณอา ||๔|| มายอา แม่ห์ เพ็ร จิต นา ลาเอ || คุร แก สบัด สัด รแฮ่
สมาเอ || สัจ สล่าเฮ ซัภ กัท อันตัร สัจโจ สัจ สุ ห่าวเณอา ||๕|| สัจ ซาล่าฮี สดา ฮยูเร || คุร แก สบัด รเฮอา
ปั่รปูเร || คุร ปั รซาดี สัจ นัดรี อาแว สัจเจ ฮี ซุค ปาวเณอา ||๖|| สัจ มัน อันดัร รเฮอา สมาย || สดา สัจ เน่ห์จลั
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อาแว นา ยาย || สัจเจ ลาแก โซ มัน นิรมัล คุรมะตี สัจ สมาวเณอา ||๗|| สัจ ซาล่าฮี อวัรฺ นา โกอี || เย็ต เซเวแอ
สดา ซุค โฮอี || นานัก นาม รัตเต วีจารี สัจโจ สัจ กมาวเณอา ||๘||๑๘||๑๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || นิรมัล สบัด
นิรมัล แฮ บาณี || นิรมัล โยต ซัภ ม่าเฮ สมาณี || นิรมัล บาณี ฮัร ซาล่าฮี ยัป ฮัร นิรมัล แมลฺ กวาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี
ญีโอ วารี ซุคดาตา มัน วซาวเณอา || ฮัร นิรมัล คุร สบัด สล่าฮี สับโด ซุณ ติซา มิทาวเณอา ||๑|| รเฮา || นิรมัล
นาม วัสเซอา มัน อาเอ || มัน ตัน นิรมัล มายอา โม่ห์ กวาเอ || นิรมัล คุณ กาแว เน็ต ซาเจ เก นิรมัล นาด วยาวเณอา
||๒|| นิรมัล อัมฤต คุร เต ปายอา || วิโจห์ อาป โมอา ติแท โม่ห์ นา มายอา || นิรมัล กิอาน คิอ๋าน อัต นิรมัล นิรมัล
บาณี มัน วซาวเณอา ||๓|| โย นิรมัล เซเว โซ นิรมัล โฮแว || ห่อแม แมลฺ คุร สับเด โต่แว || นิ รมัล วาแย อันฮัด ตุ๋น
บาณี ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๔|| นิรมัล เต ซัภ นิรมัล โฮแว || นิรมัล มนูอา ฮัร สบัด ปโรแว || นิรมัล นาม ลเก
บัดป่ ากี นิรมัล นาม สุ ห่าวเณอา ||๕|| โซ นิรมัล โย สับเด โซ่แฮ || นิ รมัล นาม มัน ตัน โม่แฮ || สัจ นาม มัล
กะเด นา ลาแก มุค อูยลั สัจ กราวเณอา ||๖|| มัน แมลา แฮ ดูแย ป๋ าย || แมลา จอกา แมแล ทาย || แมลา คาย เพ็ร
แมลฺ วถ่าเอ มันมุค แมลฺ ดุค ปาวเณอา ||๗|| แมเล นิรมัล ซัภ หุกมั สบาเอ || เซ นิรมัล โย ฮัร ซาเจ ป่ าเอ || นานัก
นาม วัสแซ มัน อันตัร คุรมุข แมลฺ จุกาวเณอา ||๘||๑๙||๒o|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || โควินดฺ อูยลั อูยลั หันซา || มัน บาณี
นิรมัล เมรี มันซา || มัน อูยลั สดา มุค โซ่แฮ อัต อูยลั นาม ติอ่าวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี โคบินดฺ คุณ กาวเณอา
|| โคบิด โคบิด กะแฮ เด็น ราตี โคบิด คุณ สบัด สุ ณาวเณอา ||๑|| รเฮา || โคบิด กาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || คุร แก แป๋
อูยลั ห่อแม มัล ยาเอ || สดา อนันดฺ รแฮ่ ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ซุณ โคบิด คุณ กาวเณอา ||๒|| มนูอา นาแจ
ปะกัต ดริ ราเอ || คุร แก สบัด มแน มัน มิลาเอ || สัจจา ตาล ปูเร มายอา โม่ห์ จุกาเอ สับเด นิรัต กราวเณอา ||๓|| อูจา
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กูเก ตะแนห์ ปะชาเร || มายอา โม่ห์ โยเฮอา ยัมกาเล || มายอา โม่ห์ เอ็ส มแน่ห์ นะจาเอ อันตัร กปั ท ดุค
ปาวเณอา ||๔|| คุรมุข ปะกัต ยา อาป กราเอ || ตัน มัน ราตา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || บาณี วแย สบัด วยาเอ คุรมุข ปะกัต
ทาย ปาวเณอา ||๕|| บโฮ่ ตาล ปูเร วาเย วยาเอ || นา โก สุ เณ นา มัน วซาเอ || มายอา การัณ เป็ ร บันถฺ นาแจ ดูแย
ป๋ าย ดุค ปาวเณอา ||๖|| ยิส อันตัร ปรี ต ลแก โซ มุกตา || อินดรี วัส สัจ ซันยัม ยุกตา || คุร แก สบัด สดา ฮัร ติอ๋าเอ
เอ้ฮา ปะกัต ฮัร ป่ าวเณอา ||๗|| คุรมุข ปะกัต ยุก จาเร โฮอี || โห่รัต ปะกัต นา ปาเอ โกอี || นานัก นาม คุร ปักตี
ปาอีแอ คุร จัรณี จิต ลาวเณอา ||๘||๒o||๒๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || สัจจา เซวี สัจ ซาล่าฮี || สัจแจ นาย ดุค กับ ฮี น่าฮี ||
ซุคดาตา เซวัน ซุค ปาเอ็น คุรมัต มัน วซาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาวเณอา || โย ฮัร
เซแว่ห์ เซ สดา โซ่แฮ โซ่ภา สุ รัต สุ ห่าวเณอา ||๑|| รเฮา || ซัภ โก เตรา ปะกัต กะฮาเอ || เซอี ปะกัต เตแร มัน
ป่ าเอ || สัจ บาณี ตุแถ่ ซาล่าฮัน รังค์ ราเต ปะกัต กราวเณอา ||๒|| ซัภ โก สัจเจ ฮัร ญีโอ เตรา || คุรมุข มิแล ตา จูแก
เพรา || ยา ตุตถฺ ป่ าแว ตา นาย รจาแว่ห์ ตูนํ อาเป เนา ยปาวเณอา ||๓|| คุรมะตี ฮัร มัน วซายอา || ฮรัค โศก ซัภ
โม่ห์ กวายอา || อิกสั เซ็ว เล็ว ลากี สัด ฮี ฮัร นาม มัน วซาวเณอา ||๔|| ปะกัต รังค์ ราเต สดา เตแร จาเอ || นอ เน็ถ
นาม วัสเซอา มัน อาเอ || ปูแร ปาก สัตคุร ปายอา สับเด เมล มิลาวเณอา ||๕|| ตูนํ ดัยอาล สดา ซุคดาตา || ตูนํ อาเป
เมแล่ห์ คุรมุข ยาตา || ตูนํ อาเป เดแว่ห์ นาม วดาอี นาม รัตเต ซุค ปาวเณอา ||๖|| สดา สดา ซาเจ ตุตถฺ ซาล่าฮี ||
คุรมุข ยาตา ดูยา โก น่าฮี || เอกัส เซ็ว มัน รเฮอา สมาเอ มัน มันเนแอ มแน่ห์ มิลาวเณอา ||๗|| คุรมุข โฮแว โซ
ซาล่าเฮ || ซาเจ ธากุร เวปัรว่าเฮ || นานัก นาม วัสแซ มัน อันตัร คุร สับดี ฮัร เมลาวเณอา ||๘||๒๑||๒๒|| มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๓ || เตเร ปะกัต โซ่แฮ ซาแจ ดัรบาเร || คุร แก สบัด นาม สวาเร || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี คุณ แก้ห์ คุณี
122

สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี นาม ซุณ มัน วซาวเณอา || ฮัร ญีโอ สัจจา อูโจ อูจา ห่อแม มาร
มิลาวเณอา ||๑|| รเฮา || ฮัร ญีโอ ซาจา ซาจี นาอี || คุร ปัรซาดี กิแซ มิลาอี || คุร สบัด มิแล่ห์ เซ วิชุแรห์ น่าฮี แซ่ห์เย
สัจ สมาวเณอา ||๒|| ตุจฉฺ เต บ้าฮัร กะชู นา โฮย || ตูนํ กัร กัร เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย || อาเป กเร กราเอ กัรตา คุรมัต
อาป มิลาวเณอา ||๓|| กามัณ คุณวันตี ฮัร ปาเอ || แป๋ ป๋ าย ซี การ บณาเอ || สัตคุร เซว สดา โซห่ากัณ สัจ อุปเดส
สมาวเณอา ||๔|| สบัด วิซารัน ตินา ธอรฺ นา เธา || ปะหรํา ปู่ เล เย็ว ซุนแญ กัร๋ เกา || หะลัต ปะลัต ตินี โดแว กวาเอ
ดุเค ดุค วิฮาวเณอา ||๕|| ลิคเดอา ลิคเดอา กากัด มัส โคอี || ดูแย ป๋ าย ซุค ปาเอ นา โกอี || กูร ลิแค่ห์ แต กูร
กมาแว่ห์ ยัล ยาแวห์ กูร จิต ลาวเณอา ||๖|| คุรมุข สัจโจ สัจ ลิแค่ห์ วีจาร || เซ ยัน สัจเจ ปาแวห์ โมค ดุอาร || สัจ
กากัด กะลัม มัสวาณี สัจ เล็ค สัจ สมาวเณอา ||๗|| เมรา ปรัภ อันตัร แบธา เวแค || คุร ประสาดี มิแล โซอี ยัน เลแค
|| นานัก นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต ปาวเณอา ||๘||๒๒||๒๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อาตัม ราม ปั รกาซ คุร เต โฮแว
|| ห่อแม แมลฺ ลากี คุร สับดี โคแว || มัน นิรมัล อันเด็น ปั กตี ราตา ปะกัต กเร ฮัร ปาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี
อาป ปะกัต กะรัน เอารา ปะกัต กราวเณอา || ตินา ปะกัต ยนา โก สัด นมัสการ กีแย โย อันเด็น ฮัร คุณ กาวเณอา
||๑|| รเฮา || อาเป กัรตา การัณ กราเอ || เย็ต ป่ าแว เต็ต กาแร ลาเอ || ปูแร ปาก คุร เซวา โฮแว คุร เซวา เต ซุค
ปาวเณอา ||๒|| มัร มัร ยีแว ตา กิช ปาเอ || คุร ปั รซาดี ฮัร มัน วซาเอ || สดา มุกตั ฮัร มัน วซาเอ แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ
สมาวเณอา ||๓|| บโฮ่ กะรัม กมาแว มุกตั นา ปาเอ || เดซันตัร ปะแว ดูแย ป๋ าย คุอาเอ || บิรทา ยนัม กวายอา กัปที
เบ็น สับแด ดุค ปาวเณอา ||๔|| ต่าวัต ราแค ธาก รฮาเอ || คุร ปั รซาดี ปะรัม ปั ด ปาเอ || สัตคุร อาเป เมล มิลาเอ
เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาวเณอา ||๕|| เอ็ก กูร ลาเก กูเร พัล ปาเอ || ดูแย ป๋ าย บิรทา ยนัม กวาเอ || อาป ดุเบ สักเล กุล
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โดเบ กูร โบลฺ บิค คาวเณอา ||๖|| เอ็ส ตัน แม่ห์ มัน โก คุรมุข เดแค || ป๋ าย ปะกัต ยา ห่อแม โซแค || เซ็ถ ซาเถ็ก
โมนถ่ารี รเฮ่ เล็ว ลาย เต็น ปี๋ ตัน แม่ห์ มัน นา ดิคาวเณอา ||๗|| อาป กราเอ กัรตา โซอี || โฮรฺ เก กเร กีแต เกอา โฮอี
|| นานัก ยิส นาม เดแว โซ เลแว นาโม มัน วซาวเณอา ||๘||๒๓||๒๔|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || เอ็ส กุพา แม่ห์ อคุท
ปันด่ารา || เต็ส เว็จ วัสแซ ฮัร อลัค อปารา || อาเป กุปัต ปั รกัท แฮ อาเป คุร สับดี อาป วันญาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี
ญีโอ วารี อัมฤต นาม มัน วซาวเณอา || อัมฤต นาม มฮ่า รัส มีธา คุรมะตี อัมฤต ปี อาวเณอา ||๑|| รเฮา || ห่อแม มาร
บะยัร กะปาท คุลายอา || นาม อโมลัก คุร ปั รซาดี ปายอา || เบ็น สับแด นาม นา ปาเอ โกอี คุร กิรปา มัน
วซาวเณอา ||๒|| คุร กิอาน อันยัน สัจ เนตรี ปายอา || อันตัร จานัณ อเกอาน อันเถรฺ กวายอา || โยตี โยต มิลี มัน
มาเนอา ฮัร ดัร โซ่ภา ปาวเณอา ||๓|| สะรี โรห์ ป่ าลัณ โก บ้าฮัร ยาเอ || นาม นา ลแฮ่ บฮุต เวการ ดุค ปาเอ || มันมุค
อันเถ่ ซู่แฉ่ น่าฮี เพ็ร เก๋ ร อาย คุรมุข วัท ปาวเณอา ||๔|| คุร ปัรซาดี สัจจา ฮัร ปาเอ || มัน ตัน เวแค ห่อแม แมลฺ ยาเอ
|| แบส สุ ทาน สัด ฮัร คุณ กาแว สัจแจ สบัด สมาวเณอา ||๕|| นอ ดัร ธาเก ต่าวัต รฮาเอ || ดัสแว นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ
|| โอแท อันฮัด สบัด วแย่ห์ เด็น ราตี คุรมะตี สบัด สุ ณาวเณอา ||๖|| เบ็น สับแด อันตัร อาเนรา || นา วัสตฺ ลแฮ่ นา
จูแก เพรา || สัตคุร หัท กุนยี โห่รัต ดัร คุแล น่าฮี คุร ปูแร ปาก มิลาวเณอา ||๗|| กุปัต ปั รกัท ตูน ํ ซัภนี ทาอี || คุร
ปัรซาดี เม็ล โซ่ฉี่ ปาอี || นานัก นาม สล่าห์ สดา ตูนํ คุรมุข มัน วซาวเณอา ||๘||๒๔||๒๕|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||
คุรมุข มิแล มิลาเอ อาเป || กาล นา โย่แฮ ดุค นา ซันตาเป || ห่อแม มาร บันถัน่ ซัภ โตแร คุรมุข สบัด สุ ห่าวเณอา
||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮัร ฮัร นาม สุ ห่าวเณอา || คุรมุข กาแว คุรมุข นาแจ ฮัร เซตี จิต ลาวเณอา ||๑|| รเฮา ||
คุรมุข ยีแว มแร ปัรวาณ || อารยา นา ชีแย สบัด ปะชาณ || คุรมุข มแร นา กาล นา คาเอ คุรมุข สัจ สมาวเณอา ||๒||
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คุรมุข ฮัร ดัร โซ่ภา ปาเอ || คุรมุข วิโจห์ อาป กวาเอ || อาป ตแร กุล สักเล ตาเร คุรมุข ยนัม สวารเณอา ||๓|| คุรมุข
ดุค กะเด นา ลแก สะรี ร || คุรมุข ห่อแม จูแก ปี ร || คุรมุข มัน นิรมัล เพ็ร แมลฺ นา ลาแก คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา
||๔|| คุรมุข นาม มิแล วเดอาอี || คุรมุข คุณ กาแว โซ่ภา ปาอี || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี คุรมุข สบัด กราวเณอา
||๕|| คุรมุข อันเด็น สับเด ราตา || คุรมุข ยุก จาเร แฮ ยาตา || คุรมุข คุณ กาแว สดา นิรมัล สับเด ปะกัต กราวเณอา
||๖|| บาจฉฺ คุรู แฮ อั้นถฺ อันถ่ารา || ยัมกาล กัรเธ กแร่ ห์ ปุการา || อันเด็น โรคี บิสทา เก กีเร บิสทา แม่ห์ ดุค
ปาวเณอา ||๗|| คุรมุข อาเป กเร กราเอ || คุรมุข ฮิรแด วุธา อาป อาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ปูเร คุร เต
ปาวเณอา ||๘||๒๕||๒๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || เอกา โยต โยต แฮ สะรี รา || สบัด ดิคาเอ สัตคุร ปูรา || อาเป พะรัก
กีโตน กัท อันตัร อาเป บณัต บณาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ฮัร สัจเจ เก คุณ กาวเณอา || บาจฉฺ คุรู โก แซ่ฮจั ยฺ
นา ปาเอ คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || ตูนํ อาเป โซ่แฮ อาเป ญัก โม่แฮ || ตูน ํ อาเป นัดรี ยกัต ปโรแว่ห์
|| ตูนํ อาเป ดุค ซุค เดแว่ห์ กัรเต คุรมุข ฮัร เดควเณอา ||๒|| อาเป กัรตา กเร กราเอ || อาเป สบัด คุร มัน วซาเอ ||
สับเด อุปแย อัมฤต บาณี คุรมุข อาค สุณาวเณอา ||๓|| อาเป กัรตา อาเป ปุกตา || บันถัน่ โตเร สดา แฮ มุกตา ||
สดา มุกตั อาเป แฮ สัจจา อาเป อลัค ลคาวเณอา ||๔|| อาเป มายอา อาเป ชายอา || อาเป โม่ห์ ซัภ ยกัต
อุปายอา || อาเป คุณดาตา คุณ กาแว อาเป อาค สุ ณาวเณอา ||๕|| อาเป กเร กราเอ อาเป || อาเป ทาป อุทาเป
อาเป || ตุจฉฺ เต บ้าฮัร กะชู นา โฮแว ตูนํ อาเป กาแร ลาวเณอา ||๖|| อาเป มาเร อาป ยีวาเอ || อาเป เมเล เมล
มิลาเอ || เซวา เต สดา ซุค ปายอา คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๗|| อาเป อูจา อูโจ โฮอี || ยิส อาป วิคาเล โซ
เวแค โกอี || นานัก นาม วัสแซ กัท อันตัร อาเป เวค วิคาลเณอา ||๘||๒๖||๒๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || เมรา ปรัภ
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ปั่รปูร รเฮอา ซัภ ทาอี || คุร ปัรซาดี กัร๋ ฮี แม่ห์ ปาอี || สดา สะเรวี เอ็ก มัน ติอ๋าอี คุรมุข สัจ สมาวเณอา ||๑|| ฮอ
วารี ญีโอ วารี ญักยีวนั มัน วซาวเณอา || ฮัร ญักยีวนั นิรภอ ดาตา คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๑|| รเฮา || กัร๋ แม่ห์
ตัร่ ตี ต๋ อล ปาตาลา || กัร๋ ฮี แม่ห์ ปรี ตมั สดา แฮ บาลา || สดา อนันดฺ รแฮ่ ซุคดาตา คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ สมาวเณอา ||๒||
กายอา อันดัร ห่อแม เมรา || ยํามัณ มรัณ นา จูแก เพรา || คุรมุข โฮแว โซ ห่ อแม มาเร สัจโจ สัจ ติอ่าวเณอา ||๓||
กายอา อันดัร ปาป ปุน โดย ป่ าอี || โดฮี เม็ล แก สริ สทฺ อุปาอี || โดแว มาร ยาย อิกตั กัร๋ อาแว คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ
สมาวเณอา ||๔|| กัร๋ ฮี ม่าเฮ ดูแย ป๋ าย อเนรา || จานัณ โฮแว โชแด ห่อแม เมรา || ปั รกัท สบัด แฮ ซุคดาตา อันเด็น
นาม ติอ่าวเณอา ||๕|| อันตัร โยต ปัรกัท ปาซารา || คุร ซาคี มิเทอา อันเถ่อารา || กมัล บิกาซ สดา ซุค ปายอา โยตี
โยต มิลาวเณอา ||๖|| อันดัร แม่ฮลั รัตนี ปะเร ปันด่ารา || คุรมุข ปาเอ นาม อปารา || คุรมุข วัณเย สดา วาปารี ล่าฮา
นาม สัด ปาวเณอา ||๗|| อาเป วัท ราแค อาเป เดย์ || คุรมุข วัณแย่ห์ เกอี เกย์ || นานัก ยิส นะดัร กเร โซ ปาเอ กัร
กิรปา มัน วซาวเณอา ||๘||๒๗||๒๘|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || ฮัร อาเป เมเล เซว กราเอ || คุร แก สบัด เป๋ า ดูยา ยาเอ ||
ฮัร นิรมัล สดา คุณดาตา ฮัร คุณ แม่ห์ อาป สมาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี สัจ สัจจา ฮิรแด วซาวเณอา || สัจจา
นาม สดา แฮ นิรมัล คุร สับดี มัน วซาวเณอา ||๑|| รเฮา || อาเป คุร ดาตา กะรัม บิถ่าตา || เซวัก เซแว่ห์ คุรมุข ฮัร
ยาตา || อัมฤต นาม สดา ยัน โซ่แฮ คุรมัต ฮัร รัส ปาวเณอา ||๒|| เอ็ส กุพา แม่ห์ เอ็ก ทาน โซฮายอา || ปูแร คุร
ห่อแม ปะรัม จุกายอา || อันเด็น นาม สล่าฮัน รังค์ ราเต คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๓|| คุร แก สบัด เอ้ห์ กุพา
วีจาเร || นาม นิรันยัน อันตัร วัสแซ มุราเร || ฮัร คุณ กาแว สบัด โซฮาเอ เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาวเณอา ||๔|| ยัม ยากาตี
ดูแย ป๋ าย กัร ลาเอ || นาโวห์ ปู่ เล เดย์ สยาเอ || กะรี โม่ฮตั กา เลคา เลแว รตีโอห์ มาซา โตลฺ กะด๋ าวเณอา ||๕||
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เปอีอะแร เป็ ร เจเต น่าฮี || ดูแย มุธี โรแว ต๋ าฮี || ครี กุอาเลโอ กุรูป กุลคั ณี สุ ปแน เป็ ร นฮี ปาวเณอา ||๖|| เปอีอะแร
เป็ ร มัน วซายอา || ปูแร คุร ฮดูร ดิคายอา || กามัณ เป็ ร ราเคอา กันธฺ ลาย สับเด เป็ ร ราแว เซจยฺ สุ ห่าวเณอา ||๗||
อาเป เดแว สัด บุลาเอ || อาปณา เนา มัน วซาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี อันเด็น สดา คุณ กาวเณอา
||๘||๒๘||๒๙|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || อูตมั ยนัม สุ ทาน แฮ วาซา || สัตคุร เซแว่ห์ กัร๋ ม่าเฮ อุดาซา || ฮัร รังค์ รแฮ่ สดา
รังค์ ราเต ฮัร รัส มัน ตริ ป-ตาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ปัร บุจฉฺ มัน วซาวเณอา || คุรมุข ปแร่ ห์ ฮัร นาม สล่าแฮ
ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๑|| รเฮา || อลัค อเป๋ ว ฮัร รเฮอา สมาเอ || อุปาย นา กิตี ปายอา ยาเอ || กิรปา กเร ตา
สัตคุร เป่ แท นัดรี เมล มิลาวเณอา ||๒|| ดูแย ป๋ าย ปแร นฮี บูแฉ่ || ตริ บิตถฺ มายอา การัณ ลูแฉ่ || ตริ บิตถฺ บันถัน่
ตูแท่ห์ คุร สับดี คุร สับดี มุกตั กราวเณอา ||๓|| เอ้ห์ มัน จันจัล วัส นา อาแว || ดุบิถา ลาแก แด้ห์ 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 บ้าฮัร กิชู นา โฮแว บัคเซ สบัด สุ ห่าวเณอา ||๕|| อุปแย ปะแจ ฮัร บูแฉ่ น่าฮี || อันเด็น ดูแย ป๋ าย พิร่าฮี
|| มันมุค ยนัม เกยอา แฮ บิรทา อันตฺ เกยอา ปัชตาวเณอา ||๖|| เป็ ร ปั รเดส สิ การ บณาเอ || มันมุค อั้นถฺ แอเซ กะรัม
กมาเอ || หะลัต นา โซ่ภา ปะลัต นา โด่อี บิรทา ยนัม กวาวเณอา ||๗|| ฮัร กา นาม กิแน วิระแล ยาตา || ปูเร คุร แก
สบัด ปะชาตา || อันเด็น ปะกัต กเร เด็น ราตี แซ่ห์เย ฮี ซุค ปาวเณอา ||๘|| ซัภ แม่ห์ วัรแต เอโก โซอี || คุรมุข
วิระลา บูแฉ่ โกอี || นานัก นาม รัตเต ยัน โซ่แฮ กัร กิรปา อาป มิลาวเณอา ||๙||๒๙||๓o||
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || มันมุค ปแร่ ห์ ปันดิต กะฮาแวห์ || ดูแย ป๋ าย มฮ่า ดุค ปาแวห์ || บิเคอา มาเต กิช ซู่แฉ่ น่าฮี เพ็ร
เพ็ร ยูนี อาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี ห่อแม มาร มิลาวเณอา || คุร เซวา เต ฮัร มัน วัสเซอา ฮัร รัส แซ่ฮจั ยฺ
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ปี อาวเณอา ||๑|| รเฮา || เวด ปแร่ ห์ ฮัร รัส นฮี อายอา || วาด วคาแณ่ ห์ โม่เฮ มายอา || อเกอานมฺ ตี สดา อันเถ่อารา
คุรมุข บูจฉฺ ฮัร กาวเณอา ||๒|| อกัทโท กะทีแอ สบัด สุ ห่าแว || คุรมะตี มัน สัจโจ ป่ าแว || สัจโจ สัจ รแว่ห์ เด็น
ราตี เอ้ห์ มัน สัจ รังกาวเณอา ||๓|| โย สัจ รัตเต เต็น สัจโจ ป่ าแว || อาเป เดย์ นา ปะโซตาแว || คุร แก สบัด สดา
สัจ ยาตา เม็ล สัจเจ ซุค ปาวเณอา ||๔|| กูร กุสตั ตินา แมลฺ นา ลาแก || คุร ปั รซาดี อันเด็น ยาแก || นิรมัล นาม วัสแซ
กัท ปี่ ตัร โยตี โยต มิลาวเณอา ||๕|| ตแร คุณ ปแร่ ห์ ฮัร ตัต นา ยาแณห์ || มูโล่ห์ ปุเล คุร สบัด นา ปะชาแณ่ ห์ ||
โม่ห์ เบอาเป กิช ซู่แฉ่ น่าฮี คุร สับดี ฮัร ปาวเณอา ||๖|| เวด ปุกาแร ตริ บิตถฺ มายอา || มันมุค นา บูแฉ่ ห์ ดูแย ป่ ายอา
|| ตแร คุณ ปแร่ ห์ ฮัร เอก นา ยาแณห์ เบ็น บูเฉ่ ดุค ปาวเณอา ||๗|| ยา เต็ส ป่ าแว ตา อาป มิลาเอ || คุร สับดี แซ่ห์ซา
ดูค จุกาเอ || นานัก นาแว กี สัจจี วเดอาอี นาโม มัน ซุค ปาวเณอา ||๘||๓o||๓๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ || นิรกุณ ซัรคุณ
อาเป โซอี || ตัต ปะชาแณ โซ ปันดิต โฮอี || อาป ตแร สักเล กุล ตาแร ฮัร นาม มัน วซาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ
วารี ฮัร รัส จัค ซาด ปาวเณอา || ฮัร รัส จาแคห์ เซ ยัน นิรมัล นิรมัล นาม ติอ่าวเณอา ||๑|| รเฮา || โซ เน่ห์กรั มี โย
สบัด บีจาเร || อันตัร ตัต กิอาน ห่อแม มาเร || นาม ปะดารัท นอ เน็ถ ปาเอ ตแร คุณ เมท สมาวเณอา ||๒|| ห่อแม
กแร เน่ห์กรั มี นา โฮแว || คุร ปั รซาดี ห่อแม โคแว || อันตัร บิเบก สดา อาป วีจาเร คุร สับดี คุณ กาวเณอา ||๓|| ฮัร
ซัร ซากัร นิรมัล โซอี || ซันตฺ จุแกห์ เน็ต คุรมุข โฮอี || อิสนาน กแร่ ห์ สดา เด็น ราตี ห่อแม แมลฺ จุกาวเณอา ||๔||
นิรมัล หันซา เปรม เปอาร || ฮัร ซัร วัสแซ ห่อแม มาร ||
แอ้ห์เน็ส ปรี ต สบัด ซาแจ ฮัร ซัร วาซา ปาวเณอา ||๕|| มันมุค สดา บัก แมลา ห่อแม มัล ลาอี || อิสนาน กแร ปั ร
แมลฺ นา ยาอี || ยีวตั มแร คุร สบัด บีจาแร ห่อแม แมลฺ จุกาวเณอา ||๖|| รตัน ปะดารัท กัร๋ เต ปายอา || ปูแร สัตคุร
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สบัด สุ ณายอา || คุร ปัรสาด มิเทอา อันเถ่อารา กัท จานัณ อาป ปะชานเณอา ||๗|| อาป อุปาเอ แต อาเป เวแค ||
สัตคุร เซแว โซ ยัน เลแค || นานัก นาม วัสแซ กัท อันตัร คุร กิรปา เต ปาวเณอา ||๘||๓๑||๓๒|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๓ ||
มายอา โม่ห์ ยกัต สบายอา || ตแร คุณ ดีแซ่ห์ โม่เฮ มายอา || คุร ปั รซาดี โก วิระลา บูแฉ่ จอแท ปั ด เล็ว ลาวเณอา
||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี มายอา โม่ห์ สบัด ยลาวเณอา || มายอา โม่ห์ ยลาเอ โซ ฮัร เซ็ว จิต ลาเอ ฮัร ดัร แม่ห์ลี โซ่ภา
ปาวเณอา ||๑|| รเฮา || เดวี เดวา มูล แฮ มายอา || ซิมรัต ซาสตึ เย็นนํ อุปายอา || กาม กโรถ ปัสเรอา ซันซาเร อาย
ยาย ดุค ปาวเณอา ||๒|| เต็ส เว็จ กิอาน รตัน เอ็ก ปายอา || คุร ปัรซาดี มัน วซายอา || ยัต สัต ซันยัม สัจ กมาแว
คุร ปูแร นาม ติอ่าวเณอา ||๓|| เปอีอะแร ตัน๋ ปะรัม ปุหล่าณี || ดูแย ลากี เพ็ร ปะโชตาณี || หะลัต ปะลัต โดแว
กวาเอ สุ ปแน ซุค นา ปาวเณอา ||๔|| เปอีอะแร ตัน๋ กันตฺ สมาเล || คุร ปัรซาดี เวแค นาเล || เป็ ร แก แซ่ฮจั ยฺ รแฮ่
รังค์ ราตี สบัด ซิงการ บณาวเณอา ||๕|| สพัล ยนัม ยินา สัตคุร ปายอา || ดูยา เป๋ า คุร สบัด ยลายอา || เอโก เราว์
รเฮอา กัท อันตัร เม็ล สัตซังคัต ฮัร คุณ กาวเณอา ||๖|| สัตคุร นา เซเว โซ กาเฮ อายอา || ตริ ก ยีวณั บิรทา ยนัม
กวายอา || มันมุค นาม จิต นา อาแว เบ็น นาแว บโฮ่ ดุค ปาวเณอา ||๗|| เย็น ซิ สทฺ ซายี โซอี ยาแณ || อาเป เมแล
สบัด ปะชาแณ || นานัก นาม มิเลอา เต็น ยัน โก ยิน ตุ๋ร มัสตัก เลค ลิคาวเณอา ||๘||๑||๓๒||๓๓|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ ||
อาด ปุรัค อัปรําปัร อาเป || อาเป ทาเป ทาป อุทาเป || ซัภ แม่ห์ วัรแต เอโก โซอี คุรมุข โซ่ภา ปาวเณอา ||๑|| ฮอ
วารี ญีโอ วารี นิรังการี นาม ติอ่าวเณอา ||
เต็ส รู ป นา เรเคอา กัท กัท เดเคอา คุรมุข อลัค ลคาวเณอา ||๑|| รเฮา || ตู ดัยอาล กิรปาล ปรัภ โซอี || ตุตถฺ เบ็น ดูยา
อวัรฺ นา โกอี || คุร ปัรสาด กเร นาม เดแว นาเม นาม สมาวเณอา ||๒|| ตูนํ อาเป สัจจา ศิรยัณฮารา || ปักตี ปะเร
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เตเร ปันด่ารา || คุรมุข นาม มิแล มัน ปี่ แย แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาวเณอา ||๓|| อันเด็น คุณ กาวา ปรัภ เตเร || ตุตถฺ
ซาล่าฮี ปรี ตมั เมเร || ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี ยาจา คุร ปั รซาดี ตูนํ ปาวเณอา ||๔|| อกัม อะโกจัร เม็ต นฮี ปาอี ||
อัปณี กริ ปา กแร่ ห์ ตูนํ แล่ห์ มิลาอี || ปูเร คุร แก สบัด ติอ๋าอีแอ สบัด เซว ซุค ปาวเณอา ||๕|| รัสนา คุณวันตี คุณ
กาแว || นาม สล่าเฮ สัจเจ ป่ าแว || คุรมุข สดา รแฮ่ รังค์ ราตี เม็ล สัจเจ โซ่ภา ปาวเณอา ||๖|| มันมุค กะรัม กเร
อหังการี || ยูแอ ยนัม ซัภ บายี ห่ารี || อันตัร โลภ มฮ่า กุบารา เพ็ร เพ็ร อาวัณ ยาวเณอา ||๗|| อาเป กัรตา เด
วเดอาอี || ยิน โก อาป ลิคตั ตุ๋ร ปาอี || นานัก นาม มิแล ป๋ อ ปั่ นยัน คุร สับดี ซุค ปาวเณอา ||๘||๑||๓๔|| มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ || อันตัร อลัค นา ยาอี ลเคอา || นาม รตัน แล คุฉ่า รเคอา || อกัม อะโกจัร ซัภ เต อูจา คุร แก สบัด
ลคาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี กัล แม่ห์ นาม สุ ณาวเณอา || ซันตฺ เปอาเร สัจแจ ต่าเร วัดป่ ากี ดัรซัน ปาวเณอา
||๑|| รเฮา || ซาเถ็ก เซ็ถ ยิแซ โก พิระเด || บรัมห์เม อิมดรึ ติอ๋าเอ็น ฮิรเด || โกท เตตีซา โคแยห์ ตา โก คุร เม็ล ฮิรแด
กาวเณอา ||๒|| อาธ แป้ ฮัร ตุตถฺ ยาเป เปาว์นา || ตัร่ ตี เซวัก ปาเอ็ก จัรนา || คาณี บาณี สรับ นิวาซี ซัภนา แก มัน
ป่ าวเณอา ||๓|| ซาจา ซาฮิบ คุรมุข ยาแป || ปูเร คุร แก สบัด สิ ญาแป
|| ยิน ปี อา เซอี ตริ ปตาเซ สัจเจ สัจ
อะข่าวเณอา ||๔|| เต็ส กัร๋ แซ่ห์ยา โซอี สุ เฮลา || อนัด บิโนด กเร สัด เกลา || โซ ตัน่ วันตา โซ วัด ซาฮา โย คุร จัรณี
มัน ลาวเณอา ||๕|| แป้ ห์โล เด แตนํ ริ ยกั สมาฮา || ปิ โช เด แตนํ ยันตฺ อุปาฮา || ตุตถฺ เยวัด ดาตา อวัรฺ นา สุ อามี ลแว
นา โกอี ลาวเณอา ||๖|| ยิส ตูนํ ตุธา โซ ตุตถฺ ติอ๋าเอ || ซ่าถ ยนา กา มันตรึ กมาเอ || อาป ตแร สักเล กุล ตาเร เต็ส
ดัรก้าห์ ธาก นา ปาวเณอา ||๗||
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ตูนํ วัดดา ตูนํ อูโจ อูจา || ตูนํ เบอันตฺ อัต มูโจ มูจา || ฮอ กุรบาณี เตแร วันญา นานัก ดาส ดะซาวเณอา ||๘||๑||๓๕||
มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || กอณ โซ มุกตา กอณ โซ ยุกตา || กอณ โซ กิอานี กอณ โซ บักตา || กอณ โซ กิระฮี กอณ อุดาซี
กอณ โซ กีมตั ปาเอ ญีโอ ||๑|| เก็น เบ็ถ บาถ่า เก็น เบ็ถ ชูทา || เก็น เบ็ถ อาวัณ ยาวัณ ตูทา || กอณ กะรัม กอณ
เน่ห์กรั มา กอณ โซ กะแฮ กะฮาเอ ญีโอ ||๒|| กอณ โซ ซุคีอา กอณ โซ ดุคีอา || กอณ โซ ซันมุค กอณ เวมุคีอา ||
เก็น เบ็ถ มิลีแอ เก็น เบ็ถ บิชุแร เอ้ห์ เบ็ถ กอณ ปรักทาเอ ญีโอ ||๓|| กอณ โซ อักคัร เย็ต ต่าวัต แร่ ห์ตา || กอณ
อุปเดส เย็ต ดุค ซุค ซัม แซ่ห์ตา || กอณ โซ จาล เย็ต ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ เก็น เบ็ถ กีรตัน กาเอ ญีโอ ||๔|| คุรมุข
มุกตา คุรมุข ยุกตา || คุรมุข กิอานี คุรมุข บักตา || ตัน๋ กิระฮี อุดาซี คุรมุข คุรมุข กีมตั ปาเอ ญีโอ ||๕|| ห่อแม
บาถ่า คุรมุข ชูทา || คุรมุข อาวัณ ยาวัณ ตูทา || คุรมุข กะรัม คุรมุข เน่ห์กรั มา คุรมุข กเร โซ สุ ผา่ เอ ญีโอ ||๖|| คุรมุข
ซุคีอา มันมุค ดุคีอา || คุรมุข ซันมุค มันมุค เวมุคีอา || คุรมุข มิลีแอ มันมุค วิชุแร คุรมุข เบ็ถ ปรักทาเอ ญีโอ ||๗||
คุรมุข อักคัร เย็ต ต่าวัต แร่ ห์ตา || คุรมุข อุปเดส ดุค ซุค ซัม แซ่ห์ตา || คุรมุข จาล เย็ต ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ คุรมุข
กีรตัน กาเอ ญีโอ ||๘|| สักลี บณัต บณาอี อาเป || อาเป กเร กราเอ ทาเป || อิกสั เต โฮยโอ อนันตา นานัก เอกัส
ม่าเฮ สมาเอ ญีโอ ||๙||๒||๓๖|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ อบินาซี ตา เกอา การา || ฮัร ปักวันตา ตา ยัน คะรา สุ คาลา ||
ญีอ์ ปราน มาน ซุคดาตา ตูน ํ กแร่ ห์ โซอี ซุค ปาวเณอา ||๑|| ฮอ วารี ญีโอ วารี คุรมุข มัน ตัน ป่ าวเณอา || ตูนํ เมรา
ปัรบัต ตูนํ เมรา โอลา ตุม ซังค์ ลแว นา ลาวเณอา ||๑|| รเฮา || เตรา กีตา ยิส ลาแก มีธา || กัท กัท ปารบรัมห์ เต็น ยัน
ดีธา || ทาน ทนันตัร ตูนแํ ฮ ตูนแํ ฮ อิโก เอ็ก วัรตาวเณอา ||๒|| สกัล มโนรัท ตูน ํ เดวัณฮารา || ปั กตี ป๋ าย ปะเร
ปันด่ารา || ดัยอา ต๋ าร ราเค ตุตถฺ เซอี ปูแร กะรัม สมาวเณอา ||๓||
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อั้นถฺ กูป เต กันแด่ จาเร || กัร กิรปา ดาส นะดัร นิฮาเล || คุณ กาแว่ห์ ปูรัน อบินาซี แก้ห์ ซุณ โตท นา อาวเณอา
||๔|| แอแท โอแท ตูนแํ ฮ รัควาลา || มาต กรัภ แม่ห์ ตุม ฮี ปาลา || มายอา อคัน นา โป้ แฮ เต็น โก รังค์ รัตเต คุณ
กาวเณอา ||๕|| เกอา คุณ เตเร อาค สมาลี || มัน ตัน อันตัร ตุตถฺ นะดัร นิฮาลี || ตูนํ เมรา มีต ซายัน เมรา สุ อามี ตุตถฺ
เบ็น อวัรฺ นา ยานเณอา ||๖|| ยิส โก ตูนํ ปรัภ เป่ ยอา สฮาอี || เต็ส ตะตี เวา นา ลแก กาอี || ตู ซาฮิบ สรัณ ซุคดาตา
สัตซังคัต ยัป ปรักทาวเณอา ||๗|| ตูนํ อูจ อท่าห์ อปารฺ อโมลา || ตูนํ ซาจา ซาฮิบ ดาส เตรา โกลา || ตูน ํ มีรา ซาจี
ธะกุราอี นานัก บัล บัล ยาวเณอา ||๘||๓||๓๗|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ || เน็ต เน็ต ดอี สมาลีแอ || มูล นา มโน่ห์
วิซารี แอ || รเฮา || ซันตา ซังคัต ปาอีแอ || เย็ต ยัม แก ปันทฺ นา ยาอีแอ || โตซา ฮัร กา นาม แล เตเร กุแลห์ นา ลาแก
กาล ญีโอ ||๑|| โย ซิมรันเด ซานํอีแอ || นรัก นา เซอี ปาอีแอ || ตะตี เวา นา ลกัย ยิน มัน วุธา อาย ญีโอ ||๒|| เซอี
ซุนดัร โซ่ห์เณ || ซ่าถซังค์ ยิน แบ้ห์เณ || ฮัร ตัน๋ ยินี ซันเยอา เซอี กัมภีร อปารฺ ญีโอ ||๓|| ฮัร อเม็ว ระส่ าเอ็ณ ปี วีแอ
|| โม่ห์ ดิแธ ยัน แก ยีวแี อ || การัจ ซัภ สวาร แล เน็ต ปูโญห์ คุร เก ปาว ญีโอ ||๔|| โย ฮัร กีตา อาปณา || ติแนห์
กุซาอี ยาปณา || โซ ซูรา ปัรถาน โซ มัสตัก ยิส แด ปาก ญีโอ ||๕|| มัน มันเถ่ ปรัภ เอาก้าฮีอา || เอ้ห์ รัส โป่ กัณ
ปาตซาฮีอา || มันดา มูล นา อุปเยโอ ตเร สัจจี กาแร ลาก ญีโอ ||๖|| กัรตา มัน วซายอา || ยันแม กา พัล ปายอา || มัน
ป่ าวันดา กันตฺ ฮัร เตรา เท็ร โฮอา โซหาก ญีโอ ||๗|| อะทัล ปะดารัท ปายอา || แป๋ ปั่นยัน กี ซัรณายอา || ลาย อันจัล
นานัก ตาริ อนั ยิตา ยนัม อปารฺ ญีโอ ||๘||๔||๓๘|| เอก โองการ สัตคุร ประสาด || มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||
ฮัร ยัป ยเป มัน ตี่เร ||๑|| รเฮา || ซิมมัร ซิมมัร คุรเทว เม็ท เกย แป๋ ดูเร ||๑|| สรัน อาแว ปารบรัมห์ กี ตา เพ็ร กาเฮ
จู่เร ||๒||
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จรัน เซว ซันตฺ ซ่าถ เก สกัล มโนรัท ปูเร ||๓|| กัท กัท เอก วัรตะดา ยัล ทัล มฮีอลั ปูเร ||๔|| ปาป บินาซัน เซเวอา
ปวิตตรึ ซันตัน กี ตู่เร ||๕|| ซัภ ฉะดาอี คซัม อาป ฮัร ยัป ไป๋ ธะรู เร ||๖|| กัรแต กีอา ตะปาวโซ ดุสทฺ โมย โฮย มูเร
||๗|| นานัก รัตตา สัจ นาย ฮัร เวแค สดา ฮยูเร ||๘||๕||๓๙||๑||๓๒||๑||๕||๓๙||
บาแร่ ห์ ม่าฮา ม่านํฉฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กิรัต กะรัม เก วีชุเร กัร กิรปา เมโล่ห์ ราม ||
จาร กุนท แด้ห์ ดิส ประเม ทัก อาเอ ปรัภ กี ซาม || เถน ดุแถ่ เต บ้าห์รี กิแต นา อาแว กาม || ยัล เบ็น ซาค กุมลาวตี
อุปแยห์ น่าฮี ดาม || ฮัร น่าห์ นา มิลีแอ ซายฺแน กัต ปาอีแอ บิสราม || เย็ต กัร๋ ฮัร กันตฺ นา ปรักไท ปั ธ นะกัร เซ
กราม || สรับ ซีการ ตําโบลฺ รัส ซัณ เด้ฮี ซัภ คาม || ปรัภ สุ อามี กันตฺ วิฮูณีอา มีต สะยัณ ซัภ ยาม || นานัก กี
เบนันตีอา กัร กิรปา ดีแย นาม || ฮัร เมโล่ห์ สุ อามี ซังค์ ปรัภ ยิส กา เน่ห์จลั ต๋ าม ||๑|| เจต โควินดฺ อราถี่แอ โฮแว
อนันดฺ กะหน่า || ซันตฺ ยนา เม็ล ปาอีแอ รัสนา นาม ปะณา || เย็น ปายอา ปรัภ อาปณา อาเอ ติแซห์ กณา || เอ็ก คิน
เต็ส เบ็น ยีวณา บิรทา ยนัม ยะณา || ยัล ทัล มฮีอลั ปูเรอา รเวอา เว็จ วณา || โซ ปรัภ จิต นา อาวัย กิตรา ดุค กณา ||
ยินี ราเวอา โซ ประภู ตินนา ปาก มณา || ฮัร ดัรซัน กอนํ มัน โลจฺดา นานัก เปอาส มนา || เจต มิลาเอ โซ ประภู เต็ส
แก ปาย ลกา ||๒|| แวซาค ตี่รัน เก็ว ว่าฎีอา ยินา เปรม บิโช่ห์ || ฮัร ซายัน ปุรัค วิซาร แก ลกี มายอา โต๋ ห์ || ปุตรึ
กลัตรึ นา ซังค์ ตะนา ฮัร อวินาซี โอ้ห์ || ปะลัจ ปะลัจ สักลี โมอี จู่แธ ตัน่ แถ่ โม่ห์ || อิกสั ฮัร เก นาม เบ็น อะแก
ลอีแอห์ โค่ห์ || ดอี วิซาร วิกจุ ะณา ปรัภ เบ็น อวัรฺ นา โกย || ปรี ตมั จัรณี โย ลเก เต็น กี นิรมัล โซย ||
นานัก กี ปรัภ เบนตี ปรัภ มิโลห์ ปราปั ต โฮย || แวซาค สุ ห่าวา ตานํ ลแก ยา ซันตฺ เป่ แท ฮัร โซย ||๓|| ฮัร เยธฺ
ยุรันดา โลรี แอ ยิส อะแก ซัภ นิวนั || ฮัร สะยัณ ดาวัณ ลเกอา กิแซ นา เดอี บัน || มาณัก โมตี นาม ปรัภ อุน ลแก
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น่าฮี ซัน || รังค์ ซัภเภ นารายแณ เยเต มัน ป่ าวัน || โย ฮัร โลเร โซ กเร โซอี ญีอ์ กะรัน || โย ปรัภ กีเต อาปเณ
เซอี กะฮีแอห์ ตัน๋ || อาปัณ ลีอา เย มิแล วิชุร เก็ว โรวันนํ || ซาถู่ ซังค์ ปราปเต นานัก รังค์ มาณัน || ฮัร เยธฺ รังกีลา
เต็ส ตะณี ยิส แก ปาก มะทัน ||๔|| อาซาร ตะปันดา เต็ส ลแก ฮัร น่าห์ นา ยินนา ปาส || ญักยีวนั ปุรัค เตอาก แก
มาณัส ซันดี อาส || โดยแอ ป๋ าย วิกจุ ีแอ กัล ปะอีส ยัม กี พาส || เย่ฮา บีแย โซ ลุแณ มัทแท โย ลิเคอาส || แรณ
วิฮาณี ปัชตาณี อุธ จลี กอี นิราส || ยิน กอ ซาถู่ เป่ ทีแอ โซ ดัรก้าห์ โฮย คลาส || กัร กิรปา ปรัภ อาปณี เตเร ดัรซัน
โฮย เปอาส || ปรัภ ตุตถฺ เบ็น ดูยา โก นฮี นานัก กี อัรดาส || อาซาร สุ ฮนั ดา เต็ส ลแก ยิส มัน ฮัร จรัณ นิวาส ||๕||
ซาวัณ ซัรซี กามณี จรัน กมัล เซ็ว เปอาร || มัน ตัน รัตตา สัจ รังค์ อิโก นาม อถารฺ || บิเคอา รังค์ กูราเวอา ดิซนั
ซัภเภ ชาร || ฮัร อัมฤต บูนดฺ สุ ห่าวณี เม็ล ซาถู่ ปี วัณฮาร || วัณ เต็ณ ปรัภ ซังค์ มอเลอา ซัมรัท ปุรัค อปารฺ || ฮัร
มิลแณ โน มัน โลจฺดา กะรัม มิลาวัณฮาร || ยินี ซะคีเอ ปรัภ ปายอา ฮอนํ เต็น แก สัด บัลฮารฺ || นานัก ฮัร ญี เมยอา
กัร สบัด สวารัณฮาร || ซาวัณ ตินา สุ หากณี ยิน ราม นาม อุร ฮาร ||๖|| ป่ าโดย ปะรัม ปุหล่าณี อา ดูแย ลกา เหต ||
ลัค ซีการ บณายอา การัจ น่าฮี เกต || เย็ต เด็น เด้ห์ บินสั ซี เต็ต เวแล แก้ห์ซนั เปรต || ปะกัร จลาอิน ดูต ยัม กิแซ นา
เดนี เปต || ฉัด คะโรเต คิแน ม่าเฮ ยิน เซ็ว ลกา เหต || หัท มโรแร ตัน กะเป เซอาโฮ โฮอา เซต || เย่ฮา บีแย โซ
ลุแณ กัรมา ซันดฺ รา เคต || นานัก ปรัภ ซัรณากตี จรัณ โบฮิท ปรัภ เดต || เซ ป่ าโดย นรัก นา ปาอีแอห์ คุร รัคคัณ
วาลา เหต ||๗|| อะซุน เปรม อุม่าห์รา เก็ว มิลีแอ ฮัร ยาย ||
มัน ตัน เปอาส ดัรซัน กะหนี่ โกอี อาณ มิลาแว มาย || ซันตฺ สฮาอี เปรม เก ฮอ เต็น แก ลากา ปาย || เว็ณ ปรัภ เก็ว
ซุค ปาอีแอ ดูยี น่าฮี ยาย || ยินนีห์ จาเคอา เปรม รัส เซ ตริ ปัต รเฮ่ อาขาย || อาป เตอาก บินตี กแร่ ห์ เล่โฮ ประภู ลัร
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ลาย || โย ฮัร กันตฺ มิลาอีอา เซ วิชุร กะแตห์ นา ยาย || ปรัภ เว็ณ ดูยา โก นฮี นานัก ฮัร ซัรณาย || อะซู ซุคี วซันดีอา
ยินา เมยอา ฮัร ราย ||๘|| กะตัก กะรัม กมาวเณ โดส นา กาฮู โยก || ปั รเมซัร เต ปุเลอานํ เวอาปัน ซัภเภ โรค || เวมุค
โฮย ราม เต ลกัน ยนัม วิโยก || คิน แม่ห์ กอเร โฮย เกย ยิตเร มายอา โปคค์ || เว็จ นา โกอี กัร สะแก กิส แท โรแว่ห์
โรจยฺ || กีตา กิชู นา โฮวัย ลิเคอา ตุ๋ร ซันโญก || วัดป่ ากี เมรา ปรัภ มิแล ตานํ อุตแรห์ ซัภ บิโอก || นานัก โก ปรัภ
ราค เล่ห์ เมเร ซาฮิบ บันดี โมจฺ || กะตัก โฮแว ซ่าถซังค์ บินแซ่ห์ ซัภเภ โซจ ||๙|| มัง่ ฆัร ม่าเฮ โซฮันดีอา ฮัร เป็ ร
ซังค์ แบธรี อาห์ || เต็น กี โซ่ภา เกอา กณี เย ซาฮิบ เมลรี อาห์ || ตัน มัน มอเลอา ราม เซ็ว ซังค์ ซ่าถ สเฮลรี อาห์ ||
ซ่าถ ยนา เต บ้าห์รี เซ แร่ ฮนั อิเกลรี อาห์ || เต็น ดุค นา กับฮู อุตแร เซ ยัม แก วัส ปรี อาห์ || ยินี ราเวอา ปรัภ อาปณา
เซ ดิซนั เน็ต คะรี อา้ ห์ || รตัน ยเวฮัร ลาล ฮัร กันธฺ ตินา ยรี อาห์ || นานัก บานํแช ตู๋ร เต็น ปรัภ ซัรณี ดัร ปรี อาห์ ||
มัง่ ฆัร ปรัภ อาราถฺ ณา บฮุร นา ยันมะรี อาห์ ||๑o|| โปค ตุคาร นา เวอาปัย กันธฺ มิเลอา ฮัร น่าห์ || มัน เบเถ่อา
จัรนารบินดฺ ดัรซัน ลักรา ซ่าห์ || โอท โควินดฺ โคปาล ราย เซวา สุ อามี ล่าห์ || บิเคอา โป้ ห์ นา สะกัย เม็ล ซาถู่ คุณ
ก้าห์ || แยห์ เต อุปยี แต้ห์ มิลี สัจจี ปรี ต สะม่าห์ || กัร แก้ห์ ลีนี ปารบรัมห์ บฮุร นา วิชุรีอาห์ || บาร เยา ลัค เบรี อา
ฮัร สะยัณ อะกัม อก้าห์ || สรัม ปอี นารายแณ นานัก ดัร ปอีอา้ ห์ || โปค สุ ฮนั ดา สรับ ซุค ยิส บัคเซ เวปั รว่าห์
||๑๑|| ม่าฆ มยัน ซังค์ ซาถู่อา ตู่รี กัร อิสนาน || ฮัร กา นาม ติอ๋าย ซุณ ซัภนา โน กัร ดาน || ยนัม กะรัม มัล
อุตแร มัน เต ยาย กุมาน ||
กาม กโรถ นา โม่ฮีแอ บินแซ โลภ สุ อาน || สัจแจ มารัก จัลเดอา อุสตัต กเร ยะฮาน || อัธสัธ ตีรัท สกัล ปุน ญีอ์
ดัยอา ปัรวาน || ยิส โน เดแว ดัยอา กัร โซอี ปุรัค สุ ยาน || ยินา มิเลอา ปรัภ อาปณา นานัก เต็น กุรบาน || ม่าฆ สุ เจ
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เซ ก้านํดีแอห์ ยิน ปูรา คุร เมฮัรวาน ||๑๒|| พัลกุณ อนันดฺ อุปารยะนา ฮัร สะยัณ ปรักเท อาย || ซันตฺ สฮาอี ราม เก
กัร กิรปา ดีอา มิลาย || เซจยฺ สุ ห่าวี สรับ ซุค ฮุณ ดุคา น่าฮี ยาย || อิช ปุนี วัดปากณี วัร ปายอา ฮัร ราย || เม็ล
สฮีอา มังคัล กาวฮี กีต โควินดฺ อลาย || ฮัร เย่ฮา อวัรฺ นา ดิซยั โกอี ดูยา ลแว นา ลาย || หะลัต ปะลัต สวาเรโอน
เน่ห์จลั ดิตีอนั ยาย || ซันซาร ซากัร เต รคิอนั บฮุร นา ยันแม ต๋ าย || เย่ห์วา เอก อเนก คุณ ตเร นานัก จัรณี ปาย ||
พัลกุณ เน็ต สล่าฮีแอ ยิส โน เต็ล นา ตะมาย ||๑๓|| เย็น เย็น นาม ติอ๋ายอา เต็น เก กาจยฺ สะเร || ฮัร คุร ปูรา
อาราเถ่อา ดัรก้าห์ สัจ คเร || สรับ ซุคา เน็ถ จรัณ ฮัร ป่ อยัล บิคมั ตเร || เปรม ปะกัต เต็น ปาอีอา บิเคอา น่าเฮ ยเร ||
กูร เกย ดุบิถา นะซี ปูรัน สัจ ปะเร || ปารบรัมห์ ปรัภ เซวเด มัน อันดัร เอก ตะเร || ม่าห์ ดิวสั มูรัต ปะเล ยิส โก
นะดัร กเร || นานัก มังแก ดะรัส ดาน กิรปา กแร่ ห์ ฮเร ||๑๔||๑|| มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ เด็น แรณ เอก โองการ สัตคุร
ประสาด ||
เซวี สัตคุร อาปณา ฮัร ซิมรี เด็น ซัภ แรณ || อาป เตอาก ซัรณี ปวานํ มุค โบลี มิธเร แวณ || ยนัม ยนัม กา วิชุเรอา
ฮัร เมโล่ห์ สะยัณ แซณ || โย ญีอ์ ฮัร เต วิชุเร เซ ซุค นา วะซัน แป๋ ณ || ฮัร เป็ ร เบ็น แจน นา ปาอีแอ โคจยฺ ดิแธ ซัภ
แกณ || อาป กมาแณ วิชุรี โดส นา กาฮู เดณ || กัร กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ โฮรฺ น่าฮี กรัณ กเรณ || ฮัร ตุตถฺ เว็ณ คากู
รู ลฺณา กะฮีแอ กิแท แวณ || นานัก กี เบนันตีอา ฮัร สุ รยัน เดคา แนณ ||๑|| ญีอ์ กี บิรทา โซ สุ เณ ฮัร ซัมรัท ปุรัค
อปารฺ || มรัณ ยีวณั อาราถฺณา ซัภนา กา อาถารฺ ||
ซะสุ แร เปอีแอ เต็ส กันตฺ กี วัดดา ยิส ปัรวาร || อูจา อะกัม อก้าถฺ โบถฺ กิช อันตฺ นา ปาราวาร || เซวา ซา เต็ส ป่ าวซี
ซันตา กี โฮย ชาร || ดีนา นาท แดอาล เดว ปะติต อุถ่ารัณฮาร || อาด ยุกาดี รัคดา สัจ นาม กัรตาร || กีมตั โกย นา
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ยาใณ โก น่าฮี โตลัณฮาร || มัน ตัน อันตัร วัส รเฮ่ นานัก นฮี สุ มาร || เด็น แรณ เย ปรัภ กอนํ เซวเด เต็น แก สัด
บัลฮารฺ ||๒|| ซันตฺ อราถัน สัด สดา ซัภนา กา บัคซิ นดฺ || ญีโอ เป็ นดฺ เย็น ซาเยอา กัร กิรปา ดิตีน ยินดฺ || คุร สับดี
อาราถี่แอ ยัปปี แอ นิรมัล มันตฺ || กีมตั แก้ฮณั นา ยาอีแอ ปัรเมซุร เบอันตฺ || ยิส มัน วัสแซ นรายโณ โซ กะฮีแอ
ปักวันตฺ || ญีอ์ กี โลจา ปูรีแอ มิแล สุ อามี กันตฺ || นานัก ยีแว ยัป ฮรี โดค ซัภเภ ฮี หันตฺ || เด็น แรณ ยิส นา วิสแร
โซ ฮเรอา โฮแว ยันตฺ ||๓|| สรับ กะลา ปรัภ ปูรโณ มันญึ นิมาณี เทา || ฮัร โอท กะฮี มัน อันดฺ เร ยัป ยัป ยีวานํ เนา ||
กัร กิรปา ปรัภ อาปณี ยัน ตู่รี ซังค์ สเมา || เย็ว ตูนํ ราแค่ห์ เต็ว รฮ่า เตรา ดิตา แปนา เคา || อุดมั โซอี กราย ปรัภ
ั เยา || อเกอาน บินาซัน ตัม หะรัณ อูเจ อะกัม อเมา || มัน วิชุเรอา
เม็ล ซาถู่ คุณ เกา || ดูยี ยาย นา ซุใฉ่ กิแท กูกณ
ฮัร เมลีแอ นานัก เอ้ห์ สุ เอา || สรับ กเลอาณา เต็ต เด็น ฮัร ปัรซี คุร เก เปา ||๔||๑|| วาร มาจฉฺ กี ตะทา ศโลก
แม่ห์ลา ๑ มลัก มุรีด ตะทา จันดรึ ห์รา โซ่ฮีอา กี ตุนี กาวณี || เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๑ || คุร ดาตา คุร หิแว กัร๋ คุร ดีปัก เต้ห์ โลย || อมัร ปะดารัท นานกา มัน มาเนแอ ซุค โฮย ||๑|| ม: ๑ ||
แป้ ห์แล เปอาร ลกา ทัณ ดุตถฺ || ดูแย มาย บาป กี ซุถ || ตีแย เป่ ยอา ป่ าบี เบบ || จอแท เปอาร อุปันนี เคด || ปั ญจแว
คาณ ปี อัณ กี ตาต || ฉิ แว กาม นา ปุแช ยาต || สัตแว ซันยฺ กีอา กัร๋ วาส || อัธแว กโรถ โฮอา ตัน นาซ || นาแว ต่อเล
อุเ้ ภ ซ่าห์ || ดัสแว ดะถ่า โฮอา สุ อา้ ห์ || เกย สิ กีต ปุการี ต๋ าห์ || อุเดอา หันสฺ ดะซาเอ ร่ าห์ ||
อายอา เกยอา โมยอา เนา || ปิ แช ปะตัล สเดโฮ กาว || นานัก มันมุค อั้นถฺ เปอาร || บาจฉฺ คุรู ดุบา ซันซาร ||๒|| ม:
๑ || ดัส บาลตัณ บีส รวัณ ตีสา กา ซุนดัร กะห่าแว || จาลีซี ปุร โฮย ปะจาซี ปั ก คิแซ สะธี เก โบเด่ปา อาแว ||
สะตัร กา มัตฮีณ อซีฮานํ กา เว็วฮาร นา ปาแว || นแว กา เซห์ยาสฺ ณี
มูล นา ยาแณ อัป บัล || ดันโด่เล็ม
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ดู่เด็ม ดิธ แม นานัก ญัก ตู่เอ กา ตะวัลฮัร ||๓|| ปอรี || ตูน ํ กัรตา ปุรัค อะกัม แฮ อาป สริ สทฺ อุปาตี || รังค์ ปรังค์
อุปารยะนา บโฮ่ บโฮ่ เบ็ถ ป่ าตี || ตูนํ ยาแณห์ เย็น อุปาอีแอ ซัภ เคลฺ ตุมาตี || เอ็ก อาแว่ห์ เอ็ก ย่าเฮ อุธ เบ็น นาแว
มัร ยาตี || คุรมุข รังค์ จลูเลอา รังค์ ฮัร รังค์ ราตี || โซ เซโว่ห์ สัต นิรันยฺโน ฮัร ปุรัค บิถ่าตี || ตูน ํ อาเป อาป สุ ยาณ
แฮ วัด ปุรัค วดาตี || โย มัน จิต ตุตถฺ ติอ๋ายเด เมเร สเจอา บัล บัล ฮอ เต็น ยาตี ||๑|| ศโลก ม: ๑ || ญีโอ ปาย ตัน
ซาเยอา รเคอา บณัต บณาย || อคี เดแค เย่ห์วา โบแล กันนี สุ รัต สมาย || แปรี จัลแล หะที กัรณา ดิตา แปแน คาย ||
เย็น รัจ รเจอา ติแซห์ นา ยาแณ อันถ่า อั้นถฺ กมาย || ยา ปะแย ตา ธีกรั โฮแว ก่ารัต กะรี นา ยาย || นานัก คุร เบ็น
น่าเฮ ปัต ปัต เว็ณ ปารฺ นา ปาย ||๑|| ม: ๒ || เดนํเด ทาโวห์ ดิตา จังกา มันมุค แอซา ยาณี แอ || สุ รัต มัต จตุราอี
ตา กี เกอา กัร อาค วคาณี แอ || อันตัร แบ้ห์ แก กะรัม กมาแว โซ จะโฮ่ กุนดี ยาณี แอ || โย ตะรัม กมาแว เต็ส ตะรัม
เนา โฮแว ปาป กมาแณ ปาปี ยาณี แอ || ตูน ํ อาเป เคลฺ กแร่ ห์ ซัภ กัรเต เกอา ดูยา อาค วคาณี แอ || ยิจรั เตรี โยต
ติจรั โยตี เว็จ ตูนํ โบแล่ห์ เว็ณ โยตี โกอี กิช กะเรโฮ ดิคา เซอาณี แอ || นานัก คุรมุข นัดรี อายอา ฮัร อิโก ซุฆรั
สุ ยาณี แอ ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ อาเป ยกัต อุปาย แก ตุตถฺ อาเป ตัน่ แถ่ ลายอา || โม่ห์ ธักกอลี ปาย แก ตุตถฺ อาโปห์
ยกัต คุอายอา || ติสนา อันดัร อคัน แฮ แน่ห์ ติปแต ปุกคา เตฮายอา || แซ่ห์ซา เอ้ห์ ซันซาร แฮ มัร ยําแม อายอา
ยายอา || เบ็น สัตคุร โม่ห์ นา ตุททัย ซัภ ทักเก กะรัม กมายอา || คุรมะตี นาม ติอ๋าอีแอ ซุค ระยา ยา ตุตถฺ ป่ ายอา ||
กุล อุถ่าเร อาปณา ตัน๋ ยเณดี มายอา ||
โซ่ภา สุ รัต สุ ห่าวณี เย็น ฮัร เซตี จิต ลายอา ||๒|| ศโลก ม: ๒ || อคี บาโฉ่ ห์ เวคณา เว็ณ กันนา ซุนณา || แปรา
บาโฉ่ห์ จัลณา เว็ณ หะทา กัรณา || ยีแภ บาโฉ่ ห์ โบลณา เอ็ว ยีวตั มัรณา || นานัก หุกมั ปะชาณ แก ตอ คัสแม
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มิลณา ||๑|| ม: ๒ || ดิแซ สุ ณีแอ ยาณี แอ เซา นา ปายอา ยาย || รุ ห์ลา ทุนดา อันถฺ ลา เก็ว กัล ลแก ต๋ าย || แป๋ เก จรัณ
กัร ป๋ าว เก โลเอ็ณ สุ รัต กเรย์ || นานัก กะแฮ เซอาณี เอ เอ็ว กันตฺ มิลาวา โฮย ||๒|| ปอรี || สดา สดา ตูนํ เอก แฮ
ตุตถฺ ดูยา เคลฺ รจายอา || ห่อแม กรับ อุปาย แก โลภ อันตัร ยันตา ปายอา || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค ตู ซัภ กเร เตรา
กรายอา || อิกนา บัคแซ่ห์ เมล แล่ห์ คุรมะตี ตุแถ่ ลายอา || เอ็ก คะเร กแร่ ห์ เตรี จากรี เว็ณ นาแว โฮรฺ นา ป่ ายอา ||
โฮรฺ การ เวการ แฮ เอ็ก สัจจี กาแร ลายอา || ปุต กลัต กุทาํ บฺ แฮ เอ็ก อะลิปตฺ รเฮ่ โย ตุตถฺ ป่ ายอา || โอ้ห์ อันดฺ โรห์
บ้าห์โรห์ นิรมะเล สัจแจ นาย สมายอา ||๓|| ศโลก ม: ๑ || โซยเน แก ปัรบัต กุพา กรี แก ปาณี ปั ยอาล || แก เว็จ
ตัร่ ตี แก อากาซี อุรัตถฺ รฮ่า ศิร ป๋ ารฺ || ปุร กัร กายอา กะปั ร แป้ ห์รา โต่วา สดา การ || บักกา รัตตา ปี อะลา กาลา
เบดา กรี ปุการ || โฮย กุจีล รฮ่า มัล ต่ารี ดุระมัต มัต วิการ || นา ฮอ นา แม นา ฮอ โฮวา นานัก สบัด วีจาร ||๑|| ม: ๑
|| วัสตรึ ปะคาล ปะคาเล กายอา อาเป ซันยัม โฮแว || อันตัร แมลฺ ลกี นฮี ยาแณ บ้าห์โรห์ มัล มัล โต่แว || อันถ่า
ปู๋ ล ปัยอา ยัม ยาเล || วัสตฺ ปราอี อัปนี กัร ยาแน ห่อแม เว็จ ดุค ก่าเล || นานัก คุรมุข ห่อแม ตุแท ตา ฮัร ฮัร นาม
ติอ่าแว || นาม ยเป นาโม อาราเถ่ นาเม ซุค สมาแว ||๒|| เปาว์รี || กายอา หันสฺ ซันโญก เมล มิลายอา || เต็น ฮี กีอา
วิโยก เย็น อุปายอา || มูรัค โป่ เก โปคค์ ดุค สบายอา || ซุโคห์ อุเธ โรค ปาป กมายอา || ฮัรโคห์ โศก วิโยก อุปาย
คปายอา || มูรัค กะณัต กณาย จักรา ปายอา || สัตคุร หัท นิ เบร จะกัร จุกายอา || กัรตา กเร โซ โหก นา จัลแล
จลายอา ||๔|| ศโลก ม: ๑ || กูร โบลฺ มุรดาร คาย ||
เอารี โน ซัมหย่าวัณ ยาย || มุธา อาป โมฮาเอ ซาแท || นานัก แอซา อากู ยาแป ||๑|| แม่ห์ลา ๔ || ยิส แด อันดัร
สัจ แฮ โซ สัจจา นาม มุค สัจ อลาเอ || โอ้ห์ ฮัร มารัก อาป จัลดา โฮรฺ นา โน ฮัร มารัก ปาเอ || เย อะแก ตีรัท โฮย
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ตา มัล ลแฮ่ ฉับปั ร นาแต สักวี มัล ลาเอ || ตีรัท ปูรา สัตคุรู โย อันเด็น ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ || โอ้ห์ อาป ฉุทา กุทาํ บฺ
เซ็ว เด ฮัร ฮัร นาม ซัภ สริ สทฺ ฉะดาเอ || ยัน นานัก เต็ส บัลฮารแณ โย อาป ยแป เอารา นาม ยปาเอ ||๒|| ปอรี ||
เอ็ก กันดฺ มูล จุณ ค่าเฮ วัณ คันดฺ วาซา || เอ็ก ปั กวา เวส กัร พิแร่ ห์ โยกี ซันเนอาซา || อันดัร ตริ สนา บฮุต ชาดัน
โป่ ยัน กี อาซา || บิรทา ยนัม กวาย นา กิระฮี นา อุดาซา || ยัมกาล ศิโรห์ นา อุตแร ตริ บิตถฺ มันซา || คุรมะตี กาล
นา อาแว เนแร ยา โฮแว ดาซัน ดาซา || สัจจา สบัด สัจ มัน กัร๋ ฮี ม่าเฮ อุดาซา || นานัก สัตคุร เซวัน อาปณา เซ
อาซา เต นิราซา ||๕|| ศโลก ม: ๑ || เย รัต ลแก กัปแร ยามา โฮย ปะลีต || โย รัต ปี แว่ห์ มาณซา เต็น เก็ว นิรมัล จีต ||
นานัก เนา คุดาย กา ดิล หะแช มุค เล่โฮ || อวัร ดิวาเย ดุนี เก จู่เธ อะมัล กเร่ โฮ ||๑|| ม: ๑ || ยา ฮอ น่าฮี ตา เกอา
อาคา เก้ห์ น่าฮี เกอา โฮวา || กีตา กัรณา กะเฮอา กัทนา ปะเรอา ปั๋ ร ปั๋ ร โต่วานํ || อาป นา บุฉ่า โลก บุฉ่าอี แอซา
อากู โฮวานํ || นานัก อันถ่า โฮย แก ดะเซ ร่ าแฮ ซะภัส โมฮาเอ ซาแท || อะแก เกยอา มุเฮ โม่ห์ ป้ าเฮ โซ แอซา
อากู ยาแป ||๒|| ปอรี || ม่าฮา รุ ตี ซัภ ตูนํ กะรี มูรัต วีจารา || ตูนํ กัณแต กิแน นา ปายโอ สัจเจ อลัค อปารา ||
ปเรอา มูรัค อาคีแอ ยิส ลับ โลภ อหังการา || เนา ปรี แอ เนา บุฉี่แอ คุรมะตี วีจารา || คุรมะตี นาม ตัน๋ คะเทอา ปั กตี
ปะเร ปันด่ารา || นิ รมัล นาม มันเนอา ดัร สัจแจ สเจอารา || ยิส ดา ญีโอ ปราณ แฮ อันตัร โยต อปารา || สัจจา ซ่าห์
เอ็ก ตูนํ โฮรฺ ยกัต วัณยารา ||๖|| ศโลก ม: ๑ || เมฮัร มะซีต สิ ดกั มุสลา หัก ฮลาล กุราณ || สรัม ซุนนัต ซีล โรยา
โฮโอ มุสลั มาณ || กัรณี กาบา สัจ ปี ร กัลมา กะรัม นิวาจยฺ || ตัสบี ซา เต็ส ป่ าวซี นานัก รัคแค ลาจยฺ ||๑||
ม: ๑ || หัก ปรายอา นานกา อุส ซูอรั อุส กาย || คุร ปี ร ห่ ามา ตา ปะเร ยา มุรดาร นา คาย || กะลี ปิ สัต นา ยาอีแอ
ฉุแท สัจ กมาย || มารัณ ป้ าเฮ ฮราม แม่ห์ โฮย ฮลาล นา ยาย || นานัก กะลี กูรีอี กูโร ปั ลแล ปาย ||๒|| ม: ๑ || ปั ญจ
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นิวายา วัคตฺ ปัญจ ปันยา ปันเย เนา || แป้ ห์ลา สัจ ฮลาล โดย ตียา แครฺ คุดาย || จอที นีอตั ราส มัน ปัญจะวี ซิพตั
สนาย || กัรณี กัลมา อาค แก ตา มุสลั มาณ สดาย || นานัก เยเต กูริอาร กูแร กูรี ปาย ||๓|| ปอรี || เอ็ก รตัน ปะดารัท
วณัจยฺเด เอ็ก กะแจ เด วาปารา || สัตคุร ตุแธ ปาอีอนั อันดัร รตัน ปั นด่ารา || เว็ณ คุร กิแน นา ลเถ่อา อันเถ่ ปอก
โมย กูริอารา || มันมุค ดูแย ปัจ โมย นา บูแฉ่ ห์ วีจารา || อิกสั บาโฉ่ ห์ ดูยา โก นฮี กิส อะแก กแร่ ห์ ปุการา || เอ็ก
นิรถัน สดา ปอกเด อิกนา ปะเร ตุยารา || เว็ณ นาแว โฮรฺ ตัน๋ น่าฮี โฮรฺ บิเคอา ซัภ ชารา || นานัก อาป กราเอ กเร
อาป หุกมั สวารัณฮารา ||๗|| ศโลก ม: ๑ || มุสลั มาณ กะฮาวัณ มุสกัล ยา โฮย ตา มุสลั มาณ กะห่าแว || อวัล ออลฺ
ดีน กัร มิธธา มสักกัล มานา มาล มุซาแว || โฮย มุสลิม ดีน โมฮาแณ มรัณ ยีวณั กา ปะรัม จุกาแว || รับ กี รยาย
มันเน ศิร อุปัร กัรตา มันเน อาป กวาแว || ตอ นานัก สรับ ยีอา เม่ห์รัมมัต โฮย ตา มุสลั มาณ กะห่าแว ||๑|| แม่ห์ลา
๔ || ปั รฮัร กาม กโรถ จู่ธ นินดา ตัจยฺ มายอา อหังการฺ จุกาแว || ตัจยฺ กาม กามนี โม่ห์ ตะแย ตา อันยัน ม่าเฮ
นิรันยัน ปาแว || ตัจยฺ มาน อภิมาน ปรี ต สุ ต ดารา ตัจยฺ เปอาส อาส ราม เล็ว ลาแว || นานัก ซาจา มัน วัสแซ สาจ
สบัด ฮัร นาม สมาแว ||๒|| ปอรี || ราเย รอีอตั ซิกดาร โกย นา แร่ ห์ซีโอ || หัท ปะทัณ บายาร หุกมี แด่ห์ซีโอ ||
ปะเก บังกฺ ดุอาร มูรัค ยาแณ อาปเณ || ดะรับ ปะเร ปั นด๋ าร รี เต เอ็ก คเณ || ตายี รัท ตุคาร ห่าที ปาคเร || บาก มิลคั
กัร๋ บาร กิแท เซ อาปเณ || ตําบู ปลังข์ นิวาร สะรายเจ ลาลตี || นานัก สัจ ดาตาร ซิ นาคัต กุดรั ตี ||๘|| ศโลก ม: ๑ ||
นดีอา โฮแว่ห์ เถณวา ซุม โฮแว่ห์ ดุตถฺ กี๋โอ || สักลี ตัร่ ตี สกัร โฮแว คุซี กเร เน็ต ญีโอ ||
ปั รบัต โซยนา รุ ปา โฮแว ฮีเร ลาล ยเรา || ปี๋ ตูนแํ ฮ ซาล่าห์ณา อาคัณ ลแฮ่ นา เจา ||๑|| ม: ๑ || ป๋ ารฺ อะธาราห์ เมวา
โฮแว กะรุ รา โฮย สุ เอา || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย พิระเด รคีแอห์ เน่ห์จลั โฮแว เทา || ปี๋ ตูนแํ ฮ ซาล่าห์ณา อาคัณ ลแฮ่ นา
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เจา ||๒|| ม: ๑ || เย เดแฮ ดุค ลาอีแอ ปาป กแร่ ห์ โดย ร่ าห์ || รัต ปี เณ ราเย สิ แร อุปัร รคีแอห์ เอแว ยาแป เป๋ า || ปี๋
ตูนแํ ฮ ซาล่าห์ณา อาคัณ ลแฮ่ นา เจา ||๓|| ม: ๑ || อะกี ปาลา กะปั ร โฮแว คาณา โฮแว เวา || สุ รแก ดีอา โม่ห์ณีอา
อิสตรี อา โฮวัน นานัก ซัภโภ เยา || ปี๋ ตูแฮ ซาล่าห์ณา อาคัณ ลแฮ่ นา เจา ||๔|| เปาว์รี || บัดแพลี แกบานา คซัม นา
ยาใณ || โซ กะฮีแอ เดวานา อาป นา ปะชาณัย || กแล่ห์ บุรี ซันซาร วาเด คัปปี แอ || เว็ณ นาแว เวการ ปั่ รเม ปะจีแอ
|| ร่ าห์ โดแว เอ็ก ยาแณ โซอี ซิฉะซี || กุพรั โกอ์ กุพราแณ ปั ยอา ดัจฉฺ ซี || ซัภ ดุนีอา สุ บฮาน สัจ สมาอีแอ || ซิ แฉ่
ดัร ดีวาน อาป กวาอีแอ ||๙|| ม: ๑ ศโลก || โซ ยีเวอา ยิส มัน วัสเซอา โซย || นานัก อวัรฺ นา ยีแว โกย || เย ยีแว ปัต
ลที ยาย || ซัภ ฮราม เยตา กิช คาย || ราจยฺ รังค์ มาล รังค์ || รังค์ รัตตา นแจ นังค์ || นานัก ธักเกอา มุธา ยาย || เว็ณ
นาแว ปัต เกยอา กวาย ||๑|| ม: ๑ || เกอา คาแถ่ เกอา แปแถ่ โฮย || ยา มัน น่าฮี สัจจา โซย || เกอา เมวา เกอา กิโอ
กุร มิธธา เกอา แมดา เกอา มาส || เกอา กะปัร เกอา เซจยฺ สุ คาลี กีแยห์ โปคค์ บิลาส || เกอา ลัสกัร เกอา เนบ
ควาซี อาแว แม่ห์ลี วาส || นานัก สัจเจ นาม เว็ณ ซัภเภ โทล วิณาส ||๒|| เปาว์รี || ยาตี แด เกอา หัท สัจ ปัรคีแอ ||
ม่อห์รา โฮแว หัท มรี แอ จะคีแอ || สัจเจ กี ศิรการฺ ยุก ยุก ยาณี แอ || หุกมั มันเน ศิรดาร ดัร ดีบาณี แอ || พุรมานี แฮ
การ คซัม ปะธายอา || ตบัลบาจยฺ บีจาร สบัด สุ ณายอา || เอ็ก โฮเอ อัสวาร อิกนา ซาคตี || อิกนี บเถ่ ป๋ ารฺ อิกนา
ตาคตี ||๑o|| ศโลก ม: ๑ || ยา ปะกา ตา กะเทอา รฮี โซ ปะลัร วาร || ซัณ กีซารา จิเทอา กัณ เลยอา ตัน จ๋ าร || โดย
ปุร จักกี โยร แก ปี ซัณ อาย แบฮัธ || โย ดัร รเฮ่ โซ อุบเร นานัก อยับ ดิธ ||๑|| ม: ๑ || เวค เย มิธธา กะเทอา กัท กุท
บะถ่า ปาย || คุนด่า อันดัร รัค แก เดน โซ มัล สยาย || รัส กัส ทะทัร ปาอีแอ ตแป แต วิลลาย || ปี๋ โซ โพก
สมาลีแอ ดิแจ อัค ยาลาย || นานัก มิธแธ ปัตรี แอ เวโค่ห์ โลกา อาย ||๒|| เปาว์รี || อิกนา มรัณ นา จิต อาส
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กะเณเรอา || มัร มัร ยําแมห์ เน็ต กิแซ นา เกเรอา || อาปั นแร มัน จิต แก้ฮนั จังเกเรอา || ยัมราแย เน็ต เน็ต มันมุค
เฮเรอา || มันมุค ลูณ ฮาราม เกอา นา ยาเณอา || บเถ่ กะรัน สลาม คซัม นา ป่ าเณอา || สัจ มิแล มุค นาม ซาฮิบ
ป่ าวซี || กัรซัน ตะคัต สลาม ลิเคอา ปาวซี ||๑๑|| ม: ๑ ศโลก || มัชชี ตารู เกอา กเร ปังคี เกอา อากาซ || ปะทัร ปาลา
เกอา กเร คุสเร เกอา กัร๋ วาส || กุเต จันดัน ลาอีแอ ปี๋ โซ กุตี ตาต || โบลา เย ซัมหย่าอีแอ ปรี แอห์
ซิมรัต ปาธ
|| อันถ่า จานัณ รคีแอ ดีเว บะแล่ห์ ปะจาส || จอเณ โซยนา ปาอีแอ จุณ จุณ คาแว ก๋ าส || โล่ฮา มารัณ ปาอีแอ ดะแฮ
นา โฮย กะปาส || นานัก มูรัค เอ้ห์ คุณ โบเล สดา วิณาส ||๑|| ม: ๑ || แกฮา กันจัน ตุแท ซาร || อัคนี กั้นดฺ ปาเอ
โลฮาร || โกรี เซตี ตุแท ปะตาร || ปุตี กั้นดฺ ปแว ซันซาร || รายา มังแก ดิแต กั้นดฺ ปาย || ปุเคอา กั้นดฺ ปแว ยา คาย ||
กาลา กั้นดฺ นดีอา มี่ห์ โจ๋ ล || กั้นดฺ ปรี ตี มิธเธ โบลฺ || เบดา กั้นดฺ โบเล สัจ โกย || โมยอา กั้นดฺ เนกี สัต โฮย || เอต
กั้นดฺ วัรแต ซันซาร || มูรัค กั้นดฺ ปแว โม่ห์ มาร || นานัก อาแค เอ้ห์ บีจาร || ซิ พตี กั้นดฺ ปแว ดัรบาร ||๒|| ปอรี ||
อาเป กุดรัต ซาจยฺ แก อาเป กเร บีจาร || เอ็ก โคเท เอ็ก คเร อาเป ปัรคัณฮารฺ || คเร คยาแน ปาอีแอห์ โคเท
สทีแอห์ บ้าฮัร วาร || โคเท สัจจี ดัรก้าห์ ซุทีแอห์ กิส อาแก กแร่ ห์ ปุการ || สัตคุร ปิ แช ปั จยฺ ปแว่ห์ เอ้ฮา กัรณี ซาร
|| สัตคุร โคเทโอห์ คเร กเร สบัด สวารัณฮาร || สัจจี ดัรก้าห์ มันนีอนั คุร แก เปรม เปอาร || กะณัต ตินา ดี โก เกอา
กเร โย อาป บัคเซ กัรตาร ||๑๒|| ศโลก ม: ๑ || ฮัม เยร ยิมี ดุนีอา ปี รา มซายกา รายอา || เม รวัด บาทซ่าฮา อัพยู
คุดาย || เอก ตูฮี เอก ตุฮี ||๑|| ม: ๑ || นา เดว ดานวา นรา || นา เซ็ถ ซาถิกา ตะรา || อสัตฺ เอก ดิกรั โกอี ||
เอก ตุย เอก ตุย ||๒|| ม: ๑ || นา ดาเด เดฮันดฺ อาดมี || นา สปั ต เยร ยิมี || อสัตฺ เอก ดิกรั โกอี || เอก ตุย เอก ตุย
||๓|| ม: ๑ || นา ซูร ซัส มันดฺ โล || นา สปัต ดีป แน่ห์ ยโล || อัน ปอณ เท็ร นา โกอี || เอก ตุย เอก ตุย ||๔|| ม: ๑ || นา
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ริ ยกั ดัสตฺ อา กะเซ || ฮะมา รา เอก อาส วัสเซ || อสัตฺ เอก ดิกรั โกอี || เอก ตุย เอก ตุย ||๕|| ม: ๑ | ปรันเดย์ นา
กิร่าห์ ยัร || ดระคัต อาบ อาส กัร || เดฮันดฺ โซอี || เอก ตุย เอก ตุย ||๖|| ม: ๑ || นานัก ลิลาร ลิเคอา โซย || เมท นา
ซาแก โกย || กะลา ตะแร หิแร โซอี || เอก ตุย เอก ตุย ||๗|| ปอรี || สัจจา เตรา หุกมั คุรมุข ยาเณอา || คุรมะตี อาป
กวาย สัจ ปะชาเณอา || สัจ เตรา ดัรบาร สบัด นีซาเณอา || สัจจา สบัด วีจาร สัจ สมาเณอา || มันมุค สดา กูริอาร
ปะรัม ปุหล่าเณอา || วิสทา อันดัร วาส ซาด นา ยาเณอา || เว็ณ นาแว ดุค ปาย อาวัณ ยาเณอา || นานัก ปารัค อาป
เย็น โคทา คะรา ปะชาเณอา ||๑๓|| ศโลก ม: ๑ || ซี่ ฮา บายา จัรกา โกฮีอา เอนา ควาเล ก๋ าห์ || ก๋ าห์ คาน ตินา มาส
ควาเล เอ้ห์ จลาเอ ร่ าห์ || นดีอา เว็จ ทิเบ เดคาเล ทลี กเร อัสค่าห์ || กีรา ทาป เดย์ ปาตซ่าฮี ลัสกัร กเร สุ อา้ ห์ || เยเต
ญีอ์ ยีแวห์ แล ซาฮา ยีวาเล ตา เก อะซ่าห์ || นานัก เย็ว เย็ว สัจเจ ป่ าแว เต็ว เต็ว เดย์ กิร่าห์ ||๑|| ม: ๑ || เอ็ก มาสฮารี
เอ็ก ตริ ณ ค่าเฮ || อิกนา ฉะตีห์ อัมฤต ป้ าเฮ || เอ็ก มิทีอา แม่ห์ มิทีอา ค่าเฮ || เอ็ก ปอณ สุ มารี ปอณ สุ มาร || เอ็ก
นิรังการี นาม อาถารฺ || ยีแว ดาตา มแร นา โกย || นานัก มุเธ ย่าเฮ น่าฮี มัน โซย ||๒|| ปอรี || ปูเร คุร กี การ
กะรัม กมาอีแอ || คุรมะตี อาป กวาย นาม ติอ๋าอีแอ || ดูยี กาแร ลัก ยนัม กวาอีแอ || เว็ณ นาแว ซัภ เว็ส แปแฉ่
คาอีแอ || สัจจา สบัด ซาล่าห์ สัจ สมาอีแอ || เว็ณ สัตคุร เซเว น่าฮี ซุค นิวาส เพ็ร เพ็ร อาอีเเอ || ดุนีอา โคที ราส กูร
กมาอีแอ || นานัก สัจ คะรา ซาล่าห์ ปั ต เซ็ว ยาอีแอ ||๑๔|| ศโลก ม: ๑ || ตุตถฺ ป่ าแว ตา วาแว่ห์ กาแว่ห์ ตุตถฺ ป่ าแว
ยัล นาแว่ห์ ||
ยา ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ ตา กแร่ ห์ บิปู่ตา ซิ งงี นาด วยาแว่ห์ || ยา ตุตถฺ ป่ าแว ตา ปแร่ ห์ กะเตบา มุลลา เซค กะฮาแวห์ || ยา
ตุตถฺ ป่ าแว ตา โฮแว่ห์ ราเย รัส กัส บฮุต กมาแว่ห์ || ยา ตุตถฺ ป่ าแว เตก วกาแว่ห์ ศิร มุนดี กัท ยาแวห์ || ยา ตุตถฺ
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ป่ าแว ย่าเฮ ดิซนั ตัร ซุณ กลา กัร๋ อาแว่ห์ || ยา ตุตถฺ ป่ าแว นาย รจาแว่ห์ ตุตถฺ ป่ าเณ ตูน ํ ป่ าแว่ห์ || นานัก เอก
กะแฮ เบนันตี โฮรฺ สักเล กูร กมาแว่ห์ ||๑|| ม: ๑ || ยา ตูน ํ วัดดา ซัภ วเดอานํอีอา จังแก จังกา โฮอี || ยา ตูน ํ สัจจา ตา
ซัภ โก สัจจา กูรา โกย นา โกอี || อาคัณ เวคัณ โบลัณ จลัณ ยีวณั มัรณา ตาต || หุ กมั ซาจยฺ หุกแม เว็จ รัคแค นานัก
สัจจา อาป ||๒|| ปอรี || สัตคุร เซว นิซงั ค์ ปะรัม จุกาอีแอ || สัตคุร อาแค การ โซ การ กมาอีแอ || สัตคุร โฮย
ดัยอาล ตา นาม ติอ๋าอีแอ || ล่าฮา ปะกัต โซ ซาร คุรมุข ปาอีแอ || มันมุค กูร กุบาร กูร กมาอีแอ || สัจเจ แด ดัร ยาย
สัจ จะวานํอีแอ || สัจแจ อันดัร แม่ฮลั สัจ บุลาอีแอ || นานัก สัจ สดา สเจอาร สัจ สมาอีแอ ||๑๕|| ศโลก ม: ๑ || กัล
กาตี ราเย กาซาอี ตะรัม ปังคฺ กัร อุดเรอา || กูร อมาวัส สัจ จันดรึ มา ดีแซ น่าฮี แก้ห์ จเรอา || ฮอ ป๋ าลฺ วิกนุ นี โฮอี ||
อาเถ่แร ร่ าห์ นา โกอี || เว็จ ห่อแม กัร ดุค โรอี || กโฮ่ นานัก เก็น เบ็ถ กัต โฮอี ||๑|| ม: ๓ || กัล กีรัต ปัรกัท
จานัณ ซันซาร || คุรมุข โกอี อุตแร ปารฺ || ยิส โน นะดัร กเร เต็ส เดแว || นานัก คุรมุข รตัน โซ เลแว ||๒|| ปอรี ||
ปักตา แต แซซารี อา โยร กะเด นา อายอา || กัรตา อาป อปุ๋ ล แฮ นา ปุแล กิแซ ดา ปุหลายอา || ปะกัต อาเป
เมลิอนั ยินี สัจโจ สัจ กมายอา || แซซารี อาป คุอายอัน ยินี กูร โบลฺ โบลฺ บิค คายอา || จลัณ ซาร นา ยาณนี กาม
กโรถ เว็ส วถ่ายอา || ปะกัต กะรัน ฮัร จากรี ยินี อันเด็น นาม ติอ๋ายอา || ดาซัน ดาส โฮย แก ยินี วิโจห์ อาป กวายอา
|| โอนา คัสแม แก ดัร มุค อุยะเล สัจแจ สบัด โซฮายอา ||๑๖|| ศโลก ม: ๑ || สบ้าฮี ซาล่าห์ ยินี ติอ๋ายอา เอ็ก มัน ||
เซอี ปูเร ซ่าห์ วัคเเต อุปัร ลัร โมย || ดูแย บฮุเต ร่ าห์ มัน กีอา มตี คินดีอา || บฮุต เปย อัสค่าห์ โกเต ค่าเฮ นา
นิกแล่ห์ ||
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ตีแย โม่ฮี กิร่าห์ ปุค ติคา โดย ป่ อกีอา || คาถ่า โฮย สุ อา้ ห์ ปี๋ คาเณ เซ็ว โดสฺ ตี || จอแท อาอี อูน้ ฆํ อคี มีท ปวารฺ
เกยอา || ปี๋ อุธ รเจโอน วาด แซ วะเรห์อา กี เป็ ร บะถี || ซัภเภ เวลา วัคตฺ ซัภ เย อะธี ป๋ อ โฮย || นานัก ซาฮิบ มัน
วัสแซ สัจจา นาวัณ โฮย ||๑|| ม: ๒ || เซอี ปูเร ซ่าห์ ยินี ปูรา ปายอา || อะธี เวปั รว่าห์ แร่ ฮนั อิกะแต รังค์ || ดัรซัน
รู ป อท่าห์ วิระเล ปาอีแอห์ || กะรัม ปูแร ปูรา คุรู ปูรา ยา กา โบลฺ || นานัก ปูรา เย กเร กะแท น่าฮี โตลฺ ||๒|| ปอรี ||
ยา ตูนํ ตา เกอา โฮรฺ แม สัจ สุ ณาอีแอ || มุธี ตัน่ แถ่ โจร แม่ฮลั นา ปาอีแอ || เอแน จิต กะโธรฺ เซว กวาอีแอ || เย็ต
กัท สัจ นา ปาย โซ ปั๋น กะหร่ าอีแอ || เก็ว กัร ปูแร วัท โตลฺ ตุลาอีแอ || โกย นา อาแค กัท ห่อแม ยาอีแอ || ลอีอนั
คเร ปะรัค ดัร บีนาอีแอ || ซอดา อิกตั หัท ปูแร คุร ปาอีแอ ||๑๗|| ศโลก ม: ๒ || อะธี แป้ ห์รี อัธ คันดฺ นาวา คันดฺ
สะรี ร || เต็ส เว็จ นอ เน็ถ นาม เอก ป่ าแลห์ คุณี กะฮีร || กรัมวันตี ซาล่าเฮอา นานัก กัร คุร ปี ร || จอแท แป้ ฮัร
สบ้าห์ แก สุ รเตอา อุปแย เจา || ตินา ดรี อาวา เซ็ว โดสฺ ตี มัน มุค สัจจา เนา || โอแท อัมฤต วันดีแอ กัรมี โฮย ปเซา ||
กันจัน กายอา กะซี แอ วันนี จะเเร จะเรา || เย โฮแว นะดัร สะราพ กี บฮุร นา ปาอี เตา || สตี แป้ ห์รี สัต ปะลา
บฮีแอ ปเรอา ปาส || โอแท ปาป ปุน บีจารี แอ กูแร กะแท ราส || โอแท โคเท สทีแอห์ คเร กีแจห์ ซาบาส || โบลัณ
พาดัล นานกา ดุค ซุค คัสแม ปาส ||๑|| ม: ๒ || ปอณ คุรู ปาณี ปิ ตา มาตา ตะรัต มหัต || ดินสั ราต โดย ดาอี ดายอา
เคแล สกัล ยกัต || จังกิอาอีอา บุริอาอีอา วาเจ ตะรัม ฮดูร || กัรมี อาโป อาปณี เก เนแร เก ดูรฺ || ยินี นาม ติอ๋ายอา
เกย มสักกัต ก๋ าล || นานัก เต มุค อุยะเล โฮรฺ เกตี ฉุ ที นาล ||๒|| ปอรี || สัจจา โป่ ยัน เป๋ า สัตคุร ดะเซอา || สัจเจ ฮี
ปะตีอาย สัจ วิกเซอา || สัจแจ โกท กิรานํย นิจยฺ กัร๋ วัสเซอา || สัตคุร ตุแธ เนา เปรม แร่ ห์เซอา || สัจแจ แด ดีบาณ
กูร นา ยาอีแอ || จู่โธ จู่ธ วคาณ โซ แม่ฮลั คุอาอีแอ ||
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สัจแจ สบัด นีซาณ ธาก นา ปาอีแอ || สัจ ซุณ บุจฉฺ วคาณ แม่ฮลั บุลาอีแอ ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || แป้ ห์รา อคัน
หิแว กัร๋ บาถ่า โป่ ยัน ซาร กราอี || สักเล ดูค ปาณี กัร ปี วา ตัร่ ตี หาก จลาอี || ตัร๋ ตารายี อัมบัร โตลี ปิ แช ทังกฺ
จะราอี || เอวัด วถ่า มาวา น่าฮี ซัภแซ นัท จลาอี || เอตา ตาณ โฮแว มัน อันดัร กรี เป๋ อาค กราอี || เยวัด ซาฮิบ เตวัด
ดาตี เด เด กเร รยาอี || นานัก นะดัร กเร ยิส อุปัร สัจ นาม วเดอาอี ||๑|| ม: ๒ || อาคัณ อาค นา รเยอา สุ นณ
ั นา
รัจเย กัน || อคี เดค นา รยีอา คุณ ก้าฮัก เอ็ก วัน || ปุเคอา ปุค นา อุตแร กะลี ปุค นา ยาย || นานัก ปุกคา ตา รัจแย ยา
คุณ แก้ห์ คุณี สมาย ||๒|| ปอรี || เว็ณ สัจเจ ซัภ กูร กูร กมาอีแอ || เว็ณ สัจเจ กูริอาร บัน จลาอีแอ || เว็ณ สัจเจ ตัน
ชาร ชาร รลาอีแอ || เว็ณ สัจเจ ซัภ ปุค เย แปแฉ่ คาอีแอ || เว็ณ สัจเจ ดัรบาร กูร นา ปาอีแอ || กูแร ลาลัจ ลัก แม่ฮลั
คุอาอีแอ || ซัภ ญัก ธักเกโอ ธัก อาอีเเอ ยาอีแอ || ตัน แม่ห์ ตริ สนา อัค สบัด บุฉ่าอีแอ ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || นานัก
คุร ซันโตค รุ ค ตะรัม พุล พัล กิอาน || รัส รัสเซอา ฮเรอา สดา ปะแก กะรัม ติอ่าน || ปั ต เก ซาด คาดา ลแฮ่ ดานา
แก ศิร ดาน ||๑|| ม: ๑ || โซยเน กา บิรัค ปัต ปัรวาลา พุล ยเวฮัร ลาล || เต็ต พัล รตัน ลแกห์ มุค ป่ าคิต ฮิรแด ริ แด
นิฮาล || นานัก กะรัม โฮแว มุค มัสตัก ลิเคอา โฮแว เลค || อัธสัธ ตีรัท คุร กี จัรณี ปูแย สดา วิเซค || หันสฺ เหต โลภ
โกป จาเร นดีอา อัค || ปแว่ห์ ดะแฉ่ห์ นานกา ตรี แอ กัรมี ลัก ||๒|| ปอรี || ยีวเดอา มัร มาร นา ปะโชตาอีแอ || จู่ธา
เอ้ห์ ซันซาร เก็น ซัมหย่าอีแอ || สัจ นา ตะเร เปอาร ตัน่ แถ่ ต่าอีแอ || กาล บุรา แค กาล ศิร ดุนีอาอีแอ || หุกมี ศิร
ยันดาร มาเร ดาอีแอ || อาเป เดย์ เปอาร มัน วซาอีแอ || โม่ฮตั นา จะซา วิลมั ปะรี แอ ปาอีแอ || คุร ปั รซาดี บุจฉฺ
สัจ สมาอีแอ ||๒o|| ศโลก ม: ๑ || ตุมี ตุมา เว็ส อัก ถะตูรา เน็ม พัล || มัน มุค วแซ่ห์ เต็ส ยิส ตูน ํ จิต นา อาวฮี ||
นานัก กะฮีแอ กิส ฮัน่ ดัน กัรมา บ้าห์เร ||๑|| ม: ๑ || มัต ปั งเครู กิรัต ซาท กับ อุตมั กับ นีจ ||
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กับ จันดัน กับ อัก ดาล กับ อุจี ปรี ต || นานัก หุกมั จลาอีแอ ซาฮิบ ลกี รี ต ||๒|| ปอรี || เกเต กแฮ่ วคาณ แก้ห์ แก้ห์
ยาวณา || เวด กแฮ่ วเคอาณ อันตฺ นา ปาวณา || ปเรแอ น่าฮี เปด บุเฉ่ แอ ปาวณา || คัท ดัรซัน แก เป๋ ค กิแซ สัจ
สมาวณา || สัจจา ปุรัค อลัค สบัด สุ ห่าวณา || มันเน เนา บิซงั คฺ ดัรก้าห์ ปาวณา || คาลัก โก อาเดส ด่าดี กาวณา
|| นานัก ยุก ยุก เอก มัน วซาวณา ||๒๑|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || มันตรี โฮย อธู่เฮอา นากี ลแก ยาย || อาปั ณ หะที
อาปแณ เด กูจา อาเป ลาย || หุกมั ปั ยอา ตุ๋ร คซัม กา อตี ฮู ตักกา คาย || คุรมุข เซ็ว มันมุค อแร ดุแบ หัก นิอาย ||
ดูฮา ศิเรอา อาเป คซัม เวแค กัร เว็วปาย || นานัก เอแว ยาณี แอ ซัภ กิช ติแซห์ รยาย ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || นานัก
ปัรเค อาป โก ตา ปารัค ยาณ || โรค ดารู โดแว บุแฉ่ ตา แวด สุ ยาณ || วาท นา กัรรี อ์ มามลา ยาแณ เม่ห์มาณ || มูล
ยาณ กลา กเร หาณ ลาเอ หาณ || ลับ นา จัลอี สัจ รแฮ่ โซ วิสท ปั รวาณ || ซัร ซันเถ่ อากาซ โก เก็ว ปฮุแจ บาณ ||
อะแก โอ้ห์ อะกัม แฮ ว่าเฮดัร ยาณ ||๒|| ปอรี || นารี ปุรัค เปอาร เปรม ซีการี อา || กะรัน ปะกัต เด็น ราต นา แร่ ห์นี
วารี อา || แม่ห์ลา มัน่ ฉฺ นิวาส สบัด สวารี อา || สัจ แก้ฮนั อัรดาส เซ เวจารี อา || โซ่ ฮนั คัสแม ปาส หุกมั ซิ ถ่ารี อา ||
ซะคี แก้ฮนั อัรดาส มโน่ห์ เปอารี อา || เบ็น นาแว ตริ ก วาส เพ็ท โซ ยีเวอา || สบัด สวารี อาส อัมฤต ปี เวอา ||๒๒||
ศโลก ม: ๑ || มารู มี่ห์ นา ตริ ปเตอา อะกี ลแฮ่ นา ปุค || รายา ราจยฺ นา ตริ ปเตอา ซาเอ็ร ปะเร กิซุก || นานัก สัจเจ
นาม กี เกตี ปุชา ปุช ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || เน่ห์พลัง ตัส ยันมัส ยาวัต บรัมห์ นา บินดะเต || ซากรัง ซันซารัส คุร
ปัรซาดี ตะแร่ ห์ เก || กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ กโฮ่ นานัก บีจาร || การัณ กัรเต วัส แฮ เย็น กัล รัคคี ต๋ าร ||๒|| ปอรี ||
คัสแม แก ดัรบาร ด่าดี วัสเซอา || สัจจา คซัม กลาณ กมัล วิกเซอา || คัสโมห์ ปูรา ปาย มโน่ห์ แร่ ห์เซอา || ดุสมัน
กั้ดเด มาร สะยัณ ซัรเซอา || สัจจา สัตคุร เซวัน สัจจา มารัก ดะเซอา || สัจจา สบัด บีจาร กาล วิถ่อเซอา || ด่าดี
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กะเท อกัท สบัด สวาเรอา
|| นานัก คุณ แก้ห์ ราส ฮัร ญีโอ มิเล เปอาเรอา ||๒๓|| ศโลก ม: ๑ || คเตโอห์ ยําเม
คเต กะรัน ตา คเตอา เว็จ ป้ าเฮ || โต่เต มูล นา อุตแรห์ เย โซ โต่วณั ป้ าเฮ || นานัก บัคเซ บัคซีแอห์ น่าเฮ ตา ป้ าฮี
ป้ าเฮ ||๑|| ม: ๑ || นานัก โบลัณ จักคฺ ณา ดุค ฉัด มังกีแอ้ห์ ซุค || ซุค ดุค โดย ดัร กัปเร แป้ ห์แรห์ ยาย มนุค || ยิแท
โบลัณ ห่ารี แอ ติแท จังกี จุป ||๒|| ปอรี || จาเร กุนดา เดค อันดัร ป่ าเลอา || สัจแจ ปุรัค อลัค ศิรัจยฺ นิฮาเลอา || อุฉรั่
ปุเล ร่ าห์ คุร เวคาเลอา || สัตคุร สัจเจ ว่าโฮ สัจ สมาเลอา || ปายอา รตัน กะร่ าห์ ดีวา บาเลอา || สัจแจ สบัด สล่าห์
ซุคีเอ สัจ วาเลอา || นิดะเรอา ดัร ลัก กรับ เซ กาเลอา || นาโวห์ ปุลา ญัก พิแร เบตาเลอา ||๒๔|| ศโลก ม: ๓ || แป๋
เว็จ ยําแม แป๋ มแร ปี๋ ป๋ อ มัน แม่ห์ โฮย || นานัก แป๋ เว็จ เย มแร แซ่ห์ลา อายอา โซย ||๑|| ม: ๓ || แป๋ เว็ณ ยีแว
บฮุต บฮุต คุซีอา คุซี กมาย || นานัก แป๋ เว็ณ เย มแร โม่ห์ กาแล อุธ ยาย ||๒|| ปอรี || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา ซัรถ่า
ปูรีแอ || สัตคุร โฮย ดัยอาล นา กับฮูนํ จู่รีแอ || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา ดุค นา ยาณี แอ || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา ฮัร
รังค์ มาณี แอ || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา ยัม กา ดัร เก้ฮา || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา สัด ฮี ซุค เด้ฮา || สัตคุร โฮย ดัยอาล
ตา เนาว์ เน็ถ ปาอีแอ || สัตคุร โฮย ดัยอาล ตา สัจ สมาอีแอ ||๒๕|| ศโลก ม: ๑ || ศิร โคฮาย ปี แอห์ มัลวาณี ยูธา
มังค์ มังค์ คาฮี || โพลฺ พะดีฮตั โม่ห์ แลน ปะหร่ าซา ปาณี เดค สกาฮี || เป่ ดา วากี ศิร โคฮายอัน ปะรี อนั หัท สุ อา้ ฮี ||
มาอู ปี อู กิรัต กวาเอ็น ทับบัร โรวัน ต๋ าฮี || โอนา เป็ นดฺ นา ปะตัล กิเรอา นา ดีวา โมย กิทาอู ป้ าฮี || อัธสัธ ตีรัท เดน
นา โด่อี บรัมห์มณั อัน นา คาฮี || สดา กุจีล รแฮ่ เด็น ราตี มัทแท ทิเก น่าฮี || จุ่นดี ปาย แบฮัน เน็ต มัรแณ ดัร ดีบาณ
นา ยาฮี || ลกี กาเซ หะที พุมมัณ อะโก ปิ ชี ยาฮี || นา โอย โยกี นา โอย ยังกัม นา โอย กายี มุนลา || ดอี วิโกเอ
พิแร่ ห์ วิกเุ ต พิทา วแต กลา || ยีอา มาร ยีวาเล โซอี อวัรฺ นา โกอี รัคแค || ดาโนห์ แต อิสนาโนห์ วันเย ปั ส ปอี ศิร
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คุแท || ปาณี วิโจห์ รตัน อุปันเน เมรฺ กีอา มาถ่าณี || อัธสัธ ตีรัท เดวี ทาเป ปุรบี ลแก บาณี || นาย นิวายา นาแต
ปูญา นาวัน สดา สุ ยาณี || โมยอา ยีวเดอา กัต โฮแว ยานํ ศิร ปาอีแอ ปาณี || นานัก ศิรคุเท แซตานี เอนา กัล นา
ป่ าณี || วุแธ โฮยแอ โฮย บิลาวัล ยีอา ยุกตั สมาณี || วุแธ อัน กมาด กะปาฮา ซัภแซ ปั รดา โฮแว || วุแธ ก๋ าห์ จแรห์
เน็ต ซุรฮี ซา ตัน๋ ดะฮี วิโลแว || เต็ต เก๋ อ์ ิ โฮม ญัก สัด ปูญา ปัยแอ การัจ โซ่ แฮ || คุรู สมุนดฺ นดี ซัภ ซิ กคี นาแต
เย็ต วเดอาอี || นานัก เย ศิรคุเท นาวัน น่าฮี ตา สัต จัทเท ศิร ชาอี ||๑|| ม: ๒ || อะกี ปาลา เก กเร ซูรัจยฺ เก้ฮี ราต ||
จันดฺ อเนรา เก กเร ปอณ ปาณี เกอา ยาต || ตัร่ ตี จียี เก กเร ยิส เว็จ ซัภ กิช โฮย || นานัก ตา ปั ต ยาณี แอ ยา ปั ต รัคแค
โซย ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ สัจเจ สุ บฮาน สดา กลาเณอา || ตูนํ สัจจา ดีบาณ โฮรฺ อาวัณ ยาเณอา || สัจ เย มังแกห์ ดาน
เซ ตุแถ่ เยเฮอา || สัจ เตรา พุรมาน สับเด โซเฮอา || มันเนแอ กิอาน คิอ๋าน ตุแถ่ เต ปายอา || กะรัม ปแว นีซาน นา
จัลแล จลายอา || ตูนํ สัจจา ดาตาร เน็ต เดแว่ห์ จะแรห์ สวายอา || นานัก มังแก ดาน โย ตุตถฺ ป่ ายอา ||๒๖|| ศโลก
ม: ๒ || ดีเคอา อาค บุฉ่ายอา ซิพตี สัจ สะเม็ว || เต็น โก เกอา อุปเดซี แอ ยิน คุร นานัก เด็ว ||๑|| ม: ๑ || อาป
บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ || ยิส อาป สุ ฉ่าเอ เต็ส ซัภ กิช ซู่แฉ่ || แก้ห์ แก้ห์ กัทนา มายอา ลูแฉ่ || หุกมี สกัล กเร อาการฺ ||
อาเป ยาแณ สรับ วีจาร || อักคัร นานัก อเคโอ อาป || ลแฮ่ ปะหราต โฮแว ยิส ดาต ||๒|| ปอรี || ฮอ ด่าดี เวการ
กาแร ลายอา || ราต เดแฮ แก วาร ตุโรห์ พุรมายอา || ด่าดี สัจแจ แม่ฮลั คซัม บุลายอา || สัจจี ซิ พตั ซาล่าห์ กัปรา
ปายอา || สัจจา อัมฤต นาม โป่ ยัน อายอา || คุรมะตี คาถ่า รัจยฺ เต็น ซุค ปายอา || ด่าดี กเร ปเซา สบัด วยายอา ||
นานัก สัจ ซาล่าห์ ปูรา ปายอา ||๒๗|| ซุถ
ราก กอรี กุอาเรรี
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แม่ห์ลา ๑ จอปะเด ดุปเด เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ป๋ อ มุจ ป่ ารา วัดดา โตลฺ || มัน มัต ห่อลี โบเล โบลฺ || ศิร ตัร๋ จลีแอ สฮีแอ ป๋ ารฺ || นัดรี กัรมี คุร บีจาร ||๑|| แป๋ เบ็น
โกย นา ลัง่ ฆัส ปารฺ || แป๋ ป๋ อ ราเคอา ป๋ าย สวาร ||๑|| รเฮา || แป๋ ตัน อคัน ปะแค แป๋ นาล || แป๋ ป๋ อ กะรี แอ สบัด
สวาร || แป๋ เบ็น ก่ารัต กัจ นิกจั || อันถ่า สัจจา อันถี่ สัท ||๒|| บุตถี่ บายี อุปแย เจา || แซ่ฮสั เซอาณัป ปแว นา เตา
|| นานัก มันมุค โบลัณ เวา || อันถ่า อักคัร เวา ดุเอา ||๓||๑|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ดัร กัร๋ กัร๋ ดัร ดัร ดัร ยาย || โซ ดัร
เก้ฮา เย็ต ดัร ดัร ปาย || ตุตถฺ เบ็น ดูยี น่าฮี ยาย || โย กิช วัรแต ซัภ เตรี รยาย ||๑|| ดรี แอ เย ดัร โฮแว โฮรฺ || ดัร ดัร
ดัรณา มัน กา โซรฺ ||๑|| รเฮา || นา ญีโอ มแร นา ดูแบ ตแร || เย็น กิช กีอา โซ กิช กแร || หุกเม อาแว หุกเม ยาย ||
อาแก ปาแช หุกมั สมาย ||๒|| หันสฺ เหต อาซา อัสมาน || เต็ส เว็จ ปูค บฮุต แน ซาน || ป๋ อ คาณา ปี ณา อาถารฺ ||
เว็ณ คาเถ่ มัร โฮเอ กวาร ||๓|| ยิส กา โกย โกอี โกย โกย || ซัภ โก เตรา ตูนํ ซัภนา กา โซย || ยา เก ญีอ์ ยันตฺ ตัน๋
มาล || นานัก อาคัณ บิคมั บีจาร ||๔||๒|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || มาตา มัต ปิ ตา ซันโตค || สัต ป่ าอี กัร เอ้ห์ วิเซค ||๑||
แก้ห์ณา แฮ กิช แก้ฮณั นา ยาย || ตอ กุดรัต กีมตั นฮี ปาย ||๑|| รเฮา ||
สรัม สุ รัต โดย ซะซุร เป๋ ย || กัรณี กามัณ กัร มัน เลย ||๒|| ซาฮา ซันโญก วีอา้ ห์ วิโยก || สัจ ซันตัต กโฮ่ นานัก โยก
||๓||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ปอแณ ปาณี อัคนี กา เมล || จันจัล จัปปัล บุตถฺ กา เคลฺ || นอ ดัรวาเย ดัสวา ดุอาร || บุจฉฺ
เร กิอานี เอ้ห์ บีจาร ||๑|| กัทตา บักตา ซุนตา โซอี || อาป บีจาเร โซ กิอานี โฮอี ||๑|| รเฮา || เด้ฮี มาที โบแล ปอณ ||
บุจฉฺ เร กิอานี มูอา แฮ กอณ || มูอี สุ รัต บาด อหังการฺ || โอ้ห์ นา มูอา โย เดคัณฮาร ||๒|| แย การัณ ตัท ตีรัท ยาฮี ||
รตัน ปะดารัท กัท ฮี ม่าฮี || ปั ร ปัร ปั นดิต บาด วคาแณ || ปี่ ตัร โห่ดี วัสตฺ นา ยาแณ ||๓|| ฮอ นา มูอา เมรี โมอี
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บลาย || โอ้ห์ นา มูอา โย รเฮอา สมาย || กโฮ่ นานัก คุร บรัมห์ ดิคายอา || มัรตา ยาตา นะดัร นา อายอา ||๔||๔||
กอรี แม่ห์ลา ๑ ดัคณี || ซุณ ซุณ บูแฉ่ มาแน เนา || ตา แก สัด บัลฮาแร เยา || อาป ปุหล่าเอ ธอรฺ นา เธา || ตูน ํ
ซัมหย่าแวห์ เมล มิเลา ||๑|| นาม มิแล จัลแล แม นาล || เบ็น นาแว บาถี่ ซัภ กาล ||๑|| รเฮา || เคตี วณัจยฺ นาแว กี
โอท || ปาป ปุน บีจยฺ กี โปท || กาม กโรถ ญีอ์ แม่ห์ โจท || นาม วิซาร จัลเล มัน โคท ||๒|| ซาเจ คุร กี ซาจี ซีค ||
ตัน มัน ซีตลั สาจ ปะรี ค || ยัล ปุราเอ็น รัส กมัล ปะรี ค || สบัด รัตเต มีเธ รัส อีค ||๓|| หุกมั ซันโญกี กัร ดัส ดุอาร ||
ปันจฺ วแซ่ห์ เม็ล โยต อปารฺ || อาป ตุแล อาเป วัณยาร || นานัก นาม สวารัณฮาร ||๔||๕|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ยาโต
ยาย กฮ่า เต อาแว || แก้ห์ อุปแย แก้ห์ ยาย สมาแว || เก็ว บาเถ่โอ เก็ว มุกตี ปาแว || เก็ว อบินาซี แซ่ฮจั ยฺ สมาแว
||๑|| นาม ริ แด อัมฤต มุค นาม || นัรฮัร นาม นัรฮัร เนห์กาม ||๑|| รเฮา || แซ่ห์เย อาแว แซ่ห์เย ยาย || มัน เต อุปแย
มัน ม่าเฮ สมาย || คุรมุข มุกโต บันถฺ นา ปาย || สบัด บีจาร ฉุ แท ฮัร นาย ||๒|| ตัรวัร ปั งคี บโฮ่ เน็ส บาส || ซุค
ดุคีอา มัน โม่ห์ วิณาส || *ซ่าจฉฺ บิหาก ตะแกห์ อากาซ || แด้ห์ ดิส ต่าแว่ห์ กะรัม ลิเคอาส ||๓||
นาม ซันโญกี โกอิล ทาท || กาม กโรถ พูแท บิค มาท || เบ็น วคัร ซูโน กัร๋ หาท || คุร เม็ล โคเล บะยัร กะปาท ||๔||
ซ่าถ มิแล ปูรับ ซันโญก || สัจ แร่ ห์เซ ปูเร ฮัร โลก || มัน ตัน เด แล แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || นานัก เต็น แก ลาโก ปาย
||๕||๖|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || กาม กโรถ มายอา แม่ห์ จีต || จู่ธ วิการ ยาแก เห็ต จีต || ปูนยี ปาป โลภ กี กีต || ตัร ตารี
มัน นาม สุ จีต ||๑|| ว่าโฮ ว่าโฮ ซาเจ แม เตรี เทก || ฮอ ปาปี ตูนํ นิรมัล เอก ||๑|| รเฮา || อคัน ปาณี โบแล ปั่ รเวา ||
เย่ห์วา อินดรี เอก สุเอา || ดิสทฺ วิการี น่าฮี ป๋ อ เป๋ า || อาป มาเร ตา ปาเอ เนา ||๒|| สบัด มแร เพ็ร มรัณ นา โฮย ||
เบ็น มูเอ เก็ว ปูรา โฮย || ปัรปันจฺ เวอาป รเฮอา มัน โดย || เท็ร นาราเอ็ณ กเร โซ โฮย ||๓|| โบฮิท จะโร ยา อาแว
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วาร || ธาเก โบฮิท ดัรก้าห์ มาร || สัจ ซาล่าฮี ตัน๋ คุรดุอาร || นานัก ดัร กัร๋ เอกังการ ||๔||๗|| กอรี แม่ห์ลา ๑ ||
อุลเทโอ กมัล บรัมห์ บีจาร || อัมฤต ต๋ าร กะกัน ดัส ดุอาร || ตริ ภวัณ เบเถ่อา อาป มุราร ||๑|| เร มัน เมเร ปะรัม นา
กีแย || มัน มาเนแอ อัมฤต รัส ปี แย ||๑|| รเฮา || ยนัม ยีต มรัณ มัน มาเนอา || อาป มูอา มัน มัน เต ยาเนอา || นยัร
ไป๋ กัร๋ กัร๋ เต ยาเนอา ||๒|| ยัต สัต ตีรัท มยัน นาม || อถิก บิทาร กะโร กิส กาม || นัร นาราเอ็ณ อันตัรยาม ||๓||
อาน มโน ตอ ปัร กัร๋ เยา || กิส ยาโจ น่าฮี โก เทา || นานัก คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ สเมา ||๔||๘|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || สัตคุร
มิแล โซ มรัณ ดิคาเอ || มรัณ แร่ ฮณั รัส อันตัร ป่ าเอ || กรับ นิวาร กะกัน ปุร ปาเอ ||๑|| มรัณ ลิคาย อาเอ นฮี
แร่ ห์ณา || ฮัร ยัป ยาป แร่ ฮณั ฮัร ซัรณา ||๑|| รเฮา || สัตคุร มิแล ตา ดุบิถา ป่ าแก || กมัล บิกาซ มัน ฮัร ปรัภ ลาแก ||
ยีวตั มแร มฮ่า รัส อาแก ||๒|| สัตคุร มิเลแอ สัจ ซันยัม ซูจา || คุร กี ปอรี อูโจ อูจา || กะรัม มิแล ยัม กา ป๋ อ มูจา
||๓|| คุร มิเลแอ เม็ล อังกฺ สมายอา || กัร กิรปา กัร๋ แม่ฮลั ดิคายอา || นานัก ห่อแม มาร มิลายอา ||๔||๙||
กอรี แม่ห์ลา ๑ || กิรัต ปัยอา แน่ห์ เมแท โกย || เกอา ยาณา เกอา อาแก โฮย || โย เต็ส ป่ าณา โซอี ฮูอา || อวัรฺ นา
กัรแณ วาลา ดูอา ||๑|| นา ยาณา กะรัม เกวัด เตรี ดาต || กะรัม ตะรัม เตเร นาม กี ยาต ||๑|| รเฮา || ตู เอวัด ดาตา
เดวัณฮาร || โตท น่าฮี ตุตถฺ ปะกัต ปันด๋ าร || กีอา กรับ นา อาแว ราส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตแร ปาส ||๒|| ตู มาร
ยีวาแลห์ บคัส มิลาย || เย็ว ป่ าวี เต็ว นาม ยปาย || ตูนํ ดานา บีนา ซาจา ศิร เมแร || คุรมัต เดย์ ปะโหร่ แซ เตแร ||๓||
ตัน แม่ห์ แมลฺ น่าฮี มัน ราตา || คุร บัจนี สัจ สบัด ปะชาตา || เตรา ตาณ นาม กี วเดอาอี || นานัก แร่ ห์ณา ปะกัต
ซัรณาอี ||๔||๑o|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || เย็น อกัท กะฮายอา อะเปโอ ปี อายอา || อัน แป๋ วิสเร นาม สมายอา ||๑|| เกอา
ดรี แอ ดัร ดะแรห์ สะมานา || ปูเร คุร แก สบัด ปะชานา ||๑|| รเฮา || ยิส นัร ราม ริ แด ฮัร ราส || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย มิเล
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ซาบาส ||๒|| ย่าเฮ สวาแร *ซ่าจฉฺ เบอาล || เอ็ต อุต มันมุค บาเถ่ กาล ||๓|| แอ้ห์เน็ส ราม ริ แด เซ ปูเร || นานัก ราม
มิเล ปะหรํา ดูเร ||๔||๑๑|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ยนัม มแร ตแร คุณ ฮิตการ || จาเร เบด กะแท่ห์ อาการฺ || ตีน อวัสทา
กแฮ่ วเคอาน || ตุรีวสั ทา สัตคุร เต ฮัร ยาน ||๑|| ราม ปะกัต คุร เซวา ตัรณา || บาฮุร ยนัม นา โฮย แฮ มัรณา ||๑||
รเฮา || จาร ปะดารัท กะแฮ ซัภ โกอี || ซิ มรัต ซาสตึ ปั นดิต มุค โซอี || เบ็น คุร อรัท บีจาร นา ปายอา || มุกตั
ปะดารัท ปะกัต ฮัร ปายอา ||๒|| ยา แก ฮิรแด วัสเซอา ฮัร โซอี || คุรมุข ปะกัต ปราปัต โฮอี || ฮัร กี ปะกัต มุกตั
อานันดฺ || คุรมัต ปาเอ ปัรมานันดฺ ||๓|| เย็น ปายอา คุร เดค ดิคายอา || อาซา ม่าเฮ นิราส บุฉ่ายอา || ดีนา นาท สรับ
ซุคดาตา || นานัก ฮัร จัรณี มัน ราตา ||๔||๑๒|| กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ || อัมฤต กายอา รแฮ่ สุ คาลี บายี เอ้ห์ ซันซาโร
|| ลับ โลภ มุจ กูร กมาแว่ห์ บฮุต อุธาแว่ห์ ป่ าโร || ตูนํ กายอา แม รุ ลดี เดคี เย็ว ตัร๋ อุปัร ชาโร ||๑|| ซุณ ซุณ
ซิกข์ ฮมารี || สุ กริ ต กีตา แร่ ห์ซี เมเร ญีอะเร บฮุร นา อาแว วารี ||๑|| รเฮา ||
ฮอ ตุตถฺ อาคา เมรี กายอา ตูนํ ซุณ ซิกข์ ฮมารี || นินดา จินดา กแร่ ห์ ปราอี จู่ธี ลายตะบารี || เวล ปราอี โย่แฮ
ญีอะเร กแร่ ห์ โจรี บุริอารี || หันสฺ จเลอา ตูนํ ปิ แช รฮีเอห์ ฉุ ทรั โฮอีแอห์ นารี ||๒|| ตูนํ กายอา รฮีแอห์ สุ ปนันตัร
ตุตถฺ เกอา กะรัม กมายอา || กัร โจรี แม ยา กิช ลีอา ตา มัน ปะลา ป่ ายอา || หะลัต นา โซ่ภา ปะลัต นา โด่อี แอ้ห์ลา
ยนัม กวายอา ||๓|| ฮอ ครี โดเฮลี โฮอี บาบา นานัก เมรี บาต นา ปุแช โกอี ||๑|| รเฮา || ตายี ตุระกี โซยนา รุ ปา
กะปัร เกเร ป่ ารา || กิส ฮี นาล นา จัลเล นานัก จัร จัร เปย กวารา || กูยา เมวา แม ซัภ กิช จาเคอา เอ็ก อัมฤต นาม
ตุมารา ||๔|| เด เด นีว ดิวาล อุซารี ปัสมันดัร กี เด๋ รี || ซันเจ ซันจฺ นา เดอี กิส ฮี อั้นถฺ ยาแณ ซัภ เมรี || โซเอ็น
ลังกา โซเอ็น มารี ซัมแป กิแซ นา เกรี ||๕|| ซุณ มูรัค มัน อะยาณา || โหก ติแซ กา ป่ าณา ||๑|| รเฮา || ซ่าห์
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ฮมารา ธากุร ป่ ารา ฮัม เต็ส เก วัณยาเร || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ราส ติแซ กี มาร อาเป ยีวาเล ||๖||๑||๑๓|| กอรี เจตี
แม่ห์ลา ๑ || อวัร ปั นจฺ ฮัม เอก ยนา เก็ว ราโค กัร๋ บาร มนา || มาแร่ ห์ ลูแท่ห์ นีต นีต กิส อาแก กรี ปุการ ยนา ||๑||
ศิรี ราม นามา อุจรั มนา || อาแก ยัม ดัล บิคมั กะนา ||๑|| รเฮา || อุซาร มโรลี ราแค ดุอารา ปี่ ตัร แบธี ซา ตะนา ||
อัมฤต เกลฺ กเร เน็ต กามัณ อวัร ลุเทน โซ ปันจฺ ยนา ||๒|| ด่าเฮ มโรลี ลูเทอา เดหุรา ซา ตัน๋ ปักรี เอก ยนา || ยัม
ดันดา กัล ซังกัล ปเรอา ปาก เกย เซ ปันจฺ ยนา ||๓|| กามัณ โลแร โซยนา รุ ปา มิตรึ ลุเรน โซ คาถ่าตา || นานัก ปาป
กเร เต็น การัณ ยาซี ยัมปุร บาถ่าตา ||๔||๒||๑๔|| กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ || มุนดรา เต กัท ปี่ ตัร มุนดรา กานํยอา กีแย
คินทาตา || ปันจฺ เจเล วัส กีแยห์ ราวัล เอ้ห์ มัน กีแย ดันดาตา ||๑|| โยก ยุกตั เอ็ว ปาวัสตา || เอก สบัด ดูยา โฮรฺ
นาซัต กันดฺ มูล มัน ลาวัสตา ||๑|| รเฮา || มูนดฺ มุนดายแอ เย คุร ปาอีแอ ฮัม คุร กีนี กังกาตา || ตริ ภวัณ ตารัณฮาร
สุ อามี เอก นา เจตัส อันถ่าตา ||๒|| กัร ปะทัมบฺ กะลี มัน ลาวัส ซันซา มูล นา ยาวัสตา ||
เอกัส จัรณี เย จิต ลาแว่ห์ ลับ โลภ กี ต่าวัสตา ||๓|| ยปัส นิรันยัน รจัส มนา || กาเฮ โบแล่ห์ โยกี กปั ท กะนา ||๑||
รเฮา || กายอา กัมลี หันสฺ อิอาณา เมรี เมรี กะรัต บิห่าณี ตา || ปรัณวัต นานัก นากี ดาแฉ่ เพ็ร ปาแช ปั ชตาณี ตา
||๔||๓||๑๕|| กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ || ออคัถ มันตรึ มูล มัน เอแก เย กัร ดริ รึ จิต กีแย เร || ยนัม ยนัม เก ปาป กะรัม เก
กาทันฮารา ลีแย เร ||๑|| มัน เอโก ซาฮิบ ป่ าอี เร || เตเร ตีน คุณา ซันซาร สมาแว่ห์ อลัค นา ลัคณา ยาอี เร ||๑|| รเฮา ||
สกัร คันดฺ มายอา ตัน มีธี ฮัม ตอ ปันดฺ อุจาอี เร || ราต อเนรี ซูฉสั น่าฮี ลัจยฺ ทูกสั มูซา ป่ าอี เร ||๒|| มันมุค กแร่ ห์
เตตา ดุค ลาแก คุรมุข มิแล วดาอี เร || โย เต็น กีอา โซอี โฮอา กิรัต นา เมเทอา ยาอี เร ||๓|| ซุภรั ปะเร นา โฮแว่ห์
อูเณ โย ราเต รังค์ ลาอี เร || เต็น กี ปั งกฺ โฮแว เย นานัก ตอ มูรา กิช ปาอี เร ||๔||๔||๑๖|| กอรี เจตี แม่ห์ลา ๑ || กัต กี
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มาอี บาป กัต เกรา กิดู ทาโวห์ ฮัม อาเอ || อคัน บิมบฺ ยัล ปี่ ตัร นิปเย กาเฮ กัม อุปาเอ ||๑|| เมเร ซาฮิบา กอณ ยาแณ
คุณ เตเร || กะเฮ นา ยานี ออกัณ เมเร ||๑|| รเฮา || เกเต รุ ค บิรัค ฮัม จีเน เกเต ปะซู อุปาเอ || เกเต นาก กุลี แม่ห์ อาเอ
เกเต ปังคฺ อุดาเอ ||๒|| หัท ปะทัณ บิจยฺ มันดัร ปั่นแน กัร โจรี กัร๋ อาแว || อะแก้ห์ เดแค ปิ โชห์ เดแค ตุจฉฺ เต กฮ่า
ฉะปาแว ||๓|| ตัท ตีรัท ฮัม เนาว์ คันดฺ เดเค หัท ปะทัณ บายารา || แล แก ตักรี โตลัณ ลากา กัท ฮี แม่ห์ วัณยารา ||๔||
เยตา สมุนดฺ ซากัร นีร ปะเรอา เตเต ออกัณ ฮมาเร || ดัยอา กแร่ ห์ กิช เมฮัร อุปาโว่ห์ ดุบเด ปะทัร ตาเร ||๕|| ญีอะรา
อคัน บราบัร ตแป ปี่ ตัร วักแก กาตี || ปรัณวัต นานัก หุกมั ปะชาแณ ซุค โฮแว เด็น ราตี ||๖||๕||๑๗|| กอรี แบรากัณ
แม่ห์ลา ๑ || แรณ กวาอี โซย แก ดิวสั กวายอา คาย || ฮีเร แยซา ยนัม แฮ กอดี บัดเล ยาย ||๑|| นาม นา ยาเนอา ราม
กา || มูเร เพ็ร ปาแช ปัชตาเฮ เร ||๑|| รเฮา || อันตา ตัน๋ ตัร่ ณี ตะเร อนัต นา จ้าเฮอา ยาย || อนัต โก จ้าฮัน โย เกย เซ
อาเอ อนัต กวาย ||๒|| อาปัณ ลีอา เย มิแล ตา ซัภ โก ป่ ากัธ โฮย ||
กัรมา อุปัร นิบแร เย โลแจ ซัภ โกย ||๓|| นานัก กัรณา เย็น กีอา โซอี ซาร กเรย์ || หุ กมั นา ยาปี คซัม กา กิแซ วดาอี
เดย์ ||๔||๑||๑๘|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๑ || ฮัรณี โฮวา บัน บะซา กันดฺ มูล จุณ เคา || คุร ปั รซาดี เมรา สะโฮ มิแล
วาร วาร ฮอ เยา ญีโอ ||๑|| แม บันยารัน ราม กี || เตรา นาม วคัร วาปาร ญี ||๑|| รเฮา || โกกิล โฮวา อัมบฺ บะซา
แซ่ฮจั ยฺ สบัด บีจาร || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย เมรา สะโฮ มิแล ดัรซัน รู ป อปารฺ ||๒|| มัชลี โฮวา ยัล บะซา ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซาร
|| อุรวาร ปารฺ เมรา สะโฮ วัสแซ ฮอ มิโลกี บ้าห์ ปซารฺ ||๓|| นากัน โฮวา ตัร๋ วซา สบัด วัสแซ ป๋ อ ยาย || นานัก สดา
โซหากณี ยิน โยตี โยต สมาย ||๔||๒||๑๙|| กอรี ปูรบี ดีปะกี แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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แย กัร๋ กีรัต อาคีแอ กัรเต กา โฮย บีจาโร || เต็ต กัร๋ กาโว่ห์ โซเฮลา ซิวโรห์ ศิรยัณฮาโร ||๑|| ตุม กาโว่ห์ เมเร นิรภอ
กา โซเฮลา || ฮอ วารี เยา เย็ต โซเฮแล สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา || เน็ต เน็ต ญีอะเร สมาลีอนั เดแคกา เดวัณฮาร || เตเร
ดาแน กีมตั นา ปแว เต็ส ดาเต กวัณ สุ มาร ||๒|| ซัมบัต ซาฮา ลิเคอา เม็ล กัร ปาโวห์ เตลฺ || เดโฮ สะยัณ อซีสฺรีอา
เย็ว โฮแว ซาฮิบ เซ็ว เมล ||๓|| กัร๋ กัร๋ เอ้โฮ ปาหุจา สัดเร เน็ต ปะวัน || สดัณฮารา ซิ มรี แอ นานัก เซ เด้ห์ อาวันนํ
||๔||๑||๒o|| ราก กอรี กุอาเรรี || แม่ห์ลา ๓ จอปะเด || เอก โองการ สัตคุร ประสาด || คุร มิเลแอ ฮัร เมลา โฮอี ||
อาเป เมล มิลาแว โซอี || เมรา ปรัภ ซัภ เบ็ถ อาเป ยาแณ || หุกเม เมเล สบัด ปะชาแณ ||๑|| สัตคุร แก เป๋ ย ปะหรํา
ป๋ อ ยาย || แป๋ ราแจ สัจ รังค์ สมาย ||๑|| รเฮา || คุร มิเลแอ ฮัร มัน วัสแซ สุ ผาย || เมรา ปรัภ ป่ ารา กีมตั นฮี ปาย ||
สบัด ซาล่าแฮ อันตฺ นา ปาราวาร || เมรา ปรัภ บัคเซ บัคซัณฮาร ||๒|| คุร มิเลแอ ซัภ มัต บุตถฺ โฮย ||
มัน นิรมัล วัสแซ สัจ โซย || สาจ วัสแซ ซาจี ซัภ การ || อูตมั กัรณี สบัด บีจาร ||๓|| คุร เต ซาจี เซวา โฮย ||
คุรมุข นาม ปะชาแณ โกย || ยีแว ดาตา เดวัณฮาร || นานัก ฮัร นาเม ลแก เปอาร ||๔||๑||๒๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา
๓ || คุร เต กิอาน ปาเอ ยัน โกย || คุร เต บูแฉ่ ซี่ แฉ่ โซย || คุร เต แซ่ฮจั ยฺ สาจ บีจาร || คุร เต ปาเอ มุกตั ดุอาร ||๑||
ปูแร ปาก มิแล คุร อาย || ซาแจ แซ่ฮจั ยฺ สาจ สมาย ||๑|| รเฮา || คุร มิเลแอ ตริ สนา อคัน บุฉ่าเอ || คุร เต ซานํตฺ
วัสแซ มัน อาเอ || คุร เต ปวิต ปาวัน สุ จ โฮย || คุร เต สบัด มิลาวา โฮย ||๒|| บาจฉฺ คุรู ซัภ ปะรัม ปุหล่าอี || เบ็น
นาแว บฮุตา ดุค ปาอี || คุรมุข โฮแว โซ นาม ติอ๋าอี || ดัรซัน สัจแจ สัจจี ปัต โฮอี ||๓|| กิส โน กะฮีแอ ดาตา เอ็ก
โซอี || กิรปา กเร สบัด มิลาวา โฮอี || เม็ล ปรี ตมั ซาเจ คุณ กาวา || นานัก ซาเจ สาจ สมาวา ||๔||๒||๒๒|| กอรี
กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || โซ เทา สัจ มัน นิรมัล โฮย || สัจ นิวาส กเร สัจ โซย || สัจจี บาณี ยุก จาเร ยาแป || ซัภ กิช
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ซาจา อาเป อาแป ||๑|| กะรัม โฮแว สัตซังค์ มิลาเอ || ฮัร คุณ กาแว แบส โซ ทาเอ ||๑|| รเฮา || ยโล เอ้ห์ เย่ห์วา
ดูแย ป๋ าย || ฮัร รัส นา จาแค พีกา อาลาย || เบ็น บูเฉ่ ตัน มัน พีกา โฮย || เบ็น นาแว ดุคีอา จเลอา โรย ||๒|| รัสนา
ฮัร รัส จาเคอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุร กิรปา เต สัจ สมาย || ซาเจ ราตี คุร สบัด วีจาร || อัมฤต ปี แว นิรมัล ต๋ าร ||๓||
นาม สมาแว โย ป่ าดา โฮย || อูนแํ ถ่ ป่ านแด ทิแก นา โกย || คุร สับดี มัน นาม นิวาส || นานัก สัจ ป่ านดา ยิส สบัด
เปอาส ||๔||๓||๒๓|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || เอ็ก กาวัต รเฮ่ มัน ซาด นา ปาย || ห่อแม เว็จ กาแว่ห์ บิรทา ยาย ||
กาวัณ กาแว่ห์ ยิน นาม เปอาร || ซาจี บาณี สบัด บีจาร ||๑|| กาวัต รแฮ่ เย สัตคุร ป่ าแว || มัน ตัน ราตา นาม สุ ห่าแว
||๑|| รเฮา || เอ็ก กาแว่ห์ เอ็ก ปะกัต กเร่ ห์ || นาม นา ปาแวห์ เบ็น อัสเน่ห์ || สัจจี ปะกัต คุร สบัด เปอาร || อัปนา
เป็ ร ราเคอา สดา อุร ต๋ าร ||๒||
ปะกัต กแร่ ห์ มูรัค อาป ยณาแวห์ || นัจ นัจ ทแปห์ บฮุต ดุค ปาแวห์ || นัจเจแอ ทะเปแอ ปะกัต นา โฮย || สบัด
มแร ปะกัต ปาเอ ยัน โซย ||๓|| ปะกัต วชัล ปะกัต กราเอ โซย || สัจจี ปะกัต วิโจห์ อาป โคย || เมรา ปรัภ ซาจา ซัภ
เบ็ถ ยาแณ || นานัก บัคเซ นาม ปะชาแณ ||๔||๔||๒๔|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || มัน มาเร ตาต มัร ยาย || เบ็น มูเอ
แกเซ ฮัร ปาย || มัน มแร ดารู ยาแณ โกย || มัน สบัด มแร บูแฉ่ ยัน โซย ||๑|| ยิส โน บัคเซ เด วเดอาอี || คุร ปั รสาด
ฮัร วัสแซ มัน อาอี ||๑|| รเฮา || คุรมุข กัรณี การ กมาแว || ตา เอ็ส มัน กี โซ่ฉี่ ปาแว || มัน แม มัต แมกัล มิกดารา ||
คุร อังกัส มาร ยีวาลัณฮารา ||๒|| มัน อซ่าถ ซาแถ่ ยัน โกย || อะจัร จแร ตา นิรมัล โฮย || คุรมุข เอ้ห์ มัน เลยอา
สวาร || ห่อแม วิโจห์ ตะเย วิการ ||๓|| โย ตุ๋ร ราคิอนั เมล มิลาย || กะเด นา วิชุแรห์ สบัด สมาย || อาปณี กะลา
อาเป ฮี ยาแณ || นานัก คุรมุข นาม ปะชาแณ ||๔||๕||๒๕|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || ห่อแม เว็จ ซัภ ญัก บอรานา ||
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ดูแย ป๋ าย ปะรัม ปุหล่านา || บโฮ่ จินตา จิตเเว อาป นา ปะชานา || ตัน่ ถ่า กัรเตอา อันเด็น วิฮานา ||๑|| ฮิรแด ราม
รโม่ห์ เมเร ป่ าอี || คุรมุข รัสนา ฮัร รสัน ระส่ าอี ||๑|| รเฮา || คุรมุข ฮิรแด เย็น ราม ปะชาตา || ญักยีวนั เซว ยุก จาเร
ยาตา || ห่อแม มาร คุร สบัด ปะชาตา || กริ ปา กเร ปรัภ กะรัม บิถ่าตา ||๒|| เซ ยัน สัจเจ โย คุร สบัด มิลาเอ || ต่าวัต
วัรเย ธาก รฮาเอ || นาม เนาว์ เน็ถ คุร เต ปาเอ || ฮัร กิรปา เต ฮัร วัสแซ มัน อาเอ ||๓|| ราม ราม กัรเตอา ซุค ซานํตฺ
สะรี ร || อันตัร วัสแซ นา ลาแก ยัม ปี ร || อาเป ซาฮิบ อาป วยีรฺ || นานัก เซว สดา ฮัร คุณี กะฮีร ||๔||๖||๒๖|| กอรี
กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || โซ เก็ว วิสแร ยิส เก ญีอ์ ปรานา || โซ เก็ว วิสแร ซัภ ม่าเฮ สะมานา || เย็ต เซเวแอ ดัรก้าห์ ปั ต
ปัรวานา ||๑|| ฮัร เก นาม วิโทห์ บัล เยา || ตูนํ วิสแร่ ห์ ตัด ฮี มัร เยา ||๑|| รเฮา || เต็น ตูน ํ วิสแร่ ห์ เย ตุตถฺ อาป
ปุหล่าเอ ||
เต็น ตูนํ วิสแร่ ห์ เย ดูแย ป่ าเอ || มันมุค อเกอานี โยนี ปาเอ ||๒|| ยิน เอ็ก มัน ตุธา เซ สัตคุร เซวา ลาเอ || ยิน เอ็ก มัน
ตุธา เต็น ฮัร มัน วซาเอ || คุรมะตี ฮัร นาม สมาเอ ||๓|| ยินา โปแต ปุน เซ กิอาน บีจารี || ยินา โปแต ปุน เต็น ห่อแม
มารี || นานัก โย นาม รัตเต เต็น โก บัลฮารี ||๔||๗||๒๗|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || ตูน ํ อกัท เก็ว กะเทอา ย่าเฮ ||
คุร สบัด มารัณ มัน ม่าเฮ สะมาเฮ || เตเร คุณ อเนก กีมตั แน่ห์ ป้ าเฮ ||๑|| ยิส กี บาณี เต็ส ม่าเฮ สมาณี || เตรี อกัท
กะทา คุร สบัด วคาณี ||๑|| รเฮา || แยห์ สัตคุร แต้ห์ สัตซังคัต บณาอี || แยห์ สัตคุร แซ่ห์เย ฮัร คุณ กาอี || แยห์
สัตคุร ตะฮ่า ห่อแม สบัด ยลาอี ||๒|| คุรมุข เซวา แม่ห์ลี เทา ปาเอ || คุรมุข อันตัร ฮัร นาม วซาเอ || คุรมุข ปะกัต ฮัร
นาม สมาเอ ||๓|| อาเป ดาต กเร ดาตาร || ปูเร สัตคุร เซ็ว ลแก เปอาร || นานัก นาม รัตเต เต็น โก แยการ
||๔||๘||๒๘|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || เอกัส เต ซัภ รู ป แฮ รังกา || ปอณ ปาณี แบซันตัร ซัภ แซ่ห์ลงั กา || ปิ๋ น ปิ๋ น
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เวแค ฮัร ปรัภ รังกา ||๑|| เอก อะจรัจยฺ เอโก แฮ โซอี || คุรมุข วีจาเร วิระลา โกอี ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ ปะแว ปรัภ
ซัภนี ทาอี || กฮ่า กุปัต ประกัท ปรัภ บณัต บณาอี || อาเป สุ เตอา เดย์ ยะกาอี ||๒|| เต็ส กี กีมตั กิแน นา โฮอี ||
แก้ห์ แก้ห์ กะทัน กะแฮ ซัภ โกอี || คุร สบัด สมาแว บูแฉ่ ฮัร โซอี ||๓|| ซุณ ซุณ เวแค สบัด มิลาเอ || วัดดี
วเดอาอี คุร เซวา เต ปาเอ || นานัก นาม รัตเต ฮัร นาม สมาเอ ||๔||๙||๒๙|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || มันมุค ซูตา
มายอา โม่ห์ เปอาร || คุรมุข ยาเก คุณ กิอาน บีจาร || เซ ยัน ยาเก ยิน นาม เปอาร ||๑|| แซ่ห์เย ยาแก สแว นา โกย ||
ปูเร คุร เต บูแฉ่ ยัน โกย ||๑|| รเฮา || อซันตฺ อนารี กะเด นา บูแฉ่ || กัทนี กเร แต มายอา นาล ลูแฉ่ || อั้นถฺ อเกอานี
กะเด นา ซี่แฉ่ ||๒|| เอ็ส ยุก แม่ห์ ราม นาม นิสตารา || วิระลา โก ปาเอ คุร สบัด วีจารา || อาป ตแร สักเล กุล
อุถ่ารา ||๓||
เอ็ส กัลยุก แม่ห์ กะรัม ตะรัม นา โกอี || กะลี กา ยนัม จันดาล แก กัร๋ โฮอี || นานัก นาม บินา โก มุกตั นา โฮอี
||๔||๑o||๓o|| กอรี แม่ห์ลา ๓ กุอาเรรี || สัจจา อมัร สัจจา ปาตซ่าห์ || มัน ซาแจ ราเต ฮัร เวปั รว่าห์ || สัจแจ แม่ฮลั สัจ
นาม สะม่าห์ ||๑|| ซุณ มัน เมเร สบัด วีจาร || ราม ยัปโปห์ เป่ าว์ยลั อุตโรห์ ปารฺ ||๑|| รเฮา || ปั่ รเม อาแว ปั่รเม
ยาย || เอ้ห์ ญัก ยันเมอา ดูแย ป๋ าย || มันมุค นา เจแต อาแว ยาย ||๒|| อาป ปุลา เก ปรัภ อาป ปุหลายอา || เอ้ห์ ญีโอ
วิดาณี จากรี ลายอา || มฮ่า ดุค คัทเท บิรทา ยนัม กวายอา ||๓|| กิรปา กัร สัตคุรู มิลาเอ || เอโก นาม เจเต วิโจห์
ปะรัม จุกาเอ || นานัก นาม ยเป เนา นอ เน็ถ ปาเอ ||๔||๑๑||๓๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || ยินา คุรมุข ติอ๋ายอา เต็น
ปูโช ยาย || คุร เซวา เต มัน ปะตีอาย || เซ ตัน่ วันตฺ ฮัร นาม กมาย || ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ ปาย ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์
เมเร ป่ าอี || คุรมุข เซวา ฮัร ก๋ าล ทาย ปาอี ||๑|| รเฮา || อาป ปะชาแณ มัน นิรมัล โฮย || ยีวนั มุกตั ฮัร ปาแว โซย ||
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ฮัร คุณ กาแว มัต อูตมั โฮย || แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมาแว โซย ||๒|| ดูแย ป๋ าย นา เซเวอา ยาย || ห่อแม มายอา มฮ่า บิค
คาย || ปุต กุทาํ บฺ กแร่ ห์ โม่เฮอา มาย || มันมุค อันถ่า อาแว ยาย ||๓|| ฮัร ฮัร นาม เดแว ยัน โซย || อันเด็น ปะกัต
คุร สับดี โฮย || คุรมัต วิระลา บูแฉ่ โกย || นานัก นาม สมาแว โซย ||๔||๑๒||๓๒ || กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || คุร
เซวา ยุก จาเร โฮอี || ปูรา ยัน การ กมาแว โกอี || อคุท นาม ตัน๋ ฮัร โตท นา โฮอี || แอแท สดา ซุค ดัร โซ่ภา โฮอี
||๑|| เอ มัน เมเร ปะรัม นา กีแย || คุรมุข เซวา อัมฤต รัส ปี แย ||๑|| รเฮา || สัตคุร เซแว่ห์ เซ มฮ่า ปุรัค ซันซาเร ||
อาป อุถเร กุล สกัล นิสตาเร || ฮัร กา นาม รัคแคห์ อุร ต่าเร || นาม รัตเต ป่ อยัล อุตแรห์ ปาเร ||๒|| สัตคุร เซแว่ห์
สดา มัน ดาซา || ห่อแม มาร กมัล ปัรกาซา || อันฮัด วาแย นิจยฺ กัร๋ วาซา || นาม รัตเต กัร๋ ม่าเฮ อุดาซา ||๓|| สัตคุร
เซแว่ห์ เต็น กี สัจจี บาณี || ยุก ยุก ปักตี อาค วคาณี || อันเด็น ยแปห์ ฮัร ซารังค์ปาณี ||
นานัก นาม รัตเต เน่ห์เกวัล นิรบาณี ||๔||๑๓||๓๓|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร มิแล วัดปาก ซันโญก || ฮิรแด
นาม เน็ต ฮัร รัส โปคค์ ||๑|| คุรมุข ปราณี นาม ฮัร ติอ๋าย || ยนัม ยีต ล่าฮา นาม ปาย ||๑|| รเฮา || กิอาน คิอ๋าน คุร
สบัด แฮ มีธา || คุร กิรปา เต กิแน วิระแล จัค ดีธา ||๒|| กะรัม กานํดฺ บโฮ่ กแร่ ห์ อจารฺ || เบ็น นาแว ตริ ก ตริ ก
อหังการ ||๓|| บันถัน่ บาเถ่โอ มายอา พาส || ยัน นานัก ชูแท คุร ปั รกาซ ||๔||๑๔||๓๔|| แม่ห์ลา ๓ กอรี แบรากัณ ||
แยซี ตัร่ ตี อูปัร เม่ฆลา บัรซัต แฮ เกอา ตัร่ ตี มะเถ่ ปาณี น่าฮี || แยเซ ตัร่ ตี มะเถ่ ปาณี ปั รกาเซอา เบ็น ปะกา วัรสัต
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 รู ป สดา ฮัร เตเร ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สมาฮี ||๒|| อิตเน ยนัม ปู๋ ล ปะเร เซ ยา ปายอา
ตา ปู่ เล น่าฮี || ยา กา การัจ โซอี ปัร ยาแณ เย คุร แก สบัด สมาฮี ||๓|| เตรา สบัด ตูนแํ ฮ แฮ อาเป ปะรัม กะฮาฮี ||
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นานัก ตัต ตัต เซ็ว มิเลอา ปุนรัป ยนัม นา อาฮี ||๔||๑||๑๕||๓๕|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๓ || ซัภ ญัก กาแล วัส แฮ
บาถ่า ดูแย ป๋ าย || ห่อแม กะรัม กมาวเด มันมุค มิแล สยาย ||๑|| เมเร มัน คุร จัรณี จิต ลาย || คุรมุข นาม นิถาน แล
ดัรก้าห์ เลย ฉะดาย ||๑|| รเฮา || ลัค จอราซี ห์ ปั่ รมะเด มันฮัธ อาแว ยาย || คุร กา สบัด นา จีเนโอ เพ็ร เพ็ร โยนี ปาย
||๒|| คุรมุข อาป ปะชาเณอา ฮัร นาม วัสเซอา มัน อาย || อันเด็น ปักตี รัตเตอา ฮัร นาเม ซุค สมาย ||๓|| มัน สบัด
มแร ปัรตีต โฮย ห่อแม ตะเย วิการ || ยัน นานัก กัรมี ปาอีอนั ฮัร นามา ปะกัต ปั นด๋ าร ||๔||๒||๑๖||๓๖|| กอรี
แบรากัณ แม่ห์ลา ๓ || เปอีอะแร เด็น จาร แฮ ฮัร ฮัร เล็ค ปายอา || โซ่ภาวันตี นารฺ แฮ คุรมุข คุณ กายอา || เปวักแร
คุณ ซัมแล ซาโฮแร วาส ปายอา || คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาณี อา ฮัร ฮัร มัน ป่ ายอา ||๑|| ซะสุ แร เปอีแอ เป็ ร วัสแซ กโฮ่
กิต เบ็ถ ปาอีแอ || อาป นิรันยัน อลัค แฮ อาเป เมลาอีแอ ||๑|| รเฮา ||
อาเป ฮี ปรัภ เด้ห์ มัต ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ || วัดป่ ากี สัตคุร มิแล มุค อัมฤต ปาอีแอ || ห่อแม ดุบิถา บินสั ยาย แซ่ห์เย
ซุค สมาอีแอ || ซัภ อาเป อาป วัรตะดา อาเป นาย ลาอีแอ ||๒|| มันมุค กรับ นา ปายโอ อเกอาน อิอาเณ || สัตคุร
เซวา นา กแร่ ห์ เพ็ร เพ็ร ปัชตาเณ || กรัภ โยนี วาส ปายเด กัรเภ กัล ยาเณ || เมเร กัรเต เอแว ป่ าวดา มันมุค
ปัรหม่าเณ ||๓|| เมแร ฮัร ปรัภ เลค ลิคายอา ตุ๋ร มัสตัก ปูรา || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา เป่ เทอา คุร ซูรา || เมรา ปิ ตา
มาตา ฮัร นาม แฮ ฮัร บันถัป บีรา || ฮัร ฮัร บคัส มิลาย ปรัภ ยัน นานัก กีรา ||๔||๓||๑๗||๓๗|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา
๓ || สัตคุร เต กิอาน ปายอา ฮัร ตัต บีจารา || มัต มลีณ ปั รกัท ไป๋ ยัป นาม มุรารา || เศ็ว สะกัต มิทาอีอา จูกา
อันเถ่อารา || ตุ๋ร มัสตัก ยิน โก ลิเคอา เต็น ฮัร นาม เปอารา ||๑|| ฮัร กิต เบ็ถ ปาอีแอ ซันตฺ ยะโนห์ ยิส เดค ฮอ ยีวา ||
ฮัร เบ็น จะซา นา ยีวตี คุร เมเลโฮ ฮัร รัส ปี วา ||๑|| รเฮา || ฮอ ฮัร คุณ กาวา เน็ต ฮัร สุ ณี ฮัร ฮัร กัต กีนี || ฮัร รัส คุร
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เต ปายอา เมรา มัน ตัน ลีนี || ตัน๋ ตัน๋ คุร สัต ปุรัค แฮ เย็น ปะกัต ฮัร ดีนี || ยิส คุร เต ฮัร ปายอา โซ คุร ฮัม กีนี ||๒||
คุณดาตา ฮัร ราย แฮ ฮัม เอากะเณอาเร || ปาปี ปาทัร ดูบเด คุรมัต ฮัร ตาเร || ตูนํ คุณดาตา นิรมะลา ฮัม
เอากะเณอาเร || ฮัร ซัรณากัต ราค เล่โฮ มูร มุกตั ถฺ นิสตาเร ||๓|| แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ สดา คุรมะตี ฮัร ฮัร มัน ติอ๋ายอา ||
สะยัณ ฮัร ปรัภ ปายอา กัร๋ โซเฮลา กายอา || ฮัร ดัยอา ต๋ าร ปรัภ เบนตี ฮัร ฮัร เจตายอา || ยัน นานัก มังแก ตู๋ร เต็น
ยิน สัตคุร ปายอา ||๔||๔||๑๘||๓๘|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ จอทา จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปั นดิต ซาสตึ ซิมรัต ปเรอา || โยกี โกรัค โกรัค กเรอา || แม มูรัค ฮัร ฮัร ยัป ปเรอา ||๑|| นา ยานา เกอา กัต ราม
ฮมารี || ฮัร ปัจยฺ มัน เมเร ตัร ป่ อยัล ตู ตารี ||๑|| รเฮา ||
ซันเนอาซี บิปูต ลาย เด้ห์ สวารี || ปั ร ตเรอ์ เตอาก กรี บรัมห์จารี || แม มูรัค ฮัร อาส ตุมารี ||๒|| คัตตรี กะรัม กเร
ซูรตัณ ปาแว || ซูด แวส ปัร กิรัต กมาแว || แม มูรัค ฮัร นาม ฉะดาแว ||๓|| ซัภ เตรี สริ สทฺ ตูนํ อาป รเฮอา สมาอี ||
คุรมุข นานัก เด วเดอาอี || แม อันถเล ฮัร เทก ทิกาอี ||๔||๑||๓๙|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ || นิรคุณ กะทา กะทา แฮ
ฮัร กี || ปัจยฺ เม็ล ซาถู่ ซังคัต ยัน กี || ตัร ป่ อยัล อกัท กะทา ซุน ฮัร กี ||๑|| โคบินดฺ สัตซังคัต เมลาย || ฮัร รัส รัสนา
ราม กุน กาย ||๑|| รเฮา || โย ยัน ติอ่าแว่ห์ ฮัร ฮัร นามา || เต็น ดาซัน ดาส กแร่ ห์ ฮัม รามา || ยัน กี เซวา อูตมั กามา
||๒|| โย ฮัร กี ฮัร กะทา สุ ณาแว || โซ ยัน ฮัมแร มัน จิต ป่ าแว || ยัน ปั ก เรณ วัดป่ ากี ปาแว ||๓|| ซันตฺ ยนา เซ็ว
ปรี ต บัน อาอี || ยิน โก ลิคตั ลิเคอา ตุ๋ร ปาอี || เต ยัน นานัก นาม สมาอี ||๔||๒||๔o|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ ||
มาตา ปรี ต กเร ปุต คาย || มีเน ปรี ต ไป๋ ยัล นาย || สัตคุร ปรี ต คุรซิกข์ มุค ปาย ||๑|| เต ฮัร ยัน ฮัร เมโล่ห์ ฮัม เปอาเร
|| ยิน มิเลอา ดุค ย่าเฮ ฮมาเร ||๑|| รเฮา || เย็ว เม็ล บัชเร กอู ปรี ต ลกาแว || กามัน ปรี ต ยา เป็ ร กัร๋ อาแว || ฮัร ยัน
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ปรี ต ยา ฮัร ยัส กาแว ||๒|| ซาเร็งค์ ปรี ต บแซ ยัล ต่ารา || นัรปั ต ปรี ต มายอา เดค ปซารา || ฮัร ยัน ปรี ต ยแป
นิรังการา ||๓|| นัร ปราณี ปรี ต มายอา ตัน๋ คาเท || คุรมุข ปรี ต คุร มิแล กลาเท || ยัน นานัก ปรี ต ซ่าถ ปั ก จาเท
||๔||๓||๔๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ || ปี่ คัก ปรี ต ปี ค ปรัภ ปาย || ปู่ เค ปรี ต โฮแว อัน คาย || คุรซิกข์ ปรี ต คุร เม็ล
อาขาย ||๑|| ฮัร ดัรซัน เดโฮ ฮัร อาส ตุมารี || กัร กิรปา โลจฺ ปูร ฮมารี ||๑|| รเฮา || จักวี ปรี ต ซูรัจยฺ มุค ลาแก || มิแล
เปอาเร ซัภ ดุค เตอาแก || คุรซิ กข์ ปรี ต คุรู มุค ลาแก ||๒|| บัชเร ปรี ต คีร มุค คาย || ฮิรแด บิกแซ เดแค มาย ||
คุรซิกข์ ปรี ต คุรู มุค ลาย ||๓|| โฮรฺ ซัภ ปรี ต มายอา โม่ห์ กาจา || บินสั ยาย กูรา กัจ ปาจา || ยัน นานัก ปรี ต ตริ ปัต
คุร ซาจา ||๔||๔||๔๒||
กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ || สัตคุร เซวา สพัล แฮ บณี || เย็ต เม็ล ฮัร นาม ติอ๋ายอา ฮัร ตะณี || ยิน ฮัร ยัปเปอา เต็น
ปี แช ชูที กะหนี่ ||๑|| คุรซิกข์ ฮัร โบโล่ห์ เมเร ป่ าอี || ฮัร โบลัต ซัภ ปาป แล่ห์ ยาอี ||๑|| รเฮา || ยับ คุร มิเลอา ตับ
มัน วัส อายอา || ต่าวัต ปั นจฺ รเฮ่ ฮัร ติอ๋ายอา || อันเด็น นักรี ฮัร คุณ กายอา ||๒|| สัตคุร ปัก ตู๋ร ยินา มุค ลาอี || เต็น
กูร เตอาเก ฮัร เล็ว ลาอี || เต ฮัร ดัรก้าห์ มุค อูยลั ป่ าอี ||๓|| คุร เซวา อาป ฮัร ป่ าแว || กริ ษนั บัลภะดรึ คุร ปัก ลัก
ติอ่าแว || นานัก คุรมุข ฮัร อาป ตราแว ||๔||๕||๔๓|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร อาเป โยกี ดันดาถ่ารี || ฮัร อาเป
เราว์ รเฮอา บันวารี || ฮัร อาเป ตัป ตาแป ลาย ตารี ||๑|| แอซา เมรา ราม รเฮอา ปั่ รปูร || นิ กทั วัสแซ น่าฮี ฮัร ดูรฺ
||๑|| รเฮา || ฮัร อาเป สบัด สุ รัต ตุ๋น อาเป || ฮัร อาเป เวแค วิกแซ อาเป || ฮัร อาป ยปาย อาเป ฮัร ยาเป ||๒||
ฮัร อาเป ซาเร็งค์ อัมฤตถ่ารา || ฮัร อัมฤต อาป ปี อาวัณฮารา || ฮัร อาป กเร อาเป นิสตารา ||๓|| ฮัร อาเป เบรี
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ตุลฮา ตารา || ฮัร อาเป คุรมะตี นิสตารา || ฮัร อาเป นานัก ปาแว ปารา ||๔||๖||๔๔|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ ||
ซ่าห์ ฮมารา ตูนํ ตะณี แยซี ตูนํ ราส เด้ห์ แตซี ฮัม เล่ห์ || ฮัร นาม วณันแย่ห์ รังค์ เซ็ว เย อาป ดัยอาล โฮย เด้ห์ ||๑||
ฮัม วัณยาเร ราม เก || ฮัร วณัจยฺ กราแว เด ราส เร ||๑|| รเฮา || ล่าฮา ฮัร ปะกัต ตัน๋ คะเทอา ฮัร สัจเจ ซ่าห์ มัน ป่ ายอา
|| ฮัร ยัป ฮัร วคัร ลเดอา ยัม ยากาตี เนร นา อายอา ||๒|| โฮรฺ วณัจยฺ กแร่ ห์ วาปารี เอ อนันตฺ ตรังกี ดุค มายอา || โอย
เย่แฮ วณัจยฺ ฮัร ลายอา พัล เต้ฮา เต็น ปายอา ||๓|| ฮัร ฮัร วณัจยฺ โซ ยัน กเร ยิส กริ ปาล โฮย ปรัภ เดอี || ยัน นานัก
ซ่าห์ ฮัร เซเวอา เพ็ร เลคา มูล นา เลอี ||๔||๑||๗||๔๕|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ || เย็ว ยันนะพี กรัภ ปาลตี สุ ต กี กัร
อาซา || วัดดา โฮย ตัน๋ คาท เดย์ กัร โปคค์ บิลาซา || เต็ว ฮัร ยัน ปรี ต ฮัร ราคดา เด อาป หะทาซา ||๑||
เมเร ราม แม มูรัค ฮัร ราค เมเร กุซยั อา || ยัน กี อุปมา ตุแฉ่ ห์ วดัยอา ||๑|| รเฮา || มันดัร กัร๋ อานันดฺ ฮัร ฮัร ยัส มัน
ป่ าแว || ซัภ รัส มีเธ มุค ลแกห์ ยา ฮัร คุณ กาแว || ฮัร ยัน ปั รวาร สถารฺ แฮ อิก้ ีห์ กุลี ซัภ ยกัต ฉะดาแว ||๒|| โย กิช
กีอา โซ ฮัร กีอา ฮัร กี วเดอาอี || ฮัร ญีอ์ เตเร ตูนํ วัรตะดา ฮัร ปูญ กราอี || ฮัร ปะกัต ปั นด๋ าร ลฮายดา อาเป วัรตาอี
||๓|| ลาลา หาท วิฮาเฉ่อา เกอา เต็ส จตุราอี || เย ราจยฺ บฮาเล ตา ฮัร กุลาม ก่าซี โก ฮัร นาม กะด่าอี || ยัน นานัก ฮัร
กา ดาส แฮ ฮัร กี วเดอาอี ||๔||๒||๘||๔๖|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๔ || กิรซาณี กิรซาณ กเร โลแจ ญีโอ ลาย || ฮัล
โยแต อุดมั กเร เมรา ปุต ตี๋ คาย || เต็ว ฮัร ยัน ฮัร ฮัร ยัป กเร ฮัร อันตฺ ฉะดาย ||๑|| แม มูรัค กี กัต กีแย เมเร ราม ||
คุร สัตคุร เซวา ฮัร ลาย ฮัม กาม ||๑|| รเฮา || แล ตุเร ซอดากรี ซอดากัร ต่าแว || ตัน๋ คัทเท อาซา กแร มายอา โม่ห์
วถ่าแว || เต็ว ฮัร ยัน ฮัร ฮัร โบลตา ฮัร โบลฺ ซุค ปาแว ||๒|| บิค ซันแจ หัทวาณี อา แบ้ห์ หาท กมาย || โม่ห์ จู่ธ
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ปซารา จู่ธ กา จู่เธ ลัปทาย || เต็ว ฮัร ยัน ฮัร ตัน๋ ซันเจอา ฮัร ครัจ แล ยาย ||๓|| เอ้ห์ มายอา โม่ห์ กุทาํ บฺ แฮ ป๋ าย ดูแย
พาส || คุรมะตี โซ ยัน ตแร โย ดาซัน ดาส || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ปัรกาซ ||๔||๓||๙||๔๗|| กอรี แบรากัณ
แม่ห์ลา ๔ || เน็ต ดินสั ราต ลาลัจ กเร ปั่ รแม ปัรหม่ายอา || เวการ พิแร เวการี อา ศิร ป๋ ารฺ อุธายอา || โย คุร กี ยัน
เซวา กเร โซ กัร๋ แก กัม ฮัร ลายอา ||๑|| เมเร ราม โตรึ บันถัน่ มายอา กัร๋ แก กัม ลาย || เน็ต ฮัร คุณ กาแว่ห์ ฮัร นาม
สมาย ||๑|| รเฮา || นัร ปราณี จากรี กเร นัรปั ต ราเย อรัท ซัภ มายอา || แก บันแถ่ แก ดาน เลย์ แก นัรปั ต มัร ยายอา ||
ตัน๋ ตัน๋ เซวา สพัล สัตคุรู กี เย็ต ฮัร ฮัร นาม ยัป ฮัร ซุค ปายอา ||๒|| เน็ต ซอดา ซูด กีแจ บโฮ่ ปาต กัร มายอา แก
ตาอี || ยา ล่าฮา เดย์ ตา ซุค มเน โตแท มัร ยาอี || โย คุณ ซ่าฉี่ คุร เซ็ว กเร เน็ต เน็ต ซุค ปาอี ||๓||
ยิตนี ปูค อัน รัส ซาด แฮ ติตนี ปูค เพ็ร ลาแก || ยิส ฮัร อาป กริ ปา กเร โซ เวเจ ศิร คุร อาแก || ยัน นานัก ฮัร รัส
ตริ ปเตอา เพ็ร ปูค นา ลาแก ||๔||๔||๑o||๔๘|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ || ฮัมแร มัน จิต ฮัร อาส เน็ต เก็ว เดคา ฮัร
ดะรัส ตุมารา || เย็น ปรี ต ลาอี โซ ยาณตา ฮัมแร มัน จิต ฮัร บฮุต เปอารา || ฮอ กุรบานี คุร อาปเณ เย็น วิชุเรอา
เมเลอา เมรา ศิรยันฮารา ||๑|| เมเร ราม ฮัม ปาปี สรัณ ปะเร ฮัร ดุอาร || มัต นิ รคุณ ฮัม เมแล กับฮูน ํ อัปนี กิรปา
ต๋ าร ||๑|| รเฮา || ฮัมเร เอากุณ บฮุต บฮุต แฮ บโฮ่ บาร บาร ฮัร กะณัต นา อาแว || ตูน ํ คุณวันตา ฮัร ฮัร ดัยอาล ฮัร
อาเป บคัส แล่ห์ ฮัร ป่ าแว || ฮัม อัปราถี่ ราเค คุร ซังคตี อุปเดส ดีโอ ฮัร นาม ฉะดาแว ||๒|| ตุมเร คุณ เกอา กฮ่า
เมเร สัตคุรา ยับ คุร โบแล่ห์ ตับ บิซมั โฮย ยาย || ฮัม แยเซ อัปราถี่ อวัรฺ โกอี ราแค แยเซ ฮัม สัตคุร ราค ลีเอ ฉะดาย
|| ตูนํ คุร ปิ ตา ตูนแํ ฮ คุร มาตา ตูนํ คุร บันถัป เมรา สคา สคาย ||๓|| โย ฮัมรี เบ็ถ โห่ตี เมเร สัตคุรา ซา เบ็ถ ตุม ฮัร
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ยาโณห์ อาเป || ฮัม รุ ลเต พิระเต โกอี บาต นา ปูชตา คุร สัตคุร ซังค์ กีเร ฮัม ทาเป || ตัน๋ ตัน๋ คุรู นานัก ยัน เกรา
เย็ต มิเลแอ จูเก ซัภ โศก ซันตาเป ||๔||๕||๑๑||๔๙|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ || กันจัน นารี แม่ห์ ญีโอ ลุภตั แฮ โม่ห์
มีธา มายอา || กัร๋ มันดัร โก่เร คุซี มัน อัน รัส ลายอา || ฮัร ปรัภ จิต นา อาวัย เก็ว ชูทา เมเร ฮัร รายอา ||๑|| เมเร ราม
เอ้ห์ นีจ กะรัม ฮัร เมเร || คุณวันตา ฮัร ฮัร ดัยอาล กัร กิรปา บคัส เอากัณ ซัภ เมเร ||๑|| รเฮา || กิช รู ป นฮี กิช ยาต
น่าฮี กิช ดัง๋ ค์ นา เมรา || เกอา โม่ห์ แล โบแล่ห์ คุณ บิฮูน นาม ยัปเปอา นา เตรา || ฮัม ปาปี ซังค์ คุร อุบเร ปุน
สัตคุร เกรา ||๒|| ซัภ ญีโอ เป็ นดฺ มุค นัก ดีอา วัรตัณ โก ปาณี || อัน คาณา กะปัร แปนัณ ดีอา รัส อัน โป่ กาณี || เย็น
ดีเอ โซ จิต นา อาวัย ปะซู ฮอ กัร ยาณี ||๓|| ซัภ กีตา เตรา วัรตะดา ตูนํ อันตัรยามี || ฮัม ยันตฺ วิจาเร เกอา กแร่ ห์ ซัภ
เคลฺ ตุม สุ อามี || ยัน นานัก หาท วิฮาเฉ่อา ฮัร กุลมั กุลามี ||๔||๖||๑๒||๕o||
กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ || เย็ว ยันนะพี สุ ตฺ ยัณ ปาลตี ราแค นะดัร มะฉาร || อันตัร บ้าฮัร มุค เด กิราส คิน คิน
โปจาร || เต็ว สัตคุร คุรซิกข์ ราคตา ฮัร ปรี ต เปอาร ||๑|| เมเร ราม ฮัม บาริ ก ฮัร ปรัภ เก แฮ อิอาเณ || ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร
สัตคุร ปาถ่า เย็น ฮัร อุปเดส เด กีเอ เซอาเณ ||๑|| รเฮา || แยซี กะกัน พิรันตี อูดตี กัปเร บาเก วาลี || โอ้ห์ ราแค จีต
ปี แช บิจ บัจเร เน็ต ฮิรแด ซาร สมาลี || เต็ว สัตคุร ซิ กข์ ปรี ต ฮัร ฮัร กี คุร ซิ กข์ รัคแค ญีอ์ นาลี ||๒|| แยเซ กาตี ตีส
บะตีส แฮ เว็จ ราแค รัสนา มาส รัต เกรี || โกอี ยาโณห์ มาส กาตี แก กิช หาท แฮ ซัภ วัสกัต แฮ ฮัร เกรี || เต็ว ซันตฺ
ยนา กี นัร นินดา กแร่ ห์ ฮัร ราแค แปจยฺ ยัน เกรี ||๓|| ป่ าอี มัต โกอี ยาโณห์ กิซี แก กิช หาท แฮ ซัภ กเร กรายอา ||
ยรา มรา ตาป สิ รัต ซาป ซัภ ฮัร แก วัส แฮ โกอี ลาก นา สะแก เบ็น ฮัร กา ลายอา || แอซา ฮัร นาม มัน จิต เน็ต
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ติอ่าโวห์ ยัน นานัก โย อันตี ออซัร เลย ฉะดายอา ||๔||๗||๑๓||๕๑|| กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๔ || ยิส มิเลแอ มัน โฮย
อนันดฺ โซ สัตคุร กะฮีแอ || มัน กี ดุบิถา บินสั ยาย ฮัร ปะรัม ปั ด ลฮีแอ ||๑|| เมรา สัตคุร เปอารา กิต เบ็ถ มิแล || ฮอ
คิน คิน กรี นมัสการ เมรา คุร ปูรา เก็ว มิแล ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา ฮัร เมเลอา เมรา สัตคุร ปูรา || อิช ปุนนี ยัน เกรี อา
เล สัตคุร ตู่รา ||๒|| ฮัร ปะกัต ดริ ราแว ฮัร ปะกัต สุ แณ เต็ส สัตคุร มิลีแอ || โตทา มูล นา อาวัย ฮัร ลาภ เน็ต ดริ รีแอ
||๓|| ยิส โก ริ แด วิกาซ แฮ เป๋ า ดูยา น่าฮี || นานัก เต็ส คุร เม็ล อุถแร ฮัร คุณ กาว่าฮี ||๔||๘||๑๔||๕๒|| แม่ห์ลา ๔
กอรี ปูรบี || ฮัร ดัยอาล ดัยอา ปรัภ กีนี เมแร มัน ตัน มุค ฮัร โบลี || คุรมุข รังค์ เป่ ยอา อัต กูรา ฮัร รังค์ ปี่ นี เมรี โจลี
||๑|| อัปเน ฮัร ปรัภ กี ฮอ โกลี || ยับ ฮัม ฮัร เซตี มัน มาเนอา กัร ดีโน ยกัต ซัภ โกล อโมลี ||๑|| รเฮา || กแร่ ห์ บิเบก
ซันตฺ ยัน ป่ าอี โคจยฺ ฮิรแด เดค ดันโด่ลี || ฮัร ฮัร รู ป ซัภ โยต สบาอี ฮัร นิกทั วัสแซ ฮัร โกลี ||๒||
ฮัร ฮัร นิกทั วัสแซ ซัภ ญัก แก อัปรําปั ร ปุรัค อโตลี || ฮัร ฮัร ประกัท กีโอ คุร ปูแร ศิร เวเจโอ คุร แป้ ห์ โมลี ||๓||
ฮัร ญี อันตัร บ้าฮัร ตุม ซัรณากัต ตุม วัด ปุรัค วโดลี || ยัน นานัก อันเด็น ฮัร คุณ กาแว เม็ล สัตคุร คุร เวโจลี
||๔||๑||๑๕||๕๓|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || ญักยีวนั อัปรําปั ร สุ อามี ญักดีซุร ปุรัค บิถ่าเต || เย็ต มารัก ตุม ปเรโรห์
สุ อามี เต็ต มารัก ฮัม ยาเต ||๑|| ราม เมรา มัน ฮัร เซตี ราเต || สัตซังคัต เม็ล ราม รัส ปายอา ฮัร ราแม นาม สมาเต
||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ฮัร ฮัร ญัก เอาคัถ ฮัร ฮัร นาม ฮัร ซาเต || เต็น เก ปาป โดค ซัภ บินเซ โย คุรมัต ราม รัส
คาเต ||๒|| ยิน โก ลิคตั ลิเค ตุ๋ร มัสตัก เต คุร ซันโตค ซัร นาเต || ดุระมัต แมลฺ กอี ซัภ เต็น กี โย ราม นาม รังค์ ราเต
||๓|| ราม ตุม อาเป อาป อาป ปรัภ ธากุร ตุม เยวัด อวัรฺ นา ดาเต || ยัน นานัก นาม เลย ตานํ ยีแว ฮัร ยัปปี แอ ฮัร
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กิรปา เต ||๔||๒||๑๖||๕๔|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || กแร่ ห์ กริ ปา ญักยีวนั ดาเต เมรา มัน ฮัร เซตี ราเจ || สัตคุร บจัน
ดีโอ อัต นิรมัล ยัป ฮัร ฮัร ฮัร มัน มาเจ ||๑|| ราม เมรา มัน ตัน เบถ ลีโอ ฮัร ซาเจ || เย่ห์ กาล แก มุค ยกัต ซัภ
กระเซอา คุร สัตคุร แก บจัน ฮัร ฮัม บาเจ ||๑|| รเฮา || ยิน โก ปรี ต น่าฮี ฮัร เซตี เต ซากัต มูร นัร กาเจ || เต็น โก
ยนัม มรัณ อัต ป่ ารี เว็จ วิสทา มัร มัร ปาเจ ||๒|| ตุม ดัยอาล สรัณ ปรัตปาลักห์ โม โก ดีแย ดาน ฮัร ฮัม ยาเจ || ฮัร เก
ดาส ดาส ฮัม กีแย มัน นิรัต กเร กัร นาเจ ||๓|| อาเป ซ่าห์ วัดเด ปรัภ สุ อามี ฮัม วัณยาเร แฮ ตา เจ || เมรา มัน ตัน
ญีโอ ราส ซัภ เตรี ยัน นานัก เก ซ่าห์ ปรัภ ซาเจ ||๔||๓||๑๗||๕๕|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || ตุม ดัยอาล สรับ ดุค
ปั่นยัน เอ็ก บิโน สุ โนห์ เด กาเน || ยิส เต ตุม ฮัร ยาเน สุ อามี โซ สัตคุร เมล เมรา ปราเน ||๑|| ราม ฮัม สัตคุร
ปารบรัมห์ กัร มาเน || ฮัม มูร มุกตั ถฺ อซุถ มัต โห่เต คุร สัตคุร แก บจัน ฮัร ฮัม ยาเน ||๑|| รเฮา || ยิตเน รัส อัน รัส
ฮัม เดเค ซัภ ติตเน พีก พีกาเน ||
ฮัร กา นาม อัมฤต รัส จาเคอา เม็ล สัตคุร มีธ รัส กาเน ||๒|| ยิน โก คุร สัตคุร นฮี เป่ เทอา เต ซากัต มูร ดิวาเน ||
เต็น เก กรัมฮีณ ตุ๋ร ปาเอ เดค ดีปัก โม่ห์ ปะจาเน ||๓|| ยิน โก ตุม ดัยอา กัร เมโล่ห์ เต ฮัร ฮัร เซว ลกาเน || ยัน
นานัก ฮัร ฮัร ฮัร ยัป ปรักเท มัต คุรมัต นาม สมาเน ||๔||๔||๑๘||๕๖|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน โซ ปรัภ สดา
นาล แฮ สุ อามี กโฮ่ กิแท ฮัร ปโฮ่ นะซีแอ || ฮัร อาเป บคัส เลย ปรัภ ซาจา ฮัร อาป ฉะดาเอ ฉุ ทีแอ ||๑|| เมเร มัน
ยัป ฮัร ฮัร ฮัร มัน ยัปปี แอ || สัตคุร กี ซัรณาอี ปั จยฺ ปอ เมเร มนา คุร สัตคุร ปี แช ฉุ ทีแอ ||๑|| รเฮา || เมเร มัน เซโว่ห์
โซ ปรัภ สรับ ซุคดาตา เย็ต เซเวแอ นิจยฺ กัร๋ วซี แอ || คุรมุข ยาย ลโฮ่ กัร๋ อัปนา กัส จันดัน ฮัร ยัส กะสี่ แอ ||๒|| เมเร
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มัน ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ยัส อูตมั แล ล่าฮา ฮัร มัน หะซี แอ || ฮัร ฮัร อาป ดัยอา กัร เดแว ตา อัมฤต ฮัร รัส จะคีแอ ||๓||
เมเร มัน นาม บินา โย ดูแย ลาเก เต ซากัต นัร ยัม กุทีแอ || เต ซากัต โจร ยินา นาม วิซาเรอา มัน เต็น แก นิกทั นา
ปิ ทีแอ ||๔|| เมเร มัน เซโว่ห์ อลัค นิรันยัน นัรฮัร เย็ต เซเวแอ เลคา ฉุ ทีแอ || ยัน นานัก ฮัร ปรัภ ปูเร กีเอ คิน มาซา
โตลฺ นา กะที่แอ ||๕||๕||๑๙||๕๗|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || ฮัมเร ปราน วัสกัต ปรัภ ตุมแร เมรา ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตรี ||
ดัยอา กแร่ ห์ ฮัร ดะรัส ดิคาโวห์ เมแร มัน ตัน โลจฺ กะเณรี ||๑|| ราม เมแร มัน ตัน โลจฺ มิลณั ฮัร เกรี || คุร กริ ปาล
กริ ปา กินจัต คุร กีนี ฮัร มิเลอา อาย ปรัภ เมรี ||๑|| รเฮา || โย ฮัมแร มัน จิต แฮ สุ อามี ซา เบ็ถ ตุม ฮัร ยาโนห์ เมรี ||
อันเด็น นาม ยปี ซุค ปาอี เน็ต ยีวา อาส ฮัร เตรี ||๒|| คุร สัตคุร ดาแต ปันทฺ บตายอา ฮัร มิเลอา อาย ปรัภ เมรี ||
อันเด็น อนัดฺ เป่ ยอา วัดป่ ากี ซัภ อาส ปุยี ยัน เกรี ||๓|| ญกันนาท ญักดีซุร กัรเต ซัภ วัสกัต แฮ ฮัร เกรี || ยัน นานัก
ซัรณากัต อาเอ ฮัร ราโค่ห์ แปจยฺ ยัน เกรี ||๔||๖||๒o||๕๘|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || เอ้ห์ มนูอา คิน นา ทิแก บโฮ่ รังกี
แด้ห์ แด้ห์ ดิส จัล จัล ฮาเฎ ||
คุร ปูรา ปายอา วัดป่ ากี ฮัร มันตรึ ดีอา มัน ธาเฎ ||๑|| ราม ฮัม สัตคุร ลาเล ก้านํเด ||๑|| รเฮา || ฮัมแร มัสตัก ดาก
ดะกานา ฮัม กะรัจยฺ คุรู บโฮ่ ซ่าเฎ || ปั รอุปการ ปุน บโฮ่ กีอา ป๋ อ ดุตรั ตารฺ ปราเฎ ||๒|| ยิน โก ปรี ต ริ แด ฮัร น่าฮี
เต็น กูเร ก้าดัน ก้าเด่ || เย็ว ปาณี กากัด บินสั ยาต แฮ เต็ว มันมุค กรัภ กะล่าเด ||๓|| ฮัม ยาเนอา กะชู นา ยาแน่ห์
อาแก เย็ว ฮัร ราแค เต็ว ธาเฎ || ฮัม ปู๋ ล จูก คุร กิรปา ต่าโรห์ ยัน นานัก กุตเร ก้าเด ||๔||๗||๒๑||๕๙|| กอรี ปูรบี
แม่ห์ลา ๔ || กาม กโรถ นะกัร บโฮ่ ปะเรอา เม็ล ซาถู่ คันดัล คันดา เฮ || ปูรัน ลิคตั ลิเค คุร ปายอา มัน ฮัร เล็ว
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มันดัล มันดา เฮ ||๑|| กัร ซาถู่ อันยุลี ปุน วัดดา เฮ || กัร ดันดอต ปุน วัดดา เฮ ||๑|| รเฮา || ซากัต ฮัร รัส ซาด นา
ยาเนอา เต็น อันตัร ห่อแม กันดา เฮ || เย็ว เย็ว จแลห์ จุแภ ดุค ปาแวห์ ยัมกาล ซะแฮ ศิร ดันดา เฮ ||๒|| ฮัร ยัน ฮัร ฮัร
นาม สมาเณ ดุค ยนัม มรัณ เป๋ าว์ คันดา เฮ || อบินาซี ปุรัค ปายอา ปั รเมซัร บโฮ่ โซ่ภ คันดฺ บแรห์มนั ดา เฮ ||๓|| ฮัม
กะรี บ มัสกีน ปรัภ เตเร ฮัร ราค ราค วัด วัดดา เฮ || ยัน นานัก นาม อถารฺ เทก แฮ ฮัร นาเม ฮี ซุค มันดา เฮ
||๔||๘||๒๒||๖o|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || เอ็ส กัร แม่ห์ ฮัร ราม ราย แฮ กิช ซาด นา ปาแว ตี่ธา || ฮัร ดีน ดัยอาล
อนุกแร่ ห์ กีอา ฮัร คุร สับดี จัค ดีธา ||๑|| ราม ฮัร กีรตัน คุร เล็ว มีธา ||๑|| รเฮา || ฮัร อกัม อะโกจัร ปารบรัมห์ แฮ
เม็ล สัตคุร ลาก บะซีธา || ยิน คุร บจัน สุ คาเน ฮีอแร เต็น อาแก อาณ ปรี ธา ||๒|| มันมุค ฮีอรา อัต กะโธรฺ แฮ เต็น
อันตัร การ กรี ธา || บิซีอรั โก บโฮ่ ดูตถฺ ปี อาอีแอ บิค นิกแซ โพลฺ พุลีธา ||๓|| ฮัร ปรัภ อาน มิลาโว่ห์ คุร ซาถู่
กัส กะรุ ร สบัด มุค ลีธา || ยัน นานัก คุร เก ลาเล โกเล ลัก ซังคัต กรู อา มีธา ||๔||๙||๒๓||๖๑|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ ||
ฮัร ฮัร อรัท สะรี ร ฮัม เบเจอา ปูเร คุร แก อาเก || สัตคุร ดาแต นาม ดิรายอา มุค มัสตัก ปาก สป่ าเก ||๑|| ราม คุรมัต
ฮัร เล็ว ลาเก ||๑|| รเฮา ||
กัท กัท รมัยอา รมัต ราม ราย คุร สบัด คุรู เล็ว ลาเก || ฮอ มัน ตัน เดโว กาท คุรู โก เมรา ปะหรํา ป๋ อ คุร บัจนี ป่ าเก
||๒|| อันเถ่อาเเร ดีปัก อาน ยลาเอ คุร กิอาน คุรู เล็ว ลาเก || อเกอาน อันเถ่รา บินสั บินาเซโอ กัร๋ วัสตฺ ลฮี มัน
ยาเก ||๓|| ซากัต บะถิก มายอาถ่ารี เต็น ยัม โย่ฮนั ลาเก || อุน สัตคุร อาแก ศีสฺ นา เบเจอา โอย อาแว่ห์ ย่าเฮ
อป่ าเก ||๔|| ฮัมรา บิโน สุ โนห์ ปรัภ ธากุร ฮัม สรัณ ประภู ฮัร มาเก || ยัน นานัก กี ลัจยฺ ปาต คุรู แฮ ศิร เบเจโอ
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สัตคุร อาเก ||๕||๑o||๒๔||๖๒|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || ฮัม อหังการี อหังการ อเกอาน มัต คุร มิเลแอ อาป กวายอา ||
ห่อแม โรค เกยอา ซุค ปายอา ตัน๋ ตัน๋ คุรู ฮัร รายอา ||๑|| ราม คุร แก บจัน ฮัร ปายอา ||๑|| รเฮา || เมแร ฮีอแร ปรี ต
ราม ราย กี คุร มารัก ปันทฺ บตายอา || เมรา ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ สัตคุร อาแก เย็น วิชุเรอา ฮัร กัล ลายอา ||๒|| เมแร
อันตัร ปรี ต ลกี เดคัน โก คุร ฮิรเด นาล ดิคายอา || แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ เป่ ยอา มัน โมแร คุร อาแก อาป เวจายอา ||๓|| ฮัม
อัปราถ ปาป บโฮ่ กีเน กัร ดุสที โจร จุรายอา || อับ นานัก ซัรณากัต อาเอ ฮัร ราโค่ห์ ลาจยฺ ฮัร ป่ ายอา
||๔||๑๑||๒๕||๖๓|| กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ || คุรมัต บาแย สบัด อนาฮัด คุรมัต มนูอา กาแว || วัดป่ ากี คุร ดัรซัน
ปายอา ตัน๋ ตัน๋ คุรู เล็ว ลาแว ||๑|| คุรมุข ฮัร เล็ว ลาแว ||๑|| รเฮา || ฮัมรา ธากุร สัตคุร ปูรา มัน คุร กี การ กมาแว ||
ฮัม มัล มัล โต่แว่ห์ ปาว คุรู เก โย ฮัร ฮัร กะทา สุ นาแว ||๒|| ฮิรแด คุรมัต ราม ระส่ าเอ็ณ เย่ห์วา ฮัร คุณ กาแว || มัน
รสัก รสัก ฮัร รัส อาข่าเน เพ็ร บฮุร นา ปูค ลกาแว ||๓|| โกอี กแร อุปาว อเนก บโฮเตเร เบ็น กิรปา นาม นา ปาแว ||
ยัน นานัก โก ฮัร กิรปา ต่ารี มัต คุรมัต นาม ดริ ราแว ||๔||๑๒||๒๖||๖๔|| ราก กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || คุรมุข ยินดู
ยัป นาม กรัมมา || มัต มาตา มัต ญีโอ นาม มุค รามา || ซันโตค ปิ ตา กัร คุร ปุรัค อยันมา ||
วัดป่ ากี เม็ล รามา ||๑|| คุร โยกี ปุรัค มิเลอา รังค์ มาณี ญีโอ || คุร ฮัร รังค์ รัตรา สดา นิรบาณี ญีโอ || วัดป่ ากี เม็ล
ซุฆรั สุ ยาณี ญีโอ || เมรา มัน ตัน ฮัร รังค์ ปิ่ นนา ||๒|| อาโว่ห์ ซันโตห์ เม็ล นาม ยป้ าฮา || เว็จ ซังคัต นาม สดา แล
ล่าฮา ญีโอ || กัร เซวา ซันตา อัมฤต มุค ป้ าฮา ญีโอ || เม็ล ปูรัน ลิเคอะเร ตุ๋ร กัรมา ||๓|| ซาวัณ วรัส อัมฤต ญัก
ชายอา ญีโอ || มัน โมรฺ โกห์กะรา สบัด มุค ปายอา || ฮัร อัมฤต วุธรา มิเลอา ฮัร รายอา ญีโอ || ยัน นานัก เปรม
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รตันนา ||๔||๑||๒๗||๖๕|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || เอา ซะคี คุณ กามัณ กรี ฮา ญีโอ || เม็ล ซันตฺ ยนา รังค์ มาแณ่ ห์
รลีอา ญีโอ || คุร ดีปัก กิอาน สดา มัน บลีอา ญีโอ || ฮัร ตุแธ ดุ๋ล ดุ๋ล มิลีอา ญีโอ ||๑|| เมแร มัน ตัน เปรม ลกา ฮัร
โด่เล ญีโอ || แม เมเล มิตรึ สัตคุร เวโจเล ญีโอ || มัน เดวานํ ซันตา เมรา ปรัภ เมเล ญีโอ || ฮัร วิทเรโอห์ สดา โก่เล
ญีโอ ||๒|| วัส เมเร เปอาเรอา วัส เมเร โควิดา ฮัร กัร กิรปา มัน วัส ญีโอ || มัน จินเดอะรา พัล ปายอา เมเร โควินดา
คุร ปูรา เวค วิกสั ญีโอ || ฮัร นาม มิเลอา โซหากณี เมเร โควินดา มัน อันเด็น อนัดฺ แร่ ฮสั ญีโอ || ฮัร ปายอะรา
วัดป่ ากีอี เมเร โควินดา เน็ต แล ล่าฮา มัน หัส ญีโอ ||๓|| ฮัร อาป อุปาเอ ฮัร อาเป เวแค ฮัร อาเป กาแร ลายอา
ญีโอ || เอ็ก คาแวห์ บคัส โตท นา อาแว อิกนา พะกา ปายอา ญีโอ || เอ็ก ราเย ตะคัต บะแฮ เน็ต ซุคีเอ อิกนา ปิ ค
มังกายอา ญีโอ || ซัภ อิโก สบัด วัรตะดา เมเร โควิดา ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา ญีโอ ||๔||๒||๒๘||๖๖|| กอรี มาจฉฺ
แม่ห์ลา ๔ || มัน ม่าฮี มัน ม่าฮี เมเร โควินดา ฮัร รังค์ รัตตา มัน ม่าฮี ญีโอ || ฮัร รังค์ นาล นา ลคีแอ เมเร โควิดา คุร
ปูรา อลัค ลคาฮี ญีโอ || ฮัร ฮัร นาม ปัรกาเซอา เมเร โควินดา ซัภ ดาลัด ดุค แล่ห์ ยาฮี ญีโอ || ฮัร ปั ด อูตมั ปายอา
เมเร โควินดา วัดป่ ากี นาม สมาฮี ญีโอ ||๑|| แนณี เมเร เปอาเรอา แนณี เมเร โควิดา กิแน ฮัร ปรัภ ดิธรา แนณี ญีโอ
|| เมรา มัน ตัน บฮุต แบราเกอา เมเร โควินดา ฮัร บาโฉ่ ห์ ตัน๋ กุมแลณี ญีโอ ||
ซันตฺ ยนา เม็ล ปายอา เมเร โควิดา เมรา ฮัร ปรัภ สะยัณ แซณี ญีโอ || ฮัร อาย มิเลอา ญักยีวนั เมเร โควินดา แม ซุค
วิฮาณี แรณี ญีโอ ||๒|| แม เมโล่ห์ ซันตฺ เมรา ฮัร ปรัภ สะยัณ แม มัน ตัน ปุค ลกาอีอา ญีโอ || ฮอ แร่ ห์ นา สะโก
เบ็น เดเค เมเร ปรี ตมั แม อันตัร บิรโฮห์ ฮัร ลาอีอา ญีโอ || ฮัร รายอา เมรา สะยัณ เปอารา คุร เมเล เมรา มัน ยีวาอีอา
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ญีโอ || เมแร มัน ตัน อาซา ปูรีอา เมเร โควินดา ฮัร มิเลอา มัน วาถ่าอีอา ญีโอ ||๓|| วารี เมเร โควินดา วารี เมเร
เปอาเรอา ฮอ ตุตถฺ วิทเรโอห์ สัด วารี ญีโอ || เมแร มัน ตัน เปรม ปิ รัม กา เมเร โควิดา ฮัร ปูนยี ราค ฮมารี ญีโอ ||
สัตคุร วิสท เมล เมเร โควินดา ฮัร เมเล กัร แรบารี ญีโอ || ฮัร นาม ดัยอา กัร ปายอา เมเร โควินดา ยัน นานัก สรัณ
ตุมารี ญีโอ ||๔||๓||๒๙||๖๗|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || โจยี เมเร โควินดา โจยี เมเร เปอาเรอา ฮัร ปรัภ เมรา โจยี
ญีโอ || ฮัร อาเป กานห์ อุปายดา เมเร โควิดา ฮัร อาเป โกปี โคยี ญีโอ || ฮัร อาเป ซัภ กัท โปกดา เมเร โควินดา
อาเป รซีอา โป่ กี ญีโอ || ฮัร สุ ยาณ นา ปุลีอ์ เมเร โควินดา อาเป สัตคุร โยกี ญีโอ ||๑|| อาเป ยกัต อุปายดา เมเร
โควิดา ฮัร อาป เคแล บโฮ่ รังกี ญีโอ || อิกนา โปคค์ โป่ กายดา เมเร โควินดา เอ็ก นะกัน พิแร่ ห์ นังค์ นังกี ญีโอ ||
อาเป ยกัต อุปายดา เมเร โควิดา ฮัร ดาน เดแว ซัภ มังกี ญีโอ || ปั กตา นาม อาถารฺ แฮ เมเร โควินดา ฮัร กะทา
มังแกห์ ฮัร จังกี ญีโอ ||๒|| ฮัร อาเป ปะกัต กรายดา เมเร โควินดา ฮัร ปั กตา โลจฺ มัน ปูรี ญีโอ || อาเป ยัล ทัล
วัรตะดา เมเร โควิดา เราว์ รเฮอา นฮี ดูรี ญีโอ || ฮัร อันตัร บ้าฮัร อาป แฮ เมเร โควิดา ฮัร อาป รเฮอา ปั่ รปูรี ญีโอ ||
ฮัร อาตัม ราม ปซาเรอา เมเร โควินดา ฮัร เวแค อาป ฮดูรี ญีโอ ||๓|| ฮัร อันตัร วายา ปอณ แฮ เมเร โควินดา ฮัร อาป
วยาเอ เต็ว วาแย ญีโอ || ฮัร อันตัร นาม นิถาน แฮ เมเร โควินดา คุร สับดี ฮัร ปรัภ กาแย ญีโอ || อาเป สรัณ
ปวายดา เมเร โควินดา ฮัร ปะกัต ยนา ราค ลาแย ญีโอ ||
วัดป่ ากี เม็ล ซังคตี เมเร โควินดา ยัน นานัก นาม เซ็ถ กาแย ญีโอ ||๔||๔||๓o||๖๘|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || แม ฮัร
นาแม ฮัร บิรโฮห์ ลกาอี ญีโอ || เมรา ฮัร ปรัภ เม็ต มิแล ซุค ปาอี ญีโอ || ฮัร ปรัภ เดค ยีวา เมรี มาอี ญีโอ || เมรา
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นาม สคา ฮัร ป่ าอี ญีโอ ||๑|| คุณ กาโว่ห์ ซันตฺ ญีโอ เมเร ฮัร ปรัภ เกเร ญีโอ || ยัป คุรมุข นาม ญีโอ ปาก วเดเร ญีโอ
|| ฮัร ฮัร นาม ญีโอ ปราน ฮัร เมเร ญีโอ || เพ็ร บฮุร นา เป่ าว์ยลั เพเร ญีโอ ||๒|| เก็ว ฮัร ปรัภ เวคา เมแร มัน ตัน เจา
ญีโอ || ฮัร เมโล่ห์ ซันตฺ ญีโอ มัน ลกา เป๋ า ญีโอ || คุร สับดี ปาอีแอ ฮัร ปรี ตมั เรา ญีโอ || วัดป่ ากี ยัป เนา ญีโอ ||๓||
เมแร มัน ตัน วัดรี โควินดฺ ปรัภ อาซา ญีโอ || ฮัร เมโล่ห์ ซันตฺ ญีโอ โควิด ปรัภ ปาซา ญีโอ || สัตคุร มัต นาม สดา
ปัรกาซา ญีโอ || ยัน นานัก ปูระรี มัน อาซา ญีโอ ||๔||๕||๓๑||๖๙|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๔ || เมรา บิรฮี นาม มิแล ตา
ยีวา ญีโอ || มัน อันดัร อัมฤต คุรมัต ฮัร ลีวา ญีโอ || มัน ฮัร รังค์ รัตรา ฮัร รัส สดา ปี วา ญีโอ || ฮัร ปายอะรา มัน
ยีวา ญีโอ ||๑|| เมแร มัน ตัน เปรม ลกา ฮัร บาณ ญีโอ || เมรา ปรี ตมั มิตรึ ฮัร ปุรัค สุ ยาณ ญีโอ || คุร เมเล ซันตฺ ฮัร
ซุฆรั สุ ยาณ ญีโอ || ฮอ นาม วิโทห์ กุรบาณ ญีโอ ||๒|| ฮอ ฮัร ฮัร สะยัณ ฮัร มีต ดะซาอี ญีโอ || ฮัร ดะโซห์ ซันโตห์
ญี ฮัร โคจยฺ ปวาอี ญีโอ || สัตคุร ตุธะรา ดะเซ ฮัร ปาอี ญีโอ || ฮัร นาเม นาม สมาอี ญีโอ ||๓|| แม เวดัน เปรม ฮัร
บิรโฮห์ ลกาอี ญีโอ || คุร ซัรถ่า ปูร อัมฤต มุค ปาอี ญีโอ || ฮัร โฮโอ ดัยอาล ฮัร นาม ติอ๋าอี ญีโอ || ยัน นานัก ฮัร
รัส ปาอี ญีโอ ||๔||๖||๒o||๑๘||๓๒||๗o||
แม่ห์ลา ๕ ราก กอรี กุอาเรรี จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กิน เบ็ถ กุซลั โหต เมเร ป่ าอี || เก็ว ปาอีแอ ฮัร ราม สฮาอี ||๑|| รเฮา || กุซลั นา กแร่ ห์ เมรี ซัภ มายอา || อูเจ มันดัร
ซุนดัร ชายอา || จู่เธ ลาลัจ ยนัม กวายอา || ||๑||
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หัสตี โก่เร เดค วิกาซา || ลัสกัร โยเร เนบ ควาซา || กัล เยวรี ห่อแม เก พาซา ||๒|| ราจยฺ กมาแว แด้ห์ ดิส ซารี ||
มาแณ รังค์ โปคค์ บโฮ่ นารี || เย็ว นัรปั ต สุ ปแน เปข่ารี ||๓|| เอก กุซลั โม โก สัตคุรู บตายอา || ฮัร โย กิช กเร โซ
ฮัร เกอา ปักตา ป่ ายอา || ยัน นานัก ห่อแม มาร สมายอา ||๔|| เอ็น เบ็ถ กุซลั โหต เมเร ป่ าอี || เอ็ว ปาอีแอ ฮัร ราม
สฮาอี ||๑|| รเฮา ดูยา || กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || เก็ว ประมีแอ ปะหรํา กิส กา โฮอี || ยา ยัล ทัล มฮีอลั รเวอา โซอี ||
คุรมุข อุบเร มันมุค ปัต โคอี ||๑|| ยิส ราแค อาป ราม ดัยอารา || เต็ส นฮี ดูยา โก ปฮุจนั ฮารา ||๑|| รเฮา || ซัภ แม่ห์
วัรแต เอก อนันตา || ตา ตูนํ ซุค โซโอ โฮย อจินตา || โอ้ห์ ซัภ กิช ยาแณ โย วัรตันตา ||๒|| มันมุค โมย ยิน ดูยี
เปอาซา || บโฮ่ โยนี ปะแว่ห์ ตุ๋ร กิรัต ลิเคอาซา || แยซา บีแย่ห์ แตซา คาซา ||๓|| เดค ดะรัส มัน เป่ ยอา วิกาซา ||
ซัภ นัดรี อายอา บรัมห์ ปัรกาซา || ยัน นานัก กี ฮัร ปูรัน อาซา ||๔||๒||๗๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || กอี ยนัม เป๋ ย
กีท ปะตังกา || กอี ยนัม กัจยฺ มีน กุรังกา || กอี ยนัม ปั งคี สรัป โฮยโอ || กอี ยนัม แฮวัร บริ ค โญยโอ ||๑|| เม็ล
ญักดีส มิลนั กี บรี อา || จิรังกาล เอ้ห์ เด้ห์ ซันยฺรีอา ||๑|| รเฮา || กอี ยนัม แซล เก็ร กเรอา || กอี ยนัม กรัภ *เฮ็ร
คเรอา || กอี ยนัม ซาค กัร อุปายอา || ลัค จอราซี ห์ โยน ประมายอา ||๒|| ซ่ าถซังค์ เป่ ยโอ ยนัม ปราปัต || กัร เซวา
ปัจยฺ ฮัร ฮัร คุรมัต || เตอาก มาน จู่ธ อภิมาน || ยีวตั มแร่ ห์ ดัรก้าห์ ปั รวาน ||๓|| โย กิช โฮอา โซ ตุจฉฺ เต โหก ||
อวัรฺ นา ดูยา กัรแณ โยก || ตา มิลีแอ ยา แล่ห์ มิลาย || กโฮ่ นานัก ฮัร ฮัร คุณ กาย ||๔||๓||๗๒|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา
๕ || กะรัม ปู๋ ม แม่ห์ โบโอห์ นาม || ปูรัน โฮย ตุมารา กาม || พัล ปาแวห์ มิแท ยัม ตราส || เน็ต กาแว่ห์ ฮัร ฮัร คุณ
ยาส ||๑|| ฮัร ฮัร นาม อันตัร อุร ต๋ าร || ซี่ ฆรั การัจ เล่โฮ สวาร ||๑|| รเฮา || อัปเน ปรัภ เซ็ว โฮโอ ซาวถาน || ตา ตูนํ
ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน ||
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อุกตั เซอาณัป สักลี เตอาก || ซันตฺ ยนา กี จัรณี ลาก ||๒|| สรับ ญีอ์ แฮ ยา แก หาท || กะเด นา วิชุแร ซัภ แก ซาท
|| อุปาว โฉด กะโฮ เต็ส กี โอท || นิมคั ม่าเฮ โฮแว เตรี โชท ||๓|| สดา นิกทั กัร เต็ส โน ยาณ || ปรัภ กี อาเกอา สัต
กัร มาน || คุร แก บจัน มิทาโว่ห์ อาป || ฮัร ฮัร นาม นานัก ยัป ยาป ||๔||๔||๗๓|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || คุร กา
บจัน สดา อบินาซี || คุร แก บจัน กะที ยัม พาซี || คุร กา บจัน ญีอ์ แก ซังค์ || คุร แก บจัน รแจ ราม แก รังค์ ||๑|| โย
คุร ดีอา โซ มัน แก กาม || ซันตฺ กา กีอา สัต กัร มาน ||๑|| รเฮา || คุร กา บจัน อะทัล อเชด || คุร แก บจัน กัทเท
ปะหรํา เปด || คุร กา บจัน กะแตห์ นา ยาย || คุร แก บจัน ฮัร เก คุณ กาย ||๒|| คุร กา บจัน ญีอ์ แก ซาท || คุร กา
บจัน อนาท โก นาท || คุร แก บจัน นรัก นา ปแว || คุร แก บจัน รัสนา อัมฤต รแว ||๓|| คุร กา บจัน ปั รกัท ซันซาร
|| คุร แก บจัน นา อาแว ฮาร || ยิส ยัน โฮเอ อาป กริ ปาล || นานัก สัตคุร สดา ดัยอาล ||๔||๕||๗๔|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || เย็น กีตา มาที เต รตัน || กรัภ แม่ห์ ราเคอา เย็น กัร ยตัน || เย็น ดีนี โซ่ภา วเดอาอี || เต็ส ปรัภ โก อาธ
แป้ ฮัร ติอ๋าอี ||๑|| รมัยอา เรน ซ่าถ ยัน ปาโว || คุร เม็ล อัปนา คซัม ติอ่าโว ||๑|| รเฮา || เย็น กีตา มูร เต บักตา || เย็น
กีตา เบสุ รัต เต สุ รตา || ยิส ปัรสาด นแว เน็ถ ปาอี || โซ ปรัภ มัน เต บิสรัต น่าฮี ||๒|| เย็น ดีอา นิทาเว โก ทาน ||
เย็น ดีอา นิมาเน โก มาน || เย็น กีนี ซัภ ปูรัน อาซา || ซิ มโร เด็น แรน ซาส กิราซา ||๓|| ยิส ประสาด มายอา ซิลกั
กาที || คุร ประสาด อัมฤต บิค คาที || กโฮ่ นานัก เอ็ส เต กิช น่าฮี || ราคัณฮาเร โก ซาล่าฮี ||๔||๖||๗๕|| กอรี
กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || เต็ส กี สรัณ น่าฮี ป๋ อ โศก || อุส เต บ้าฮัร กะชู นา โหก || ตะยี เซอาณัป บัล บุตถฺ บิการ || ดาส
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อัปเน กี ราคัณฮาร ||๑|| ยัป มัน เมเร ราม ราม รังค์ || กัร๋ บ้าฮัร เตแร สัด ซังค์ ||๑|| รเฮา || เต็ส กี เทก มแน แม่ห์ ราค
||
คุร กา สบัด อัมฤต รัส จาค || อวัร ยตัน กโฮ่ กอน กาจยฺ || กัร กิรปา ราแค อาป ลาจยฺ ||๒|| เกอา มานุค กโฮ่ เกอา
โยรฺ || จู่ธา มายอา กา ซัภ โซรฺ || กรัณ กราวันฮาร สุ อามี || สกัล กะทา เก อันตัรยามี ||๓|| สรับ ซุคา ซุค ซาจา เอ้ห์
|| คุร อุปเดส มแน แม่ห์ เล่โฮ || ยา โก ราม นาม เล็ว ลากี || กโฮ่ นานัก โซ ตัน๋ วัดป่ ากี ||๔||๗||๗๖|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || ซุณ ฮัร กะทา อุตารี แมลฺ || มฮ่า ปุนีต เป๋ ย ซุค แซล || วัดเด ปาก ปายอา ซ่าถซังค์ || ปารบรัมห์ เซ็ว
ลาโก รังค์ ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยปัต ยัน ตาเรโอ || อคัน ซากัร คุร ปารฺ อุตาเรโอ ||๑|| รเฮา || กัร กีรตัน มัน ซี ตลั เป๋ ย ||
ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค เกย || สรับ นิถาน เปเค มัน ม่าเฮ || อับ ดู่ดนั กาเฮ โก ย่าเฮ ||๒|| ปรัภ อัปเน ยับ เป๋ ย ดัยอาล
|| ปูรัน โฮอี เซวัก ก๋ าล || บันถัน่ กาท กีเอ อัปเน ดาส || ซิ มมัร ซิ มมัร ซิ มมัร คุณตาซ ||๓|| เอโก มัน เอโก ซัภ ธาย ||
ปูรัน ปูร รเฮโอ ซัภ ยาย || คุร ปูแร ซัภ ปะรัม จุกายอา || ฮัร ซิมรัต นานัก ซุค ปายอา ||๔||๘||๗๗|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || อักเล โมย เซ ปาแช ปะเร || โย อุบเร เซ บันถฺ ลัก คเร || เย่ห์ ตัน่ เถ่ แม่ห์ โอย ลัปทาเอ || อุน เต ดุกณ
ุ
ดิรี อุน มาเอ ||๑|| โอ้ห์ เบลา กัช จีต นา อาแว || บินสั ยาย ต้าฮู ลัปทาแว ||๑|| รเฮา || อาซา บันถี่ มูรัค เด้ห์ || กาม
กโรถ ลัปเทโอ อัสเน่ห์ || ศิร อูปัร ธาโฎ ตะรัม ราย || มีธี กัร กัร บิเคอา คาย ||๒|| ฮอ บันโถ่ ฮอ ซ่าโถ่ แบรฺ || ฮัมรี
ปู๋ ม กอณ ก่าแล แปรฺ || ฮอ ปันดิต ฮอ จตุร เซอาณา || กัรแณฮาร นา บุแฉ่ เบกานา ||๓|| อัปนี กัต เม็ต อาเป
ยาแน || เกอา โก กะแฮ เกอา อาค วคาแน || เย็ต เย็ต ลาแว่ห์ เต็ต เต็ต ลักนา || อัปนา ปะลา ซัภ กาฮู มังกะนา ||๔||
ซัภ กิช เตรา ตูนํ กัรแนฮาร || อันตฺ น่าฮี กิช ปาราวาร || ดาส อัปเน โก ดีแย ดาน || กับฮู นา วิสแร นานัก นาม
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||๕||๙||๗๘|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || อเน็ก ยตัน นฮี โหต ฉุ ทารา || บฮุต เซอาณัป อากัล ป่ ารา || ฮัร กี เซวา
นิรมัล เหต || ปรัภ กี ดัรก้าห์ โซ่ภา เซต ||๑||
มัน เมเร กะโฮ ฮัร นาม กา โอลา || ตุแฉ่ นา ลาแก ตาตา โจ่ลา ||๑|| รเฮา || เย็ว โบฮิท แป๋ ซากัร ม่าเฮ || อันถฺ การ
ดีปัก ดีป้าเฮ || อคัน ซีต กา ลาฮัส ดูค || นาม ยปัต มัน โฮวัต ซูค ||๒|| อุตรั ยาย เตเร มัน กี เปอาส || ปูรัน โฮแว
สักลี อาส || โดแล น่าฮี ตุมรา จีต || อัมฤต นาม ยัป คุรมุข มีต ||๓|| นาม ออคัถ โซอี ยัน ปาแว || กัร กิรปา ยิส อาป
ดิวาแว || ฮัร ฮัร นาม ยา แก ฮิรแด วัสแซ || ดูค ดะรัด เต้ห์ นานัก นะแซ ||๔||๑o||๗๙|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||
บฮุต ดะรับ กัร มัน นา อะข่านา || อเน็ก รู ป เดค แน่ห์ ปะตีอานา || ปุตรึ กลัตรึ อุรเฉ่โอ ยาน เมรี || โอ้ห์ บินแซ
โอย ปัสแม เด๋ รี ||๑|| เบ็น ฮัร ปะยัน เดโค บิลลาเต || ตริ ก ตัน ตริ ก ตัน๋ มายอา ซังค์ ราเต ||๑|| รเฮา || เย็ว บิการี แก
ศิร ดีแย่ห์ ดาม || โอย คัสแม แก กแร่ ห์ อุน ดูค สฮาม || เย็ว สุ ปแน โฮย แบสัต รายา || เนตรึ ปซาแร ตา นิรารัท
กายา ||๒|| เย็ว ราคา เคต อูปัร ปราเอ || เคต คซัม กา ราคา อุธ ยาเอ || อุส เคต การัณ ราคา กแร || เต็ส แก ปาแล
กะชู นา ปแร ||๓|| ยิส กา ราจยฺ ติแซ กา สุ ปนา || เย็น มายอา ดีนี เต็น ลาอี ตริ สนา || อาป บินาเฮ อาป กเร ราส ||
นานัก ปรัภ อาแก อัรดาส ||๔||๑๑||๘o|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || บโฮ่ รังค์ มายอา บโฮ่ เบ็ถ เปคี || กะลัม กากัด
เซอานัป เลคี || แม่ฮรั มลูก โฮย เดเคอา คาน || ตา เต น่าฮี มัน ตริ ปตาน ||๑|| โซ ซุค โม โก ซันตฺ บตาโว่ห์ ||
ตริ สนา บูแฉ่ มัน ตริ ปตาโวห์ ||๑|| รเฮา || อัส ปวัน หัสตฺ อัสวารี || โจอา จันดัน เซจยฺ ซุนดัร นารี || นัท นาทิก
อาคาเร กายอา || ตา แม่ห์ มัน ซันโตค นา ปายอา ||๒|| ตะคัต สภา มันดัน โดลีเจ || สกัล เมเว ซุนดัร บากีเจ ||
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อาเคร บิรัต รายัน กี ลีลา || มัน นา สุ เฮลา ปั รปั นจฺ ฮีลา ||๓|| กัร กิรปา ซันตัน สัจ กะเฮอา || สรับ ซูค เอ้ห์ อานันดฺ
ลเฮอา || ซ่าถซังค์ ฮัร กีรตัน กาอีแอ || กโฮ่ นานัก วัดป่ ากี ปาอีแอ ||๔|| ยา แก ฮัร ตัน๋ โซอี สุ เฮลา || ปรัภ กิรปา เต
ซ่าถซังค์ เมลา ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑๒||๘๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||
ปราณี ยาแณ เอ้ห์ ตัน เมรา || บฮุร บฮุร ÍØÍÒhU ลัปเทรา || ปุตรึ กลัตรึ กิรัสตฺ กา พาซา || โฮน นา ปาอีแอ ราม เก
ดาซา ||๑|| กวัน โซ เบ็ถ เย็ต ราม คุณ กาย || กวัน โซ มัต เย็ต ตแร เอ้ห์ มาย ||๑|| รเฮา || โย ปะไหล โซ บุรา ยาแน ||
สาจ กะแฮ โซ บิแค สมาแน || ยาแณ น่าฮี ยีต อัร ฮาร || เอ้ห์ วเลวา ซากัต ซันซาร ||๒|| โย ฮลาฮัล โซ ปี แว บอรา ||
อัมฤต นาม ยาแน กัร กอรา || ซ่าถซังค์ แก น่าฮี เนรฺ || ลัค จอราซี ห์ ปะหรํ่าตา เพร ||๓|| เอแก ยาล พฮาเอ ปังคี ||
รัส รัส โปคค์ กแร่ ห์ บโฮ่ รังกี || กโฮ่ นานัก ยิส เป๋ ย กริ ปาล || คุร ปูแร ตา เก กาเท ยาล ||๔||๑๓||๘๒|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || ตอ กิรปา เต มารัก ปาอีแอ || ปรัภ กิรปา เต นาม ติอ๋าอีแอ || ปรัภ กิรปา เต บันถัน่ ฉุ แท || ตอ กิรปา เต
ห่อแม ตุแท ||๑|| ตุม ลาโว่ห์ ตอ ลาแกห์ เซว || ฮัม เต กะชู นา โฮแว เดว ||๑|| รเฮา || ตุตถฺ ป่ าแว ตา กาวา บาณี ||
ตุตถฺ ป่ าแว ตา สัจ วคาณี || ตุตถฺ ป่ าแว ตา สัตคุร เมยอา || สรับ ซุคา ปรัภ เตรี ดัยอา ||๒|| โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ นิรมัล
กัรมา || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ สัจ ตัร่ มา || สรับ นิถาน คุณ ตุม ฮี ปาส || ตูนํ ซาฮิบ เซวัก อัรดาส ||๓|| มัน ตัน นิรมัล
โฮย ฮัร รังค์ || สรับ ซุคา ปาโว สัตซังค์ || นาม เตแร รแฮ่ มัน ราตา || เอ้ห์ กเลอาณ นานัก กัร ยาตา ||๔||๑๔||๘๓||
กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || อาน รัสซา เยเต แต จาเค || นิมคั นา ตริ สนา เตรี ลาเท || ฮัร รัส กา ตูน ํ จาแคห์ ซาด ||
จาคัต โฮย รแฮ่ บิสมาด ||๑|| อัมฤต รัสนา ปี โอ เปอารี || เอ้ห์ รัส ราตี โฮย ตริ ปตารี ||๑|| รเฮา || เฮ เย่ห์เว ตูน ํ ราม
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คุณ เกา || นิมคั นิมคั ฮัร ฮัร ฮัร ติเอ๋ า || อาน นา สุ นีแอ กัตฮูนํ ยาอีแอ || ซ่าถซังคัต วัดป่ ากี ปาอีแอ ||๒|| อาธ แป้ ฮัร
เย่ห์เว อาราถ || ปารบรัมห์ ธากุร อาก้าถ || อีฮา อูฮา สดา สุ เฮลี || ฮัร คุณ กาวัต รสัน อโมลี ||๓|| บนัสปัต มอลี พัล
พุล เปเด || เอ้ห์ รัส ราตี บฮุร นา โชเด || อาน นา รัส กัส ลแว นา ลาอี || กโฮ่ นานัก คุร เป๋ ย แฮ สฮาอี
||๔||๑๕||๘๔|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || มัน มันดัร ตัน ซายี บาร ||
เอ็ส ฮี มะเถ่ บัสตฺ อปารฺ || เอ็ส ฮี ปี่ ตัร สุ นีอตั ซ่าห์ || กวัน บาปารี ยา กา อูฮา วิซ่าห์ ||๑|| นาม รตัน โก โก บิวฮารี ||
อัมฤต โป่ ยัน กเร อาฮารี ||๑|| รเฮา || มัน ตัน อัรปี เซว กรี แย || กวัน โซ ยุกตั เย็ต กัร ปี่ แย || ปาย ลโก ตัจยฺ เมรา
เตแร || กวัน โซ ยัน โย ซอดา โยแร ||๒|| แม่ฮลั ซ่าห์ กา กิน เบ็ถ ปาแว || กวัน โซ เบ็ถ เย็ต ปี่ ตัร บุลาแว || ตูน ํ วัด
ซ่าห์ ยา เก โกท วัณยาเร || กวัน โซ ดาตา เล ซันจาเร ||๓|| โคยัต โคยัต นิจยฺ กัร๋ ปายอา || อโมลฺ รตัน สาจ
ดิคลายอา || กัร กิรปา ยับ เมเล ซ่าห์ || กโฮ่ นานัก คุร แก เวซ่าห์ ||๔||๑๖||๘๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ กุอาเรรี || แรณ
ดินสั รแฮ่ เอ็ก รังกา || ปรัภ โก ยาแณ สัด ฮี ซังกา || ธากุร นาม กีโอ อุน วัรตัน || ตริ ปัต อะข่าวัน ฮัร แก ดัรซัน
||๑|| ฮัร ซังค์ ราเต มัน ตัน ฮเร || คุร ปูเร กี ซัรนี ปะเร ||๑|| รเฮา || จรัณ กมัล อาตัม อาถารฺ || เอก นิฮาแรห์
อาเกอาการ || เอโก บนัจยฺ เอโก บิวฮารี || อวัรฺ นา ยาแน่ห์ เบ็น นิรังการี ||๒|| ฮรัค โศก โดห์ฮูนํ เต มุกเต || สดา
อะลิปตฺ โยก อัร ยุกเต || ดีแซ่ห์ ซัภ แม่ห์ ซัภ เต แร่ ห์เต || ปารบรัมห์ กา โอย คิอ๋าน ตัร่ เต ||๓|| ซันตัน กี แม่ห์มา
กวัน วคาโน || อก้าถฺ โบถฺ กิช เม็ต นฮี ยาโน || ปารบรัมห์ โม่ห์ กิรปา กีแย || ตู๋ร ซันตัน กี นานัก ดีแย ||๔||๑๗||๘๖||
กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ เมรา สคา ตูนฮํ ี เมรา มีต || ตูนํ เมรา ปรี ตมั ตุม ซังค์ ฮีต || ตูนํ เมรี ปัต ตูแฮ เมรา
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แก้ห์ณา || ตุจฉฺ เบ็น นิมคั นา ยาอี แร่ ห์ณา ||๑|| ตูนํ เมเร ลาลัน ตูนํ เมเร ปราน || ตูนํ เมเร ซาฮิบ ตูนํ เมเร คาน ||๑||
รเฮา || เย็ว ตุม ราโค่ห์ เต็ว ฮี แร่ ห์นา || โย ตุม กโฮ่ โซอี โม่ห์ กัรนา || แยห์ เปโค ตะฮ่า ตุม บัสนา || นิรภอ นาม
ยัปโป เตรา รัสนา ||๒|| ตูน ํ เมรี เนาว์ เน็ถ ตูนํ ปั นด๋ าร || รังค์ รัสซา ตูนํ มแน่ห์ อถารฺ || ตูน ํ เมรี โซ่ภา ตุม ซังค์
รจีอา || ตูนํ เมรี โอท ตู แฮ เมรา ตะกีอา ||๓|| มัน ตัน อันตัร ตุฮี ติอ๋ายอา || มรัม ตุมารา คุร เต ปายอา || สัตคุร เต
ดริ ริอา เอ็ก เอแก || นานัก ดาส ฮัร ฮัร ฮัร เทแก ||๔||๑๘||๘๗|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ ||
เบอาปัต ฮรัค โศก บิสทาร || เบอาปัต สุ รัก นรัก อวตาร || เบอาปั ต ตัน๋ นิรถัน เปค โซ่ภา || มูล เบอาถี่ เบอาปัส
โลภา ||๑|| มายอา เบอาปัต บโฮ่ ปัรการี || ซันตฺ ยีแวห์ ปรัภ โอท ตุมารี ||๑|| รเฮา || เบอาปั ต อหัม่ บุธ กา มาตา ||
เบอาปัต ปุตรึ กลัตรึ ซังค์ ราตา || เบอาปัต หัสตฺ โก่เร อัร บัสตา || เบอาปั ต รู ป โยบัน มัด มัสตา ||๒|| เบอาปัต ปู๋ ม
รังกฺ อัร รังกา || เบอาปัต กีต นาด ซุณ ซังกา || เบอาปั ต เซจยฺ แม่ฮลั ซี การ || ปั นจฺ ดูต เบอาปั ต อันเถ่อาร ||๓||
เบอาปัต กะรัม กแร ฮอ พาซา || เบอาปั ต กิรัสตฺ เบอาปั ต อุดาซา || อาจารฺ บิวฮาร เบอาปั ต เอ้ห์ ยาต || ซัภ กิช
เบอาปัต เบ็น ฮัร รังค์ ราต ||๔|| ซันตัน เก บันถัน่ กาเท ฮัร ราย || ตา โก กฮ่า เบอาแป มาย || กโฮ่ นานัก เย็น ตู๋ร
ซันตฺ ปาอี || ตา แก นิกทั นา อาแว มาอี ||๕||๑๙||๘๘|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || แนโนห์ นีด ปั ร ดริ สทฺ วิการ ||
สระวัณ โซเอ ซุณ นินดฺ วีจาร || รัสนา โซอี โลภ มีเธ ซาดฺ || มัน โซยอา มายอา บิสมาด ||๑|| เอ็ส กแร่ ห์ แม่ห์
โกอี ยากัต รแฮ่ || ซาบัต วัสตฺ โอ้ห์ อัปนี ลแฮ่ ||๑|| รเฮา || สกัล สเฮลี อัปแน รัส มาตี || กแร่ ห์ อัปเน กี คบัร นา
ยาตี || มุซนั ฮาร ปั นจฺ บัทวาเร || ซูเน นะกัร ปะเร ธักฮาเร ||๒|| อุน เต ราแค บาป นา มาอี || อุน เต ราแค มีต นา
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ป่ าอี || ดะรับ เซอาณัป นา โอย แร่ ห์เต || ซ่าถซังค์ โอย ดุสทฺ วัส โห่เต ||๓|| กัร กิรปา โม่ห์ ซาเร็ งปาณ || ซันตัน ตู๋ร
สรับ นิถาน || ซาบัต ปูนยี สัตคุร ซังค์ || นานัก ยาแก ปารบรัมห์ แก รังค์ ||๔|| โซ ยาแก ยิส ปรัภ กิรปาล || เอ้ห์
ปูนยี ซาบัต ตัน๋ มาล ||๑|| รเฮา ดูยา ||๒o||๘๙|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || ยา แก วัส คาน สุ ลตาน || ยา แก วัส แฮ
สกัล ยะฮาน || ยา กา กีอา ซัภ กิช โฮย || เต็ส เต บ้าฮัร น่าฮี โกย ||๑|| กโฮ่ เบนันตี อัปเน สัตคุร ป้ าเฮ || กาจยฺ
ตุมาเร เดย์ นิบา้ ห์ ||๑|| รเฮา || ซัภ เต อูจ ยา กา ดัรบาร || สกัล ปะกัต ยา กา นาม อถารฺ || สรับ เบอาเป็ ต ปูรัน ตะนี
|| ยา กี โซ่ภา กัท กัท บนี ||๒|| ยิส ซิมรัต ดุค เดรา ดะแฮ || ยิส ซิ มรัต ยัม กิชู นา กะแฮ || ยิส ซิ มรัต โหต ซูเก
ฮเร ||
ยิส ซิ มรัต ดูบตั ป้ าฮัน ตเร ||๓|| ซันตฺ สภา โก สดา แยการ || ฮัร ฮัร นาม ยัน ปราน อถารฺ || กโฮ่ นานัก เมรี สุ ณี
อัรดาส || ซันตฺ ประสาด โม โก นาม นิวาส ||๔||๒๑||๙o|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร ดัรซัน อคัน นิวารี ||
สัตคุร เป่ ทัต ห่อแม มารี || สัตคุร ซังค์ น่าฮี มัน โดแล || อัมฤต บาณี คุรมุข โบแล ||๑|| ซัภ ญัก ซาจา ยา สัจ แม่ห์
ราเต || ซีตลั ซาต คุร เต ปรัภ ยาเต ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ประสาด ยแป ฮัร เนา || ซันตฺ ประสาด ฮัร กีรตัน เกา || ซันตฺ
ประสาด สกัล ดุค มิเท || ซันตฺ ประสาด บันถัน่ เต ฉุ เท ||๒|| ซันตฺ กริ ปา เต มิเท โม่ห์ ปะรัม || ซ่าถ เรณ มยัน ซัภ
ตะรัม || ซ่าถ กริ ปาล ดัยอาล โควินดฺ || ซ่าถ่า แม่ห์ เอ้ห์ ฮัมรี ยินดฺ ||๓|| กิรปา เน็ถ กิรปาล ติอ่าโว || ซ่าถซังค์ ตา
แบธัณ ปาโว || โม่ห์ นิรคุณ โก ปรัภ กีนี ดัยอา || ซ่าถซังค์ นานัก นาม เลยอา ||๔||๒๒||๙๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา
๕ || ซ่าถซังค์ ยัปเปโอ ปักวันตฺ || เกวัล นาม ดีโอ คุร มันตฺ || ตัจยฺ อภิมาน เป๋ ย นิรแวร || อาธ แป้ ฮัร ปูโญห์ คุร
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แปรฺ ||๑|| อับ มัต บินซี ดุสทฺ เบกานี || ยับ เต สุ เณอา ฮัร ยัส กานี ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ ซูค อานันดฺ นิถาน ||
ราคัณฮาร รัค เลย์ นิดาน || ดูค ดะรัด บินเซ แป๋ ปะรัม || อาวัณ ยาณ รัคเค กัร กะรัม ||๒|| เปแค โบแล สุ แณ ซัภ
อาป || สดา ซังค์ ตา โก มัน ยาป || ซันตฺ ประสาด เป่ ยโอ ปั รกาซ || ปูร รเฮ่ เอแก คุณตาซ ||๓|| แก้ฮตั ปวิตตรึ สุ ณตั
ปุนีต || คุณ โควินดฺ กาแว่ห์ เน็ต นีต || กโฮ่ นานัก ยา โก โฮโอ กริ ปาล || เต็ส ยัน กี ซัภ ปูรัน ก๋ าล ||๔||๒๓||๙๒||
กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || บันถัน่ โตรึ โบลาแว ราม || มัน แม่ห์ ลาแก สาจ คิอ๋าน || มิแท่ห์ กะเลส ซุคี โฮย รฮีแอ ||
แอซา ดาตา สัตคุร กะฮีแอ ||๑|| โซ ซุคดาตา เย นาม ยปาแว || กัร กิรปา เต็ส ซังค์ มิลาแว ||๑|| รเฮา || ยิส โฮย
ดัยอาล เต็ส อาป มิลาแว || สรับ นิถาน คุรู เต ปาแว || อาป เตอาก มิแท อาวัณ ยาณา || ซ่าถ แก ซังค์ ปารบรัมห์
ปะชาณา ||๒|| ยัน อูปัร ปรัภ เป๋ ย ดัยอาล ||
ยัน กี เทก เอก โคปาล || เอกา เล็ว เอโก มัน เป๋ า || สรับ นิถาน ยัน แก ฮัร เนา ||๓|| ปารบรัมห์ เซ็ว ลากี ปรี ต ||
นิรมัล กัรณี ซาจี รี ต || คุร ปูแร เมเทอา อันเถ่อารา || นานัก กา ปรัภ อปั ร อปารา ||๔||๒๔||๙๓|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || ยิส มัน วัสแซ ตแร ยัน โซย || ยา แก กะรัม ปราปัต โฮย || ดูค โรค กัช ป๋ อ นา เบอาแป || อัมฤต นาม
ริ แด ฮัร ยาแป ||๑|| ปารบรัมห์ ปั รเมซุร ติอ๋าอีแอ || คุร ปูเร เต เอ้ห์ มัต ปาอีแอ ||๑|| รเฮา || กรัณ กราวันฮาร ดัยอาล
|| ญีอ์ ยันตฺ สักเล ปรัตปาล || อะกัม อะโกจัร สดา เบอันตา || ซิมมัร มนา ปูเร คุร มันตา ||๒|| ยา กี เซวา สรับ
นิถาน || ปรัภ กี ปูญา ปาอีแอ มาน || ยา กี แท่ฮลั นา บิรที ยาย || สดา สดา ฮัร เก คุณ กาย ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ
อันตัรยามี || ซุค นิถาน ฮัร อลัค สุ อามี || ญีอ์ ยันตฺ เตรี ซัรณาอี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ||๔||๒๕||๙๔|| กอรี
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กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยุกตั ยา แก แฮ หาท || โซ ซิ มโร่ ห์ อนาท โก นาท || ปรัภ จิต อาเอ ซัภ ดุค ยาย || แป๋ ซัภ
บินแซ่ห์ ฮัร แก นาย ||๑|| เบ็น ฮัร ป๋ อ กาเฮ กา มาแน่ห์ || ฮัร บิสรัต กาเฮ ซุค ยาแน่ห์ ||๑|| รเฮา || เย็น ต่าเร บโฮ่
ตะรัณ อะกาซ || ยา กี โยต ญีอ์ ปัรกาซ || ยา กี บคัส นา เมแท โกย || ซิ มมัร ซิ มมัร ปรัภ นิรภอ โฮย ||๒|| อาธ
แป้ ฮัร ซิมโร่ ห์ ปรัภ นาม || อเน็ก ตีรัท มยัน อิสนาน || ปารบรัมห์ กี ซัรณี ป้ าเฮ || โกท กะลังกฺ คิน แม่ห์ เม็ท ย่าเฮ
||๓|| เบโม่ห์ตาจยฺ ปูรา ปาตซ่าห์ || ปรัภ เซวัก ซาจา เวซ่าห์ || คุร ปูแร ราเค เด หาท || นานัก ปารบรัมห์ ซัมราท
||๔||๒๖||๙๕|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || คุร ปัรสาด นาม มัน ลากา || ยนัม ยนัม กา โซยอา ยากา || อัมฤต คุณ
อุจแร ปรัภ บาณี || ปูเร คุร กี สุ มตั ปราณี ||๑|| ปรัภ ซิ มรัต กุซลั ซัภ ปาเอ || กัร๋ บ้าฮัร ซุค แซ่ฮจั ยฺ สบาเอ ||๑|| รเฮา
|| โซอี ปะชาตา ยิแนห์ อุปายอา || กัร กิรปา ปรัภ อาป มิลายอา || บ้าห์ ปะกัร ลีโน กัร อัปนา || ฮัร ฮัร กะทา สดา
ยัป ยัปนา ||๒|| มันตรึ ตันตรึ ออคัถ ปุแน่ห์จาร ||
ฮัร ฮัร นาม ญีอ์ ปราน อถารฺ || ซาจา ตัน๋ ปายโอ ฮัร รังค์ || ดุตรั ตเร ซ่าถ แก ซังค์ ||๓|| ซุค แบโซ่ห์ ซันตฺ สะยัน
ปัรวาร || ฮัร ตัน๋ คะเทโอ ยา กา น่าเฮ สุ มาร || ยิแซห์ ปราปั ต เต็ส คุร เดย์ || นานัก บิรทา โกย นา เฮย์ ||๔||๒๗||๙๖||
กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || หัสตฺ ปุนีต โฮเอ ตัตกาล || บินสั ย่าเฮ มายอา ยันยาล || รัสนา รโม่ห์ ราม คุณ นีต || ซุค
ปาโวห์ เมเร ป่ าอี มีต ||๑|| เล็ค เลคัณ กากัด มัสวาณี || ราม นาม ฮัร อัมฤต บาณี ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ การัจ เตเร ย่าเฮ
บิการ || ซิมรัต ราม น่าฮี ยัม มาร || ตะรัม ราย เก ดูต นา โย่แฮ || มายอา มกัน นา กะชูแอ โม่แฮ ||๒|| อุถฺแรห์
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อาป ตแร ซันซาร || ราม นาม ยัป เอกังการ || อาป กะเมา เอารา อุปเดส || ราม นาม ฮิรแด ปั รเวส ||๓|| ยา แก มาแท
เอ้ห์ นิถาน || โซอี ปุรัค ยแป ปักหวาน || อาธ แป้ ฮัร ฮัร ฮัร คุณ เกา || กโฮ่ นานัก ฮอ เต็ส บัล เยา ||๔||๒๘||๙๗||
ราก กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โย ปรายโอ โซอี อัปนา || โย ตัจยฺ โชดัน เต็ส เซ็ว มัน รัจนา ||๑|| กโฮ่ กุซาอี มิลีแอ เก้ห์ || โย บิบรั ยัต เต็ส เซ็ว
เน่ห์ ||๑|| รเฮา || จู่ธ บาต ซา สัจ กัร ยาตี || สัต โฮวัน มัน ลแก นา ราตี ||๒|| บาแว มารัก เท่ดา จัลนา || ซี่ ถ่า โฉด
อปูธา บุนนา ||๓|| ดุฮา ศิเรอา กา คซัม ปรัภ โซอี || ยิส เมเล นานัก โซ มุกตา โฮอี ||๔||๒๙||๙๘|| กอรี กุอาเรรี
แม่ห์ลา ๕ || กัลยุก แม่ห์ เม็ล อาเอ ซันโญก || ยิจรั อาเกอา ติจรั โป่ แกห์ โปคค์ ||๑|| ยแล นา ปาอีแอ ราม สเน่ฮี ||
กิรัต ซันโญก สตี อุธ โฮอี ||๑|| รเฮา || เดคา เดคี มันฮัธ ยัล ยาอีแอ || ปริ แอ ซังค์ นา ปาแว บโฮ่ โยน ปะหว่าอีแอ
||๒|| ซีล ซันยัม ปริ แอ อาเกอา มาแน || เต็ส นารี โก ดุค นา ยมาแน ||๓|| กโฮ่ นานัก เย็น ปเร็ ว ปัรเมซัร กัร ยาเนอา
|| ตัน๋ สตี ดัรก้าห์ ปัรวาเนอา ||๔||๓o||๙๙|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัม ตัน่ วันตฺ ป่ ากัธ สัจ นาย || ฮัร คุณ กาแว่ห์
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๑|| รเฮา ||
ปี อู ดาเด กา โคลฺ ดิธา คยานา || ตา เมแร มัน เป่ ยอา นิถ่านา ||๑|| รตัน ลาล ยา กา กะชู นา โมลฺ || ปะเร ปันด๋ าร
อคุท อโตลฺ ||๒|| คาแวห์ คัรแจ้ห์ รัล เม็ล ป่ าอี || โตท นา อาแว วัตถฺโด ยาอี ||๓|| กโฮ่ นานัก ยิส มัสตัก เลค ลิคาย
|| โซ เอต คยาแน เลยอา รลาย ||๔||๓๑||๑oo|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ดัร ดัร มัรเต ยับ ยานีแอ ดูรฺ || ดัร จูกา เดเคอา
ปั่รปูร ||๑|| สัตคุร อัปเน โก บัลฮาแร || โฉด นา ยาอี ซัรปัร ตาแร ||๑|| รเฮา || ดูค โรค โศก บิสแร ยับ นาม || สดา
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อนันดฺ ยา ฮัร คุณ กาม ||๒|| บุรา ปะลา โกอี นา กะฮีแย || โฉด มาน ฮัร จรัน กะฮีแย ||๓|| กโฮ่ นานัก คุร มันตรึ
จิตาร || ซุค ปาแวห์ ซาแจ ดัรบาร ||๔||๓๒||๑o๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยา กา มีต ซายัน แฮ สะมีอา || เต็ส ยัน โก กโฮ่
กา กี กมีอา ||๑|| ยา กี ปรี ต โคบินดฺ เซ็ว ลากี || ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา ป่ ากี ||๑|| รเฮา || ยา โก รัส ฮัร รัส แฮ
อายโอ || โซ อัน รัส น่าฮี ลัปทายโอ ||๒|| ยา กา กะเฮอา ดัรก้าห์ จัลแล || โซ กิส โก นะดัร แล อาแว ตแล ||๓|| ยา
กา ซัภ กิช ตา กา โฮย || นานัก ตา โก สดา ซุค โฮย ||๔||๓๓||๑o๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยา แก ดุค ซุค ซัม กัร ยาแป ||
ตา โก การา กฮ่า เบอาแป ||๑|| แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ ฮัร ซาถู่ ม่าเฮ || อาเกอาการี ฮัร ฮัร ราย ||๑|| รเฮา || ยา แก อจินตฺ
วัสแซ มัน อาย || ตา โก จินตา กัตฮูนํ น่าเฮ ||๒|| ยา แก บินเซโอ มัน เต ปั่รมา || ตา แก กะชู น่าฮี ดัร ยมา ||๓|| ยา
แก ฮิรแด ดีโอ คุร นามา || กโฮ่ นานัก ตา แก สกัล นิถ่านา ||๔||๓๔||๑o๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อะกัม รู ป กา มัน แม่ห์
ทานา || คุร ประสาด กิแน วิระแล ยานา ||๑|| แซ่ฮจั ยฺ กะทา เก อัมฤต กุนทา || ยิแซห์ ปราปั ต เต็ส แล ปุ่ นจา ||๑||
รเฮา || อันฮัต บาณี ทาน นิราลา || ตา กี ตุ๋น โม่เฮ โคปาล ||๒|| แต้ห์ แซ่ฮจั ยฺ อคาเร อเนก อนันตา || ปารบรัมห์ เก
ซังกี ซันตา ||๓|| ฮรัค อนันตฺ โศก นฮี บีอา || โซ กัร๋ คุร นานัก โก ดีอา ||๔||๓๕||๑o๔|| กอรี ม: ๕ || กวัน รู ป เตรา
อาราโถ่ || กวัน โยก กายอา เล ซ่าโถ่ ||๑||
กวัน กุน โย ตุจฉฺ แล กาโว || กวัน โบลฺ ปารบรัมห์ รี ฉ่าโว ||๑|| รเฮา || กวัน โซ ปูญา เตรี กะโร || กวัน โซ เบ็ถ เย็ต
เป่ าว์ยลั ตะโร ||๒|| กวัน ตัป เย็ต ตะปี อา โฮย || กวัน โซ นาม ห่อแม มัล โคย ||๓|| คุณ ปูญา กิอาน ติอ๋าน นานัก
สกัล ก๋ าล || ยิส กัร กิรปา สัตคุร มิแล ดัยอาล ||๔|| เต็ส ฮี กุน เต็น ฮี ปรัภ ยาตา || ยิส กี มาน เลย์ ซุคดาตา ||๑|| รเฮา
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ดูยา ||๓๖||๑o๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อาปั น ตัน นฮี ยา โก กัรบา || ราจยฺ มิลคั นฮี อาปั น ดัรบา ||๑|| อาปัน นฮี กา โก
ลัปทายโอ || อาปัน นาม สัตคุร เต ปายโอ ||๑|| รเฮา || สุ ต บันตา อาปัน นฮี ป่ าอี || อิสทฺ มีต อาป บาป นา มาอี ||๒||
โซยนา รู ปา พุน นฮี ดาม || แฮวัร แกวัร อาปัน นฮี กาม ||๓|| กโฮ่ นานัก โย คุร บคัส มิลายอา || เต็ส กา ซัภ กิช ยิส
กา ฮัร รายอา ||๔||๓๗||๑o๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || คุร เก จรัณ อูปัร เมเร มาเท || ตา เต ดุค เมเร สักเล ลาเท ||๑|| สัตคุร
อัปเน โก กุรบานี || อาตัม จีน ปะรัม รังค์ มานี ||๑|| รเฮา || จรัณ เรณ คุร กี มุค ลากี || อหัม่ บุธ เต็น สกัล เตอากี
||๒|| คุร กา สบัด ลโก มัน มีธา || ปารบรัมห์ ตา เต โม่ห์ ดีธา ||๓|| คุร ซุคดาตา คุร กัรตาร || ญีอ์ ปราณ นานัก คุร
อาถารฺ ||๔||๓๘||๑o๗|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || เร มัน เมเร ตูน ํ ตา โก อ้าห์ || ยา แก อูณา กัชฮู น่าเฮ ||๑|| ฮัร ซา ปรี ตมั กัร
มัน มีต || ปราน อถารฺ ราโค่ห์ สัด จีต ||๑|| รเฮา || เร มัน เมเร ตูนํ ตา โก เซว || อาด ปุรัค อัปรําปัร เดว ||๒|| เต็ส
อูปัร มัน กัร ตูน ํ อาซา || อาด ยุกาด ยา กา ปั รหว่าซา ||๓|| ยา กี ปรี ต สดา ซุค โฮย || นานัก กาแว คุร เม็ล โซย
||๔||๓๙||๑o๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || มีต กแร โซอี ฮัม มานา || มีต เก กัรตับ กุซลั สะมานา ||๑|| เอกา เทก เมแร มัน จีต
|| ยิส กิช กัรณา โซ ฮัมรา มีต ||๑|| รเฮา || มีต ฮมารา เวปั รว่าฮา || คุร กิรปา เต โม่ห์ อันน่าฮา ||๒|| มีต ฮมารา
อันตัรยามี || ซัมรัท ปุรัค ปารบรัมห์ สุ อามี ||๓|| ฮัม ดาเซ ตุม ธากุร เมเร ||
มาน มหัต นานัก ปรัภ เตเร ||๔||๔o||๑o๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยา โก ตุม เป๋ ย ซัมรัท อังกา || ตา โก กัช น่าฮี กาลังกา
||๑|| มาโถ่ ยา โก แฮ อาส ตุมารี || ตา โก กัช น่าฮี ซันซารี ||๑|| รเฮา || ยา แก ฮิรแด ธากุร โฮย || ตา โก แซ่ ห์ซา น่าฮี
โกย ||๒|| ยา โก ตุม ดีนี ปรัภ ตี๋รฺ || ตา แก นิกทั นา อาแว ปี ร ||๓|| กโฮ่ นานัก แม โซ คุร ปายอา || ปารบรัมห์
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ปูรัน เดคายอา ||๔||๔๑||๑๑o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ดุลบั ภ์ เด้ห์ ปาอี วัดป่ ากี || นาม นา ยแปห์ เต อาตัม ก่าตี ||๑|| มัร
นา ยาฮี ยินา บิสรัต ราม || นาม บิฮูน ยีวนั กอน กาม ||๑|| รเฮา || คาต ปี ต เคลัต หัสตฺ บิสทาร || กวัน อรัท มิรตัก
ซีการ ||๒|| โย นา สุ แน่ห์ ยัส ปัรมานันดา || ปัส ปั งคี ตริ กดั โยน เต มันดา ||๓|| กโฮ่ นานัก คุร มันตรึ ดริ รายอา ||
เกวัล นาม ริ ด ม่าเฮ สมายอา ||๔||๔๒||๑๑๑ || กอรี แม่ห์ลา ๕ || กา กี มาอี กา โก บาป || นาม ต่ารี ก จู่เธ ซัภ ซาก
||๑|| กาเฮ โก มูรัค ปัคลายอา || เม็ล ซันโญก หุ กมั ตูนํ อายอา ||๑|| รเฮา || เอกา มาที เอกา โยต || เอโก ปวัน กฮ่า
กอน โรต ||๒|| เมรา เมรา กัร บิลลาฮี || มรัณฮาร เอ้ห์ ญีอะรา น่าฮี ||๓|| กโฮ่ นานัก คุร โคเล กะปาท || มุกตั เป๋ ย
บินเซ ปะหรํา ทาท ||๔||๔๓||๑๑๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || วัดเด วัดเด โย ดีแซ่ห์ โลก || เต็น โก เบอาแป จินตา โรค ||๑||
กอน วัดดา มายอา วเดอาอี || โซ วัดดา เย็น ราม เล็ว ลาอี ||๑|| รเฮา || ปู่ มีอา ปู๋ ม อูปัร เน็ต ลุจแฉ่ || โฉด จัลแล
ตริ สนา นฮี บุแฉ่ ||๒|| กโฮ่ นานัก เอ้ห์ ตัต บีจารา || เบ็น ฮัร ปะยัน น่าฮี ฉุ ทการา ||๓||๔๔||๑๑๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
ปูรา มารัก ปูรา อิสนาน || ซัภ กิช ปูรา ฮิรแด นาม ||๑|| ปูรี รฮี ยา ปูเร ราคี || ปารบรัมห์ กี สรัณ ยัน ตากี ||๑|| รเฮา ||
ปูรา ซุค ปูรา ซันโตค || ปูรา ตัป ปูรัน ราจยฺ โยก ||๒|| ฮัร แก มารัก ปะติต ปุนีต || ปูรี โซ่ภา ปูรา โลกีก ||๓||
กรัณฮาร สัด วัสแซ ฮดูรา || กโฮ่ นานัก เมรา สัตคุร ปูรา ||๔||๔๕||๑๑๔ || กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ กี ตู๋ร มิเท อักข์
โกท ||
ซันตฺ ประสาด ยนัม มรัณ เต โชท ||๑|| ซันตฺ กา ดะรัส ปูรัน อิสนาน || ซันตฺ กริ ปา เต ยัปปี แอ นาม ||๑|| รเฮา ||
ซันตฺ แก ซังค์ มิเทอา อหังการฺ || ดริ สทฺ อาแว ซัภ เอกังการ ||๒|| ซันตฺ สุ ประซัน อาเอ วัส ปันจา || อัมฤต นาม
ริ แด แล ซันจา ||๓|| กโฮ่ นานัก ยา กา ปูรา กะรัม || เต็ส เป่ เท ซาถู่ เก จรัน ||๔||๔๖||๑๑๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร
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คุณ ยปัต กมัล ปัรกาแซ || ฮัร ซิมรัต ตราส ซัภ นาแซ ||๑|| ซา มัต ปูรี เย็ต ฮัร คุณ กาแว || วัดแด ปาก ซาถู่ ซังค์
ปาแว ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ ปาอีแอ เน็ถ นามา || ซ่าถซังค์ ปูรัน ซัภ กามา ||๒|| ฮัร กี ปะกัต ยนัม ปัรวาณ || คุร
กิรปา เต นาม วคาณ ||๓|| กโฮ่ นานัก โซ ยัน ปัรวาน || ยา แก ริ แด วัสแซ ปั กหวาน ||๔||๔๗||๑๑๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕
|| เอกัส เซ็ว ยา กา มัน ราตา || วิสรี ติแซ ปราอี ตาตา ||๑|| เบ็น โคบินดฺ นา ดีแซ โกอี || กะรัน กราวัน กัรตา โซอี
||๑|| รเฮา || มแน่ห์ กมาแว มุค ฮัร ฮัร โบแล || โซ ยัน เอ็ต อุต กะแตห์ นา โดแล ||๒|| ยา แก ฮัร ตัน๋ โซ สัจ ซ่าห์ ||
คุร ปูแร กัร ดีโน วิซ่าห์ ||๓|| ยีวนั ปุรัค มิเลอา ฮัร รายอา || กโฮ่ นานัก ปะรัม ปั ด ปายอา ||๔||๔๘||๑๑๗|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || นาม ปะกัต แก ปราน อถารฺ || นาโม ตัน๋ นาโม บิวฮาร ||๑|| นาม วดาอี ยัน โซ่ภา ปาเอ || กัร กิรปา ยิส
อาป ดิวาเอ ||๑|| รเฮา || นาม ปะกัต แก ซุค อัสทาน || นาม รัต โซ ปะกัต ปั รวาน ||๒|| ฮัร กา นาม ยัน โก ต่าแร ||
ซาส ซาส ยัน นาม สมาแร ||๓|| กโฮ่ นานัก ยิส ปูรา ปาก || นาม ซังค์ ตา กา มัน ลาก ||๔||๔๙||๑๑๘|| กอรี แม่ห์ลา
๕ || ซันตฺ ประสาด ฮัร นาม ติอ๋ายอา || ตับ เต ต่าวัต มัน ตริ ปตายอา ||๑|| ซุค บิสราม ปายอา คุณ กาย || สรัม
มิเทอา เมรี หะตี บลาย ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล อราถ ปักวันตา || ฮัร ซิมรัน เต มิที เมรี จินตา ||๒|| ซัภ ตัจยฺ อนาท
เอก สรัณ อายโอ || อูจ อัสทาน ตับ แซ่ห์เย ปายโอ ||๓|| ดูค ดะรัด ปะรัม ป๋ อ นะเซอา || กรัณฮาร นานัก มัน
บะเซอา ||๔||๕o||๑๑๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || กัร กัร แท่ฮลั รัสนา คุณ กาโว ||
จรัน ธากุร แก มารัก ต่าโว ||๑|| ปะโล สะโม ซิมรัน กี บรี อา || ซิ มรัต นาม แป๋ ปารฺ อุตรี อา ||๑|| รเฮา || เนตรึ
ซันตัน กา ดัรซัน เปค || ปรัภ อวินาซี มัน แม่ห์ เลค ||๒|| ซุณ กีรตัน ซ่าถ แป้ ห์ ยาย || ยนัม มรัณ กี ตราส มิทาย
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||๓|| จรัณ กมัล ธากุร อุร ต๋ าร || ดุลบั ภ์ เด้ห์ นานัก นิสตาร ||๔||๕๑||๑๒o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยา โก อัปนี กิรปา
ต่าแร || โซ ยัน รัสนา นาม อุจาแร ||๑|| ฮัร บิสรัต แซ่ห์ซา ดุค เบอาแป || ซิมรัต นาม ปะรัม ป๋ อ ป่ าแก ||๑|| รเฮา ||
ฮัร กีรตัน สุ แณ ฮัร กีรตัน กาแว || เต็ส ยัน ดูค นิกทั นฮี อาแว ||๒|| ฮัร กี แท่ฮลั กะรัต ยัน โซ่แฮ || ตา โก มายอา
อคัน นา โป้ แฮ ||๓|| มัน ตัน มุค ฮัร นาม ดัยอาล || นานัก ตะยีอฺเล อวัร ยันยาล ||๔||๕๒||๑๒๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
ชาด เซอานัป บโฮ่ จตุราอี || คุร ปูเร กี เทก ทิกาอี ||๑|| ดุค บินเซ ซุค ฮัร คุณ กาย || คุร ปูรา เป่ เทอา เล็ว ลาย ||๑||
รเฮา || ฮัร กา นาม ดีโอ คุร มันตรึ || มิเท วิซูเร อุตรี จินตฺ ||๒|| อนัด เป๋ ย คุร มิลตั กริ ปาล || กัร กิรปา กาเท ยัม ยาล
||๓|| กโฮ่ นานัก คุร ปูรา ปายอา || ตา เต บฮุร นา เบอาแป มายอา ||๔||๕๓||๑๒๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ราค ลีอา คุร
ปูแร อาป || มันมุค โก ลาโก ซันตาป ||๑|| คุรู คุรู ยัป มีต ฮมาเร || มุค อูยลั โฮแว่ห์ ดัรบาเร ||๑|| รเฮา || คุร เก จรัณ
ฮิรแด วซาย || ดุค ดุสมัน เตรี หะแต บลาย ||๒|| คุร กา สบัด เตแร ซังค์ สฮาอี || ดัยอาล เป๋ ย สักเล ญีอ์ ป่ าอี ||๓||
คุร ปูแร ยับ กิรปา กรี || ปะนัต นานัก เมรี ปูรี ปะรี ||๔||๕๔||๑๒๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อเน็ก รัสซา คาเอ แยเซ โด๋ ร
|| โม่ห์ กี เยวรี บาเถ่โอ โจร ||๑|| มิรตัก เด้ห์ ซ่าถซังค์ บิฮูนา || อาวัต ยาต โยนี ดุค คีนา ||๑|| รเฮา || อเน็ก บัสตรึ
ซุนดัร แปห์รายอา || เย็ว ดัรนา เคต ม่าเฮ ดรายอา ||๒|| สกัล สะรี ร อาวัต ซัภ กาม || เน่ห์พลั มานุค ยแป นฮี นาม
||๓|| กโฮ่ นานัก ยา โก เป๋ ย ดัยอาลา || ซ่าถซังค์ เม็ล ปะแย่ห์ โคปาลา ||๔||๕๕||๑๒๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
กัล กะเลส คุร สบัด นิวาเร || อาวัณ ยาณ รเฮ่ ซุค ซาเร ||๑|| แป๋ บินเซ นิรภอ ฮัร ติอ๋ายอา || ซ่าถซังค์ ฮัร เก คุณ
กายอา ||๑|| รเฮา || จรัน กวัล ริ ด อันตัร ต่าเร || อคัน ซากัร คุร ปารฺ อุตาเร ||๒|| บูดตั ยาต ปูแร คุร ก้าเด || ยนัม ยนัม
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เก ทูเท ก้าเด่ ||๓|| กโฮ่ นานัก เต็ส คุร บัลฮารี || ยิส เป่ ทัต กัต ไป๋ ฮมารี ||๔||๕๖||๑๒๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังค์
ตา กี ซัรนี ปะโร่ ห์ || มัน ตัน อัปนา อาแก ตะโรห์ ||๑|| อัมฤต นาม ปี โว่ห์ เมเร ป่ าอี || ซิมมัร ซิ มมัร ซัภ ตะปั ต
บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา || ตัจยฺ อภิมาน ยนัม มรัณ นิวาโรห์ || ฮัร เก ดาส เก จรัณ นมัสกาโรห์ ||๒|| ซาส ซาส ปรัภ มแน่ห์
สมาเล || โซ ตัน๋ ซันโจห์ โย จาแล นาเล ||๓|| ติแซห์ ปราปัต ยิส มัสตัก ปาก || กโฮ่ นานัก ตา กี จัรณี ลาก
||๔||๕๗||๑๒๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซูเก ฮเร กีเอ คิน ม่าเฮ || อัมฤต ดริ สทฺ ซันจฺ ยีวาเอ ||๑|| กาเท กัสทฺ ปูเร คุรเทว
|| เซวัก โก ดีนี อัปนี เซว ||๑|| รเฮา || เม็ท กอี จินตฺ ปุนี มัน อาซา || กรี ดัยอา สัตคุร คณตาซา ||๒|| ดุค นาเธ ซุค
อาย สมาเอ || ดี๋ล นา ปะรี ยา คุร พุรมาเอ ||๓|| อิช ปุนี ปูเร คุร มิเล || นานัก เต ยัน สุ พลั พเล ||๔||๕๘||๑๒๗|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || ตาป เกย ปาอี ปรัภ ซานํตฺ || ซีตลั เป๋ ย กีนี ปรัภ ดาต ||๑|| ปรัภ กิรปา เต เป๋ ย สุ เฮเล || ยนัม ยนัม เก
บิชุเร เมเล ||๑|| รเฮา || ซิมรัต ซิ มรัต ปรัภ กา เนา || สกัล โรค กา บินเซอา เทา ||๒|| แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย โบแล ฮัร บาณี
|| อาธ แป้ ฮัร ปรัภ ซิ มโร่ ห์ ปราณี ||๓|| ดูค ดะรัด ยัม เนร นา อาแว || กโฮ่ นานัก โย ฮัร กุน กาแว ||๔||๕๙||๑๒๘||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปะเล ดินสั ปะเล ซันโญก || เย็ต เป่ เท ปารบรัมห์ นิรโยก ||๑|| โอ้ห์ เบลา โก ฮอ บัล เยา || เย็ต
เมรา มัน ยแป ฮัร เนา ||๑|| รเฮา || สพัล มูรัต สพัล โอ้ห์ กะรี || เย็ต รัสนา อุจแร ฮัร ฮรี ||๒|| สพัล โอ้ห์ มาทา ซันตฺ
นมัสการัส || จรัณ ปุนีต จแลห์ ฮัร มารัก ||๓|| กโฮ่ นานัก ปะลา เมรา กะรัม || เย็ต เป่ เท ซาถู่ เก จรัน
||๔||๖o||๑๒๙||
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กอรี แม่ห์ลา ๕ || คุร กา สบัด ราค มัน ม่าเฮ || นาม ซิ มมัร จินตา ซัภ ย่าเฮ ||๑|| เบ็น ปักวันตฺ น่าฮี อัน โกย || มาแร
ราแค เอโก โซย ||๑|| รเฮา || คุร เก จรัณ ริ แด อุร ต๋ าร || อคัน ซากัร ยัป อุตแรห์ ปารฺ ||๒|| คุร มูรัต เซ็ว ลาย คิอ๋าน ||
อีฮา อูฮา ปาแวห์ มาน ||๓|| สกัล เตอาก คุร ซัรณี อายอา || มิเท อันเดเซ นานัก ซุค ปายอา ||๔||๖๑||๑๓o|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || ยิส ซิ มรัต ดูค ซัภ ยาย || นาม รตัน วัสแซ มัน อาย ||๑|| ยัป มัน เมเร โควินดฺ กี บาณี || ซาถู่ ยัน ราม
รสัน วคาณี ||๑|| รเฮา || อิกสั เบ็น น่าฮี ดูยา โกย || ยา กี ดริ สทฺ สดา ซุค โฮย ||๒|| ซายัน มีต สคา กัร เอก || ฮัร ฮัร
อักคัร มัน แม่ห์ เลค ||๓|| เราว์ รเฮอา ซัรบัต สุ อามี || คุณ กาแว นานัก อันตัรยามี ||๔||๖๒||๑๓๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
แป๋ แม่ห์ รเจโอ ซัภ ซันซารา || เต็ส ป๋ อ น่าฮี ยิส นาม อถ่ารา ||๑|| ป๋ อ นา เวอาแป เตรี ซัรณา || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซอี
กัรณา ||๑|| รเฮา || โศก ฮรัค แม่ห์ อาวัณ ยาณา || เต็น ซุค ปายอา โย ปรัภ ป่ าณา ||๒|| อคัน ซากัร มฮ่า เวอาแป
มายอา || เซ ซีตลั ยิน สัตคุร ปายอา ||๓|| ราค เลย์ ปรัภ ราคัณฮารา || กโฮ่ นานัก เกอา ยันตฺ วิจารา ||๔||๖๓||๑๓๒||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตุมรี กริ ปา เต ยัปปี แอ เนา || ตุมรี กริ ปา เต ดัรก้าห์ เทา ||๑|| ตุจฉฺ เบ็น ปารบรัมห์ นฮี โกย || ตุมรี
กริ ปา เต สดา ซุค โฮย ||๑|| รเฮา || ตุม มัน วัสเซ ตอ ดูค นา ลาแก || ตุมรี กริ ปา เต ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแก ||๒||
ปารบรัมห์ อัปรําปั ร สุ อามี || สกัล กะทา เก อันตัรยามี ||๓|| กะโร อัรดาส อัปเน สัตคุร ปาส || นานัก นาม มิแล สัจ
ราส ||๔||๖๔||๑๓๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || กัณ บินา แยเซ โททัร ตุคา || นาม บิฮูน ซูเน เซ มุคคา ||๑|| ฮัร ฮัร นาม
ยัปโปห์ เน็ต ปราณี || นาม บิฮูน ตริ ก เด้ห์ เบกานี ||๑|| รเฮา || นาม บินา น่าฮี มุค ปาก || ปะรัต บิฮูน กฮ่า โซหาก
||๒|| นาม บิซาร ลแก อัน สุ อาย || ตา กี อาส นา ปูแย กาย ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ อัปนี ดาต || นานัก นาม ยแป เด็น
ราต ||๔||๖๕||๑๓๔||
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กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ ซัมรัท ตูนแํ ฮ เมรา สุ อามี || ซัภ กิช ตุม เต ตูนํ อันตัรยามี ||๑|| ปารบรัมห์ ปูรัน ยัน โอท ||
เตรี สรัณ อุถฺแรห์ ยัน โกท ||๑|| รเฮา || เยเต ญีอ์ เตเต ซัภ เตเร || ตุมรี กริ ปา เต ซูค กะเนเร ||๒|| โย กิช วัรแต ซัภ
เตรา ป่ าณา || หุกมั บูแฉ่ โซ สัจ สมาณา ||๓|| กัร กิรปา ดีแย ปรัภ ดาน || นานัก ซิ มแร นาม นิ ถาน ||๔||๖๖||๑๓๕||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตา กา ดะรัส ปาอีแอ วัดป่ ากี || ยา กี ราม นาม เล็ว ลากี ||๑|| ยา แก ฮัร วัสเซอา มัน ม่าฮี || ตา โก
ดุค สุ ปแน ปี๋ น่าฮี ||๑|| รเฮา || สรับ นิถาน ราเค ยัน ม่าเฮ || ตา แก ซังค์ เก็ลวิค ดุค ย่าเฮ ||๒|| ยัน กี แม่ห์มา กะที
นา ยาย || ปารบรัมห์ ยัน รเฮอา สมาย ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ บิโน สุ นีแย || ดาส กี ตู๋ร นานัก โก ดีแย ||๔||๖๗||๑๓๖||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ซิมรัต เตรี ยาย บลาย || สรับ กเลอาณ วัสแซ มัน อาย ||๑|| ปัจยฺ มัน เมเร เอโก นาม || ญีอ์
เตเร แก อาแว กาม ||๑|| รเฮา || แรณ ดินสั คุณ เกา อนันตา || คุร ปูเร กา นิรมัล มันตา ||๒|| โฉด อุปาว เอก เทก
ราค || มฮ่า ปะดารัท อัมฤต รัส จาค ||๓|| บิคมั ซากัร เตอี ยัน ตเร || นานัก ยา โก นะดัร กเร ||๔||๖๘||๑๓๗|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || ฮิรแด จรัน กมัล ปรัภ ต่าเร || ปูเร สัตคุร เม็ล นิสตาเร ||๑|| โควินดฺ คุณ กาโว่ห์ เมเร ป่ าอี || เม็ล ซาถู่
ฮัร นาม ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา || ดุลบั ภ์ เด้ห์ โฮอี ปัรวาน || สัตคุร เต ปายอา นาม นีซาน ||๒|| ฮัร ซิมรัต ปูรัน ปัด ปายอา
|| ซ่าถซังค์ แป๋ ปะรัม มิทายอา ||๓|| ยัต กัต เดโค ตัต รเฮอา สมาย || นานัก ดาส ฮัร กี ซัรณาย ||๔||๖๙||๑๓๘|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || คุร ญี เก ดัรซัน โก บัล เยา || ยัป ยัป ยีวา สัตคุร เนา ||๑|| ปารบรัมห์ ปูรัน คุรเทว || กัร กิรปา ลาโก เตรี
เซว ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล ฮิรแด อุร ต่ารี || มัน ตัน ตัน๋ คุร ปราน อถ่ารี ||๒|| สพัล ยนัม โฮแว ปัรวาณ || คุร
ปารบรัมห์ นิกทั กัร ยาณ ||๓|| ซันตฺ ตู๋ร ปาอีแอ วัดป่ ากี || นานัก คุร เป่ ทัต ฮัร เซ็ว เล็ว ลากี ||๔||๗o||๑๓๙||
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กอรี แม่ห์ลา ๕ || กแร โดห์กะรัม ดิคาแว โฮรฺ || ราม กี ดัรก้าห์ บาถ่า โจร ||๑|| ราม รแม โซอี รามาณา || ยัล ทัล
มฮีอลั เอก สมาณา ||๑|| รเฮา || อันตัร บิค มุค อัมฤต สุ ณาแว || ยัม ปุร บาถ่า โจทา คาแว ||๒|| อเน็ก ปั รเด แม่ห์
กมาแว วิการ || คิน แม่ห์ ประกัท โฮเอ ซันซาร ||๓|| อันตัร สาจ นาม รัส ราตา || นานัก เต็ส กิรปาล บิถ่าตา
||๔||๗๑||๑๔o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ราม รังค์ กะเด อุตรั นา ยาย || คุร ปูรา ยิส เดย์ บุฉ่าย ||๑|| ฮัร รังค์ ราตา โซ มัน
ซาจา || ลาล รังค์ ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๑|| รเฮา || ซันแตห์ ซังค์ แบส กุน กาย || ตา กา รังค์ นา อุตแร ยาย ||๒|| เบ็น
ฮัร ซิมรัน ซุค นฮี ปายอา || อาน รังค์ พีเก ซัภ มายอา ||๓|| คุร รังเก เซ เป๋ ย นิฮาล || กโฮ่ นานัก คุร เป๋ ย แฮ ดัยอาล
||๔||๗๒||๑๔๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัต สุ อามี เก็ลวิค นาเซ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ นิวาเซ ||๑|| ราม ยนา โก ราม
ปะโหร่ ซา || นาม ยปัต ซัภ มิเทโอ อันเดสา ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ กัช ป๋ อ นา ปร่ าตี || คุณ โคปาล กาอีแอห์ เด็น ราตี
||๒|| กัร กิรปา ปรัภ บันถัน่ โชท || จรัณ กมัล กี ดีนี โอท ||๓|| กโฮ่ นานัก มัน ไป๋ ปั รตีต || นิ รมัล ยัส ปี แว่ห์ ยัน นีต
||๔||๗๓||๑๔๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร จัรณี ยา กา มัน ลากา || ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา ป่ ากา ||๑|| ฮัร ตัน๋ โก วาปารี
ปูรา || ยิแซห์ นิวาเย โซ ยัน ซูรา ||๑|| รเฮา || ยา โก เป๋ ย กริ ปาล กุซาอี || เซ ยัน ลาเก คุร กี ปาอี ||๒|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ
ซานํตฺ อานันดา || ยัป ยัป ยีแว ปัรมานันดา ||๓|| นาม ราส ซ่าถซังค์ คาที || กโฮ่ นานัก ปรัภ อัปดา กาที
||๔||๗๔||๑๔๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ซิมรัต ซัภ มิแท่ห์ กะเลส || จรัณ กมัล มัน แม่ห์ ปัรเวส ||๑|| อุจโรห์ ราม
นาม ลัค บารี || อัมฤต รัส ปี โว่ห์ ปรัภ เปอารี ||๑|| รเฮา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ รัส มฮ่า อนันดา || ยัป ยัป ยีแว ปั รมานันดา
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||๒|| กาม กโรถ โลภ มัด โคเอ || ซ่าถ แก ซังค์ เก็ลบิค ซัภ โต่เอ ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ ดีน ดัยอาลา || นานัก ดีแย
ซ่าถ รวาลา ||๔||๗๕||๑๔๔||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยิส กา ดีอา แปแน คาย || เต็ส เซ็ว อาลัซ เก็ว บแน มาย ||๑|| คซัม บิซาร อาน กัม ลาแกห์ || กอดี
บัดเล รตัน เตอาแกห์ ||๑|| รเฮา || ประภู เตอาก ลากัต อัน โลภา || ดาส สลาม กะรัต กัต โซ่ภา ||๒|| อัมฤต รัส
คาแวห์ คาน ปาน || เย็น ดีเอ ติแซห์ นา ยาแน่ห์ สุ อาน ||๓|| กโฮ่ นานัก ฮัม ลูณ ฮรามี || บคัส เล่โฮ ปรัภ อันตัรยามี
||๔||๗๖||๑๔๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เก จรัน มัน ม่าเฮ คิอ๋าน || สกัล ตีรัท มยัน อิสนาน ||๑|| ฮัร เด็น ฮัร ซิมรัน
เมเร ป่ าอี || โกท ยนัม กี มัล แล่ห์ ยาอี ||๑|| รเฮา || ฮัร กี กะทา ริ ด ม่าเฮ บซาอี || มัน บานํชตั สักเล พัล ปาอี ||๒||
ยีวนั มรัณ ยนัม ปัรวาน || ยา แก ริ แด วัสแซ ปักหวาน ||๓|| กโฮ่ นานัก เซอี ยัน ปูเร || ยินา ปราปั ต ซาถู่ ตู่เร
||๔||๗๗||๑๔๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || คาดา แปนดา มูกรั ปาย || เต็ส โน โย่แฮ ดูต ตะรัม ราย ||๑|| เต็ส เซ็ว เบมุค เย็น
ญีโอ เป็ นดฺ ดีนา || โกท ยนัม ปั่รแมห์ บโฮ่ ยูนา ||๑|| รเฮา || ซากัต กี แอซี แฮ รี ต || โย กิช กแร สกัล บิปรี ต ||๒||
ญีโอ ปราณ เย็น มัน ตัน ต่าเรอา || โซอี ธากุร มโน่ห์ บิซาเรอา ||๓|| บเถ่ บิการ ลิเค บโฮ่ กากัร || นานัก อุถรั กริ ปา
ซุค ซากัร ||๔|| ปารบรัมห์ เตรี ซัรณาย || บันถัน่ กาท ตแร ฮัร นาย ||๑|| รเฮา ดูยา ||๗๘||๑๔๗|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
อัปเน โลภ โก กีโน มีต || สกัล มโนรัท มุกตั ปัด ดีต ||๑|| แอซา มีต กแร่ ห์ ซัภ โกย || ยา เต บิรทา โกย นา โฮย
||๑|| รเฮา || อัปแน สุ อาย ริ แด แล ต่าเรอา || ดูค ดะรัด โรค สกัล บิดาเรอา ||๒|| รัสนา กี้ถี่ โบลัต ราม || ปูรัน โฮเอ
สักเล กาม ||๓|| อเน็ก บาร นานัก บัลฮารา || สพัล ดัรซัน โคบินดฺ ฮมารา ||๔||๗๙||๑๔๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || โกท
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บิฆนั หิเร คิน ม่าเฮ || ฮัร ฮัร กะทา ซ่าถซังค์ สุ นาห์ ||๑|| ปี วัต ราม รัส อัมฤต คุณ ยาส || ยัป ฮัร จรัณ มิที คุถ ตาส
||๑|| รเฮา || สรับ กเลอาณ ซุค แซ่ฮจั ยฺ นิถาน || ยา แก ริ แด วแซ่ห์ ปั กหวาน ||๒||
ออคัถ มันตรึ ตันตฺ ซัภ ชาร || กัรแณฮาร ริ เด แม่ห์ ต๋ าร ||๓|| ตัจยฺ ซัภ ปะรัม ปะเยโอ ปารบรัมห์ || กโฮ่ นานัก
อะทัล เอ้ห์ ตะรัม ||๔||๘o||๑๔๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา เป่ เท คุร โซอี || เต็ต บัล โรค นา เบอาแป โกอี ||๑||
ราม รมัณ ตรัณ แป๋ ซากัร || สรัณ ซูร พาเร ยัม กากัร ||๑|| รเฮา || สัตคุร มันตรึ ดีโอ ฮัร นาม || เอ้ห์ อาซัร ปูรัน เป๋ ย
กาม ||๒|| ยัป ตัป ซันยัม ปูรี วเดอาอี || คุร กิรปาล ฮัร เป๋ ย สฮาอี ||๓|| มาน โม่ห์ โคเอ คุร ปะรัม || เปค นานัก ปั สเร
ปารบรัมห์ ||๔||๘๑||๑๕o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || บิแค ราจยฺ เต อันถฺลา ป่ ารี || ดุค ลาแก ราม นาม จิตารี ||๑|| เตเร ดาส
โก ตุฮี วเดอาอี || มายอา มกัน นรัก แล ยาอี ||๑|| รเฮา || โรค กิรัสตฺ จิตาเร เนา || บิค มาเต กา ธอรฺ นา เธา ||๒|| จรัน
กมัล เซ็ว ลากี ปรี ต || อาน ซุคา นฮี อาแว จีต ||๓|| สดา สดา ซิมโร ปรัภ สุ อามี || เม็ล นานัก ฮัร อันตัรยามี
||๔||๘๒||๑๕๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อาธ แป้ ฮัร ซังกี บัทวาเร || กัร กิรปา ปรัภ เลย นิวาเร ||๑|| แอซา ฮัร รัส รโม่ห์
ซัภ โกย || สรับ กะลา ปูรัน ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || มฮ่า ตะปัต ซากัร ซันซาร || ปรัภ คิน แม่ห์ ปารฺ อุตารัณฮาร ||๒||
อเน็ก บันถัน่ โตเร นฮี ย่าเฮ || ซิมรัต นาม มุกตั พัล ป้ าเฮ ||๓|| อุกตั เซอานัป เอ็ส เต กัช น่าเฮ || กัร กิรปา นานัก
คุณ ก้าห์ ||๔||๘๓||๑๕๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ทาตี ปาอี ฮัร โก นาม || บิจรั ซันซาร ปูรัน ซัภ กาม ||๑|| วัดป่ ากี ฮัร
กีรตัน กาอีแอ || ปารบรัมห์ ตูนํ เด้ห์ ตา ปาอีแอ ||๑|| รเฮา || ฮัร เก จรัณ ฮิรแด อุร ต๋ าร || เป๋ าว์ ซากัร จัร อุตแรห์ ปารฺ
||๒|| ซาถู่ ซังค์ กแร่ ห์ ซัภ โกย || สดา กเลอาณ เพ็ร ดูค นา โฮย ||๓|| เปรม ปะกัต ปั จยฺ คุณี นิถาน || นานัก ดัรก้าห์
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ปาอีแอ มาน ||๔||๘๔||๑๕๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยัล ทัล มฮีอลั ปูรัน ฮัร มีต || ปะหรํา บินเซ กาเอ คุณ นีต ||๑|| อูธตั
โซวัต ฮัร ซังค์ แป้ ห์รูอา || ยา แก ซิมรัณ ยัม นฮี ดรู อา ||๑|| รเฮา || จรัณ กมัล ปรัภ ริ แด นิวาส ||
สกัล ดูค กา โฮยอา นาซ ||๒|| อาซา มาณ ตาณ ตัน๋ เอก || ซาเจ ซ่าห์ กี มัน แม่ห์ เทก ||๓|| มฮ่า กะรี บ ยัน ซ่าถ
อนาท || นานัก ปรัภ ราเค เด หาท ||๔||๘๕||๑๕๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร นาม มยัน กัร ซูเจ || โกท กแร่ ฮณั ปุน
พัล มูเจ ||๑|| รเฮา || ฮัร เก จรัณ ริ เด แม่ห์ บะเซ || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค นะเซ ||๑|| ซ่าถซังค์ กีรตัน พัล ปายอา || ยัม
กา มารัก ดริ สทฺ นา อายอา ||๒|| มัน บัจ กรัม โควินดฺ อถารฺ || ตา เต ฉุเทโอ บิค ซันซาร ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ กีโน
อัปนา || นานัก ยาป ยเป ฮัร ยัปนา ||๔||๘๖||๑๕๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปอ ซัรณาอี เย็น ฮัร ยาเต || มัน ตัน ซีตลั จรัณ
ฮัร ราเต ||๑|| แป๋ ปั่ นยัน ปรัภ มัน นา บซาฮี || ดัรปั ต ดัรปั ต ยนัม บฮุต ยาฮี ||๑|| รเฮา || ยา แก ริ แด บะเซโอ ฮัร นาม
|| สกัล มโนรัท ตา เก ปูรัน กาม ||๒|| ยนัม ยรา มิรัต ยิส วาส || โซ ซัมรัท ซิ มมัร ซาส กิราส ||๓|| มีต ซายัน สคา
ปรัภ เอก || นาม สุ อามี กา นานัก เทก ||๔||๘๗||๑๕๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || บ้าฮัร ราเคโอ ริ แด สะมาล || กัร๋ อาเอ
โควินดฺ แล นาล ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ซันตัน แก ซังค์ || มัน ตัน ราตา ราม แก รังค์ ||๑|| รเฮา || คุร ปั รซาดี ซากัร ตเรอา
|| ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ซัภ หิเรอา ||๒|| โซ่ภา สุ รัต นาม ปั กวันตฺ || ปูเร คุร กา นิรมัล มันตฺ ||๓|| จรัณ กมัล ฮิรแด
แม่ห์ ยาป || นานัก เปค ยีแว ปัรตาป ||๔||๘๘||๑๕๗|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ เอ้ห์ ทาน โควินดฺ คุณ กาเอ || กุซลั เคม
ปรัภ อาป บซาเอ ||๑|| รเฮา || บิปัต ตะฮ่า ยะฮา ฮัร ซิมรัน น่าฮี || โกท อนันดฺ แยห์ ฮัร คุณ ก้าฮี ||๑|| ฮัร บิสเรแอ ดุค
โรค กะเนเร || ปรัภ เซวา ยัม ลแก นา เนเร ||๒|| โซ วัดป่ ากี เน่ห์จลั ทาน || แยห์ ยัปปี แอ ปรัภ เกวัล นาม ||๓|| แยห์
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ยาอีแอ แต้ห์ นาล เมรา สุ อามี || นานัก โก มิเลอา อันตัรยามี ||๔||๘๙||๑๕๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || โย ปราณี โควินดฺ
ติอ่าแว || ปเรอา อัณปะเรอา ปะรัม กัต ปาแว ||๑|| ซาถู่ ซังค์ ซิ มมัร โคปาล || เบ็น นาแว จู่ธา ตัน๋ มาล ||๑|| รเฮา ||
รู ปวันตฺ โซ จตุร เซอาณา || เย็น ยัน มาเนอา ปรัภ กา ป่ าณา ||๒|| ญัก แม่ห์ อายอา โซ ปัรวาณ || กัท กัท อัปณา
สุ อามี ยาณ ||๓|| กโฮ่ นานัก ยาเก ปูรัน ปาก || ฮัร จัรณี ตา กา มัน ลาก ||๔||๙o||๑๕๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก ดาส
เซ็ว ซากัต นฮี ซังค์ || โอ้ห์ บิคยั โอส ราม โก รังค์ ||๑|| รเฮา || มัน อัสวาร แยเซ ตุรี ซีการี || เย็ว กาปุรัค ปุจาแร นารี
||๑|| แบลฺ โก เนตรา ปาย โดห่าแว || กอู จัร ซิงห์ ปาแช ปาแว ||๒|| กาดัร เล กามเถน กัร ปูยี || ซอเด โก ต่าแว เบ็น
ปูนยี ||๓|| นานัก ราม นาม ยัป จีต || ซิ มมัร สุ อามี ฮัร ซา มีต ||๔||๙๑||๑๖o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซา มัต นิรมัล กะฮีอตั
ตี๋รฺ || ราม ระส่ าเอ็ณ ปี วัต บีร ||๑|| ฮัร เก จรัณ ฮิรแด กัร โอท || ยนัม มรัณ เต โฮวัต โชท ||๑|| รเฮา || โซ ตัน นิรมัล
เย็ต อุปแย นา ปาป || ราม รังค์ นิรมัล ปัรตาป ||๒|| ซ่าถซังค์ เม็ท ยาต บิการ || ซัภ เต อูจ เอ้โฮ อุปการ ||๓|| เปรม
ปะกัต ราเต โคปาล || นานัก ยาแจ ซ่าถ รวาล ||๔||๙๒||๑๖๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || แอซี ปรี ต โควินดฺ เซ็ว ลากี || เมล
เลย ปูรัน วัดป่ ากี ||๑|| รเฮา || ปั่รตา เปค บิกแซ เย็ว นารี || เต็ว ฮัร ยัน ยีแว นาม จิตารี ||๑|| ปูต เปค เย็ว ยีวตั มาตา ||
โอต โปต ยัน ฮัร เซ็ว ราตา ||๒|| โล่บี อนัดฺ กแร เปค ตะนา || ยัน จรัน กมัล เซ็ว ลาโก มนา ||๓|| บิซรั นฮี เอ็ก เต็ล
ดาตาร || นานัก เก ปรัภ ปราน อถารฺ ||๔||๙๓||๑๖๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ราม ระส่ าเอ็ณ โย ยัน กี้เถ่ || จรัน กมัล
เปรม ปักตี บีเถ่ ||๑|| รเฮา || อาน รัสซา ดีแซ่ห์ ซัภ ชาร || นาม บินา เน่ห์พลั ซันซาร ||๑|| อั้นถฺ กูป เต ก้าเด อาป ||
คุณ โควินดฺ อะจรัจยฺ ปัรตาป ||๒|| วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ ปูรัน โคปาล || บรัมห์ ปซารฺ ญีอ์ ซังค์ ดัยอาล ||๓|| กโฮ่ นานัก
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ซา กัทนี ซาร || มาน เลต ยิส ศิรยันฮาร ||๔||๙๔||๑๖๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || นิ ตปรัต นาวัณ ราม ซัร กีแย || โจ๋ ล มฮ่า
รัส ฮัร อัมฤต ปี แย ||๑|| รเฮา || นิรมัล อุดกั โควินดฺ กา นาม || มยัน กะรัต ปูรัน ซัภ กาม ||๑||
ซันตฺ ซงั ค์ แต้ห์ โกซัท โฮย || โกท ยนัม เก เก็ลวิค โคย ||๒|| ซิ มแร่ ห์ ซ่าถ กแร่ ห์ อานันดฺ || มัน ตัน รเวอา
ปัรมานันดฺ ||๓|| ยิแซห์ ปราปัต ฮัร จรัณ นิถาน || นานัก ดาส ติแซห์ กุรบาน ||๔||๙๕||๑๖๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || โซ
กิช กัร เย็ต แมลฺ นา ลาแก || ฮัร กีรตัน แม่ห์ เอ้ห์ มัน ยาแก ||๑|| รเฮา || เอโก ซิ มมัร นา ดูยา เป๋ า || ซันตฺ ซงั ค์ ยัป
เกวัล เนา ||๑|| กะรัม ตะรัม เนม บรัต ปูญา || ปารบรัมห์ เบ็น ยาน นา ดูยา ||๒|| ตา กี ปูรัน โฮอี ก๋ าล || ยา กี ปรี ต
อัปเน ปรัภ นาล ||๓|| โซ แบสโน แฮ อปัร อปารฺ || กโฮ่ นานัก เย็น ตะเย บิการ ||๔||๙๖||๑๖๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
ยีวตั ชาด ย่าเฮ เดวาเน || โมยอา อุน เต โก วัรซานํเน ||๑|| ซิมมัร โควินดฺ มัน ตัน ตุ๋ร ลิเคอา || กาฮู กาจยฺ นา อาวัต
บิเคอา ||๑|| รเฮา || บิแค ธะกอรี เย็น เย็น คาอี || ตา กี ตริ สนา กับฮูนํ นา ยาอี ||๒|| ดารัน ดุค ดุตรั ซันซาร || ราม
นาม เบ็น แกเซ อุตรัส ปารฺ ||๓|| ซ่าถซังค์ เม็ล โดย กุล ซ่าถ || ราม นาม นานัก อาราถ ||๔||๙๗||๑๖๖|| กอรี แม่ห์ลา
๕ || กะรี บา อุปัร เย คินแย ดารี || ปารบรัมห์ ซา อคัน แม่ห์ ซารี ||๑|| ปูรา นิเอา กเร กัรตาร || อัปเน ดาส โก
ราคัณฮาร ||๑|| รเฮา || อาด ยุกาด ประกัท ปัรตาป || นินดัก โมอา อุปัจยฺ วัด ตาป ||๒|| เต็น มาเรอา เย รัคแค นา โกย
|| อาแก ปาแช มันดี โซย ||๓|| อัปเน ดาส ราแค กันธฺ ลาย || สรัณ นานัก ฮัร นาม ติอ๋าย ||๔||๙๘||๑๖๗|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || แม่ห์ยรั จู่ธา กีโตน อาป || ปาปี โก ลากา ซันตาป ||๑|| ยิแซห์ สฮาอี โคบิด เมรา || เต็ส โก ยัม นฮี
อาแว เนรา ||๑|| รเฮา || ซาจี ดัรก้าห์ โบแล กูร || ศิร หาท ปะโชแร อันถ่า มูร ||๒|| โรค เบอาเป กัรเด ปาป || อัดลี
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โฮย แบธา ปรัภ อาป ||๓|| อปัน กมายแอ อาเป บาเถ่ || ดะรับ เกยอา ซัภ ญีอ์ แก ซาแท ||๔|| นานัก สรัน ปะเร
ดัรบาร || ราคี แปจยฺ เมแร กัรตาร ||๕||๙๙||๑๖๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยัน กี ตู๋ร มัน มีธ คทานี || ปูรัน กะรัม ลิเคอา
ตุ๋ร ปรานี ||๑|| รเฮา ||
อหัม่ บุธ มัน ปูร ทิถ่าอี || ซ่าถ ตู๋ร กัร ซุถ มันยาอี ||๑|| อเน็ก ยลา เย โต่แว เด้ฮี || แมลฺ นา อุตแร ซุถ นา เต้ฮี ||๒||
สัตคุร เป่ เทโอ สดา กริ ปาล || ฮัร ซิมมัร ซิมมัร กาเทอา ป๋ อ กาล ||๓|| มุกตั ปุกตั ยุกตั ฮัร เนา || เปรม ปะกัต นานัก
คุณ เกา ||๔||๑oo||๑๖๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ยีวนั ปัดวี ฮัร เก ดาส || ยิน มิเลอา อาตัม ปัรกาซ ||๑|| ฮัร กา ซิมรัน ซุน
มัน กานี || ซุค ปาแวห์ ฮัร ดุอาร ปรานี ||๑|| รเฮา || อาธ แป้ ฮัร ติอ๋าอีแอ โคปาล || นานัก ดัรซัน เดค นิฮาล
||๒||๑o๑||๑๗o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซานํตฺ ไป๋ คุร โคบิด ปาอี || ตาป ปาป บินเซ เมเร ป่ าอี ||๑|| รเฮา || ราม นาม เน็ต
รสัน บคาน || บินเซ โรค เป๋ ย กเลอาน ||๑|| ปารบรัมห์ คุณ อะกัม บีจาร || ซาถู่ ซังกัม แฮ นิสตาร ||๒|| นิรมัล คุณ
กาโว่ห์ เน็ต นีต || กอี เบอาถฺ อุบเร ยัน มีต ||๓|| มัน บัจ กรัม ปรัภ อัปนา ติอ๋าอี || นานัก ดาส เตรี ซัรณาอี
||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|| นานัก นาม ยแป โซ ยีแว || ซ่าถซังค์ ฮัร อัมฤต ปี แว
||๒||๑o๓||๑๗๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ โอ้ห์ มัสตัก ตัน๋ เตเร เนต || ตัน๋ โอย ปะกัต ยิน ตุม ซังค์ เหต ||๑|| นาม บินา
แกเซ ซุค ลฮีแอ || รัสนา ราม นาม ยัส กะฮีแอ ||๑|| รเฮา || เต็น อูปัร ยาอีแอ กุรบาณ || นานัก เย็น ยัปเปอา นิรบาณ
||๒||๑o๔||๑๗๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตูนแํ ฮ มัสลัต ตูนแํ ฮ นาล || ตูแฮ ราแค่ห์ ซาร สะมาล ||๑|| แอซา ราม ดีน
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ดุนี สฮาอี || ดาส กี แปจยฺ รัคแค เมเร ป่ าอี ||๑|| รเฮา || อาแก อาป เอ้ห์ ทาน วัส ยา แก || อาธ แป้ ฮัร มัน ฮัร โก
ยาแป ||๒|| ปั ต ปัรวาณ สัจ นีซาณ || ยา โก อาป กแร่ ห์ พุรมาน ||๓|| อาเป ดาตา อาป ปรัตปาล || เน็ต เน็ต นานัก
ราม นาม สะมาล ||๔||๑o๕||๑๗๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร ปูรา เป่ ยอา กริ ปาล || ฮิรแด วัสเซอา สดา กุปาล ||๑||
ราม รวัต สัด ฮี ซุค ปายอา ||
เมยอา กรี ปูรัน ฮัร รายอา ||๑|| รเฮา || กโฮ่ นานัก ยา เก ปูเร ปาก || ฮัร ฮัร นาม อัสเท็ร โซหาก ||๒||๑o๖|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || โต่ตี โคลฺ วิชาเอ เหธ || กัรถัป วานํกู ล่าเฮ เปท ||๑|| เบ็น กัรตูตี มุกตั นา ปาอีแอ || มุกตั ปะดารัท นาม
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || ปูญา ติลกั กะรัต อิสนานานํ || ฉุรี ก้าด เลแว ฮัร ดานา ||๒|| เบด ปแร มุค มีธี บาณี || ยีอานํ
โกฮัต นา ซังแก ปราณี ||๓|| กโฮ่ นานัก ยิส กิรปา ต่าแร || ฮิรดา ซุถ บรัมห์ บีจาแร ||๔||๑o๗|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
เท็ร กัร๋ แบโซ่ห์ ฮัร ยัน เปอาเร || สัตคุร ตุมเร กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา || ดุสทฺ ดูต ปั รเมซัร มาเร || ยัน กี แปจยฺ รัคคี
กัรตาเร ||๑|| บาทซ่ าห์ ซ่าห์ ซัภ วัส กัร ดีเน || อัมฤต นาม มฮ่า รัส ปี เน ||๒|| นิรภอ โฮย ปะโย่ห์ ปั กหวาน ||
ซ่าถซังคัต เม็ล กีโน ดาน ||๓|| สรัณ ปะเร ปรัภ อันตัรยามี || นานัก โอท ปั กรี ปรัภ สุ อามี ||๔||๑o๘|| กอรี แม่ห์ลา
๕ || ฮัร ซังค์ ราเต ป่ าเฮ นา ยแล || ฮัร ซังค์ ราเต มายอา นฮี ฉะแล || ฮัร ซังค์ ราเต นฮี ดูแบ ยลา || ฮัร ซังค์ ราเต
สุ พลั พลา ||๑|| ซัภ แป๋ มิแท่ห์ ตุมาแร นาย || เป่ ทัต ซังค์ ฮัร ฮัร กุน กาย || รเฮา || ฮัร ซังค์ ราเต มิแท ซัภ จินตา || ฮัร
เซ็ว โซ รแจ ยิส ซ่าถ กา มันตา || ฮัร ซังค์ ราเต ยัม กี นฮี ตราส || ฮัร ซังค์ ราเต ปูรัน อาส ||๒|| ฮัร ซังค์ ราเต ดูค นา
ลาแก || ฮัร ซังค์ ราตา อันเด็น ยาแก || ฮัร ซังค์ ราตา แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ วัสแซ || ฮัร ซังค์ ราเต ปะหรํา ป๋ อ นะแซ ||๓|| ฮัร
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ซังค์ ราเต มัต อูตมั โฮย || ฮัร ซังค์ ราเต นิรมัล โซย || กโฮ่ นานัก เต็น โก บัล ยาอี || ยิน โก ปรัภ เมรา บิสรัต น่าฮี
||๔||๑o๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อุดมั กะรัต ซีตลั มัน เป๋ ย || มารัก จลัต สกัล ดุค เกย || นาม ยปั ต มัน เป๋ ย อนันดฺ || รัส
กาเอ กุน ปัรมานันดฺ ||๑|| เคม เป่ ยอา กุซลั กัร๋ อาเอ || เป่ ทัต ซ่าถซังค์ กอี บลาเอ || รเฮา || เนตรึ ปุนีต เปคัต ฮี ดะรัส
|| ตัน๋ มัสตัก จรัน กมัล ฮี ปะรัส || โคบินดฺ กี แท่ฮลั สพัล เอ้ห์ กานํยอา ||
ซันตฺ ประสาด ปะรัม ปัด ปายอา ||๒|| ยัน กี กีนี อาป สฮาย || ซุค ปายอา ลัก ดาแซห์ ปาย || อาป เกยอา ตา อาแปห์
เป๋ ย || กริ ปา นิถาน กี ซัรนี เปย ||๓|| โย จ้าหัต โซอี ยับ ปายอา || ตับ ดู่นดัน กฮ่า โก ยายอา || *อัสเท็ร เป๋ ย บะเซ
ซุค อาซัน || คุร ประสาด นานัก ซุค บาซัน ||๔||๑๑o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || โกท มยัน กีโน อิสนาน || ลาค อรับ คะรับ
ดีโน ดาน || ยา มัน วัสเซโอ ฮัร โก นาม ||๑|| สกัล ปวิต กุน กาย กุปาล || ปาป มิแท่ห์ ซาถู่ สรัน ดัยอาล || รเฮา ||
บฮุต อุรัตถฺ ตัป ซ่าถัน ซาเถ่ || อเน็ก ลาภ มโนรัท ลาเถ่ || ฮัร ฮัร นาม รสัน อาราเถ่ ||๒|| ซิมรัต ซาสตึ เบด บคาเน
|| โยก กิอาน เซ็ถ ซุค ยาเน || นาม ยปั ต ปรัภ เซ็ว มัน มาเน ||๓|| อก้าถฺ โบถฺ ฮัร อะกัม อปาเร || นาม ยปัต นาม ริ เด
บีจาเร || นานัก โก ปรัภ กิรปา ต่าเร ||๔||๑๑๑|| กอรี ม: ๕ || ซิมมัร ซิมมัร ซิมมัร ซุค ปายอา || จรัน กมัล คุร ริ แด
บซายอา ||๑|| คุร โคบินดฺ ปารบรัมห์ ปูรา || ติแซห์ อราถ เมรา มัน ตี่รา || รเฮา || อันเด็น ยัปโป คุรู คุร นาม || ตา เต
เซ็ถ เป๋ ย สกัล กานํม ||๒|| ดัรซัน เดค ซี ตลั มัน เป๋ ย || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค เกย ||๓|| กโฮ่ นานัก กฮ่า แป๋ ป่ าอี ||
อัปเน เซวัก กี อาป แปจยฺ รคาอี ||๔||๑๑๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อัปเน เซวัก โก อาป สฮาอี || เน็ต ปรัตปาแร บาป
แยเซ มาอี ||๑|| ปรัภ กี สรัน อุบแร ซัภ โกย || กะรัน กราวัน ปูรัน สัจ โซย || รเฮา || อับ มัน บะเซอา กัรแนฮารา ||
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แป๋ บินเซ อาตัม ซุค ซารา ||๒|| กัร กิรปา อัปเน ยัน ราเค || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ลาเท ||๓|| แก้ฮนั นา ยาย ปรัภ กี
วเดอาอี || นานัก ดาส สดา ซัรนาอี ||๔||๑๑๓||
ราก กอรี เจตี แม่ห์ลา ๕ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราม โก บัล ปูรัน ป่ าอี || ตา เต บริ ทา นา เบอาแป กาอี ||๑|| รเฮา || โย โย จิตเเว ดาส ฮัร มาอี || โซ โซ กัรตา อาป
กราอี ||๑|| นินดัก กี ปรัภ ปัต กวาอี || นานัก ฮัร คุณ นิรภอ กาอี ||๒||๑๑๔||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปุจยฺ บัล บีร บรัมห์ ซุค ซากัร กรัต ปะรัต แก้ห์ เล่โฮ อังกุรีอา ||๑|| รเฮา || ซัรวัน นา สุ รัต แนน
ซุนดัร นฮี อารัต ดุอาร ระทัต ปิ งกุรีอา ||๑|| ดีนา นาท อนาท กรุ ณา แม ซายัน มีต ปิ ตา แม่ห์ตรี อา || จรัน กวัล ฮิรแด
แก้ห์ นานัก แป๋ ซากัร ซันตฺ ปารฺ อุตรี อา ||๒||๒||๑๑๕||
ราก กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดอี กุซาอี มีตลา ตูนํ ซังค์ ฮมาแร บาส ญีโอ ||๑|| รเฮา || ตุจฉฺ เบ็น กะรี นา ยีวนา ตริ ก แร่ ห์ณา ซันซาร || ญีอ์ ปราณ
ซุคดาเตอา นิมคั นิมคั บัลฮาร ญี ||๑|| หัสตฺ อลําบัน เดโฮ ปรัภ กัรโตห์ อุถรั โคปาล || โม่ห์ นิรกุน มัต โทรี อา ตูน ํ
สัด ฮี ดีน ดัยอาล ||๒|| เกอา ซุค เตเร ซัมลา กวัน บิถี่ บีจาร || สรัณ สมาอี ดาส เห็ต อูเจ อะกัม อปารฺ ||๓|| สกัล
ปะดารัท อัสทฺ เซ็ถ นาม มฮ่า รัส ม่าเฮ || สุ ประซัน เป๋ ย เกศวา เซ ยัน ฮัร คุณ ก้าห์ ||๔|| มาต ปิ ตา สุ ต บันถฺโป ตูนํ
เมเร ปราณ อถารฺ || ซ่าถซังค์ นานัก ปะแย บิค ตเรอา ซันซาร ||๕||๑||๑๑๖||
กอรี แบรากัณ รโฮเอ เก ชันตฺ เก กัร๋ ม: ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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แฮ โกอี ราม เปอาโร กาแว || สรับ กเลอาณ ซูค สัจ ปาแว || รเฮา || บัน บัน โคยัต พิรัต แบรากี || บิรเล กาฮู เอก
เล็ว ลากี || เย็น ฮัร ปัยอา เซ วัดป่ ากี ||๑|| บรัมห์มาดิก สันกาเด็ก จ้าแฮ || โยกี ยตี เซ็ถ ฮัร อาแฮ || ยิแซห์ ปราปั ต โซ
ฮัร คุณ ก้าแฮ ||๒|| ตา กี สรัณ ยิน บิสรัต น่าฮี || วัดป่ ากี ฮัร ซันตฺ มิลาฮี || ยนัม มรัณ เต้ห์ มูเล น่าฮี ||๓|| กัร กิรปา
เม็ล ปรี ตมั เปอาเร || บิโน สุ โนห์ ปรัภ อูจ อปาเร || นานัก มานํกตั นาม อถ่าเร ||๔||๑||๑๑๗||
ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กวัน กุน ปรานปัต มิโล เมรี มาอี ||๑|| รเฮา || รู ป ฮีน บุตถฺ บัล ฮีนี โม่ห์ ปั รเดซัน ดูรฺ เต อาอี ||๑|| น่าฮิน ดะรับ นา
โยบัน มาตี โม่ห์ อนาท กี กแร่ ห์ สมาอี ||๒|| โคยัต โคยัต ไป๋ แบรากัน ปรัภ ดัรซัน โก ฮอ พิรัต ติซาอี ||๓|| ดีน
ดัยอาล กิรปาล ปรัภ นานัก ซ่าถซังค์ เมรี ยลัน บุฉ่าอี ||๔||๑||๑๑๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ มิลเบ โก ปรี ต มัน ลากี ||
ปาย ลโก โม่ห์ กะโร เบนตี โกอู ซันตฺ มิแล บัดป่ ากี ||๑|| รเฮา || มัน อัรโป ตัน๋ ราโค อาแก มัน กี มัต โม่ห์ สกัล
เตอากี || โย ปรัภ กี ฮัร กะทา สุ นาแว อันเด็น พิโร เต็ส ปิ แช วิรากี ||๑|| ปูรับ กะรัม อังกุร ยับ ปรักเท เป่ เทโอ ปุรัค
รสิ ก แบรากี || มิเทโอ อันเถรฺ มิลตั ฮัร นานัก ยนัม ยนัม กี โซอี ยากี ||๒||๒||๑๑๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || นิกสั เร ปังคี
ซิมมัร ฮัร ปานํคฺ || เม็ล ซาถู่ สรัณ กะโฮ ปูรัน ราม รตัน ฮีอเร ซังค์ ราค ||๑|| รเฮา || ปะหรำาํ กี กูอี ตริ สนา รัส
ปังกัจยฺ อัต ตีเควัณ โม่ห์ กี พาส || กาทันฮาร ยกัต คุร โคบิด จรัน กมัล ตา เก กแร่ ห์ นิวาส ||๑|| กัร กิรปา โคบินดฺ
ปรัภ ปรี ตมั ดีนา นาท สุ โนห์ อัรดาส || กัร แก้ห์ เล่โฮ นานัก เก สุ อามี ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมรี ราส ||๒||๓||๑๒o|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เปคัน โก ซิมรัต มัน เมรา || อาส เปอาซี จิตโว เด็น แรนี แฮ โกอี ซันตฺ มิลาแว เนรา ||๑|| รเฮา ||
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เซวา กะโร ดาส ดาซัน กี อเน็ก ป๋ านตฺ เต็ส กะโร นิโห่ รา || ตุลา ต๋ าร โตเล ซุค สักเล เบ็น ฮัร ดะรัส ซัภโภ ฮี โทรา
||๑|| ซันตฺ ประสาด กาเอ กุน ซากัร ยนัม ยนัม โก ยาต บโฮรา || อานัด ซูค เป่ ทัต ฮัร นานัก ยนัม กริ ตารัท สพัล
สะเวรา ||๒||๔||๑๒๑||
ราก กอรี ปูรบี๑ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กิน เบ็ถ มิแล กุซาอี เมเร ราม ราย || โกอี แอซา ซันตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุคดาตา โม่ห์ มารัก เดย์ บตาอี ||๑|| รเฮา ||
อันตัร อลัค นา ยาอี ลเคอา เว็จ ปัรดา ห่อแม ปาอี || มายอา โม่ห์ ซัภโภ ญัก โซยอา เอ้ห์ ปะรัม กโฮ่ เก็ว ยาอี ||๑||
เอกา ซังคัต อิกตั กแร่ ห์ บัสเต เม็ล บาต นา กัรเต ป่ าอี || เอก บัสตฺ เบ็น ปั นจฺ โดเฮเล โอ้ห์ บัสตฺ อะโกจัร ธาอี ||๒||
ยิส กา กแร่ ห์ เต็น ดีอา ตาลา กุนยี คุร ซอปาอี || อเน็ก อุปาว กเร นฮี ปาแว เบ็น สัตคุร ซัรณาอี ||๓|| ยิน เก บันถัน่
กาเท สัตคุร เต็น ซ่าถซังคัต เล็ว ลาอี || ปันจฺ ยนา เม็ล มังคัล กายอา ฮัร นานัก เปด นา ป่ าอี ||๔|| เมเร ราม ราย เอ็น
เบ็ถ มิแล กุซาอี || แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา ปะหรํา คิน แม่ห์ นาธา เม็ล โยตี โยต สมาอี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๑๒๒|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || แอโซ ปัรโจ ปายโอ || กรี กริ ปา ดัยอาล บีธแล สัตคุร มุแฉ่ ห์ บตายโอ ||๑|| รเฮา || ยัต กัต เดโค ตัต ตัต
ตุม ฮี โม่ห์ เอ้ห์ บิสุอาส โฮย อายโอ || แก แป้ ห์ กะโร อัรดาส เบนตี โย ซุนโต แฮ รฆุรายโอ ||๑|| ลเฮโอ แซ่ห์ซา
บันถัน่ คุร โตเร ตานํ สดา แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปายโอ || โห่ณา ซา โซอี พุน โฮซี ซุค ดุค กฮ่า ดิคายโอ ||๒|| คันดฺ
บแรห์มนั ดฺ กา เอโก ธาณา คุร ปัรดา โคลฺ ดิคายโอ || นอ เน็ถ นาม นิถาน เอ็ก ธาอี ตอ บ้าฮัร แกแธ ยายโอ ||๓||
เอแก กเน็ก อเน็ก ปาต ซายี บโฮ่ ปัรการ รจายโอ || กโฮ่ นานัก ปะรัม คุร โคอี แฮ เอ็ว ตะแต ตัต มิลายโอ
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||๔||๒||๑๒๓|| กอรี ๒ แม่ห์ลา ๕ || ออตถฺ กะแท ดินสั แรนาเร || มัน คุร เม็ล กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา || กะโร เบนันตี
สุ โนห์ เมเร มีตา ซันตฺ แท่ฮลั กี เบลา || อีฮา คาท จโลห์ ฮัร ล่าฮา อาแก บะซัน สุ เฮลา ||๑|| เอ้ห์ ซันซาร บิการ
แซ่ห์เซ แม่ห์ ตเรโอ บรัมห์ กิอานี || ยิแซห์ ยะกาย ปี อาเอ ฮัร รัส อกัท กะทา เต็น ยานี ||๒|| ยา โก อาเอ โซอี
วิฮาโฉ่ห์ ฮัร คุร เต มแน่ห์ บเซรา || นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั ปาโวห์ ซุค แซ่ห์เย บฮุร นา โฮยโก เพรา ||๓|| อันตัรยามี ปุรัค
บิถ่าเต ซัรถ่า มัน กี ปูเร || นานัก ดาส เอ้ฮี ซุค มาแก โม โก กัร ซันตัน กี ตู่เร ||๔||๓||๑๒๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ราค
ปิ ตา ปรัภ เมเร || โม่ห์ นิรกุน ซัภ กุน เตเร ||๑|| รเฮา || ปั นจฺ บิคาดี เอก กะรี บา ราโค่ห์ ราคัณฮาเร || เคด กแร่ ห์ อัร
บฮุต ซันตาแว่ห์ อายโอ สรัน ตุห่าเร ||๑||
กัร กัร ห่าเรโอ อเน็ก บโฮ่ ป่ าตี โชแดห์ กัตฮูนํ น่าฮี || เอก บาต ซุน ตากี โอทา ซ่าถซังค์ เม็ท ยาฮี ||๒|| กัร กิรปา
ซันตฺ มิเล โม่ห์ เต็น เต ตี่รัจยฺ ปายอา || ซันตี มันตฺ ดีโอ โม่ห์ นิรภอ คุร กา สบัด กมายอา ||๓|| ยีต เลย โอย มฮ่า
บิคาดี แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลี บาณี || กโฮ่ นานัก มัน เป่ ยอา ปั รกาซา ปายอา ปั ด นิรบาณี ||๔||๔||๑๒๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
โอ้ห์ อบินาซี รายอา || นิรภอ ซังค์ ตุมาแร บัสเต เอ้ห์ ดะรัน กฮ่า เต อายอา ||๑|| รเฮา || เอก แม่ฮลั ตูน ํ โฮเอ อพาโร
เอก แม่ฮลั นิมาโน || เอก แม่ฮลั ตูนํ อาเป อาเป เอก แม่ฮลั กรี บาโน ||๑|| เอก แม่ฮลั ตูน ํ ปั นดิต บักตา เอก แม่ฮลั
คัล โห่ตา || เอก แม่ฮลั ตูนํ ซัภ กิช กราฮัจยฺ เอก แม่ฮลั กะชู นา เลตา ||๒|| กาธ กี ปุตรี กฮ่า กแร บัปรี คิลาวันฮาโร
ยาแน || แยซา เป๋ ค กราแว บายีกรั โอ้ห์ แตโซ ฮี ซาจยฺ อาแน ||๓|| อเน็ก โกธรี บฮุต ปาต กรี อา อาป โฮอา รัควารา ||
แยเซ แม่ฮลั ราแค แตแซ แร่ ห์นา เกอา เอ้ห์ กแร บิจารา ||๔|| เย็น กิช กีอา โซอี ยาแน เย็น เอ้ห์ ซัภ เบ็ถ ซายี || กโฮ่
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นานัก อัปรําปัร สุ อามี กีมตั อัปเน กายี ||๕||๕||๑๒๖|| กอรี ๓ แม่ห์ลา ๕ || โฉด โฉด เร บิเคอา เก รสู่อา || *อุรัจฉฺ
รเฮโอ เร บาวัร กาวัร เย็ว กิรแค ฮัรอายโอ ปะซูอา ||๑|| รเฮา || โย ยาแน่ห์ ตูนํ อัปเน กาแย โซ ซังค์ นา จาแล เตแร
ตะซูอา || นาโก อายโอ นาก ซิ ถ่าซี เพร พิเรโอ อัร กาล กัรซูอา ||๑|| เปค เปค เร กะซุ่มภฺ กี ลีลา ราจ มาจ ตินฮูน ํ โล
หะซูอา || ชียตั โดรฺ ดินสั อัร แรนี ญีอ์ โก กาจยฺ นา กีโน กะชูอา ||๒|| กะรัต กะรัต เอ็ว ฮี บิรถ่าโน ห่าเรโอ อุกเต
ตัน คีนซูอา || เย็ว โม่เฮโอ อุน โม่ห์นี บาลา อุส เต กะแท น่าฮี รุ จ จะซูอา ||๓|| ญัก แอซา โม่ห์ คุแรห์ ดิคายโอ
ตอ สรัณ ปะเรโอ ตัจยฺ กรับซูอา || มารัก ปรัภ โก ซันตฺ บตายโอ ดริ รี นานัก ดาส ปะกัต ฮัร ยะซูอา ||๔||๖||๑๒๗||
กอรี ๔ แม่ห์ลา ๕ || ตุจฉฺ เบ็น กวัน ฮมารา || เมเร ปรี ตมั ปราน อถ่ารา ||๑|| รเฮา || อันตัร กี เบ็ถ ตุม ฮี ยานี ตุม ฮี
สะยัน สุ เฮเล || สรับ ซุคา แม ตุจฉฺ เต ปาเอ เมเร ธากุร อะแก้ห์ อโตเล ||๑||
บะรัน นา ซาโก ตุมเร รังกา คุณ นิถาน ซุคดาเต || อะกัม อะโกจัร ปรัภ อบินาซี ปูเร คุร เต ยาเต ||๒|| ปะหรํา ป๋ อ
กาท กีเอ เน่ห์เกวัล ยับ เต ห่อแม มารี || ยนัม มรัณ โก จูโก แซ่ห์ซา ซ่าถซังคัต ดัรซารี ||๓|| จรัณ ปะคาร กะโร คุร
เซวา บาร เยา ลัค บรี อา || เย่ห์ ประสาด เอ้ห์ ป่ อยัล ตเรอา ยัน นานัก ปริ แอ ซังค์ มิรีอา ||๔||๗||๑๒๘|| กอรี แม่ห์ลา
๕ || ตุจฉฺ เบ็น กวัน รี ฉ่าแว โต้ฮี || เตโร รู ป สกัล เดค โม่ฮี ||๑|| รเฮา || สุ รัก ปัยอาล มิรัต ปู๋ อ์ มันดัล สรับ สมาโน
เอแก โอ้ฮี || เศ็ว เศ็ว กะรัต สกัล กัร โยแร่ ห์ สรับ เมยอา ธากุร เตรี โดฮี ||๑|| ปะติต ปาวัน ธากุร นาม ตุมรา
ซุคดาอี นิรมัล ซีตโลฮี || กิอาน ติอ๋าน นานัก วเดอาอี ซันตฺ เตเร เซ็ว กาล กะโลฮี ||๒||๘||๑๒๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
มิโลห์ เปอาเร ยีอา || ปรัภ กีอา ตุมารา ทีอา ||๑|| รเฮา || อเน็ก ยนัม บโฮ่ โยนี ประเมอา บฮุร บฮุร ดุค ปายอา || ตุมรี
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กริ ปา เต มานุค เด้ห์ ปาอี แฮ เดโฮ ดะรัส ฮัร รายอา ||๑|| โซอี โฮอา โย เต็ส ป่ าณา อวัรฺ นา กิน ฮี กีตา || ตุมแร
ป่ าแณ ปะรัม โม่ห์ โม่เฮอา ยากัต น่าฮี ซูตา ||๒|| บิโน สุ โนห์ ตุม ปรานปั ต เปอาเร กิรปา เน็ถ ดัยอาลา || ราค เล่โฮ
ปิ ตา ปรัภ เมเร อนาแทห์ กัร ปรัตปาลา ||๓|| ยิส โน ตุแมห์ ดิคายโอ ดัรซัน ซ่าถซังคัต แก ปาแช || กัร กิรปา ตู๋ร
เดโฮ ซันตัน กี ซุค นานัก เอ้ห์ บาแช ||๔||๙||๑๓o|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮอ ตา แก บัลฮารี || ยา แก เกวัล นาม อถ่ารี
||๑|| รเฮา || แม่ห์มา ตา กี เกตัก กะนีแอ ยัน ปารบรัมห์ รังค์ ราเต || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ตินา ซังค์ อุน ซัมซัร อวัร
นา ดาเต ||๑|| ยกัต อุถ่ารัณ เซอี อาเอ โย ยัน ดะรัส เปอาซา || อุน กี สรัณ ปแร โซ ตเรอา ซันตฺ ซงั ค์ ปูรัน อาซา
||๒|| ตา แก จรัณ ปะโร ตา ยีวา ยัน แก ซังค์ นิฮาลา || ปั กตัน กี เรณ โฮย มัน เมรา โฮโอ ประภู กิรปาลา ||๓|| ราจยฺ
โยบัน อวัถ โย ดีแซ ซัภ กิช ยุก แม่ห์ ก่าเทอา || นาม นิถาน สัด เนาตัน นิรมัล เอ้ห์ นานัก ฮัร ตัน๋ คาเทอา
||๔||๑o||๑๓๑||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || โยก ยุกตั ซุน อายโอ คุร เต || โม โก สัตคุร สบัด บุฉ่ายโอ ||๑|| รเฮา || นอ คันดฺ ปริ ทมี เอ็ส ตัน
แม่ห์ รเวอา นิมคั นิมคั นมัสการา || ดีเคอา คุร กี มุนดรา กานี ดริ ริโอ เอก นิรังการา ||๑|| ปันจฺ เจเล เม็ล เป๋ ย
อิกะตรา เอกัส แก วัส กีเอ || ดัส แบรากัน อาเกอาการี ตับ นิรมัล โยกี ทีเอ ||๒|| ปะรัม ยราย จราอี บิปตา
ู่ ปันทฺ เอก
กัร เปเคอา || แซ่ฮจั ยฺ ซูค โซ กีนี ปุกตา โย ธากุร มัสตัก เลเคอา ||๓|| แยห์ ป๋ อ น่าฮี ตะฮ่า อาซัน บาเถ่โอ ซิงกี อันฮัต
บานี || ตัต บีจาร ดันดา กัร ราเคโอ ยุกตั นาม มัน ป่ านี ||๔|| แอซา โยกี วัดป่ ากี เป่ แท มายอา เก บันถัน่ กาแท ||
เซวา ปูญ กะโร เต็ส มูรัต กี นานัก เต็ส ปั ก จาแท ||๕||๑๑||๑๓๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || อนูป ปะดารัท นาม สุ โนห์
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สกัล ติอ๋ายเล มีตา || ฮัร ออคัถ ยา โก คุร ดีอา ตา เก นิรมัล จีตา ||๑|| รเฮา || อันถฺการ มิเทโอ เต้ห์ ตัน เต คุร สบัด
ดีปัก ปัรกาซา || ปะหรํา กี ยาลี ตา กี กาที ยา โก ซ่าถซังคัต บิสวาซา ||๑|| ตารี เล เป่ าว์ยลั ตารู บิครา โบฮิท ซาถู่
ซังกา || ปูรัน โฮอี มัน กี อาซา คุร เป่ เทโอ ฮัร รังกา ||๒|| นาม คยานา ปักตี ปายอา มัน ตัน ตริ ปัต อะข่าเอ || นานัก
ฮัร ญีโอ ตา โก เดแว ยา โก หุกมั มนาเอ ||๓||๑๒||๑๓๓|| กอรี ๕ แม่ห์ลา ๕ || ดัยอา เมยอา กัร ปรานปั ต โมเร โม่ห์
อนาท สรัณ ปรัภ โตรี || อั้นถฺ กูป แม่ห์ หาท เด ราโค่ห์ กะชู เซอานัป อุกตั นา โมรี ||๑|| รเฮา || กะรัน กราวัน ซัภ
กิช ตุม ฮี ตุม ซัมรัท น่าฮี อัน โห่รี || ตุมรี กัต เม็ต ตุม ฮี ยานี เซ เซวัก ยิน ปาก มโทรี ||๑|| อัปเน เซวัก ซังค์ ตุม
ปรัภ ราเต โอต โปต ปักตัน ซังค์ โยรี || ปเร็ว ปเร็ว นาม เตรา ดัรซัน จ้าแฮ แยเซ ดริ สทฺ โอ้ห์ จันดฺ จะโกรี ||๒|| ราม
ซันตฺ แม่ห์ เปด กิช น่าฮี เอก ยัน กอี แม่ห์ ลาค กโรรี || ยา แก ฮีแอ ประกัท ปรัภ โฮอา อันเด็น กีรตัน รสัน รโมรี
||๓|| ตุม ซัมรัท อปารฺ อัต อูเจ ซุคดาเต ปรัภ ปราน อโถ่รี || นานัก โก ปรัภ กีแย กิรปา อุน ซันตัน แก ซังค์ ซังโกรี
||๔||๑๓||๑๓๔||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ตุม ฮัร เซตี ราเต ซันโตห์ || นิบา้ ห์ เล่โฮ โม โก ปุรัค บิถ่าเต โอร ปฮุจาโวห์ ดาเต ||๑|| รเฮา ||
ตุมรา มรัม ตุมา ฮี ยาเนอา ตุม ปูรัน ปุรัค บิถ่าเต || ราโค่ห์ สรัณ อนาท ดีน โก กแร่ ห์ ฮมารี กาเต ||๑|| ตรัณ ซากัร
โบฮิท จรัณ ตุมาเร ตุม ยาโนห์ อัปนี ป่ าเต || กัร กิรปา ยิส ราโค่ห์ ซังเก เต เต ปารฺ ปราเต ||๒|| อีต อูต ปรัภ ตุม
ซัมรฺ ทา ซัภ กิช ตุมแร ห่าเท || แอซา นิถาน เดโฮ โม โก ฮัร ยัน จัลแล ฮมาแร ซาเท ||๓|| นิรกุนีอาเร โก กุน กีแย
ฮัร นาม เมรา มัน ยาเป || ซันตฺ ประสาด นานัก ฮัร เป่ เท มัน ตัน ซี ตลั ตร่ าเป ||๔||๑๔||๑๓๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ||
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แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ เดว || โม โก สัตคุร เป๋ ย ดัยอาล เดว ||๑|| รเฮา || กาท เยวรี กีโอ ดาสฺ โร ซันตัน แท่ห์ลายโอ || เอก
นาม โก ทีโอ ปูญารี โม โก อะจรัจยฺ คุแรห์ ดิคายโอ ||๑|| เป่ ยโอ ประกาซ สรับ อุยอี ารา คุร กิอาน มแน่ห์
ปรักทายโอ || อัมฤต นาม ปี โอ มัน ตริ ปเตอา อันแป๋ แธห์รายโอ ||๒|| มาน อาเกอา สรับ ซุค ปาเอ ดูแคห์ เธา
กวายโอ || โย สุ ประซัน เป๋ ย ปรัภ ธากุร ซัภ อานัด รู ป ดิคายโอ ||๓|| นา กิช อาวัต นา กิช ยาวัต ซัภ เคลฺ กีโอ ฮัร
รายโอ || กโฮ่ นานัก อะกัม อะกัม แฮ ธากุร ปะกัต เทก ฮัร นายโอ ||๔||๑๕||๑๓๖|| กอรี ๖ แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์
ปูรัน ปัรเมซุร มัน ตา กี โอท กะฮีแย เร || เย็น ต่าเร บแรห์มนั ดฺ คันดฺ ฮัร ตา โก นาม ยปี แย เร ||๑|| รเฮา || มัน กี มัต
เตอาโกห์ ฮัร ยัน หุ กมั บูจฉฺ ซุค ปาอีแอ เร || โย ปรัภ กแร โซอี ปั๋ ล มาโน่ห์ ซุค ดุค โอ้ฮี ติอ๋าอีแอ เร ||๑|| โกท
ปะติต อุถ่าเร คิน แม่ห์ กัรเต บาร นา ลาแก เร || ดีน ดะรัด ดุค ปั่ นยัน สุ อามี ยิส ป่ าแว ติแซห์ นิวาแย เร ||๒|| ซัภ
โก มาต ปิ ตา ปรัตปาลักห์ ญีอ์ ปราน ซุค ซากัร เร || เดนํเด โตท น่าฮี เต็ส กัรเต ปูร รเฮโอ รัตนากัร เร ||๓|| ยาเจ็ก
ยาแจ นาม เตรา สุ อามี กัท กัท อันตัร โซอี เร || นานัก ดาส ตา กี ซัรณาอี ยา เต บริ ทา นา โกอี เร ||๔||๑๖||๑๓๗||
ราก กอรี ๑ ปูรบี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร กับฮู นา มโน่ห์ บิซาเร || อีฮา อูฮา สรับ ซุคดาตา สกัล กะทา ปรัตปาเร ||๑|| รเฮา || มฮ่า กัสทฺ กาแท คิน
ปี่ ตัร รัสนา นาม จิตาเร || ซีตลั ซานํตฺ ซูค ฮัร ซัรณี ยัลตี อคัน นิวาเร ||๑|| กรัภ กุนดฺ นรัก เต ราแค เป่ าว์ยลั ปารฺ
อุตาเร || จรัน กมัล อาราถัต มัน แม่ห์ ยัม กี ตราส บิดาเร ||๒|| ปูรัน ปารบรัมห์ ปั รเมซุร อูจา อะกัม อปาเร || คุณ
211

กาวัต ติอ่าวัต ซุค ซากัร ยูเอ ยนัม นา ห่าเร ||๓|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มัน ลีโน นิรคุณ เก ดาตาเร || กัร กิรปา อัปโน
นาม ดีแย นานัก สัด บัลฮาเร ||๔||๑||๑๓๘||
ราก กอรี เจตี๑ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซุค น่าฮี เร ฮัร ปะกัต บินา || ยีต ยนัม เอ้ห์ รตัน อโมลัก ซ่าถซังคัต ยัป เอ็ก คินา ||๑|| รเฮา || สุ ต ซัมปัต บันตา
บิโนด || โฉด เกย บโฮ่ โลก โปคค์ ||๑|| แฮวัร แกวัร ราจยฺ รังค์ || เตอาก จเลโอ แฮ มูร นังค์ ||๒|| โจอา จันดัน เด้ห์
พูเลอา || โซ ตัน ตัร๋ ซังค์ รู เลอา ||๓|| โม่ห์ โม่เฮอา ยาแน ดูรฺ แฮ || กโฮ่ นานัก สดา ฮดูร แฮ ||๔||๑||๑๓๙|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัร๋ ตัรเบ ฮัร นาม โน || ซากัร แล่ฮรั ซันซา ซันซาร คุร โบฮิท ปารฺ กรามโน ||๑|| รเฮา || กัล กาลัค
อันเถ่อารี อา || คุร กิอาน ดีปัก อุเยอารี อา ||๑|| บิค บิเคอา ปัสรี อัต กะนี || อุบเร ยัป ยัป ฮัร กุนี ||๒|| มัตวาโร
มายอา โซยอา || คุร เป่ ทัต ปะหรํา ป๋ อ โคยอา ||๓|| กโฮ่ นานัก เอก ติอ๋ายอา || กัท กัท นัดรี อายอา ||๔||๒||๑๔o||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || ดีบาน ฮมาโร ตุฮี เอก || เซวา ทารี คุแรห์ เทก ||๑|| รเฮา || อเน็ก ยุกตั นฮี ปายอา || คุร จากัร แล
ลายอา ||๑|| มาเร ปั นจฺ บิคาดีอา || คุร กิรปา เต ดัล ซาเถ่อา ||๒|| บัคศีส วโย่ห์ เม็ล เอก นาม || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ
บิสราม ||๓||
ปรัภ เก จากัร เซ ปะเล || นานัก เต็น มุค อูยฺเล ||๔||๓||๑๔๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ญีอะเร โอลาห์ นาม กา || อวัรฺ เย
กะรัน กราวโน เต็น แม่ห์ ป๋ อ แฮ ยาม กา ||๑|| รเฮา || อวัร ยตัน นฮี ปาอีแอ || วัดแด ปาก ฮัร ติอ๋าอีแอ ||๑|| ลาค
หิกมตี ยานีแอ || อาแก เต็ล นฮี มานีแอ ||๒|| อหัม่ บุธ กะรัม กมาวเน || กแร่ ห์ บาลู นีร บฮาวเน ||๓|| ปรัภ กริ ปาล
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กิรปา กแร || นาม นานัก ซาถู่ ซังค์ มิแล ||๔||๔||๑๔๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || บารแน บัลฮารแน ลัค บรี อา || นาโม โฮ
นาม ซาฮิบ โก ปราน อะถฺรีอา ||๑|| รเฮา || กะรัน กราวัน ตุฮี เอก || ญีอ์ ยันตฺ กี ตุฮี เทก ||๑|| ราจยฺ โยบัน ปรัภ ตูนํ
ตะนี || ตูนํ นิรกุน ตูนํ ซัรคุนี ||๒|| อีฮา อูฮา ตุม รัคเค || คุร กิรปา เต โก ลเค ||๓|| อันตัรยามี ปรัภ สุ ยาน || นานัก
ตะกีอา ตุฮี ตาณ ||๔||๕||๑๔๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ฮัร อาราถี่แอ || ซันตฺ ซงั ค์ ฮัร มัน วัสแซ ปะรัม โม่ห์ ป๋ อ
ซาถี่แอ ||๑|| รเฮา || เบด ปุราณ ซิมรัต ปะเน || ซัภ อูจ บิรายิต ยัน สุ เน ||๑|| สกัล อัสทาน แป๋ ปี ต จีน || ราม เซวัก
แป๋ แร่ ฮตั กีน ||๒|| ลัค จอราซี ห์ โยน พิแร่ ห์ || โคบินดฺ โลก นฮี ยนัม มแร่ ห์ ||๓|| บัล บุตถฺ เซอานัป ห่อแม รฮี || ฮัร
ซ่าถ สรัณ นานัก กะฮี ||๔||๖||๑๔๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || มัน ราม นาม กุน กาอีแอ || นีต นีต ฮัร เซวีแอ ซาส ซาส ฮัร
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ซงั ค์ ฮัร มัน วัสแซ || ดุค ดะรัด อเนรา ปะหรํา นะแซ ||๑|| ซันตฺ ประสาด ฮัร ยาปี แอ || โซ
ยัน ดูค นา เวอาปี แอ ||๒|| ยา โก คุร ฮัร มันตรึ เด || โซ อุบเรอา มายอา อคัน เต ||๓|| นานัก โก ปรัภ เมยอา กัร ||
เมแร มัน ตัน วาแซ นาม ฮัร ||๔||๗||๑๔๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || รัสนา ยัปปี แอ เอก นาม || อีฮา ซุค อานันดฺ กะนา
อาแก ญีอ์ แก ซังค์ กาม ||๑|| รเฮา || กะทีแอ เตรา อหัง โรค || ตูนํ คุร ประสาด กัร ราจยฺ โยก ||๑|| ฮัร รัส เย็น ยัน
จาเคอา || ตา กี ตริ สนา ลาทีอา ||๒|| ฮัร บิสราม เน็ถ ปายอา || โซ บฮุร นา กัต ฮี ต่ายอา ||๓|| ฮัร ฮัร นาม ยา โก คุร
ดีอา || นานัก ตา กา ป๋ อ เกยอา ||๔||๘||๑๔๖||
กอรี ๒ แม่ห์ลา ๕ || ยา โก บิสแร ราม นาม ต้าฮู โก ปี ร || ซ่าถซังคัต เม็ล ฮัร รแว่ห์ เซ คุณี กะฮีร ||๑|| รเฮา || ยา โก
คุรมุข ริ แด บุตถฺ || ตา แก กัร ตัล เนาว์ เน็ถ เซ็ถ ||๑|| โย ยาแน่ห์ ฮัร ปรัภ ตะนี || กิช น่าฮี ตา แก กมี ||๒|| กัรแณฮาร
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ปะชาเนอา || สรับ ซูค รังค์ มาเณอา ||๓|| ฮัร ตัน๋ ยา แก กแร่ ห์ วัสแซ || กโฮ่ นานัก เต็น ซังค์ ดุค นะแซ
||๔||๙||๑๔๗|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || กรับ บัดโด มูล อิตโน || แร่ ฮนั นฮี กะโฮ กิตโน ||๑|| รเฮา || เบบัรยัต เบด ซันตฺ นา
ÍØÍÒhU เซ็ว เร ฮิตโน || ฮาร ยูอาร ยูอา บิเถ่ อินดรี วัส แล ยิตโน ||๑|| หะรัน ปะรัน ซัมปูรนา จรัน กมัล รังค์ ริ ตโน
|| นานัก อุถเร ซ่าถซังค์ กิรปา เน็ถ แม ดิตะโน ||๒||๑o||๑๔๘|| กอรี ๓ แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์ ดาสฺ โร ธากุร โก || ต๋ าน
ปรัภ กา คานา ||๑|| รเฮา || แอโซ แฮ เร คซัม ฮมารา || คิน แม่ห์ ซาจยฺ สวารัณฮารา ||๑|| กาม กรี เย ธากุร ป่ าวา ||
กีต จริ ต ปรัภ เก กุน กาวา ||๒|| สรัณ ปะเรโอ ธากุร วยีรา || ตินา เดค เมรา มัน ตี่รา ||๓|| เอก เทก เอโก อาถ่ารา ||
ยัน นานัก ฮัร กี ลากา การา ||๔||๑๑||๑๔๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || แฮ โกอี แอซา ห่อแม โตแร || เอ็ส มีธี เต เอ้ห์ มัน
โห่แร ||๑|| รเฮา || อเกอานี มานุค เป่ ยอา โย น่าฮี โซ โลแร || แรณ อันถ่ารี การี อา กวัน ยุกตั เย็ต โป่ แร ||๑||
ปะหรํ่าโต ปะหรํ่าโต ห่าเรอา อเน็ก บิถี่ กัร โทแร || กโฮ่ นานัก กิรปา ไป๋ ซ่าถซังคัต เน็ถ โมแร ||๒||๑๒||๑๕o||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || จินตามัณ กรุ ณา เมย์ ||๑|| รเฮา || ดีน ดัยอาลา ปารบรัมห์ || ยา แก ซิมรัณ ซุค เป๋ ย ||๑|| อกาล ปุรัค
อก้าถฺ โบถฺ || ซุนตฺ ยะโซ โกท อักข์ เคย ||๒|| กิรปา เน็ถ ปรัภ เมยอา ต๋ าร || นานัก ฮัร ฮัร นาม เลย ||๓||๑๓||๑๕๑||
กอรี ปูรบี๔ แม่ห์ลา ๕ || เมเร มัน สรัณ ประภู ซุค ปาเอ || ยา เด็น บิสแร ปราน ซุคดาตา โซ เด็น ยาต อะยาเอ ||๑||
รเฮา || เอก แรณ เก ปาฮุน ตุม อาเอ บโฮ่ ยุก อาส บะถ่าเอ || กแร่ ห์ มันดัร ซัมแป โย ดีแซ เย็ว ตัรวัร กี ชาเอ ||๑|| ตัน
เมรา ซัมแป ซัภ เมรี บาก มิลคั ซัภ ยาเอ || เดวันฮารา บิสเรโอ ธากุร คิน แม่ห์ โหต ปราเอ ||๒||
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แป้ ห์แร บากา กัร อิสนานา โจอา จันดัน ลาเอ || นิรภอ นิรังการ นฮี จีเนอา เย็ว หัสตี นาวาเอ ||๓|| โย โฮย กริ ปาล
ตา สัตคุร เมแล ซัภ ซุค ฮัร เก นาเอ || มุกตั เป่ ยอา บันถัน่ คุร โคเล ยัน นานัก ฮัร คุณ กาเอ ||๔||๑๔||๑๕๒|| กอรี
ปูรบี แม่ห์ลา ๕ || เมเร มัน คุร คุร คุร สัด กรี แอ || รตัน ยนัม สพัล คุร กีอา ดัรซัน โก บัลหะรี แอ ||๑|| รเฮา || เยเต
ซาส กราส มัน เลตา เตเต ฮี กุน กาอีแอ || โย โฮย แดอาล สัตคุร อัปนา ตา เอ้ห์ มัต บุตถฺ ปาอีแอ ||๑|| เมเร มัน นาม
เลย ยัม บันถฺ เต ชูแทห์ สรับ ซุคา ซุค ปาอีแอ || เซว สุ อามี สัตคุร ดาตา มัน บันชัต พัล อาอีเเอ ||๒|| นาม อิสทฺ มีต
สุ ต กัรตา มัน ซังค์ ตุห่าแร จาแล || กัร เซวา สัตคุร อัปเน กี คุร เต ปาอีแอ ปาแล ||๓|| คุร กิรปาล กริ ปา ปรัภ ต่ารี
บินเซ สรับ อันเดสา || นานัก ซุค ปายอา ฮัร กีรตัน มิเทโอ สกัล กะเลซา ||๔||๑๕||๑๕๓||
ราก กอรี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตริ สนา บิรเล ฮี กี บุฉี่ เฮ ||๑|| รเฮา || โกท โยเร ลาค กโรเร มัน นา โห่เร || ปแร ปแร ฮี โก ลุจฉี่ เฮ ||๑|| ซุนดัร นารี
อเน็ก ปัรการี ปั ร กแร่ ห์ บิการี || บุรา ปะลา นฮี ซุฉี่ เฮ ||๒|| อเน็ก บันถัน่ มายอา ปั่ รมัต ปั รหม่ายอา คุณ เน็ถ นฮี
กายอา || มัน บิแค ฮี แม่ห์ ลุจฉี่ เฮ ||๓|| ยา โก เร กิรปา กแร ยีวตั โซอี มแร ซ่ าถซังค์ มายอา ตแร || นานัก โซ ยัน
ดัร ฮัร ซิฉี่ เฮ ||๔||๑||๑๕๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซัภฮู โก รัส ฮัร โฮ ||๑|| รเฮา || กาฮู โยก กาฮู โปคค์ กาฮู กิอาน กาฮู
ติอ๋าน || กาฮู โฮ ดันดฺ ตัร๋ โฮ ||๑|| กาฮู ยาป กาฮู ตาป กาฮู ปูญา โฮม เนม || กาฮู โฮ กอน กัร โฮ ||๒|| กาฮู ตีร กาฮู
นีร กาฮู เบด บีจาร || นานกา ปะกัต ปริ แอ โฮ ||๓||๒||๑๕๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || กุน กีรัต เน็ถ โมรี ||๑|| รเฮา || ตูนฮํ ี
รัส ตูนฮํ ี ยัส ตูนฮํ ี รู ป ตูฮี รังค์ || อาส โอท ปรัภ โตรี ||๑|| ตูฮี มาน ตูนฮํ ี ต๋ าน ตูฮี ปัต ตูฮี ปราน || คุร ตูที แล โยรี
||๒|| ตูฮี กแร่ ห์ ตูฮี บัน ตูฮี เกา ตูฮี ซุน ||
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แฮ นานัก เนรฺ เนรี ||๓||๓||๑๕๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || มาโต ฮัร รังค์ มาโต ||๑|| รเฮา || โอ้ฮี ปี โอ โอ้ฮี คีโอ คุแรห์ ดีโอ
ดาน กีโอ || ÍØÍÒhU เซ็ว มัน ราโต ||๑|| โอ้ฮี ป่ าธี โอ้ฮี โปจา โอ้ฮี เปอาโร โอ้ฮี รู จา || มัน โอ้โฮ ซุค ยาโต ||๒||
แซ่ฮจั ยฺ เกลฺ อนัด เคลฺ รเฮ่ เพร เป๋ ย เมล || นานัก คุร สบัด ปราโต ||๓||๔||๑๕๗||
ราก กอรี มาลวา แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร นาม เล่โฮ มีตา เล่โฮ อาแก บิคมั ปั นทฺ แป่ อาน ||๑|| รเฮา || เซวัต เซวัต สดา เซว เตแร ซังค์ บัสตฺ แฮ กาล || กัร
เซวา ตูนํ ซ่าถ กี โฮ กาทีแอ ยัม ยาล ||๑|| โฮม ญัก ตีรัท กีเอ บิจ ห่อแม บเถ่ บิการ || นรัก สุ รัก โดย ปุ่ นจฺนา โฮย
บฮุร บฮุร อวตาร ||๒|| เศ็ว ปุรี บรัมห์ อิมดรึ ปุรี เน่ห์จลั โก เทา น่าเฮ || เบ็น ฮัร เซวา ซุค นฮี โฮ ซากัต อาแว่ห์ ย่าเฮ
||๓|| แยโซ คุร อุปเดเซอา แม แตโซ กะเฮอา ปุการ || นานัก กะแฮ ซุน เร มนา กัร กีรตัน โฮย อุถาร ||๔||๑||๑๕๘||
ราก กอรี มาลา๑ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปายโอ บาล บุตถฺ ซุค เร || ฮรัค โศก หาน มิรัต ดูค ซุค จิต ซัมซัร คุร มิเล ||๑|| รเฮา || โย โล ฮอ กิช โซโจ จิตโว ตอ
โล ดุคนั ปะเร || โย กริ ปาล คุร ปูรา เป่ เทอา ตอ อานัด แซ่ห์เย ||๑|| เยตี เซอานัป กะรัม ฮอ กีเอ เตเต บันถฺ ปะเร ||
โย ซาถู่ กัร มัสตัก ตะเรโอ ตับ ฮัม มุกตั เป๋ ย ||๒|| โย โล เมโร เมโร กัรโต ตอ โล บิค เก่เร || มัน ตัน บุตถฺ อัรปี
ธากุร โก ตับ ฮัม แซ่ฮจั ยฺ โซเอ ||๓|| โย โล โปท อุธาอี จเลโอ ตอ โล ดาน ปะเร || โปท ดาร คุร ปูรา มิเลอา ตอ
นานัก นิรเภย ||๔||๑||๑๕๙|| กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ || ป่ าวัน เตอาเกโอ รี เตอาเกโอ || เตอาเกโอ แม คุร เม็ล
เตอาเกโอ || สรับ ซูค อานันดฺ มังคัล รัส มาน โคบินแด อาเกโอ ||๑|| รเฮา ||
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มาน อภิมาน โดอู สมาเน มัสตัก ดาร คุร ปาเกโอ || ซัมปั ต ฮรัค นา อาปัต ดูคา รังค์ ธากุแร ลาเกโอ ||๑|| บาส
บาสรี เอแก สุ อามี อุเดอาน ดริ สทาเกโอ || นิรภอ เป๋ ย ซันตฺ ปะหรํา ดาเรโอ ปูรัน ซัรบาเกโอ ||๒|| โย กิช กัรแต
การัณ กีโน มัน บุโร นา ลาเกโอ || ซ่าถซังคัต ปั รสาด ซันตัน แก โซยโอ มัน ยาเกโอ ||๓|| ยัน นานัก โอร ตุห่ารี
ปะเรโอ อายโอ ซัรณาเกโอ || นาม รังค์ แซ่ฮจั ยฺ รัส มาเณ เพ็ร ดูค นา ลาเกโอ ||๔||๒||๑๖o|| กอรี มาลา๒ แม่ห์ลา ๕
|| ปายอา ลาล รตัน มัน ปายอา || ตัน ซีตลั มัน ซีตลั ทีอา สัตคุร สบัด สมายอา ||๑|| รเฮา || ลาที ปูค ตริ สนั ซัภ ลาที
จินตา สกัล บิซารี || กัร มัสตัก คุร ปูแร ตะเรโอ มัน ยีโต ญัก ซารี ||๑|| ตริ ปัต อะขาย รเฮ่ ริ ด อันตัร โดลัน เต อับ
จูเก || อคุท คยานา สัตคุร ดีอา โตท นฮี เร มูเก ||๒|| อะจรัจยฺ เอก สุ โนห์ เร ป่ าอี คุร แอซี บูจฉฺ บุฉ่าอี || ล่าเฮ
ปัรดา ธากุร โย เป่ เทโอ ตอ บิสรี ตาต ปราอี ||๓|| กะเฮโอ นา ยาอี เอ้ห์ อจัมโภ โซ ยาแน เย็น จาเคอา || กโฮ่ นานัก
สัจ เป๋ ย บิกาซา คุร นิถาน ริ แด แล ราเคอา ||๔||๓||๑๖๑|| กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ || อุบรัต รายา ราม กี ซัรณี || สรับ
โลก มายอา เก มันดัล เก็ร เก็ร ปัรเต ตัร่ ณี ||๑|| รเฮา || ซาสตึ ซิมรัต เบด บีจาเร มฮ่า ปุรคัน เอ็ว กะเฮอา || เบ็น ฮัร
ปะยัน น่าฮี นิสตารา ซูค นา กินฮูนํ ลเฮอา ||๑|| ตีน ปะหวัน กี ลัคมี โยรี บูฉตั น่าฮี แล่ห์เร || เบ็น ฮัร ปะกัต กฮ่า
เท็ต ปาแว พิรโต แป้ ห์เร แป้ ห์เร ||๒|| อเน็ก บิลาส กะรัต มัน โม่ฮนั ปูรัน โหต นา กามา || ยัลโต ยัลโต กับฮู นา
บูฉตั สกัล บริ เท เบ็น นามา ||๓|| ฮัร กา นาม ยัปโปห์ เมเร มีตา เอ้แฮ ซาร ซุค ปูรา || ซ่าถซังคัต ยนัม มรัณ นิวาแร
นานัก ยัน กี ตู่รา ||๔||๔||๑๖๒|| กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ || โม โก เอ้ห์ เบ็ถ โก ซัมหย่าแว || กัรตา โฮย ยนาแว ||๑||
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รเฮา || อันยานัต กิช อิแนห์ กมาโน ยัป ตัป กะชู นา ซ่าถ่า || แด้ห์ ดิส แล เอ้ห์ มัน ดอรายโอ กวัน กะรัม กัร บาถ่า
||๑|| มัน ตัน ตัน๋ ปู๋ ม กา ธากุร ฮอ เอ็ส กา เอ้ห์ เมรา ||
ปะรัม โม่ห์ กัช ซูฉสั น่าฮี เอ้ห์ แปคัร เปย แปรา ||๒|| ตับ เอ้ห์ กฮ่า กมาวัน ปะเรอา ยับ เอ้ห์ กะชู นา โห่ตา || ยับ
เอก นิรันยัน นิรังการ ปรัภ ซัภ กิช อาแปห์ กัรตา ||๓|| อัปเน กัรตับ อาเป ยาแน เย็น เอ้ห์ รจัน รจายอา || กโฮ่
นานัก กรัณฮาร แฮ อาเป สัตคุร ปะรัม จุกายอา ||๔||๕||๑๖๓|| กอรี มาลา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เบ็น อวัร กริ อา บิรเท ||
ยัป ตัป ซันยัม กะรัม กมาเณ เอ้ห์ เอาเเร มูเซ ||๑|| รเฮา || บะรัต เนม ซันยัม แม่ห์ แร่ ห์ตา เต็น กา อ้าด นา ปายอา ||
อาแก จลัณ ออร แฮ ป่ าอี *อูนฮํ า กาม นา อายอา ||๑|| ตีรัท นาย อัร ตัร่ นี ปะหรํ่าตา อาแก ธอรฺ นา ปาแว || อูฮา
กาม นา อาแว เอ้ห์ เบ็ถ โอ้ห์ โลกัน ฮี ปะตีอาแว ||๒|| จตุร เบด มุค บัจนี อุจแร อาแก แม่ฮลั นา ปาอีแอ || บูแฉ่
น่าฮี เอก สุ ถ่าคัร โอ้ห์ สักลี จาค จะขาอีแอ ||๓|| นานัก แก้ห์โต เอ้ห์ บีจารา เย กมาแว โซ ปารฺ กรามี || คุร เซโว่ห์
อัร นาม ติอ่าโวห์ เตอาโกห์ มโน่ห์ กุมานี ||๔||๖||๑๖๔|| กอรี มาลา ๕ || มาโถ่ ฮัร ฮัร ฮัร มุค กะฮีแอ || ฮัม เต กะชู
นา โฮแว สุ อามี เย็ว ราโค่ห์ เต็ว รฮีแอ ||๑|| รเฮา || เกอา กิช กแร เก กัรแณฮารา เกอา เอ็ส หาท บิจาเร || เย็ต ตุม
ลาโว่ห์ เต็ต ฮี ลากา ปูรัน คซัม ฮมาเร ||๑|| กแร่ ห์ กริ ปา สรับ เก ดาเต เอก รู ป เล็ว ลาโว่ห์ || นานัก กี เบนันตี ฮัร
แป้ ห์ อัปนา นาม ยปาโวห์ ||๒||๗||๑๖๕||
ราก กอรี มาจฉฺ ๑ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ดีน ดัยอาล ดะโมดัร รายอา ญีโอ || โกท ยนา กัร เซว ลกายอา ญีโอ || ปะกัต วชัล เตรา บิรัด รคายอา ญีโอ || ปูรัน
ซัภนี ยาอี ญีโอ ||๑|| เก็ว เปคา ปรี ตมั กวัณ สุ กรั ณี ญีโอ || ซันตา ดาซี เซวา จัรณี ญีโอ || เอ้ห์ ญีโอ วตาอี บัล บัล
ยาอี ญีโอ || เต็ส เน็ว เน็ว ลาโก ปาอี ญีโอ ||๒|| โปที ปันดิต เบด โคยันตา ญีโอ || โฮย แบรากี ตีรัท นาวันตา ญีโอ ||
กีต นาด กีรตัน กาวันตา ญีโอ || ฮัร นิรภอ นาม ติอ๋าอี ญีโอ ||๓|| เป๋ ย กริ ปาล สุ อามี เมเร ญีโอ || ปะติต ปวิต ลัก คุร
เก แปเร ญีโอ ||
ปะหรํา ป๋ อ กาท กีเอ นิรแวเร ญีโอ || คุร มัน กี อาส ปูราอี ญีโอ ||๔|| เย็น เนา ปายอา โซ ตัน่ วันตา ญีโอ || เย็น
ปรัภ ติอ๋ายอา โซ โซ่ภาวันตา ญีโอ || ยิส ซาถู่ ซังคัต เต็ส ซัภ สุ กรั ณี ญีโอ || ยัน นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาอี ญีโอ
||๕||๑||๑๖๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ มาจฉฺ || เอา ฮมาแร ราม เปอาเร ญีโอ || แรณ ดินสั ซาส ซาส จิตาเร ญีโอ || ซันตฺ
เด็ว ซันเดซา แป จัรณาเร ญีโอ || ตุตถฺ เบ็น กิต เบ็ถ ตรี แอ ญีโอ ||๑|| ซังค์ ตุมาแร แม กเร อนันดา ญีโอ || วัณ เต็ณ
ตริ ภวัณ ซุค ปัรมานันดา ญีโอ || เซจยฺ สุ ห่าวี เอ้ห์ มัน บิกซันดา ญีโอ || เปค ดัรซัน เอ้ห์ ซุค ลฮีแอ ญีโอ ||๒|| จรัณ
ปะคาร กรี เน็ต เซวา ญีโอ || ปูญา อัรจา บันดัน เดวา ญีโอ || ดาซัน ดาส นาม ยัป เลวา ญีโอ || บิโน ธากุร แป้ ห์
กะฮีแอ ญีโอ ||๓|| อิช ปุนนี เมรี มัน ตัน ฮเรอา ญีโอ || ดัรซัน เปคัต ซัภ ดุค ปัรหะเรอา ญีโอ || ฮัร ฮัร นาม ยเป ยัป
ตเรอา ญีโอ || เอ้ห์ อยัร นานัก ซุค สฮีแอ ญีโอ ||๔||๒||๑๖๗|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ซุณ ซุณ ซายัน มัน เม็ต
เปอาเร ญีโอ || มัน ตัน เตรา เอ้ห์ ญีโอ เป๋ วาเร ญีโอ || วิซรั น่าฮี ปรัภ ปราณ อถ่าเร ญีโอ || สดา เตรี ซัรณาอี ญีโอ
||๑|| ยิส มิเลแอ มัน ยีแว ป่ าอี ญีโอ || คุร ปัรซาดี โซ ฮัร ฮัร ปาอี ญีโอ || ซัภ กิช ปรัภ กา ปรัภ กีอา ยาอี ญีโอ || ปรัภ
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โก สัด บัล ยาอี ญีโอ ||๒|| เอ้ห์ นิถาน ยแป วัดป่ ากี ญีโอ || นาม นิรันยัน เอก เล็ว ลากี ญีโอ || คุร ปูรา ปายอา ซัภ
ดุค มิทายอา ญีโอ || อาธ แป้ ฮัร คุณ กายอา ญีโอ ||๓|| รตัน ปะดารัท ฮัร นาม ตุมารา ญีโอ || ตูน ํ สัจจา ซ่าห์ ปะกัต
วัณยารา ญีโอ || ฮัร ตัน๋ ราส สัจ วาปารา ญีโอ || ยัน นานัก สัด บัลฮารา ญีโอ ||๔||๓||๑๖๘||
ราก กอรี มาจฉฺ ๒ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตูนํ เมรา บโฮ่ มาณ กัรเต ตูนํ เมรา บโฮ่ มาณ || โยรฺ ตุมาแร ซุค วซา สัจ สบัด นีซาณ ||๑|| รเฮา || ซัภเภ กลา ยาตีอา
ซุณ แก จุป กีอา || กัด ฮี สุ รัต นา ลถี่อา มายอา โม่ห์เรอา ||๑|| เดย์ บุฉ่ารัต ซารฺ ตา เซ อคี ดิธเรอา ||
โกอี เย มูรัค โล่บีอา มูล นา สุ ณี กะเฮอา ||๒|| อิกสั โดห์ จะโฮ่ เกอา กณี ซัภ อิกตั ซาดฺ มุธี || เอ็ก อัตถฺ นาย
รซีอะรา กา วิระลี ยาย วุธี ||๓|| ปะกัต สัจเจ ดัร โซ่ห์เด อนัด กแร่ ห์ เด็น ราต || รังค์ รัตเต ปั รเมสฺ แร ยัน นานัก เต็น
บัล ยาต ||๔||๑||๑๖๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ ม่านํฉฺ || ดุค ปั่นยัน เตรา นาม ญี ดุค ปั่ นยัน เตรา นาม || อาธ แป้ ฮัร อาราถี่แอ
ปูรัน สัตคุร กิอาน ||๑|| รเฮา || เย็ต กัท วัสแซ ปารบรัมห์ โซอี สุ ห่าวา เทา || ยัม กังกัร เนร นา อาวัย รัสนา ฮัร คุณ
เกา ||๑|| เซวา สุ รัต นา ยาณี อา นา ยาแป อาราถ || โอท เตรี ญักยีวนา เมเร ธากุร อะกัม อก้าถฺ ||๒|| เป๋ ย กริ ปาล
กุซาอีอา นัทเธ่ โศก ซัยตาป || ตะตี เวา นา ลกัย สัตคุร รัคเค อาป ||๓|| คุร นาราเอ็ณ ดอี คุร คุร สัจจา ศิรยัณฮารฺ ||
คุร ตุแธ ซัภ กิช ปายอา ยัน นานัก สัด บัลฮารฺ ||๔||๒||๑๗o|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ราม ราม ราม รามา || ยัป
ปูรัน โฮย กามา ||๑|| รเฮา || ราม โคบินดฺ ยเปเดอา โฮอา มุค ปวิตตรึ || ฮัร ยัส สุ ณีแอ ยิส เต โซอี ป่ าอี มิตรึ ||๑|| ซัภ
ปะดารัท ซัภ พลา สรับ คุณา ยิส ม่าเฮ || เก็ว โคบินดฺ มโน่ห์ วิซารี แอ ยิส ซิ มรัต ดุค ย่าเฮ ||๒|| ยิส ลัร ลกิแอ
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ยีวแี อ เป่ าว์ยลั ปอีแอ ปารฺ || เม็ล ซาถู่ ซังค์ อุถาร โฮย มุค อูยลั ดัรบาร ||๓|| ยีวนั รู ป โคปาล ยัส ซันตฺ ยนา กี ราส ||
นานัก อุบเร นาม ยัป ดัร สัจแจ ซาบาส ||๔||๓||๑๗๑|| กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ || มีเธ ฮัร คุณ เกา ยินดู ตูนํ มีเธ ฮัร คุณ
เกา || สัจเจ เซตี รัตเตอา มิเลอา นิทาเว เทา ||๑|| รเฮา || โฮรฺ ซาด ซัภ พิเกอา ตัน มัน พิกา โฮย || เว็ณ ปัรเมซัร โย
กเร เพ็ท โซ ยีวณั โซย ||๑|| อันจัล แก้ห์ แก ซ่าถ กา ตัรณา เอ้ห์ ซันซาร || ปารบรัมห์ อาราถี่แอ อุถแร ซัภ ปั รวาร
||๒|| ซายัน บันถฺ สุ มิตรึ โซ ฮัร นาม ฮิรแด เดย์ || ออกัณ ซัภ มิทาย แก ปั รอุปการ กเรย์ ||๓|| มาล คยานา เท่ห์ กัร๋
ฮัร เก จรัณ นิถาน || นานัก ยาจัก ดัร เตแร ปรัภ ตุตถฺ โน มังแก ดาน ||๔||๔||๑๗๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก กอรี แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ มัน กา มาน เตอาโก || กาม กโรถ ซังคัต ดุระยัน กี ตา
เต แอ้ห์เน็ส ป่ าโก ||๑|| รเฮา || ซุค ดุค โดโน ซัม กัร ยาแน ออร มาน อัปมานา || ฮรัค โศก เต รแฮ่ อตีตา เต็น ญัก
ตัต ปะชานา ||๑|| อุสตัต นินดา โดอู เตอาแก โคแย ปั ด นิรบานา || ยัน นานัก เอ้ห์ เคลฺ กะธัน แฮ กินฮูนํ คุรมุข
ยานา ||๒||๑|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ รัจนา ราม บนาอี || เอ็ก บินแซ เอ็ก อัสเท็ร มาแน อะจรัจยฺ ลเคโอ นา ยาอี
||๑|| รเฮา || กาม กโรถ โม่ห์ บัส ปรานี ฮัร มูรัต บิสราอี || จู่ธา ตัน ซาจา กัร มาเนโอ เย็ว สุ ปนา แรนาอี ||๑|| โย
ดีแซ โซ สกัล บินาแซ เย็ว บาดัร กี ชาอี || ยัน นานัก ญัก ยาเนโอ มิเทอา รเฮโอ ราม ซัรนาอี ||๒||๒|| กอรี แม่ห์ลา ๙
|| ปรานี โก ฮัร ยัส มัน นฮี อาแว || แอ้ห์เน็ส มกัน รแฮ่ มายอา แม กโฮ่ แกเซ กุน กาแว ||๑|| รเฮา || ปูต มีต มายอา
มัมตา เซ็ว เอ้ห์ เบ็ถ อาป บันถ่าแว || มริ ก ตริ สนา เย็ว จู่โธ เอ้ห์ ญัก เดค ตาส อุธ ต่าแว ||๑|| ปุกตั มุกตั กา การัน
สุ อามี มูร ต้าเฮ บิสราแว || ยัน นานัก โกทัน แม โกอู ปะยัน ราม โก ปาแว ||๒||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ เอ้ห์ มัน
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กเฮโอ นา ยาอี || จันจัล ตริ สนา ซังค์ บัสตฺ แฮ ญา เต เท็ร นา รฮาอี ||๑|| รเฮา || กะธัน กโรถ กัท ฮี เก ปี่ ตัร เย่ห์ ซุถ
ซัภ บิสราอี || รตัน กิอาน ซัภ โก *เฮ็ร ลีนา ตา เซ็ว กัช นา บซาอี ||๑|| โยกี ยตัน กะรัต ซัภ ห่าเร กุนี รเฮ่ กุน กาอี ||
ยัน นานัก ฮัร เป๋ ย ดัยอาลา ตอ ซัภ เบ็ถ บัน อาอี ||๒||๔|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ โคบินดฺ เก กุน กาโว || มานัส
ยนัม อโมลัก ปายโอ บิรทา กาเฮ กวาโว ||๑|| รเฮา || ปะติต ปุนีต ดีน บันถฺ ฮัร สรัน ต้าเฮ ตุม อาโว || กัจยฺ โก ตราส
มิเทโอ เย่ห์ ซิมรัต ตุม กาเฮ บิสราโว ||๑|| ตัจยฺ อภิมาน โม่ห์ มายอา พุน ปะยัน ราม จิต ลาโว || นานัก แก้ฮตั มุกตั
ปันทฺ เอ้ห์ คุรมุข โฮย ตุม ปาโว ||๒||๕|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || โกอู มาอี ปู่ เลโอ มัน ซัมหย่าแว ||
เบด ปุราน ซ่าถ มัก ซุน กัร นิมคั นา ฮัร กุน กาแว ||๑|| รเฮา || ดุระลับภ์ เด้ห์ ปาย มานัส กี บิรทา ยนัม สิ ราแว ||
มายอา โม่ห์ มฮ่า ซันกัท บัน ตา เซ็ว รุ จ อุปยาแว ||๑|| อันตัร บ้าฮัร สดา ซังค์ ปรัภ ตา เซ็ว เน่ห์ นา ลาแว || นานัก
มุกตั ต้าเฮ ตุม มาโน่ห์ เย่ห์ กัท ราม สมาแว ||๒||๖|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ ราม สรัน บิสรามา || เบด ปุราน ปเร โก
เอ้ห์ กุน ซิมเร ฮัร โก นามา ||๑|| รเฮา || โลภ โม่ห์ มายอา มัมตา พุน ออ บิเคอัน กี เซวา || ฮรัค โศก ปั รแซ เย่ห์
น่าฮัน โซ มูรัต แฮ เดวา ||๑|| สุ รัก นรัก อัมฤต บิค เอ ซัภ เต็ว กันจัน อัร แปซา || อุสตัต นินดา เอ ซัม ยา แก โลภ
โม่ห์ พุน แตซา ||๒|| ดุค ซุค เอ บาเถ่ เย่ห์ น่าฮัน เต้ห์ ตุม ยาโน กิอานี || นานัก มุกตั ต้าเฮ ตุม มาโน เอ้ห์ เบ็ถ โก
โย ปรานี ||๓||๗|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || มัน เร กฮ่า เป่ ยโอ แต บอรา || แอ้ห์เน็ส ออตถฺ กะแท นฮี ยาแน เป่ ยโอ โลภ
ซังค์ ห่อรา ||๑|| รเฮา || โย ตัน แต อัปโน กัร มาเนโอ อัร ซุนดัร กแร่ ห์ นารี || เอ็น แมนํ กัช เตโร เร น่าฮิน เดโค
โซจ บิจารี ||๑|| รตัน ยนัม อัปโน แต ห่าเรโอ โคบินดฺ กัต นฮี ยานี || นิมคั นา ลีน เป่ ยโอ จัรนัน เซ็วนํ บิรทา ออตถฺ
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สิ รานี ||๒|| กโฮ่ นานัก โซอี นัร ซุคีอา ราม นาม กุน กาแว || ออร สกัล ญัก มายอา โม่เฮอา นิรแภ ปั ด นฮี ปาแว
||๓||๘|| กอรี แม่ห์ลา ๙ || นัร อเจต ปาป เต ดัร เร || ดีน ดัยอาล สกัล แป๋ ปั่ นยัน สรัน ต้าเฮ ตุม ปั ร เร ||๑|| รเฮา ||
เบด ปุราน ยาส คุณ กาวัต ตา โก นาม ฮีแอ โม ตัร๋ เร || ปาวัน นาม ยกัต แม ฮัร โก ซิ มมัร ซิ มมัร กัสมัล ซัภ ฮัร เร
||๑|| มานัส เด้ห์ บฮุร แน่ห์ ปาแว กะชู อุเปา มุกตั กา กัร เร || นานัก แก้ฮตั กาย กรุ นา แม เป๋ าว์ ซากัร แก ปารฺ อุตรั
เร ||๒||๙||๒๕๑||
ราก กอรี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กอรี กุอาเรรี เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
เน็ถ เซ็ถ นิรมัล นาม บีจาร || ปูรัน ปูร รเฮอา บิค มาร || ตริ กทุ ี ชูที บิมลั มะฉาร ||
คุร กี มัต ยีเอ อาอี การ ||๑|| เอ็น เบ็ถ ราม รมัต มัน มาเนอา || กิอาน อันยัน คุร สบัด ปะชาเนอา ||๑|| รเฮา || เอ็ก
ซุค มาเนอา แซ่ฮจั ยฺ มิลายอา || นิรมัล บาณี ปะรัม จุกายอา || ลาล เป๋ ย ซู่ฮา รังค์ มายอา || นะดัร ไป๋ บิค ธาก
รฮายอา ||๒|| อุลทั ไป๋ ยีวตั มัร ยาเกอา || สบัด รเว มัน ฮัร เซ็ว ลาเกอา || รัส ซังกแร่ ห์ บิค ปั รฮัร เตอาเกอา || ป๋ าย
บะเซ ยัม กา ป๋ อ ป่ าเกอา ||๓|| ซาด รเฮ่ บาดัง อหังการา || จิต ฮัร เซ็ว ราตา หุ กมั อปารา || ยาต รเฮ่ ปั ต เก อาจารา ||
ดริ สทฺ ไป๋ ซุค อาตัม ต่ารา ||๔|| ตุจฉฺ เบ็น โกย นา เดเคโอ มีต || กิส เซโว กิส เดโว จีต || กิส ปูโช กิส ลาโก ปาย ||
กิส อุปเดส รฮ่า เล็ว ลาย ||๕|| คุร เซวี คุร ลาโก ปาย || ปะกัต กรี ราโจ ฮัร นาย || ซิ เคอา ดีเคอา โป่ ยัน เป๋ า || หุกมั
ซันโญกี นิจยฺ กัร๋ เยา ||๖|| กรับ กะตัง ซุค อาตัม ติอาน่า || โยต ไป๋ โยตี ม่าเฮ สะมานา || ลิคตั มิแท นฮี สบัด
นีซานา || กัรตา กัรณา กัรตา ยานา ||๗|| แน่ห์ ปันดิต แน่ห์ จตุร เซอานา || แน่ห์ ปู่ โล แน่ห์ ปะรัม ปุหล่านา ||
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กะโท นา กัทนี หุกมั ปะชานา || นานัก คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ สะมานา ||๘||๑|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๑ || มัน กุนจัร กายอา
อุเดอาแน || คุร อังกัส สัจ สบัด นีซาแน || ราจยฺ ดุอาแร โซ่ภ โซ มาแน ||๑|| จตุราอี แน่ห์ จีเนอา ยาย || เบ็น มาเร
เก็ว กีมตั ปาย ||๑|| รเฮา || กัร๋ แม่ห์ อัมฤต ตัสกัร เลอี || นันนาการ นา โกย กเรอี || ราแค อาป วเดอาอี เดอี ||๒|| นีล
อนีล อคัน เอ็ก ธาอี || ยัล นิวรี คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || มัน เด ลีอา แร่ ฮสั คุณ กาอี ||๓|| แยซา กัร๋ บ้าฮัร โซ แตซา || แบส
กุพา แม่ห์ อาโค แกซา || ซากัร ดูกรั นิรภอ แอซา ||๔|| มูเอ โก กโฮ่ มาเร กอน || นิดะเร โก แกซา ดัร กวัน ||
สบัด ปะชาแน ตีเน ป๋ อน ||๕|| เย็น กะเฮอา เต็น แก้ฮนั วคาเนอา || เย็น บูเฉ่อา เต็น แซ่ฮจั ยฺ ปะชาเนอา || เดค บีจาร
เมรา มัน มาเนอา ||๖|| กีรัต ซูรัต มุกตั เอ็ก นาอี || ตะฮี นิรันยัน รเฮอา สมาอี || นิจยฺ กัร๋ เบอาป รเฮอา นิจยฺ ธาอี ||๗||
อุสตัต กแร่ ห์ เกเต มุน ปรี ต ||
ตัน มัน ซูแจ สาจ โซ จีต || นานัก ฮัร ปัจยฺ นีตา นีต ||๘||๒|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๑ || นา มัน มแร นา การัจ โฮย ||
มัน วัส ดูตา ดุระมัต โดย || มัน มาแน คุร เต เอ็ก โฮย ||๑|| นิรคุณ ราม คุแณห์ วัส โฮย || อาป นิวาร บีจาเร โซย ||๑||
รเฮา || มัน ปู่ โล บโฮ่ จิแต วิการ || มัน ปู่ โล ศิร อาแว ป๋ ารฺ || มัน มาแน ฮัร เอกังการ ||๒|| มัน ปู่ โล มายอา กัร๋ ยาย
|| กาม บิรูโถ่ รแฮ่ นา ธาย || ฮัร ปัจยฺ ปราณี รสัน ระสาย ||๓|| แกวัร แฮวัร กันจัน สุ ต นารี || บโฮ่ จินตา เป็ ร จาแล
ห่ารี || ยูแอ เคลัณ กาจี ซารี ||๔|| ซัมโป ซันจี เป๋ ย วิการ || ฮรัค โสก อุเ้ ภ ดัรวาร || ซุค แซ่ห์เย ยัป ริ แด มุราร ||๕||
นะดัร กเร ตา เมล มิลาเอ || คุณ ซังกแร่ ห์ ออกัณ สบัด ยลาเอ || คุรมุข นาม ปะดารัท ปาเอ ||๖|| เบ็น นาแว ซัภ ดูค
นิวาส || มันมุค มูร มายอา จิต วาส || คุรมุข กิอาน ตุ๋ร กะรัม ลิเคอาส ||๗|| มัน จันจัล ต่าวัต พุน ต่าแว || ซาเจ ซูเจ
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แมลฺ นา ป่ าแว || นานัก คุรมุข ฮัร คุณ กาแว ||๘||๓|| กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๑ || ห่อแม กัรเตอา แน่ห์ ซุค โฮย ||
มันมัต จู่ธี สัจจา โซย || สกัล บิกเู ต ป่ าแว โดย || โซ กมาแว ตุ๋ร ลิเคอา โฮย ||๑|| แอซา ญัก เดเคอา ยูอารี || ซัภ
ซุค มาแก นาม บิซารี ||๑|| รเฮา || อดิสทฺ ดิแซ ตา กะเฮอา ยาย || เบ็น เดเค แก้ห์ณา บิรทา ยาย || คุรมุข ดีแซ แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผาย || เซวา สุ รัต เอก เล็ว ลาย ||๒|| ซุค มานํกตั ดุค อากัล โฮย || สกัล วิการี ฮาร โปรย || เอก บินา จู่เธ มุกตั นา
โฮย || กัร กัร กัรตา เดแค โซย ||๓|| ตริ สนา อคัน สบัด บุฉ่าเอ || ดูยา ปะรัม แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || คุรมะตี นาม ริ แด
วซาเอ || ซาจี บาณี ฮัร คุณ กาเอ ||๔|| ตัน แม่ห์ ซาโจ คุรมุข เป๋ า || นาม บินา น่าฮี นิจยฺ เธา || เปรม ปราเอ็ณ ปรี ตมั
เรา || นะดัร กเร ตา บูแฉ่ เนา ||๕|| มายอา โม่ห์ สรับ ยันยาลา || มันมุค กุจีล กุเช็ต บิกราลา || สัตคุร เซเว จูแก
ยันยาลา || อัมฤต นาม สดา ซุค นาลา ||๖|| คุรมุข บูแฉ่ เอก เล็ว ลาเอ || นิจยฺ กัร๋ วาแซ สาจ สมาเอ || ยํามัณ มัรณา
ธาก รฮาเอ || ปูเร คุร เต เอ้ห์ มัต ปาเอ ||๗|| กัทนี กะโท นา อาแว ออรฺ ||
คุร ปุช เดเคอา น่าฮี ดัร โฮรฺ || ดุค ซุค ป่ าแณ ติแซ รยาย || นานัก นีจ กะแฮ เล็ว ลาย ||๘||๔|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ดูยี
มายอา ยกัต จิต วาส || กาม กโรถ อหังการ บินาส ||๑|| ดูยา กอณ กฮ่า นฮี โกอี || ซัภ แม่ห์ เอก นิรันยัน โซอี ||๑||
รเฮา || ดูยี ดุระมัต อาแค โดย || อาแว ยาย มัร ดูยา โฮย ||๒|| ตะรัณ กะกัน แน่ห์ เดโค โดย || นารี ปุรัค สบาอี
โลย ||๓|| เราว์ ซัส เดโค ดีปัก อุเยอาลา || สรับ นิรันตัร ปรี ตมั บาลา ||๔|| กัร กิรปา เมรา จิต ลายอา || สัตคุร โม
โก เอก บุฉ่ายอา ||๕|| เอก นิรันยัน คุรมุข ยาตา || ดูยา มาร สบัด ปะชาตา ||๖|| เอโก หุกมั วัรแต ซัภ โลอี || เอกัส เต
ซัภ โอปัต โฮอี ||๗|| ร่ าห์ โดแว คซัม เอโก ยาณ || คุร แก สบัด หุกมั ปะชาณ ||๘|| สกัล รู ป วรัน มัน ม่าฮี || กโฮ่
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นานัก เอโก ซาล่าฮี ||๙||๕|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || อเถ่อาตัม กะรัม กเร ตา ซาจา || มุกตั เปด เกอา ยาแณ กาจา ||๑||
แอซา โยกี ยุกตั บีจาแร || ปันจฺ มาร สาจ อุร ต่าแร ||๑|| รเฮา || ยิส แก อันตัร สาจ วซาแว || โยก ยุกตั กี กีมตั
ปาแว ||๒|| เราว์ ซัส เอโก กแร่ ห์ อุเดอาแน || กัรณี กีรัต กะรัม สมาแน ||๓|| เอก สบัด เอ็ก ปิ เคอา มาแก || กิอาน
คิอ๋าน ยุกตั สัจ ยาแก ||๔|| แป๋ รัจ รแฮ่ นา บ้าฮัร ยาย || กีมตั กอณ รแฮ่ เล็ว ลาย ||๕|| อาเป เมเล ปะรัม จุกาเอ || คุร
ปัรสาด ปะรัม ปัด ปาเอ ||๖|| คุร กี เซวา สบัด วีจาร || ห่ อแม มาเร กัรณี ซาร ||๗|| ยัป ตัป ซันยัม ปาธ ปุราณ || กโฮ่
นานัก อัปรําปัร มาน ||๘||๖|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || คิมา กะฮี บรัต ซีล ซันโตคัง || โรค นา เบอาแป นา ยัม โดคัง || มุกตั
เป๋ ย ปรัภ รู ป นา เรคัง ||๑|| โยกี โก แกซา ดัร โฮย || รู ค บิรัค กแร่ ห์ บ้าฮัร โซย ||๑|| รเฮา || นิ รภอ โยกี นิรันยัน
ติอ่าแว || อันเด็น ยาแก สัจ เล็ว ลาแว || โซ โยกี เมแร มัน ป่ าแว ||๒|| กาล ยาล บรัมห์ อัคนี ยาเร || ยรา มรัณ กัต
กรับ นิวาเร || อาป ตแร ปิ ตรี นิสตาเร ||๓|| สัตคุร เซเว โซ โยกี โฮย || แป๋ รัจ รแฮ่ โซ นิ รภอ โฮย || แยซา เซแว
แตโซ โฮย ||๔||
นัร เน่ห์เกวัล นิรภอ เนา || อนาแทห์ นาท กเร บัล เยา || ปุนรัป ยนัม น่าฮี คุณ เกา ||๕|| อันตัร บ้าฮัร เอโก ยาแณ ||
คุร แก สับเด อาป ปะชาแณ || ซาแจ สบัด ดัร นีซาแณ ||๖|| สบัด มแร เต็ส นิจยฺ กัร๋ วาซา || อาแว นา ยาแว จูแก
อาซา || คุร แก สบัด กมัล ปัรกาซา ||๗|| โย ดีแซ โซ อาส นิราซา || กาม กโรถ บิค ปูค เปอาซา || นานัก บิรเล
มิแล่ห์ อุดาซา ||๘||๗|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || แอโซ ดาส มิแล ซุค โฮอี || ดุค วิสแร ปาแว สัจ โซอี ||๑|| ดัรซัน เดค ไป๋
มัต ปูรี || อัธสัธ มยัน จัรแน่ห์ ตู่รี ||๑|| รเฮา || เนตรึ ซันโตเค เอก เล็ว ตารา || เย่ห์วา ซูจี ฮัร รัส ซารา ||๒|| สัจ กัรณี
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อัภ อันตัร เซวา || มัน ตริ ปตาเซอา อลัค อเป่ วา ||๓|| แยห์ แยห์ เดโค แต้ห์ แต้ห์ ซาจา || เบ็น บูเฉ่ จักรัต ญัก กาจา
||๔|| คุร ซัมหย่าแว โซ่ฉี่ โฮอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี ||๕|| กัร กิรปา ราโค่ห์ รัควาเล || เบ็น บูเฉ่ ปะซู เป๋ ย
เบตาเล ||๖|| คุร กะเฮอา อวัรฺ นฮี ดูยา || กิส กโฮ่ เดค กะโร อัน ปูญา ||๗|| ซันตฺ เหต ปรัภ ตริ ภวัณ ต่าเร || อาตัม
จีแน โซ ตัต บีจาเร ||๘|| สาจ ริ แด สัจ เปรม นิวาส || ปรัณวัต นานัก ฮัม ตา เก ดาส ||๙||๘|| กอรี แม่ห์ลา ๑ ||
บรัมห์แม กรับ กีอา นฮี ยาเนอา || เบด กี บิปัต ปรี ปั ชตาเนอา || แยห์ ปรัภ ซิ มเร ตะฮี มัน มาเนอา ||๑|| แอซา
กรับ บุรา ซันซาแร || ยิส คุร มิแล เต็ส กรับ นิวาแร ||๑|| รเฮา || บัล รายา มายอา อหังการี || ยกัน กแร บโฮ่ ป๋ ารฺ
อพารี || เบ็น คุร ปูเช ยาย ปัยอารี ||๒|| ฮรี จนั ดฺ ดาน กแร ยัส เลแว || เบ็น คุร อันตฺ นา ปาย อเป่ เเว || อาป ปุหลาย
อาเป มัต เดแว ||๓|| ดุระมัต ฮัรณาคัส ดุราจารี || ปรัภ นาราเอ็ณ กรับ ปั รฮารี || ประห์ลาด อุถ่าเร กิรปา ต่ารี ||๔||
ปู่ โล ราวัณ มุกตั ถฺ อเจต || ลูที ลังกา ศีสฺ สเมต || กรับ เกยอา เบ็น สัตคุร เหต ||๕|| แซ่ฮสั บาห์ มัตถฺ กีท
แม่ห์คาซา || ฮัรณาคัส เล นะโคห์ บิถ่าซา || แดต ซังข่าเร เบ็น ปะกัต อภิอาสา ||๖|| ยราซันถฺ กาลยะมุน ซังข่าเร ||
รักตะบีจยฺ กาลเนม บิดาเร || แดต ซังฆาร ซันตฺ นิสตาเร ||๗|| อาเป สัตคุร สบัด บีจาเร ||
ดูแย ป๋ าย แดต ซังข่าเร || คุรมุข สาจ ปะกัต นิสตาเร ||๘|| บูดา ดุระโยถัน ปัต โคอี || ราม นา ยาเนอา กัรตา โซอี ||
ยัน โก ดูค ปะแจ ดุค โฮอี ||๙|| ยันเมแย คุร สบัด นา ยาเนอา || เก็ว ซุค ปาแว ปะรัม ปุหล่าเนอา || เอ็ก เต็ล ปู่ เล บฮุร
ปัชตาเนอา ||๑o|| กันสฺ เกศ จานํดูร นา โกอี || ราม นา จีเนอา อัปนี ปั ต โคอี || เบ็น ญักดีส นา ราแค โกอี ||๑๑||
เบ็น คุร กรับ นา เมเทอา ยาย || คุรมัต ตะรัม ตี่รัจยฺ ฮัร นาย || นานัก นาม มิแล คุณ กาย ||๑๒||๙|| กอรี แม่ห์ลา ๑ ||
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โจอา จันดัน อังกฺ จราโว || ปาท ปะทัมบัร แป้ ฮัร หะด่าโว || เบ็น ฮัร นาม กฮ่า ซุค ปาโว ||๑|| เกอา แป้ ห์โร เกอา
โอ้ด ดิคาโว || เบ็น ญักดีส กฮ่า ซุค ปาโว ||๑|| รเฮา || กานี กุนดัล กัล โมตีอนั กี มาลา || ลาล นิฮาลี พูล กุลาลา ||
เบ็น ญักดีส กฮ่า ซุค ป่ าลา ||๒|| แนน สโลนี ซุนดัร นารี || โคร ซีการ กแร อัต เปอารี || เบ็น ญักดีส ปะเย เน็ต
คุอารี ||๓|| ดัร กัร๋ แม่ห์ลา เซจยฺ สุ คาลี || แอ้ห์เน็ส พูล บิชาแว มาลี || เบ็น ฮัร นาม โซ เด้ห์ ดุคาลี ||๔|| แฮวัร
แกวัร เนเย วาเย || ลัสกัร เนบ ควาซี ปาเย || เบ็น ญักดีส จู่เธ ดิวาเย ||๕|| เซ็ถ กะฮาโว เร็ถ เซ็ถ บุลาโว || ตาจยฺ
กุแลห์ ศิร ฉะตรู บนาโว || เบ็น ญักดีส กฮ่า สัจ ปาโว ||๖|| คาน มลูก กะฮาโว รายา || อเบ ตะเบ กูเร แฮ ปายา ||
เบ็น คุร สบัด นา เซารัส กายา ||๗|| ห่ อแม มัมตา คุร สบัด วิซารี || คุรมัต ยาเนอา ริ แด มุรารี || ปรัณวัต นานัก สรัณ
ตุมารี ||๘||๑o|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || เซวา เอก นา ยานัส เอาเร || ปัรปันจฺ เบอาถฺ เตอาแก เกาเร || ป๋ าย มิแล สัจ ซาแจ
สัจ เร ||๑|| แอซา ราม ปะกัต ยัน โฮอี || ฮัร คุณ กาย มิแล มัล โต่อี ||๑|| รเฮา || อูนโํ ถ่ กวัล สกัล ซันซาแร ||
ดุระมัต อคัน ยกัต ปัรยาแร || โซ อุบแร คุร สบัด บีจาแร ||๒|| ปิ รังค์ ปะตังค์ กุนจัร อัร มีนา || มิรัก มแร แซ่ห์
อัปนา กีนา || ตริ สนา ราจ ตัต นฮี บีนา ||๓|| กาม จิแต กามัณ ฮิตการี || กโรถ บินาแซ สกัล วิการี || ปั ต มัต โคแวห์
นาม วิซารี ||๔||
ปั ร กัร๋ จีต มันมุค โดลาย || กัล เยวรี ตัน่ แถ่ ลัปทาย || คุรมุข ชูทสั ฮัร คุณ กาย ||๕|| เย็ว ตัน บิถวา ปัร โก เดอี ||
กาม ดาม จิต ปัร วัส เซอี || เบ็น เป็ ร ตริ ปัต นา กับฮูนํ โฮอี ||๖|| ปั ร ปัร โปที ซิมรัต ปาธา || เบด ปุราณ ปแร ซุณ
ทาทา || เบ็น รัส ราเต มัน บโฮ่ นาทา ||๗|| เย็ว จาตริ ก ยัล เปรม เปอาซา || เย็ว มีนา ยัล ม่าเฮ อุลาซา || นานัก ฮัร
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รัส ปี ตริ ปตาซา ||๘||๑๑|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || หัธ กัร มแร นา เลแค ปาแว || เวส กแร บโฮ่ ปะซัม ลกาแว || นาม
บิซาร บฮุร ปัชตาแว ||๑|| ตูนํ มัน ฮัร ญีโอ ตูนํ มัน ซูค || นาม บิซาร ซะแฮ ยัม ดูค ||๑|| รเฮา || โจอา จันดัน อะกัร
กะปูร || มายอา มกัน ปะรัม ปัด ดูรฺ || นาม บิซาเรแอ ซัภ กูโร กูร ||๒|| เนเย วาเย ตะคัต สลาม || อัตถฺกี ตริ สนา
เวอาแป กาม || เบ็น ฮัร ยาเจ ปะกัต นา นาม ||๓|| วาด อหังการ น่าฮี ปรัภ เมลา || มัน เด ปาแวห์ นาม สุ เฮลา || ดูแย
ป๋ าย อเกอาน โดเฮลา ||๔|| เบ็น ดัม เก ซอดา นฮี หาท || เบ็น โบฮิท ซากัร นฮี วาท || เบ็น คุร เซเว ก่าเท กาท ||๕||
เต็ส โก ว่าโฮ ว่าโฮ เย วาท ดิคาแว || เต็ส โก ว่าโฮ ว่าโฮ เย สบัด สุ ณาแว || เต็ส โก ว่าโฮ ว่าโฮ เย เมล มิลาแว ||๖||
ว่าโฮ ว่าโฮ เต็ส โก ยิส กา เอ้ห์ ญีโอ || คุร สับดี มัท อัมฤต ปี โอ || นาม วดาอี ตุตถฺ ป่ าแณ ดีโอ ||๗|| นาม บินา เก็ว
ยีวา มาย || อันเด็น ยปัต รโฮ่ เตรี ซัรณาย || นานัก นาม รัตเต ปั ต ปาย ||๘||๑๒|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ห่อแม กะรัต เป่ คี
นฮี ยาเนอา || คุรมุข ปะกัต วิระเล มัน มาเนอา ||๑|| ฮอ ฮอ กะรัต นฮี สัจ ปาอีแอ || ห่อแม ยาย ปะรัม ปัด ปาอีแอ
||๑|| รเฮา || ห่อแม กัร ราเย บโฮ่ ต่าแว่ห์ || ห่อแม คแปห์ ยนัม มัร อาแว่ห์ ||๒|| ห่อแม นิวแร คุร สบัด วีจาแร ||
จันจัล มัต เตอาแก ปันจฺ ซังข่าแร ||๓|| อันตัร สาจ แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ อาแว่ห์ || รายัน ยาณ ปะรัม กัต ปาแวห์ ||๔|| สัจ กัรณี
คุร ปะรัม จุกาแว || นิรภอ แก กัร๋ ตารี ลาแว ||๕|| ฮอ ฮอ กัร มัรณา เกอา ปาแว || ปูรา คุร เป่ เท โซ จะกัร จุกาแว
||๖|| เยตี แฮ เตตี เก้ห์ น่าฮี || คุรมุข กิอาน เปท คุณ ก้าฮี ||๗||
ห่อแม บันถัน่ บันถฺ ปะหว่าแว || นานัก ราม ปะกัต ซุค ปาแว ||๘||๑๓|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ปรัทเม บรัมห์มา กาแล
กัร๋ อายอา || บรัมห์ กมัล ปัยอาล นา ปายอา || อาเกอา นฮี ลีนี ปะรัม ปุหลายอา ||๑|| โย อุปแย โซ กาล ซังข่าเรอา ||
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ฮัม ฮัร ราเค คุร สบัด บีจาเรอา ||๑|| รเฮา || มายอา โม่เฮ เดวี ซัภ เดวา || กาล นา โชแด เบ็น คุร กี เซวา || โอ้ห์
อบินาซี อลัค อเป่ วา ||๒|| สุ ลตาน คาน บาทซ่าห์ นฮี แร่ ห์นา || นาโม่ห์ ปู่ แล ยัม กา ดุค แซ่ห์นา || แม ตัร๋ นาม เย็ว
ราโค่ห์ แร่ ห์นา ||๓|| จอถะรี ราเย นฮี กิแซ มุกาม || ซ่าห์ มแร่ ห์ ซันแจห์ มายอา ดาม || แม ตัน๋ ดีแย ฮัร อัมฤต นาม
||๔|| รอีอตั แม่ฮรั มุกดัม ซิกดาแร || เน่ห์จลั โกย นา ดิแซ ซันซาแร || อัพเร็ ว กาล กูร ศิร มาแร ||๕|| เน่ห์จลั เอก
สัจจา สัจ โซอี || เย็น กัร ซายี ติแนห์ ซัภ โกอี || โอ้ห์ คุรมุข ยาแป ตานํ ปั ต โฮอี ||๖|| กายี เซค เป๋ ค พะกีรา || วัดเด
กะฮาแวห์ ห่อแม ตัน ปี รา || กาล นา โชแด เบ็น สัตคุร กี ตี่รา ||๗|| กาล ยาล เย่ห์วา อัร แนณี || กานี กาล สุ แณ บิค
แบณี || เบ็น สับแด มูเธ เด็น แรณี ||๘|| ฮิรแด สาจ วัสแซ ฮัร นาย || กาล นา โย่ห์ สะแก คุณ กาย || นานัก คุรมุข
สบัด สมาย ||๙||๑๔|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || โบแล่ห์ สาจ มิเทอา นฮี ราอี || จาแลห์ คุรมุข หุกมั รยาอี || รแฮ่ อตีต สัจเจ
ซัรณาอี ||๑|| สัจ กัร๋ แบแซ กาล นา โย่แฮ || มันมุค โก อาวัต ยาวัต ดุค โม่แฮ ||๑|| รเฮา || อเป็ ว ปี โอ อกัท กัท รฮีแอ
|| นิจยฺ กัร๋ แบส แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ ลฮีแอ || ฮัร รัส มาเต เอ้ห์ ซุค กะฮีแอ ||๒|| คุรมัต จาล เน่ห์จลั นฮี โดแล || คุรมัต สาจ
แซ่ฮจั ยฺ ฮัร โบแล || ปี แว อัมฤต ตัต วิโรแล ||๓|| สัตคุร เดเคอา ดีเคอา ลีนี || มัน ตัน อัรเปโอ อันตัรกัต กีนี || กัต
เม็ต ปาอี อาตัม จีนี ||๔|| โป่ ยัน นาม นิรันยัน ซาร || ปะรัม หันสฺ สัจ โยต อปารฺ || แยห์ เดโค แต้ห์ เอกังการ ||๕||
รแฮ่ นิราลัม เอกา สัจ กัรณี || ปะรัม ปัด ปายอา เซวา คุร จัรณี || มัน เต มัน มาเนอา จูกี อหัง ปะหรํ่าณี ||๖|| เอ็น
เบ็ถ กอณ กอณ นฮี ตาเรอา || ฮัร ยัส ซันตฺ ปะกัต นิสตาเรอา ||
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ปรัภ ปาเอ ฮัม อวัรฺ นา ป่ าเรอา ||๗|| สาจ แม่ฮลั คุร อลัค ลคายอา || เน่ห์จลั แม่ฮลั นฮี ชายอา มายอา || สาจ
ซันโตเค ปะรัม จุกายอา ||๘|| ยิน แก มัน วัสเซอา สัจ โซอี || เต็น กี ซังคัต คุรมุข โฮอี || นานัก สาจ นาม มัล โคอี
||๙||๑๕|| กอรี แม่ห์ลา ๑ || ราม นาม จิต ราแป ยา กา || อุปยําปฺ ดัรซัน กีแย ตา กา ||๑|| ราม นา ยัปโปห์ อปาก
ตุมารา || ยุก ยุก ดาตา ปรัภ ราม ฮมารา ||๑|| รเฮา || คุรมัต ราม ยแป ยัน ปูรา || เต็ต กัท อันฮัต บาเย ตูรา ||๒|| โย
ยัน ราม ปะกัต ฮัร เปอาร || เซ ปรัภ ราเค กิรปา ต๋ าร ||๓|| ยิน แก ฮิรแด ฮัร ฮัร โซอี || เต็น กา ดะรัส ปะรัส ซุค โฮอี
||๔|| สรับ ยีอา แม่ห์ เอโก รแว || มันมุค อหังการี เพ็ร ยูนี ปะแว ||๕|| โซ บูแฉ่ โย สัตคุร ปาเอ || ห่อแม มาเร คุร
สับเด ปาเอ ||๖|| อรัถ อุรัตถฺ กี ซัน่ ถฺ เก็ว ยาแน || คุรมุข ซัน่ ถฺ มิแล มัน มาแน ||๗|| ฮัม ปาปี นิรคุณ โก คุณ กรี แอ ||
ปรัภ โฮย ดัยอาล นานัก ยัน ตรี แอ ||๘||๑๖|| โซแล่ห์ อัสทฺ ปดีอา กุอาเรรี กอรี กีอา ||
กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เย็ว กาอี โก โกยลี ราแค่ห์ กัร ซารา || แอ้ห์เน็ส ปาแล่ห์ ราค เล่ห์ อาตัม ซุค ต่ารา ||๑|| เอ็ต อุต ราโค่ห์ ดีน ดัยอาลา ||
ตอ ซัรณากัต นะดัร นิฮาลา ||๑|| รเฮา || แยห์ เดโค แต้ห์ เราว์ รเฮ่ รัค ราคัณฮารา || ตูน ํ ดาตา ปุกตา ตูนแํ ฮ ตูน ํ
ปราณ อถ่ารา ||๒|| กิรัต ปัยอา *อัตถฺ อูรฺถี่ เบ็น กิอาน บีจารา || เบ็น อุปมา ญักดีส กี บินแซ นา อันเถ่อารา ||๓|| ญัก
บินซัต ฮัม เดเคอา โล่เบ อหังการา || คุร เซวา ปรัภ ปายอา สัจ มุกตั ดุอารา ||๔|| นิจยฺ กัร๋ แม่ฮลั อปารฺ โก อัปรําปั ร
โซอี || เบ็น สับแด เท็ร โก นฮี บูแฉ่ ซุค โฮอี ||๕|| เกอา แล อายอา เล ยาย เกอา พาแซ่ห์ ยัม ยาลา || โดลฺ บะถ่า กัส
เยวรี อากาซ ปะตาลา ||๖|| คุรมัต นาม นา วีสแร แซ่ห์เย ปั ต ปาอีแอ || อันตัร สบัด นิถาน แฮ เม็ล อาป กวาอีแอ
||๗|| นะดัร กเร ปรัภ อาปณี คุณ อังกฺ สมาแว || นานัก เมล นา จูไก ล่าฮา สัจ ปาแว ||๘||๑||๑๗||
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กอรี แม่ห์ลา ๑ || คุร ปัรซาดี บูจฉฺ เล ตอ โฮย นิเบรา || กัร๋ กัร๋ นาม นิรันยฺนา โซ ธากุร เมรา ||๑|| เบ็น คุร สบัด นา
ชูทีแอ เดโคห์ วีจารา || เย ลัค กะรัม กมาวฮี เบ็น คุร อันเถ่อารา ||๑|| รเฮา || อันเถ่ อักลี บ้าห์เร เกอา เต็น เซ็ว
กะฮีแอ || เบ็น คุร ปั นทฺ นา ซู่ใฉ่ กิต เบ็ถ นิรบะฮีแอ ||๒|| โคเท โก คะรา กะแฮ คเร ซาร นา ยาแณ || อันเถ่ กา เนา
ปารฺ คู กะลี กาล วิดาแณ ||๓|| ซูเต โก ยากัต กะแฮ ยากัต โก ซูตา || ยีวตั โก มูอา กะแฮ มูเอ นฮี โรตา ||๔|| อวัต โก
ยาตา กะแฮ ยาเต โก อายอา || ปัร กี โก อัปนี กะแฮ อัปโน นฮี ป่ ายอา ||๕|| มีเธ โก กอรา กะแฮ กรู เอ โก มีธา ||
ราเต กี นินดา กแร่ ห์ แอซา กัล แม่ห์ ดีธา ||๖|| เจรี กี เซวา กแร่ ห์ ธากุร นฮี ดีแซ || โปคัร นีร วิโรลีแอ มาคัน นฮี
รี แซ ||๗|| เอ็ส ปัด โย อัรทาย เลย์ โซ คุรู ฮมารา || นานัก จีแน อาป โก โซ อปัร อปารา ||๘|| ซัภ อาเป อาป
วัรตะดา อาเป ปัรหม่ายอา || คุร กิรปา เต บูฉี่แอ ซัภ บรัมห์ สมายอา ||๙||๒||๑๘||
ราก กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน กา ซูตกั ดูยา เป๋ า || ปั่รเม ปู่ เล อาโว เยา ||๑|| มันมุค ซูตกั กะแบห์ นา ยาย || ยิจรั สบัด นา ปี่ แย ฮัร แก นาย ||๑||
รเฮา || ซัภโภ ซูตกั เยตา โม่ห์ อาการฺ || มัร มัร ยําแม วาโร วาร ||๒|| ซูตกั อคัน ปอแณ ปาณี ม่าเฮ || ซูตกั โป่ ยัน
เยตา กิช ค่าเฮ ||๓|| ซูตกั กะรัม นา ปูญา โฮย || นาม รัตเต มัน นิรมัล โฮย ||๔|| สัตคุร เซเวแอ ซูตกั ยาย || มแร นา
ยันแม กาล นา คาย ||๕|| ซาสตึ ซิ มรัต โซ่ถ เดโคห์ โกย || เว็ณ นาแว โก มุกตั นา โฮย ||๖|| ยุก จาเร นาม อุตมั สบัด
บีจาร || กัล แม่ห์ คุรมุข อุตรัส ปารฺ ||๗|| ซาจา มแร นา อาแว ยาย || นานัก คุรมุข รแฮ่ สมาย ||๘||๑|| กอรี แม่ห์ลา
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๓ || คุรมุข เซวา ปราน อถ่ารา || ฮัร ญีโอ ราโค่ห์ ฮิรแด อุร ต่ารา || คุรมุข โซ่ ภา สาจ ดุอารา ||๑|| ปันดิต ฮัร ปัร
ตะโยห์ วิการา || คุรมุข ป่ อยัล อุตโรห์ ปารา ||๑|| รเฮา ||
คุรมุข วิโจห์ ห่อแม ยาย || คุรมุข แมลฺ นา ลาแก อาย || คุรมุข นาม วัสแซ มัน อาย ||๒|| คุรมุข กะรัม ตะรัม สัจ
โฮอี || คุรมุข อหังการฺ ยลาเอ โดอี || คุรมุข นาม รัตเต ซุค โฮอี ||๓|| อาปณา มัน ปั รโบโถ่ห์ บูโฉ่ ห์ โซอี || โลก
ซัมหย่าโวห์ สุ เณ นา โกอี || คุรมุข ซัมโฉ่ ห์ สดา ซุค โฮอี ||๔|| มันมุค ดัมพฺ บฮุต จตุราอี || โย กิช กมาแว โซ ทาย
นา ปาอี || อาแว ยาแว ธอรฺ นา กาอี ||๕|| มันมุค กะรัม กเร บฮุต อภิมานา || บัก เย็ว ลาย บแฮ เน็ต ติอาน่า || ยัม
ปักเรอา ตับ ฮี ปัชตานา ||๖|| เบ็น สัตคุร เซเว มุกตั นา โฮอี || คุร ปั รซาดี มิแล ฮัร โซอี || คุร ดาตา ยุก จาเร โฮอี
||๗|| คุรมุข ยาต ปัต นาเม วเดอาอี || ซาเอ็ร กี ปุตรี บิดาร กวาอี || นานัก เบ็น นาแว จู่ธี จตุราอี ||๘||๒|| กอรี ม: ๓ ||
เอ็ส ยุก กา ตะรัม ปโร่ ห์ ตุม ป่ าอี || ปูแร คุร ซัภ โซ่ฉี่ ปาอี || แอแท อะแก ฮัร นาม สคาอี ||๑|| ราม ปโร่ ห์ มัน
กแร่ ห์ บีจาร || คุร ปัรซาดี แมลฺ อุตาร ||๑|| รเฮา || วาด วิโรถ นา ปายอา ยาย || มัน ตัน พีกา ดูแย ป๋ าย || คุร แก สบัด
สัจ เล็ว ลาย ||๒|| ห่อแม แมลา เอ้ห์ ซันซารา || เน็ต ตีรัท นาแว นา ยาย อหังการา || เบ็น คุร เป่ เท ยัม กเร คุอารา
||๓|| โซ ยัน ซาจา เย ห่อแม มาแร || คุร แก สบัด ปั นจฺ ซังข่าแร || อาป ตแร สักเล กุล ตาแร ||๔|| มายอา โม่ห์ นัท
บายี ปาอี || มันมุค อั้นถฺ รเฮ่ ลัปทาอี || คุรมุข อะลิปตฺ รเฮ่ เล็ว ลาอี ||๕|| บฮุเต เป๋ ค กแร เปคถ่ารี || อันตัร ติสนา
พิแร อหังการี || อาป นา จีแน บายี ห่ารี ||๖|| กาปั ร แป้ ฮัร กเร จตุราอี || มายอา โม่ห์ อัต ปะรัม ปุหล่าอี || เบ็น คุร
เซเว บฮุต ดุค ปาอี ||๗|| นาม รัตเต สดา แบรากี || กแร่ ฮี อันตัร สาจ เล็ว ลากี || นานัก สัตคุร เซแว่ห์ เซ วัดป่ ากี
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||๘||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || บรัมห์มา มูล เวด อภิอาสา || เต็ส เต อุปเย เดว โม่ห์ เปอาซา || ตแร คุณ ปั่ รเม น่าฮี นิจยฺ
กัร๋ วาซา ||๑|| ฮัม ฮัร ราเค สัตคุรู มิลายอา || อันเด็น ปะกัต ฮัร นาม ดริ รายอา ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ บาณี บรัมห์
ยันยาลา || ปัร วาด วคาแณ่ห์ ศิร มาเร ยัมกาลา ||
ตัต นา จีแนห์ บันแน่ห์ ปันดฺ ปราลา ||๒|| มันมุค อเกอาน กุมารัก ปาเอ || ฮัร นาม บิซาเรอา บโฮ่ กะรัม ดริ ราเอ ||
เป่ าว์ยลั ดูเบ ดูแย ป่ าเอ ||๓|| มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ ปั นดิต กะห่าแว || บิเคอา ราตา บฮุต ดุค ปาแว || ยัม กา กัล เยวรา
เน็ต กาล ซันตาแว ||๔|| คุรมุข ยัมกาล เนร นา อาแว || ห่ อแม ดูยา สบัด ยลาแว || นาเม ราเต ฮัร คุณ กาแว ||๕||
มายอา ดาซี ปักตา กี การ กมาแว || จัรณี ลาแก ตา แม่ฮลั ปาแว || สัด ฮี นิ รมัล แซ่ฮจั ยฺ สมาแว ||๖|| ฮัร กะทา
สุ แณห์ เซ ตัน่ วันตฺ ดิแซห์ ยุก ม่าฮี || เต็น โก ซัภ นิแว่ห์ อันเด็น ปูญ กราฮี || แซ่ห์เย คุณ รแว่ห์ ซาเจ มัน ม่าฮี ||๗||
ปูแร สัตคุร สบัด สุ ณายอา || ตแร คุณ เมเท จอแท จิต ลายอา || นานัก ห่อแม มาร บรัมห์ มิลายอา ||๘||๔|| กอรี
แม่ห์ลา ๓ || บรัมห์มา เวด ปแร วาด วคาแณ || อันตัร ตามัส อาป นา ปะชาแณ || ตา ปรัภ ปาเอ คุร สบัด วคาแณ
||๑|| คุร เซวา กะโร เพ็ร กาล นา คาย || มันมุค คาเถ่ ดูแย ป๋ าย ||๑|| รเฮา || คุรมุข ปราณี อัปราถี่ ซี่ เถ่ || คุร แก
สบัด อันตัร แซ่ฮจั ยฺ รี เถ่ || เมรา ปรัภ ปายอา คุร แก สบัด ซี่ เถ่ ||๒|| สัตคุร เมเล ปรัภ อาป มิลาเอ || เมเร ปรัภ
ซาเจ แก มัน ป่ าเอ || ฮัร คุณ กาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๓|| เบ็น คุร ซาเจ ปะรัม ปุหล่าเอ || มันมุค อันเถ่ สดา บิค คาเอ
|| ยัม ดันดฺ ซะแฮ สดา ดุค ปาเอ ||๔|| ยมูอา นา โย่แฮ ฮัร กี ซัรณาอี || ห่อแม มาร สัจ เล็ว ลาอี || สดา รแฮ่ ฮัร นาม
เล็ว ลาอี ||๕|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ ยัน นิรมัล ปวิตตา || มัน เซ็ว มัน มิลาย ซัภ ญัก ยีตา || เอ็น เบ็ถ กุซลั เตแร เมเร มีตา
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||๖|| สัตคุรู เซเว โซ พัล ปาเอ || ฮิรแด นาม วิโจห์ อาป กวาเอ || อันฮัด บาณี สบัด วยาเอ ||๗|| สัตคุร เต กวัน กวัน
นา ซี่โถ่ เมเร ป่ าอี || ปักตี ซี่เถ่ ดัร โซ่ภา ปาอี || นานัก ราม นาม วเดอาอี ||๘||๕|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || ตแร คุณ
วคาแณ ปะรัม นา ยาย || บันถัน่ นา ตูแท่ห์ มุกตั นา ปาย || มุกตั ดาตา สัตคุร ยุก ม่าเฮ ||๑|| คุรมุข ปราณี ปะรัม
กวาย || แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย ฮัร เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ กาแล กี ศิร การา ||
นาม นา เจแตห์ อุปาวัณฮารา || มัร ยําแมห์ เพ็ร วาโร วารา ||๒|| อันเถ่ คุรู เต ปะรัม นา ยาอี || มูล โฉด ลาเก ดูแย
ป่ าอี || บิค กา มาตา บิค ม่าเฮ สมาอี ||๓|| มายอา กัร มูล ยันตรึ ปัรหม่าแอ || ฮัร ญีโอ วิสเรอา ดูแย ป่ าเอ || ยิส
นะดัร กเร โซ ปะรัม กัต ปาเอ ||๔|| อันตัร สาจ บ้าฮัร สาจ วัรตาเอ || สาจ นา ฉะแป เย โก รัคแค ฉะปาเอ || กิอานี
บูแฉ่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๕|| คุรมุข สาจ รเฮอา เล็ว ลาเอ || ห่อแม มายอา สบัด ยลาเอ || เมรา ปรัภ ซาจา เมล มิลาเอ
||๖|| สัตคุร ดาตา สบัด สุ ณาเอ || ต่าวัต ราแค ธาก รฮาเอ || ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ ปาเอ ||๗|| อาเป กัรตา สริ สทฺ ศิรัจยฺ
เย็น โกอี || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกอี || นานัก คุรมุข บูแฉ่ โกอี ||๘||๖|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || นาม อโมลัก คุรมุข
ปาแว || นาโม เซเว นาม แซ่ฮจั ยฺ สมาแว || อัมฤต นาม รัสนา เน็ต กาแว || ยิส โน กริ ปา กเร โซ ฮัร รัส ปาแว ||๑||
อันเด็น ฮิรแด ยัปโป ญักดีซา || คุรมุข ปาโว ปะรัม ปัด ซูคา ||๑|| รเฮา || ฮิรแด ซูค เป่ ยอา ปั รกาซ || คุรมุข กาแว่ห์
สัจ คุณตาซ || ดาซัน ดาส เน็ต โฮแว่ห์ ดาส || กแร่ ห์ กุทาํ บฺ แม่ห์ สดา อุดาส ||๒|| ยีวนั มุกตั คุรมุข โก โฮอี ||
ปะรัม ปะดารัท ปาแว โซอี || ตแร คุณ เมเท นิรมัล โฮอี || แซ่ห์เย สาจ มิแล ปรัภ โซอี ||๓|| โม่ห์ กุทาํ บฺ เซ็ว ปรี ต
นา โฮย || ยา ฮิรแด วัสเซอา สัจ โซย || คุรมุข มัน เบเถ่อา อัสเท็ร โฮย || หุ กมั ปะชาแณ บูแฉ่ สัจ โซย ||๔|| ตูนํ
235

กัรตา แม อวัรฺ นา โกย || ตุจฉฺ เซวี ตุจฉฺ เต ปัต โฮย || กิรปา กแร่ ห์ กาวา ปรัภ โซย || นาม รตัน ซัภ ญัก แม่ห์ โลย
||๕|| คุรมุข บาณี มีธี ลากี || อันตัร บิกแซ อันเด็น เล็ว ลากี || แซ่ ห์เย สัจ มิเลอา ปั รซาดี || สัตคุร ปายอา ปูแร
วัดป่ ากี ||๖|| ห่อแม มัมตา ดุระมัต ดุค นาซ || ยับ ฮิรแด ราม นาม คุณตาซ || คุรมุข บุตถฺ ปรักที ปรัภ ยาส || ยับ
ฮิรแด รเวอา จรัณ นิวาส ||๗|| ยิส นาม เดย์ โซอี ยัน ปาเอ || คุรมุข เมเล อาป กวาเอ || ฮิรแด ซาจา นาม วซาเอ ||
นานัก แซ่ห์เย สาจ สมาเอ ||๘||๗|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || มัน ฮี มัน สวาเรอา
แป๋ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
สบัด มัน รังเกอา เล็ว ลาย || นิจยฺ กัร๋ วัสเซอา ปรัภ กี รยาย ||๑|| สัตคุร เซเวแอ ยาย อภิมาน || โควิด ปาอีแอ คุณี
นิถาน ||๑|| รเฮา || มัน แบรากี ยา สบัด ป๋ อ คาย || เมรา ปรัภ นิรมะลา ซัภ แต รเฮอา สมาย || คุร กิรปา เต มิแล
มิลาย ||๒|| ฮัร ดาซัน โก ดาส ซุค ปาเอ || เมรา ฮัร ปรัภ เอ็น เบ็ถ ปายอา ยาเอ || ฮัร กิรปา เต ราม คุณ กาเอ ||๓||
ตริ ก บโฮ่ ยีวณั เย็ต ฮัร นาม นา ลแก เปอาร || ตริ ก เซจยฺ สุ คาลี กามัณ โม่ห์ กุบาร || เต็น สพัล ยนัม ยิน นาม
อถารฺ ||๔|| ตริ ก ตริ ก กแร่ ห์ กุทาํ บฺ เย็ต ฮัร ปรี ต นา โฮย || โซอี ฮมารา มีต โย ฮัร คุณ กาแว โซย || ฮัร นาม บินา แม
อวัรฺ นา โกย ||๕|| สัตคุร เต ฮัม กัต ปั ต ปาอี || ฮัร นาม ติอ๋ายอา ดูค สกัล มิทาอี || สดา อนันดฺ ฮัร นาม เล็ว ลาอี ||๖||
คุร มิเลแอ ฮัม โก สะรี ร ซุถ ไป๋ || ห่อแม ตริ สนา ซัภ อคัน บุใฉ่ || บินเซ กโรถ คิมา แก้ห์ ลอี ||๗|| ฮัร อาเป กริ ปา
กเร นาม เดแว || คุรมุข รตัน โก วิระลา เลแว || นานัก คุณ กาแว ฮัร อลัค อเป่ เเว ||๘||๘||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก กอรี แบรากัณ แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เต โย โม่ห์ เพเร เต เวมุค บุเร ดิซนั ||
อันเด็น บเถ่ มารี อนั เพ็ร เวลา นา ละฮัน ||๑|| ฮัร ฮัร ราโค่ห์ กริ ปา ต๋ าร || สัตซังคัต เมลาย ปรัภ ฮัร ฮิรแด ฮัร คุณ
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ซาร ||๑|| รเฮา || เซ ปะกัต ฮัร ป่ าวเด โย คุรมุข ป๋ าย จลัน || อาป โฉด เซวา กะรัน ยีวตั โมย ระฮัน ||๒|| ยิส ดา เป็ นดฺ
ปราณ แฮ เต็ส กี ศิร การ || โอ้ห์ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ ฮัร รคีแอ ฮิรแด ต๋ าร ||๓|| นาม มิเลแอ ปั ต ปาอีแอ นาม
มันเนแอ ซุค โฮย || สัตคุร เต นาม ปาอีแอ กะรัม มิแล ปรัภ โซย ||๔|| สัตคุร เต โย โม่ห์ เพเร โอย ปะหรํ่าเด นา
ทิกนั || ตะรัต อัสมาน นา จัล่ ไล เว็จ วิสทา เปย ปะจัน ||๕|| เอ้ห์ ญัก ปะรัม ปุหลายอา โม่ห์ ธักกอลี ปาย || ยินา
สัตคุร เป่ เทอา เต็น เนร นา ปิ แท มาย ||๖|| สัตคุร เซวัน โซ โซ่ห์เณ ห่อแม แมลฺ กวาย ||
สบัด รัตเต เซ นิรมะเล จแลห์ สัตคุร ป๋ าย ||๗|| ฮัร ปรัภ ดาตา เอก ตูนํ ตูนํ อาเป บคัส มิลาย || ยัน นานัก ซัรณากตี
เย็ว ป่ าแว ติแว ฉะดาย ||๘||๑||๙||
ราก กอรี ปูรบี แม่ห์ลา ๔ กัรฮะเล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัรฮะเล มัน ปัรเดซีอา เก็ว มิลีแอ ฮัร มาย || คุร ปาก ปูแร ปายอา กัล มิเลอา เปอารา อาย ||๑|| มัน กัรฮะลา สัตคุร
ปุรัค ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || มัน กัรฮะลา วีจารี อา ฮัร ราม นาม ติอ๋าย || ยิแท เลคา มังกีแอ ฮัร อาเป เลย ฉะดาย ||๒|| มัน
กัรฮะลา อัต นิรมะลา มัล ลากี ห่อแม อาย || ปั รตัค เป็ ร กัร๋ นาล เปอารา วิชุร โจทา คาย ||๓|| มัน กัรฮะลา เมเร
ปรี ตมา ฮัร ริ แด ป๋ าลฺ ปาหลาย || อุปาย กิแต นา ลัภอี คุร ฮิรแด ฮัร เดคาย ||๔|| มัน กัรฮะลา เมเร ปรี ตมา เด็น แรณ
ฮัร เล็ว ลาย || กัร๋ ยาย ปาแวห์ รังค์ แม่ห์ลี คุร เมเล ฮัร เมลาย ||๕|| มัน กัรฮะลา ตูน ํ มีต เมรา ปาคันดฺ โลภ ตะยาย ||
ปาคันดฺ โล่บี มารี แอ ยัม ดันดฺ เดย์ สยาย ||๖|| มัน กัรฮะลา เมเร ปราน ตูนํ แมลฺ ปาคันดฺ ปะรัม กวาเอ || ฮัร อัมฤต
ซัร คุร ปูเรอา เม็ล ซังคตี มัล แล่ห์ ยาย ||๗|| มัน กัรฮะลา เมเร เปอาเรอา เอ็ก คุร กี ซิกข์ สุ ณาย || เอ้ห์ โม่ห์ มายอา
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ปัสเรอา อันตฺ ซาท นา โกอี ยาย ||๘|| มัน กัรฮะลา เมเร ซายฺนา ฮัร ครัจ ลีอา ปั ต ปาย || ฮัร ดัรก้าห์ แปนายอา ฮัร
อาป เลยอา กัล ลาย ||๙|| มัน กัรฮะลา คุร มันเนอา คุรมุข การ กมาย || คุร อาแก กัร โยดฺ รี ยัน นานัก ฮัร เมลาย
||๑o||๑|| กอรี แม่ห์ลา ๔ || มัน กัรฮะลา วีจารี อา วีจาร เดค สะมาล || บัน เพ็ร ทักเก บัน วาซี อา เป็ ร คุรมัต ริ แด
นิฮาล ||๑|| มัน กัรฮะลา คุร โควินดฺ สะมาล ||๑|| รเฮา || มัน กัรฮะลา วีจารี อา มันมุค พาเทอา มฮ่า ยาล || คุรมุข
ปราณี มุกตั แฮ ฮัร ฮัร นาม สะมาล ||๒|| มัน กัรฮะลา เมเร เปอาเรอา สัตซังคัต สัตคุร ป๋ าลฺ || สัตซังคัต ลัก ฮัร
ติอ๋าอีแอ ฮัร ฮัร จัลแล เตแร นาล ||๓|| มัน กัรฮะลา วัดป่ ากีอา ฮัร เอก นะดัร นิฮาล ||
อาป ฉะดาเอ ฉุทีแอ สัตคุร จรัณ สะมาล ||๔|| มัน กัรฮะลา เมเร เปอาเรอา เว็จ เด้ฮี โยต สะมาล || คุร นอ เน็ถ นาม
วิคาเลอา ฮัร ดาต กรี ดัยอาล ||๕|| มัน กัรฮะลา ตูน ํ จันจฺลา จตุราอี ฉัด วิกราล || ฮัร ฮัร นาม สะมาล ตูน ํ ฮัร มุกตั
กเร อันตฺ กาล ||๖|| มัน กัรฮะลา วัดป่ ากีอา ตูนํ กิอาน รตัน สะมาล || คุร กิอาน คะรัก หัท ต่าเรอา ยัม มาระอ์รา
ยัมกาล ||๗|| อันตัร นิถาน มัน กัรฮะเล ปะหรํา ปะแว่ห์ บ้าฮัร ป๋ าลฺ || คุร ปุรัค ปูรา เป่ เทอา ฮัร สะยัณ ลัตถฺรา นาล
||๘|| รังค์ รัตเร มัน กัรฮะเล ฮัร รังค์ สดา สะมาล || ฮัร รังค์ กะเด นา อุตแร คุร เซวา สบัด สะมาล ||๙|| ฮัม ปังคี มัน
กัรฮะเล ฮัร ตัรวัร ปุรัค อกาล || วัดป่ ากี คุรมุข ปายอา ยัน นานัก นาม สะมาล ||๑o||๒||
ราก กอรี กุอาเรรี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
ยับ เอ้ห์ มัน แม่ห์ กะรัต กุมานา || ตับ เอ้ห์ บาวัร พิรัต เบกานา || ยับ เอ้ห์ ฮูอา สกัล กี รี นา || ตา เต รมัยอา กัท กัท
จีนา ||๑|| แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลา พัล มัสกีนี || สัตคุร อัปแน โม่ห์ ดาน ดีนี ||๑|| รเฮา || ยับ กิส โก เอ้ห์ ยานัส มันดา || ตับ
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สักเล เอ็ส เมแล่ห์ พันดา || เมรฺ เตรฺ ยับ อิแนห์ จุกาอี || ตา เต เอ็ส ซังค์ นฮี แบราอี ||๒|| ยับ เอ็น อัปนี อัปนี ต่ารี ||
ตับ เอ็ส โก แฮ มุสกัล ป่ ารี || ยับ เอ็น กัรแณฮาร ปะชาตา || ตับ เอ็ส โน น่าฮี กิช ตาตา ||๓|| ยับ เอ็น อัปโน บาเถ่โอ
โม่ฮา || อาแว ยาย สดา ยัม โย่ฮา || ยับ เอ็ส เต ซัภ บินเซ ปั่ รมา || เปด น่าฮี แฮ ปารบรัมห์มา ||๔|| ยับ เอ็น กิช กัร
มาเน เป่ ดา || ตับ เต ดูค ดันดฺ อัร เคดา || ยับ เอ็น เอโก เอกี บูเฉ่ อา || ตับ เต เอ็ส โน ซัภ กิช ซู่เฉ่ อา ||๕|| ยับ เอ้ห์
ต่าแว มายอา อัรที || แน่ห์ ตริ ปตาแว แน่ห์ เต็ส ลาที || ยับ เอ็ส เต เอ้ห์ โฮยโอ ยอลา || ปี แช ลาก จลี อุธ กอลา ||๖||
กัร กิรปา โย สัตคุร มิเลโอ || มัน มันดัร แม่ห์ ดีปัก ยเลโอ || ยีต ฮาร กี โซ่ฉี่ กรี || ตอ เอ็ส กัร๋ กี กีมตั ปะรี ||๗||
กะรัน กราวัน ซัภ กิช เอแก || อาเป บุตถฺ บีจาร บิเบแก || ดูรฺ นา เนแร ซัภ แก ซังกา || สัจ ซาล่าฮัณ นานัก ฮัร
รังกา ||๘||๑|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || คุร เซวา เต นาเม ลากา || เต็ส โก มิเลอา ยิส มัสตัก ป่ ากา || เต็ส แก ฮิรแด รเวอา
โซย || มัน ตัน ซีตลั เน่ห์จลั โฮย ||๑|| แอซา กีรตัน กัร มัน เมเร || อีฮา อูฮา โย กาม เตแร ||๑|| รเฮา || ยาส ยปัต
ป๋ อ อัปดา ยาย || ต่าวัต มนูอา อาแว ธาย || ยาส ยปั ต เพ็ร ดูค นา ลาแก || ยาส ยปั ต เอ้ห์ ห่อแม ป่ าแก ||๒|| ยาส
ยปัต วัส อาแว่ห์ ปั นจา || ยาส ยปัต ริ แด อัมฤต ซันจา || ยาส ยปั ต เอ้ห์ ตริ สนา บุแฉ่ || ยาส ยปั ต ฮัร ดัรก้าห์ ซิ แฉ่
||๓|| ยาส ยปัต โกท มิแท่ห์ อัปราถ || ยาส ยปัต ฮัร โฮแว่ห์ ซ่าถ || ยาส ยปั ต มัน ซี ตลั โฮแว || ยาส ยปั ต มัล สักลี
โคแว ||๔|| ยาส ยปั ต รตัน ฮัร มิแล || บฮุร นา โชแด ฮัร ซังค์ หิแล || ยาส ยปัต กอี แบกุนธฺ วาส || ยาส ยปัต ซุค
แซ่ฮจั ยฺ นิวาส ||๕|| ยาส ยปัต เอ้ห์ อคัน นา โปฮัต || ยาส ยปั ต เอ้ห์ กาล นา โย่ฮตั || ยาส ยปั ต เตรา นิรมัล มาทา ||
ยาส ยปัต สักลา ดุค ลาทา ||๖|| ยาส ยปัต มุสกัล กะชู นา บแน || ยาส ยปัต ซุณ อันฮัต ตุแน || ยาส ยปัต เอ้ห์
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นิรมัล โซย || ยาส ยปัต กมัล ซี่ถ่า โฮย ||๗|| คุร ซุภ ดริ สทฺ ซัภ อูปัร กรี || ยิส แก ฮิรแด มันตรึ เด ฮรี || อคันดฺ
กีรตัน เต็น โป่ ยัน จูรา || กโฮ่ นานัก ยิส สัตคุร ปูรา ||๘||๒|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || คุร กา สบัด ริ ด อันตัร ต่าแร || ปันจฺ
ยนา เซ็ว ซังค์ นิวาแร || ดัส อินดรี กัร ราแค วาส || ตา แก อาตแม โฮย ปั รกาซ ||๑|| แอซี ดริ รึตา ตา แก โฮย || ยา
โก ดัยอา เมยอา ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || ซายัน ดุสทฺ ยา แก เอก สมาแน || เยตา โบลัณ เตตา กิอาแน || เยตา ซุนณา
เตตา นาม || เยตา เปคัน เตตา คิอ๋าน ||๒|| แซ่ห์เย ยากัณ แซ่ห์เย โซย || แซ่ ห์เย โห่ตา ยาย โซ โฮย || แซ่ฮจั ยฺ
แบราก แซ่ห์เย ฮี หัสนา || แซ่ห์เย จูป แซ่ห์เย ฮี ยัปนา ||๓|| แซ่ห์เย โป่ ยัน แซ่ห์เย เป๋ า || แซ่ ห์เย มิเทโอ สกัล
ดุเรา || แซ่ห์เย โฮอา ซาถู่ ซังค์ || แซ่ฮจั ยฺ มิเลโอ ปารบรัมห์ นิซงั ค์ ||๔|| แซ่ห์เย กแร่ ห์ แม่ห์ แซ่ฮจั ยฺ อุดาซี ||
แซ่ห์เย ดุบิถา ตัน กี นาซี || ยา แก แซ่ ฮจั ยฺ มัน เป่ ยอา อนันดฺ || ตา โก เป่ เทอา ปั รมานันดฺ ||๕|| แซ่ห์เย อัมฤต ปี โอ
นาม || แซ่ห์เย กีโน ญีอ์ โก ดาน || แซ่ฮจั ยฺ กะทา แม่ห์ อาตัม รัสเซอา || ตา แก ซังค์ อบินาซี วัสเซอา ||๖|| แซ่ห์เย
อาซัณ อัสเท็ร ป่ ายอา || แซ่ห์เย อันฮัต สบัด วยายอา || แซ่ห์เย รุ ณ จุ่ณการ โซฮายอา || ตา แก กัร๋ ปารบรัมห์
สมายอา ||๗|| แซ่ห์เย ยา โก ปะเรโอ กัรมา || แซ่ห์เย คุร เป่ เทโอ สัจ ตัร่ มา || ยา แก แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา โซ ยาแณ ||
นานัก ดาส ตา แก กุรบาแณ ||๘||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ปรัทเม กรัภ วาส เต ทะเรอา || ปุตรึ กลัตรึ กุทาํ บฺ ซังค์ ยุเรอา
|| โป่ ยัน อเน็ก ประการ บโฮ่ กัปเร || ซัรปั ร กาวัน กแร่ ห์เก บัปเร ||๑|| กวัน อัสทาน โย กับโบห์ นา ทะแร || กวัน
สบัด เย็ต ดุระมัต ฮแร ||๑|| รเฮา || อิมดรึ ปุรี แม่ห์ ซัรปั ร มัรณา || บรัมห์ ปุรี เน่ห์จลั นฮี แร่ ห์ณา || เศ็ว ปุรี กา
โฮยกา กาลา || ตแร คุณ มายอา บินสั เบตาลา ||๒|| เก็ร ตัร ตะรัณ กะกัน อัร ตาเร || เราว์ ซัส ปวัณ ปาวัก นีราเร ||
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ดินสั แรณ บะรัต อัร เป่ ดา || ซาสตึ ซิ มรัต บินแซ่เก เบดา ||๓|| ตีรัท เดว เดหุ รา โปที || มาลา ติลกั โซจ ปาก โห่ตี ||
โต่ตี ดันดอต ปัรซาดัน โป่ กา || กะวัน กแรโก สักโล โลกา ||๔|| ยาต วรัน ตุรัก อัร ฮินดู || ปัส ปั งคี อเน็ก โยน ยินดู
|| สกัล ปาซารฺ ดีแซ ปาซารา || บินสั ยายโก สกัล อาการา ||๕|| แซ่ฮจั ยฺ ซิพตั ปะกัต ตัต กิอานา || สดา อนันดฺ
เน่ห์จลั สัจ ทานา || ตะฮ่า ซังคัต ซ่าถ คุณ รัสแซ || อันป๋ อ นะกัร ตะฮ่า สัด วัสแซ ||๖|| แต้ห์ ป๋ อ ปั่ รมา โศก นา
จินตา || อาวัณ ยาวัณ มิรัต นา โห่ตา || แต้ห์ สดา อนันดฺ อันฮัต อาคาเร || ปะกัต วแซ่ห์ กีรตัน อาถ่าเร ||๗||
ปารบรัมห์ กา อันตฺ นา ปาร || กอณ กแร ตา กา บีจาร || กโฮ่ นานัก ยิส กิรปา กแร || เน่ห์จลั ทาน ซ่าถซังค์ ตแร
||๘||๔|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || โย เอ็ส มาเร โซอี ซูรา || โย เอ็ส มาเร โซอี ปูรา || โย เอ็ส มาเร ติแซห์ วเดอาอี || โย เอ็ส
มาเร เต็ส กา ดุค ยาอี ||๑|| แอซา โกย เย ดุบิถา มาร กวาแว || อิแซ่ ห์ มาร ราจยฺ โยก กมาแว ||๑|| รเฮา ||
โย เอ็ส มาเร เต็ส โก ป๋ อ น่าเฮ || โย เอ็ส มาเร โซ นาม สะมาเฮ || โย เอ็ส มาเร เต็ส กี ตริ สนา บุแฉ่ || โย เอ็ส มาเร
โซ ดัรก้าห์ ซิ แฉ่ ||๒|| โย เอ็ส มาเร โซ ตัน่ วันตา || โย เอ็ส มาเร โซ ปั ตวันตา || โย เอ็ส มาเร โซอี ยตี || โย เอ็ส
มาเร เต็ส โฮแว กะตี ||๓|| โย เอ็ส มาเร เต็ส กา อายอา กะนี || โย เอ็ส มาเร โซ เน่ห์จลั ตะนี || โย เอ็ส มาเร โซ
วัดป่ ากา || โย เอ็ส มาเร โซ อันเด็น ยากา ||๔|| โย เอ็ส มาเร โซ ยีวนั มุกตา || โย เอ็ส มาเร เต็ส กี นิรมัล ยุกตา || โย
เอ็ส มาเร โซอี สุ เกอานี || โย เอ็ส มาเร โซ แซ่ฮจั ยฺ ติอ่านี ||๕|| เอ็ส มารี เบ็น ทาย นา ปแร || โกท กะรัม ยาป ตัป
กแร || เอ็ส มารี เบ็น ยนัม นา มิแท || เอ็ส มารี เบ็น ยัม เต นฮี ฉุแท ||๖|| เอ็ส มารี เบ็น กิอาน นา โฮอี || เอ็ส มารี
เบ็น ยูธฺ นา โต่อี || เอ็ส มารี เบ็น ซัภ กิช แมลา || เอ็ส มารี เบ็น ซัภ กิช ยอลา ||๗|| ยา โก เป๋ ย กริ ปาล กริ ปา เน็ถ ||
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เต็ส ไป๋ คลาซี โฮอี สกัล เซ็ถ || คุร ดุบิถา ยา กี แฮ มารี || กโฮ่ นานัก โซ บรัมห์ บีจารี ||๘||๕|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร
เซ็ว ยุแร ตา ซัภ โก มีต || ฮัร เซ็ว ยุแร ตา เน่ห์จลั จีต || ฮัร เซ็ว ยุแร นา เวอาแป การาห์ || ฮัร เซ็ว ยุแร ตา โฮย
นิสตารา ||๑|| เร มัน เมเร ตูน ํ ฮัร เซ็ว โยรฺ || กาจยฺ ตุห่าแร น่าฮี โฮรฺ ||๑|| รเฮา || วัดเด วัดเด โย ดุนีอาดาร || กาฮู
กาจยฺ น่าฮี กาวาร || ฮัร กา ดาส นีจ กุล สุ แณห์ || เต็ส แก ซังค์ คิน แม่ห์ อุถฺแรห์ ||๒|| โกท มยัน ยา แก ซุณ นาม
|| โกท ปูญา ยา แก แฮ ติอ๋าน || โกท ปุน ซุณ ฮัร กี บาณี || โกท พลา คุร เต เบ็ถ ยาณี ||๓|| มัน อัปเน แม่ห์ เพ็ร
เพ็ร เจต || บินสั ย่าเฮ มายอา เก เหต || ฮัร อบินาซี ตุมแร ซังค์ || มัน เมเร รัจ ราม แก รังค์ ||๔|| ยา แก กาม อุตแร
ซัภ ปูค || ยา แก กาม นา โย่แฮ ดูต || ยา แก กาม เตรา วัด กะมัร || ยา แก กาม โฮแว่ห์ ตูน ํ อมัร ||๕|| ยา เก จากัร โก
นฮี ดาน || ยา เก จากัร โก นฮี บาน || ยา แก ดัพตัร ปุแช นา เลคา || ตา กี จากรี กแร่ ห์ บิเซคา ||๖|| ยา แก อูน น่าฮี
กาฮู บาต || เอแก้ห์ อาป อเนแก้ห์ ปาต || ยา กี ดริ สทฺ โฮย สดา นิฮาล || มัน เมเร กัร ตา กี ก๋ าล ||๗|| นา โก จตุร
น่าฮี โก มูรา || นา โก ฮีณ น่าฮี โก ซูรา ||
เย็ต โก ลายอา เต็ต ฮี ลากา || โซ เซวัก นานัก ยิส ป่ ากา ||๘||๖|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || เบ็น ซิมรัน แยเซ สรัป อารยารี ||
เต็ว ยีแวห์ ซากัต นาม บิซารี ||๑|| เอก นิมคั โย ซิมรัน แม่ห์ ยีอา || โกท ดินสั ลาค สดา เท็ร ทีอา ||๑|| รเฮา || เบ็น
ซิมรัน ตริ ก กะรัม กราส || กาก บตัน บิสทา แม่ห์ วาส ||๒|| เบ็น ซิมรัน เป๋ ย กูกรั กาม || ซากัต เบสุ อา ปูต นินาม
||๓|| เบ็น ซิมรัน แยเซ ซีง ฉะตารา || โบแล่ห์ กูร ซากัต มุค การา ||๔|| เบ็น ซิ มรัน กัรถัป กี นิอาอี || ซากัต ทาน
ปะริ สทฺ พิร่าฮี ||๕|| เบ็น ซิมรัน กูกรั ฮัรกายอา || ซากัต โล่บี บันถฺ นา ปายอา ||๖|| เบ็น ซิ มรัน แฮ อาตัม ก่าตี ||
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ซากัต นีจ เต็ส กุล นฮี ยาตี ||๗|| ยิส เป่ ยอา กริ ปาล เต็ส สัตซังค์ มิลายอา || กโฮ่ นานัก คุร ยกัต ตรายอา ||๘||๗||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || คุร แก บจัน โม่ห์ ปะรัม กัต ปาอี || คุร ปูแร เมรี แปจยฺ รคาอี ||๑|| คุร แก บจัน ติอ๋ายโอ โม่ห์ เนา
|| คุร ปัรสาด โม่ห์ มิเลอา เทา ||๑|| รเฮา || คุร แก บจัน ซุณ รสัน วคาณี || คุร กิรปา เต อัมฤต เมรี บาณี ||๒|| คุร
แก บจัน มิเทอา เมรา อาป || คุร กี ดัยอา เต เมรา วัด ปั รตาป ||๓|| คุร แก บจัน มิเทอา เมรา ปะรัม || คุร แก บจัน
เปเคโอ ซัภ บรัมห์ ||๔|| คุร แก บจัน กีโน ราจยฺ โยก || คุร แก ซังค์ ตเรอา ซัภ โลก ||๕|| คุร แก บจัน เมเร การัจ เซ็ถ
|| คุร แก บจัน ปายอา เนา เน็ถ ||๖|| เย็น เย็น กีนี เมเร คุร กี อาซา || เต็ส กี กะทีแอ ยัม กี พาซา ||๗|| คุร แก บจัน
ยาเกอา เมรา กะรัม || นานัก คุร เป่ เทอา ปารบรัมห์ ||๘||๘|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || เต็ส คุร โก ซิมโร ซาส ซาส || คุร
เมเร ปราณ สัตคุร เมรี ราส ||๑|| รเฮา || คุร กา ดัรซัน เดค เดค ยีวา || คุร เก จรัณ โต๋ ย โต๋ ย ปี วา ||๑|| คุร กี เรณ เน็ต
มยัน กะโร || ยนัม ยนัม กี ห่อแม มัล ฮะโร ||๒|| เต็ส คุร โก จู่ลาโว ปาคา || มฮ่า อคัน เต หาท เด ราคา ||๓|| เต็ส
คุร แก กแร่ ห์ โด่โว ปาณี || ยิส คุร เต อกัล กัต ยาณี ||๔|| เต็ส คุร แก กแร่ ห์ ปี โซ นีต || ยิส ปั รสาด แวรี ซัภ มีต ||๕||
เย็น คุร โม โก ดีนา ญีโอ || อาปุนา ดาสฺ รา อาเป มุล ลีโอ ||๖|| อาเป ลายโอ อัปนา เปอาร || สดา สดา เต็ส คุร โก
กรี นมัสการ ||๗|| กัล กะเลส แป๋ ปะหรํา ดุค ลาทา || กโฮ่ นานัก เมรา คุร ซัมราทา ||๘||๙|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || เม็ล
เมเร โคบินดฺ อัปนา นาม เดโฮ || นาม บินา ตริ ก ตริ ก อัสเน่ห์ ||๑|| รเฮา || นาม บินา โย แป้ ห์แร คาย || เย็ว กูกรั
ยูธนั แม่ห์ ปาย ||๑|| นาม บินา เยตา บิวฮาร || เย็ว มิรตัก มิเทอา ซีการ ||๒|| นาม บิซาร กเร รัส โปคค์ || ซุค สุ ปแน
นฮี ตัน แม่ห์ โรค ||๓|| นาม เตอาก กเร อัน กาจยฺ || บินสั ยาย จู่เธ ซัภ ปาจยฺ ||๔|| นาม ซังค์ มัน ปรี ต นา ลาแว ||
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โกท กะรัม กัรโต นรัก ยาแว ||๕|| ฮัร กา นาม เย็น มัน นา อาราถ่า || โจร กี นิอาอี ยัม ปุร บาถ่า ||๖|| ลาค อดําบัร
บฮุต บิสทารา || นาม บินา จู่เธ ปาซารา ||๗|| ฮัร กา นาม โซอี ยัน เลย์ || กัร กิรปา นานัก ยิส เดย์ ||๘||๑o|| กอรี
แม่ห์ลา ๕ || อาด มัตถฺ โย อันตฺ นิบาแฮ || โซ ซายัน เมรา มัน จ้าแฮ ||๑|| ฮัร กี ปรี ต สดา ซังค์ จาแล || ดัยอาล ปุรัค
ปูรัน ปรัตปาแล ||๑|| รเฮา || บินซัต น่าฮี โฉด นา ยาย || แยห์ เปคา แต้ห์ รเฮอา สมาย ||๒|| ซุนดัร ซุฆรั จตุร ญีอ์
ดาตา || ป่ าอี ปูต ปิ ตา ปรัภ มาตา ||๓|| ยีวนั ปราน อถารฺ เมรี ราส || ปรี ต ลาอี กัร ริ แด นิวาส ||๔|| มายอา ซิลกั กาที
โคปาล || กัร อัปนา ลีโน นะดัร นิฮาล ||๕|| ซิมมัร ซิมมัร กาเท ซัภ โรค || จรัณ ติอ๋าน สรับ ซุค โปคค์ ||๖|| ปูรัน
ปุรัค เนาตัน เน็ต บาลา || ฮัร อันตัร บ้าฮัร ซังค์ รัควาลา ||๗|| กโฮ่ นานัก ฮัร ฮัร ปัด จีน || ซัรบัส นาม ปะกัต โก ดีน
||๘||๑๑||
ราก กอรี มาจฉฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โคยัต พิเร อซังคฺ อันตฺ นา ปารี อา || เซอี โฮเอ ปะกัต ยินา กิรปารี อา ||๑|| ฮอ วารี อา ฮัร วารี อา ||๑|| รเฮา || ซุณ
ซุณ ปันทฺ ดะเรา บฮุต แป่ ฮารี อา || แม ตะกี โอท ซันต้าห์ เล่โฮ อุบารี อา || ||๒||
โม่ฮนั ลาล อนูป สรับ ซาถ่ารี อา || คุร เน็ว เน็ว ลาโก ปาย เดโฮ ดิคารี อา ||๓|| แม กีเอ มิตรึ อเนก อิกสั บัลฮารี อา
|| ซัภ คุณ กิส ฮี น่าเฮ ฮัร ปูร ปันด่ารี อา ||๔|| จะโฮ่ ดิส ยัปปี แอ เนา ซูค สวารี อา || แม อาฮี โอร ตุฮาร นานัก
บัลฮารี อา ||๕|| คุร ก้าเดโอ ปุยา ปซารฺ โม่ห์ กูปารี อา || แม ยีเตโอ ยนัม อปารฺ บฮุร นา ห่ารี อา ||๖|| แม ปายโอ สรับ
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นิถาน อกัท กะทารี อา || ฮัร ดัรก้าห์ โซ่ภาวันตฺ บ้าห์ ลุดารี อา ||๗|| ยัน นานัก ลถ่า รตัน อโมลฺ อปารี อา || คุร เซวา
ป่ อยัล ตรี แอ กโฮ่ ปุการี อา ||๘||๑๒||
กอรี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นาราเอ็ณ ฮัร รังค์ รังโก || ยัป เย่ห์วา ฮัร เอก มังโก ||๑|| รเฮา || ตัจยฺ ห่อแม คุร กิอาน ปะโย || เม็ล ซังคัต ตุ๋ร กะรัม
ลิเคโอ ||๑|| โย ดีแซ โซ ซังค์ นา เกยโอ || ซากัต มูร ลเก ปั จ โมยโอ ||๒|| โม่ฮนั นาม สดา เราว์ รเฮโอ || โกท มะเถ่
กิแน คุรมุข ลเฮโอ ||๓|| ฮัร ซันตัน กัร นะโม นะโม || นอ เน็ถ ปาแวห์ อตุล ซุโค ||๔|| แนน อโลโว ซ่าถ ยโน ||
ฮิรแด กาโว่ห์ นาม นิโถ่ ||๕|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ตะโย || ยนัม มรัน โดห์ เต รเฮโอ ||๖|| ดูค อันเถ่รา กัร๋ เต
มิเทโอ || คุร กิอาน ดริ รายโอ ดีป บเลโอ ||๗|| เย็น เซเวอา โซ ปารฺ ปะเรโอ || ยัน นานัก คุรมุข ยกัต ตเรโอ
||๘||๑||๑๓|| แม่ห์ลา ๕ กอรี || ฮัร ฮัร คุร คุร กะรัต ปะรัม เกย || เมแร มัน ซัภ ซุค ปายโอ ||๑|| รเฮา || บัลโต ยัลโต
ตอเกอา คุร จันดัน ซัตลายโอ ||๑|| อเกอาน อันเถ่รา เม็ท เกยอา คุร กิอาน ดีปายโอ ||๒|| ปาวัก ซากัร แก้ห์โร จัร
ซันตัน นาว ตรายโอ ||๓|| นา ฮัม กะรัม นา ตะรัม สู จ ปรัภ แก้ห์ ปุยา อาปายโอ ||๔|| ป๋ อ คันดัน ดุค ปั่นยะโน
ปะกัต วชัล ฮัร นายโอ ||๕|| อนาแทห์ นาท กริ ปาล ดีน ซัมรัท ซันตฺ โอทายโอ ||๖|| นิรกุนีอาเร กี เบนตี เดโฮ
ดะรัส ฮัร รายโอ ||๗|| นานัก สรัน ตุห่ารี ธากุร เซวัก ดุอาแร อายโอ ||๘||๒||๑๔||
กอรี แม่ห์ลา ๕ || รังค์ ซังค์ บิเคอา เก โป่ กา เอ็น ซังค์ อั้นถฺ นา ยานี ||๑|| ฮอ ซันโจ ฮอ คาทตา สักลี อวัถ บิฮานี ||
รเฮา || ฮอ ซูรา ปัรถาน ฮอ โก น่าฮี มุแฉ่ ห์ ซามานี ||๒|| โยบันวันตฺ อจารฺ กุลีนา มัน แม่ห์ โฮย กุมานี ||๓|| เย็ว
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อุลฺฉายโอ บาถ บุตถฺ กา มัรเตอา นฮี บิสรานี ||๔|| ป่ าอี มีต บันถัป ซะเค ปาเช ตินฮู โก ซัมปานี ||๕|| เย็ต ลาโก มัน
บาสฺ นา อันตฺ ซาอี ปรักทานี ||๖|| อหัม่ บุธ สุ จ กะรัม กัร เอ้ห์ บันถัน่ บันถ่านี ||๗|| ดัยอาล ปุรัค กิรปา กแร่ ห์ นานัก
ดาส ดะซานี ||๘||๓||๑๕||๔๔|| ยุมลา
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด || ราก กอรี ปูรบี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ || มุนถฺ แรณ โดเห่ละรี อา ญีโอ นีด
นา อาแว || ซา ตัน๋ ดุบลีอา ญีโอ เป็ ร แก ห่าแว || ตัน๋ ทีอี ดุบลั กันตฺ ห่าแว เกว แนณี เดเคย์ || ซี การ เม็ธ รัส โปคค์
โป่ ยัน ซัภ จู่ธ กิแต นา เลเคย์ || แม มัต โยบัน กรับ กาลี ดุถ่า ทะณี นา อาเวย์ || นานัก ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เบ็น เป็ ร
นีด นา อาเวย์ ||๑|| มุนถฺ นิมานรี อา ญีโอ เบ็น ตะนี เปอาเร || เก็ว ซุค ปาแวกี เบ็น อุร ต่าเร || น่าห์ เบ็น กัร๋ วาส น่าฮี
ปุโช่ห์ ซะคี สเฮลีอา || เบ็น นาม ปรี ต เปอาร น่าฮี วแซ่ห์ สาจ สุ เฮลีอา || สัจ มัน สะยัน ซันโตค เมลา คุรมะตี สะโฮ
ยาเณอา || นานัก นาม นา โชแด ซา ตัน๋ นาม แซ่ฮจั ยฺ สมาณี อา ||๒|| เม็ล ซะคี สเฮลรี โฮ ฮัม เป็ ร ราเว่ฮา || คุร ปุช
ลิโคกี ญีโอ สบัด สเน่ฮา || สบัด ซาจา คุร ดิคายอา มันมุคี ปั ชตาณี อา || นิกสั ยาโต รแฮ่ อัสเท็ร ยาม สัจ ปะชาเณอา
|| สาจ กี มัต สดา นอตัน สบัด เน่ห์ นเวโล || นานัก นัดรี แซ่ฮจั ยฺ ซาจา มิโลห์ ซะคี สเฮรี โฮ ||๓|| เมรี อิช ปุนี ญีโอ
ฮัม กัร๋ ซายัน อายอา || เม็ล วัร นารี มังคัล กายอา || คุณ กาย มังคัล เปรม แร่ ห์ซี มุนถฺ มัน โอม่าโอ || ซายัน รฮันเซ
ดุสทฺ เวอาเป สาจ ยัป สัจ ลาโฮ || กัร โยร ซา ตัน๋ กแร บินตี แรณ เด็น รัส ปิ่ นนีอา || นานัก เป็ ร ตัน๋ กแร่ ห์ รลีอา อิช
เมรี ปุนนีอา ||๔||๑||
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กอรี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ || ซุณ น่าห์ ประภู ญีโอ เอกัลฺรี บัน ม่าเฮ || เก็ว ตี่แรกี น่าห์ บินา ปรัภ เวปั รว่าเฮ || ตัน๋ น่าห์
บาโฉ่ห์ แร่ ห์ นา ซาแก บิคมั แรณ กะเณรี อา || แน่ห์ นีด อาแว เปรม ป่ าแว ซุณ เบนันตี เมรี อา || บาโฉ่ ห์
เปอาเร โกย นา ซาเร เอกัลฺรี กุรลาเอ || นานัก ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เบ็น ปรี ตมั ดุค ปาเอ ||๑|| เป็ ร โชดอะรี ญีโอ กวัณ
มิลาแว || รัส เปรม มิลี ญีโอ สบัด สุ ห่าแว || สับเด สุ ห่าแว ตา ปั ต ปาแว ดีปัก เด้ห์ อุยาแร || ซุณ ซะคี สเฮลี
สาจ สุ เฮลี ซาเจ เก คุณ ซาแร || สัตคุร เมลี ตา เป็ ร ราวี บิกซี อัมฤต บาณี || นานัก ซา ตัน๋ ตา เป็ ร ราเว ยา เต็ส แก
มัน ป่ าณี ||๒|| มายอา โม่ห์ณี นีกะรี อา ญีโอ กูร มุธี กูริอาเร || เก็ว คูแล กัล เยวรี อา ญีโอ เบ็น คุร อัต เปอาเร || ฮัร
ปรี ต เปอาเร สบัด วีจาเร เต็ส ฮี กา โซ โฮแว || ปุน ทาน อเนก นาวัณ เก็ว อันตัร มัล โต่แว || นาม บินา กัต โกย นา
ปาแว หัธ นิกแร่ ห์ เบบาแณ || นานัก สัจ กัร๋ สบัด สิ ญาแป
ดุบิถา แม่ฮลั เก ยาแณ ||๓|| เตรา นาม สัจจา ญีโอ
สบัด สัจจา วีจาโร || เตรา แม่ฮลั สัจจา ญีโอ นาม สัจจา วาปาโร || นาม กา วาปาร มีธา ปะกัต ล่าฮา อันดิโน || เต็ส
บาจฉฺ วคัร โกย นา ซู่แฉ่ นาม เลโว่ห์ คิน คิโน || ปะรัค เลคา นะดัร ซาจี กะรัม ปูแร ปายอา || นานัก นาม มฮ่า รัส
มีธา คุร ปูแร สัจ ปายอา ||๔||๒||
ราก กอรี ปูรบี ชันตฺ แม่ห์ลา ๓
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
ซา ตัน๋ บิโน กเร ญีโอ ฮัร เก คุณ ซาเร || คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะแก ญีโอ เบ็น ฮัร เปอาเร || เบ็น ฮัร เปอาเร แร่ ห์ นา
ซาแก คุร เบ็น แม่ฮลั นา ปาอีแอ || โย คุร กะแฮ โซอี ปั ร กีแย ติสนา อคัน บุฉ่าอีแอ || ฮัร ซาจา โซอี เต็ส เบ็น อวัรฺ
นา โกอี เบ็น เซเวแอ ซุค นา ปาเอ || นานัก ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี ยิส โน อาป มิเลย์ ||๑|| ตัน๋ แรณ สุ เฮลรี เอ ญีโอ ฮัร
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เซ็ว จิต ลาเอ || สัตคุร เซเว เป๋ า กเร ญีโอ วิโจห์ อาป กวาเอ || วิโจห์ อาป กวาเอ ฮัร คุณ กาเอ อันเด็น ลากา ป่ าโอ ||
ซุณ ซะคี สเฮลี ญีอ์ กี เมลี คุร แก สบัด สมาโอ ||

ฮัร คุณ ซารี ตา กันตฺ เปอารี นาเม ตะรี เปอาโร || นานัก กามัณ น่าห์ เปอารี ราม นาม กัล ห่าโร ||๒|| ตัน๋ เอกัลฺรี
ญีโอ เบ็น น่าห์ เปอาเร || ดูแย ป๋ าย มุธี ญีโอ เบ็น คุร สบัด กราเร || เบ็น สบัด เปอาเร กอณ ดุตรั ตาเร มายอา โม่ห์
คุอาอี || กูร วิกตุ ี ตา เป็ ร มุตี ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาอี || คุร สับเด ราตี แซ่ห์เย มาตี อันเด็น รแฮ่ สมาเอ || นานัก
กามัณ สดา รังค์ ราตี ฮัร ญีโอ อาป มิลาเอ ||๓|| ตา มิลีแอ ฮัร เมเล ญีโอ ฮัร เบ็น กวัณ มิลาเอ || เบ็น คุร ปรี ตมั
อาปเณ ญีโอ กอณ ปะรัม จุกาเอ || คุร ปะรัม จุกาเอ เอ็ว มิลีแอ มาเอ ตา ซา ตัน๋ ซุค ปาเอ || คุร เซวา เบ็น โก๋ ร
อันถารฺ เบ็น คุร มัก นา ปาเอ || กามัณ รังค์ ราตี แซ่ห์เย มาตี คุร แก สบัด วีจาเร || นานัก กามัณ ฮัร วัร ปายอา คุร
แก ป๋ าย เปอาเร ||๔||๑|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || เป็ ร เบ็น ครี นิมาณี ญีโอ เบ็น เป็ ร เก็ว ยีวา เมรี มาอี || เป็ ร เบ็น นีด นา
อาแว ญีโอ กาปั ร ตัน นา โซฮาอี || กาปัร ตัน สุ ห่าแว ยา เป็ ร ป่ าแว คุรมะตี จิต ลาอีแอ || สดา สุ ห่ากัณ ยา สัตคุร
เซเว คุร แก อังกฺ สมาอีแอ || คุร สับแด เมลา ตา เป็ ร ราวี ล่าฮา นาม ซันซาเร || นานัก กามัณ น่าห์ เปอารี ยา ฮัร เก
คุณ ซาเร ||๑|| ซา ตัน๋ รังค์ มาเณ ญีโอ อาปเณ นาล เปอาเร || แอ้ห์เน็ส รังค์ ราตี ญีโอ คุร สบัด วีจาเร || คุร สบัด
วีจาเร ห่อแม มาเร เอ็น เบ็ถ มิโลห์ เปอาเร || ซา ตัน๋ โซห่ากัณ สดา รังค์ ราตี ซาแจ นาม เปอาเร || อัปเน คุร เม็ล
รฮีแอ อัมฤต กะฮีแอ ดุบิถา มาร นิวาเร || นานัก กามัณ ฮัร วัร ปายอา สักเล ดูค ห ||๒|| กามัณ ปิ โรห์ ปุลี ญีโอ
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มายอา โม่ห์ เปอาเร || จู่ธี จู่ธ ลกี ญีโอ กูร มุธี กูริอาเร || กูร นิวาเร คุรมัต ซาเร ยูแอ ยนัม นา ห่าเร || คุร สบัด เซเว
สัจ สมาแว วิโจห์ ห่อแม มาเร || ฮัร กา นาม ริ แด วซาเอ แอซา กเร ซี กาโร || นานัก กามัณ แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ยิส
ซาจา นาม อถ่าโร ||๓|| เม็ล เมเร ปรี ตมา ญีโอ ตุตถฺ เบ็น ครี นิมาณี || แม แนณี นีด นา อาแว ญีโอ ป่ าแว อัน นา
ปาณี || ปาณี อัน นา ป่ าแว มรี แอ ห่าแว เบ็น เป็ ร เก็ว ซุค ปาอีแอ ||
คุร อาแก กะโร เบนันตี เย คุร ป่ าแว เย็ว มิแล ติแว มิลาอีแอ || อาเป เมล เลย ซุคดาตา อาป มิเลอา กัร๋ อาเอ ||
นานัก กามัณ สดา สุ ห่ากัณ นา เป็ ร มแร นา ยาเอ ||๔||๒|| กอรี แม่ห์ลา ๓|| กามัณ ฮัร รัส เบถี่ ญีโอ ฮัร แก แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผา่ เอ || มัน โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา ญีโอ ดุบิถา แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ || ดุบิถา แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ กามัณ วัร ปาเอ คุรมะตี รังค์ ลาเอ
|| เอ้ห์ สะรี ร กูร กุสตั ปะเรอา กัล ตาอี ปาป กมาเอ || คุรมุข ปะกัต เย็ต แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย เบ็น ปักตี แมลฺ นา ยาเอ ||
นานัก กามัณ ปิ แร่ ห์ เปอารี วิโจห์ อาป กวาเอ ||๑|| กามัณ เป็ ร ปายอา ญีโอ คุร แก ป๋ าย เปอาเร || แรณ ซุค สุ ตี ญีโอ
อันตัร อุร ต่าเร || อันตัร อุร ต่าเร มิลีแอ เปอาเร อันเด็น ดุค นิวาเร || อันตัร แม่ฮลั เป็ ร ราเว กามัณ คุรมะตี วีจาเร ||
อัมฤต นาม ปี อา เด็น ราตี ดุบิถา มาร นิวาเร || นานัก สัจ มิลี โซห่ากัณ คุร แก เหต อปาเร ||๒|| อาโว่ห์ ดัยอา กเร
ญีโอ ปรี ตมั อัต เปอาเร || กามัณ บิโน กเร ญีโอ สัจ สบัด ซี กาเร || สัจ สบัด ซี กาเร ห่อแม มาเร คุรมุข การัจ สวาเร ||
ยุก ยุก เอโก สัจจา โซอี บูแฉ่ คุร บีจาเร || มันมุค กาม เวอาปี โม่ห์ ซันตาปี กิส อาแก ยาย ปุกาเร || นานัก มันมุค
เทา นา ปาเอ เบ็น คุร อัต เปอาเร ||๓|| มุนถฺ อิอาณี โป่ ลี นิกณ
ุ ี อา ญีโอ เป็ ร อะกัม อปารา || อาเป เมล มิลีแอ ญีโอ
อาเป บัคซัณฮารา || เอากัณ บัคซัณฮารา กามัณ กันตฺ เปอารา กัท กัท รเฮอา สมาอี || เปรม ปรี ต ป๋ าย ปั กตี ปาอีแอ
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สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี อันเด็น รแฮ่ เล็ว ลาอี || นานัก แซ่ห์เย ฮัร วัร ปายอา ซา ตัน๋ นอ เน็ถ
ปาอี ||๔||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || มายอา ซัร สบัล วัรแต ญีโอ เก็ว กัร ดุตรั ตเรอา ยาย || ราม นาม กัร โบฮิทา ญีโอ
สบัด เควัท เว็จ ปาย || สบัด เควัท เว็จ ปาเอ ฮัร อาป ลฆาเอ เอ็น เบ็ถ ดุตรั ตรี แอ || คุรมุข ปะกัต ปราปั ต โฮแว
ยีวเตอา เอ็ว มรี แอ || คิน แม่ห์ ราม นาม เก็ลวิค กาเท เป๋ ย ปวิต สะรี รา || นานัก ราม นาม นิสตารา กันจัน เป๋ ย
มนูรา ||๑||
อิสตรี ปุรัค กาม เวอาเป ญีโอ ราม นาม กี เบ็ถ นฮี ยาณี || มาต ปิ ตา สุ ต ป่ าอี คเร เปอาเร ญีโอ ดูบ โมย เบ็น ปาณี ||
ดูบ โมย เบ็น ปาณี กัต นฮี ยาณี ห่อแม ตาต ซันซาเร || โย อายอา โซ ซัภ โก ยาซี อุบเร คุร วีจาเร || คุรมุข โฮแว
ราม นาม วคาแณ อาป ตแร กุล ตาเร || นานัก นาม วัสแซ กัท อันตัร คุรมัต มิเล เปอาเร ||๒|| ราม นาม เบ็น โก เท็ร
น่าฮี ญีโอ บายี แฮ ซันซารา || ดริ รึ ปะกัต สัจจี ญีโอ ราม นาม วาปารา || ราม นาม วาปารา อะกัม อปารา คุรมะตี
ตัน๋ ปาอีแอ || เซวา สุ รัต ปะกัต เอ้ห์ ซาจี วิโจห์ อาป กวาอีแอ || ฮัม มัตฮีณ มูรัค มุกตั ถฺ อันเถ่ สัตคุร มารัก ปาเอ ||
นานัก คุรมุข สบัด สุ ห่าเว อันเด็น ฮัรคุณ กาเอ ||๓|| อาป กราเอ กเร อาป ญีโอ อาเป สบัด สวาเร || อาเป สัตคุร
อาป สบัด ญีโอ ยุก ยุก ปะกัต เปอาเร || ยุก ยุก ปะกัต เปอาเร ฮัร อาป สวาเร อาเป ปั กตี ลาเอ || อาเป ดานา อาเป
บีนา อาเป เซว กราเอ || อาเป คุณดาตา เอากุณ กาเท ฮิรแด นาม วซาเอ || นานัก สัด บัลฮารี สัจเจ วิโทห์ อาเป
กเร กราเอ ||๔||๔|| กอรี แม่ห์ลา ๓ || คุร กี เซวา กัร ปิ รา ญีโอ ฮัร นาม ติอ๋าเอ || มันโญห์ ดูรฺ นา ย่าเฮ ปิ รา ญีโอ กัร๋
แบเธอา ฮัร ปาเอ || กัร๋ แบเธอา ฮัร ปาเอ สดา จิต ลาเอ แซ่ห์เย สัต สุ ผา่ เอ || คุร กี เซวา ครี สุ คาลี ยิส โน อาป
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กราเอ || นาโม บีเย นาโม ยําแม นาโม มัน วซาเอ || นานัก สัจ นาม วเดอาอี ปูรัน ลิเคอา ปาเอ ||๑|| ฮัร กา นาม มีธา
ปิ รา ญีโอ ยา จาแคห์ จิต ลาเอ || รัสนา ฮัร รัส จาค โมอีเอ ญีโอ อัน รัส ซาด กวาเอ || สดา ฮัร รัส ปาเอ ยา ฮัร ป่ าเอ
รัสนา สบัด โซฮาเอ || นาม ติอ๋าเอ สดา ซุค ปาเอ นาม รแฮ่ เล็ว ลาเอ || นาเม อุปแย นาเม บินแซ นาเม สัจ สมาเอ ||
นานัก นาม คุรมะตี ปาอีแอ อาเป เลย ลวาเอ ||๒|| เอ้ห์ วิดาณี จากรี ปิ รา ญีโอ ตัน๋ โฉด ปัรเดส ซิ ถ่าเอ || ดูแย กิแน
ซุค นา ปายโอ ปิ รา ญีโอ บิเคอา โลภ ลุผา่ เอ || บิเคอา โลภ ลุผา่ เอ ปะรัม ปุหล่าเอ โอ้ห์ เก็ว กัร ซุค ปาเอ || จากรี
วิดาณี ครี ดุคาลี อาป เวจ ตะรัม กวาเอ ||
มายอา บันถัน่ ทิแก น่าฮี คิน คิน ดุค ซันตาเอ || นานัก มายอา กา ดุค ตะเด จูแก ยา คุร สับดี จิต ลาเอ ||๓|| มันมุค
มุกตั ถฺ กาวาร ปิ รา ญีโอ สบัด มัน นา วซาเอ || มายอา กา ปะหรํา อั้นถฺ ปิ รา ญีโอ ฮัร มารัก เก็ว ปาเอ || เก็ว มารัก
ปาเอ เบ็น สัตคุร ป่ าเอ มันมุค อาป กณาเอ || ฮัร เก จากัร สดา สุ เฮเล คุร จัรณี จิต ลาเอ || ยิส โน ฮัร ญีโอ กเร กิรปา
สดา ฮัร เก คุณ กาเอ || นานัก นาม รตัน ญัก ล่าฮา คุรมุข อาป บุฉ่าเอ ||๔||๕||๗||
ราก กอรี ๑ ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมแร มัน แบราก เป่ ยอา ญีโอ เก็ว เดคา ปรัภ ดาเต || เมเร มีต สคา ฮัร ญีโอ คุร ปุรัค บิถ่าเต || ปุรโค บิถ่าเต เอก
ศิรีถรั เก็ว มิแล่ห์ ตุแฉ่ อุดีณีอา || กัร กแร่ ห์ เซวา ศีสฺ จัรณี มัน อาส ดะรัส นิมาณี อา || ซาส ซาส นา กะรี วิสแร
ปัล มูรัต เด็น ราเต || นานัก ซาเร็งค์ เย็ว เปอาเซ เก็ว มิลีแอ ปรัภ ดาเต ||๑|| เอ็ก บิโน กะโร ญีโอ ซุณ กันตฺ
เปอาเร || เมรา มัน ตัน โม่ห์ ลีอา ญีโอ เดค จลัต ตุมาเร || จัลตา ตุมาเร เดค โม่ฮี อุดาส ตัน๋ เก็ว ตี่เรย์ || คุณวันตฺ
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น่าห์ ดัยอาล บาลา สรับ คุณ ปั่รปูเรย์ || เป็ ร โดส น่าฮี ซุแคห์ ดาเต ฮอ วิชุรี บุริอาเร || บินวันตฺ นานัก ดัยอา
ต่าโรห์ กัร๋ อาโว่ห์ น่าห์ เปอาเร ||๒|| ฮอ มัน อัรปี ซัภ ตัน อัรปี อัรปี ซัภ เดซา || ฮอ ศิร อัรปี เต็ส มีต เปอาเร โย
ปรัภ เดย์ สเดซา || อัรเปอา ตา ศีสฺ สุ ทาน คุร แป้ ห์ ซังค์ ประภู ดิคายอา || คิน ม่าเฮ สักลา ดูค มิเทอา มโน่ห์
จินเดอา ปายอา || เด็น แรณ รลีอา กแร กามัณ มิเท สกัล อันเดสา || บินวันตฺ นานัก กันตฺ มิเลอา โลรเต ฮัม แยซา
||๓|| เมแร มัน อนัดฺ เป่ ยอา ญีโอ วยี วาถ่าอี || กัร๋ ลาล อายอา เปอารา ซัภ ติคา บุฉ่าอี || มิเลอา ตา ลาล กุปาล ธากุร
ซะคี มังคัล กายอา || ซัภ มีต บันถัป ฮรัค อุปเยอา ดูต เทา กวายอา || อันฮัต วาเย วแย่ห์ กัร๋ แม่ห์ เป็ ร ซังค์ เซจยฺ
วิชาอี || บินวันตฺ นานัก แซ่ฮจั ยฺ รแฮ่ ฮัร มิเลอา กันตฺ ซุคดาอี ||๔||๑||
กอรี ๒ แม่ห์ลา ๕ || โม่ฮนั เตเร อูเจ มันดัร แม่ฮลั อปารา || โม่ฮนั เตเร โซ่ฮนั ดุอาร ญีโอ ซันตฺ ตะรัม ซาลา ||
ตะรัม ซาล อปารฺ แดอาร ธากุร สดา กีรตัน กาวเฮ || แยห์ ซ่าถ ซันตฺ อิกะตรึ โฮแว่ห์ ตะฮ่า ตุแฉ่ ห์ ติอ่าวเฮ่ || กัร
ดัยอา เมยอา ดัยอาล สุ อามี โฮโอ ดีน กริ ปารา || บินวันตฺ นานัก ดะรัส เปอาเซ เม็ล ดัรซัน ซุค ซารา ||๑|| โม่ฮนั เตเร
บจัน อนูป จาล นิราลี || โม่ฮนั ตูนํ มาแน่ห์ เอก ญี อวัร ซัภ ราลี || มาแน่ห์ ตา เอก อเลค ธากุร ยิแนห์ ซัภ กัล ต่ารี อา
|| ตุตถฺ บจัน คุร แก วัส กีอา อาด ปุรัค บันวารี อา || ตูนํ อาป จเลอา อาป รเฮอา อาป ซัภ กัล ต่ารี อา || บินวันตฺ
นานัก แปจยฺ ราโค่ห์ ซัภ เซวัก สรัน ตุมารี อา ||๒|| โม่ฮนั ตุตถฺ สัตซังคัต ติอ่าแว ดะรัส ติอาน่า || โม่ฮนั ยัม เนร นา
อาแว ตุตถฺ ยแปห์ นิดานา || ยัมกาล เต็น โก ลแก น่าฮี โย เอ็ก มัน ติอ่าวเฮ่ || มัน บจัน กะรัม เย ตุตถฺ อราแถ่ห์ เซ
ซัภเภ พัล ปาวเฮ || มัล มูต มูร เย มุกตั ถฺ โห่เต เซ เดค ดะรัส สุ เกอานา || บินวันตฺ นานัก ราจยฺ เน่ห์จลั ปูรัน ปุรัค
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ปักหว่านา ||๓|| โม่ฮนั ตูนํ สุ พลั พเลอา ซัณ ปัรวาเร || โม่ฮนั ปุตรึ มีต ป่ าอี กุทาํ บฺ ซัภ ตาเร || ตาเรอา ยะฮาน ลเฮอา
อภิมาน ยินี ดัรซัน ปายอา || ยินี ตุตถฺโน ตัน๋ กะเฮอา เต็น ยัม เนร นา อายอา || เบอันตฺ คุณ เตเร กะเท นา ยาฮี
สัตคุร ปุรัค มุราเร || บินวันตฺ นานัก เทก ราคี เย็ต ลัก ตเรอา ซันซาเร ||๔||๒|| กอรี ๓ แม่ห์ลา ๕ || ศโลก || ปะติต
อซังคฺ ปุนีต กัร ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บัลฮารฺ || นานัก ราม นาม ยัป ปาวโก เต็น เก็ลบิค ดาฮันฮาร ||๑|| ชันตฺ || ยัป มนา
ตูนํ ราม นราเอ็ณ โควินดา ฮัร มาโถ่ || ติอ๋าย มนา มุราร มุกนั เด กะทีแอ กาล ดุค พาโถ่ || ดุคหะรัณ ดีน สรัณ ศิรีถรั
จรัน กมัล อราถี่แอ || ยัม ปันทฺ บิครา อคัน ซากัร นิมคั ซิ มรัต ซาถี่แอ || กัลมะแลห์ แด้ห์ตา ซุถ กัรตา ดินสั แรณ
อราโถ่ || บินวันตฺ นานัก กแร่ ห์ กิรปา โคปาล โคบินดฺ มาโถ่ ||๑|| ซิ มมัร มนา ดาโมดัร ดุคฮัร แป๋ ปั่ นยัน ฮัร รายอา
|| ศิรีรังโก ดัยอาล มโนฮัร ปะกัต วชัล บิรดายอา ||
ปะกัต วชัล ปุรัค ปูรัน มแน่ห์ จินเดอา ปาอีแอ || ตัม อั้นถฺ กูป เต อุถ่าแร นาม มัน วซาอีแอ || ซุร เซ็ถ กัณ กันถะรับ
มุน ยัน คุณ อเน็ก ปักตี กายอา || บินวันตฺ นานัก กแร่ ห์ กิรปา ปารบรัมห์ ฮัร รายอา ||๒|| เจต มนา ปารบรัมห์
ปัรเมซัร สรับ กะลา เย็น ต่ารี || กรุ ณา แม ซัมรัท สุ อามี กัท กัท ปราณ อถ่ารี || ปราณ มัน ตัน ญีอ์ ดาตา เบอันตฺ
อะกัม อปาโร || สรัณ โยก ซัมรัท โม่ฮนั สรับ โดค บิดาโร || โรค โศก ซัภ โดค บินแซ่ห์ ยปั ต นาม มุรารี ||
บินวันตฺ นานัก กแร่ ห์ กิรปา ซัมรัท ซัภ กัล ต่ารี ||๓|| คุณ เกา มนา อะจุต อบินาซี ซัภ เต อูจ ดัยอาลา || บิซมั บัร
เดวัน โก เอแก สรับ กแร ปรัตปาลา || ปรัตปาล มฮ่า ดัยอาล ดานา ดัยอา ต่าเร ซัภ กิแซ || กาล กันทัก โลภ โม่ห์
นาแซ ญีอ์ ยา แก ปรัภ บแซ || สุ ประซัน เดวา สพัล เซวา ไป๋ ปูรัน ก่าลา || บินวันตฺ นานัก อิช ปุนี ยปั ต ดีน แดอาลา
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||๔||๓|| กอรี แม่ห์ลา ๕ || ซุณ ซะคีเอ เม็ล อุดมั กเร่ ฮา มนาย แล่ห์ ฮัร กันแต || มาน เตอาก กัร ปะกัต ธะกอรี
โม่แฮ ซาถู่ มันแต || ซะคี วัส อายอา เพ็ร โฉด นา ยาอี เอ้ห์ รี ต ปะลี ปั กวันแต || นานัก ยรา มรัณ แป๋ นรัก นิวาแร
ปุนีต กแร เต็ส ยันแต ||๑|| ซุณ ซะคีเอ เอ้ห์ ปะลี เบนันตี เอ้ห์ มตานํตฺ ปะกาอีแอ || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย อุปาถฺ แร่ ฮตั
โฮย กีต โควินแดห์ กาอีแอ || กัล กะเลส มิแท่ห์ ปะหรํา นาแซ่ห์ มัน จินเดอา พัล ปาอีแอ || ปารบรัมห์ ปูรัน
ปัรเมซัร นานัก นาม ติอ๋าอีแอ ||๒|| ซะคี อิช กรี เน็ต ซุค มนาอี ปรัภ เมรี อาส ปุยาเอ || จรัน เปอาซี ดะรัส แบรากัน
เปโค ทาน สบาเอ || โคจยฺ ลโฮ ฮัร ซันตฺ ยนา ซังค์ ซัมรัท ปุรัค มิลาเอ || นานัก เต็น มิเลอา สุ รยัน ซุคดาตา เซ
วัดป่ ากี มาเอ ||๓|| ซะคี นาล วซา อัปเน น่าห์ เปอาเร เมรา มัน ตัน ฮัร ซังค์ หิ เลอา || ซุณ ซะคีเอ เมรี นีด ปะลี
แม อาปันรา เป็ ร มิเลอา || ปะหรํา โคยโอ ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ สุ อามี ปั รกาซ เป่ ยอา กอล คิเลอา || วัร ปายอา ปรัภ
อันตัรยามี นานัก โซหาก นา ทะเลอา ||๔||๔||๒||๕||๑๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กอรี บาวัน อัครี แม่ห์ลา ๕ || ศโลก || คุรเทว มาตา คุรเทว ปิ ตา คุรเทว สุ อามี
ปัรเมสุ รา || คุรเทว สคา อเกอาน ปั่นยัน คุรเทว บันถิป สโฮดฺ รา || คุรเทว ดาตา ฮัร นาม อุปเดแซ คุรเทว มันตฺ
นิโรถะรา || คุรเทว ซานํตฺ สัต บุตถฺ มูรัต คุรเทว ปารัส ปะรัส ปะรา || คุรเทว ตีรัท อัมฤต สะโรวัร คุร กิอาน มยัน
อัปรําปรา || คุรเทว กัรตา ซัภ ปาป ฮัรตา คุรเทว ปะติต ปวิต กะรา || คุรเทว อาด ยุกาด ยุก ยุก คุรเทว มันตฺ ฮัร ยัป
อุถรา || คุรเทว ซังคัต ปรัภ เมล กัร กิรปา ฮัม มูร ปาปี เย็ต ลัก ตะรา || คุรเทว สัตคุร ปารบรัมห์ ปั รเมซัร คุรเทว
นานัก ฮัร นมัสกรา ||๑|| ศโลก || อาแปห์ กีอา กรายอา อาแปห์ กัรแน โยก || นานัก เอโก เราว์ รเฮอา ดูซรั โฮอา นา
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โหก ||๑|| ปอรี || โออัง ซ่าถ สัตคุร นมัสการัง || อาด มัตถฺ อันตฺ นิรังการัง || อาแปห์ ซุน อาแปห์ ซุค อาซัน ||
อาแปห์ ซุนตฺ อาป ฮี ยาซัน || อาปัน อาป อาแปห์ อุปายโอ || อาแปห์ บาป อาป ฮี มายโอ || อาแปห์ ซูคมั อาแปห์
อัสทูลา || ลคี นา ยาอี นานัก ลีลา ||๑|| กัร กิรปา ปรัภ ดีน ดัยอาลา || เตเร ซันตัน กี มัน โฮย รวาลา || รเฮา || ศโลก ||
นิรังการ อาการฺ อาป นิรกุน ซัรคุน เอก || เอแก้ห์ เอก บคานโน นานัก เอก อเนก ||๑|| ปอรี || โออัง คุรมุข กีโอ
อการา || เอแก้ห์ ซูต ปโรวันฮารา || ปิ๋ น ปิ๋ น ตแร คุณ บิสทารัง || นิ รกุน เต ซัรคุน ดริ สทารัง || สกัล ปาต กัร
กแร่ ห์ อุปายโอ || ยนัม มรัน มัน โม่ห์ บัดฎายโอ || โดฮู ปาต เต อาป นิรารา || นานัก อันตฺ นา ปาราวารา ||๒||
ศโลก || เซอี ซ่าห์ ปักวันตฺ เซ สัจ ซัมแป ฮัร ราส || นานัก สัจ สุ จ ปาอีแอ เต้ห์ ซันตัน แก ปาส ||๑|| เปาว์รี || ซะซา
สัต สัต สัต โซอู || สัต ปุรัค เต ปิ๋ น นา โกอู || โซอู สรัน ปแร เย่ห์ ปายอัง || ซิ มมัร ซิ มมัร กุน กาย สุ นาญัง || ซันแซ
ปะรัม นฮี กัช เบอาปัต || ประกัท ประตาป ต้าฮู โก ยาปั ต || โซ ซาถู่ เอ้ห์ ปฮุจนั ฮารา || นานัก ตา แก สัด บัลฮารา
||๓|| ศโลก || ตัน๋ ตัน๋ กฮ่า ปุการฺ เต มายอา โม่ห์ ซัภ กูร ||
นาม บิฮูเน นานกา โหต ยาต ซัภ ตู๋ร ||๑|| เปาว์รี || ตะถ่า ตู๋ร ปุนีต เตเร ยนูอา || ตัน๋ เตอู เย่ห์ รุ จ เออา มนูอา || ตัน๋
นฮี บาแช่ห์ สุ รัก นา อาแชห์ || อัต ปริ แอ ปรี ต ซ่าถ รัจยฺ ราแจห์ || ตัน่ เถ่ กฮ่า เบอาแป้ ห์ ต้าฮู || โย เอก ชาด อัน
กะแตห์ นา ยาฮู || ยา แก ฮีแอ ดีโอ ปรัภ นาม || นานัก ซ่ าถ ปูรัน ปั กหวาน ||๔|| ศโลก || อเน็ก เป๋ ค อัร งิอาน ติอ๋าน
มันฮัธ มิเลโอ นา โกย || กโฮ่ นานัก กิรปา ไป๋ ปะกัต งิอานี โซย ||๑|| ปอรี || งังงา งิอาน นฮี มุค บาโต || อเน็ก ยุกตั
ซาสตรึ กัร ป่ าโต || งิอานี โซย ยา แก ดริ รึ โซอู || แก้ฮตั ซุนตฺ กัช โยก นา โฮอู || งิอานี แร่ ฮตั อาเกอา ดริ รึ ยา แก ||
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อุซนั ซีต ซัมซัร ซัภ ตา แก || งิอานี ตัต คุรมุข บีจารี || นานัก ยา โก กิรปา ต่ารี ||๕|| ศโลก || อาวัน อาเอ สริ สทฺ
แม่ห์ เบ็น บูเฉ่ ปัส โด๋ ร || นานัก คุรมุข โซ บุแฉ่ ยา แก ปาก มะโทรฺ ||๑|| ปอรี || ญา ยุก แม่ห์ เอแก้ห์ โก อายอา ||
ยันมัต โม่เฮโอ โม่ห์นี มายอา || กรัภ กุนท แม่ห์ อุรัตถฺ ตัป กัรเต || ซาส ซาส ซิ มรัต ปรัภ แร่ ห์เต || *อุรัจฉฺ ปะเร
โย โฉด ฉะดานา || เดวันฮาร มแน่ห์ บิสรานา || ต่าโรห์ กิรปา ยิแซห์ กุซาอี || เอ็ต อุต นานัก เต็ส บิสโร่ ห์ น่าฮี ||๖||
ศโลก || อาวัต หุกมั บินาส หุกมั อาเกอา ปิ๋ น นา โกย || อาวัน ยานา เต้ห์ มิแท นานัก เย่ห์ มัน โซย ||๑|| ปอรี || เออู
ญีอ์ บฮุต กรัภ วาเซ || โม่ห์ มกัน มีธ โยน พาเซ || เอ็น มายอา ตแร คุณ บัส กีเน || อาปั น โม่ห์ กะเท กัท ดีเน || เอ
ซายัน กัช กโฮ่ อุปายอา || ยา เต ตะโร บิคมั เอ้ห์ มายอา || กัร กิรปา สัตซังค์ มิลาเอ || นานัก ตา แก นิกทั นา มาเอ
||๗|| ศโลก || กิรัต กมาวัน ซุภ อะซุภ กีเน เต็น ปรัภ อาป || ปั ส อาปั น ฮอ ฮอ กแร นานัก เบ็น ฮัร กฮ่า กมาต ||๑||
ปอรี || เอแก้ห์ อาป กราวันฮารา || อาแปห์ ปาป ปุน บิสทารา || เออา ยุก เย็ต เย็ต อาแปห์ ลายโอ || โซ โซ ปายโอ
โย อาป ดิวายโอ || ÍØÍÒ กา อันตฺ นา ยาแน โกอู || โย โย กแร โซอู พุน โฮอู || เอแก้ห์ เต สกัล บิสทารา || นานัก
อาป สวารันฮารา ||๘|| ศโลก || ราจ รเฮ่ บันตา บิโนด กุซมั รังค์ บิค โซรฺ || นานัก เต้ห์ ซัรนี ปะโร บินสั ยาย แม
โมรฺ ||๑||
ปอรี || เร มัน เบ็น ฮัร แยห์ รโจห์ แต้ห์ แต้ห์ บันถัน่ ป้ าเฮ || เย่ห์ เบ็ถ กัตฮู นา ชูทีแอ ซากัต เตอู กมาเฮ || ฮอ ฮอ
กัรเต กะรัม รัต ตา โก ป๋ ารฺ อพารฺ || ปรี ต นฮี โย นาม เซ็ว ตอ เออู กะรัม บิการ || บาเถ่ ยัม กี เยวรี มีธี มายอา รังค์
|| ปะหรํา เก โม่เฮ แน่ห์ บุแฉ่ห์ โซ ปรัภ สัดฮู ซังค์ || เลแค กะณัต นา ชูทีแอ กาจี ปี ต นา ซุถ || ยิแซห์ บุฉ่าเอ
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นานกา เต้ห์ คุรมุข นิรมัล บุตถฺ ||๙|| ศโลก || ทูเท บันถัน่ ยาส เก โฮอา ซาถู่ ซังค์ || โย ราเต รังค์ เอก แก นานัก
กูรา รังค์ ||๑|| ปอรี || รารา รังโกห์ เออา มัน อัปนา || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ ยัป รัสนา || เร เร ดัรก้าห์ กะแฮ นา โกอู ||
เอา แบธ อาดัร ซุภ เดอู || ÍØÍÒ แม่ห์ลี ปาแวห์ ตู บาซา || ยนัม มรัน แน่ห์ โฮย บินาซา || มัสตัก กะรัม ลิเคโอ ตุ๋ร
ยา แก || ฮัร ซัมแป นานัก กัร๋ ตา แก ||๑o|| ศโลก || ลาลัจ จู่ธ บิการ โม่ห์ เบอาปั ต มูเร อั้นถฺ || ลาก ปะเร ดุระกันถฺ
เซ็ว นานัก มายอา บันถฺ ||๑|| ปอรี || ลัลลา ลปั ท บิแค รัส ราเต || อหัม่ บุธ มายอา มัด มาเต || เออา มายอา แม่ห์
ยันแม่ห์ มัรนา || เย็ว เย็ว หุกมั ติแว เต็ว กัรนา || โกอู อูน นา โกอู ปูรา || โกอู ซุฆรั นา โกอู มูรา || เย็ต เย็ต ลาโว่ห์
เต็ต เต็ต ลักนา || นานัก ธากุร สดา อลิปนา ||๑๑|| ศโลก || ลาล กุปาล โคบินดฺ ปรัภ แก้ฮรั กัมภีร อท่าห์ || ดูซรั
น่าฮี อวัร โก นานัก เบปัรว่าห์ ||๑|| ปอรี || ลัลลา ตา แก ลแว นา โกอู || เอแก้ห์ อาป อวัร แน่ห์ โฮอู || โฮวันฮาร
โหต สัด อายอา || ÍØÍÒ กา อันตฺ นา กาฮู ปายอา || กีท หัสตฺ แม่ห์ ปูร สมาเน || ประกัท ปุรัค ซัภ ธาอู ยาเน || ยา
โก ดีโน ฮัร รัส อัปนา || นานัก คุรมุข ฮัร ฮัร เต้ห์ ยัปนา ||๑๒|| ศโลก || อาตัม รัส เย่ห์ ยาเนอา ฮัร รังค์ แซ่ห์เย
มาณ || นานัก ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ยัน อาเอ เต ปั รวาณ ||๑|| ปอรี || อายอา สพัล ต้าฮู โก กะนีแอ || ยาส รสัน ฮัร ฮัร ยัส
ปะนีแอ || อาย บะแซ่ห์ ซาถู่ แก ซังเก || อันเด็น นาม ติอ่าแว่ห์ รังเก || อาวัต โซ ยัน นาแม่ห์ ราตา || ยา โก ดัยอา
เมยอา บิถ่าตา || เอแก้ห์ อาวัน เพ็ร โยน นา อายอา || นานัก ฮัร แก ดะรัส สมายอา ||๑๓|| ศโลก || ญาส ยปัต มัน
โฮย อนันดฺ บินแซ ดูยา เป๋ า || ดูค ดะรัด ตริ สนา บุแฉ่ นานัก นาม สเมา ||๑||
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ปอรี || ญะญา ยาโร ดุระมัต โดอู || ติแซห์ เตอาก ซุค แซ่ ห์เย โซอู || ญะญา ยาย ปะโร่ ห์ ซันตฺ ซัรนา || เย่ห์ อาซัร
เออา เป่ าว์ยลั ตัรนา || ญะญา ยนัม นา อาแว โซอู || เอก นาม แล มแน่ห์ ปโรอู || ญะญา ยนัม นา ห่ารี แอ คุร ปูเร กี
เทก || นานัก เต้ห์ ซุค ปายอา ยา แก ฮีอแร เอก ||๑๔|| ศโลก || อันตัร มัน ตัน บัส รเฮ่ อีต อูต เก มีต || คุร ปูแร
อุปเดเซอา นานัก ยัปปี แอ นีต ||๑|| ปอรี || อันเด็น ซิ มโร่ ห์ ตาส โก โย อันตฺ สฮาอี โฮย || เอ้ห์ บิเคอา เด็น จาร
เชอ์ ชาด จเลโอ ซัภ โกย || กา โก มาต ปิ ตา สุ ต ตี่อา || กแร่ ห์ บันตา กัช ซังค์ นา ลีอา || แอซี ซันจฺ โย บินซัต
น่าฮี || ปัต เซตี อัปแน กัร๋ ยาฮี || ซ่าถซังค์ กัล กีรตัน กายอา || นานัก เต เต บฮุร นา อายอา ||๑๕|| ศโลก || อัต
ซุนดัร กุลีน จตุร มุค งิอานี ตัน่ วันตฺ || มิรตัก กะฮีแอห์ นานกา เย่ห์ ปรี ต นฮี ปั กวันตฺ ||๑|| ปอรี || งังงา คัท ซาสตรึ
โฮย งิอาตา || ปูรัก กุมภัก เรจัก กัรมาตา || งิอาน ติอ๋าน ตีรัท อิสอานี || โซมปาก อะปรัส อุเดอานี || ราม นาม ซังค์
มัน นฮี เฮตา || โย กัช กีโน โซอู อเนตา || ÍØÍÒ เต อูตมั กะโน จันดาลา || นานัก เย่ห์ มัน บะแซ่ห์ กุปาลา ||๑๖||
ศโลก || กุนท จาร แด้ห์ ดิส ประเม กะรัม กิรัต กี เรค || ซูค ดูค มุกตั โยน นานัก ลิเคโอ เลค ||๑|| เปาว์รี || กะกา
การัน กัรตา โซอู || ลิเคโอ เลค นา เมทัต โกอู || นฮี โหต กัช โดอู บารา || กัรแนฮาร นา ปู่ ลันฮารา || กาฮู ปั นทฺ
ดิคาแร อาแป || กาฮู อุเดอาน ประมัต ปัชตาแป || อาปัน เคลฺ อาป ฮี กีโน || โย โย ดีโน โซ นานัก ลีโน ||๑๗||
ศโลก || คาต คัรจัต บิละชัต รเฮ่ ทูท นา ย่าเฮ ปั นด๋ าร || ฮัร ฮัร ยปั ต อเนก ยัน นานัก น่าเฮ สุ มาร ||๑|| ปอรี || คะคา
คูนา กัช นฮี เต็ส ซัมรัท แก ป้ าเฮ || โย เดนา โซ เด รเฮโอ ป่ าแว แต้ห์ แต้ห์ ย่าเฮ || ครัจ คยานา นาม ตัน๋ เออา
ปักตัน กี ราส || คิมา กรี บี อนัด แซ่ฮจั ยฺ ยปั ต รแฮ่ คุณตาซ || เคแล่ห์ บิกแซ่ ห์ อนัด เซ็ว ยา โก โหต กริ ปาล || สะดีว
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กะนีว สุ ห่าวเน ราม นาม กแร่ ห์ มาล || เคด นา ดูค นา ดาน เต้ห์ ยา โก นะดัร กรี || นานัก โย ปรัภ ป่ าเณอา ปูรี ตินา
ปะรี ||๑๘||
ศโลก || กัน เม็น เดโคห์ มแน ม่าเฮ ซัรปัร จัลโน โลก || อาส อเน็ต คุรมุข มิแท นานัก นาม อโรค ||๑|| ปอรี ||
กะกา โคบิด คุณ รโว่ห์ ซาส ซาส ยัป นีต || กฮ่า บิซาซา เด้ห์ กา บิลมั นา กะเรโฮ มีต || แน่ห์ บาริ ก แน่ห์ โยบแน
แน่ห์ บิรถี่ กัช บันถฺ || โอ้ห์ เบรา แน่ห์ บูฉี่แอ โย อาย ปแร ยัม พันถฺ || กิอานี ติอ่านี จตุร เปค แร่ ฮนั นฮี เอ้ห์ ธาย ||
ชาด ชาด สักลี กอี มูร ตะฮ่า ลัปทาเฮ || คุร ประสาด ซิ มรัต รแฮ่ ยาฮู มัสตัก ปาก || นานัก อาเอ สพัล เต ยา โก
ปรี แอห์ สุ หาก ||๑๙|| ศโลก || โก่เค ซาสตรึ เบด ซัภ อาน นา กัทโต โกย || อาด ยุกาดี ฮุณ โฮวัต นานัก เอแก โซย
||๑|| ปอรี || กะฆา ก่าโล่ห์ มแน่ห์ เอ้ห์ เบ็น ฮัร ดูซรั น่าเฮ || แน่ห์ โฮอา แน่ห์ โฮวนา ยัต กัต โอ้ฮี สะมาเฮ || กู่แล่ห์
ตอ มัน โย อาแว่ห์ ซัรนา || นาม ตัต กัล แม่ห์ ปุแน่ห์จรั นา || ก๋ าล ก๋ าล อเน็ก ปั ชตาแว่ห์ || เบ็น ฮัร ปะกัต กฮ่า เท็ต
ปาแวห์ || โก๋ ล มฮ่า รัส อัมฤต เต้ห์ ปี อา || นานัก ฮัร คุร ยา โก ดีอา ||๒o|| ศโลก || งัณ ก่าเล ซัภ ดิวสั ซาส แน่ห์
บัดฎัน กะทัน เต็ล ซาร || ยีวนั โลแร่ ห์ ปะรัม โม่ห์ นานัก เตอู กวาร ||๑|| ปอรี || งังงา งะราแซ กาล เต้ห์ โย ซากัต
ปรัภ กีน || อเน็ก โยน ยันแม่ห์ มแร่ ห์ อาตัม ราม นา จีน || งิอาน ติอ๋าน ต้าฮู โก อาเอ || กัร กิรปา เย่ห์ อาป ดิวาเอ ||
งัณตี งะณี นฮี โกอู ชูแท || กาจี กากัร ซัรปั ร พูแท || โซ ยีวตั เย่ห์ ยีวตั ยัปเปอา || ประกัท เป๋ ย นานัก แน่ห์ ฉะเปอา
||๒๑|| ศโลก || จิต จิตโว จัรณารบินดฺ อูถ้ ฺ กวัล บิกซานํตฺ || ประกัท เป๋ ย อาแปห์ โคบินดฺ นานัก ซันตฺ มตานํตฺ ||๑||
ปอรี || จะจา จรัน กมัล คุร ลากา || ตัน๋ ตัน๋ ÍØÍÒ เด็น ซันโญก สป่ ากา || จาร กุนท แด้ห์ ดิส ปะหรํา อายโอ || ไป๋
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กริ ปา ตับ ดัรซัน ปายโอ || จาร บิจาร บินเซโอ ซัภ ดูอา || ซ่าถซังค์ มัน นิรมัล ฮูอา || จินตฺ บิซารี เอก ดริ สเทตา ||
นานัก กิอาน อันยัน เย่ห์ เนตรา ||๒๒|| ศโลก || ชาตี ซี ตลั มัน ซุคี ชันตฺ โคบิด กุน กาย || แอซี กิรปา กแร่ ห์ ปรัภ
นานัก ดาส ดะซาย ||๑|| ปอรี || ฉะชา โช่ห์เร ดาส ตุมาเร || ดาส ดาซัน เก ปานีฮาเร || ฉะชา ชาร โหต เตเร ซันตา ||
อัปนี กริ ปา กแร่ ห์ ปักวันตา || ชาด เซอานัป บโฮ่ จตุราอี || ซันตัน กี มัน เทก ทิกาอี || ชาร กี ปุตรี ปะรัม กัต ปาอี ||
นานัก ยา โก ซันตฺ สฮาอี ||๒๓|| ศโลก || โยรฺ ยุลมั พูแล่ห์ กะโน กาจี เด้ห์ บิการ || อหัม่ บุธ บันถัน่ ปะเร นานัก
นาม ฉุทาร ||๑|| ปอรี || ยะยา ยาแน ฮอ กัช ฮูอา || บาเถ่โอ เย็ว นลินี ปะหรํา ซูอา || โย ยาแน ฮอ ปะกัต กิอานี ||
อาแก ธากุร เต็ล นฮี มานี || โย ยาแน แม กัทนี กัรตา || เบอาปารี บซุถ่า เย็ว พิรตา || ซ่าถซังค์ เย่ห์ ห่อแม มารี ||
นานัก ตา โก มิเล มุรารี ||๒๔|| ศโลก || จาล่าเฆ อุธ นาม ยัป เน็ส บาซุร อาราถ || การฮา ตุแฉ่ นา เบอาปั ย นานัก
มิแท อุปาถฺ ||๑|| ปอรี || จะยา จู่รัน มิแท ตุมาโร || ราม นาม เซ็ว กัร บิวฮาโร || จู่รัต จู่รัต ซากัต มูอา || ยา แก ริ แด
โหต เป๋ า บีอา || จะแรห์ กะซะมัล ปาป เตเร มนูอา || อัมฤต กะทา ซันตฺ ซงั ค์ สุ นูอา || จะแรห์ กาม กโรถ ดรุ สทาอี ||
นานัก ยา โก กริ ปา กุซาอี ||๒๕|| ศโลก || ญตัน กแร่ ห์ ตุม อเน็ก เบ็ถ แร่ ฮนั นา ปาโวห์ มีต || ยีวตั รโฮ่ ฮัร ฮัร
ปะโย่ห์ นานัก นาม ปรี ต ||๑|| เปาว์รี || ญันญา ญาโณห์ ดริ รึ สฮี บินสั ยาต เอ้ห์ เหต || กัณตี กะโณ นา กัณ สะโก
อูฐ ซิถ่าเร เกต || โญ เปโค โซ บินสะโต กา เซ็ว กรี แอ ซังค์ || ญาโณห์ เออา เบ็ถ สฮี จิต จู่โธ มายอา รังค์ || ญาณัต
โซอี ซันตฺ โซย ปะหรํา เต กีเจ็ต ปิ๋ น || อั้นถฺ กูป เต เต้ห์ กัดโฎห์ เย่ห์ โฮโวห์ สุ ประซัน || ญา แก หาท ซัมรัท เต
การัน กัรแน โยก || นานัก เต้ห์ อุสตัต กะโร ญาฮู กีโอ ซันโญก ||๒๖|| ศโลก || ทูเท บันถัน่ ยนัม มรัน ซ่าถ เซว ซุค
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ปาย || นานัก มโน่ห์ นา บีสแร คุณ เน็ถ โคบิด ราย ||๑|| ปอรี || แท่ฮลั กแร่ ห์ ตอ เอก กี ยา เต บริ ทา นา โกย || มัน
ตัน มุค ฮีแอ บแซ โย จ้าโฮ โซ โฮย || แท่ฮลั แม่ฮลั ตา โก มิแล ยา โก ซ่าถ กริ ปาล || ซาถู่ ซังคัต ตอ บแซ โย
อาปัน โฮเอ ดัยอาล || โท่เฮ ท่าเฮ บโฮ่ ปะหวัน เบ็น นาแว ซุค น่าเฮ || ทะแลห์ ยาม เก ดูต เต้ห์ โย ซาถู่ ซังค์
สะมาเฮ || บาร บาร เยา ซันตฺ สัดเก || นานัก ปาป บินาเซ กัด เก ||๒๗|| ศโลก || ธาก นา โห่ตี ติโนห์ ดัร เย่ห์
โฮโวห์ สุ ประซัน || โย ยัน ปรัภ อัปเน กเร นานัก เต ตัน๋ ตัน๋ ||๑||
ปอรี || ธัทธา มนูอา ธ่าแฮห์ น่าฮี || โย สกัล เตอาก เอแก้ห์ ลัปทาฮี || แธฮัก แธฮัก มายอา ซังค์ มูเอ || ÍØÍÒ แก
กุซลั นา กัตฮู ฮูเอ || ธานํฎ ปะรี ซันแตห์ ซังค์ บะเซอา || อัมฤต นาม ตะฮ่า ญีอ์ รัสเซอา || ธากุร อัปเน โย ยัน
ป่ ายอา || นานัก ÍØÍÒ กา มัน ซีตลายอา ||๒๘|| ศโลก || ดันดอต บันดัน อเน็ก บาร สรับ กะลา ซัมรัท || โดลัน เต
ราโค่ห์ ประภู นานัก เด กัร หัท ||๑|| ปอรี || ดัดดา เดรา เอ้ห์ นฮี แยห์ เดรา แต้ห์ ยาน || ÍØÍÒ เดรา กา ซันยฺโม คุร
แก สบัด ปะชาน || เออา เดรา โก สรัม กัร ก่าแล || ยา กา ตะซู นฮี ซังค์ จาแล || ÍØÍÒ เดรา กี โซ เม็ต ยาแน || ยา
โก ดริ สทฺ ปูรัน ปั กหว่าแน || เดรา เน่ห์จลั สัจ ซ่าถซังค์ ปายอา || นานัก เต ยัน แน่ห์ โดลายอา ||๒๙|| ศโลก ||
ด่าฮัน ลาเก ตะรัม ราย กิแนห์ นา ก่าเลโอ บันถฺ || นานัก อุบเร ยัป ฮรี ซ่าถซังค์ ซันบันถฺ ||๑|| ปอรี || ดัดดา ดู่ดตั
แก้ห์ พิโร่ ห์ ดู่ดนั เออา มัน ม่าเฮ || ซังค์ ตุห่าแร ปรัภ บแซ บัน บัน กฮ่า พิร่าเฮ || เด๋ รี ด่าโฮ ซ่าถซังค์ อหัม่ บุธ
บิกราล || ซุค ปาโวห์ แซ่ห์เย บะโซ่ห์ ดัรซัน เดค นิฮาล || เด๋ รี ยาแม ยัม มแร กรัภ โยน ดุค ปาย || โม่ห์ มกัน
ลัปทัต รแฮ่ ฮอ ฮอ อาแว ยาย || แด่ฮตั แด่ฮตั อับ แด่ห์ ปะเร ซ่าถ ยนา ซัรนาย || ดุค เก พ่าเฮ กาเทอา นานัก ลีเอ
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สมาย ||๓o|| ศโลก || แยห์ ซาถู่ โคบิด ปะยัน กีรตัน นานัก นีต || ณา ฮอ ณา ตูน ํ แณ่ ห์ ฉุ แทห์ นิกทั นา ยาอีโอห์
ดูต ||๑|| ปอรี || ณาณา รัณ เต ซี ฉี่แอ อาตัม ยีแต โกย || ห่ อแม อัน เซ็ว ลัร มแร โซ โซ่ภา ดู โฮย || มณี มิทาย ยีวตั
มแร คุร ปูเร อุปเดส || มนูอา ยีแต ฮัร มิแล เต้ห์ ซูรตัณ เวส || ณา โก ยาแณ อาปโณ เอแก้ห์ เทก อถารฺ || แรณ
ดินสั ซิมรัต รแฮ่ โซ ปรัภ ปุรัค อปารฺ || เรณ สกัล เออา มัน กแร เออู กะรัม กมาย || หุกแม บูแฉ่ สดา ซุค นานัก
ลิเคอา ปาย ||๓๑|| ศโลก || ตัน มัน ตัน๋ อัรโป ติแซ ประภู มิลาแว โม่ห์ || นานัก ปะหรํา ป๋ อ กาทีแอ จูแก ยัม กี โย่ห์
||๑|| ปอรี || ตะตา ตา เซ็ว ปรี ต กัร คุณ เน็ถ โคบิด ราย || พัล ปาแวห์ มัน บาชเต ตะปั ต ตุห่ารี ยาย ||
ตราส มิแท ยัม ปันทฺ กี ยาส บแซ มัน เนา || กัต ปาแวห์ มัต โฮย ประกาซ แม่ห์ลี ปาแวห์ เธา || ต้าฮู ซังค์ นา ตัน๋
จัลแล กแร่ ห์ โยบัน แน่ห์ ราจยฺ || ซันตฺ ซงั ค์ ซิ มรัต รโฮ่ เอ้แฮ ตุห่าแร กาจยฺ || ตาตา กะชู นา โฮอี แฮ โย ตาป
นิวาแร อาป || ปรัตปาแล นานัก ฮแมห์ อาแปห์ มาอี บาป ||๓๒|| ศโลก || ทาเก บโฮ่ เบ็ถ ก่าลเต ตริ ปัต นา ตริ สนา
ลาท || ซันจฺ ซันจฺ ซากัต มูเอ นานัก มายอา นา ซาท ||๑|| ปอรี || ทะทา เท็ร โกอู นฮี กาย ปซาโรห์ ปาว || อเน็ก
บันจฺ บัล ชัล กแร่ ห์ มายอา เอก อุปาว || แทลี ซันโจห์ สรัม กแร่ ห์ ทาก ปะโร่ ห์ กาวาร || มัน แก กาม นา อาวัย
อันเต ออซัร บาร || เท็ต ปาโวห์ โคบิด ปะโย่ห์ ซันแตห์ กี ซิ กข์ เล่โฮ || ปรี ต กแร่ ห์ สัด เอก เซ็ว เออา ซาจา อัสเน่ห์
|| การัน กะรัน กราวโน ซัภ เบ็ถ เอแก หาท || เย็ต เย็ต ลาโว่ห์ เต็ต เต็ต ลแกห์ นานัก ยันตฺ อนาท ||๓๓|| ศโลก ||
ดาแซห์ เอก นิฮาเรอา ซัภ กัช เดวันฮาร || ซาส ซาส ซิ มรัต รแฮ่ นานัก ดะรัส อถารฺ ||๑|| ปอรี || ดะทา ดาตา เอก
แฮ ซัภ โก เดวันฮาร || เดนํเด โตท นา อาวัย อะกนัต ปะเร ปันด๋ าร || แดนฮาร สัด ยีวนั ฮารา || มัน มูรัค เก็ว ต้าเฮ
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บิซารา || โดส นฮี กาฮู โก มีตา || มายอา โม่ห์ บันถฺ ปรัภ กีตา || ดะรัด นิวาแร่ ห์ ยา เก อาเป || นานัก เต เต คุรมุข
ตร่ าเป ||๓๔|| ศโลก || ตัร๋ ญีอะเร เอ็ก เทก ตู ล่าเฮ บิดานี อาส || นานัก นาม ติอ๋าอีแอ การัจ อาแว ราส ||๑|| ปอรี ||
ตะถ่า ต่าวัต ตอ มิแท ซันตฺ ซงั ค์ โฮย บาส || ตุ๋ร เต กิรปา กแร่ ห์ อาป ตอ โฮย มแน่ห์ ปั รกาซ || ตัน๋ ซาจา เตอู สัจ
ซาฮา || ฮัร ฮัร ปูนยี นาม บิซ่าฮา || ตี่รัจยฺ ยัส โซ่ภา เต้ห์ บเนอา || ฮัร ฮัร นาม ซัรวัน เย่ห์ สุ เนอา || คุรมุข เย่ห์ กัท
รเฮ่ สมาอี || นานัก เต้ห์ ยัน มิลี วดาอี ||๓๕|| ศโลก || นานัก นาม นาม ยัป ยัปเปอา อันตัร บ้าฮัร รังค์ || คุร ปูแร
อุปเดเซอา นรัก น่าเฮ ซ่าถซังค์ ||๑|| ปอรี || นันนา นรัก ปะแร่ ห์ เต น่าฮี || ยา แก มัน ตัน นาม บซาฮี || นาม นิถาน
คุรมุข โย ยัปเต || บิค มายอา แม่ห์ นา โอย คัปเต || นันนาการ นา โห่ ตา ตา กโฮ่ || นาม มันตรึ คุร ดีโน ยา กโฮ่ ||
เน็ถ นิถาน ฮัร อัมฤต ปูเร || แต้ห์ บาเย นานัก อันฮัด ตูเร ||๓๖|| ศโลก || ปัต ราคี คุร ปารบรัมห์ ตัจยฺ ปัรปั นจฺ โม่ห์
บิการ || นานัก โซอู อาราถี่แอ อันตฺ นา ปาราวาร ||๑|| ปอรี || ปะปา ปัรมิต ปาร นา ปายอา || ปะติต ปาวัน อะกัม
ฮัร รายอา || โหต ปุนีต โกท อัปราถู่ || อัมฤต นาม ยแปห์ เม็ล ซาถู่ || ปั รปั จ ตะโหร่ ห์ โม่ห์ มิทนาอี || ยา โก
ราโค่ห์ อาป กุซาอี || ปาตซ่าห์ ฉะตรึ ศิร โซอู || นานัก ดูซรั อวัรฺ นา โกอู ||๓๗|| ศโลก || พ่าเฮ กาเท มิเท กะวัน
พเตห์ ไป๋ มัน ยีต || นานัก คุร เต เท็ต ปาอี พิรัน มิเท เน็ต นีต ||๑|| ปอรี || พับพา พิรัต พิรัต ตู อายอา || ดรุ ลภั เด้ห์
กัลยุก แม่ห์ ปายอา || เพ็ร เออา ออซัร จแร นา ห่าทา || นาม ยัปโปห์ ตอ กะทีแอห์ พาซา || เพ็ร เพ็ร อาวัน ยาน นา
โฮอี || เอแก้ห์ เอก ยัปโปห์ ยัป โซอี || กแร่ ห์ กริ ปา ปรัภ กัรแนฮาเร || เมล เล่โฮ นานัก เบจาเร ||๓๘|| ศโลก ||
บิโน สุ โนห์ ตุม ปารบรัมห์ ดีน ดัยอาล กุปาล || ซุค ซัมแป บโฮ่ โปคค์ รัส นานัก ซ่าถ รวาล ||๑|| ปอรี || บับบา
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บรัมห์ ยานัต เต บรัมห์มา || แบสโน เต คุรมุข สู จ ตัร่ มา || บีรา อาปั น บุรา มิทาแว || ต้าฮู บุรา นิกทั นฮี อาแว ||
บาเถ่โอ อาปัน ฮอ ฮอ บันถ่า || โดส เดต อาแก้ห์ โก อันถ่า || บาต จีต ซัภ รฮี เซอานัป || ยิแซห์ ยนาโวห์ โซ ยาแน
นานัก ||๓๙|| ศโลก || แป๋ ปั่นยัน อักข์ ดูค นาซ มแน่ห์ อราถ ฮเร || ซันตฺ ซงั ค์ เย่ห์ ริ ด บะเซโอ นานัก เต นา ประเม
||๑|| ปอรี || ปับบา ปะรัม มิทาโว่ห์ อัปนา || เออา ซันซาร สกัล แฮ สุ ปนา || ปั่ รเม ซุรฺ นัร เดวี เดวา || ปั่ รเม เซ็ถ
ซาเถ็ก บรัมห์เมวา || ปะรัม ปะรัม มานุค แด้ห์กาเอ || ดุตรั มฮ่า บิคมั เอ้ห์ มาเอ || คุรมุข ปะหรํา แป๋ โม่ห์ มิทายอา
|| นานัก เต้ห์ ปะรัม ซุค ปายอา ||๔o|| ศโลก || มายอา โดแล บโฮ่ บิถี่ มัน ลัปเทโอ เต้ห์ ซังค์ || มากัน เต เย่ห์ ตุม
รัคโคห์ โซ นานัก นาแม่ห์ รังค์ ||๑|| ปอรี || มัมมา มากันฮาร อิอานา || เดนฮาร เด รเฮโอ สุ ยานา || โย ดีโน โซ
เอแก้ห์ บาร || มัน มูรัค แก้ห์ กแร่ ห์ ปุการ || โย มาแก้ห์ ตอ มาแก้ห์ บีอา || ยา เต กุซลั นา กาฮู ทีอา || มากัน มาก
ตา เอแก้ห์ มาก || นานัก ยา เต ปะแร่ ห์ ปราก ||๔๑||
ศโลก || มัต ปูรี ปั รถาน เต คุร ปูเร มัน มันตฺ || เย่ห์ ยาเนโอ ปรัภ อาปุนา นานัก เต ปั กวันตฺ ||๑|| ปอรี || มัมมา ยาฮู
มรัม ปะชานา || เป่ ทัต ซ่าถซังค์ ปะตีอานา || ดุค ซุค ÍØÍÒ แก สมัต บีจารา || นรัก สุ รัก แร่ ฮตั ออตารา || ต้าฮู ซังค์
ต้าฮู นิรเลปา || ปูรัน กัท กัท ปุรัค บิเซคา || ÍØÍÒ รัส แม่ห์ ÍØÍÒhU ซุค ปายอา || นานัก ลิปัต นฮี เต้ห์ มายอา
||๔๒|| ศโลก || ญารฺ มีต ซุน ซายฺโนห์ เบ็น ฮัร ชูทนั น่าเฮ || นานัก เต้ห์ บันถัน่ กัทเท คุร กี จัรนี ป้ าเฮ ||๑|| เปาว์รี ||
ญะญา ยตัน กะรัต บโฮ่ บิถี่อา || เอก นาม เบ็น แก้ห์ โล ซิ ถี่อา || ญาฮู่ ยตัน กัร โหต ฉุ ทารา || ÍØÍÒhU ยตัน
ซ่าถ ซังการา || ญา อุบรัน ต่าแร ซัภ โกอู || ÍØÍÒih ยเป เบ็น อุบรั นา โฮอู || ญาฮู่ ตรัน ตารัน ซัมราทา || ราค เล่โฮ
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นิรกุน นัรนาทา || มัน บัจ กรัม เย่ห์ อาป ยนาอี || นานัก เต้ห์ มัต ปรักที อาอี ||๔๓|| ศโลก || โรส นา กาฮู ซังค์
กแร่ ห์ อาปัน อาป บีจาร || โฮย นิมานา ญัก รโฮ่ นานัก นัดรี ปารฺ ||๑|| ปอรี || รารา เรน โหต ซัภ ยา กี || ตัจยฺ
อภิมาน ฉุแท เตรี บากี || รัณ ดัรก้าห์ ตอ ซี แฉ่ ห์ ป่ าอี || โย คุรมุข ราม นาม เล็ว ลาอี || แร่ ฮตั แร่ ฮตั แร่ ห์ ย่าเฮ
บิการา || คุร ปูเร แก สบัด อปารา || ราเต รังค์ นาม รัส มาเต || นานัก ฮัร คุร กีนี ดาเต ||๔๔|| ศโลก || ลาลัจ จู่ธ
บิแค เบอาถฺ เออา เด้ฮี แม่ห์ บาส || ฮัร ฮัร อัมฤต คุรมุข ปี อา นานัก ซูค นิวาส ||๑|| ปอรี || ลัลลา ลาโว ออคัถ ยาฮู ||
ดูค ดะรัด เต้ห์ มิแท่ห์ คิน่าฮู || นาม ออคัถ เย่ห์ ริ แด ฮิตาแว || ต้าเฮ โรค สุ ปแน นฮี อาแว || ฮัร ออคัถ ซัภ กัท แฮ
ป่ าอี || คุร ปูเร เบ็น เบ็ถ นา บนาอี || คุร ปูแร ซันยัม กัร ดีอา || นานัก ตอ เพ็ร ดูค นา ทีอา ||๔๕|| ศโลก ||
วาสุ เดว ซัรบัตตรึ แม อูน นา กัตฮู ธาย || อันตัร บ้าฮัร ซังค์ แฮ นานัก กาย ดุราย ||๑|| ปอรี || วะวา แวรฺ นา กรี แอ
กาฮู || กัท กัท อันตัร บรัมห์ สมาฮู || วาสุ เดว ยัล ทัล แม่ห์ รเวอา || คุร ประสาด วิระแล ฮี กะเวอา || แวรฺ วิโรถ มิเท
เต้ห์ มัน เต || ฮัร กีรตัน คุรมุข โย ซุนเต || วรัน เจ้ฮนั สักแลห์ เต แร่ ห์ตา || นานัก ฮัร ฮัร คุรมุข โย แก้ห์ตา ||๔๖||
ศโลก || ฮอ ฮอ กะรัต บิฮานีอา ซากัต มุกตั ถฺ อะยาน || ระรัก โมย เย็ว ตริ คาวันตฺ นานัก กิรัต กมาน ||๑|| ปอรี ||
รารา ราร มิแท ซังค์ ซาถู่ || กะรัม ตะรัม ตัต นาม อราถู่ || รู โร เย่ห์ บะเซโอ ริ ด ม่าฮี || ÍØÍÒ กี ราร มิทตั บินซ่าฮี ||
ราร กะรัต ซากัต กาวารา || เย่ห์ ฮีแอ อหัม่ บุธ บิการา || รารา คุรมุข ราร มิทาอี || นิมคั ม่าเฮ นานัก ซัมหย่าอี ||๔๗||
ศโลก || ซาถู่ กี มัน โอท กะโฮ อุกตั เซอานัป เตอาก || คุร ดีเคอา เย่ห์ มัน บแซ นานัก มัสตัก ปาก ||๑|| ปอรี ||
ซะซา สรัน ปะเร อับ ห่าเร || ซาสตรึ ซิ มรัต เบด ปูกาเร || โซถัต โซถัต โซ่ถ บีจารา || เบ็น ฮัร ปะยัน นฮี ฉุ ทการา ||
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ซาส ซาส ฮัม ปู่ ลันฮาเร || ตุม ซัมรัท อะกนัต อปาเร || สรัน ปะเร กี ราค ดัยอาลา || นานัก ตุมเร บาล กุปาลา ||๔๘||
ศโลก || คุดี มิที ตับ ซุค เป๋ ย มัน ตัน เป๋ ย อโรค || นานัก ดริ สที อายอา อุสตัต กัรแน โยก ||๑|| ปอรี || คะคา คะรา
สะราโฮ ต้าฮู || โย คิน แม่ห์ อูเน ซุภรั ปร่ าฮู || คะรา นิมานา โหต ปรานี || อันเด็น ยาแป ปรัภ นิรบานี || ป่ าแว
คซัม ตา ÍØÍÒ ซุค เดตา || ปารบรัมห์ แอโซ อากันตา || อซังคฺ คเต คิน บัคซันฮารา || นานัก ซาฮิบ สดา ดัยอารา
||๔๙|| ศโลก || สัต กโฮ่ ซุน มัน เมเร สรัน ปะโร่ ห์ ฮัร ราย || อุกตั เซอานัป สกัล เตอาก นานัก เลย สมาย ||๑|| ปอรี
|| ซะซา เซอานัป ชาด อิอานา || หิกมัต หุกมั นา ปรัภ ปะตีอานา || แซ่ฮสั ปาต กแร่ ห์ จตุราอี || ซังค์ ตุห่าแร เอก
นา ยาอี || โซอู โซอู ยัป เด็น ราตี || เร ญีอ์ จัลแล ตุห่าแร ซาที || ซ่าถ เซวา ลาแว เย่ห์ อาแป || นานัก ตา โก ดูค นา
เบอาแป ||๕o|| ศโลก || ฮัร ฮัร มุค เต โบลนา มัน วูแธ ซุค โฮย || นานัก ซัภ แม่ห์ เราว์ รเฮอา ทาน ทนันตัร โซย
||๑|| ปอรี || เฮโร กัท กัท สกัล แก ปูร รเฮ่ ปั กหวาน || โฮวัต อาเอ สัด สะดีว ดุค ปั่ นยัน คุร กิอาน || ฮอ ฉุ ทแก โฮย
อนันดฺ แต้ห์ ฮอ น่าฮี เต้ห์ อาป || หะเต ดูค ยันแม่ห์ มรัน ซันตฺ ซงั ค์ ปั รตาป || เห็ต กัร นาม ดริ แร ดัยอาลา || ซันแตห์
ซังค์ โหต กิรปาลา ||
เอาเเร กะชู นา กินฮู กีอา || นานัก ซัภ กัช ปรัภ เต ฮูอา ||๕๑|| ศโลก || เลแค กะแตห์ นา ชูทีแอ คิน คิน ปู่ ลันฮาร ||
บัคซันฮารา บคัส แล นานัก ปารฺ อุตาร ||๑|| ปอรี || ลูณ ฮรามี กุแนห์การ เบกานา อลัป มัต || ญีโอ เป็ นดฺ เย็น ซุค
ดีเอ ต้าเฮ นา ยานัต ตัต || ล่าฮา มายอา การฺ เน แด้ห์ ดิส ดู่ดนั ยาย || เดวันฮาร ดาตาร ปรัภ นิมคั นา มแน่ห์ บซาย ||
ลาลัจ จู่ธ บิการ โม่ห์ เออา ซัมแป มัน ม่าเฮ || ลําปั ท โจร นินดัก มฮ่า ตินฮู ซังค์ บิฮาย || ตุตถฺ ป่ าแว ตา บคัส แล่ห์
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โคเท ซังค์ คเร || นานัก ป่ าแว ปารบรัมห์ ป้ าฮัน นีร ตเร ||๕๒|| ศโลก || คาต ปี ต เคลัต หัสตฺ ปั่ รเม ยนัม อเนก ||
เป่ าว์ยลั เต ก้าโดห์ ประภู นานัก เตรี เทก ||๑|| ปอรี || เคลัต เคลัต อายโอ อเน็ก โยน ดุค ปาย || เคด มิเท ซาถู่ มิลตั
สัตคุร บจัน สมาย || คิมา กะฮี สัจ ซันเจโอ คายโอ อัมฤต นาม || ครี กริ ปา ธากุร ไป๋ อนัด ซูค บิสราม || เคป นิบาฮี
บฮุต ลาภ กัร๋ อาเอ ปัตวันตฺ || คะรา ดิลาซา คุร ดีอา อาย มิเล ปั กวันตฺ || อาปั น กีอา กแร่ ห์ อาป อาแก ปาแช อาป ||
นานัก โซอู สะราฮีแอ เย กัท กัท รเฮอา เบอาป ||๕๓|| ศโลก || อาเอ ปรัภ ซัรนากตี กิรปา เน็ถ ดัยอาล || เอก อักคัร
ฮัร มัน บัสตฺ นานัก โหต นิฮาล ||๑|| ปอรี || อักคัร แม่ห์ ตริ ภวัน ปรัภ ต่าเร || อักคัร กัร กัร เบด บีจาเร || อักคัร
ซาสตรึ ซิมรัต ปุรานา || อักคัร นาด กะทัน วเคอานา || อักคัร มุกตั ยุกตั แป๋ ปั่ รมา || อักคัร กะรัม กิรัต สู จ ตัร่ มา ||
ดริ สทิมาน อักคัร แฮ เยตา || นานัก ปารบรัมห์ นิรเลปา ||๕๔|| ศโลก || หัท กะลัม อะกัม มัสตัก ลิคาวตี || *อุรัจฉฺ
รเฮโอ ซัภ ซังค์ อนูป รู ปาวตี || อุสตัต แก้ฮนั นา ยาย มุคโคห์ ตุห่ารี อา || โม่ฮี เดค ดะรัส นานัก บัลฮารี อา ||๑|| ปอรี
|| เฮ อะจุต เฮ ปารบรัมห์ อบินาซี อักนาซ || เฮ ปูรัน เฮ สรับ แม ดุค ปั่ นยัน คุณตาซ || เฮ ซังกี เฮ นิรังการ เฮ
นิรคุณ ซัภ เทก || เฮ โคบิด เฮ คุณ นิถาน ยา แก สดา บิเบก || เฮ อัปรําปั ร ฮัร ฮเร แฮ ปี๋ โฮวันฮาร || เฮ ซันแตห์ แก
สดา ซังค์ นิถ่ารา อาถารฺ || เฮ ธากุร ฮอ ดาสฺ โร แม นิ รกุน กุน นฮี โกย ||
นานัก ดีแย นาม ดาน ราโค ฮีแอ โปรย ||๕๕|| ศโลก || คุรเทว มาตา คุรเทว ปิ ตา คุรเทว สุ อามี ปัรเมสุ รา || คุรเทว
สคา อเกอาน ปั่นยัน คุรเทว บันถิป สโฮดฺ รา || คุรเทว ดาตา ฮัร นาม อุปเดแซ คุรเทว มันตฺ นิโรถะรา || คุรเทว
ซานํตฺ สัต บุตถฺ มูรัต คุรเทว ปารัส ปะรัส ปะรา || คุรเทว ตีรัท อัมฤต สะโรวัร คุร กิอาน มยัน อัปรําปรา || คุรเทว
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กัรตา ซัภ ปาป ฮัรตา คุรเทว ปะติต ปวิต กะรา || คุรเทว อาด ยุกาด ยุก ยุก คุรเทว มันตฺ ฮัร ยัป อุถรา || คุรเทว ซังคัต
ปรัภ เมล กัร กิรปา ฮัม มูร ปาปี เย็ต ลัก ตะรา || คุรเทว สัตคุร ปารบรัมห์ ปั รเมซัร คุรเทว นานัก ฮัร นมัสกรา ||๑||
เอ้ห์ ศโลก อาด อันตฺ ปัรณา ||
กอรี ซุคมนี ม: ๕ || ศโลก || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาด คุเรย์ นะแม่ห์ || ยุกาด คุเรย์ นะแม่ห์ || สัตคุเร นะแม่ห์ || ศิรี คุรเทเว นะแม่ห์ ||๑|| อัสทฺ ปดี || ซิมโร ซิมมัร
ซิมมัร ซุค ปาโว || กัล กะเลส ตัน ม่าเฮ มิทาโว || ซิ มโร ยาส บิซุมบัร เอแก || นาม ยปั ต อะกนัต อเนแก || เบด
ปุราน ซิมรัต สุ ถ่าเคอัร || กีเน ราม นาม เอ็ก อาเคอัร || กินกา เอก ยิส ญีอ์ บซาแว || ตา กี แม่ห์มา กะนี นา อาแว
|| กานํคี เอแก ดะรัส ตุห่าโร || นานัก อุน ซังค์ โม่ห์ อุถ่าโร ||๑|| ซุคมนี ซุค อัมฤต ปรัภ นาม || ปะกัต ยนา แก มัน
บิสราม || รเฮา || ปรัภ แก ซิมรัน กรัภ นา บแซ || ปรัภ แก ซิมรัน ดูค ยัม นะแซ || ปรัภ แก ซิมรัน กาล ปัรหะแร ||
ปรัภ แก ซิมรัน ดุสมัน ทะแร || ปรัภ ซิ มรัต กัช บิฆนั นา ลาแก || ปรัภ แก ซิ มรัน อันเด็น ยาแก || ปรัภ แก ซิ มรัน
ป๋ อ นา เบอาแป || ปรัภ แก ซิมรัน ดุค นา ซันตาแป || ปรัภ กา ซิ มรัน ซ่าถ แก ซังค์ || สรับ นิถาน นานัก ฮัร รังค์
||๒|| ปรัภ แก ซิมรัน เร็ ถ เซ็ถ นอ เน็ถ || ปรัภ แก ซิ มรัน กิอาน คิอ๋าน ตัต บุตถฺ || ปรัภ แก ซิ มรัน ยัป ตัป ปูญา ||
ปรัภ แก ซิมรัน บินแซ ดูยา || ปรัภ แก ซิ มรัน ตีรัท อิสอานี || ปรัภ แก ซิ มรัน ดัรก้าห์ มานี || ปรัภ แก ซิมรัน โฮย
โซ ปะลา || ปรัภ แก ซิมรัน สุ พลั พลา || เซ ซิ มแร่ ห์ ยิน อาป ซิ มราเอ ||
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นานัก ตา แก ลาโก ปาเอ ||๓|| ปรัภ กา ซิมรัน ซัภ เต อูจา || ปรัภ แก ซิมรัน อุถเร มูจา || ปรัภ แก ซิมรัน ตริ สนา
บุแฉ่ || ปรัภ แก ซิ มรัน ซัภ กิช ซุแฉ่ || ปรัภ แก ซิ มรัน น่าฮี ยัม ตราซา || ปรัภ แก ซิ มรัน ปูรัน อาซา || ปรัภ แก
ซิมรัน มัน กี มัล ยาย || อัมฤต นาม ริ ด ม่าเฮ สมาย || ปรัภ ญี บะแซ่ห์ ซ่าถ กี รัสนา || นานัก ยัน กา ดาซัน ดัสนา
||๔|| ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เซ ตัน่ วันเต || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เซ ปั ตวันเต || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เซ ยัน ปั รวาน || ปรัภ โก
ซิมแร่ ห์ เซ ปุรัค ประธาน || ปรัภ โก ซิมแร่ ห์ เซ เบโม่ห์ตาเย || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เซ สรับ เก ราเย || ปรัภ โก
ซิมแร่ ห์ เซ ซุควาซี || ปรัภ โก ซิมแร่ ห์ สดา อบินาซี || ซิ มรัน เต ลาเก ยิน อาป ดัยอาลา || นานัก ยัน กี มังแก รวาลา
||๕|| ปรัภ โก ซิมแร่ ห์ เซ ปัรอุปการี || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เต็น สัด บัลฮารี || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เซ มุค สุ ห่าเว || ปรัภ
โก ซิมแร่ ห์ เต็น ซูค บิห่าแว || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เต็น อาตัม ยีตา || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ เต็น นิรมัล รี ตา || ปรัภ โก
ซิมแร่ ห์ เต็น อนัด กะเนเร || ปรัภ โก ซิ มแร่ ห์ บะแซ่ ห์ ฮัร เนเร || ซันตฺ กริ ปา เต อันเด็น ยาก || นานัก ซิ มรัน ปูแร
ปาก ||๖|| ปรัภ แก ซิ มรัน การัจ ปูเร || ปรัภ แก ซิมรัน กับโบห์ นา จู่เร || ปรัภ แก ซิ มรัน ฮัร กุน บานี || ปรัภ แก
ซิมรัน แซ่ฮจั ยฺ สมานี || ปรัภ แก ซิมรัน เน่ห์จลั อาซัน || ปรัภ แก ซิ มรัน กมัล บิกาซัน || ปรัภ แก ซิ มรัน อันฮัด
จุ่นการ || ซุค ปรัภ ซิมรัน กา อันตฺ นา ปารฺ || ซิ มแร่ ห์ เซ ยัน ยิน โก ปรัภ เมยอา || นานัก เต็น ยัน ซัรนี ปั ยอา ||๗||
ฮัร ซิมรัน กัร ปะกัต ปรักทาเอ || ฮัร ซิ มรัน ลัก เบด อุปาเอ || ฮัร ซิมรัน เป๋ ย เซ็ถ ยตี ดาเต || ฮัร ซิ มรัน นีจ จะโฮ่
กุนท ยาเต || ฮัร ซิ มรัน ต่ารี ซัภ ตัร่ นา || ซิ มมัร ซิ มมัร ฮัร การัน กัรนา || ฮัร ซิ มรัน กีโอ สกัล อการา || ฮัร ซิ มรัน
แม่ห์ อาป นิรังการา || กัร กิรปา ยิส อาป บุฉ่ายอา || นานัก คุรมุข ฮัร ซิมรัน เต็น ปายอา ||๘||๑|| ศโลก || ดีน ดะรัด
ดุค ปั่นยะนา กัท กัท นาท อนาท || สรัณ ตุหม่ารี อายโอ นานัก เก ปรัภ ซาท ||๑||
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อัสทฺปดี || แยห์ มาต ปิ ตา สุ ต มีต นา ป่ าอี || มัน อูฮา นาม เตแร ซังค์ สฮาอี || แยห์ มฮ่า เป่ ยอาน ดูต ยัม ดะแล ||
แต้ห์ เกวัล นาม ซังค์ เตแร จัลแล || แยห์ มุสกัล โฮแว อัต ป่ ารี || ฮัร โก นาม คิน ม่าเฮ อุถ่ารี || อเน็ก ปุแน่ห์จรัน
กะรัต นฮี ตแร || ฮัร โก นาม โกท ปาป ปัรหะแร || คุรมุข นาม ยัปโปห์ มัน เมเร || นานัก ปาโวห์ ซูค กะเนเร ||๑||
สกัล สริ สทฺ โก รายา ดุคีอา || ฮัร กา นาม ยปัต โฮย ซุคีอา || ลาค กโรรี บันถฺ นา ปแร || ฮัร กา นาม ยปัต นิสตะแร
|| อเน็ก มายอา รังค์ เต็ค นา บุฉ่าแว || ฮัร กา นาม ยปั ต อาข่าแว || เย่ห์ มารัก เอ้ห์ ยาต อิเกลา || แต้ห์ ฮัร นาม ซังค์
โหต สุ เฮลา || แอซา นาม มัน สดา ติอ๋าอีแอ || นานัก คุรมุข ปะรัม กัต ปาอีแอ ||๒|| ชูทตั นฮี โกท ลัค บาฮี ||
นาม ยปัต แต้ห์ ปารฺ ปราฮี || อเน็ก บิฆนั แยห์ อาย ซังข่าแร || ฮัร กา นาม ตัตกาล อุถ่าแร || อเน็ก โยน ยันแม มัร
ยาม || นาม ยปัต ปาแว บิสราม || ฮอ แมลา มัล กับโบห์ นา โต่แว || ฮัร กา นาม โกท ปาป โคแว || แอซา นาม
ยัปโปห์ มัน รังค์ || นานัก ปาอีแอ ซ่าถ แก ซังค์ ||๓|| เย่ห์ มารัก เก กะเน ย่าเฮ นา โกซา || ฮัร กา นาม อูฮา ซังค์
โตซา || เย่ห์ แปแด มฮ่า อั้นถฺ กุบารา || ฮัร กา นาม ซังค์ อุยอี ารา || ยะฮา ปั นทฺ เตรา โก นา สิ ญานู || ฮัร กา นาม
แต้ห์ นาล ปะชานู || แยห์ มฮ่า เป่ ยอาน ตะปั ต บโฮ่ ก่าม || แต้ห์ ฮัร เก นาม กี ตุม อูปัร ชาม || ยะฮา ตริ คา มัน ตุจฉฺ
อากัรแค || แต้ห์ นานัก ฮัร ฮัร อัมฤต บัรแค ||๔|| ปะกัต ยนา กี บัรตัน นาม || ซันตฺ ยนา แก มัน บิสราม || ฮัร กา
นาม ดาส กี โอท || ฮัร แก นาม อุถเร ยัน โกท || ฮัร ยัส กะรัต ซันตฺ เด็น ราต || ฮัร ฮัร ออคัถ ซ่าถ กมาต || ฮัร ยัน
แก ฮัร นาม นิถาน || ปารบรัมห์ ยัน กีโน ทาน || มัน ตัน รังค์ รัตเต รังค์ เอแก || นานัก ยัน แก บิรัต บิเบแก ||๕|| ฮัร
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กา นาม ยัน โก มุกตั ยุกตั || ฮัร แก นาม ยัน โก ตริ ปัต ปุกตั || ฮัร กา นาม ยัน กา รู ป รังค์ || ฮัร นาม ยปั ต กับ ปแร
นา ปั๋งค์ || ฮัร กา นาม ยัน กี วเดอาอี || ฮัร แก นาม ยัน โซ่ ภา ปาอี ||
ฮัร กา นาม ยัน โก โปคค์ โยก || ฮัร นาม ยปั ต กัช น่าเฮ บิโอก || ยัน ราตา ฮัร นาม กี เซวา || นานัก ปูแย ฮัร ฮัร
เดวา ||๖|| ฮัร ฮัร ยัน แก มาล คยีนา || ฮัร ตัน๋ ยัน โก อาป ปรัภ ดีนา || ฮัร ฮัร ยัน แก โอท สตาณี || ฮัร ประตาป ยัน
อวัร นา ยาณี || โอต โปต ยัน ฮัร รัส ราเต || ซุน สมาถ นาม รัส มาเต || อาธ แป้ ฮัร ยัน ฮัร ฮัร ยแป || ฮัร กา ปะกัต
ประกัท นฮี ฉะแป || ฮัร กี ปะกัต มุกตั บโฮ่ กเร || นานัก ยัน ซังค์ เกเต ตเร ||๗|| ปารยาต เอ้ห์ ฮัร โก นาม ||
กามเถน ฮัร ฮัร คุณ กาม || ซัภ เต อูตมั ฮัร กี กะทา || นาม ซุนตฺ ดะรัด ดุค ลทา || นาม กี แม่ห์มา ซันตฺ ริ ด วัสแซ ||
ซันตฺ ประตาป ดุรัต ซัภ นะแซ || ซันตฺ กา ซังค์ วัดป่ ากี ปาอีแอ || ซันตฺ กี เซวา นาม ติอ๋าอีแอ || นาม ตุล กัช อวัรฺ
นา โฮย || นานัก คุรมุข นาม ปาแว ยัน โกย ||๘||๒|| ศโลก || บโฮ่ ซาสตรึ บโฮ่ ซิ มระตี เปเค สรับ ดะโดลฺ || ปูญสั
น่าฮี ฮัร ฮเร นานัก นาม อโมลฺ ||๑|| อัสทฺปดี || ยาป ตาป กิอาน ซัภ ติอ๋าน || คัท ซาสตรึ ซิ มรัต วเคอาน || โยก
อภิอาส กะรัม ตรัม กิเรอา || สกัล เตอาก บัน มะเถ่ พิเรอา || อเน็ก ประการ กีเอ บโฮ่ ยัตนา || ปุน ทาน โห่เม บโฮ่
รัตนา || สะรี ร กะทาย โห่แม กัร ราตี || วรัต เนม กแร บโฮ่ ป่ าตี || นฮี ตุล ราม นาม บีจาร || นานัก คุรมุข นาม
ยัปปี แอ เอ็ก บาร ||๑|| นอ คันดฺ ปริ ทมี พิแร เจ็ร ยีแว || มฮ่า อุดาส ตะปี ซัร ทีแว || อคัน ม่าเฮ โห่มตั ปราน || กเน็ก
อัสวฺ แฮวัร ปู๋ ม ทาน || เน็วลี กะรัม กแร บโฮ่ อาซัน || แยน มารัก ซันยัม อัต ซ่าถัน || นิมคั นิ มคั กัร สะรี ร กะทาแว
|| ตอ ปี๋ ห่อแม แมลฺ นา ยาแว || ฮัร เก นาม ซัมซัร กัช น่าเฮ || นานัก คุรมุข นาม ยปั ต กัต ป้ าเฮ ||๒|| มัน กามนา
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ตีรัท เด้ห์ ฉุแท || กรับ กุมาน นา มัน เต หุแท || โซจ กแร ดินสั อัร ราต || มัน กี แมลฺ นา ตัน เต ยาต || เอ็ส เด้ฮี โก
บโฮ่ ซ่าถฺนา กแร || มัน เต กับฮู นา บิเคอา ทะแร || ยัล โต่แว บโฮ่ เด้ห์ อนีต || ซุถ กฮ่า โฮย กาจี ปี ต || มัน ฮัร เก
นาม กี แม่ห์มา อูจ || นานัก นาม อุถเร ปะติต บโฮ่ มูจ ||๓|| บฮุต เซอาณัป ยัม กา ป๋ อ เบอาแป ||
อเน็ก ยตัน กัร ตริ สนั นา ตร่ าแป || เป๋ ค อเนก อคัน นฮี บุแฉ่ || โกท อุปาว ดัรก้าห์ นฮี ซิ แฉ่ || ชูทสั น่าฮี อูภ้
ปัยอาล || โม่ห์ เบอาแป้ ห์ มายอา ยาล || อวัร กัรตูต สักลี ยัม ดาแน || โควินดฺ ปะยัน เบ็น เต็ล นฮี มาแน || ฮัร กา
นาม ยปัต ดุค ยาย || นานัก โบแล แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๔|| จาร ปะดารัท เย โก มาแก || ซ่าถ ยนา กี เซวา ลาแก || เย โก
อาปุนา ดูค มิทาแว || ฮัร ฮัร นาม ริ แด สัด กาแว || เย โก อัปนี โซ่ภา โลแร || ซ่าถซังค์ เอ้ห์ ห่อแม โชแร || เย
โก ยนัม มรัณ เต ดะแร || ซ่าถ ยนา กี ซัรนี ปแร || ยิส ยัน โก ปรัภ ดะรัส เปอาซา || นานัก ตา แก บัล บัล ยาซา ||๕||
สกัล ปุรัค แม่ห์ ปุรัค ประธาน || ซ่าถซังค์ ยา กา มิแท อภิมาน || อาปั ส โก โย ยาแณ นีจา || โซอู กะนีแอ ซัภ เต
อูจา || ยา กา มัน โฮย สกัล กี รี นา || ฮัร ฮัร นาม เต็น กัท กัท จีนา || มัน อัปเน เต บุรา มิทานา || เปแค สกัล สริ สทฺ
ซายฺนา || ซูค ดูค ยัน ซัม ดริ สเทตา || นานัก ปาป ปุน นฮี เลปา ||๖|| นิรถัน โก ตัน๋ เตโร เนา || นิทาเว โก เนา เตรา
เทา || นิมาเน โก ปรัภ เตโร มาน || สกัล กะทา โก เดโวห์ ดาน || กะรัน กราวันฮาร สุ อามี || สกัล กะทา เก
อันตัรยามี || อัปนี กัต เม็ต ยาโนห์ อาเป || อาปั น ซังค์ อาป ปรัภ ราเต || ตุมห์รี อุสตัต ตุม เต โฮย || นานัก อวัรฺ
นา ยานัส โกย ||๗|| สรับ ตะรัม แม่ห์ สะเรสทฺ ตะรัม || ฮัร โก นาม ยัป นิรมัล กะรัม || สกัล กริ อา แม่ห์ อูตมั
กิเรอา || ซ่าถซังค์ ดุระมัต มัล หิเรอา || สกัล อุดมั แม่ห์ อุดมั ปะลา || ฮัร กา นาม ยัปโปห์ ญีอ์ สดา || สกัล บานี
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แม่ห์ อัมฤต บานี || ฮัร โก ยัส ซุน รสัน บคานี || สกัล ทาน เต โอ้ห์ อูตมั ทาน || นานัก เย่ห์ กัท วัสแซ ฮัร นาม
||๘||๓|| ศโลก || นิรกุนีอาร อิอาเนอา โซ ปรัภ สดา สะมาล || เย็น กีอา เต็ส จีต รัค นานัก นิบฮี นาล ||๑|| อัสทฺปดี ||
รมัยอา เก กุน เจต ปรานี || กวัน มูล เต กวัน ดริ สทานี || เย็น ตูนํ ซาจยฺ สวาร ซี กาเรอา || กรัภ อคัน แม่ห์ ยิแนห์
อุบาเรอา || บาร บิวสั ทา ตุแฉ่ห์ เปอาแร ดูตถฺ || ปั๋ ร โยบัน โป่ ยัน ซุค ซู่ถฺ || บิรัถ เป่ ยอา อูปัร ซาก แซน || มุค
อเปเอา แบธ โก แดน ||
เอ้ห์ นิรกุน กุน กะชู นา บูแฉ่ || บคัส เล่โฮ ตอ นานัก ซี่ แฉ่ ||๑|| เย่ห์ ประสาด ตัร๋ อูปัร ซุค บะแซ่ห์ || สุ ต ปะหราต
มีต บันตา ซังค์ หะแซ่ห์ || เย่ห์ ประสาด ปี แว่ห์ ซี ตลั ยลา || ซุคดาอี ปวัน ปาวัก อมุลา || เย่ห์ ประสาด โป่ แกห์ ซัภ
รัสซา || สกัล สมักรี ซังค์ ซาท บะซา || ดีเน หัสตฺ ปาว กะรัน เนตรึ รัสนา || ติแซห์ เตอาก อวัร ซังค์ รัจนา || แอเซ
โดค มูร อั้นถฺ เบอาเป || นานัก ก้าด เล่โฮ ปรัภ อาเป ||๒|| อาด อันตฺ โย ราคัณฮาร || เต็ส เซ็ว ปรี ต นา กแร กวาร ||
ยา กี เซวา เนาว์ เน็ถ ปาแว || ตา เซ็ว มูรา มัน นฮี ลาแว || โย ธากุร สัด สดา ฮยูเร || ตา โก อันถ่า ยานัต ดูเร || ยา กี
แท่ฮลั ปาแว ดัรก้าห์ มาน || ติแซห์ บิซาแร มุกตั ถฺ อะยาน || สดา สดา เอ้ห์ ปู่ ลันฮาร || นานัก ราคัณฮาร อปารฺ ||๓||
รตัน เตอาก กอดี ซังค์ รแจ || สาจ โฉด จู่ธ ซังค์ มแจ || โย ฉัดนา โซ อัสเท็ร กัร มาแน || โย โฮวัน โซ ดูรฺ ปราแน ||
โฉด ยาย เต็ส กา สรัม กแร || ซังค์ สฮาอี เต็ส ปั รหะแร || จันดัน เลป อุตาแร โต๋ ย || กัรถับ ปรี ต ปะซัม ซังค์ โฮย ||
อั้นถฺ กูป แม่ห์ ปะติต บิกราล || นานัก ก้าด เล่โฮ ปรัภ ดัยอาล ||๔|| กัรตูต ปะซู กี มานัส ยาต || โลก ปะจารา กแร
เด็น ราต || บ้าฮัร เป๋ ค อันตัร มัล มายอา || ฉะปั ส น่าเฮ กัช กแร ฉะปายอา || บ้าฮัร กิอาน ติอ๋าน อิสนาน || อันตัร
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เบอาแป โลภ สุ อาน || อันตัร อคัน บ้าฮัร ตัน สุ อา้ ห์ || กัล ปาทัร แกเซ ตแร อท่าห์ || ยา แก อันตัร บแซ ปรัภ อาป ||
นานัก เต ยัน แซ่ฮจั ยฺ สมาต ||๕|| ซุน อันถ่า แกเซ มารัก ปาแว || กัร แก้ห์ เล่โฮ โอร นิบฮาแว || กฮ่า บุฉ่ารัต บูแฉ่
โดรา || เน็ส กะฮีแอ ตอ ซัมแฉ่ โป่ รา || กฮ่า บิซนั ปั ด กาแว กุงค์ || ยตัน กแร ตอ ปี๋ ซุร ปั๋ งค์ || แก้ห์ ปิ งกุล ปั รบัต
ปัร ปะหวัน || นฮี โหต อูฮา อุส กะวัน || กัรตาร กรุ ณา แม ดีน เบนตี กแร || นานัก ตุมรี กิรปา ตแร ||๖|| ซังค์ สฮาอี
โซ อาแว นา จีต || โย แบราอี ตา เซ็ว ปรี ต || บลูอา เก กแร่ ห์ ปี่ ตัร บแซ || อนัด เกลฺ มายอา รังค์ รัสแซ || ดริ รึ กัร
มาแน มแน่ห์ ประตีต || กาล นา อาแว มูเร จีต || แบรฺ บิโรถ กาม กโรถ โม่ห์ || จู่ธ บิการ มฮ่า โลภ ตะโหร่ ห์ ||
อิอาฮู ยุกตั บิฮาเน กอี ยนัม || นานัก ราค เล่โฮ อาปั น กัร กะรัม ||๗|| ตู ธากุร ตุม แป้ ห์ อัรดาส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ
เตรี ราส || ตุม มาต ปิ ตา ฮัม บาริ ก เตเร || ตุมรี กริ ปา แม่ห์ ซูค กะเนเร || โกย นา ยาแน ตุมรา อันตฺ || อูเจ เต อูจา
ปักวันตฺ || สกัล สมักรี ตุมแร ซูตรึ ต่ารี || ตุม เต โฮย โซ อาเกอาการี || ตุมรี กัต เม็ต ตุม ฮี ยานี || นานัก ดาส สดา
กุรบานี ||๘||๔|| ศโลก || เดนฮาร ปรัภ โฉด แก ลาแกห์ อาน สุ อาย || นานัก กะฮู นา ซี ใฉ่ เบ็น นาแว ปั ต ยาย ||๑||
อัสทฺปดี || ดัส บัสตู เล ปาแช ปาแว || เอก บัสตฺ การัน บิโคท กวาแว || เอก ปี๋ นา เดย์ ดัส ปี๋ *เฮ็ร เลย์ || ตอ มูรา
กโฮ่ กฮ่า กเรย์ || ยิส ธากุร เซ็ว น่าฮี จารา || ตา โก กีแย สัด นมัสการา || ยา แก มัน ลากา ปรัภ มีธา || สรับ ซูค
ต้าฮู มัน วูธา || ยิส ยัน อัปนา หุกมั มนายอา || สรับ โทก นานัก เต็น ปายอา ||๑|| อะกนัต ซ่าห์ อัปนี เด ราส || คาต
ปี ต บัรแต อนัด อุลาส || อัปนี อมาน กัช บฮุร ซ่าห์ เลย์ || อเกอานี มัน โรส กเรย์ || อัปนี ปั รตีต อาป ฮี โคแว ||
บฮุร อุส กา บิสวาส นา โฮแว || ยิส กี บัสตฺ เต็ส อาแก ราแค || ปรัภ กี อาเกอา มาแน มาแท || อุส เต จอกุน กแร
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นิฮาล || นานัก ซาฮิบ สดา ดัยอาล ||๒|| อเน็ก ปาต มายอา เก เหต || ซัรปั ร โฮวัต ยาน อเนต || บิรัค กี ชายอา เซ็ว
รังค์ ลาแว || โอ้ห์ บินแซ โอ้ห์ มัน ปั ชตาแว || โย ดีแซ โซ จาลัณฮาร || ลปั ท รเฮโอ แต้ห์ อั้นถฺ อันถารฺ || บทาอู
เซ็ว โย ลาแว เน่ห์ || ตา โก หาท นา อาแว เก้ห์ || มัน ฮัร เก นาม กี ปรี ต ซุคดาอี || กัร กิรปา นานัก อาป เลย ลาอี
||๓|| มิเทอา ตัน ตัน๋ กุทาํ บฺ สบายอา || มิเทอา ห่อแม มัมตา มายอา || มิเทอา ราจยฺ โยบัน ตัน๋ มาล || มิเทอา กาม
กโรถ บิกราล || มิเทอา รัท หัสตี อัสวฺ บัสตรา || มิเทอา รังค์ ซังค์ มายอา เปค หัสตา || มิเทอา ตะโหร่ ห์ โม่ห์
อภิมาน || มิเทอา อาปัส อูปัร กะรัต กุมาน || อัสเท็ร ปะกัต ซ่าถ กี สรัน || นานัก ยัป ยัป ยีแว ฮัร เก จรัน ||๔||
มิเทอา ซัรวัน ปัร นินดา สุ แน่ห์ || มิเทอา หัสตฺ ปั ร ดะรับ โก หิ แรห์ ||
มิเทอา เนตรึ เปคัต ปัร ตเรอ์ รู ปาด || มิเทอา รัสนา โป่ ยัน อัน สวาด || มิเทอา จรัน ปั ร บิการ โก ต่าแว่ห์ || มิเทอา
มัน ปัร โลภ ลุผา่ แวห์ || มิเทอา ตัน นฮี ปั รอุปการา || มิเทอา บาส เลต บิการา || เบ็น บูเฉ่ มิเทอา ซัภ เป๋ ย || สพัล
เด้ห์ นานัก ฮัร ฮัร นาม เลย ||๕|| บิรที ซากัต กี อารยา || สาจ บินา แก้ห์ โฮวัต ซูจา || บิรทา นาม บินา ตัน อั้นถฺ ||
มุค อาวัต ตา แก ดุระกันถฺ || เบ็น ซิมรัน เด็น แรน บริ ทา บิฮาย || เมฆ บินา เย็ว เคตี ยาย || โคบิด ปะยัน เบ็น บริ เท
ซัภ กาม || เย็ว กิรปั น เก นิรารัท ดาม || ตัน๋ ตัน๋ เต ยัน เย่ห์ กัท บะเซโอ ฮัร เนา || นานัก ตา แก บัล บัล เยา ||๖||
แร่ ฮตั อวัร กัช อวัร กมาวัต || มัน นฮี ปรี ต มุคโคห์ กั้นดฺ ลาวัต || ยานันฮาร ประภู ปั รบีน || บ้าฮัร เป๋ ค นา กาฮู ปี๋ น
|| อวัร อุปเดแซ อาป นา กแร || อาวัต ยาวัต ยันแม มแร || ยิส แก อันตัร บแซ นิรังการ || เต็ส กี ซี ค ตแร ซันซาร ||
โย ตุม ป่ าเน เต็น ปรัภ ยาตา || นานัก อุน ยัน จรัน ปราตา ||๗|| กะโร เบนตี ปารบรัมห์ ซัภ ยาแน || อัปนา กีอา
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อาแปห์ มาแน || อาแปห์ อาป อาป กะรัต นิเบรา || กิแซ ดูรฺ ยนาวัต กิแซ บุฉ่าวัต เนรา || อุปาว เซอานัป สกัล เต
แร่ ฮตั || ซัภ กัช ยาแน อาตัม กี แร่ ฮตั || ยิส ป่ าแว เต็ส เลย ลัร ลาย || ทาน ทนันตัร รเฮอา สมาย || โซ เซวัก ยิส
กิรปา กรี || นิมคั นิ มคั ยัป นานัก ฮรี ||๘||๕|| ศโลก || กาม กโรถ อัร โลภ โม่ห์ บินสั ยาย อหัม่ เมว || นานัก ปรัภ
ซัรณากตี กัร ประสาด คุรเทว ||๑|| อัสทฺปดี || เย่ห์ ประสาด ฉะตีห์ อัมฤต ค่าเฮ || เต็ส ธากุร โก รัค มัน ม่าเฮ || เย่ห์
ประสาด สุ ก้ นั ถัต ตัน ลาแว่ห์ || เต็ส โก ซิ มรัต ปะรัม กัต ปาแวห์ || เย่ห์ ประสาด บะแซ่ห์ ซุค มันดัร || ติแซห์
ติอ๋าย สดา มัน อันดัร || เย่ห์ ประสาด กแร่ ห์ ซังค์ ซุค บัสนา || อาธ แป้ ฮัร ซิ มโร่ ห์ เต็ส รัสนา || เย่ห์ ประสาด รังค์
รัส โปคค์ || นานัก สดา ติอ๋าอีแอ ติอ่าวัน โยก ||๑|| เย่ห์ ประสาด ปาท ปะทัมบัร หะด่าแวห์ || ติแซห์ เตอาก กัต
อวัร ลุผา่ แวห์ || เย่ห์ ประสาด ซุค เซจยฺ โซอีแย || มัน อาธ แป้ ฮัร ตา กา ยัส กาวีแย || เย่ห์ ประสาด ตุจฉฺ ซัภ โกอู
มาแน ||
มุค ตา โก ยัส รสัน บคาแน || เย่ห์ ประสาด เตโร แร่ ห์ตา ตะรัม || มัน สดา ติอ๋าย เกวัล ปารบรัมห์ || ปรัภ ญี ยปั ต
ดัรก้าห์ มาน ปาแวห์ || นานัก ปั ต เซตี กัร๋ ยาแวห์ ||๒|| เย่ห์ ประสาด อาโรค กันจัน เด้ฮี || เล็ว ลาโว่ห์ เต็ส ราม
สเน่ฮี || เย่ห์ ประสาด เตรา โอลา แร่ ฮตั || มัน ซุค ปาแวห์ ฮัร ฮัร ยัส แก้ฮตั || เย่ห์ ประสาด เตเร สกัล ฉิ ดรึ ด่าแก ||
มัน ซัรนี ปัร ธากุร ปรัภ ตา แก || เย่ห์ ประสาด ตุจฉฺ โก นา ปฮูแจ || มัน ซาส ซาส ซิ มโร่ ห์ ปรัภ อูเจ || เย่ห์
ประสาด ปาอี ดรุ ลภั เด้ห์ || นานัก ตา กี ปะกัต กเร่ ห์ ||๓|| เย่ห์ ประสาด อาปู่ คัน แปห์รีแย || มัน เต็ส ซิ มรัต เก็ว
อาลัซ กีแย || เย่ห์ ประสาด อัสวฺ หัสตฺ อัสวารี || มัน เต็ส ปรัภ โก กับฮู นา บิซารี || เย่ห์ ประสาด บาก มิลคั ตะนา ||
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ราค โปรย ปรัภ อัปเน มนา || เย็น เตรี มัน บนัต บนาอี || อูธตั แบธัต สัด ติแซห์ ติอ๋าอี || ติแซห์ ติอ๋าย โย เอก
อัลแค || อีฮา อูฮา นานัก เตรี รัคแค ||๔|| เย่ห์ ประสาด กแร่ ห์ ปุน บโฮ่ ทาน || มัน อาธ แป้ ฮัร กัร เต็ส กา ติอ๋าน ||
เย่ห์ ประสาด ตู อาจารฺ บิวฮารี || เต็ส ปรัภ โก ซาส ซาส จิตารี || เย่ห์ ประสาด เตรา ซุนดัร รู ป || โซ ปรัภ ซิ มโร่ ห์
สดา อนูป || เย่ห์ ประสาด เตรี นีกี ยาต || โซ ปรัภ ซิ มมัร สดา เด็น ราต || เย่ห์ ประสาด เตรี ปั ต รแฮ่ || คุร ประสาด
นานัก ยัส กะแฮ ||๕|| เย่ห์ ประสาด สุ แน่ห์ กะรัน นาด || เย่ห์ ประสาด เปแค่ห์ บิสมาด || เย่ห์ ประสาด โบแล่ห์
อัมฤต รัสนา || เย่ห์ ประสาด ซุค แซ่ห์เย บัสนา || เย่ห์ ประสาด หัสตฺ กัร จแลห์ || เย่ห์ ประสาด ซัมปูรัน พแลห์ ||
เย่ห์ ประสาด ปะรัม กัต ปาแวห์ || เย่ห์ ประสาด ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาแว่ห์ || แอซา ปรัภ เตอาก อวัร กัต ลาโกห์ || คุร
ประสาด นานัก มัน ยาโกห์ ||๖|| เย่ห์ ประสาด ตูนํ ประกัท ซันซาร || เต็ส ปรัภ โก มูล นา มโน่ห์ บิซาร || เย่ห์
ประสาด เตรา ปั รตาป || เร มัน มูร ตู ตา โก ยาป || เย่ห์ ประสาด เตเร การัจ ปูเร || ติแซห์ ยาน มัน สดา ฮยูเร || เย่ห์
ประสาด ตูนํ ปาแวห์ สาจ || เร มัน เมเร ตูนํ ตา เซ็ว ราจ || เย่ห์ ประสาด ซัภ กี กัต โฮย || นานัก ยาป ยแป ยัป โซย
||๗|| อาป ยปาเอ ยแป โซ เนา || อาป กาวาเอ โซ ฮัร กุน เกา ||
ปรัภ กิรปา เต โฮย ประกาซ || ประภู ดัยอา เต กมัล บิกาซ || ปรัภ สุ ประซัน บแซ มัน โซย || ปรัภ ดัยอา เต มัต
อูตมั โฮย || สรับ นิถาน ปรัภ เตรี เมยอา || อาโปห์ กะชู นา กินฮู เลยอา || เย็ต เย็ต ลาโว่ห์ เต็ต ลแกห์ ฮัร นาท ||
นานัก เอ็น แก กะชู นา หาท ||๘||๖|| ศโลก || อะกัม อก้าถฺ ปารบรัมห์ โซย || โย โย กะแฮ โซ มุกตา โฮย || ซุน มีตา
นานัก บินวันตา || ซ่าถ ยนา กี อะจรัจยฺ กะทา ||๑|| อัสทฺ ปดี || ซ่าถ แก ซังค์ มุค อูยลั โหต || ซ่ าถซังค์ มัล สักลี โคต
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|| ซ่าถ แก ซังค์ มิแท อภิมาน || ซ่าถ แก ซังค์ ปรักแท สเกอาน || ซ่าถ แก ซังค์ บุแฉ่ ปรัภ เนรา || ซ่าถซังค์ ซัภ โหต
นิเบรา || ซ่าถ แก ซังค์ ปาเอ นาม รตัน || ซ่าถ แก ซังค์ เอก อูปัร ยตัน || ซ่าถ กี แม่ห์มา บัรแน กอน ปรานี || นานัก
ซ่าถ กี โซ่ภา ปรัภ ม่าเฮ สมานี ||๑|| ซ่ าถ แก ซังค์ อะโกจัร มิแล || ซ่าถ แก ซังค์ สดา ปั รพุแล || ซ่าถ แก ซังค์
อาแว่ห์ บัส ปันจา || ซ่าถซังค์ อัมฤต รัส ปุ่ นจา || ซ่าถซังค์ โฮย ซัภ กี เรน || ซ่าถ แก ซังค์ มโนฮัร แบน || ซ่าถ แก
ซังค์ นา กัตฮูน ํ ต่าแว || ซ่าถซังค์ อัสทิต มัน ปาแว || ซ่าถ แก ซังค์ มายอา เต ปิ๋ น || ซ่าถซังค์ นานัก ปรัภ สุ ประซัน
||๒|| ซ่าถซังค์ ดุสมัน ซัภ มีต || ซาถู่ แก ซังค์ มฮ่า ปุนีต || ซ่าถซังค์ กิส เซ็ว นฮี แบรฺ || ซ่าถ แก ซังค์ นา บีกา แปรฺ
|| ซ่าถ แก ซังค์ น่าฮี โก มันดา || ซ่าถซังค์ ยาเน ปั รมานันดา || ซ่าถ แก ซังค์ น่าฮี ฮอ ตาป || ซ่ าถ แก ซังค์ ตะแย
ซัภ อาป || อาเป ยาแน ซ่าถ บดาอี || นานัก ซ่าถ ประภู บัน อาอี ||๓|| ซ่าถ แก ซังค์ นา กับฮู ต่าแว || ซ่าถ แก ซังค์
สดา ซุค ปาแว || ซ่าถซังค์ บัสตฺ อะโกจัร ลแฮ่ || ซาถู่ แก ซังค์ อยัร สะแฮ || ซ่าถ แก ซังค์ บแซ ทาน อูแจ || ซาถู่
แก ซังค์ แม่ฮลั ปฮูแจ || ซ่าถ แก ซังค์ ดริ แร ซัภ ตะรัม || ซ่าถ แก ซังค์ เกวัล ปารบรัมห์ || ซ่าถ แก ซังค์ ปาเอ นาม
นิถาน || นานัก ซาถู่ แก กุรบาน ||๔|| ซ่าถ แก ซังค์ ซัภ กุล อุถ่าแร || ซ่าถซังค์ ซายัน มีต กุทาํ บฺ นิสตาแร || ซาถู่
แก ซังค์ โซ ตัน๋ ปาแว || ยิส ตัน๋ เต ซัภ โก วัรซาแว || ซ่าถซังค์ ตะรัม ราย กเร เซวา || ซ่าถ แก ซังค์ โซ่ภา สุ รเดวา ||
ซาถู่ แก ซังค์ ปาป ปลาเอ็น || ซ่าถซังค์ อัมฤต กุน กาเอ็น || ซ่าถ แก ซังค์ สรับ ทาน กัม ||
นานัก ซ่าถ แก ซังค์ สพัล ยะนัม ||๕|| ซ่าถ แก ซังค์ นฮี กัช ก๋ าล || ดัรซัน เป่ ทัต โหต นิฮาล || ซ่ าถ แก ซังค์ กลูคตั
ฮแร || ซ่าถ แก ซังค์ นรัก ปัรหะแร || ซ่าถ แก ซังค์ อีฮา อูฮา สุ เฮลา || ซ่าถซังค์ บิชุรัต ฮัร เมลา || โย อิแช โซอี
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พัล ปาแว || ซ่าถ แก ซังค์ นา บิรทา ยาแว || ปารบรัมห์ ซ่ าถ ริ ด บแซ || นานัก อุถแร ซ่าถ ซุน รัสแซ ||๖|| ซ่าถ แก
ซังค์ สุ โน ฮัร เนา || ซ่าถซังค์ ฮัร เก กุน เกา || ซ่าถ แก ซังค์ นา มัน เต บิสแร || ซ่าถซังค์ ซัรปั ร นิสตะแร || ซ่าถ แก
ซังค์ ลแก ปรัภ มีธา || ซาถู่ แก ซังค์ กัท กัท ดีธา || ซ่าถซังค์ เป๋ ย อาเกอาการี || ซ่าถซังค์ กัต ไป๋ ฮมารี || ซ่าถ แก
ซังค์ มิเท ซัภ โรค || นานัก ซ่าถ เป่ เท ซันโญก ||๗|| ซ่าถ กี แม่ห์มา เบด นา ยาแน่ห์ || เยตา สุ แน่ห์ เตตา
บเคอาแนห์ || ซ่าถ กี อุปมา เต้ห์ คุณ เต ดูรฺ || ซ่าถ กี อุปมา รฮี ปั่ รปูร || ซ่าถ กี โซ่ภา กา น่าฮี อันตฺ || ซ่าถ กี โซ่ภา
สดา เบอันตฺ || ซ่าถ กี โซ่ภา อูจ เต อูจี || ซ่าถ กี โซ่ภา มูจ เต มูจี || ซ่าถ กี โซ่ ภา ซ่าถ บัน อาอี || นานัก ซ่าถ ปรัภ
เปด นา ป่ าอี ||๘||๗|| ศโลก || มัน ซาจา มุค ซาจา โซย || อวัรฺ นา เปแค เอกัส เบ็น โกย || นานัก เอ้ห์ ลชัณ บรัมห์
กิอานี โฮย ||๑|| อัสทฺปดี || บรัมห์ กิอานี สดา นิรเลป || แยเซ ยัล แม่ห์ กมัล อเลป || บรัมห์ กิอานี สดา นิรโดค ||
แยเซ ซูร สรับ โก โสค || บรัมห์ กิอานี แก ดริ สทฺ สะมาน || แยเซ ราจยฺ รังกฺ โก ลาแก ตุล ปวาน || บรัมห์ กิอานี
แก ตี่รัจยฺ เอก || เย็ว บซุถ่า โกอู โคแด โกอู จันดัน เลป || บรัมห์ กิอานี กา เอ้แฮ กุเนา || นานัก เย็ว ปาวัก กา
แซ่ฮจั ยฺ สุ เผา ||๑|| บรัมห์ กิอานี นิรมัล เต นิรมะลา || แยเซ แมลฺ นา ลาแก ยลา || บรัมห์ กิอานี แก มัน โฮย
ประกาซ || แยเซ ตัร๋ อูปัร อากาซ || บรัมห์ กิอานี แก มิตรึ สัตรู สะมาน || บรัมห์ กิอานี แก น่าฮี อภิมาน || บรัมห์
กิอานี อูจ เต อูจา || มัน อัปแน แฮ ซัภ เต นีจา || บรัมห์ กิอานี เซ ยัน เป๋ ย || นานัก ยิน ปรัภ อาป กเรย์ ||๒|| บรัมห์
กิอานี สกัล กี รี นา || อาตัม รัส บรัมห์ กิอานี จีนา || บรัมห์ กิอานี กี ซัภ อูปัร เมยอา || บรัมห์ กิอานี เต กัช บุรา นา
เป่ ยอา || บรัมห์ กิอานี สดา ซัมดัรซี ||
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บรัมห์ กิอานี กี ดริ สทฺ อัมฤต บัรซี || บรัมห์ กิอานี บันถัน่ เต มุกตา || บรัมห์ กิอานี กี นิรมัล ยุกตา || บรัมห์ กิอานี
กา โป่ ยัน กิอาน || นานัก บรัมห์ กิอานี กา บรัมห์ คิอ๋าน ||๓|| บรัมห์ กิอานี เอก อูปัร อาส || บรัมห์ กิอานี กา นฮี
บินาส || บรัมห์ กิอานี แก กรี บี สมาฮา || บรัมห์ กิอานี ปั รอุปการ อุม่าฮา || บรัมห์ กิอานี แก น่าฮี ตัน่ ถ่า || บรัมห์
กิอานี เล ต่าวัต บันถ่า || บรัมห์ กิอานี แก โฮย โซ ปะลา || บรัมห์ กิอานี สุ พลั พลา || บรัมห์ กิอานี ซังค์ สกัล อุถาร
|| นานัก บรัมห์ กิอานี ยแป สกัล ซันซาร ||๔|| บรัมห์ กิอานี แก เอแก รังค์ || บรัมห์ กิอานี แก บแซ ปรัภ ซังค์ ||
บรัมห์ กิอานี แก นาม อาถารฺ || บรัมห์ กิอานี แก นาม ปั รวาร || บรัมห์ กิอานี สดา สัด ยากัต || บรัมห์ กิอานี
อหัม่ บุธ เตอากัต || บรัมห์ กิอานี แก มัน ปั รมานันดฺ || บรัมห์ กิอานี แก กัร๋ สดา อนันดฺ || บรัมห์ กิอานี ซุค แซ่ฮจั ยฺ
นิวาส || นานัก บรัมห์ กิอานี กา นฮี บินาส ||๕|| บรัมห์ กิอานี บรัมห์ กา เบตา || บรัมห์ กิอานี เอก ซังค์ เฮตา ||
บรัมห์ กิอานี แก โฮย อะจินตฺ || บรัมห์ กิอานี กา นิรมัล มันตฺ || บรัมห์ กิอานี ยิส กแร ปรัภ อาป || บรัมห์ กิอานี
กา บัด ปัรตาป || บรัมห์ กิอานี กา ดะรัส บัดป่ ากี ปาอีแอ || บรัมห์ กิอานี โก บัล บัล ยาอีแอ || บรัมห์ กิอานี โก
โคแยห์ มเฮซุร || นานัก บรัมห์ กิอานี อาป ปั รเมซุร ||๖|| บรัมห์ กิอานี กี กีมตั น่าเฮ || บรัมห์ กิอานี แก สกัล มัน
ม่าเฮ || บรัมห์ กิอานี กา กอน ยาแน เปด || บรัมห์ กิอานี โก สดา อเดซ || บรัมห์ กิอานี กา กะเทอา นา ยาย
อถ่าเคอัร || บรัมห์ กิอานี สรับ กา ธากุร || บรัมห์ กิอานี กี เม็ต กอน บคาแน || บรัมห์ กิอานี กี กัต บรัมห์ กิอานี
ยาแน || บรัมห์ กิอานี กา อันตฺ นา ปาร || นานัก บรัมห์ กิอานี โก สดา นมัสการ ||๗|| บรัมห์ กิอานี ซัภ สริ สทฺ กา
กัรตา || บรัมห์ กิอานี สัด ยีแว นฮี มัรตา || บรัมห์ กิอานี มุกตั ยุกตั ญีอ์ กา ดาตา || บรัมห์ กิอานี ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา
|| บรัมห์ กิอานี อนาท กา นาท || บรัมห์ กิอานี กา ซัภ อูปัร หาท || บรัมห์ กิอานี กา สกัล อการ ||
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บรัมห์ กิอานี อาป นิรังการ || บรัมห์ กิอานี กี โซ่ภา บรัมห์ กิอานี บนี || นานัก บรัมห์ กิอานี สรับ กา ตะนี ||๘||๘||
ศโลก || อุร ต่าแร โย อันตัร นาม || สรับ แม เปแค ปั กหวาน || นิมคั นิมคั ธากุร นมัสกาแร || นานัก โอ้ห์ อะปรัส
สกัล นิสตาแร ||๑|| อัสทฺปดี || มิเทอา น่าฮี รัสนา ปะรัส || มัน แม่ห์ ปรี ต นิ รันยัน ดะรัส || ปั ร ตเรอ์ รู ป นา เปแค
เนตรึ || ซ่าถ กี แท่ฮลั ซันตฺ ซงั ค์ เหต || กะรัน นา สุ แน กาฮู กี นินดา || ซัภ เต ยาแน อาปัส โก มันดา || คุร ประสาด
บิเคอา ปัรหะแร || มัน กี บาสฺ นา มัน เต ทะแร || อินดรี เย็ต ปั นจฺ โดค เต แร่ ฮตั || นานัก โกท มะเถ่ โก แอซา
อะปรัส ||๑|| แบสโน โซ ยิส อูปัร สุ ประซัน || บิซนั กี มายอา เต โฮย ปิ๋ น || กะรัม กะรัต โฮแว เน่ห์กะรัม || เต็ส
แบสโน กา นิรมัล ตะรัม || กาฮู พัล กี อิชา นฮี บาแช || เกวัล ปะกัต กีรตัน ซังค์ ราแจ || มัน ตัน อันตัร ซิ มรัน
โคปาล || ซัภ อูปัร โฮวัต กิรปาล || อาป ดริ แร เอาแรห์ นาม ยปาแว || นานัก โอ้ห์ แบสโน ปะรัม กัต ปาแว ||๒||
ปะกอตี ปักวันตฺ ปะกัต กา รังค์ || สกัล เตอาแก ดุสทฺ กา ซังค์ || มัน เต บินแซ สักลา ปะรัม || กัร ปูแย สกัล
ปารบรัมห์ || ซ่าถซังค์ ปาปา มัล โคแว || เต็ส ปะกอตี กี มัต อูตมั โฮแว || ปั กวันตฺ กี แท่ฮลั กแร เน็ต นีต || มัน ตัน
อัรแป บิซนั ปรี ต || ฮัร เก จรัน ฮิรแด บซาแว || นานัก แอซา ปะกอตี ปักวันตฺ โก ปาแว ||๓|| โซ ปันดิต โย มัน
ปัรโบแถ่ || ราม นาม อาตัม แม่ห์ โซแถ่ || ราม นาม ซาร รัส ปี แว || อุส ปั นดิต แก อุปเดส ญัก ยีแว || ฮัร กี กะทา
ฮิรแด บซาแว || โซ ปันดิต เพ็ร โยน นา อาแว || เบด ปุราน ซิ มรัต บูแฉ่ มูล || ซูคมั แม่ห์ ยาแน อัสทูล || จะโฮ่
วัรนา โก เด อุปเดส || นานัก อุส ปันดิต โก สดา อเดซ ||๔|| บีจยฺ มันตรึ สรับ โก กิอาน || จะโฮ่ วัรนา แม่ห์ ยแป
โกอู นาม || โย โย ยแป เต็ส กี กัต โฮย || ซ่าถซังค์ ปาแว ยัน โกย || กัร กิรปา อันตัร อุร ต่าแร || ปั ส เปรต มุฆดั
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ปาทัร โก ตาแร || สรับ โรค กา ออคัด นาม || กเลอาณ รู ป มังคัล คุณ กาม || กาฮู ยุกตั กิแต นา ปาอีแอ ตะรัม ||
นานัก เต็ส มิแล ยิส ลิเคอา ตุ๋ร กะรัม ||๕|| ยิส แก มัน ปารบรัมห์ กา นิวาส ||
เต็ส กา นาม สัต รามดาส || อาตัม ราม เต็ส นัดรี อายอา || ดาส ดะซันตัณ ป๋ าย เต็น ปายอา || สดา นิกทั นิกทั ฮัร
ยาน || โซ ดาส ดัรก้าห์ ปัรวาน || อัปเน ดาส โก อาป กิรปา กแร || เต็ส ดาส โก ซัภ โซ่ฉี่ ปแร || สกัล ซังค์ อาตัม
อุดาส || แอซี ยุกตั นานัก รามดาส ||๖|| ปรัภ กี อาเกอา อาตัม ฮิตาแว || ยีวนั มุกตั โซอู กะห่าแว || แตซา ฮรัค
แตซา อุส โศก || สดา อนันดฺ แต้ห์ นฮี บิโอก || แตซา สุ วรัน แตซี อุส มาที || แตซา อัมฤต แตซี บิค คาที || แตซา
มาน แตซา อภิมาน || แตซา รังกฺ แตซา รายาน || โย วัรตาเอ ซาอี ยุกตั || นานัก โอ้ห์ ปุรัค กะฮีแอ ยีวนั มุกตั ||๗||
ปารบรัมห์ เก สักเล เธา || เย็ต เย็ต กัร๋ ราแค แตซา เต็น เนา || อาเป กะรัน กราวัน โยก || ปรัภ ป่ าแว โซอี พุน โหก
|| ปัสเรโอ อาป โฮย อนัต ตรังค์ || ลเค นา ย่าเฮ ปารบรัมห์ เก รังค์ || แยซี มัต เดย์ แตซา ปั รกาซ || ปารบรัมห์ กัรตา
อบินาส || สดา สดา สดา ดัยอาล || ซิมมัร ซิมมัร นานัก เป๋ ย นิฮาล ||๘||๙|| ศโลก || อุสตัต กแร่ ห์ อเนก ยัน อันตฺ
นา ปาราวาร || นานัก รัจนา ปรัภ รัจจี บโฮ่ เบ็ถ อเน็ก ประการ ||๑|| อัสทฺปดี || กอี โกท โฮเอ ปูญารี || กอี โกท
อาจารฺ บิวฮารี || กอี โกท เป๋ ย ตีรัท วาซี || กอี โกท บัน ประแมห์ อุดาซี || กอี โกท เบด เก สโรเต || กอี โกท
ตะปี ซุร โห่เต || กอี โกท อาตัม คิอ๋าน ต่าแรห์ || กอี โกท กับ กาบ บีจาแร่ ห์ || กอี โกท เนาตัน นาม ติอ่าแว่ห์ ||
นานัก กัรเต กา อันตฺ นา ปาแวห์ ||๑|| กอี โกท เป๋ ย อภิมานี || กอี โกท อั้นถฺ อเกอานี || กอี โกท กิรปั น กะโธรฺ ||
กอี โกท อะปัก อาตัม นิโกรฺ || กอี โกท ปั รดะรับ โก หิ แรห์ || กอี โกท ปั รดูคนา กแร่ ห์ || กอี โกท มายอา สรัม
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ม่าเฮ || กอี โกท ปั รเดส ประมาเฮ || เย็ต เย็ต ลาโว่ห์ เต็ต เต็ต ลักนา || นานัก กัรเต กี ยาแน กัรตา รัจนา ||๒|| กอี
โกท เซ็ถ ยตี โยกี || กอี โกท ราเย รัส โป่ กี || กอี โกท ปั งคี สรัป อุปาเอ || กอี โกท ปาทัร บิรัค นิ ปยาเอ || กอี โกท
ปวัณ ปาณี แบซันตัร || กอี โกท เดส ปู๋ มันดัล || กอี โกท ซะซีอรั ซูร นะคัตรึ ||
กอี โกท เดว ดาเนาว์ อิมดรึ ศิร ฉะตรึ || สกัล สมักรี อัปแน ซูต ต่าแร || นานัก ยิส ยิส ป่ าแว เต็ส เต็ส นิสตาแร ||๓||
กอี โกท รายัส ตามัส ซาตัก || กอี โกท เบด ปุราน ซิ มรัต อัร ซาสตึ || กอี โกท กีเอ รตัน สมุด || กอี โกท นานา
ประการ ยันตฺ || กอี โกท กีเอ เจ็ร ยีเว || กอี โกท กิรี เมรฺ สุ วรัน ทีเว || กอี โกท ยักแค กินนัร ปิ ซาจ || กอี โกท ปู๋ ต
เปรต ซูกรั มริ กาจ || ซัภ เต เนแร ซัภฮู เต ดูรฺ || นานัก อาป อะลิปตฺ รเฮอา ปั่ รปูร ||๔|| กอี โกท ปาตาล เก วาซี ||
กอี โกท นรัก สุ รัก นิวาซี || กอี โกท ยันแม่ห์ ยีแวห์ มแร่ ห์ || กอี โกท บโฮ่ โยนี พิแร่ ห์ || กอี โกท แบธัต ฮี ค่าเฮ ||
กอี โกท ก่าแลห์ ทัก ป้ าเฮ || กอี โกท กีเอ ตัน่ วันตฺ || กอี โกท มายอา แม่ห์ จินตฺ || แยห์ แยห์ ป่ าณา แต้ห์ แต้ห์ ราเค
|| นานัก ซัภ กิช ปรัภ แก ห่าเท ||๕|| กอี โกท เป๋ ย แบรากี || ราม นาม ซังค์ เต็น เล็ว ลากี || กอี โกท ปรัภ โก
โคยันเต || อาตัม แม่ห์ ปารบรัมห์ ลฮันเต || กอี โกท ดัรซัน ปรัภ เปอาส || เต็น โก มิเลโอ ปรัภ อบินาส || กอี โกท
มาแก้ห์ สัตซังค์ || ปารบรัมห์ เต็น ลากา รังค์ || ยิน โก โฮเอ อาป สุ ประซัน || นานัก เต ยัน สดา ตัน๋ ตัน๋ ||๖|| กอี
โกท คาณี อัร คันดฺ || กอี โกท อกาซฺ บแรห์มนั ดฺ || กอี โกท โฮเอ อวตาร || กอี ยุกตั กีโน บิสทาร || กอี บาร
ปัสเรโอ ปาซารฺ || สดา สดา เอ็ก เอกังการ || กอี โกท กีเน บโฮ่ ปาต || ปรัภ เป๋ โฮเอ ปรัภ ม่าเฮ สมาต || ตา กา อันตฺ
นา ยาแน โกย || อาเป อาป นานัก ปรัภ โซย ||๗|| กอี โกท ปารบรัมห์ เก ดาส || เต็น โฮวัต อาตัม ปัรกาซ || กอี
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โกท ตัต เก เบเต || สดา นิฮาแรห์ เอโก เนตาเร || กอี โกท นาม รัส ปี แว่ห์ || อมัร เป๋ ย สัด สัด ฮี ยีแวห์ || กอี โกท
นาม กุน กาแว่ห์ || อาตัม รัส ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาแว่ห์ || อัปเน ยัน โก ซาส ซาส สมาเร || นานัก โอย ปั รเมซุร เก
เปอาเร ||๘||๑o|| ศโลก || กรัณ การัณ ปรัภ เอก แฮ ดูซรั น่าฮี โกย || นานัก เต็ส บัลฮารแณ ยัล ทัล มฮีอลั โซย ||๑||
อัสทฺปดี || กะรัน กราวัน กัรแน โยก || โย เต็ส ป่ าแว โซอี โหก || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา ||
อันตฺ นฮี กิช ปาราวารา || หุกเม ต๋ าร อตัร๋ รฮาแว || หุกเม อุปแย หุกมั สมาแว || หุ กเม อูจ นีจ บิวฮาร || หุกเม
อเน็ก รังค์ ปัรการ || กัร กัร เดแค อัปนี วเดอาอี || นานัก ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาอี ||๑|| ปรัภ ป่ าแว มานุค กัต ปาแว ||
ปรัภ ป่ าแว ตา ปาทัร ตราแว || ปรัภ ป่ าแว เบ็น ซาส เต ราแค || ปรัภ ป่ าแว ตา ฮัร คุณ ป่ าแค || ปรัภ ป่ าแว ตา
ปะติต อุถ่าแร || อาป กแร อาปัน บีจาแร || ดุฮา ศิเรอา กา อาป สุ อามี || เคแล บิกแซ อันตัรยามี || โย ป่ าแว โซ
การ กราแว || นานัก ดริ สที อวัรฺ นา อาแว ||๒|| กโฮ่ มานุค เต เกอา โฮย อาแว || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กราแว ||
เอ็ส แก หาท โฮย ตา ซัภ กิช เลย์ || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กเรย์ || อันยานัต บิเคอา แม่ห์ รแจ || เย ยานัต อาปั น อาป
บแจ || ปั่ รเม ปู่ ลา แด้ห์ ดิส ต่าแว || นิ มคั ม่าเฮ จาร กุนท เพ็ร อาแว || กัร กิรปา ยิส อัปนี ปะกัต เดย์ || นานัก เต
ยัน นาม มิเลย์ ||๓|| คิน แม่ห์ นีจ กีท โก ราจยฺ || ปารบรัมห์ กะรี บ นิวาจยฺ || ยา กา ดริ สทฺ กะชู นา อาแว || เต็ส
ตัตกาล แด้ห์ ดิส ปรักทาแว || ยา โก อัปนี กแร บัคศีส || ตา กา เลคา นา กะแน ญักดีส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กี
ราส || กัท กัท ปูรัน บรัมห์ ประกาซ || อัปนี บณัต อาป บนาอี || นานัก ยีแว เดค บดาอี ||๔|| เอ็ส กา บัล น่าฮี เอ็ส
หาท || กะรัน กราวัน สรับ โก นาท || อาเกอาการี บัปรา ญีโอ || โย เต็ส ป่ าแว โซอี พุน ทีโอ || กับฮู อูจ นีจ แม่ห์
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บแซ || กับฮู โศก ฮรัค รังค์ หะแซ || กับฮู นินดฺ จินดฺ บิวฮาร || กับฮู อูภ้ อกาซฺ ปั ยอาล || กับฮู เบตา บรัมห์ บีจาร ||
นานัก อาป มิลาวัณฮาร ||๕|| กับฮู นิ รัต กแร บโฮ่ ปาต || กับฮู โซย รแฮ่ เด็น ราต || กับฮู มฮ่า กโรถ บิกราล ||
กับฮูนํ สรับ กี โหต รวาล || กับฮู โฮย บแฮ บัด รายา || กับโบห์ เปข่ารี นีจ กา ซายา || กับฮู อัปกีรัต แม่ห์ อาแว ||
กับฮู ปะลา ปะลา กะห่าแว || เย็ว ปรัภ ราแค เต็ว ฮี รแฮ่ || คุร ประสาด นานัก สัจ กะแฮ ||๖|| กับฮู โฮย ปั นดิต กเร
บเคอาน || กับฮู โมนถ่ารี ลาแว คิอ๋าน || กับฮู ตัท ตีรัท อิสนาน || กับฮู เซ็ถ ซาเถ็ก มุค กิอาน || กับฮู กีท หัสตฺ
ปะตังค์ โฮย ยีอา || อเน็ก โยน ปั่รแม ปั่ รมีอา ||
นานา รู ป เย็ว สวากี ดิคาแว || เย็ว ปรัภ ป่ าแว ติแว นะจาแว || โย เต็ส ป่ าแว โซอี โฮย || นานัก ดูยา อวัรฺ นา โกย
||๗|| กับฮู ซ่าถซังคัต เอ้ห์ ปาแว || อุส อัสทาน เต บฮุร นา อาแว || อันตัร โฮย กิอาน ปั รกาซ || อุส อัสทาน กา นฮี
บินาส || มัน ตัน นาม รัตเต เอ็ก รังค์ || สดา บะแซ่ห์ ปารบรัมห์ แก ซังค์ || เย็ว ยัล แม่ห์ ยัล อาย คทานา || เต็ว โยตี
ซังค์ โยต สะมานา || เม็ท เกย กะวัน ปาเอ บิสราม || นานัก ปรัภ แก สัด กุรบาน ||๘||๑๑|| ศโลก || ซุคี บแซ
มัสกีนีอา อาป นิวาร ตเล || บัดเด บัดเด อหังการี อา นานัก กรับ กะเล ||๑|| อัสทฺปดี || ยิส แก อันตัร ราจยฺ อภิมาน ||
โซ นรักปาตี โฮวัต สุ อาน || โย ยาแน แม โยบันวันตฺ || โซ โฮวัต บิสทา กา ยันตฺ || อาปั ส โก กรัมวันตฺ กะห่าแว ||
ยนัม มแร บโฮ่ โยน ประมาแว || ตัน๋ ปู๋ ม กา โย กแร กุมาน || โซ มูรัค อันถ่า อเกอาน || กัร กิรปา ยิส แก ฮิรแด
กรี บี บซาแว || นานัก อีฮา มุกตั อาแก ซุค ปาแว ||๑|| ตัน่ วันตา โฮย กัร กัรบาแว || ตริ ณ สะมาน กัช ซังค์ นา ยาแว
|| บโฮ่ ลัสกัร มานุค อูปัร กเร อาส || ปัล ปี่ ตัร ตา กา โฮย บินาส || ซัภ เต อาป ยาแน บัลวันตฺ || คิน แม่ห์ โฮย ยาย
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ปัสมันตฺ || กิแซ นา บแด อาป อหังการี || ตะรัม ราย เต็ส กเร คุอารี || คุร ประสาด ยา กา มิแท อภิมาน || โซ ยัน
นานัก ดัรก้าห์ ปั รวาน ||๒|| โกท กะรัม กแร ฮอ ต่าเร || สรัม ปาแว สักเล บิรทาเร || อเน็ก ตปั สเซอา กเร อหังการ
|| นรัก สุ รัก เพ็ร เพ็ร อวตาร || อเน็ก ยตัน กัร อาตัม นฮี ดระแว || ฮัร ดัรก้าห์ กโฮ่ แกเซ กะแว || อาปั ส โก โย
ปะลา กะห่าแว || ติแซห์ ปะไหล นิกทั นา อาแว || สรับ กี เรน ยา กา มัน โฮย || กโฮ่ นานัก ตา กี นิรมัล โซย
||๓|| ยับ ลัก ยาแน มุจฉฺ เต กัช โฮย || ตับ เอ็ส โก ซุค น่าฮี โกย || ยับ เอ้ห์ ยาแน แม กิช กัรตา || ตับ ลัก กรัภ โยน
แม่ห์ พิรตา || ยับ ต่าแร โกอู แบรี มีต || ตับ ลัก เน่ห์จลั น่าฮี จีต || ยับ ลัก โม่ห์ มกัน ซังค์ มาย || ตับ ลัก ตะรัม ราย
เดย์ สยาย || ปรัภ กิรปา เต บันถัน่ ตูแท || คุร ประสาด นานัก ฮอ ชูแท ||๔|| แซ่ฮสั คัทเท ลัค โก อุธ ต่าแว ||
ตริ ปัต นา อาแว มายอา ปาแช ปาแว || อเน็ก โปคค์ บิเคอา เก กแร || แน่ห์ ตริ ปตาแว คัป คัป มแร || บินา ซันโตค
นฮี โกอู ราแย || สุ ปัน มโนรัท บริ เท ซัภ กาแย || นาม รังค์ สรับ ซุค โฮย || บัดป่ ากี กิแซ ปราปั ต โฮย || กะรัน
กราวัน อาเป อาป || สดา สดา นานัก ฮัร ยาป ||๕|| กะรัน กราวัน กัรแนฮาร || เอ็ส แก หาท กฮ่า บีจาร || แยซี
ดริ สทฺ กเร แตซา โฮย || อาเป อาป อาป ปรัภ โซย || โย กิช กีโน โซ อัปแน รังค์ || ซัภ เต ดูรฺ ซัภฮู แก ซังค์ || บูแฉ่
เดแค กแร บิเบก || อาแปห์ เอก อาแปห์ อเนก || มแร นา บินแซ อาแว นา ยาย || นานัก สัด ฮี รเฮอา สมาย ||๖||
อาป อุปเดแซ ซัมแฉ่ อาป || อาเป รเจอา ซัภ แก ซาท || อาป กีโน อาปั น บิสทาร || ซัภ กัช อุส กา โอ้ห์ กัรแนฮาร
|| อุส เต ปิ๋ น กโฮ่ กิช โฮย || ทาน ทนันตัร เอแก โซย || อัปเน จลิต อาป กัรแณฮาร || กอตัก กแร รังค์ อาปารฺ ||
มัน แม่ห์ อาป มัน อัปเน ม่าเฮ || นานัก กีมตั แก้ฮนั นา ยาย ||๗|| สัต สัต สัต ปรัภ สุ อามี || คุร ปั รสาด กิแน
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วเคอานี || สัจ สัจ สัจ ซัภ กีนา || โกท มะเถ่ กิแน บิรแล จีนา || ปะลา ปะลา ปะลา เตรา รู ป || อัต ซุนดัร อปารฺ
อนูป || นิรมัล นิรมัล นิรมัล เตรี บาณี || กัท กัท สุ นี ซัรวัน บเคอาณี || ปวิตตรึ ปวิตตรึ ปวิตตรึ ปุนีต || นาม ยแป
นานัก มัน ปรี ต ||๘||๑๒|| ศโลก || ซันตฺ สรัน โย ยัน ปแร โซ ยัน อุถรันฮาร || ซันตฺ กี นินดา นานกา บฮุร บฮุร
อวตาร ||๑|| อัสทฺปดี || ซันตฺ แก ดูคนั อารยา กะแท || ซันตฺ แก ดูคนั ยัม เต นฮี ฉุแท || ซันตฺ แก ดูคนั ซุค ซัภ ยาย ||
ซันตฺ แก ดูคนั นรัก แม่ห์ ปาย || ซันตฺ แก ดูคนั มัต โฮย มลีน || ซันตฺ แก ดูคนั โซ่ภา เต ฮีน || ซันตฺ เก หะเต โก
รัคแค นา โกย || ซันตฺ แก ดูคนั ทาน ปรัสีท โฮย || ซันตฺ กริ ปาล กริ ปา เย กแร || นานัก ซันตฺ ซงั ค์ นินดัก ปี๋ ตแร
||๑|| ซันตฺ เก ดูคนั เต มุค ปะแว || ซันตัน แก ดูคนั กาก เย็ว ลแว || ซันตัน แก ดูคนั สรัป โยน ปาย || ซันตฺ แก ดูคนั
ตริ กดั โยน กิรมาย || ซันตัน แก ดูคนั ตริ สนา แม่ห์ ยแล || ซันตฺ แก ดูคนั ซัภ โก ฉะแล || ซันตฺ แก ดูคนั เตจยฺ ซัภ
ยาย || ซันตฺ แก ดูคนั นีจ นีจาย || ซันตฺ โดคี กา เทา โก น่าเฮ ||
นานัก ซันตฺ ป่ าแว ตา โอย ปี๋ กัต ป้ าเฮ ||๒|| ซันตฺ กา นินดัก มฮ่า อัตตาอี || ซันตฺ กา นินดัก คิน ทิกนั นา ปาอี ||
ซันตฺ กา นินดัก มฮ่า หะเตอารา || ซันตฺ กา นินดัก ปั รเมซุร มารา || ซันตฺ กา นินดัก ราจยฺ เต ฮีน || ซันตฺ กา นินดัก
ดุคีอา อัร ดีน || ซันตฺ เก นินดัก โก สรับ โรค || ซันตฺ เก นินดัก โก สดา บิโญค || ซันตฺ กี นินดา โดค แม่ห์ โดค ||
นานัก ซันตฺ ป่ าแว ตา อุส กา ปี๋ โฮย โมค ||๓|| ซันตฺ กา โดคี สดา อัปวิต || ซันตฺ กา โดคี กิแซ กา นฮี เม็ต || ซันตฺ เก
โดคี โก ดาน ลาแก || ซันตฺ เก โดคี โก ซัภ เตอาแก || ซันตฺ กา โดคี มฮ่า อหังการี || ซันตฺ กา โดคี สดา บิการี ||
ซันตฺ กา โดคี ยันแม มแร || ซันตฺ กี ดูคนา ซุค เต ทะแร || ซันตฺ เก โดคี โก น่าฮี เธา || นานัก ซันตฺ ป่ าแว ตา เลย
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มิลาย ||๔|| ซันตฺ กา โดคี *อัตถฺ บีจ เต ทูแท || ซันตฺ กา โดคี กิแต กาจยฺ นา ปฮูแจ || ซันตฺ เก โดคี โก อุเดอาน
ประมาอีแอ || ซันตฺ กา โดคี อุฉรั่ ปาอีแอ || ซันตฺ กา โดคี อันตัร เต โททา || เย็ว ซาส บินา มิรตัก กี โลทา || ซันตฺ
เก โดคี กี ยัร กิช น่าเฮ || อาปัน บีจยฺ อาเป ฮี ค่าเฮ || ซันตฺ เก โดคี โก อวัรฺ นา ราคัณฮาร || นานัก ซันตฺ ป่ าแว ตา
เลย อุบาร ||๕|| ซันตฺ กา โดคี เอ็ว บิลลาย || เย็ว ยัล บิฮูน มัชลี ตัรพะราย || ซันตฺ กา โดคี ปู่ คา นฮี ราแย || เย็ว
ปาวัก อีถนั นฮี ตร่ าแป || ซันตฺ กา โดคี ฉุแท อิเกลา || เย็ว บูอาร เต็ล เคต ม่าเฮ โดเฮลา || ซันตฺ กา โดคี ตะรัม เต
แร่ ฮตั || ซันตฺ กา โดคี สัด มิเทอา แก้ฮตั || กิรัต นินดัก กา ตุ๋ร ฮี ปั ยอา || นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซอี เทอา ||๖|| ซันตฺ
กา โดคี บิกรั รู ป โฮย ยาย || ซันตฺ เก โดคี โก ดัรก้าห์ มิแล สยาย || ซันตฺ กา โดคี สดา แซ่ห์กาอีแอ || ซันตฺ กา โดคี
นา มแร นา ยีวาอีแอ || ซันตฺ เก โดคี กี ปุแย นา อาซา || ซันตฺ กา โดคี อุธ จัลแล นิราซา || ซันตฺ แก โดค นา ตริ สแท
โกย || แยซา ป่ าแว แตซา โกอี โฮย || ปัยอา กิรัต นา เมแท โกย || นานัก ยาแน สัจจา โซย ||๗|| ซัภ กัท เต็ส เก โอ้ห์
กัรแนฮาร || สดา สดา เต็ส โก นมัสการ || ปรัภ กี อุสตัต กแร่ ห์ เด็น ราต || ติแซห์ ติอ่าโวห์ ซาส กิราส || ซัภ กัช
วัรแต เต็ส กา กีอา || แยซา กเร แตซา โก ทีอา || อัปนา เคลฺ อาป กัรแนฮาร || ดูซรั กอน กะแฮ บีจาร ||
ยิส โน กริ ปา กแร เต็ส อาปัน นาม เดย์ || บัดป่ ากี นานัก ยัน เซอ์ ||๘||๑๓|| ศโลก || ตะโยห์ เซอานัป ซุรฺ ยะโนห์
ซิมโร่ ห์ ฮัร ฮัร ราย || เอก อาส ฮัร มัน รัคโคห์ นานัก ดูค ปะรัม ป๋ อ ยาย ||๑|| อัสทฺ ปดี || มานุค กี เทก บริ ที ซัภ ยาน
|| เดวัน โก เอแก ปั กหวาน || ยิส แก ดีแอ รแฮ่ อะขาย || บฮุร นา ตริ สนา ลาแก อาย || มาแร ราแค เอโก อาป ||
มานุค แก กิช น่าฮี หาท || เต็ส กา หุกมั บูจฉฺ ซุค โฮย || เต็ส กา นาม รัค กันธฺ โปรย || ซิ มมัร ซิ มมัร ซิ มมัร ปรัภ
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โซย || นานัก บิฆนั นา ลาแก โกย ||๑|| อุสตัต มัน แม่ห์ กัร นิรังการ || กัร มัน เมเร สัต บิวฮาร || นิรมัล รัสนา
อัมฤต ปี โอ || สดา สุ เฮลา กัร เล่ห์ ญีโอ || แนโนห์ เปค ธากุร กา รังค์ || ซ่าถซังค์ บินแซ ซัภ ซังค์ || จรัน จัลโล
มารัก โคบินดฺ || มิแท่ห์ ปาป ยัปปี แอ ฮัร บินดฺ || กัร ฮัร กะรัม ซัรวัน ฮัร กะทา || ฮัร ดัรก้าห์ นานัก อูยลั มัททา ||๒||
บัดป่ ากี เต ยัน ญัก ม่าเฮ || สดา สดา ฮัร เก กุน ก้าห์ || ราม นาม โย กแร่ ห์ บีจาร || เซ ตัน่ วันตฺ กะนี ซันซาร || มัน
ตัน มุค โบแล่ห์ ฮัร มุคี || สดา สดา ยาโนห์ เต ซุคี || เอโก เอก เอก ปะชาแน || เอ็ต อุต กี โอ้ห์ โซ่ฉี่ ยาแน || นาม
ซังค์ ยิส กา มัน มาเนอา || นานัก ติแนห์ นิรันยัน ยาเนอา ||๓|| คุร ประสาด อาปั น อาป ซุแฉ่ || เต็ส กี ยาโนห์
ตริ สนา บุแฉ่ || ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร ยัส แก้ฮตั || สรับ โรค เต โอ้ห์ ฮัร ยัน แร่ ฮตั || อันเด็น กีรตัน เกวัล บเคอาน ||
กรัสตฺ แม่ห์ โซอี นิรบาน || เอก อูปัร ยิส ยัน กี อาซา || เต็ส กี กะทีแอ ยัม กี พาซา || ปารบรัมห์ กี ยิส มัน ปูค ||
นานัก ติแซห์ นา ลาแกห์ ดูค ||๔|| ยิส โก ฮัร ปรัภ มัน จิต อาแว || โซ ซันตฺ สุ เฮลา นฮี ดุลาแว || ยิส ปรัภ อัปนา
กิรปา กแร || โซ เซวัก กโฮ่ กิส เต ดะแร || แยซา ซา แตซา ดริ สทายอา || อัปเน การัจ แม่ห์ อาป สมายอา || โซถัต
โซถัต โซถัต ซีเฉ่อา || คุร ประสาด ตัต ซัภ บูเฉ่ อา || ยับ เดโค ตับ ซัภ กิช มูล || นานัก โซ ซูคมั โซอี อัสทูล ||๕||
แน่ห์ กิช ยันแม แน่ห์ กิช มแร || อาปัน จลิต อาป ฮี กแร || อาวัน ยาวัน ดริ สทฺ อันดริ สทฺ || อาเกอาการี ต่ารี ซัภ
สริ สทฺ ||
อาเป อาป สกัล แม่ห์ อาป || อเน็ก ยุกตั รัจ ทาป อุทาป || อบินาซี น่าฮี กิช คันดฺ || ต่ารัณ ต๋ าร รเฮโอ บแรห์มนั ดฺ
|| อลัค อเป่ ว ปุรัค ปัรตาป || อาป ยปาเอ ตา นานัก ยาป ||๖|| ยิน ปรัภ ยาตา โซ โซ่ภาวันตฺ || สกัล ซันซาร อุถแร
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เต็น มันตฺ || ปรัภ เก เซวัก สกัล อุถ่ารัน || ปรัภ เก เซวัก ดูค บิซารัน || อาเป เมล เลย กิรปาล || คุร กา สบัด ยัป เป๋ ย
นิฮาล || อุน กี เซวา โซอี ลาแก || ยิส โน กริ ปา กแร่ ห์ บัดป่ าแก || นาม ยปั ต ปาแวห์ บิสราม || นานัก เต็น ปุรัค โก
อูตมั กัร มาน ||๗|| โย กิช กแร โซ ปรัภ แก รังค์ || สดา สดา บแซ ฮัร ซังค์ || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย โฮแว โซ โฮย || กัรแณ
ฮาร ปะชาแณ โซย || ปรัภ กา กีอา ยัน มีธ ลกานา || แยซา ซา แตซา ดริ สทานา || ยิส เต อุปเย เต็ส ม่าเฮ สมาเอ ||
โอย ซุค นิถาน อุนฮู บัน อาเอ || อาปัส โก อาป ดีโน มาน || นานัก ปรัภ ยัน เอโก ยาน ||๘||๑๔|| ศโลก || สรับ
กะลา ปั่รปูร ปรัภ บิรทา ยานันฮาร || ยา แก ซิ มรัน อุถรี แอ นานัก เต็ส บัลฮารฺ ||๑|| อัสทฺ ปดี || ทูที ก้าดันฮาร
โคปาล || สรับ ยีอา อาเป ปรัตปาล || สกัล กี จินตา ยิส มัน ม่าเฮ || เต็ส เต บิรทา โกอี น่าเฮ || เร มัน เมเร สดา ฮัร
ยาป || อบินาซี ปรัภ อาเป อาป || อาปั น กีอา กะชู นา โฮย || เย โซ ปรานี โลแจ โกย || เต็ส เบ็น นฮี เตแร กิช กาม
|| กัต นานัก ยัป เอก ฮัร นาม ||๑|| รู ปวันตฺ โฮย น่าฮี โม่แฮ || ปรัภ กี โยต สกัล กัท โซ่แฮ || ตัน่ วันตา โฮย เกอา โก
กัรแบ || ยา ซัภ กิช เต็ส กา ดีอา ดัรแบ || อัต ซูรา เย โกอู กะห่าแว || ปรัภ กี กะลา บินา แก้ห์ ต่าแว || เย โก โฮย
บแฮ ดาตาร || เต็ส เดนฮาร ยาแน กาวาร || ยิส คุร ประสาด ตูแท ฮอ โรค || นานัก โซ ยัน สดา อโรค ||๒|| เย็ว
มันดัร โก ทาแม ทํามัน || เต็ว คุร กา สบัด มแน่ห์ อัสทัมมัน || เย็ว ปาคาณ นาว จัร ตแร || ปราณี คุร จรัน ลกัต
นิสตะแร || เย็ว อันถฺการ ดีปัก ปัรกาซ || คุร ดัรซัน เดค มัน โฮย บิกาซ || เย็ว มฮ่า อุเดอาน แม่ห์ มารัก ปาแว || เต็ว
ซาถู่ ซังค์ เม็ล โยต ปรักทาแว || เต็น ซันตัน กี บาโช ตู๋ร || นานัก กี ฮัร โลจา ปูร ||๓|| มัน มูรัค กาเฮ บิลลาอีแอ ||
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ปุรับ ลิเค กา ลิเคอา ปาอีแอ || ดูค ซูค ปรัภ เดวันฮาร || อวัร เตอาก ตู ติแซห์ จิตาร || โย กัช กแร โซอี ซุค มาน ||
ปู่ ลา กาเฮ พิแร่ ห์ อะยาน || กอน บัสตฺ อาอี เตแร ซังค์ || ลปั ท รเฮโอ รัส โล่บี ปะตังค์ || ราม นาม ยัป ฮิรเด ม่าเฮ ||
นานัก ปัต เซตี กัร๋ ย่าเฮ ||๔|| ยิส วคัร โก แลน ตู อายอา || ราม นาม ซันตัน กัร๋ ปายอา || ตัจยฺ อภิมาน เล่โฮ มัน
โมลฺ || ราม นาม ฮิรเด แม่ห์ โตลฺ || ลาด เคป ซันแตห์ ซังค์ จาลฺ || อวัร เตอาก บิเคอา ยันยาล || ตัน๋ ตัน๋ กะแฮ ซัภ
โกย || มุค อูยลั ฮัร ดัรก้าห์ โซย || เอ้ห์ วาปาร วิระลา วาปาแร || นานัก ตา แก สัด บัลฮาแร ||๕|| จรัน ซ่าถ เก โต๋ ย
โต๋ ย ปี โอ || อรัป ซ่าถ โก อัปนา ญีโอ || ซ่าถ กี ตู๋ร กแร่ ห์ อิสนาน || ซ่าถ อูปัร ยาอีแอ กุรบาน || ซ่าถ เซวา วัดป่ ากี
ปาอีแอ || ซ่าถซังค์ ฮัร กีรตัน กาอีแอ || อเน็ก บิฆนั เต ซาถู่ ราแค || ฮัร กุน กาย อัมฤต รัส จาแค || โอท กะฮี
ซันแตห์ ดัร อายอา || สรับ ซูค นานัก เต้ห์ ปายอา ||๖|| มิรตัก โก ยีวาลันฮาร || ปู่ เค โก เดวัต อถารฺ || สรับ
นิถาน ยา กี ดริ สที ม่าเฮ || ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา ป้ าเฮ || ซัภ กิช เต็ส กา โอ้ห์ กัรแน โยก || เต็ส เบ็น ดูซรั โฮอา นา
โหก || ยัป ยัน สดา สดา เด็น แรณี || ซัภ เต อูจ นิรมัล เอ้ห์ กัรณี || กัร กิรปา ยิส โก นาม ดีอา || นานัก โซ ยัน
นิรมัล ทีอา ||๗|| ยา แก มัน คุร กี ปัรตีต || เต็ส ยัน อาแว ฮัร ปรัภ จีต || ปะกัต ปะกัต สุ นีแอ เต้ห์ โลย || ยา แก
ฮิรแด เอโก โฮย || สัจ กัรณี สัจ ตา กี แร่ ฮตั || สัจ ฮิรแด สัต มุค แก้ฮตั || ซาจี ดริ สทฺ ซาจา อาการฺ || สัจ วัรแต ซาจา
ปาซารฺ || ปารบรัมห์ เย็น สัจ กัร ยาตา || นานัก โซ ยัน สัจ สมาตา ||๘||๑๕|| ศโลก || รู ป นา เรค นา รังค์ กิช ตเรห์
คุณ เต ปรัภ ปิ๋ น || ติแซห์ บุฉ่าเอ นานกา ยิส โฮแว สุ ประซัน ||๑|| อัสทฺปดี || อบินาซี ปรัภ มัน แม่ห์ ราค || มานุค กี
ตู ปรี ต เตอาก || เต็ส เต ปแร น่าฮี กิช โกย || สรับ นิรันตัร เอโก โซย || อาเป บีนา อาเป ดานา || แก้ฮรั กัมภีร
กะฮีร สุ ยานา || ปารบรัมห์ ปั รเมซุร โคบินดฺ || กริ ปา นิถาน ดัยอาล บัคซันดฺ || ซ่าถ เตเร กี จัรนี เปา ||
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นานัก แก มัน เอ้ห์ อันเรา ||๑|| มันซา ปูรัน ซัรนา โยก || โย กัร ปายอา โซอี โหก || หะรัน ปะรัน ยา กา เนตรึ โพรฺ
|| เต็ส กา มันตรึ นา ยาแน โฮรฺ || อนัด รู ป มังคัล สัด ยา แก || สรับ โทก สุ นีแอห์ กัร๋ ตา แก || ราจยฺ แม่ห์ ราจยฺ
โยก แม่ห์ โยกี || ตัป แม่ห์ ตะปี ซัร กรัสตฺ แม่ห์ โป่ กี || ติอ๋าย ติอ๋าย ปั กแตห์ ซุค ปายอา || นานัก เต็ส ปุรัค กา กิแน
อันตฺ นา ปายอา ||๒|| ยา กี ลีลา กี เม็ต น่าเฮ || สกัล เดว ห่าเร เอาก้าห์ || ปิ ตา กา ยนัม เก ยาแน ปูต || สกัล ปโรอี
อัปแน ซูต || สุ มตั กิอาน คิอ๋าน ยิน เดย์ || ยัน ดาส นาม ติอ่าแว่ห์ เซอ์ || เต้ห์ คุณ แม่ห์ ยา โก ปั รหม่าแอ || ยนัม มแร
เพ็ร อาแว ยาเอ || อูจ นีจ เต็ส เก อัสทาน || แยซา ยนาแว แตซา นานัก ยาน ||๓|| นานา รู ป นานา ยา เก รังค์ ||
นานา เป๋ ค กแร่ ห์ เอ็ก รังค์ || นานา เบ็ถ กีโน บิสทาร || ปรัภ อบินาซี เอกังการ || นานา จลิต กเร คิน ม่าเฮ || ปูร
รเฮโอ ปูรัน ซัภ ธาย || นานา เบ็ถ กัร บนัต บนาอี || อัปนี กีมตั อาเป ปาอี || ซัภ กัท เต็ส เก ซัภ เต็ส เก เธา || ยัป
ยัป ยีแว นานัก ฮัร เนา ||๔|| นาม เก ต่าเร สักเล ยันตฺ || นาม เก ต่าเร คันดฺ บแรห์มนั ดฺ || นาม เก ต่าเร ซิ มรัต เบด
ปุราน || นาม เก ต่าเร สุ นนั กิอาน ติอ๋าน || นาม เก ต่าเร อากาซ ปาตาล || นาม เก ต่าเร สกัล อาการฺ || นาม เก ต่าเร
ปุรีอา ซัภ ปะหวัน || นาม แก ซังค์ อุถเร ซุน ซัรวัน || กัร กิรปา ยิส อาปแน นาม ลาเอ || นานัก จอเท ปั ด แม่ห์ โซ
ยัน กัต ปาเอ ||๕|| รู ป สัต ยา กา สัต อัสทาน || ปุรัค สัต เกวัล ปั รถาน || กัรตูต สัต สัต ยา กี บาณี || สัต ปุรัค ซัภ
ม่าเฮ สมาณี || สัต กะรัม ยา กี รัจนา สัต || มูล สัต สัต อุตปั ต || สัต กัรณี นิรมัล นิรมะลี || ยิแซห์ บุฉ่าเอ ติแซห์
ซัภ ปะลี || สัต นาม ปรัภ กา ซุคดาอี || บิสวาส สัต นานัก คุร เต ปาอี ||๖|| สัต บจัน ซาถู่ อุปเดส || สัต เต ยัน ยา
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แก ริ แด ประเวส || สัต นิรัต บูแฉ่ เย โกย || นาม ยปั ต ตา กี กัต โฮย || อาป สัต กีอา ซัภ สัต || อาเป ยาแน
อัปนีเม็ต กัต ||
ยิส กี สริ สทฺ โซ กัรแณฮาร || อวัร นา บูจฉฺ กะรัต บีจาร || กัรเต กี เม็ต นา ยาแน กีอา || นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซ
วัรตีอา ||๗|| บิสมัน บิซมั เป๋ ย บิสมาด || เย็น บูเฉ่อา เต็ส อายอา สวาด || ปรัภ แก รังค์ ราจ ยัน รเฮ่ || คุร แก บจัน
ปะดารัท ลเฮ่ || โอย ดาเต ดุค กาทันฮาร || ยา แก ซังค์ ตแร ซันซาร || ยัน กา เซวัก โซ วัดป่ ากี || ยัน แก ซังค์ เอก
เล็ว ลากี || กุน โคบิด กีรตัน ยัน กาแว || คุร ประสาด นานัก พัล ปาแว ||๘||๑๖|| ศโลก || อาด สัจ ยุกาด สัจ || แฮ เป๋
สัจ นานัก โฮซี เป๋ สัจ ||๑|| อัสทฺปดี || จรัน สัต สัต ปัรซันฮาร || ปูญา สัต สัต เซวดาร || ดัรซัน สัต สัต เปคันฮาร ||
นาม สัต สัต ติอ่าวันฮาร || อาป สัต สัต ซัภ ต่ารี || อาเป คุณ อาเป คุณการี || สบัด สัต สัต ปรัภ บักตา || สุ รัต สัต
สัต ยัส ซุนตา || บุฉนั ฮาร โก สัต ซัภ โฮย || นานัก สัต สัต ปรัภ โซย ||๑|| สัต สะรู ป ริ แด เย็น มาเนอา || กะรัน
กราวัน เต็น มูล ปะชาเนอา || ยา แก ริ แด บิสวาส ปรัภ อายอา || ตัต กิอาน เต็ส มัน ปรักทายอา || แป๋ เต นิรภอ
โฮย บซานา || ยิส เต อุปเยอา เต็ส ม่าเฮ สะมานา || บัสตฺ ม่าเฮ เล บัสตฺ กะดาอี || ตา โก ปิ๋ น นา แก้ห์นา ยาอี || บูแฉ่
บูฉนั่ ฮาร บิเบก || นาราเอ็น มิเล นานัก เอก ||๒|| ธากุร กา เซวัก อาเกอาการี || ธากุร กา เซวัก สดา ปูญารี || ธากุร
เก เซวัก แก มัน ปัรตีต || ธากุร เก เซวัก กี นิรมัล รี ต || ธากุร โก เซวัก ยาแน ซังค์ || ปรัภ กา เซวัก นาม แก รังค์ ||
เซวัก โก ปรัภ ปาลันฮารา || เซวัก กี ราแค นิรังการา || โซ เซวัก ยิส ดัยอา ปรัภ ต่าแร || นานัก โซ เซวัก ซาส ซาส
สมาแร ||๓|| อัปเน ยัน กา ปัรดา ด่าแก || อัปเน เซวัก กี ซัรปั ร ราแค || อัปเน ดาส โก เดย์ วดาอี || อัปเน เซวัก โก
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นาม ยปาอี || อัปเน เซวัก กี อาป ปัต ราแค || ตา กี กัต เม็ต โกย นา ลาแค || ปรัภ เก เซวัก โก โก นา ปฮูแจ || ปรัภ
เก เซวัก อูจ เต อูเจ || โย ปรัภ อัปนี เซวา ลายอา || นานัก โซ เซวัก แด้ห์ ดิส ปรักทายอา ||๔|| นีกี กีรี แม่ห์ กัล ราแค
|| ปะซัม กแร ลัสกัร โกท ลาแค || ยิส กา ซาส นา ก้าดัต อาป ||
ตา โก ราคัต เด กัร หาท || มานัส ยตัน กะรัต บโฮ่ ปาต || เต็ส เก กัรตับ บิรเท ยาต || มาแร นา ราแค อวัรฺ นา โกย ||
สรับ ยีอา กา ราคา โซย || กาเฮ โซจ กแร่ ห์ เร ปราณี || ยัป นานัก ปรัภ อลัค วิดาณี ||๕|| บารัง บาร บาร ปรัภ
ยัปปี แอ || ปี อัมฤต เอ้ห์ มัน ตัน ตระปี แอ || นาม รตัน เย็น คุรมุข ปายอา || เต็ส กิช อวัรฺ น่าฮี ดริ สทายอา || นาม
ตัน๋ นาโม รู ป รังค์ || นาโม ซุค ฮัร นาม กา ซังค์ || นาม รัส โย ยัน ตริ ปตาเน || มัน ตัน นาแม่ห์ นาม สมาเน || อูธตั
แบธัต โซวัต นาม || กโฮ่ นานัก ยัน แก สัด กาม ||๖|| โบโล่ห์ ยัส เย่ห์บา เด็น ราต || ปรัภ อัปแน ยัน กีนี ดาต ||
กแร่ ห์ ปะกัต อาตัม แก จาย || ปรัภ อัปเน เซ็ว รแฮ่ สมาย || โย โฮอา โฮวัต โซ ยาแน || ปรัภ อัปเน กา หุกมั
ปะชาแน || เต็ส กี แม่ห์มา กอน บคาโน || เต็ส กา กุน แก้ห์ เอก นา ยาโน || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ บะแซ่ห์ ฮยูเร || กโฮ่
นานัก เซอี ยัน ปูเร ||๗|| มัน เมเร เต็น กี โอท เล่ห์ || มัน ตัน อัปนา เต็น ยัน เด้ห์ || เย็น ยัน อัปนา ประภู ปะชาตา ||
โซ ยัน สรับ โทก กา ดาตา || เต็ส กี สรัน สรับ ซุค ปาแวห์ || เต็ส แก ดะรัส ซัภ ปาป มิทาแว่ห์ || อวัร เซอานัป
สักลี ชาด || เต็ส ยัน กี ตู เซวา ลาก || อาวัน ยาน นา โฮวี เตรา || นานัก เต็ส ยัน เก ปูโญห์ สัด แปรา ||๘||๑๗||
ศโลก || สัต ปุรัค เย็น ยาเนอา สัตคุร เต็ส กา เนา || เต็ส แก ซังค์ ซิกข์ อุถแร นานัก ฮัร กุน เกา ||๑|| อัสทฺปดี ||
สัตคุร ซิกข์ กี กแร ปรัตปาล || เซวัก โก คุร สดา ดัยอาล || ซิ กข์ กี คุร ดุระมัต มัล หิ แร || คุร บัจนี ฮัร นาม อุจแร ||
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สัตคุร ซิกข์ เก บันถัน่ กาแท || คุร กา ซิกข์ บิการ เต ห่าแท || สัตคุร ซิ กข์ โก นาม ตัน๋ เดย์ || คุร กา ซิกข์
วัดป่ ากี เฮ || สัตคุร ซิกข์ กา หะลัต ปะลัต สวาแร || นานัก สัตคุร ซิ กข์ โก ญีอ์ นาล สมาแร ||๑|| คุร แก กแร่ ห์ เซวัก
โย รแฮ่ || คุร กี อาเกอา มัน แม่ห์ สะแฮ || อาปั ส โก กัร กัช นา ยนาแว || ฮัร ฮัร นาม ริ แด สัด ติอ่าแว || มัน เบแจ
สัตคุร แก ปาส || เต็ส เซวัก เก การัจ ราส || เซวา กะรัต โฮย เน่ห์กามี || เต็ส โก โหต ปราปั ต สุ อามี ||
อัปนี กริ ปา ยิส อาป กเรย์ || นานัก โซ เซวัก คุร กี มัต เลย์ ||๒|| บีส บิสเว คุร กา มัน มาแน || โซ เซวัก ปั รเมซุร กี
กัต ยาแน || โซ สัตคุร ยิส ริ แด ฮัร เนา || อเน็ก บาร คุร โก บัล เยา || สรับ นิถาน ญีอ์ กา ดาตา || อาธ แป้ ฮัร
ปารบรัมห์ รังค์ ราตา || บรัมห์ แม่ห์ ยัน ยัน แม่ห์ ปารบรัมห์ || เอแก้ห์ อาป นฮี กัช ปะรัม || แซ่ฮสั เซอานัป เลยอา
นา ยาอีแอ || นานัก แอซา คุร บัดป่ ากี ปาอีแอ ||๓|| สพัล ดัรซัน เปคัต ปุนีต || ปั รซัต จรัน กัต นิรมัล รี ต || เป่ ทัต
ซังค์ ราม กุน รเว || ปารบรัมห์ กี ดัรก้าห์ กะเว || ซุน กัร บจัน กะรัน อาข่าเน || มัน ซันโตค อาตัม ปะตีอาเน || ปูรา
คุร อะเคโอ ยา กา มันตรึ || อัมฤต ดริ สทฺ เปแค โฮย ซันตฺ || คุณ เบอันตฺ กีมตั นฮี ปาย || นานัก ยิส ป่ าแว เต็ส เลย
มิลาย ||๔|| เย่ห์บา เอก อุสตัต อเนก || สัต ปุรัค ปูรัน บิเบก || กาฮู โบลฺ นา ปฮุจตั ปรานี || อะกัม อะโกจัร ปรัภ
นิรบานี || นิราฮาร นิรแวร ซุคดาอี || ตา กี กีมตั กิแน นา ปาอี || อเน็ก ปะกัต บันดัน เน็ต กแร่ ห์ || จรัน กมัล ฮิรแด
ซิมแร่ ห์ || สัด บัลฮารี สัตคุร อัปเน || นานัก ยิส ประสาด แอซา ปรัภ ยัปเน ||๕|| เอ้ห์ ฮัร รัส ปาแว ยัน โกย ||
อัมฤต ปี แว อมัร โซ โฮย || อุส ปุรัค กา น่าฮี กะเด บินาส || ยา แก มัน ปรักเท กุนตาซ || อาธ แป้ ฮัร ฮัร กา นาม เลย์
|| สัจ อุปเดส เซวัก โก เดย์ || โม่ห์ มายอา แก ซังค์ นา เลป || มัน แม่ห์ ราแค ฮัร ฮัร เอก || อันถฺ การ ดีปัก ปั รกาเซ ||
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นานัก ปะรัม โม่ห์ ดุค แต้ห์ เต นาเซ ||๖|| ตะปั ต ม่าเฮ ธาฎ วัรตาอี || อนัดฺ เป่ ยอา ดุค นาเธ ป่ าอี || ยนัม มรัน เก มิเท
อันเดเซ || ซาถู่ เก ปูรัน อุปเดเซ || ป๋ อ จูกา นิรภอ โฮย บะเซ || สกัล เบอาถฺ มัน เต แค นะเซ || ยิส กา ซา เต็น
กิรปา ต่ารี || ซ่าถซังค์ ยัป นาม มุรารี || เท็ต ปาอี จูเก ปะหรํา กะวัน || ซุน นานัก ฮัร ฮัร ยัส ซัรวัน ||๗|| นิรกุน อาป
ซัรคุน ปี๋ โอ้ฮี || กะลา ต๋ าร เย็น สักลี โม่ฮี || อัปเน จริ ต ปรัภ อาป บนาเอ || อัปนี กีมตั อาเป ปาเอ || ฮัร เบ็น
ดูยา น่าฮี โกย || สรับ นิรันตัร เอโก โซย || โอต โปต รเวอา รู ป รังค์ || เป๋ ย ประกาซ ซ่าถ แก ซังค์ ||
รัจ รัจนา อัปนี กัล ต่ารี || อเน็ก บาร นานัก บัลฮารี ||๘||๑๘|| ศโลก || ซาท นา จาแล เบ็น ปะยัน บิเคอา สักลี ชาร ||
ฮัร ฮัร นาม กมาวนา นานัก เอ้ห์ ตัน๋ ซาร ||๑|| อัสทฺปดี || ซันตฺ ยนา เม็ล กแร่ ห์ บีจาร || เอก ซิ มมัร นาม อาถารฺ ||
อวัร อุปาว ซัภ มีต บิซาโรห์ || จรัน กมัล ริ ด แม่ห์ อุร ต่าโรห์ || กะรัน การัน โซ ปรัภ ซัมรัท || ดริ รึ กัร กะโฮ นาม
ฮัร วัท || เอ้ห์ ตัน๋ ซันโจห์ โฮโวห์ ปักวันตฺ || ซันตฺ ยนา กา นิรมัล มันตฺ || เอก อาส ราโค่ห์ มัน ม่าเฮ || สรับ โรค
นานัก เม็ท ย่าเฮ ||๑|| ยิส ตัน๋ โก จาร กุนท อุธ ต่าแว่ห์ || โซ ตัน๋ ฮัร เซวา เต ปาแวห์ || ยิส ซุค โก เน็ต บาแช่ห์ มีต ||
โซ ซุค ซาถู่ ซังค์ ปรี ต || ยิส โซ่ภา โก กแร่ ห์ ปะลี กัรนี || ซา โซ่ภา ปั จยฺ ฮัร กี ซัรนี || อเน็ก อุปาวี โรค นา ยาย ||
โรค มิแท ฮัร เอาคัถ ลาย || สรับ นิถาน แม่ห์ ฮัร นาม นิ ถาน || ยัป นานัก ดัรก้าห์ ปั รวาน ||๒|| มัน ปั รโบโถ่ห์ ฮัร
แก นาย || แด้ห์ ดิส ต่าวัต อาแว ธาย || ตา โก บิฆนั นา ลาแก โกย || ยา แก ริ แด บแซ ฮัร โซย || กัล ตาตี ธานํฎา
ฮัร เนา || ซิมมัร ซิ มมัร สดา ซุค เปา || ป๋ อ บินแซ ปูรัน โฮย อาส || ปะกัต ป๋ าย อาตัม ปั รกาซ || เต็ต กัร๋ ยาย บแซ
อบินาซี || กโฮ่ นานัก กาที ยัม พาซี ||๓|| ตัต บีจาร กะแฮ ยัน ซาจา || ยนัม มแร โซ กาโจ กาจา || อาวา กะวัน มิแท
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ปรัภ เซว || อาป เตอาก สรัน คุรเทว || เอ็ว รตัน ยนัม กา โฮย อุถาร || ฮัร ฮัร ซิมมัร ปราน อาถารฺ || อเน็ก อุปาว นา
ชูทนั ฮาเร || ซิมรัต ซาสตึ เบด บีจาเร || ฮัร กี ปะกัต กแร่ ห์ มัน ลาย || มัน บันชัต นานัก พัล ปาย ||๔|| ซังค์ นา
จาลัส เตแร ตะนา || ตูนํ เกอา ลัปทาแว่ห์ มูรัค มนา || สุ ต มีต กุทาํ บฺ อัร บันตา || เอ็น เต กโฮ่ ตุม กวัน สนาทา ||
ราจยฺ รังค์ มายอา บิสทาร || เอ็น เต กโฮ่ กวัน ฉุทการ || อัส หัสตี รัท อัสวารี || จู่ธา ดัมพฺ จู่ธ ปาซารี || เย็น ดีเอ เต็ส
บุแฉ่ นา เบกานา || นาม บิซาร นานัก ปั ชตานา ||๕|| คุร กี มัต ตูนํ เล่ห์ อิอาเน || ปะกัต บินา บโฮ่ ดูเบ เซอาเน ||
ฮัร กี ปะกัต กแร่ ห์ มัน มีต || นิรมัล โฮย ตุหม่าโร จีต || จรัน กมัล ราโค่ห์ มัน ม่าเฮ ||
ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ย่าเฮ || อาป ยัปโปห์ เอารา นาม ยปาโวห์ || ซุนตฺ แก้ฮตั แร่ ฮตั กัต ปาโวห์ || ซาร ปู๋ ต สัต ฮัร
โก เนา || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย นานัก กุน เกา ||๖|| กุน กาวัต เตรี อุตรัส แมลฺ || บินสั ยาย ห่อแม บิค แพลฺ || โฮเอ อจินตฺ
บแซ ซุค นาล || ซาส กราส ฮัร นาม สะมาล || ชาด เซอานัป สักลี มนา || ซ่ าถซังค์ ปาแวห์ สัจ ตะนา || ฮัร ปูนยี
ซันจฺ กแร่ ห์ บิวฮาร || อีฮา ซุค ดัรก้าห์ แยการ || สรับ นิรันตัร เอโก เดค || กโฮ่ นานัก ยา แก มัสตัก เลค ||๗||
เอโก ยัป เอโก ซาล่าห์ || เอก ซิมมัร เอโก มัน อ้าห์ || เอกัส เก กุน เกา อนันตฺ || มัน ตัน ยาป เอก ปั กวันตฺ || เอโก
เอก เอก ฮัร อาป || ปูรัน ปูร รเฮโอ ปรัภ เบอาป || อเน็ก บิสทาร เอก เต เป๋ ย || เอก อราถ ปราชัต เกย || มัน ตัน
อันตัร เอก ปรัภ ราตา || คุร ประสาด นานัก เอ็ก ยาตา ||๘||๑๙|| ศโลก || พิรัต พิรัต ปรัภ อายอา ปะเรอา ตอ ซัรนาย
|| นานัก กี ปรัภ เบนตี อัปนี ปักตี ลาย ||๑|| อัสทฺปดี || ยาจัก ยัน ยาแจ ปรัภ ดาน || กัร กิรปา เดโวห์ ฮัร นาม || ซ่าถ
ยนา กี มาโก ตู๋ร || ปารบรัมห์ เมรี ซัรถ่า ปูร || สดา สดา ปรัภ เก กุน กาโว || ซาส ซาส ปรัภ ตุแมห์ ติอ่าโว || จรัน
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กมัล เซ็ว ลาแก ปรี ต || ปะกัต กะโร ปรัภ กี เน็ต นีต || เอก โอท เอโก อาถารฺ || นานัก มาแก นาม ปรัภ ซาร ||๑||
ปรัภ กี ดริ สทฺ มฮ่า ซุค โฮย || ฮัร รัส ปาแว บิรลา โกย || ยิน จาเคอา เซ ยัน ตริ ปตาเน || ปูรัน ปุรัค นฮี โดลาเน ||
ซุภรั ปะเร เปรม รัส รังค์ || อุปแย เจา ซ่าถ แก ซังค์ || ปะเร สรัน อาน ซัภ เตอาก || อันตัร ประกาซ อันเด็น เล็ว
ลาก || บัดป่ ากี ยัปเปอา ปรัภ โซย || นานัก นาม รัตเต ซุค โฮย ||๒|| เซวัก กี มันซา ปูรี ไป๋ || สัตคุร เต นิรมัล มัต
ลอี || ยัน โก ปรัภ โฮยโอ ดัยอาล || เซวัก กีโน สดา นิฮาล || บันถัน่ กาท มุกตั ยัน เป่ ยอา || ยนัม มรัน ดูค ปะหรํา
เกยอา || อิช ปุนี ซัรถ่า ซัภ ปูรี || เราว์ รเฮอา สัด ซังค์ ฮยูรี || ยิส กา ซา เต็น ลีอา มิลาย || นานัก ปั กตี นาม สมาย
||๓|| โซ เก็ว บิสแร เย ก๋ าล นา ป่ าแน || โซ เก็ว บิสแร เย กีอา ยาแน ||
โซ เก็ว บิสแร เย็น ซัภ กิช ดีอา || โซ เก็ว บิสแร เย ยีวนั ยีอา || โซ เก็ว บิสแร เย อคัน แม่ห์ ราแค || คุร ประสาด
โก บิรลา ลาแค || โซ เก็ว บิสแร เย บิค เต ก้าแด || ยนัม ยนัม กา ทูทา ก้าแด่ || คุร ปูแร ตัต เอ้แฮ บุฉ่ายอา || ปรัภ
อัปนา นานัก ยัน ติอ๋ายอา ||๔|| ซายัน ซันตฺ กแร่ ห์ เอ้ห์ กาม || อาน เตอาก ยัปโปห์ ฮัร นาม || ซิ มมัร ซิ มมัร ซิ มมัร
ซุค ปาโวห์ || อาป ยัปโปห์ เอาแรห์ นาม ยปาโวห์ || ปะกัต ป๋ าย ตรี แอ ซันซาร || เบ็น ปั กตี ตัน โฮซี ชาร || สรับ
กเลอาณ ซูค เน็ถ นาม || บูดตั ยาต ปาเอ บิสราม || สกัล ดูค กา โฮวัต นาซ || นานัก นาม ยัปโปห์ กุนตาซ ||๕||
อุปยี ปรี ต เปรม รัส เจา || มัน ตัน อันตัร เอ้ฮี สุ เอา || เนตะโรห์ เปค ดะรัส ซุค โฮย || มัน บิกแซ ซ่าถ จรัน โต๋ ย ||
ปะกัต ยนา แก มัน ตัน รังค์ || บิรลา โกอู ปาแว ซังค์ || เอก บัสตฺ ดีแย กัร เมยอา || คุร ประสาด นาม ยัป เลยอา ||
ตา กี อุปมา กฮี นา ยาย || นานัก รเฮอา สรับ สมาย ||๖|| ปรัภ บัคซันดฺ ดีน ดัยอาล || ปะกัต วชัล สดา กิรปาล ||
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อนาท นาท โคบินดฺ กุปาล || สรับ กะทา กะรัต ปรัตปาล || อาด ปุรัค การัณ กัรตาร || ปะกัต ยนา เก ปราน อถารฺ ||
โย โย ยแป โซ โฮย ปุนีต || ปะกัต ป๋ าย ลาแว มัน ฮีต || ฮัม นิรกุนีอาร นีจ อะยาน || นานัก ตุมรี สรัน ปุรัค
ปักหวาน ||๗|| สรับ แบกุนธฺ มุกตั โมค ปาเอ || เอก นิมคั ฮัร เก กุน กาเอ || อเน็ก ราจยฺ โปคค์ บเดอาอี || ฮัร เก
นาม กี กะทา มัน ป่ าอี || บโฮ่ โป่ ยัน กาปั ร ซังคีต || รัสนา ยัปตี ฮัร ฮัร นีต || ปะลี โซ กัรนี โซ่ภา ตัน่ วันตฺ || ฮิรแด
บะเซ ปูรัน คุร มันตฺ || ซ่าถซังค์ ปรัภ เดโฮ นิวาส || สรับ ซูค นานัก ปั รกาซ ||๘||๒o|| ศโลก || ซัรคุน นิรกุน
นิรังการ ซุน สมาถี่ อาป || อาปัน กีอา นานกา อาเป ฮี เพ็ร ยาป ||๑|| อัสทฺปดี || ยับ อการ เอ้ห์ กัช นา ดริ สเทตา ||
ปาป ปุน ตับ แก้ห์ เต โห่ตา || ยับ ต่ารี อาปั น ซุน สมาถ || ตับ แบรฺ บิโรถ กิส ซังค์ กมาต || ยับ เอ็ส กา บะรัน เจ้ฮนั
นา ยาปัต || ตับ ฮรัค โศก กโฮ่ กิแซห์ เบอาปั ต || ยับ อาปั น อาป อาป ปารบรัมห์ || ตับ โม่ห์ กฮ่า กิส โฮวัต ปะรัม ||
อาปัน เคลฺ อาป วัรตียา || นานัก กัรแนฮาร นา ดูยา ||๑|| ยับ โฮวัต ปรัภ เกวัล ตะนี || ตับ บันถฺ มุกตั กโฮ่ กิส โก
กะนี || ยับ เอแก้ห์ ฮัร อะกัม อปารฺ || ตับ นรัก สุ รัก กโฮ่ กอน ออตาร || ยับ นิรกุน ปรัภ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ตับ เศ็ว
สะกัต กโฮ่ กิต ธาย || ยับ อาแปห์ อาป อัปนี โยต ตะแร || ตับ กวัน นิดรั กวัน กัต ดะแร || อาปั น จลิต อาป
กัรแนฮาร || นานัก ธากุร อะกัม อปารฺ ||๒|| อบินาซี ซุค อาปั น อาซัน || แต้ห์ ยนัม มรัน กโฮ่ กฮ่า บินาซัน || ยับ
ปูรัน กัรตา ปรัภ โซย || ตับ ยัม กี ตราส กโฮ่ กิส โฮย || ยับ อบิกตั อะโกจัร ปรัภ เอกา || ตับ จิตรึ กุปัต กิส ปูชตั
เลคา || ยับ นาท นิรันยัน อะโกจัร อก้าเถ่ || ตับ กอน ฉุ เท กอน บันถัน่ บาเถ่ || อาปั น อาป อาป ฮี อะจัรฺยา || นานัก
อาปัน รู ป อาป ฮี อุปัรยา ||๓|| แยห์ นิรมัล ปุรัค ปุรัค ปัต โห่ตา || แต้ห์ เบ็น แมลฺ กโฮ่ เกอา โต่ตา || แยห์ นิ รันยัน
299

นิรังการ นิรบาน || แต้ห์ กอน โก มาน กอน อภิมาน || แยห์ สะรู ป เกวัล ญักดีส || แต้ห์ ชัล ฉิ ดรึ ลกัต กโฮ่ กีส ||
แยห์ โยต สะรู ปี โยต ซังค์ สมาแว || แต้ห์ กิแซห์ ปูค กวัน ตริ ปตาแว || กะรัน กราวัน กัรแนฮาร || นานัก กัรเต กา
น่าเฮ สุ มาร ||๔|| ยับ อัปนี โซ่ภา อาปั น ซังค์ บนาอี || ตับ กวัน มาย บาป มิตรึ สุ ต ป่ าอี || แยห์ สรับ กะลา อาแปห์
ปัรบีน || แต้ห์ เบด กะเตบ กฮ่า โกอู จีน || ยับ อาปั น อาป อาป อุร ต่าแร || ตอ สกัน อัปสฺ กนั กฮ่า บีจาแร || แยห์
อาปัน อูจ อาปัน อาป เนรา || แต้ห์ กอน ธากุร กอน กะฮีแอ เจรา || บิสมัน บิซมั รเฮ่ บิสมาด || นานัก อัปนี กัต
ยาโนห์ อาป ||๕|| แยห์ อะชัล อเชด อเปด สมายอา || อูฮา กิแซห์ เบอาปั ต มายอา || อาปั ส โก อาแปห์ อาเดส || เต้ห์
คุณ กา น่าฮี ปัรเวส || แยห์ เอแก้ห์ เอก เอก ปั กวันตา || แต้ห์ กอน อจินตฺ กิส ลาแก จินตา || แยห์ อาปั น อาป อาป
ปะตีอารา || แต้ห์ กอน กะแท กอน ซุนแนฮารา || บโฮ่ เบอันตฺ อูจ เต อูจา || นานัก อาปัส โก อาแปห์ ปฮูจา ||๖||
แยห์ อาป รเจโอ ปัรปันจฺ อการ || เต้ห์ คุณ แม่ห์ กีโน บิสทาร || ปาป ปุน แต้ห์ ไป๋ กะห่าวัต ||
โกอู นรัก โกอู สุ รัก บันชาวัต || อาล ยาล มายอา ยันยาล || ห่อแม โม่ห์ ปะรัม แป๋ ป๋ ารฺ || ดูค ซูค มาน อัปมาน ||
อเน็ก ประการ กีโอ บเคอาน || อาปั น เคลฺ อาป กัร เดแค || เคลฺ ซังโกแจ ตอ นานัก เอแก ||๗|| แยห์ อบิกตั ปะกัต
แต้ห์ อาป || แยห์ ปั สแร ปาซารฺ ซันตฺ ปัรตาป || โดฮู ปาค กา อาแปห์ ตะนี || อุน กี โซ่ภา อุนฮู บนี || อาแปห์
กอตัก กแร อนัด โจจยฺ || อาแปห์ รัส โป่ กัน นิรโยก || ยิส ป่ าแว เต็ส อาปั น นาย ลาแว || ยิส ป่ าแว เต็ส เคลฺ คิลาแว
|| เบสุ มาร อท่าห์ อะกนัต อโตแล || เย็ว บุลาโว่ห์ เต็ว นานัก ดาส โบแล ||๘||๒๑|| ศโลก || ญีอ์ ยันตฺ เก ธากุรา
อาเป วัรตัณฮารฺ || นานัก เอโก ปัสเรอา ดูยา แก้ห์ ดริ สทาร ||๑|| อัสทฺปดี || อาป กะแท อาป ซุนแนฮาร || อาแปห์
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เอก อาป บิสทาร || ยา เต็ส ป่ าแว ตา สริ สทฺ อุปาเอ || อาปแน ป่ าแณ เลย สมาเอ || ตุม เต ปิ๋ น นฮี กิช โฮย || อาปั น
ซูต ซัภ ยกัต โปรย || ยา โก ปรัภ ญีโอ อาป บุฉ่าเอ || สัจ นาม โซอี ยัน ปาเอ || โซ ซัมดัรซี ตัต กา เบตา || นานัก
สกัล สริ สทฺ กา เยตา ||๑|| ญีอ์ ยันตรึ ซัภ ตา แก หาท || ดีน ดัยอาล อนาท โก นาท || ยิส ราแค เต็ส โกย นา มาแร ||
โซ มูอา ยิส มโน่ห์ บิซาแร || เต็ส ตัจยฺ อวัร กฮ่า โก ยาย || ซัภ ศิร เอก นิรันยัน ราย || ญีอ์ กี ยุกตั ยา แก ซัภ หาท ||
อันตัร บ้าฮัร ยาโนห์ ซาท || กุน นิถาน เบอันตฺ อปารฺ || นานัก ดาส สดา บัลฮารฺ ||๒|| ปูรัน ปูร รเฮ่ ดัยอาล || ซัภ
อูปัร โฮวัต กิรปาล || อัปเน กัรตับ ยาแน อาป || อันตัรยามี รเฮโอ เบอาป || ปรัตปาแล ยีอนั บโฮ่ ปาต || โย โย
รเจโอ โซ ติแซห์ ติอาต || ยิส ป่ าแว เต็ส เลย มิลาย || ปะกัต กแร่ ห์ ฮัร เก คุณ กาย || มัน อันตัร บิสวาส กัร มาเนอา
|| กรันฮาร นานัก เอ็ก ยาเนอา ||๓|| ยัน ลากา ฮัร เอแก นาย || เต็ส กี อาส นา บิรที ยาย || เซวัก โก เซวา บัน อาอี ||
หุกมั บูจฉฺ ปะรัม ปัด ปาอี || เอ็ส เต อูปัร นฮี บีจาร || ยา แก มัน บะเซอา นิรังการ || บันถัน่ โตรฺ เป๋ ย นิรแวร ||
อันเด็น ปูแญห์ คุร เก แปรฺ || เอ้ห์ โลก ซุคีเอ ปัรโลก สุ เฮเล ||
นานัก ฮัร ปรัภ อาแปห์ เมเล ||๔|| ซ่าถซังค์ เม็ล กแร่ ห์ อนันดฺ || กุน กาโว่ห์ ปรัภ ปั รมานันดฺ || ราม นาม ตัต กแร่ ห์
บีจาร || ดรุ ลภั เด้ห์ กา กแร่ ห์ อุถาร || อัมฤต บจัน ฮัร เก กุน เกา || ปราน ตรัน กา เอ้แฮ สุ เอา || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ
เปโค่ห์ เนรา || มิแท อเกอาน บินแซ อันเถ่รา || ซุน อุปเดส ฮิรแด บซาโวห์ || มัน อิเช นานัก พัล ปาโวห์ ||๕||
หะลัต ปะลัต โดย เล่โฮ สวาร || ราม นาม อันตัร อุร ต๋ าร || ปูเร คุร กี ปูรี ดีเคอา || ยิส มัน บแซ เต็ส สาจ ปรี เคอา ||
มัน ตัน นาม ยัปโปห์ เล็ว ลาย || ดูค ดะรัด มัน เต ป๋ อ ยาย || สัจ วาปาร กแร่ ห์ วาปารี || ดัรก้าห์ นิบแฮ เคป ตุมารี ||
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เอกา เทก รัคโคห์ มัน ม่าเฮ || นานัก บฮุร นา อาแว่ห์ ย่าเฮ ||๖|| เต็ส เต ดูรฺ กฮ่า โก ยาย || อุบแร ราคัณฮาร ติอ๋าย ||
นิรภอ ยแป สกัล ป๋ อ มิแท || ปรัภ กิรปา เต ปราณี ฉุ แท || ยิส ปรัภ ราแค เต็ส น่าฮี ดูค || นาม ยปั ต มัน โฮวัต ซูค ||
จินตา ยาย มิแท อหังการฺ || เต็ส ยัน โก โกย นา ปฮุจนั ฮาร || ศิร อูปัร ธาฎา คุร ซูรา || นานัก ตา เก การัจ ปูรา ||๗||
มัต ปูรี อัมฤต ยา กี ดริ สทฺ || ดัรซัน เปคัต อุถะรัต สริ สทฺ || จรัน กมัล ยา เก อนูป || สพัล ดัรซัน ซุนดัร ฮัร รู ป || ตัน๋
เซวา เซวัก ปัรวาน || อันตัรยามี ปุรัค ประธาน || ยิส มัน บแซ โซ โหต นิฮาล || ตา แก นิกทั นา อาวัต กาล || อมัร
เป๋ ย อะมรา ปัด ปายอา || ซ่าถซังค์ นานัก ฮัร ติอ๋ายอา ||๘||๒๒|| ศโลก || กิอาน อันยัน คุร ดีอา อเกอาน อันเถรฺ
บินาส || ฮัร กิรปา เต ซันตฺ เป่ เทอา นานัก มัน ปั รกาซ ||๑|| อัสทฺปดี || ซันตฺ ซงั ค์ อันตัร ปรัภ ดีธา || นาม ประภู กา
ลากา มีธา || สกัล สมิกรี เอกัส กัท ม่าเฮ || อเน็ก รังค์ นานา ดริ สท่าห์ || นอ เน็ถ อัมฤต ปรัภ กา นาม || เด้ฮี แม่ห์
เอ็ส กา บิสราม || ซุน สมาถ อันฮัต แต้ห์ นาด || แก้ฮนั นา ยาอี อะจรัจยฺ บิสมาด || เต็น เดเคอา ยิส อาป ดิคาเอ ||
นานัก เต็ส ยัน โซ่ฉี่ ปาเอ ||๑|| โซ อันตัร โซ บ้าฮัร อนันตฺ || กัท กัท เบอาป รเฮอา ปั กวันตฺ || ตะรัน ม่าเฮ อากาซ
ปัยอาล || สรับ โลก ปูรัน ปรัตปาล ||
บัน เต็น ปัรบัต แฮ ปารบรัมห์ || แยซี อาเกอา แตซา กะรัม || ปอณ ปาณี แบซันตัร ม่าเฮ || จาร กุนท แด้ห์ ดิเซ
สะมาเฮ || เต็ส เต ปิ๋ น นฮี โก เธา || คุร ประสาด นานัก ซุค เปา ||๒|| เบด ปุราน ซิ มรัต แม่ห์ เดค || ซะซีอรั ซูร
นะคัตรึ แม่ห์ เอก || บาณี ปรัภ กี ซัภ โก โบแล || อาป อโดลฺ นา กับฮู โดแล || สรับ กะลา กัร เคแล เคลฺ || โมลฺ นา
ปาอีแอ คุแณห์ อโมลฺ || สรับ โยต แม่ห์ ยา กี โยต || ต๋ าร รเฮโอ สุ อามี โอต โปต || คุร ปั รสาด ปะรัม กา นาซ ||
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นานัก เต็น แม่ห์ เอ้ห์ บิสาส ||๓|| ซันตฺ ยนา กา เปคัน ซัภ บรัมห์ || ซันตฺ ยนา แก ฮิรแด ซัภ ตะรัม || ซันตฺ ยนา
สุ แน่ห์ ซุภ บจัน || สรับ เบอาปี ราม ซังค์ รจัน || เย็น ยาตา เต็ส กี เอ้ห์ แร่ ฮตั || สัต บจัน ซาถู่ ซัภ แก้ฮตั || โย โย
โฮย โซอี ซุค มาแน || กะรัน กราวันฮาร ปรัภ ยาแน || อันตัร บะเซ บ้าฮัร ปี๋ โอ้ฮี || นานัก ดัรซัน เดค ซัภ โม่ฮี ||๔||
อาป สัต กีอา ซัภ สัต || เต็ส ปรัภ เต สักลี อุตปัต || เต็ส ป่ าแว ตา กเร บิสทาร || เต็ส ป่ าแว ตา เอกังการ || อเน็ก
กะลา ลคี แน่ห์ ยาย || ยิส ป่ าแว เต็ส เลย มิลาย || กวัน นิกทั กวัน กะฮีแอ ดูรฺ || อาเป อาป อาป ปั่ รปูร || อันตัรกัต
ยิส อาป ยนาเอ || นานัก เต็ส ยัน อาป บุฉ่าเอ ||๕|| สรับ ปู๋ ต อาป วัรตารา || สรับ แนน อาป เปคันฮารา || สกัล
สมักรี ยา กา ตนา || อาปัน ยัส อาป ฮี สุ นา || อาวัน ยาน เอ็ก เคลฺ บนายอา || อาเกอาการี กีนี มายอา || ซัภ แก มัตถฺ
อะลิปโต รแฮ่ || โย กิช แก้ห์ณา โซ อาเป กะแฮ || อาเกอา อาแว อาเกอา ยาย || นานัก ยา ป่ าแว ตา เลย สมาย
||๖|| เอ็ส เต โฮย โซ น่าฮี บุรา || เอาเเร กโฮ่ กิแน กัช กะรา || อาป ปะลา กัรตูต อัต นีกี || อาเป ยาแน อัปเน ญี กี ||
อาป สาจ ต่ารี ซัภ สาจ || โอต โปต อาปัน ซังค์ ราจ || ตา กี กัต เม็ต กฮี นา ยาย || ดูซรั โฮย ตา โซ่ฉี่ ปาย || เต็ส กา
กีอา ซัภ ปัรวาน || คุร ประสาด นานัก เอ้ห์ ยาน ||๗|| โย ยาแน เต็ส สดา ซุค โฮย || อาป มิลาย เลย ปรัภ โซย ||
โอ้ห์ ตัน่ วันตฺ กุลวันตฺ ปัตวันตฺ || ยีวนั มุกตั ยิส ริ แด ปั กวันตฺ || ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ยัน อายอา ||
ยิส ประสาด ซัภ ยกัต ตรายอา || ยัน อาวัน กา เอ้แฮ สุ เอา || ยัน แก ซังค์ จิต อาแว เนา || อาป มุกตั มุกตั กแร
ซันซาร || นานัก เต็ส ยัน โก สดา นมัสการ ||๘||๒๓|| ศโลก || ปูรา ปรัภ อาราเถ่อา ปูรา ยา กา เนา || นานัก ปูรา
ปายอา ปูเร เก กุน เกา ||๑|| อัสทฺปดี || ปูเร คุร กา ซุน อุปเดส || ปารบรัมห์ นิกทั กัร เปค || ซาส ซาส ซิ มโร่ ห์
303

โคบินดฺ || มัน อันตัร กี อุตแร จินดฺ || อาส อเน็ต เตอาโกห์ ตรังค์ || ซันตฺ ยนา กี ตู๋ร มัน มังค์ || อาป โฉด เบนตี
กแร่ ห์ || ซ่าถซังค์ อคัน ซากัร ตโรห์ || ฮัร ตัน๋ เก ปั๋ ร เล่โฮ ปันด๋ าร || นานัก คุร ปูเร นมัสการ ||๑|| เคม กุซลั แซ่ฮจั ยฺ
อานันดฺ || ซ่าถซังค์ ปัจยฺ ปัรมานันดฺ || นรัก นิวาร อุถ่าโรห์ ญีโอ || กุน โคบินดฺ อัมฤต รัส ปี โอ || จิต จิตโวห์
นาราเอ็ณ เอก || เอก รู ป ยา เก รังค์ อเนก || โคปาล ดาโมดัร ดีน ดัยอาล || ดุค ปั่ นยัน ปูรัน กิรปาล || ซิ มมัร ซิ มมัร
นาม บารัง บาร || นานัก ญีอ์ กา เอ้แฮ อถารฺ ||๒|| อุตมั ศโลก ซ่าถ เก บจัน || อมุลีก ลาล เอ้ห์ รตัน || ซุนตฺ กมาวัต
โหต อุถาร || อาป ตแร โลแก้ห์ นิสตาร || สพัล ยีวนั สพัล ตา กา ซังค์ || ยา แก มัน ลากา ฮัร รังค์ || แย แย สบัด
อนาฮัด วาแย || ซุน ซุน อนัด กเร ปรัภ กาแย || ปรักเท กุปาล มฮานํต แก มาเท || นานัก อุถเร เต็น แก ซาเท ||๓||
สรัน โยก ซุน ซัรนี อาเอ || กัร กิรปา ปรัภ อาป มิลาเอ || เม็ท เกย แบรฺ เป๋ ย ซัภ เรน || อัมฤต นาม ซ่าถซังค์ แลน ||
สุ ประซัน เป๋ ย คุรเทว || ปูรัน โฮอี เซวัก กี เซว || อาล ยันยาล บิการ เต แร่ ห์เต || ราม นาม ซุน รัสนา แก้ห์เต || กัร
ประสาด ดัยอา ปรัภ ต่ารี || นานัก นิบฮี เคป ฮมารี ||๔|| ปรัภ กี อุสตัต กแร่ ห์ ซันตฺ มีต || ซาวถาน เอกากัร จีต ||
ซุคมนี แซ่ฮจั ยฺ โคบินดฺ กุน นาม || ยิส มัน บแซ โซ โหต นิถาน || สรับ อิชา ตา กี ปูรัน โฮย || ประธาน ปุรัค
ประกัท ซัภ โลย || ซัภ เต อูจ ปาเอ อัสทาน || บฮุร นา โฮแว อาวัน ยาน || ฮัร ตัน๋ คาท จัลแล ยัน โซย || นานัก
ยิแซห์ ปราปัต โฮย ||๕|| เคม ซานํตฺ เร็ ถ เนาว์ เน็ถ || บุตถฺ กิอาน สรับ แต้ห์ เซ็ถ || บิเดอา ตัป โยก ปรัภ คิอ๋าน ||
กิอาน สะเรสทฺ อูตมั อิสนาน || จาร ปะดารัท กมัล ประกาซ || ซัภ แก มัตถฺ สกัล เต อุดาส || ซุนดัร จตุร ตัต กา
เบตา || ซัมดัรซี เอก ดริ สเทตา || เอ้ห์ พัล เต็ส ยัน แก มุค ปะเน || คุร นานัก นาม บจัน มัน สุ เน ||๖|| เอ้ห์ นิถาน
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ยแป มัน โกย || ซัภ ยุก แม่ห์ ตา กี กัต โฮย || คุณ โคบินดฺ นาม ตุ๋น บาณี || ซิ มรัต ซาสตรึ เบด บคาณี || สกัล
มตานํตฺ เกวัล ฮัร นาม || โคบินดฺ ปะกัต แก มัน บิสราม || โกท อัปราถ ซ่าถซังค์ มิแท || ซันตฺ กริ ปา เต ยัม เต ฉุแท
|| ยา แก มัสตัก กะรัม ปรัภ ปาเอ || ซ่าถ สรัณ นานัก เต อาเอ ||๗|| ยิส มัน บแซ สุ แน ลาย ปรี ต || เต็ส ยัน อาแว
ฮัร ปรัภ จีต || ยนัม มรัน ตา กา ดูค นิวาแร || ดุลบั ภ์ เด้ห์ ตัตกาล อุถ่าแร || นิ รมัล โซ่ภา อัมฤต ตา กี บานี || เอก
นาม มัน ม่าเฮ สมานี || ดูค โรค บินเซ แป๋ ปะรัม || ซ่าถ นาม นิรมัล ตา เก กะรัม || ซัภ เต อูจ ตา กี โซ่ภา บนี ||
นานัก เอ้ห์ คุณ นาม ซุคมนี ||๘||๒๔||
ทิตี กอรี แม่ห์ลา ๕ || ศโลก || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยัล ทัล มฮีอลั ปูเรอา สุ อามี ศิรยันฮาร || อเน็ก ป๋ านตฺ โฮย ปั สเรอา นานัก เอกังการ ||๑|| ปอรี || เอกัม เอกังการ
ปรัภ กะโร บันดฺ นา ติอ๋าย || คุณ โคบินดฺ กุปาล ปรัภ สรัน ปะโร ฮัร ราย || ตา กี อาส กเลอาณ ซุค ยา เต ซัภ กัช
โฮย || จาร กุนท แด้ห์ ดิส ประเมโอ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || เบด ปุราน ซิ มรัต สุ เน บโฮ่ เบ็ถ กะโร บีจาร ||
ปะติต อุถ่ารัน แป๋ หะรัน ซุค ซากัร นิรังการ || ดาตา ปุกตา เดนฮาร เต็ส เบ็น อวัรฺ นา ยาย || โย จ้าแฮ โซอี มิแล
นานัก ฮัร กุน กาย ||๑|| โคบินดฺ ยัส กาอีแอ ฮัร นีต || เม็ล ปะยีแอ ซ่าถซังค์ เมเร มีต ||๑|| รเฮา || ศโลก || กะโร
บันดฺ นา อเน็ก วาร สรัน ปะโร ฮัร ราย || ปะหรํา กะทีแอ นานัก ซ่าถซังค์ ดุตีอา เป๋ า มิทาย ||๒|| ปอรี || ดุตีอา
ดุระมัต ดูรฺ กัร คุร เซวา กัร นีต || ราม รตัน มัน ตัน บแซ ตัจยฺ กาม กโรถ โลภ มีต || มรัณ มิแท ยีวนั มิแล บินแซ่ห์
สกัล กะเลส || อาป ตะโยห์ โคบินดฺ ปะโย่ห์ เป๋ า ปะกัต ปัรเวส ||
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ลาภ มิแล โตทา หิ แร ฮัร ดัรก้าห์ ปั ตวันตฺ || ราม นาม ตัน๋ ซันจฺแว สาจ ซ่าห์ ปั กวันตฺ || อูธตั แบธัต ฮัร ปะโย่ห์ ซาถู่
ซังค์ ปรี ต || นานัก ดุระมัต ฉุท กอี ปารบรัมห์ บะเซ จีต ||๒|| ศโลก || ตีน เบอาแป้ ห์ ยกัต โก ตุรีอา ปาแว โกย ||
นานัก ซันตฺ นิรมัล เป๋ ย ยิน มัน วัสเซอา โซย ||๓|| ปอรี || ตริ ตีอา ตแร คุณ บิแค พัล กับ อุตมั กับ นีจ || นรัก สุ รัก
ปะหรํ่าโต กะโณ สดา ซังข่าแร มีจ || ฮรัค โศก แซ่ห์ซา ซันซาร ฮอ ฮอ กะรัต บิฮาย || เย็น กีเอ ติแซห์ นา ยาณนี
จิตแวห์ อเน็ก อุปาย || อ้าถ เบอาถฺ อุปาถฺ รัส กับโบห์ นา ตูแท ตาป || ปารบรัมห์ ปูรัน ตะนี แน่ห์ บูแฉ่ ปั รตาป ||
โม่ห์ ปะรัม บูดตั กะโณ มฮ่า นรัก แม่ห์ วาส || กัร กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ นานัก เตรี อาส ||๓|| ศโลก || จตุร เซอาณา
ซุฆรั โซย เย็น ตะเยอา อภิมาน || จาร ปะดารัท อัสทฺ เซ็ถ ปัจยฺ นานัก ฮัร นาม ||๔|| ปอรี || จตุรัท จาเร เบด ซุณ
โซเถ่โอ ตัต บีจาร || สรับ เคม กเลอาณ เน็ถ ราม นาม ยัป ซาร || นรัก นิวาแร ดุค ฮแร ตูแท่ห์ อเน็ก กะเลส || มีจ
หุแท ยัม เต ฉุแท ฮัร กีรตัน ปั รเวส || ป๋ อ บินแซ อัมฤต รัสแซ รังค์ รัตเต นิรังการ || ดุค ดาริ ด อัปวิตรึ ตา นาแซ่ห์
นาม อถารฺ || ซุรฺ นัร มุน ยัน โคยะเต ซุค ซากัร โคปาล || มัน นิรมัล มุค อูยฺลา โฮย นานัก ซ่าถ รวาล ||๔|| ศโลก ||
ปันจฺ บิการ มัน แม่ห์ บะเซ ราเจ มายอา ซังค์ || ซ่าถซังค์ โฮย นิรมะลา นานัก ปรัภ แก รังค์ ||๕|| ปอรี || ปันจัม
ปันจฺ ประธาน เต เย่ห์ ยาเนโอ ปัรปันจฺ || กุซมั บาส บโฮ่ รังค์ กะโณ ซัภ มิเทอา บัลบันจฺ || แน่ห์ ยาแป แน่ห์ บูฉี่แอ
แน่ห์ กัช กะรัต บีจาร || สุ อาด โม่ห์ รัส เบเถ่โอ อเกอาน รเจโอ ซันซาร || ยนัม มรัณ บโฮ่ โยน ประมัณ กีเน กะรัม
อเนก || รจันฮาร แน่ห์ ซิมเรโอ มัน นา บีจาร บิเบก || เป๋ า ปะกัต ปั กหวาน ซังค์ มายอา ลิปัต นา รันจฺ || นานัก
บิรเล ปาอีแอห์ โย นา รแจห์ ปั รปันจฺ ||๕|| ศโลก || คัท ซาสตรึ อูจอ กแฮ่ อันตฺ นา ปาราวาร || ปะกัต โซ่แฮ คุณ
กาวเต นานัก ปรัภ แก ดุอาร ||๖|| ปอรี || คัสทัม คัท ซาสตรึ กแฮ่ ซิ มรัต กะแท่ห์ อเนก ||
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อูตมั อูจอ ปารบรัมห์ คุณ อันตฺ นา ยาแณห์ เซค || นารัด มุน ยัน สุ ก เบอาส ยัส กาวัต โคบินดฺ || รัส กี้เถ่ ฮัร เซ็ว
บีเถ่ ปะกัต รเจ ปั กวันตฺ || โม่ห์ มาน ปะหรํา บินเซโอ ปาอี สรัน ดัยอาล || จรัน กมัล มัน ตัน บะเซ ดัรซัน เดค
นิฮาล || ลาภ มิแล โตทา หิแร ซ่าถซังค์ เล็ว ลาย || คาท คยานา คุณ เน็ถ ฮเร นานัก นาม ติอ๋าย ||๖|| ศโลก || ซันตฺ
มันดัล ฮัร ยัส กะแท่ห์ โบแล่ห์ สัต สุ ผาย || นานัก มัน ซันโตคีแอ เอกัส เซ็ว เล็ว ลาย ||๗|| ปอรี || สัปตัม ซันโจห์
นาม ตัน๋ ทูท นา ย่าเฮ ปันด๋ าร || ซันตฺ ซงั คัต แม่ห์ ปาอีแอ อันตฺ นา ปาราวาร || อาป ตะโยห์ โคบินดฺ ปะโย่ห์ สรัน
ปะโร่ ห์ ฮัร ราย || ดูค ฮแร เป่ าว์ยลั ตแร มัน จินเดอา พัล ปาย || อาธ แป้ ฮัร มัน ฮัร ยแป สพัล ยนัม ปั รวาณ || อันตัร
บ้าฮัร สดา ซังค์ กัรแนฮาร ปะชาณ || โซ ซายัน โซ สคา มีต โย ฮัร กี มัต เดย์ || นานัก เต็ส บัลฮารแณ ฮัร ฮัร นาม
ยเปย์ ||๗|| ศโลก || อาธ แป้ ฮัร กุน กาอีแอห์ ตะยีแอห์ อวัร ยันยาล || ยัมกังกัร โย่ห์ นา สะกัย นานัก ประภู ดัยอาล
||๘|| ปอรี || อัสทมี อัสทฺ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ || สกัล ปะดารัท ปูรัน บุตถฺ || กวัล ประกาซ สดา อานันดฺ || นิรมัล รี ต
นิโรถัร มันตฺ || สกัล ตะรัม ปวิตตรึ อิสนาน || ซัภ แม่ห์ อูจ บิเซค กิอาน || ฮัร ฮัร ปะยัน ปูเร คุร ซังค์ || ยัป ตรี แอ
นานัก นาม ฮัร รังค์ ||๘|| ศโลก || นาราเอ็ณ แน่ห์ ซิ มเรโอ โม่เฮโอ สุ อาด บิการ || นานัก นาม บิซาเรแอ นรัก สุ รัก
อวตาร ||๙|| ปอรี || นอมี นเว ฉิ ดรึ อัปวีต || ฮัร นาม นา ยแปห์ กะรัต บิปรี ต || ปั ร ตเรอ์ รแม่ห์ บแก้ห์ ซ่าถ นินดฺ ||
กะรัน นา ซุนฮี ฮัร ยัส บินดฺ || หิแรห์ ปัร ดะรับ อุดรั แก ตาอี || อคัน นา นิ วแร ตริ สนา นา บุฉ่าอี || ฮัร เซวา เบ็น
เอ้ห์ พัล ลาเก || นานัก ปรัภ บิสรัต มัร ยแมห์ อป่ าเก ||๙|| ศโลก || ดัส ดิส โคยัต แม พิเรโอ ยัต เดโค ตัต โซย || มัน
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บัส อาแว นานกา เย ปูรัน กิรปา โฮย ||๑o|| ปอรี || ดัสมี ดัส ดุอาร บัส กีเน || มัน ซันโตค นาม ยัป ลีเน || กัรนี
สุ นีแอ ยัส โคปาล || แนนี เปคัต ซ่าถ ดัยอาล || รัสนา กุน กาแว เบอันตฺ || มัน แม่ห์ จิตเเว ปูรัน ปั กวันตฺ ||
หัสตฺ จรัน ซันตฺ แท่ฮลั กมาอีแอ || นานัก เอ้ห์ ซันยัม ปรัภ กิรปา ปาอีแอ ||๑o|| ศโลก || เอโก เอก บคานีแอ
บิรลา ยาแณ สวาด || คุณ โคบินดฺ นา ยาณี แอ นานัก ซัภ บิสมาด ||๑๑|| ปอรี || เอกาดซี นิกทั เปโค่ห์ ฮัร ราม ||
อินดรี บัส กัร สุ โณห์ ฮัร นาม || มัน ซันโตค สรับ ญีอ์ ดัยอา || เอ็น เบ็ถ บะรัต ซัมปูรัน เป่ ยอา || ต่าวัต มัน ราแค
เอ็ก ธาย || มัน ตัน ซุถ ยปัต ฮัร นาย || ซัภ แม่ห์ ปูร รเฮ่ ปารบรัมห์ || นานัก ฮัร กีรตัน กัร อะทัล เอ้ห์ ตะรัม ||๑๑||
ศโลก || ดุระมัต ฮรี เซวา กรี เป่ เท ซ่าถ กริ ปาล || นานัก ปรัภ เซ็ว เม็ล รเฮ่ บินเซ สกัล ยันยาล ||๑๒|| ปอรี ||
ดุอาดซี ดาน นาม อิสนาน || ฮัร กี ปะกัต กแร่ ห์ ตัจยฺ มาน || ฮัร อัมฤต ปาน กแร่ ห์ ซ่าถซังค์ || มัน ตริ ปตาแซ กีรตัน
ปรัภ รังค์ || โกมัล บาณี ซัภ โก ซันโตแค || ปั นจฺ ปู๋ อาตมา ฮัร นาม รัส โปแค || คุร ปูเร เต เอ้ห์ เน่ห์โจ ปาอีแอ ||
นานัก ราม รมัต เพ็ร โยน นา อาอีเเอ ||๑๒|| ศโลก || ตีน คุณา แม่ห์ เบอาเปอา ปูรัน โหต นา กาม || ปะติต อุถ่ารัณ
มัน บแซ นานัก ชูแท นาม ||๑๓|| ปอรี || ตรอดะซี ตีน ตาป ซันซาร || อาวัต ยาต นรัก อวตาร || ฮัร ฮัร ปะยัน นา
มัน แม่ห์ อายโอ || ซุค ซากัร ปรัภ นิมคั นา กายโอ || ฮรัค โศก กา เด้ห์ กัร บาเถ่โอ || ดีรัฆ โรค มายอา อาซาเถ่โอ
|| ดิแนห์ บิการ กะรัต สรัม ปายโอ || แนนี นีด สุ ปัน บัรรายโอ || ฮัร บิสรัต โฮวัต เอ้ห์ ฮาล || สรัน นานัก ปรัภ
ปุรัค ดัยอาล ||๑๓|| ศโลก || จาร กุนท จอแดห์ ปะหวัน สกัล เบอาปั ต ราม || นานัก อูน นา เดคีแอ ปูรัน ตา เก กาม
||๑๔|| ปอรี || จอแดห์ จาร กุนท ปรัภ อาป || สกัล ปะหวัน ปูรัน ปั รตาป || ดะเซ ดิซา รเวอา ปรัภ เอก || ตะรัน
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อกาซฺ ซัภ แม่ห์ ปรัภ เปค || ยัล ทัล บัน ปั รบัต ปาตาล || ปั รเมสฺ วรั แต้ห์ บะแซ่ห์ ดัยอาล || ซูคมั อัสทูล สกัล
ปักหวาน || นานัก คุรมุข บรัมห์ ปะชาน ||๑๔|| ศโลก || อาตัม ยีตา คุรมะตี คุณ กาเอ โคบินดฺ || ซันตฺ ประสาดี
แป๋ มิเท นานัก บินซี จินดฺ ||๑๕|| ปอรี || อมาวัส อาตัม ซุคี เป๋ ย ซันโตค ดีอา คุรเทว ||
มัน ตัน ซีตลั ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ลากา ปรัภ กี เซว || ทูเท บันถัน่ บโฮ่ บิการ สพัล ปูรัน ตา เก กาม || ดุระมัต มิที ห่อแม
ฉุที ซิมรัต ฮัร โก นาม || สรัน กะฮี ปารบรัมห์ กี มิเทอา อาวา กะวัน || อาป ตเรอา กุทาํ บฺ เซ็ว คุณ คุบินดฺ ปรัภ
รวัน || ฮัร กี แท่ฮลั กมาวณี ยเปแอ ปรัภ กา นาม || คุร ปูเร เต ปายอา นานัก ซุค บิสราม ||๑๕|| ศโลก || ปูรัน
กับโบห์ นา โดลตา ปูรา กีอา ปรัภ อาป || เด็น เด็น จะเเร สวายอา นานัก โหต นา กาท ||๑๖|| ปอรี || ปูรันมา ปูรัน
ปรัภ เอก กรัณ การัณ ซัมรัท || ญีอ์ ยันตฺ ดัยอาล ปุรัค ซัภ อูปัร ยา กา หัท || คุณ นิถาน โคบินดฺ คุร กีอา ยา กา โฮย ||
อันตัรยามี ปรัภ สุ ยาน อลัค นิรันยัน โซย || ปารบรัมห์ ปั รเมสฺ โร ซัภ เบ็ถ ยานัณฮาร || ซันตฺ สฮาอี สรัน โยก อาธ
แป้ ฮัร นมัสการ || อกัท กะทา แน่ห์ บูฉี่แอ ซิ มโร่ ห์ ฮัร เก จรัน || ปะติต อุถ่ารัน อนาท นาท นานัก ปรัภ กี สรัน
||๑๖|| ศโลก || ดุค บินเซ แซ่ห์ซา เกยโอ สรัน กะฮี ฮัร ราย || มัน จินเด พัล ปายอา นานัก ฮัร กุน กาย ||๑๗|| ปอรี ||
โกอี กาแว โก สุ แณ โกอี กแร บีจาร || โก อุปเดแซ โก ดริ แร เต็ส กา โฮย อุถาร || เก็ลบิค กาแท โฮย นิรมะลา ยนัม
ยนัม มัล ยาย || หะลัต ปะลัต มุค อูยฺลา แน่ห์ โป้ แฮ เต็ส มาย || โซ สุ รตา โซ แบสโน โซ กิอานี ตัน่ วันตฺ || โซ ซูรา
กุลวันตฺ โซย เย็น ปะเยอา ปักวันตฺ || คัตตรี บราห์มณั ซูด แบส อุถแร ซิมมัร จันดาล || เย็น ยาเนโอ ปรัภ อาปนา
นานัก ติแซห์ รวาล ||๑๗||
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กอรี กี วาร แม่ห์ลา ๔ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๔ || สัตคุร ปุรัค ดัยอาล แฮ ยิส โน สมัต ซัภ โกย || เอก ดริ สทฺ กัร เดคดา มัน ป่ าวนี เต เซ็ถ โฮย ||
สัตคุร เว็จ อัมฤต แฮ ฮัร อุตมั ฮัร ปัด โซย || นานัก กิรปา เต ฮัร ติอ๋าอีแอ คุรมุข ปาแว โกย ||๑|| ม: ๔ || ห่อแม
มายอา ซัภ บิค แฮ เน็ต ญัก โตทา ซันซาร || ล่าฮา ฮัร ตัน๋ คะเทอา คุรมุข สบัด วีจาร || ห่อแม แมลฺ บิค อุตแร ฮัร
อัมฤต ฮัร อุร ต๋ าร ||
ซัภ การัจ เต็น เก เซ็ถ แฮ ยิน คุรมุข กิรปา ต๋ าร || นานัก โย ตุ๋ร มิเล เซ เม็ล รเฮ่ ฮัร เมเล ศิรยัณฮารฺ ||๒|| ปอรี || ตู
สัจจา ซาฮิบ สัจ แฮ สัจ สัจจา โกซาอี || ตุตถฺโน ซัภ ติอ๋ายดี ซัภ ลแก เตรี ปาอี || เตรี ซิพตั สุ อาเล็ว สะรู ป แฮ เย็น
กีตี เต็ส ปารฺ ลฆาอี || คุรมุขคา โน พัล ปายดา สัจ นาม สมาอี || วัดเด เมเร ซาฮิบา วัดดี เตรี วเดอาอี ||๑|| ศโลก ม:
๔ || เว็ณ นาแว โฮรฺ สล่าห์ณา ซัภ โบลัณ พิกา ซาด || มันมุค อหังการฺ สล่าห์เด ห่อแม มัมตา วาด || ยิน ซาล่าฮัน
เซ มแร่ ห์ คัป ยาแว ซัภ อัปวาด || ยัน นานัก คุรมุข อุบเร ยัป ฮัร ฮัร ปั รมานาด ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร ฮัร ปรัภ ดัส นาม
ติอ๋าอี มัน ฮรี || นานัก นาม ปวิต ฮัร มุค โบลี ซัภ ดุค ปัรหะรี ||๒|| ปอรี || ตู อาเป อาป นิรังการ แฮ นิรันยัน ฮัร
รายอา || ยินี ตู เอ็ก มัน สัจ ติอ๋ายอา เต็น กา ซัภ ดุค กวายอา || เตรา สะรี ก โก น่าฮี ยิสโน ลแว ลาย สุ ณายอา || ตุตถฺ
เยวัด ดาตา ตูแฮ นิรันยฺนา ตูแฮ สัจ เมแร มัน ป่ ายอา || สัจเจ เมเร ซาฮิบา สัจเจ สัจ นายอา ||๒|| ศโลก ม: ๔ || มัน
อันตัร ห่อแม โรค แฮ ปะหรํา ปู่ เล มันมุค ดุรยะนา || นานัก โรค กวาย เม็ล สัตคุร ซาถู่ สัจยะนา ||๑|| ม: ๔ || มัน
ตัน รัตตา รังค์ เซ็ว คุรมุข ฮัร คุณตาซ || ยัน นานัก ฮัร ซัรณากตี ฮัร เมเล คุร ซาบาส ||๒|| ปอรี || ตู กัรตา ปุรัค
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อะกัม แฮ กิส นาล ตู วรี แอ || ตุตถฺ เยวัด โฮย โซ อาคีแอ ตุตถฺ เย่ฮา ตูแฮ ปรี แอ || ตู กัท กัท เอ็ก วัรตะดา คุรมุข
ปัรกะรี แอ || ตู สัจจา ซะภัส ดา คซัม แฮ ซับ ดู ตู จะรี แอ || ตู กแร่ ห์ โซ สัจเจ โฮยซี ตา กาเอ็ต กรี แอ ||๓|| ศโลก ม:
๔ || แม มัน ตัน เปรม ปิ รัม กา อะเธ่ แป้ ฮัร ละกัน || ยัน นานัก กิรปา ต๋ าร ปรัภ สัตคุร ซุค วะซัน ||๑|| ม: ๔|| ยิน
อันดัร ปรี ต ปิ รัม กี เย็ว โบลัน ติแว โซฮัน || นานัก ฮัร อาเป ยาณดา เย็น ลาอี ปรี ต ปิ รัน ||๒|| ปอรี || ตู กัรตา อาป
อปุ๋ ล แฮ ปุลณั เว็จ น่าฮี || ตู กแร่ ห์ โซ สัจเจ ปะลา แฮ คุร สบัด บุฉ่าฮี || ตู กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ ดูยา โก น่าฮี || ตู
ซาฮิบ อกัม ดัยอาล แฮ ซัภ ตุตถฺ ติอ๋าฮี่ ||
ซัภ ญีอ์ เตเร ตู ซะภัส ดา ตู ซัภ ฉะดาฮี ||๔|| ศโลก ม: ๔ || ซุณ ซายัน เปรม ซันเดสฺ รา อคี ตารฺ ละกัน || คุร ตุแธ
สะยัณ เมเลอา ยัน นานัก ซุค สะวัน ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร ดาตา ดัยอาล แฮ ยิส โน ดัยอา สดา โฮย || สัตคุร อันดฺ โรห์
นิรแวร แฮ ซัภ เดแค บรัมห์ เอ็ก โซย || นิรแวรา นาล เย แวรฺ จลายเด เต็น วิโจห์ ติสเทอา นา โกย || สัตคุร ซัภนา
ดา ปะลา มนายดา เต็ส ดา บุรา เก็ว โฮย || สัตคุร โน เย่ฮา โก อิชฺดา เต้ฮา พัล ปาเอ โกย || นานัก กัรตา ซัภ กิช
ยาณดา ยิดู กิช คุฉ่า นา โฮย ||๒|| ปอรี || ยิส โน ซาฮิบ วัดดา กเร โซอี วัด ยาณี || ยิส ซาฮิบ ป่ าแว เต็ส บคัส เลย โซ
ซาฮิบ มัน ป่ าณี || เย โก โอส ดี รี ส กเร โซ มูร อะยาณี || ยิส โน สัตคุร เมเล โซ คุณ รแว คุณ อาค วคาณี || นานัก
สัจจา สัจ แฮ บุจฉฺ สัจ สมาณี ||๕|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร สัต นิรันยัน อมัร แฮ นิรภอ นิรแวร นิรังการ || ยิน ยัปเปอา
เอ็ก มัน เอ็ก จิต เต็น ลทา ห่อแม ป๋ ารฺ || ยิน คุรมุข ฮัร อาราเถ่อา เต็น ซันตฺ ยนา แยการ || โกอี นินดา กเร ปูเร
สัตคุรู กี เต็ส โน เพ็ท เพ็ท กะแฮ ซัภ ซันซาร || สัตคุร เว็จ อาป วัรตะดา ฮัร อาเป รคัณฮาร || ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุณ
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กาวดา เต็ส โน สดา สดา นมัสการ || ยัน นานัก เต็น โก วาเรอา ยิน ยัปเปอา ศิรยัณฮารฺ ||๑|| ม: ๔ || อาเป ตัร่ ตี
ซายีอนั อาเป อากาซ || เว็จ อาเป ยันตฺ อุปายอัน มุค อาเป เดย์ กิราส || ซัภ อาเป อาป วัรตะดา อาเป ฮี
คุณตาซ || ยัน นานัก นาม ติอ๋าย ตู ซัภ เก็ลวิค กัทเท ตาส ||๒|| ปอรี || ตู สัจจา ซาฮิบ สัจ แฮ สัจ สัจเจ ป่ าแว || โย
ตุตถฺ สัจ สล่าห์เด เต็น ยัม กังกัร เนร นา อาแว || เต็น เก มุค ดัร อุยะเล ยิน ฮัร ฮิรแด สัจจา ป่ าแว || กูริอาร ปิ ช่าฮา
สทีอนั กูร ฮิรแด กปัท มฮ่า ดุค ปาแว || โม่ห์ กาเล กูริอารี อา กูริอาร กูโร โฮย ยาแว ||๖|| ศโลก ม: ๔ || สัตคุร ตัร่ ตี
ตะรัม แฮ เต็ส เว็จ เย่ฮา โก บีเย เต้ฮา พัล ปาเอ || คุรซิ กคี อัมฤต บีเยอา เต็น อัมฤต พัล ฮัร ปาเอ || โอนา หะลัต
ปะลัต มุค อุยะเล โอย ฮัร ดัรก้าห์ สัจจี แปนาเอ || อิกน่าห์ อันดัร โคท เน็ต โคท กมาแว่ห์ โอ้ห์ เย่ฮา บีเย เต้ฮา พัล
คาเอ ||
ยา สัตคุร สะราพ นะดัร กัร เดแค สุ อาวกีร ซัภ อุก้ ฆัร อาเอ || โอย เย่ฮา จิตแวห์ เน็ต เต้ฮา ปาเอ็น โอย เต้โฮ เย่เฮ ดอี
วยาเอ || นานัก โดฮี ศิรี คซัม อาเป วัรแต เน็ต กัร กัร เดแค จลัต สบาเอ ||๑|| ม: ๔ || เอ็ก มัน เอ็ก วัรตะดา เย็ต ลแก
โซ ทาย ปาย || โกอี กลา กเร กะเนรี อา เย กัร๋ วัท โฮแว ซาอี คาย || เบ็น สัตคุร โซ่ฉี่ นา ปแว อหังการฺ นา วิโจห์
ยาย || อหังการี อา โน ดุค ปุค แฮ หัท ตะแดห์ กัร๋ กัร๋ มังกาย || กูร ธักกี คุฉี นา รแฮ่ มุลมั มา ปาจยฺ แล่ห์ ยาย || ยิส
โฮแว ปูรัน ลิเคอา เต็ส สัตคุร มิแล ปรัภ อาย || เย็ว โล่ฮา ปารัส เป่ ทีแอ เม็ล ซังคัต สุ วรัน โฮย ยาย || ยัน นานัก เก
ปรัภ ตู ตะณี เย็ว ป่ าแว ติแว จลาย ||๒|| ปอรี || ยิน ฮัร ฮิรแด เซเวอา เต็น ฮัร อาป มิลาเอ || คุณ กี ซ่าจฉฺ เต็น เซ็ว กรี
ั ปั ลรี ยิส เด้ห์ โซ สัจเจ ปาเอ || บัลฮารี คุร อาปเณ เย็น ออกัณ เมท คุณ
ซัภ เอากัณ สบัด ยลาเอ || ออกัณ วิกณ
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ปัรกะทีอาเอ || วัดดี วเดอาอี วัดเด กี คุรมุข อาลาเอ ||๗|| ศโลก ม: ๔ || สัตคุร เว็จ วัดดี วเดอาอี โย อันเด็น ฮัร ฮัร
นาม ติอ่าแว || ฮัร ฮัร นาม รมัต สูจ ซันยัม ฮัร นาเม ฮี ตริ ปตาแว || ฮัร นาม ตาณ ฮัร นาม ดีบาณ ฮัร นาโม รัค
กราแว || โย จิต ลาย ปูเญ คุร มูรัต โซ มัน อิเช พัล ปาแว || โย นินดา กเร สัตคุร ปูเร กี เต็ส กัรตา มาร ดิวาแว || เพร
โอ้ห์ เวลา โอส หัท นา อาแว โอ้ห์ อาปณา บีเยอา อาเป คาแว || นรัก โก๋ ร โม่ห์ กาแล คะเรอา เย็ว ตัสกัร ปาย
กลาแว || เพ็ร สัตคุร กี ซัรณี ปแว ตา อุบแร ยา ฮัร ฮัร นาม ติอ่าแว || ฮัร บาตา อาค สุ ณาเอ นานัก ฮัร กัรเต เอแว
ป่ าแว ||๑|| ม: ๔ || ปูเร คุร กา หุกมั นา มันแน โอ้ห์ มันมุค อเกอาน มุธา บิค มายอา || โอส อันดัร กูร กูโร กัร บุแฉ่
อัณโห่เด จักเร ดอี โอส แด กัล ปายอา || โอ้ห์ กัล พโรซี กเร บโฮเตรี โอส ดา โบเลอา กิแซ นา ป่ ายอา || โอ้ห์ กัร๋
กัร๋ ฮัน่ แด เย็ว รัน โดห่ากัณ โอส นาล โม่ห์ โยเร โอส ปี๋ ลชัณ ลายอา || คุรมุข โฮย โซ อะลิปโต วัรแต โอส ดา
ปาส ฉัด คุร ปาส แบ้ห์ ยายอา ||
โย คุร โกเป อาปณา โซ ปะลา น่าฮี ปันโจห์ โอน ล่าฮา มูล ซัภ กวายอา || แป้ ห์ลา อากัม นิกมั นานัก อาค สุ ณาเอ
ปูเร คุร กา บจัน อุปัร อายอา || คุรซิ กคา วเดอาอี ป่ าแว คุร ปูเร กี มันมุคา โอ้ห์ เวลา หัท นา อายอา ||๒|| ปอรี ||
สัจ สัจจา ซัภ ดู วัดดา แฮ โซ เลย ยิส สัตคุร ทิเก || โซ สัตคุร เย สัจ ติอ๋ายดา สัจ สัจจา สัตคุร อิเก || โซอี สัตคุร
ปุรัค แฮ เย็น ปันเย ดูต กีเต วัส ฉิ เก || เย เบ็น สัตคุร เซเว อาป กณายเด เต็น อันดัร กูร เพ็ท เพ็ท โม่ห์ พิเก || โอย
โบเล กิแซ นา ป่ าวนี โม่ห์ กาเล สัตคุร เต จุเก ||๘|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ปรัภ กา ซัภ เคต แฮ ฮัร อาป กิรซาณี ลายอา ||
คุรมุข บคัส ยมาอีอนั มันมุคี มูล กวายอา || ซัภ โก บีเย อาปเณ ปะเล โน ฮัร ป่ าแว โซ เคต ยมายอา || คุรซิกคี ฮัร
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อัมฤต บีเยอา ฮัร อัมฤต นาม พัล อัมฤต ปายอา || ยัม จูฮ้ า กิรัส เน็ต กุรักดา ฮัร กัรแต มาร กะด๋ ายอา || กิรซาณี ยํามี
เป๋ า กัร ฮัร โบฮัล บคัส ยมายอา || เต็น กา การา อันเดสา ซัภ ลาเฮโอน ยินี สัตคุร ปุรัค ติอ๋ายอา || ยัน นานัก นาม
อราเถ่อา อาป ตเรอา ซัภ ยกัต ตรายอา ||๑|| ม: ๔ || ซารา เด็น ลาลัจ อเทอา มันมุค โห่เร กลา || ราตี อูแ้ ฆ ดะเบอา
นเว โซตฺ ซัภ ดิลา || มันมุคา แด ศิร โยรา อมัร แฮ เน็ต เดแว่ห์ ปะลา || โยรา ดา อาเคอา ปุรัค กมาวเด เซ อัปเว็ต
อเม่ถ คลา || กาม เวอาเป กุซุถ นัร เซ โยรา ปุช จลา || สัตคุร แก อาคิแอ โย จัลแล โซ สัต ปุรัค ปั๋ ล ปะลา || โยรา
ปุรัค ซัภ อาป อุปายอัน ฮัร เคลฺ ซัภ คิลา || ซัภ เตรี บณัต บณาวณี นานัก ปั๋ ล ปะลา ||๒|| ปอรี || ตู เวปั รว่าห์ อท่าห์
แฮ อตุล เก็ว ตุลีแอ || เซ วัดป่ ากี เย ตุตถฺ ติอ๋ายเด ยิน สัตคุร มิลีแอ || สัตคุร กี บาณี สัต สะรู ป แฮ คุรบาณี บณี แอ
|| สัตคุร กี รี แซ โฮรฺ กัจ ปิ จ โบลเด เซ กูริอาร กูเร จัร ปรี แอ || โอนาห์ อันดัร โฮรฺ มุค โฮรฺ แฮ บิค มายอา โน จักคฺ
มัรเด กรี แอ ||๙|| ศโลก ม: ๔ || สัตคุร กี เซวา นิรมะลี นิรมัล ยัน โฮย โซ เซวา ก่าเล || ยิน อันดัร กปั ท วิการ จู่ธ
โอย อาเป สัจแจ เวค กั้ดเด ยัจมาเล ||
สเจอาร ซิกข์ แบ้ห์ สัตคุร ปาส ก่าลัน กูริอาร นา ลัภนี กิแต ทาย ป่ าเล || ยินา สัตคุร กา อาเคอา สุ คาแว น่าฮี ตินา
โม่ห์ ปะเลเร พิแร่ ห์ ดอี กาเล || ยิน อันดัร ปรี ต นฮี ฮัร เกรี เซ กิจรัก เวราอีอนั มันมุค เบตาเล || สัตคุร โน มิแล โซ
อาปณา มัน ทาย รัคแค โอ้ห์ อาป วัรแต อาปณี วัท นาเล || ยัน นานัก อิกนา คุร เมล ซุค เดแว เอ็ก อาเป วัค กั้ดแด
ธักวาเล ||๑|| ม: ๔ || ยินา อันดัร นาม นิถาน ฮัร เต็น เก กาจยฺ ดอี อาเด ราส || เต็น จูกี โม่ห์ตายี โลกัน กี ฮัร ปรัภ
อังค์ กัร แบธา ปาส || ยานํ กัรตา วัล ตา ซัภ โก วัล ซัภ ดัรซัน เดค กแร่ ห์ ซาบาส || ซ่าห์ ปาตซ่ าห์ ซัภ ฮัร กา กีอา
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ซัภ ยัน โก อาย กแร่ ห์ แร่ ห์ราส || คุร ปูเร กี วัดดี วเดอาอี ฮัร วัดดา เซว อตุล ซุค ปายอา || คุร ปูแร ดาน ดีอา ฮัร
เน่ห์จลั เน็ต บัคเซ จะเเร สวายอา || โกอี นินดัก วเดอาอี เดค นา สะแก โซ กัรแต อาป ปะจายอา || ยัน นานัก คุณ
โบแล กัรเต เก ปักตา โน สดา รัคดา อายอา ||๒|| ปอรี || ตู ซาฮิบ อะกัม ดัยอาล แฮ วัด ดาตา ดาณา || ตุตถฺ เยวัด
แม โฮรฺ โก ดิส นา อาวัย ตูแฮนํ ซุฆรั เมแร มัน ป่ าณา || โม่ห์ กุทาํ บฺ ดิส อาวดา ซัภ จลัณฮารา อาวัณ ยาณา || โย
เบ็น สัจเจ โห่รัต จิต ลายเด เซ กูริอาร กูรา เต็น มาณา || นานัก สัจ ติอ๋าย ตู เบ็น สัจเจ ปั จ ปั จ โมย อะยาณา ||๑o||
ศโลก ม: ๔ || อะโก เด สัต เป๋ า นา ดิแจ ปิ โช เด อาเคอา กัม นา อาแว || *อัตถฺ เว็จ พิแร มันมุค เวจารา กะลี เก็ว
ซุค ปาแว || ยิส อันดัร ปรี ต นฮี สัตคุร กี โซ กูรี อาแว กูรี ยาแว || เย กริ ปา กเร เมรา ฮัร ปรัภ กัรตา ตานํ สัตคุร
ปารบรัมห์ นัดรี อาแว || ตา อเป็ ว ปี แว สบัด คุร เกรา ซัภ การา อันเดสา ปะรัม จุกาแว || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี
ยัน นานัก อันเด็น ฮัร คุณ กาแว ||๑|| ม: ๔ || คุร สัตคุร กา โย ซิกข์ อคาเอ โซ ปั่ลเก อุธ ฮัร นาม ติอ่าแว || อุดมั
กเร ปั่ลเก ปัรผ่าตี อิสนาน กเร อัมฤต ซัร นาแว || อุปเดส คุรู ฮัร ฮัร ยัป ยาแป ซัภ เก็ลวิค ปาป โดค แล่ห์ ยาแว ||
เพ็ร จะเเร ดิวสั คุรบาณี กาแว แบห์เดอา อุธเดอา ฮัร นาม ติอ่าแว || โย ซาส กิราส ติอ๋าเอ เมรา ฮัร ฮัร โซ คุรซิ กข์
คุรู มัน ป่ าแว ||
ยิส โน ดัยอาล โฮแว เมรา สุ อามี เต็ส คุรซิกข์ คุรู อุปเดส สุ ณาแว || ยัน นานัก ตู๋ร มังแก เต็ส คุรซิ กข์ กี โย อาป
ยแป เอาแรห์ นาม ยปาแว ||๒|| ปอรี || โย ตุตถฺ สัจ ติอ๋ายเด เซ วิระเล โทเร || โย มัน จิต เอ็ก อราถฺ เด เต็น กี บัรกัต
ค่าเฮ อซังคฺ กโรเร || ตุตถฺโน ซัภ ติอ๋ายดี โซ ทาย เปย โย ซาฮิบ โลเร || โย เบ็น สัตคุร เซเว คาเด แปนเด เซ โมย มัร
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ยําเม โก้เรห์ || โอย ฮายัร มิธธา โบลเด บ้าฮัร เว็ส กัดแฎห์ มุค โก่เล || มัน โคเท ดอี วิโชเร ||๑๑|| ศโลก ม: ๔ || มัล
ยูอี ปะเรอา นีลา กาลา คิโถ่ละรา เต็น เวมุค เวมุแค โน ปายอา || ปาส นา เดอี โกอี แบฮัณ ยกัต แม่ห์ กูห้ ์ ปั ร สักวี
มัล ลาย มันมุค อายอา || ปราอี โย นินดา จุกลี โน เวมุค กัร แก เป่ เยอา โอแท ปี๋ โม่ห์ กาลา ดุฮา เวมุคา ดา กรายอา
|| ตัร สุ เณอา ซะภัต ยกัต เว็จ ป่ าอี เวมุค สแณ นัพแร ปอลี ปอดี พาวา โฮย แก อุธ กัร๋ อายอา || อะแก ซังคตี กุรมี
เวมุค รัลณา นา มิแล ตา ว่อห์ที ปะตียี เพ็ร อาณ กัร๋ ปายอา || หะลัต ปะลัต โดแว เกย เน็ต ปุกคา กูเก เตฮายอา || ตัน๋
ตัน๋ สุ อามี กัรตา ปุรัค แฮ เย็น นิเอา สัจ แบ้ห์ อาป กรายอา || โย นินดา กเร สัตคุร ปูเร กี โซ ซาแจ มาร ปะจายอา ||
เอ้ห์ อักคัร เต็น อาเคอา เย็น ยกัต ซัภ อุปายอา ||๑|| ม: ๔ || ซาฮิบ ยิส ดา นังกา ปุกคา โฮแว เต็ส ดา นะพัร กิโทห์
รัจยฺ คาเอ || เย ซาฮิบ แก กัร๋ วัท โฮแว โซ นัพแร หัท อาแว อัณโห่ดี กิโทห์ ปาเอ || ยิส ดี เซวา กีตี เพ็ร เลคา
มังกีแอ ซา เซวา ออคี โฮอี || นานัก เซวา กแร่ ห์ ฮัร คุร สพัล ดัรซัน กี เพ็ร เลคา มังแก นา โกอี ||๒|| ปอรี || นานัก
วีจาแร่ ห์ ซันตฺ ยัน จาร เวด กะฮันเด || ปะกัต มุแค เต โบลเด เซ วจัน โฮวันเด || ประกัท ปะห่ารา ยาปดา ซัภ โลก
สุ ณนั เด || ซุค นา ปาเอ็น มุกตั ถฺ นัร ซันตฺ นาล คะฮันเด || โอย โลจัน โอนา คุแณ โน โอย อหังการ สรันเด || โอย
วิจาเร เกอา กแร่ ห์ ยา ปาก ตุ๋ร มันเด || โย มาเร เต็น ปารบรัมห์ เซ กิแซ นา ซันเด || แวรฺ กแร่ ห์ นิรแวร นาล ตะรัม
นิอาย ปะจันเด || โย โย ซันตฺ สะราเปอา เซ พิแร่ ห์ ปะหวัน่ เด || เปด มุนฎาฮูน ํ กะเทอา เต็ส ดาล สุ กนั เด ||๑๒||
ศโลก ม: ๔ ||
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อันตัร ฮัร คุรู ติอ๋ายดา วัดดี วเดอาอี || ตุส ดิตี ปูแร สัตคุรู กะแท น่าฮี เอ็ก เต็ล กิแซ ดี กะทาอี || สัจ ซาฮิบ สัตคุรู
แก วัล แฮ ตานํ จักคฺ จักคฺ มแร ซัภ โลกาอี || นินดฺ กา เก โม่ห์ กาเล กเร ฮัร กัรแต อาป วถ่าอี || เย็ว เย็ว นินดัก นินดฺ
กแร่ ห์ เต็ว เต็ว เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี || ยัน นานัก ฮัร อาราเถ่อา เต็น แปรี อาณ ซัภ ปาอี ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร เซตี
กะณัต เย รัคแค หะลัต ปะลัต ซัภ เต็ส กา เกยอา || เน็ต จะฮีอา ปาเอ จะกู ซุเท จักคฺ ดา จักคฺ ดา จัจยฺ ปัยอา || เน็ต
อุปาว กแร มายอา ตัน๋ การัณ อักลา ตัน๋ ปี๋ อุด เกยอา || เกอา โอ้ห์ คัทเท เกอา โอ้ห์ คาแว ยิส อันดัร แซ่ห์ซา ดุค
ปัยอา || นิรแวแร นาล เย แวรฺ รจาเอ ซัภ ปาป ยักแต กา เต็น ศิร เลยอา || โอส อะแก ปิ แช โด่อี น่าฮี ยิส อันดัร
นินดา โม่ห์ อัมบฺ ปั ยอา || เย โซยเน โน โอ้ห์ หัท ปาเอ ตา เค่ฮู เซตี รัล เกยอา || เย คุร กี ซัรณี เพ็ร โอ้ห์ อาแว ตา
ปิ ชเล ออกัณ บคัส เลยอา || ยัน นานัก อันเด็น นาม ติอ๋ายอา ฮัร ซิ มรัต เก็ลวิค ปาป เกยอา ||๒|| ปอรี || ตูแฮ สัจจา
สัจ ตู ซัภ ดู อุปัร ตู ดีบาณ || โย ตุตถฺ สัจ ติอ๋ายเด สัจ เซวัน สัจเจ เตรา มาณ || โอนา อันดัร สัจ มุค อุยะเล สัจ โบลัน
สัจเจ เตรา ตาณ || เซ ปะกัต ยินี คุรมุข ซาล่าเฮอา สัจ สบัด นีซาณ || สัจ เย สัจเจ เซวเด เต็น วารี สัด กุรบาณ ||๑๓||
ศโลก ม: ๔ || ตุ๋ร มาเร ปูแร สัตคุรู เซอี ฮุณ สัตคุร มาเร || เย เมลัณ โน บโฮเตรา โลจีแอ นา เดอี มิลณั กัรตาเร ||
สัตซังคัต โด่อี นา แล่ฮนั เว็จ ซังคัต คุร วีจาเร || โกอี ยาย มิแล ฮุณ โอนา โน เต็ส มาเร ยัม ยันดาเร || คุร บาแบ
พิทเก เซ พิเท คุร อังคัด กีเต กูริอาเร || คุร ตียี ปี รี วีจาเรอา เกอา หัท เอนา เวจาเร || คุร จอที ปี รี ทิเกอา เต็น นินดัก
ดุสทฺ ซัภ ตาเร || โกอี ปุต ซิกข์ เซวา กเร สัตคุรู กี เต็ส การัจ ซัภ สวาเร || โย อิแช โซ พัล ปายซี ปุต ตัน๋ ลัคมี
คัร เมเล ฮัร นิสตาเร || ซัภ นิถาน สัตคุรู เว็จ ยิส อันดัร ฮัร อุร ต่าเร || โซ ปาเอ ปูรา สัตคุรู ยิส ลิเคอา ลิคตั ลิลาเร
|| ยัน นานัก มาแก ตู๋ร เต็น โย คุรซิกข์ เม็ต เปอาเร ||๑||
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ม: ๔ || ยิน โก อาป เดย์ วเดอาอี ยกัต ปี๋ อาเป อาณ เต็น โก แปรี ปาเอ || ดรี แอ ตานํ เย กิช อาป ดู กีแจ ซัภ กัรตา
อาปณี กะลา วถ่าเอ || เดโคห์ ป่ าอี เอ้ห์ อคารา ฮัร ปรี ตมั สัจเจ กา เย็น อาปแณ โยรฺ ซัภ อาณ นิวาเอ || อาปเณอา
ปักตา กี รัค กเร ฮัร สุ อามี นินดฺ กา ดุสทา เก โม่ห์ กาเล กราเอ || สัตคุร กี วเดอาอี เน็ต จะเเร สวาอี ฮัร กีรัต ปะกัต
เน็ต อาป กราเอ || อันเด็น นาม ยัปโปห์ คุรซิ กโคห์ ฮัร กัรตา สัตคุร กะรี วซาเอ || สัตคุร กี บาณี สัต สัต กัร ยาโณห์
คุรซิกโคห์ ฮัร กัรตา อาป โม่โฮ กะด่าเอ || คุรซิกคา เก โม่ห์ อุยะเล กเร ฮัร เปอารา คุร กา แยการ ซันซาร ซะภัต
กราเอ || ยัน นานัก ฮัร กา ดาส แฮ ฮัร ดาซัน กี ฮัร แปจยฺ รคาเอ ||๒|| ปอรี || ตู สัจจา ซาฮิบ อาป แฮ สัจ ซ่าห์ ฮมาเร
|| สัจ ปูยี นาม ดริ ราย ปรัภ วัณยาเร ทาเร || สัจ เซแว่ห์ สัจ วณันยฺ แล่ห์ คุณ กะแท่ห์ นิราเร || เซวัก ป๋ าย เซ ยัน มิเล
คุร สบัด สวาเร || ตู สัจจา ซาฮิบ อลัค แฮ คุร สบัด ลคาเร ||๑๔|| ศโลก ม: ๔ || ยิส อันดัร ตาต ปราอี โฮแว เต็ส ดา
กะเด นา โฮวี ปะลา || โอส แด อาคิแอ โกอี นา ลแก เน็ต โอยารี ปูกาเร คลา || ยิส อันดัร จุกลี จุกโล วแย กีตา
กัรเตอา โอส ดา ซัภ เกยอา || เน็ต จุกลี กเร อัณโห่ดี ปราอี โม่ห์ กั้ด นา สะแก โอส ดา กาลา เป่ ยอา || กะรัม ตัร่ ตี
สะรี ร กัลยุก เว็จ เย่ฮา โก บีเย เต้ฮา โก คาเอ || กลา อุปัร ตะปาวัส นา โฮอี เว็ส คาถี่ ตัตกาล มัร ยาเอ || ป่ าอี เวโค่ห์
นิเอา สัจ กัรเต กา เย่ฮา โกอี กเร เต้ฮา โกอี ปาเอ || ยัน นานัก โก ซัภ โซ่ฉี่ ปาอี ฮัร ดัร กีอา บาตา อาค สุ ณาเอ ||๑||
ม: ๔ || โห่แด ปั รตัค คุรู โย วิชุเร เต็น โก ดัร โด่อี น่าฮี || โกอี ยาย มิแล เต็น นินดฺ กา โม่ห์ พิเก ทุก ทุก โม่ห์ ป้ าฮี ||
เย สัตคุร พิทเก เซ ซัภ ยกัต พิทเก เน็ต ปํ่ าบัล ปู่ เซ คาฮี || ยิน คุร โกเปอา อาปณา เซ แลเด ดะฮา พิร่าฮี || เต็น กี ปุค
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กะเด นา อุตแร เน็ต ปุกคา ปุค กูกาฮี || โอนา ดา อาเคอา โก นา สุ แณ เน็ต ห่อเล ฮอลล์ มร่ าฮี || สัตคุร กี วเดอาอี
เวค นา สักนี โอนาห์ อะแก ปิ แช เทา น่าฮี || โย สัตคุร มาเร เต็น ยาย มิแล่ห์ แร่ ห์ดี โคห์ดี ซัภ ปั ต กวาฮี ||
โอย อะแก กุสที คุร เก พิทเก เย โอส มิแล เต็ส กุสทั อุธ่าอี || ฮัร เต็น กา ดัรซัน นา กแร่ ห์ โย ดูแย ป๋ าย จิต ลาฮี ||
ตุ๋ร กัรแต อาป เล็ค ปายอา เต็ส นาล เก้ห์ จารา น่าฮี || ยัน นานัก นาม อราถ ตู เต็ส อปั ร โก นา สก้าฮี || นาแว กี
วเดอาอี วัดดี แฮ เน็ต สวาอี จะเเร จราฮี ||๒|| ม: ๔ || เย โฮนํแด คุรู แบ้ห์ ทิเกอา เต็ส ยัน กี วเดอาอี วัดดี โฮอี || เต็ส
โก ยกัต นิเวอา ซัภ แปรี ปัยอา ยัส วัรเตอา โลอี || เต็ส โก คันดฺ บแรห์มนั ดฺ นมัสการ กแร่ ห์ ยิส แก มัสตัก หัท
ตะเรอา คุร ปูแร โซ ปูรา โฮอี || คุร กี วเดอาอี เน็ต จะเเร สวาอี อปั ร โก นา สโกอี || ยัน นานัก ฮัร กัรแต อาป แบ้ห์
ทิเกอา อาเป แปจยฺ รัคแค ปรัภ โซอี ||๓|| ปอรี || กายอา โกท อปารฺ แฮ อันดัร หัทนาเล || คุรมุข ซอดา โย กเร ฮัร
วัสตฺ สมาเล || นาม นิถาน ฮัร วัณยีแอ ฮีเร ปั รวาเล || เว็ณ กายอา เย โฮรฺ แท ตัน๋ โคยะเด เซ มูร เบตาเล || เซ อุฉรั่
ปะรัม ปะหว่าอีแอห์ เย็ว จ๋ าร มิรัก ป่ าเล ||๑๕|| ศโลก ม: ๔ || โย นินดา กเร สัตคุร ปูเร กี โซ ออคา ญัก แม่ห์ โฮยอา
|| นรัก โก๋ ร ดุค คู่ห์ แฮ โอแท ปะกัร โอ้ห์ โด่ยอา || กูก ปุการ โก นา สุ เณ โอ้ห์ ออคา โฮย โฮย โรยอา || โอน
หะลัต ปะลัต ซัภ กวายอา ล่าฮา มูล ซัภ โคยอา || โอ้ห์ เตลี ซันดา บะลัด กัร เน็ต ปั่ ลเก อุธ ปรัภ โญยอา || ฮัร เวแค
สุ แณ เน็ต ซัภ กิช ติดู กิช คุฉ่า นา โฮยอา || แยซา บีเย โซ ลุแณ เย่ฮา ปุรับ กิแน โบยอา || ยิส กริ ปา กเร ปรัภ อาปณี
เต็ส สัตคุร เก จรัณ โต่ยอา || คุร สัตคุร ปิ แช ตัร เกยอา เย็ว โล่ฮา กาธ ซังโกยอา || ยัน นานัก นาม ติอ๋าย ตู ยัป ฮัร
ฮัร นาม ซุค โฮยอา ||๑|| ม: ๔ || วัดป่ ากีอา โซหากณี ยินา คุรมุข มิเลอา ฮัร ราย || อันตัร โยต ประกาซีอา นานัก
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นาม สมาย ||๒|| ปอรี || เอ้ห์ สะรี ร ซัภ ตะรัม แฮ ยิส อันดัร สัจเจ กี เว็จ โยต || โกฮัจยฺ รตัน เว็จ ลุก รเฮ่ โกอี คุรมุข
เซวัก กั้ดแด โคต || ซัภ อาตัม ราม ปะชาเณอา ตานํ เอ็ก รเวอา อิโก โอต โปต || เอ็ก เดเคอา เอ็ก มันเนอา อิโก
สุ เณอา สระวัณ สะโรต ||
ยัน นานัก นาม สล่าห์ ตู สัจ สัจเจ เซวา เตรี โหต ||๑๖|| ศโลก ม: ๔ || ซัภ รัส เต็น แก ริ แด แฮ ยิน ฮัร วัสเซอา มัน
ม่าเฮ || ฮัร ดัรก้าห์ เต มุค อุยะเล เต็น โก ซัภ เดคัณ ย่าเฮ || ยิน นิรภอ นาม ติอ๋ายอา เต็น โก ป๋ อ โกอี น่าเฮ || ฮัร
อุตมั ตินี สะเรเวอา ยิน โก ตุ๋ร ลิเคอา อ้าห์ || เต ฮัร ดัรก้าห์ แปนาอีแอห์ ยิน ฮัร วุธา มัน ม่าเฮ || โอย อาป ตเร ซัภ
กุทาํ บฺ เซ็ว เต็น ปิ แช ซัภ ยกัต ฉะด้าเฮ || ยัน นานัก โก ฮัร เมล ยัน เต็น เวค เวค ฮัม ยีวาเฮ ||๑|| ม: ๔ || ซา ตัร่ ตี ไป๋
ฮรี อาวลี ยิแท เมรา สัตคุร แบธา อาย || เซ ยันตฺ เป๋ ย ฮรี อาวเล ยินี เมรา สัตคุร เดเคอา ยาย || ตัน๋ ตัน๋ ปิ ตา ตัน๋ ตัน๋
กุล ตัน๋ ตัน๋ โซ ยันนะพี เย็น คุรู ยะเณอา มาย || ตัน๋ ตัน๋ คุรู เย็น นาม อราเถ่อา อาป ตเรอา ยินี ดิธา ตินา เลย ฉะดาย
|| ฮัร สัตคุร เมโล่ห์ ดัยอา กัร ยัน นานัก โต่แว ปาย ||๒|| ปอรี || สัจ สัจจา สัตคุร อมัร แฮ ยิส อันดัร ฮัร อุร ต่าเรอา ||
สัจ สัจจา สัตคุร ปุรัค แฮ เย็น กาม กโรถ บิค มาเรอา || ยา ดิธา ปูรา สัตคุรู ตานํ อันดฺ โรห์ มัน ซาถ่าเรอา || บัลฮารี
คุร อาปเณ สดา สดา กุ๋ม วาเรอา || คุรมุข ยิตา มันมุค ห่าเรอา ||๑๗|| ศโลก ม: ๔ || กัร กิรปา สัตคุร เมเลโอน มุค
คุรมุข นาม ติอ๋ายซี || โซ กเร เย สัตคุร ป่ าวซี คุร ปูรา กะรี วซายซี || ยิน อันดัร นาม นิถาน แฮ เต็น กา ป๋ อ ซัภ
กวายซี || ยิน รัคคัณ โก ฮัร อาป โฮย โฮรฺ เกตี จักคฺ จักคฺ ยายซี || ยัน นานัก นาม ติอ๋าย ตู ฮัร หะลัต ปะลัต โชดายซี
||๑|| ม: ๔ || คุรซิ กคา แก มัน ป่ าวดี คุร สัตคุร กี วเดอาอี || ฮัร ราโค่ห์ แปจยฺ สัตคุรู กี เน็ต จะเเร สวาอี || คุร
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สัตคุร แก มัน ปารบรัมห์ แฮ ปารบรัมห์ ฉะดาอี || คุร สัตคุร ตาณ ดีบาณ ฮัร เต็น ซัภ อาณ นิวาอี || ยินี ดิธา เมรา
สัตคุร เป๋ า กัร เต็น เก ซัภ ปาป กวาอี || ฮัร ดัรก้าห์ เต มุค อุยะเล บโฮ่ โซ่ภา ปาอี || ยัน นานัก มังแก ตู๋ร เต็น โย คุร
เก ซิกข์ เมเร ป่ าอี ||๒|| ปอรี || ฮอ อาค สล่าฮี ซิ พตั สัจ สัจ สัจเจ กี วเดอาอี || ซาล่าฮี สัจ สล่าห์ สัจ สัจ กีมตั กิแน
นา ปาอี ||
สัจ สัจจา รัส ยินี จะเคอา เซ ตริ ปัต รเฮ่ อาข่าอี || เอ้ห์ ฮัร รัส เซอี ยาณเด เย็ว กูนแํ ก มิเธอาอี คาอี || คุร ปูแร ฮัร
ปรัภ เซเวอา มัน วยี วาถ่าอี ||๑๘|| ศโลก ม: ๔ || ยินา อันดัร *อุมรั ทัล เซอี ยาณัน ซูลีอา || ฮัร ยาแณห์ เซอี
บิรโฮห์ ฮอ เต็น วิโทห์ สัด กุ๋ม โก่ลีอา || ฮัร เมโล่ห์ สะยัณ ปุรัค เมรา ศิร เต็น วิโทห์ ตัล โรลีอา || โย ซิ กข์ คุร การ
กมาแว่ห์ ฮอ กุลมั ตินา กา โกลีอา || ฮัร รังค์ จลูแล โย รัตเต เต็น ปิ่ นนี ฮัร รังค์ โจลีอา || กัร กิรปา นานัก เมล คุร
แป้ ห์ ศิร เวเจอา โมลีอา ||๑|| ม: ๔ || ออกณี ปะเรอา สะรี ร แฮ เก็ว ซันโตห์ นิรมัล โฮย || คุรมุข คุณ เวฮาฉี่ แอห์ มัล
ห่อแม กั้ดแด โต๋ ย || สัจ วณันแย่ห์ รังค์ เซ็ว สัจ ซอดา โฮย || โตทา มูล นา อาวัย ล่าฮา ฮัร ป่ าแว โซย || นานัก เต็น
สัจ วณันเยอา ยินา ตุ๋ร ลิเคอา ปราปัต โฮย ||๒|| ปอรี || ซาล่าฮี สัจ ซาล่าห์ณา สัจ สัจจา ปุรัค นิราเล || สัจ เซวี สัจ
มัน วัสแซ สัจ สัจจา ฮัร รัควาเล || สัจ สัจจา ยินี อราเถ่อา เซ ยาย รเล สัจ นาเล || สัจ สัจจา ยินี นา เซเวอา เซ มันมุค
มูร เบตาเล || โอ้ห์ อาล ปะตาล โม่โฮ โบลเด เย็ว ปี แต มัด มัตวาเล ||๑๙|| ศโลก แม่ห์ลา ๓ || กอรี ราก สุ ลคั ณี เย
คัสแม จิต กเรย์ || ป่ าแณ จัลแล สัตคุรู แก แอซา ซีการ กเรย์ || สัจจา สบัด ปะตาร แฮ สดา สดา ราเวย์ || เย็ว
อุบลี มยีแธ รังค์ แก้ห์กะฮา เต็ว สัจเจ โน ญีโอ เดย์ || รังค์ จลูแล อัต รัตตี สัจเจ เซ็ว ลกา เน่ห์ || กูร ธักกี คุฉี นา รแฮ่
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กูร มุลมั มา ปเลท ตะเหร่ โฮ || กูรี กะรัน วดาอีอา กูเร เซ็ว ลกา เน่ห์ || นานัก สัจจา อาป แฮ อาเป นะดัร กเรย์ ||๑||
ม: ๔ || สัตซังคัต แม่ห์ ฮัร อุสตัต แฮ ซังค์ ซาถู่ มิเล เปอาเรอา || โอย ปุรัค ปราณี ตัน๋ ยัน แฮ อุปเดส กแร่ ห์
ปัรอุปกาเรอา || ฮัร นาม ดริ ราแวห์ ฮัร นาม สุ ณาแวห์ ฮัร นาเม ญัก นิสตาเรอา || คุร เวคัณ โก ซัภ โกอี โลแจ เนาว์
คันดฺ ยกัต นมัสกาเรอา || ตุตถฺ อาเป อาป รเคอา สัตคุร เว็จ คุร อาเป ตุตถฺ สวาเรอา
|| ตู อาเป ปูแญห์ ปูญ
กราแว่ห์ สัตคุร โก ศิรยัณฮาเรอา || โกอี วิชุร ยาย สัตคุรู ปาโซห์ เต็ส กาลา โม่ห์ ยัม มาเรอา ||
เต็ส อะแก ปิ แช โด่อี น่าฮี คุรซิกคี มัน วีจาเรอา || สัตคุรู โน มิเล เซอี ยัน อุบเร ยิน ฮิรแด นาม สมาเรอา || ยัน
นานัก เก คุรซิกข์ ปุตโฮ ฮัร ยัปเปโอห์ ฮัร นิสตาเรอา ||๒|| แม่ห์ลา ๓ || ห่อแม ยกัต ปุหลายอา ดุระมัต บิเคอา
บิการ || สัตคุร มิแล ตา นะดัร โฮย มันมุค อั้นถฺ อันเถ่อาร || นานัก อาเป เมล เลย ยิส โน สบัด ลาเอ เปอาร ||๓||
ปอรี || สัจ สัจเจ กี ซิพตั สล่าห์ แฮ โซ กเร ยิส อันดัร ปิ แย || ยินี เอ็ก มัน เอ็ก อราเถ่อา เต็น กา กั้นถฺ นา กับฮู ฉิ แย
|| ตัน๋ ตัน๋ ปุรัค ซาบาส แฮ ยิน สัจ รัสนา อัมฤต ปิ แย || สัจ สัจจา ยิน มัน ป่ าวดา เซ มัน สัจจี ดัรก้าห์ ลิแย || ตัน๋ ตัน๋
ยนัม สเจอารี อา มุค อุยลั สัจ กริ แย ||๒o|| ศโลก ม: ๔ || ซากัต ยาย นิแว่ห์ คุร อาแก มัน โคเท กูร กูริอาเร || ยา คุร
กะแฮ อุโธ่ห์ เมเร ป่ าอี แบ้ห์ ย่าเฮ กุซรั บกุลาเร || คุรซิ กคา อันดัร สัตคุร วัรแต จุณ กั้ดเด ลโถ่วาเร || โอย อะแก
ปิ แช แบ้ห์ โม่ห์ ฉะปาอิน นา รัลนี โคเทอาเร || โอนา ดา ปั ค โซ โอแท น่าฮี ยาย กูร แล่ฮนั เป่ ดาเร || เย ซากัต นัร
คาวาอีแอ โลจีแอ บิค กั้ดแด มุค อุคลาเร || ฮัร ซากัต เซตี ซังค์ นา กรี แอห์ โอย มาเร ศิรยัณฮาเร || ยิส กา เอ้ห์ เคลฺ
โซอี กัร เวแค ยัน นานัก นาม สมาเร ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร ปุรัค อะกัม แฮ ยิส อันดัร ฮัร อุร ต่าเรอา || สัตคุรู โน อปั ร
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โกย นา สะกัย ยิส วัล ศิรยัณฮาเรอา || สัตคุรู กา คะรัก ซันโยอุ ฮัร ปะกัต แฮ เย็ต กาล กันทัก มาร วิดาเรอา ||
สัตคุรู กา รคัณฮารา ฮัร อาป แฮ สัตคุรู แก ปิ แช ฮัร ซัภ อุบาเรอา || โย มันดา จิตเเว ปูเร สัตคุรู กา โซ อาป
อุปาวัณฮาแร มาเรอา || เอ้ห์ กัล โฮแว ฮัร ดัรก้าห์ สัจเจ กี ยัน นานัก อกัม วีจาเรอา ||๒|| ปอรี || สัจ สุ เตอา ยินี
อราเถ่อา ยา อุเธ ตา สัจ จะเว || เซ วิระเล ยุก แม่ห์ ยาณี แอห์ โย คุรมุข สัจ รเว || ฮอ บัลฮารี เต็น โก เย อันเด็น สัจ
ลเว || ยิน มัน ตัน สัจจา ป่ าวดา เซ สัจจี ดัรก้าห์ กะเว || ยัน นานัก โบแล สัจ นาม สัจ สัจจา สดา นเว ||๒๑|| ศโลก
ม: ๔ || เกอา เสาณา เกอา ยากณา คุรมุข เต ปัรวาณ ||
ยินา ซาส กิราส นา วิสแร เซ ปูเร ปุรัค ปัรถาน || กัรมี สัตคุร ปาอีแอ อันเด็น ลแก คิอ๋าน || เต็น กี ซังคัต เม็ล รฮ่า
ดัรก้าห์ ปาอี มาน || ซอเด ว่าโฮ ว่าโฮ *อุจแร่ ห์ อุธเด ปี๋ ว่าโฮ กเรน || นานัก เต มุค อุยะเล เย เน็ต อุธ ซัมมาเลน
||๑|| ม: ๔ || สัตคุร เซวีแอ อาปณา ปาอีแอ นาม อปารฺ || ป่ อยัล ดุบเดอา กั้ด เลย ฮัร ดาต กเร ดาตาร || ตัน๋ ตัน๋ เซ
ซ่าห์ แฮ เย นาม กแร่ ห์ วาปาร || วัณยาเร ซิ กข์ อาวเด สบัด ลฆาวัณฮารฺ || ยัน นานัก ยิน โก กริ ปา ไป๋ เต็น เซเวอา
ศิรยัณฮารฺ ||๒|| ปอรี || สัจ สัจเจ เก ยัน ปะกัต แฮ สัจ สัจจา ยินี อราเถ่อา || ยิน คุรมุข โคจยฺ ดันโด่เลอา เต็น
อันดฺ โรห์ ฮี สัจ ลาเถ่อา || สัจ ซาฮิบ สัจ ยินี เซเวอา กาล กันทัก มาร ตินี ซาเถ่อา || สัจ สัจจา ซัภ ดู วัดดา แฮ สัจ
เซวัน เซ สัจ รลาเถ่อา || สัจ สัจเจ โน ซาบาส แฮ สัจ สัจจา เซว พลาเถ่อา ||๒๒|| ศโลก ม: ๔ || มันมุค ปราณี มุกตั ถฺ
แฮ นามฮีณ ปัรหมาย || เบ็น คุร มนูอา นา ทิแก เพ็ร เพ็ร ยูนี ปาย || ฮัร ปรัภ อาป ดัยอาล โฮเอ ตานํ สัตคุร มิเลอา
อาย || ยัน นานัก นาม สล่าห์ ตู ยนัม มรัณ ดุค ยาย ||๑|| ม: ๔ || คุร ซาล่าฮี อาปณา บโฮ่ เบ็ถ รังค์ สุ ผาย || สัตคุร
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เซตี มัน รัตตา รเคอา บณัต บณาย || เย่ห์วา ซาล่าห์ นา รัจยี ฮัร ปรี ตมั จิต ลาย || นานัก นาแว กี มัน ปุค แฮ มัน
ตริ ปแต ฮัร รัส คาย ||๒|| ปอรี || สัจ สัจจา กุดรัต ยาณี แอ เด็น ราตี เย็น บณาอีอา || โซ สัจ สล่าฮี สดา สดา สัจ สัจเจ
กีอา วเดอาอีอา || ซาล่าฮี สัจ สล่าห์ สัจ สัจ กีมตั กิแน นา ปาอีอา || ยา มิเลอา ปูรา สัตคุรู ตา ฮายัร นัดรี อาอีอา
|| สัจ คุรมุข ยินี สล่าเฮอา ตินา ปุกคา ซัภ กวาอีอา ||๒๓|| ศโลก ม: ๔ || แม มัน ตัน โคจยฺ โคเยเดอา โซ ปรัภ ลถ่า
โลร || วิสท คุรู แม ปายอา เย็น ฮัร ปรัภ ดิตา โยร ||๑|| ม: ๓ || มายอาถ่ารี อัต อันนา โบลา || สบัด นา สุ ณีอ์ บโฮ่
โรล กะโจลา || คุรมุข ยาแป สบัด เล็ว ลาย || ฮัร นาม ซุณ มันเน ฮัร นาม สมาย || โย เต็ส ป่ าแว โซ กเร กรายอา
|| นานัก วัจยฺดา ยันตฺ วยายอา ||๒||
ปอรี || ตู กัรตา ซัภ กิช ยาณดา โย ยีอา อันดัร วัรแต || ตู กัรตา อาป อะกณัต แฮ ซัภ ญัก เว็จ กัณแต || ซัภ กีตา เตรา
วัรตะดา ซัภ เตรี บัณแต || ตู กัท กัท เอ็ก วัรตะดา สัจ ซาฮิบ จัลแต || สัตคุร โน มิเล โซ ฮัร มิเล น่าฮี กิแซ ปั รแต
||๒๔|| ศโลก ม: ๔ || เอ้ห์ มนูอา ดริ รึ กัร รคีแอ คุรมุข ลาอีแอ จิต || เก็ว ซาส กิราส วิซารี แอ แบห์เดอา อุธเดอา
เน็ต || มรัณ ยีวณั กี จินตา กอี เอ้ห์ ญีอะรา ฮัร ปรัภ วัส || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค ตู ยัน นานัก นาม บคัส ||๑|| ม: ๓ ||
มันมุค อหังการี แม่ฮลั นา ยาแณ คิน อาแก คิน ปี แช || สดา บุลาอีแอ แม่ฮลั นา อาแว เก็ว กัร ดัรก้าห์ ซี่ แฉ่ ||
สัตคุร กา แม่ฮลั วิระลา ยาแณ สดา รแฮ่ กัร โยร || อาปณี กริ ปา กเร ฮัร เมรา นานัก เลย บโฮร ||๒|| ปอรี || ซา
เซวา กีตี สพัล แฮ เย็ต สัตคุร กา มัน มันเน || ยา สัตคุร กา มัน มันเนอา ตา ปาป กะซะมัล ปั่ นเน || อุปเดส เย ดิตา
สัตคุรู โซ สุ เณอา ซิกคี กันเน || ยิน สัตคุร กา ป่ าณา มันเนอา เต็น จะรี เจากัณ วันเน || เอ้ห์ จาล นิราลี คุรมุขคี
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คุร ดีเคอา ซุณ มัน ปิ่ นเน ||๒๕|| ศโลก ม: ๓ || เย็น คุร โกเปอา อาปณา เต็ส ธอรฺ นา เธา || หะลัต ปะลัต โดแว
เกย ดัรก้าห์ น่าฮี เทา || โอ้ห์ เวลา หัท นา อาวัย เพ็ร สัตคุร ลแกห์ ปาย || สัตคุร กี กัณแต กุซีแอ ดุเค ดุค วิฮาย ||
สัตคุร ปุรัค นิรแวร แฮ อาเป เลย ยิส ลาย || นานัก ดัรซัน ยินา เวคาลิโอน ตินา ดัรก้าห์ เลย ฉะดาย ||๑|| ม: ๓ ||
มันมุค อเกอาน ดุระมัต อหังการี || อันตัร กโรถ ยูแอ มัต ห่ารี || กูร กุสตั โอ้ห์ ปาป กมาแว || เกอา โอ้ห์ สุ แณ
เกอา อาค สุ ณาแว || อันนา โบลา โคย อุฉรั่ ปาย || มันมุค อันถ่า อาแว ยาย || เบ็น สัตคุร เป่ เท ทาย นา ปาย ||
นานัก ปูรัน ลิเคอา กมาย ||๒|| ปอรี || ยิน เก จิต กะโธรฺ แฮ เซ บะแฮ นา สัตคุร ปาส || โอแท สัจ วัรตะดา กูริอารา
จิต อุดาส || โอย วัล ชัล กัร จัต กั้ดเด เพ็ร ยาย บะแฮ กูริอารา ปาส || เว็จ สัจเจ กูร นา กัดดัย มัน เวโค่ห์ โก นิระยาส
|| กูริอาร กูริอารี ยาย รเล สเจอาร ซิกข์ แบเธ สัตคุร ปาส || ||๒๖||
ศโลก ม: ๕ || แร่ ห์เด โคห์เด นินดัก มาริ อนั กัร อาเป อ้าฮัร || ซันตฺ สฮาอี นานกา วัรแต ซัภ ย่าฮัร ||๑|| ม: ๕ ||
มุนโฎห์ ปุเล มุ่นดฺ เต กิแท ปาเอ็น หัท || ตินแน มาเร นานกา เย กรัณ การัณ ซัมรัท ||๒|| ปอรี ๕ || แล พ่าเฮ ราตี
ตุแรห์ ปรัภ ยาแณ ปราณี || ตะแกห์ นารฺ ปราอีอา ลุก อันดัร ธาณี || ซันนีห์ เดนห์ วิคมั ทาย มิ ธธา มัด มาณี || กัรมี
อาโป อาปณี อาเป ปัชตาณี || อัจยฺราอีล พเรสตา เต็ล ปี เร ก่าณี ||๒๗|| ศโลก ม: ๕ || เซวัก สัจเจ ซ่าห์ เก เซอี
ปัรวาณ || ดูยา เซวัน นานกา เซ ปัจ ปัจ โมย อะยาณ ||๑|| ม: ๕ || โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค ปรัภ เมทณา นา ยาย || ราม
นาม ตัน๋ วัคโร นานัก สดา ติอ๋าย ||๒|| ปอรี ๕ || นาราเอ็ณ เลยอา นาธนํครา แปรฺ กิแท รัคแค || กัรดา ปาป อมิเตอา
เน็ต วิโซ จะแค || นินดา กัรดา ปัจ โมอา เว็จ เด้ฮี ปะแค || สัจแจ ซาฮิบ มาเรอา กอณ เต็ส โน รัคแค || นานัก เต็ส
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ซัรณากตี โย ปุรัค อัลแค ||๒๘|| ศโลก ม: ๕ || นรัก โก๋ ร บโฮ่ ดุค กะเณห์ อกิรัตกะณา กา ทาน || เต็น ปรัภ มาเร
นานกา โฮย โฮย โมย ฮราม ||๑|| ม: ๕ || เอาคัถ ซัภเภ กีติอนั นินดัก กา ดารู น่าเฮ || อาป ปุหล่าเอ นานกา ปั จ ปั จ
โยนี ป้ าเฮ ||๒|| ปอรี ๕ || ตุส ดิตา ปูแร สัตคุรู ฮัร ตัน๋ สัจ อคุท || ซัภ อันเดเซ เม็ท เกย ยัม กา ป๋ อ ฉุท || กาม กโรถ
บุริอาอีอานํ ซังค์ ซาถู่ ตุท || เว็ณ สัจเจ ดูยา เซวเด โฮย มัรซัน บุท || นานัก โก คุร บัคเซอา นาแม ซังค์ ยุท ||๒๙||
ศโลก ม: ๔ || ตปา นา โฮแว อันดฺ โรห์ โล่บี เน็ต มายอา โน พิแร ยัจมาเลอา || อะโก เด สเดอา สแต ดี ปิ เคอา เลย
น่าฮี ปิ โช เด ปัชตาย แก อาณ ตแป ปุต เว็จ บฮาเลอา || ปั นจฺ โลก ซัภ หะซัณ ลเก ตปา โลภ แล่ฮรั แฮ กาเลอา ||
ยิแท โทรา ตัน๋ เวแค ติแท ตปา ปิ แท น่าฮี ตัน๋ บโฮแต ดิแธ ตแป ตะรัม ห่าเรอา || ป่ าอี เอ้ห์ ตปา นา โฮวี บกุลา แฮ
แบ้ห์ ซ่าถ ยนา วีจาเรอา || สัต ปุรัค กี ตปา นินดา กแร ซันซาแร กี อุสตะตี เว็จ โฮแว เอต โดแค ตปา ดอี มาเรอา ||
มฮ่า ปุรคานํ กี นินดา กา เวค เย ตเป โน พัล ลกา ซัภ เกยอา ตเป กา ก่าเลอา || บ้าฮัร บแฮ ปั นจา เว็จ ตปา สดาเอ ||
อันดัร บแฮ ตปา ปาป กมาเอ ||
ฮัร อันดัรลา ปาป ปั นจา โน อุก้ ฆา กัร เวคาเลอา || ตะรัม ราย ยัมกังกะรา โน อาค ฉะเดอา เอส ตเป โน ติแท คัร
ปาเอ้ห์ ยิแท มฮ่า มฮ่านํ หะเตอาเรอา || เพ็ร เอส ตเป แด โม่ห์ โกอี ลโกห์ น่าฮี เอ้ห์ สัตคุร แฮ พิทกาเรอา || ฮัร แก
ดัร วัรเตอา โซ นานัก อาค สุ ณายอา || โซ บูแฉ่ โย ดอี สวาเรอา
||๑|| ม: ๔ || ฮัร ปักตานํ ฮัร อาราเถ่อา ฮัร กี
วเดอาอี || ฮัร กีรตัน ปะกัต เน็ต กานํวเด ฮัร นาม ซุคดาอี || ฮัร ปั กตานํ โน เน็ต นาแว ดี วเดอาอี บัคซี อนั เน็ต จะเเร
สวาอี || ฮัร ปักตานํ โน เท็ร กะรี บฮาลิอนั อัปณี แปจยฺ รคาอี || นินดฺ กานํ ปาโซห์ ฮัร เลคา มังกซี บโฮ่ เดย์ สยาอี
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|| เย่ฮา นินดัก อัปแณ ยีเอ กมาวเด เต้โฮ พัล ปาอี || อันดัร กมาณา ซัรปั ร อุก้ แร ป่ าแว โกอี แบ้ห์ ตัร่ ตี เว็จ กมาอี ||
ยัน นานัก เดค วิกเซอา ฮัร กี วเดอาอี ||๒|| ปอรี ม: ๕ || ปะกัต ยนานํ กา ราคา ฮัร อาป แฮ เกอา ปาปี กรี แอ ||
กุมาน กแร่ ห์ มูร กุมานีอา เว็ส คาถี่ มรี แอ || อาย ลเก นี เด้ห์ โทระเร เย็ว ปะกา เคต ลุณีแอ || เย่เฮ กะรัม กมาวเด
เตเวโฮ ปะณี แอ || ยัน นานัก กา คซัม วัดดา แฮ ซัภนา ดา ตะณี แอ ||๓o|| ศโลก ม: ๔ || มันมุค มูโล่ห์ ปุเลอา เว็จ
ลับ โลภ อหังการฺ || จักรา กัรเดอา อันเด็น กุดแร สบัด นา กแร่ ห์ วีจาร || ซุถ มัต กัรแต ซัภ *เฮ็ร ลอี โบลัน ซัภ
วิการ || ดิแต กิแต นา ซันโตคีแอห์ อันตัร ติสนา บโฮ่ อเกอาน อันเถ่อารฺ || นานัก มันมุคา นาโล ตุที ปะลี ยิน
มายอา โม่ห์ เปอาร ||๑|| ม: ๔ || ยินา อันดัร ดูยา เป๋ า แฮ ตินาห์ คุรมุข ปรี ต นา โฮย || โอ้ห์ อาแว ยาย ปะหว่าอีแอ
สุ ปแน ซุค นา โกย || กูร กมาแว กูร อุจแร กูร ลเกอา กูร โฮย || มายอา โม่ห์ ซัภ ดุค แฮ ดุค บินแซ ดุค โรย || นานัก
ตาต ลิแว โยร นา อาวัย เย โลแจ ซัภ โกย || ยิน โก โปแต ปุน ปัยอา ตินา คุร สับดี ซุค โฮย ||๒|| ปอรี ม: ๕ ||
นานัก วีจาแร่ ห์ ซันตฺ มุน ยนานํ จาร เวด กะฮันเด || ปะกัต มุแค เต โบลเด เซ วจัน โฮวันเด || ปั รกัท ปาห่าแร
ยาปเด ซัภ โลก สุ ณนั เด || ซุค นา ปาเอ็น มุกตั ถฺ นัร ซันตฺ นาล คะฮันเด || โอย โลจัน โอนา คุณา โน โอย อหังการ
สรันเด || โอย เวจาเร เกอา กแร่ ห์ ยานํ ปาก ตุ๋ร มันเด ||
โย มาเร เต็น ปารบรัมห์ เซ กิแซ นา ซันเด || แวรฺ กะรัน นิรแวร นาล ตะรัม นิอาย ปะจันเด || โย โย ซันตฺ
สะราเปอา เซ พิแร่ ห์ ปะหวัน่ เด || เปด มุนฎาฮู กะเทอา เต็ส ดาล สุ กนั เด ||๓๑|| ศโลก ม: ๕ || คุร นานัก ฮัร นาม
ดริ รายอา ปั่นนัณ กะรัณ ซัมรัท || ปรัภ สดา สมาแล่ห์ มิตรึ ตู ดุค สบายอา ลัท ||๑|| ม: ๕ || คุถิอาวันตฺ นา ยาใณ
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ลาจยฺ กุลาจยฺ กุโบลฺ || นานัก มานํแก นาม ฮัร กัร กิรปา ซันโญก ||๒|| ปอรี || เยเว่เฮ กะรัม กมาวดา เตเว่เฮ พัลเต ||
จับเบ ตะตา โล่ห์ ซาร เว็จ ซังแฆ ปัลเต || กัต กลาวานํ จาเลอา เต็น ดูต อะมัล เต || กาอี อาส นา ปุนนีอา เน็ต ปั ร มัล
ฮิรเต || กีอา นา ยาแณ อกิรัตกัณ
ั่ กแล่ห์ นา
๋ เว็จ โยนี พิระเต || ซัภเภ ติรานํ นิคุทีอสั *เฮ็ร ลอีอสั ตัร๋ เต || วิฉณ
เดวดา ตานํ เลยอา กัรเต || โย โย กัรเต อหัม่ เม็ว จัร ตัร่ ตี ปั รเต ||๓๒|| ศโลก ม: ๓ || คุรมุข กิอาน บิเบก บุตถฺ โฮย
|| ฮัร คุณ กาแว ฮิรแด ฮาร โปรย || ปวิต ปาวัน ปะรัม บีจารี || เย โอส มิแล เต็ส ปารฺ อุตารี || อันตัร ฮัร นาม
บาสฺ นา สมาณี || ฮัร ดัร โซ่ภา มฮ่า อุตมั บาณี || เย ปุรัค สุ แณ โซ โฮย นิฮาล || นานัก สัตคุร มิเลแอ ปายอา นาม
ตัน๋ มาล ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร เก ญีอ์ กี ซาร นา ยาแป เก ปูแร สัตคุร ป่ าแว || คุรซิ กคานํ อันดัร สัตคุรู วัรแต โย
ซิคานํ โน โลแจ โซ คุร คุซี อาแว || สัตคุร อาแค โซ การ กมาวัน โซ ยัป กมาแว่ห์ คุรซิ กคานํ กี ก๋ าล สัจจา ทาย
ปาแว || เว็ณ สัตคุร เก หุกแม เย คุรซิกคานํ ปาโซห์ กัม กรายอา โลเร เต็ส คุรซิ กข์ เพ็ร เนร นา อาแว || คุร สัตคุร
อะแก โก ญีโอ ลาย ก่าแล เต็ส อะแก คุรซิ กข์ การ กมาแว || เย ธักกี อาแว ธักกี อุธ ยาย เต็ส เนแร คุรซิกข์ มูล นา
อาแว || บรัมห์ บีจาร นานัก อาค สุ ณาแว || เย เว็ณ สัตคุร เก มัน มันเน กัม กราเอ โซ ยันตฺ มฮ่า ดุค ปาแว ||๒||
ปอรี || ตูนํ สัจจา ซาฮิบ อัต วัดดา โตเฮ เยวัด ตูนํ วัด วัดเด || ยิส ตูนํ เมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิแล ตูน ํ อาเป บคัส แล่ห์
เลคา ฉะเด || ยิส โน ตูนํ อาป มิลายดา โซ สัตคุร เซเว มัน กัด กัดเด || ตูนํ สัจจา ซาฮิบ สัจ ตู ซัภ ญีโอ เป็ นดฺ จัม
เตรา หะเด || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค ตูนํ สเจอา นานัก มัน อาส เตรี วัด วัดเด ||๓๓||๑||
ซุถ ||
328

กอรี กี วาร แม่ห์ลา ๕ ราย กมาลดี โมจยฺดี กี วาร กี ตุ๋น อุปัร กาวณี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก ม: ๕ || ฮัร ฮัร นาม โย ยัน ยแป โซ อายอา ปัรวาณ || เต็ส ยัน แก บัลฮารแณ
เย็น ปะเยอา ปรัภ นิรบาณ || ยนัม มรัน ดุค กะเทอา ฮัร เป่ เทอา ปุรัค สุ ยาณ || ซันตฺ ซังค์ ซากัร ตเร ยัน นานัก สัจจา
ตาณ ||๑|| ม: ๕ || ปั่ลเก อุธ ปราหุณา เมแร กัร๋ อาโว || เปา ปะคาลา เต็ส เก มัน ตัน เน็ต ป่ าโว || นาม สุ เณ นาม
ซังกระแฮ นาเม เล็ว ลาโว || กแร่ ห์ ตัน๋ ซัภ ปวิตตรึ โฮย ฮัร เก คุณ กาโว || ฮัร นาม วาปารี นานกา วัดป่ ากี ปาโว
||๒|| ปอรี || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปะลา สัจ เตรา ป่ าณา || ตู ซัภ แม่ห์ เอก วัรตะดา ซัภ ม่าเฮ สมาณา || ทาน ทนันตัร
เราว์ รเฮอา ญีอ์ อันดัร ยาณา || ซ่าถซังค์ เม็ล ปาอีแอ มัน สัจเจ ป่ าณา || นานัก ปรัภ ซัรณากตี สัด สัด กุรบาณา ||๑||
ศโลก ม: ๕ || เจตา อี ตานํ เจต ซาฮิบ สัจจา โซ ตะณี || นานัก สัตคุร เซว จัร โบฮิท ป่ อยัล ปารฺ ปอ ||๑|| ม: ๕ ||
วาอู ซันเด กัปเร แป้ ห์แรห์ กรับ กวาร || นานัก นาล นา จัลนี ยัล บัล โฮเอ ชาร ||๒|| ปอรี || เซอี อุบเร ยะแก เว็จ โย
สัจแจ รัคเค || โม่ห์ ดิแธ เต็น แก ยีวแี อ ฮัร อัมฤต จะเค || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ซังค์ ซ่าถ่า ปะเค || กัร กิรปา ปรัภ
อาปณี ฮัร อาป ปัรเค || นานัก จลัต นา ยาปนี โก สะแก นา ลเค ||๒|| ศโลก ม: ๕ || นานัก โซอี ดินสั สุ ห่าวรา เย็ต
ปรัภ อาแว จิต || เย็ต เด็น วิสแร ปารบรัมห์ เพ็ท ปะเลรี รุ ต ||๑|| ม: ๕ || นานัก มิตราอี เต็ส เซ็ว ซัภ กิช ยิส แก
หาท || กุมิตรา เซอี ก้านํดีแอห์ เอ็ก เว็ค นา จแลห์ ซาท ||๒|| ปอรี || อัมฤต นาม นิถาน แฮ เม็ล ปี โว่ห์ ป่ าอี || ยิส
ซิมรัต ซุค ปาอีแอ ซัภ ติคา บุฉ่าอี || กัร เซวา ปารบรัมห์ คุร ปุค รแฮ่ นา กาอี || สกัล มโนรัท ปุนเนอา อะมรา ปัด
ปาอี || ตุตถฺ เยวัด ตูแฮ ปารบรัมห์ นานัก ซัรณาอี ||๓|| ศโลก ม: ๕ || ดิธะโร ฮัภ ธาย อูณ นา กาอี ยาย || นานัก
ลถ่า เต็น สุ เอา ยินา สัตคุร เป่ เทอา ||๑||
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ม: ๕ || ดามนี จมัตการ เต็ว วัรตารา ญัก เค || วัท สุ ห่าวี ซาย นานัก เนา ยปันโด เต็ส ตะณี ||๒|| ปอรี || ซิมรัต
ซาสตรึ โซ่ถ ซัภ กิแน กีม นา ยาณี || โย ยัน เป่ แท ซ่าถซังค์ โซ ฮัร รังค์ มาณี || สัจ นาม กัรตา ปุรัค เอ้ห์ รัตนา คาณี
|| มัสตัก โฮแว ลิเคอา ฮัร ซิมมัร ปราณี || โตซา ดิแจ สัจ นาม นานัก เม่ห์มาณี ||๔|| ศโลก ม: ๕ || อันตัร จินตา
แนณี ซุคี มูล นา อุตแร ปุค || นานัก สัจเจ นาม เบ็น กิแซ นา ลโท ดุค ||๑|| ม: ๕ || มุธาร เซอี ซาท ยินี สัจ นา
ลเดอา || นานัก เซ ซาบาส ยินี คุร เม็ล เอ็ก ปะชาเณอา ||๒|| ปอรี || ยิแท แบซัน ซ่าถ ยัน โซ ทาน สุ ฮนั ดา || โอย
เซวัน ซัมรัท อาปณา บินแซ ซัภ มันดา || ปะติต อุถ่ารัณ ปารบรัมห์ ซันตฺ เบด กะฮันดา || ปะกัต วชัล เตรา บิรัด แฮ
ยุก ยุก วัรตันดา || นานัก ยาแจ เอก นาม มัน ตัน ป่ าวันดา ||๕|| ศโลก ม: ๕ || จิรี โจห์กี ปโฮ่ พุที วักกัน บฮุต ตรังค์
|| อะจรัจยฺ รู ป ซันตัน รเจ นานัก นาแม่ห์ รังค์ ||๑|| ม: ๕ || กัร๋ มันดัร คุซีอา ตะฮี แยห์ ตู อาแว่ห์ จิต || ดุนีอา กีอา
วเดอาอีอา นานัก ซัภ กุเม็ต ||๒|| ปอรี || ฮัร ตัน๋ สัจจี ราส แฮ กิแน วิระแล ยาตา || ติแซ ปราปั ต ป่ ายโรห์ ยิส เดย์
บิถ่าตา || มัน ตัน ปี่ ตัร มอเลอา ฮัร รังค์ ยัน ราตา || ซ่าถซังค์ คุณ กายอา ซัภ โดแคห์ คาตา || นานัก โซอี ยีเวอา เย็น
เอ็ก ปะชาตา ||๖|| ศโลก ม: ๕ || คัครี อา สุ ห่าวีอา ลักรี อา อัก กันธฺ || เบแร่ ห์ วิโชรา ตะณี เซ็ว นานัก แซ่ห์แซ กันธฺ
||๑|| ม: ๕ || วิซาเรเด มัร เกย มัร เป๋ นา สแกห์ มูล || เวมุค โฮเอ ราม เต เย็ว ตัสกัร อุปัร ซูล ||๒|| ปอรี || ซุค นิถาน
ปรัภ เอก แฮ อบินาซี สุ เณอา || ยัล ทัล มฮีอลั ปูเรอา กัท กัท ฮัร ปะเณอา || อูจ นีจ ซัภ เอ็ก สะมาน กีท หัสตี บเณอา
|| มีต สคา สุ ต บันถิโป ซัภ เต็ส เด ยะเณอา || ตุส นานัก เดแว ยิส นาม เต็น ฮัร รังค์ มะเณอา ||๗|| ศโลก ม: ๕ ||
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ยินา ซาส กิราส นา วิสแร ฮัร นามานํ มัน มันตฺ || ตัน๋ เซ เซอี นานกา ปูรัน โซอี ซันตฺ ||๑|| ม: ๕ || อะเธ่ แป้ ฮัร
ป่ อดา พิแร คาวัณ ซันดาแร ซูล || โดยัก ปอดา เก็ว รแฮ่ ยา จิต นา โฮย รซูล ||๒||
ปอรี || ติแซ สะเรโว่ห์ ปราณี โฮ ยิส แด เนา ปั ลแล || แอแท รโฮ่ สุ เฮเลอา อะแก นาล จัลแล || กัร๋ บันโถ่ห์ สัจ
ตะรัม กา กัด ทัม อะฮัลแล || โอท แล่ห์ นารายแณ ดีน ดุนีอา จัล่ แล || นานัก ปั กเร จรัณ ฮัร เต็ส ดัรก้าห์ มแล ||๘||
ศโลก ม: ๕ || ยาจัก มังแก ดาน เด้ห์ เปอาเรอา || เดวัณฮาร ดาตาร แม เน็ต จิตาเรอา || นิคุท นา ยาอี มูล อตุล
ปันด่าเรอา || นานัก สบัด อปารฺ เต็น ซัภ กิช ซาเรอา ||๑|| ม: ๕ || ซิ โคห์ สบัด เปอาเรโฮ ยนัม มรัน กี เทก || มุค
อูยลั สดา ซุคี นานัก ซิมรัต เอก ||๒|| ปอรี || โอแท อัมฤต วันดีแอ ซุคีอา ฮัร กัรเณ || ยัม แก ปั นทฺ นา ปาอีแอห์
เพ็ร น่าฮี มัรเณ || ยิส โน อายอา เปรม รัส ติแซ ฮี ยัรเณ || บาณี *อุจแร่ ห์ ซ่าถ ยัน อเม็ว จแลห์ จัร๋ เณ || เปค ดัรซัน
นานัก ยีเวอา มัน อันดัร ตัร่ เณ ||๙|| ศโลก ม: ๕ || สัตคุร ปูแร เซเวแอ ดูคา กา โฮย นาซ || นานัก นาม อาราถิแอ
การัจ อาแว ราส ||๑|| ม: ๕ || ยิส ซิมรัต ซันกัท ฉุ แทห์ อนัด มังคัล บิสราม || นานัก ยัปปี แอ สดา ฮัร นิมคั นา
บิสโร นาม ||๒|| ปอรี || เต็น กี โซ่ภา เกอา กณี ยินี ฮัร ฮัร ลถ่า || ซ่าถ่า ซัรณี โย ปแว โซ ฉุ แท บะถ่า || คุณ กาแว
อบินาซีแอ โยน กรัภ นา ดะถ่า || คุร เป่ เทอา ปารบรัมห์ ฮัร ปั ร บุจฉฺ ซัมถ่า || นานัก ปายอา โซ ตะณี ฮัร อะกัม
อกัทถ่า ||๑o|| ศโลก ม: ๕ || กาม นา กัรฮี อาปณา พิแร่ ห์ อวัตตา โลย || นานัก นาย วิซาเรแอ ซุค กิเน่ฮา โฮย ||๑||
ม: ๕ || บิแค กอระตัณ สกัล ม่าเฮ ยกัต รฮี ลัปทาย || นานัก ยัน วีจาเรอา มีธา ฮัร กา เนา ||๒|| ปอรี || เอ้ห์ นีซาณี
ซ่าถ กี ยิส เป่ ทัต ตรี แอ || ยัมกังกัร เนร นา อาวัย เพ็ร บฮุร นา มรี แอ || เป๋ าว์ ซากัร ซันซาร บิค โซ ปารฺ อุตรี แอ ||
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ฮัร คุณ กุมแพห์ มัน มาล ฮัร ซัภ มัล ปัรหะรี แอ || นานัก ปรี ตมั เม็ล รเฮ่ ปารบรัมห์ นัรหะรี แอ ||๑๑|| ศโลก ม: ๕ ||
นานัก อาเอ เซ ปัรวาณ แฮ ยิน ฮัร วุธา จิต || กาลีห์ อัล ปลาลีอา กัม นา อาแว่ห์ เม็ต ||๑|| ม: ๕ || ปารบรัมห์ ปรัภ
ดริ สที อายอา ปูรัน อะกัม บิสมาด ||
นานัก ราม นาม ตัน๋ กีตา ปูเร คุร ปั รสาด ||๒|| ปอรี || โต๋ ห์ นา จลี คซัม นาล ลับ โม่ห์ วิกเุ ต || กัรตับ กะรัน
ปะเลเรอา มัด มายอา สุ เต || เพ็ร เพ็ร ยูน ปะหว่าอีอนั ยัม มารัก มุเต || กีตา ปาเอ็น อาปณา ดุค เซตี ยุเต || นานัก
นาย วิซาเรแอ ซัภ มันดี รุ เต ||๑๒|| ศโลก ม: ๕ || อุธนั เดอา บฮันเดอา สวันเดอา ซุค โซย || นานัก นาม สล่าเฮแอ
มัน ตัน ซีตลั โฮย ||๑|| ม: ๕ || ลาลัจ อเทอา เน็ต พิแร สุ อารัท กเร นา โกย || ยิส คุร เป่ แท นานกา เต็ส มัน วัสเซอา
โซย ||๒|| ปอรี || ซัภเภ วัสตู กอรี อา สัจเจ เนา มิธธา || ซาด อายอา เต็น ฮัร ยนานํ จัค ซาถี่ ดิธา || ปารบรัมห์ ยิส
ลิเคอา มัน ติแซ วุธา || เอ็ก นิรันยัน เราว์ รเฮอา เป๋ า โดยอา กุธา || ฮัร นานัก มังแก โยร กัร ปรัภ เดแว ตุธา ||๑๓||
ศโลก ม: ๕ || ยาจฺรี ซา ซาร โย ยาจันดี เฮกโร || กาลีห์ เบอา วิการ นานัก ตะณี วิฮูณีอา ||๑|| ม: ๕ || นี่ห์ เย วิถ่า มัน
ปะชาณู วิระเล เทโอ || โยรัณห่ารา ซันตฺ นานัก ปาถัร ปั ตถฺโร ||๒|| ปอรี || โซอี เซเวโฮ ญีอะเร ดาตา บัคซินดฺ ||
เก็ลวิค ซัภ บินาส โฮน ซิมรัต โควินดฺ || ฮัร มารัก ซาถู่ ดะเซอา ยัปปี แอ คุรมันตฺ || มายอา สุ อาด ซัภ พิเกอา ฮัร
มัน ป่ าวันดฺ || ติอ๋าย นานัก ปัรเมสฺ แร เย็น ดิตี ยินดฺ ||๑๔|| ศโลก ม: ๕ || วัต ลกี สัจเจ นาม กี โย บีเย โซ คาย ||
ติแซห์ ปราปั ต นานกา ยิส โน ลิเคอา อาย ||๑|| ม: ๕ || มังกะณา ตา สัจ เอ็ก ยิส ตุส เดแว อาป || เย็ต คาแถ่ มัน
ตริ ปตีแอ นานัก ซาฮิบ ดาต ||๒|| ปอรี || ล่าฮา ญัก แม่ห์ เซ คแท่ห์ ยิน ฮัร ตัน๋ ราส || ดุตีอา เป๋ า นา ยาณนี สัจเจ ดี
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อาส || เน่ห์จลั เอก สะเรเวอา โฮรฺ ซัภ วิณาส || ปารบรัมห์ ยิส วิสแร เต็ส บิรทา ซาส || กันธฺ ลาย ยัน รเคอา นานัก
บัล ยาส ||๑๕|| ศโลก ม: ๕ || ปารบรัมห์ พุรมายอา มี่ห์ วุธา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || อัน ตัน๋ บฮุต อุปเยอา ปริ ทมี รัจยี ติปัต
อะขาย || สดา สดา คุณ อุจแร ดุค ดาลัด เกยอา บิลาย || ปูรัน ลิเคอา ปายอา มิเลอา ติแซ รยาย || ปัรเมซัร ยีวาเลอา
นานัก ติแซ ติอ๋าย ||๑|| ม: ๕ ||
ยีวนั ปัด นิรบาณ อิโก ซิมรี แอ || ดูยี น่าฮี ยาย เก็น เบ็ถ ตี่รีแอ || ดิธา ซัภ ซันซาร ซุค นา นาม เบ็น || ตัน ตัน๋ โฮซี
ชาร ยาแณ โกย ยัน || รังค์ รู ป รัส บาด เก กแร่ ห์ ปราณี อา || ยิส ปุหล่าเอ อาป เต็ส กัล นฮี ยาณี อา || รังค์ รัตเต
นิรบาณ สัจจา กาวฮี || นานัก สรัณ ดุอาร เย ตุตถฺ ป่ าวฮี ||๒|| ปอรี || ยํามัณ มรัณ นา เต็นห์ โก โย ฮัร ลัร ลาเก ||
ยีวตั เซ ปัรวาณ โฮเอ ฮัร กีรตัน ยาเก || ซ่าถซังค์ ยิน ปายอา เซอี วัดป่ าเก || นาย วิสเรแอ ตริ ก ยีวณา ตูเท กัจ ต่าเก ||
นานัก ตู๋ร ปุนีต ซ่าถ ลัค โกท ปิ ราเก ||๑๖|| ศโลก ม: ๕ || ตะรัณ สุ วนั นี คัร รตัน ยราวี ฮัร เปรม ปุรัค มัน วุธา ||
ซัภเภ กาจยฺ สุ เฮลเร ทีเอ คุร นานัก สัตคุร ตุธา ||๑|| ม: ๕ || พิระดี พิระดี แด้ห์ ดิซา ยัล ปัรบัต บันราย || ยิแท ดิธา
มิรตะโก เอ็ล แบ้ห์ธี อาย ||๒|| ปอรี || ยิส สรับ ซุคา พัล โลรี แอห์ โซ สัจ กมาโว || เนแร เดโค ปารบรัมห์ เอ็ก
นาม ติอ่าโว || โฮย สกัล กี เรณุกา ฮัร ซังค์ สมาโว || ดูค นา เดอี กิแซ ญีอ์ ปั ต เซ็ว กัร๋ ยาโว || ปะติต ปุนีต กัรตา
ปุรัค นานัก สุ ณาโว ||๑๗|| ศโลก โดฮา ม: ๕ || เอก เย ซายัน แม กีอา สรับ กะลา ซัมรัท || ญีโอ ฮมารา คันนีแอ
ฮัร มัน ตัน ซันดฺ รี วัท ||๑|| ม: ๕ || เย กัร กะแฮ เปอารฺ เร ตุตถฺ นา โชดา มูล || ฮัร โชดัน เซ ดุรยะนา ปแร่ ห์ โดยัก
แก ซูล ||๒|| ปอรี || ซัภ นิถาน กัร๋ ยิส แด ฮัร กเร โซ โฮแว || ยัป ยัป ยีแวห์ ซันตฺ ยัน ปาปา มัล โต่แว || จรัน กมัล
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ฮิรแด วแซ่ห์ ซันกัท ซัภ โคแว || คุร ปูรา ยิส เป่ ทีแอ มัร ยนัม นา โรแว || ปรัภ ดะรัส เปอาส นานัก กะหนี่ กิรปา
กัร เดแว ||๑๘|| ศโลก ดัคณา ม: ๕ || โป่ รี ปะรัม วญาย ปิ รี โมฮับบัต เห็ก ตู || ยิโทห์ วันแญ ยาย ติทาอู มอยูด โซย
||๑|| ม: ๕ || จัร แก โก่ระแร กุนเด ปั กแรห์ คูนดี ดี เคดารี || หันซา เซตี จิต อุลาแซ่ห์ กุกรั ดี อุดารี ||๒|| ปอรี ||
รัสนา อุจแร ฮัร ซัรวณี สุ แณ โซ อุถแร มิตา || ฮัร ยัส ลิแค่ห์ ลาย ป่ าวนี เซ หัสตฺ ปวิตตา || อัธสัธ ตีรัท มัจยฺนา ซัภ
ปุน เต็น กิตา || ซันซาร ซากัร เต อุถเร บิเคอา กัร ยิตา ||
นานัก ลัร ลาย อุถ่าเรอัน ดอี เซว อมิตา ||๑๙|| ศโลก ม: ๕ || ตัน่ ถฺ เร กุล่าห์ จิต นา อาแว เฮกโร || นานัก เซอี ตัน
พุทนั ยินา ซานํอี วิสแร ||๑|| ม: ๕ || ปเรโตห์ กีโตน เดวตา เต็น กัรแณ ห่าเร || ซัภเภ ซิ กข์ อุบาริ อนั ปรัภ กาจยฺ
สวาเร || นินดัก ปะกัร ปะชาริ อนั จู่เธ ดัรบาเร || นานัก กา ปรัภ วัดดา แฮ อาป ซาจยฺ สวาเร ||๒|| ปอรี || ปรัภ
เบอันตฺ กิช อันตฺ น่าเฮ ซัภ ติแซ กัรณา || อะกัม อะโกจัร ซาเฮโบ ยีอานํ กา ปั รณา || หัสตฺ เดย์ ปรัตปาลดา ปะรัน
โปคัณ กัรณา || เมฮัรวาน บัคซินดฺ อาป ยัป สัจเจ ตัรณา || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปะลา นานัก ดาส ซัรณา ||๒o|| ศโลก
ม: ๕ || ตินนา ปุค นา กา รฮี ยิส ดา ปรัภ แฮ โซย || นานัก จัรณี ลเกอา อุถแร ซัภโภ โกย ||๑|| ม: ๕ || ยาเจ็ก มังแก
เน็ต นาม ซาฮิบ กเร กะบูล || นานัก ปั รเมซัร ยัจมาน ติแซห์ ปุค นา มูล ||๒|| ปอรี || มัน รัตตา โควินดฺ ซังค์ สัจ
โป่ ยัน โยเร || ปรี ต ลกี ฮัร นาม เซ็ว เอ หัสตี โก่เร || ราจยฺ มิลคั คุซีอา กะหนี่ ติอ๋าย มุค นา โมเร || ด่าดี ดัร ปรัภ
มังกะณา ดัร กะเด นา โชเร || นานัก มัน ตัน เจา เอ้ห์ เน็ต ปรัภ โก โลเร ||๒๑||๑|| ซุถ กีเจ ||
ราก กอรี ปักตานํ กี บาณี เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
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กอรี กุอาเรรี ศิรี กะบีร ญีโอ เก จอปะเด ๑๔ || อับ โม่ห์ ยลัต ราม ยัล ปายอา || ราม อุดกั ตัน ยลัต บุฉ่ายอา ||๑||
รเฮา || มัน มารัณ การัณ บัน ยาอีแอ || โซ ยัล เบ็น ปักวันตฺ นา ปาอีแอ ||๑|| เย่ห์ ปาวัก ซุรฺ นัร แฮ ยาเร || ราม อุดกั
ยัน ยลัต อุบาเร ||๒|| เป๋ าว์ ซากัร ซุค ซากัร ม่าฮี || ปี ว รเฮ่ ยัล นิคุทตั น่าฮี ||๓|| แก้ห์ กะบีร ปัจยฺ ซาเร็ งปานี || ราม
อุดกั เมรี ติคา บุฉ่านี ||๔||๑|| กอรี กะบีร ญี || มาโถ่ ยัล กี เปอาส นา ยาย || ยัล แม่ห์ อคัน อุธี อิถกาย ||๑|| รเฮา || ตูนํ
ยัลนิตถฺ ฮอ ยัล กา มีน || ยัล แม่ห์ รโฮ่ ยแลห์ เบ็น คีน ||๑|| ตูนํ ปิ นยัร ฮอ ซูอท์ า โตรฺ || ยัม มันยาร กฮ่า กแร โมรฺ
||๒|| ตูนํ ตัรวัร ฮอ ปั งคี อ้าห์ || มันดฺ ป่ากี เตโร ดัรซัน น่าเฮ ||๓||
ตูนํ สัตคุร ฮอ นอตัน เจลา || แก้ห์ กะบีร เม็ล อันตฺ กี เบลา ||๔||๒|| กอรี กะบีร ญี || ยับ ฮัม เอโก เอก กัร ยาเนอา ||
ตับ โลแก้ห์ กาเฮ ดุค มาเนอา ||๑|| ฮัม อปัตแตห์ อัปนี ปัต โคอี || ฮัมแร โคจยฺ ปะโร่ ห์ มัต โกอี ||๑|| รเฮา || ฮัม
มันเด มันเด มัน ม่าฮี || *ซ่าจฉฺ ปาต กาฮู เซ็ว น่าฮี ||๒|| ปั ต อะปัต ตา กี นฮี ลาจยฺ || ตับ ยานอห์เก ยับ อุก้ เรโค
ปาจยฺ ||๓|| กโฮ่ กะบีร ปั ต ฮัร ปั รวาน || สรับ เตอาก ปั จยฺ เกวัล ราม ||๔||๓|| กอรี กะบีร ญี || นะกัน พิรัต ยอ
ปาอีแอ โยก || บัน กา มิรัก มุกตั ซัภ โหก ||๑|| เกอา นาเก เกอา บาเถ่ จาม || ยับ นฮี จีนสั อาตัม ราม ||๑|| รเฮา || มูด
มุนดาเอ ยอ เซ็ถ ปาอี || มุกตี เปด นา กอีอา กาอี ||๒|| บินดฺ ราค ยอ ตรี แอ ป่ าอี || คุสแร เก็ว นา ปะรัม กัต ปาอี ||๓||
กโฮ่ กะบีร สุ โนห์ นัร ป่ าอี || ราม นาม เบ็น เก็น กัต ปาอี ||๔||๔|| กอรี กะบีร ญี || ซันเถ่อา ปราต อิสนาน กราฮี ||
เย็ว เป๋ ย ดาดุร ปานี ม่าฮี ||๑|| โย แป ราม ราม รัต น่าฮี || เต ซัภ ตะรัม ราย แก ยาฮี ||๑|| รเฮา || กายอา รัต บโฮ่ รู ป
รจาฮี || เต็น โก ดัยอา สุ ปแน ปี๋ น่าฮี ||๒|| จาร จรัน กแฮ่ บโฮ่ อากัร || ซาถู่ ซุค ปาแวห์ กัล ซากัร ||๓|| กโฮ่ กะบีร
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บโฮ่ กาย กรี แย || ซัรบัส โฉด มฮ่า รัส ปี แย ||๔||๕|| กะบีร ญี กอรี || เกอา ยัป เกอา ตัป เกอา บรัต ปูญา || ยา แก
ริ แด เป๋ า แฮ ดูยา ||๑|| เร ยัน มัน มาโถ่ เซ็ว ลาอีแอ || จตุราอี นา จตุรภุจยฺ ปาอีแอ || รเฮา || ปั รฮัร โลภ อัร โลกาจาร
|| ปัรฮัร กาม กโรถ อหังการฺ ||๒|| กะรัม กะรัต บเถ่ อหัม่ เมว || เม็ล ปาทัร กี กัรฮี เซว ||๓|| กโฮ่ กะบีร ปะกัต กัร
ปายอา || โป่ เล ป๋ าย มิเล รฆุรายอา ||๔||๖|| กอรี กะบีร ญี || กรัภ วาส แม่ห์ กุล นฮี ยาตี || บรัมห์ บินดฺ เต ซัภ
อุตปาตี ||๑|| กโฮ่ เร ปันดิต บามัน กับ เก โฮเอ || บามัน แก้ห์ แก้ห์ ยนัม มัต โคเอ ||๑|| รเฮา || ยอ ตูนํ บราห์มณั
บรัมห์มณี ยายอา || ตอ อาน บาท กาเฮ นฮี อายอา ||๒|| ตุม กัต บราห์มณั ฮัม กัต ซูด || ฮัม กัต โล่ฮู ตุม กัต ดูตถฺ
||๓|| กโฮ่ กะบีร โย บรัมห์ บีจาแร || โซ บราห์มณั กะฮีอตั แฮ ฮมาแร ||๔||๗||
กอรี กะบีร ญี || อันถฺการ ซุค กะแบห์ นา โซอี แฮ || รายา รังกฺ โดอู เม็ล โรอี แฮ ||๑|| โย แป รัสนา ราม นา
แก้ห์โบ || อุปยัต บินซัต โรวัต แร่ ห์โบ ||๑|| รเฮา || ยัส เดคีแอ ตัรวัร กี ชายอา || ปราน เกย กโฮ่ กา กี มายอา ||๒||
ยัส ยันตี แม่ห์ ญีโอ สะมานา || มูเอ มรัม โก กา กัร ยานา ||๓|| หันซา ซัรวัร กาล สะรี ร || ราม ระส่ าเอ็น ปี โอ เร
กะบีร ||๔||๘|| กอรี กะบีร ญี || โยต กี ยาต ยาต กี โยตี || เต็ต ลาเก กันจูอา พัล โมตี ||๑|| กวัน โซ กัร๋ โย นิรภอ
กะฮีแอ || ป๋ อ ปัจยฺ ยาย อแป๋ โฮย รฮีแอ ||๑|| รเฮา || ตัท ตีรัท นฮี มัน ปะตีอาย || จาร อจารฺ รเฮ่ อุรฉาย ||๒|| ปาป
ปุน โดย เอก สะมาน || นิจยฺ กัร๋ ปารัส ตะโยห์ กุน อาน ||๓|| กะบีร นิรคุณ นาม นา โรส || เอ็ส ปั รจาย ปะรัจ รโฮ่
เอส ||๔||๙|| กอรี กะบีร ญี || โย ยัน ปัรมิต ปัรมัน ยานา || บาตัน ฮี แบกุนธฺ สะมานา ||๑|| นา ยานา แบกุนธฺ กฮ่า ฮี ||
ยาน ยาน ซัภ กแฮ่ ตะฮ่า ฮี ||๑|| รเฮา || แก้ฮนั กะห่าวัน แน่ห์ ปะตีอยั แฮ || ตอ มัน มาแน ยา เต ห่อแม ยอี แฮ ||๒||
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ยับ ลัก มัน แบกุนธฺ กี อาส || ตับ ลัก โฮย นฮี จรัน นิวาส ||๓|| กโฮ่ กะบีร เอ้ห์ กะฮีแอ กาเฮ || ซ่าถซังคัต แบกุนแธ
อ้าห์ ||๔||๑o|| กอรี กะบีร ญี || อุปแย นิปแย นิปัจยฺ สมาอี || แนแน่ห์ เดคัต เอ้ห์ ญัก ยาอี ||๑|| ลาจยฺ นา มโร่ ห์ กโฮ่
กัร๋ เมรา || อันตฺ กี บาร นฮี กัช เตรา ||๑|| รเฮา || อเน็ก ยตัน กัร กายอา ปาลี || มัรตี บาร อคัน ซังค์ ยาลี ||๒|| โจอา
จันดัน มัรดัน อังกา || โซ ตัน ยแล กาธ แก ซังกา ||๓|| กโฮ่ กะบีร สุ โนห์ เร กุนีอา || บินแซโก รู ป เดแค ซัภ ดุนีอา
||๔||๑๑|| กอรี กะบีร ญี || อวัร มูเอ เกอา โศก กรี แย || ตอ กีแย โย อาปั น ยีแย ||๑|| แม นา มโร มัรโบ ซันซารา ||
อับ โม่ห์ มิเลโอ แฮ ยีอาวันฮารา ||๑|| รเฮา || เออา เด้ฮี ปั รมัล แม่ห์กนั ดา || ตา ซุค บิสเร ปั รมานันดา ||๒|| กูอะทา
เอก ปันจฺ ปันฮารี || ทูที ลาจยฺ ปะแร มัต ห่ารี ||๓|| กโฮ่ กะบีร เอ็ก บุตถฺ บีจารี || นา โอ้ห์ กูอะทา นา ปั นฮารี
||๔||๑๒|| กอรี กะบีร ญี || อัสทาวัร ยังกัม กีท ปะตังกา || อเน็ก ยนัม กีเอ บโฮ่ รังกา ||๑||
แอเซ กัร๋ ฮัม บฮุต บซาเอ || ยับ ฮัม ราม กรัภ โฮย อาเอ ||๑|| รเฮา || โยกี ยตี ตะปี บรัมห์จารี || กับฮู รายา ฉะตรึ ปัต
กับฮู เปข่ารี ||๒|| ซากัต มแร่ ห์ ซันตฺ ซัภ ยีแวห์ || ราม ระส่ าเอ็น รัสนา ปี แว่ห์ ||๓|| กโฮ่ กะบีร ปรัภ กิรปา กีแย ||
ฮาร ปะเร อับ ปูรา ดีแย ||๔||๑๓|| กอรี กะบีร ญี กี นาล รลาย ลิเคอา แม่ห์ลา ๕ || แอโซ อะจรัจยฺ เดเคโอ กะบีร ||
ดัตถฺ แก โป่ แล บิโรแล นีร ||๑|| รเฮา || ฮรี อังกูรี กัดฮา จแร || เน็ต อุธ ห่าแซ ฮีแก มแร ||๑|| มาตา แป่ ซา อัมมุฮา
ยาย || กุด กุด จแร ระส่ าตัล ปาย ||๒|| กโฮ่ กะบีร ปั รกัท ไป๋ เคด || เลเล โก จูแฆ เน็ต เปด ||๓|| ราม รมัต มัต
ปัรกะที อาอี || กโฮ่ กะบีร คุร โซ่ฉี่ ปาอี ||๔||๑||๑๔|| กอรี กะบีร ญี ปันจฺปเด๒ || เย็ว ยัล โฉด บ้าฮัร เป่ ยโอ มีนา ||
ปูรับ ยนัม ฮอ ตัป กา ฮีนา ||๑|| อับ กโฮ่ ราม กวัน กัต โมรี || ตะยี เล บนารัส มัต ไป๋ โทรี ||๑|| รเฮา || สกัล ยนัม เศ็ว
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ปุรี กวายอา || มัรตี บาร มักฮัร อุธ อายอา ||๒|| บฮุต บะรัส ตัป กีอา กาซี || มรัน เป่ ยอา มักฮัร กี บาซี ||๓|| กาซี
มักฮัร ซัม บีจารี || โอชี ปะกัต แกเซ อุตรัส ปารี ||๔|| กโฮ่ คุร กัจยฺ เศ็ว ซัภ โก ยาแน || โมอา กะบีร รมัต ศิรี ราแม
||๕||๑๕|| กอรี กะบีร ญี || โจอา จันดัน มัรดัน อังกา || โซ ตัน ยแล กาธ แก ซังกา ||๑|| เอ็ส ตัน ตัน๋ กี กวัน บดาอี ||
ตะรัน ปแร อุรวาร นา ยาอี ||๑|| รเฮา || ราต เย โซแว่ห์ เด็น กแร่ ห์ กาม || เอ็ก คิน เล่ห์ นา ฮัร โก นาม ||๒|| หาท ตา
โดรฺ มุค คายโอ ตําโบรฺ || มัรตี บาร กัส บาเถ่โอ โจร ||๓|| คุรมัต รัส รัส ฮัร กุน กาแว || ราแม ราม รมัต ซุค ปาแว
||๔|| กิรปา กัร แก นาม ดริ ราอี || ฮัร ฮัร บาส สุ ก้ นั ถฺ บซาอี ||๕|| แก้ฮตั กะบีร เจต เร อันถ่า || สัต ราม จู่ธา ซัภ
ตัน่ ถ่า ||๖||๑๖|| กอรี กะบีร ญี ติปเด จารตุเก๒ || ยัม เต อุลทั เป๋ ย แฮ ราม || ดุค บินเซ ซุค กีโอ บิสราม || แบรี อุลทั
เป๋ ย แฮ มีตา || ซากัต อุลทั โซยัน เป๋ ย จีตา ||๑|| อับ โม่ห์ สรับ กุซลั กัร มาเนอา || ซานํตฺ ไป๋ ยับ โคบิด ยาเนอา ||๑||
รเฮา ||
ตัน แม่ห์ โห่ตี โกท อุปาถฺ || อุลทั ไป๋ ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาถ || อาป ปะชาแน อาแป อาป || โรค นา เบอาแป ตีนอ
ตาป ||๒|| อับ มัน อุลทั สนาตัน ฮูอา || ตับ ยาเนอา ยับ ยีวตั มูอา || กโฮ่ กะบีร ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาโว || อาป นา ดะโร
นา อวัร ดราโว ||๓||๑๗|| กอรี กะบีร ญี || เป็ นดฺ มูแอ ญีโอ เก้ห์ กัร๋ ยาตา || สบัด อตีต อนาฮัด ราตา || เย็น ราม
ยาเนอา ติแนห์ ปะชาเนอา || เย็ว กูนเํ ก ซากัร มัน มาเนอา ||๑|| แอซา กิอาน กะแท บันวารี || มัน เร ปวัน ดริ รึ
ซุคมัน นารี ||๑|| รเฮา || โซ คุร กแร่ ห์ เย บฮุร นา กัรนา || โซ ปั ด รโว่ห์ เย บฮุร นา เราว์นา || โซ คิอ๋าน ตะโรห์ เย
บฮุร นา ตัร่ นา || แอเซ มโร่ ห์ เย บฮุร นา มัรนา ||๒|| อุลที กังกา ยมุน มิลาโว || เบ็น ยัล ซังกัม มัน แม่ห์ หน่าโว ||
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โลจา ซัมซัร เอ้ห์ บิวฮารา || ตัต บีจาร เกอา อวัร บีจารา ||๓|| อัป เตจยฺ บาย ปริ ทมี อากาซา || แอซี แร่ ฮตั รโฮ่ ฮัร
ปาซา || กะแฮ กะบีร นิรันยัน ติอ่าโว || เต็ต กัร๋ เยา เย บฮุร นา อาโว ||๔||๑๘|| กอรี กะบีร ญี ติปเด๑๕ || กันจัน เซ็ว
ปาอีแอ นฮี โตลฺ || มัน เด ราม ลีอา แฮ โมลฺ ||๑|| อับ โม่ห์ ราม อัปนา กัร ยาเนอา || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย เมรา มัน มาเนอา
||๑|| รเฮา || บรัมห์แม กัท กัท อันตฺ นา ปายอา || ราม ปะกัต แบเธ กัร๋ อายอา ||๒|| กโฮ่ กะบีร จันจัล มัต เตอากี ||
เกวัล ราม ปะกัต นิจยฺ ป่ ากี ||๓||๑||๑๙|| กอรี กะบีร ญี || เย่ห์ มัรแน ซัภ ยกัต ตราเซอา || โซ มัรนา คุร สบัด
ประกาเซอา ||๑|| อับ แกเซ มโร มรัน มัน มาเนอา || มัร มัร ยาเต ยิน ราม นา ยาเนอา ||๑|| รเฮา || มัรโน มรัน กะแฮ
ซัภ โกอี || แซ่ห์เย มแร อมัร โฮย โซอี ||๒|| กโฮ่ กะบีร มัน เป่ ยอา อนันดา || เกยอา ปะรัม รเฮอา ปัรมานันดา
||๓||๒o|| กอรี กะบีร ญี || กัต นฮี ธอรฺ มูล กัต ลาโว || โคยัต ตัน แม่ห์ ธอรฺ นา ปาโว ||๑|| ลากี โฮย โซ ยาแน ปี ร ||
ราม ปะกัต อนีอาเล ตีร ||๑|| รเฮา || เอก ป๋ าย เดโค ซัภ นารี || เกอา ยาโน แซ่ห์ กอน เปอารี ||๒|| กโฮ่ กะบีร กา แก
มัสตัก ปาก || ซัภ ปัรฮัร ตา โก มิแล สุ หาก ||๓||๒๑||
กอรี กะบีร ญี || ยา แก ฮัร ซา ธากุร ป่ าอี || มุกตั อนันตฺ ปุการัณ ยาอี ||๑|| อับ กโฮ่ ราม ปะโหร่ ซา โตรา || ตับ กาฮู
กา กวัน นิโห่รา ||๑|| รเฮา || ตีน โลก ยา แก แฮ ป๋ ารฺ || โซ กาเฮ นา กแร ปรัตปาร ||๒|| กโฮ่ กะบีร เอ็ก บุตถฺ บีจารี ||
เกอา บัส โย บิค เด แม่ห์ตารี ||๓||๒๒|| กอรี กะบีร ญี || เบ็น สัต สตี โฮย แกเซ นารฺ || ปันดิต เดโคห์ ริ แด บีจาร
||๑|| ปรี ต บินา แกเซ บแถ่ สเน่ห์ || ยับ ลัก รัส ตับ ลัก นฮี เน่ห์ ||๑|| รเฮา || ซาฮัน สัต กแร ญีอ์ อัปแน || โซ ระมัยเอ
โก มิแล นา สุ ปแน ||๒|| ตัน มัน ตัน๋ กแร่ ห์ ซอป สะรี ร || โซอี สห่ากัน กะแฮ กะบีร ||๓||๒๓|| กอรี กะบีร ญี ||
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บิเคอา เบอาเปอา สกัล ซันซาร || บิเคอา แล ดูบี ปั รวาร ||๑|| เร นัร นาว จอร กัต โบรี || ฮัร เซ็ว โตรึ บิเคอา ซังค์
โยรี ||๑|| รเฮา || ซุรฺ นัร ดาเถ่ ลากี อาก || นิกทั นีร ปั ส ปี วัส นา จาก ||๒|| เจตัต เจตัต นิกเซโอ นีร || โซ ยัล นิรมัล
กะทัต กะบีร ||๓||๒๔|| กอรี กะบีร ญี || เย่ห์ กุล ปูต นา กิอาน บีจารี || บิถวา กัส นา ไป๋ แม่ห์ตารี ||๑|| เย่ห์ นัร ราม
ปะกัต แน่ห์ ซาถี่ || ยันมัต กัส นา มุโอ อัปราถี่ ||๑|| รเฮา || มุจ มุจ กรัภ เกย กีน บเจอา || บุดภุจยฺ รู ป ยีเว ญัก
มะเฉ่อา ||๒|| กโฮ่ กะบีร แยเซ ซุนดัร สะรู ป || นาม บินา แยเซ กุบจั ยฺ กุรูป ||๓||๒๕|| กอรี กะบีร ญี || โย ยัน เล่ห์
คซัม กา เนา || เต็น แก สัด บัลฮาแร เยา ||๑|| โซ นิรมัล นิรมัล ฮัร กุน กาแว || โซ ป่ าอี เมแร มัน ป่ าแว ||๑|| รเฮา ||
เย่ห์ กัท ราม รเฮอา ปั่รปูร || เต็น กี ปั ก ปั งกัจยฺ ฮัม ตู๋ร ||๒|| ยาต ยุล่าฮา มัต กา ตี๋รฺ || แซ่ฮจั ยฺ แซ่ฮจั ยฺ คุณ รแม กะบีร
||๓||๒๖|| กอรี กะบีร ญี || กะกัน ระสาล โจแอ เมรี ป่ าธี || ซันจฺ มฮ่า รัส ตัน เป่ ยอา กาธี ||๑|| ÍØÍÒ โก กะฮีแอ
แซ่ฮจั ยฺ มัตวารา || ปี วัต ราม รัส กิอาน บีจารา ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ กลาลัน โย เม็ล อาอี || อานันดฺ มาเต อันเด็น ยาอี
||๒|| จีนตั จีต นิรันยัน ลายอา || กโฮ่ กะบีร ตอ อันป๋ อ ปายอา ||๓||๒๗|| กอรี กะบีร ญี || มัน กา สุ เผา มแน่ห์
เบอาปี ||
มแน่ห์ มาร กวัน เซ็ถ ทาปี ||๑|| กวัน โซ มุน โซ มัน มาแร || มัน โก มาร กโฮ่ กิส ตาแร ||๑|| รเฮา || มัน อันตัร
โบแล ซัภ โกอี || มัน มาเร เบ็น ปะกัต นา โฮอี ||๒|| กโฮ่ กะบีร โย ยาแน เป๋ ว || มัน มะถู่ซูดนั ตริ ภวัณ เด็ว
||๓||๒๘|| กอรี กะบีร ญี || โอย โย ดีแซ่ห์ อัมบัร ตาเร || เก็น โอย จีเต จีตนั ฮาเร ||๑|| กโฮ่ เร ปั นดิต อัมบัร กา เซ็ว
ลากา || บูแฉ่ บูฉนั่ ฮาร สป่ ากา ||๑|| รเฮา || ซูรัจยฺ จันดฺ กแร่ ห์ อุยอี ารา || ซัภ แม่ห์ ปั สเรอา บรัมห์ ปซารา ||๒|| กโฮ่
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กะบีร ยาแนกา โซย || ฮิรแด ราม มุค ราแม โฮย ||๓||๒๙|| กอรี กะบีร ญี || เบด กี ปุตรี ซิ มรัต ป่ าอี || ซานํกลั เยวรี
แล แฮ อาอี ||๑|| อาปั น นะกัร อาป เต บาเถ่อา || โม่ห์ แก พาตถฺ กาล ซัร ซานํเถ่อา ||๑|| รเฮา || กะที นา กัทแท
ตูท แน่ห์ ยาอี || ซา ซาปัน โฮย ญัก โก คาอี ||๒|| ฮัม เดคัต เย็น ซัภ ญัก ลูเทอา || กโฮ่ กะบีร แม ราม แก้ห์ ชูเทอา
||๓||๓o|| กอรี กะบีร ญี || เดย์ โมฮาร ลกาม แปห์ราโว || สกัล ตา ยีน กะกัน ดอราโว ||๑|| อัปแน บีจาร อัสวารี กีแย
|| แซ่ฮจั ยฺ แก ปาวแร ปัก ตัร๋ ลีแย ||๑|| รเฮา || จัล เร แบกุนธฺ ตุแฉ่ ห์ เล ตาโร || หิ แจห์ ตา เปรม แก จาบุก มาโร ||๒||
แก้ฮตั กะบีร ปะเล อัสวารา || เบด กะเตบ เต รแฮ่ นิรารา ||๓||๓๑|| กอรี กะบีร ญี || เย่ห์ มุค ปานํโจ อัมฤต คาเอ ||
เต้ห์ มุค เดคัต ลูกทั ลาเอ ||๑|| เอ็ก ดุค ราม ราย กาโทห์ เมรา || อคัน ดะแฮ อัร กรัภ บเซรา ||๑|| รเฮา || กายอา บิกตู ี
บโฮ่ เบ็ถ ป่ าตี || โก ยาเร โก กัด เล มาที ||๒|| กโฮ่ กะบีร ฮัร จรัณ ดิคาโวห์ || ปาแช เต ยัม เก็ว นา ปะธาโวห์
||๓||๓๒|| กอรี กะบีร ญี || อาเป ปาวัก อาเป เปาว์นา || ยาแร คซัม ตา ราแค เกานา ||๑|| ราม ยปั ต ตัน ยัร กี นา
ยาย || ราม นาม จิต รเฮอา สมาย ||๑|| รเฮา || กา โก ยแร กาเฮ โฮย หาน || นัท วัท เคแล ซาเร็คปาน ||๒|| กโฮ่ กะบีร
อักคัร โดย ปาค || โฮยกา คซัม ตา เลย์กา ราค ||๓||๓๓|| กอรี กะบีร ญี ดุปเด๒ || นา แม โยก ติอ๋าน จิต ลายอา ||
เบ็น แบราก นา ชูทสั มายอา ||๑|| แกเซ ยีวนั โฮย ฮมารา ||
ยับ นา โฮย ราม นาม อถ่ารา ||๑|| รเฮา || กโฮ่ กะบีร โคโย อัสมาน || ราม สะมาน นา เดโค อาน ||๒||๓๔|| กอรี
กะบีร ญี || เย่ห์ ศิร รัจ รัจ บาถัต ปาก || โซ ศิร จุนจฺ สวาแรห์ กาก ||๑|| เอ็ส ตัน ตัน๋ โก เกอา กัรใบอา || ราม นาม
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กาเฮ นา ดริ รีห์อา ||๑|| รเฮา || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ มัน เมเร || เอ้ฮี ฮวาล โฮยเก เตเร ||๒||๓๕|| กอรี กุอาเรรี เก ปะเด
แปตีส ||
ราก กอรี กุอาเรรี อัสทฺปดี กะบีร ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ซุค มานํกตั ดุค อาแก อาแว || โซ ซุค ฮโมห์ นา มานํเกอา ป่ าแว ||๑|| บิเคอา
อัจโยห์ สุ รัต ซุค อาซา || แกเซ โฮอี แฮ รายา ราม นิวาซา ||๑|| รเฮา || เอ็ส ซุค เต เศ็ว บรัมห์ ดรานา || โซ ซุค ฮโมห์
สาจ กัร ยานา ||๒|| สันกาเด็ก นารัด มุน เซคา || เต็น ปี๋ ตัน แม่ห์ มัน นฮี เปคา ||๓|| เอ็ส มัน โก โกอี โคโยห์ ป่ าอี ||
ตัน ชูเท มัน กฮ่า สมาอี ||๔|| คุร ปัรซาดี แยเด็ว นามานํ || ปะกัต แก เปรม เอ็น ฮี แฮ ยานานํ ||๕|| เอ็ส มัน โก นฮี
อาวัน ยานา || ยิส กา ปะรัม เกยอา เต็น สาจ ปะชานา ||๖|| เอ็ส มัน โก รู ป นา เรเคอา กาอี || หุกเม โฮยอา หุกมั
บูจฉฺ สมาอี ||๗|| เอ็ส มัน กา โกอี ยาแน เป๋ ว || เอ้ห์ มัน ลีณ เป๋ ย ซุคเดว ||๘|| ญีโอ เอก อัร สกัล สะรี รา || เอ็ส มัน
โก เราว์ รเฮ่ กะบีรา ||๙||๑||๓๖|| กอรี กุอาเรรี || แอ้ห์เน็ส เอก นาม โย ยาเก || เกตัก เซ็ถ เป๋ ย เล็ว ลาเก ||๑|| รเฮา ||
ซ่าถัก เซ็ถ สกัล มุน ห่าเร || เอก นาม กะลัป ตัร ตาเร ||๑|| โย ฮัร ฮเร โซ โฮเอ นา อานา || แก้ห์ กะบีร ราม นาม
ปะชานา ||๒||๓๗|| กอรี ปี๋ โซรัธ ปี๋ || เร ญีอ์ นิลจั ยฺ ลาจยฺ โต้เฮ น่าฮี || ฮัร ตัจยฺ กัต กาฮู เก ยานํฮี ||๑|| รเฮา || ยา โก
ธากุร อูจา โฮอี || โซ ยัน ปัร กัร๋ ยาต นา โซ่ฮี ||๑|| โซ ซาฮิบ รเฮอา ปั่ รปูร || สดา ซังค์ น่าฮี ฮัร ดูรฺ ||๒|| เกาลา จรัน
สรัน แฮ ยา เก || กโฮ่ ยัน กา น่าฮี กัร๋ ตา เก ||๓|| ซัภ โกอู กะแฮ ยาส กี บาตา || โซ ซัมรัท นิจยฺ ปั ต แฮ ดาตา ||๔||
กะแฮ กะบีร ปูรัน ญัก โซอี || ยา เก ฮิรแด อวัรฺ นา โฮอี ||๕||๓๘||
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กอน โก ปูต ปิ ตา โก กา โก || กอน มแร โก เดย์ ซันตาโป ||๑|| ฮัร ธัก ญัก โก ธะกอรี ลาอี || ฮัร เก บิโอก แกเซ
ญีโอ เมรี มาอี ||๑|| รเฮา || กอน โก ปุรัค กอน กี นารี || เออา ตัต เล่โฮ สะรี ร บิจารี ||๒|| แก้ห์ กะบีร ธัก เซ็ว มัน
มาเนอา || กอี ธะกอรี ธัก แปห์จาเนอา ||๓||๓๙|| อับ โม โก เป๋ ย รายา ราม สฮาอี || ยนัม มรัน กัท ปะรัม กัต ปาอี
||๑|| รเฮา || ซาถู่ ซังคัต ดีโอ รลาย || ปันจฺ ดูต เต ลีโอ ฉะดาย || อัมฤต นาม ยัปโป ยัป รัสนา || อโมลฺ ดาส กัร ลีโน
อัปนา ||๑|| สัตคุร กีโน ปัรอุปการ || ก้าด ลีน ซากัร ซันซาร || จรัน กมัล เซ็ว ลากี ปรี ต || โคบินดฺ บแซ นิตา เน็ต
จีต ||๒|| มายอา ตะปัต บุเฉ่ อา อังเกอาร || มัน ซันโตค นาม อาถารฺ || ยัล ทัล ปูร รเฮ่ ปรัภ สุ อามี || ยัต เปโค ตัต
อันตัรยามี ||๓|| อัปนี ปะกัต อาป ฮี ดริ ราอี || ปูรับ ลิคตั มิเลอา เมเร ป่ าอี || ยิส กริ ปา กเร เต็ส ปูรัน *ซาจยฺ || กะบีร
โก สุ อามี กะรี บ นิวาจยฺ ||๔||๔o|| ยัล แฮ ซูตกั ทัล แฮ ซูตกั ซูตกั โอปัต โฮอี || ยันเม ซูตกั มูเอ พุน ซูตกั ซูตกั
ปะรัจยฺ บิโกอี ||๑|| กโฮ่ เร ปันดีอา กอน ปวีตา || แอซา กิอาน ยัปโปห์ เมเร มีตา ||๑|| รเฮา || แนโนห์ ซูตกั
แบโน่ห์ ซูตกั ซูตกั ซัรวนี โฮอี || อูธตั แบธัต ซูตกั ลาแก ซูตกั ปแร รโซอี ||๒|| พาซัน กี เบ็ถ ซัภ โกอู ยาแน ชูทนั
กี เอ็ก โกอี || แก้ห์ กะบีร ราม ริ แด บิจาแร ซูตกั ติแน นา โฮอี ||๓||๔๑|| กอรี || จักรา เอก นิเบโรห์ ราม || โย ตุม
อัปเน ยัน ซอ กาม ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มัน บัดดา เก ยา โซ มัน มาเนอา || ราม บัดดา แก ราแม่ห์ ยาเนอา ||๑|| บรัมห์มา
บัดดา เก ยาส อุปายอา || เบด บัดดา เก ยะฮานํ เต อายอา ||๒|| แก้ห์ กะบีร ฮอ เป่ ยอา อุดาส || ตีรัท บัดดา เก ฮัร
กา ดาส ||๓||๔๒|| ราก กอรี เจตี || เดคอ ป่ าอี กัยอาน กี อาอี อานํถี่ || ซัภแภ อุดานี ปะหรํา กี ทาที รแฮ่ นา มายอา
บานํถี่ ||๑|| รเฮา || ดุจิเต กี โดย ทูน กิรานี โม่ห์ บเลดา ทูทา || ติสนา ชาน ปะรี ตัร๋ อุปัร ดุระมัต ป่ านดา พูทา ||๑||
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อานํถี่ ปาเช โย ยัล บัรแค เต้ห์ เตรา ยัน ปี่ นานํ || แก้ห์ กะบีร มัน เป่ ยอา ประกาซา อุแด ป๋ าน ยับ จีนา ||๒||๔๓||
กอรี เจตี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ยัส สุ แน่ห์ นา ฮัร กุน กาแว่ห์ || บาตัน ฮี อัสมาน กิราแวห์ ||๑|| แอเซ โลกัน เซ็ว เกอา กะฮีแอ || โย ปรัภ กีเอ
ปะกัต เต บาฮัจยฺ เต็น เต สดา ดราเน รฮีแอ ||๑|| รเฮา || อาป นา เด้ห์ จุรู ปั๋ ร ปานี || เต้ห์ นินแดห์ เย่ห์ กังกา อานี
||๒|| แบธัต อุธตั กุเท็ลตา จาแลห์ || อาป เกย ออรัน ฮู ก่าแลห์ ||๓|| ชาด กุจรั จา อาน นา ยาแน่ห์ || บรัมห์มา ฮู โก
กะเฮโอ นา มาแน่ห์ ||๔|| อาป เกย ออรัน ฮู โคแวห์ || อาก ลกาย มันดัร แม โซแว่ห์ ||๕|| อะวรัน หัสตฺ อาป แฮ
กานํเน || เต็น โก เดค กะบีร ลยาเน ||๖||๑||๔๔||
ราก กอรี แบรากัณ๑ กะบีร ญี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยีวตั ปิ ตัร นา มาแน โกอู มูเอนํ สิ ร่าถ กราฮี || ปิ ตัร ปี๋ บัปเร กโฮ่ เก็ว ปาแวห์ กอูอา กูกรั คาฮี ||๑|| โม โก กุซลั
บตาโว่ห์ โกอี || กุซลั กุซลั กัรเต ญัก บินแซ กุซลั ปี๋ แกเซ โฮอี ||๑|| รเฮา || มาที เก กัร เดวี เดวา เต็ส อาแก ญีโอ
เด้ฮี || แอเซ ปิ ตัร ตุมาเร กะฮีแอห์ อาปัน กะเฮอา นา เล่ฮี ||๒|| ซัรยีโอ กาแท่ห์ นิรยีโอ ปูแญห์ อันตฺ กาล โก ป่ ารี ||
ราม นาม กี กัต นฮี ยานี แป๋ ดูเบ ซันซารี ||๓|| เดวี เดวา ปูแญห์ โดแล่ห์ ปารบรัมห์ นฮี ยานา || แก้ฮตั กะบีร อะกุล
นฮี เจเตอา บิเคอา เซ็ว ลัปทานา ||๔||๑||๔๕|| กอรี || ยีวตั มแร มแร พุน ยีแว แอเซ ซุน สมายอา || อันยัน ม่าเฮ
นิรันยัน รฮีแอ บฮุร นา เป่ าว์ยลั ปายอา ||๑|| เมเร ราม แอซา คีร บิโลอีแอ || คุรมัต มนูอา อัสเท็ร ราโค่ห์ เอ็น
เบ็ถ อัมฤต ปี โออีแอ ||๑|| รเฮา || คุร แก บาณ บะยัร กัล เชดี ปรักเทอา ปัด ปัรกาซา || สะกัต อเถรฺ เยวรี ปะหรํา จูกา
เน่ห์จลั เศ็ว กัร๋ บาซา ||๒|| เต็น เบ็น บาแณ ตะนัค จัดด่าอีแอ เอ้ห์ ญัก เบเถ่อา ป่ าอี ||
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แด้ห์ ดิส บูดี ปวัน จุหล่าแว โดรฺ รฮี เล็ว ลาอี ||๓|| อุนมัน มนูอา ซุน สะมานา ดุบิถา ดุระมัต ป่ ากี || กโฮ่ กะบีร
อันป๋ อ เอ็ก เดเคอา ราม นาม เล็ว ลากี ||๔||๒||๔๖|| กอรี แบรากัณ ติปเด๓ || อุลทัต ปวัน จักกรึ คัท เป่ เด สุ รัต ซุน
อันรากี || อาแว นา ยาย มแร นา ยีแว ตาส โคจยฺ แบรากี ||๑|| เมเร มัน มัน ฮี อุลทั สะมานา || คุร ปั รสาด อกัล ไป๋
เอาแร นาตัร ทา เบกานา ||๑|| รเฮา || นิ วแร ดูรฺ ดูรฺ พุน นิวแร เย็น แยซา กัร มาเนอา || อลอตี กา แยเซ เป่ ยอา บเรดา
เย็น ปี อา เต็น ยาเนอา ||๒|| เตรี นิรกุน กะทา กาย เซ็ว กะฮีแอ แอซา โกย บิเบกี || กโฮ่ กะบีร เย็น ดีอา ปะลีตา
เต็น แตซี จัล๋ เดคี ||๓||๓||๔๗|| กอรี || แต้ห์ ปาวัส ซิ่ นถฺ ตู่ป นฮี ฉฮีอา แต้ห์ อุตปั ต ปั รโล น่าฮี || ยีวนั มิรัต นา ดุค
ซุค เบอาแป ซุน สมาถ โดอู แต้ห์ น่าฮี ||๑|| แซ่ฮจั ยฺ กี อกัท กะทา แฮ นิรารี || ตุล นฮี จัดแด้ ยาย นา มุกาตี ฮัลกี ลแก
นา ป่ ารี ||๑|| รเฮา || อรัถ อุรัตถฺ โดอู แต้ห์ น่าฮี ราต ดินสั แต้ห์ น่าฮี || ยัล นฮี ปวัน ปาวัก พุน น่าฮี สัตคุร ตะฮ่า
สมาฮี ||๒|| อะกัม อะโกจัร รแฮ่ นิ รันตัร คุร กิรปา เต ลฮีแอ || กโฮ่ กะบีร บัล เยา คุร อัปเน สัตซังคัต เม็ล รฮีแอ
||๓||๔||๔๘|| กอรี ๒ || ปาป ปุน โดย แบลฺ บิซ่าเฮ ปวัน ปูยี ปั รกาเซโอ || ตริ สนา กูณ ปะรี กัท ปี่ ตัร เอ็น เบ็ถ ทานํด
บิซาเฮโอ ||๑|| แอซา นาเอ็ก ราม ฮมารา || สกัล ซันซาร กีโอ บันยารา ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ โดย เป๋ ย ยะกาตี
มัน ตรังค์ บัทวารา || ปันจฺ ตัต เม็ล ดาน นิเบแร่ ห์ ทานํดา อุตเรโอ ปารา ||๒|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ อับ
แอซี บัน อาอี || ก่าที จัดดัต แบลฺ เอ็ก ทากา จะโล โกน ฉิ ทกาอี ||๓||๕||๔๙|| กอรี ๓ ปันจฺปดา || เปวักแร เด็น จาร
แฮ ซอห์ระแร ยาณา || อันถ่า โลก นา ยาใณ มูรัค เออาณา ||๑|| กโฮ่ ดะดีอา บาแถ่ ตัน๋ ครี || ปาฮู กัร๋ อาเอ มุกลาอู
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อาเอ ||๑|| รเฮา || โอ้ห์ เย ดิแซ คู่ห์รี กอน ลาจยฺ วฮารี || ลาจยฺ กะรี เซ็ว ตูท ปรี อุธ จลี ปั นฮารี ||๒|| ซาฮิบ โฮย
ดัยอาล กริ ปา กเร อัปนา การัจ สวาเร ||
ตา โซห่ากัณ ยาณี แอ คุร สบัด บีจาเร ||๓|| กิรัต กี บานํถี่ ซัภ พิแร เดโคห์ บีจารี || เอส โน เกอา อาคีแอ เกอา กเร
วิจารี ||๔|| ไป๋ นิราซี อุธ จลี จิต บันถฺ นา ตี่รา || ฮัร กี จัรณี ลาก รโฮ่ ปั จยฺ สรัณ กะบีรา ||๕||๖||๕o|| กอรี ๒ || โยกี
กแฮ่ โยก ปั๋ล มีธา อวัรฺ นา ดูยา ป่ าอี || รุ นเด็ต มุนดิต เอแก สับดี เออ์ กแฮ่ เซ็ถ ปาอี ||๑|| ฮัร เบ็น ปะรัม ปุหล่าเน
อันถ่า || ยา แป้ ห์ เยา อาป ฉุทกาวัน เต บาเถ่ บโฮ่ พันถ่า ||๑|| รเฮา || แยห์ เต อุปยี ตะฮี สมานี เอ้ห์ เบ็ถ บิสรี ตับ ฮี ||
ปันดิต คุณี ซูร ฮัม ดาเต เอ้ห์ กแฮ่ บัด ฮัม ฮี ||๒|| ยิแซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ เบ็น บูเฉ่ เก็ว รฮีแอ || สัตคุร มิแล
อันเถ่รา จูแก เอ็น เบ็ถ มาณัก ลฮีแอ ||๓|| ตัจยฺ บาเว ด้าห์เน บิการา ฮัร ปัด ดริ รึ กัร รฮีแอ || กโฮ่ กะบีร กูนแํ ก กุร
คายอา ปูเช เต เกอา กะฮีแอ ||๔||๗||๕๑||
ราก กอรี ปูรบี๑ กะบีร ญี || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แยห์ กัช อะฮา ตะฮ่า กิช น่าฮี ปั นจฺ ตัต แต้ห์ น่าฮี || อิรา ปิ งกุลา ซุคมัน บันเด เอ เอากัน กัต ยาฮี ||๑|| ตากา ตูทา
กะกัน บินสั เกยอา เตรา โบลัต กฮ่า สมาอี || เอ้ห์ ซันซา โม โก อันเด็น เบอาแป โม โก โก นา กะแฮ ซัมหย่าอี ||๑||
รเฮา || แยห์ บัรภันดฺ เป็ นดฺ แต้ห์ น่าฮี รจันฮาร แต้ห์ น่าฮี || โยรันห่าโร สดา อตีตา เอ้ห์ กะฮีแอ กิส ม่าฮี ||๒|| โยรี
ยุแร นา โตรี ตูแท ยับ ลัก โฮย บินาซี || กา โก ธากุร กา โก เซวัก โก กาฮู แก ยาซี ||๓|| กโฮ่ กะบีร เล็ว ลาก รฮี แฮ
ยะฮา บะเซ เด็น ราตี || ÍØÍÒ กา มรัม โอ้ฮี ปัร ยาแน โอ้ห์ ตอ สดา อบินาซี ||๔||๑||๕๒|| กอรี || สุ รัต ซิมรัต โดย
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กันนี มุนดา ปัรมิต บ้าฮัร คินทา || ซุน กุพา แม่ห์ อาซัณ แบซัณ กะลัป บิบรั ยิต ปั นทา ||๑|| เมเร รายัน แม แบรากี
โยกี || มรัต นา โศก บิโอกี ||๑|| รเฮา || คันดฺ บแรห์มนั ดฺ แม่ห์ ซิ งงี เมรา บทูอา ซัภ ญัก ปั สมาถ่ารี || ตารี ลากี
ตริ ปัล ปัลทีแอ ชูแท โฮย ปซารี ||๒|| มัน ปวัน โดย ตูนบํ า กรี แฮ ยุก ยุก ซารัด ซายี ||
เท็ร ไป๋ ตันตี ตูทสั น่าฮี อันฮัด กิงคุรี บายี ||๓|| ซุน มัน มกัน เป๋ ย แฮ ปูเร มายอา โดลฺ นา ลากี || กโฮ่ กะบีร ตา โก
ปุนรัป ยนัม นฮี เคลฺ เกยโอ แบรากี ||๔||๒||๕๓|| กอรี || กัจยฺ เนาว์ กัจยฺ ดัส กัจยฺ อิกีส ปุรีอา เอก ตะนาอี || ซาธฺ ซูต
เนาว์ คันดฺ บหัตตัร ปาท ลโก อถิกาอี ||๑|| กอี บุนาวัน ม่าโฮ || กัร๋ โชเดแอ ยาย ยุล่าโฮ ||๑|| รเฮา || กะยี นา มินีแอ
โตลฺ นา ตุลีแอ ปาจัน เซรฺ อฺ ด่าอี || ยอ กัร ปาจัน เบก นา ปาแว จะกัร กเร กัร๋ ฮาอี ||๒|| เด็น กี แบธ คซัม กี บัรกัส
เอ้ห์ เบลา กัต อาอี || ชูเท กูนเํ ด ปี่ แก ปุรีอา จเลโอ ยุล่าโฮ รี ซาอี ||๓|| โชชี นลี ตันตฺ นฮี นิกแซ นะตัร รฮี อุรฉ่าอี
|| โฉด ปซารฺ อีฮา รโฮ่ บัปรี กโฮ่ กะบีร ซัมหย่าอี ||๔||๓||๕๔|| กอรี || เอก โยต เอกา มิลี กิมบา โฮย มโฮย || เย็ต
กัท นาม นา อูปแย พูท มแร ยัน โซย ||๑|| ซาวัล ซุนดัร รามัยอา || เมรา มัน ลากา โต้เฮ ||๑|| รเฮา || ซ่าถ มิแล เซ็ถ
ปาอีแอ เก เอ้ห์ โยก เก โปคค์ || โดห์ เม็ล การัจ อูปแย ราม นาม ซันโญก ||๒|| โลก ยาแน เอ้ห์ กีต แฮ เอ้ห์ ตอ
บรัมห์ บีจาร || เย็ว กาซี อุปเดส โฮย มานัส มัรตี บาร ||๓|| โกอี กาแว โก สุ แณ ฮัร นามา จิต ลาย || กโฮ่ กะบีร
ซันซา นฮี อันตฺ ปะรัม กัต ปาย ||๔||๑||๔||๕๕|| กอรี || เยเต ยตัน กะรัต เต ดูเบ เป๋ าว์ ซากัร นฮี ตาเรโอ เร || กะรัม
ตะรัม กัรเต บโฮ่ ซันยัม อหัม่ บุธ มัน ยาเรโอ เร ||๑|| ซาส กราส โก ดาโต ธากุร โซ เก็ว มโน่ห์ บิซาเรโอ เร || ฮีรา
ลาล อโมลฺ ยนัม แฮ กอดี บัดแล ห่าเรโอ เร ||๑|| รเฮา || ตริ สนา ตริ คา ปูค ปะหรํา ลากี ฮิรแด น่าเฮ บีจาเรโอ เร ||
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อุนมัต มาน หิเรโอ มัน ม่าฮี คุร กา สบัด นา ต่าเรโอ เร ||๒|| สุ อาด ลุภตั อินดรี รัส ปเรเรโอ มัด รัส เลต บิกาเรโอ เร
|| กะรัม ปาก ซันตัน ซังกาเน กาซทฺ โล่ห์ อุถ่าเรโอ เร ||๓|| ต่าวัต โยน ยนัม ปะหรํา ทาเก อับ ดุค กัร ฮัม ห่าเรโอ เร
|| แก้ห์ กะบีร คุร มิลตั มฮ่า รัส เปรม ปะกัต นิสตาเรโอ เร ||๔||๑||๕||๕๖|| กอรี || กาลบูต กี หัสตฺ นี มัน บอรา เร
จลัต รเจโอ ญักดีส || กาม สุ อาย กัจยฺ บัส ปะเร มัน บอรา เร อังกัส สเฮโอ ศีสฺ ||๑||
บิแค บาจ ฮัร ราจ สมัจฉฺ มัน บอรา เร || นิรแภ โฮย นา ฮัร ปะเย มัน บอรา เร กเฮโอ นา ราม ยะฮาจยฺ ||๑|| รเฮา ||
มัรกัท มุสที อนาจยฺ กี มัน บอรา เร ลีนี หาท ปซารฺ || ชูทนั โก แซ่ห์ซา ปะเรอา มัน บอรา เร นาเจโอ กัร๋ กัร๋ บาร
||๒|| เย็ว นัลนี ซูอท์ า กเฮโอ มัน บอรา เร มายอา เอ้ห์ บิวฮาร || แยซา รังค์ กะซุ่มภฺ กา มัน บอรา เร เต็ว ปั สเรโอ
ปาซารฺ ||๓|| นาวัน โก ตีรัท กะเน มัน บอรา เร ปูญนั โก บโฮ่ เดว || กโฮ่ กะบีร ชูทนั นฮี มัน บอรา เร ชูทนั ฮัร กี
เซว ||๔||๑||๖||๕๗|| กอรี || อคัน นา ดะแฮ ปวัน นฮี มักแน ตัสกัร เนรฺ นา อาแว || ราม นาม ตัน๋ กัร ซันโจนี โซ
ตัน๋ กัต ฮี นา ยาแว ||๑|| ฮัมรา ตัน๋ มาโถ่ โคบินดฺ ตัร่ ณี ถรั เอ้แฮ ซาร ตัน๋ กะฮีแอ || โย ซุค ปรัภ โคบินดฺ กี เซวา โซ
ซุค ราจยฺ นา ลฮีแอ ||๑|| รเฮา || เอ็ส ตัน๋ การัณ เศ็ว สันกาเด็ก โคยัต เป๋ ย อุดาซี || มัน มุกนั ดฺ เย่ห์บา นาราเอ็น ปแร
นา ยัม กี พาซี ||๒|| นิจยฺ ตัน๋ กิอาน ปะกัต คุร ดีนี ตาส สุ มตั มัน ลากา || ยลัต อั้มภฺ ภํ้าภฺ มัน ต่าวัต ปะรัม บันถัน่ ป๋ อ
ป่ ากา ||๓|| กะแฮ กะบีร มดัน เก มาเต ฮิรแด เดค บีจารี || ตุม กัร๋ ลาค โกท อัสวฺ หัสตี ฮัม กัร๋ เอก มุรารี
||๔||๑||๗||๕๘|| กอรี || เย็ว กัป เก กัร มุสท จันนัน กี ลุบตั ถฺ นา เตอาก ดัยโอ || โย โย กะรัม กีเอ ลาลัจ เซ็ว เต เพ็ร
กแร่ ห์ ปะเรโอ ||๑|| ปะกัต เบ็น บิรเท ยนัม เกยโอ || ซ่าถซังคัต ปั กหวาน ปะยัน เบ็น กฮี นา สัจ รเฮโอ ||๑|| รเฮา ||
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เย็ว อุเดอาน กุซมั ปัรพุลิต กิแนห์ นา *กะเหรา เลยโอ || แตเซ ประมัต อเนก โยน แม่ห์ เพ็ร เพ็ร กาล เฮยโอ ||๒||
เออา ตัน๋ โยบัน อัร สุ ต ดารา เปคัน โก โย ดัยโอ || เต็น ฮี ม่าเฮ อทัก โย อุรเฉ่ อินดรี ปเรรฺ เลยโอ ||๓|| ออตถฺ อนัล
ตัน เต็น โก มันดัร จะโฮ่ ดิส ธาท ธัยโอ || แก้ห์ กะบีร แป๋ ซากัร ตรัน โก แม สัตคุร โอท เลยโอ ||๔||๑||๘||๕๙||
กอรี ๘ || ปานี แมลา มาที โกรี || เอ็ส มาที กี ปุตรี โยรี ||๑|| แม น่าฮี กัช อ้าห์ นา โมรา || ตัน ตัน๋ ซัภ รัส โคบินดฺ
โตรา ||๑|| รเฮา || เอ็ส มาที แม่ห์ ปวัน สมายอา ||
จู่ธา ปัรปันจฺ โยรฺ จลายอา ||๒|| กินฮู ลาค ปานํจฺ กี โยรี || อันตฺ กี บาร กักรี อา โพรี ||๓|| แก้ห์ กะบีร เอ็ก นีว อุซารี
|| คิน แม่ห์ บินสั ยาย อหังการี ||๔||๑||๙||๖o|| กอรี || ราม ยัปโป ญีอ์ แอเซ แอเซ || ตะหรู่ แปรลาด ยัปเปโอ ฮัร
แยเซ ||๑|| ดีน ดัยอาล ปะโหร่ เซ เตเร || ซัภ ปัรวาร จรายอา เบเร ||๑|| รเฮา || ยา เต็ส ป่ าแว ตา หุกมั มนาแว || เอ็ส
เบเร โก ปารฺ ลฆาแว ||๒|| คุร ปั รสาด แอซี บุตถฺ สมานี || จูก กอี เพ็ร อาวัน ยานี ||๓|| กโฮ่ กะบีร ปั จยฺ ซาเร็ คปานี
|| อุรวาร ปารฺ ซัภ เอโก ดานี ||๔||๒||๑o||๖๑|| กอรี ๙ || โยน ชาด โย ญัก แม่ห์ อายโอ || ลากัต ปวัน คซัม บิสรายโอ
||๑|| ญีอะรา ฮัร เก กุนา เกา ||๑|| รเฮา || กรัภ โยน แม่ห์ อุรัตถฺ ตัป กัรตา || ตอ ยะธัร อคัน แม่ห์ แร่ ห์ตา ||๒|| ลัค
จอราซีห์ โยน ปะหรํา อายโอ || อับ เก ฉุทเก ธอรฺ นา ธายโอ ||๓|| กโฮ่ กะบีร ปัจยฺ ซาเร็ คปานี || อาวัต ดีแซ ยาต
นา ยานี ||๔||๑||๑๑||๖๒|| กอรี ปูรบี || สุ รัก บาส นา บาชีแอ ดรี แอ นา นรัก นิวาส || โห่นา แฮ โซ โฮอี แฮ มแน่ห์
นา กีแย อาส ||๑|| รมัยอา กุน กาอีแอ || ยา เต ปาอีแอ ปะรัม นิถาน ||๑|| รเฮา || เกอา ยัป เกอา ตัป ซันยฺโม เกอา
บะรัต เกอา อิสนาน || ยับ ลัก ยุกตั นา ยานีแอ เป๋ า ปะกัต ปั กหวาน ||๒|| ซัมแป เดค นา ฮัรคีแอ บิปัต เดค นา โรย ||
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เย็ว ซัมแป เต็ว บิปัต แฮ เบ็ถ เน รเจอา โซ โฮย ||๓|| แก้ห์ กะบีร อับ ยาเนอา ซันตัน ริ แด มะฉาร || เซวัก โซ เซวา
ปะเล เย่ห์ กัท บแซ มุราร ||๔||๑||๑๒||๖๓|| กอรี || เร มัน เตโร โกย นฮี คินจฺ เลย์ เย็น ป๋ ารฺ || บิรัค บเซโร ปังคฺ โก
แตโซ เอ้ห์ ซันซาร ||๑|| ราม รัส ปี อา เร || เย่ห์ รัส บิซรั เกย รัส ออร ||๑|| รเฮา || ออร โมย เกอา โรอีแอ โย อาปา
เท็ร นา รฮาย || โย อุปแย โซ บินสั แฮ ดุค กัร โรแว บลาย ||๒|| แยห์ กี อุปยี แต้ห์ รัจจี ปี วัต มัรดัน ลาก || แก้ห์
กะบีร จิต เจเตอา ราม ซิมมัร แบราก ||๓||๒||๑๓||๖๔|| ราก กอรี || ปันทฺ นิฮาแร กามนี โลจัน ปะรี เล อุซาซา ||
อุร นา ปี่ แย ปัก นา คิแซ ฮัร ดัรซัน กี อาซา ||๑|| อุโดห์ นา กากา กาเร || เบก มิลีแย อัปเน ราม เปอาเร ||๑|| รเฮา ||
แก้ห์ กะบีร ยีวนั ปั ด การัน ฮัร กี ปะกัต กรี แย || เอก อาถารฺ นาม นาราเอ็น รัสนา ราม รวีแย ||๒||๑||๑๔||๖๕|| ราก
กอรี ๑๑ || อาส ปาส กัน๋ ตุรฺซี กา บิรวา มาจฉฺ บนา รัส กาอูนํ เร || ÍØÍÒ กา สะรู ป เดค โม่ฮี กุอารัน โม โก โฉด
นา เอา นา ยาฮู เร ||๑|| โต้เฮ จรัน มัน ลาโก ซาเร็งถัร || โซ มิแล โย บัดป่ าโก ||๑|| รเฮา || บินดราบัน มัน หะรัน
มโนฮัร กริ ษนั จราวัต กาอู เร || ยา กา ธากุร ตุฮี ซาเร็ งถัร โม่ห์ กะบีรา นาอู เร ||๒||๒||๑๕||๖๖|| กอรี ปูรบี ๑๒ ||
บิปัล บัสตรึ เกเต แฮ แป้ ห์เร เกอา บัน มะเถ่ บาซา || กฮ่า เป่ ยอา นัร เดวา โต่เค เกอา ยัล โบเรโอ กิอาตา ||๑|| ญีอะเร
ยาเฮกา แม ยานานํ || อบิกตั สมัจฉฺ อิอานา || ยัต ยัต เดโค บฮุร นา เปโค ซังค์ มายอา ลัปทานา ||๑|| รเฮา || กิอานี
ติอ่านี บโฮ่ อุปเดซี เอ้ห์ ญัก สักโล ตัน่ ถ่า || แก้ห์ กะบีร เอ็ก ราม นาม เบ็น เออา ญัก มายอา อันถ่า ||๒||๑||๑๖||๖๗||
กอรี ๑๒ || มัน เร ชาโดห์ ปะรัม ประกัท โฮย นาโจ้ห์ เออา มายอา เก ดานํเด || ซูร เก ซันมุค รัน เต ดัรแป สตี เก
ซานํแจ ป่ านเด ||๑|| ดักมัก ชาด เร มัน บอรา || อับ ตอ ยเร มเร เซ็ถ ปาอีแอ ลีโน หาท ซันถ่อรา ||๑|| รเฮา || กาม
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กโรถ มายอา เก ลีเน เออา เบ็ถ ยกัต บิกตู า || แก้ห์ กะบีร รายา ราม นา โชโด สกัล อูจ เต อูจา ||๒||๒||๑๗||๖๘|| กอรี
๑๓ || พุรมาน เตรา สิ แร อูปัร เพ็ร นา กะรัต บีจาร || ตุฮี ดรี อา ตุฮี กรี อา ตุแฉ่ เต นิสตาร ||๑|| บันเด บันดฺ กี อิกตีอาร
|| ซาฮิบ โรส ตะโร เก เปอาร ||๑|| รเฮา || นาม เตรา อาถารฺ เมรา เย็ว พูล ยอี แฮ นารฺ || แก้ห์ กะบีร กุลาม กัร๋ กา
ยีอาย ป่ าแว มาร ||๒||๑๘||๖๙|| กอรี ๕ || ลัค จอราซี ห์ ญีอ์ โยน แม่ห์ ประมัต นันดฺ บโฮ่ ทาโก เร || ปะกัต เหต
อวตาร ลีโอ แฮ ปาก บัดโด บัปรา โก เร ||๑|| ตุมห์ โย แก้ฮตั ฮอ นันดฺ โก นันดัน นันดฺ โซ นันดัน กา โก เร || ตะรัน
อกาซฺ ดะโซ ดิส น่าฮี ตับ เอ้ห์ นันดฺ กฮ่า โท เร || ||๑|| รเฮา ||
ซังกัท นฮี ปแร โยน นฮี อาแว นาม นิรันยัน ยา โก เร || กะบีร โก สุ อามี แอโซ ธากุร ยา แก มาอี นา บาโป เร
||๒||๑๙||๗o|| กอรี || นินโด นินโด โม โก โลก นินโด || นินดา ยัน โก ครี เปอารี || นินดา บาป นิ นดา แม่ห์ตารี ||๑||
รเฮา || นินดา โฮย ตา แบกุนธฺ ยาอีแอ || นาม ปะดารัท มแน่ห์ บซาอีแอ || ริ แด ซุถ โย นินดา โฮย || ฮัมเร กัปเร
นินดัก โต๋ ย ||๑|| นินดา กแร โซ ฮัมรา มีต || นินดัก ม่าเฮ ฮมารา จีต || นินดัก โซ โย นินดา โห่ แร || ฮัมรา ยีวนั
นินดัก โลแร ||๒|| นินดา ฮัมรี เปรม เปอาร || นินดา ฮัมรา กแร อุถาร || ยัน กะบีร โก นินดา ซาร || นินดัก ดูบา ฮัม
อุตเร ปารฺ ||๓||๒o||๗๑|| รายา ราม ตูนํ แอซา นิรภอ ตรัน ตารัน ราม รายอา ||๑|| รเฮา || ยับ ฮัม โห่เต ตับ ตุม
น่าฮี อับ ตุม โฮ ฮัม น่าฮี || อับ ฮัม ตุม เอก เป๋ ย แฮ เอแก เดคัต มัน ปะตีอา้ ฮี ||๑|| ยับ บุตถฺ โห่ตี ตับ บัล แกซา อับ
บุตถฺ บัล นา คทาอี || แก้ห์ กะบีร บุตถฺ ฮัร ลอี เมรี บุตถฺ บัดลี เซ็ถ ปาอี ||๒||๒๑||๗๒|| กอรี || คัท เนม กัร โกธรี
บานํถี่ บัสตฺ อนูป บีจ ปาอี || กุนยี กุลพั ปราน กัร ราเค กัรเต บาร นา ลาอี ||๑|| อับ มัน ยากัต รโฮ่ เร ป่ าอี || กาพัล
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โฮย แก ยนัม กวายโอ โจร มุแซ กัร๋ ยาอี ||๑|| รเฮา || ปั นจฺ แป้ ห์รูอา ดัร แม่ห์ แร่ ห์เต เต็น กา นฮี ปะตีอารา || เจต
สุ เจต จิต โฮย รโฮ่ ตอ แล ปัรกาซ อุยารา ||๒|| นอ กัร๋ เดค โย กามัน ปู่ ลี บัสตฺ อนูป นา ปาอี || แก้ฮตั กะบีร นแว กัร๋
มูเซ ดัสแวนํ ตัต สมาอี ||๓||๒๒||๗๓|| กอรี || มาอี โม่ห์ อวัรฺ นา ยาเนโอ อานานานํ || เศ็ว สันกาด ยาส กุน กาแว่ห์
ตาส บะแซ่ห์ โมเร ปรานานานํ || รเฮา || ฮิรเด ประกาซ กิอาน คุร กัมมิต กะกัน มันดัล แม่ห์ ติอ๋านานา || บิแค โรค
แป๋ บันถัน่ ป่ าเก มัน นิจยฺ กัร๋ ซุค ยานานา ||๑|| เอก สุ มตั รัต ยาน มาน ปรัภ ดูซรั มแน่ห์ นา อานานา || จันดัน บาส
เป๋ ย มัน บาซัน เตอาก กะเทโอ อภิมานานา ||๒|| โย ยัน กาย ติอ๋าย ยัส ธากุร ตาส ประภู แฮ ทานานานํ || เต้ห์ บัด
ปาก บะเซโอ มัน ยา แก กะรัม ประธาน มทานานา ||๓|| กาท สะกัต เศ็ว แซ่ฮจั ยฺ ประกาเซโอ เอแก เอก สะมานานา
||
แก้ห์ กะบีร คุร เปท มฮ่า ซุค ประมัต รเฮ่ มัน มานานานํ ||๔||๒๓||๗๔||
ราก กอรี ปูรบี บาวัน อัครี กะบีร ญีโอ กี เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
บาวัน อชัร โลก ตแร ซัภ กัช เอ็น ฮี ม่าเฮ || เอ อักคัร เค็ร ยาเฮเก โอย อักคัร เอ็น แม่ห์ น่าเฮ ||๑|| ยะฮา โบลฺ แต้ห์
อชัร อาวา || แยห์ อโบลฺ แต้ห์ มัน นา รฮาวา || โบลฺ อโบลฺ มัตถฺ แฮ โซอี || ยัส โอ้ห์ แฮ ตัส ลแค นา โกอี ||๒||
อัลล่าห์ ลโฮ ตอ เกอา กโฮ่ กโฮ่ ตา โก อุปการ || บทัก บีจยฺ แม่ห์ เราว์ รเฮโอ ยา โก ตีน โลก บิสทาร ||๓|| อัลล่าห์
ลฮันตา เปด แช กัช กัช ปายโอ เปด || อุลทั เปด มัน เบเถ่โอ ปายโอ อปั๋ งค์ อเชด ||๔|| ตุรัก ตรี กตั ยานีแอ ฮินดู เบด
ปุราน || มัน ซัมหย่าวัน การฺ เน กะชูอกั ปรี แอ กิอาน ||๕|| โออังการ อาด แม ยานา || เล็ค อัร เมแท ต้าเฮ นา มานา ||
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โออังการ ลแค โย โกอี || โซอี ลัค เมทณา นา โฮอี ||๖|| กะกา กิรัณ กมัล แม่ห์ ปาวา || ซัส บิกาซ ซัมปั ท นฮี อาวา
|| อัร เย ตะฮ่า กุซมั รัส ปาวา || อะแก้ห์ กฮ่า แก้ห์ กา ซัมหย่าวา ||๗|| คะคา เอ้แฮ โคร มัน อาวา || โคเร ชาด นา
แด้ห์ ดิส ต่าวา || คัสแมห์ ยาณ คิมา กัร รแฮ่ || ตอ โฮย นิ เคโอ อแค ปั ด ลแฮ่ ||๘|| กะกา คุร เก บจัน ปะชานา || ดูยี
บาต นา ตะรี อ์ กานา || รแฮ่ บิฮงั กัม กะแตห์ นา ยาอี || อะแก้ห์ กะแฮ แก้ห์ กะกัน รฮาอี ||๙|| กะฆา กัท กัท นิมแซ
โซอี || กัท พูเท กัท กะแบห์ นา โฮอี || ตา กัท ม่าเฮ ก่าท โย ปาวา || โซ กัท ชาด เอาฆัท กัต ต่าวา ||๑o|| งังงา
นิกแร่ ห์ สเน่ห์ กัร นิรวาโร ซันเด้ห์ || น่าฮี เดค นา ป่ ายีแอ ปะรัม เซอานัป เอ้ห์ ||๑๑|| จะจา รเจ็ต จิตรึ แฮ ป่ ารี ||
ตัจยฺ จิแตร เจโตห์ จิตการี || จิตรึ บจิตรึ เอ้แฮ เอาเฉ่ รา || ตัจยฺ จิแตร จิต ราค จิเตรา ||๑๒|| ฉะชา เอ้แฮ ฉะตรึ ปัต
ปาซา || ฉัก เก นา รโฮ่ ชาด เก นา อาซา || เร มัน แม ตอ ชิน ชิน ซัมหย่าวา || ต้าเฮ ชาด กัต อาป บะถ่าวา ||๑๓||
ยะยา โย ตัน ยีวตั ยราแว || โยบัน ยาร ยุกตั โซ ปาแว || อัส ยัร ปั ร ยัร ยัร ยับ รแฮ่ || ตับ ยาย โยต อุยาโร ลแฮ่ ||๑๔||
จะยา *อุรัจฉฺ สุ รัจฉฺ นฮี ยานา || รเฮโอ จะยัก น่าฮี ปั รวานา || กัต จักคฺ จักคฺ ออรัน ซัมหย่าวา || จะกัร กีเอ จักค์โร ฮี
ปาวา ||๑๕|| ญันญา นิกทั โย กัท รเฮโอ ดูรฺ กฮ่า ตัจยฺ ยาย || ยา การัณ ญัก ดู่เดโอ เนโร ปายโอ ต้าเฮ ||๑๖|| ทะทา
บิกทั ก่าท กัท ม่าฮี || โคลฺ กะปาท แม่ฮลั เก นา ยาฮี || เดค อะทัล ทัล กะแตห์ นา ยาวา || รแฮ่ ลปั ท กัท ปั รโจ ปาวา
||๑๗|| ธัทธา เอ้แฮ ดูรฺ ธัก นีรา || นีธฺ นีธฺ มัน กีอา ตี่รา || เย็น ธัก ธักเกอา สกัล ญัก คาวา || โซ ธัก ธักเกอา ธอรฺ มัน
อาวา ||๑๘|| ดัดดา ดัร อุปเย ดัร ยาอี || ตา ดัร แม่ห์ ดัร รเฮอา สมาอี || โย ดัร ดะแร ตา เพ็ร ดัร ลาแก || นิดรั ฮูอา
ดัร อุร โฮย ป่ าแก ||๑๙|| ดัดดา เด็ก ดู่แด้ห์ กัต อานา || ดู่ดตั ฮี แด่ห์ เกย ปรานา || จัร สุ เมร ดูด ยับ อาวา || เย่ห์ กัร
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กะเรโอ โซ กัร แม่ห์ ปาวา ||๒o|| ณาณา รัณ รู โต นัร เน่ฮี กแร || นา นิแว นา พุน ซันจฺแร || ตัน๋ ยนัม ต้าฮี โก
กะแณ || มาแร เอแก้ห์ ตัจยฺ ยาย กะแณ ||๒๑|| ตะตา อตัร ตเรโอ แน่ห์ ยาอี || ตัน ตริ ภวัณ แม่ห์ รเฮโอ สมาอี || โย
ตริ ภวัณ ตัน ม่าเฮ สมาวา || ตอ ตะแตห์ ตัต มิเลอา สัจ ปาวา ||๒๒|| ทะทา อท่าห์ ท่าห์ นฮี ปาวา || โอ้ห์ อท่าห์ เอ้ห์
เท็ร นา รฮาวา || โทแร ทัล ทานัก อารัมแภ || เบ็น ฮี ทาแภห์ มันดิร ภํ้าแภ ||๒๓|| ดะทา เดค โย บินซันฮารา || ยัส
อเดค ตัส ราค บิจารา || ดัสแว ดุอาร กุนจี ยับ ดีแย || ตอ ดัยอาล โก ดัรซัน กีแย ||๒๔|| ตะถ่า อัรแถ่ห์ อุรัตถฺ
นิเบรา || อัรแถ่ห์ อุรแถ่ห์ มัน่ ฉฺ บเซรา || อัรแถ่ห์ ชาด อุรัตถฺ โย อาวา || ตอ อัรแถ่ห์ อุรัตถฺ มิเลอา ซุค ปาวา
||๒๕|| นันนา เน็ส เด็น นิรคัต ยาอี || นิรคัต แนน รเฮ่ รัตวาอี || นิรคัต นิรคัต ยับ ยาย ปาวา || ตับ เล นิรแคห์ นิรัค
มิลาวา ||๒๖|| ปะปา อปัร ปาร นฮี ปาวา || ปะรัม โยต เซ็ว ปั รโจ ลาวา || ปานํโจ อินดรี นิกแร่ ห์ กัรรี อ์ || ปาป ปุน
โดอู นิรวะรี ||๒๗|| พับพา เบ็น พูแล่ห์ พัล โฮอี || ตา พัล พังกฺ ลแค โย โกอี || ดูณ นา ปะไร พังกฺ บิจาแร || ตา พัล
พังกฺ ซัภแภ ตัน พาแร ||๒๘|| บับบา บินแดห์ บินดฺ มิลาวา || บินแดห์ บินดฺ นา บิชุรัน ปาวา || บันโด โฮย บันดฺ กี
กะแฮ ||
บันดัก โฮย บันถฺ ซุถ ลแฮ่ ||๒๙|| ปั บบา เป่ แดห์ เปด มิลาวา || อับ ป๋ อ ป๋ าน ปะโหร่ โซ อาวา || โย บ้าฮัร โซ ปี่ ตัร
ยาเนอา || เป่ ยอา เปด ปู่ ปัต แปห์จาเนอา ||๓o|| มัมมา มูล กเฮอา มัน มาแน || มัรมี โฮย โซ มัน โก ยาแน || มัต โกอี
มัน มิลตา บิลมาแว || มกัน เป่ ยอา เต โซ สัจ ปาแว ||๓๑|| มัมมา มัน เซ็ว กาจยฺ แฮ มัน ซาเถ่ เซ็ถ โฮย || มัน ฮี มัน
เซ็ว กะแฮ กะบีรา มัน ซา มิเลอา นา โกย ||๓๒|| เอ้ห์ มัน สักตี เอ้ห์ มัน ซีโอ || เอ้ห์ มัน ปันจฺ ตัต โก ญีโอ || เอ้ห์
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มัน เล โย อุนมัน รแฮ่ || ตอ ตีน โลก กี บาแต กะแฮ ||๓๓|| ญะญา โย ยาแน่ห์ ตอ ดุระมัต ฮัน กัร บัส กายอา เกา ||
รัณ รู โต ป่ าแย นฮี ซูโร ทาโร เนา ||๓๔|| รารา รัส นิ รัส กัร ยาเนอา || โฮย นิรัส โซ รัส แปห์จาเนอา || เอ้ห์ รัส
ชาเด โอ้ห์ รัส อาวา || โอ้ห์ รัส ปี อา เอ้ห์ รัส นฮี ป่ าวา ||๓๕|| ลัลลา แอเซ เล็ว มัน ลาแว || อนัต นา ยาย ปะรัม
สัจ ปาแว || อัร โย ตะฮ่า เปรม เล็ว ลาแว || ตอ อัลล่าห์ ลแฮ่ แล่ห์ จรัน สมาแว ||๓๖|| วะวา บาร บาร บิซนั ซัมฮารฺ
|| บิซนั ซัมฮาร นา อาแว ฮาร || บัล บัล เย บิซนั ตฺ นา ยัส กาแว || วิซนั มิเล ซัภ ฮี สัจ ปาแว ||๓๗|| วาวา ว่าฮี
ยานีแอ วา ยาเน เอ้ห์ โฮย || เอ้ห์ อัร โอ้ห์ ยับ มิแล ตับ มิลตั นา ยาแน โกย ||๓๘|| ซะซา โซ นีกา กัร โซโถ่ห์ || กัท
ปัรจา กี บาต นิโรโถ่ห์ || กัท ปัรแจ โย อุปแย เป๋ า || ปูร รเฮอา แต้ห์ ตริ ภวัณ เรา ||๓๙|| คะคา โคจยฺ ปแร โย โกอี ||
โย โคแย โซ บฮุร นา โฮอี || โคจฺย บูจฉฺ โย กแร บีจารา || ตอ เป่ าว์ยลั ตรัต นา ลาแว บารา ||๔o|| ซะซา โซ แซ่ห์
เซจยฺ สวาแร || โซอี สฮี ซันเด้ห์ นิวาแร || อลัป ซุค ชาด ปะรัม ซุค ปาวา || ตับ เอ้ห์ ตรี อ์ โอ้ห์ กันตฺ กะห่าวา ||๔๑||
ฮ่าฮา โหต โฮย นฮี ยานา || ยับ ฮี โฮย ตแบห์ มัน มานา || แฮ ตอ สฮี ลแค โย โกอี || ตับ โอ้ฮี โอ้ห์ เอ้ห์ นา โฮอี
||๔๒|| เล็วนํ เล็วนํ กะรัต พิแร ซัภ โลก || ตา การัณ เบอาแป บโฮ่ โศก || ลัคมี บัร เซ็ว โย เล็ว ลาแว || โศก มิแท
ซัภ ฮี ซุค ปาแว ||๔๓|| คะคา คิรัต คปัต เกย เกเต || คิรัต คปัต อัจยฺฮูน ํ แน่ห์ เจเต || อับ ญัก ยาน โย มนา รแฮ่ ||
แยห์ กา บิชุรา แต้ห์ เท็ร ลแฮ่ ||๔๔||
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บาวัน อักคัร โยเร อาน || สะเกอา นา อักคัร เอก ปะชาน || สัต กา สบัด กะบีรา กะแฮ || ปันดิต โฮย โซ อันแป๋
รแฮ่ || ปันดิต โลแก้ห์ โก บิวฮาร || กิอานวันตฺ โก ตัต บีจาร || ยา แก ญีอ์ แยซี บุตถฺ โฮอี || แก้ห์ กะบีร ยาแนกา
โซอี ||๔๕||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก กอรี ทิตีนํ กะบีร ญี กีนํ || ศโลก || ปั นดฺ แรห์ ทิตีน ํ ซาต วาร || แก้ห์ กะบีร
อุรวาร นา ปารฺ || ซาเถ็ก เซ็ถ ลแค โย เป๋ ว || อาเป กัรตา อาเป เด็ว ||๑|| ทิตีน ํ || อัมมาวัส แม่ห์ อาส นิวาโรห์ ||
อันตัรยามี ราม สมาโร่ ห์ || ยีวตั ปาโวห์ โมค ดุอาร || อันป๋ อ สบัด ตัต นิจยฺ ซาร ||๑|| จรัน กมัล โคบินดฺ รังค์ ลากา ||
ซันตฺ ประสาด เป๋ ย มัน นิรมัล ฮัร กีรตัน แม่ห์ อันเด็น ยากา ||๑|| รเฮา || ปัรวา ปรี ตมั กแร่ ห์ บีจาร || กัท แม่ห์ เคแล
อะฆัท อปารฺ || กาล กัลปะนา กะเด นา คาย || อาด ปุรัค แม่ห์ รแฮ่ สมาย ||๒|| ดุตีอา โดห์ กัร ยาแน อังค์ || มายอา
บรัมห์ รแม ซัภ ซังค์ || นา โอ้ห์ บัดแฎ นา กัทตา ยาย || อะกุล นิรันยัน เอแก ป๋ าย ||๓|| ตริ ตีอา ตีเน ซัม กัร ลิอาแว
|| อานัด มูล ปะรัม ปัด ปาแว || ซ่าถซังคัต อุปแย บิสวาส || บ้าฮัร บีตรั สดา ประกาซ ||๔|| จอแทห์ จันจัล มัน โก
กะโฮ || กาม กโรถ ซังค์ กับโบห์ นา บะโฮ || ยัล ทัล ม่าเฮ อาแปห์ อาป || อาแป ยัปโปห์ อาปนา ยาป ||๕|| ปานํแจ
ปันจฺ ตัต บิสทาร || กเน็ก กามนี ยุก บิวฮาร || เปรม ซุถ่า รัส ปี แว โกย || ยรา มรัณ ดุค เพร นา โฮย ||๖|| ฉัท คัท
จักกรึ ชฮูนํ ดิส ต๋ าย || เบ็น ปัรแจ นฮี ทิรา รฮาย || ดุบิถา เมท คิมา แก้ห์ รโฮ่ || กะรัม ตะรัม กี ซูล นา ซะโฮ ||๗||
ซาแตนํ สัต กัร บาจา ยาณ || อาตัม ราม เล่โฮ ปัรวาณ || ชูแท ซันซา เม็ท ย่าเฮ ดุค || ซุน สะโรวัร ปาโวห์ ซุค ||๘||
อัสทมี อัสทฺ ตาต กี กายอา || ตา แม่ห์ อะกุล มฮ่า เน็ถ รายอา || คุร กัม กิอาน บตาแว เปด || อุลทา รแฮ่ อปั๋ งค์ อเชด
||๙|| นอมี นแว ดุอาร โก ซ่าถ || แบห์ตี มันซา ราโค่ห์ บานํถฺ || โลภ โม่ห์ ซัภ บีซรั ยาโฮ ||
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ยุก ยุก ยีโวห์ อมัร พัล คาโฮ ||๑o|| ดัสมี แด้ห์ ดิส โฮย อนันดฺ || ชูแท ปะรัม มิแล โคบินดฺ || โยต สะรู ปี ตัต อนูป ||
อะมัล นา มัล นา ช่าห์ นฮี ตู่ป ||๑๑|| เอกาดซี เอก ดิส ต่าแว || ตอ โยนี ซันกัท บฮุร นา อาแว || ซีตลั นิรมัล เป่ ยอา
สะรี รา || ดูรฺ บตาวัต ปายอา นีรา ||๑๒|| บารัส บาแร่ ห์ อุคแว ซูร || แอ้ห์เน็ส บาเย อันฮัด ตูร || เดเคอา เตฮูน ํ โลก
กา ปี โอ || อะจรัจยฺ เป่ ยอา ยีว เต ซีโอ ||๑๓|| เตรัส เตแรห์ อะกัม บคาณ || อรัถ อุรัตถฺ บิจ ซัม แปห์จาณ || นีจ อูจ
นฮี มาน อมาน || เบอาเป็ ก ราม สกัล ซามาน ||๑๔|| จอดัส จอแดห์ โลก มะฉาร || โรม โรม แม่ห์ บะแซ่ห์ มุราร ||
สัต ซันโตค กา ตะโรห์ ติอ๋าน || กัทนี กะทีแอ บรัมห์ กิอาน ||๑๕|| ปูเน็ว ปูรา จันดฺ อกาซฺ || ปั สแร่ ห์ กะลา แซ่ฮจั ยฺ
ปัรกาซ || อาด อันตฺ แม่ห์ โฮย รเฮอา ทีร || ซุค ซากัร แม่ห์ รแม่ห์ กะบีร ||๑๖||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก กอรี วาร กะบีร ญีโอ เก ๗ || บาร บาร ฮัร เก กุน กาโว || คุร กัม เปด โซ ฮัร กา
ปาโว ||๑|| รเฮา || อาดิต กแร ปะกัต อารัมภฺ || กายอา มันดัร มันซา ภํ้าภฺ || แอ้ห์เน็ส อคันดฺ ซุรฮี ยาย || ตอ อันฮัด
เบณ แซ่ฮจั ยฺ แม่ห์ บาย ||๑|| โซมวาร ซัส อัมฤต จะแร || จาคัต เบก สกัล บิค ฮแร || บาณี โรเกอา รแฮ่ ดุอาร || ตอ
มัน มัตวาโร ปี วันฮาร ||๒|| มังคัลวาเร เล มาหี ต || ปั นจฺ โจร กี ยาแณ รี ต || กัร๋ โชเดนํ บ้าฮัร เย็น ยาย || นาตัร คะรา
ริ แซ แฮ ราย ||๓|| บุตถฺวาร บุตถฺ กแร ประกาซ || ฮิรแด กมัล แม่ห์ ฮัร กา บาส || คุร เม็ล โดอู เอก ซัม ตะแร ||
อุรัตถฺ ปังกฺ แล ซู่ถ่า กแร ||๔|| บเรฮัสปัต บิเคอา เดย์ บฮาย || ตีน เดว เอก ซังค์ ลาย || ตีน นดี แต้ห์ ตริ กทุ ี ม่าเฮ ||
แอ้ห์เน็ส กัสมัล โต่แว่ห์ น่าเฮ ||๕|| สุ กริ ต สห่าแร โซ เอ้ห์ บรัต จะเเร || อันเด็น อาป อาป เซ็ว ลแร || ซุรคี ปานํโจ
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ราแค สแบ || ตอ ดูยี ดริ สทฺ นา แปแซ กะแบ ||๖|| ทาวัร เท็ร กัร ราแค โซย || โยต ดี วที กัท แม่ห์ โญย || บ้าฮัร ปี่ ตัร
เป่ ยอา ประกาซ || ตับ ฮูอา สกัล กะรัม กา นาซ ||๗||
ยับ ลัก กัท แม่ห์ ดูยี อาน || ตอ โล แม่ฮลั นา ล่าแภ ยาน || รมัต ราม เซ็ว ลาโก รังค์ || แก้ห์ กะบีร ตับ นิรมัล อังค์
||๘||๑||
ราก กอรี เจตี บาณี นามเด็ว ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เดวา ป้ าฮัน ตารี อฺเล || ราม แก้ฮตั ยัน กัส นา ตเร ||๑|| รเฮา || ตารี เล กันกา เบ็น รู ป กุบยา เบอาถฺ อะยามัล ตารี อฺเล ||
จรัน บะถิก ยัน เตอู มุกตั เป๋ ย || ฮอ บัล บัล ยิน ราม กะเฮ ||๑|| ดาซี สุ ต ยัน บิดรั สุ ดามา อุครึ แซน โก ราจยฺ ดีเอ ||
ยัป ฮีน ตัป ฮีน กุล ฮีน กรัม ฮีน นาเม เก สุ อามี เตอู ตเร ||๒||๑||
ราก กอรี รวิดาส ญี เก ปะเด กอรี กุอาเรรี
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด || เมรี ซังคัต โปจฺ โซจ เด็น ราตี || เมรา กะรัม กุเท็ลตา ยนัม กุภานํตี
||๑|| ราม กุซยั อา ญีอ์ เก ยีวนา || โม่ห์ นา บิซาโรห์ แม ยัน เตรา ||๑|| รเฮา || เมรี ฮโร่ ห์ บิปัต ยัน กแร่ ห์ สุ ผา่ อี ||
จรัณ นา ชาโด สะรี ร กัล ยาอี ||๒|| กโฮ่ รวิดาส ปะโร เตรี ซ่าภา || เบก มิโลห์ ยัน กัร นา บิลานํบา ||๓||๑|| เบกัม
ปุรา แซ่ฮรั โก เนา || ดูค อันโด้ห์ นฮี เต้ห์ เธา || นานํ ตัสวีส คิราจยฺ นา มาล || คอพ นา คตา นา ตะรัส ยวาล ||๑||
อับ โม่ห์ คูบ วตัน แก้ห์ ปาอี || อูฮานํ แครฺ สดา เมเร ป่ าอี ||๑|| รเฮา || กาเอ็ม ดาเอ็ม สดา ปาตซ่าฮี || โดม นา เซม
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เอก โซ อาฮี || อาบาดาน สดา มัสฮูร || อูฮานํ กะนี บะแซ่ห์ มามูรฺ ||๒|| เต็ว เต็ว แซล กแร่ ห์ เย็ว ป่ าแว || แม่ห์รัม
แม่ฮลั นา โก อัทกาแว || แก้ห์ รวิดาส คลาส จมารา || โย ฮัม แซ่ห์รี โซ มีต ฮมารา ||๓||๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กอรี แบรากัณ รวิดาส ญีโอ || กัท เอาฆัท ดูกรั กะหน่า เอ็ก นิรกุณ แบลฺ ฮมาร ||
รมัยเอ เซ็ว เอ็ก เบนตี เมรี ปูนยี ราค มุราร ||๑|| โก บันยาโร ราม โก เมรา ทานํดา ลาเดอา ยาย เร ||๑|| รเฮา ||
ฮอ บันยาโร ราม โก แซ่ฮจั ยฺ กะโร เบอาปาร || แม ราม นาม ตัน๋ ลาเดอา บิค ลาดี ซันซาร ||๒|| อุรวาร ปารฺ เก
ดานีอา เล็ค เล่โฮ อาล ปะตาล || โม่ห์ ยัม ดันดฺ นา ลากัย ตะยีเล สรับ ยันยาล ||๓|| แยซา รังค์ กะซุ่มภฺ กา แตซา
เอ้ห์ ซันซาร || เมเร รมัยเอ รังค์ มะยีธ กา กโฮ่ รวิดาส จมาร ||๔||๑||
กอรี ปูรบี รวิดาส ญีโอ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กูป ปะเรโอ แยเซ ดาดิรา กัช เดส บิเดส นา บูจฉฺ || แอเซ เมรา มัน บิเคอา เบโม่เฮอา กัช อารา ปาร นา ซู่จฉฺ ||๑||
สกัล ปะหวัน เก นายกา เอ็ก ชิน ดะรัส ดิคาย ญี ||๑|| รเฮา || มลิน ไป๋ มัต มาถวา เตรี กัต ลคี นา ยาย || กแร่ ห์ กริ ปา
ปะหรํา จูไก แม สุ มตั เดโฮ ซัมหยาย ||๒|| โยกีซรั ปาแวห์ นฮี โตอ์ คุณ กะทัน อปารฺ || เปรม ปะกัต แก การฺ แณ
กโฮ่ รวิดาส จมาร ||๓||๑||
กอรี แบรากัณ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตยุค สัต เตตา ยะกี ดุอาปัร ปูญาจาร || ตีนอ ยุก ตีนอ ดิเร กัล เกวัล นาม อถารฺ ||๑|| ปาร แกเซ ปายโบ เร || โม โซ
โกอู นา กะแฮ ซัมหยาย || ยา เต อาวา กะวัน บิลาย ||๑|| รเฮา || บโฮ่ เบ็ถ ตะรัม นิรูปีแอ กัรตา ดีแซ ซัภ โลย || กวัน
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กะรัม เต ชูทีแอ เย่ห์ ซาเถ่ ซัภ เซ็ถ โฮย ||๒|| กะรัม อะกรัม บีจารี แอ ซังกา ซุน เบด ปุราน || ซันซา สัด ฮิรแด บแซ
กอน หิแร อภิมาน ||๓|| บ้าฮัร อุดกั ปะคารี แอ กัท ปี่ ตัร บิเบ็ถ บิการ || ซุถ กวัน ปัร โฮยโบ สูจ กุนจัร เบ็ถ บิวฮาร
||๔|| เราว์ ประกาซ รัจยฺนี ยทา กัต ยานัต ซัภ ซันซาร || ปารัส มาโน ตาโบ ฉุ เอ กนัก โหต นฮี บาร ||๕|| ปะรัม
ปะรัส คุร เป่ ทีแอ ปูรับ ลิคตั ลิลาท || อุนมัน มัน มัน ฮี มิเล ฉุ ทกัต บะยัร กะปาท ||๖|| ปะกัต ยุกตั มัต สัต กรี
ปะหรํา บันถัน่ กาท บิการ || โซอี บัส รัส มัน มิเล กุน นิรกุน เอก บิจาร ||๗|| อเน็ก ยตัน นิกแร่ ห์ กีเอ ทารี นา ทะแร
ปะหรํา พาส || เปรม ปะกัต นฮี อูปแย ตา เต รวิดาส อุดาส ||๘||๑||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ โซ ดัร ||
โซ ดัร เตรา เก้ฮา โซ กัร๋ เก้ฮา เย็ต แบ้ห์ สรับ สะหม่าเล || วาเย เตเร นาด อเนก อซังคา เกเต เตเร วาวัณฮาเร ||
เกเต เตเร ราก ปะรี เซ็ว กะฮีแอห์ เกเต เตเร กาวัณฮาเร || กาวันห์ ตุตถฺโน ปอณ ปาณี แบซันตัร กาแว รายา ตะรัม
ดุอาเร || กาวันห์ ตุตถฺโน จิต กุปัต เล็ค ยาณัน เล็ค เล็ค ตะรัม วีจาเร || กาวันห์ ตุตถฺ โน อีซรั บรัมห์มา เดวี โซ่ฮนั
เตเร สดา สวาเร || กาวันห์ ตุตถฺโน อิมดรึ อินดราสัณ แบเธ เดวเตอา ดัร นาเล || กาวันห์ ตุตถฺโน เซ็ถ สมาถี่ อันดัร
กาวันห์ ตุตถฺโน ซ่าถ บีจาเร || กาวันห์ ตุตถฺ โน ยตี สตี ซันโตคี กาวัน ตุตถฺ โน วีร กราเร || กาวัน ตุตถฺ โน ปั นดิต
ปเร รคีซุร ยุก ยุก เบดา นาเล || กาวันห์ ตุตถฺ โน โม่ห์ณีอา มัน โม่ฮนั สุ รัก มัช ปั ยอาเล || กาวันห์ ตุตถฺ โน รตัน
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อุปาเอ เตเร เยเต อัธสัธ ตีรัท นาเล || กาวันห์ ตุตถฺ โน โยตถฺ มฮ่าบัล ซูรา กาวันห์ ตุตถฺ โน คาณี จาเร || กาวันห์
ตุตถฺ โน คันดฺ มันดัล บแรห์มนั ดา กัร กัร รัคเค เตเร ต่าเร || เซอี ตุตถฺ โน กาวันห์ โย ตุตถฺ ป่ าวัน รัตเต เตเร ปะกัต
ระส่ าเล || โฮรฺ เกเต ตุตถฺโน กาวัน เซ แม จิต นา อาวัน นานัก เกอา บีจาเร || โซอี โซอี สดา สัจ ซาฮิบ ซาจา ซาจี
นาอี || แฮ ปี๋ โฮซี ยาย นา ยาซี รัจนา เย็น รจาอี || รังกี รังกี ป่ าตี ยินซี มายอา เย็น อุปาอี || กัร กัร เดแค กีตา อัปณา
เย็ว เต็ส ดี วเดอาอี || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กัรซี เพ็ร หุกมั นา กัรณา ยาอี ||
โซ ปาตซ่าห์ ซาฮา ปัต ซาฮิบ นานัก แร่ ฮณั รยาอี ||๑||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || โซ ปุรัค นิรันยัน ฮัร ปุรัค นิรันยัน ฮัร
อักมา อะกัม อปารา || ซัภ ติอ่าแว่ห์ ซัภ ติอ่าแว่ห์ ตุตถฺ ญี ฮัร สัจเจ ศิรยัณฮารา || ซัภ ญีอ์ ตุมาเร ญี ตูนํ ยีอา กา
ดาตารา || ฮัร ติอ่าโวห์ ซันโตห์ ญี ซัภ ดูค วิซารัณฮารา || ฮัร อาเป ธากุร ฮัร อาเป เซวัก ญี เกอา นานัก ยันตฺ
วิจารา ||๑|| ตูนํ กัท กัท อันตัร สรับ นิ รันตัร ญี ฮัร เอโก ปุรัค สมาณา || เอ็ก ดาเต เอ็ก เปข่ารี ญี ซัภ เตเร โจจยฺ
วิดาณา || ตูนํ อาเป ดาตา อาเป ปุกตา ญี ฮอ ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา ยาณา || ตูนํ ปารบรัมห์ เบอันตฺ เบอันตฺ ญี เตเร
เกอา คุณ อาค วคาณา || โย เซแว่ห์ โย เซแว่ห์ ตุตถฺ ญี ยัน นานัก เต็นห์ กุรบาณา ||๒|| ฮัร ติอ่าแว่ห์ ฮัร ติอ่าแว่ห์
ตุตถฺ ญี เซ ยัน ยุก แม่ห์ ซุค วาซี || เซ มุกตั เซ มุกตั เป๋ ย ยินห์ ฮัร ติอ๋ายอา ญีโอ เต็น ทูที ยัม กี พาซี || ยิน นิรภอ
ยินห์ ฮัร นิรภอ ติอ๋ายอา ญีโอ เต็น กา ป๋ อ ซัภ กวาซี || ยินห์ เซเวอา ยินห์ เซเวอา เมรา ฮัร ญีโอ เต ฮัร ฮัร รู ป สมาซี
|| เซ ตัน๋ เซ ตัน๋ ยิน ฮัร ติอ๋ายอา ญีโอ ยัน นานัก เต็น บัล ยาซี ||๓|| เตรี ปะกัต เตรี ปะกัต ปั นด๋ าร ญี ปะเร เบอันตฺ
เบอันตา || เตเร ปะกัต เตเร ปะกัต สล่าฮัน ตุตถฺ ญี ฮัร อเน็ก อเนก อนันตา || เตรี อเน็ก เตรี อเน็ก กแร่ ห์ ฮัร ปูญา ญี
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ตัป ตาแปห์ ยแปห์ เบอันตา || เตเร อเนก เตเร อเนก ปแร่ ห์ บโฮ่ ซิ มรัต ซาสตึ ญี กัร กิเรอา คัท กะรัม กรันตา || เซ
ปะกัต เซ ปะกัต ปะเล ยัน นานัก ญี โย ป่ าแว่ห์ เมเร ฮัร ปั กวันตา ||๔|| ตูนํ อาด ปุรัค อัปรําปั ร กัรตา ญี ตุตถฺ เยวัด
อวัรฺ นา โกอี || ตูน ํ ยุก ยุก เอโก สดา สดา ตูนํ เอโก ญี ตูนํ เน่ห์จลั กัรตา โซอี || ตุตถฺ อาเป ป่ าแว โซอี วัรแต ญี ตูนํ
อาเป กแร่ ห์ โซ โฮอี || ตุตถฺ อาเป สริ สทฺ ซัภ อุปาอี ญี ตุตถฺ อาเป ศิรัจยฺ ซัภ โกอี || ยัน นานัก คุณ กาแว กัรเต
เก ญี โย ซัภแซ กา ยาโณอี ||๕||๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๒ ||
ซุณ วัดดา อาแค ซัภ โกอี || เกวัด วัดดา ดีธา โฮอี ||
กีมตั ปาย นา กะเฮอา ยาย || แก้ห์แณ วาเล เตเร รเฮ่ สมาย ||๑|| วัดเด เมเร ซาฮิบา แก้ฮรั กัมภีรา คุณี กะฮีรา || โกอี
นา ยาแณ เตรา เกตา เกวัด จีรา ||๑|| รเฮา || ซัภ สุ รตี เม็ล สุ รัต กมาอี || ซัภ กีมตั เม็ล กีมตั ปาอี || กิอานี ติอ่านี คุร
คุร ฮาอี || แก้ฮณั นา ยาอี เตรี เต็ล วเดอาอี ||๒|| ซัภ สัต ซัภ ตัป ซัภ จังกิอาอีอา || ซิ ถ่า ปุรคา กีอา วเดอาอีอานํ ||
ตุตถฺ เว็ณ ซิถี่ กิแน นา ปาอีอา || กะรัม มิแล น่าฮี ธาก รฮาอีอา ||๓|| อาคัณ วาลา เกอา เบจารา || ซิพตี ปะเร เตเร
ปันด่ารา || ยิส ตูน ํ เด้ห์ ติแซ เกอา จารา || นานัก สัจ สวารัณฮารา ||๔||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || อาคา ยีวา วิสแร มัร
เยา || อาคัณ ออคา ซาจา เนา || ซาเจ นาม กี ลาแก ปูค || เต็ต ปู่ แค คาย จลีแอห์ ดูค ||๑|| โซ เก็ว วิสแร เมรี มาย ||
ซาจา ซาฮิบ ซาแจ นาย ||๑|| รเฮา || ซาเจ นาม กี เต็ล วเดอาอี || อาค ทักเก กีมตั นฮี ปาอี || เย ซัภ เม็ล แก อาคัณ
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ป้ าเฮ || วัดดา นา โฮแว กาท นา ยาย ||๒|| นา โอ้ห์ มแร นา โฮแว โศก || เดนํดา รแฮ่ นา จูแก โปคค์ || คุณ เอ้โฮ
โฮรฺ น่าฮี โกย || นา โก โฮอา นา โก โฮย ||๓|| เยวัด อาป เตวัด เตรี ดาต || เย็น เด็น กัร แก กีตี ราต || คซัม วิซาแร่ ห์
เต กัมยาต || นานัก นาแว บาจฉฺ สนาต ||๔||๒|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เย ดัร มานํกตั กูก กเร แม่ห์ลี คซัม สุ เณ || ป่ าแว
ตี่รัก ป่ าแว ตักเก เอก วดาอี เดย์ ||๑|| ยาโณห์ โยต นา ปูโช่ห์ ยาตี อาแก ยาต นา เฮ ||๑|| รเฮา || อาป กราเอ อาป กเรย์
|| อาป อุล่าเมห์ จิต ตะเรย์ || ยา ตูนํ กรัณฮาร กัรตาร || เกอา โม่ห์ตายี เกอา ซันซาร ||๒|| อาป อุปาเอ อาเป เดย์ ||
อาเป ดุระมัต มแน่ห์ กเรย์ || คุร ปั รสาด วัสแซ มัน อาย || ดุค อเนห์รา วิโจห์ ยาย ||๓|| สาจ เปอารา อาป กเรย์ ||
เอารี โก สาจ นา เดย์ || เย กิแซ เดย์ วคาแณ นานัก อาแก ปูช นา เลย์ ||๔||๓|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || ตาล มดีเร กัท เก
ก่าท || โดลัก ดุนีอา วาแย่ห์ วาจยฺ || นารัด นาแจ กัล กา เป๋ า || ยตี สตี แก้ห์ ราแค่ห์ เปา ||๑|| นานัก นาม วิโทห์
กุรบาณ || อันถี่ ดุนีอา ซาฮิบ ยาณ ||๑|| รเฮา || คุรู ปาโซห์ เพ็ร เจลา คาย || ตาม ปรี ต วัสแซ กัร๋ อาย ||
เย โซ วเรห์อา ยีวณั คาณ || คซัม ปะชาแณ โซ เด็น ปัรวาณ ||๒|| ดัรซัน เดคิแอ ดัยอา นา โฮย || เลย ดิเต เว็ณ รแฮ่
นา โกย || รายา นิเอา กเร หัท โฮย || กะแฮ คุดาย นา มาแน โกย ||๓|| มาณัส มูรัต นานัก นาม || กัรณี กุตา ดัร
พุรมาน || คุร ปั รสาด ยาแณ เม่ห์มาน || ตา กิช ดัรก้าห์ ปาแว มาน ||๔||๔|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เยตา สบัด สุ รัต ตุ๋น
เตตี เยตา รู ป กายอา เตรี || ตูนํ อาเป รัสนา อาเป บัสนา อวัรฺ นา ดูยา กโฮ่ มาอี ||๑|| ซาฮิบ เมรา เอโก แฮ || เอโก
แฮ ป่ าอี เอโก แฮ ||๑|| รเฮา || อาเป มาเร อาเป โชแด อาเป เลแว เดย์ || อาเป เวแค อาเป วิกแซ อาเป นะดัร
กเรย์ ||๒|| โย กิช กัรณา โซ กัร รเฮอา อวัรฺ นา กัรณา ยาอี || แยซา วัรแต แตโซ กะฮีแอ ซัภ เตรี วเดอาอี ||๓|| กัล
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กัลวาลี มายอา มัด มีธา มัน มัตวาลา ปี วัต รแฮ่ || อาเป รู ป กเร บโฮ่ ป่ านตี นานัก บัปรา เอว กะแฮ ||๔||๕|| อาซา
แม่ห์ลา ๑ || วายา มัต ปะคาวัจยฺ เป๋ า || โฮย อนันดฺ สดา มัน เจา || เอ้ฮา ปะกัต เอ้โฮ ตัป เตา || เอ็ต รังค์ นาโจ้ห์ รัค
รัค เปา ||๑|| ปูเร ตาล ยาแณ ซาล่าห์ || โฮรฺ นัจณา คุซีอา มัน ม่าห์ ||๑|| รเฮา || สัต ซันโตค วแย่ห์ โดย ตาล || แปรี
วายา สดา นิฮาล || ราก นาด นฮี ดูยา เป๋ า || เอ็ต รังค์ นาโจ้ห์ รัค รัค เปา ||๒|| ป๋ อ เพรี โฮแว มัน จีต || แบห์เดอา
อุธเดอา นีตา นีต || เลทัณ เลท ยาแณ ตัน สุ อา้ ห์ || เอ็ต รังค์ นาโจ้ห์ รัค รัค เปา ||๓|| ซิกข์ สภา ดีเคอา กา เป๋ า ||
คุรมุข ซุณณา ซาจา เนา || นานัก อาคัณ เวรา เวรฺ || เอ็ต รังค์ นาโจ้ห์ รัค รัค แปรฺ ||๔||๖|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || ปอณ
อุปาย ตะรี ซัภ ตัร่ ตี ยัล อัคนี กา บันถฺ กีอา || อันถฺ แล แดห์เซ็ร มูนดฺ กะทายอา ราวัณ มาร เกอา วัดดา เป่ ยอา ||๑||
เกอา อุปมา เตรี อาคี ยาย || ตูนํ ซัรเบ ปูร รเฮอา เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || ญีอ์ อุปาย ยุกตั หัท กีนี กาลี นัท เกอา วัดดา
เป่ ยอา || กิส ตูนํ ปุรัค โยรู กอณ กะฮีแอ สรับ นิรันตัร เราว์ รเฮอา ||๒|| นาล กุทาํ บฺ ซาท วัรดาตา บรัมห์มา ป่ าลัณ
สริ สทฺ เกยอา || อาแก อันตฺ นา ปายโอ ตา กา กันสฺ เฉด เกอา วัดดา เป่ ยอา ||๓|| รตัน อุปาย ตะเร คีร มเทอา โฮรฺ
ปัคลาเอ เย อะซี กีอา ||
กะแฮ นานัก ฉะแป เก็ว ฉะเปอา เอกี เอกี วันดฺ ดีอา ||๔||๗|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กะรัม กัรตูต เบล บิสทารี ราม นาม
พัล ฮูอา || เต็ส รู ป นา เรค อนาฮัด วาแย สบัด นิรันยัน กีอา ||๑|| กเร วเคอาณ ยาแณ เย โกอี || อัมฤต ปี แว โซอี ||๑||
รเฮา || ยินห์ ปี อา เซ มัสตฺ เป๋ ย แฮ ตูเท บันถัน่ พ่าเฮ || โยตี โยต สมาณี ปี่ ตัร ตา โชเด มายอา เก ล่าเฮ ||๒|| สรับ
โยต รู ป เตรา เดเคอา สกัล ปะหวัน เตรี มายอา || ราแร รู ป นิราลัม แบธา นะดัร กเร เว็จ ชายอา ||๓|| บีณา สบัด
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วยาแว โยกี ดัรซัน รู ป อปารา || สบัด อนาฮัด โซ สะโฮ ราตา นานัก กะแฮ วิจารา ||๔||๘|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || แม
คุณ กลา เก ศิร ป๋ ารฺ || กะลี กลา ศิรยัณฮารฺ || คาณา ปี ณา หัสณา บาด || ยับ ลัก ริ แด นา อาแว่ห์ ญาด ||๑|| ตอ
ปัรว่าห์ เก้ฮี เกอา กีแย || ยนัม ยนัม กิช ลียี ลีแย ||๑|| รเฮา || มัน กี มัต มตากัล มตา || โย กิช โบลีแอ ซัภ คโต คตา ||
เกอา โม่ห์ แล กีแจ อัรดาส || ปาป ปุน โดย ซาคี ปาส ||๒|| แยซา ตูนํ กแร่ ห์ แตซา โก โฮย || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา น่าฮี
โกย || เย่ฮี ตูนํ มัต เด้ห์ เต้ฮี โก ปาแว || ตุตถฺ อาเป ป่ าแว ติแว จลาแว ||๓|| ราก รตัน ปะรี อา ปัรวาร || เต็ส เว็จ
อุปแย อัมฤต ซาร || นานัก กัรเต กา เอ้ห์ ตัน๋ มาล || เย โก บูแฉ่ เอ้ห์ บีจาร ||๔||๙|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กัร กิรปา
อัปแน กัร๋ อายอา ตา เม็ล ซะคีอา กาจยฺ รจายอา || เคลฺ เดค มัน อนัดฺ เป่ ยอา สะโฮ วีอาฮัณ อายอา ||๑|| กาโว่ห์
กาโว่ห์ กามณี บิเบก บีจาร || ฮัมแร กัร๋ อายอา ญักยีวนั ปะตาร ||๑|| รเฮา || คุรู ดุอาแร ฮัมรา วีอา้ ห์ เย โฮอา ยานํ
สะโฮ มิเลอา ตานํ ยาเนอา || เต้ห์ โลกา แม่ห์ สบัด รเวอา แฮ อาป เกยอา มัน มาเนอา ||๒|| อาปณา การัจ อาป
สวาเร โห่รัน การัจ นา โฮอี || เย็ต การัจ สัต ซันโตค ดัยอา ตะรัม แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกอี ||๓|| ปะนัต นานัก ซัภนา กา
เป็ ร เอโก โซย || ยิส โน นะดัร กเร ซา โซห่ากัณ โฮย ||๔||๑o|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กแร่ ห์ บัน ซัมซัร แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
ดุระมัต กัต ไป๋ กีรัต ธาย || สัจ ปอรี ซาโจ มุค เนานํ ||
สัตคุร เซว ปาเอ นิจยฺ เทา ||๑|| มัน จูเร คัท ดัรซัน ยาณ || สรับ โยต ปูรัน ปั กหวาน ||๑|| รเฮา || อถิก เตอาส เป๋ ค
บโฮ่ กแร || ดุค บิเคอา ซุค ตัน ปัรหะแร || กาม กโรถ อันตัร ตัน๋ หิ แร || ดุบิถา โฉด นาม นิสตะแร ||๒|| ซิพตั
สล่าฮัณ แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ || สคา แซน เปรม โคบินดฺ || อาเป กเร อาเป บัคซินดฺ || ตัน มัน ฮัร แป้ ห์ อาแก ยินดฺ ||๓||
365

จู่ธ วิการ มฮ่า ดุค เด้ห์ || เป๋ ค วรัน ดีแซ่ห์ ซัภ เค่ห์ || โย อุปแย โซ อาแว ยาย || นานัก อัสเท็ร นาม รยาย ||๔||๑๑||
อาซา แม่ห์ลา ๑ || เอโก ซัรวัร กมัล อนูป || สดา บิกาแซ ปัรมัล รู ป || อูยลั โมตี จูแกห์ หันสฺ || สรับ กะลา
ญักดีแซ อันสฺ ||๑|| โย ดีแซ โซ อุปแย บินแซ || เบ็น ยัล ซัรวัร กมัล นา ดีแซ ||๑|| รเฮา || บิรลา บูแฉ่ ปาแว เปด ||
ซาคา ตีน กะแฮ เน็ต เบด || นาด บินดฺ กี สุ รัต สมาย || สัตคุร เซว ปะรัม ปั ด ปาย ||๒|| มุกโต ราโต รังค์ รวานํโต ||
รายัน ราจยฺ สดา บิกซานํโต || ยิส ตูนํ ราแค่ห์ กิรปา ต๋ าร || บูดตั ป้ าฮัน ตาแร่ ห์ ตารฺ ||๓|| ตริ ภวัณ แม่ห์ โยต
ตริ ภวัณ แม่ห์ ยาเณอา || อุลทั ไป๋ กัร๋ กัร๋ แม่ห์ อาเณอา || แอ้ห์เน็ส ปะกัต กเร เล็ว ลาย || นานัก เต็น แก ลาแก ปาย
||๔||๑๒|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || คุรมัต ซาจี หุยตั ดูรฺ || บฮุต เซอาณัป ลาแก ตู๋ร || ลากี แมลฺ มิแท สัจ นาย || คุร
ประสาด รแฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| แฮ ฮยูร ฮายัร อัรดาส || ดุค ซุค สาจ กัรเต ปรัภ ปาส ||๑|| รเฮา || กูร กมาแว อาแว
ยาแว || แก้ฮณั กะทัน วารา นฮี อาแว || เกอา เดคา ซู่จฉฺ บูจฉฺ นา ปาแว || เบ็น นาแว มัน ตริ ปัต นา อาแว ||๒||
โย ยันเม เซ โรค เวอาเป || ห่อแม มายอา ดูค ซันตาเป || เซ ยัน บาเจ โย ปรัภ ราเค || สัตคุร เซว อัมฤต รัส จาเค ||๓||
จัลโต มัน ราแค อัมฤต จาแค || สัตคุร เซว อัมฤต สบัด ป่ าแค || ซาแจ สบัด มุกตั กัต ปาเอ || นานัก วิโจห์ อาป
กวาเอ ||๔||๑๓|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || โย เต็น กีอา โซ สัจ ทีอา || อัมฤต นาม สัตคุร ดีอา || ฮิรแด นาม น่าฮี มัน ปั๋ งค์ ||
อันเด็น นาล เปอาเร ซังค์ ||๑|| ฮัร ญีโอ ราโค่ห์ อัปนี ซัรณาอี ||
คุร ปัรซาดี ฮัร รัส ปายอา นาม ปะดารัท นอ เน็ถ ปาอี ||๑|| รเฮา || กะรัม ตะรัม สัจ ซาจา เนา || ตา แก สัด บัลฮาแร
เยา || โย ฮัร ราเต เซ ยัน ปัรวาณ || เต็น กี ซังคัต ปะรัม นิถาน ||๒|| ฮัร วัร เย็น ปายอา ตัน๋ นารี || ฮัร เซ็ว ราตี สบัด
366

วีจารี || อาป ตแร ซังคัต กุล ตาแร || สัตคุร เซว ตัต วีจาแร ||๓|| ฮัมรี ยาต ปัต สัจ เนา || กะรัม ตะรัม ซันยัม สัต
เป๋ า || นานัก บัคเซ ปูช นา โฮย || ดูยา เมเท เอโก โซย ||๔||๑๔|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เอ็ก อาแว่ห์ เอ็ก ยาแวห์ อาอี ||
เอ็ก ฮัร ราเต รแฮ่ สมาอี || เอ็ก ตะรัน กะกัน แม่ห์ ธอรฺ นา ปาแวห์ || เซ กรัมฮีณ ฮัร นาม นา ติอ่าแว่ห์ ||๑|| คุร ปูเร
เต กัต เม็ต ปาอี || เอ้ห์ ซันซาร บิค วัต อัต ป่ อยัล คุร สับดี ฮัร ปารฺ ลังฆาอี ||๑|| รเฮา || ยิน โก อาป เลย ปรัภ เมล ||
เต็น โก กาล นา ซาแก เปลฺ || คุรมุข นิ รมัล รแฮ่ เปอาเร || เย็ว ยัล อั้มภฺ อูปัร กมัล นิราเร ||๒|| บุรา ปะลา กโฮ่ กิส
โน กะฮีแอ || ดีแซ บรัมห์ คุรมุข สัจ ลฮีแอ || อกัท กะโท คุรมัต วีจาร || เม็ล คุร ซังคัต ปาโว ปาร ||๓|| ซาสตึ เบด
ซิมรัต บโฮ่ เปด || อัธสัธ มยัน ฮัร รัส เรด || คุรมุข นิรมัล แมลฺ นา ลาแก || นานัก ฮิรแด นาม วัดเด ตุ๋ร ป่ าแก
||๔||๑๕|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เน็ว เน็ว ปาย ลโก คุร อัปเน อาตัม ราม นิฮาเรอา || กะรัต บีจาร ฮิรแด ฮัร รเวอา
ฮิรแด เดค บีจาเรอา ||๑|| โบโล่ห์ ราม กเร นิสตารา || คุร ประสาด รตัน ฮัร ล่าแภ มิแท อเกอาน โฮย อุยอี ารา ||๑||
รเฮา || เราว์นี รแว บันถัน่ นฮี ตูแท่ห์ เว็จ ห่อแม ปะรัม นา ยาอี || สัตคุร มิแล ตา ห่อแม ตูแท ตา โก เลแค ปาอี ||๒||
ฮัร ฮัร นาม ปะกัต ปริ แอ ปรี ตมั ซุค ซากัร อุร ต่าเร || ปะกัต วชัล ญักยีวนั ดาตา มัต คุรมัต ฮัร นิสตาเร ||๓|| มัน เซ็ว
ยูฉ่ ฺ มแร ปรัภ ปาเอ มันซา มแน่ห์ สมาเอ || นานัก กริ ปา กเร ญักยีวนั แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย เล็ว ลาเอ ||๔||๑๖|| อาซา แม่ห์ลา
๑ || กิส โก กแฮ่ สุ ณาแวห์ กิส โก กิส ซัมหย่าแวห์ สมัจฉฺ รเฮ่ || กิแซ ปราแว่ห์ ปั ร คุณ บูเฉ่ สัตคุร สบัด ซันโตค
รเฮ่ ||๑||
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แอซา คุรมัต รมัต สะรี รา || ฮัร ปั จยฺ เมเร มัน แก้ฮรั กัมภีรา ||๑|| รเฮา || อนัต ตรังค์ ปะกัต ฮัร รังกา || อันเด็น
ซูเจ ฮัร คุณ ซังกา || มิเทอา ยนัม ซากัต ซันซารา || ราม ปะกัต ยัน รแฮ่ นิรารา ||๒|| ซูจี กายอา ฮัร คุณ กายอา ||
อาตัม จีน รแฮ่ เล็ว ลายอา || อาด อปารฺ อัปรําปัร ฮีรา || ลาล รัตตา เมรา มัน ตี่รา ||๓|| กัทนี กแฮ่ กแฮ่ เซ มูเอ ||
โซ ปรัภ ดูรฺ น่าฮี ปรัภ ตูนํ แฮ || ซัภ ญัก เดเคอา มายอา ชายอา || นานัก คุรมัต นาม ติอ๋ายอา ||๔||๑๗|| อาซา
แม่ห์ลา ๑ ติตุกา || โกอี ปี่ คัก ปี่ เคอา คาย || โกอี รายา รเฮอา สมาย || กิส ฮี มาน กิแซ อัปมาน || ด่าเฮ อุซาเร ตะเร
คิอ๋าน || ตุจฉฺ เต วัดดา น่าฮี โกย || กิส เวคาลี จังกา โฮย ||๑|| แม ตานํ นาม เตรา อาถารฺ || ตูนํ ดาตา กรัณฮาร
กัรตาร ||๑|| รเฮา || วาท นา ปาโว วีกา เยา || ดัรก้าห์ แบซัณ น่าฮี เทา || มัน กา อันถฺลา มายอา กา บันถฺ || คีน คราบ
โฮแว เน็ต กั้นถฺ || คาณ ยีวณั กี บฮุตี อาส || เลแค เตแร ซาส กิราส ||๒|| แอ้ห์เน็ส อันถเล ดีปัก เดย์ || ป่ อยัล ดูบตั
จินตฺ กเรย์ || กแฮ่ สุ แณห์ โย มาแน่ห์ เนา || ฮอ บัลฮาแร ตา แก เยา || นานัก เอก กะแฮ อัรดาส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ
เตแร ปาส ||๓|| ยานํ ตูนํ เด้ห์ ยปี เตรา เนา || ดัรก้าห์ แบซัณ โฮแว เทา || ยานํ ตุตถฺ ป่ าแว ตา ดุระมัต ยาย || กิอาน
รตัน มัน วัสแซ อาย || นะดัร กเร ตา สัตคุร มิแล || ปรัณวัต นานัก เป่ าว์ยลั ตแร ||๔||๑๘|| อาซา แม่ห์ลา ๑
ปันจฺปเด๖ || ดุตถฺ เบ็น เถน ปั งคฺ เบ็น ปังคี ยัล เบ็น *อุตปุจยฺ กาม น่าฮี || เกอา สุ ลตาน สลาม วิฮูณา อันถี่ โกธี
เตรา นาม น่าฮี ||๑|| กี วิสแร่ ห์ ดุค บฮุตา ลาแก || ดุค ลาแก ตูนํ วิซรั น่าฮี ||๑|| รเฮา || อคี อั้นถฺ ยีภ่ รัส น่าฮี กันนี
ปวัณ นา วาแย || จัรณี จัลแล ปะยูตา อาแก เว็ณ เซวา พัล ลาเก ||๒|| อักคัร บิรัค บาก โป๋ ย โจคี ซินเจ็ต เป๋ า กเร่ ฮี ||
ซัภนา พัล ลาแก นาม เอโก เบ็น กัรมา แกเซ เล่ฮี ||๓|| เยเต ญีอ์ เตเต ซัภ เตเร เว็ณ เซวา พัล กิแซ น่าฮี || ดุค ซุค
ป่ าณา เตรา โฮแว เว็ณ นาแว ญีโอ รแฮ่ น่าฮี ||๔|| มัต เว็จ มรัณ ยีวณั โฮรฺ แกซา ยา ยีวา ตานํ ยุกตั น่าฮี ||
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กะแฮ นานัก ยีวาเล ยีอา แยห์ ป่ าแว แต้ห์ ราค ตุฮี ||๕||๑๙|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กายอา บรัมห์มา มัน แฮ โต่ตี ||
กิอาน ยเนอู คิอ๋าน กุสปาตี || ฮัร นามา ยัส ยาโจ เนา || คุร ปั รซาดี บรัมห์ สเมา ||๑|| ปานํเด แอซา บรัมห์ บีจาร ||
นาเม สุ จ นาโม ปโร นาเม จัจยฺ อาจารฺ ||๑|| รเฮา || บ้าฮัร ยเนอู ยิจรั โยต แฮ นาล || โต่ตี ทิกา นาม สะมาล || แอแท
โอแท นิบฮี นาล || เว็ณ นาแว โฮรฺ กะรัม นา ป๋ าลฺ ||๒|| ปูญา เปรม มายอา ปัรยาล || เอโก เวโค่ห์ อวัรฺ นา ป๋ าลฺ ||
จีแน ตัต กะกัน ดัส ดุอาร || ฮัร มุค ปาธ ปแร บีจาร ||๓|| โป่ ยัน เป๋ า ปะรัม ป๋ อ ป่ าแก || ปาห์รูอะรา ฉับ โจร นา
ลาแก || ติลกั ลิลาท ยาแณ ปรัภ เอก || บูแฉ่ บรัมห์ อันตัร บิเบก ||๔|| อาจารี นฮี ยีเตอา ยาย || ปาธ ปแร นฮี กีมตั
ปาย || อัสทฺ ดะซี จะโฮ่ เปด นา ปายอา || นานัก สัตคุร บรัมห์ ดิคายอา ||๕||๒o|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เซวัก ดาส
ปะกัต ยัน โซอี || ธากุร กา ดาส คุรมุข โฮอี || เย็น ศิร ซายี เต็น พุน โกอี || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกอี ||๑|| สาจ
นาม คุร สบัด วีจาร || คุรมุข ซาเจ ซาแจ ดัรบาร ||๑|| รเฮา || สัจจา อรัจยฺ สัจจี อัรดาส || แม่ห์ลี คซัม สุ เณ ซาบาส ||
สัจแจ ตะคัต บุลาแว โซย || เด วเดอาอี กเร โซ โฮย ||๒|| เตรา ตาณ ตูแฮ ดีบาณ || คุร กา สบัด สัจ นีซาณ || มันเน
หุกมั โซ ปัรกัท ยาย || สัจ นีซาแณ ธาก นา ปาย ||๓|| ปั นดิต ปแร่ ห์ วคาแณ่ ห์ เวด || อันตัร วัสตฺ นา ยาแณห์ เปด ||
คุร เบ็น โซ่ฉี่ บูจฉฺ นา โฮย || ซาจา เราว์ รเฮอา ปรัภ โซย ||๔|| เกอา ฮอ อาคา อาค วคาณี || ตูนํ อาเป ยาแณห์ สรับ
วิดาณี || นานัก เอโก ดัร ดีบาณ || คุรมุข สาจ ตะฮ่า กุดราณ ||๕||๒๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กาจี กากัร เด้ห์ โดเฮลี
อุปแย บินแซ ดุค ปาอี || เอ้ห์ ญัก ซากัร ดุตรั เก็ว ตรี แอ เบ็น ฮัร คุร ปารฺ นา ปาอี ||๑|| ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี เมเร
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เปอาเร ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกย ฮเร || ซัรบี รังกี รู ปี ตูนแํ ฮ เต็ส บัคเซ ยิส นะดัร กเร ||๑|| รเฮา || ซาส บุรี กัร๋ วาส นา
เดแว เป็ ร เซ็ว มิลณั นา เดย์ บุรี || ซะคี ซายฺนี เก ฮอ จรัน สะเรโว ฮัร คุร กิรปา เต นะดัร ตะรี ||๒||
อาป บีจาร มาร มัน เดเคอา ตุม ซา มีต นา อวัรฺ โกอี || เย็ว ตูนํ ราแค่ห์ เต็ว ฮี แร่ ห์ณา ดุค ซุค เดแว่ห์ กแร่ ห์ โซอี
||๓|| อาซา มันซา โดอู บินาซัต ตเรห์ คุณ อาส นิราส ไป๋ || ตุรีวสั ทา คุรมุข ปาอีแอ ซันตฺ สภา กี โอท ลฮี ||๔||
กิอาน ติอ๋าน สักเล ซัภ ยัป ตัป ยิส ฮัร ฮิรแด อลัค อเป่ วา || นานัก ราม นาม มัน ราตา คุรมัต ปาเอ แซ่ฮจั ยฺ เซวา
||๕||๒๒|| อาซา แม่ห์ลา ๑ ปันจฺปเด๒ || โม่ห์ กุทาํ บฺ โม่ห์ ซัภ การ || โม่ห์ ตุม ตะโยห์ สกัล เวการ ||๑|| โม่ห์ อัร
ปะรัม ตะโยห์ ตุม บีร || สาจ นาม ริ เด รแว สะรี ร ||๑|| รเฮา || สัจ นาม ยา เนาว์ เน็ถ ปาอี || โรแว ปูต นา กัลแป มาอี
||๒|| เอต โม่ห์ ดูบา ซันซาร || คุรมุข โกอี อุตแร ปารฺ ||๓|| เอต โม่ห์ เพ็ร ยูนี ป้ าเฮ || โม่เฮ ลากา ยัม ปุร ย่าเฮ ||๔||
คุร ดีเคอา เล ยัป ตัป กมาเฮ || นา โม่ห์ ตูแท นา ทาย ป้ าเฮ ||๕|| นะดัร กเร ตา เอ้ห์ โม่ห์ ยาย || นานัก ฮัร เซ็ว รแฮ่
สมาย ||๖||๒๓|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || อาป กเร สัจ อลัค อปารฺ || ฮอ ปาปี ตูนํ บัคซัณฮาร ||๑|| เตรา ป่ าณา ซัภ กิช
โฮแว || มันฮัธ กีแจ อันตฺ วิโกแว ||๑|| รเฮา || มันมุค กี มัต กูร เวอาปี || เบ็น ฮัร ซิ มรัณ ปาป ซันตาปี ||๒|| ดุระมัต
เตอาก ล่าฮา กิช เลโว่ห์ || โย อุปแย โซ อลัค อเป่ โวห์ ||๓|| แอซา ฮัมรา สคา สฮาอี || คุร ฮัร มิเลอา ปะกัต
ดริ ราอี ||๔|| สักลี ซอดี โตทา อาแว || นานัก ราม นาม มัน ป่ าแว ||๕||๒๔|| อาซา แม่ห์ลา ๑ จอปะเด๔ || วิเดอา
วีจารี ตานํ ปัรอุปการี || ยานํ ปันจฺ ราซี ตานํ ตีรัท วาซี ||๑|| กุ๋งกรู วาแย เย มัน ลาแก || ตอ ยัม กฮ่า กเร โม เซ็ว
อาแก ||๑|| รเฮา || อาส นิราซี ตอ ซันเนอาซี || ยานํ ยัต โยกี ตานํ กายอา โป่ กี ||๒|| ดัยอา ดิกาํ บัร เด้ห์ บีจารี || อาป
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มแร เอารา แน่ห์ มารี ||๓|| เอก ตู โฮรฺ เวส บโฮเตเร || นานัก ยาแณ โจจยฺ นา เตเร ||๔||๒๕|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เอก
นา ปะรี อา คุณ กัร โต่วา || เมรา สะโฮ ยาแก ฮอ เน็ส ปั๋ ร โซวา ||๑|| เอ็ว เก็ว กันตฺ เปอารี โฮวา || สะโฮ ยาแก ฮอ
เน็ส ปั๋ร โซวา ||๑|| รเฮา ||
อาส เปอาซี เซแย อาวา || อะแก แซ่ห์ ป่ าวา เก นา ป่ าวา ||๒|| เกอา ยานา เกอา โฮยกา รี มาอี || ฮัร ดัรซัน เบ็น
แร่ ฮนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา || เปรม นา จาเคอา เมรี เต็ส นา บุฉ่านี || เกยอา โซ โยบัน ตัน๋ ปั ชตานี ||๓|| อแย โซ ยาโก
อาส เปอาซี || ไป่ เล อุดาซี รโฮ่ นิราซี ||๑|| รเฮา || ห่อแม โคย กเร ซีการ || ตอ กามัณ เซแย รแว ปะตาร ||๔|| ตอ
นานัก กันแต มัน ป่ าแว || โฉด วดาอี อัปเณ คซัม สมาแว ||๑|| รเฮา ||๒๖|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เปวักแร ตัน๋ ครี อิอาณี
|| เต็ส แซ่ห์ กี แม ซาร นา ยาณี ||๑|| สะโฮ เมรา เอก ดูยา นฮี โกอี || นะดัร กเร เมลาวา โฮอี ||๑|| รเฮา || ซาฮุรแร
ตัน๋ สาจ ปะชาเณอา || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย อัปณา เป็ ร ยาเณอา ||๒|| คุร ปั รซาดี แอซี มัต อาแว || ตานํ กามัณ กันแต
มัน ป่ าแว ||๓|| แก้ฮตั นานัก แป๋ ป๋ าว กา กเร ซีการ || สัด 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 || ยานํ ตูนํ เด้ห์ ยปี เนา เตรา ||๑||
รเฮา || บฮุเต ออกัณ กูแก โกอี || ยา เต็ส ป่ าแว บัคเซ โซอี ||๒|| คุร ปั รซาดี ดุระมัต โคอี || แยห์ เดคา แต้ห์ เอโก
โซอี ||๓|| แก้ฮตั นานัก แอซี มัต อาแว || ตานํ โก สัจเจ สัจ สมาแว ||๔||๒๘|| อาซา แม่ห์ลา ๑ ดุปเด || เต็ต
ซัรวัรแร ไป่ เล นิวาซา || ปาณี ปาวัก ติแนห์ กีอา || ปั งกัจยฺ โม่ห์ ปั ก นฮี จาแล ฮัม เดคา แต้ห์ ดูบีอฺเล ||๑|| มัน เอก
นา เจตัส มูร มนา || ฮัร บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา || นา ฮอ ยตี สตี นฮี ปเรอา มูรัค มุกถ่า ยนัม เป่ ยอา ||
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ปรัณวัต นานัก เต็นห์ กี ซัรณา ยินห์ ตูนํ น่าฮี วีสเรอา ||๒||๒๙|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เชอ์ กัร๋ เชอ์ คุร เชอ์ อุปเดส || คุร
คุร เอโก เวส อเนก ||๑|| แย กัร๋ กัรเต กีรัต โฮย || โซ กัร๋ ราค วดาอี โต้เฮ ||๑|| รเฮา || วิสุเอ จะเซอา กะรี อา แป้ ห์รา
ทิตี วารี ม่าห์ เป่ ยอา || ซูรัจยฺ เอโก รุ ต อเนก || นานัก กัรเต เก เกเต เวส ||๒||๓o||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา กัร๋ ๓ แม่ห์ลา ๑ || ลัค ลัสกัร ลัค วาเย เนเย ลัค อุธ กแร่ ห์ สลาม || ลคา อุปัร
พุรมาเอ็ส เตรี ลัค อุธ ราแค่ห์ มาน || ยานํ ปั ต เลแค นา ปแว ตานํ ซัภ นิราพัล กาม ||๑|| ฮัร เก นาม บินา ญัก ตัน่ ถ่า ||
เย บฮุตา ซัมหย่าอีแอ โป่ ลา ปี๋ โซ อันโถ่ อันถ่า ||๑|| รเฮา || ลัค คทีแอห์ ลัค ซันยีแอห์ คาแยห์ ลัค อาแว่ห์ ลัค ย่าเฮ ||
ยานํ ปัต เลแค นา ปแว ตานํ ญีอ์ กิแท เพ็ร ป้ าเฮ ||๒|| ลัค ซาสตึ ซัมหย่าวณี ลัค ปันดิต ปแร่ ห์ ปุราณ || ยานํ ปัต
เลแค นา ปแว ตานํ ซัภเภ กุปัรวาณ ||๓|| สัจ นาม ปัต อูปแย กะรัม นาม กัรตาร || แอ้ห์เน็ส ฮิรแด เย วัสแซ นานัก
นัดรี ปาร ||๔||๑||๓๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || ดีวา เมรา เอก นาม ดุค เว็จ ปายอา เตลฺ || อุน จานัณ โอ้ห์ โซเคอา จูกา ยัม
เซ็ว เมล ||๑|| โลกา มัต โก พะกัร ปาย || ลัค มเรอา กัร เอกัทเธ เอก รัตตี เล ป่ าเฮ ||๑|| รเฮา || เป็ นดฺ ปะตัล เมรี เกโซ
กิเรอา สัจ นาม กัรตาร || แอแท โอแท อาแก ปาแช เอ้ห์ เมรา อาถารฺ ||๒|| กังค์ บนารัส ซิ พตั ตุมารี นาแว อาตัม เรา
|| สัจจา นาวัณ ตานํ ทีแอ ยานํ แอ้ห์เน็ส ลาแก เป๋ า ||๓|| เอ็ก โลกี โฮรฺ ชัมฉะรี บราห์มณั วัท เป็ นดฺ คาย || นานัก
เป็ นดฺ บัคศีส กา กับฮูนํ นิคุทสั น่าเฮ ||๔||๒||๓๒||
อาซา กัร๋ ๔ แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เดวเตอา ดัรซัน แก ตาอี ดูค ปูค ตีรัท กีเอ || โยกี ยตี ยุกตั
แม่ห์ แร่ ห์เต กัร กัร ปักเว เป๋ ค เป๋ ย ||๑|| ตอ การัณ ซาฮิบา รังค์ รัตเต || เตเร นาม อเนกา รู ป อนันตา แก้ฮณั นา ยาฮี
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เตเร คุณ เกเต ||๑|| รเฮา || ดัร กัร๋ แม่ห์ลา หัสตี โก่เร โฉด วิลาเอ็ต เดส เกย || ปี ร เปกานํบรั ซาเล็ก ซาเด็ก โชดี
ดุนีอา ทาย เปย ||๒|| ซาด แซ่ฮจั ยฺ ซุค รัส กัส ตะยีอฺเล กาปั ร โชเด จมัร ลีเอ || ดุคีเอ ดะรัดวันดฺ ดัร เตแร นาม รัตเต
ดัรเวส เป๋ ย ||๓|| คัลรี คัปรี ลักรี จัมรี ซิกคา ซูต โต่ตี กีนีห์ || ตูนํ ซาฮิบ ฮอ ซานํกี เตรา ปรัณแว นานัก ยาต แกซี
||๔||๑||๓๓ ||
อาซา กัร๋ ๕ แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ปี่ ตัร ปันจฺ กุปัต มัน วาเซ || เท็ร นา รแฮ่ แยเซ ปะแว่ห์
อุดาเซ ||๑|| มัน เมรา ดัยอาล เซตี เท็ร นา รแฮ่ || โล่บี กัปที ปาปี ปาคันดี มายอา อถิก ลแก ||๑|| รเฮา || พูล มาลา
กัล แป้ ห์รอกี ห่าโร || มิแลกา ปรี ตมั ตับ กะโรกี ซี กาโร ||๒|| ปั นจฺ ซะคี ฮัม เอก ปะตาโร || เปด ลกี แฮ ญีอะรา
จาลัณฮาโร ||๓|| ปั นจฺ ซะคี เม็ล รุ ดนั กเร่ ฮา || ซ่าห์ ปะยูตา ปรัณวัต นานัก เลคา เด้ฮา ||๔||๑||๓๔||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา กัร๋ ๖ แม่ห์ลา ๑ || มัน โมตี เย แก้ห์ณา โฮแว ปอณ โฮแว ซูต ต่ารี || คิมา
ซีการ กามัณ ตัน แป้ ห์แร ราแว ลาล เปอารี ||๑|| ลาล บโฮ่ คุณ กามัณ โม่ฮี || เตเร คุณ โฮเอ นา เอารี ||๑|| รเฮา || ฮัร
ฮัร ฮาร กันธฺ เล แป้ ห์แร ดาโมดัร ดันตฺ เลอี || กัร กัร กัรตา กังกัน แป้ ห์แร เอ็น เบ็ถ จิต ตะเรอี ||๒|| มะถู่ซูดนั กัร
มุนดรี แป้ ห์แร ปัรเมซัร ปัท เลอี || ตี่รัจยฺ ตะรี บันถ่าแว กามัณ ศิรีรังค์ สุ รมา เดอี ||๓|| มัน มันดัร เย ดีปัก ยาเล
กายอา เซจยฺ กเรอี || กิอาน เรา ยับ เซแย อาแว ตา นานัก โปคค์ กเรอี ||๔||๑||๓๕|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กีตา โฮแว
กเร กรายอา เต็ส เกอา กะฮีแอ ป่ าอี || โย กิช กัรณา โซ กัร รเฮอา กีเต เกอา จตุราอี ||๑|| เตรา หุกมั ปะลา ตุตถฺ ป่ าแว
|| นานัก ตา โก มิแล วดาอี ซาเจ นาม สมาแว ||๑|| รเฮา || กิรัต ปั ยอา ปั รวาณา ลิเคอา บาฮุร หุกมั นา โฮอี || แยซา
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ลิเคอา แตซา ปเรอา เมท นา สะแก โกอี ||๒|| เย โก ดัรก้าห์ บฮุตา โบแล เนา ปแว บายารี || สัตรันยฺ บายี ปะแก
น่าฮี กะจี อาแว ซารี ||๓|| นา โก ปเรอา ปันดิต บีนา นา โก มูรัค มันดา || บันดี อันดัร ซิพตั กราเอ ตา โก กะฮีแอ
บันดา ||๔||๒||๓๖|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || คุร กา สบัด มแน แม่ห์ มุนดรา คินทา คิมา หะด่าโว || โย กิช กแร ปะลา กัร
มาโน แซ่ฮจั ยฺ โยก เน็ถ ปาโว ||๑||
บาบา ยุกตา ญีโอ ยุกแกห์ ยุก โยกี ปะรัม ตันตฺ แม่ห์ โยกัง || อัมฤต นาม นิรันยัน ปายอา กิอาน กายอา รัส โป่ กัง
||๑|| รเฮา || เศ็ว นักรี แม่ห์ อาซัณ แบโซ กะลัป เตอากี บาดัง || ซิ งงี สบัด สดา ตุ๋น โซ่แฮ แอ้ห์เน็ส ปูแร นาดัง
||๒|| ปั ต วีจาร กิอาน มัต ดันดา วัรตะมาน บิปู่ตัง || ฮัร กีรัต แร่ ห์ราส ฮมารี คุรมุข ปั นทฺ อตีตงั ||๓|| สักลี โยต
ฮมารี ซัมเมอา นานา วรัน อเนกัง || กโฮ่ นานัก ซุณ ปั่ รทัร โยกี ปารบรัมห์ เล็ว เอกัง ||๔||๓||๓๗|| อาซา แม่ห์ลา
๑ || กุร กัร กิอาน คิอ๋าน กัร ต่าแว กัร กัรณี กัส ปาอีแอ || ป่ าธี ปะหวัน เปรม กา โปจา เอ็ต รัส อเม็ว จุอาอีแอ ||๑||
บาบา มัน มัตวาโร นาม รัส ปี แว แซ่ฮจั ยฺ รังค์ รัจ รเฮอา || แอ้ห์เน็ส บนี เปรม เล็ว ลากี สบัด อนาฮัด กเฮอา ||๑||
รเฮา || ปูรา สาจ เปอาลา แซ่ห์เย ติแซห์ ปี อาเอ ยา โก นะดัร กเร || อัมฤต กา วาปารี โฮแว เกอา มัด ชูแช เป๋ า ตะเร
||๒|| คุร กี ซาคี อัมฤต บาณี ปี วัต ฮี ปัรวาณ เป่ ยอา || ดัร ดัรซัน กา ปรี ตมั โฮแว มุกตั แบกุนแธ กแร เกอา ||๓||
ซิพตี รัตตา สัด แบรากี ยูแอ ยนัม นา ห่าแร || กโฮ่ นานัก ซุณ ปั่ รทัร โยกี คีวา อัมฤต ต่าแร ||๔||๔||๓๘|| อาซา
แม่ห์ลา ๑ || คุราซาน คัสมานา กีอา ฮินดุสตาน ดรายอา || อาแป โดส นา เดอี กัรตา ยัม กัร มุกลั จรายอา || เอตี มาร
ปอี กัรลาเณ แตนํ กี ดะรัด นา อายอา ||๑|| กัรตา ตูนํ ซัภนา กา โซอี || เย สักตา สักเต โก มาเร ตา มัน โรส นา
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โฮอี ||๑|| รเฮา || สักตา ซีห์ มาเร แป วักแก คัสแม ซา ปุรซาอี || รตัน วิการ วิโกเอ กุตี โมยอา ซาร นา กาอี || อาเป
โยร วิโชเร อาเป เวค เตรี วเดอาอี ||๒|| เย โก เนา ตะหร่ าเอ วัดดา ซาด กเร มัน ป่ าเณ || คัสแม นัดรี กีรา อาแว
เยเต จุแก ดาเณ || มัร มัร ยีแว ตา กิช ปาเอ นานัก นาม วคาเณ ||๓||๕||๓๙||
ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๓
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ดัรซัน ปาแว วัดปาก || คุร แก สบัด สัจแจ แบราก || คัท ดัรซัน วัรแต วัรตารา ||
คุร กา ดัรซัน อะกัม อปารา ||๑|| คุร แก ดัรซัน มุกตั กัต โฮย || ซาจา อาป วัสแซ มัน โซย ||๑|| รเฮา || คุร ดัรซัน
อุถแร ซันซารา || เย โก ลาเอ เป๋ า เปอารา || เป๋ า เปอารา ลาเอ วิระลา โกย || คุร แก ดัรซัน สดา ซุค โฮย ||๒|| คุร แก
ดัรซัน โมค ดุอาร || สัตคุร เซแว ปัรวาร ซาถารฺ || นิกเุ ร โก กัต กาอี น่าฮี || เอากัณ มุเธ โจทา คาฮี ||๓|| คุร แก สบัด
ซุค ซานํตฺ สะรี ร || คุรมุข ตา โก ลแก นา ปี ร || ยัมกาล เต็ส เนร นา อาแว || นานัก คุรมุข สาจ สมาแว ||๔||๑||๔o||
อาซา แม่ห์ลา ๓ || สบัด โมอา วิโจห์ อาป กวาย || สัตคุร เซเว เต็ล นา ตะมาย || นิรภอ ดาตา สดา มัน โฮย || สัจจี
บาณี ปาเอ ปาก โกย ||๑|| คุณ ซังกแร่ ห์ วิโจห์ ออคุณ ย่าเฮ || ปูเร คุร แก สบัด สะมาเฮ ||๑|| รเฮา || คุณา กา ก้าฮัก
โฮแว โซ คุณ ยาแณ || อัมฤต สบัด นาม วคาแณ || ซาจี บาณี ซูจา โฮย || คุณ เต นาม ปราปัต โฮย ||๒|| คุณ อโมลัก
ปาเอ นา ย่าเฮ || มัน นิรมัล ซาแจ สบัด สะมาเฮ || เซ วัดป่ ากี ยินห์ นาม ติอ๋ายอา || สดา คุณดาตา มัน วซายอา ||๓||
โย คุณ ซังกระแฮ เต็นห์ บัลฮาแร เยา || ดัร ซาแจ ซาเจ คุณ เกา || อาเป เดแว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || นานัก กีมตั แก้ฮณั
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นา ยาย ||๔||๒||๔๑|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เว็จ วัดดี วเดอาอี || จิรี วิชุนเน เมล มิลาอี || อาเป เมเล เมล มิลาเอ ||
อาปณี กีมตั อาเป ปาเอ ||๑|| ฮัร กี กีมตั กิน เบ็ถ โฮย || ฮัร อัปรําปัร อะกัม อะโกจัร คุร แก สบัด มิแล ยัน โกย ||๑||
รเฮา || คุรมุข กีมตั ยาแณ โกย || วิระเล กะรัม ปราปั ต โฮย || อูจี บาณี อูจา โฮย || คุรมุข สบัด วคาแณ โกย ||๒||
เว็ณ นาแว ดุค ดะรัด สะรี ร || สัตคุร เป่ เท ตา อุตแร ปี ร || เบ็น คุร เป่ เท ดุค กมาย || มันมุค บฮุตี มิแล สยาย ||๓|| ฮัร
กา นาม มีธา อัต รัส โฮย || ปี วัต รแฮ่ ปี อาเอ โซย || คุร กิรปา เต ฮัร รัส ปาเอ || นานัก นาม รัตเต กัต ปาเอ
||๔||๓||๔๒|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || เมรา ปรัภ ซาจา แก้ฮรั กัมภีร || เซวัต ฮี ซุค ซานํตฺ สะรี ร || สบัด ตเร ยัน แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผาย || เต็น แก ฮัม สัด ลาแกห์ ปาย ||๑||
โย มัน ราเต ฮัร รังค์ ลาย || เต็น กา ยนัม มรัณ ดุค ลาทา เต ฮัร ดัรก้าห์ มิเล สุ ผาย ||๑|| รเฮา || สบัด จาแค ซาจา ซาด
ปาเอ || ฮัร กา นาม มัน วซาเอ || ฮัร ปรัภ สดา รเฮอา ปั่ รปูร || อาเป เนแร อาเป ดูรฺ ||๒|| อาคัณ อาแค บะแก ซัภ
โกย || อาเป บคัส มิลาเอ โซย || แก้ห์แณ กะทัน นา ปายอา ยาย || คุร ปั รสาด วัสแซ มัน อาย ||๓|| คุรมุข วิโจห์
อาป กวาย || ฮัร รังค์ ราเต โม่ห์ จุกาย || อัต นิรมัล คุร สบัด วีจาร || นานัก นาม สวารัณฮาร ||๔||๔||๔๓|| อาซา
แม่ห์ลา ๓ || ดูแย ป๋ าย ลเก ดุค ปายอา || เบ็น สับแด บิรทา ยนัม กวายอา || สัตคุร เซแว โซ่ฉี่ โฮย || ดูแย ป๋ าย นา
ลาแก โกย ||๑|| มูล ลาเก เซ ยัน ปัรวาณ || อันเด็น ราม นาม ยัป ฮิรแด คุร สับดี ฮัร เอโก ยาณ ||๑|| รเฮา || ดาลี ลาแก
เน่ห์พลั ยาย || อันถี่ กัมมี อั้นถฺ สยาย || มันมุค อันถ่า ธอรฺ นา ปาย || บิสทา กา กีรา บิสทา ม่าเฮ ปะจาย ||๒|| คุร กี
เซวา สดา ซุค ปาเอ || ซันตฺ ซงั คัต เม็ล ฮัร คุณ กาเอ || นาเม นาม กเร วีจาร || อาป ตแร กุล อุถรัณฮาร ||๓|| คุร กี
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บาณี นาม วยาเอ || นานัก แม่ฮลั สบัด กัร๋ ปาเอ || คุรมัต สัต ซัร ฮัร ยัล นายอา || ดุระมัต แมลฺ ซัภ ดุรัต กวายอา
||๔||๕||๔๔|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || มันมุค มแร่ ห์ มัร มรัณ วิกาแร่ ห์ || ดูแย ป๋ าย อาตัม ซังข่าแร่ ห์ || เมรา เมรา กัร กัร
วิกตู า || อาตัม นา จีแนห์ ปั่รแม เว็จ ซูตา ||๑|| มัร โมยอา สับเด มัร ยาย || อุสตัต นินดา คุร ซัม ยาณาอี เอ็ส ยุก
แม่ห์ ล่าฮา ฮัร ยัป แล ยาย ||๑|| รเฮา || นาม วิฮูณ กรัภ กัล ยาย || บิรทา ยนัม ดูแย โลผาย || นาม บิฮูฌี ดุค ยแล
สบาอี || สัตคุร ปูแร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๒|| มัน จันจัล บโฮ่ โจทา คาย || เอโท่ห์ ฉุ รเกอา ธอรฺ นา ปาย || กรัภ โยน วิสทา
กา วาส || เต็ต กัร๋ มันมุค กเร นิวาส ||๓|| อัปเน สัตคุร โก สดา บัล ยาอี || คุรมุข โยตี โยต มิลาอี || นิรมัล บาณี
นิจยฺ กัร๋ วาซา || นานัก ห่อแม มาเร สดา อุดาซา ||๔||๖||๔๕|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || ลาแล อาปณี ยาต กวาอี ||
ตัน มัน อัรเป สัตคุร ซัรณาอี || ฮิรแด นาม วัดดี วเดอาอี || สดา ปรี ตมั ปรัภ โฮย สคาอี ||๑|| โซ ลาลา ยีวตั มแร ||
โศก ฮรัค โดย ซัม กัร ยาแณ คุร ปัรซาดี สบัด อุถแร ||๑|| รเฮา || กัรณี การ ตุโรห์ พุรมาอี || เบ็น สับแด โก ทาย นา
ปาอี || กัรณี กีรัต นาม วซาอี || อาเป เดแว เด๋ ล นา ปาอี ||๒|| มันมุค ปะรัม ปุแล ซันซาร || เบ็น ราซี กูรา กเร
วาปาร || เว็ณ ราซี วคัร ปัลแล นา ปาย || มันมุค ปุลา ยนัม กวาย ||๓|| สัตคุร เซเว โซ ลาลา โฮย || อูตมั ยาตี อูตมั
โซย || คุร ปอรี ซัภ ดู อูจา โฮย || นานัก นาม วดาอี โฮย ||๔||๗||๔๖|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || มันมุค จู่โธ จู่ธ กมาแว ||
คัสแม กา แม่ฮลั กะเด นา ปาแว || ดูแย ลกี ปะรัม ปุหล่าแว || มัมตา บาถ่า อาแว ยาแว ||๑|| โดหากณี กา มัน เดค
ซีการ || ปุตรึ กลัต ตัน๋ มายอา จิต ลาเอ จู่ธ โม่ห์ ปาคันดฺ วิการ ||๑|| รเฮา || สดา โซห่ากัณ โย ปรัภ ป่ าแว || คุร สับดี
ซีการ บณาแว || เซจยฺ สุ คาลี อันเด็น ฮัร ราแว || เม็ล ปรี ตมั สดา ซุค ปาแว ||๒|| ซา โซห่ากัณ ซาจี ยิส สาจ เปอาร
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|| อัปณา เป็ ร ราแค สดา อุร ต๋ าร || เนแร เวแค สดา ฮดูร || เมรา ปรัภ สรับ รเฮอา ปั่ รปูร ||๓|| อาแก ยาต รู ป นา
ยาย || เต้ฮา โฮแว เย่เฮ กะรัม กมาย || สับเด อูโจ อูจา โฮย || นานัก สาจ สมาแว โซย ||๔||๘||๔๗|| อาซา แม่ห์ลา ๓
|| ปะกัต รัตตา ยัน แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุร แก แป๋ ซาแจ สาจ สมาย || เบ็น คุร ปูเร ปะกัต นา โฮย || มันมุค รุ นเน อัปนี
ปัต โคย ||๑|| เมเร มัน ฮัร ยัป สดา ติอ๋าย || สดา อนันดฺ โฮแว เด็น ราตี โย อิแช โซอี พัล ปาย ||๑|| รเฮา || คุร ปูเร
เต ปูรา ปาเอ || ฮิรแด สบัด สัจ นาม วซาเอ || อันตัร นิรมัล อัมฤต ซัร นาเอ || สดา ซูเจ สาจ สมาเอ ||๒|| ฮัร ปรัภ
เวแค สดา ฮยูร || คุร ปัรสาด รเฮอา ปั่รปูร || ยะฮา เยา แต้ห์ เวคา โซย || คุร เบ็น ดาตา อวัรฺ นา โกย ||๓|| คุร ซากัร
ปูรา ปันด๋ าร || อูตมั รตัน ยวาฮัร อปารฺ || คุร ปั รซาดี เดวัณฮาร || นานัก บัคเซ บัคซัณฮาร ||๔||๙||๔๘|| อาซา
แม่ห์ลา ๓ || คุร ซาเอ็ร สัตคุร สัจ โซย || ปูแร ปาก คุร เซวา โฮย ||
โซ บูแฉ่ ยิส อาป บุฉ่าเอ || คุร ปัรซาดี เซว กราเอ ||๑|| กิอาน รตัน ซัภ โซ่ฉี่ โฮย || คุร ปั รสาด อเกอาน บินาแซ
อันเด็น ยาแก เวแค สัจ โซย ||๑|| รเฮา || โม่ห์ กุมาน คุร สบัด ยลาเอ || ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ ปาเอ || อันตัร แม่ฮลั คุร
สบัด ปะชาแณ || อาวัณ ยาณ รแฮ่ เท็ร นาม สมาเณ ||๒|| ยํามัณ มัรณา แฮ ซันซาร || มันมุค อเจต มายอา โม่ห์
กุบาร || ปั ร นินดา บโฮ่ กูร กมาแว || วิสทา กา กีรา วิสทา ม่าเฮ สมาแว ||๓|| สัตซังคัต เม็ล ซัภ โซ่ฉี่ ปาเอ || คุร กา
สบัด ฮัร ปะกัต ดริ ราเอ || ป่ าณา มันเน สดา ซุค โฮย || นานัก สัจ สมาแว โซย ||๔||๑o||๔๙|| อาซา แม่ห์ลา ๓
ปันจฺปเด๒ || สบัด มแร เต็ส สดา อนันดฺ || สัตคุร เป่ เท คุร โคบินดฺ || นา เพ็ร มแร นา อาแว ยาย || ปูเร คุร เต สาจ
สมาย ||๑|| ยินห์ โก นาม ลิเคอา ตุ๋ร เลค || เต อันเด็น นาม สดา ติอ่าแว่ห์ คุร ปูเร เต ปะกัต วิเซค ||๑|| รเฮา || ยินห์
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โก ฮัร ปรัภ เลย มิลาย || เต็นห์ กี แก้ฮณ
ั กัต กฮี นา ยาย || ปูแร สัตคุร ดิตี วเดอาอี || อูตมั ปั ดวี ฮัร นาม สมาอี ||๒||
โย กิช กเร โซ อาเป อาป || เอก กะรี แม่ห์ ทาป อุทาป || แก้ห์ แก้ห์ แก้ห์ณา อาค สุ ณาเอ || เย โซ ก่าเล ทาย นา
ปาเอ ||๓|| ยินห์ แก โปแต ปุน ตินาห์ คุรู มิลาเอ || สัจ บาณี คุร สบัด สุ ณาเอ || ยะฮานํ สบัด วัสแซ ตะฮานํ ดุค ยาเอ
|| กิอาน รตัน ซาแจ แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ ||๔|| นาแว เยวัด โฮรฺ ตัน๋ น่าฮี โกย || ยิส โน บัคเซ ซาจา โซย || ปูแร สบัด มัน
วซาเอ || นานัก นาม รัตเต ซุค ปาเอ ||๕||๑๑||๕o|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || นิรัต กเร บโฮ่ วาเย วยาเอ || เอ้ห์ มัน อันถ่า
โบลา แฮ กิส อาค สุ ณาเอ || อันตัร โลภ ปะรัม อนัล เวา || ดีวา บแล นา โซ่ฉี่ ปาย ||๑|| คุรมุข ปะกัต กัท จานัณ โฮย
|| อาป ปะชาณ มิแล ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || คุรมุข นิรัต ฮัร ลาแก เป๋ า || ปูเร ตาล วิโจห์ อาป กวาย || เมรา ปรัภ ซาจา
อาเป ยาณ || คุร แก สบัด อันตัร บรัมห์ ปะชาณ ||๒|| คุรมุข ปะกัต อันตัร ปรี ต เปอาร || คุร กา สบัด แซ่ฮจั ยฺ วีจาร
|| คุรมุข ปะกัต ยุกตั สัจ โซย || ปาคันดฺ ปะกัต นิรัต ดุค โฮย ||๓||
เอ้ฮา ปะกัต ยัน ยีวตั มแร || คุร ปัรซาดี เป่ าว์ยลั ตแร || คุร แก บจัน ปะกัต ทาย ปาย || ฮัร ญีโอ อาป วัสแซ มัน
อาย ||๔|| ฮัร กริ ปา กเร สัตคุรู มิลาเอ || เน่ห์จลั ปะกัต ฮัร เซ็ว จิต ลาเอ || ปะกัต รัตเต เต็นห์ สัจจี โซย || นานัก
นาม รัตเต ซุค โฮย ||๕||๑๒||๕๑||
อาซา กัร๋ ๘ กาพี แม่ห์ลา ๓
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ฮัร แก ป่ าแณ สัตคุร มิแล สัจ โซ่ฉี่ โฮอี || คุร ปั รซาดี มัน วัสแซ ฮัร บูแฉ่ โซอี ||๑|| แม สะโฮ ดาตา เอก แฮ อวัรฺ
น่าฮี โกอี || คุร กิรปา เต มัน วัสแซ ตา สดา ซุค โฮอี ||๑|| รเฮา || เอ็ส ยุก แม่ห์ นิรภอ ฮัร นาม แฮ ปาอีแอ คุร วีจาร ||
เบ็น นาแว ยัม แก วัส แฮ มันมุค อั้นถฺ กวาร ||๒|| ฮัร แก ป่ าแณ ยัน เซวา กแร บูแฉ่ สัจ โซอี || ฮัร แก ป่ าแณ
ซาล่าฮีแอ ป่ าแณ มันเนแอ ซุค โฮอี ||๓|| ฮัร แก ป่ าแณ ยนัม ปะดารัท ปายอา มัต อูตมั โฮอี || นานัก นาม สล่าห์ ตูน ํ
คุรมุข กัต โฮอี ||๔||๓๙||๑๓||๕๒||
อาซา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตูนํ กัรตา สเจอาร แมดา ซานํอี || โย ตอ ป่ าแว โซอี ทีซี โย ตูนํ เด้ห์ โซอี ฮอ ปาอี ||๑|| รเฮา || ซัภ เตรี ตูนํ ซัภนี
ติอ๋ายอา || ยิส โน กริ ปา กแร่ ห์ เต็น นาม รตัน ปายอา || คุรมุข ลาถ่า มันมุค กวายอา || ตุตถฺ อาป วิโชเรอา อาป
มิลายอา ||๑|| ตูนํ ดรี เอา ซัภ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา โกอี น่าเฮ || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตรา เคลฺ || วิโยก เม็ล วิชเรอา
ซันโญกี เมล ||๒|| ยิส โน ตู ยาณาเอห์ โซอี ยัน ยาแณ || ฮัร คุณ สัด ฮี อาค วคาแณ || เย็น ฮัร เซเวอา เต็น ซุค
ปายอา || แซ่ห์เย ฮี ฮัร นาม สมายอา ||๓|| ตู อาเป กัรตา เตรา กีอา ซัภ โฮย || ตุตถฺ เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกย || ตู กัร
กัร เวแค่ห์ ยาแณห์ โซย || ยัน นานัก คุรมุข ปั รกัท โฮย ||๔||๑||๕๓||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๔ ||
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กิส ฮี ตะรา กีอา มิตรึ สุ ต นาล ป่ าอี || กิส ฮี ตะรา กีอา กุรัม สะเก นาล ยวาอี || กิส ฮี ตะรา กีอา ซิ กดาร จอถะรี
นาล อาปแณ สุ อาอี || ฮมารา ตะรา ฮัร รเฮอา สมาอี ||๑|| ฮัม ฮัร เซ็ว ตะรา กีอา เมรี ฮัร เทก || แม ฮัร เบ็น ปั ค
ตะรา อวัรฺ นา โกอี ฮอ ฮัร คุณ กาวา อซังคฺ อเนก ||๑|| รเฮา || ยินห์ เซ็ว ตะเร กแร่ ห์ เซ ย่าเฮ || จู่ธ ตะเร กัร
ปะโชตาเฮ || เท็ร นา รแฮ่ มัน โคท กมาเฮ || ฮัม ฮัร เซ็ว ตะรา กีอา ยิส กา โกอี ซัมรัท น่าเฮ ||๒|| เอ้ห์ ซัภ ตะเร
มายอา โม่ห์ ปซารี || มายอา โก ลูแฉ่ ห์ กาวารี || ยนัม มแร่ ห์ ยูแอ บายี ห่ารี || ฮัมแร ฮัร ตะรา เย หะลัต ปะลัต ซัภ
สวารี ||๓|| กัลยุก แม่ห์ ตะเร ปั นจฺ โจร จักราเอ || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมาน วถ่าเอ || ยิส โน กริ ปา กเร เต็ส
สัตซังค์ มิลาเอ || ฮัมรา ฮัร ตะรา เย็น เอ้ห์ ตะเร ซัภ กวาเอ ||๔|| มิเทอา ดูยา เป๋ า ตะเร แบ้ห์ ปาแว || ปรายอา ฉิ ดรึ
อทักะแล อาปณา อหังการฺ วถ่าแว || แยซา บีแย แตซา คาแว || ยัน นานัก กา ฮัร ตะรา ตะรัม ซัภ สริ สทฺ เย็ณ อาแว
||๕||๒||๕๔|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ฮิรแด ซุณ ซุณ มัน อัมฤต ป่ ายอา || คุรบาณี ฮัร อลัค ลคายอา ||๑|| คุรมุข
นาม สุ โนห์ เมรี แป่ นา || เอโก เราว์ รเฮอา กัท อันตัร มุค โบโล่ห์ คุร อัมฤต แบนา ||๑|| รเฮา || แม มัน ตัน เปรม
มฮ่า แบราก || สัตคุร ปุรัค ปายอา วัดปาก ||๒|| ดูแย ป๋ าย ปะแว่ห์ บิค มายอา || ปากฮีน นฮี สัตคุร ปายอา ||๓||
อัมฤต ฮัร รัส ฮัร อาป ปี อายอา || คุร ปูแร นานัก ฮัร ปายอา ||๔||๓||๕๕|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || เมแร มัน ตัน เปรม
นาม อาถารฺ || นาม ยปี นาโม ซุค ซาร ||๑|| นาม ยัปโปห์ เมเร ซายัน แซนา || นาม บินา แม อวัรฺ นา โกอี วัดแด
ปาก คุรมุข ฮัร แลนา ||๑|| รเฮา || นาม บินา นฮี ยีเวอา ยาย || วัดแด ปาก คุรมุข ฮัร ปาย ||๒|| นามฮีน กาลัค มุค
มายอา || นาม บินา ตริ ก ตริ ก ยีวายอา ||๓||
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วัดดา วัดดา ฮัร ปาก กัร ปายอา || นานัก คุรมุข นาม ดิวายอา ||๔||๔||๕๖|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || คุณ กาวา คุณ โบลี
บาณี || คุรมุข ฮัร คุณ อาค วคาณี ||๑|| ยัป ยัป นาม มัน เป่ ยอา อนันดา || สัต สัต สัตคุร นาม ดิรายอา รัส กาเอ คุณ
ปัรมานันดา ||๑|| รเฮา || ฮัร คุณ กาแว ฮัร ยัน โลกา || วัดแด ปาก ปาเอ ฮัร นิรโยกา ||๒|| คุณ วิฮูณ มายอา มัล ต่ารี ||
เว็ณ คุณ ยนัม โมย อหังการี ||๓|| สะรี ร สะโรวัร คุณ ปั รกัท กีเอ || นานัก คุรมุข มัท ตัต กั้ดดีเอ ||๔||๕||๕๗|| อาซา
แม่ห์ลา ๔ || นาม สุ ณี นาโม มัน ป่ าแว || วัดแด ปาก คุรมุข ฮัร ปาแว ||๑|| นาม ยัปโปห์ คุรมุข ปัรกาซา || นาม
บินา แม ตัร๋ นฮี กาอี นาม รเวอา ซัภ ซาส กิราซา ||๑|| รเฮา || นาแม สุ รัต สุ นี มัน ป่ าอี || โย นาม สุ นาแว โซ เมรา
มีต สคาอี ||๒|| นามฮีณ เกย มูร นังกา || ปัจ ปัจ โมย บิค เดค ปะตังกา ||๓|| อาเป ทาเป ทาป อุทาเป || นานัก นาม
เดแว ฮัร อาเป ||๔||๖||๕๘|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || คุรมุข ฮัร ฮัร เวล วถ่าอี || พัล ลาเก ฮัร รสัก ระส่ าอี ||๑|| ฮัร ฮัร
นาม ยัป อนัต ตรังกา || ยัป ยัป นาม คุรมัต ซาล่าฮี มาเรอา กาล ยัมกันกัร โป่ ยอังกา ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร คุร แม่ห์
ปะกัต รคาอี || คุร ตุธา ซิกข์ เดแว เมเร ป่ าอี ||๒|| ห่อแม กะรัม กิช เบ็ถ นฮี ยาแณ || เย็ว กุนจัร นาย คาก ศิร ชาแณ
||๓|| เย วัด ปาก โฮแว่ห์ วัด อูเจ || นานัก นาม ยแปห์ สัจ ซูเจ ||๔||๗||๕๙|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร นาม กี มัน ปูค
ลกาอี || นาม สุ เนแอ มัน ตริ ปแต เมเร ป่ าอี ||๑|| นาม ยัปโปห์ เมเร คุรซิกข์ มีตา || นาม ยัปโปห์ นาเม ซุค ปาโวห์
นาม รัคโคห์ คุรมัต มัน จีตา ||๑|| รเฮา || นาโม นาม สุ ณี มัน ซัรซา || นาม ล่าฮา แล คุรมัต บิกซา ||๒|| นาม บินา
กุสที โม่ห์ อันถ่า || ซัภ เน่ห์พลั กะรัม กีเอ ดุค ตัน่ ถ่า ||๓|| ฮัร ฮัร ฮัร ยัส ยแป วัดป่ ากี || นานัก คุรมัต นาม เล็ว ลากี
||๔||๘||๖o||
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด || แม่ห์ลา ๔ ราก อาซา กัร๋ ๖ เก ๓ || หัท กัร ตันตฺ วยาแว โยกี โททัร วาแย เบน ||
คุรมัต ฮัร คุณ โบโล่ห์ โยกี เอ้ห์ มนูอา ฮัร รังค์ เป๋ น ||๑|| โยกี ฮัร เดโฮ มตี อุปเดส || ยุก ยุก ฮัร ฮัร เอโก วัรแต เต็ส
อาแก ฮัม อาเดส ||๑|| รเฮา || กาแว่ห์ ราก ปาต บโฮ่ โบแล่ห์ เอ้ห์ มนูอา เคแล เคลฺ || โยแวห์ กูป ซิ นจัน โก บซุถ่า อุธ
แบลฺ เกย จัร เบล ||๒|| กายอา นะกัร แม่ห์ กะรัม ฮัร โบโว่ห์ ฮัร ยาแม ฮเรอา เคต || มนูอา อัสเท็ร แบลฺ มัน โยโวห์
ฮัร ซินโจห์ คุรมัต เยต ||๓|| โยกี ยังกัม สริ สทฺ ซัภ ตุมรี โย เดโฮ มตี เต็ต เจล || ยัน นานัก เก ปรัภ อันตัรยามี ฮัร
ลาโว่ห์ มนูอา เปลฺ ||๔||๙||๖๑|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || กับ โก ป่ าแล กุ๋งกรู ตาลา กับ โก บยาแว รบาบ || อาวัต ยาต บาร
คิน ลาแก ฮอ ตับ ลัก สมาโร นาม ||๑|| เมแร มัน แอซี ปะกัต บัน อาอี || ฮอ ฮัร เบ็น คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก แยเซ
ยัล เบ็น มีน มัร ยาอี ||๑|| รเฮา || กับ โกอู เมแล ปันจฺ สัต กาเอ็ณ กับ โก ราก ตุ๋น อุธาแว || เมลัต จุนตั คิน ปั ล จะซา
ลาแก ตับ ลัก เมรา มัน ราม กุน กาแว ||๒|| กับ โก นาแจ ปาว ปซาแร กับ โก หาท ปซาแร || หาท ปาว ปซารัต
บิลมั เต็ล ลาแก ตับ ลัก เมรา มัน ราม สะหม่าแร ||๓|| กับ โกอู โลกัน โก ปะตีอาแว โลก ปะตีแณ นา ปั ต โฮย || ยัน
นานัก ฮัร ฮิรแด สัด ติอ่าโวห์ ตา แย แย กเร ซัภ โกย ||๔||๑o||๖๒|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || สัตซังคัต มิลีแอ ฮัร ซาถู่
เม็ล ซังคัต ฮัร คุณ กาย || กิอาน รตัน บเลอา กัท จานัณ อเกอาน อันเถ่รา ยาย ||๑|| ฮัร ยัน นาโจ้ห์ ฮัร ฮัร ติอ๋าย ||
แอเซ ซันตฺ มิแล่ห์ เมเร ป่ าอี ฮัม ยัน เก โต่แว่ห์ ปาย ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน เมเร อันเด็น ฮัร เล็ว ลาย ||
โย อิโช่ห์ โซอี พัล ปาโวห์ เพ็ร ปูค นา ลาแก อาย ||๒|| อาเป ฮัร อัปรําปั ร กัรตา ฮัร อาเป โบลฺ บุลาย || เซอี
ซันตฺ ปะเล ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ ยินห์ กี ปัต ปาแวห์ ทาย ||๓|| นานัก อาค นา ราแย ฮัร คุณ เย็ว อาแค เต็ว ซุค ปาย || ปะกัต
ปันด๋ าร ดีเอ ฮัร อัปเน คุณ ก้าฮัก วณัจยฺ แล ยาย ||๔||๑๑||๖๓||
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา กัร๋ ๘ เก กาพี๒ แม่ห์ลา ๔ ||
อายอา มรัณ ตุราห์ ห่อแม โรอีแอ || คุรมุข นาม ติอ๋าย อัสเท็ร โฮอีแอ ||๑|| คุร ปูเร ซาบาส จลัณ ยาเณอา || ล่าฮา
นาม โซ ซาร สบัด สมาเณอา ||๑|| รเฮา || ปูรัน ลิเค เด้ห์ เซ อาเอ มายอา || จลัณ อัจยฺ เก กัลห์ ตุโรห์ พุรมายอา ||๒||
บิรทา ยนัม ตินา ยินีห์ นาม วิซาเรอา || ยูแอ เคลัณ ญัก เก เอ้ห์ มัน ห่าเรอา ||๓|| ยีวณั มรัณ ซุค โฮย ยินาห์ คุร
ปายอา || นานัก สัจเจ สัจ สัจ สมายอา ||๔||๑๒||๖๔|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ยนัม ปะดารัท ปาย นาม ติอ๋ายอา || คุร
ปัรซาดี บุจฉฺ สัจ สมายอา ||๑|| ยินห์ ตุ๋ร ลิเคอา เลค ตินีห์ นาม กมายอา || ดัร สัจแจ สเจอาร แม่ฮลั บุลายอา ||๑||
รเฮา || อันตัร นาม นิถาน คุรมุข ปาอีแอ || อันเด็น นาม ติอ๋าย ฮัร คุณ กาอีแอ ||๒|| อันตัร วัสตฺ อเนก มันมุค นฮี
ปาอีแอ || ห่อแม กัรแบ กรับ อาป คุอาอีแอ ||๓|| นานัก อาเป อาป อาป คุอาอีแอ || คุรมัต มัน ปัรกาซ สัจจา
ปาอีแอ ||๔||๑๓||๖๕||
ราก อาซาวรี กัร๋ ๑๖ เก ๒ แม่ห์ลา ๔ ซุถงั่ ค์ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮอ อันเด็น ฮัร นาม กีรตัน กะโร || สัตคุร โม โก ฮัร นาม บตายอา ฮอ ฮัร เบ็น คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก ||๑|| รเฮา ||
ฮัมแร ซัรวัณ ซิมรัน ฮัร กีรตัน ฮอ ฮัร เบ็น แร่ ห์ นา สะโก ฮอ เอ็ก คิน || แยเซ หันสฺ ซัรวัร เบ็น แร่ ห์ นา สะแก
แตเซ ฮัร ยัน เก็ว รแฮ่ ฮัร เซวา เบ็น ||๑|| กินฮูน ํ ปรี ต ลาอี ดูยา เป๋ า ริ ด ต๋ าร กินฮูน ํ ปรี ต ลาอี โม่ห์ อัปมาน || ฮัร ยัน
ปรี ต ลาอี ฮัร นิรบาณ ปัด นานัก ซิมรัต ฮัร ฮัร ปั กหวาน ||๒||๑๔||๖๖|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๔ || มาอี โมโร ปรี ตมั ราม
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บตาโว่ห์ รี มาอี || ฮอ ฮัร เบ็น คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก แยเซ กัรฮัล เบล รี ฉ่าอี ||๑|| รเฮา || ฮัมรา มัน แบราก บิรักตฺ
เป่ ยโอ ฮัร ดัรซัน มีต แก ตาอี || แยเซ อัล กัมลา เบ็น แร่ ห์ นา สะแก แตเซ โม่ห์ ฮัร เบ็น แร่ ฮนั นา ยาอี ||๑||
ราค สรัณ ญักดีซุร เปอาเร โม่ห์ ซัรถ่า ปูร ฮัร กุซาอี || ยัน นานัก แก มัน อนัดฺ โหต แฮ ฮัร ดัรซัน นิมคั ดิคาอี
||๒||๓๙||๑๓||๑๕||๖๗||
ราก อาซา กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เย็น ลาอี ปรี ต โซอี เพ็ร คายอา || เย็น ซุค แบธาลี เต็ส ป๋ อ บฮุต ดิคายอา || ป่ าอี มีต กุทาํ บฺ เดค บิบาเด || ฮัม อาอี
วัสกัต คุร ปัรซาเด ||๑|| แอซา เดค เบโม่หิต โฮเอ || ซาเถ็ก เซ็ถ สุ รเดว มนุคา เบ็น ซาถู่ ซัภ ตะโหร่ ฮนั
ตะโหร่ เฮ ||๑|| รเฮา || เอ็ก พิแร่ ห์ อุดาซี เต็นห์ กาม เวอาแป || เอ็ก ซันแจห์ กิระฮี เต็นห์ โฮย นา อาแป || เอ็ก สตี
กะฮาแวห์ เต็นห์ บฮุต กัลปาแว || ฮัม ฮัร ราเค ลัก สัตคุร ปาแว ||๒|| ตัป กัรเต ตปัสซี ปู่ ลาเอ || ปั นดิต โม่เฮ โลภ
สบาเอ || ตแร คุณ โม่เฮ โม่เฮอา อากาซ || ฮัม สัตคุร ราเค เด กัร หาท ||๓|| กิอานี กี โฮย วัรตี ดาส || กัร โยเร เซวา
กเร อัรดาส || โย ตูนํ กแฮ่ โซ การ กมาวา || ยัน นานัก คุรมุข เนร นา อาวา ||๔||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ซะซู เต เป็ ร
กีนี วาค || เดรฺ ยิธาณี โมอี ดูค ซันตาป || กัร๋ เก ยิเธเร กี จูกี กาณ || เป็ ร ราเคอา กีนี ซุฆรั สุ ยาณ ||๑|| สุ โนห์ โลกา
แม เปรม รัส ปายอา || ดุระยัน มาเร แวรี ซังข่าเร สัตคุร โม โก ฮัร นาม ดิวายอา ||๑|| รเฮา || ปรัทเม เตอากี ห่อแม
ปรี ต || ดุตีอา เตอากี โลกา รี ต || ตแร คุณ เตอาก ดุระยัน มีต สมาเน || ตุรีอา คุณ เม็ล ซ่าถ ปะชาเน ||๒|| แซ่ฮจั ยฺ
กุพา แม่ห์ อาซัณ บาเถ่อา || โยต สะรู ป อนาฮัด วาเยอา || มฮ่า อนันดฺ คุร สบัด วีจาร || ปริ แอ เซ็ว ราตี ตัน๋
โซห่ากัณ นารฺ ||๓|| ยัน นานัก โบเล บรัมห์ บีจาร || โย สุ เณ กมาแว โซ อุตแร ปารฺ || ยนัม นา มแร นา อาแว นา
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ยาย || ฮัร เซตี โอ้ห์ รแฮ่ สมาย ||๔||๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นิจยฺ ปักตี ซีลวันตี นารฺ || รู ป อนูป ปูรี อาจารฺ || เย็ต
กแร่ ห์ วัสแซ โซ กแร่ ห์ โซ่ภาวันตา || คุรมุข ปาอี กิแน วิระแล ยันตา ||๑|| สุ กรั ณี กามัณ คุร เม็ล ฮัม ปาอี ||
ยัจยฺ กาจยฺ ปัรทาย โซฮาอี ||๑|| รเฮา || ยิจรั วัสซี ปิ ตา แก ซาท || ติจรั กันตฺ บโฮ่ พิแร อุดาส || กัร เซวา สัต ปุรัค
มนายอา || คุร อาณี กัร๋ แม่ห์ ตา สรับ ซุค ปายอา ||๒|| บะตี้ห์ สุ ลคั ณี สัจ ซันตัต ปูต || อาเกอาการี ซุฆรั สะรู ป ||
อิช ปูเร มัน กันตฺ สุ อามี || สกัล ซันโตคี เดรฺ เยธานี ||๓|| ซัภ ปัรวาแร ม่าเฮ สะเรสทฺ || มตี เดวี เดวัร เยสทฺ || ตัน๋ โซ
กแร่ ห์ เย็ต ปรักที อาย || ยัน นานัก ซุเค ซุค วิฮาย ||๔||๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มตา กะโร โซ ปะกัน นา เดอี || ซี ล
ซันยัม แก นิกทั คโลอี || เวส กเร บโฮ่ รู ป ดิคาแว || กแร่ ห์ บะซัน นา เดอี วัค วัค ปั รหม่าแว ||๑|| กัร๋ กี นาเอ็ก กัร๋
วาส นา เดแว || ยตัน กะโร อุรฉาย ปเรแว ||๑|| รเฮา || ตุ๋ร กี เป่ ยี อาอี อามัร || นอคันดฺ ยีเต ซัภ ทาน ทนันตัร || ตัท
ตีรัท นา โชแด โยก ซันเนอาซ || ปัร ทาเก ซิมรัต เบด อภิอาส ||๒|| แยห์ แบโซ แต้ห์ นาเล แบแซ || สกัล ปะหวัน
แม่ห์ สบัล ประเวแซ || โห่ซี สรัณ ปั ยอา แร่ ฮณั นา ปาอี || กโฮ่ มีตา ฮอ แก แป้ ห์ ยาอี ||๓|| ซุณ อุปเดส สัตคุร
แป้ ห์ อายอา || คุร ฮัร ฮัร นาม โม่ห์ มันตรึ ดริ รายอา || นิ จยฺ กัร๋ วัสเซอา คุณ กาย อนันตา || ปรัภ มิเลโอ นานัก เป๋ ย
อจินตา ||๔|| กัร๋ เมรา เอ้ห์ นาเอ็ก ฮมารี || เอ้ห์ อามัร ฮัม คุร กีเอ ดัรบารี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๔||๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ปรัทเม มตา เย ปัตตรี จลาโว || ดุตีเอ มตา โดย มานุค ปฮุจาโว || ตริ ตีเอ มตา กิช กะโร อุปายอา || แม ซัภ กิช โฉด
ปรัภ ตุฮี ติอ๋ายอา ||๑|| มฮ่า อนันดฺ อะจินตฺ แซ่ห์ยายอา || ดุสมัน ดูต โมย ซุค ปายอา ||๑|| รเฮา || สัตคุร โม โก ดีอา
อุปเดส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ฮัร กา เดส || โย กิช กรี โซ เตรา ตาณ || ตูนํ เมรี โอท ตูนแํ ฮ ดีบาณ ||๒|| ตุตถฺ โน โฉด
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ยาอีแอ ปรัภ แกนํ ตัร๋ || อาน นา บีอา เตรี ซัมซัร || เตเร เซวัก โก กิส กี กาณ || ซากัต ปู่ ลา พิแร เบบาณ ||๓|| เตรี
วเดอาอี กฮี นา ยาย || แยห์ แก้ห์ ราค แล่ห์ กัล ลาย || นานัก ดาส เตรี ซัรณาอี || ปรัภ ราคี แปจยฺ วยี วาถ่าอี ||๔||๕||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปัรเดส จาก ซอเด โก อายอา || วัสตฺ อนูป สุ ณี ลาผายอา || คุณ ราส บันห์ ปั ลแล อานี || เดค
รตัน เอ้ห์ มัน ลัปทานี ||๑|| ซ่าห์ วาปารี ดุอาแร อาเอ || วคัร ก้าโดห์ ซอดา กราเอ ||๑|| รเฮา || ซ่าห์ ปะธายอา ซาแฮ
ปาส || อโมลฺ รตัน อโมลา ราส || วิสท สุ ผา่ อี ปายอา มีต || ซอดา มิเลอา เน่ห์จลั จีต ||๒|| ป๋ อ นฮี ตัสกัร ปอณ นา
ปานี || แซ่ฮจั ยฺ วิฮาฉี่ แซ่ฮจั ยฺ แล ยานี || สัต แก คทิแอ ดุค นฮี ปายอา || สฮี สลามัต กัร๋ แล อายอา ||๓|| มิเลอา
ล่าฮา เป๋ ย อนันดฺ || ตัน๋ ซ่าห์ ปูเร บัคซิ นดฺ || เอ้ห์ ซอดา คุรมุข กิแน วิระแล ปายอา || แซ่ห์ลี เคป นานัก แล อายอา
||๔||๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กุน เอากัน เมโร กัช นา บีจาโร || แน่ห์ เดเคโอ รู ป รังค์ ซีกาโร || จัจยฺ อจารฺ กิช เบ็ถ นฮี
ยานี || บ้าห์ ปะกัร ปริ แอ เซแย อานี ||๑|| ซุนโบ ซะคี กันตฺ ฮมาโร กีอโล คัสมานา || กัร มัสตัก ต๋ าร ราเคโอ กัร
อัปนา เกอา ยาแน เอ้ห์ โลก อะยานา ||๑|| รเฮา || สุ หาก ฮมาโร อับ ฮุณ โซเฮโอ || กันตฺ มิเลโอ เมโร ซัภ ดุค โยเฮโอ
|| อานํกนั เมแร โซ่ภา จันดฺ || เน็ส บาซุร ปริ แอ ซังค์ อนันดฺ ||๒|| บัสตรึ ฮมาเร รังค์ จะลูล || สกัล อาปะรัณ โซ่ภา
กันธฺ พูล || ปริ แอ เปคี ดริ สทฺ ปาเอ สกัล นิถาน || ดุสทฺ ดูต กี จูกี กาน ||๓|| สัด คุซีอา สดา รังค์ มาเณ || นอ เน็ถ
นาม กแร่ ห์ แม่ห์ ตริ ปตาเน || กโฮ่ นานัก โย ปิ แร่ ห์ ซี การี || เท็ร โซห่ากัน ซังค์ ปะตารี ||๔||๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ดาน เดย์ กัร ปูญา กัรนา || แลต เดต อุนห์ มูกรั ปั รนา || เย็ต ดัร ตุมห์ แฮ บราห์มณั ยาณา || เต็ต ดัร ตูนฮํ ี แฮ
ปัชตาณา ||๑|| แอเซ บราห์มณั ดูเบ ป่ าอี || นิราปราถ จิตแวห์ บุริอาอี ||๑|| รเฮา || อันตัร โลภ พิแร่ ห์ ฮัลกาเอ ||
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นินดา กแร่ ห์ ศิร ป๋ ารฺ อุธาเอ || มายอา มูธา เจแต น่าฮี || ปั่ รเม ปู่ ลา บฮุตี ร่ าฮี ||๒|| บ้าฮัร เป๋ ค กแร่ ห์ กะเนเร ||
อันตัร บิเคอา อุตรี เก่เร || อวัร อุปเดแซ อาป นา บูแฉ่ || แอซา บราห์มณั กฮี นา ซี่ แฉ่ ||๓|| มูรัค บามัณ ประภู
สะมาล || เดคัต ซุนตฺ เตแร แฮ นาล || กโฮ่ นานัก เย โฮวี ปาก || มาน โฉด คุร จัรณี ลาก ||๔||๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ดูค โรค เป๋ ย กัต ตัน เต มัน นิรมัล ฮัร ฮัร คุณ กาย || เป๋ ย อนันดฺ เม็ล ซาถู่ ซังค์ อับ เมรา มัน กัต ฮี นา ยาย ||๑||
ตะปัต บุฉี่ คุร สับดี มาย || บินสั เกยโอ ตาป ซัภ แซ่ห์ซา คุร ซี ตลั มิเลโอ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๑|| รเฮา || ต่าวัต รเฮ่ เอก
เอ็ก บูเฉ่อา อาย บะเซ อับ เน่ห์จลั ทาย || ยกัต อุถ่ารัน ซันตฺ ตุมาเร ดัรซัน เปคัต รเฮ่ อะขาย ||๒|| ยนัม โดค ปะเร
เมเร ปาแช อับ ปักเร เน่ห์จลั ซาถู่ ปาย || แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น กาแว มังคัล มนูอา || อับ ตา โก พุน กาล นา คาย ||๓|| กะรัน
การัน ซัมรัท ฮมาเร ซุคดาอี เมเร ฮัร ฮัร ราย || นาม เตรา ยัป ยีแว นานัก โอต โปต เมแร ซังค์ สฮาย ||๔||๙|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || อัร-ราแว บิลลาแว นินดัก || ปารบรัมห์ ปั รเมซัร บิสเรอา อัปณา กีตา ปาแว นินดัก ||๑|| รเฮา || เย โกอี
อุส กา ซังกี โฮแว นาเล เลย ซิถ่าแว || อัณโห่ดา อัจยฺกรั ป๋ ารฺ อุธาเอ นินดัก อัคนี ม่าเฮ ยลาแว ||๑|| ปัรเมซัร แก
ดุอาแร เย โฮย บิตีแต โซ นานัก อาค สุ ณาแว || ปะกัต ยนา โก สดา อนันดฺ แฮ ฮัร กีรตัน กาย บิกซาแว ||๒||๑o||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || โย แม กีโอ สกัล ซี การา || ตอ ปี๋ เมรา มัน นา ปะตีอารา || อเน็ก สุ ก้ นั ถัต ตัน แม่ห์ ลาโว || โอ้ห์
ซุค เต็ล สะมาน นฮี ปาโว || มัน แม่ห์ จิตโว แอซี อาซาอี || ปริ แอ เดคัต ยีโว เมรี มาอี ||๑|| มาอี กฮ่า กะโร เอ้ห์
มัน นา ตี่แร || ปริ แอ ปรี ตมั แบราก หิ แร ||๑|| รเฮา || บัสตรึ บิปู่คัณ ซุค บฮุต บิเซแค || โอย ปี๋ ยาโน กิแต นา เลแค ||
ปัต โซ่ภา อัร มาน มหัต || อาเกอาการี สกัล ยกัต || กแร่ ห์ แอซา แฮ ซุนดัร ลาล || ปรัภ ป่ าวา ตา สดา นิฮาล ||๒||
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บินยัน โป่ ยัน อเน็ก ปัรการ || รังค์ ตะมาเซ บฮุต บิสทาร || ราจยฺ มิลคั อัร บฮุต พุรมาเอ็ส || มัน นฮี ตร่ าแป ตริ สนา
นา ยาเอ็ส || เบ็น มิลเบ เอ้ห์ เด็น นา บิห่าแว || มิแล ประภู ตา ซัภ ซุค ปาแว ||๓|| โคยัต โคยัต สุ นี เอ้ห์ โซย ||
ซ่าถซังคัต เบ็น ตเรโอ นา โกย || ยิส มัสตัก ปาก เต็น สัตคุร ปายอา || ปูรี อาซา มัน ตริ ปตายอา || ปรัภ มิเลอา ตา
จูกี ดันฉ่า || นานัก ลถ่า มัน ตัน มัน่ ฉ่า ||๔||๑๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปเด๓ ||
ปรัทเม เตรี นีกี ยาต || ดุตีอา เตรี มนี แอ ปานํตฺ || ตริ ตีอา เตรา ซุนดัร ทาน || บิกรั รู ป มัน แม่ห์ อภิมาน ||๑|| โซ่ห์นี
สะรู ป สุ ยาณ บิจคัน || อัต กัรแบ โม่ห์ พากี ตูนํ ||๑|| รเฮา || อัต ซูจี เตรี ปากซาล || กัร อิสนาน ปูญา ติลกั ลาล ||
กะลี กัรแบห์ มุค โกแวห์ กิอาน || ซัภ เบ็ถ โคอี โลภ สุ อาน ||๒|| กาปั ร แป้ ห์แรห์ โป่ แกห์ โปคค์ || อาจารฺ กแร่ ห์
โซ่ภา แม่ห์ โลก || โจอา จันดัน สุ ก้ นั ถฺ บิสทาร || ซังกี โคทา กโรถ จันดาล ||๓|| อวัร โยน เตรี ปั นฮารี || เอ็ส ตัร่ ตี
แม่ห์ เตรี ซิกดารี || โซยนา รู ปา ตุจฉฺ แป้ ห์ ดาม || ซีล บิกาเรโอ เตรา กาม ||๔|| ยา โก ดริ สทฺ เมยอา ฮัร ราย || ซา
บันดี เต ลอี ฉะดาย || ซ่าถซังค์ เม็ล ฮัร รัส ปายอา || กโฮ่ นานัก สพัล โอ้ห์ กายอา ||๕|| ซัภ รู ป ซัภ ซุค บเน
สห่ากัน || อัต ซุนดัร บิจคัน ตูนํ ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ เอ็กตุเก ๒ || ยีวตั ดีแซ เต็ส ซัรปัร มัรณา ||
โมอา โฮแว เต็ส เน่ห์จลั แร่ ห์ณา ||๑|| ยีวตั โมย โมย เซ ยีเว || ฮัร ฮัร นาม ออคัถ มุค ปายอา คุร สับดี รัส อัมฤต ปี เว
||๑|| รเฮา || กาจี มัทกี บินสั บินาซา || ยิส ชูแท ตริ กทุ ี เต็ส นิจยฺ กัร๋ วาซา ||๒|| อูจา จะเเร โซ ปแว ปัยอาลา || ตะรัน
ปแร เต็ส ลแก นา กาลา ||๓|| ประมัต พิเร เต็น กิชู นา ปายอา || เซ *อัสเท็ร ยิน คุร สบัด กมายอา ||๔|| ญีโอ เป็ นดฺ
ซัภ ฮัร กา มาล || นานัก คุร เม็ล เป๋ ย นิฮาล ||๕||๑๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปุตรี เตรี เบ็ถ กัร ทาที || ยาน สัต กัร โฮยกี
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มาที ||๑|| มูล สมาโล่ห์ อเจต กวารา || อิตเน โก ตุมห์ เกอา กัรเบ ||๑|| รเฮา || ตีน เซรฺ กา ดิห่ารี เม่ห์มาน || อวัร วัสตฺ
ตุจฉฺ ป้ าเฮ อมาน ||๒|| บิสทา อัสตฺ รักตฺ ปเรเท จาม || เอ็ส อูปัร เล ราเคโอ กุมาน ||๓|| เอก วัสตฺ บูแฉ่ ห์ ตา โฮแว่ห์
ปาก || เบ็น บูเฉ่ ตูน ํ สดา นาปาก ||๔|| กโฮ่ นานัก คุร โก กุรบาน || ยิส เต ปาอีแอ ฮัร ปุรัค สุ ยาน ||๕||๑๔|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ เอ็กตุเก จอปะเด || เอ็ก กะรี ดินสั โม โก บฮุต ดิห่าเร || มัน นา รแฮ่ แกเซ มิโล เปอาเร ||๑|| เอ็ก ปัล
ดินสั โม โก กับโบห์ นา บิห่าแว ||
ดัรซัน กี มัน อาส กะเนรี โกอี แอซา ซันตฺ โม โก ปิ แร่ ห์ มิลาแว ||๑|| รเฮา || จาร แป้ ฮัร จะโฮ่ ยุกแกห์ สมาเน ||
แรณ ไป๋ ตับ อันตฺ นา ยาเน ||๒|| ปันจฺ ดูต เม็ล ปิ โรห์ วิโชรี || ปะหรํา ปะหรํา โรแว หาท ปะโชรี ||๓|| ยัน นานัก
โก ฮัร ดะรัส ดิคายอา || อาตัม จีนห์ ปะรัม ซุค ปายอา ||๔||๑๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เซวา แม่ห์ ปะรัม นิถาน ||
ฮัร เซวา มุค อัมฤต นาม ||๑|| ฮัร เมรา ซาที ซังค์ สคาอี || ดุค ซุค ซิ มรี แต้ห์ มอยูด ยัม บัปรา โม โก กฮ่า ดราอี ||๑||
รเฮา || ฮัร เมรี โอท แม ฮัร กา ตาณ || ฮัร เมรา สคา มัน ม่าเฮ ดีบาณ ||๒|| ฮัร เมรี ปูนยี เมรา ฮัร เวซ่าห์ || คุรมุข ตัน๋
คัทที ฮัร เมรา ซ่าห์ ||๓|| คุร กิรปา เต เอ้ห์ มัต อาแว || ยัน นานัก ฮัร แก อังกฺ สมาแว ||๔||๑๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ปรัภ โฮย กริ ปาล ตา เอ้ห์ มัน ลาอี || สัตคุร เซว ซัภแภ พัล ปาอี ||๑|| มัน เก็ว แบราก กะแร่ ห์กา สัตคุร เมรา ปูรา ||
มันซา กา ดาตา ซัภ ซุค นิถาน อัมฤต ซัร สัด ฮี ปั่ รปูรา ||๑|| รเฮา || จรัณ กมัล ริ ด อันตัร ต่าเร || ปรักที โยต มิเล ราม
เปอาเร ||๒|| ปันจฺ ซะคี เม็ล มังคัล กายอา || อันฮัด บาณี นาด วยายอา ||๓|| คุร นานัก ตุธา มิเลอา ฮัร ราย || ซุค
แรณ วิฮาณี แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๔||๑๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา ฮัร ปั รกะที อายอา || เม็ล สัตคุร ตัน๋ ปูรา ปายอา
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||๑|| แอซา ฮัร ตัน๋ ซันจีแอ ป่ าอี || ป่ าเฮ นา ยาแล ยัล นฮี ดูแบ ซังค์ โฉด กัร กะแตห์ นา ยาอี ||๑|| รเฮา || โตท นา
อาแว นิคุท นา ยาย || คาย ครัจ มัน รเฮอา อะขาย ||๒|| โซ สัจ ซ่าห์ ยิส กัร๋ ฮัร ตัน๋ ซันจาณา || เอ็ส ตัน๋ เต ซัภ ญัก
วัรซาณา ||๓|| เต็น ฮัร ตัน๋ ปายอา ยิส ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา || ยัน นานัก อันตฺ วาร นาม แก้ห์ณา ||๔||๑๘|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || แยเซ กิรซาณ โบแว กิรซานี || กาจี ปากี บาฎ ปรานี ||๑|| โย ยันแม โซ ยาโนห์ มูอา || โควินดฺ ปะกัต
อัสเท็ร แฮ ทีอา ||๑|| รเฮา || เด็น เต ซัรปัร ปอซี ราต || แรณ กอี เพ็ร โฮย ปัรผาต ||๒|| มายอา โม่ห์ โซย รเฮ่ อป่ าเก
|| คุร ประสาด โก วิระลา ยาเก ||๓||
กโฮ่ นานัก คุณ กาอีแอห์ นีต || มุค อูยลั โฮรฺ นิรมัล จีต ||๔||๑๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นอ เน็ถ เตแร สกัล นิถาน ||
อิชา ปูรัก รัคแค นิดาน ||๑|| ตูนํ เมโร เปอาโร ตา แกซี ปู่ คา || ตูนํ มัน วัสเซอา ลแก นา ดูคา ||๑|| รเฮา || โย ตูนํ
กแร่ ห์ โซอี ปัรวาณ || ซาเจ ซาฮิบ เตรา สัจ พุรมาณ ||๒|| ยา ตุตถฺ ป่ าแว ตา ฮัร คุณ เกา || เตแร กัร๋ สดา สดา แฮ
นิเอา ||๓|| ซาเจ ซาฮิบ อลัค อเป่ ว || นานัก ลายอา ลากา เซว ||๔||๒o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นิกทั ญีอ์ แก สัด ฮี ซังกา
|| กุดรัต วัรแต รู ป อัร รังกา ||๑|| กแร่ ห์ นา จุแร นา มัน โรวันฮารา || อบินาซี อวิกตั อะโกจัร สดา สลามัต คซัม
ฮมารา ||๑|| รเฮา || เตเร ดาสฺ เร โก กิส กี กาณ || ยิส กี มีรา ราแค อาณ ||๒|| โย ลอดา ปรัภ กีอา อะยาต || เต็ส ลอเด
โก กิส กี ตาต ||๓|| เวโม่ห์ตายา เวปั รว่าห์ || นานัก ดาส กโฮ่ คุร ว่าโฮ ||๔||๒๑|| อาซา แม่ฮลั ๕ || ฮัร รัส โฉด
โห่แช รัส มาตา || กัร๋ แม่ห์ วัสตฺ บ้าฮัร อุธ ยาตา ||๑|| สุ นี นา ยาอี สัจ อัมฤต กาทา || ราร กะรัต จู่ธี ลัก กาทา ||๑||
รเฮา || วโย่ห์ ซาฮิบ กา เซว บิรานี || แอเซ กุแนห์ อชาเดโอ ปรานี ||๒|| เต็ส เซ็ว ลูก โย สัด ฮี ซังกี || กาม นา อาแว
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โซ เพ็ร เพ็ร มังกี ||๓|| กโฮ่ นานัก ปรัภ ดีน ดัยอาลา || เย็ว ป่ าแว เต็ว กัร ปรัตปาลา ||๔||๒๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
ญีอ์ ปราน ตัน๋ ฮัร โก นาม || อีฮา อูฮานํ อุน ซังค์ กาม ||๑|| เบ็น ฮัร นาม อวัรฺ ซัภ โทรา || ตริ ปัต อะข่าแว ฮัร
ดัรซัน มัน โมรา ||๑|| รเฮา || ปะกัต ปั นด๋ าร คุรบาณี ลาล || กาวัต ซุนตฺ กมาวัต นิฮาล ||๒|| จรัน กมัล เซ็ว ลาโก
มาน || สัตคุร ตูแธ กีโน ดาน ||๓|| นานัก โก คุร ดีเคอา ดีนห์ || ปรัภ อบินาซี กัท กัท จีนห์ ||๔||๒๓|| อาซา แม่ห์ลา
๕ || อนัด บิโนด ปะหเร่ ปุร ต่าเรอา || อัปนา การัจ อาป สวาเรอา
||๑|| ปูร สมักรี ปูเร ธากุร กี || ปั่ รปุร ต๋ าร
รฮี โซ่ภ ยา กี ||๑|| รเฮา || นาม นิถาน ยา กี นิรมัล โซย || อาเป กัรตา อวัรฺ นา โกย ||๒|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตา แก หาท ||
เราว์ รเฮอา ปรัภ ซัภ แก ซาท ||๓||
ปูรา คุร ปูรี บณัต บณาอี || นานัก ปะกัต มิลี วเดอาอี ||๔||๒๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || คุร แก สบัด บนาโว่ห์ เอ้ห์ มัน ||
คุร กา ดัรซัน ซันโจห์ ฮัร ตัน๋ ||๑|| อูตมั มัต เมแร ริ แด ตูนํ เอา || ติอ่าโว กาโว คุณ โควินดา อัต ปรี ตมั โม่ห์ ลาแก
เนา ||๑|| รเฮา || ตริ ปัต อะข่าวัน ซาแจ นาย || อัธสัธ มยัน ซันตฺ ตู่ราย ||๒|| ซัภ แม่ห์ ยาโน กัรตา เอก || ซ่าถซังคัต
เม็ล บุตถฺ บิเบก ||๓|| ดาส สกัล กา โฉด อภิมาน || นานัก โก คุร ดีโน ดาน ||๔||๒๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || บุตถฺ
ประกาซ ไป๋ มัต ปูรี || ตา เต บินซี ดุระมัต ดูรี ||๑|| แอซี คุรมัต ปาอีอฺเล || บูดตั โก๋ ร อั้นถฺ กูป แม่ห์ นิกเซโอ เมเร
ป่ าอี เร ||๑|| รเฮา || มฮ่า อะก้าห์ อคัน กา ซากัร || คุร โบฮิท ตาเร รัตนากัร ||๒|| ดุตรั อั้นถฺ บิคมั เอ้ห์ มายอา || คุร
ปูแร ปัรกัท มารัก ดิคายอา ||๓|| ยาป ตาป กัช อุกตั นา โมรี || คุร นานัก ซัรณากัต โตรี ||๔||๒๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕
ติปเด ๒ || ฮัร รัส ปี วัต สัด ฮี ราตา || อาน รัสซา คิน แม่ห์ แล่ห์ ยาตา || ฮัร รัส เก มาเต มัน สดา อนันดฺ || อาน
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รัสซา แม่ห์ เวอาแป จินดฺ ||๑|| ฮัร รัส ปี แว อัลมัสตฺ มัตวารา || อาน รัสซา ซัภ โห่เช เร ||๑|| รเฮา || ฮัร รัส กี กีมตั กฮี
นา ยาย || ฮัร รัส ซาถู่ หาท สมาย || ลาค กโรรี มิแล นา เก้ห์ || ยิแซห์ ปราปั ต เต็ส ฮี เด้ห์ ||๒|| นานัก จาค เป๋ ย
บิสมาด || นานัก คุร เต อายอา ซาด || อีต อูต กัต โฉด นา ยาย || นานัก กี้ถ่า ฮัร รัส ม่าเฮ ||๓||๒๗|| อาซา แม่ห์ลา
๕ || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มิทาแว ฉุทแก ดุระมัต อัปนี ต่ารี || โฮย นิมาณี เซว กมาแว่ห์ ตา ปรี ตมั โฮแว่ห์ มัน
เปอารี ||๑|| ซุณ ซุนดัร ซาถู่ บจัน อุถ่ารี || ดูค ปูค มิแท เตโร แซ่ห์ซา ซุค ปาแวห์ ตูน ํ ซุคมัน นารี ||๑|| รเฮา ||
จรัณ ปะคาร กะโร คุร เซวา อาตัม ซุถ บิค เตอาส นิวารี || ดาซัน กี โฮย ดาส ดาสฺ รี ตา ปาแวห์ โซ่ภา ฮัร ดุอารี ||๒||
เอ้ฮี อจารฺ เอ้ฮี บิวฮารา อาเกอา มาน ปะกัต โฮย ตุหม่ารี || โย เอ้ห์ มันตรึ กมาแว นานัก โซ ป่ อยัล ปารฺ อุตารี
||๓||๒๘||
อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด || ไป๋ ปราปัต มานุค เดหุรีอา || โคบินดฺ มิลณั กี เอ้ห์ เตรี บรี อา || อวัร กาจยฺ เตแร กิแต นา
กาม || เม็ล ซ่าถซังคัต ปัจยฺ เกวัล นาม ||๑|| สรันยาม ลาก เป่ าว์ยลั ตรัน แก || ยนัม บริ ทา ยาต รังค์ มายอา แก ||๑||
รเฮา || ยัป ตัป ซันยัม ตะรัม นา กมายอา || เซวา ซ่าถ นา ยาเนอา ฮัร รายอา || กโฮ่ นานัก ฮัม นีจ กรัมมา || สรัณ
ปะเร กี ราโค่ห์ ซัรมา ||๒||๒๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ น่าฮี แม ดูยา ตูน ํ เมเร มัน ม่าฮี || ตูน ํ ซายัน ซังกี
ปรัภ เมรา กาเฮ ญีอ์ ดราฮี ||๑|| ตุมรี โอท ตุมารี อาซา || แบธัต อูธตั โซวัต ยากัต วิซรั น่าฮี ตูน ํ ซาส กิราซา ||๑||
รเฮา || ราค ราค สรัณ ปรัภ อัปนี อคัน ซากัร วิกราลา || นานัก เก ซุคดาเต สัตคุร ฮัม ตุมเร บาล กุปาลา ||๒||๓o||
อาซา แน่ห์ลา ๕ || ฮัร ยัน ลีเน ประภู ฉะดาย || ปรี ตมั เซ็ว เมโร มัน มาเนอา ตาป โมอา บิค คาย ||๑|| รเฮา || ปาลา
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ตาอู กะชู นา เบอาแป ราม นาม กุน กาย || ดากี โก จิต กะชู นา ลาแก จรัน กมัล ซัรนาย ||๑|| ซันตฺ ประสาด เป๋ ย
กิรปาลา โฮเอ อาป สฮาย || กุน นิถาน เน็ต กาแว นานัก แซ่ห์ซา ดุค มิทาย ||๒||๓๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ออคัถ
คายโอ ฮัร โก เนา || ซุค ปาเอ ดุค บินเซอา เทา ||๑|| ตาป เกยอา บจัน คุร ปูเร || อนัดฺ เป่ ยอา ซัภ มิเท วิซูเร ||๑|| รเฮา
|| ญีอ์ ยันตฺ สกัล ซุค ปายอา || ปารบรัมห์ นานัก มัน ติอ๋ายอา ||๒||๓๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || บานํชตั น่าฮี โซ เบลา
อาอี || เบ็น หุกแม เก็ว บุแฉ่ บุฉ่าอี ||๑|| ธันฎี ตาตี มิที คาอี || โอ้ห์ นา บาลา บูดฎา ป่ าอี ||๑|| รเฮา || นานัก ดาส
ซ่าถ ซัรณาอี || คุร ประสาด ป๋ อ ปารฺ ปราอี ||๒||๓๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สดา สดา อาตัม ปั รกาซ || ซ่าถซังคัต ฮัร
จรัณ นิวาส ||๑|| ราม นาม เน็ต ยัป มัน เมเร || ซีตลั ซานํตฺ สดา ซุค ปาแวห์ เก็ลวิค ย่าเฮ ซัภเภ มัน เตเร ||๑|| รเฮา ||
กโฮ่ นานัก ยา เก ปูรัน กะรัม || สัตคุร เป่ เท ปูรัน ปารบรัมห์ ||๒||๓๔|| ดูเย กัร๋ เก จอตีส || อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยา กา
ฮัร สุ อามี ปรัภ เบลี ||
ปี ร กอี เพ็ร นฮี โดเฮลี ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา จรัน ซังค์ เมลี || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ สุ เฮลี ||๑|| ซ่าถซังค์ คุณ กาย
อโตลี || ฮัร ซิมรัต นานัก ไป๋ อโมลี ||๒||๓๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กาม กโรถ มายอา มัด มัตซัร เอ เคลัต ซัภ ยูแอ
ห่าเร || สัต ซันโตค ดัยอา ตะรัม สัจ เอ้ห์ อัปแน กแร่ ห์ ปี่ ตัร วาเร ||๑|| ยนัม มรัน จูเก ซัภ ป่ าเร || มิลตั ซังค์ เป่ ยโอ
มัน นิรมัล คุร ปูแร แล คิน แม่ห์ ตาเร ||๑|| รเฮา || ซัภ กี เรน โฮย รแฮ่ มนูอา สักเล ดีแซ่ห์ มีต เปอาเร || ซัภ มะเถ่
รเวอา เมรา ธากุร ดาน เดต ซัภ ญีอ์ สะหม่าเร ||๒|| เอโก เอก อาป เอ็ก เอแก เอแก แฮ สักลา ปาซาเร || ยัป ยัป โฮเอ
สกัล ซ่าถ ยัน เอก นาม ติอ๋าย บฮุต อุถ่าเร ||๓|| แก้ฮรั กัมภีร เบอันตฺ กุซาอี อันตฺ นฮี กิช ปาราวาเร || ตุมห์รี กริ ปา
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เต กุน กาแว นานัก ติอ๋าย ติอ๋าย ปรัภ โก นมัสกาเร ||๔||๓๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ตูน ํ เบอันตฺ อวิกตั อะโกจัร เอ้ห์ ซัภ
เตรา อาการฺ || เกอา ฮัม ยันตฺ กแร่ ห์ จตุราอี ยานํ ซัภ กิช ตุแฉ่ มะฉาร ||๑|| เมเร สัตคุร อัปเน บาลิก ราโค่ห์ ลีลา ต๋ าร
|| เดโฮ สุ มตั สดา คุณ กาวา เมเร ธากุร อะกัม อปารฺ ||๑|| รเฮา || แยเซ ยนัน ยะธัร แม่ห์ ปรานี โอ้ห์ แร่ ห์ตา นาม
อถารฺ || อนัดฺ กแร ซาส ซาส สะหม่าแร นา โป้ แฮ อักนาร ||๒|| ปั ร ตัน๋ ปั ร ดารา ปัร นินดา เอ็น เซ็ว ปรี ต นิวาร ||
จรัน กมัล เซวี ริ ด อันตัร คุร ปูเร แก อาถารฺ ||๓|| กแร่ ห์ มันดัร แม่ห์ลา โย ดีแซ่ห์ นา โกอี ซังการ || ยับ ลัก ยีแวห์
กะลี กาล แม่ห์ ยัน นานัก นาม สะหมารฺ ||๔||๓๗||
อาซา กัร๋ ๓ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราจยฺ มิลกั โยบัน กแร่ ห์ โซ่ภา รู ปวันตฺ โยอานี || บฮุต ดะรับ หัสตี อัร โก่เร ลาล ลาค แบ อานี || อาแก ดัรก้าห์
กาม นา อาแว โฉด จัลแล อภิมานี ||๑|| กาเฮ เอก บินา จิต ลาอีแอ || อูธตั แบธัต โซวัต ยากัต สดา สดา ฮัร
ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || มฮ่า บจิตรึ ซุนดัร อาคาเร รัณ แม่ห์ ยิเต ปวาเร ||
ฮอ มาโร ฮอ บันโถ่ โชโด มุค เต เอว บะบาเร || อายอา หุกมั ปารบรัมห์ กา โฉด จเลอา เอก ดิห่าเร ||๒|| กะรัม
ตะรัม ยุกตั บโฮ่ กัรตา กัรแณฮาร นา ยาแน || อุปเดส กแร อาป นา กมาแว ตัต สบัด นา ปะชาแน || นานํกา อายอา
นานํโก ยาซี เย็ว หัสตี คาก ชาแน ||๓|| ซันตฺ สะยัน สุ โนห์ ซัภ มีตา จู่ธา เอ้ห์ ปซารา || เมรี เมรี กัร กัร ดูเบ คัป คัป
โมย กวารา || คุร เม็ล นานัก นาม ติอ๋ายอา สาจ นาม นิสตารา ||๔||๑||๓๘||
ราก อาซา กัร๋ ๕ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ปะหรํา แม่ห์ โซอี สกัล ยกัต ตัน่ ถฺ อั้นถฺ || โกอู ยาแก ฮัร ยัน ||๑|| มฮ่า โม่ห์นี มกัน ปริ แอ ปรี ต ปราน || โกอู
เตอาแก วิระลา ||๒|| จรัน กมัล อานูป ฮัร ซันตฺ มันตฺ || โกอู ลาแก ซาถู่ ||๓|| นานัก ซาถู่ ซังค์ ยาเก กิอาน รังค์ ||
วัดป่ าเก กิรปา ||๔||๑||๓๙||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา กัร๋ ๖ แม่ห์ลา ๕ ||
โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปัรวานา ซูค แซ่ฮจั ยฺ มัน โซอี || กรัณ การัณ ซัมรัท อปารา อวัรฺ น่าฮี เร โกอี ||๑|| เตเร ยัน รสัก
รสัก คุณ กาแว่ห์ || มัสลัต มตา เซอาณัป ยัน กี โย ตูนํ กแร่ ห์ กราแว่ห์ ||๑|| รเฮา || อัมฤต นาม ตุมารา เปอาเร
ซ่าถซังค์ รัส ปายอา || ตริ ปัต อะขาย เซอี ยัน ปูเร ซุค นิถาน ฮัร กายอา ||๒|| ยา โก เทก ตุหม่ารี สุ อามี ตา โก น่าฮี
จินตา || ยา โก ดัยอา ตุมารี โฮอี เซ ซ่าห์ ปะเล ปั กวันตา ||๓|| ปะรัม โม่ห์ ตะโหร่ ห์ ซัภ นิกเซ ยับ กา ดัรซัน ปายอา
|| วัรตัณ นาม นานัก สัจ กีนา ฮัร นาเม รังค์ สมายอา ||๔||๑||๔o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยนัม ยนัม กี มัล โต่แว ปราอี
อาปณา กีตา ปาแว || อีฮา ซุค นฮี ดัรก้าห์ โด่อี ยัม ปุร ยาย ปะจาแว ||๑|| นินดัก แอ้ห์ลา ยนัม กวายอา || ปฮุจ นา
ซาแก กาฮู บาแต อาแก ธอรฺ นา ปายอา ||๑|| รเฮา || กิรัต ปั ยอา นินดัก บัปเร กา เกอา โอ้ห์ กแร บิจารา || ตะฮ่า
บิกตู า แยห์ โกย นา ราแค โอ้ห์ กิส แป้ ห์ กเร ปุการา ||๒||
นินดัก กี กัต กัตฮูนํ น่าฮี คัสแม เอแว ป่ าณา || โย โย นินดฺ กเร ซันตัน กี เต็ว ซันตัน ซุค มานา ||๓||
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ซันตา เทก ตุมารี สุ อามี ตูนํ ซันตัน กา สฮาอี || กโฮ่ นานัก ซันตฺ ฮัร ราเค นินดัก ดีเอ รุ ราอี ||๔||๒||๔๑|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || บ้าฮัร โต๋ ย อันตัร มัน แมลา โดย ธอรฺ อัปเน โคเอ || อีฮา กาม กโรถ โม่ห์ เวอาเปอา อาแก มุส มุส
โรเอ ||๑|| โควินดฺ ปะยัน กี มัต แฮ โห่รา || วัรมี มารี ซาป นา มะไร นาม นา สุ นีอ์ โดรา ||๑|| รเฮา || มายอา กี กิรัต
โฉด กวาอี ปักตี ซาร นา ยาแน || เบด ซาสตรึ โก ตระกัน ลากา ตัต โยก นา ปะชาแน ||๒|| อุก้ ฆัร เกยอา แยซา
โคทา ดะบูอา นะดัร สะราพา อายอา || อันตัรยามี ซัภ กิช ยาแน อุส เต กฮ่า ฉะปายอา ||๓|| กูร กปัท บันจฺ
นิมมุนีอาดา บินสั เกยอา ตัตกาเล || สัต สัต สัต นานัก กะเฮอา อัปแน ฮิรแด เดค สมาเล ||๔||๓||๔๒|| อาซา แม่ห์ลา
๕ || อุดมั กะรัต โฮแว มัน นิรมัล นาแจ อาป นิวาเร || ปั นจฺ ยนา เล วัสกัต ราแค มัน แม่ห์ เอกังกาเร ||๑|| เตรา ยัน
นิรัต กเร กุน กาแว || รบาบ ปะคาวัจยฺ ตาล กุ๋งกรู อันฮัด สบัด วยาแว ||๑|| รเฮา || ปรัทเม มัน ปั รโบแถ่ อัปนา ปาแช
อวัร รี ฉ่าแว || ราม นาม ยัป ฮิรแด ยาแป มุค เต สกัล สุ นาแว ||๒|| กัร ซังค์ ซาถู่ จรัน ปะคาแร ซันตฺ ตู๋ร ตัน ลาแว ||
มัน ตัน อรัป ตะเร คุร อาแก สัต ปะดารัท ปาแว ||๓|| โย โย สุ แน เปแค ลาย ซัรถ่า ตา กา ยนัม มรัน ดุค ป่ าแก ||
แอซี นิรัต นรัก นิวาแร นานัก คุรมุข ยาแก ||๔||๔||๔๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อถัม จันดาลี ไป๋ บรัมห์มณี ซูดี เต
สเรสฺ ทาอี เร || ปาตาลี อากาซี ซัคนี แล่ห์บรั บูฉี่ คาอี เร ||๑|| กัร๋ กี บิลาอี อวัร ซิ คาอี มูซา เดค ดราอี เร || อัจยฺ แก
วัส คุร กีโน เก้ฮรั กูกรั ติแนห์ ลกาอี เร ||๑|| รเฮา || บาจฉฺ ทูนีอา ฉัปรา ทาเมห์อา นีกะเรอา กัร๋ ปายอา เร || เบ็น
ยรี เอ แล ยเรโอ ยราวา เทวา อะจรัจยฺ ลายอา เร ||๒|| ดาดี ดาด นา ปฮุจนั ฮารา จูปี นิรโน ปายอา เร || มาล ดุลีแจ
แบธี เล มิรตัก แนน ดิคาลัน ต่ายอา เร ||๓||
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โซอี อะยาณ กะแฮ แม ยานา ยานัณฮาร นา ชานา เร || กโฮ่ นานัก คุร อเม็ว ปี อายอา รสัก รสัก บิกซานา เร
||๔||๕||๔๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || บันถัน่ กาท บิซาเร ออกัน อัปนา บิรัด สะหม่าเรอา || โฮเอ กริ ปาล มาต เป็ ต นิอาอี
บาริ ก เย็ว ปรัตปาเรอา ||๑|| คุรซิ กข์ ราเค คุร โคปาล || ก้าด ลีเอ มฮ่า เป่ าว์ยลั เต อัปนี นะดัร นิฮาล ||๑|| รเฮา || ยา
แก ซิมรัณ ยัม เต ฉุทีแอ หะลัต ปะลัต ซุค ปาอีแอ || ซาส กิราส ยัปโปห์ ยัป รัสนา นีต นีต คุณ กาอีแอ ||๒|| ปะกัต
เปรม ปะรัม ปัด ปายอา ซ่าถซังค์ ดุค นาเธ || ฉิ แย นา ยาย กิช ป๋ อ นา เบอาเป ฮัร ตัน๋ นิรมัล กาเธ ||๓|| อันตฺ กาล
ปรัภ เป๋ ย สฮาอี เอ็ต อุต ราคัณฮาเร || ปราน มีต ฮีต ตัน๋ เมแร นานัก สัด บัลฮาเร ||๔||๖||๔๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยา
ตูนํ ซาฮิบ ตา ป๋ อ เก้ฮา ฮอ ตุตถฺ เบ็น กิส ซาล่าฮี || เอก ตูนํ ตา ซัภ กิช แฮ แม ตุตถฺ เบ็น ดูยา น่าฮี ||๑|| บาบา บิค
เดเคอา ซันซาร || รเคอา กแร่ ห์ กุซาอี เมเร แม นาม เตรา อาถารฺ ||๑|| รเฮา || ยาแณห์ บิรทา สภา มัน กี โฮรฺ กิส แป้ ห์
อาค สุ ณาอีแอ || เว็ณ นาแว ซัภ ญัก บอรายอา นาม มิแล ซุค ปาอีแอ ||๒|| เกอา กะฮีแอ กิส อาค สุ ณาอีแอ เย
แก้ห์ณา โซ ปรัภ ญี ปาส || ซัภ กิช กีตา เตรา วัรแต สดา สดา เตรี อาส ||๓|| เย เด้ห์ วเดอาอี ตา เตรี วเดอาอี เอ็ต อุต
ตุแฉ่ห์ ติเอ๋ า || นานัก เก ปรัภ สดา ซุคดาเต แม ตาณ เตรา เอ็ก เนา ||๔||๗||๔๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อัมฤต นาม
ตุหม่ารา ธากุร เอ้ห์ มฮ่า รัส ยะแนห์ ปี โอ || ยนัม ยนัม จูเก แป๋ ป่ าเร ดุรัต บินาเซโอ ปะรัม บีโอ ||๑|| ดัรซัน เปคัต
แม ญีโอ || ซุน กัร บจัน ตุหม่าเร สัตคุร มัน ตัน เมรา ธาร ทีโอ ||๑|| รเฮา || ตุมห์รี กริ ปา เต เป่ ยโอ ซ่าถซังค์ เอ้ห์
กาจยฺ ตุมห์ อาป กีโอ || ดิรึ กัร จรัณ กะเฮ ปรัภ ตุมห์เร แซ่ห์เย บิเคอา ไป๋ คีโอ ||๒|| ซุค นิถาน นาม ปรัภ ตุมรา เอ้ห์
อบินาซี มันตรึ ลีโอ || กัร กิรปา โม่ห์ สัตคุร ดีนา ตาป ซันตาป เมรา แบรฺ กีโอ ||๓|| ตัน๋ โซ มาณัส เด้ฮี ปาอี เย็ต
ปรัภ อัปแน เมล ลีโอ || ตัน๋ โซ กัลยุก ซ่าถซังค์ กีรตัน กาอีแอ นานัก นาม อถารฺ ฮีโอ ||๔||๘||๔๗||
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อาซา แม่ห์ลา ๕ || อาแก ฮี เต ซัภ กิช ฮูอา อวัรฺ เก ยาแณ กิอานา || ปู๋ ล จูก อัปนา บาริ ก บัคเซอา ปารบรัมห์
ปักหว่านา ||๑|| สัตคุร เมรา สดา ดัยอาลา โม่ห์ ดีน โก ราค ลีอา || กาเทอา โรค มฮ่า ซุค ปายอา ฮัร อัมฤต มุค นาม
ดีอา ||๑|| รเฮา || อเน็ก ปาป เมเร ปัรหะเรอา บันถัน่ กาเท มุกตั เป๋ ย || อั้นถฺ กูป มฮ่า โก๋ ร เต บ้าห์ ปะกัร คุร ก้าด ลีเอ
||๒|| นิรภอ เป๋ ย สกัล ป๋ อ มิเทอา ราเค ราคัณฮาเร || แอซี ดาต เตรี ปรัภ เมเร การัจ สกัล สวาเร ||๓|| คุณ นิถาน
ซาฮิบ มัน เมลา || สรัณ ปัยอา นานัก โซเฮลา ||๔||๙||๔๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ตูน ํ วิสแร่ ห์ ตานํ ซัภ โก ลากู จีต
อาแว ตานํ เซวา || อวัรฺ นา โกอู ดูยา ซู่แฉ่ ซาเจ อลัค อเป่ วา ||๑|| จีต อาแว ตานํ สดา ดัยอาลา โลกัน เกอา เวจาเร
|| บุรา ปะลา กโฮ่ กิส โน กะฮีแอ สักเล ญีอ์ ตุหม่าเร ||๑|| รเฮา || เตรี เทก เตรา อาถ่ารา หาท เดย์ ตูน ํ ราแค่ห์ || ยิส
ยัน อูปัร เตรี กิรปา เต็ส โก บิป นา โกอู ป่ าแค ||๒|| โอ้โฮ ซุค โอ้ฮา วเดอาอี โย ปรัภ ญี มัน ป่ าณี || ตูนํ ดานา ตูนํ
สัด เมฮัรวานา นาม มิแล รังค์ มาณี ||๓|| ตุตถฺ อาแก อัรดาส ฮมารี ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตรา || กโฮ่ นานัก ซัภ เตรี
วเดอาอี โกอี เนา นา ยาแณ เมรา ||๔||๑o||๔๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา ปรัภ อันตัรยามี ซ่าถซังค์ ฮัร ปาอีแอ ||
โคลฺ กิวาร ดิคาเล ดัรซัน ปุนรัป ยนัม นา อาอีเเอ ||๑|| มิโล ปรี ตมั สุ อามี อัปเน สักเล ดูค ฮะโร เร || ปารบรัมห์
เย็นห์ ริ แด อราเถ่อา ตา แก ซังค์ ตะโร เร ||๑|| รเฮา || มฮ่า อุเดอาน ปาวัก ซากัร เป๋ ย ฮรัค โศก แม่ห์ บัสนา || สัตคุร
เปท เป่ ยอา มัน นิรมัล ยัป อัมฤต ฮัร รัสนา ||๒|| ตัน ตัน๋ ทาป กีโอ ซัภ อัปนา โกมัล บันถัน่ บานํเถ่อา || คุร ปั รสาด
เป๋ ย ยัน มุกเต ฮัร ฮัร นาม อราเถ่อา ||๓|| ราค ลีเอ ปรัภ ราคัณฮาแร โย ปรัภ อัปเน ป่ าเณ || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมห์รา
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ดาเต นานัก สัด กุรบาเณ ||๔||๑๑||๕o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์ มลัน นีด เต ฉุ ทกี กอน อนุกแร่ ห์ เป่ ยโอ รี || มฮ่า
โม่ห์นี ตุตถฺ นา เวอาแป เตรา อาลัซ กฮ่า เกยโอ รี ||๑|| รเฮา ||
กาม กโรถ อหังการฺ กาคโร ซันยัม กอน ฉุเทโอ รี || ซุรฺ นัร เดว อะซุร ตแร กุนีอา สักโล ปะหวัน ลุเทโอ รี ||๑||
ดาวา อคัน บฮุต ตริ ณ ยาเล โกอี ฮเรอา บูท รเฮโอ รี || แอโซ ซัมรัท วรัน นา ซาโก ตา กี อุปมา ยาต นา กะเฮโอ รี
||๒|| กายัร โกธ แม่ห์ ไป๋ นา การี นิรมัล บะรัน บเนโอ รี || มฮ่า มันตรึ คุร ฮิรแด บะเซโอ อะจรัจยฺ นาม สุ เนโอ รี
||๓|| กัร กิรปา ปรัภ นะดัร เอาโลกัน อัปแน จรัณ ลกาอี || เปรม ปะกัต นานัก ซุค ปายอา ซาถู่ ซังค์ สมาอี
||๔||๑๒||๕๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา กัร๋ ๗ แม่ห์ลา ๕ ||
ลาล โจลนา แต ตัน โซเฮอา || สุ รยัน ป่ านี ตานํ มัน โม่เฮอา ||๑|| กวัน บนี รี เตรี ลาลี || กวัน รังค์ ตูนํ ไป๋ กุลาลี
||๑|| รเฮา || ตุม ฮี ซุนดัร ตุแมห์ สุ หาก || ตุม กัร๋ ลาลัน ตุม กัร๋ ปาก ||๒|| ตูนํ สัตวันตี ตูนํ ปัรถาน || ตูนํ ปรี ตมั ป่ านี
ตุฮี ซุร กิอาน ||๓|| ปรี ตมั ป่ านี ตานํ รังค์ กุลาล || กโฮ่ นานัก ซุภ ดริ สทฺ นิฮาล ||๔|| ซุน รี ซะคี เอ้ห์ ฮัมรี ก๋ าล ||
ปรัภ อาป ซีการ สวารันฮาร ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๕๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ดูค กะโน ยับ โห่เต ดูรฺ || อับ มัสลัต โม่ห์
มิลี ฮดูร ||๑|| จุกา นิโห่รา ซะคี สเฮรี || ปะรัม เกยอา คุร เป็ ร ซังค์ เมรี ||๑|| รเฮา || นิกทั อาน ปริ แอ เซจยฺ ตะรี ||
กาณ กั้ดดัน เต ชูท ปะรี ||๒|| มันดัร เมแร สบัด อุยารา || อนัด บิโนดี คซัม ฮมารา ||๓|| มัสตัก ปาก แม เป็ ร กัร๋
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อายอา || เท็ร โซหาก นานัก ยัน ปายอา ||๔||๒||๕๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สาจ นาม เมรา มัน ลากา || โลกัน เซ็ว
เมรา ธาธา บากา ||๑|| บ้าฮัร ซูต สกัล เซ็ว มอลา || อะลิปตฺ รโฮ่ แยเซ ยัล แม่ห์ กอลา ||๑|| รเฮา || มุค กี บาต สกัล
เซ็ว กัรตา || ญีอ์ ซังค์ ปรัภ อัปนา ตัร่ ตา ||๒|| ดีส อาวัต แฮ บฮุต ปี่ ฮาลา || สกัล จรัน กี เอ้ห์ มัน ราลา ||๓|| นานัก
ยัน คุร ปูรา ปายอา ||
อันตัร บ้าฮัร เอก ดิคายอา ||๔||๓||๕๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปาวัต รลีอา โยบัน บลีอา || นาม บินา มาที ซังค์ รลีอา
||๑|| กาน กุนดฺ ลีอา บัสตรึ โอดะลีอา || เซจยฺ ซุคลีอา มัน กรับลีอา ||๑|| รเฮา || ตแล กุนจฺรีอา ศิร กเน็ก ฉัตตรี อา ||
ฮัร ปะกัต บินา เล ตะรัน กัดลีอา ||๒|| รู ป ซุนดรี อา อเน็ก อิสตรี อา || ฮัร รัส เบ็น ซัภ สุ อาด พิกรี อา ||๓|| มายอา
ฉะลีอา บิการ บิคลีอา || สรัณ นานัก ปรัภ ปุรัค ดัยอฺ ลีอา ||๔||๔||๕๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เอก บกีจา เปด กัน๋ กเรอา
|| อัมฤต นาม ตะฮ่า แม่ห์ พเลอา ||๑|| แอซา กแร่ ห์ บีจาร กิอานี || ยา เต ปาอีแอ ปั ด นิรบานี || อาส ปาส บิคูอา
เก กุนทา บีจ อัมฤต แฮ ป่ าอี เร ||๑|| รเฮา || ซินจันฮาเร เอแก มาลี || คบัร กรัต แฮ ปาต ปั ต ดาลี ||๒|| สกัล
บนัสปัต อาณ ยราอี || สักลี พูลี เน่ห์พลั นา กาอี ||๓|| อัมฤต พัล นาม เย็น คุร เต ปายอา || นานัก ดาส ตรี เต็น
มายอา ||๔||๕||๕๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ราจยฺ ลีลา เตแร นาม บนาอี || โยก บเนอา เตรา กีรตัน กาอี ||๑|| สรับ ซุคา
บเน เตแร โอแลห์ || ปะหรํา เก ปัรเด สัตคุร โคเลห์ ||๑|| รเฮา || หุ กมั บูจฉฺ รังค์ รัส มาเณ || สัตคุร เซวา มฮ่า
นิรบาเณ ||๒|| เย็น ตูนํ ยาตา โซ กิรัสตฺ อุดาซี ปัรวาณ || นาม รัตตา โซอี นิรบาณ ||๓|| ยา โก มิเลโอ นาม นิถ่านา ||
ปะนัต นานัก ตา กา ปูร คยานา ||๔||๖||๕๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ตีรัท เยา ตา ฮอ ฮอ กัรเต || ปั นดิต ปูโช ตา มายอา
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ราเต ||๑|| โซ อัสทาน บตาโว่ห์ มีตา || ยา แก ฮัร ฮัร กีรตัน นีตา ||๑|| รเฮา || ซาสตรึ เบด ปาป ปุน วีจาร || นรัก สุ รัก
เพ็ร เพ็ร ออตาร ||๒|| กิรัสตฺ แม่ห์ จินตฺ อุดาส อหังการ || กะรัม กะรัต ญีอ์ โก ยันยาร ||๓|| ปรัภ กิรปา เต มัน วัส
อายอา || นานัก คุรมุข ตรี เต็น มายอา ||๔|| ซ่าถซังค์ ฮัร กีรตัน กาอีแอ || เอ้ห์ อัสทาน คุรู เต ปาอีแอ ||๑|| รเฮา ดูยา
||๗||๕๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กัร๋ แม่ห์ ซูค บ้าฮัร พุน ซูคา || ฮัร ซิมรัต สกัล บินาเซ ดูคา ||๑|| สกัล ซูค ยานํ ตูน ํ จิต
อานํแวนํ ||
โซ นาม ยแป โย ยัน ตุตถฺ ป่ าแว ||๑|| รเฮา || ตัน มัน ซีตลั ยัป นาม เตรา || ฮัร ฮัร ยปัต ดะแฮ ดุค เดรา ||๒|| หุกมั
บูแฉ่ โซอี ปัรวาน || สาจ สบัด ยา กา นีซาน ||๓|| คุร ปูแร ฮัร นาม ดริ รายอา || ปะนัต นานัก เมแร มัน ซุค ปายอา
||๔||๘||๕๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยะฮา ปะธาโวห์ แต้ห์ แต้ห์ ยาอี || โย ตุม เดโฮ โซอี ซุค ปาอี ||๑|| สดา เจเร โควินดฺ
โกซาอี || ตุมห์รี กริ ปา เต ตริ ปัต อะข่าอี ||๑|| รเฮา || ตุมรา ดีอา แปห์โน คาอี || ตอ ประสาด ปรัภ ซุคี วลาอี ||๒||
มัน ตัน อันตัร ตุแฉ่ ติอ๋าอี || ตุมห์แร ลแว นา โกอู ลาอี ||๓|| กโฮ่ นานัก เน็ต อิแว ติอ๋าอี || กัต โฮแว ซันแตห์ ลัก
ปาอี ||๔||๙||๖o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อูธตั แบธัต โซวัต ติอ๋าอีแอ || มารัก จลัต ฮเร ฮัร กาอีแอ ||๑|| ซัรวัน สุ นีแย
อัมฤต กะทา || ยาส สุ นี มัน โฮย อนันดา ดูค โรค มัน สักเล ลทา ||๑|| รเฮา || การัจ กาม บาท ก่าท ยปี แย || คุร
ประสาด ฮัร อัมฤต ปี แย ||๒|| ดินสั แรน ฮัร กีรตัน กาอีแอ || โซ ยัน ยัม กี วาท นา ปาอีแอ ||๓|| อาธ แป้ ฮัร ยิส
วิสแร่ ห์ น่าฮี || กัต โฮแว นานัก เต็ส ลัก ปาอี ||๔||๑o||๖๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยา แก ซิมรัน ซูค นิวาส || ไป๋
กเลอาณ ดุค โฮวัต นาซ ||๑|| อนัดฺ กแร่ ห์ ปรัภ เก กุน กาโว่ห์ || สัตคุร อัปนา สัด สดา มนาโว่ห์ ||๑|| รเฮา || สัตคุร
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กา สัจ สบัด กมาโวห์ || เท็ร กัร๋ แบเธ ปรัภ อัปนา ปาโวห์ ||๒|| ปั ร กา บุรา นา ราโค่ห์ จีต || ตุม โก ดุค นฮี ป่ าอี มีต
||๓|| ฮัร ฮัร ตันตฺ มันตฺ คุร ดีนาห์ || เอ้ห์ ซุค นานัก อันเด็น จีนาห์ ||๔||๑๑||๖๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยิส นีจ โก โกอี
นา ยาแน || นาม ยปัต โอ้ห์ จะโฮ่ กุนท มาแน ||๑|| ดัรซัน มาโก เด้ห์ เปอาเร || ตุมรี เซวา กอน กอน นา ตาเร ||๑||
รเฮา || ยา แก นิกทั นา อาแว โกอี || สกัล สริ สทฺ ÍØÍÒ เก จรัน มัล โต่อี ||๒|| โย ปรานี กาฮู นา อาวัต กาม || ซันตฺ
ประสาด ตา โก ยัปปี แอ นาม ||๓|| ซ่าถซังค์ มัน โซวัต ยาเก || ตับ ปรัภ นานัก มีเธ ลาเก ||๔||๑๒||๖๓|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || เอโก เอกี แนน นิฮาโร || สดา สดา ฮัร นาม สะหม่าโร ||๑||
ราม รามา รามา กุน กาโว || ซันตฺ ประตาป ซ่าถ แก ซังเก ฮัร ฮัร นาม ติอ่าโว เร ||๑|| รเฮา || สกัล สมักรี ยา แก ซูต
ปโรอี || กัท กัท อันตัร รเวอา โซอี ||๒|| โอปัต ปั รโล คิน แม่ห์ กัรตา || อาป อเลปา นิรกุน แร่ ห์ตา ||๓|| กะรัน
กราวัน อันตัรยามี || อนันดฺ กแร นานัก กา สุ อามี ||๔||๑๓||๖๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โกท ยนัม เก รเฮ่ ปะหว่าเร ||
ดุลบั ภ์ เด้ห์ ยีตี นฮี ห่าเร ||๑|| เก็ลบิค บินาเซ ดุค ดะรัด ดูรฺ || เป๋ ย ปุนีต ซันตัน กี ตุ๋ร ||๑|| รเฮา || ปรัภ เก ซันตฺ
อุถ่ารัน โยก || เต็ส เป่ เท ยิส ตุ๋ร ซันโญก ||๒|| มัน อนันดฺ มันตรึ คุร ดีอา || ตริ สนั บุฉี่ มัน เน่ห์จลั ทีอา ||๓|| นาม
ปะดารัท นอ เน็ถ เซ็ถ || นานัก คุร เต ปาอี บุตถฺ ||๔||๑๔||๖๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มิที เตอาส อเกอาน อันเถ่เร ||
ซ่าถ เซวา อักข์ กัทเท กะเนเร ||๑|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะนา || คุร เซวา เต เป๋ ย มัน นิรมัล ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม สุ นา
||๑|| รเฮา || บินเซโอ มัน กา มูรัค ดี่ธา || ปรัภ กา ป่ าณา ลากา มีธา ||๒|| คุร ปูเร เก จรัณ กะเฮ || โกท ยนัม เก ปาป
ลเฮ่ ||๓|| รตัน ยนัม เอ้ห์ สพัล เป่ ยอา || กโฮ่ นานัก ปรัภ กรี เมยอา ||๔||๑๕||๖๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร อัปนา
403

สัด สดา สะหม่าเร || คุร เก จรัน เกศ ซังค์ จ่าเร ||๑|| ยาก เร มัน ยากันฮาเร || เบ็น ฮัร อวัรฺ นา อาวัส กามา จู่ธา โม่ห์
มิเทอา ปซาเร ||๑|| รเฮา || คุร กี บาณี เซ็ว รังค์ ลาย || คุร กิรปาล โฮย ดุค ยาย ||๒|| คุร เบ็น ดูยา น่าฮี เทา || คุร
ดาตา คุร เดแว เนา ||๓|| คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซัร อาป || อาธ แป้ ฮัร นานัก คุร ยาป ||๔||๑๖||๖๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
อาเป เปด บิสทารี ซาค || อัปนี เคตี อาเป ราค ||๑|| ยัต กัต เปโค เอแก โอ้ฮี || กัท กัท อันตัร อาเป โซอี ||๑|| รเฮา
|| อาเป ซูร กิรัณ บิสทาร || โซอี กุปัต โซอี อาการฺ ||๒|| ซัรคุณ นิรคุณ ทาแป เนา || โดห์ เม็ล เอแก กีโน เธา ||๓||
กโฮ่ นานัก คุร ปะหรํา ป๋ อ โคยอา || อนัด รู ป ซัภ แนน อโลยอา ||๔||๑๗||๖๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕|| อุกตั เซอานัป กิชู
นา ยานา ||
เด็น แรณ เตรา นาม วคานา ||๑|| แม นิรกุน คุณ น่าฮี โกย || กะรัน กราวันฮาร ปรัภ โซย ||๑|| รเฮา || มูรัค มุกตั ถฺ
อเกอาน อวีจารี || นาม เตเร กี อาส มัน ต่ารี ||๒|| ยัป ตัป ซันยัม กะรัม นา ซ่าถ่า || นาม ประภู กา มแน่ห์ อราถ่า
||๓|| กิชู นา ยานา มัต เมรี โทรี || บินวัต นานัก โอท ปรัภ โตรี ||๔||๑๘||๖๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕|| ฮัร ฮัร อักคัร โดย
เอ้ห์ มาลา || ยปัต ยปัต เป๋ ย ดีน ดัยอาลา ||๑|| กะโร เบนตี สัตคุร อัปนี || กัร กิรปา ราโค่ห์ ซัรณาอี โม โก เดโฮ
ฮเร ฮัร ยัปนี ||๑|| รเฮา || ฮัร มาลา อุร อันตัร ต่าแร || ยนัม มรัณ กา ดูค นิวาแร ||๒|| ฮิรแด สมาแล มุค ฮัร ฮัร โบแล
|| โซ ยัน เอ็ต อุต กะแตห์ นา โดแล ||๓|| กโฮ่ นานัก โย ราแจ นาย || ฮัร มาลา ตา แก ซังค์ ยาย ||๔||๑๙||๗o|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || ยิส กา ซัภ กิช เต็ส กา โฮย || เต็ส ยัน เลป นา เบอาแป โกย ||๑|| ฮัร กา เซวัก สัด ฮี มุกตา || โย กิช
กแร โซอี ปั๋ล ยัน แก อัต นิรมัล ดาส กี ยุกตา ||๑|| รเฮา || สกัล เตอาก ฮัร ซัรณี อายอา || เต็ส ยัน กฮ่า เบอาแป
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มายอา ||๒|| นาม นิถาน ยา เก มัน ม่าเฮ || เต็ส โก จินตา สุ ปแน น่าเฮ ||๓|| กโฮ่ นานัก คุร ปูรา ปายอา || ปะรัม
โม่ห์ สกัล บินซายอา ||๔||๒o||๗๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โย สุ ประซัน โฮยโอ ปรัภ เมรา || ตานํ ดูค ปะรัม กโฮ่ แกเซ
เนรา ||๑|| ซุน ซุน ยีวา โซย ตุหม่ารี || โม่ห์ นิรกุน โก เล่โฮ อุถ่ารี ||๑|| รเฮา || เม็ท เกยอา ดูค บิซารี จินตา || พัล
ปายอา ยัป สัตคุร มันตา ||๒|| โซอี สัต สัต แฮ โซย || ซิ มมัร ซิ มมัร รัค กันธฺ โปรย ||๓|| กโฮ่ นานัก กอน โอ้ห์
กัรมา || ยา แก มัน วัสเซอา ฮัร นามา ||๔||๒๑||๗๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กาม กโรถ อหังการ วิกเู ต || ฮัร ซิ มรัน กัร
ฮัร ยัน ชูเท ||๑|| โซย รเฮ่ มายอา มัด มาเต || ยากัต ปะกัต ซิ มรัต ฮัร ราเต ||๑|| รเฮา || โม่ห์ ปะรัม บโฮ่ โยน
ปาหว่ายอา || อัสเท็ร ปะกัต ฮัร จรัณ ติอ๋ายอา ||๒|| บันถัน่ อั้นถฺ กูป กแร่ ห์ เมรา || มุกเต ซันตฺ บุแฉ่ ห์ ฮัร เนรา ||๓||
กโฮ่ นานัก โย ปรัภ ซัรณาอี || อีฮา ซุค อาแก กัต ปาอี ||๔||๒๒||๗๓||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || ตู เมรา ตรังค์ ฮัม มีน ตุมาเร || ตู เมรา ธากุร ฮัม เตแร ดุอาเร ||๑|| ตูน ํ เมรา กัรตา ฮอ เซวัก เตรา
|| สรัณ กะฮี ปรัภ กุนี กะเฮรา ||๑|| รเฮา || ตู เมรา ยีวนั ตู อาถารฺ || ตุแฉ่ ห์ เปค บิกแซ กอลาร ||๒|| ตู เมรี กัต ปั ต ตู
ปัรวาน || ตู ซัมรัท แม เตรา ตาณ ||๓|| อันเด็น ยัปโป นาม คุณตาซ || นานัก กี ปรัภ แป้ ห์ อัรดาส ||๔||๒๓||๗๔||
อาซา แม่ฮลั ๕ || โรวันฮาแร จู่ธ กมานา || หัส หัส โศก กะรัต เบกานา ||๑|| โก มูอา กา แก กัร๋ กาวัน || โก โรแว
โก หัส หัส ปาวัน ||๑|| รเฮา || บาล บิวสั ทา เต บิรถ่านา || ปฮุจ นา มูกา เพ็ร ปั ชตานา ||๒|| ตเรห์ คุณ แม่ห์ วัรแต
ซันซารา || นรัก สุ รัก เพ็ร เพ็ร ออตารา ||๓|| กโฮ่ นานัก โย ลายอา นาม || สพัล ยนัม ตา กา ปั รวาน ||๔||๒๔||๗๕||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || โซย รฮี ปรัภ คบัร นา ยานี || โป๋ ร เป่ ยอา บฮุร ปัชตานี ||๑|| ปริ แอ เปรม แซ่ฮจั ยฺ มัน อนัดฺ ตะโร
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รี || ปรัภ มิลเบ กี ลาลซา ตา เต อาลัซ กฮ่า กะโร รี ||๑|| รเฮา || กัร แม่ห์ อัมฤต อาณ นิสาเรโอ || คิซรั เกยโอ ปู๋ ม ปั ร
ดาเรโอ ||๒|| ซาดฺ โม่ห์ ลาดี อหังกาเร || โดส น่าฮี ปรัภ กัรแณฮาเร ||๓|| ซ่าถซังค์ มิเท ปะรัม อัรถ่าเร || นานัก เมลี
ศิรยัณฮาเร ||๔||๒๕||๗๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || จรัน กมัล กี อาส เปอาเร || ยัมกันกัร นัส เกย วิจาเร ||๑|| ตู จิต อาแว่ห์
เตรี เมยอา || ซิ มรัต นาม สกัล โรค เคยอา ||๑|| รเฮา || อเน็ก ดูค เดแว่ห์ เอารา โก || ปฮุจ นา ซาแกห์ ยัน เตเร โก
||๒|| ดะรัส เตเร กี เปอาส มัน ลากี || แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ บแซ แบรากี ||๓|| นานัก กี อัรดาส สุ ณีแย || เกวัล นาม ริ เด
แม่ห์ ดีแย ||๔||๒๖||๗๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มัน ตริ ปตาโน มิเท ยันยาล || ปรัภ อัปนา โฮยอา กิรปาล ||๑|| ซันตฺ
ประสาด ปะลี บนี || ยา แก กแร่ ห์ ซัภ กิช แฮ ปูรัน โซ เป่ เทอา นิรแภ ตะนี ||๑|| รเฮา || นาม ดริ รายอา ซ่าถ กริ ปาล ||
เม็ท กอี ปูค มฮ่า บิกราล ||๒|| ธากุร อัปแน กีนี ดาต || ยลัน บุฉี่ มัน โฮอี ซานํตฺ ||๓|| เม็ท กอี ป๋ าลฺ มัน แซ่ฮจั ยฺ
สะมานา ||
นานัก ปายอา นาม คยานา ||๔||๒๗||๗๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ธากุร เซ็ว ยา กี บัน อาอี || โป่ ยัน ปูรัน รเฮ่ อะข่าอี
||๑|| กะชู นา โทรา ฮัร ปักตัน โก || คาต คัรจัต บิละชัต เดวัน โก ||๑|| รเฮา || ยา กา ตะนี อะกัม กุซาอี || มานุค กี
กโฮ่ เกต จลาอี ||๒|| ยา กี เซวา ดัส อัสทฺ ซิถ่าอี || ปะลัก ดิสทฺ ตา กี ลาโกห์ ปาอี ||๓|| ยา โก ดัยอา กแร่ ห์ เมเร
สุ อามี || กโฮ่ นานัก น่าฮี เต็น กามี ||๔||๒๘||๗๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โย แม อัปนา สัตคุร ติอ๋ายอา || ตับ เมแร มัน
มฮ่า ซุค ปายอา ||๑|| เม็ท กอี กะณัต บินาเซ็ว ซันซา || นาม รัตเต ยัน เป๋ ย ปักวันตา ||๑|| รเฮา || โย แม อัปนา ซาฮิบ
จีต || ตอ ป๋ อ มิเทโอ เมเร มีต ||๒|| โย แม โอท กะฮี ปรัภ เตรี || ตานํ ปูรัน โฮอี มันซา เมรี ||๓|| เดค จลิต มัน เป๋ ย
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ดิลาซา || นานัก ดาส เตรา ปัรหว่าซา ||๔||๒๙||๘o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อันเด็น มูซา ลาจยฺ ทุกาอี || กิรัต กูป แม่ห์
ค่าเฮ มิธาอี ||๑|| โซจัต ซาจัต แรน บิฮานี || อเน็ก รังค์ มายอา เก จิตวัต กับฮู นา ซิ มแร ซาเร็ งปานี ||๑|| รเฮา || ดรุ ม
กี ชายอา เน่ห์จลั กแร่ ห์ บานํเถ่อา || กาล แก พานํสฺ สกัต ซัร ซานํเถ่อา ||๒|| บาลู กนารา ตรังค์ มุค อายอา || โซ
ทาน มูร เน่ห์จลั กัร ปายอา ||๓|| ซ่าถซังค์ ยัปเปโอ ฮัร ราย || นานัก ยีแว ฮัร คุณ กาย ||๔||๓o||๘๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕
ดุตุเก ๙ || อุน แก ซังค์ ตู กัรตี เกลฺ || อุน แก ซังค์ ฮัม ตุม ซังค์ เมล || อุนห์ แก ซังค์ ตุม ซัภ โกอู โลแร || โอส
บินา โกอู มุค นฮี โยแร ||๑|| เต แบรากี กฮ่า สมาเอ || เต็ส เบ็น ตุฮี โดเห่รี รี ||๑|| รเฮา || อุนห์ แก ซังค์ ตู กแร่ ห์
แม่ห์ ม่าฮัร || อุนห์ แก ซังค์ ตู โฮอี แฮ ย่าฮัร || อุนห์ แก ซังค์ ตู รัคคี ปะโปล || โอส บินา ตูน ํ ฉุ ทกี โรล ||๒||
อุนห์ แก ซังค์ เตรา มาน มหัต || อุนห์ แก ซังค์ ตุม ซาก ยกัต || อุนห์ แก ซังค์ เตรี ซัภ เบ็ถ ทาที || โอส บินา ตูน ํ
โฮอี แฮ มาที ||๓|| โอ้ห์ แบรากี มแร นา ยาย || หุกเม บาถ่า การ กมาย || โยร วิโชเร นานัก ทาป || อัปนี กุดรัต
ยาแณ อาป ||๔||๓๑||๘๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ||
นา โอ้ห์ มัรตา นา ฮัม ดะเรอา || นา โอ้ห์ บินแซ นา ฮัม กเรอา || นา โอ้ห์ นิรถัน นา ฮัม ปู่ เค || นา โอส ดูค นา ฮัม
โก ดูเค ||๑|| อวัรฺ นา โกอู มารันวารา || ญีโอ ฮมารา ญีโอ เดนฮารา ||๑|| รเฮา || นา อุส บันถัน่ นา ฮัม บาเถ่ || นา
อุส ตัน่ ถ่า นา ฮัม ต่าเถ่ || นา อุส แมลฺ นา ฮัม โก แมลา || โอส อนันดฺ ตา ฮัม สัด เกลา ||๒|| นา อุส โซจ นา ฮัม โก
โซจา || นา อุส เลป นา ฮัม โก โปจา || นา อุส ปูค นา ฮัม โก ตริ สนา || ยา โอ้ห์ นิรมัล ตานํ ฮัม ยัจนา ||๓|| ฮัม กิช
น่าฮี เอแก โอ้ฮี || อาแก ปาแช เอโก โซอี || นานัก คุร โคเอ ปะหรํา ปั่ งกา || ฮัม โอย เม็ล โฮเอ เอ็ก รังกา
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||๔||๓๒||๘๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อเน็ก ป๋ านตฺ กัร เซวา กรี แอ || ญีโอ ปราน ตัน๋ อาแก ตะรี แอ || ปานี ปะคา กะโร
ตัจยฺ อภิมาน || อเน็ก บาร ยาอีแอ กุรบาน ||๑|| ซาอี สุ ห่ากัณ โย ปรัภ ป่ าอี || เต็ส แก ซังค์ มิโล เมรี มาอี ||๑|| รเฮา ||
ดาซัน ดาซี กี ปันฮาร || อุนห์ กี เรณ บแซ ญีอ์ นาล || มาแท ปาก ตา ปาโว ซังค์ || มิแล สุ อามี อัปแน รังค์ ||๒||
ยาป ตาป เดโว ซัภ เนมา || กะรัม ตะรัม อัรโป ซัภ โห่มา || กรับ โม่ห์ ตัจยฺ โฮโว เรน || อุนห์ แก ซังค์ เดโค ปรัภ
แนน ||๓|| นิมคั นิมคั เอ้ฮี อาราโถ่ || ดินสั แรณ เอ้ห์ เซวา ซ่าโถ่ || เป๋ ย กริ ปาล กุปาล โคบินดฺ || ซ่าถซังค์ นานัก
บัคซินดฺ ||๔||๓๓||๘๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ กี ปรี ต สดา ซุค โฮย || ปรัภ กี ปรี ต ดุค ลแก นา โกย || ปรัภ กี
ปรี ต ห่อแม มัล โคย || ปรัภ กี ปรี ต สัด นิรมัล โฮย ||๑|| สุ โนห์ มีต แอซา เปรม เปอาร || ญีอ์ ปราน กัท กัท
อาถารฺ ||๑|| รเฮา || ปรัภ กี ปรี ต เป๋ ย สกัล นิถาน || ปรัภ กี ปรี ต ริ แด นิ รมัล นาม || ปรัภ กี ปรี ต สัด โซ่ภาวันตฺ ||
ปรัภ กี ปรี ต ซัภ มิที แฮ จินตฺ ||๒|| ปรัภ กี ปรี ต เอ้ห์ เป่ าว์ยลั ตแร || ปรัภ กี ปรี ต ยัม เต นฮี ดะแร || ปรัภ กี ปรี ต
สกัล อุถ่าแร || ปรัภ กี ปรี ต จัลแล ซังกาแร ||๓|| อาโปห์ โกอี มิแล นา ปู่ แล || ยิส กริ ปาล เต็ส ซ่าถซังค์ กู่แล || กโฮ่
นานัก เตแร กุรบาณ || ซันตฺ โอท ปรัภ เตรา ตาณ ||๔||๓๔||๘๕ || อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปู่ ปัต โฮย แก ราจยฺ กมายอา ||
กัร กัร อะนรัท วิฮาฉี่ มายอา ||
ซันจัต ซันจัต แทลี กีนีห์ || ปรัภ อุส เต ดาร อวัร โก ดีนีห์ ||๑|| กาจ กักรี อา อั้มภฺ มะฉะรี อา || กรับ กรับ ÍØÍÒhU
แม่ห์ ปะรี อา ||๑|| รเฮา || นิรภอ โฮยโอ เป่ ยอา นิฮงั กา || จีต นา อายโอ กัรตา ซังกา || ลัสกัร โยเร กีอา ซัมบาฮา ||
นิกเซอา พูก ตา โฮย เกยโอ สุ อา้ ฮา ||๒|| อูเจ มันดัร แม่ฮลั อัร รานี || หัสตฺ โก่เร โยเร มัน ป่ านี || วัด ปั รวาร ปูต อัร
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ตี่อา || โม่ห์ ปะเจ ปั จ อันถ่า มูอา ||๓|| ยิแนห์ อุปาฮา ติแนห์ บิน่าฮา || รังค์ รัสซา แยเซ สุ ปน่าฮา || โซอี มุกตา เต็ส
ราจยฺ มาล || นานัก ดาส ยิส คซัม ดัยอาล ||๔||๓๕||๘๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เอ็นห์ เซ็ว ปรี ต กรี กะเนรี || โย มิลีแอ
ตอ วแถ่ วเถ่รี || กัล จัมรี เย็ว โชแด น่าฮี || ลาก ฉุ โท สัตคุร กี ปาอี ||๑|| ญัก โม่ห์นี ฮัม เตอาก กวาอี || นิรกุน
มิเลโอ วยี วถ่าอี ||๑|| รเฮา || แอซี ซุนดัร มัน โก โม่แฮ || บาท กาท กแร่ ห์ บัน บัน โย่แฮ || มัน ตัน ลาแก โฮย แก
มีธี || คุร ประสาด แม โคที ดีธี ||๒|| อะกรัก อุสเก วัดเด ธะกาอู || โชแดห์ น่าฮี บาป นา มาอู || เมลี อัปเน อุน เล
บานํเถ่ || คุร กิรปา เต แม สักเล ซาเถ่ ||๓|| อับ โมแร มัน เป่ ยอา อนันดฺ || ป๋ อ จูกา ทูเท ซัภ พันดฺ || กโฮ่ นานัก ยา
สัตคุร ปายอา || กัร๋ สักลา แม ซุคี บซายอา ||๔||๓๖||๘๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อาธ แป้ ฮัร นิกทั กัร ยาแน || ปรัภ กา
กีอา มีธา มาแน || เอก นาม ซันตัน อาถารฺ || โฮย รเฮ่ ซัภ กี ปั ก ชาร ||๑|| ซันตฺ แร่ ฮตั สุ โนห์ เมเร ป่ าอี || ÍØÍÒ กี
แม่ห์มา กะทัน นา ยาอี ||๑|| รเฮา || วัรตัณ ยา แก เกวัล นาม || อนัด รู ป กีรตัน บิสราม || มิตรึ สัตรู ยา แก เอก
สมาแน || ปรัภ อัปเน เบ็น อวัรฺ นา ยาแน ||๒|| โกท โกท อักข์ กาทันฮารา || ดุค ดูรฺ กะรัน ญีอ์ เก ดาตารา ||
ซูระปี ร บจัน เก บลี || กอลา บัปรี ซันตี ชัลลี ||๓|| ตา กา ซังค์ บาแช่ห์ สุ รเดว || อโม่ฆ ดะรัส สพัล ยา กี เซว || กัร
โยร นานัก กเร อัรดาส || โม่ห์ ซันแตห์ แท่ฮลั ดีแย คุณตาซ ||๔||๓๗||๘๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สกัล ซูค ยัป เอแก
นาม || สกัล ตะรัม ฮัร เก คุณ กาม || มฮ่า ปวิตตรึ ซ่าถ กา ซังค์ ||
ยิส เป่ ทัต ลาแก ปรัภ รังค์ ||๑|| คุร ประสาด โอย อานันดฺ ปาแว || ยิส ซิมรัต มัน โฮย ประกาซา ตา กี กัต เม็ต
แก้ฮนั นา ยาแว ||๑|| รเฮา || วรัต เนม มยัน เต็ส ปูญา || เบด ปุราน เต็น ซิมรัต สุ นียา || มฮ่า ปุนีต ยา กา นิรมัล ทาน
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|| ซ่าถซังคัต ยา แก ฮัร ฮัร นาม ||๒|| ปรักเทโอ โซ ยัน สักเล ปะหวัน || ปะติต ปุนีต ตา กี ปั ก เรน || ยา โก เป่ เทโอ
ฮัร ฮัร ราย || ตา กี กัต เม็ต กะทัน นา ยาย ||๓|| อาธ แป้ ฮัร กัร โยร ติอ่าโว || อุน ซ่าถ่า กา ดัรซัน ปาโว || โม่ห์
กะรี บ โก เล่โฮ รลาย || นานัก อาย เปย ซัรณาย ||๔||๓๘||๘๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อาธ แป้ ฮัร อุดกั อิสอานี || สัด ฮี
โปคค์ ลกาย สุ เกอานี || บิรทา กาฮู โชแด น่าฮี || บฮุร บฮุร เต็ส ลาแกห์ ปาอี ||๑|| ซาล กิราม ฮมาแร เซวา ||
ปูญา อัรจา บันดัน เดวา ||๑|| รเฮา || กัน่ ทา ยา กา สุ นีแอ จะโฮ่ กุนท || อาซัน ยา กา สดา แบกุนธฺ || ยา กา จะวัร ซัภ
อูปัร จู่แล || ตา กา ตู่ป สดา ปัรพุแล ||๒|| กัท กัท ซัมปั ท แฮ เร ยา กา || อะปั ก สภา ซังค์ แฮ ซ่าถ่า || อารฺ ตี กีรตัน
สดา อนันดฺ || แม่ห์มา ซุนดัร สดา เบอันตฺ ||๓|| ยิแซห์ ปราปั ต เต็ส ฮี แล่ห์นา || ซันตฺ จรัน โอ้ห์ อายโอ ซัรนา ||
หาท จเรโอ ฮัร ซาล กิราม || กโฮ่ นานัก คุร กีโน ดาน ||๔||๓๙||๙o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปดา๑ || เย่ห์ แปแด
ลูที ปันฮารี || โซ มารัก ซันตัน ดูรารี ||๑|| สัตคุร ปูแร สาจ กะเฮอา || นาม เตเร กี มุกเต บีที ยัม กา มารัก ดูรฺ รเฮอา
||๑|| รเฮา || แยห์ ลาลัจ ยากาตี ก่าท || ดูรฺ รฮี โอ้ห์ ยัน เต บาท ||๒|| แยห์ อาวเท บฮัต กัน๋ ซาท || ปารบรัมห์ เก ซังกี
ซ่าถ ||๓|| จิตรึ กุปัต ซัภ ลิคเต เลคา || ปะกัต ยนา โก ดริ สทฺ นา เปคา ||๔|| กโฮ่ นานัก ยิส สัตคุร ปูรา || วาเย ตา แก
อันฮัด ตูรา ||๕||๔o||๙๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปดา ๑ || ซาถู่ ซังค์ ซิ คายโอ นาม || สรับ มโนรัท ปูรัน กาม || บุจฉฺ
กอี ตริ สนา ฮัร ยะแซห์ อะข่าเน || ยัป ยัป ยีวา ซารัคปาเน ||๑|| กะรัน กราวัน สรัน ปะเรอา || คุร ปั รสาด แซ่ฮจั ยฺ
กัร๋ ปายอา มิเทอา อันเถ่รา จันดฺ จเรอา ||๑|| รเฮา ||
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ลาล ยเวฮัร ปะเร ปันด๋ าร || โตท นา อาแว ยัป นิรังการ || อัมฤต สบัด ปี แว ยัน โกย || นานัก ตา กี ปะรัม กัต โฮย
||๒||๔๑||๙๒|| อาซา กัร๋ ๗ แม่ห์ลา ๕ || ฮัร กา นาม ริ แด เน็ต ติอ๋าอี || ซังกี ซาที สกัล ตรานํอี ||๑|| คุร เมแร ซังค์
สดา แฮ นาเล || ซิ มมัร ซิมมัร เต็ส สดา สะหม่าเล ||๑|| รเฮา || เตรา กีอา มีธา ลาแก || ฮัร นาม ปะดารัท นานัก
มานํแก ||๒||๔๒||๙๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ซาถู่ ซังคัต ตเรอา ซันซาร || ฮัร กา นาม มแน่ห์ อาถารฺ ||๑|| จรัน กมัล
คุรเทว เปอาเร || ปูแญห์ ซันตฺ ฮัร ปรี ต เปอาเร ||๑|| รเฮา || ยา แก มัสตัก ลิเคอา ปาก || กโฮ่ นานัก ตา กา เท็ร
โซหาก ||๒||๔๓||๙๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มีธี อาเกอา เป็ ร กี ลากี || ซอกัน กัร๋ กี กันตฺ เตอากี || ปริ แอ โซห่ากัน
ซีการ กรี || มัน เมเร กี ตะปัต ฮรี ||๑|| ปะโล เป่ ยโอ ปริ แอ กะเฮอา มาเนอา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ เอ็ส กัร๋ กา ยาเนอา || รเฮา
|| ฮอ บันดี ปริ อา คิจยฺมตั ดาร || โอ้ห์ อบินาซี อะกัม อปารฺ || เล ปะคา ปริ แอ จัล่ โล ปาเอ || ปาก เกย ปั นจฺ ดูต ลาเว
||๒|| นา แม กุล นา โซ่ภาวันตฺ || เกอา ยานา เก็ว ป่ านี กันตฺ || โม่ห์ อนาท กะรี บ นิมานี || กันตฺ ปะกัร ฮัม กีนี รานี
||๓|| ยับ มุค ปรี ตมั ซายัน ลากา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ เมรา ตัน๋ โซห่ากา || กโฮ่ นานัก โมรี ปูรัน อาซา || สัตคุร เมลี ปรัภ
คณตาซา ||๔||๑||๙๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มาแท ตริ กทุ ี ดริ สทฺ กรู ร || โบแล กอรา เย่ห์บา กี พูร || สดา ปู่ คี เป็ ร
ยาแน ดูรฺ ||๑|| แอซี อิสตรี เอ็ก ราม อุปาอี || อุน ซัภ ญัก คายอา ฮัม คุร ราเค เมเร ป่ าอี || รเฮา || ปาย ธักกอลี ซัภ
ญัก โยเฮอา || บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเด็ว โม่เฮอา || คุรมุข นาม ลเก เซ โซเฮอา ||๒|| วรัต เนม กัร ทาเก ปุแน่ห์จรั นา ||
ตัท ตีรัท ปะเว ซัภ ตัร่ นา || เซ อุบเร เย สัตคุร กี ซัรนา ||๓|| มายอา โม่ห์ ซัภโภ ญัก บาถ่า || ห่อแม ปะแจ มันมุค
มูราคา || คุร นานัก บ้าห์ ปะกัร ฮัม ราคา ||๔||๒||๙๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สรับ ดูค ยับ บิสแร่ ห์ สุ อามี || อีฮา อูฮา
กาม นา ปรานี ||๑|| ซันตฺ ตริ ปตาเซ ฮัร ฮัร เตอ๋ าย ||
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กัร กิรปา อัปแน นาย ลาย สรับ ซูค ปรัภ ตุมรี รยาย || รเฮา || ซังค์ โฮวัต โก ยานัต ดูรฺ || โซ ยัน มัรตา เน็ต เน็ต จู๋ร
||๒|| เย็น ซัภ กิช ดีอา เต็ส จิตวัต น่าเฮ || มฮ่า บิเคอา แม่ห์ เด็น แรน ย่าเฮ ||๓|| กโฮ่ นานัก ปรัภ ซิ มโร่ ห์ เอก || กัต
ปาอีแอ คุร ปูเร เทก ||๔||๓||๙๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นาม ยปั ต มัน ตัน ซัภ ฮเรอา || กัลมัล โดค สกัล ปั รหะเรอา
||๑|| โซอี ดิวสั ปะลา เมเร ป่ าอี || ฮัร กุน กาย ปะรัม กัต ปาอี || รเฮา || ซ่าถ ยนา เก ปูเญ แปรฺ || มิเท อุปัดแร่ ห์ มัน
เต แบรฺ ||๒|| คุร ปูเร เม็ล จะกัร จุกายอา || ปั นจฺ ดูต ซัภ วัสกัต อายอา ||๓|| ยิส มัน วัสเซอา ฮัร กา นาม || นานัก
เต็ส อูปัร กุรบาน ||๔||๔||๙๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || กาว เล่ห์ ตู กาวันฮาเร || ญีอ์ เป็ นดฺ เก ปราน อถ่าเร || ยา กี เซวา
สรับ ซุค ปาแวห์ || อวัร กาฮู แป้ ห์ บฮุร นา ยาแวห์ ||๑|| สดา อนันดฺ อนันดี ซาฮิบ กุน นิถาน เน็ต เน็ต ยาปี แอ ||
บัลฮารี เต็ส ซันตฺ เปอาเร ยิส ประสาด ปรัภ มัน วาซีแอ || รเฮา || ยา กา ดาน นิ คูแท น่าฮี || ปะลี ปาต ซัภ แซ่ฮจั ยฺ
สมาฮี || ยา กี บคัส นา เมแท โกอี || มัน วาซาอีแอ ซาจา โซอี ||๒|| สกัล สมักรี กแร่ ห์ ยา แก ปูรัน || ปรัภ เก เซวัก
ดูค นา จู่รัน || โอท กะฮี นิรภอ ปัด ปาอีแอ || ซาส ซาส โซ กุน เน็ถ กาอีแอ ||๓|| ดูรฺ นา โฮอี กัตฮู ยาอีแอ || นะดัร
กเร ตา ฮัร ฮัร ปาอีแอ || อัรดาส กรี ปูเร คุร ปาส || นานัก มังแก ฮัร ตัน๋ ราส ||๔||๕||๙๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปรัทเม
มิเทอา ตัน กา ดูค || มัน สกัล โก โฮอา ซูค || กัร กิรปา คุร ดีโน เนา || บัล บัล เต็ส สัตคุร โก เยา ||๑|| คุร ปูรา
ปายโอ เมเร ป่ าอี || โรค โศก ซัภ ดูค บินาเซ สัตคุร กี ซัรณาอี || รเฮา || คุร เก จรัน ฮิรแด วซาเอ || มัน จินตัต สักเล
พัล ปาเอ || อคัน บุฉี่ ซัภ โฮอี ซานํตฺ || กัร กิรปา คุร กีนี ดาต ||๒|| นิทาเว โก คุร ดีโน ทาน || นิมาเน โก คุร กีโน
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มาน || บันถัน่ กาท เซวัก กัร ราเค || อัมฤต บานี รัสนา จาเค ||๓|| วัดแด ปาก ปูญ คุร จัรนา || สกัล เตอาก ปาอี
ปรัภ ซัรนา ||
คุร นานัก ยา โก เป่ ยอา ดัยอาลา || โซ ยัน โฮอา สดา นิฮาลา ||๔||๖||๑oo|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร ซาแจ ดีอา
เปจยฺ || เจ็ร ยีวนั อุปเยอา ซันโญก || อุดแร ม่าเฮ อาย กีอา นิวาส || มาตา แก มัน บฮุต บิกาซ ||๑|| ยําเมอา ปูต
ปะกัต โควินดฺ กา || ปรักเทอา ซัภ แม่ห์ ลิเคอา ตุ๋ร กา || รเฮา || ดะซี มาซี หุ กมั บาลัก ยนัม ลีอา || มิเทอา โศก มฮ่า
อนันดฺ ทีอา || คุรบาณี ซะคี อนันดฺ กาแว || ซาเจ ซาฮิบ แก มัน ป่ าแว ||๒|| วถี่ เวล บโฮ่ ปี รี จาลี || ตะรัม กะลา ฮัร
บันถฺ บฮาลี || มัน จินเดอา สัตคุรู ดิวายอา || เป๋ ย อะจินตฺ เอก เล็ว ลายอา ||๓|| เย็ว บาลัก ปิ ตา อูปัร กเร บโฮ่ มาณ
|| บุลายอา โบแล คุร แก ป๋ าณ || คุฉี ชันนี น่าฮี บาต || คุร นานัก ตุธา กีนี ดาต ||๔||๗||๑o๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || คุร
ปูเร ราเคอา เด หาท || ประกัท เป่ ยอา ยัน กา ปั รตาป ||๑|| คุร คุร ยปี คุรู คุร ติอ๋าอี || ญีอ์ กี อัรดาส คุรู แป้ ห์ ปาอี ||
รเฮา || สรัน ปะเร ซาเจ คุรเทว || ปูรัน โฮอี เซวัก เซว ||๒|| ญีโอ เป็ นดฺ โยบัน ราแค ปราน || กโฮ่ นานัก คุร โก
กุรบาน ||๓||๘||๑o๒||
อาซา กัร๋ ๘ กาพี แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แม บันดา แบ ครี ด สัจ ซาฮิบ เมรา || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส ดา ซัภ กิช แฮ เตรา ||๑|| มาณ นิมาเณ ตูนํ ตะณี เตรา
ปัรหว่าซา || เบ็น ซาเจ อัน เทก แฮ โซ ยาโณห์ กาจา ||๑|| รเฮา || เตรา หุกมั อปารฺ แฮ โกอี อันตฺ นา ปาเอ || ยิส คุร
ปูรา เป่ ทซี โซ จัลแล รยาเอ ||๒|| จตุราอี เซอาณปา กิแต กาม นา อาอีเเอ || ตุธา ซาฮิบ โย เดแว โซอี ซุค ปาอีแอ
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||๓|| เย ลัค กะรัม กมาอีแอ้ห์ กิช ปแว นา บันถ่า || ยัน นานัก กีตา นาม ตัร๋ โฮรฺ โชเดอา ตัน่ ถ่า ||๔||๑||๑o๓|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || สรับ ซุคา แม ป่ าเลอา ฮัร เยวัด นา โกอี || คุร ตุเธ เต ปาอีแอ สัจ ซาฮิบ โซอี ||๑|| บัลฮารี คุร อาปเณ
สัด สัด กุรบานา || นาม นา วิสโร เอ็ก คิน จะซา เอ้ห์ กีแย ดานา ||๑|| รเฮา || ป่ ากัธ สัจจา โซย แฮ ยิส ฮัร ตัน๋ อันตัร
||
โซ ชูแท มฮ่า ยาล เต ยิส คุร สบัด นิรันตัร ||๒|| คุร กี แม่ห์มา เกอา กฮ่า คุร บิเบก สัต ซัร || โอ้ห์ อาด ยุกาดี
ยุกแกห์ ยุก ปูรา ปัรเมซัร ||๓|| นาม ติอ่าโวห์ สัด สดา ฮัร ฮัร มัน รังเก || ญีโอ ปราณ ตัน๋ คุรู แฮ นานัก แก ซังแก
||๔||๒||๑o๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ซาอี อลัค อปารฺ โป่ รี มัน วัสแซ || ดูค ดะรัด โรค มาย แมดา ฮัภ นะแซ ||๑|| ฮอ
วันญา กุรบาณ ซาอี อาปเณ || โฮแว อนัดฺ กะหน่า มัน ตัน ยาปเณ ||๑|| รเฮา || บินดัก กาลห์ สุ ณี สัจเจ เต็ส ตะณี ||
ซูคี ฮูนํ ซุค ปาย มาย นา กีม กณี ||๒|| แนณ ปซันโด โซย เปค มุสตาก ไป๋ || แม นิรกุณ เมรี มาย อาป ลัร ลาย ลอี
||๓|| เบด กะเตบ ซันซาร หะภา ฮูนํ บ้าห์รา || นานัก กา ปาตซ่าห์ ดิแซ ย่าห์รา ||๔||๓||๑o๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ลาค
ปะกัต อาราแถ่ห์ ยัปเต ปี โอ ปี โอ || กวัน ยุกตั เมลาโว นิรคุณ บิคยั ญีโอ ||๑|| เตรี เทก โควินดฺ กุปาล ดัยอาล ปรัภ ||
ตูนํ ซัภนา เก นาท เตรี สริ สทฺ ซัภ ||๑|| รเฮา || สดา สฮาอี ซันตฺ เปแค่ห์ สดา ฮยูร || นาม บิฮูนเรอา เซ มะรันห์ วิซูร
วิซูร ||๒|| ดาส ดาสฺ ตณั ป๋ าย มิเทอา ตินา กอณ || วิสเรอา ยินาห์ นาม ตินารา ฮาล กอณ ||๓|| แยเซ ปัส ฮเรห์เอา
แตซา ซันซาร ซัภ || นานัก บันถัน่ กาท มิลาโว่ห์ อาป ปรัภ ||๔||๔||๑o๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || หะเภ โทก วิซาร หิโก
เคอาล กัร || จู่ธา ล่าเฮ กุมาน มัน ตัน อรัป ตัร๋ ||๑|| อาธ แป้ ฮัร ซาล่าห์ ศิรยันฮารฺ ตูน ํ || ยีวานํ เตรี ดาต กิรปา กแร่ ห์
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มูนํ ||๑|| รเฮา || โซอี กัม กมาย เย็ต มุค อุยะลา || โซอี ลแก สัจ ยิส ตูนํ เด้ห์ อลา ||๒|| โย นา ดะฮันโด มูล โซ กัร๋
ราส กัร || หิ โก จิต วซาย กะเด นา ยาย มัร ||๓|| ตินาห์ เปอารา ราม โซ ปรัภ ป่ าเณอา || คุร ปัรสาด อกัท นานัก
วคาเณอา ||๔||๕||๑o๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยินาห์ นา วิสแร นาม เซ กิเนเฮอา || เปด นา ยาโณห์ มูล ซานํอี เยเฮอา
||๑|| มัน ตัน โฮย นิฮาล ตุมห์ ซังค์ เป่ เทอา || ซุค ปายอา ยัน ปัรสาด ดุค ซัภ เมเทอา ||๑|| รเฮา || เยเต คันดฺ
บแรห์มนั ดฺ อุถ่าเร เต็นห์ เค || ยินห์ มัน วุธา อาป ปูเร ปะกัต เซ ||๒||
ยิส โน มันเน อาป โซอี มานีแอ || ประกัท ปุรัค ปั รวาณ ซัภ ธาอี ยานีแอ ||๓|| ดินสั แรณ อาราถ สะหม่าเล ซ่าห์
ซ่าห์ || นานัก กี โลจา ปูร สัจเจ ปาตซ่าห์ ||๔||๖||๑o๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปูร รเฮอา สรับ ธาย ฮมารา คซัม โซย ||
เอก ซาฮิบ ศิร ฉัต ดูยา น่าเฮ โกย ||๑|| เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ราคัณฮาเรอา || ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกย นะดัร นิฮาเรอา
||๑|| รเฮา || ปรัตปาเล ปรัภ อาป กัท กัท ซารี แอ || ยิส มัน วุธา อาป เต็ส นา วิซารี แอ ||๒|| โย กิช กเร โซ อาป
อาปัณ ป่ าเณอา || ปักตา กา สฮาอี ยุก ยุก ยาเณอา ||๓|| ยัป ยัป ฮัร กา นาม กะเด นา จู่รีแอ || นานัก ดะรัส เปอาส
โลจา ปูรีแอ ||๔||๗||๑o๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เกอา โซแว่ห์ นาม วิซาร กาพัล แก้ห์เลอา || กิตี เอ็ต ดรี อาย วันญันห์
แว่ห์เดอา ||๑|| โบฮิทรา ฮัร จรัณ มัน จัร ลัง่ ฆีอา || อาธ แป้ ฮัร คุณ กาย ซาถู่ ซังกีแอ ||๑|| รเฮา || โป่ แกห์ โปคค์
อเนก เว็ณ นาแว ซุนเญอา || ฮัร กี ปะกัต บินา มัร มัร รุ นเนอา ||๒|| กะปั ร โปคค์ สุ ก้ นั ถฺ ตัน มัรดัน มาลณา || เบ็น
ซิมรัน ตัน ชาร ซัรปัร จาลณา ||๓|| มฮ่า บิคมั ซันซาร วิระแล เปเคอา || ชูทนั ฮัร กี สรัณ เลค นานัก เลเคอา
||๔||๘||๑๑o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โกย นา กิส ฮี ซังค์ กาเฮ กัรบีแอ || เอก นาม อาถารฺ ป่ อยัล ตัรบีแอ ||๑|| แม กะรี บ
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สัจ เทก ตูนํ เมเร สัตคุร ปูเร || เดค ตุหม่ารา ดัรสฺ โน เมรา มัน ตี่เร ||๑|| รเฮา || ราจยฺ มาล ยันยาล กาจยฺ นา กิแต
กะโน || ฮัร กีรตัน อาถารฺ เน่ห์จลั เอ้ห์ ตะโน ||๒|| เยเต มายอา รังค์ เตต ปะชาเวอา || ซุค กา นาม นิถาน คุรมุข
กาเวอา ||๓|| สัจจา คุณี นิถาน ตูน ํ ปรัภ แก้ฮรั กัมภีเร || อาส ปะโหร่ ซา คซัม กา นานัก เก ญีอะเร ||๔||๙||๑๑๑||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยิส ซิ มรัต ดุค ยาย แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาอีแอ || แรณ ดินสั กัร โยร ฮัร ฮัร ติอ๋าอีแอ ||๑|| นานัก กา
ปรัภ โซย ยิส กา ซัภ โกย || สรับ รเฮอา ปั่ รปูร สัจจา สัจ โซย ||๑|| รเฮา || อันตัร บ้าฮัร ซังค์ สฮาอี กิอาน โยก ||
ติแซห์ อราถ มนา บินาแซ สกัล โรค ||๒|| ราคัณฮาร อปารฺ ราแค อคัน ม่าเฮ ||
ซีตลั ฮัร ฮัร นาม ซิมรัต ตะปัต ยาย ||๓|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะหน่า นานัก ยัน ตู่รา || การัจ สักเล เซ็ถ เป๋ ย
เป่ เทอา คุร ปูรา ||๔||๑o||๑๑๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โคบินดฺ คุณี นิถาน คุรมุข ยาณี แอ || โฮย กริ ปาล ดัยอาล ฮัร รังค์
มาณี แอ ||๑|| อาโว่ห์ ซันตฺ มิลาห์ ฮัร กะทา กะห่าณี อา || อันเด็น ซิ มแร่ ห์ นาม ตัจยฺ ลาจยฺ โลกาณี อา ||๑|| รเฮา || ยัป
ยัป ยีวา นาม โฮแว อนัดฺ กะหน่า || มิเทอา โม่ห์ ซันซาร จู่ธา วิณสฺ ณา ||๒|| จรัณ กมัล ซังค์ เน่ห์ กิแน วิระแล ลายอา
|| ตัน๋ สุ ห่าวา มุค เย็น ฮัร ติอ๋ายอา ||๓|| ยนัม มรัณ ดุค กาล ซิมรัต เม็ท ยาวัย || นานัก แก ซุค โซย โย ปรัภ ป่ าวัย
||๔||๑๑||๑๑๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อาโว่ห์ มีต อิกะตรึ โฮย รัส กัส ซัภ ปุ่ นแจห์ || อัมฤต นาม ฮัร ฮัร ยแปห์ เม็ล
ปาปา มุนแจ้ห์ ||๑|| ตัต วีจาโร่ ห์ ซันตฺ ยะโนห์ ตา เต บิฆนั นา ลาแก || คีน เป๋ ย ซัภ ตัสกฺรา คุรมุข ยัน ยาแก ||๑||
รเฮา || บุตถฺ กรี บี ครัจ แล่ห์ ห่อแม บิค ยาโรห์ || ซาจา หัท ปูรา ซอดา วคัร นาม วาปาโรห์ ||๒|| ญีโอ เป็ นดฺ ตัน๋
อัรเปอา เซอี ปัตวันเต || อาปันเร ปรัภ ป่ าเณอา เน็ต เกลฺ กรันเต ||๓|| ดุระมัต มัด โย ปี วเต บิคลี ปัต กัมลี || ราม
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ระส่ าเอ็ณ โย รัตเต นานัก สัจ อัมลี ||๔||๑๒||๑๑๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อุดมั กีอา กรายอา อารัมภฺ รจายอา || นาม
ยเป ยัป ยีวณา คุร มันตรึ ดริ รายอา ||๑|| ปาย ปแร่ ห์ สัตคุรู แก เย็น ปะรัม บิดาเรอา || กัร กิรปา ปรัภ อาปณี สัจ
ซาจยฺ สวาเรอา
||๑|| รเฮา || กัร แก้ห์ ลีเน อาปเณ สัจ หุกมั รยาอี || โย ปรัภ ดิตี ดาต ซา ปูรัน วเดอาอี ||๒||
สดา สดา คุณ กาอีแอห์ ยัป นาม มุรารี || เนม นิบาเฮโอ สัตคุรู ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๓|| นาม ตัน๋ คุณ เกา ลาภ ปูแร คุร
ดิตา || วัณยาเร ซันตฺ นานกา ปรัภ ซ่าห์ อมิตา ||๔||๑๓||๑๑๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยา กา ธากุร ตุฮี ปรัภ ตาเก
วัดป่ ากา || โอ้ห์ สุ เฮลา สัด ซุคี ซัภ ปะหรํา ป๋ อ ป่ ากา ||๑|| ฮัม จากัร โคบินดฺ เก ธากุร เมรา ป่ ารา || กะรัน กราวัน
สกัล เบ็ถ โซ สัตคุรู ฮมารา ||๑|| รเฮา || ดูยา น่าฮี ออร โก ตา กา ป๋ อ กรี แอ ||
คุร เซวา แม่ฮลั ปาอีแอ ญัก ดุตรั ตรี แอ ||๒|| ดริ สทฺ เตรี ซุค ปาอีแอ มัน ม่าเฮ นิถ่านา || ยา โก ตุม กิรปาล เป๋ ย
เซวัก เซ ปัรวานา ||๓|| อัมฤต รัส ฮัร กีรตะโน โก วิระลา ปี แว || วโย่ห์ นานัก มิแล เอก นาม ริ ด ยัป ยัป ยีแว
||๔||๑๔||๑๑๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ยา ปรัภ กี ฮอ เจรุ ลี โซ ซัภ เต อูจา || ซัภ กิช ตากา ก้านํดีแอ โทรา อัร มูจา ||๑||
ญีอ์ ปราน เมรา ตะโน ซาฮิบ กี มนีอา || นาม ยิแซ แก อูยฺลี เต็ส ดาซี กะนีอา ||๑|| รเฮา || เวปั รว่าห์ อนันดฺ แม เนา
มาณัก ฮีรา || รัจยี ต่าอี สดา ซุค ยา กา ตูนํ มีรา ||๒|| ซะคี สเฮรี ซังค์ กี สุ มตั ดริ ราโว || เซโว่ห์ ซาถู่ เป๋ า กัร ตอ
เน็ถ ฮัร ปาโว ||๓|| สักลี ดาซี ธากุแร ซัภ แก้ห์ตี เมรา || ยิแซห์ ซี กาเร นานกา เต็ส ซุแคห์ บเซรา ||๔||๑๕||๑๑๗||
อาซา แม่ห์ลา ๕ || ซันตา กี โฮย ดาสฺ รี เอ้ห์ อจารา ซิกข์ รี || สกัล คุณา คุณ อูตฺโม ปั่ รตา ดูรฺ นา เป็ ค รี ||๑|| เอ้ห์
มัน ซุนดัร อาปณา ฮัร นาม มยีแธ รังค์ รี || เตอาก เซอาณัป จาตุรี ตูนํ ยาณ กุปาแลห์ ซังค์ รี ||๑|| รเฮา || ปั่ รตา กะแฮ
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โซ มานีแอ เอ้ห์ ซีการ บณาย รี || ดูยา เป๋ า วิซารี แอ เอ้ห์ ตําโบลา คาย รี ||๒|| คุร กา สบัด กัร ดีปะโก เอ้ห์ สัต กี
เซจยฺ บิชาย รี || อาธ แป้ ฮัร กัร โยร รโฮ่ ตอ เป่ แท ฮัร ราย รี ||๓|| เต็ส ฮี จัจยฺ ซีการ ซัภ ซาอี รู ป อปารฺ รี || ซาอี
โซห่ากัณ นานกา โย ป่ าณี กัรตาร รี ||๔||๑๖||๑๑๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ดีกนั โดลา ตอู โล โย มัน เก ปั่ รมา ||
ปะหรํา กาเท คุร อาปแณ ปาเอ บิสรามา ||๑|| โอย บิคาดี โดคีอา เต คุร เต ฮูเท || ฮัม ชูเท อับ อุนาห์ เต โอย ฮัม เต
ชูเท ||๑|| รเฮา || เมรา เตรา ยานตา ตับ ฮี เต บันถ่า || คุร กาที อเกอานตา ตับ ฉุ ทเก พันถ่า ||๒|| ยับ ลัก หุกมั นา
บูฉะตา ตับ ฮี โล ดุคีอา || คุร เม็ล หุกมั ปะชาเณอา ตับ ฮี เต ซุคีอา ||๓|| นา โก ดุสมัน ดุคีอา น่าฮี โก มันดา || คุร กี
เซวา เซวโก นานัก คัสแม บันดา ||๔||๑๗||๑๑๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะหน่า ฮัร กีรตัน เกา ||
กแร่ ห์ นิวาเร สัตคุรู เด อาปณา เนา ||๑|| บัลฮารี คุร อาปเณ สัด สัด บัล เยา ||
คุร วิโทห์ ฮอ วาเรอา ยิส เม็ล สัจ สุ เอา ||๑|| รเฮา || สกุน อัปสกุน เต็ส โก ลแกห์ ยิส จีต นา อาแว || เต็ส ยัม เนร
นา อาวัย โย ฮัร ปรัภ ป่ าแว ||๒|| ปุน ทาน ยัป ตัป เยเต ซัภ อูปัร นาม || ฮัร ฮัร รัสนา โย ยแป เต็ส ปูรัน กาม ||๓||
แป๋ บินเซ ปะหรํา โม่ห์ เกย โก ดิแซ นา บีอา || นานัก ราเค ปารบรัมห์ เพ็ร ดูค นา ทีอา ||๔||๑๘||๑๒o||
อาซา กัร๋ ๙ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จิตโว จิเตาว์ สรับ ซุค ปาโว อาแก ป่ าโว เก นา ป่ าโว || เอก ดาตาร สกัล แฮ ยาเจ็ก ดูซรั แก แป้ ห์ ยาโว ||๑|| ฮอ
มาโก อาน ลยาโว || สกัล ฉะตรึ ปัต เอโก ธากุร กอน ซัมซัร ลาโว ||๑|| รเฮา || อูโธ แบโซ แร่ ห์ เป๋ นา ซาโก ดัรซัน
โคจยฺ โคยาโว || บรัมห์มาดิก สันกาเด็ก สนัก สนันดัน สนาตัน สนัตกุมารฺ เต็นห์ โก แม่ฮลั ดุลภาโว ||๒|| อะกัม
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อะกัม อก้าถฺ โบถฺ กีมตั ปแร นา ปาโว || ตากี สรัณ สัต ปุรัค กี สัตคุร ปุรัค ติอ่าโว ||๓|| เป่ ยโอ กริ ปาล ดัยอาล ปรัภ
ธากุร กาเทโอ บันถฺ กราโว || กโฮ่ นานัก โย ซ่าถซังค์ ปายโอ ตอ เพ็ร ยนัม นา อาโว ||๔||๑||๑๒๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕
|| อันตัร กาโว บ้าฮัร กาโว กาโว ยาก สวารี || ซังค์ จลัน โก โตซา ดีนาห์ โคบินดฺ นาม เก บิวฮารี ||๑|| อวัร บิซารี
บิซารี || นาม ดาน คุร ปูแร ดีโอ แม เอ้โฮ อาถ่ารี ||๑|| รเฮา || ดูคนั กาโว ซุค ปี๋ กาโว มารัก ปั นทฺ สะหม่ารี || นาม
ดริ รึ คุร มัน แม่ห์ ดีอา โมรี ติซา บุฉ่ารี ||๒|| เด็น ปี๋ กาโว แรนี กาโว กาโว ซาส ซาส รัสนารี || สัตซังคัต แม่ห์
บิสาส โฮย ฮัร ยีวตั มรัต ซังการี ||๓|| ยัน นานัก โก เอ้ห์ ดาน เดโฮ ปรัภ ปาโว ซันตฺ เรน อุร ต่ารี || ซัรวนี กะทา
แนน ดะรัส เปโค มัสตัก คุร จัรนารี ||๔||๒||๑๒๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา กัร๋ ๑o แม่ห์ลา ๕ || ยิส โน ตูนํ อัสเท็ร กัร มาแน่ห์ เต ปาฮุน โด ด้าฮา ||
ปุตรึ กลัตรึ กแร่ ห์ สกัล สมักรี ซัภ มิเทอา อันน่าฮา ||๑|| เร มัน เกอา กแร่ ห์ แฮ ฮา ฮา || ดริ สทฺ เดค แยเซ ฮัรจันดอรี
เอ็ก ราม ปะยัน แล ล่าฮา ||๑|| รเฮา || แยเซ บัสตัร เด้ห์ โอด่าเน เด็น โดย จาร โป่ ราฮา || ปี ต อูปเร เกตัก ต่าอีแอ
อันตฺ ออรฺ โก อ้าฮา ||๒|| แยเซ อั้มภฺ กุนดฺ กัร ราเคโอ ปะรัต ซิ่นถฺ กัล ย่าฮา || อาวัก อาเกอา ปารบรัมห์ กี อุธ ยาซี
โม่ฮตั จะซ่าฮา ||๓|| เร มัน เลแค จาแลห์ เลแค แบแซ่ห์ เลแค แลดา ซาฮา || สดา กีรัต กัร นานัก ฮัร กี อุบเร สัตคุร
จรัณ โอท่าฮา ||๔||๑||๑๒๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อปุสทฺ บาต เต ไป๋ ซี่ถฺรี ดูต ดุสทฺ สัจยะนีอ์ || อันถฺการ แม่ห์ รตัน
ประกาเซโอ มลีน บุตถฺ หัชใน ||๑|| โย กิรปา โคบินดฺ ไป๋ || ซุค ซัมปั ต ฮัร นาม พัล ปาเอ สัตคุร มิลยั ||๑|| รเฮา ||
โม่ห์ กิรปัน โก โกย นา ยานัต สกัล ปะหวัน ปรักไท || ซังค์ แบธโน กฮี นา ปาวัต ฮุณ สกัล จรัณ เซวัย ||๒|| อ้าด
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อ้าด โก พิรัต ดู่นดะเต มัน สกัล ตริ สนั บุจฉฺ กอี || เอก โบลฺ ปี๋ เคาโต น่าฮี ซ่าถซังคัต ซี ตะลัย ||๓|| เอก ยีห่ ์ คุณ กวัน
วคาแน อะกัม อะกัม อักมัย || ดาส ดาส ดาส โก กรี แอห์ ยัน นานัก ฮัร ซัรใณ ||๔||๒||๑๒๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เร
มูเร ล่าเฮ โก ตูนํ ดี่ลา ดี่ลา โตเท โก เบก ต่ายอา || ซัสตฺ วคัร ตูนํ กิ๋นแนห์ น่าฮี ปาปี บาถ่า เรนายอา ||๑|| สัตคุร เตรี
อาซายอา || ปะติต ปาวัน เตโร นาม ปารบรัมห์ แม เอ้ฮา โอทายอา ||๑|| รเฮา || กันถัณ แวณ สุ แณห์ อุรฉ่ าแวห์ นาม
แลต อัลกายอา || นินดฺ จินดฺ โก บฮุต อุม่าโฮ บูฉี่ อุลทายอา ||๒|| ปั ร ตัน๋ ปัร ตัน ปั ร ตี นินดา อคาถฺ ค่าเฮ ฮัรกายอา
|| สาจ ตะรัม เซ็ว รุ จ นฮี อาแว สัต ซุนตฺ โชฮายอา ||๓|| ดีน ดัยอาล กริ ปาล ปรัภ ธากุร ปะกัต เทก ฮัร นายอา ||
นานัก อ้าห์ สรัณ ปรัภ อายโอ ราค ลาจยฺ อัปนายอา ||๔||๓||๑๒๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || มิเทอา ซังค์ ซังค์ ลัปทาเอ
โม่ห์ มายอา กัร บาเถ่ || แยห์ ยาโน โซ จีต นา อาแว อหัม่ บุธ เป๋ ย อานํเถ่ ||๑|| มัน แบรากี เก็ว นา อราเถ่ || กาจ
โกธรี ม่าเฮ ตูนํ บัสตา ซังค์ สกัล บิแค กี เบอาเถ่ ||๑|| รเฮา || เมรี เมรี กะรัต เด็น แรน บิห่าแว ปั ล คิน ชีแย อัรยาเถ่ ||
แยเซ มีแธ ซาดฺ โลผ่าเอ จู่ธ ตัน่ ถฺ ดุระกาเถ่ ||๒|| กาม กโรถ อัร โลภ โม่ห์ เอ้ห์ อินดรี รัส ลัปทาเถ่ || ดีอี ปะหว่ารี
ปุรัค บิถ่าแต บฮุร บฮุร ยันมาเถ่ ||๓|| โย เป่ ยโอ กริ ปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน ตอ คุร เม็ล ซัภ ซุค ลาเถ่ || กโฮ่ นานัก เด็น
แรน ติอ่าโว มาร ก้าดี สกัล อุปาเถ่ ||๔|| เอ็ว ยัปเปโอ ป่ าอี ปุรัค บิถ่าเต || เป่ ยโอ กริ ปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน ยนัม มรัณ
ดุค ลาเท ||๑|| รเฮา ดูยา ||๔||๔||๑๒๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นิมคั กาม สุ อาด การัณ โกท ดินสั ดุค ปาแวห์ || กะรี
โม่ฮตั รังค์ มาแณ่ห์ เพ็ร บฮุร บฮุร ปัชตาแว่ห์ ||๑|| อันเถ่ เจต ฮัร ฮัร รายอา || เตรา โซ เด็น เนแร อายอา ||๑|| รเฮา ||
ปะลัก ดริ สทฺ เดค ปู่ โล อาก นีม โก ตูนมํ รั || แยซา ซังค์ บิซีอรั เซ็ว แฮ เร แตโซ ฮี เอ้ห์ ปั ร กแร่ ห์ ||๒|| แบรี การัณ
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ปาป กัรตา บัสตฺ รฮี อมานา || โฉด ย่าเฮ เต็น ฮี เซ็ว ซังกี ซายัน เซ็ว แบรานา ||๓|| สกัล ซันซาร เอ้แฮ เบ็ถ
เบอาเปโอ โซ อุบเรโอ ยิส คุร ปูรา || กโฮ่ นานัก เป๋ าว์ ซากัร ตเรโอ เป๋ ย ปุนีต สะรี รา ||๔||๕||๑๒๗|| อาซา แม่ห์ลา
๕ ดุปเด || ลูก กมาโน โซอี ตุมห์ เปเคโอ มูร มุกตั ถฺ มุกรานี || อาป กมาเน โก เล บานํเถ่ เพ็ร ปาแช ปั ชตานี ||๑||
ปรัภ เมเร ซัภ เบ็ถ อาแก ยานี || ปะหรํา เก มูเซ ตูนํ ราคัต ปั รดา ปาแช ญีอ์ กี มานี ||๑|| รเฮา || เย็ต เย็ต ลาเอ เต็ต เต็ต
ลาเก เกอา โก กแร ปรานี || บคัส แล่ห์ ปารบรัมห์ สุ อามี นานัก สัด กุรบานี ||๒||๖||๑๒๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อัปเน
เซวัก กี อาเป ราแค อาเป นาม ยปาแว || แยห์ แยห์ กาจยฺ กิรัต เซวัก กี ตะฮ่า ตะฮ่า อุธ ต่าแว ||๑|| เซวัก โก นิกที
โฮย ดิคาแว || โย โย กะแฮ ธากุร แป้ ห์ เซวัก ตัตกาล โฮย อาแว ||๑|| รเฮา || เต็ส เซวัก แก ฮอ บัลฮารี โย อัปเน
ปรัภ ป่ าแว || เต็ส กี โซย สุ ณี มัน ฮเรอา เต็ส นานัก ปั รซัณ อาแว ||๒||๗||๑๒๙||
อาซา กัร๋ ๑๑ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นทูอา เป๋ ค ดิคาแว บโฮ่ เบ็ถ แยซา แฮ โอ้ห์ แตซา เร || อเน็ก โยน ประเมโอ ปะหรํา ปี่ ตัร ซุแคห์ น่าฮี ปั รเวซา เร
||๑||
ซายัน ซันตฺ ฮมาเร มีตา เบ็น ฮัร ฮัร อานีตา เร || ซ่าถซังค์ เม็ล ฮัร คุณ กาเอ เอ้ห์ ยนัม ปะดารัท ยีตา เร ||๑|| รเฮา ||
ตแร คุณ มายอา บรัมห์ กี กีนีห์ กโฮ่ กวัน เบ็ถ ตรี แอ เร || กู่มนั เก๋ รฺ อะก้าห์ กาครี คุร สับดี ปารฺ อุตรี แอ เร ||๒||
โคยัต โคยัต โคจยฺ บีจาเรโอ ตัต นานัก เอ้ห์ ยานา เร || ซิมรัต นาม นิถาน นิรโมลัก มัน มาณัก ปะตีอานา เร
||๓||๑||๑๓o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด || คุร ปัรสาด เมแร มัน วัสเซอา โย มาโก โซ ปาโว เร || นาม รังค์ เอ้ห์ มัน
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ตริ ปตานา บฮุร นา กัตฮูนํ ต่าโว เร ||๑|| ฮัมรา ธากุร ซัภ เต อูจา แรณ ดินสั เต็ส กาโว เร || คิน แม่ห์ ทาป
อุทาปันฮารา เต็ส เต ตุแฉ่ห์ ดราโว เร ||๑|| รเฮา || ยับ เดโค ปรัภ อัปนา สุ อามี ตอ เอาแรห์ จีต นา ปาโว เร || นานัก
ดาส ปรัภ อาป แปห์รายอา ปะหรํา ป๋ อ เมท ลิคาโว เร ||๒||๒||๑๓๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || จาร บะรัน จอฮ่า เก มัรดัน
คัท ดัรซัน กัร ตลี เร || ซุนดัร ซุฆรั สะรู ป เซอาเน ปั นโจห์ ฮี โม่ห์ ชัลลี เร ||๑|| เย็น เม็ล มาเร ปันจฺ ซูระปี ร แอโซ
กอน บลี เร || เย็น ปันจฺ มาร บิดาร กุดาเร โซ ปูรา เอ้ห์ กะลี เร ||๑|| รเฮา || วัดดี โกม วัส ป่ าแกห์ น่าฮี โม่ห์กมั
พอจยฺ หัธลี เร || กโฮ่ นานัก เต็น ยัน นิรดะเลอา ซ่าถ ซังคัต แก จัล่ ลี เร ||๒||๓||๑๓๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นีกี ญีอ์ กี
ฮัร กะทา อูตมั อาน สกัล รัส พีกี เร ||๑|| รเฮา || บโฮ่ กุน ตุ๋น มุน ยัน คัท เบเต อวัรฺ นา กิช ลาอีกี เร ||๑|| บิคารี นิรารี
อปารี แซ่ห์ยารี ซ่าถซังค์ นานัก ปี กี เร ||๒||๔||๑๓๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ฮมารี เปอารี อัมฤต ต่ารี คุร นิมคั นา มัน
เต ทารี เร ๑|| รเฮา || ดัรซัน ปั รซัน ซัรซัน ฮัรซัน รังค์ รังกี กัรตารี เร ||๑|| คิน รัม คุร กัม ฮัร ดัม แน่ห์ ยัม ฮัร กันธฺ
นานัก อุร ห่ารี เร ||๒||๕||๑๓๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || นี กี ซ่ าถ ซังกานี || รเฮา || แป้ ฮัร มูรัต ปัล กาวัต กาวัต โควินดฺ
โควินดฺ วคานี ||๑|| จาลัต แบสัต โซวัต ฮัร ยัส มัน ตัน จรัน คทานี ||๒|| ฮอนํ ห่อโร ตู ธากุร กอโร นานัก สรัน
ปะชานี ||๓||๖||๑๓๕||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๒
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เตอาก สกัล เซอานปา ปั จยฺ ปารบรัมห์ นิรังการ || เอก ซาเจ นาม บาโฉ่ ห์ สกัล ดีแซ
ชาร ||๑|| โซ ปรัภ ยาณี แอ สัด ซังค์ || คุร ประสาดี บูฉี่แอ เอก ฮัร แก รังค์ ||๑|| รเฮา || สรัณ ซัมรัท เอก เกรี ดูยา น่าฮี
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เธา || มฮ่า ป่ อยัล ลัง่ ฆีอา สดา ฮัร คุณ เกา ||๒|| ยนัม มรัณ นิวารี แอ ดุค นา ยัม ปุร โฮย || นาม นิถาน โซอี ปาเอ
กริ ปา กเร ปรัภ โซย ||๓|| เอก เทก อถารฺ เอโก เอก กา มัน โยรฺ || นานัก ยัปปี แอ เม็ล ซ่าถซังคัต ฮัร เบ็น อวัรฺ นา
โฮรฺ ||๔||๑||๑๓๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ญีโอ มัน ตัน ปราน ปรัภ เก ดีเอ ซัภ รัส โปคค์ || ดีน บันถัป ญีอ์ ดาตา สรัณ
ราคัณ โยก ||๑|| เมเร มัน ติอ๋าย ฮัร ฮัร เนา || หะลัต ปะลัต สฮาย ซังเก เอก เซ็ว เล็ว เลา ||๑|| รเฮา || เบด ซาสตรึ ยัน
ติอ่าแว่ห์ ตรัณ โก ซันซาร || กะรัม ตะรัม อเนก กิเรอา ซัภ อูปัร นาม อจารฺ ||๒|| กาม กโรถ อหังการฺ บินแซ มิแล
สัตคุร เดว || นาม ดริ รึ กัร ปะกัต ฮัร กี ปะลี ปรัภ กี เซว ||๓|| จรัณ สรัณ ดัยอาล เตรี ตูนํ นิมาเณ มาณ || ญีอ์ ปราณ
อถารฺ เตรา นานัก กา ปรัภ ตาณ ||๔||๒||๑๓๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โดลฺ โดลฺ มฮ่า ดุค ปายอา บินา ซาถู่ ซังค์ || คาท
ลาภ โคบินดฺ ฮัร รัส ปารบรัมห์ เอ็ก รังค์ ||๑|| ฮัร โก นาม ยัปปี แอ นีต || ซาส ซาส ติอ๋าย โซ ปรัภ เตอาก อวัร ปรี ต
||๑|| รเฮา || กรัณ การัณ ซัมรัท โซ ปรัภ ญีอ์ ดาตา อาป || เตอาก สกัล เซอาณปา อาธ แป้ ฮัร ปรัภ ยาป ||๒|| มีต สคา
สฮาย ซังกี อูจ อะกัม อปารฺ || จรัณ กมัล บซาย ฮิรแด ญีอ์ โก อาถารฺ ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ ปารบรัมห์ คุณ เตรา ยัส
เกา || สรับ ซูค วัดดี วเดอาอี ยัป ยีแว นานัก เนา ||๔||๓||๑๓๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อุดมั กะโร กราโว่ห์ ธากุร
เปคัต ซาถู่ ซังค์ || ฮัร ฮัร นาม จราโวห์ รังกัน อาเป ฮี ปรัภ รังค์ ||๑|| มัน แม่ห์ ราม นามา ยาป || กัร กิรปา วโซ่ ห์
เมแร ฮิรแด โฮย สฮาอี อาป ||๑|| รเฮา || ซุณ ซุณ นาม ตุมารา ปรี ตมั ปรัภ เปคัน กา เจา ||
ดัยอา กแร่ ห์ กิรัม อาปุเน โก เอ้แฮ มโนรัท สุ เอา ||๒|| ตัน ตัน๋ เตรา ตูนํ ปรัภ เมรา ฮัมแร วัส กิช น่าเฮ || เย็ว เย็ว
ราแค่ห์ เต็ว เต็ว แร่ ห์ณา เตรา ดีอา ค่าเฮ ||๓|| ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค กาแท มยัน ฮัร ยัน ตู๋ร || ป๋ าย ปะกัต ปะรัม ป๋ อ
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นาแซ ฮัร นานัก สดา ฮยูร ||๔||๔||๑๓๙|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อะกัม อะโกจัร ดะรัส เตรา โซ ปาเอ ยิส มัสตัก ปาก ||
อาป กริ ปาล กริ ปา ปรัภ ต่ารี สัตคุร บัคเซอา ฮัร นาม ||๑|| กัลยุก อุถ่าเรอา คุรเทว || มัล มูต มูร เย มุฆดั โห่เต ซัภ
ลเก เตรี เซว ||๑|| รเฮา || ตู อาป กัรตา ซัภ สริ สทฺ ตัร่ ตา ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย || ตะรัม รายา บิสมาด โฮอา ซัภ ปอี
แปรี อาย ||๒|| สัตยุค ตเรตา ดุอาปั ร ปะณี แอ กัลยุก อูตฺโม ยุกา ม่าเฮ || แอ้ห์ กัร กเร โซ แอ้ห์ กัร ปาเอ โกอี นา
ปักรี แอ กิแซ ทาย ||๓|| ฮัร ญีโอ โซอี กแร่ ห์ เย ปะกัต เตเร ยาแจห์ เอ้ห์ เตรา บิรัด || กัร โยร นานัก ดาน มาแก
อัปเณอา ซันตา เด้ห์ ฮัร ดะรัส ||๔||๕||๑๔o||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๓
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตคุร บจัน ตุหม่าเร || นิรคุณ นิสตาเร ||๑|| รเฮา || มฮ่า บิคาดี ดุสทฺ อัปวาดี เต ปุนีต ซังกาเร ||๑|| ยนัม ปะหวัน่ เต
นรัก ปะรันเต เต็นห์ เก กุล อุถ่าเร ||๒|| โกย นา ยาแน โกย นา มาแน เซ ปั รกัท ฮัร ดุอาเร ||๓|| กวัน อุปมา เด็ว
กวัน วดาอี นานัก คิน คิน วาเร ||๔||๑||๑๔๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || บาวัร โซย รเฮ่ ||๑|| รเฮา || โม่ห์ กุทาํ บฺ บิแค รัส
มาเต มิเทอา แก้ฮนั กะเฮ ||๑|| มิทนั มโนรัท สุ ปัน อานันดฺ อุลาส มัน มุค สัต กะเฮ ||๒|| อัมฤต นาม ปะดารัท ซังเก
เต็ล มรัม นา ลเฮ่ ||๓|| กัร กิรปา ราเค สัตซังเค นานัก สรัณ อาเฮ ||๔||๒||๑๔๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ ติปเด || โอ้ฮา
เปรม ปิ รี ||๑|| รเฮา || กเน็ก มาเณ็ก กัจยฺ โมตีอนั ลาลัน แน่ห์ น่าห์ นฮี ||๑|| ราจยฺ นา ปาก นา หุกมั นา ซาดัน ||
กิช กิช นา จ้าฮี ||๒|| จัรนัน ซัรนัน ซันตัน บันดัน || ซุโค ซุค ป้ าฮี || นานัก ตะปัต ฮรี || มิเล เปรม ปิ รี
||๓||๓||๑๔๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || คุแรห์ ดิคายโอ โลยนา ||๑|| รเฮา || อีแตห์ อูแต้ห์ กัท กัท กัท กัท ตูนฮํ ี ตูนฮํ ี
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โม่เฮนา ||๑|| การัน กัรนา ต่ารัน ตัร่ นา เอแก เอแก โซเฮนา ||๒|| ซันตัน ปัรซัน บัลฮารี ดัรซัน นานัก ซุค ซุค โซยนา
||๓||๔||๑๔๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร นาม อโมลา || โอ้ห์ แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลา ||๑|| รเฮา || ซังค์ สฮาอี โฉด นา ยาอี
โอ้ห์ อะแก้ห์ อโตลา ||๑|| ปรี ตมั ป่ าอี บาป โมโร มาอี ปักตัน กา โอลาห์ ||๒|| อลัค ลคายอา คุร เต ปายอา นานัก
เอ้ห์ ฮัร กา โจลาห์ ||๓||๕||๑๔๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อาปุนี ปะกัต นิบา้ ห์ || ธากุร อายโอ อ้าห์ ||๑|| รเฮา || นาม
ปะดารัท โฮย สการัท ฮิรแด จรัน บซาเฮ ||๑|| เอ้ห์ มุกตา เอ้ห์ ยุกตา ราโค่ห์ ซันตฺ ซังแกห์ ||๒|| นาม ติอ่าโว แซ่ฮจั ยฺ
สมาโว นานัก ฮัร กุน ก้าห์ ||๓||๖||๑๔๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ธากุร จรัณ สุ ห่าเว || ฮัร ซันตัน ปาเว ||๑|| รเฮา || อาป
กวายอา เซว กมายอา กุน รัส รัส กาเว ||๑|| เอแก้ห์ อาซา ดะรัส เปอาซา อาน นา ป่ าเว ||๒|| ดัยอา ตุห่ารี เกอา ยันตฺ
วิจารี นานัก บัล บัล ยาเว ||๓||๗||๑๔๗|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เอก ซิมมัร มัน ม่าฮี ||๑|| รเฮา || นาม ติอ่าโวห์ ริ แด
บซาโวห์ เต็ส เบ็น โก น่าฮี ||๑|| ปรัภ ซัรนี อาอีเเอ สรับ พัล ปาอีแอ สักเล ดุค ยาฮี ||๒|| ยีอนั โก ดาตา ปุรัค
บิถ่าตา นานัก กัท กัท อาฮี ||๓||๘||๑๔๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร บิสรัต โซ มูอา ||๑|| รเฮา || นาม ติอ่าแว สรับ พัล
ปาแว โซ ยัน ซุคีอา ฮูอา ||๑|| ราจยฺ กะห่าแว ฮอ กะรัม กมาแว บาเถ่โอ นลินี ปะหรํา ซูอา ||๒|| กโฮ่ นานัก ยิส
สัตคุร เป่ เทอา โซ ยัน เน่ห์จลั ทีอา ||๓||๙||๑๔๙||
อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๔
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โอ้ห์ เน่ห์ นเวลา || อัปเน ปรี ตมั เซ็ว ลาก รแฮ่ ||๑|| รเฮา || โย ปรัภ ป่ าแว ยนัม นา อาแว || ฮัร เปรม ปะกัต ฮัร
ปรี ต รแจ ||๑||
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ปรัภ ซังค์ มิลีแย เอ้โฮ มัน ดีแย || นานัก นาม มิแล อัปนี ดัยอา กแร่ ห์ ||๒||๑||๑๕o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เม็ล ราม
เปอาเร ตุม เบ็น ตี่รัจยฺ โก นา กแร ||๑|| รเฮา || ซิมรัต ซาสตรึ บโฮ่ กะรัม กมาเอ ปรัภ ตุมเร ดะรัส เบ็น ซุค น่าฮี ||๑||
วรัต เนม ซันยัม กัร ทาเก นานัก ซ่าถ สรัน ปรัภ ซังค์ วัสแซ ||๒||๒||๑๕๑||
อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๕ ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บิการ มายอา มาด โซยโอ ซู่จฉฺ บูจฉฺ นา อาแว || ปะกัร เกศ ยัม อุธาเรโอ ตัด ฮี กัร๋ ยาแว ||๑|| โลภ บิเคอา บิแค
ลาเก *เฮ็ร เว็ต จิต ดุคาฮี || คิน ปั่งกะนา แก มาน มาเต อะซุร ยาแณห์ น่าฮี ||๑|| รเฮา || เบด ซาสตรึ ยัน ปุกาแร่ ห์
สุ แน น่าฮี โดรา || นิปัท บายี ฮาร มูกา ปัชตายโอ มัน โป่ รา ||๒|| ดาน สกัล แกรฺ วแย่ห์ ปะเรอา ดีวาน เลแค นา
ปะเรอา || เย่นหํ ์ การัจ รแฮ่ โอลาห์ โซย กาม นา กเรอา ||๓|| แอโซ ญัก โม่ห์ คุร ดิคายโอ ตอ เอก กีรัต กายอา ||
มาน ตาน ตัจยฺ เซอานัป สรัณ นานัก อายอา ||๔||๑||๑๕๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || บาปาร โควินดฺ นาเอ || ซ่าถ ซันตฺ
มนาเอ ปริ แอ ปาเอ กุน กาเอ ปันจฺ นาด ตูร บยาเอ ||๑|| รเฮา || กิรปา ปาเอ แซ่ ห์ยาเอ ดัรซาเอ อับ ราเตอา โควินดฺ
เซ็ว || ซันตฺ เซว ปรี ต นาท รังค์ ลาลัน ลาเอ ||๑|| คุร กิอาน มัน ดริ ราเอ แร่ ห์ซาเอ นฮี อาเอ แซ่ห์ยาเอ มัน นิถาน
ปาเอ || ซัภ ตะยี มแน กี กาม กะรา || เจ็ร เจ็ร เจ็ร เจ็ร เป่ ยอา มัน โบฮัต เปอาส ลากี || ฮัร ดัรสฺ โน ดิคาโวห์ โม่ห์ ตุม
บตาโว่ห์ || นานัก ดีน สรัณ อาเอ กัล ลาเอ ||๒||๒||๑๕๓|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || โกอู บิคมั การ โตแร || อาส เปอาส
โต๋ ห์ โม่ห์ ปะรัม ฮี เต โห่แร ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ โลภ มาน เอ้ห์ เบอาถฺ โชแร ||๑|| ซันตฺ ซงั ค์ นาม รังค์ กุน
โควินดฺ กาโว || อันดิโน ปรัภ ติอ่าโว || ปะหรํา ปี ต ยีต มิทาโว || เน็ถ นาม นานัก โมแร ||๒||๓||๑๕๔|| อาซา
แม่ห์ลา ๕ || กาม กโรถ โลภ เตอาก || มัน ซิมมัร โคบินดฺ นาม || ฮัร ปะยัน สพัล กาม || ||๑|| รเฮา ||
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ตัจยฺ มาน โม่ห์ วิการ มิเทอา ยัป ราม ราม ราม || มัน ซันตฺ นา แก จรัน ลาก ||๑|| ปรัภ โคปาล ดีน ดัยอาล ปะติต
ปาวัน ปารบรัมห์ ฮัร จรัณ ซิมมัร ยาก || กัร ปะกัต นานัก ปูรัน ปาก ||๒||๔||๑๕๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ฮรัค โศก
แบราก อนันดี เคลฺ รี ดิคายโอ ||๑|| รเฮา || คินฮูนํ แป๋ นิ รแภ คินฮูนํ คินฮูนํ อุธ ต่ายโอ || คินฮูน ํ รัส โป่ กัน คินฮูน ํ
คินฮู ตัจยฺ ยายโอ ||๑|| คินฮูนํ โยก ตาป บโฮ่ ปูญา คินฮูนํ ปัรหม่ายโอ || คินฮูน ํ กิรปา ซาถู่ ซังค์ นานัก ฮัร รังค์
ลายโอ ||๒||๕||๑๕๖||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๗ อาซาวรี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โคบินดฺ โคบินดฺ กัร ฮานํ || ฮัร ฮัร มัน เปอาร ฮานํ || คุร กะเฮอา โซ จิต ตัร๋ ฮานํ || อัน เซ็ว โตรฺ เพร ฮานํ || แอเซ
ลาลัน ปายโอ รี ซะคี ||๑|| รเฮา || ปังกัจยฺ โม่ห์ ซัร ฮานํ || ปัก นฮี จัลแล ฮัร ฮานํ || แก้ห์เดโอ มูร นัร ฮานํ || อเน็น
อุปาว กัร ฮานํ || ตอ นิกแซ สรัน แป รี ซะคี ||๑|| เท็ร เท็ร จิต เท็ร ฮานํ || บัน กแร่ ห์ ซัมซัร ฮานํ || อันตัร เอก เป็ ร
ฮานํ || บ้าฮัร อเนก ตัร๋ ฮานํ || รายัน โยก กัร ฮานํ || กโฮ่ นานัก โลก อโลกี รี ซะคี ||๒||๑||๑๕๗|| อาซาวรี แม่ห์ลา
๕ || มันซา เอก มาน ฮานํ || คุร เซ็ว เนต ติอ่าน ฮานํ || ดริ รึ ซันตฺ มันตฺ กิอาน ฮานํ || เซวา คุร จราน ฮานํ || ตอ
มิลีแอ คุร กริ ปาน เมเร มนา ||๑|| รเฮา || ทูเท อัน ปะหราน ฮานํ || รเวโอ สรับ ทาน ฮานํ || ลาเฮโอ ยัม เป่ ยอาน
ฮานํ || ปายโอ เปด ทาน ฮานํ || ตอ จูกี สกัล กาน ||๑|| แล่ห์โน ยิส มทาน ฮานํ || แป๋ ปาวัก ปารฺ ปราน ฮานํ || นิจยฺ
กัร๋ ติแซห์ ทาน ฮานํ || ฮัร รัส รแซ่ห์ มาน ฮานํ || ลาที เต็ส ปุคาน ฮานํ || นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ เร มนา
||๒||๒||๑๕๘|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ฮัร กุนี ฮานํ || ยัปปี แอ แซ่ฮจั ยฺ ตุนี ฮานํ || ซาถู่ รสัน ปะนี ฮานํ || ชูทนั
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เบ็ถ สุ นี ฮานํ || ปาอีแอ วัด ปุนี เมเร มนา ||๑|| รเฮา || โคแยห์ ยัน มุนี ฮานํ || สรับ กา ปรัภ ตะนี ฮานํ || ดุลบั ภ์ กัล
ดุนี ฮานํ || ดูค บินาสฺ นี ฮานํ || ปรัภ ปูรัน อาสฺ นี เมเร มนา ||๑|| มัน โซ เซวีแอ ฮานํ ||
อลัค อเป่ วีแอ ฮานํ || ตานํ เซ็ว ปรี ต กัร ฮานํ || บินสั นา ยาย มัร ฮานํ || คุร เต ยาเนอา ฮานํ || นานัก มัน มาเนอา
เมเร มนา ||๒||๓||๑๕๙|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ || เอกา โอท กะโฮ ฮานํ || คุร กา สบัด กโฮ่ ฮานํ || อาเกอา สัต สะโฮ
ฮานํ || มแน่ห์ นิถาน ลโฮ่ ฮานํ || ซุแคห์ สมาอีแอ เมเร มนา ||๑|| รเฮา || ยีวตั โย มแร ฮานํ || ดุตรั โซ ตแร ฮานํ ||
ซัภ กี เรน โฮย ฮานํ || นิรภอ กโฮ่ โซย ฮานํ || มิเท อันเดเซอา ฮานํ || ซันตฺ อุปเดเซอา เมเร มนา ||๑|| ยิส ยัน นาม
ซุค ฮานํ || เต็ส นิกทั นา กะเด ดุค ฮานํ || โย ฮัร ฮัร ยัส สุ เน ฮานํ || ซัภ โก เต็ส มันเน ฮานํ || สพัล โซ อายอา
ฮานํ || นานัก ปรัภ ป่ ายอา เมเร มนา ||๒||๔||๑๖o|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ || เม็ล ฮัร ยัส กาอีแอ ฮานํ || ปะรัม ปัด
ปาอีแอ ฮานํ || ÍØÍÒ รัส โย บิเถ่ ฮานํ || ตา โก สกัล ซิเถ่ ฮานํ || อันเด็น ยาเกอา ฮานํ || นานัก บัดป่ าเกอา เมเร มนา
||๑|| รเฮา || ซันตฺ ปั ก โต่อีแอ ฮานํ || ดุระมัต โคอีแอ ฮานํ || ดาแซห์ เรน โฮย ฮานํ || เบอาแป ดุค นา โกย ฮานํ ||
ปักตานํ สรัน ปัร ฮานํ || ยนัม นา กะเด มัร ฮานํ || อัสเท็ร เซ เป๋ ย ฮานํ || ฮัร ฮัร ยินห์ ยัป เลย เมเร มนา ||๑|| ซายัน
มีต ตูนํ ฮานํ || นาม ดริ ราย มูนํ ฮานํ || เต็ส เบ็น น่าเฮ โกย ฮานํ || มแน่ห์ อราถ โซย ฮานํ || นิมคั นา วีสแร ฮานํ ||
เต็ส เบ็น เก็ว สะแร ฮานํ || คุร โก กุรบาน เยา ฮานํ || นานัก ยเป เนา เมเร มนา ||๒||๕||๑๖๑|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ ||
การัน กะรัน ตูนํ ฮานํ || อวัรฺ นา ซุแฉ่ มูนํ ฮานํ || กแร่ ห์ โซ โฮอีแอ ฮานํ || แซ่ฮจั ยฺ ซุค โซอีแอ ฮานํ || ตี่รัจยฺ มัน
เป๋ ย ฮานํ || ปรัภ แก ดัร เปย เมเร มนา ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ซังกเม ฮานํ || ปูรัน ซันยฺเม ฮานํ || ยับ เต ฉุ เท อาป ฮานํ ||
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ตับ เต มิเท ตาป ฮานํ || กิรปา ต่ารี อา ฮานํ || ปัต รัค บันวารี อา เมเร มนา ||๑|| เอ้ห์ ซุค ยานีแอ ฮานํ || ฮัร กเร โซ
มานีแอ ฮานํ || มันดา น่าเฮ โกย ฮานํ || ซันตฺ กี เรน โฮย ฮานํ || อาเป ยิส รัคแค ฮานํ || ฮัร อัมฤต โซ จะแค เมเร
มนา ||๒|| ยิส กา น่าเฮ โกย ฮานํ || เต็ส กา ประภู โซย ฮานํ || อันตัรกัต บุแฉ่ ฮานํ || ซัภ กิช เต็ส ซุแฉ่ ฮานํ || ปะติต
อุถาร เล่โฮ ฮานํ || นานัก อัรดาส เอ้ห์ เมเร มนา ||๓||๖||๑๖๒|| อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ เอ็กตุกา || โอย ปัรเดซีอา ฮานํ ||
ซุนตฺ ซันเดเซอา ฮานํ ||๑|| รเฮา || ยา เซ็ว รัจ รเฮ่ ฮานํ ||
ซัภ โก ตัจยฺ เกย ฮานํ || สุ ปนา เย็ว เป๋ ย ฮานํ || ฮัร นาม เย็นห์ เลย ||๑|| ฮัร ตัจยฺ อัน ลเก ฮานํ || ยันแม่ห์ มัร ปะเก
ฮานํ || ฮัร ฮัร ยัน ลเฮ่ ฮานํ || ยีวตั เซ รเฮ่ ฮานํ || ยิแซห์ กริ ปาล โฮย ฮานํ || นานัก ปะกัต โซย ||๒||๗||๑๖๓||๒๓๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก อาซา แม่ห์ลา ๙ || บิรทา กโฮ่ กอน เซ็ว มัน กี || โลภ กระเซโอ ดัส ฮู ดิส ต่าวัต
อาซา ลาเกโอ ตัน๋ กี ||๑|| รเฮา || ซุค แก เหต โบฮัต ดุค ปาวัต เซว กะรัต ยัน ยัน กี || ดุอาแร่ ห์ ดุอาร สุ อาน เย็ว
โดลัต แน่ห์ ซุถ ราม ปะยัน กี ||๑|| มานัส ยนัม อการัท โควัต ลาจยฺ นา โลก หะซัน กี || นานัก ฮัร ยัส เก็ว นฮี กาวัต
กุมตั บินาแซ ตัน กี ||๒||๑||๒๓๓||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุตรั เอาฆัท ซัรวัร หน่าแว || บะแก นา โบแล ฮัร คุณ กาแว || ยัล อากาซี ซุน สมาแว || รัส สัต โจ๋ ล มฮ่า รัส ปาแว
||๑|| แอซา กิอาน สุ โนห์ อัภ โมเร || ปั่รปุร ต๋ าร รเฮอา ซัภ ธอเร ||๑|| รเฮา || สัจ บรัต เนม นา กาล ซันตาแว ||
สัตคุร สบัด กโรถ ยลาแว || กะกัน นิวาส สมาถ ลกาแว || ปารัส ปะรัส ปะรัม ปั ด ปาแว ||๒|| สัจ มัน การัณ ตัต
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บิโลแว || ซุภรั ซัรวัร แมลฺ นา โต่แว || แย เซ็ว ราตา แตโซ โฮแว || อาเป กัรตา กเร โซ โฮแว ||๓|| คุร เฮ็ว ซีตลั
อคัน บุฉ่าแว || เซวา สุ รัต บิปูต จราแว || ดัรซัน อาป แซ่ ฮจั ยฺ กัร๋ อาแว || นิ รมัล บาณี นาด วยาแว ||๔|| อันตัร
กิอาน มฮ่า รัส ซารา || ตีรัท มยัน คุร วีจารา || อันตัร ปูญา ทาน มุรารา || โยตี โยต มิลาวัณฮารา ||๕|| รัส รัสเซอา
มัต เอแก ป๋ าย || ตะคัต นิวาซี ปันจฺ สมาย || การ กมาอี คซัม รยาย || อวิกตั นาท นา ลเคอา ยาย ||๖|| ยัล แม่ห์ อุปแย
ยัล เต ดูรฺ || ยัล แม่ห์ โยต รเฮอา ปั่ รปูร || กิส เนแร กิส อาคา ดูรฺ || เน็ถ คุณ กาวา เดค ฮดูร ||๗|| อันตัร บ้าฮัร อวัรฺ
นา โกย ||
โย เต็ส ป่ าแว โซ พุน โฮย || ซุณ ปั่ รทัร นานัก กะแฮ บีจาร || นิ รมัล นาม เมรา อาถารฺ ||๘||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ ||
ซัภ ยัป ซัภ ตัป ซัภ จตุราอี || อูฉรั ปั่ รแม ร่ าห์ นา ปาอี || เบ็น บูเฉ่ โก ทาย นา ปาอี || นาม บิฮูแณ มาเท ชาอี ||๑||
สาจ ตะณี ญัก อาย บินาซา || ชูทสั ปราณี คุรมุข ดาซา ||๑|| รเฮา || ญัก โม่ห์ บาถ่า บฮุตี อาซา || คุรมะตี เอ็ก เป๋ ย
อุดาซา || อันตัร นาม กมัล ปัรกาซา || เต็นห์ โก น่าฮี ยัม กี ตราซา ||๒|| ญัก ตเรอ์ เย็ต กามัณ ฮิตการี || ปุตรึ กลัตรึ
ลัก นาม วิซารี || บิรทา ยนัม กวายอา บายี ห่ารี || สัตคุร เซเว กัรณี ซารี ||๓|| บ้าห์โรห์ ห่อแม กะแฮ กะฮาเอ ||
อันดฺ โรห์ มุกตั เลป กะเด นา ลาเอ || มายอา โม่ห์ คุร สบัด ยลาเอ || นิรมัล นาม สัด ฮิรแด ติอ๋าเอ ||๔|| ต่าวัต ราแค
ธาก รฮาเอ || ซิกข์ ซังคัต กะรัม มิลาเอ || คุร เบ็น ปู่ โล อาแว ยาเอ || นะดัร กเร ซันโญก มิลาเอ ||๕|| รู โร กโฮ่ นา
กะเฮอา ยาอี || อกัท กะโท แน่ห์ กีมตั ปาอี || ซัภ ดุค เตเร ซูค รยาอี || ซัภ ดุค เมเท ซาแจ นาอี ||๖|| กัร เบ็น วายา
ปัก เบ็น ตาลา || เย สบัด บุแฉ่ ตา สัจ นิฮาลา || อันตัร สาจ ซัภเภ ซุค นาลา || นะดัร กเร ราแค รัควาลา ||๗||
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ตริ ภวัณ ซู่แฉ่ อาป กวาแว || บาณี บูแฉ่ สัจ สมาแว || สบัด วีจาเร เอก เล็ว ตารา || นานัก ตัน๋ สวารัณฮารา ||๘||๒||
อาซา แม่ห์ลา ๑ || เลค อซังคฺ เล็ค เล็ค มาน || มัน มาเนแอ สัจ สุ รัต วคาน || กัทนี บัดนี ปั ร ปั ร ป๋ ารฺ || เลค อซังคฺ
อเลค อปารฺ ||๑|| แอซา ซาจา ตูน ํ เอโก ยาณ || ยํามัณ มัรณา หุกมั ปะชาณ ||๑|| รเฮา || มายอา โม่ห์ ญัก บาถ่า
ยัมกาล || บานํถ่า ชูแท นาม สะหมาลฺ || คุร ซุคดาตา อวัรฺ นา ป๋ าลฺ || หะลัต ปะลัต นิบฮี ตุตถฺ นาล ||๒|| สบัด มแร
ตานํ เอก เล็ว ลาเอ || อะจัร จแร ตานํ ปะรัม จุกาเอ || ยีวนั มุกตั มัน นาม วซาเอ || คุรมุข โฮย ตา สัจ สมาเอ ||๓||
เย็น ตัร๋ ซายี กะกัน อกาซฺ || เย็น ซัภ ทาปี ทาป อุทาป || สรับ นิรันตัร อาเป อาป || กิแซ นา ปูเช บัคเซ อาป
||๔|| ตู ปุร ซากัร มาณัก ฮีร || ตู นิรมัล สัจ คุณี กะฮีร ||
ซุค มาแน เป่ แท คุร ปี ร || เอโก ซาฮิบ เอก วยีรฺ ||๕|| ญัก บันดี มุกเต ฮอ มารี || ญัก กิอานี วิระลา อาจารี || ญัก
ปันดิต วิระลา วีจารี || เบ็น สัตคุร เป่ เท ซัภ พิแร อังห์การี ||๖|| ญัก ดุคีอา ซุคีอา ยัน โกย || ญัก โรคี โป่ กี คุณ โรย ||
ญัก อุปแย บินแซ ปัต โคย || คุรมุข โฮแว บูแฉ่ โซย ||๗|| แม่ห์โฆ โมลฺ ป๋ ารฺ อพารฺ || อะทัล อะชัล คุรมะตี ต๋ าร ||
ป๋ าย มิแล ป่ าแว เป๋ ยการ || นานัก นีจ กะแฮ บีจาร ||๘||๓|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เอก มแร ปั นเจ เม็ล โรแว่ห์ || ห่อแม
ยาย สบัด มัล โต่แว่ห์ || สมัจฉฺ ซู่จฉฺ แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ โฮแว่ห์ || เบ็น บูเฉ่ สักลี ปั ต โคแวห์ ||๑|| กอณ มแร กอณ โรแว
โอ้ฮี || กรัณ การัณ ซัภแซ ศิร โต้ฮี ||๑|| รเฮา || มูเอ โก โรแว ดุค โกย || โซ โรแว ยิส เบดัน โฮย || ยิส บีตี ยาแณ
ปรัภ โซย || อาเป กัรตา กเร โซ โฮย ||๒|| ยีวตั มัรณา ตาเร ตัรณา || แย ญักดีส ปะรัม กัต ซัรณา || ฮอ บัลฮารี
สัตคุร จัรณา || คุร โบฮิท สบัด แป๋ ตัรณา ||๓|| นิรภอ อาป นิรันตัร โยต || เบ็น นาแว ซูตกั ญัก โชต || ดุระมัต
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บินแซ เกอา แก้ห์ โรต || ยนัม มูเอ เบ็น ปะกัต สะโรต ||๔|| มูเอ โก สัจ โรแว่ห์ มีต || ตแร คุณ โรแว่ห์ นีตา นีต ||
ดุค ซุค ปัรฮัร แซ่ฮจั ยฺ สุ จีต || ตัน มัน ซอโป กริ ษนั ปรี ต ||๕|| ปี่ ตัร เอก อเนก อซังคฺ || กะรัม ตะรัม บโฮ่ ซังคฺ
อซังคฺ || เบ็น แป๋ ปักตี ยนัม บิรันทฺ || ฮัร คุณ กาแว่ห์ เม็ล ปั รมารันทฺ ||๖|| อาป มแร มาเร ปี๋ อาป || อาป อุปาเอ ทาป
อุทาป || สริ สทฺ อุปาอี โยตี ตู ยาต || สบัด วีจาร มิลณั นฮี ปะหราต ||๗|| ซูตกั อคัน ปะแค ญัก คาย || ซูตกั ยัล
ทัล ซัภ ฮี ทาย || นานัก ซูตกั ยนัม มรี แย || คุร ปัรซาดี ฮัร รัส ปี แย ||๘||๔|| ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ || อาป วีจาแร โซ
ปัรเค ฮีรา || เอก ดริ สทฺ ตาเร คุร ปูรา || คุร มาแน มัน เต มัน ตี่รา ||๑|| แอซา ซ่าห์ สะราพี กแร || ซาจี นะดัร
เอก เล็ว ตแร ||๑|| รเฮา || ปูนยี นาม นิรันยัน ซาร || นิรมัล สาจ รัตตา แปการ || ซิ พตั แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ คุร กัรตาร ||๒||
อาซา มันซา สบัด ยลาเอ || ราม นราเอ็ณ กะแฮ กะฮาเอ || คุร เต วาท แม่ฮลั กัร๋ ปาเอ ||๓||
กันจัน กายอา โยต อนูป || ตริ ภวัณ เดวา สกัล สะรู ป || แม โซ ตัน๋ ปัลแล สาจ อคุท ||๔|| ปันจฺ ตีน เนาว์ จาร
สมาแว || ตะรัน กะกัน กัล ต๋ าร รฮาแว || บ้าฮัร ยาโต อุลทั ปราแว ||๕|| มูรัค โฮย นา อาคี ซู่แฉ่ || เย่ห์วา รัส นฮี
กะเฮอา บูแฉ่ || บิค กา มาตา ญัก เซ็ว ลูแฉ่ ||๖|| อูตมั ซังคัต อูตมั โฮแว || คุณ โก ต่าแว เอากัณ โต่แว || เบ็น คุร
เซเว แซ่ฮจั ยฺ นา โฮแว ||๗|| ฮีรา นาม ยเวฮัร ลาล || มัน โมตี แฮ เต็ส กา มาล || นานัก ปัรแค นะดัร นิฮาล ||๘||๕||
อาซา แม่ห์ลา ๑ || คุรมุข กิอาน คิอ๋าน มัน มาน || คุรมุข แม่ห์ลี แม่ฮลั ปะชาน || คุรมุข สุ รัต สบัด นีซาน ||๑|| แอเซ
เปรม ปะกัต วีจารี || คุรมุข ซาจา นาม มุรารี ||๑|| รเฮา || แอ้ห์เน็ส นิรมัล ทาน สุ ทาน || ตีน ปะหวัน เน่ห์เกวัล
กิอาน || ซาเจ คุร เต หุกมั ปะชาน ||๒|| ซาจา ฮรัค น่าฮี เต็ส โศก || อัมฤต กิอาน มฮ่า รัส โปคค์ || ปั นจฺ สมาอี ซุคี
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ซัภ โลก ||๓|| สักลี โยต เตรา ซัภ โกอี || อาเป โยร วิโชเร โซอี || อาเป กัรตา กเร โซ โฮอี ||๔|| ด่าเฮ อุซาเร หุกมั
สมาแว || หุกโม วัรแต โย เต็ส ป่ าแว || คุร เบ็น ปูรา โกย นา ปาแว ||๕|| บาลัก บิรัถ นา สุ รัต ปราน || ปั๋ร โยบัน
บูแด อภิมาน || เบ็น นาแว เกอา แลฮัส นิดาน ||๖|| ยิส กา อัน ตัน๋ แซ่ฮจั ยฺ นา ยานา || ปะรัม ปุหล่านา เพ็ร ปั ชตานา
|| กัล พ่าฮี บอรา บอรานา ||๗|| บูดตั ญัก เดเคอา ตอ ดัร ป่ าเก || สัตคุร ราเค เซ วัดป่ าเก || นานัก คุร กี จัรณี ลาเก
||๘||๖|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กาแว่ห์ กีเต จีต อนีเต || ราก สุ ณาย กะฮาแวห์ บีเต || เบ็น นาแว มัน จู่ธ อนีเต ||๑|| กฮ่า
จโลห์ มัน รโฮ่ กะเร || คุรมุข ราม นาม ตริ ปตาเซ โคยัต ปาโวห์ แซ่ฮจั ยฺ ฮเร ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ มัน โม่ห์ สะรี รา
|| ลับ โลภ อหังการฺ โซ ปี รา || ราม นาม เบ็น เก็ว มัน ตี่รา ||๒|| อันตัร นาวัณ สาจ ปะชาแณ || อันตัร กี กัต คุรมุข
ยาแณ || สาจ สบัด เบ็น แม่ฮลั นา ปะชาแณ ||๓|| นิรังการ แม่ห์ อาการฺ สมาแว || อกัล กะลา สัจ สาจ ทิกาแว || โซ
นัร กรัภ โยน นฮี อาแว ||๔|| ยะฮานํ นาม มิแล แต้ห์ เยา ||
คุร ปัรซาดี กะรัม กะเมา || นาเม ราตา ฮัร คุณ เกา ||๕|| คุร เซวา เต อาป ปะชาตา || อัมฤต นาม วัสเซอา ซุค ดาตา
|| อันเด็น บาณี นาเม ราตา ||๖|| เมรา ปรัภ ลาเอ ตา โก ลาแก || ห่อแม มาเร สับเด ยาแก || แอแท โอแท สดา ซุค
อาแก ||๗|| มัน จันจัล เบ็ถ น่าฮี ยาแณ || มันมุค แมลา สบัด นา ปะชาแณ || คุรมุข นิรมัล นาม วคาแณ ||๘|| ฮัร
ญีโอ อาแก กรี อัรดาส || ซาถู่ ยัน ซังคัต โฮย นิวาส || เก็ลวิค ดุค กาเท ฮัร นาม ประกาซ ||๙|| กัร บีจาร อาจารฺ
ปราตา || สัตคุร บัจนี เอโก ยาตา || นานัก ราม นาม มัน ราตา ||๑o||๗|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || มัน แมกัล ซากัต เดวานา
|| บัน คันดฺ มายอา โม่ห์ แฮรานา || เอ็ต อุต ย่าเฮ กาล เก จาเป || คุรมุข โคจยฺ ลแฮ่ กัร๋ อาเป ||๑|| เบ็น คุร สับแด
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มัน นฮี ธอรา || ซิ มโร่ ห์ ราม นาม อัต นิรมัล อวัร เตอาโกห์ ห่อแม กอรา ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มัน มุกตั ถฺ กโฮ่ เก็ว แร่ ห์ซี
|| เบ็น ซัมเฉ่ ยัม กา ดุค แซ่ห์ซี || อาเป บัคเซ สัตคุร เมแล || กาล กันทัก มาเร สัจ เปแล ||๒|| เอ้ห์ มัน กัรมา เอ้ห์
มัน ตัร่ มา || เอ้ห์ มัน ปันจฺ ตัต เต ยันมา || ซากัต โล่บี เอ้ห์ มัน มูรา || คุรมุข นาม ยแป มัน รู รา ||๓|| คุรมุข มัน
อัสทาเน โซอี || คุรมุข ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ โฮอี || เอ้ห์ มัน โยกี โป่ กี ตัป ตาแป || คุรมุข จีแนห์ ฮัร ปรัภ อาแป ||๔|| มัน
แบรากี ห่อแม เตอากี || กัท กัท มันซา ดุบิถา ลากี || ราม ระส่ าเอ็ณ คุรมุข จาแค || ดัร กัร๋ แม่ห์ลี ฮัร ปั ต ราแค ||๕||
เอ้ห์ มัน รายา ซูร ซังกราม || เอ้ห์ มัน นิรภอ คุรมุข นาม || มาเร ปั นจฺ อัปแน วัส กีเอ || ห่อแม กราส อิกตั ทาย กีเอ
||๖|| คุรมุข ราก สุ อาด อัน เตอาเก || คุรมุข เอ้ห์ มัน ปักตี ยาเก || อันฮัด ซุณ มาเนอา สบัด วีจารี || อาตัม จีนห์
เป๋ ย นิรังการี ||๗|| เอ้ห์ มัน นิรมัล ดัร กัร๋ โซอี || คุรมุข ปะกัต เป๋ า ตุ๋น โฮอี || แอ้ห์เน็ส ฮัร ยัส คุร ปั รสาด || กัท กัท
โซ ปรัภ อาด ยุกาด ||๘|| ราม ระส่ าเอ็ณ เอ้ห์ มัน มาตา || สรับ ระส่ าเอ็ณ คุรมุข ยาตา || ปะกัต เหต คุร จรัณ
นิวาซา || นานัก ฮัร ยัน เก ดาซัน ดาซา ||๙||๘||
อาซา แม่ห์ลา ๑ || ตัน บินแซ ตัน๋ กา โก กะฮีแอ || เบ็น คุร ราม นาม กัต ลฮีแอ || ราม นาม ตัน๋ ซังค์ สคาอี ||
แอ้ห์เน็ส นิรมัล ฮัร เล็ว ลาอี ||๑|| ราม นาม เบ็น กวัน ฮมารา || ซุค ดุค ซัม กัร นาม นา โชโด อาเป บคัส
มิลาวัณฮารา ||๑|| รเฮา || กเน็ก กามนี เหต กวารา || ดุบิถา ลาเก นาม วิซารา || ยิส ตูน ํ บัคแซ่ห์ นาม ยปาย || ดูต นา
ลาก สะแก กุน กาย ||๒|| ฮัร คุร ดาตา ราม กุปาลา || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค ดัยอาลา || คุรมุข ราม เมแร มัน ป่ ายอา ||
โรค มิเท ดุค ธาก รฮายอา ||๓|| อวัรฺ นา ออคัถ ตันตฺ นา มันตา || ฮัร ฮัร ซิมรัณ เก็ลวิค หันตา || ตูน ํ อาป ปุหล่าแวห์
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นาม วิซาร || ตูน ํ อาเป ราแค่ห์ กิรปา ต๋ าร ||๔|| โรค ปะรัม เปด มัน ดูยา || คุร เบ็น ปะรัม ยแปห์ ยัป ดูยา || อาด
ปุรัค คุร ดะรัส นา เดแคห์ || เว็ณ คุร สับแด ยนัม เก เลแค่ห์ ||๕|| เดค อะจรัจยฺ รเฮ่ บิสมาด || กัท กัท ซุร นัร
แซ่ฮจั ยฺ สมาถ || ปั่ รปุร ต๋ าร รเฮ่ มัน ม่าฮี || ตุม ซัมซัร อวัรฺ โก น่าฮี ||๖|| ยา กี ปะกัต เหต มุค นาม || ซันตฺ ปะกัต กี
ซังคัต ราม || บันถัน่ โตเร แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || ชูแท คุรมุข ฮัร คุร กิอาน ||๗|| นา ยัมดูต ดูค เต็ส ลาแก || โย ยัน ราม
นาม เล็ว ยาแก || ปะกัต วชัล ปักตา ฮัร ซังค์ || นานัก มุกตั เป๋ ย ฮัร รังค์ ||๘||๙|| อาซา แม่ห์ลา ๑ เอ็กตุกี || คุร เซเว
โซ ธากุร ยาแน || ดูค มิแท สัจ สบัด ปะชาแน ||๑|| ราม ยัปโปห์ เมรี ซะคี สแคนี || สัตคุร เซว เดโคห์ ปรัภ แนนี
||๑|| รเฮา || บันถัน่ มาต ปิ ตา ซันซาร || บันถัน่ สุ ต กันเนอา อัร นารฺ ||๒|| บันถัน่ กะรัม ตะรัม ฮอ กีอา || บันถัน่ ปุต
กลัต มัน บีอา ||๓|| บันถัน่ กิรคี กแร่ ห์ กิรซาน || ห่อแม ดัน สะแฮ รายา มังแก ทาน ||๔|| บันถัน่ ซอดา อัณวีจารี ||
ติปัต น่าฮี มายอา โม่ห์ ปซารี ||๕|| บันถัน่ ซ่าห์ ซันแจห์ ตัน๋ ยาย || เบ็น ฮัร ปะกัต นา ปะวัย ทาย ||๖|| บันถัน่ เบด
บาด อหังการ || บันถัน่ บินแซ โม่ห์ วิการ ||๗|| นานัก ราม นาม ซัรณาอี || สัตคุร ราเค บันถฺ นา ปาอี ||๘||๑o||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยิน ศิร โซ่ฮนั ปะทีอา มานํกี ปาเอ ซันถูร || เซ ศิร กาตี มุนนีอนั ห์ กัล เว็จ อาแว ตู๋ร || แม่ห์ลา อันดัร โห่ดีอา ฮุณ
แบฮัณ นา มิลนั ห์ ฮดูร ||๑|| อาเดส บาบา อาเดส || อาด ปุรัค เตรา อันตฺ นา ปายอา กัร กัร เดแคห์ เวส ||๑|| รเฮา ||
ยะโดห์ ซีอา วีอาฮีอา ลาเร โซ่ฮนั ปาส || ฮีโดลี จัร อาอีอา ดันดฺ คันดฺ กีเต ราส || อุปโรห์ ปาณี วารี แอ จัล่ เล จิ๋มกัน
ปาส ||๒|| เอ็ก ลัค แล่ฮนั ห์ แบห์ธีอา ลัค แล่ฮนั ห์ คะรี อา || กะรี ฉุ ฮาเร คานํดีอา มาณันห์ เซยฺรีอา || เต็นห์ กัล ซิ ลกา
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ปาอีอา ตุทนั ห์ โมตฺ สะรี อา ||๓|| ตัน๋ โยบัน โดย แวรี โฮเอ ยินีห์ รัคเค รังค์ ลาเอ || ดูตา โน พุรมายอา แล จัลเล ปั ต
กวาย || เย เต็ส ป่ าแว เด วเดอาอี เย ป่ าแว เดย์ สยาย ||๔|| อะโก เด เย เจตีแอ ตานํ กาเอ็ต มิแล สยาย || ซาฮานํ สุ รัต
กวาอีอา รังค์ ตะมาแซ จาย || บาบัรวาณี เพ็ร กอี กุเอ็ร นา โรที คาย ||๕|| อิกนา วัคตฺ คุอาอีแอห์ อิกน่าห์ ปูญา ยาย ||
จอเก เว็ณ ฮินดฺ วาณี อา เก็ว ทิเก กัดแฎห์ นาย || ราม นา กับฮู เจเตโอ ฮุณ แก้ฮณั นา มิแล คุดาย ||๖|| เอ็ก กัร๋ อาแว่ห์
อาปแณ เอ็ก เม็ล เม็ล ปุแช่ห์ ซุค || อิกน่าห์ เอ้โฮ ลิเคอา แบ้ห์ แบ้ห์ โรแว่ห์ ดุค || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ นานัก
เกอา มานุค ||๗||๑๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || กฮ่า โซ เคลฺ ตะเบลา โก่เร กฮ่า เป่ รี แซ่ห์นาอี || กฮ่า โซ เตกบันดฺ กาเดรัร
กฮ่า โซ ลาล กวาอี || กฮ่า โซ อารฺ ซีอา โม่ห์ บังเก แอแท ดิแซห์ น่าฮี ||๑|| เอ้ห์ ญัก เตรา ตู โกซาอี || เอก กะรี แม่ห์
ทาป อุทาเป ยัร วันดฺ เดแว ป่ านํอี ||๑|| รเฮา || กะฮานํ โซ กัร๋ ดัร มันดัป แม่ห์ลา กฮ่า โซ บังกฺ สะราอี || กะฮานํ โซ
เซจยฺ สุ คาลี กามัณ ยิส เวค นีด นา ปาอี || กฮ่า โซ ปาน ตําโบลี ฮัรมา โฮอีอา ชาอี มาอี ||๒|| เอ็ส ยัร การัณ กะหนี่
วิกตุ ี เอ็น ยัร กะหนี่ คุอาอี || ปาปา บาโฉ่ห์ โฮแว น่าฮี โมยอา ซาท นา ยาอี || ยิส โน อาป คุอาเอ กัรตา คุส เลย
จังกิอาอี ||๓|| โกที ฮู ปี ร วรัจยฺ รฮาเอ ยา มีร สุ เณอา ต่ายอา ||
ทาน มุกาม ยเล บิจยฺ มันดัร มุช มุช กุเอ็ร รุ ลายอา || โกอี มุกลั นา โฮอา อันถ่า กิแน นา ปั รจา ลายอา ||๔|| มุกลั
ปะธาณา ไป๋ ลราอี รัณ แม่ห์ เตก วกาอี || โอนี ห์ ตุปัก ตาณ จลาอี โอนีห์ หัสตฺ จิราอี || ยินห์ กี จีรี ดัรก้าห์ ปาที
ตินาห์ มัรณา ป่ าอี ||๕|| เอ็ก ฮินดฺ วาณี อวัร ตุระกาณี ปะเทอาณี ธุกราณี || อิกน่าห์ เปรัณ ศิร คุร ปาเท อิกน่าห์ วาส
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มซาณี || ยินห์ เก บังเก กะรี นา อายอา เต็นห์ เก็ว แรณ วิฮาณี ||๖|| อาเป กเร กราเอ กัรตา กิส โน อาค สุ ณาอีแอ ||
ดุค ซุค เตแร ป่ าแณ โฮแว กิส แท ยาย รู อาอีแอ || หุกมี หุ กมั จลาเอ วิกแซ นานัก ลิเคอา ปาอีแอ ||๗||๑๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา กาพี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๘ อัสทฺปดีอา || แยเซ โกอิล โกยลี แตเซ ซันซารา || กูร
กมาแว่ห์ อาดมี บานํแถ่ห์ กัร๋ บารา ||๑|| ยาโกห์ ยาโกห์ ซูเตโฮ จเลอา วัณยารา ||๑|| รเฮา || นีต นีต กัร๋ บานํถี่แอห์ เย
แร่ ห์ณา โฮอี || เป็ นดฺ ปแว ญีโอ จัลซี เย ยาแณ โกอี ||๒|| โอ้ฮี โอ้ฮี เกอา กแร่ ห์ แฮ โฮซี โซอี || ตุม โรโวห์เก โอส
โน ตุมห์ โก กอณ โรอี ||๓|| ตัน่ ถ่า ปิ เทโฮ ป่ าอีโฮ ตุมห์ กูร กมาโวห์ || โอ้ห์ นา สุ ณีอ์ กัต ฮี ตุมห์ โลก สุ ณาโวห์
||๔|| ยิส เต สุ ตา นานกา ยากาเอ โซอี || เย กัร๋ บูแฉ่ อาปณา ตานํ นีด นา โฮอี ||๕|| เย จัลดา แล จเลอา กิช ซัมแป
นาเล || ตา ตัน๋ ซันโจห์ เดค แก บูโฉ่ห์ บีจาเร ||๖|| วณัจยฺ กแร่ ห์ มัคสู ด แล่ห์ มัต ปะโชตาโวห์ || ออกัณ โชโดห์ คุณ
กแร่ ห์ แอเซ ตัต ปราโวห์ ||๗|| ตะรัม ปู๋ ม สัต บีจยฺ กัร แอซี กิรัส กมาโวห์ || ตานํ วาปารี ยาณี โอห์ ล่าฮา แล
ยาโวห์ ||๘|| กะรัม โฮแว สัตคุร มิแล บูแฉ่ บีจารา || นาม วคาแณ สุ เณ นาม นาเม บิวฮารา ||๙|| เย็ว ล่าฮา โตทา
ติแว วาท จัลดี อาอี || โย เต็ส ป่ าแว นานกา ซาอี วเดอาอี ||๑o||๑๓|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || จาเร กุนดา ดู่ดีอา โก นีมีห์
แมดา || เย ตุตถฺ ป่ าแว ซาฮิบา ตู แม ฮอ แตดา ||๑|| ดัร บีภา แม นีมห์ โก แก กรี สลาม || หิโก แมดา ตู ตะณี ซาจา
มุค นาม ||๑|| รเฮา || ซิถ่า เซวัน เซ็ถ ปี ร มาแก้ห์ เร็ ถ เซ็ถ || แม เอ็ก นาม นา วีสแร ซาเจ คุร บุตถฺ ||๒||
โยกี โป่ กี กาปรี เกอา ปะแว่ห์ ดิซนั ตัร || คุร กา สบัด นา จีนห์ฮี ตัต ซาร นิ รันตัร ||๓|| ปันดิต ปาเถ่ โญยซี เน็ต
ปัรแฮ ปุราณา || อันตัร วัสตฺ นา ยาณนีห์ กัท บรัมห์ ลุกาณา ||๔|| เอ็ก ตปัสซี บัน แม่ห์ ตัป กแร่ ห์ เน็ต ตีรัท วาซา ||
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อาป นา จีแนห์ ตามซี กาเฮ เป๋ ย อุดาซา ||๕|| เอ็ก บินดฺ ยตัน กัร ราคเด เซ ยตี กะฮาแวห์ || เบ็น คุร สบัด นา ชูทฮี
ปะหรํา อาแว่ห์ ยาแวห์ ||๖|| เอ็ก กิระฮี เซวัก ซาถิกา คุรมะตี ลาเก || นาม ดาน อิสนาน ดริ รึ ฮัร ปะกัต โซ ยาเก ||๗||
คุร เต ดัร กัร๋ ยาณี แอ โซ ยาย สิ ญาแณ || นานัก นาม นา วีสแร ซาเจ มัน มาแน ||๘||๑๔|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || มันซา
มแน่ห์ สมายเล ป่ อยัล สัจ ตัรณา || อาด ยุกาด ดัยอาล ตู ธากุร เตรี ซัรณา ||๑|| ตู ดาตอ ฮัม ยาจิกา ฮัร ดัรซัน ดีแย ||
คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มัน มันดัร ปี่ แย ||๑|| รเฮา || กูรา ลาลัจ โชดีแอ ตอ สาจ ปะชาแณ || คุร แก สบัด สมาอีแอ
ปัรมารัท ยาแณ ||๒|| เอ้ห์ มัน รายา โล่บีอา ลุภโต โลผ่าอี || คุรมุข โลภ นิวารี แอ ฮัร เซ็ว บัณ อาอี ||๓|| กะลัร เคตี
บียแี อ เก็ว ล่าฮา ปาแว || มันมุค สัจ นา ปี่ ใย กูร กูร กะดาแว ||๔|| ลาลัจ โชโดห์ อันถฺโฮ ลาลัจ ดุค ป่ ารี || ซาจอ
ซาฮิบ มัน วัสแซ ห่ อแม บิค มารี ||๕|| ดุบิถา โฉด กุวาทรี มูซ่อห์เก ป่ าอี || แอ้ห์เน็ส นาม สล่าฮีแอ สัตคุร ซัรณาอี
||๖|| มันมุค ปะทัร แซล แฮ ตริ ก ยีวณั พีกา || ยัล แม่ห์ เกตา ราคีแอ อัภ อันตัร ซูกา ||๗|| ฮัร กา นาม นิถาน แฮ ปูแร
คุร ดีอา || นานัก นาม นา วีสแร มัท อัมฤต ปี อา ||๘||๑๕|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || จัลเล จลัณฮาร วาท วทายอา || ตัน่ ถฺ
ปิ เท ซันซาร สัจ นา ป่ ายอา ||๑|| เกอา ปะวีแอ เกอา ดู่ดีแอ คุร สบัด ดิคายอา || มัมตา โม่ห์ วิซรั เยอา อัปแน กัร๋
อายอา ||๑|| รเฮา || สัจ มิแล สเจอาร กูร นา ปาอีแอ || สัจเจ เซ็ว จิต ลาย บฮุร นา อาอีเเอ ||๒|| โมยอา โก เกอา
โรโว่ห์ โรย นา ยาณฮู || โรโว่ห์ สัจ สล่าห์ หุกมั ปะชาณฮู ||๓|| หุ กมี วโย่ห์ ลิคาย อายอา ยาณี แอ || ล่าฮา ปั ลแล
ปาย หุกมั สิ ญาณี แอ ||๔||
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หุกมี แปถ่า ยาย ดัรก้าห์ ป่ าณี แอ || หุ กเม ฮี ศิร มาร บันดฺ รบาณี แอ ||๕|| ล่าฮา สัจ นิเอา มัน วซาอีแอ || ลิเคอา
ปัลแล ปาย กรับ วญาอีแอ ||๖|| มันมุคีอา ศิร มาร วาด คปาอีแอ || ธัก มุธี กูริอาร บันห์ จลาอีแอ ||๗|| ซาฮิบ ริ แด
วซาย นา ปะโชตาวฮี || กุน่าห์ บัคซัณฮาร สบัด กมาวฮี ||๘|| นานัก มังแก สัจ คุรมุข ก่าลีแอ || แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ
นา โกย นะดัร นิฮาลีแอ ||๙||๑๖|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เกอา ยังกัล ดู่ดี ยาย แม กัร๋ บัน ฮรี อาวลา || สัจ ทิแก กัร๋ อาย
สบัด อุตาวลา ||๑|| แยห์ เดคา แต้ห์ โซย อวัรฺ นา ยาณี แอ || คุร กี การ กมาย แม่ฮลั ปะชาณี แอ ||๑|| รเฮา || อาป
มิลาแว สัจ ตา มัน ป่ าวัย || จัลแล สดา รยาย อังกฺ สมาวัย ||๒|| สัจจา ซาฮิบ มัน วัสแซ วัสเซอา มัน โซอี || อาเป เด
วเดอาอีอา เด โตท นา โฮอี ||๓|| อเบ ตะเบ กี จากรี เก็ว ดัรก้าห์ ปาแว || ปะทัร กี เบรี เย จะเเร ปั๋ร นาล บุดาแว
||๔|| อาปันรา มัน เวจีแอ ศิร ดีแย นาเล || คุรมุข วัสตฺ ปะชาณี แอ อัปนา กัร๋ ป่ าเล ||๕|| ยํามัณ มัรณา อาคีแอ เต็น
กัรแต กีอา || อาป กวายอา มัร รเฮ่ เพ็ร มรัณ นา ทีอา ||๖|| ซาอี การ กมาวณี ตุ๋ร กี พุรมาอี || เย มัน สัตคุร เด มิแล
เก็น กีมตั ปาอี ||๗|| รัตนา ปารัค โซ ตะณี เต็น กีมตั ปาอี || นานัก ซาฮิบ มัน วัสแซ สัจจี วเดอาอี ||๘||๑๗|| อาซา
แม่ห์ลา ๑ || ยินีห์ นาม วิซาเรอา ดูแย ปะรัม ปุหล่าอี || มูล โฉด ดาลี ลเก เกอา ปาแวห์ ชาอี ||๑|| เบ็น นาแว เก็ว
ชูทีแอ เย ยาแณ โกอี || คุรมุข โฮย ตา ชูทีแอ มันมุค ปัต โคอี ||๑|| รเฮา || ยินีห์ เอโก เซเวอา ปูรี มัต ป่ าอี || อาด
ยุกาด นิรันยฺนา ยัน ฮัร ซัรณาอี ||๒|| ซาฮิบ เมรา เอก แฮ อวัรฺ นฮี ป่ าอี || กิรปา เต ซุค ปายอา ซาเจ ปั รทาอี ||๓|| คุร
เบ็น กิแน นา ปายโอ เกตี กะแฮ กะฮาเอ || อาป ดิคาแว วาทรี สัจจี ปะกัต ดริ ราเอ ||๔|| มันมุค เย ซัมหย่าอีแอ ปี๋
อุฉรั่ ยาเอ || เบ็น ฮัร นาม นา ชูทซี มัร นรัก สมาเอ ||๕|| ยนัม มแร ปัรหม่าอีแอ ฮัร นาม นา เลแว || ตา กี กีมตั นา
ปแว เบ็น คุร กี เซแว ||๖||
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เย่ฮี เซว กราอีแอ กัรณี ปี๋ ซาอี || อาป กเร กิส อาคีแอ เวแค วเดอาอี ||๗|| คุร กี เซวา โซ กเร ยิส อาป กราเอ ||
นานัก ศิร เด ชูทีแอ ดัรก้าห์ ปัต ปาเอ ||๘||๑๘|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || รู โร ธากุร ม่าห์โร รู รี คุรบาณี || วัดแด ปาก
สัตคุร มิแล ปาอีแอ ปัด นิรบาณี ||๑|| แม โอลฺ ห์กีอา โอลฺ ห์กี ฮัม โชรู ทาเร || เย็ว ตูน ํ ราแค่ห์ เต็ว รฮ่า มุค นาม
ฮมาเร ||๑|| รเฮา || ดัรซัน กี เปอาซา กะหนี่ ป่ าแณ มัน ป่ าอีแอ || เมเร ธากุร หาท วเดอาอีอา ป่ าแณ ปั ต ปาอีแอ ||๒||
ซาโจ ดูรฺ นา ยาณี แอ อันตัร แฮ โซอี || แยห์ เดคา แต้ห์ เราว์ รเฮ่ เก็น กีมตั โฮอี ||๓|| อาป กเร อาเป ฮเร เวแค
วเดอาอี || คุรมุข โฮย นิฮาลีแอ เอ็ว กีมตั ปาอี ||๔|| ยีวเดอา ล่าฮา มิแล คุร การ กมาแว || ปูรัน โฮแว ลิเคอา ตา
สัตคุร ปาแว ||๕|| มันมุค โตทา เน็ต แฮ ปั่ รแมห์ ปั รหม่าแอ || มันมุค อั้นถฺ นา เจใต เก็ว ดัรซัน ปาเอ ||๖|| ตา ญัก
อายอา ยาณี แอ ซาแจ เล็ว ลาเอ || คุร เป่ เท ปารัส เป๋ ย โยตี โยต มิลาเอ ||๗|| แอ้ห์เน็ส รแฮ่ นิ ราลโม การ ตุ๋ร กี กัรณี
|| นานัก นาม ซันโตคีอา ราเต ฮัร จัรณี ||๘||๑๙|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || เกตา อาคัณ อาคีแอ ตา เก อันตฺ นา ยาณา || แม
นิถะเรอา ตัร๋ เอก ตูนํ แม ตาณ สตาณา ||๑|| นานัก กี อัรดาส แฮ สัจ นาม สุ เฮลา || อาป เกยอา โซ่ฉี่ ปอี คุร สับดี
เมลา ||๑|| รเฮา || ห่อแม กรับ กวาอีแอ ปาอีแอ วีจาร || ซาฮิบ เซ็ว มัน มาเนอา เด สาจ อถารฺ ||๒|| แอ้ห์เน็ส นาม
ซันโตคีอา เซวา สัจ ซาอี || ตา โก บิฆนั นา ลากัย จาแล หุกมั รยาอี ||๓|| หุ กมั รยาอี โย จัลแล โซ ปแว คยาแน ||
โคเท ธะวัร นา ปายนี รเล ยูธาแน ||๔|| เน็ต เน็ต คะรา สมาลีแอ สัจ ซอดา ปาอีแอ || โคเท นะดัร นา อาวนี เล อคัน
ยลาอีแอ ||๕|| ยินี อาตัม จีเนอา ปัรมาตัม โซอี || เอโก อัมฤต บิรัค แฮ พัล อัมฤต โฮอี ||๖|| อัมฤต พัล ยินี จาเคอา
สัจ รเฮ่ อะข่าอี || ตินนา ปะรัม นา เปด แฮ ฮัร รสัน ระส่ าอี ||๗|| หุกมั ซันโญกี อายอา จัล สดา รยาอี ||
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ออกเณอาเร โก คุณ นานแก สัจ มิแล วดาอี ||๘||๒o|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || มัน ราโต ฮัร นาย สัจ วคาเณอา || โลกา ดา
เกอา ยาย ยา ตุตถฺ ป่ าเณอา ||๑||
โย ลัก ญีโอ ปราณ สัจ ติอ๋าอีแอ || ล่าฮา ฮัร คุณ กาย มิแล ซุค ปาอีแอ ||๑|| รเฮา || สัจจี เตรี การ เด้ห์ ดัยอาล ตูนํ ||
ฮอ ยีวา ตุตถฺ ซาล่าห์ แม เทก อถารฺ ตูนํ ||๒|| ดัร เซวัก ดัรวาน ดะรัด ตูนํ ยาณฮี || ปะกัต เตรี แฮราน ดะรัด กวาวฮี
||๓|| ดัรก้าห์ นาม ฮดูร คุรมุข ยาณซี || เวลา สัจ ปั รวาณ สบัด ปะชาณซี ||๔|| สัต ซันโตค กัร เป๋ า โตซา ฮัร นาม
เซอ์ || มโน่ห์ โฉด วิการ สัจจา สัจ เดย์ ||๕|| สัจเจ สัจจา เน่ห์ สัจแจ ลายอา || อาเป กเร นิเอา โย เต็ส ป่ ายอา ||๖||
สัจเจ สัจจี ดาต เด้ห์ ดัยอาล แฮ || เต็ส เซวี เด็น ราต นาม อโมลฺ แฮ ||๗|| ตูนํ อุตมั ฮอ นีจ เซวัก ก้านํดีอา || นานัก
นะดัร กเร่ โฮ มิแล สัจ ว่านํฎีอา ||๘||๒๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || อาวัณ ยาณา เก็ว รแฮ่ เก็ว เมลา โฮอี || ยนัม มรัณ กา
ดุค กะโณ เน็ต แซ่ห์ซา โดอี ||๑|| เบ็น นาแว เกอา ยีวนา เพ็ท ตริ ก จตุราอี || สัตคุร ซ่าถ นา เซเวอา ฮัร ปะกัต นา
ป่ าอี ||๑|| รเฮา || อาวัณ ยาวัณ ตอ รแฮ่ ปาอีแอ คุร ปูรา || ราม นาม ตัน๋ ราส เดย์ บินแซ ปะหรํา กูรา ||๒|| ซันตฺ ยนา
โก เม็ล รแฮ่ ตัน๋ ตัน๋ ยัส กาเอ || อาด ปุรัค อัปรําปรา คุรมุข ฮัร ปาเอ ||๓|| นทูแอ ซานํก บณายอา บายี ซันซารา ||
คิน ปัล บายี เดคีแอ อุฉะรัต นฮี บารา ||๔|| ห่อแม จอปั ร เคลฺ ณา จู่เธ อหังการา || ซัภ ญัก ห่าแร โซ ยิแณ คุร สบัด
วีจารา ||๕|| เย็ว อันถฺแล หัท โท่ห์ณี ฮัร นาม ฮมาแร || ราม นาม ฮัร เทก แฮ เน็ส ดอต สวาแร ||๖|| เย็ว ตูนํ ราแค่ห์
เต็ว รฮ่า ฮัร นาม อถ่ารา || อันตฺ สคาอี ปายอา ยัน มุกตั ดุอารา ||๗|| ยนัม มรัณ ดุค เมเทอา ยัป นาม มุราเร || นานัก
นาม นา วีสแร ปูรา คุร ตาเร ||๘||๒๒||
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อาซา แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซาสตึ เบด ซิมรัต ซัร เตรา สุ รสะรี จรัณ สมาณี || ซาคา ตีน มูล มัต ราแว ตูน ํ ตานํ สรับ วิดาณี ||๑|| ตา เก จรัณ
ยแป ยัน นานัก โบเล อัมฤต บาณี ||๑|| รเฮา || เตตีส กโรรี ดาส ตุหม่าเร เร็ถ เซ็ถ ปราณ อถ่ารี ||
ตา เก รู ป นา ยาฮี ลัคเณ เกอา กัร อาค วีจารี ||๒|| ตีน คุณา เตเร ยุก ฮี อันตัร จาเร เตรี อา คาณี || กะรัม โฮแว ตา
ปะรัม ปัด ปาอีแอ กะเท อกัท กะห่าณี ||๓|| ตูนํ กัรตา กีอา ซัภ เตรา เกอา โก กเร ปราณี || ยา โก นะดัร กแร่ ห์ ตูน ํ
อัปณี ซาอี สัจ สมาณี ||๔|| นาม เตรา ซัภ โกอี เลต แฮ เยตี อาวัณ ยาณี || ยา ตุตถฺ ป่ าแว ตา คุรมุข บูแฉ่ โฮรฺ มันมุค
พิแร อิอาณี ||๕|| จาเร เวด บรัมห์เม โก ดีเอ ปัร ปั ร กเร วีจารี || ตา กา หุกมั นา บูแฉ่ บัปรา นรัก สุ รัก อวตารี ||๖||
ยุกแกห์ ยุกแกห์ เก ราเย กีเอ กาแว่ห์ กัร อวตารี || เต็น ปี๋ อันตฺ นา ปายอา ตา กา เกอา กัร อาค วีจารี ||๗|| ตูนํ สัจจา
เตรา กีอา ซัภ ซาจา เด้ห์ ตา สาจ วคาณี || ยา โก สัจ บุฉ่าแวห์ อัปณา แซ่ห์เย นาม สมาณี ||๘||๑||๒๓|| อาซา
แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร ฮัมรา ปะรัม กวายอา || ฮัร นาม นิรันยัน มัน วซายอา || สบัด จีน สดา ซุค ปายอา ||๑|| ซุณ
มัน เมเร ตัต กิอาน || เดวัณ วาลา ซัภ เบ็ถ ยาแณ คุรมุข ปาอีแอ นาม นิถาน ||๑|| รเฮา || สัตคุร เป่ เท กี วเดอาอี || เย็น
มัมตา อคัน ตริ สนา บุฉ่าอี || แซ่ห์เย มาตา ฮัร คุณ กาอี ||๒|| เว็ณ คุร ปูเร โกย นา ยาณี || มายอา โม่ห์ ดูแย โลผ่าณี
|| คุรมุข นาม มิแล ฮัร บาณี ||๓|| คุร เซวา ตะปานํ ศิร ตัป ซาร || ฮัร ญีโอ มัน วัสแซ ซัภ ดูค วิซารัณฮาร || ดัร
ซาแจ ดีแซ สเจอาร ||๔|| คุร เซวา เต ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ โฮย || อาป ปะชาณ ฮัร ปาแว โซย || ซาจี บาณี แม่ฮลั ปราปั ต
โฮย ||๕|| คุร เซวา เต ซัภ กุล อุถ่าเร || นิรมัล นาม รัคแค อุร ต่าเร || ซาจี โซ่ ภา สาจ ดุอาเร ||๖|| เซ วัดป่ ากี เย คุร
442

เซวา ลาเอ || อันเด็น ปะกัต สัจ นาม ดริ ราเอ || นาเม อุถเร กุล สบาเอ ||๗|| นานัก สาจ กะแฮ วีจาร || ฮัร กา นาม
รัคโคห์ อุร ต๋ าร || ฮัร ปักตี ราเต โมค ดุอาร ||๘||๒||๒๔|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || อาซา อาส กเร ซัภ โกอี || หุกแม บูแฉ่
นิราซา โฮอี || อาซา เว็จ สุ เต กอี โลอี || โซ ยาแก ยากาแว โซอี ||๑|| สัตคุร นาม บุฉ่ายอา เว็ณ นาแว ปุค นา ยาอี ||
นาเม ตริ สนา อคัน บุแฉ่ นาม มิแล ติแซ รยาอี ||๑|| รเฮา || กัล กีรัต สบัด ปะชาน || เอ้ฮา ปะกัต จูแก อภิมาน ||
สัตคุร เซวีแอ โฮแว ปัรวาน || เย็น อาซา กีตี เต็ส โน ยาน ||๒|| เต็ส เกอา ดีแย เย สบัด สุ ณาเอ || กัร กิรปา นาม มัน
วซาเอ || เอ้ห์ ศิร ดีแย อาป กวาเอ || หุ กแม บูเฉ่ สดา ซุค ปาเอ ||๓|| อาป กเร แต อาป กราเอ || อาเป คุรมุข นาม
วซาเอ || อาป ปุหล่าแว อาป มารัก ปาเอ || สัจแจ สบัด สัจ สมาเอ ||๔|| สัจจา สบัด สัจจี แฮ บาณี || คุรมุข ยุก ยุก
อาค วคาณี || มันมุค โม่ห์ ปะรัม โป่ ลาณี || เบ็น นาแว ซัภ พิแร บอราณี ||๕|| ตีน ปะหวัน แม่ห์ เอกา มายอา || มูรัค
ปัร ปัร ดูยา เป๋ า ดริ รายอา || บโฮ่ กะรัม กมาแว ดุค สบายอา || สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา ||๖|| อัมฤต มีธา สบัด
วีจาร || อันเด็น โป่ เก ห่อแม มาร || แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ กิรปา ต๋ าร || นาม รัตเต สดา สัจ เปอาร ||๗|| ฮัร ยัป ปรี แอ คุร
สบัด วีจาร || ฮัร ยัป ปรี แอ ห่อแม มาร || ฮัร ยัปปี แอ เป๋ ย สัจ เปอาร || นานัก นาม คุรมัต อุร ต๋ าร ||๘||๓||๒๕||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก อาซา แม่ห์ลา ๓ อัสทฺ ปดีอา กัร๋ ๘ กาพี || คุร เต ซานํตฺ อูปแย เย็น ตริ สนา อคัน
บุฉ่าอี || คุร เต นาม ปาอีแอ วัดดี วเดอาอี ||๑|| เอโก นาม เจต เมเร ป่ าอี || ยกัต ยลันดา เดค แก ปัจยฺ เปย ซัรณาอี
||๑|| รเฮา || คุร เต กิอาน อูปแย มฮ่า ตัต บีจารา || คุร เต กัร๋ ดัร ปายอา ปั กตี ปะเร ปั นด่ารา ||๒|| คุรมุข นาม
ติอ๋าอีแอ บูแฉ่ วีจารา || คุรมุข ปะกัต สล่าห์ แฮ อันตัร สบัด อปารา ||๓|| คุรมุข ซูค อูปแย ดุค กะเด นา โฮอี ||
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คุรมุข ห่อแม มารี แอ มัน นิรมัล โฮอี ||๔|| สัตคุร มิเลแอ อาป เกยอา ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ ปาอี || นิรมัล โยต ปะซัร รฮี โยตี
โยต มิลาอี ||๕|| ปูแร คุร ซัมหยายอา มัต อูตมั โฮอี || อันตัร ซีตลั ซานํตฺ โฮย นาเม ซุค โฮอี ||๖|| ปูรา สัตคุร ตานํ
มิแล ยานํ นะดัร กเรอี || เก็ลวิค ปาป ซัภ กะทีแอห์ เพ็ร ดุค บิฆนั นา โฮอี ||๗||
อาปแณ หัท วเดอาอีอา เด นาเม ลาเอ || นานัก นาม นิถาน มัน วัสเซอา วเดอาอี ปาเอ ||๘||๔||๒๖|| อาซา แม่ห์ลา
๓ || ซุณ มัน มัน วซาย ตูนํ อาเป อาย มิแล เมเร ป่ าอี || อันเด็น สัจจี ปะกัต กัร สัจแจ จิต ลาอี ||๑|| เอโก นาม
ติอ๋าย ตูนํ ซุค ปาแวห์ เมเร ป่ าอี || ห่อแม ดูยา ดูรฺ กัร วัดดี วเดอาอี ||๑|| รเฮา || เอ็ส ปักตี โน ซุรฺ นัร มุน ยัน โลจฺเด
เว็ณ สัตคุร ปาอี นา ยาย || ปันดิต ปัรเด โยติกี เต็น บูจฉฺ นา ปาย ||๒|| อาแป แท ซัภ รเคโอน กิช แก้ฮณั นา ยาอี ||
อาเป เดย์ โซ ปาอีแอ คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เต็ส เด ซัภนา กา โซอี || มันดา กิส โน อาคีแอ เย ดูยา โฮอี
||๔|| อิโก หุกมั วัรตะดา เอกา ศิร การา || อาป ปะหว่าลี ดิตีอนั อันตัร โลภ วิการา ||๕|| เอ็ก อาเป คุรมุข กีติอนั
บูฉนั่ วีจารา || ปะกัต ปี๋ โอนา โน บัคซีอนั อันตัร ปั นด่ารา ||๖|| กิอานีอา โน ซัภ สัจ แฮ สัจ โซ่ฉี่ โฮอี || โอย
ปุหล่าเอ กิแซ เด นา ปุลนีห์ สัจ ยาณัน โซอี ||๗|| กัร๋ แม่ห์ ปั นจฺ วัรตะเด ปั นเจ วีจารี || นานัก เบ็น สัตคุร วัส นา
อาวนีห์ นาม ห่อแม มารี ||๘||๕||๒๗|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || กะแร อันดัร ซัภ วัท แฮ บ้าฮัร กิช น่าฮี || คุร ปั รซาดี
ปาอีแอ อันตัร กะปัท คุลาฮี ||๑|| สัตคุร เต ฮัร ปาอีแอ ป่ าอี || อันตัร นาม นิถาน แฮ ปูแร สัตคุร ดีอา ดิคาอี ||๑|| รเฮา
|| ฮัร กา ก้าฮัก โฮแว โซ เลย ปาเอ รตัน วีจารา || อันดัร โคแล ดิบ ดิสทฺ เดแค มุกตั ปั นด่ารา ||๒|| อันดัร แม่ฮลั
อเนก แฮ ญีโอ กเร วเซรา || มัน จินเดอา พัล ปายซี เพ็ร โฮย นา เพรา ||๓|| ปารฺ คีอา วัท สะมาล ลอี คุร โซ่ฉี่ โฮอี ||
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นาม ปะดารัท อมุลฺ ซา คุรมุข ปาแว โกอี ||๔|| บ้าฮัร ป่ าเล โซ เกอา ลแฮ่ วัท กะแร อันดัร ป่ าอี || ปั่ รเม ปู่ ลา ซัภ ญัก
พิแร มันมุค ปัต กวาอี ||๕|| กัร๋ ดัร โชเด อาปณา ปั ร กัร๋ จู่ธา ยาอี || โจแร วานํกู ปั กรี แอ เบ็น นาแว โจทา คาอี ||๖||
ยินีห์ กัร๋ ยาตา อาปณา เซ ซุคีเอ ป่ าอี || อันตัร บรัมห์ ปะชาเณอา คุร กี วเดอาอี ||๗|| อาเป ดาน กเร กิส อาคีแอ
อาเป เดย์ บุฉ่าอี || นานัก นาม ติอ๋าย ตูนํ ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาอี ||๘||๖||๒๘||
อาซา แม่ห์ลา ๓ || อาแป อาป ปะชาเณอา ซาด มีธา ป่ าอี || ฮัร รัส จาคิแอ มุกตั เป๋ ย ยินาห์ ซาโจ ป่ าอี ||๑|| ฮัร ญีโอ
นิรมัล นิรมะลา นิรมัล มัน วาซา || คุรมะตี ซาล่าฮีแอ บิเคอา ม่าเฮ อุดาซา ||๑|| รเฮา || เบ็น สับแด อาป นา ยาปัย ซัภ
อันถี่ ป่ าอี || คุรมะตี กัท จานณา นาม อันตฺ สคาอี ||๒|| นาเม ฮี นาม วัรตะเด นาเม วัรตารา || อันตัร นาม มุค นาม
แฮ นาเม สบัด วีจารา ||๓|| นาม สุ ณีแอ นาม มันนีแอ นาเม วเดอาอี || นาม สล่าเฮ สดา สดา นาเม แม่ฮลั ปาอี ||๔||
นาเม ฮี กัท จานณา นาเม โซ่ภา ปาอี || นาเม ฮี ซุค อูปแย นาเม ซัรณาอี ||๕|| เบ็น นาแว โกย นา มันนีแอ มันมุค ปัต
กวาอี || ยัม ปุร บาเถ่ มารี แอ้ห์ บิรทา ยนัม กวาอี ||๖|| นาแม กี ซัภ เซวา กแร คุรมุข นาม บุฉ่าอี || นาโม่ห์ ฮี นาม
มันนีแอ นาเม วเดอาอี ||๗|| ยิส โน เดแว เต็ส มิแล คุรมะตี นาม บุฉ่าอี || นานัก ซัภ กิช นาแว แก วัส แฮ ปูแร ปาก
โก ปาอี ||๘||๗||๒๙|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || โดหากณี แม่ฮลั นา ปายนีห์ นา ยาณัน เป็ ร กา สุ เอา || พิกา โบแล่ห์ นา
นิแว่ห์ ดูยา เป๋ า สุ เอา ||๑|| เอ้ห์ มนูอา เก็ว กัร วัส อาแว || คุร ปัรซาดี ธากีแอ กิอาน มตี กัร๋ อาแว ||๑|| รเฮา ||
โซหากณี อาป สวารี โอน ลาย เปรม เปอาร || สัตคุร แก ป่ าแณ จัลดีอา นาเม แซ่ฮจั ยฺ ซี การ ||๒|| สดา ราแว่ห์ เป็ ร
อาปณา สัจจี เซจยฺ สุ ผาย || เป็ ร แก เปรม โม่ฮีอา เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาย ||๓|| กิอาน อปารฺ ซี การ แฮ โซ่ภาวันตี นารฺ ||
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ซา ซัภราอี ซุนดรี เป็ ร แก เหต เปอาร ||๔|| โซหากณี เว็จ รังค์ รเคโอน สัจแจ อลัค อปารฺ || สัตคุร เซวัน อาปณา
สัจแจ ป๋ าย เปอาร ||๕|| โซหากณี ซี การ บณายอา คุณ กา กัล ฮาร || เปรม ปิ ระมัล ตัน ลาวณา อันตัร รตัน วีจาร ||๖||
ปะกัต รัตเต เซ อูตฺมา ยัต ปัต สับเด โฮย || เบ็น นาแว ซัภ นีจ ยาต แฮ บิสทา กา กีรา โฮย ||๗|| ฮอ ฮอ กัรดี ซัภ
พิแร เบ็น สับแด ฮอ นา ยาย || นานัก นาม รัตเต เต็น ห่อแม กอี สัจแจ รเฮ่ สมาย ||๘||๘||๓o|| อาซา แม่ห์ลา ๓ ||
สัจเจ รัตเต เซ นิรมะเล สดา สัจจี โซย || แอแท กัร๋ กัร๋ ยาปเด อาแก ยุก ยุก ปั รกัท โฮย ||๑||
เอ มัน รู เรห์ รังกุเล ตูนํ สัจจา รังค์ *จราย || รู รี บาณี เย รแป นา เอ้ห์ รังค์ ลแฮ่ นา ยาย ||๑|| รเฮา || ฮัม นีจ แมเล อัต
อภิมานี ดูแย ป๋ าย วิการ || คุร ปารัส มิเลแอ กันจัน โฮเอ นิรมัล โยต อปารฺ ||๒|| เบ็น คุร โกย นา รังกีแอ คุร มิเลแอ
รังค์ จะเรา || คุร แก แป๋ ป๋ าย โย รัตเต ซิพตี สัจ สเมา ||๓|| แป๋ เบ็น ลาก นา ลกัย นา มัน นิรมัล โฮย || เบ็น แป๋
กะรัม กมาวเณ จู่เธ เธา นา โกย ||๔|| ยิส โน อาเป รังเก โซ รัปซี สัตซังคัต มิลาย || ปูเร คุร เต สัตซังคัต อูปแย
แซ่ห์เย สัจ สุ ผาย ||๕|| เบ็น ซังคตี ซัภ แอเซ รแฮ่ แยเซ ปั ส โด๋ ร || เย็นห์ กีเต ติแซ นา ยาณนีห์ เบ็น นาแว ซัภ โจร
||๖|| เอ็ก คุณ วิฮาแฉ่ ห์ ออกัณ วิกแณ่ ห์ คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุร เซวา เต เนา ปายอา วุธา อันดัร อาย ||๗|| ซัภนา
กา ดาตา เอก แฮ ศิร ตัน่ แถ่ ลาย || นานัก นาเม ลาย สวาเรอัน สับเด เลย มิลาย ||๘||๙||๓๑|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || ซัภ
นาแว โน โลจฺดี ยิส กริ ปา กเร โซ ปาเอ || เบ็น นาแว ซัภ ดุค แฮ ซุค เต็ส ยิส มัน วซาเอ ||๑|| ตูนํ เบอันตฺ ดัยอาล แฮ
เตรี ซัรณาอี || คุร ปูเร เต ปาอีแอ นาเม วเดอาอี ||๑|| รเฮา || อันตัร บ้าฮัร เอก แฮ บโฮ่ เบ็ถ สริ สทฺ อุปาอี || หุกเม
การ กรายดา ดูยา กิส กะฮีแอ ป่ าอี ||๒|| บุฉะณา อบุจฉฺ ณา ตุตถฺ กีอา เอ้ห์ เตรี ศิร การ || อิกน่าห์ บัคแซ่ห์ เมล แล่ห์
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เอ็ก ดัรก้าห์ มาร กั้ดเด กูริอาร ||๓|| เอ็ก ตุ๋ร ปวิต ปาวัน แฮ ตุตถฺ นาเม ลาเอ || คุร เซวา เต ซุค อูปแย สัจแจ สบัด
บุฉ่าเอ ||๔|| เอ็ก กุจลั กุจีล วิคลี ปะเต นาโวห์ อาป คุอาเอ || นา โอน เซ็ถ นา บุตถฺ แฮ นา ซันยฺมี พิแร่ ห์ อุตวะตาเอ
||๕|| นะดัร กเร ยิส อาปณี เต็ส โน ป่ าวนี ลาเอ || สัต ซันโตค เอ้ห์ ซันยฺมี มัน นิรมัล สบัด สุ ณาเอ ||๖|| เลคา ปัร
นา ปฮูจีแอ กัท แก้ห์แณ อันตฺ นา ปาย || คุร เต กีมตั ปาอีแอ สัจ สบัด โซ่ฉี่ ปาย ||๗|| เอ้ห์ มัน เด้ฮี โซ่ถ ตูน ํ คุร สบัด
วีจาร || นานัก เอ็ส เด้ฮี เว็จ นาม นิถาน แฮ ปาอีแอ คุร แก เหต อปารฺ ||๘||๑o||๓๒|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || สัจ รตีอา
โซหากณี ยินา คุร แก สบัด ซีการ ||
กัร๋ ฮี โซ เป็ ร ปายอา สัจแจ สบัด วีจาร ||๑|| เอากัณ คุณี บัคซายอา ฮัร เซ็ว เล็ว ลาอี || ฮัร วัร ปายอา กามณี คุร เมล
มิลาอี ||๑|| รเฮา || เอ็ก เป็ ร ฮดูร นา ยาณนีห์ ดูแย ปะรัม ปุหลาย || เก็ว ปาเอ็นห์ โดหากณี ดุคี แรณ วิฮาย ||๒|| ยิน
แก มัน สัจ วัสเซอา สัจจี การ กมาย || อันเด็น เซแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ เซ็ว สัจเจ ม่าเฮ สมาย ||๓|| โดหากณี ปะรัม ปุหล่าอีอา
กูร โบลฺ บิค ค่าเฮ || เป็ ร นา ยาณัน อาปณา ซุนญี เซจยฺ ดุค ป้ าเฮ ||๔|| สัจจา ซาฮิบ เอก แฮ มัต มัน ปะรัม ปุหล่าเฮ ||
คุร ปูช เซวา กแร่ ห์ สัจ นิรมัล มัน วซ่าห์ ||๕|| โซหากณี สดา เป็ ร ปายอา ห่อแม อาป กวาย || เป็ ร เซตี อันเด็น แก้ห์
รฮี สัจจี เซจยฺ ซุค ปาย ||๖|| เมรี เมรี กัร เกย ปัลแล กิช นา ปาย || แม่ฮลั น่าฮี โดหากณี อันตฺ กอี ปั ชตาย ||๗|| โซ
เป็ ร เมรา เอก แฮ เอกัส เซ็ว เล็ว ลาย || นานัก เย ซุค โลแร่ ห์ กามณี ฮัร กา นาม มัน วซาย ||๘||๑๑||๓๓|| อาซา
แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต ยินาห์ จะคายโอน รัส อายอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || สัจจา เวปัรว่าห์ แฮ เต็ส โน เต็ล นา ตะมาย ||๑||
อัมฤต สัจจา วัรสะดา คุรมุขคา มุค ปาย || มัน สดา ฮรี อาวลา แซ่ห์เย ฮัร คุณ กาย ||๑|| รเฮา || มันมุค สดา โดหากณี
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ดัร คะรี อา บิลลาเฮ || ยินาห์ เป็ ร กา สุ อาด นา อายโอ โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กมาเฮ ||๒|| คุรมุข บีเย สัจ ยแม สัจ นาม
วาปาร || โย เอ็ต ลาแฮ ลายอัน ปักตี เดย์ ปันด๋ าร ||๓|| คุรมุข สดา โซหากณี แป๋ ปะกัต ซี การ || อันเด็น ราแว่ห์ เป็ ร
อาปณา สัจ รัคแคห์ อุร ต๋ าร ||๔|| ยินาห์ เป็ ร ราเวอา อาปณา ตินาห์ วิโทห์ บัล เยา || สดา เป็ ร แก ซังค์ รแฮ่ วิโจห์
อาป กวาย | ๕|| ตัน มัน ซี ตลั มุค อุยะเล เป็ ร แก ป๋ าย เปอาร || เซจยฺ สุ คาลี เป็ ร รแว ห่อแม ตริ สนา มาร ||๖|| กัร
กิรปา กัร๋ อายอา คุร แก เหต อปารฺ || วัร ปายอา โซหากณี เกวัล เอก มุราร ||๗|| ซัภเภ กุแนห์ บัคซาย เลยโอน เมเล
เมลัณฮาร || นานัก อาคัณ อาคีแอ เย ซุณ ตะเร เปอาร ||๘||๑๒||๓๔|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เต คุณ อูปแย ยา
ปรัภ เมแล โซย ||
แซ่ห์เย นาม ติอ๋าอีแอ กิอาน ปัรกัท โฮย ||๑|| แม มัน มัต ยาแณห์ ฮัร ดูรฺ แฮ สดา เวค ฮดูร || สัด ซุณดา สัด เวคดา
สบัด รเฮอา ปั่รปูร ||๑|| รเฮา || คุรมุข อาป ปะชาเณอา ตินีห์ เอ็ก มัน ติอ๋ายอา || สดา รแว่ห์ เป็ ร อาปณา สัจแจ นาม
ซุค ปายอา ||๒|| เอ มัน เตรา โก นฮี กัร เวค สบัด วีจาร || ฮัร ซัรณาอี ปั จยฺ ปอ ปาเอ้ห์ โมค ดุอาร ||๓|| สบัด สุ ณีแอ
สบัด บุฉี่แอ สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย || สับเด ห่อแม มารี แอ สัจแจ แม่ฮลั ซุค ปาย ||๔|| เอ็ส ยุก แม่ห์ โซ่ภา นาม กี เบ็น
นาแว โซ่ภ นา โฮย || เอ้ห์ มายอา กี โซ่ภา จาร ดิห่าเร ยาดี บิลมั นา โฮย ||๕|| ยินี นาม วิซาเรอา เซ โมย มัร ย่าเฮ ||
ฮัร รัส ซาด นา อายโอ บิสทา ม่าเฮ สะมาเฮ ||๖|| เอ็ก อาเป บคัส มิลายอัน อันเด็น นาเม ลาย || สัจ กมาแว่ห์ สัจ
รแฮ่ สัจเจ สัจ สะมาเฮ ||๗|| เบ็น สับแด สุ ณีแอ นา เดคีแอ ญัก โบลา อันนาห์ ปัรหมาย || เบ็น นาแว ดุค ปายซี นาม
มิแล ติแซ รยาย ||๘|| ยิน บาณี เซ็ว จิต ลายอา เซ ยัน นิรมัล ปัรวาณ || นานัก นาม ตินาห์ กะเด นา วีสแร เซ ดัร
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สัจเจ ยาณ ||๙||๑๓||๓๕|| อาซา แม่ห์ลา ๓ || สับดอ ฮี ปะกัต ยาปเด ยินห์ กี บาณี สัจจี โฮย || วิโจห์ อาป เกยอา เนา
มันเนอา สัจ มิลาวา โฮย ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยัน กี ปั ต โฮย || สพัล ตินาห์ กา ยนัม แฮ เต็นห์ มาแน ซัภ โกย ||๑|| รเฮา ||
ห่อแม เมรา ยาต แฮ อัต กโรถ อภิมาน || สบัด มแร ตา ยาต ยาย โยตี โยต มิแล ปักหวาน ||๒|| ปูรา สัตคุร เป่ เทอา
สพัล ยนัม ฮมารา || นาม นแว เน็ถ ปายอา ปะเร อคุท ปั นด่ารา ||๓|| อาแว่ห์ เอ็ส ราซี เก วาปารี เอ ยินาห์ นาม
เปอารา || คุรมุข โฮแว โซ ตัน๋ ปาเอ ตินาห์ อันตัร สบัด วีจารา ||๔|| ปั กตี ซาร นา ยาณนีห์ มันมุค อหังการี || ตุโรห์
อาป คุอายอัน ยูแอ บายี ห่ารี ||๕|| เบ็น เปอาแร ปะกัต นา โฮวัย นา ซุค โฮย สะรี ร || เปรม ปะดารัท ปาอีแอ คุร
ปักตี มัน ตี่รฺ ||๖|| ยิส โน ปะกัต กราเอ โซ กเร คุร สบัด วีจาร || ฮิรแด เอโก นาม วัสแซ ห่อแม ดุบิถา มาร ||๗||
ปักตา กี ยัต ปัต เอโก นาม แฮ อาเป เลย สวาร || สดา ซัรณาอี เต็ส กี เย็ว ป่ าแว เต็ว การัจ ซาร ||๘||
ปะกัต นิราลี อล่าห์ ดี ยาแป คุร วีจาร || นานัก นาม ฮิรแด วัสแซ แป๋ ปั กตี นาม สวาร ||๙||๑๔||๓๖|| อาซา แม่ห์ลา
๓ || อัน รัส แม่ห์ โป่ ลายอา เบ็น นาแม ดุค ปาย || สัตคุร ปุรัค นา เป่ เทโอ เย สัจจี บูจฉฺ บุฉ่าย ||๑|| เอ มัน เมเร
บาวเล ฮัร รัส จัค ซาด ปาย || อัน รัส ลากา ตูนํ พิแร่ ห์ บิรทา ยนัม กวาย ||๑|| รเฮา || เอ็ส ยุก แม่ห์ คุรมุข นิรมะเล สัจ
นาม รแฮ่ เล็ว ลาย || เว็ณ กัรมา กิช ปาอีแอ นฮี เกอา กัร กะเฮอา ยาย ||๒|| อาป ปะชาแณ่ห์ สบัด มแร่ ห์ มโน่ห์ ตัจยฺ
วิการ || คุร ซัรณาอี ปัจยฺ เปย บัคเซ บัคซัณฮาร ||๓|| เบ็น นาแว ซุค นา ปาอีแอ นา ดุค วิโจห์ ยาย || เอ้ห์ ญัก มายอา
โม่ห์ เวอาเปอา ดูแย ปะรัม ปุหลาย ||๔|| โดหากณี เป็ ร กี ซาร นา ยาณฮี เกอา กัร กแร่ ห์ ซีการ || อันเด็น สดา
ยัลดีอา พิแร่ ห์ เซแย รแว นา ปะตาร ||๕|| โซหากณี แม่ฮลั ปายอา วิโจห์ อาป กวาย || คุร สับดี ซี การี อา อัปเณ แซ่ห์
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ลอีอา มิลาย ||๖|| มัรณา มโน่ห์ วิซาเรอา มายอา โม่ห์ กุบาร || มันมุค มัร มัร ยําแมห์ ปี๋ มแร่ ห์ ยัม ดัร โฮเอ คุอาร
||๗|| อาป มิลายอัน เซ มิเล คุร สบัด วีจาร || นานัก นาม สมาเณ มุค อุยะเล เต็ต สัจแจ ดัรบาร ||๘||๒๒||๑๕||๓๗||
อาซา แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปันจฺ มนาเอ ปันจฺ รุ ซาเอ ปันจฺ วซาเอ ปันจฺ กวาเอ ||๑|| เอ็นห์ เบ็ถ นะกัร วุธา เมเร ป่ าอี || ดุรัต เกยอา คุร กิอาน
ดริ ราอี ||๑|| รเฮา || สาจ ตะรัม กี กัร ดีนี วาร || พัรเฮ โม่ห์กมั คุร กิอาน บีจาร ||๒|| นาม เคตี บีโย่ห์ ป่ าอี มีต ||
ซอดา กแร่ ห์ คุร เซโว่ห์ นีต ||๓|| ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุค เก ซัภ หาท || ซ่าห์ วาปารี เอแก ทาท ||๔|| เยยีอา ดัน โก เลย
นา ยะกาต || สัตคุร กัร ดีนี ตุ๋ร กี ฉาป ||๕|| วคัร นาม ลัด เคป จลาโวห์ || แล ล่าฮา คุรมุข กัร๋ อาโว่ห์ ||๖|| สัตคุร
ซ่าห์ ซิกข์ วัณยาเร || ปูนยี นาม เลคา สาจ ซัมฮ่าเร ||๗|| โซ วัสแซ เอ็ต กัร๋ ยิส คุร ปูรา เซว || อับจัล นักรี นานัก เดว
||๘||๑||
อาซาวรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เมเร มัน ฮัร เซ็ว ลากี ปรี ต || ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร ยปั ต นิ รมัล
ซาจี รี ต ||๑|| รเฮา || ดัรซัน กี เปอาส กะหนี่ จิตวัต อเน็ก ประการ || กแร่ ห์ อันกโร่ ห์ ปารบรัมห์ ฮัร กิรปา ต๋ าร มุราร
||๑|| มัน ปัรเดซี อายอา มิเลโอ ซ่าถ แก ซังค์ || ยิส วคัร โก จ้าห์ตา โซ ปายโอ นาแม่ห์ รังค์ ||๒|| เยเต มายอา รังค์
รัส บินสั ย่าเฮ คิน ม่าเฮ || ปะกัต รัตเต เตเร นาม เซ็ว ซุค ปุ่ นแจห์ ซัภ ธาย ||๓|| ซัภ ญัก จัลโต เปคีแอ เน่ห์จลั ฮัร โก
เนา || กัร มิตราอี ซ่าถ เซ็ว เน่ห์จลั ปาแวห์ เธา ||๔|| มีต ซายัน สุ ต บันถฺ ปา โกอู โหต นา ซาท || เอก นิวา่ ฮู ราม
นาม ดีนา กา ปรัภ นาท ||๕|| จรัน กมัล โบฮิท เป๋ ย ลัก ซากัร ตเรโอ เต้ห์ || เป่ เทโอ ปูรา สัตคุรู ซาจา ปรัภ เซ็ว เน่ห์
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||๖|| ซ่าถ เตเร กี ยาจฺนา วิซรั นา ซาส กิราส || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปะลา เตแร ป่ าแณ การัจ ราส ||๗|| ซุค ซากัร
ปรี ตมั มิเล อุปเย มฮ่า อนันดฺ || กโฮ่ นานัก ซัภ ดุค มิเท ปรัภ เป่ เท ปั รมานันดฺ ||๘||๑||๒||
อาซา แม่ห์ลา ๕ บิรฮะเร กัร๋ ๔ ชันตา กี ยัต
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปารบรัมห์ ปรัภ ซิมรี แอ เปอาเร ดัรซัน โก บัล เยา ||๑|| ยิส ซิ มรัต ดุค บีสแร่ ห์ เปอาเร โซ เก็ว ตัจยฺณา ยาย ||๒||
เอ้ห์ ตัน เวจี ซันตฺ แป้ ห์ เปอาเร ปรี ตมั เดย์ มิลาย ||๓|| ซุค ซีการ บิเคอา เก พีเก ตัจยฺ โชเด เมรี มาย ||๔|| กาม กโรถ
โลภ ตัจยฺ เกย เปอาเร สัตคุร จัรนี ปาย ||๕|| โย ยัน ราเต ราม เซ็ว เปอาเร อนัต นา กาฮู ยาย ||๖|| ฮัร รัส ยินีห์ จาเคอา
เปอาเร ตริ ปัต รเฮ่ อาขาย ||๗|| อันจัล กเฮอา ซ่าถ กา นานัก แป๋ ซากัร ปารฺ ปราย ||๘||๑||๓|| ยนัม มรัณ ดุค กะทีแอ
เปอาเร ยับ เป่ เท ฮัร ราย ||๑|| ซุนดัร ซุฆรั สุ ยาณ ปรัภ เมรา ยีวนั ดะรัส ดิคาย ||๒|| โย ญีอ์ ตุจฉฺ เต บีชุเร เปอาเร
ยนัม มแร่ ห์ บิค คาย ||๓|| ยิส ตูนํ เมแล่ห์ โซ มิแล เปอาเร เต็ส แก ลาโก ปาย ||๔|| โย ซุค ดัรซัน เปคเต เปอาเร มุค
เต แก้ฮณั นา ยาย ||๕|| ซาจี ปรี ต นา ตุททัย เปอาเร ยุก ยุก รฮี สมาย ||๖||
โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปะลา เปอาเร เตรี อมัร รยาย ||๗|| นานัก รังค์ รัตเต นารายแณ เปอาเร มาเต แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย
||๘||๒||๔|| ซัภ เบ็ถ ตุม ฮี ยานเต เปอาเร กิส แป้ ห์ กโฮ่ สุ นาย ||๑|| ตูนํ ดาตา ยีอา ซัภนา กา เตรา ดิตา แป้ ห์แรห์ คาย
||๒|| ซุค ดุค เตรี อาเกอา เปอาเร ดูยี น่าฮี ยาย ||๓|| โย ตูนํ กราแว่ห์ โซ กรี เปอาเร อวัรฺ กิช กะรัณ นา ยาย ||๔|| เด็น
แรณ ซัภ สุ ห่าวเณ เปอาเร เย็ต ยัปปี แอ ฮัร เนา ||๕|| ซาอี การ กมาวณี เปอาเร ตุ๋ร มัสตัก เลค ลิคาย ||๖|| เอโก อาป
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วัรตะดา เปอาเร กัท กัท รเฮอา สมาย ||๗|| ซันซาร กูป เต อุถรั แล เปอาเร นานัก ฮัร ซัรณาย
||๘||๓||๒๒||๑๕||๒||๔๒||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ปะที ลิคี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซะแซ โซย สริ สทฺ เย็น ซายี ซัภนา ซาฮิบ เอก เป่ ยอา || เซวัต รเฮ่ จิต ยินห์ กา ลากา อายอา เต็นห์ กา สพัล เป่ ยอา
||๑|| มัน กาเฮ ปู่ เล มูร มนา || ยับ เลคา เดแว่ห์ บีรา ตอ ปเรอา ||๑|| รเฮา || อีวรี อาด ปุรัค แฮ ดาตา อาเป สัจจา โซอี
|| เอนา อัครา แม่ห์ โย คุรมุข บูแฉ่ เต็ส ศิร เลค นา โฮอี ||๒|| อูแร อุปมา ตา กี กีแย ยา กา อันตฺ นา ปายอา || เซวา
กแร่ ห์ เซอี พัล ปาแวห์ ยินีห์ สัจ กมายอา ||๓|| งังแง งิอาน บูแฉ่ เย โกอี ปเรอา ปั นดิต โซอี || สรับ ยีอา แม่ห์ เอโก
ยาแณ ตา ห่อแม กะแฮ นา โกอี ||๔|| กะแก เกศ ปุนดัร ยับ ฮูเอ เว็ณ ซาบูแณ อุยะเลอา || ยัม ราเย เก เฮรู อาเอ
มายอา แก ซังกัล บันถฺ เลยอา ||๕|| คะแค คุนดฺ การ ซ่าห์ อาลัม กัร ครี ด เย็น ครัจ ดีอา || บันถัน่ ยา แก ซัภ ญัก
บาเถ่อา เอารี กา นฮี หุกมั ปัยอา ||๖|| กะแก โกย กาย เย็น โชดี กะลี โคบินดฺ กรับ เป่ ยอา || กัร๋ ป่ านเด เย็น อาวี
ซายี จารัณ ว่าแฮ ตอี กีอา ||๗|| กะแฆ ก๋ าล เซวัก เย ก่าแล สบัด คุรู แก ลาก รแฮ่ || บุรา ปะลา เย ซัม กัร ยาแณ เอ็น
เบ็ถ ซาฮิบ รมัต รแฮ่ ||๘|| จะแจ จาร เวด เย็น ซาเย จาเร คาณี จาร ยุกา || ยุก ยุก โยกี คาณี โป่ กี ปเรอา ปั นดิต อาป
ทีอา ||๙||
ฉะแช ชายอา วัรตี ซัภ อันตัร เตรา กีอา ปะรัม โฮอา || ปะรัม อุปาย ปุหล่าอีอนั อาเป เตรา กะรัม โฮอา เต็นห์ คุรู
มิเลอา ||๑o|| ยะแย ยาน มังกัต ยัน ยาแจ ลัค จอราซี ห์ ปี ค ปะเวอา || เอโก เลแว เอโก เดแว อวัรฺ นา ดูยา แม สุ เณอา
452

||๑๑|| จะแย จู๋ร มโร่ ห์ เกอา ปราณี โย กิช เดณา โซ เด รเฮอา || เด เด เวแค หุกมั จลาเอ เย็ว ยีอา กา ริ ยกั ปั ยอา ||๑๒||
ญันแญ นะดัร กเร ยา เดคา ดูยา โกอี น่าฮี || เอโก เราว์ รเฮอา ซัภ ทาอี เอก วัสเซอา มัน ม่าฮี ||๑๓|| ทะแท ทันจฺ
กแร่ ห์ เกอา ปราณี กะรี เก โม่ฮตั เก อุธ จัลณา || ยูแอ ยนัม นา ห่าโรห์ อัปณา ปาจยฺ ปโร่ ห์ ตุม ฮัร ซัรณา ||๑๔||
ธัทแธ ธาฎ วัรตี เต็น อันตัร ฮัร จัรณี ยินห์ กา จิต ลากา || จิต ลากา เซอี ยัน นิสตะเร ตอ ปัรซาดี ซุค ปายอา ||๑๕||
ดัดแด ดัมพฺ กแร่ ห์ เกอา ปราณี โย กิช โฮอา โซ ซัภ จัลณา || ติแซ สะเรโว่ห์ ตา ซุค ปาโวห์ สรับ นิรันตัร เราว์
รเฮอา ||๑๖|| ดัดแด ด่าเฮ อุซาแร อาเป เย็ว เต็ส ป่ าแว ติแว กเร || กัร กัร เวแค หุกมั จลาเอ เต็ส นิสตาเร ยา โก
นะดัร กเร ||๑๗|| ณาแณ รวัต รแฮ่ กัท อันตัร ฮัร คุณ กาแว โซอี || อาเป อาป มิลาเอ กัรตา ปุนรัป ยนัม นา โฮอี
||๑๘|| ตะแต ตารู เป่ าว์ยลั โฮอา ตา กา อันตฺ นา ปายอา || นา ตัร นา ตุลฮา ฮัม บูดสั ตารฺ เล่ห์ ตารัณ รายอา ||๑๙||
ทะแท ทาน ทานันตัร โซอี ยา กา กีอา ซัภ โฮอา || เกอา ปะรัม เกอา มายอา กะฮีแอ โย เต็ส ป่ าแว โซอี ปะลา ||๒o||
ดะแท โดส นา เดอู กิแซ โดส กรัมมา อาปเณอา || โย แม กีอา โซ แม ปายอา โดส นา ดีแย อวัร ยนา ||๒๑|| ตะแถ่
ต๋ าร กะลา เย็น โชดี ฮัร จียี เย็น รังค์ กีอา || เต็ส ดา ดีอา ซัภนี ลีอา กัรมี กัรมี หุกมั ปั ยอา ||๒๒|| นันแน น่าห์ โปคค์
เน็ต โป่ แก นา ดีธา นา ซัมห์เลอา || กะลี ฮอ โซห่ากัณ แป่ เณ กันตฺ นา กับฮูน ํ แม มิเลอา ||๒๓|| ปะแป ปาตซ่าห์
ปัรเมซัร เวคัณ โก ปัรปันจฺ กีอา || เดแค บูแฉ่ ซัภ กิช ยาแณ อันตัร บ้าฮัร เราว์ รเฮอา ||๒๔|| พับแพ พ่าฮี ซัภ ญัก
พาซา ยัม แก ซังกัล บันถฺ เลยอา || คุร ปัรซาดี เซ นัร อุบเร เย ฮัร ซัรณากัต ปั จยฺ ปั ยอา ||๒๕|| บับแบ บายี เคลัณ
ลากา จอปัร กีเต จาร ยุกา ||
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ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซารี กีเต ปาซา ด่าลัณ อาป ลกา ||๒๖|| ปับแบ ป่ าแลห์ เซ พัล ปาแวห์ คุร ปัรซาดี ยินห์ โก ป๋ อ ปัยอา ||
มันมุค พิแร่ ห์ นา เจแตห์ มูเร ลัค จอราซี ห์ เพร ปั ยอา ||๒๗|| มัมแม โม่ห์ มรัณ มะถู่ซูดนั มรัณ เป่ ยอา ตับ เจตเวอา ||
กายอา ปี่ ตัร เอาโร ปเรอา มัมมา อักคัร วีสเรอา ||๒๘|| ญะแญ ยนัม นา โฮวี กัด ฮี เย กัร สัจ ปะชาแณ || คุรมุข
อาแค คุรมุข บูแฉ่ คุรมุข เอโก ยาแณ ||๒๙|| ราแร เราว์ รเฮอา ซัภ อันตัร เยเต กีเอ ยันตา || ยันตฺ อุปาย ตัน่ แถ่ ซัภ
ลาเอ กะรัม โฮอา เต็น นาม เลยอา ||๓o|| ลัลแล ลาย ตัน่ แถ่ เย็น โชดี มีธา มายอา โม่ห์ กีอา || คาณา ปี ณา ซัม กัร
แซ่ห์ณา ป่ าแณ ตาแก หุกมั ปัยอา ||๓๑|| วะแว วาสุ เด็ว ปัรเมซัร เวคัณ โก เย็น เวส กีอา || เวแค จาแค ซัภ กิช ยาแณ
อันตัร บ้าฮัร เราว์ รเฮอา ||๓๒|| ราแร ราร กแร่ ห์ เกอา ปราณี ติแซห์ ติอ่าโวห์ เย อมัร โฮอา || ติแซห์ ติอ่าโวห์ สัจ
สมาโวห์ โอส วิโทห์ กุรบาณ กีอา ||๓๓|| ฮ่าแฮ โฮรฺ นา โกอี ดาตา ญีอ์ อุปาย เย็น ริ ยกั ดีอา || ฮัร นาม ติอ่าโวห์ ฮัร
นาม สมาโวห์ อันเด็น ล่าฮา ฮัร นาม ลีอา ||๓๔|| อายแร อาป กเร เย็น โชดี โย กิช กัรณา โซ กัร รเฮอา || กเร กราเอ
ซัภ กิช ยาแณ นานัก ซาเอ็ร เอ็ว กะเฮอา ||๓๕||๑||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๓ ปะที เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อัยโอ อังแง ซัภ ญัก อายอา กาแค กัง๋ แง กาล เป่ ยอา || รี รี ลัลลี ปาป กมาเณ ปั ร เอากัณ คุณ วีสเรอา ||๑|| มัน แอซา
เลคา ตูนํ กี ปเรอา || เลคา เดณา เตแร ศิร รเฮอา ||๑|| รเฮา || ซิ ถงั่ งายแอ ซิมแร่ ห์ น่าฮี นันแน นา ตุตถฺ นาม เลยอา ||
ฉะแช ชีแยห์ แอ้ห์เน็ส มูเร เก็ว ชูแทห์ ยัม ปากเรอา ||๒|| บับแบ บูแฉ่ ห์ น่าฮี มูเร ปะรัม ปุเล เตรา ยนัม เกยอา ||
อัณโห่ดา เนา ตะหร่ ายโอ ปาถ่า เอารา กา ป๋ ารฺ ตุตถฺ เลยอา ||๓|| ยะแย โยต *เฮ็ร ลอี เตรี มูเร อันตฺ เกยอา
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ปัชตาแว่ห์กา || เอก สบัด ตูนํ จีแนห์ น่าฮี เพ็ร เพ็ร ยูนี อาแว่ห์กา ||๔|| ตุตถฺ ศิร ลิเคอา โซ ปัร ปันดิต เอารา โน นา
ซิคาล บิเคอา ||
แป้ ห์ลา พ่าฮา ปัยอา ปาเถ่ ปิ โช เด กัล จาทเรอา ||๕|| ซะแซ ซันยัม เกยโอ มูเร เอก ดาน ตุตถฺ กุทาย เลยอา ||
ซาอี ปุตรี ยัจมาน กี ซา เตรี เอต ต๋ าน คาแถ่ เตรา ยนัม เกยอา ||๖|| มัมแม มัต *เฮ็ร ลอี เตรี มูเร ห่ อแม วัดดา โรค
ปัยอา || อันตัร อาตแม บรัมห์ นา จีเนห์อา มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ เป่ ยอา ||๗|| กะแก กาม กโรถ ปั่ รเมโอห์ มูเร มัมตา
ลาเก ตุตถฺ ฮัร วิสเรอา || ปแร่ ห์ คุแณห์ ตูนํ บฮุต ปุกาแร่ ห์ เว็ณ บูเฉ่ ตูนํ ดูบ โมอา ||๘|| ตะแต ตามัส ยเลโอ้ห์ มูเร
ทะแท ทาน ปะริ สทฺ โฮอา || กะแฆ กัร๋ กัร๋ พิแร่ ห์ ตูนํ มูเร ดะแท ดาน นา ตุตถฺ เลยอา ||๙|| ปะแป ปารฺ นา เปาว์ฮี
มูเร ปัรปันจฺ ตูนํ ปะลัจ รเฮอา || สัจแจ อาป คุอายโอ้ห์ มูเร เอ้ห์ ศิร เตแร เลค ปัยอา ||๑o|| ปับแบ เป่ าว์ยลั ดุโบห์ มูเร
มายอา เว็จ กัลตาน เป่ ยอา || คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณ เอก กะรี แม่ห์ ปารฺ ปั ยอา ||๑๑|| วะแว วารี อายอา มูเร วาสุ เด็ว
ตุตถฺ วีสเรอา || เอ้ห์ เวลา นา แล่ห์แซห์ มูเร เพ็ร ตูนํ ยัม แก วัส ปัยอา ||๑๒|| จะแย กะเด นา จู่แรห์ มูเร สัตคุร กา
อุปเดส ซุณ ตูนํ วิคา || สัตคุร บาโฉ่ ห์ คุร นฮี โกอี นิกเุ ร กา แฮ เนา บุรา ||๑๓|| ตะแถ่ ต่าวัต วรัจยฺ รัค มูเร อันตัร
เตแร นิถาน ปัยอา || คุรมุข โฮแว่ห์ ตา ฮัร รัส ปี แว่ห์ ยุกา ยุกนั ตัร ค่าเฮ ปัยอา ||๑๔|| กะแก โคบิด จิต กัร มูเร กะลี
กิแน นา ปายอา || คุร เก จรัน ฮิรแด วซาย มูเร ปิ ชเล กุแนห์ ซัภ บคัส เลยอา ||๑๕|| ฮ่าแฮ ฮัร กะทา บูจฉฺ ตูน ํ มูเร ตา
สดา ซุค โฮอี || มันมุค ปแร่ ห์ เตตา ดุค ลาแก เว็ณ สัตคุร มุกตั นา โฮอี ||๑๖|| ราแร ราม จิต กัร มูเร ฮิรแด ยินห์ แก
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เราว์ รเฮอา || คุร ปั รซาดี ยินีห์ ราม ปะชาตา นิรคุณ ราม ตินีห์ บูจฉฺ ลเฮอา ||๑๗|| เตรา อันตฺ นา ยาอี ลเคอา อกัท
นา ยาอี ฮัร กะเทอา || นานัก ยินห์ โก สัตคุร มิเลอา เต็นห์ กา เลคา นิบเรอา ||๑๘||๑||๒||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มุนถฺ โยบัน บาลรี เอ เมรา เป็ ร รลีอาลา ราม || ตัน๋ เป็ ร เน่ห์ กะหน่า รัส ปรี ต ดัยอาลา ราม ||
ตัน๋ ปิ แร่ ห์ เมลา โฮย สุ อามี อาป ปรัภ กิรปา กเร || เซยา สุ ห่าวี ซังค์ เป็ ร แก ซาต ซัร อัมฤต ปะเร || กัร ดัยอา
เมยอา ดัยอาล ซาเจ สบัด เม็ล คุณ กาโว || นานกา ฮัร วัร เดค บิกซี มุนถฺ มัน โอม่าโอ ||๑|| มุนถฺ แซ่ฮจั ยฺ
สโลนะรี เอ เอ็ก เปรม เบนันตี ราม || แม มัน ตัน ฮัร ป่ าแว ปรัภ ซังกัม ราตี ราม || ปรัภ เปรม ราตี ฮัร เบนันตี นาม
ฮัร แก ซุค วัสแซ || ตอ คุณ ปะชาแณ่ ห์ ตา ปรัภ ยาแณห์ คุแณห์ วัส เอากัณ นะแซ || ตุตถฺ บาจฉฺ เอ็ก เต็ล แร่ ห์ นา
ซากา แก้ฮณั สุ นณ
ั นา ตี่เยย์ || นานกา ปเร็ ว ปเร็ ว กัร ปุกาเร รสัน รัส มัน ปี่ เยย์ ||๒|| ซะคีโฮ สเฮลรี โฮ เมรา เป็ ร
วัณยารา ราม || ฮัร นาโม วณันยฺเรอา รัส โมลฺ อปารา ราม || โมลฺ อโมโล สัจ กัร๋ โด่โล ปรัภ ป่ าแว ตา มุนถฺ ปะลี ||
เอ็ก ซังค์ ฮัร แก กแร่ ห์ รลีอา ฮอ ปุการี ดัร คลี || กรัณ การัณ ซัมรัท ศิรีถรั อาป การัจ ซาเรย์ || นานัก นัดรี ตัน๋
โซห่ากัณ สบัด อัภ ซาถ่าเรย์ ||๓|| ฮัม กัร๋ ซาจา โซเฮลฺ รา ปรัภ อายอะเร มีตา ราม || ราเว รังค์ ราตเรอา มัน ลีอะรา
ดีตา ราม || อาปณา มัน ดีอา ฮัร วัร ลีอา เย็ว ป่ าแว เต็ว ราเวย์ || ตัน มัน เป็ ร อาแก สบัด สป่ าแก กัร๋ อัมฤต พัล
ปาเวย์ || บุตถฺ ปาธ นา ปาอีแอ บโฮ่ จตุราอีแอ ป๋ าย มิแล มัน ป่ าเณ || นานัก ธากุร มีต ฮมาเร ฮัม น่าฮี โลกาเณ
||๔||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๑ || อันหะโด อันฮัด วาแย รุ ณ จุ่ณกาเร ราม || เมรา มโน เมรา มัน ราตา ลาล เปอาเร ราม ||
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อันเด็น ราตา มัน แบรากี ซุน มันดัล กัร๋ ปายอา || อาด ปุรัค อัปรําปั ร เปอารา สัตคุร อลัค ลคายอา || อาซัณ
แบซัณ เท็ร นาราเอ็ณ เต็ต มัน ราตา วีจาเร || นานัก นาม รัตเต แบรากี อันฮัด รุ ณ จุ่ณกาเร ||๑|| เต็ต อะกัม เต็ต
อะกัม ปุเร กโฮ่ กิต เบ็ถ ยาอีแอ ราม || สัจ ซันยฺโม ซาร คุณา คุร สบัด กมาอีแอ ราม || สัจ สบัด กมาอีแอ นิจยฺ กัร๋
ยาอีแอ ปาอีแอ คุณี นิถ่านา || เต็ต ซาคา มูล ปั ต นฮี ดาลี ศิร ซัภนา ปั รถ่านา || ยัป ตัป กัร กัร ซันยัม ทากี หัธ
นิกแร่ ห์ นฮี ปาอีแอ || นานัก แซ่ฮจั ยฺ มิเล ญักยีวนั สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอีแอ ||๒|| คุร ซากโร รัตนากัร เต็ต รตัน กะเณเร
ราม ||
กัร มัจยฺโน สปัต สะเร มัน นิรมัล เมเร ราม || นิรมัล ยัล หน่าเอ ยา ปรัภ ป่ าเอ ปั นจฺ มิเล วีจาเร || กาม กโรถ กปัท
บิเคอา ตัจยฺ สัจ นาม อุร ต่าเร || ห่อแม โลภ แล่ฮรั ลับ ทาเก ปาเอ ดีน ดัยอาลา || นานัก คุร สะมาน ตีรัท นฮี โกอี
ซาเจ คุร โคปาล ||๓|| ฮอ บัน บโน เดค รฮี ตริ ณ เดค สบายอา ราม || ตริ เภาโณ ตุแฉ่ ห์ กีอา ซัภ ยกัต สบายอา ราม ||
เตรา ซัภ กีอา ตูนํ เท็ร ทีอา ตุตถฺ สะมาน โก น่าฮี || ตูนํ ดาตา ซัภ ยาเจ็ก เตเร ตุตถฺ เบ็น กิส ซาล่าฮี || อัณมังเกอา
ดาน ดีแย ดาเต เตรี ปะกัต ปะเร ปันด่ารา || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี นานัก กะแฮ วีจารา ||๔||๒|| อาซา แม่ห์ลา
๑ || เมรา มโน เมรา มัน ราตา ราม เปอาเร ราม || สัจ ซาเฮโบ อาด ปุรัค อัปรําปฺโร ต่าเร ราม || อะกัม อะโกจัร อปั ร
อปารา ปารบรัมห์ ปัรถ่าโน || อาด ยุกาดี แฮ ปี๋ โฮซี อวัรฺ จู่ธา ซัภ มาโน || กะรัม ตะรัม กี ซาร นา ยาแณ สุ รัต มุกตั
เก็ว ปาอีแอ || นานัก คุรมุข สบัด ปะชาแณ แอ้ห์เน็ส นาม ติอ๋าอีแอ ||๑|| เมรา มโน เมรา มัน มาเนอา นาม สคาอี
ราม || ห่อแม มัมตา มายอา ซังค์ นา ยาอี ราม || มาตา เป็ ต ป่ าอี สุ ต จตุราอี ซังค์ นา ซัมแป นาเร || ซาเอ็ร กี ปุตรี
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ปัรฮัร เตอากี จรัณ ตแล วีจาเร || อาด ปุรัค เอ็ก จลัต ดิคายอา แยห์ เดคา แต้ห์ โซอี || นานัก ฮัร กี ปะกัต นา โชโด
แซ่ห์เย โฮย โซ โฮอี ||๒|| เมรา มโน เมรา มัน นิรมัล สาจ สมาเล ราม || เอากุณ เมท จัลเล คุณ ซังกัม นาเล ราม ||
เอากัณ ปัรฮัร กัรณี ซารี ดัร สัจแจ สเจอาโร || อาวัณ ยาวัณ ธาก รฮาเอ คุรมุข ตัต วีจาโร || ซายัน มีต สุ ยาณ สคา
ตูนํ สัจ มิแล วเดอาอี || นานัก นาม รตัน ปัรกาเซอา แอซี คุรมัต ปาอี ||๓|| สัจ อันยฺโน อันยัน ซาร นิรันยัน ราตา
ราม || มัน ตัน เราว์ รเฮอา ญักยีวโน ดาตา ราม || ญักยีวนั ดาตา ฮัร มัน ราตา แซ่ฮจั ยฺ มิแล เมลายอา || ซ่าถ สภา
ซันตา กี ซังคัต นะดัร ประภู ซุค ปายอา || ฮัร กี ปะกัต รัตเต แบรากี จูเก โม่ห์ เปอาซา || นานัก ห่อแม มาร ปะตีเณ
วิระเล ดาส อุดาซา ||๔||๓||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ กัร๋ ๒
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ตูนํ ซัภนี ทาอี ยิแท ฮอ ยาอี ซาจา ศิรยัณฮารฺ ญีโอ || ซัภนา กา ดาตา กะรัม บิถ่าตา
ดูค บิซารัณฮาร ญีโอ || ดูค บิซารัณฮาร สุ อามี กีตา ยา กา โฮแว || โกท โกทันตัร ปาปา เกเร เอก กะรี แม่ห์ โคแว ||
หันสฺ เซ หันซา บัก เซ บักกา กัท กัท กเร บีจาร ญีโอ || ตูนํ ซัภนี ทาอี ยิแท ฮอ ยาอี ซาจา ศิรยัณฮารฺ ญีโอ ||๑|| ยินห์
เอ็ก มัน ติอ๋ายอา เต็นห์ ซุค ปายอา เต วิระเล ซันซาร ญีโอ || เต็น ยัม เนร นา อาแว คุร สบัด กมาแว กับโบห์ นา
อาแว่ห์ ฮาร ญีโอ || เต กับโบห์ นา ห่าแรห์ ฮัร ฮัร คุณ ซาแร่ ห์ เต็นห์ ยัม เนร นา อาแว || ยํามัณ มรัณ ตินาห์ กา
จูกา โย ฮัร ลาเก ปาแว || คุรมัต ฮัร รัส ฮัร พัล ปายอา ฮัร ฮัร นาม อุรถารฺ ญีโอ || ยินห์ เอ็ก มัน ติอ๋ายอา เต็นห์ ซุค
ปายอา เต วิระเล ซันซาร ญีโอ ||๒|| เย็น ยกัต อุปายอา ตัน่ แถ่ ลายอา ติแซ วิโทห์ กุรบาณ ญีโอ || ตา กี เซว กรี แย
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ล่าฮา ลีแย ฮัร ดัรก้าห์ ปาอีแอ มาณ ญีโอ || ฮัร ดัรก้าห์ มาน โซอี ยัน ปาแว โย นัร เอก ปะชาแณ || โอ้ห์ เนาว์ เน็ถ
ปาแว คุรมัต ฮัร ติอ่าแว เน็ต ฮัร คุณ อาค วคาแณ || แอ้ห์เน็ส นาม ติแซ กา ลีแย ฮัร อูตมั ปุรัค ปั รถาน ญีโอ || เย็น
ยกัต อุปายอา ตัน่ แถ่ ลายอา ฮอ ติแซ วิโทห์ กุรบาน ญีโอ ||๓|| นาม แลน เซ โซ่แฮ เต็น ซุค พัล โฮแว่ห์ มาแน่ห์ เซ
เย็ณ ย่าเฮ ญีโอ || เต็น พัล โตท นา อาแว ยา เต็ส ป่ าแว เย ยุก เกเต ย่าเฮ ญีโอ || เย ยุก เกเต ย่าเฮ สุ อามี เต็น พัล
โตท นา อาแว || เต็นห์ ยรา นา มัรณา นรัก นา ปั รณา โย ฮัร นาม ติอ่าแว || ฮัร ฮัร กแร่ ห์ เซ ซูแกห์ น่าฮี นานัก ปี ร
นา ค่าเฮ ญีโอ || นาม แลนห์ เซ โซ่แฮ เต็นห์ ซุค พัล โฮแว่ห์ มาแน่ห์ เซ เย็ณ ย่าเฮ ญีโอ ||๔||๑||๔||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ กัร๋ ๓ || ตูนํ ซุณ ฮัรณา กาเลอา กี วารี แอ ราตา ราม || บิค
พัล มีธา จาร เด็น เพ็ร โฮแว ตาตา ราม || เพ็ร โฮย ตาตา คะรา มาตา นาม เบ็น ปัรตาเปย์ ||
โอ้ห์ เยว ซาเอ็ร เดย์ แล่ห์รี บิยลุ ยิแว จัมเกย์ || ฮัร บาจฉฺ ราคา โกย น่าฮี โซย ตุแฉ่ ห์ บิซาเรอา || สัจ กะแฮ นานัก
เจต เร มัน มแร่ ห์ ฮัรณา กาเลอา ||๑|| เป่ าว์รา พูล ปะหวัน่ เตอา ดุค อัต ป่ ารี ราม || แม คุร ปูเชอา อาปณา ซาจา บีจารี
ราม || บีจาร สัตคุร มุแฉ่ห์ ปูเชอา ปะห์วรั เบลี ราโต || ซูรัจยฺ จเรอา เป็ นดฺ ปเรอา เตลฺ ตาวัณ ตาโต || ยัม มัก บาถ่า
ค่าเฮ โจทา สบัด เบ็น เบตาเลอา || สัจ กะแฮ นานัก เจต เร มัน มแร่ ห์ เป่ าว์รา กาเลอา ||๒|| เมเร ญีอะเรอา ปัรเดซีอา
กิต ปแว่ห์ ยันยาเล ราม || ซาจา ซาฮิบ มัน วัสแซ กี พาแซ่ ห์ ยัม ยาเล ราม || มัชลี วิชุนนี แนณ รุ นนี ยาล บะถิก
ปายอา || ซันซาร มายอา โม่ห์ มีธา อันตฺ ปะรัม จุกายอา || ปะกัต กัร จิต ลาย ฮัร เซ็ว โฉด มโน่ห์ อันเดเซอา || สัจ
กะแฮ นานัก เจต เร มัน ญีอะเรอา ปัรเดซีอา ||๓|| นดีอา ว่าห์ วิชุนเนอา เมลา ซันโญกี ราม || ยุก ยุก มีธา เว็ส ปะเร
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โก ยาแณ โยกี ราม || โกอี แซ่ฮจั ยฺ ยาแณ ฮัร ปะชาแณ สัตคุรู เย็น เจเตอา || เบ็น นาม ฮัร เก ปะรัม ปู่ เล ปะแจ้ห์
มุกตั ถฺ อเจเตอา || ฮัร นาม ปะกัต นา ริ แด ซาจา เซ อันตฺ ต๋ าฮี รุ นเนอา || สัจ กะแฮ นานัก สบัด ซาแจ เมล จิรี
วิชุนเนอา ||๔||๑||๕||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา แม่ห์ลา ๓ ชันตฺ กัร๋ ๑ || ฮัม กะเร ซาจา โซเฮลา ซาแจ สบัด โซฮายอา ราม ||
ตัน๋ เป็ ร เมล เป่ ยอา ปรัภ อาป มิลายอา ราม || ปรัภ อาป มิลายอา สัจ มัน วซายอา กามัณ แซ่ห์เย มาตี || คุร สบัด
ซีการี สัจ สวารี สดา ราเว รังค์ ราตี || อาป กวาเอ ฮัร วัร ปาเอ ตา ฮัร รัส มัน วซายอา || กโฮ่ นานัก คุร สบัด สวารี
สัพเล็ว ยนัม สบายอา ||๑|| ดูยะแร กามัณ ปะรัม ปุลี ฮัร วัร นา ปาเอ ราม || กามัณ คุณ น่าฮี บิรทา ยนัม กวาเอ ราม ||
บิรทา ยนัม กวาเอ มันมุค อิอาณี ออกัณวันตี จู่เร || อาปณา สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา ตา เป็ ร มิเลอา ฮดูเร || เดค
เป็ ร วิกซี อันดฺ โรห์ ซัรซี สัจแจ สบัด สุ ผา่ เอ || นานัก เว็ณ นาแว กามัณ ปะรัม ปุหล่าณี เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาเอ ||๒||
เป็ ร ซังค์ กามัณ ยาเณอา คุร เมล มิลาอี ราม || อันตัร สบัด มิลี แซ่ห์เย ตะปั ต บุฉ่าอี ราม || สบัด ตะปั ต บุฉ่าอี
อันตัร ซานํตฺ อาอี แซ่ห์เย ฮัร รัส จาเคอา || เม็ล ปรี ตมั อัปเณ สดา รังค์ มาเณ สัจแจ สบัด สุ ป่าเคอา || ปั ร ปั ร
ปันดิต โมนี ทาเก เป่ คี มุกตั นา ปาอี || นานัก เบ็น ปักตี ญัก บอรานา สัจแจ สบัด มิลาอี ||๓|| ซา ตัน๋ มัน อนัดฺ
เป่ ยอา ฮัร ญีโอ เมล เปอาเร ราม || ซา ตัน๋ ฮัร แก รัส รัสซี คุร แก สบัด อปาเร ราม || สบัด อปาเร มิเล เปอาเร สดา
คุณ ซาเร มัน วัสเซ || เซจยฺ สุ ห่าวี ยา เป็ ร ราวี เม็ล ปรี ตมั เอากัณ นะเซ || เย็ต กัร๋ นาม ฮัร สดา ติอ๋าอีแอ โซเฮลฺ รา
ยุก จาเร || นานัก นาม รัตเต สดา อนัดฺ แฮ ฮัร มิเลอา การัจ ซาเร ||๔||๑||๖||
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา แม่ห์ลา ๓ ชันตฺ กัร๋ ๓ || ซายัน เมเร ปรี ตะโมห์ ตุม แซ่ห์ กี ปะกัต กเร่ โฮ ||
คุร เซโว่ห์ สดา อาปณา นาม ปะดารัท เล่โฮ || ปะกัต กแร่ ห์ ตุม สะแฮ เกรี โย แซ่ห์ เปอาเร ป่ าเวย์ || อาปณา ป่ าณา
ตุม กแร่ ห์ ตา เพ็ร แซ่ห์ คุซี นา อาเวย์ || ปะกัต ป๋ าว เอ้ห์ มารัก บิครา คุร ดุอาแร โก ปาเวย์ || กะแฮ นานัก ยิส กเร
กิรปา โซ ฮัร ปักตี จิต ลาเวย์ ||๑|| เมเร มัน แบรากีอา ตูนํ แบราก กัร กิส ดิคาแวห์ || ฮัร โซเฮลา เต็นห์ สัด สดา โย
ฮัร คุณ กาแว่ห์ || กัร แบราก ตูนํ โฉด ปาคันดฺ โซ สะโฮ ซัภ กิช ยาเณย์ || ยัล ทัล มฮีอลั เอโก โซอี คุรมุข หุกมั
ปะชาเณย์ || เย็น หุกมั ปะชาตา ฮรี เกรา โซอี สรับ ซุค ปาเวย์ || เอ็ว กะแฮ นานัก โซ แบรากี อันเด็น ฮัร เล็ว ลาเวย์
||๒|| แยห์ แยห์ มัน ตูนํ ต๋ าวดา แต้ห์ แต้ห์ ฮัร เตแร นาเล || มัน เซอาณัป โชดีแอ คุร กา สบัด สมาเล || ซาท เตแร
โซ สะโฮ สดา แฮ เอ็ก คิน ฮัร นาม สมาเล่ห์ || ยนัม ยนัม เก เตเร ปาป กัทเท อันตฺ ปะรัม ปั ด ปาวเฮ || ซาเจ นาล
เตรา กั้นดฺ ลาแก คุรมุข สดา สมาเล || เอ็ว กะแฮ นานัก แยห์ มัน ตูนํ ต๋ าวดา แต้ห์ ฮัร เตแร สดา นาเล ||๓|| สัตคุร
มิเลแอ ต่าวัต ถํ้าเมอา นิจยฺ กัร๋ วัสเซอา อาเอ || นาม วิฮาเฉ่ นาม เลย นาม รเฮ่ สมาเอ ||
ต่าวัต ถํ้าเมอา สัตคุร มิเลแอ ดัสวา ดุอาร ปายอา || ติแท อัมฤต โป่ ยัน แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย เย็ต สบัด ยกัต ถํ้าห์
รฮายอา || แต้ห์ อเนก วาเย สดา อนัดฺ แฮ สัจเจ รเฮอา สมาเอ || เอ็ว กะแฮ นานัก สัตคุร มิเลแอ ต่าวัต ถํ้าเมอา นิจยฺ
กัร๋ วัสเซอา อาเอ ||๔|| มัน ตูนํ โยต สะรู ป แฮ อาปณา มูล ปะชาณ || มัน ฮัร ญี เตแร นาล แฮ คุรมะตี รังค์ มาณ ||
มูล ปะชาแณ่ห์ ตานํ สะโฮ ยาแณห์ มรัณ ยีวณั กี โซ่ฉี่ โฮอี || คุร ปั รซาดี เอโก ยาแณห์ ตานํ ดูยา เป๋ า นา โฮอี || มัน
ซานํตฺ อาอี วยี วถ่าอี ตา โฮอา ปัรวาณ || เอ็ว กะแฮ นานัก มัน ตูนํ โยต สะรู ป แฮ อัปณา มูล ปะชาณ ||๕|| มัน
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ตูนํ การับ อเทอา การับ ลเดอา ย่าเฮ || มายอา โม่ห์ณี โม่เฮอา เพ็ร เพ็ร ยูนี ปะหว่าเฮ || การับ ลากา ย่าเฮ มุกตั ถฺ มัน
อันตฺ เกยอา ปัชตาวเฮ || อหังการฺ ติสนา โรค ลกา บิรทา ยนัม กวาเวห์ || มันมุค มุกตั ถฺ เจแตห์ น่าฮี อะแก เกยอา
ปัชตาเวย์ || เอ็ว กะแฮ นานัก มัน ตูนํ การับ อเทอา การับ ลเดอา ยาวเฮ ||๖|| มัน ตูน ํ มัต มาณ กแร่ ห์ เย ฮอ กิช
ยาณดา คุรมุข นิมาณา โฮโอ || อันตัร อเกอาน ฮอ บุตถฺ แฮ สัจ สบัด มัล โค่ห์ || โฮโอ นิมาณา สัตคุรู อะแก มัต
กิช อาป ลคาวเฮ || อาปแณ อหังการ ยกัต ยเลอา มัต ตูนํ อาปณา อาป กวาเวห์ || สัตคุร แก ป่ าแณ กแร่ ห์ การ
สัตคุร แก ป่ าแณ ลาก รโฮ่ || เอ็ว กะแฮ นานัก อาป ฉัด ซุค ปาแวห์ มัน นิมาณา โฮย รโฮ่ ||๗|| ตัน๋ โซ เวลา เย็ต แม
สัตคุร มิเลอา โซ สะโฮ จิต อายอา || มฮ่า อันนัด แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา มัน ตัน ซุค ปายอา || โซ สะโฮ จิต อายอา มัน
วซายอา เอากัณ ซัภ ห || ยา เต็ส ป่ าณา คุณ ปั รกัท โฮเอ สัตคุร อาป สวาเร || เซ ยัน ปั รวาณ โฮเอ ยินีห์ เอ็ก นาม
ดิเรอา ดุตีอา เป๋ า จุกายอา || เอ็ว กะแฮ นานัก ตัน๋ โซ เวลา เย็ต แม สัตคุร มิเลอา โซ สะโฮ จิต อายอา ||๘|| เอ็ก
ยันตฺ ปะรัม ปุเล เต็น แซ่ห์ อาป ปุหล่าเอ || ดูแย ป๋ าย พิแร่ ห์ ห่อแม กะรัม กมาเอ || เต็น แซ่ห์ อาป ปุหล่าเอ กุมารัก
ปาเอ เต็น กา กิช นา วซาอี || เต็น กี กัต อวิกตั ตูนแํ ฮ ยาแณห์ เย็น เอ้ห์ รจัน รจาอี || หุ กมั เตรา คะรา ป่ ารา คุรมุข
กิแซ บุฉ่าเอ || เอ็ว กะแฮ นานัก เกอา ยันตฺ วิจาเร ยา ตุตถฺ ปะรัม ปุหล่าเอ ||๙||
สัจเจ เมเร ซาฮิบา สัจจี เตรี วเดอาอี || ตูนํ ปารบรัมห์ เบอันตฺ สุ อามี เตรี กุดรัต แก้ฮณั นา ยาอี || สัจจี เตรี วเดอาอี
ยา โก ตุตถฺ มัน วซาอี สดา เตเร คุณ กาวเฮ || เตเร คุณ กาแว่ห์ ยา ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ สัจเจ เซ็ว จิต ลาวเฮ || ยิส โน ตูน ํ
อาเป เมแล่ห์ โซ คุรมุข รแฮ่ สมาอี || เอ็ว กะแฮ นานัก สัจเจ เมเร ซาฮิบา สัจจี เตรี วเดอาอี ||๑o||๒||๗||๕||๒||๗||
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ราก อาซา ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ยีวโน แม ยีวนั ปายอา คุรมุข ป่ าเอ ราม || ฮัร นาโม ฮัร นาม เดแว เมแร ปราน
วซาเอ ราม || ฮัร ฮัร นาม เมแร ปราน วซาเอ ซัภ ซันซา ดูค กวายอา || อดิสทฺ อะโกจัร คุร บจัน ติอ๋ายอา ปวิตตรึ
ปะรัม ปัด ปายอา || อันฮัด ตุ๋น วาแย่ห์ เน็ต วาเย กาอี สัตคุร บาณี || นานัก ดาต กรี ปรัภ ดาแต โยตี โยต สมาณี ||๑||
มันมุคา มันมุค โมย เมรี กัร มายอา ราม || คิน อาแว คิน ยาแว ดุระกันถฺ มแร จิต ลายอา ราม || ลายอา ดุระกันถฺ
มแร จิต ลากา เย็ว รังค์ กะซุ่มภฺ ดิคายอา || คิน ปูรัน คิน ปะชัม ชาเอ เย็ว จัก กุเมห์อาร ปาหว่ายอา || ดุค คาแวห์ ดุค
ซันแจห์ โป่ แกห์ ดุค กี บิรัถ วถ่าอี || นานัก บิคมั สุ เฮลา ตรี แอ ยา อาแว คุร ซัรณาอี ||๒|| เมรา ธากุโร ธากุร นีกา
อะกัม อท่าฮา ราม || ฮัร ปูยี ฮัร ปูยี จ้าฮี เมเร สัตคุร ซาฮา ราม || ฮัร ปูยี จ้าฮี นาม บิซ่าฮี คุณ กาแว คุณ ป่ าแว || นีด
ปูค ซัภ ปัรฮัร เตอากี ซุนเน ซุน สมาแว || วัณยาเร เอ็ก ป่ าตี อาแว่ห์ ล่าฮา ฮัร นาม แล ยาเฮ || นานัก มัน ตัน อรัป
คุร อาแก ยิส ปราปัต โซ ปาเอ ||๓|| รัตนา รตัน ปะดารัท บโฮ่ ซากัร ปะเรอา ราม || บาณี คุรบาณี ลาเก เต็นห์ หัท
จเรอา ราม || คุรบาณี ลาเก เต็นห์ หัท จเรอา นิรโมลัก รตัน อปารา || ฮัร ฮัร นาม อโตลัก ปายอา เตรี ปะกัต ปะเร
ปันด่ารา || สมุนดฺ วิโรล สะรี ร ฮัม เดเคอา เอ็ก วัสตฺ อนูป ดิคาอี || คุร โควินดฺ โควินดฺ คุรู แฮ นานัก เปด นา ป่ าอี
||๔||๑||๘|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || จิ๋ม จิเม จิ๋ม จิ๋ม วัรแซ อัมฤต ต่ารา ราม ||
คุรมุขเค คุรมุข นัดรี ราม เปอารา ราม || ราม นาม เปอารา ยกัต นิสตารา ราม นาม วเดอาอี || กัลยุก ราม นาม
โบฮิทา คุรมุข ปารฺ ลฆาอี || หะลัต ปะลัต ราม นาม สุ เฮเล คุรมุข กัรณี ซารี || นานัก ดาต ดัยอา กัร เดแว ราม นาม
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นิสตารี ||๑|| ราโม ราม นาม ยัปเปอา ดุค เก็ลวิค นาซ กวายอา ราม || คุร ปั รแจ คุร ปั รแจ ติอ๋ายอา แม ฮิรแด ราม
รวายอา ราม || รเวอา ราม ฮิรแด ปะรัม กัต ปาอี ยา คุร ซัรณาอี อาเอ || โลภ วิการ นาว ดุบดี นิกลี ยา สัตคุร นาม
ดิราเอ || ญีอ์ ดาน คุร ปูแร ดีอา ราม นาม จิต ลาเอ || อาป กริ ปาล กริ ปา กัร เดแว นานัก คุร ซัรณาเอ ||๒|| บาณี ราม
นาม สุ ณี เซ็ถ การัจ ซัภ โซฮาเอ ราม || โรเม โรม โรม โรเม แม คุรมุข ราม ติอ๋าเอ ราม || ราม นาม ติอ๋าเอ ปวิต โฮย
อาเอ เต็ส รู ป นา เรเคอา กาอี || ราโม ราม รเวอา กัท อันตัร ซัภ ตริ สนา ปูค กวาอี || มัน ตัน ซี ตลั ซี การ ซัภ โฮอา
คุรมัต ราม ประกาซา || นานัก อาป อนุกแร่ ห์ กีอา ฮัม ดาซัน ดาซัน ดาซา ||๓|| ยินี ราโม ราม นาม วิซาเรอา เซ
มันมุค มูร อป่ ากี ราม || เต็น อันตฺ เร โม่ห์ เวอาแป คิน คิน มายอา ลากี ราม || มายอา มัล ลากี มูร เป๋ ย อป่ ากี ยิน ราม
นาม แน่ห์ ป่ ายอา || อเนก กะรัม กแร่ ห์ อภิมานี ฮัร ราโม นาม โจรายอา || มฮ่า บิคมั ยัม ปั นทฺ โดเฮลา กาลูคตั
โม่ห์ อันเถ่อารา || นานัก คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ตา ปาเอ โมค ดุอารา ||๔|| ราโม ราม นาม คุรู ราม คุรมุขเค ยาแณ
ราม || เอ้ห์ มนูอา คิน อูภ้ ปัยอาลี ปั่ รมะดา อิกตั กัร๋ อาแณ ราม || มัน อิกตั กัร๋ อาแณ ซัภ กัต เม็ต ยาแณ ฮัร ราโม
นาม ระส่ าเอ || ยัน กี แปจยฺ รัคแค ราม นามา แปรลาด อุถาร ตราเอ || ราโม ราม รโม รัม อูจา คุณ แก้ห์เตอา อันตฺ
นา ปายอา || นานัก ราม นาม ซุณ ปี่ เน ราแม นาม สมายอา ||๕|| ยิน อันตฺ เร ราม นาม วัสแซ เต็น จินตา ซัภ
กวายอา ราม || ซัภ อัรทา ซัภ ตะรัม มิเล มัน จินเดอา โซ พัล ปายอา ราม || มัน จินเดอา พัล ปายอา ราม นาม
ติอ๋ายอา ราม นาม คุณ กาเอ || ดุระมัต กะบุตถฺ กอี ซุถ โฮอี ราม นาม มัน ลาเอ ||
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สพัล ยนัม สะรี ร ซัภ โฮอา เย็ต ราม นาม ปัรกาเซอา || นานัก ฮัร ปัจยฺ สดา เด็น ราตี คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาเซอา ||๖||
ยิน ซัรถ่า ราม นาม ลกี เต็นห์ ดูแย จิต นา ลายอา ราม || เย ตัร่ ตี ซัภ กันจัน กัร ดีแย เบ็น นาแว อวัรฺ นา ป่ ายอา ราม
|| ราม นาม มัน ป่ ายอา ปะรัม ซุค ปายอา อันตฺ จัลเดอา นาล สคาอี || ราม นาม ตัน๋ ปูนยี ซันจี นา ดูแบ นา ยาอี ||
ราม นาม เอ็ส ยุก แม่ห์ ตุลฮา ยัมกาล เนร นา อาแว || นานัก คุรมุข ราม ปะชาตา กัร กิรปา อาป มิลาแว ||๗|| ราโม
ราม นาม สเต สัต คุรมุข ยาเณอา ราม || เซวโก คุร เซวา ลากา เย็น มัน ตัน อรัป จรายอา ราม || มัน ตัน อัรเปอา
โบฮัต มัน ซัรเถ่อา คุร เซวัก ป๋ าย มิลาเอ || ดีนา นาท ยีอา กา ดาตา ปูเร คุร เต ปาเอ || คุรู ซิ กข์ ซิ กข์ คุรู แฮ เอโก
คุร อุปเดส จลาเอ || ราม นาม มันตฺ ฮิรแด เดแว นานัก มิลณั สุ ผา่ เอ ||๘||๒||๙||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ || ฮัร ฮัร กัรตา ดูค บินาซัน ปะติต ปาวัน ฮัร นาม ญีโอ
|| ฮัร เซวา ป่ าอี ปะรัม กัต ปาอี ฮัร อูตมั ฮัร ฮัร กาม ญีโอ || ฮัร อูตมั กาม ยัปปี แอ ฮัร นาม ฮัร ยัปปี แอ อัสเท็ร โฮแว
|| ยนัม มรัณ โดแว ดุค เมเท แซ่ห์เย ฮี ซุค โซแว || ฮัร ฮัร กิรปา ต่าโรห์ ธากุร ฮัร ยัปปี แอ อาตัม ราม ญีโอ || ฮัร ฮัร
กัรตา ดูค บินาซัน ปะติต ปาวัน ฮัร นาม ญีโอ ||๑|| ฮัร นาม ปะดารัท กัลยุก อูตมั ฮัร ยัปปี แอ สัตคุร ป๋ าย ญีโอ ||
คุรมุข ฮัร ปรี แอ คุรมุข ฮัร สุ ณีแอ ฮัร ยปัต สุ ณตั ดุค ยาย ญีโอ || ฮัร ฮัร นาม ยัปเปอา ดุค บินเซอา ฮัร นาม ปะรัม
ซุค ปายอา || สัตคุร กิอาน บเลอา กัท จานัณ อเกอาน อันเถรฺ กวายอา || ฮัร ฮัร นาม ตินี อาราเถ่อา ยิน มัสตัก ตุ๋ร
เล็ค ปาย ญีโอ || ฮัร นาม ปะดารัท กัลยุก อูตมั ฮัร ยัปปี แอ สัตคุร ป๋ าย ญีโอ ||๒|| ฮัร ฮัร มัน ป่ ายอา ปะรัม ซุค
ปายอา ฮัร ล่าฮา ปัด นิรบาณ ญีโอ || ฮัร ปรี ต ลกาอี ฮัร นาม สคาอี ปะหรํา จูกา อาวัณ ยาณ ญีโอ ||
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อาวัณ ยาณา ปะหรํา ป๋ อ ป่ ากา ฮัร ฮัร ฮัร คุณ กายอา || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ดุค อุตเร ฮัร ฮัร นาม สมายอา || ยิน ฮัร
ติอ๋ายอา ตุ๋ร ปาก เล็ค ปายอา เต็น สพัล ยนัม ปัรวาณ ญีโอ || ฮัร ฮัร มัน ป่ ายอา ปะรัม ซุค ปายอา ฮัร ล่าฮา ปั ด
นิรบาณ ญีโอ ||๓|| ยินห์ ฮัร มีธ ลกานา เต ยัน ปัรถ่านา เต อูตมั ฮัร ฮัร โลก ญีโอ || ฮัร นาม วดาอี ฮัร นาม สคาอี คุร
สับดี ฮัร รัส โปคค์ ญีโอ || ฮัร รัส โปคค์ มฮ่า นิรโยก วัดป่ ากี ฮัร รัส ปายอา || เซ ตัน๋ วัดเด สัยปุรคา ปูเร ยิน คุรมัต
นาม ติอ๋ายอา || ยัน นานัก เรณ มังแก ปัก ซาถู่ มัน จูกา โศก วิโยก ญีโอ || ยินห์ ฮัร มีธ ลกานา เต ยัน ปั รถ่านา เต
อูตมั ฮัร ฮัร โลก ญีโอ ||๔||๓||๑o|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || สัตยุค ซัภ ซันโตค สะรี รา ปัก จาเร ตะรัม คิอ๋าน ญีโอ || มัน
ตัน ฮัร กาแว่ห์ ปะรัม ซุค ปาแวห์ ฮัร ฮิรแด ฮัร คุณ กิอาน ญีโอ || คุณ กิอาน ปะดารัท ฮัร ฮัร กิรตารัท โซ่ภา คุรมุข
โฮอี || อันตัร บ้าฮัร ฮัร ปรัภ เอโก ดูยา อวัรฺ นา โกอี || ฮัร ฮัร เล็ว ลาอี ฮัร นาม สคาอี ฮัร ดัรก้าห์ ปาแว มาน ญีโอ ||
สัตยุค ซัภ ซันโตค สะรี รา ปัก จาเร ตะรัม คิอ๋าน ญีโอ ||๑|| เตตา ยุก อายอา อันตัร โยรฺ ปายอา ยัต ซันยัม กะรัม
กมาย ญีโอ || ปั ก จอทา คิเซอา ตแร ปัก ทิเกอา มัน ฮิรแด กโรถ ยลาย ญีโอ || มัน ฮิรแด กโรถ มฮ่า บิสโลถฺ นิรัป
ต่าแว่ห์ ลัร ดุค ปายอา || อันตัร มัมตา โรค ลกานา ห่อแม อหังการฺ วถ่ายอา || ฮัร ฮัร กริ ปา ต่ารี เมแร ธากุร บิค
คุรมัต ฮัร นาม แล่ห์ ยาย ญีโอ || เตตา ยุก อายอา อันตัร โยรฺ ปายอา ยัต ซันยัม กะรัม กมาย ญีโอ ||๒|| ยุก ดุอาปุร
อายอา ปะรัม ปัรหม่ายอา ฮัร โกปี กานห์ อุปาย ญีโอ || ตัป ตาปั น ตาแปห์ ญัก ปุน อารัมแภห์ อัต กิเรอา กะรัม
กมาย ญีโอ || กิเรอา กะรัม กมายอา ปั ก โดย คิสกายอา โดย ปั ก ทิแก ทิกาย ญีโอ || มฮ่า ยุตถฺ โยตถฺ บโฮ่ กีเนห์ เว็จ
ห่อแม ปะแจ ปะจาย ญีโอ || ดีน ดัยอาล คุร ซ่าถ มิลายอา เม็ล สัตคุร มัล แล่ห์ ยาย ญีโอ || ยุก ดุอาปุร อายอา
ปะรัม ปัรหม่ายอา ฮัร โกปี กานห์ อุปาย ญีโอ ||๓||
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กัลยุก ฮัร กีอา ปัก ตแร คิสกีอา ปัก จอทา ทิแก ทิกาย ญีโอ || คุร สบัด กมายอา ออคัถ ฮัร ปายอา ฮัร กีรัต ฮัร
ซานํตฺ ปาย ญีโอ || ฮัร กีรัต รุ ต อาอี ฮัร นาม วดาอี ฮัร ฮัร นาม เคต ยมายอา || กัลยุก บีจยฺ บีแย เบ็น นาแว ซัภ ล่าฮา
มูล กวายอา || ยัน นานัก คุร ปูรา ปายอา มัน ฮิรแด นาม ลคาย ญีโอ || กัลยุก ฮัร กีอา ปั ก ตแร คิสกีอา ปั ก จอทา
ทิแก ทิกาย ญีโอ ||๔||๔||๑๑|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ฮัร กีรัต มัน ป่ าอี ปะรัม กัต ปาอี ฮัร มัน ตัน มีธ ลกาน ญีโอ || ฮัร
ฮัร รัส ปายอา คุรมัต ฮัร ติอ๋ายอา ตุ๋ร มัสตัก ปาก ปุราน ญีโอ || ตุ๋ร มัสตัก ปาก ฮัร นาม สุ หาก ฮัร นาแม ฮัร คุณ
กายอา || มัสตัก มณี ปรี ต บโฮ่ ปรักที ฮัร นาแม ฮัร โซฮายอา || โยตี โยต มิลี ปรัภ ปายอา เม็ล สัตคุร มนูอา มาน
ญีโอ || ฮัร กีรัต มัน ป่ าอี ปะรัม กัต ปาอี ฮัร มัน ตัน มีธ ลกาน ญีโอ ||๑|| ฮัร ฮัร ยัส กายอา ปะรัม ปัด ปายอา เต
อูตมั ยัน ปัรถาน ญีโอ || เต็นห์ ฮัม จรัณ สะเรแว่ห์ คิน คิน ปั ก โต่แว่ห์ ยิน ฮัร มีธ ลกาน ญีโอ || ฮัร มีธา ลายอา
ปะรัม ซุค ปายอา มุค ป่ ากา รัตตี จาเร || คุรมัต ฮัร กายอา ฮัร ฮาร อุร ปายอา ฮัร นามา กันธฺ ต่าเร || ซัภ เอก ดริ สทฺ
สมัต กัร เดแค ซัภ อาตัม ราม ปะชาน ญีโอ || ฮัร ฮัร ยัส กายอา ปะรัม ปั ด ปายอา เต อูตมั ยัน ปัรถาน ญีโอ ||๒||
สัตซังคัต มัน ป่ าอี ฮัร รสัน ระส่ าอี เว็จ ซังคัต ฮัร รัส โฮย ญีโอ || ฮัร ฮัร อาราเถ่อา คุร สบัด วิกาเซอา บียา อวัรฺ นา
โกย ญีโอ || อวัรฺ นา โกย ฮัร อัมฤต โซย เย็น ปี อา โซ เบ็ถ ยาแณ || ตัน๋ ตัน๋ คุรู ปูรา ปรัภ ปายอา ลัก ซังคัต นาม
ปะชาแณ || นาโม เซว นาโม อาราแถ่ เบ็น นาแม อวัรฺ นา โกย ญีโอ || สัตซังคัต มัน ป่ าอี ฮัร รสัน ระส่ าอี เว็จ
ซังคัต ฮัร รัส โฮย ญีโอ ||๓|| ฮัร ดัยอา ปรัภ ต่าโรห์ ปาคัณ ฮัม ตาโรห์ กั้ด เลโว่ห์ สบัด สุ ผาย ญีโอ || โม่ห์ จีกรั
พาเท นิขะรัต ฮัม ยาเต ฮัร บ้านํห์ ประภู ปักราย ญีโอ || ปรัภ บ้านํห์ ปักราอี อูตมั มัต ปาอี คุร จัรณี ยัน ลากา ||
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ฮัร ฮัร นาม ยัปเปอา อาราเถ่อา มุค มัสตัก ปาก สุ ป่ากา || ยัน นานัก ฮัร กิรปา ต่ารี มัน ฮัร ฮัร มีธา ลาย ญีโอ || ฮัร
ดัยอา ปรัภ ต่าโรห์ ปาคัณ ฮัม ตาโรห์ กั้ด เลโว่ห์ สบัด สุ ผาย ญีโอ ||๔||๕||๑๒|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || มัน นาม ยปานา
ฮัร ฮัร มัน ป่ านา ฮัร ปะกัต ยนา มัน เจา ญีโอ || โย ยัน มัร ยีเว เต็นห์ อัมฤต ปี เว มัน ลากา คุรมัต เป๋ า ญีโอ || มัน ฮัร
ฮัร เป๋ า คุร กเร ปเซา ยีวนั มุกตั ซุค โฮอี || ยีวณั มรัณ ฮัร นาม สุ เฮเล มัน ฮัร ฮัร ฮิรแด โซอี || มัน ฮัร ฮัร วัสเซอา
คุรมัต ฮัร รัสเซอา ฮัร ฮัร รัส กะทาก ปี เอา ญีโอ || มัน นาม ยปานา ฮัร ฮัร มัน ป่ านา ฮัร ปะกัต ยนา มัน เจา ญีโอ
||๑|| ญัก มรัณ นา ป่ ายอา เน็ต อาป ลุกายอา มัต ยัม ปักแร แล ยาย ญีโอ || ฮัร อันตัร บ้าฮัร ฮัร ปรัภ เอโก เอ้ห์
ญีอะรา รเคอา นา ยาย ญีโอ || เก็ว ญีโอ รคีแย ฮัร วัสตฺ โลรี แย ยิส กี วัสตฺ โซ แล ยาย ญีโอ || มันมุค กรัณ ปลาว กัร
ปั่รเม ซัภ ออคัถ ดารู ลาย ญีโอ || ยิส กี วัสตฺ ปรัภ เลย สุ อามี ยัน อุบเร สบัด กมาย ญีโอ || ญัก มรัณ นา ป่ ายอา เน็ต
อาป ลุกายอา มัต ยัม ปักแร แล ยาย ญีโอ ||๒|| ตุ๋ร มรัณ ลิคายอา คุรมุข โซฮายอา ยัน อุบเร ฮัร ฮัร ติอ่าน ญีโอ || ฮัร
โซ่ภา ปาอี ฮัร นาม วเดอาอี ฮัร ดัรก้าห์ แปเถ่ ยาน ญีโอ || ฮัร ดัรก้าห์ แปเถ่ ฮัร นาแม ซี่ เถ่ ฮัร นาแม เต ซุค ปายอา
|| ยนัม มรัณ โดแว ดุค เมเท ฮัร ราแม นาม สมายอา || ฮัร ยัน ปรัภ รัล เอโก โฮเอ ฮัร ยัน ปรัภ เอก สะมาน ญีโอ ||
ตุ๋ร มรัณ ลิคายอา คุรมุข โซฮายอา ยัน อุบเร ฮัร ฮัร ติอ่าน ญีโอ ||๓|| ญัก อุปแย บินแซ บินสั บินาแซ ลัก คุรมุข
อัสเท็ร โฮย ญีโอ || คุร มันตรึ ดริ ราเอ ฮัร รสัก ระส่ าเอ ฮัร อัมฤต ฮัร มุค โจย ญีโอ || ฮัร อัมฤต รัส ปายอา โมอา
ยีวายอา เพ็ร บาฮุร มรัณ นา โฮอี || ฮัร ฮัร นาม อมัร ปัด ปายอา ฮัร นาม สมาแว โซอี || ยัน นานัก นาม อถารฺ เทก
แฮ เบ็น นาแว อวัรฺ นา โกย ญีโอ || ญัก อุปแย บินแซ บินสั บินาแซ ลัก คุรมุข อัสเท็ร โฮย ญีโอ ||๔||๖||๑๓||
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อาซา แม่ห์ลา ๔ ชันตฺ || วัดดา เมรา โควินดฺ อะกัม อะโกจัร อาด นิรันยัน นิรังการ ญีโอ || ตา กี กัต กฮี นา ยาอี
อมิต วเดอาอี เมรา โควินดฺ อลัค อปารฺ ญีโอ || โควินดฺ อลัค อปารฺ อัปรําปัร อาป อาปณา ยาแณ || เกอา เอ้ห์ ยันตฺ
วิจาเร กะฮีแอห์ โย ตุตถฺ อาค วคาแณ || ยิส โน นะดัร กแร่ ห์ ตูนํ อัปณี โซ คุรมุข กเร วีจาร ญีโอ || วัดดา เมรา
โควินดฺ อะกัม อะโกจัร อาด นิรันยัน นิรังการ ญีโอ ||๑|| ตูนํ อาด ปุรัค อัปรําปัร กัรตา เตรา ปาร นา ปายอา ยาย
ญีโอ || ตูนํ กัท กัท อันตัร สรับ นิรันตัร ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย ญีโอ || กัท อันตัร ปารบรัมห์ ปั รเมซัร ตา กา อันตฺ
นา ปายอา || เต็ส รู ป นา เรค อดิสทฺ อะโกจัร คุรมุข อลัค ลคายอา || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี แซ่ห์เย นาม สมาย
ญีโอ || ตูนํ อาด ปุรัค อัปรําปัร กัรตา เตรา ปาร นา ปายอา ยาย ญีโอ ||๒|| ตูนํ สัต ปัรเมซัร สดา อบินาซี ฮัร ฮัร คุณี
นิถาน ญีโอ || ฮัร ฮัร ปรัภ เอโก อวัรฺ นา โกอี ตูนํ อาเป ปุรัค สุ ยาน ญีโอ || ปุรัค สุ ยาน ตูน ํ ปัรถาน ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ
นา โกอี || เตรา สบัด ซัภ ตูนแํ ฮ วัรแต้ห์ ตูนํ อาเป กแร่ ห์ โซ โฮอี || ฮัร ซัภ แม่ห์ รเวอา เอโก โซอี คุรมุข ลเคอา ฮัร
นาม ญีโอ || ตูนํ สัต ปัรเมซัร สดา อบินาซี ฮัร ฮัร คุณี นิถาน ญีโอ ||๓|| ซัภ ตูนแํ ฮ กัรตา ซัภ เตรี วเดอาอี เย็ว ป่ าแว
ติแว จลาย ญีโอ || ตุตถฺ อาเป ป่ าแว ติแว จลาแวห์ ซัภ เตแร สบัด สมาย ญีโอ || ซัภ สบัด สมาแว ยานํ ตุตถฺ ป่ าแว
เตแร สบัด วเดอาอี || คุรมุข บุตถฺ ปาอีแอ อาป กวาอีแอ สับเด รเฮอา สมาอี || เตรา สบัด อะโกจัร คุรมุข ปาอีแอ
นานัก นาม สมาย ญีโอ || ซัภ ตูนแํ ฮ กัรตา ซัภ เตรี วเดอาอี เย็ว ป่ าแว ติแว จลาย ญีโอ ||๔||๗||๑๔||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || อาซา แม่ห์ลา ๔ ชันตฺ กัร๋ ๔ || ฮัร อัมฤต ปิ่ นเน โลยณา มัน เปรม รตันนา ราม ราเย
|| มัน ราม กัสวัทที ลายอา กันจัน โซวินนา || คุรมุข รังค์ จลูเลอา เมรา มัน ตะโน ปิ่ นนา ||
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ยัน นานัก มุสกฺ จะโก่เลอา ซัภ ยนัม ตัน๋ ตัน่ นา ||๑|| ฮัร เปรม บาณี มัน มาเรอา อณี อาเล อณี อา ราม ราเย || ยิส
ลากี ปี ร ปิ รัม กี โซ ยาแณ ยรี อา || ยีวนั มุกตั โซ อาคีแอ มัร ยีแว มรี อา || ยัน นานัก สัตคุร เมล ฮัร ญัก ดุตรั ตรี อา
||๒|| ฮัม มูรัค มุกตั ถฺ ซัรณากตี เม็ล โควินดฺ รังกา ราม ราเย || คุร ปูแร ฮัร ปายอา ฮัร ปะกัต เอ็ก มังกา || เมรา มัน
ตัน สบัด วิกาเซอา ยัป อนัต ตรังกา || เม็ล ซันตฺ ยนา ฮัร ปายอา นานัก สัตซังคา ||๓|| ดีน ดัยอาล ซุณ เบนตี ฮัร
ปรัภ ฮัร รายอา ราม ราเย || ฮอ มาโก สรัณ ฮัร นาม กี ฮัร ฮัร มุค ปายอา || ปะกัต วชัล ฮัร บิรัด แฮ ฮัร ลาจยฺ รคายอา
|| ยัน นานัก ซัรณากตี ฮัร นาม ตรายอา ||๔||๘||๑๕|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || คุรมุข ดู๋นดฺ ดูเด่เทอา ฮัร สะยัณ ลถ่า ราม
ราเย || กันจัน กายอา โกท กัร เว็จ ฮัร ฮัร ซิ ถ่า || ฮัร ฮัร ฮีรา รตัน แฮ เมรา มัน ตัน วิถ่า || ตุ๋ร ปาก วัดเด ฮัร ปายอา
นานัก รัส กุตถ่า ||๑|| ปันทฺ ดะซาวา เน็ต ครี มุนถฺ โยบัน บาลี ราม ราเย || ฮัร ฮัร นาม เจตาย คุร ฮัร มารัก จาลี ||
เมแร มัน ตัน นาม อาถารฺ แฮ ห่อแม บิค ยาลี || ยัน นานัก สัตคุร เมล ฮัร ฮัร มิเลอา บันวาลี ||๒|| คุรมุข เปอาเร อาย
เม็ล แม จิรี วิชุนเน ราม ราเย || เมรา มัน ตัน บฮุต แบราเกอา ฮัร แนณ รัส ปิ่ นเน || แม ฮัร ปรัภ เปอารา ดัส คุร เม็ล
ฮัร มัน มันเน || ฮอ มูรัค กาแร ลาอีอา นานัก ฮัร กัมเม ||๓|| คุร อัมฤต ปิ่ นนี เดหุรี อัมฤต บุรเก ราม ราเย || ยินา
คุรบาณี มัน ป่ าอีอา อัมฤต ฉัก ฉะเก || คุร ตุแธ ฮัร ปายอา จูเก ตัก ตักเก || ฮัร ยัน ฮัร ฮัร โฮยอา นานัก ฮัร อิเก
||๔||๙||๑๖|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ฮัร อัมฤต ปะกัต ปันด๋ าร แฮ คุร สัตคุร ปาเซ ราม ราเย || คุร สัตคุร สัจจา ซ่าห์ แฮ
ซิกข์ เดย์ ฮัร ราเซ || ตัน๋ ตัน๋ วัณยารา วณัจยฺ แฮ คุร ซ่าห์ ซาบาเซ || ยัน นานัก คุร ตินีห์ ปายอา ยิน ตุ๋ร ลิคตั ลิลาท
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ลิคาเซ ||๑|| สัจ ซ่าห์ ฮมารา ตูนํ ตะณี ซัภ ยกัต วัณยารา ราม ราเย || ซัภ ป่ านเด ตุแถ่ ซาเยอา เว็จ วัสตฺ ฮัร ทารา || โย
ปาแวห์ ป่ านเด เว็จ วัสตฺ ซา นิกแล เกอา โกอี กเร เวจารา ||
ยัน นานัก โก ฮัร บัคเซอา ฮัร ปะกัต ปันด่ารา ||๒|| ฮัม เกอา คุณ เตเร วิทแร่ ห์ สุ อามี ตูน ํ อปั ร อปาโร ราม ราเย ||
ฮัร นาม ซาล่าแฮ เด็น ราต เอ้ฮา อาส อถ่าโร || ฮัม มูรัค กิชูอ์ นา ยาณฮา เก็ว ปาแวห์ ปาโร || ยัน นานัก ฮัร กา
ดาส แฮ ฮัร ดาส ปั นฮาโร ||๓|| เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค แล ฮัม สรัณ ปรัภ อาเอ ราม ราเย || ฮัม ปู๋ ล วิกาแร่ ห์ ดินสั ราต
ฮัร ลาจยฺ รคาเอ || ฮัม บารัก ตูนํ คุร ปิ ตา แฮ เด มัต ซัมหย่าเอ || ยัน นานัก ดาส ฮัร ก้านเดอา ฮัร แปจยฺ รคาเอ
||๔||๑o||๑๗|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ยิน มัสตัก ตุ๋ร ฮัร ลิเคอา ตินา สัตคุร มิเลอา ราม ราเย || อเกอาน อันเถ่รา กะเทอา
คุร กิอาน กัท บเลอา || ฮัร ลถ่า รตัน ปะดารฺ โท เพ็ร บฮุร นา จเลอา || ยัน นานัก นาม อาราเถ่อา อาราถ ฮัร มิเลอา
||๑|| ยินี แอซา ฮัร นาม นา เจเตโอ เซ กาเฮ ญัก อาเอ ราม ราเย || เอ้ห์ มาณัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ แฮ นาม บินา บิรทา ซัภ
ยาเอ || ฮุณ วแต ฮัร นาม นา บีเยโอ อะแก ปุกคา เกอา คาเอ || มันมุคา โน เพ็ร ยนัม แฮ นานัก ฮัร ป่ าเอ ||๒|| ตูนํ ฮัร
เตรา ซัภ โก ซัภ ตุตถฺ อุปาเอ ราม ราเย || กิช หาท กิแซ แด กิช น่าฮี ซัภ จแลห์ จลาเอ || ยินห์ ตูน ํ เมแล่ห์ เปอาเร เซ
ตุตถฺ มิแล่ห์ โย ฮัร มัน ป่ าเอ || ยัน นานัก สัตคุร เป่ เทอา ฮัร นาม ตราเอ ||๓|| โกอี กาแว รากี นาดี เบดี บโฮ่ ปาต กัร
นฮี ฮัร ฮัร ปี่ แย ราม ราเย || ยินา อันตัร กปัท วิการ แฮ ตินา โรย เกอา กีแย || ฮัร กัรตา ซัภ กิช ยาณดา ศิร โรค หัท
ดีแย || ยินา นานัก คุรมุข ฮิรดา ซุถ แฮ ฮัร ปะกัต ฮัร ลีแย ||๔||๑๑||๑๘|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ยิน อันตัร ฮัร ฮัร ปรี ต
แฮ เต ยัน ซุฆรั เซอาเณ ราม ราเย || เย บ้าห์โรห์ ปุ๋ ล จุก โบลเด ปี๋ คเร ฮัร ป่ าเณ || ฮัร ซันตา โน โฮรฺ เทา น่าฮี ฮัร
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มาณ นิมาเณ || ยัน นานัก นาม ดีบาณ แฮ ฮัร ตาณ สตาเณ ||๑|| ยิแท ยาย บแฮ เมรา สัตคุรู โซ ทาน สุ ห่าวา ราม
ราเย || คุรซิกคี โซ ทาน ป่ าเลอา แล ตู๋ร มุค ลาวา || คุรซิ กคา กี ก๋ าล ทาย ปอี ยิน ฮัร นาม ติอ่าวา || ยินห์ นานัก
สัตคุร ปูเญอา เต็น ฮัร ปูญ กราวา ||๒|| คุรซิกคา มัน ฮัร ปรี ต แฮ ฮัร นาม ฮัร เตรี ราม ราเย ||
กัร เซแว่ห์ ปูรา สัตคุรู ปุค ยาย แล่ห์ เมรี || คุรซิ กคา กี ปุค ซัภ กอี เต็น ปิ แช โฮรฺ คาย กะเนรี || ยัน นานัก ฮัร ปุน
บีเยอา เพ็ร โตท นา อาแว ฮัร ปุน เกรี ||๓|| คุรซิกคา มัน วาถ่าอีอา ยิน เมรา สัตคุรู ดิธา ราม ราเย || โกอี กัร กัล
สุ ณาแว ฮัร นาม กี โซ ลแก คุรซิกคา มัน มิธธา || ฮัร ดัรก้าห์ คุรซิ กข์ แปนาอีแอห์ ยินาห์ เมรา สัตคุร ตุธา || ยัน
นานัก ฮัร ฮัร โฮยอา ฮัร ฮัร มัน วุธา ||๔||๑๒||๑๙|| อาซา แม่ห์ลา ๔ || ยินาห์ เป่ เทอา เมรา ปูรา สัตคุรู เต็น ฮัร นาม
ดริ ราแว ราม ราเย || เต็ส กี ตริ สนา ปุค ซัภ อุตแร โย ฮัร นาม ติอ่าแว || โย ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายเด เต็นห์ ยัม เนร นา
อาแว || ยัน นานัก โก ฮัร กริ ปา กัร เน็ต ยแป ฮัร นาม ฮัร นาม ตราแว ||๑|| ยินี คุรมุข นาม ติอ๋ายอา ตินา เพ็ร บิฆนั
นา โฮอี ราม ราเย || ยินี สัตคุร ปุรัค มนายอา เต็น ปูเญ ซัภ โกอี || ยินีห์ สัตคุร เปอารา เซเวอา ตินาห์ ซุค สัด โฮอี ||
ยินาห์ นานัก สัตคุร เป่ เทอา ตินาห์ มิเลอา ฮัร โซอี ||๒|| ยินาห์ อันตัร คุรมุข ปรี ต แฮ เต็นห์ ฮัร รคัณฮารา ราม ราเย
|| เต็นห์ กี นินดา โกอี เกอา กเร ยินห์ ฮัร นาม เปอารา || ยิน ฮัร เซตี มัน มาเนอา ซัภ ดุสทฺ จักคฺ มารา || ยัน นานัก
นาม ติอ๋ายอา ฮัร รคัณฮารา ||๓|| ฮัร ยุก ยุก ปะกัต อุปายอา แปจยฺ รัคดา อายอา ราม ราเย || ฮัรณาคัส ดุสทฺ ฮัร
มาเรอา ประห์ลาด ตรายอา || อหังการี อา นินดฺ กา เป็ ธ เดย์ นามเด็ว มุค ลายอา || ยัน นานัก แอซา ฮัร เซเวอา
อันตฺ เลย ฉะดายอา ||๔||๑๓||๒o||
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อาซา แม่ห์ลา ๔ ชันตฺ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เมเร มัน ปัรเดซี เว เปอาเร เอา กะเร || ฮัร คุรู
มิลาโว่ห์ เมเร เปอาเร กัร๋ วัสแซ ฮเร || รังค์ รลีอา มาโณ่ ห์ เมเร เปอาเร ฮัร กิรปา กเร || คุร นานัก ตุธา เมเร เปอาเร
เมเล ฮเร ||๑|| แม เปรม นา จาเคอา เมเร เปอาเร เป๋ า กเร || มัน ตริ สนา นา บุฉี่ เมเร เปอาเร เน็ต อาส กเร || เน็ต
โยบัน ยาแว เมเร เปอาเร ยัม ซาส หิเร || ปาก มณี โซห่ากัณ เมเร เปอาเร นานัก ฮัร อุร ต่าเร ||๒||
เป็ ร รัตอะเร แมเด โลเอ็ณ เมเร เปอาเร จาตริ ก บูนดฺ ยิแว || มัน ซีตลั โฮอา เมเร เปอาเร ฮัร บูนดฺ ปี แว || ตัน
บิรโฮห์ ยะกาแว เมเร เปอาเร นีด นา ปแว กิแว || ฮัร สะยัณ ลถ่า เมเร เปอาเร นานัก คุรู ลิแว ||๓|| จัร เจต บซันตฺ
ั ตู๋ร ลุเต || มัน อาส อุดีณี เมเร เปอาเร โดย แนน ยุเต
เมเร เปอาเร ปะลีอ์ รุ เต || เป็ ร บาฉเรโอห์ เมเร เปอาเร อานํกณ
|| คุร นานัก เดค วิกซี เมเร เปอาเร เย็ว มาต สุ เต ||๔|| ฮัร กีอา กะทา กะห่าณี อา เมเร เปอาเร สัตคุรู สุ ณาอีอา || คุร
วิทเรโอห์ ฮอ โก่ลี เมเร เปอาเร เย็น ฮัร เมลาอีอา || ซัภ อาซา ฮัร ปูรีอา เมเร เปอาเร มัน จินเดอะรา พัล ปายอา || ฮัร
ตุธะรา เมเร เปอาเร ยัน นานัก นาม สมายอา ||๕|| เปอาเร ฮัร เบ็น เปรม นา เคลฺ ซา || เก็ว ปาอี คุร เย็ต ลัก เปอารา
เดคซา || ฮัร ดาตฺ เร เมล คุรู มุค คุรมุข เมลซา || คุร นานัก ปายอา เมเร เปอาเร ตุ๋ร มัสตัก เลค ซา ||๖||๑๔||๒๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก อาซา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๑ ||
อันโด อนัดฺ กะหน่า แม โซ ปรัภ ดีธา ราม || จาเคอะรา จาเคอะรา แม ฮัร รัส มีธา ราม || ฮัร รัส มีธา มัน แม่ห์ วูธา
สัตคุร ตูธา แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา || กแร่ ห์ วัส อายอา มังคัล กายอา ปั นจฺ ดุสทฺ โอย ปาก เกยอา || ซี ตลั อาข่าเณ อัมฤต
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บาเณ ซายัน ซันตฺ บะซีธา || กโฮ่ นานัก ฮัร เซ็ว มัน มาเนอา โซ ปรัภ แนณี ดีธา ||๑|| โซฮะเร โซฮะเร เมเร บังกฺ
ดุอาเร ราม || ปาฮุนเร ปาฮุนเร เมเร ซันตฺ เปอาเร ราม || ซันตฺ เปอาเร การัจ ซาเร นมัสการ กัร ลเก เซวา || อาเป
ยาญี อาเป มาญี อาป สุ อามี อาป เดวา || อัปณา การัจ อาป สวาเร อาเป ต่ารัน ต่าเร || กโฮ่ นานัก สะโฮ กัร๋ แม่ห์
แบธา โซ่เฮ บังกฺ ดุอาเร ||๒|| เนาว์ นิเถ่ นอ นิเถ่ เมเร กัร๋ แม่ห์ อาอี ราม || ซัภ กิช แม ซัภ กิช ปายอา นาม ติอ๋าอี
ราม || นาม ติอ๋าอี สดา สคาอี แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี โควินดา || กะณัต มิทาอี จูกี ต่าอี กะเด นา เวอาแป มัน จินดา ||
โควินดฺ กาเย อันฮัด วาเย อะจรัจยฺ โซ่ภ บณาอี || กโฮ่ นานัก เป็ ร เมแร ซังเก ตา แม เนาว์ เน็ถ ปาอี ||๓|| ซัรซะอ์เร
ซัรซะอ์เร เมเร ป่ าอี ซัภ มีตา ราม ||
บิคโม บิคมั อคารา แม คุร เม็ล ยีตา ราม || คุร เม็ล ยีตา ฮัร ฮัร กีตา ตูที ปี่ ตา ปะรัม กะรา || ปายอา คยานา บฮุต
นิถ่านา ซาณัท เมรี อาป คะรา || โซอี สุ เกอานา โซ ปั รถ่านา โย ปรัภ อัปนา กีตา || กโฮ่ นานัก ยานํ วัล สุ อามี ตา
ซัรเซ ป่ าอี มีตา ||๔||๑|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อกัททา ฮัร อกัท กะทา กิช ยาย นา ยาณี ราม || ซุรฺ นัร ซุรฺ นัร มุน ยัน
แซ่ฮจั ยฺ วคาณี ราม || แซ่ห์เย วคาณี อเม็ว บาณี จรัณ กมัล รังค์ ลายอา || ยัป เอก อลัค ปรัภ นิรันยัน มัน จินเดอา
พัล ปายอา || ตัจยฺ มาน โม่ห์ วิการ ดูยา โยตี โยต สมาณี || บินวันตฺ นานัก คุร ประสาดี สดา ฮัร รังค์ มาณี ||๑|| ฮัร
ซันตา ฮัร ซันตฺ สะยัน เมเร มีต สฮาอี ราม || วัดป่ ากี วัดป่ ากี สัตซังคัต ปาอี ราม || วัดป่ ากี ปาเอ นาม ติอ๋าเอ ลาเท
ดูค ซันตาแป || คุร จัรณี ลาเก ปะหรํา ป๋ อ ป่ าเก อาป มิทายอา อาแป || กัร กิรปา เมเล ปรัภ อัปแน วิชุร กะแตห์ นา
ยาอี || บินวันตฺ นานัก ดาส เตรา สดา ฮัร ซัรณาอี ||๒|| ฮัร ดะเร ฮัร ดัร โซ่ฮนั เตเร ปะกัต เปอาเร ราม || วารี เต็น
474

วารี ยาวา สัด บัลฮาเร ราม || สัด บัลฮาเร กัร นมัสกาเร ยิน เป่ ทัต ปรัภ ยาตา || กัท กัท เราว์ รเฮอา ซัภ ทาอี ปูรัน
ปุรัค บิถ่าตา || คุร ปูรา ปายอา นาม ติอ๋ายอา ยูแอ ยนัม นา ห่าเร || บินวันตฺ นานัก สรัณ เตรี ราค กิรปา ต่าเร ||๓||
เบอันตา เบอันตฺ คุณ เตเร เกตัก กาวา ราม || เตเร จัรณา เตเร จรัณ ตู๋ร วัดป่ ากี ปาวา ราม || ฮัร ตู่รี หน่าอีแอ แมลฺ
กวาอีแอ ยนัม มรัณ ดุค ลาเท || อันตัร บ้าฮัร สดา ฮดูเร ปั รเมซัร ปรัภ ซาเท || มิเท ดูค กเลอาณ กีรตัน บฮุร โยน นา
ปาวา || บินวันตฺ นานัก คุร สรัณ ตรี แอ อาปเณ ปรัภ ป่ าวา ||๔||๒||
อาซา ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร จรัน กมัล มัน เบเถ่อา กิช อาน นา มีธา ราม ราเย || เม็ล ซันตฺ ซงั คัต อาราเถ่อา ฮัร กัท กะเท ดีธา ราม ราเย || ฮัร
กัท กะเท ดีธา อัมฤโต วูธา ยนัม มรัน ดุค นาเธ || คุณ เน็ถ กายอา ซัภ ดูค มิทายอา ห่อแม บินซี กาเธ ||
ปเร็ว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี โฉด นา ยาอี มัน ลากา รังค์ มยีธา || ฮัร นานัก เบเถ่ จรัน กมัล กิช อาน นา มีธา ||๑|| เย็ว ราตี
ยัล มาชุลี เต็ว ราม รัส มาเต ราม ราเย || คุร ปูแร อุปเดเซอา ยีวนั กัต ป่ าเต ราม ราเย || ยีวนั กัต สุ อามี อันตัรยามี
อาป ลีเอ ลัร ลาเอ || ฮัร รตัน ปะดารฺ โท ปั รกะโท ปูรโน โฉด นา กัตฮู ยาเอ || ปรัภ ซุฆรั สะรู ป สุ ยาน สุ อามี ตา กี
มิแท นา ดาเต || ยัล ซังค์ ราตี มาชุลี นานัก ฮัร มาเต ||๒|| จาตริ ก ยาแจ บูนดฺ เย็ว ฮัร ปราน อถ่ารา ราม ราเย || มาล
คยีนา สุ ต ปะหราต มีต ซัภฮูนํ เต เปอารา ราม ราเย || ซัภ ฮูนํ เต เปอารา ปุรัค นิรารา ตา กี กัต นฮี ยาณี แอ || ฮัร
ซาส กิราส นา บิสแร กับฮูนํ คุร สับดี รังค์ มาณี แอ || ปรัภ ปุรัค ญักยีวโน ซันตฺ รัส ปี วโน ยัป ปะรัม โม่ห์ ดุค ดารา
|| จาตริ ก ยาแจ บูนดฺ เย็ว นานัก ฮัร เปอารา ||๓|| มิเล นราเอ็ณ อาปเณ มาโนรฺ โท ปูรา ราม ราเย || ด่าธี ปี ต
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ปะหรํา กี เป่ ทัต คุร ซูรา ราม ราเย || ปูรัน คุร ปาเอ ปุรับ ลิคาเอ ซัภ เน็ถ ดีน ดัยอาลา || อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ โซอี
ซุนดัร คุร โคปาล || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเนเร ปะติต ปาวัน ซาถู่ ตู่รา || ฮัร มิเล นราเอ็ณ นานกา มาโนรฺ โท ปูรา
||๔||๑||๓||
อาซา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก || ยา โก เป๋ ย กริ ปาล ปรัภ ฮัร ฮัร เซอี ยปาต ||
นานัก ปรี ต ลกี เต็นห์ ราม เซ็ว เป่ ทัต ซ่าถ ซังกาต ||๑|| ชันตฺ || ยัล ดุตถฺ นิอาอี รี ต อับ ดุตถฺ อาจ นฮี มัน แอซี ปรี ต
ฮเร || อับ อุรเฉ่โอ อัล กัมเล่ห์ บาซัน ม่าเฮ มกัน เอ็ก คิน ปี๋ น่าเฮ ทะแร || คิน น่าเฮ ทะรี แอ ปรี ต ฮรี แอ ซี การ ฮัภ รัส
อัรปี แอ || แยห์ ดูค สุ ณีแอ ยัม ปันทฺ ปะณี แอ แต้ห์ ซ่าถซังค์ นา ดัรปี แอ || กัร กีรัต โควินดฺ คุณีแอ สกัล ปราชัต ดุค
ฮเร || กโฮ่ นานัก ชันตฺ โควินดฺ ฮัร เก มัน ฮัร เซ็ว เน่ห์ กเร่ โฮ แอซี มัน ปรี ต ฮเร ||๑|| แยซี มัชลี นีร เอ็ก คิน ปี๋ นา
ตี่เร มัน แอซา เน่ห์ กเร่ โฮ ||
แยซี จาตริ ก เปอาส คิน คิน บูนดฺ จะแว บะรัส สุ ห่าเว เม่ห์ || ฮัร ปรี ต กรี แย เอ้ห์ มัน ดีแย อัต ลาอีแอ จิต มุรารี ||
มาน นา กีแย สรัณ ปรี แย ดัรซัน โก บัลฮารี || คุร สุ ประซันเน เม็ล น่าห์ วิชุนเน ตัน๋ เดดี สาจ สเน่ฮา || กโฮ่ นานัก
ชันตฺ อันนัต ธากุร เก ฮัร เซ็ว กีแย เน่ฮา มัน แอซา เน่ห์ กเร่ โฮ ||๒|| จักวี ซูร สเน่ห์ จิตเเว อาส กะหนี่ กัด ดินีอรั
เดคีแอ || โกกิล อัมบฺ ปรี ต จะแว สุ ห่าวีอา มัน ฮัร รังค์ กียแี อ || ฮัร ปรี ต กรี แย มาน นา กีแย เอ็ก ราตี เก ฮัภ
ปาหุเณอา || อับ เกอา รังค์ ลายโอ โม่ห์ รจายโอ นาเก อาวัณ ยาวเณอา || เท็ร ซาถู่ ซัรณี ปรี แอ จัรณี อับ ทูทสั โม่ห์
โย กิตีแอ || กโฮ่ นานัก ชันตฺ ดัยอาล ปุรัค เก มัน ฮัร ลาย ปรี ต กับ ดินีอรั เดคีแอ ||๓|| เน็ส กุรังกฺ แยเซ นาด ซุณ
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ซัรวณี ฮีโอ ดิแว มัน แอซี ปรี ต กีแย || แยซี ตรุ ณ ปะตาร อุรฉี่ ปิ แร่ ห์ สิ แว เอ้ห์ มัน ลาล ดีแย || มัน ลาแล่ห์ ดีแย
โปคค์ กรี แย ฮัภ คุซีอา รังค์ มาเณ || เป็ ร อัปนา ปายอา รังค์ ลาล บณายอา อัต มิเลโอ มิตรึ จิราเณ || คุร ทีอา ซาคี ตา
ดิธมั อาคี เป็ ร เย่ฮา อวัรฺ นา ดีแซ || กโฮ่ นานัก ชันตฺ ดัยอาล โม่ฮนั เก มัน ฮัร จรัณ กะฮีแย แอซี มัน ปรี ต กีแย
||๔||๑||๔|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ศโลก || บัน บัน พิรตี โคยะตี ห่ารี บโฮ่ เอาก้าห์ || นานัก เป่ เท ซ่ าถ ยับ ฮัร ปายอา
มัน ม่าเฮ ||๑|| ชันตฺ || ยา โก โคแยห์ อซังคฺ มุนี อเนก ตเป || บรัมห์เม โกท อราแถ่ห์ กิอานี ยาป ยเป || ยัป ตาป
ซันยัม กิเรอา ปูญา อเน็ก โซถัน่ บันดฺ นา || กัร กะวัน บซุถ่า ตีรแทห์ มยัน มิลนั โก นิรันยฺนา || มานุค บัน เต็น ปะซู
ปังคี สกัล ตุแฉ่ห์ อราถฺเต || ดัยอาล ลาล โคบินดฺ นานัก เม็ล ซ่าถซังคัต โฮย กะเต ||๑|| โกท บิซนั อวตาร ซังกัร
ยทาถาร || จ้าแฮ ตุแฉ่ห์ ดัยอาร มัน ตัน รุ จ อปารฺ || อปารฺ อะกัม โคบินดฺ ธากุร สกัล ปูรัก ปรัภ ตะนี || ซุร เซ็ถ กัณ
กันถะรับ ติอ่าแว่ห์ ยัค กินนัร คุณ ปะนี || โกท อิมดรึ อเนก เดวา ยปั ต สุ อามี แย แย การ || อนาท นาท ดัยอาล
นานัก ซ่าถซังคัต เม็ล อุถาร ||๒|| โกท เดวี ยา โก เซแว่ห์ ลัคมี อเน็ก ปาต ||
กุปัต ประกัท ยาโก อราแถ่ห์ ปอณ ปาณี ดินสั ราต || นะเคตรึ ซะซี อรั ซูร ติอ่าแว่ห์ บซุถ กักนา กาเวย์ || สกัล คาณี
สกัล บาณี สดา สดา ติอ่าเวย์ || ซิมรัต ปุราณ จตุร เบแด้ห์ คัท ซาสตรึ ยา โก ยปาต || ปะติต ปาวัน ปะกัต วชัล
นานัก มิลีแอ ซังค์ ซาต ||๓|| เยตี ประภู ยนาอี รัสนา เตต ปะนี || อันยานัต โย เซแว เตตี แน่ห์ ยาย กะนี || อวิกตั
อะกนัต อท่าห์ ธากุร สกัล มัน่ เฉ่ บ้าห์รา || สรับ ยาเจ็ก เอก ดาตา แน่ห์ ดูรฺ ซังกี ย่าห์รา || วัส ปะกัต ทีอา มิเล ยีอา
ตา กี อุปมา กิต กะนี || เอ้ห์ ดาน มาน นานัก ปาเอ ศีสฺ ซ่าแถ่ห์ ตัร๋ จัรนี ||๔||๒||๕|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ศโลก ||
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อุดมั กแร่ ห์ วัดป่ ากีโฮ ซิมโร่ ห์ ฮัร ฮัร ราย || นานัก ยิส ซิ มรัต ซัภ ซุค โฮแว่ห์ ดูค ดะรัด ปะหรํา ยาย ||๑|| ชันตฺ ||
นาม ยปัต โคบินดฺ แน่ห์ อัลซาอีแอ || เป่ ทัต ซาถู่ ซังค์ ยัม ปุร แน่ห์ ยาอีแอ || ดูค ดะรัด นา ป๋ อ เบอาแป นาม
ซิมรัต สัด ซุคี || ซาส ซาส อราถ ฮัร ฮัร ติอ๋าย โซ ปรัภ มัน มุคี || กริ ปาล ดัยอาล ระสาล คุณ เน็ถ กัร ดัยอา เซวา
ลาอีแอ || นานัก ปั ยอัมแป จรัณ ยําแป นาม ยปั ต โคบินดฺ แน่ห์ อัลซาอีแอ ||๑|| ปาวัน ปะติต ปุนีต นาม นิรันยฺนา ||
ปะรัม อันเถรฺ บินาส กิอาน คุร อันยฺนา || คุร กิอาน อันยัน ปรัภ นิรันยัน ยัล ทัล มฮีอลั ปูเรอา || เอ็ก นิมคั ยา แก
ริ แด วัสเซอา มิเท ติแซห์ วิซูเรอา || อก้าถฺ โบถฺ ซัมรัท สุ อามี สรับ กา ป๋ อ ปั่ นยะนา || นานัก ปั ยอัมแป จรัณ ยําแป
ปาวัน ปะติต ปุนีต นาม นิรันยฺนา ||๒|| โอท กะฮี โคปาล ดัยอาล กริ ปา นิเถ่ || โม่ห์ อาซัร โตอ์ จรัน ตุมารี สรัน ซิ เถ่
|| ฮัร จรัน การัน กะรัน สุ อามี ปะติต อุถะรัน ฮัร ฮเร || ซากัร ซันซาร เป๋ าว์ อุตาร นาม ซิ มรัต บโฮ่ ตเร || อาด อันตฺ
เบอันตฺ โคแยห์ สุ นี อุถะรัน ซันตฺ ซงั ค์ บิเถ่ || นานัก ปั ยอัมแป จรัน ยําแป โอท กะฮี โคปาล ดัยอาล กริ ปา นิเถ่ ||๓||
ปะกัต วชัล ฮัร บิรัด อาป บนายอา || แยห์ แยห์ ซันตฺ อราแถ่ห์ แต้ห์ แต้ห์ ปรักทายอา || ปรัภ อาป ลีเอ สมาย
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ปะกัต การัจ ซาเรอา || อานันดฺ ฮัร ยัส มฮ่า มังคัล สรับ ดูค วิซาเรอา ||
จมัตการ ประกาซ แด้ห์ ดิส เอก แต้ห์ ดริ สทายอา || นานัก ปั ยอัมแป จรัณ ยําแป ปะกัต วชัล ฮัร บิรัด อาป บนายอา
||๔||๓||๖|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เท็ร ซันตัน โซหาก มแร นา ยาเวย์ || ยา แก กแร่ ห์ ฮัร น่าห์ โซ สัด ฮี ราเวย์ || อวินาซี
อวิกตั โซ ปรัภ สดา เนาตัน นิรมะลา || แน่ห์ ดูรฺ สดา ฮดูร ธากุร แด้ห์ ดิส ปูรัน สัด สดา || ปรานปั ต กัต มัต ยา เต
ปริ แอ ปรี ต ปรี ตมั ป่ าเวย์ || นานัก วคาแณ คุร บจัน ยาแณ เท็ร ซันตัน โซหาก มแร นา ยาเวย์ ||๑|| ยา โก ราม
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ปะตาร ตา แก อนัดฺ กะหน่า || ซุควันตี ซา นารฺ โซ่ภา ปูร บณา || มาณ มหัต กเลอาณ ฮัร ยัส ซังค์ สุ รยัน โซ ประภู ||
สรับ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ เต็ต กแร่ ห์ นฮี อูนา ซัภ กะชู || มะถุร บานี ปิ แร่ ห์ มานี เท็ร โซหาก ตา กา บณา || นานัก
วคาแณ คุร บจัน ยาแณ ยา โก ราม ปะตาร ตา แก อนัดฺ กะหน่า ||๒|| เอา ซะคี ซันตฺ ปาส เซวา ลากีแอ || ปี โซ
จรัณ ปะคาร อาป เตอากีแอ || ตัจยฺ อาป มิแท ซันตาป อาป แน่ห์ ยาณาอีแอ || สรัณ กะฮีแย มาน ลีแย กเร โซ ซุค
ปาอีแอ || กัร ดาส ดาซี ตัจยฺ อุดาซี กัร โยร เด็น แรณ ยากีแอ || นานัก วคาแณ คุร บจัน ยาแณ เอา ซะคี ซันตฺ
ปาส เซวา ลากีแอ ||๓|| ยา แก มัสตัก ปาก เซ เซวา ลายอา || ตา กี ปูรัน อาส ยินห์ ซ่าถซังค์ ปายอา || ซ่าถซังค์ ฮัร
แก รังค์ โคบินดฺ ซิ มรัณ ลาเกอา || ปะรัม โม่ห์ วิการ ดูยา สกัล ติแนห์ เตอาเกอา || มัน ซานํตฺ แซ่ ฮจั ยฺ สุ เผา วูธา
อนัด มังคัล คุณ กายอา || นานัก วคาแณ คุร บจัน ยาแณ ยา แก มัสตัก ปาก เซ เซวา ลายอา ||๔||๔||๗|| อาซา แม่ห์ลา
๕ || ศโลก || ฮัร ฮัร นาม ยปันเตอา กัช นา กะแฮ ยัมกาล || นานัก มัน ตัน ซุคี โฮย อันเต มิแล โคปาล ||๑|| ชันตฺ ||
มิโล ซันตัน แก ซังค์ โม่ห์ อุถาร เล่โฮ || บิโน กะโร กัร โยร ฮัร ฮัร นาม เดโฮ || ฮัร นาม มาโก จรัณ ลาโก มาน
เตอาโก ตุมห์ ดัยอา || กัตฮูนํ นา ต่าโว สรัณ ปาโว กรุ ณา แม ปรัภ กัร เมยอา || ซัมรัท อะกัท อปารฺ นิรมัล สุ โณห์
สุ อามี บิโน เอ้ห์ || กัร โยร นานัก ดาน มาแก ยนัม มรัณ นิวาร เล่โฮ || ||๑||
อัปราถี่ มัตฮีน นิรกุน อนาท นีจ || สัธ กะโธรฺ กุลฮีน เบอาปั ต โม่ห์ กีจ || มัล ปะรัม กะรัม อหัง มัมตา มรัณ จีต นา
อาเวย์ || บันตา บิโนด อนันดฺ มายอา อเกอานตา ลัปทาเวย์ || คิแซ โยบัน บแถ่ ยรู อา เด็น นิฮาเร ซังค์ มีจ || บินวันตฺ
นานัก อาส เตรี สรัณ ซาถู่ ราค นีจ ||๒|| ปั่ รเม ยนัม อเนก ซันกัท มฮ่า โยน || ลปั ท รเฮโอ เต้ห์ ซังค์ มีเธ โปคค์
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โซน || ประมัต ป๋ ารฺ อะกนัต อายโอ บโฮ่ ประเดแซ่ห์ ต่ายโอ || อับ โอท ต่ารี ปรัภ มุรารี สรับ ซุค ฮัร นายโอ ||
ราคัณฮาเร ปรัภ เปอาเร มุจฉฺ เต กะชู นา โฮอา โฮน || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ นานัก กริ ปา เตรี ตแร ป๋ อน ||๓|| นาม
ต่ารี ก อุถ่าเร ปักแตห์ ซันซา กอน || เยน เกน ปั รกาเร ฮัร ฮัร ยัส สุ โนห์ ซัรวัน || ซุน ซัรวัน บานี ปุรัค กิอานี มัน
นิถ่านา ปาวเฮ || ฮัร รังค์ ราเต ปรัภ บิถ่าเต ราม เก คุณ กาวเฮ || บซุถ กากัด บันราจยฺ กัลมา ลิคณั โก เย โฮย ปวัน ||
เบอันตฺ อันตฺ นา ยาย ปายอา กะฮี นานัก จรัณ สรัน ๔||๕||๘|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || ปุรัค ปะเต ปั กหวาน ตา กี สรัณ
กะฮี || นิรภอ เป๋ ย ปราน จินตา สกัล ลฮี || มาต ปิ ตา สุ ต มีต สุ รยัน อิสทฺ บันถัป ยาเณอา || แก้ห์ กันธฺ ลายอา คุร
มิลายอา ยัส บิมลั ซันตฺ วคาเณอา || เบอันตฺ คุณ อเนก แม่ห์มา กีมตั กะชู นา ยาย กฮี || ปรัภ เอก อเน็ก อลัค ธากุร
โอท นานัก เต็ส กะฮี ||๑|| อัมฤต บัน ซันซาร สฮาอี อาป เป๋ ย || ราม นาม อุร ฮาร บิค เก ดิวสั เกย || กัต ปะรัม โม่ห์
บิการ บินเซ โยน อาวัณ ซัภ รเฮ่ || อคัน ซากัร เป๋ ย ซีตลั ซ่าถ อันจัล แก้ห์ รเฮ่ || โควินดฺ กุปาล ดัยอาล ซัมรัท โบลฺ
ซาถู่ ฮัร แย เยย || นานัก นาม ติอ๋าย ปูรัน ซ่าถซังค์ ปาอี ปะรัม กะเต ||๒|| แยห์ เดโค แต้ห์ ซังค์ เอโก เราว์ รเฮอา ||
กัท กัท วาซี อาป วิระแล กิแน ลเฮอา || ยัล ทัล มฮีอลั ปูร ปูรัน กีท หัสตฺ สะมาเนอา || อาด อันเต มัตถฺ โซอี คุร
ประสาดี ยาเนอา || บรัมห์ ปัสเรอา บรัมห์ ลีลา โควินดฺ คุณ เน็ถ ยัน กะเฮอา || ซิมมัร สุ อามี อันตัรยามี ฮัร เอก
นานัก เราว์ รเฮอา ||๓|| เด็น แรณ สุ ห่าวรี อาอี ซิ มรัต นาม ฮเร ||
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จรัณ กมัล ซังค์ ปรี ต กัลมัล ปาป ทะเร || ดูค ปูค ดาริ ดรึ นาเธ ประกัท มัก ดิคายอา || เม็ล ซ่าถซังเค นาม รังเก มัน
โลรี ดา ปายอา || ฮัร เดค ดัรซัน อิช ปุนนี กุล ซัมบูฮา ซัภ ตเร || ดินสั แรณ อนันดฺ อันเด็น ซิมรันตฺ นานัก ฮัร ฮเร
||๔||๖||๙||
อาซา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก || ซุภ จินตัน โคบินดฺ รมัณ นิรมัล ซาถู่ ซังค์ ||
นานัก นาม นา วิสโร เอ็ก กะรี กัร กิรปา ปั กวันตฺ ||๑|| ชันตฺ || ปิ่ นนี แรนรี แอ จามกัณ ตาเร || ยาแกห์ ซันตฺ ยนา
เมเร ราม เปอาเร || ราม เปอาเร สดา ยาแกห์ นาม ซิ มแร่ ห์ อันดิโน || จรัณ กมัล คิอ๋าน ฮิรแด ปรัภ บิซรั น่าฮี เอ็ก
คิโน || ตัจยฺ มาน โม่ห์ บิการ มัน กา กัลมะลา ดุค ยาเร || บินวันตฺ นานัก สดา ยาแกห์ ฮัร ดาส ซันตฺ เปอาเร ||๑|| เมรี
เซยฺรีแอ อาดัมบัร บเณอา || มัน อนัดฺ เป่ ยอา ปรัภ อาวัต สุ เณอา || ปรัภ มิเล สุ อามี ซุแคห์ กามี จาว มังคัล รัส ปะเร ||
อังค์ ซังค์ ลาเก ดูค ป่ าเก ปราณ มัน ตัน ซัภ ฮเร || มัน อิช ปาอี ปรัภ ติอ๋าอี ซันโญก ซาฮา ซุภ กะเณอา || บินวันตฺ
นานัก มิเล ศิรีถรั สกัล อานันดฺ รัส บเณอา ||๒|| เม็ล ซะคีอา ปุแช่ห์ กโฮ่ กันตฺ นีซาณี || รัส เปรม ปะรี กัช โบลฺ นา
ยาณี || คุณ กูร กุปัต อปารฺ กัรเต นิกมั อันตฺ นา ปาวเฮ || ปะกัต ป๋ าย ติอ๋าย สุ อามี สดา ฮัร คุณ กาวเฮ || สกัล คุณ
สุ เกอาน ปูรัน อาปเณ ปรัภ ป่ าณี || บินวันตฺ นานัก รังค์ ราตี เปรม แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ||๓|| ซุค โซเฮลฺ เร ฮัร กาวัณ
ลาเก || ซายัน ซัรสะเร ดุค ดุสมัน ป่ าเก || ซุค แซ่ฮจั ยฺ ซัรเซ ฮัร นาม แร่ ห์เซ ปรัภ อาป กิรปา ต่ารี อา || ฮัร จรัณ ลาเก
สดา ยาเก มิเล ปรัภ บันวารี อา || ซุภ ดิวสั อาเอ แซ่ฮจั ยฺ ปาเอ สกัล เน็ถ ปรัภ ปาเก || บินวันตฺ นานัก สรัณ สุ อามี
สดา ฮัร ยัน ตาเก ||๔||๑||๑o|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || อุธ วันญึ วทาอูเรอา แต เกอา เจ็ร ลายอา || โม่ห์ลตั ปุนรี อา กิต กูร
โลผ่ายอา || กูเร ลุผา่ ยอา โต๋ ห์ มายอา กแร่ ห์ ปาป อมิเตอา || ตัน ปะซัม เด๋ รี ยแมห์ เฮรี กาล บัปแร ยิเตอา ||
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มาล โยบัน โฉด แวซี รเฮโอ แปนัณ คายอา || นานัก กมาณา ซังค์ ยุเลอา แน่ห์ ยาย กิรัต มิทายอา ||๑|| พาโท่ห์ มิรัก
ยิแว เปค แรณ จันดราอิณ || ซูโคห์ ดูค เป๋ ย เน็ต ปาป กมาเอ็ณ || ปาปา กมาเณ ฉะแดห์ น่าฮี แล จัลเล กัต กลาเวอา ||
ฮัรจันดอรี เดค มูธา กูร เซยา ราเวอา || ลับ โลภ อหังการ มาตา กรับ เป่ ยอา สมาเอ็ณ || นานัก มริ ก อเกอาน บินเซ
แน่ห์ มิแท อาวัณ ยาอิณ ||๒|| มิธแธ มัก โมอา เก็ว เลย โอดารี || หัสตี กะรัต ปั ยอา เก็ว ตรี แอ ตารี || ตรัณ โดเฮลา
เป่ ยอา คิน แม่ห์ คซัม จิต นา อายโอ || ดูคา สยาอี กะณัต น่าฮี กีอา อัปณา ปายโอ || คุฉ่า กมาณา ประกัท โฮอา
อีต อุแต้ห์ คุอารี || นานัก สัตคุร บาจฉฺ มูธา มันมุโค อหังการี ||๓|| ฮัร เก ดาส ยีเว ลัก ปรัภ กี จัรณี || กันธฺ ลกาย
ลีเอ เต็ส ธากุร ซัรณี || บัล บุตถฺ กิอาน คิอ๋าน อัปณา อาป นาม ยปายอา || ซ่าถซังคัต อาป โฮอา อาป ยกัต ตรายอา ||
ราค ลีเอ รคัณฮาแร สดา นิรมัล กัรณี || นานัก นรัก นา ย่าเฮ กับฮูนํ ฮัร ซันตฺ ฮัร กี ซัรณี ||๔||๒||๑๑|| อาซา แม่ห์ลา
๕ || วันญึ เมเร อาลฺ ซา ฮัร ปาส เบนันตี || ราโว สะโฮ อาปั นรา ปรัภ ซังค์ โซฮันตี || ซังเก โซฮันตี กันตฺ สุ อามี
ดินสั แรณี ราวีแอ || ซาส ซาส จิตาร ยีวา ปรัภ เปค ฮัร คุณ กาวีแอ || บิรฮา ลยายอา ดะรัส ปายอา อเม็ว ดริ สทฺ
ซินจันตี || บินวันตฺ นานัก เมรี อิช ปุนนี มิเล ยิส โคยันตี ||๑|| นัส วันโญห์ กิลวิแคห์ กัรตา กัร๋ อายอา || ดูแตห์
แด้ฮนั เป่ ยอา โควินดฺ ปรักทายอา || ปรักเท กุปาล โคบินดฺ ลาลัน ซ่าถซังค์ วคาเณอา || อาจรัจยฺ ดีธา อเม็ว วูธา คุร
ประสาดี ยาเณอา || มัน ซานํตฺ อาอี วยี วถ่าอี แน่ห์ อันตฺ ยาอี ปายอา || บินวันตฺ นานัก ซุค แซ่ฮจั ยฺ เมลา ประภู อาป
บณายอา ||๒|| นรัก นา ดีธะเรอา ซิมรัต นาราเอ็ณ || แย แย ตะรัม กเร ดูต เป๋ ย ปลาเอ็ณ || ตะรัม ตี่รัจยฺ แซ่ฮจั ยฺ
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ซุคีเอ ซ่าถซังคัต ฮัร ปะเย || กัร อนุกแร่ ห์ ราค ลีเน โม่ห์ มัมตา ซัภ ตะเย || แก้ห์ กันธฺ ลาเอ คุร มิลาเอ โควินดฺ ยปั ต
อะขาเอ็ณ || บินวันตฺ นานัก ซิมมัร สุ อามี สกัล อาส ปุยาเอ็ณ ||๓||
เน็ถ เซ็ถ จรัณ กะเฮ ตา เก้ฮา การา || ซัภ กิช วัส ยิแซ โซ ประภู อซารา || แก้ห์ ปุยา ลีเน นาม ดีเน กัร ต๋ าร มัสตัก
ราเคอา || ซันซาร ซากัร แน่ห์ เวอาแป อเม็ว ฮัร รัส จาเคอา || ซ่าถซังเค นาม รังเก รัณ ยีต วัดดา อคารา || บินวันตฺ
นานัก สรัณ สุ อามี บฮุร ยัม นา อุปารา ||๔||๓||๑๒|| อาซา แม่ห์ลา ๕ || เด็น ราต กมายอะโร โซ อายโอ มาแท || ยิส
ปาส ลุกายดะโร โซ เวคี ซาแท || ซังค์ เดแค กรัณฮารา กาย ปาป กมาอีแอ || สุ กริ ต กีแย นาม ลีแย นรัก มูล นา
ยาอีแอ || อาธ แป้ ฮัร ฮัร นาม ซิมโร่ ห์ จัลแล เตแร ซาเท || ปั จยฺ ซ่าถซังคัต สดา นานัก มิแท่ห์ โดค กมาเต ||๑||
วัลวันจฺ กัร อุดรั ปะแรห์ มูรัค กาวารา || ซัภ กิช เด รเฮอา ฮัร เดวัณฮารา || ดาตาร สดา ดัยอาล สุ อามี กาย มโน่ห์
วิซารี แอ || เม็ล ซ่าถซังเค ปัจยฺ นิซงั เก กุล สะมู่ฮา ตารี แอ || เซ็ถ ซาเถ็ก เดว มุน ยัน ปะกัต นาม อถ่ารา || บินวันตฺ
นานัก สดา ปะยีแอ ปรัภ เอก กัรแณฮารา ||๒|| โคท นา กีใจ ปรัภ ปัรคัณฮารา || กูร กปั ท กมาวัดเร ยันแม่ห์
ซันซารา || ซันซาร ซากัร ตินีห์ ตเรอา ยินีห์ เอก ติอ๋ายอา || ตัจยฺ กาม กโรถ อเน็นดฺ นินดา ปรัภ ซัรณาอี อายอา ||
ยัล ทัล มฮีอลั รเวอา สุ อามี อูจ อะกัม อปารา || บินวันตฺ นานัก เทก ยัน กี จรัณ กมัล อถ่ารา ||๓|| เปค ฮัรจันดอระรี
อัสเท็ร กิช น่าฮี || มายอา รังค์ เยเต เซ ซังค์ นา ยาฮี || ฮัร ซังค์ ซาที สดา เตแร ดินสั แรณ สมาลีแอ || ฮัร เอก เบ็น
กัช อวัรฺ น่าฮี เป๋ า ดุตีอา ยาลีแอ || มีต โยบัน มาล ซัรบัส ปรัภ เอก กัร มัน ม่าฮี || บินวันตฺ นานัก วัดปาก ปาอีแอ ซูค
แซ่ฮจั ยฺ สมาฮี ||๔||๔||๑๓||
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อาซา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๘ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กัมลา ปะหรํา ปี ต กัมลา ปะหรํา ปี ต เฮ ตีคณั มัด บิปรี ต
เฮ อวัถ อการัท ยาต || แก้ห์บรั บัน โก๋ ร แก้ห์บรั บัน โก๋ ร เฮ กแร่ ห์ มูสตั มัน โจร เฮ ดินกะโร อันเด็น คาต || เด็น
คาต ยาต เบหาต ปรัภ เบ็น มิโลห์ ปรัภ กรุ ณา ปะเต ||
ยนัม มรัณ อเนก บีเต ปริ แอ ซังค์ เบ็น กัช แน่ห์ กะเต || กุล รู ป ตู่ป กิอานฮีนี ตุจฉฺ บินา โม่ห์ กวัน มาต || กัร โยร
นานัก สรัณ อายโอ ปริ แอ นาท นัรฮัร กแร่ ห์ กาต ||๑|| มีนา ยัลฮีน มีนา ยัลฮีน เฮ โอ้ห์ บิชุรัต มัน ตัน คีน เฮ กัต
ยีวนั ปริ แอ เบ็น โหต || ซันมุค แซ่ห์ บาน ซันมุค แซ่ห์ บาน เฮ มริ ก อัรเป มัน ตัน ปราน เฮ โอ้ห์ เบเถ่โอ แซ่ฮจั ยฺ
สะโรต || ปริ แอ ปรี ต ลากี เม็ล แบรากี คิน แร่ ฮนั ตริ ก ตัน เต็ส บินา || ปัลกา นา ลาแก ปริ แอ เปรม ปาแก จิตวันตฺ
อันเด็น ปรัภ มนา || ศิรีรังค์ ราเต นาม มาเต แป๋ ปะรัม ดุตีอา สกัล โคต || กัร เมยอา ดัยอา ดัยอาล ปูรัน ฮัร เปรม
นานัก มกัน โหต ||๒|| อลีอลั กุนยาต อลีอลั กุนยาต เฮ มักรันดฺ รัส บาซัน มาต เฮ ปรี ต กมัล บันถ่าวัต อาป ||
จาตริ ก จิต เปอาส จาตริ ก จิต เปอาส เฮ กัน๋ บูนดฺ บจิตรึ มัน อาส เฮ อัล ปี วัต บินซัต ตาป || ตาปา บินาซัน ดูค
นาซัน เม็ล เปรม มัน ตัน อัต กะนา || ซุนดัร จตุร สุ ยาน สุ อามี กวัน รัสนา คุณ ปะนา || แก้ห์ ปุยา เลโว่ห์ นาม
เดโวห์ ดริ สทฺ ต่ารัต มิทตั ปาป || นานัก ยําแป ปะติต ปาวัน ฮัร ดะรัส เปคัต แน่ห์ ซัยตาป ||๓|| จิตโว จิต นาท จิตโว
จิต นาท เฮ รัค เลโว่ห์ สรัณ อนาท เฮ เม็ล เจา จาอีเล ปราน || ซุนดัร ตัน ติอ๋าน ซุนดัร ตัน ติอ๋าน เฮ มัน ลุบตั ถฺ
โคปาล กิอาน เฮ ยาจัก ยัน ราคัต มาน || ปรัภ มาน ปูรัน ดุค บิดีรัน สกัล อิช ปุยนั ตีอา || ฮัร กันธฺ ลาเก เด็น สป่ าเก
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เม็ล น่าห์ เซจยฺ โซฮันตีอา || ปรัภ ดริ สทฺ ต่ารี มิเล มุรารี สกัล กัลมัล เป๋ ย หาน || บินวันตฺ นานัก เมรี อาส ปูรัน มิเล
ศิรีถรั คุณ นิถาน ||๔||๑||๑๔||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด || อาซา แม่ห์ลา ๑ || วาร
ศโลกา นาล ศโลก ปี๋ แม่ห์เล แป้ ห์เล เก ลิเค ทุนเด อัส ราแย กี ตุนี || ศโลก ม: ๑ || บัลฮารี คุร อาปเณ ดิวฮารี สัด
วาร || เย็น มาณัส เต เดวเต กีเอ กะรัต นา ลากี วาร ||๑||
แม่ห์ลา ๒ || เย โซ จันดา อุคแว่ห์ ซูรัจยฺ จะแรห์ ฮยาร || เอเต จานัณ โห่เดอานํ คุร เบ็น โก๋ ร อันถารฺ ||๒|| ม: ๑ ||
นานัก คุรู นา เจตนี มัน อาปแณ สุ เจต || ฉุ เท เต็ล บูอาร เย็ว ซุนเญ อันดัร เคต || เคแต อันดัร ฉุ เทอา กโฮ่ นานัก
โซ น่าห์ || พลีแอห์ พุลีแอห์ บัปเร ปี๋ ตัน เว็จ สุ อา้ ห์ ||๓|| ปอรี || อาปี แนห์ อาป ซาเยโอ อาปี แนห์ รเจโอ เนา ||
โดยอี กุดรัต ซายีแอ กัร อาซัณ ดิโธ เจา || ดาตา กัรตา อาป ตูนํ ตุส เดแว่ห์ กแร่ ห์ ปเซา || ตูน ํ ยาโณอี ซัภแซ เด
แลแซ่ห์ ยินดฺ กเวา || กัร อาซัณ ดิโธ เจา ||๑|| ศโลก ม: ๑ || สัจเจ เตเร คันดฺ สัจเจ บแรห์มนั ดฺ || สัจเจ เตเร โลอ์
สัจเจ อาการฺ || สัจเจ เตเร กัรเณ สรับ บีจาร || สัจจา เตรา อมัร สัจจา ดีบาณ || สัจจา เตรา หุกมั สัจจา พุรมาณ ||
สัจจา เตรา กะรัม สัจจา นีซาณ || สัจเจ ตุตถฺ อาแค่ห์ ลัค กโรร || สัจแจ ซัภ ตาณ สัจแจ ซัภ โยรฺ || สัจจี เตรี ซิพตั
สัจจี ซาล่าห์ || สัจจี เตรี กุดรัต สัจเจ ปาตซ่าห์ || นานัก สัจ ติอ๋าเอ็น สัจ || โย มัร ยําเม โซ กัจ นิกจั ||๑|| ม: ๑ || วัดดี
วเดอาอี ยา วัดดา เนา || วัดดี วเดอาอี ยา สัจ นิเอา || วัดดี วเดอาอี ยา เน่ห์จลั เทา || วัดดี วเดอาอี ยาแณ อาเลา ||
วัดดี วเดอาอี บุแฉ่ ซัภ เป๋ า || วัดดี วเดอาอี ยา ปุช นา ดาต || วัดดี วเดอาอี ยา อาเป อาป || นานัก การ นา กัทนี ยาย
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|| กีตา กัรณา สรับ รยาย ||๒|| แม่ห์ลา ๒ || เอ้ห์ ญัก สัจแจ กี แฮ โกธรี สัจเจ กา เว็จ วาส || อิกน่าห์ หุกมั สมาย
เลย อิกน่าห์ หุกเม กเร วิณาส || อิกน่าห์ ป่ าแณ กั้ด เลย อิกน่าห์ มายอา เว็จ นิวาส || เอว เป๋ อาค นา ยาปั ย เย กิแซ
อาแณ ราส || นานัก คุรมุข ยาณี แอ ยา โก อาป กเร ปัรกาซ ||๓|| ปอรี || นานัก ญีอ์ อุปาย แก เล็ค นาแว ตะรัม
บฮาเลอา || โอแท สัจเจ ฮี สัจ นิบแร จุณ วัค กั้ดเด ยัจมาเลอา || เทา นา ปาเอ็น กูริอาร โม่ห์ กาแลห์ โดยัก จาเลอา ||
เตแร นาย รัตเต เซ เย็ณ เกย ฮาร เกย เซ ธักกัณ วาเลอา || เล็ค นาแว ตะรัม บฮาเลอา ||๒|| ศโลก ม: ๑ || วิสมาด นาด
วิสมาด เวด || วิสมาด ญีอ์ วิสมาด เปด || วิสมาด รู ป วิสมาด รังค์ || วิสมาด นาเก พิแร่ ห์ ยันตฺ ||
วิสมาด ปอณ วิสมาด ปาณี || วิสมาด อัคนี เคแดห์ วิดาณี || วิสมาด ตัร่ ตี วิสมาด คาณี || วิสมาด ซาดฺ ลแกห์ ปราณี
|| วิสมาด ซันโญก วิสมาด วิโยก || วิสมาด ปุค วิสมาด โปคค์ || วิสมาด ซิ พตั วิสมาด ซาล่าห์ || วิสมาด อุฉรั่
วิสมาด ร่ าห์ || วิสมาด เนแร วิสมาด ดูรฺ || วิสมาด เดแค ฮายฺรา ฮยูร || เวค วิดาณ รเฮอา วิสมาด || นานัก บุฉณ
ั ปูแร
ปาก ||๑|| ม: ๑ || กุดรัต ดิแซ กุดรัต สุ ณีแอ กุดรัต ป๋ อ ซุค ซาร || กุดรัต ปาตาลี อากาซี กุดรัต สรั บ อาการฺ || กุดรัต
เวด ปุราณ กะเตบา กุดรัต สรับ วีจาร || กุดรัต คาณา ปี ณา แปห์นณ
ั กุดรัต สรับ เปอาร || กุดรัต ยาตี ยินซี รังกี
กุดรัต ญีอ์ ยะฮาน || กุดรัต เนกีอา กุดรัต บดีอา กุดรัต มาน อภิมาน || กุดรัต ปอณ ปาณี แบซันตัร กุดรัต ตัร่ ตี คาก ||
ซัภ เตรี กุดรัต ตูนํ กาเด็ร กัรตา ปากี นาอี ปาก || นานัก หุ กแม อันดัร เวแค วัรแต ตาโก ตาก ||๒|| ปอรี || อาปี แนห์
โปคค์ โปคค์ แก โฮย ปัสมัร ป๋ อรฺ ซิ ถ่ายอา || วัดดา โฮอา ดุนีดาร กัล ซังกัล กัต จลายอา || อะแก กัรณี กีรัต วาจีแอ
แบ้ห์ เลคา กัร ซัมหยายอา || เทา นา โฮวี ปอดีอี ฮุณ สุ ณีแอ เกอา รู อายอา || มัน อันแถ่ ยนัม กวายอา ||๓|| ศโลก ม:
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๑ || แป๋ เว็จ ปวัณ วแฮ่ สัดเวา || แป๋ เว็จ จแลห์ ลัค ดรี เอา || แป๋ เว็จ อคัน กั้ดแด เวการ || แป๋ เว็จ ตัร่ ตี ดะบี ป๋ ารฺ ||
แป๋ เว็จ เอ็นดฺ พิแร ศิร ป๋ ารฺ || แป๋ เว็จ รายา ตะรัม ดุอาร || แป๋ เว็จ ซูรัจยฺ แป๋ เว็จ จันดฺ || โก้ห์ กโรรี จลัต นา อันตฺ ||
แป๋ เว็จ เซ็ถ บุตถฺ ซุร นาท || แป๋ เว็จ อาดาเณ อากาซ || แป๋ เว็จ โยตถฺ มฮ่าบัล ซูร || แป๋ เว็จ อาแว่ห์ ยาแวห์ ปูร ||
สักเลอา ป๋ อ ลิเคอา ศิร เลค || นานัก นิรภอ นิรังการ สัจ เอก ||๑|| ม: ๑ || นานัก นิรภอ นิรังการ โฮรฺ เกเต ราม รวาล
|| เกตีอา กันห์ กะห่าณี อา เกเต เบด บีจาร || เกเต นะแจ้ห์ มังกะเต กิร มุร ปูแร่ ห์ ตาล || บายารี บายาร แม่ห์ อาย
กัดแฎห์ บายาร || กาแว่ห์ ราเย ราณี อา โบแล่ห์ อาล ปะตาล || ลัค ทเกอา เก มุนดะเร ลัค ทเกอา เก ฮาร || เย็ต ตัน
ปาอีแอห์ นานกา เซ ตัน โฮแว่ห์ ชาร ||
กิอาน นา กะลีอี ดู่ดีแอ กัทนา กัรรา ซาร || กะรัม มิแล ตา ปาอีแอ โฮรฺ หิ กมัต หุกมั คุอาร ||๒|| ปอรี || นะดัร
กแร่ ห์ เย อาปณี ตา นัดรี สัตคุร ปายอา || เอ้ห์ ญีโอ บฮุเต ยนัม ปะหรํ่าเมอา ตา สัตคุร สบัด สุ ณายอา || สัตคุร เยวัด
ดาตา โก นฮี ซัภ สุ เณโอห์ โลก สบายอา || สัตคุร มิเลแอ สัจ ปายอา ยินีห์ วิโจห์ อาป กวายอา || เย็น สัจโจ สัจ
บุฉ่ายอา ||๔|| ศโลก ม: ๑ || กะรี อา ซัภเภ โกปี อา แป้ ฮัร กันห์ โคปาล || แก้ห์เณ ปอณ ปาณี แบซันตัร จันดฺ ซูรัจยฺ
อวตาร || สักลี ตัร่ ตี มาล ตัน๋ วัรตัณ สรับ ยันยาล || นานัก มุแซ กิอาน วิฮูณี คาย เกยอา ยัมกาล ||๑|| ม: ๑ || วาเอ็น
เจเล นะจัน คุร || แปรฺ ฮลายเอ็น เพรันห์ ศิร || อุด อุด ราวา จ่าแท ปาย || เวแค โลก หะแซ กัร๋ ยาย || โรทีอา การัณ
ปูแร่ ห์ ตาล || อาป ปะชาแรห์ ตัร่ ตี นาล || กาวัน โกปี อา กาวัน กานห์ || กาวัน ซี ตา ราเย ราม || นิรภอ นิรังการ สัจ
นาม || ยา กา กีอา สกัล ยะฮาน || เซวัก เซแว่ห์ กะรัม จะเรา || ปิ่ นนี แรณ ยินาห์ มัน เจา || ซิ กคี ซิ เคอา คุร วีจาร ||
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นัดรี กะรัม ลฆาเอ ปารฺ || โกลู จัรคา จักกี จัก || ทัล วาโรเล บฮุต อนันตฺ || ลาทู มาถ่าณี อา อันก้าห์ || ปั งคี ป่ อดีอา
แลน นา ซ่าห์ || ซูแอ จาร ปะหว่าอีแอห์ ยันตฺ || นานัก ป่ อเดอา กะณัต นา อันตฺ || บันถัน่ บันถฺ ปะหว่าเอ โซย ||
ปัยแอ กิรัต นแจ ซัภ โกย || นัจ นัจ หะแซ่ห์ จแลห์ เซ โรย || อุด นา ยาฮี เซ็ถ นา โฮเอ || นะจัณ กุดณ
ั มัน กา เจา ||
นานัก ยินห์ มัน ป๋ อ ตินาห์ มัน เป๋ า ||๒|| ปอรี || เนา เตรา นิรังการ แฮ นาย เลยแอ นรัก นา ยาอีแอ || ญีโอ เป็ นดฺ
ซัภ ติสดา เด คาแย อาค กวาอีแอ || เย โลแร่ ห์ จังกา อาปณา กัร ปุนโนห์ นีจ สดาอีแอ || เย ยัรวาณา ปั รหะแร ยัร
เวส กเรดี อาอีเเอ || โก รแฮ่ นา ปะรี แอ ปาอีแอ ||๕|| ศโลก ม: ๑ || มุสลั มานา ซิ พตั สะรี อตั ปั ร ปั ร กแร่ ห์ บีจาร ||
บันเด เซ เย ปแว่ห์ เว็จ บันดี เวคัณ โก ดีดาร || ฮินดู ซาล่าฮี ซาล่าฮัน ดัรซัน รู ป อปารฺ || ตีรัท นาแว่ห์ อัรจา ปูญา
อะกัร วาส แบห์การ || โยกี ซุน คิอ่าวันห์ เยเต อลัค นาม กัรตาร ||
ซูคมั มูรัต นาม นิรันยัน กายอา กา อาการฺ || สตีอา มัน ซันโตค อุปแย เดแณ แก วีจาร || เด เด มังแกห์ แซ่ ห์ซา กูณา
โซ่ภ กเร ซันซาร || โจรา ยารา แต กูริอารา คาราบา เวการ || เอ็ก โห่ดา คาย จแลห์ แอทาอู ตินา เป๋ กาอี การ || ยัล
ทัล ยีอา ปุรีอา โลอา อาการา อาการฺ || โอย เย อาแค่ห์ โซ ตูนแํ ฮ ยาแณห์ ตินา เป๋ เตรี ซาร || นานัก ปั กตา ปุค
ซาล่าฮัณ สัจ นาม อาถารฺ || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี คุณวันเตอา ปา ชาร ||๑|| ม: ๑ || มิที มุสัลมาน กี เปแร ปอี
กุเมห์อาร || กัร๋ ป่ านเด อิททา กีอา ยัลดี กเร ปุการ || ยัล ยัล โรแว บัปรี จัร จัร ปแว่ห์ อังเกอาร || นานัก เย็น กัรแต
การัณ กีอา โซ ยาแณ กัรตาร ||๒|| ปอรี || เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายโอ เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายอา || สัตคุร เว็จ อาป
รเคโอน กัร ปัรกัท อาค สุ ณายอา || สัตคุร มิเลแอ สดา มุกตั แฮ เย็น วิโจห์ โม่ห์ จุกายอา || อุตมั เอ้ห์ บีจาร แฮ เย็น
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สัจเจ เซ็ว จิต ลายอา || ญักยีวนั ดาตา ปายอา ||๖|| ศโลก ม: ๑ || ฮอ เว็จ อายอา ฮอ เว็จ เกยอา || ฮอ เว็จ ยําเมอา ฮอ
เว็จ โมอา || ฮอ เว็จ ดิตา ฮอ เว็จ เลยอา || ฮอ เว็จ คะเทอา ฮอ เว็จ เกยอา || ฮอ เว็จ สเจอาร กูริอาร || ฮอ เว็จ ปาป
ปุน วีจาร || ฮอ เว็จ นรัก สุ รัก อวตาร || ฮอ เว็จ หะแซ ฮอ เว็จ โรแว || ฮอ เว็จ ปะรี แอ ฮอ เว็จ โต่แว || ฮอ เว็จ ยาตี
ยินซี โคแว || ฮอ เว็จ มูรัค ฮอ เว็จ เซอาณา || โมค มุกตั กี ซาร นา ยาณา || ฮอ เว็จ มายอา ฮอ เว็จ ชายอา || ห่อแม
กัร กัร ยันตฺ อุปายอา || ห่อแม บูแฉ่ ตา ดัร ซู่แฉ่ || กิอาน วิฮูณา กัท กัท ลูแฉ่ || นานัก หุ กมี ลิคีแอ เลค || เย่ฮา
เวแค่ห์ เต้ฮา เวค ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || ห่อแม เอ้ฮา ยาต แฮ ห่อแม กะรัม กมาเฮ || ห่อแม เออี บันถฺ นา เพ็ร เพ็ร โยนี
ป้ าเฮ || ห่อแม กิโทห์ อูปแย กิต ซันยัม เอ้ห์ ยาย || ห่อแม เอ้โฮ หุกมั แฮ ปั ยแอ กิรัต พิร่าเฮ || ห่อแม ดีรัฆ โรค แฮ
ดารู ปี๋ เอ็ส ม่าเฮ || กิรปา กเร เย อาปณี ตา คุร กา สบัด กมาเฮ || นานัก กะแฮ สุ โณห์ ยะโนห์ เอ็ต ซันยัม ดุค ย่าเฮ
||๒|| ปอรี || เซว กีตี ซันโตคีอี ยินีห์ สัจโจ สัจ ติอ๋ายอา ||
โอนีห์ มันแด แปรฺ นา รเคโอ กัร สุ กริ ต ตะรัม กมายอา || โอนีห์ ดุนีอา โตเร บันถฺ นา อัน ปาณี โทรา คายอา || ตูน ํ
บัคศีซี อักลา เน็ต เดแว่ห์ จะแรห์ สวายอา || วเดอาอี วัดดา ปายอา ||๗|| ศโลก ม: ๑ || ปุรคานํ บิรคานํ ตีรทานํ
ตะทานํ เม่ฆานํ เคตานํห์ || ดีปานํ โลอานํ มันดะลานํ คันดานํ วัรปั่ นดานํห์ || อันดัจยฺ เยรัจยฺ อุตปุยานํ คาณี
เซตะยานํห์ || โซ เม็ต ยาแณ นานกา สะรานํ เมรานํ ยันต้าห์ || นานัก ยันตฺ อุปาย แก ซัมมาเล ซัภน่าห์ || เย็น กัรแต
กัรณา กีอา จินตา เป๋ กัรณี ต้าห์ || โซ กัรตา จินตา กเร เย็น อุปายอา ญัก || เต็ส โยฮารี สุ อสั ตฺ เต็ส เต็ส ดีบาณ
อะปัก || นานัก สัจเจ นาม เบ็น เกอา ทิกา เกอา ตัก ||๑|| ม: ๑ || ลัค เนกีอา จังกิอาอีอา ลัค ปุนนา ปั รวาณ || ลัค ตัป
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อุปัร ตีรทานํ แซ่ฮจั ยฺ โยก เบบาณ || ลัค ซูรตัณ ซังกราม รัณ แม่ห์ ฉุ แทห์ ปราณ || ลัค สุ รตี ลัค กิอาน ติอ๋าน
ปรี แอห์
ปาธ ปุราณ || เย็น กัรแต การัณ กีอา ลิเคอา อาวัณ ยาณ || นานัก มตี มิเทอา กะรัม สัจจา นีซาณ ||๒||
ปอรี || สัจจา ซาฮิบ เอก ตูนํ เย็น สัจโจ สัจ วัรตายอา || ยิส ตูนํ เด้ห์ เต็ส มิแล สัจ ตา ตินีห์ สัจ กมายอา || สัตคุร
มิเลแอ สัจ ปายอา ยินห์ แก ฮิรแด สัจ วซายอา || มูรัค สัจ นา ยาณนีห์ มันมุคี ยนัม กวายอา || เว็จ ดุนีอา กาเฮ อายอา
||๘|| ศโลก ม: ๑ || ปัร ปัร กัดดี ลดีแอ้ห์ ปั ร ปัร ปะรี แอห์ ซาท || ปั ร ปั ร เบรี ปาอีแอ ปั ร ปั ร กะดีแอห์ คาต ||
ปรี แอห์
เยเต บะรัส บะรัส ปรี แอห์
เยเต มาส || ปรี แอ เยตี อารยา ปรี แอห์
เยเต ซาส || นานัก เลแค
เอ็ก กัล โฮรฺ ห่อแม จักคฺ ณา จาค ||๑|| ม: ๑ || เล็ค เล็ค ปเรอา || เตตา กเรอา || บโฮ่ ตีรัท ปะเวอา || เตโต ลเวอา ||
บโฮ่ เป๋ ค กีอา เด้ฮี ดุค ดีอา || สะโฮ เว ยีอา อัปณา กีอา || อัน นา คายอา ซาด กวายอา || บโฮ่ ดุค ปายอา ดูยา ป่ ายอา
|| บัสตรึ นา แป้ ห์แร || แอ้ห์เน็ส แก้ห์แร || โมน วิกตู า || เก็ว ยาแก คุร เบ็น ซูตา || ปั ก อุเปตาณา || อัปณา กีอา
กมาณา || อัล มัล คาอี ศิร ชาอี ปาอี || มูรัค อันแถ่ ปั ต กวาอี || เว็ณ นาแว กิช ทาย นา ปาอี || รแฮ่ เบบาณี มรี มซาณี
|| อั้นถฺ นา ยาแณ เพ็ร ปัชตาณี ||
สัตคุร เป่ เท โซ ซุค ปาเอ || ฮัร กา นาม มัน วซาเอ || นานัก นะดัร กเร โซ ปาเอ || อาส อันเดเซ เต เน่ห์เกวัล ห่อแม
สบัด ยลาเอ ||๒|| ปอรี || ปะกัต เตแร มัน ป่ าวเด ดัร โซ่ฮนั กีรัต กาวเด || นานัก กัรมา บ้าห์เร ดัร โด๋ อ์ นา แล่ห์นีห์
ต๋ าวเด || เอ็ก มูล นา บูฉนั่ ห์ อาปณา อัณโห่ดา อาป กณายเด || ฮอ ด่าดี กา นีจ ยาต โฮรฺ อุตมั ยาต สดายเด || เต็นห์
มังกา เย ตุแฉ่ ติอ๋ายเด ||๙|| ศโลก ม: ๑ || กูร รายา กูร ปั รยา กูร ซัภ ซันซาร || กูร มันดัป กูร มารี กูร แบซัณฮาร ||
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กูร โซยนา กูร รุ ปา กูร แปห์นณ
ั ฮารฺ || กูร กายอา กูร กะปั ร กูร รู ป อปารฺ || กูร มีอา กูร บีบี คัป โฮย คาร || กูร กูแร
เน่ห์ ลกา วิสเรอา กัรตาร || กิส นาล กีแจ โดสฺ ตี ซัภ ญัก จลัณฮาร || กูร มิธธา กูร มาเค็ว กูร โดเบ ปูร || นานัก
วคาแณ เบนตี ตุตถฺ บาจฉฺ กูโร กูร ||๑|| ม: ๑ || สัจ ตา ปัร ยาณี แอ ยา ริ แด สัจจา โฮย || กูร กี มัล อุตแร ตัน กเร
หะชา โต๋ ย || สัจ ตา ปัร ยาณี แอ ยา สัจ ตะเร เปอาร || เนา ซุณ มัน แร่ ห์ซีแอ ตา ปาเอ โมค ดุอาร || สัจ ตา ปั ร
ยาณี แอ ยา ยุกตั ยาแณ ญีโอ || ตะรัต กายอา ซ่าถ แก เว็จ เดย์ กัรตา บีโอ || สัจ ตา ปั ร ยาณี แอ ยา ซิ กข์ สัจจี เลย์ ||
ดัยอา ยาแณ ญีอ์ กี กิช ปุน ดาน กเรย์ || สัจ ตานํ ปั ร ยาณี แอ ยา อาตัม ตีรัท กเร นิวาส || สัตคุรู โน ปุช แก แบ้ห์
รแฮ่ กเร นิวาส || สัจ ซัภนา โฮย ดารู ปาป กั้ดแด โต๋ ย || นานัก วคาแณ เบนตี ยิน สัจ ปั ลแล โฮย ||๒|| ปอรี || ดาน
แม่นหํ ์ดา ตลี คาก เย มิแล ตา มัสตัก ลาอีแอ || กูรา ลาลัจ ฉะดีแอ โฮย เอ็ก มัน อลัค ติอ๋าอีแอ || พัล เตเวโฮ ปาอีแอ
เยเว่ฮี การ กมาอีแอ || เย โฮแว ปูรัน ลิเคอา ตา ตู๋ร ตินาห์ ดี ปาอีแอ || มัต โทรี เซว กวาอีแอ ||๑o|| ศโลก ม: ๑ || สัจ
กาล กูร วัรเตอา กัล กาลัค เบตาล || บีโอ บีจยฺ ปั ต แล เกย อับ เก็ว อุคแว ดาล || เย เอ็ก โฮย ตา อุคแว รุ ตี ฮู รุ ต โฮย
|| นานัก ปาแฮ บ้าห์รา โกแร รังค์ นา โซย || แป๋ เว็จ คุมบึ จราอีแอ สรัม ป้ าโฮ ตัน โฮย || นานัก ปักตี เย รแป กูแร
โซย นา โกย ||๑|| ม: ๑ || ลับ ปาป โดย รายา แม่ห์ตา กูร โฮอา ซิ กดาร || กาม เนบ สัด ปุชีแอ แบ้ห์ แบ้ห์ กเร บีจาร
||
อันถี่ รอีอตั กิอาน วิฮูณี ป่ าเฮ ปะเร มุรดาร || กิอานี นะแจ้ห์ วาเย วาแว่ห์ รู ป กแร่ ห์ ซี การ || อูเจ กูแกห์ วาดา
กาแว่ห์ โยถ่า กา วีจาร || มูรัค ปันดิต หิ กมัต หุยตั ซันแย กแร่ ห์ เปอาร || ตัร่ มี ตะรัม กแร่ ห์ กาวาแว่ห์ มังแกห์ โมค
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ดุอาร || ยตี สดาแวห์ ยุกตั นา ยาแณห์ ฉัด บะแฮ กัร๋ บาร || ซัภ โก ปูรา อาเป โฮแว กัท นา โกอี อาแค || ปั ต
ปัรวาณา ปิ แช ปาอีแอ ตา นานัก โตเลอา ยาแป ||๒|| ม: ๑ || วดี โซ วยัก นานกา สัจจา เวแค โซย || ซัภนี ชาลา
มารี อา กัรตา กเร โซ โฮย || อะแก ยาต นา โยรฺ แฮ อะแก ญีโอ นเว || ยิน กี เลแค ปั ต ปแว จังเก เซอี เกย์ ||๓|| ปอรี
|| ตุ๋ร กะรัม ยินา โก ตุตถฺ ปายอา ตา ตินี คซัม ติอ๋ายอา || เอนา ยันตา แก วัส กิช น่าฮี ตุตถฺ เวกี ยกัต อุปายอา ||
อิกนา โน ตูนํ เมล แล่ห์ เอ็ก อาโปห์ ตุตถฺ คุอายอา || คุร กิรปา เต ยาเณอา ยิแท ตุตถฺ อาป บุฉ่ายอา || แซ่ห์เย ฮี สัจ
สมายอา ||๑๑|| ศโลก ม: ๑|| ดุค ดารู ซุค โรค เป่ ยอา ยา ซุค ตาม นา โฮอี || ตูน ํ กัรตา กัรณา แม น่าฮี ยา ฮอ กรี นา
โฮอี ||๑|| บัลฮารี กุดรัต วัสเซอา || เตรา อันตฺ นา ยาอี ลเคอา ||๑|| รเฮา || ยาต แม่ห์ โยต โยต แม่ห์ ยาตา อกัล กะลา
ปั่รปูร รเฮอา || ตูน ํ สัจจา ซาฮิบ ซิพตั สุ อาเล็วห์ เย็น กีตี โซ ปารฺ ปั ยอา || กโฮ่ นานัก กัรเต กีอา บาตา โย กิช กัรณา
โซ กัร รเฮอา ||๒|| ม: ๒ || โยก สับดัง กิอาน สับดัง เบด สับดัง บราห์มแณห์ || คัตตรี สับดัง ซูร สับดัง ซูดรึ สับดัง
ปะรา กริ แตห์ || สรับ สับดัง เอก สับดัง เย โก ยาแณ เป๋ ว || นานัก ตา กา ดาส แฮ โซอี นิรันยัน เด็ว ||๓|| ม: ๒ ||
เอก กริ ษนัง สรับ เดวา เดว เดวา ตา อาตมา || อาตมา บาสุ เดวัสแซ เย โก ยาแณ เป๋ ว || นานัก ตา กา ดาส แฮ โซอี
นิรันยัน เด็ว ||๔|| ม: ๑ || กุมเภ บะถ่า ยัล รแฮ่ ยัล เบ็น กุมภฺ นา โฮย || กิอาน กา บะถ่า มัน รแฮ่ คุร เบ็น กิอาน นา
โฮย ||๕|| ปอรี || ปเรอา โฮแว กุแนห์การ ตา โอมี ซ่าถ นา มารี แอ || เย่ฮา ก่าเล ก่าลณา เตเวโฮ เนา ปะจารี แอ ||
แอซี กะลา นา เคดีแอ เย็ต ดัรก้าห์ เกยอา ห่ารี แอ || ปเรอา อแต โอมีอา วีจาร อะแก วีจารี แอ || โม่ห์ จัลแล โซ
อะแก มารี แอ ||๑๒||
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ศโลก ม: ๑ || นานัก เมรฺ สะรี ร กา เอ็ก รัท เอ็ก รัทว่าห์ || ยุก ยุก เพร วทาอีแอ้ห์ กิอานี บุแฉ่ ห์ ต้าเฮ || สัตยุค รัท
ซันโตค กา ตะรัม อะแก รัทว่าห์ || ตเรแต รัท ยแต กา โยรฺ อะแก รัทว่าห์ || ดุอาปุร รัท ตแป กา สัต อะแก รัทว่าห์ ||
กัลยุก รัท อคัน กา กูร อะแก รัทว่าห์ ||๑|| ม: ๑ || ซาม กะแฮ เซตัมบัร สุ อามี สัจ แม่ห์ อาแช สาจ รเฮ่ || ซัภ โก สัจ
สมาแว || เร็ก กะแฮ รเฮอา ปั่ รปูร || ราม นาม เดวา แม่ห์ ซูร || นาย เลยแอ ปราชัต ย่าเฮ || นานัก ตอ โมคันตัร ป้ าเฮ
|| ยุจยฺ แม่ห์ โยรฺ ชัลลี จันดราวัล กานห์ กริ ษนั ยาดัม เป่ ยอา || ปารยาต โกปี แล อายอา บินดราบัน แม่ห์ รังค์ กีอา ||
กัล แม่ห์ เบด อทัรฺบณั ฮูอา เนา คุดาอี อัลล่าห์ เป่ ยอา || นีล บัสตรึ เล กัปเร แป้ ห์เร ตุรัก ปะธาณี อะมัล กีอา || จาเร
เวด โฮเอ สเจอาร || ปแร่ ห์ คุแณห์ เต็นห์ จาร วีจาร || เป๋ า ปะกัต กัร นีจ สดาเอ || ตอ นานัก โมคันตัร ปาเอ ||๒||
ปอรี || สัตคุร วิโทห์ วาเรอา เย็ต มิเลแอ คซัม สมาเลอา || เย็น กัร อุปเดส กิอาน อันยัน ดีอา อินีห์ เนตรี ยกัต
นิฮาเลอา || คซัม โฉด ดูแย ลเก ดุเบ เซ วัณยาเรอา || สัตคุรู แฮ โบฮิทา วิระแล กิแน วีจาเรอา || กัร กิรปา ปารฺ
อุตาเรอา ||๑๓|| ศโลก ม: ๑ || ซิมมัล รุ ค สะรายรา อัต ดีรัฆ อัต มุจ || โอย เย อาแว่ห์ อาส กัร ย่าเฮ นิราเซ กิต || พัล
พิเก พุล บักบะเก กัม นา อาแว่ห์ ปัต || มิธตั นีวี นานกา คุณ จังกิอาอีอา ตัต || ซัภ โก นิแว อาป โก ปั ร โก นิ แว นา
โกย || ตัร๋ ตารายู โตลีแอ นิแว โซ กอรา โฮย || อัปราถี่ ดูณา นิแว โย หันตา มิระก้าห์ || ศีสฺ นิวายแอ เกอา ทีแอ
ยา ริ แด กุซุเถ่ ย่าเฮ ||๑|| ม: ๑ || ปั ร ปุสตัก ซันเถ่อา บาดัง || เซ็ล ปูญสั บกุล สมาถัง || มุค จู่ธ บิปู่คัณ ซารัง ||
ตแรปาล เตฮาล บิจารัง || กัล มาลา ติลกั ลิลาทัง || โดย โต่ตี บัสตรึ กะปาทัง || เย ยาณัส บรัมห์มงั กัรมัง || ซัภ
โพกัท นิสโจ กัรมัง || กโฮ่ นานัก เน่ห์โจ ติอ่าแว || เว็ณ สัตคุร วาท นา ปาแว ||๒|| ปอรี || กะปั ร รู ป สุ ห่าวณา
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ฉัด ดุนีอา อันดัร ยาวณา || มันดา จังกา อาปณา อาเป ฮี กีตา ปาวณา || หุกมั กีเอ มัน ป่ าวเด ร่ าห์ ปี่ แร อะแก
ยาวณา ||
นังกา โดยัก จาเลอา ตา ดิแซ คะรา ดราวณา || กัร ออกัณ ปะโชตาวณา ||๑๔|| ศโลก ม: ๑ || ดัยอา กะป้ าห์ ซันโตค
ซูต ยัต กั้นดี สัต วัท || เอ้ห์ ยเนอู ญีอ์ กา ฮอี ตา ปาเด กัต || นา เอ้ห์ ตุแท นา มัล ลแก นา เอ้ห์ ยแล นา ยาย || ตัน๋ โซ
มาณัส นานกา โย กัล จัลเล ปาย || จอกัร มุล อณายอา แบ้ห์ จอแก ปายอา || ซิกคา กัน จรายอา คุร บราห์มณั เทอา
|| โอ้ห์ โมอา โอ้ห์ จัร ปัยอา เวตกา เกยอา ||๑|| ม: ๑ || ลัค โจรี อา ลัค ยารี อา ลัค กูรีอา ลัค กาล || ลัค ธักกีอา
แปห์นามีอา ราต ดินสั ญีอ์ นาล || ตัก กะปาโฮ กะตีแอ บามันห์ วเท อาย || โก้ห์ บักรา เร็นห์ คายอา ซัภ โก อาแค
ปาย || โฮย ปุราณา ซุทีแอ ปี๋ เพ็ร ปาอีแอ โฮรฺ || นานัก ตัก นา ตุททัย เย ตัก โฮแว โยรฺ ||๒|| ม: ๑ || นาย มันเนแอ
ปัต อูปแย ซาล่าฮี สัจ ซูต || ดัรก้าห์ อันดัร ปาอีแอ ตัก นา ตูทสั ปูต ||๓|| ม: ๑ || ตัก นา อินดรี ตัก นา นารี || ปั่ ลเก
ทุก ปแว เน็ต ดารี || ตัก นา แปรี ตัก นา หะที || ตัก นา เย่ห์วา ตัก นา อคี || เวตกา อาเป วแต || วัท ต่าเก เอารา
กะแต || แล ป๋ าร กเร วีอา้ ห์ || กั้ด กากัล ดะเซ ร่ าห์ || ซุณ เวโค่ห์ โลกา เอ้ห์ วิดาณ || มัน อันถ่า เนา สุ ยาณ ||๔||
ปอรี || ซาฮิบ โฮย ดัยอาล กิรปา กเร ตา ซาอี การ กรายซี || โซ เซวัก เซวา กเร ยิส โน หุกมั มนายซี || หุกมั
มันเนแอ โฮแว ปั รวาณ ตา คัสแม กา แม่ฮลั ปายซี || คัสแม ป่ าแว โซ กเร มโน่ห์ จินเดอา โซ พัล ปายซี || ตา
ดัรก้าห์ แปถ่า ยายซี ||๑๕|| ศโลก ม: ๑ || กอู บิร่าห์มณั โก กัร ลาโว่ห์ โกบัร ตรัณ นา ยาอี || โต่ตี ทิกา แต ยัปมาลี
ต๋ าน มเลชานํ คาอี || อันตัร ปูญา ปแร่ ห์ กะเตบา ซันยัม ตุรกา ป่ าอี || โชดีเล ปาคันดา || นาม เลยแอ ย่าเฮ
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ตรันดา ||๑|| ม: ๑ || มาณัส คาเณ กแร่ ห์ นิวาจยฺ || ฉุ รี วกาเอ็น เต็น กัล ตาก || เต็น กัร๋ บรัมห์มณ
ั ปูแร่ ห์ นาด ||
อุนาห์ เป๋ อาแว่ห์ โออี ซาด || กูรี ราส กูรา วาปาร || กูร โบลฺ กแร่ ห์ อาฮาร || สรัม ตะรัม กา เดรา ดูรฺ || นานัก กูร
รเฮอา ปั่รปูร || มัทแท ทิกา เตรึ โต่ตี กะคาอี || หัท ฉุ รี ยกัต กาซาอี ||
นีล วัสตรึ แป้ ฮัร โฮแว่ห์ ปั รวาณ || มเลช ต๋ าน เล ปูแญห์ ปุราณ || อะป่ าเคอา กา กุธา บักรา คาณา || จอเก อุปัร
กิแซ นา ยาณา || เด แก จอกา กั้ดดี การ || อุปัร อาย แบเธ กูริอาร || มัต ปิ แท เว มัต ปิ แท || เอ้ห์ อัน อซาดา พิแท ||
ตัน พิแท เพร กเรน || มัน ยูแธ จุลี ปะหเรน || กโฮ่ นานัก สัจ ติอ๋าอีแอ || สุ จ โฮแว ตา สัจ ปาอีแอ ||๒|| ปอรี || จิแต
อันดัร ซัภ โก เวค นัดรี เหธ จลายดา || อาเป เด วเดอาอีอา อาเป ฮี กะรัม กรายดา || วัดโดห์ วัดดา วัด เมดะนี สิ เร
ศิร ตัน่ เถ่ ลายดา || นะดัร อุปะธี เย กเร สุ ลตานา ก๋ าห์ กรายดา || ดัร มังกัน ปิ ค นา ปายดา ||๑๖|| ศโลก ม: ๑ || เย
โมห่ากา กัร๋ มุแฮ กัร๋ โม่ห์ ปิ ตรี เดย์ || อะแก วัสตฺ สิ ญาณี แอ ปิ ตรี โจร กเรย์ || วัดฎีแอห์ หัท ดะลาล เก มุสพี เอ้ห์
กเรย์ || นานัก อะแก โซ มิแล เย คัทเท ก่าเล เดย์ ||๑|| ม: ๑ || เย็ว โยรู ศิรนาวณี อาแว วาโร วาร || ยูเธ ยูธา มุค
วัสแซ เน็ต เน็ต โฮย คุอาร || ซูเจ เอ้ห์ นา อาคีแอห์ แบฮัน เย ปิ นดา โต๋ ย || ซูเจ เซอี นานกา ยิน มัน วัสเซอา โซย
||๒|| ปอรี || ตุเร ปลาเณ ปอณ เวก ฮัร รังกี หะรัม สวาเรอา
|| โกเธ มันดัป มารี อา ลาย แบเธ กัร ปาซาเรอา ||
จีจยฺ กะรัน มัน ป่ าวเด ฮัร บุฉนั น่าฮี ห่าเรอา || กัร พุรมาเอ็ส คายอา เวค แม่ห์ลตั มรัณ วิสเรอา || ยัร อาอี โยบัน
ห่าเรอา ||๑๗|| ศโลก ม: ๑ || เยกัร ซูตกั มันนีแอ ซัภ แต ซูตกั โฮย || โก้เฮ อแต ลักรี อันดัร กีรา โฮย || เยเต ดาเณ
อัน เก ยีอา บาจฉฺ นา โกย || แป้ ห์ลา ปาณี ญีโอ แฮ เย็ต ฮเรอา ซัภ โกย || ซูตกั เก็ว กัร รคีแอ ซูตกั ปแว รโซย ||
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นานัก ซูตกั เอว นา อุตแร กิอาน อุตาเร โต๋ ย ||๑|| ม: ๑ || มัน กา ซูตกั โลภ แฮ เย่ห์วา ซูตกั กูร || อคี ซูตกั เวคณา ปัร
ตเรอ์ ปัร ตัน๋ รู ป || กันนี ซูตกั กัน แป ลายตะบารี ค่าเฮ || นานัก หันซา อาดมี บเถ่ ยัม ปุร ย่าเฮ ||๒|| ม: ๑ || ซัภโภ
ซูตกั ปะรัม แฮ ดูแย ลแก ยาย || ยํามัณ มัรณา หุกมั แฮ ป่ าแณ อาแว ยาย || คาณา ปี ณา ปวิตตรึ แฮ ดิโตน ริ ยกั
ซัมบาเฮ || นานัก ยินีห์ คุรมุข บุเฉ่อา ตินาห์ ซูตกั น่าเฮ ||๓||
ปอรี || สัตคุร วัดดา กัร ซาล่าฮีแอ ยิส เว็จ วดีอา วเดอาอีอา || แซ่ ห์ เมเล ตา นัดรี อาอีอา || ยา เต็ส ป่ าณา ตา มัน
วซาอีอา || กัร หุกมั มัสตัก หัท ตัร๋ วิโจห์ มาร กั้ดดีอา บุริอาอีอา || แซ่ห์ ตุแธ นอ เน็ถ ปาอีอา ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ ||
แป้ ห์ลา สุ จา อาป โฮย สุ แจ แบธา อาย || สุ เจ อะแก รเคโอน โกย นา ปิ เทโอ ยาย || สุ จา โฮย แก เยเวอา ลกา ปรัณ
ศโลก || โกหะที ยาอี สะเทอา กิส เอ้ห์ ลกา โดค || อัน เดวตา ปาณี เดวตา แบซันตัร เดวตา ลูณ ปั ญจะวา ปายอา
กิรัต || ตา โฮอา ปาก ปวิต || ปาปี เซ็ว ตัน กะเดอา ทุกา ปอีอา เต็ต || เย็ต มุค นาม นา อูจแร่ ห์ เบ็น นาแว รัส ค่าเฮ ||
นานัก เอแว ยาณี แอ เต็ต มุค ทุกา ป้ าเฮ ||๑|| ม: ๑ || ปั๋ นดฺ ยํามีแอ ปั๋นดฺ นิมมีแอ ปั๋ นดฺ มังกัณ วีอา้ ห์ || ปั่ นโดห์ โฮแว
โดสฺ ตี ปั่นโดห์ จัลแล ร่ าห์ || ปั๋นดฺ โมอา ปั๋ นดฺ ป่ าลีแอ ปั๋ นดฺ โฮแว บันถาน || โซ เก็ว มันดา อาคีแอ เย็ต ยําแมห์
รายาน || ปั่นโดห์ ฮี ปั๋นดฺ อูปแย ปั่นแด บาจฉฺ นา โกย || นานัก ปั่ นแด บ้าห์รา เอโก สัจจา โซย || เย็ต มุค สดา
ซาล่าฮีแอ ป่ ากา รัตตี จาร || นานัก เต มุค อูยฺเล เต็ต สัจแจ ดัรบาร ||๒|| ปอรี || ซัภ โก อาแค อาปณา ยิส น่าฮี โซ
จุณ กั้ดดีแอ || กีตา อาโป อาปณา อาเป ฮี เลคา ซัน่ ดีแอ || ยา แร่ ห์ณา น่าฮี แอต ญัก ตา กาเอ็ต การับ ฮัน่ ดีแอ ||
มันดา กิแซ นา อาคีแอ ปัร อักคัร เอ้โฮ บุฉี่แอ || มูรเเค นาล นา ลุจฉี่ แอ ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || นานัก พิแก โบเลแอ
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ตัน มัน พิกา โฮย || พิโก พิกา สะดีแอ พิเก พิกี โซย || พิกา ดัรก้าห์ สทีแอ โม่ห์ ทุกา พิเก ปาย || พิกา มูรัค อาคีแอ
ปาณา ลแฮ่ สยาย ||๑|| ม: ๑ || อันดฺ โรห์ จู่เธ แปจยฺ บ้าฮัร ดุนีอา อันดัร แพลฺ || อัธสัธ ตีรัท เย นาแว่ห์ อุตแร น่าฮี
แมลฺ || ยินห์ ปัท อันดัร บ้าฮัร กุดรั เต ปะเล ซันซาร || เต็นห์ เน่ห์ ลกา รับ เซตี เดคเนห์ วีจาร || รังค์ หะแซ่ห์ รังค์
โรแว่ห์ จุป ปี๋ กัร ย่าเฮ || ปัรว่าห์ น่าฮี กิแซ เกรี บาจฉฺ สัจเจ น่าห์ || ดัร วาท อุปัร ครัจ มังกา ยแบ เดย์ ตา ค่าเฮ ||
ดีบาน เอโก กะลัม เอกา ฮะมา ตุมห์มา เมล || ดัร เลย เลคา ปี ร ฉุแท นานกา เย็ว เตลฺ || ||๒||
ปอรี || อาเป ฮี กัรณา กีโอ กัล อาเป ฮี แต ต่ารี แอ || เดแคห์ กีตา อาปณา ตัร๋ กะจี ปะกี ซารี แอ || โย อายอา โซ
จัลซี ซัภ โกอี อาอี วารี แอ || ยิส เก ญีอ์ ปราณ แฮ เก็ว ซาฮิบ มโน่ห์ วิซารี แอ || อาปั ณ หะที อาปณา อาเป ฮี กาจยฺ
สวารี แอ ||๒o|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || เอ้ห์ กิเน่ฮี อาสฺ กี ดูแย ลแก ยาย || นานัก อาซัก ก้านํดีแอ สัด ฮี รแฮ่ สมาย ||
จังแก จังกา กัร มันเน มันแด มันดา โฮย || อาซัก เอ้ห์ นา อาคีแอ เย เลเค วัรแต โซย ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || สลาม ยบาบ
โดแว กเร มุนโฎห์ กุทา ยาย || นานัก โดแว กูรีอา ทาย นา กาอี ปาย ||๒|| ปอรี || เย็ต เซเวแอ ซุค ปาอีแอ โซ ซาฮิบ
สดา สะหม่าลีแอ || เย็ต กีตา ปาอีแอ อาปณา ซา ก๋ าล บุรี เก็ว ก่าลีแอ || มันดา มูล นา กีใจ เด ลํามี นะดัร นิฮาลีแอ ||
เย็ว ซาฮิบ นาล นา ห่ารี แอ เตเว่ฮา ปาซา ด่าลีแอ || กิช ล่าเฮ อุปัร ก่าลีแอ ||๒๑|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || จากัร ลแก
จากรี นาเล การับ วาด || กลา กเร กะเณรี อา คซัม นา ปาเอ ซาด || อาป กวาย เซวา กเร ตา กิช ปาเอ มาน || นานัก
ยิส โน ลกา เต็ส มิแล ลกา โซ ปัรวาน ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || โย ยีเอ โฮย โซ อุคแว โม่ห์ กา กะเฮอา เวา || บีเย บิค มังแก
อัมฤต เวโค่ห์ เอ้ห์ นิเอา ||๒|| แม่ห์ลา ๒ || นาล อิอาเณ โดสฺ ตี กะเด นา อาแว ราส || เย่ฮา ยาแณ เต้โฮ วัรแต
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เวโค่ห์ โก นิระยาส || วัสตู อันดัร วัสตฺ สมาแว ดูยี โฮแว ปาส || ซาฮิบ เซตี หุกมั นา จัลแล กฮี บแณ อัรดาส || กูร
กมาแณ กูโร โฮแว นานัก ซิพตั วิกาซ ||๓|| แม่ห์ลา ๒ || นาล อิอาเณ โดสฺ ตี วดารู เซ็ว เน่ห์ || ปาณี อันดัร ลีก เย็ว
เต็ส ดา เทา นา เท่ห์ ||๔|| แม่ห์ลา ๒ || โฮย อิอาณา กเร กัม อาณ นา สะแก ราส || เย เอ็ก *อัตถฺ จังกี กเร ดูยี ปี๋
เวราส ||๕|| ปอรี || จากัร ลแก จากรี เย จัลแล คัสแม ป๋ าย || หุระมัต เต็ส โน อักลี โอ้ห์ วโย่ห์ เป๋ ดูณา คาย || คัสแม
กเร บราบรี เพ็ร แกรัต อันดัร ปาย || วโย่ห์ กวาเอ อักลา มุเฮ โม่ห์ ปาณา คาย || ยิส ดา ดิตา คาวณา เต็ส กะฮีแอ
ซาบาส || นานัก หุกมั นา จัลอี นาล คซัม จัลแล อัรดาส ||๒๒|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || เอ้ห์ กิเน่ฮี ดาต อาปั ส เต โย
ปาอีแอ ||
นานัก ซา กัรมาต ซาฮิบ ตุแธ โย มิแล ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || เอ กิเน่ฮี จากรี เย็ต ป๋ อ คซัม นา ยาย || นานัก เซวัก ก้าดีแอ
เย เซตี คซัม สมาย ||๒|| ปอรี || นานัก อันตฺ นา ยาปนีห์ ฮัร ตา เก ปาราวาร || อาป กราเอ ซาคตี เพ็ร อาป กราเอ
มาร || อิกน่าห์ กะลี ยันยีรีอา เอ็ก ตุรี จะแรห์ บิซีอาร || อาป กราเอ กเร อาป ฮอ แก เซ็ว กรี ปุการ || นานัก กัรณา
เย็น กีอา เพ็ร เต็ส ฮี กัรณี ซาร ||๒๓|| ศโลก ม: ๑ || อาเป ป่ านเด ซายิอนั อาเป ปูรัณ เดย์ || อิกนีห์ ดุตถฺ สมาอีแอ
เอ็ก จุลแลห์ แร่ ฮนั ห์ จะเร || เอ็ก นิฮาลี แป สวันห์ เอ็ก อุปัร แร่ ฮนั คะเร || ตินาห์ สวาเร นานกา ยินห์ โก นะดัร กเร
||๑|| แม่ห์ลา ๒ || อาเป ซาเย กเร อาป ยาอี เป๋ รัคแค อาป || เต็ส เว็จ ยันตฺ อุปาย แก เดแค ทาป อุทาป || กิสโน
กะฮีแอ นานกา ซัภ กิช อาเป อาป ||๒|| ปอรี || วัดเด กีอา วเดอาอีอา กิช แก้ห์ณา แก้ฮณั นา ยาย || โซ กัรตา กาดัร
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กรี ม เด ยีอา ริ ยกั ซัมบาเฮ || ซาอี การ กมาวณี ตุ๋ร โชดี ตินแน ปาย || นานัก เอกี บ้าห์รี โฮรฺ ดูยี น่าฮี ยาย || โซ กเร
เย ติแซ รยาย ||๒๔||๑|| ซุถ
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด || ราก อาซา บาณี ปั กตา กี ||
กะบีร ญีโอ นามเด็ว ญีโอ รวิดาส ญีโอ || อาซา ศิรี กะบีร ญีโอ || คุร จรัณ ลาก ฮัม บินวะตา ปูชตั แก้ห์ ญีโอ
ปายอา || กวัน กาจยฺ ญัก อุปแย บินแซ กโฮ่ โม่ห์ ซัมหยายอา ||๑|| เดว กแร่ ห์ ดัยอา โม่ห์ มารัก ลาโว่ห์ เย็ต แป๋
บันถัน่ ตุแท || ยนัม มรัน ดุค เพร กะรัม ซุค ญีอ์ ยนัม เต ชูแท ||๑|| รเฮา || มายอา พาส บันถฺ นฮี พาแร อัร มัน ซุน
นา ลูเก || อาปา ปัด นิรบาณ นา จีเนห์อา เอ็น เบ็ถ อเป๋ ว นา จูเก ||๒|| กฮี นา อุปแย อุปยี ยาแณ ป๋ าว อป๋ าว บิฮูณา ||
อุแด อัสตฺ กี มัน บุตถฺ นาซี ตอ สดา แซ่ฮจั ยฺ เล็ว ลีณา ||๓|| เย็ว ปรัตบิมบฺ บิมบฺ โก มิลี แฮ อุดกั กุมภฺ บิกรานา ||
กโฮ่ กะบีร แอซา คุณ ปะหรํา ป่ ากา ตอ มัน ซุน สะมานานํ ||๔||๑||
อาซา || กัจยฺ ซ่าเฎ แต แต โต่ตีอา เต้ห์เร ปาเอ็น ตัก || กะลี ยินาห์ ยัปมาลีอา โลเท หัท นิบกั || โอย ฮัร เก ซันตฺ นา
อาคีแอห์ บานารัส เก ธัก ||๑|| แอเซ ซันตฺ นา โม โก ป่ าแว่ห์ || ดาลา เซ็ว เปดา กัทกาแวห์ ||๑|| รเฮา || บาซัน มานํยฺ
จราแวห์ อูปัร กาธี โต๋ ย ยลาแวห์ || บซุถ่า โคด กแร่ ห์ โดย จูเลห์ ซาเร มาณัส คาแวห์ ||๒|| โอย ปาปี สดา พิแร่ ห์
อัปราถี่ มุคโคห์ อะปรัส กะฮาแวห์ || สดา สดา พิแร่ ห์ อภิมานี สกัล กุทาํ บฺ ดุบาแวห์ ||๓|| เย็ต โก ลายอา เต็ต ฮี
ลากา แตเซ กะรัม กมาแว || กโฮ่ กะบีร ยิส สัตคุร เป่ แท ปุนรัป ยนัม นา อาแว ||๔||๒|| อาซา || บาป ดิลาซา เมโร
กีนาห์ เซจยฺ สุ คาลี มุค อัมฤต ดีนาห์ || เต็ส บาป โก เก็ว มโน่ห์ วิซารี || อาแก เกยอา นา บายี ห่ารี ||๑|| โมอี เมรี
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มาอี ฮอ คะรา สุ คาลา || แป้ ห์โร นฮี ดักลี ลแก นา ปาลา ||๑|| รเฮา || บัล เต็ส บาแป เย็น ฮอ ยายอา || ปันจา เต เมรา
ซังค์ จุกายอา || ปันจฺ มาร ปาวา ตัล ดีเน || ฮัร ซิมรัน เมรา มัน ตัน ปี่ เน ||๒|| ปิ ตา ฮมาโร วัด โกซาอี || เต็ส ปิ ตา
แป้ ห์ ฮอ เก็ว กัร ยาอี || สัตคุร มิเล ตา มารัก ดิคายอา || ยกัต ปิ ตา เมแร มัน ป่ ายอา ||๓|| ฮอ ปูต เตรา ตูนํ บาป เมรา
|| เอแก ธ่าฮัร ดุฮา บเซรา || กโฮ่ กะบีร ยัน เอโก บูเฉ่ อา || คุร ประสาด แม ซัภ กิช ซู่เฉ่ อา ||๔||๓|| อาซา || อิกตั
ปัตตัร ปั๋ร อุรกัท กุรกัท อิกตั ปัตตัร ปั๋ ร ปานี || อาส ปาส ปั นจฺ โยกีอา แบเธ บีจ นักท เด รานี ||๑|| นักที โก ธันกัน
บาดา ดูนํ || กิแนห์ บิเบกี กาที ตูนํ ||๑|| รเฮา || สกัล ม่าเฮ นักที กา วาซา สกัล มาร ออเฮรี || สักเลอา กี ฮอ แบฮัน
ป่ านยี ยิแนห์ บะรี เต็ส เจรี ||๒|| ฮัมโร ปั่ รตา บัดโด บิเบกี อาเป ซันตฺ กะห่าแว || โอ้ห์ ฮมาแร มาแท กาเอ็ม ออร
ฮัมแร นิกทั นา อาแว ||๓|| นาโกห์ กาที กาโนห์ กาที กาท กูท แก ดารี || กโฮ่ กะบีร ซันตัน กี แบรัน ตีน โลก กี
เปอารี ||๔||๔|| อาซา || โยกี ยตี ตะปี ซันเนอาซี บโฮ่ ตีรัท ปะหรํ่านา || ลุนยิต มุนยิต โมน ยทาถัร อันตฺ ตอู มัรนา
||๑|| ตา เต เซวีอฺเล รามนา || รัสนา ราม นาม เห็ต ยา แก กฮ่า กแร ยัมนา ||๑|| รเฮา || อากัม นิ รกัม โยติก ยาแน่ห์
บโฮ่ บโฮ่ เบอากัรนา ||
ตันตฺ มันตรึ ซัภ ออคัถ ยาแน่ห์ อันตฺ ตอู มัรนา ||๒|| ราจยฺ โปคค์ อัร ฉะตรึ ซิงฆาซัน บโฮ่ ซุนดัร รัมนา || ปาน
กะปูร สุ บาสัก จันดัน อันตฺ ตอู มัรนา ||๓|| เบด ปุราน ซิ มรัต ซัภ โคเย กะฮู นา อูบรั นา || กโฮ่ กะบีร เอ็ว ราแม่ห์
ยําโป เมท ยนัม มัรนา ||๔||๕|| อาซา || พีล รบาบี บะลัด ปะคาวัจยฺ กอูอา ตาล บยาแว || แป้ ฮัร โจลนา กัดฮา นาแจ
แป่ ซา ปะกัต กราแว ||๑|| รายา ราม กักรี อา บเร ปะกาเอ || กิแน บูฉนั่ ฮาแร คาเอ ||๑|| รเฮา || แบธ ซิ งห์ กัร๋ ปาน
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ลกาแว กี๋ส กะลอเร ลิอาแว || กัร๋ กัร๋ มุสรี มังคัล กาแว่ห์ กะชูอา ซังคฺ บยาแว ||๒|| บันสฺ โก ปูต บีอาฮัน จเลอา
โซยเน มันดัป ชาเอ || รู ป กันเนอา ซุนดัร เบถี่ ซะแซ ซิงห์ กุน กาเอ ||๓|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ กีที ปั รบัต
คายอา || กะชูอา กะแฮ อังการ เป๋ โลโร ลูกี สบัด สุ นายอา ||๔||๖|| อาซา || บทูอา เอก บหัตตัร อาถ่ารี เอโก ยิแซห์
ดุอารา || นแว คันดฺ กี ปริ ทมี มาแก โซ โยกี ญัก ซารา ||๑|| แอซา โยกี นอ เน็ถ ปาแว || ตัล กา บรัมห์ เล กะกัน
จราแว ||๑|| รเฮา || คินทา กิอาน ติอ๋าน กัร ซูอี สบัด ตากา มัท ก่าแล || ปั นจฺ ตัต กี กัร มิรกาณี คุร แก มารัก จาแล
||๒|| ดัยอา พาหุรี กายอา กัร ตู่อี ดริ สทฺ กี อคัน ยลาแว || เต็ส กา เป๋ า เลย ริ ด อันตัร จะโฮ่ ยุก ตารี ลาแว ||๓|| ซัภ
โยกตัณ ราม นาม แฮ ยิส กา เป็ นดฺ ปรานา || กโฮ่ กะบีร เย กิรปา ต่าแร เดย์ สัจจา นีซานา ||๔||๗|| อาซา || ฮินดู
ตุรัก กฮ่า เต อาเอ เก็น เอ้ห์ ร่ าห์ จลาอี || ดิล แม่ห์ โซจ บิจาร กวาเด ปิ สัต โดยัก เก็น ปาอี ||๑|| กายี แต กวัน กะเตบ
บคานี || ปัรฮัต กุนตั แอเซ ซัภ มาเร กินฮูนํ คบัร นา ยานี ||๑|| รเฮา || สะกัต สเน่ห์ กัร ซุนนัต กรี แอ แม นา บะดอกา
ป่ าอี || โย เร คุดาย โม่ห์ ตุรัก กแรกา อาปั น ฮี กัท ยาอี ||๒|| ซุนนัต กีเอ ตุรัก เย โฮยกา ออรัต กา เกอา กรี แอ || อรัถ
สะรี รี นารฺ นา โชแด ตา เต ฮินดู ฮี รฮีแอ ||๓|| ชาด กะเตบ ราม ปัจยฺ บอเร ยุลมั กะรัต แฮ ป่ ารี || กะบีแร ปักรี เทก
ราม กี ตุรัก รเฮ่ ปัจฮารี ||๔||๘|| อาซา || ยับ ลัก เตลฺ ดีเว มุค บาตี ตับ ซู่แฉ่ ซัภ โกอี ||
เตลฺ ยเล บาตี แธห์รานี ซูนนํ า มันดัร โฮอี ||๑|| เร บอเร โตเฮ กะรี นา ราแค โกอี || ตูนํ ราม นาม ยัป โซอี ||๑|| รเฮา
|| กา กี มาต ปิ ตา กโฮ่ กา โก กวัน ปุรัค กี โยอี || กัท พูเท โกอู บาต นา ปูแช ก้าโดห์ ก้าโดห์ โฮอี ||๒|| เดหุรี แบธี
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มาตา โรแว คทีอา เล เกย ป่ าอี || ลัท ฉิ ทกาเอ ติรีอา โรแว หันสฺ อิเกลา ยาอี ||๓|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ แป๋
ซากัร แก ตาอี || เอ็ส บันเด ศิร ยุลมั โหต แฮ ยัม นฮี หะแท กุซาอี ||๔||๙|| ดุตุเก
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาซา ศิรี กะบีร ญีโอ เก จอปะเด เอ็กตุเก ||
สนัก สนันดฺ อันตฺ นฮี ปายอา || เบด ปเร ปัร บรัมห์เม ยนัม กวายอา ||๑|| ฮัร กา บิโลวนา บิโลโว่ห์ เมเร ป่ าอี ||
แซ่ฮจั ยฺ บิโลโว่ห์ แยเซ ตัต นา ยาอี ||๑|| รเฮา || ตัน กัร มัทกี มัน ม่าเฮ บิโลอี || เอ็ส มัทกี แม่ห์ สบัด ซันโยอี ||๒||
ฮัร กา บิโลวนา มัน กา บีจารา || คุร ประสาด ปาแว อัมฤต ต่ารา ||๓|| กโฮ่ กะบีร นะดัร กเร เย มีรา || ราม นาม ลัก
อุตเร ตีรา ||๔||๑||๑o|| อาซา || บาตี ซูกี เตลฺ นิคูทา || มันดัล นา บาแย นัท แป ซูตา ||๑|| บุจฉฺ กอี อคัน นา นิกเซโอ
ตู่นอํ า || เราว์ รเฮอา เอก อวัรฺ นฮี ดูอา ||๑|| รเฮา || ทูที ตันตฺ นา บแย รบาบ || ปู๋ ล บิกาเรโอ อัปนา กาจยฺ ||๒|| กัทนี
บัดนี แก้ฮนั กะห่าวัน || สมัจฉฺ ปะรี ตอ บิสเรโอ กาวัน ||๓|| แก้ฮตั กะบีร ปั นจฺ โย จูเร || เต็น เต น่าเฮ ปะรัม ปั ด ดูเร
||๔||๒||๑๑|| อาซา || สุ ตฺ อัปราถ กะรัต แฮ เยเต || ยันนะพี จีต นา ราคัส เตเต ||๑|| รามัยอา ฮอ บาริ ก เตรา || กาเฮ
นา คันดัส เอากัน เมรา ||๑|| รเฮา || เย อัต กโรป กเร กัร ต่ายอา || ตา ปี๋ จีต นา ราคัส มายอา ||๒|| จินตฺ ปะหวัน มัน
ปะเรโอ ฮมารา || นาม บินา แกเซ อุตรัส ปารา ||๓|| เด้ห์ บิมลั มัต สดา สะรี รา || แซ่ฮจั ยฺ แซ่ฮจั ยฺ กุน รแว กะบีรา
||๔||๓||๑๒|| อาซา || ฮัจยฺ ฮมารี โกมตี ตีร || ยะฮา บะแซ่ห์ ปี ตําบัร ปี ร ||๑|| ว่าโฮ ว่าโฮ เกอา คูบ กาวตา แฮ || ฮัร
กา นาม เมแร มัน ป่ าวตา แฮ ||๑|| รเฮา ||
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นารัด ซารัด กแร่ ห์ ควาซี || ปาส แบธี บีบี เกาลา ดาซี ||๒|| กันเธ มาลา เย่ห์วา ราม || สฮันสฺ นาม แล แล กะโร
สลาม ||๓|| แก้ฮตั กะบีร ราม กุน กาโว || ฮินดู ตุรัก โดอู ซัมหย่าโว ||๔||๔||๑๓||
อาซา ศิรี กะบีร ญีโอ เก ปันจฺปเด ๙ ดุตุเก ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปาตี โตแร มาลินี ปาตี ปาตี ญีโอ || ยิส ป้ าฮัน โก ปาตี โตแร โซ ป้ าฮัน นิรยีโอ ||๑|| ปู่ ลี มาลนี แฮ เอ็ว || สัตคุร
ยากตา แฮ เด็ว ||๑|| รเฮา || บรัมห์ ปาตี บิซนั ดารี พูล ซังกัรเดว || ตีน เดว ประตัค โตแรห์ กแร่ ห์ กิส กี เซ็ว ||๒||
ปาคาน กั้ด แก มูรัต กีนีห์ เด แก ชาตี เปา || เย เอ้ห์ มูรัต ซาจี แฮ ตอ กัรฮัณฮาเร เคา ||๓|| ปาต แปหัต อัร ลาปซี
กัรกะรา กาซาร || โป่ กันฮาเร โป่ เกอา เอ็ส มูรัต เก มุค ชาร ||๔|| มาลัน ปู่ ลี ญัก ปุหล่านา ฮัม ปุหล่าเน น่าเฮ || กโฮ่
กะบีร ฮัม ราม ราเค กริ ปา กัร ฮัร ราย ||๕||๑||๑๔|| อาซา || บาแร่ ห์ บะรัส บาลปั น บีเต บีส บะรัส กัช ตัป นา กีโอ ||
ตีส บะรัส กัช เดว นา ปูญา เพ็ร ปัชตานา บิรัถ เป่ ยโอ ||๑|| เมรี เมรี กัรเต ยนัม เกยโอ || ซาเอ็ร โสค ปุยงั บัลเลโอ
||๑|| รเฮา || ซูเก ซัรวัร ปาล บันถ่าแว ลูแณ เคต หัท วาร กแร || อายโอ โจร ตุรันแตห์ เล เกยโอ เมรี ราคัต มุกตั ถฺ
พิแร ||๒|| จรัน ศีสฺ กัร กัมปั น ลาเก แนนี นีร อซารฺ บแฮ || เย่ห์วา บจัน ซุถ นฮี นิกแซ ตับ เร ตะรัม กี อาส
กแร ||๓|| ฮัร ญีโอ กริ ปา กแร เล็ว ลาแว ล่าฮา ฮัร ฮัร นาม ลีโอ || คุร ปั รซาดี ฮัร ตัน๋ ปายโอ อันเต จัลเดอา นาล
จเลโอ ||๔|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ อัน ตัน๋ กะชูแอ แล นา เกยโอ || อาอี ตลับ โคปาล ราย กี มายอา มันดัร
โฉด จเลโอ ||๕||๒||๑๕|| อาซา || กาฮู ดีเนห์ ปาท ปะทัมบัร กาฮู ปะลักข์ นิวารา || กาฮู กะรี โกดะรี น่าฮี กาฮู คาน
ปรารา ||๑|| แอ้ห์รัค วาด นา กีแย เร มัน || สุ กริ ต กัร กัร ลีแย เร มัน ||๑|| รเฮา || กุหม่าแร เอก โย มาที กูนถํ ี่ บโฮ่
เบ็ถ บานี ลาอี || กาฮู แม่ห์ โมตี มุกตาฮัล กาฮู เบอาถฺ ลกาอี ||๒|| ซูแม่ห์ ตัน๋ ราคัน โก ดีอา มุกตั ถฺ กะแฮ ตัน๋ เมรา ||
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ยัม กา ดันดฺ มูนดฺ แม่ห์ ลาแก คิน แม่ห์ กแร นิเบรา ||๓|| ฮัร ยัน อูตมั ปะกัต สดาแว อาเกอา มัน ซุค ปาอี || โย เต็ส
ป่ าแว สัต กัร มาแน ป่ าณา มัน วซาอี ||๔|| กะแฮ กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ เมรี เมรี จู่ธี || จิรกัท พารฺ จะทารา แล
เกยโอ ตรี ตากรี ชูที ||๕||๓||๑๖|| อาซา || ฮัม มัสกีน คุดาอี บันเด ตุม รายัส มัน ป่ าแว || อัลล่าห์ อวัล ดีน โก ซาฮิบ
โยรฺ นฮี พูรมาแว ||๑|| กายี โบเลอา บัน นฮี อาแว ||๑|| รเฮา || โรยา ตะแร นิวาจยฺ กุยาแร กัลมา ปิ สัต นา โฮอี ||
สะตัร กาบา กัท ฮี ปี่ ตัร เย กัร ยาแน โกอี ||๒|| นิวาจยฺ โซอี โย นิเอา บิจาแร กัลมา อักแลห์ ยาแน || ปาโจห์ มุส
มุสลา บิชาแว ตับ ตอ ดีน ปะชาแน ||๓|| คซัม ปะชาน ตะรัส กัร ญีอ์ แม่ห์ มาร มณี กัร พีกี || อาป ยนาย อวัร โก
ยาแน ตับ โฮย ปิ สัต สะรี กี ||๔|| มาที เอก เป๋ ค ตัร๋ นานา ตา แม่ห์ บรัมห์ ปะชานา || กะแฮ กะบีรา ปิ สัต โฉด กัร
โดยัก เซ็ว มัน มานา ||๕||๔||๑๗|| อาซา || กะกัน นะกัร เอ็ก บูนดฺ นา บัรแค นาด กฮ่า โย สะมานา || ปารบรัมห์
ปัรเมซุร มาโถ่ ปะรัม หันสฺ เล ซิถ่านา ||๑|| บาบา โบลเต เต กฮ่า เกย เด้ฮี เก ซังค์ แร่ ห์เต || สุ รัต ม่าเฮ โย นิรเต กัรเต
กะทา บารตา แก้ห์เต ||๑|| รเฮา || บยาวันฮาโร กฮ่า เกยโอ เย็น เอ้ห์ มันดัร กีนาห์ || ซาคี สบัด สุ รัต นฮี อุปแย คินจฺ
เตจยฺ ซัภ ลีนาห์ ||๒|| สระวนัน บิกลั เป๋ ย ซังค์ เตเร อินดรี กา บัล ทากา || จรัน รเฮ่ กัร ดะรัก ปะเร แฮ มุคโคห์ นา
นิกแซ บาตา ||๓|| ทาเก ปันจฺ ดูต ซัภ ตัสกัร อาป อาปแณ ปะหรํ่าเต || ทากา มัน กุนจัร อุร ทากา เตจยฺ ซูต ตัร๋
รัมเต ||๔|| มิรตัก เป๋ ย ดะแซ บันดฺ ชูเท มิตรึ ป่ าอี ซัภ โชเร || แก้ฮตั กะบีรา โย ฮัร ติอ่าแว ยีวตั บันถัน่ โตเร
||๕||๕||๑๘|| อาซา เอ็กตุเก ๔ || สรัปนี เต อูปัร นฮี บลีอา || เย็น บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเด็ว ฉะลีอา ||๑|| มาร มาร
504

สรัปนี นิรมัล ยัล แปธี || เย็น ตริ ภวัณ ดะซีอฺเล คุร ประสาด ดีธี ||๑|| รเฮา || สรัปนี สรัปนี เกอา กโฮ่ ป่ าอี || เย็น
สาจ ปะชาเนอา เต็น สรัปนี คาอี ||๒|| สรัปนี เต อาน ฉูฉ นฮี เอารา || สรัปนี ยีตี กฮ่า กแร ยัมรา ||๓||
เอ้ห์ สรัปนี ตา กี กีตี โฮอี || บัล อบัล เกอา เอ็ส เต โฮอี ||๔|| เอ้ห์ บัสตี ตา บัสตฺ สะรี รา || คุร ประสาด แซ่ฮจั ยฺ
ตเร กะบีรา ||๕||๖||๑๙|| อาซา || กฮ่า สุ อาน โก ซิมรัต สุ นาเอ || กฮ่า ซากัต แป้ ห์ ฮัร กุน กาเอ ||๑|| ราม ราม ราม
รเม รัม รฮีแอ || ซากัต เซ็ว ปู๋ ล นฮี กะฮีแอ ||๑|| รเฮา || กอูอา กฮ่า กะปูร จราเอ || แก้ห์ บิซีอรั โก ดูตถฺ ปี อาเอ ||๒||
สัตซังคัต เม็ล บิเบก บุตถฺ โฮอี || ปารัส ปะรัส โล่ฮา กันจัน โซอี ||๓|| ซากัต สุ อาน ซัภ กเร กรายอา || โย ตุ๋ร ลิเคอา
โซ กะรัม กมายอา ||๔|| อัมฤต แล แล นีม ซิ นจาอี || แก้ฮตั กะบีร ÍØÍÒ โก แซ่ฮจั ยฺ นา ยาอี ||๕||๗||๒o|| อาซา ||
ลังกา ซา โกท สมุนดฺ ซี คาอี || เต้ห์ ราวัน กัร๋ คบัร นา ปาอี ||๑|| เกอา มาโก กิช เท็ร นา รฮาอี || เดคัต แนน จเลโอ
ญัก ยาอี ||๑|| รเฮา || เอ็ก ลัค ปูต สะวา ลัค นาตี || เต้ห์ ราวัน กัร๋ ดีอา นา บาตี ||๒|| จันดฺ ซูรัจยฺ ยา เก ตะปัต รโซอี ||
แบซันตัร ยา เก กัปเร โต่อี ||๓|| คุรมัต ราแม นาม บซาอี || อัสเท็ร รแฮ่ นา กัตฮูน ํ ยาอี ||๔|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร
โลอี || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี ||๕||๘||๒๑|| อาซา || แป้ ห์ลา ปูต ปิ แชรี มาอี || คุร ลาโก เจเล กี ปาอี ||๑|| เอก
อันจฺป๋อ สุ โนห์ ตุมห์ ป่ าอี || เดคัต ซิงห์ จราวัต กาอี ||๑|| รเฮา || ยัล กี มัชลี ตัรวัร เบอาอี || เดคัต กุตรา แล กอี บิลาอี
||๒|| ตแล เร แบซา อูปัร ซูลา || เต็ส แก เปด ลเก พัล พูลา ||๓|| โก่แร จัร แปส จราวัน ยาอี || บ้าฮัร แบลฺ โกน กัร๋
อาอี ||๔|| แก้ฮตั กะบีร โย เอ็ส ปัด บูแฉ่ || ราม รมัต เต็ส ซัภ กิช ซู่แฉ่ ||๕||๙||๒๒|| บาอีส จอปะเด ตะทา ปันจฺปเด
อาซา ศิรี กะบีร ญีโอ เก ติปเด ๘ ดุตุเก ๗ เอ็กตุกา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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บินดฺ เต เย็น เป็ นดฺ กีอา อคัน กุนดฺ รฮายอา || ดัส มาส มาตา อุดรั ราเคอา บฮุร ลากี มายอา ||๑|| ปรานี กาเฮ โก
โลภ ลาเก รตัน ยนัม โคยอา || ปูรับ ยนัม กะรัม ปู๋ ม บีจยฺ น่าฮี โบยอา ||๑|| รเฮา || บาริ ก เต บิรัถ เป่ ยอา โห่นา โซ
โฮยอา || ยา ยัม อาย โจท ปักแร ตแบห์ กาเฮ โรยอา ||๒||
ยีวแน กี อาส กแร่ ห์ ยัม นิฮาแร ซาซา || บายีกรี ซันซาร กะบีรา เจต ด๋ าล ปาซา ||๓||๑||๒๓|| อาซา || ตัน แรนี มัน
ปุน รัป กัร ฮอ ปาโจ ตัต บราตี || ราม ราย เซ็ว ป่ าวัร แลโฮ อาตัม เต้ห์ รังค์ ราตี ||๑|| เกา เกา รี ดุลหะนี มังคัลจารา ||
เมเร กแร่ ห์ อาเอ รายา ราม ปะตารา ||๑|| รเฮา || น่าภ กมัล แม่ห์ เบดี รัจ เล บรัมห์ กิอาน อุจารา || ราม ราย โซ
ดูโล่ห์ ปายโอ อัส บัดปาก ฮมารา ||๒|| ซุรฺ นัร มุน ยัน กอตัก อาเอ โกท เตตีส อุยานานํ || แก้ห์ กะบีร โม่ห์ บิอาเฮ
จัลเล แฮ ปุรัค เอก ปักหว่านา ||๓||๒||๒๔|| อาซา || ซาส กี ดุคี ซะซุร กี เปอารี เยธ เก นาม ดะโร เร || ซะคี สเฮลี
นะนัด กะเฮลี เดวัร แก บิแร่ ห์ ยะโร เร ||๑|| เมรี มัต บอรี แม ราม บิซาเรโอ กิน เบ็ถ แร่ ฮนั รโฮ่ เร || เซแย รมัต
แนน นฮี เปโค เอ้ห์ ดุค กา โซ กโฮ่ เร ||๑|| รเฮา || บาป ซาวกา กแร ลราอี มายอา สัด มัตวารี || บัดเด ป่ าอี แก ยับ
ซังค์ โห่ตี ตับ ฮอ น่าห์ เปอารี ||๒|| แก้ฮตั กะบีร ปั นจฺ โก จักรา จักรัต ยนัม กวายอา || จู่ธี มายอา ซัภ ญัก บาเถ่อา
แม ราม รมัต ซุค ปายอา ||๓||๓||๒๕|| อาซา || ฮัม กัร๋ ซูต ตะแนห์ เน็ต ตานา กันธฺ ยเนอู ตุมาเร || ตุมห์ ตอ เบด
ปโร่ ห์ กายตะรี โคบินดฺ ริ แด ฮมาเร ||๑|| เมรี เย่ห์บา บิซนั แนน นาราเอ็น ฮิรแด บะแซ่ห์ โคบินดา || ยัม ดุอาร ยับ
ปูชสั เบาเร ตับ เกอา แก้ฮสั มุกนั ดา ||๑|| รเฮา || ฮัม โกรู ตุม กุอาร กุซาอี ยนัม ยนัม รัควาเร || กับฮูน ํ นา ปารฺ อุตาร
จราเอห์ แกเซ คซัม ฮมาเร ||๒|| ตูน ํ บามันห์ แม กาซี ก ยุลฮา บูโฉ่ ห์ โมรฺ กิอานา || ตุมห์ ตอ ยาเจ ปู่ ปั ต ราเย ฮัร โซ
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โมรฺ ติอาน่า ||๓||๔||๒๖|| อาซา || ญัก ยีวนั แอซา สุ ปเน แยซา ยีวนั สุ ปัน สมานัง || สาจ กัร ฮัม กาธ ดีนี โฉด
ปะรัม นิถ่านัง ||๑|| บาบา มายอา โม่ห์ เห็ต กีนห์ || เย็น กิอาน รตัน *เฮ็ร ลีนห์ ||๑|| รเฮา || แนน เดค ปะตังค์ อุรแฉ่
ปัส นา เดแค อาก || กาล พาส นา มุกตั ถฺ เจแต กเน็ก กามัน ลาก ||๒|| กัร บิจารฺ บิการ ปั รฮัร ตรัน ตารัน โซย || แก้ห์
กะบีร ญักยีวนั แอซา ดุตีอ์ น่าฮี โกย ||๓||๕||๒๗|| อาซา ||
โย แม รู ป กีเอ บโฮเตเร อับ พุน รู ป นา โฮอี || ตากา ตันตฺ ซาจยฺ ซัภ ทากา ราม นาม บัส โฮอี ||๑|| อับ โม่ห์ นาจฺ โน
นา อาแว || เมรา มัน มันดรี อา นา บยาแว ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ มายอา แล ยารี ตริ สนา กากัร พูที || กาม โจลนา
เป่ ยอา แฮ ปุรานา เกยอา ปะรัม ซัภ ชูที ||๒|| สรับ ปู๋ ต เอแก กัร ยาเนอา จูเก บาด บิบาดา || แก้ห์ กะบีร แม ปูรา
ปายอา เป๋ ย ราม ปัรซาดา ||๓||๖||๒๘|| อาซา || โรยา ตะแร มนาแว อัลล่าห์ สุ อาดัต ญีอ์ ซังข่าแร || อาปา เดค อวัร
นฮี เดแค กาเฮ โก จักคฺ มาแร ||๑|| กายี ซาฮิบ เอก โต้ฮี แม่ห์ เตรา โซจ บิจาร นา เดแค || คบัร นา กแร่ ห์ ดีน เก
บอเร ตา เต ยนัม อเลแค ||๑|| รเฮา || สาจ กะเตบ บคาแน อัลล่าห์ นารฺ ปุรัค นฮี โกอี || ปะเด่ กุเน น่าฮี กัช บอเร โย
ดิล แม่ห์ คบัร นา โฮอี ||๒|| อัลล่าห์ แกบ สกัล กัท ปี่ ตัร ฮิรแด เล่โฮ บิจารี || ฮินดู ตุรัก โดฮูน ํ แม่ห์ เอแก กะแฮ
กะบีร ปุการี ||๓||๗||๒๙|| อาซา || ติปดา || เอ็กตุกา || กีโอ ซิงการ มิลนั เก ตาอี || ฮัร นา มิเล ญักยีวนั กุซาอี ||๑|| ฮัร
เมโร เป็ ร ฮอ ฮัร กี บโฮรี อา || ราม บัดเด แม ตะนัก ลโฮรี อา ||๑|| รเฮา || ตัน๋ เป็ ร เอแก ซังค์ บเซรา || เซจยฺ เอก แป
มิลนั โดเฮรา ||๒|| ตัน๋ สห่ากัน โย ปี อ์ ป่ าแว || แก้ห์ กะบีร เพ็ร ยนัม นา อาแว ||๓||๘||๓o||
อาซา ศิรี กะบีร ญีโอ เก ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
507

ฮีแร ฮีรา เบถ ปวัน มัน แซ่ห์เย รเฮอา สมาอี || สกัล โยต เอ็น ฮีแร เบถี่ สัตคุร บัจนี แม ปาอี ||๑|| ฮัร กี กะทา
อนาฮัด บานี || หันสฺ โฮย ฮีรา เลย์ ปะชานี ||๑|| รเฮา || แก้ห์ กะบีร ฮีรา อัส เดเคโอ ญัก แม่ห์ รฮ่า สมาอี || กุปตา
ฮีรา ประกัท เป่ ยโอ ยับ คุร กัม ดีอา ดิคาอี ||๒||๑||๓๑|| อาซา || แป้ ห์ลี กรู ป กุยาต กุลคั นี ซาโฮแร เปอีแอ บุรี || อับ
กี สะรู ป สุ ยาน สุ ลคั นี แซ่ห์เย อุดรั ตะรี ||๑|| ปะลี สะรี โมอี เมรี แป้ ห์ลี บะรี || ยุก ยุก ยีโว เมรี อับ กี ตะรี ||๑|| รเฮา
|| กโฮ่ กะบีร ยับ ลโฮรี อาอี บัดดี กา สุ หาก ทเรโอ || ลโฮรี ซังค์ ไป๋ อับ เมแร เยธี ออร ตะเรโอ ||๒||๒||๓๒||
อาซา || เมรี บโฮรี อา โก ตะนีอา เนา || เล ราเคโอ ราม ยนีอา เนา ||๑|| เอ็นห์ มุนดีอนั เมรา กัร๋ ตุ่นถะราวา ||
บิทแว่ห์ ราม ระมอูอา ลาวา ||๑|| รเฮา || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เมรี มาอี || เอ็นห์ มุนดีอนั เมรี ยาต กวาอี ||๒||๓||๓๓||
อาซา || รโฮ่ รโฮ่ รี บโฮรี อา กู๋นฆํ ทั เย็น ก้าแด || อันตฺ กี บาร ลแฮกี นา อาแด่ ||๑|| รเฮา || กู๋นฆํ ทั ก้าด กอี เตรี อาแก
|| อุน กี แกลฺ โต้เฮ เย็น ลาแก ||๑|| กู๋นฆํ ทั ก้าเด กี เอ้แฮ บดาอี || เด็น ดัส ปานํจฺ บฮู ปะเล อาอี ||๒|| กู๋นฆํ ทั เตโร
ตอ ปัร ซาแจ || ฮัร กุน กาย กูแดห์ อัร นาแจ ||๓|| แก้ฮตั กะบีร บฮู ตับ ยีแต || ฮัร กุน กาวัต ยนัม บิตีแต ||๔||๑||๓๔||
อาซา || กัรวัต ปะลา นา กัรวัท เตรี || ลาก กะเล ซุน บินตี เมรี ||๑|| ฮอ วารี มุค เพร เปอาเร || กัรวัท เด โม โก กาเฮ
โก มาเร ||๑|| รเฮา || โย ตัน จีแรห์ อังค์ นา โมโร || เป็ นดฺ ปแร ตอ ปรี ต นา โตโร ||๒|| ฮัม ตุม บีจ เป่ ยโอ นฮี โกอี ||
ตุแมห์ โซ กันตฺ นารฺ ฮัม โซอี ||๓|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร โลอี || อับ ตุมรี ปั รตีต นา โฮอี ||๔||๒||๓๕|| อาซา ||
โกรี โก กาฮู มรัม นา ยานานํ || ซัภ ญัก อาน ตะนายโอ ตานานํ ||๑|| รเฮา || ยับ ตุม ซุน เล เบด ปุรานานํ || ตับ ฮัม
อิตนั โก ปัสเรโอ ตานานํ ||๑|| ตะรัน อกาซฺ กี กัรแกห์ บนาอี || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย ซาท จลาอี ||๒|| ปาอี โยรฺ บาต เอ็ก
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กีนี แต้ห์ ตานํตี มัน มานานํ || โยล่าเฮ กัร๋ อัปนา จีนาห์ กัท ฮี ราม ปะชานานํ ||๓|| แก้ฮตั กะบีร การก้าห์ โตรี ||
ซูแต ซูต มิลาเอ โกรี ||๔||๓||๓๖|| อาซา || อันตัร แมลฺ เย ตีรัท นาแว เต็ส แบกุนธฺ นา ยานานํ || โลก ปะตีเณ กะชู
นา โฮแว น่าฮี ราม อัยอานา ||๑|| ปูโญห์ ราม เอก ฮี เดวา || ซาจา นาวัณ คุร กี เซวา ||๑|| รเฮา || ยัล แก มะยัน เย กัต
โฮแว เน็ต เน็ต เมนํดุก นาแว่ห์ || แยเซ เมนํดุก แตเซ โอย นัร เพ็ร เพ็ร โยนี อาแว่ห์ ||๒|| มโน่ห์ กะโธรฺ มแร
บานารัส นรัก นา บานํเจอา ยาอี || ฮัร กา ซันตฺ มแร ฮารัมแบ ตา สักลี แซน ตราอี ||๓|| ดินสั นา แรน เบด นฮี
ซาสตรึ ตะฮ่า บแซ นิรังการา || แก้ห์ กะบีร นัร ติแซห์ ติอ่าโวห์ บาวเรอา ซันซารา ||๔||๔||๓๗||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาซา บาณี ศิรี นามเด็ว ญี กี ||
เอก อเนก เบอาปัก ปูรัก ยัต เดโค ตัต โซอี || มายอา จิตรึ บจิตรึ เบโม่หิต บิรลา บูแฉ่ โกอี ||๑|| ซัภ โคบินดฺ แฮ ซัภ
โคบินดฺ แฮ โคบินดฺ เบ็น นฮี โกอี || ซูต เอก มัณ สัต สฮันสฺ แยเซ โอต โปต ปรัภ โซอี ||๑|| รเฮา || ยัล ตรังค์ อัร
เพน บุทบุดา ยัล เต ปิ๋ น นา โฮอี || เอ้ห์ ปั รปั นจฺ ปารบรัมห์ กี ลีลา บิจรัต อาน นา โฮอี ||๒|| มิเทอา ปะรัม อัร สุ ปัน
มโนรัท สัต ปะดารัท ยาเนอา || สุ กริ ต มันซา คุร อุปเดซี ยากัต ฮี มัน มาเนอา ||๓|| แก้ฮตั นามเด็ว ฮัร กี รัจนา
เดโคห์ ริ แด บิจารี || กัท กัท อันตัร สรับ นิรันตัร เกวัล เอก มุรารี ||๔||๑|| อาซา || อานีเล กุมภฺ ปร่ าอีอฺเล อูดกั
ธากุร โก อิสนาน กะโร || บัยอาลีส ลัค ญี ยัล แม่ห์ โห่เต บีธลั แป่ ลา กาย กะโร ||๑|| ยัตรึ เยา ตัต บีธลั แป่ ลา || มฮ่า
อนันดฺ กเร สัด เกลา ||๑|| รเฮา || อานีเล พูล ปโรอีเล มาลา ธากุร กี ฮอ ปูญ กะโร || แป้ ห์เล บาส ลอี แฮ เป่ าว์แรห์
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บีธลั แป่ ลา กาย กะโร ||๒|| อานีเล ดูตถฺ รี ถ่าอีเล คีรัง ธากุร โก แนเวด กะโร || แป้ ห์เล ดูตถฺ บิทาเรโอ บัชแร บีธลั
แป่ ลา กาย กะโร ||๓|| อีแภ บีธลั อูแภ บีธลั บีธลั เบ็น ซันซาร นฮี || ทาน ทนันตัร นามา ปรัณแว ปูร รเฮโอ ตูนํ
สรับ มฮี ||๔||๒|| อาซา || มัน เมโร กัจยฺ เย่ห์บา เมรี กาตี || มัป มัป กาโท ยัม กี พาซี ||๑|| กฮ่า กะโร ยาตี แก้ห์
กะโร ปาตี || ราม โก นาม ยัปโป เด็น ราตี ||๑|| รเฮา || รานํกนั รานํโก ซีวนั ซโว || ราม นาม เบ็น กะรี อ์ นา ยีโว
||๒|| ปะกัต กะโร ฮัร เก กุน กาโว || อาธ แป้ ฮัร อัปนา คซัม ติอ่าโว ||๓|| โซยเน กี ซูอี รู เป กา ต่ากา || นาเม กา
จิต ฮัร เซ็ว ลากา ||๔||๓|| อาซา || ซาป กุนจฺ โชแด บิค นฮี ชาแด || อุดกั ม่าเฮ แยเซ บัก คิอ๋าน มาแด ||๑|| กาเฮ โก
กีแย คิอ๋าน ยปันนา || ยับ เต ซุถ น่าฮี มัน อัปนา ||๑|| รเฮา || ซิงฆัจ โป่ ยัน โย นัร ยาแน || แอเซ ฮี ธักเด็ว บคาแน
||๒|| นาเม เก สุ อามี ล่าเฮ เล จักรา ||
ราม ระส่ าเอ็น ปี โอ เร ดักรา ||๓||๔|| อาซา || ปารบรัมห์ เย จีนห์ซี อาซา เต นา ป่ าวซี || รามา ปักแตห์ เจตีอะเล
อะจินตฺ มัน ราคซี ||๑|| แกเซ มัน ตะแรห์กา เร ซันซาร ซากัร บิแค โก บนา || จู่ธี มายอา เดค แก ปู่ ลา เร มนา ||๑||
รเฮา || ชีเป เก กัร๋ ยนัม แดลา คุร อุปเดส แป่ ลา || ซันแตห์ แก ปั รสาด นามา ฮัร เป่ ทะลา ||๒||๕||
อาซา บาณี ศิรี รวิดาส ญีโอ กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มริ ก มีน ปิ รังค์ ปะตังค์ กุนจัร เอก โดค บินาส || ปั นจฺ โดค อซ่าถ ยา แม่ห์ ตา กี เกตัก อาส ||๑|| มาโถ่ อบิเดอา เห็ต
กีน || บิเบก ดีป มลีน ||๑|| รเฮา || ตริ กดั โยน อเจต ซัมเภาว์ ปุน ปาป อโซจฺ || มานุคา อวตาร ดุลบั ภ์ เต้ฮี ซังคัต โปจฺ
||๒|| ญีอ์ ยันตฺ ยะฮา ยะฮา ลัก กะรัม เก บัส ยาย || กาล พาส อบัตถฺ ลาเก กัช นา จัลแล อุปาย ||๓|| รวิดาส ดาส
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อุดาส ตัจยฺ ปะหรํา ตปัน ตัป คุร กิอาน || ปะกัต ยัน แป๋ หะรัน ปั รมานันดฺ กแร่ ห์ นิดาน ||๔||๑|| อาซา || ซันตฺ ตุฉี่
ตัน ซังคัต ปราน || สัตคุร กิอาน ยาแน ซันตฺ เดวา เดว ||๑|| ซันตฺ จี ซังคัต ซันตฺ กะทา รัส || ซันตฺ เปรม ม่าแฉ่ ดีแย
เดวา เดว ||๑|| รเฮา || ซันตฺ อาจรัณ ซันตฺ โจ มารัก ซันตฺ จา โอลฺ ฮกั โอลฺ ฮกั ณี ||๒|| ออร เอ็ก มาโก ปะกัต จินตามัณ
|| ยณี ลคาโวห์ อซันตฺ ปาปี ซัณ ||๓|| รวิดาส ปะแณ โย ยาแณ โซ ยาณ || ซันตฺ อนันแต้ห์ อันตัร น่าฮี ||๔||๒||
อาซา || ตุม จันดัน ฮัม อิรันดฺ บาปุเร ซังค์ ตุมาเร บาซา || นีจ รู ค เต อูจ เป๋ ย แฮ กั้นถฺ สุ ก้ นั ถฺ นิวาซา ||๑|| มาโถ่
สัตซังคัต สรัน ตุหม่ารี || ฮัม ออกัน ตุมห์ อุปการี ||๑|| รเฮา || ตุม มัคตูล สุ เปด สปี อัล ฮัม บัปเร ยัส กีรา || สัตซังคัต
เม็ล รฮีแอ มาโถ่ แยเซ มะถุป มคีรา ||๒|| ยาตี โอชา ปาตี โอชา โอชา ยนัม ฮมารา || รายา ราม กี เซว นา กีนีห์ แก้ห์
รวิดาส จมารา ||๓||๓|| อาซา || กฮ่า เป่ ยโอ โย ตัน เป่ ยโอ ชิน ชิน || เปรม ยาย ตอ ดัรแป เตโร ยัน ||๑|| ตุแฉ่ห์ จรัน
อัรบินดฺ ปะหวัน มัน || ปาน กะรัต ปายโอ ปายโอ รามัยอา ตัน๋ ||๑|| รเฮา || ซัมปั ต บิปัต ปะทัล มายอา ตัน๋ ||
ตา แม่ห์ มกัน โหต นา เตโร ยัน ||๒|| เปรม กี เยวรี บาเถ่โอ เตโร ยัน || แก้ห์ รวิดาส ชูทโบ กวัน กุน ||๓||๔|| อาซา
|| ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮเร || ฮัร ซิมรัต ยัน เกย นิสตัร ตเร ||๑|| รเฮา || ฮัร เก นาม กะบีร อุยากัร || ยนัม ยนัม เก
กาเท กากัร ||๑|| นิมตั นามเด็ว ดูตถฺ ปี อายอา || ตอ ญัก ยนัม ซันกัท นฮี อายอา ||๒|| ยัน รวิดาส ราม รังค์ ราตา ||
เอ็ว คุร ปัรสาด นรัก นฮี ยาตา ||๓||๕|| อาซา || มาที โก ปุตรา แกเซ นะจัต แฮ || เดแค เดแค สุ แน โบแล ดอเรโอ
พิรัต แฮ ||๑|| รเฮา || ยับ กัช ปาแว ตับ กรับ กรัต แฮ || มายอา กอี ตับ โรวัน ลกัต แฮ ||๑|| มัน บัจ กรัม รัส กะแซ่ ห์
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ลุผา่ นา || บินสั เกยอา ยาย กะฮูนํ สะมานา ||๒|| แก้ห์ รวิดาส บายี ญัก ป่ าอี || บายีกรั โซ โม่ห์ ปรี ต บัน อาอี
||๓||๖||
อาซา บาณี ปะกัต ตัน่ เน ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ประมัต พิรัต บโฮ่ ยนัม บิลาเน ตัน มัน ตัน๋ นฮี ตี่เร || ลาลัจ บิค กาม ลุบตั ถฺ ราตา มัน บิสเร ปรัภ ฮีเร ||๑|| รเฮา ||
บิค พัล มีธ ลเก มัน บอเร จาร บิจาร นา ยาเนอา || กุน เต ปรี ต บัดฎี อัน ป่ านตี ยนัม มรัน เพ็ร ตาเนอา ||๑|| ยุกตั
ยาน นฮี ริ แด นิวาซี ยลัต ยาล ยัม พันถฺ ปะเร || บิค พัล ซันจฺ ปะเร มัน แอเซ ปะรัม ปุรัค ปรัภ มัน บิสเร ||๒||
กิอาน ประเวส คุแรห์ ตัน๋ ดีอา คิอ๋าน มาน มัน เอก เมย์ || เปรม ปะกัต มานี ซุค ยาเนอา ตริ ปัต อะข่าเน มุกตั เป๋ ย
||๓|| โยต สมาย สมานี ยา แก อัชลี ปรัภ แปห์จาเนอา || ตัน่ แน ตัน๋ ปายอา ตัร่ ณี ถรั เม็ล ยัน ซันตฺ สะมาเนอา ||๔||๑||
แม่ห์ลา ๕ || โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ ซังค์ นามเด็ว มัน ลีณา || อ้าด ดาม โก ชีปโร โฮยโอ ลาคีณา ||๑|| รเฮา ||
บุนนา ตันนา เตอาก แก ปรี ต จรัน กะบีรา || นีจ กุลา โยล่าห์รา เป่ ยโอ กุนีย ์ กะฮีรา ||๑|| รวิดาส ดุวนั ตา โด๋ ร นีต
เต็นห์ เตอากี มายอา || ปัรกัท โฮอา ซ่าถซังค์ ฮัร ดัรซัน ปายอา ||๒|| แซน นาอี บุตการี อา โอ้ห์ กัร๋ กัร๋ สุ เนอา ||
ฮิรเด วัสเซอา ปารบรัมห์ ปักตา แม่ห์ กะเนอา ||๓||
เอ้ห์ เบ็ถ ซุน แก ยาทโร อุธ ปักตี ลากา || มิแล ประตัค กุซาอีอา ตัน่ นา วัดป่ ากา ||๔||๒|| เร จิต เจตัส กี นา ดัยอาล
ดะโมดัร บิแบ้ห์ นา ยานัส โกอี || เย ต่าแว่ห์ บแรห์มนั ดฺ คันดฺ โก กัรตา กแร โซ โฮอี ||๑|| รเฮา || ยันนะพี เกเร อุดรั
อุดกั แม่ห์ เป็ นดฺ กีอา ดัส ดุอารา || เดย์ อะฮารฺ อคัน แม่ห์ ราแค แอซา คซัม ฮมารา ||๑|| กุมมี ยัล ม่าเฮ ตัน เต็ส
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บ้าฮัร ปังคฺ คีร เต็น น่าฮี || ปูรัน ปั รมานันดฺ มโนฮัร สมัจฉฺ เดค มัน ม่าฮี ||๒|| ปาคัณ กีท กุปัต โฮย แร่ ห์ตา ตา โจ
มารัก น่าฮี || กะแฮ ตัน่ นา ปูรัน ต้าฮู โก มัต เร ญีอ์ ดะรานํฮี ||๓||๓|| อาซา เซค พรี ด ญีโอ กี บาณี
เอก โองการ
สัตคุร ประสาด ||
ดิโลห์ โมฮับบัต ยินห์ เซอี สเจอา || ยินห์ มัน โฮรฺ มุค โฮรฺ เซ ก้านํเด กะเจอา ||๑|| รัตเต อิสกฺ คุดาย รังค์ ดีดาร เก ||
วิสเรอา ยินห์ นาม เต โป๋ ย ป๋ ารฺ ทีเอ ||๑|| รเฮา || อาป ลีเอ ลัร ลาย ดัร ดัรเวส เซ || เต็น ตัน๋ ยเณดี เมา อาเอ สพัล เซ
||๒|| ปั รวัดการ อปารฺ อะกัม เบอันตฺ ตู || ยินา ปะชาตา สัจ จุมมา แปรฺ มูนํ ||๓|| เตรี ปะแนห์ คุดาย ตู บัคซันดฺ กี ||
เซค พรี แด แครฺ ดีแย บันดฺ กี ||๔||๑|| อาซา || โบแล เซค พรี ด เปอาเร อัลล่าห์ ลเก || เอ้ห์ ตัน โฮซี คาก นิมาณี โกรฺ
กะเร ||๑|| อาจยฺ มิลาวา เซค พรี ด ทากิม กูนยํ ฺะรี อา มโน่ห์ มจินดฺ รีอา ||๑|| รเฮา || เย ยาณา มัร ยาอีแอ กุ๋ม นา อาอีเเอ
|| จู่ธี ดุนีอา ลัก นา อาป วญาอีแอ ||๒|| โบลีแอ สัจ ตะรัม จู่ธ นา โบลีแอ || โย คุร ดะแซ วาท มุรีดา โยลีแอ ||๓||
แชล ลังฆันเด ปารฺ โกรี มัน ตี่เรอา || กันจัน วันเน ปาเซ กัลวัต จีเรอา ||๔|| เซค แฮญาตี ญัก นา โกอี เท็ร รเฮอา ||
ยิส อาซัณ ฮัม แบเธ เกเต แบส เกยอา ||๕|| กะตัก กูนยํ านํ เจต ดอ ซาวัณ บิยลุ ีอานํ || ซี อาเล โซฮันดีอานํ เป็ ร กัล
บาห์รีอานํ ||๖|| จัลเล จลัณฮาร วิจารา เลย์ มโน || กันเดเทอานํ เชอ์ ม่าห์ ตุรันเดอา เห็ก คิโน ||๗|| ยิมี ปุแช อัสมาน
พรี ดา เควัท เก็น เกย || ยาลัณ โกรานํ นาล อุลาเม ญีอ์ สะเฮ ||๘||๒||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
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ราก กูยรี แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ || เตรา นาม กรี จันณาธีอา เย มัน อุรซา โฮย || กัรณี กุงคู เย รแล กัท อันตัร ปูญา
โฮย ||๑|| ปูญา กีแจ นาม ติอ๋าอีแอ เบ็น นาแว ปูญ นา โฮย ||๑|| รเฮา || บ้าฮัร เดว ปะคาลีแอ้ห์ เย มัน โต่แว โกย ||
ยูธฺ ลแฮ่ ญีโอ มายีแอ โมค ปัยอาณา โฮย ||๒|| ปะซู มิแล่ห์ จังกิอาอีอา คัร คาแวห์ อัมฤต เด้ห์ || นาม วิฮูเณ อาดมี
ตริ ก ยีวณั กะรัม กเร่ ห์ ||๓|| เนรา แฮ ดูรฺ นา ยาเณโอห์ เน็ต ซาเร ซัมหม่าเล || โย เดแว โซ คาวณา กโฮ่ นานัก ซาจา
เฮ ||๔||๑|| กูยรี แม่ห์ลา ๑ || น่าภ กมัล เต บรัมห์มา อุปเย เบด ปแร่ ห์ มุค กันธฺ สวาร || ตา โก อันตฺ นา ยาอี ลัคณา
อาวัต ยาต รแฮ่ กุบาร ||๑|| ปรี ตมั เก็ว บิสแร่ ห์ เมเร ปราณ อถารฺ || ยา กี ปะกัต กแร่ ห์ ยัน ปูเร มุน ยัน เซแว่ห์ คุร
วีจาร ||๑|| รเฮา || เราว์ ซัส ดีปัก ยา เก ตริ ภวัณ เอกา โยต มุราร || คุรมุข โฮย โซ แอ้ห์เน็ส นิรมัล มันมุค แรณ
อันถารฺ ||๒|| เซ็ถ สมาถ กแร่ ห์ เน็ต จักรา โดห์ โลจัน เกอา เฮแร || อันตัร โยต สบัด ตุ๋น ยาแก สัตคุร จะกัร นิเบแร
||๓|| ซุรฺ นัร นาท เบอันตฺ อโยนี ซาแจ แม่ฮลั อปารา || นานัก แซ่ฮจั ยฺ มิเล ญักยีวนั นะดัร กแร่ ห์ นิสตารา ||๔||๒||
ราก กูยรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ตริ ก อิเว่ฮา ยีวณา เย็ต ฮัร ปรี ต นา ปาย || เย็ต กัม ฮัร
วีสแร ดูแย ลแก ยาย ||๑|| แอซา สัตคุร เซวีแอ มนา เย็ต เซเวแอ โควิด ปรี ต อูปแย อวัรฺ วิซรั ซัภ ยาย || ฮัร เซตี
จิต แก้ห์ รแฮ่ ยรา กา ป๋ อ นา โฮวัย ยีวนั ปั ดวี ปาย ||๑|| รเฮา || โคบินดฺ ปรี ต เซ็ว เอ็ก แซ่ฮจั ยฺ อุปเยอา เวค แยซี
ปะกัต บนี || อาป เซตี อาป คายอา ตา มัน นิรมัล โฮอา โยตี โยต สะไม ||๒|| เบ็น ป่ ากา แอซา สัตคุร นา ปาอีแอ
เย โลแจ ซัภ โกย || กูแร กี ปาล วิโจห์ นิกแล ตา สดา ซุค โฮย ||๓|| นานัก แอเซ สัตคุร กี เกอา โอ้ห์ เซวัก เซวา กเร
คุร อาแก ญีโอ ตะเรย์ || สัตคุร กา ป่ าณา จิต กเร สัตคุร อาเป กริ ปา กเรย์ ||๔||๑||๓|| กูยรี แม่ห์ลา ๓ || ฮัร กี ตุม
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เซวา กแร่ ห์ ดูยี เซวา กแร่ ห์ นา โกย ญี || ฮัร กี เซวา เต มโน่ห์ จินเดอา พัล ปาอีแอ ดูยี เซวา ยนัม บิรทา ยาย ญี ||๑||
ฮัร เมรี ปรี ต รี ต แฮ ฮัร เมรี ฮัร เมรี กะทา กะห่านี ญี || คุร ประสาด เมรา มัน ปี่ แย เอ้ฮา เซว บนี ญีโอ ||๑|| รเฮา ||
ฮัร เมรา ซิมรัต ฮัร เมรา ซาสตรึ ฮัร เมรา บันถัป ฮัร เมรา ป่ าอี || ฮัร กี แม ปูค ลาแก ฮัร นาม เมรา มัน ตริ ปแต ฮัร
เมรา ซาก อันตฺ โฮย สคาอี ||๒|| ฮัร เบ็น โฮรฺ ราส กูรี แฮ จัลเดอา นาล นา ยาอี || ฮัร เมรา ตัน๋ เมแร ซาท จาแล ยะฮา
ฮอ เยา แต้ห์ ยาอี ||๓|| โซ จู่ธา โย จู่เธ ลาแก จู่เธ กะรัม กมาอี || กะแฮ นานัก ฮัร กา ป่ าณา โฮอา แก้ห์ณา กะชู นา
ยาอี ||๔||๒||๔|| กูยรี แม่ห์ลา ๓ || ยุก ม่าเฮ นาม ดุลมั่ ภ์ แฮ คุรมุข ปายอา ยาย || เบ็น นาแว มุกตั นา โฮวัย เวโค่ห์ โก
เว็วปาย ||๑|| บัลฮารี คุร อาปเณ สัด บัลฮาแร เยา || สัตคุร มิเลแอ ฮัร มัน วัสแซ แซ่ห์เย รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา ||
ยานํ ป๋ อ ปาเอ อาปณา แบราก อุปแย มัน อาย || แบราแก เต ฮัร ปาอีแอ ฮัร เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๒|| เซอ์ มุกตั เย มัน
ยิแณห์ เพ็ร ตาต นา ลาแก อาย || ดัสแว ดุอาร แร่ ฮตั กเร ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ ปาย ||๓|| นานัก คุร เต คุร โฮยอา เวโค่ห์
เต็ส กี รยาย ||
เอ้ห์ การัณ กัรตา กเร โยตี โยต สมาย ||๔||๓||๕|| กูยรี แม่ห์ลา ๓ || ราม ราม ซัภ โก กะแฮ กะเฮแอ ราม นา โฮย ||
คุร ปัรซาดี ราม มัน วัสแซ ตา พัล ปาแว โกย ||๑|| อันตัร โควินดฺ ยิส ลาแก ปรี ต || ฮัร เต็ส กะเด นา วีสแร ฮัร ฮัร
กแร่ ห์ สดา มัน จีต ||๑|| รเฮา || ฮิรแด ยินห์ แก กปัท วัสแซ บ้าห์โรห์ ซันตฺ กะฮ่าห์ || ตริ สนา มูล นา จุกไก อันตฺ เกย
ปัชตาเฮ ||๒|| อเนก ตีรัท เย ยตัน กแร ตา อันตัร กี ห่อแม กะเด นา ยาย || ยิส นัร กี ดุบิถา นา ยาย ตะรัม ราย เต็ส
เดย์ สยาย ||๓|| กะรัม โฮแว โซอี ยัน ปาเอ คุรมุข บูแฉ่ โกอี || นานัก วิโจห์ ห่ อแม มาเร ตานํ ฮัร เป่ แท โซอี
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||๔||๔||๖|| กูยรี แม่ห์ลา ๓ || เต็ส ยัน ซานํตฺ สดา มัต เน่ห์จลั ยิส กา อภิมาน กวาเอ || โซ ยัน นิรมัล เย คุรมุข บูแฉ่
ฮัร จัรณี จิต ลาเอ ||๑|| ฮัร เจต อเจต มนา โย อิแช่ห์ โซ พัล โฮอี || คุร ปั รซาดี ฮัร รัส ปาแวห์ ปี วัต รแฮ่ สดา ซุค
โฮอี ||๑|| รเฮา || สัตคุร เป่ เท ตา ปารัส โฮแว ปารัส โฮย ตา ปูญ กราเอ || โย อุส ปูเญ โซ พัล ปาเอ ดีเคอา เดแว สาจ
บุฉ่าเอ ||๒|| เว็ณ ปารฺ แซ ปูญ นา โฮวัย เว็ณ มัน ปั รเจ เอารา ซัมหย่าเอ || คุรู สดาเอ อเกอานี อันถ่า กิส โอ้ห์ มารัก
ปาเอ ||๓|| นานัก เว็ณ นัดรี กิชู นา ปาอีแอ ยิส นะดัร กเร โซ ปาเอ || คุร ปั รซาดี เด วเดอาอี อัปณา สบัด วัรตาเอ
||๔||๕||๗|| กูยรี แม่ห์ลา ๓ ปันจฺปเด || นา กาซี มัต อูปแย นา กาซี มัต ยาย || สัตคุร มิเลแอ มัต อูปแย ตา เอ้ห์ โซ่ฉี่
ปาย ||๑|| ฮัร กะทา ตูนํ ซุณ เร มัน สบัด มัน วซาย || เอ้ห์ มัต เตรี เท็ร รแฮ่ ตานํ ปะรัม วิโจห์ ยาย ||๑|| รเฮา || ฮัร
จรัณ ริ แด วซาย ตู เก็ลวิค โฮแว่ห์ นาซ || ปั นจฺ ปู๋ อาตมา วัส กแร่ ห์ ตา ตีรัท กแร่ ห์ นิวาส ||๒|| มันมุค เอ้ห์ มัน
มุกตั ถฺ แฮ โซ่ฉี่ กิชู นา ปาย || ฮัร กา นาม นา บุใฉ่ อันตฺ เกยอา ปั ชตาย ||๓|| เอ้ห์ มัน กาซี ซัภ ตีรัท ซิมรัต สัตคุร
ดีอา บุฉ่าย || อัธสัธ ตีรัท เต็ส ซังค์ รแฮ่ ยิน ฮัร ฮิรแด รเฮอา สมาย ||๔|| นานัก สัตคุร มิเลแอ หุกมั บุเฉ่ อา เอก
วัสเซอา มัน อาย || โย ตุตถฺ ป่ าแว ซัภ สัจ แฮ สัจเจ รแฮ่ สมาย ||๕||๖||๘||
กูยรี แม่ห์ลา ๓ ตียา || เอโก นาม นิถาน ปันดิต ซุณ ซิกข์ สัจ โซอี || ดูแย ป๋ าย เยตา ปแร่ ห์ ปรัต คุณตั สดา ดุค
โฮอี ||๑|| ฮัร จัรณี ตูนํ ลาก รโฮ่ คุร สบัด โซ่ฉี่ โฮอี || ฮัร รัส รัสนา จาค ตูนํ ตานํ มัน นิรมัล โฮอี ||๑|| รเฮา || สัตคุร
มิเลแอ มัน ซันโตคีแอ ตา เพ็ร ตริ สนา ปูค นา โฮย || นาม นิถาน ปายอา ปั ร กัร๋ ยาย นา โกย ||๒|| กัทนี บัดนี เย กเร
มันมุค บูจฉฺ นา โฮย || คุรมะตี กัท จานณา ฮัร นาม ปาแว โซย ||๓|| ซุณ ซาสตรึ ตูน ํ นา บุฉะฮี ตา พิแร่ ห์ บาโร
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บาร || โซ มูรัค โย อาป นา ปะชาณัย สัจ นา ตะเร เปอาร ||๔|| สัจแจ ยกัต แด้ห์กายอา แก้ห์ณา กะชู นา ยาย ||
นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซ กเร เย็ว เต็ส กี รยาย ||๕||๗||๙||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก กูยรี แม่ห์ลา ๔ จอปะเด กัร๋ ๑ || ฮัร เก ยัน สัตคุร สัต ปุรคา ฮอ บิโน กะโร คุร
ปาส || ฮัม กีเร กิรัม สัตคุร ซัรณาอี กัร ดัยอา นาม ปั รกาซ ||๑|| เมเร มีต คุรเทว โม โก ราม นาม ปัรกาซ || คุรมัต
นาม เมรา ปราน สคาอี ฮัร กีรัต ฮัมรี แร่ ห์ราส ||๑|| รเฮา || ฮัร ยัน เก วัดปาก วเดเร ยิน ฮัร ฮัร ซัรถ่า ฮัร เปอาส || ฮัร
ฮัร นาม มิแล ตริ ปตาแซห์ เม็ล ซังคัต คุณ ปัรกาซ ||๒|| ยินห์ ฮัร ฮัร ฮัร รัส นาม นา ปายอา เต ปากฮีณ ยัม ปาส ||
โย สัตคุร สรัณ ซังคัต นฮี อาเอ ตริ ก ยีเว ตริ ก ยีวาส ||๓|| ยิน ฮัร ยัน สัตคุร ซังคัต ปาอี เต็น ตุ๋ร มัสตัก ลิเคอา ลิคาส
|| ตัน๋ ตัน๋ สัตซังคัต เย็ต ฮัร รัส ปายอา เม็ล นานัก นาม ปั รกาซ ||๔||๑|| กูยรี แม่ห์ลา ๔ || โควินดฺ โควินดฺ ปรี ตมั มัน
ปรี ตมั เม็ล สัตซังคัต สบัด มัน โม่แฮ || ยัป โควินดฺ โควินดฺ ติอ๋าอีแอ ซัภ โก ดาน เดย์ ปรัภ โอ้แฮ ||๑|| เมเร ป่ าอี
ยนา โม โก โควินดฺ โควินดฺ โควินดฺ มัน โม่แฮ || โควินดฺ โควินดฺ โควินดฺ คุณ กาวา เม็ล คุร ซ่าถซังคัต ยัน โซ่แฮ
||๑|| รเฮา || ซุค ซากัร ฮัร ปะกัต แฮ คุรมัต กอลา เร็ ถ เซ็ถ ลาแก ปั ก โอ้แฮ || ยัน โก ราม นาม อาถ่ารา ฮัร นาม ยปั ต
ฮัร นาเม โซ่แฮ ||๒||
ดุระมัต ปากฮีน มัต พีเก นาม ซุนตฺ อาแว มัน โร่ แฮ || กอูอา กาก โก อัมฤต รัส ปาอีแอ ตริ ปแต วิสทา คาย มุค
โก้แฮ ||๓|| อัมฤต ซัร สัตคุร สัตวาดี เย็ต นาแต กอูอา หันสฺ โฮแฮ || นานัก ตัน๋ ตัน๋ วัดเด วัดป่ ากี ยินห์ คุรมัต นาม
ริ แด มัล โต่แฮ ||๔||๒|| กูยรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ยัน อูตมั อูตมั บาณี มุค โบแล่ห์ ปั รอุปกาเร || โย ยัน สุ แณ ซัรถ่า
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ปะกัต เซตี กัร กิรปา ฮัร นิสตาเร ||๑|| ราม โมโก ฮัร ยัน เมล เปอาเร || เมเร ปรี ตมั ปราน สัตคุร คุร ปูรา ฮัม ปาปี
คุร นิสตาเร ||๑|| รเฮา || คุรมุข วัดป่ ากี วัดป่ าเก ยิน ฮัร ฮัร นาม อถ่าเร || ฮัร ฮัร อัมฤต ฮัร รัส ปาแวห์ คุรมัต ปะกัต
ปันด่าเร ||๒|| ยิน ดัรซัน สัตคุร สัต ปุรัค นา ปายอา เต ปากฮีณ ยัม มาเร || เซ กูกรั ซูกรั กัรถัป ปแว่ห์ กรัภ โยนี ดอี
มาเร มฮ่า หะเตอาเร ||๓|| ดีน ดัยอาล โฮโอ ยัน อูปัร กัร กิรปา เล่โฮ อุบาเร || นานัก ยัน ฮัร กี ซัรณาอี ฮัร ป่ าแว ฮัร
นิสตาเร ||๔||๓|| กูยรี แม่ห์ลา ๔ || โฮโอ ดัยอาล เมรา มัน ลาโว่ห์ ฮอ อันเด็น ราม นาม เน็ต ติอ๋าอี || ซัภ ซุค ซัภ คุณ
ซัภ นิถาน ฮัร เย็ต ยเปแอ ดุค ปุค ซัภ แล่ห์ ยาอี ||๑|| มัน เมเร เมรา ราม นาม สคา ฮัร ป่ าอี || คุรมัต ราม นาม ยัส
กาวา อันตฺ เบลี ดัรก้าห์ เลย ฉะดาอี ||๑|| รเฮา || ตูนํ อาเป ดาตา ปรัภ อันตัรยามี กัร กิรปา โลจฺ เมแร มัน ลาอี || แม
มัน ตัน โลจฺ ลกี ฮัร เซตี ปรัภ โลจฺ ปูรี สัตคุร ซัรณาอี ||๒|| มาณัส ยนัม ปุน กัร ปายอา เบ็น นาแว ตริ ก ตริ ก บิรทา
ยาอี || นาม บินา รัส กัส ดุค คาแว มุค พีกา ทุก ทูก มุค ปาอี ||๓|| โย ยัน ฮัร ปรัภ ฮัร ฮัร ซัรณา เต็น ดัรก้าห์ ฮัร ฮัร
เด วเดอาอี || ตัน๋ ตัน๋ ซาบาส กะแฮ ปรัภ ยัน โก ยัน นานัก เมล เลย กัล ลาอี ||๔||๔|| กูยรี แม่ห์ลา ๔ || คุรมุข ซะคี
สเฮลี เมรี โม โก เดโวห์ ดาน ฮัร ปราน ยีวายอา || ฮัม โฮแว่ห์ ลาเล โกเล คุรซิ กคา เก ยินาห์ อันเด็น ฮัร ปรัภ ปุรัค
ติอ๋ายอา ||๑|| เมแร มัน ตัน บิรโฮห์ คุรซิกข์ ปั ก ลายอา || เมเร ปราน สคา คุร เก ซิ กข์ ป่ าอี โม โก กแร่ ห์ อุปเดส ฮัร
มิแล มิลายอา ||๑|| รเฮา ||
ยา ฮัร ปรัภ ป่ าแว ตา คุรมุข เมเล ยินห์ วจัน คุรู สัตคุร มัน ป่ ายอา || วัดป่ ากี คุร เก ซิ กข์ เปอาเร ฮัร นิรบาณี นิรบาณ
ปัด ปายอา ||๒|| สัตซังคัต คุร กี ฮัร เปอารี ยิน ฮัร ฮัร นาม มีธา มัน ป่ ายอา || ยิน สัตคุร ซังคัต ซังค์ นา ปายอา เซ
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ปากฮีณ ปาปี ยัม คายอา ||๓|| อาป กริ ปาล กริ ปา ปรัภ ต่าเร ฮัร อาเป คุรมุข มิแล มิลายอา || ยัน นานัก โบเล คุณ
บาณี คุรบาณี ฮัร นาม สมายอา ||๔||๕|| กูยรี แม่ห์ลา ๔ || ยิน สัตคุร ปุรัค เย็น ฮัร ปรัภ ปายอา โม โก กัร อุปเดส ฮัร
มีธ ลกาแว || มัน ตัน ซีตลั ซัภ ฮเรอา โฮอา วัดป่ ากี ฮัร นาม ติอ่าแว ||๑|| ป่ าอี เร โม โก โกอี อาย มิแล ฮัร นาม
ดริ ราแว || เมเร ปรี ตมั ปราน มัน ตัน ซัภ เดวา เมเร ฮัร ปรัภ กี ฮัร กะทา สุ นาแว ||๑|| รเฮา || ตี่รัจยฺ ตะรัม คุรมัต ฮัร
ปายอา เน็ต ฮัร นาแม ฮัร เซ็ว จิต ลาแว || อัมฤต บจัน สัตคุร กี บาณี โย โบแล โซ มุค อัมฤต ปาแว ||๒|| นิรมัล
นาม เย็ต แมลฺ นา ลาแก คุรมัต นาม ยแป เล็ว ลาแว || นาม ปะดารัท ยิน นัร นฮี ปายอา เซ ปากฮีณ โมย มัร ยาแว
||๓|| อานัด มูล ญักยีวนั ดาตา ซัภ ยัน โก อนัดฺ กแร่ ห์ ฮัร ติอ่าแว || ตูนํ ดาตา ญีอ์ ซัภ เตเร ยัน นานัก คุรมุข บคัส
มิลาแว ||๔||๖||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กูยรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ || มาอี บาป ปุตรึ ซัภ ฮัร เก กีเอ || ซัภนา โก ซันบันถฺ ฮัร กัร ดีเอ ||๑|| ฮัมรา โยรฺ ซัภ รเฮโอ
เมเร บีร || ฮัร กา ตัน มัน ซัภ ฮัร แก วัส แฮ สะรี ร ||๑|| รเฮา || ปะกัต ยนา โก ซัรถ่า อาป ฮัร ลาอี || วิเจ กริ สตฺ อุดาส
รฮาอี ||๒|| ยับ อันตัร ปรี ต ฮัร เซ็ว บัน อาอี || ตับ โย กิช กเร โซ เมเร ฮัร ปรัภ ป่ าอี ||๓|| เย็ต กาแร กัม ฮัม ฮัร ลาเอ
|| โซ ฮัม กแร่ ห์ โย อาป กราเอ ||๔|| ยิน กี ปะกัต เมเร ปรัภ ป่ าอี || เต ยัน นานัก ราม นาม เล็ว ลาอี ||๕||๑||๗||๑๖||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กาเฮ เร มัน จิตแวห์ อุดมั ยา อ้าฮัร ฮัร ญีโอ ปะเรอา || แซล ปะทัร แม่ห์ ยันตฺ อุปาเอ ตา กา ริ ยกั อาแก กัร ตะเรอา
||๑|| เมเร มาโถ่ ญี สัตซังคัต มิเล เซ ตเรอา || คุร ปั รสาด ปะรัม ปัด ปายอา ซูเก กาซทฺ ฮเรอา ||๑|| รเฮา || ยนัน ปิ ตา
โลก สุ ต บันตา โกย นา กิส กี ตะเรอา || ศิร ศิร ริ ยกั ซัมบาเฮ ธากุร กาเฮ มัน ป๋ อ กเรอา ||๒|| อูแด อูด อาแว แซ
โกซา เต็ส ปาแช บัจเร ฉะเรอา || อุน กวัน คลาแว กวัน จุกาแว มัน แม่ห์ ซิมรัน กเรอา ||๓|| ซัภ นิถาน ดัส อัสทฺ
ซิถาน ธากุร กัร ตัล ตะเรอา || ยัน นานัก บัล บัล สัด บัล ยาอีแอ เตรา อันตฺ นา ปาราวะเรอา ||๔||๑||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กิเรอาจารฺ กแร่ ห์ คัท กัรมา เอ็ต ราเต ซันซารี || อันตัร แมลฺ นา อุตแร ห่อแม เบ็น คุร บายี ห่ารี ||๑|| เมเร ธากุร รัค
เลโว่ห์ กิรปา ต่ารี || โกท มะเถ่ โก วิระลา เซวัก โฮรฺ สักเล บิวฮารี ||๑|| รเฮา || ซาสตึ เบด ซิ มรัต ซัภ โซเถ่ ซัภ เอกา
บาต ปุการี || เบ็น คุร มุกตั นา โกอู ปาแว มัน เวโค่ห์ กัร บีจารี ||๒|| อัธสัธ มยัน กัร อิสนานา ปะหรํา อาเอ ตัร๋ ซารี
|| อเน็ก โซจ กแร่ ห์ เด็น ราตี เบ็น สัตคุร อันเถ่อารี ||๓|| ต่าวัต ต่าวัต ซัภ ญัก ต่ายโอ อับ อาเอ ฮัร ดุอารี || ดุระมัต
เมท บุตถฺ ปัรกาซี ยัน นานัก คุรมุข ตารี ||๔||๑||๒|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ตัน๋ ยาป ฮัร ตัน๋ ตาป ฮัร ตัน๋ โป่ ยัน ป่ ายอา
|| นิมคั นา บิสโร มัน เต ฮัร ฮัร ซ่าถ ซังคัต แม่ห์ ปายอา ||๑|| มาอี คาท อายโอ กัร๋ ปูตา || ฮัร ตัน๋ จัลเต ฮัร ตัน๋
แบเซ ฮัร ตัน๋ ยากัต ซูตา ||๑|| รเฮา || ฮัร ตัน๋ อิสนาน ฮัร ตัน๋ กิอาน ฮัร ซังค์ ลาย ติอาน่า || ฮัร ตัน๋ ตุลฮา ฮัร ตัน๋ เบรี
ฮัร ฮัร ตารฺ ปรานา ||๒||
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ฮัร ตัน๋ เมรี จินตฺ วิซารี ฮัร ตัน๋ ลาเฮอา โต่คา || ฮัร ตัน๋ เต แม เนาว์ เน็ถ ปาอี หาท จเรโอ ฮัร โทกา ||๓|| คาโวห์
คัรโจห์ โตท นา อาแว หะลัต ปะลัต แก ซังเก || ลาด คยานา คุร นานัก โก ดีอา เอ้ห์ มัน ฮัร รังค์ รังเก ||๔||๒||๓||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ยิส ซิมรัต ซัภ เก็ลวิค นาแซ่ห์ ปิ ตรี โฮย อุถ่าโร || โซ ฮัร ฮัร ตุมห์ สัด ฮี ยาโปห์ ยา กา อันตฺ นา
ปาโร ||๑|| ปูตา มาตา กี อาซีส || นิมคั นา บิสโร ตุมห์ โก ฮัร ฮัร สดา ปะโย่ห์ ญักดีส ||๑|| รเฮา || สัตคุร ตุมห์ โก
โฮย ดัยอาลา ซันตฺ ซงั ค์ เตรี ปรี ต || กาปัร ปั ต ปั รเมซัร ราคี โป่ ยัน กีรตัน นีต ||๒|| อัมฤต ปี โว่ห์ สดา เจ็ร ยีโวห์ ฮัร
ซิมรัต อนัด อนันตา || รังค์ ตะมาซา ปูรัน อาซา กะแบห์ นา เบอาแป จินตา ||๓|| ปะห์วรั ตุหม่ารา เอ้ห์ มัน โฮโว
ฮัร จัรณา โฮโอ กอลา || นานัก ดาส อุน ซังค์ ลัปทายโอ เย็ว บูนแด้ห์ จาตริ ก มอลา ||๔||๓||๔|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ ||
มตา กแร ปะชัม แก ตาอี ปูรับ ฮี แล ยาต || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปั นฮารา อาปั น หาท มตาต ||๑|| เซอานัป กาฮู กาม
นา อาต || โย อันรู เปโอ ธากุร เมแร โฮย รฮี โอ้ห์ บาต ||๑|| รเฮา || เดส กมาวัน ตัน๋ โยรัน กี มันซา บีเจ นิกเซ ซาส ||
ลัสกัร เนบ ควาส ซัภ เตอาเก ยัม ปุร อูฐ ซิ ถาส ||๒|| โฮย อนัน มันฮัธ กี ดริ รึตา อาปั ส โก ยานาต || โย อเน็นดฺ
นินดฺ กัร โชเดโอ โซอี เพ็ร เพ็ร คาต ||๓|| แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย เป๋ ย กิรปาลา เต็ส ยัน กี กาที พาส || กโฮ่ นานัก คุร ปูรา
เป่ เทอา ปัรวาณ กิรัสตฺ อุดาส ||๔||๔||๕|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || นาม นิถาน เย็น ยัน ยัปเปโอ เต็น เก บันถัน่ กาเท || กาม
กโรถ มายอา บิค มัมตา เอ้ห์ เบอาถฺ เต ห่าเท ||๑|| ฮัร ยัส ซ่าถซังค์ เม็ล กายโอ || คุร ปัรสาด เป่ ยโอ มัน นิรมัล สรับ
ซุคา ซุค ปายโอ ||๑|| รเฮา || โย กิช กีโอ โซอี ปั๋ ล มาแน แอซี ปะกัต กมานี || มิตรึ สัตรู ซัภ เอก สมาเน โยก ยุกตั
นีซานี ||๒|| ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ ทาอี อาน นา กัตฮูนํ ยาตา || กัท กัท อันตัร สรับ นิรันตัร รังค์ รเวโอ รังค์ ราตา
||๓|| เป๋ ย กริ ปาล ดัยอาล กุปาลา ตา นิรแภ แก กัร๋ อายอา ||
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กัล กะเลส มิเท คิน ปี่ ตัร นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมายอา ||๔||๕||๖|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ยิส มานุค แป้ ห์ กะโร เบนตี โซ
อัปแน ดุค ปะเรอา || ปารบรัมห์ เย็น ริ แด อราเถ่อา เต็น ป๋ อ ซากัร ตเรอา ||๑|| คุร ฮัร เบ็น โก นา บริ ทา ดุค กาแท ||
ปรัภ ตัจยฺ อวัร เซวัก เย โฮอี แฮ เต็ต มาน มหัต ยัส ก่าแท ||๑|| รเฮา || มายอา เก ซันบันถฺ แซน ซาก กิต ฮี กาม นา
อายอา || ฮัร กา ดาส นีจ กุล อูจา เต็ส ซังค์ มัน บานํชตั พัล ปายอา ||๒|| ลาค โกท บิเคอา เก บินยัน ตา แม่ห์ ตริ สนั
นา บูฉี่ || ซิมรัต นาม โกท อุยอี ารา บัสตฺ อะโกจัร ซู่ฉี่ ||๓|| พิรัต พิรัต ตุมห์แร ดุอาร อายอา แป๋ ปั่ นยัน ฮัร รายอา
|| ซ่าถ เก จรัน ตู๋ร ยัน บาแช ซุค นานัก เอ้ห์ ปายอา ||๔||๖||๗||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ ปั นจฺปดา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรัทเม กรัภ มาตา แก วาซา อูฮา โฉด ตะรัน แม่ห์ อายอา || จิตรึ ซาล ซุนดัร บาก มันดัร ซังค์ นา กัชฮู ยายอา ||๑||
อวัร ซัภ มิเทอา โลภ ลบี || คุร ปูแร ดีโอ ฮัร นามา ญีอ์ โก เอ้ฮา วัสตฺ พับบี ||๑|| รเฮา || อิสทฺ มีต บันถัป สุ ต ป่ าอี
ซังค์ บันตา รัจ หะเซอา || ยับ อันตี ออซัร อาย บเนโอ แฮ อุนห์ เปคัต ฮี กาล กระเซอา ||๒|| กัร กัร อะนรัท บิห่าฌี
ซัมแป โซยนา รู ปา ดามา || ป่ ารี โก โอ้ห์ ป่ ารา มิเลอา โฮรฺ สกัล เป่ ยโอ บิรานา ||๓|| แฮวัร แกวัร รัท ซัมบาเฮ กะโฮ
กัร กีเน เมเร || ยับ เต โฮอี ลานํมี ต่าอี จแลห์ น่าฮี เอ็ก แปเร ||๔|| นาม ตัน๋ นาม ซุค รายา นาม กุทาํ บฺ สฮาอี || นาม
ซัมปัต คุร นานัก โก ดีอี โอ้ห์ มแร นา อาแว ยาอี ||๕||๑||๘||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ ติปเด กัร๋ ๒
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ดุค บินเซ ซุค กีอา นิวาซา ตริ สนา ยลัน บุฉ่าอี || นาม นิถาน สัตคุรู ดริ รายอา บินสั นา อาแว ยาอี ||๑|| ฮัร ยัป
มายอา บันถัน่ ตูเท || เป๋ ย กริ ปาล ดัยอาล ปรัภ เมเร ซ่าถซังคัต เม็ล ชูเท ||๑|| รเฮา ||
อาธ แป้ ฮัร ฮัร เก กุน กาแว ปะกัต เปรม รัส มาตา || ฮรัค โศก โดห์ ม่าเฮ นิ ราลา กัรแณฮาร ปะชาตา ||๒|| ยิส กา
ซา เต็น ฮี รัค ลีอา สกัล ยุกตั บัณ อาอี || กโฮ่ นานัก ปรัภ ปุรัค ดัยอาลา กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๓||๑||๙||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปะติต ปวิตตรึ ลีเอ กัร อัปเน สกัล กะรัต นมัสกาโร || บะรัน ยาต โกอู ปูแช น่าฮี บาแช่ห์ จรัน รวาโร ||๑|| ธากุร
แอโซ นาม ตุหม่าโร || สกัล สริ สทฺ โก ตะณี กะฮีแย ยัน โก อังค์ นิราโร ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ นานัก บุตถฺ ปาอี ฮัร
กีรตัน อถ่าโร || นามเด็ว ตริ โลจัน กะบีร ดาสฺ โร มุกตั เป่ ยโอ จเมอาโร ||๒||๑||๑o|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || แฮ น่าฮี โกอู
บูฉนั่ ฮาโร ยาแน กวัน ปะตา || เศ็ว บิรันจฺ อัร สกัล โมน ยัน แก้ห์ นา สก้าห์ กตา ||๑|| ปรัภ กี อะกัม อก้าถฺ กะทา ||
สุ นีแอ อวัร อวัร เบ็ถ บุฉี่แอ บกัน กะทัน แร่ ห์ตา ||๑|| รเฮา || อาเป ปักตา อาป สุ อามี อาปัน ซังค์ รัตตา || นานัก โก
ปรัภ ปูร รเฮโอ แฮ เปเคโอ ยัตรึ กะตา ||๒||๒||๑๑|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || มตา มซูรัต อวัร เซอานัป ยัน โก กะชู นา
อายโอ || แยห์ แยห์ ออซัร อาย บเนโอ แฮ ตะฮ่า ตะฮ่า ฮัร ติอ๋ายโอ ||๑|| ปรัภ โก ปะกัต วชัล บิรดายโอ || กเร
ปรัตปาล บาริ ก กี นิอาอี ยัน โก ลาด ลดายโอ ||๑|| รเฮา || ยัป ตัป ซันยัม กะรัม ตะรัม ฮัร กีรตัน ยัน กายโอ || สรัน
ปะเรโอ นานัก ธากุร กี อแป๋ ดาน ซุค ปายโอ ||๒||๓||๑๒|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || เด็น ราตี อาราโถ่ห์ เปอาโร นิมคั นา
กีแย ดี่ลา || ซันตฺ เซวา กัร ป่ าวนี ลาอีแอ เตอาก มาน ห่าธีลา ||๑|| โม่ฮนั ปราน มาน รากีลา || บาส รเฮโอ ฮีอเร แก
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ซังเก เปค โม่เฮโอ มัน ลีลา ||๑|| รเฮา || ยิส ซิมรัต มัน โหต อนันดา อุตแร มโน่ห์ ยังกีลา || มิลเบ กี แม่ห์มา บะรัน
นา ซาโก นานัก ปแร ปรี ลา ||๒||๔||๑๓|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || มุน โยกี ซาสตรัก กะห่าวัต ซัภ กีเนห์ บัส อัปนฺ ฮี || ตีน
เดว อัร โกร เตตีซา เต็น กี แฮรัต กัช นา รฮี ||๑||
บัลวันตฺ เบอาป รฮี ซัภ มฮี || อวัรฺ นา ยานัส โกอู มัรมา คุร กิรปา เต ลฮี ||๑|| รเฮา || ยีต ยีต ยีเต ซัภ ทานา สกัล
ปะหวัน ลัปทะฮี || กโฮ่ นานัก ซ่าถ เต ป่ ากี โฮย เจรี จรัน กะฮี ||๒||๕||๑๔|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || โดย กัร โยร กรี
เบนันตี ธากุร อัปนา ติอ๋ายอา || หาท เดย์ ราเค ปัรเมซัร สักลา ดุรัต มิทายอา ||๑|| ธากุร โฮเอ อาป ดัยอาล || ไป๋
กเลอาณ อนันดฺ รู ป โฮอี แฮ อุบเร บาล กุปาล ||๑|| รเฮา || เม็ล วัร นารี มังคัล กายอา ธากุร กา แยการ || กโฮ่ นานัก
เต็ส คุร บัลฮารี เย็น ซัภ กา กีอา อุถาร ||๒||๖||๑๕|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันถัป เต็น กา บัล แฮ
โทรา || อเน็ก รังค์ มายอา เก เปเค กิช ซาท นา จาแล โป่ รา ||๑|| ธากุร ตุจฉฺ เบ็น อ้าห์ นา โมรา || โม่ห์ อนาท
นิรกุน คุณ น่าฮี แม อาเฮโอ ตุมห์รา โต่รา ||๑|| รเฮา || บัล บัล บัล บัล จรัณ ตุหม่าเร อีฮา อูฮา ตุหม่ารา โยรา ||
ซ่าถซังค์ นานัก ดะรัส ปายโอ บินเซโอ สกัล นิโห่รา ||๒||๗||๑๖|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || อาล ยาล ปะหรํา โม่ห์ ตะยาแว
ปรัภ เซตี รังค์ ลาอี || มัน โก เอ้ห์ อุปเดส ดริ ราแว แซ่ ฮจั ยฺ แซ่ฮจั ยฺ คุณ กาอี ||๑|| ซายัน แอโซ ซันตฺ สฮาอี || ยิส
เป่ เท ตูแท่ห์ มายอา บันถฺ บิซรั นา กับฮูนํ ยาอี ||๑|| รเฮา || กะรัต กะรัต อเน็ก บโฮ่ ป่ าตี นีกี เอ้ห์ แธห์ราอี || เม็ล
ซาถู่ ฮัร ยัส กาแว นานัก เป่ าว์ยลั ปารฺ ปราอี ||๒||๘||๑๗|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปั นฮารา กีมตั ยาย
นา กรี || รายา รังกฺ กแร คิน ปี่ ตัร นีแจห์ โยต ตะรี ||๑|| ติอ๋าอีแอ อัปโน สดา ฮรี || โซจ อันเดสา ตา กา กฮ่า กรี แอ
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ยา แม เอก กะรี ||๑|| รเฮา || ตุมห์รี เทก ปูเร เมเร สัตคุร มัน สรัน ตุหม่าแร ปะรี || อเจต อิอาเน บาริ ก นานัก ฮัม ตุม
ราโค่ห์ ต๋ าร กรี ||๒||๙||๑๘|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ ดาตา ยีอา ซัภนา กา บะโซ่ห์ เมเร มัน ม่าฮี || จรัณ กมัล ริ ด ม่าเฮ
สมาเอ แต้ห์ ปะรัม อันเถ่รา น่าฮี ||๑|| ธากุร ยา ซิมรา ตูนํ ต้าฮี || กัร กิรปา สรับ ปรัตปาลักห์ ปรัภ โก สดา สล่าฮี
||๑|| รเฮา || ซาส ซาส เตรา นาม สมาโร ตุม ฮี โก ปรัภ อาฮี || นานัก เทก ไป๋ กัรเต กี โฮรฺ อาส บิดาณี ลาฮี
||๒||๑o||๑๙||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา อัปนา ดะรัส ดีแย ยัส กาโว เน็ส อัร โป๋ ร || เกศ ซังค์ ดาส ปั ก จ่าโร เอ้แฮ มโนรัท โมรฺ
||๑|| ธากุร ตุจฉฺ เบ็น บีอา นา โฮรฺ || จิต จิตโว ฮัร รสัน อราโถ่ นิระโค ตุมรี ออรฺ ||๑|| รเฮา || ดัยอาล ปุรัค สรับ เก
ธากุร บิโน กะโร กัร โยรฺ || นาม ยแป นานัก ดาส ตุมโร อุถฺรัส อาคี โพรฺ ||๒||๑๑||๒o|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || บรัมห์
โลก อัร รุ ดรึ โลก อาอี อิมดรึ โลก เต ต่าเอ || ซ่าถซังคัต โก โย่ห์ นา ซาแก มัล มัล โต่แว ปาย ||๑|| อับ โม่ห์ อาย
ปะเรโอ ซัรนาย || โกฮัจยฺ ปาวโก บฮุต ประยาแร โม โก สัตคุร ดีโอ แฮ บตาย ||๑|| รเฮา || เซ็ถ ซาเถ็ก อัร ยักแค
กินนัร นัร รฮี กันธฺ อุรฉาย || ยัน นานัก อังค์ กีอา ปรัภ กัรแต ยา แก โกท แอซี ดาซาย ||๒||๑๒||๒๑|| กูยรี แม่ห์ลา
๕ || อัปยัส มิแท โฮแว ญัก กีรัต ดัรก้าห์ แบซัณ ปาอีแอ || ยัม กี ตราส นาซ โฮย คิน แม่ห์ ซุค อนัด เซตี กัร๋ ยาอีแอ
||๑|| ยาเต ก๋ าล นา บิรที ยาอีแอ || อาธ แป้ ฮัร ซิมโร่ ห์ ปรัภ อัปนา มัน ตัน สดา ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || โม่ห์ สรัน ดีน
ดุค ปั่นยัน ตูนํ เด้ห์ โซอี ปรัภ ปาอีแอ || จรัณ กมัล นานัก รังค์ ราเต ฮัร ดาแซห์ แปจยฺ รคาอีแอ ||๒||๑๓||๒๒|| กูยรี
แม่ห์ลา ๕ || บิสวัมบัร ยีอนั โก ดาตา ปะกัต กเร ปั นด๋ าร || ยา กี เซวา นิพลั นา โฮวัต คิน แม่ห์ กเร อุถาร ||๑|| มัน
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เมเร จรัน กมัล ซังค์ ราจ || สกัล ญีอ์ ยา โก อาราแถ่ห์ ต้าฮู โก ตูนํ ยาจ ||๑|| รเฮา || นานัก สรัณ ตุหม่ารี กัรเต ตูน ํ
ปรัภ ปราน อถารฺ || โฮย สฮาอี ยิส ตูนํ ราแค่ห์ เต็ส กฮ่า กเร ซันซาร ||๒||๑๔||๒๓|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ยัน กี แปจยฺ
สวารี อาป || ฮัร ฮัร นาม ดีโอ คุร เอาคัถ อุตรั เกยโอ ซัภ ตาป ||๑|| รเฮา || ฮัรโคบินดฺ รเคโอ ปั รเมซัร อัปนี กิรปา
ต๋ าร || มิที เบอาถฺ สรับ ซุค โฮเอ ฮัร คุณ สดา บีจาร ||๑|| อังกีการ กีโอ เมแร กัรแต คุร ปูเร กี วเดอาอี || อับจัล นีว
ตะรี คุร นานัก เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี ||๒||๑๕||๒๔|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || กับฮู ฮัร เซ็ว จีต นา ลายโอ ||
ตัน่ ถ่า กะรัต บิฮานี ออแถ่ห์ คุณ เน็ถ นาม นา กายโอ ||๑|| รเฮา || กอดี กอดี โยรัต กัปเท อเน็ก ยุกตั กัร ต่ายโอ ||
บิสรัต ปรัภ เกเต ดุค กะนีแอห์ มฮ่า โม่ห์นี คายโอ ||๑|| กแร่ ห์ อนุกแร่ ห์ สุ อามี เมเร กะโนห์ นา โม่ห์ กมายโอ ||
โคบินดฺ ดัยอาล กริ ปาล ซุค ซากัร นานัก ฮัร ซัรณายโอ ||๒||๑๖||๒๕|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || รัสนา ราม ราม รวันตฺ ||
โฉด อาน บิวฮาร มิเทอา ปัจยฺ สดา ปักวันตฺ ||๑|| รเฮา || นาม เอก อถารฺ ปั กตา อีต อาแก เทก || กัร กริ ปา โคบินดฺ
ดีอา คุร กิอาน บุตถฺ บิเบก ||๑|| กรัณ การัณ ซัมรัท ศิรีถรั สรัณ ตา กี กะฮี || มุกตั ยุกตั รวาล ซาถู่ นานัก ฮัร เน็ถ ลฮี
||๒||๑๗||๒๖||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ชาด สกัล เซอาณปา ซ่าถ ซัรณี เอา || ปารบรัมห์ ปั รเมสฺ โร ประภู เก คุณ เกา ||๑|| เร จิต จรัณ กมัล อราถ || สรับ
ซูค กเลอาณ ปาแวห์ มิแท สกัล อุปาถฺ ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา สุ ต มีต ป่ าอี เต็ส บินา นฮี โกย || อีต อูต ญีอ์ นาล ซังกี
สรับ รเวอา โซย ||๒|| โกท ยตัน อุปาว มิเทอา กัช นา อาแว กาม || สรัณ ซาถู่ นิรมะลา กัต โฮย ปรัภ แก นาม
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||๓|| อะกัม ดัยอาล ประภู อูจา สรัณ ซาถู่ โยก || เต็ส ปราปั ต นานกา ยิส ลิเคอา ตุ๋ร ซันโญก ||๔||๑||๒๗|| กูยรี
แม่ห์ลา ๕ || อาปนา คุร เซว สัด ฮี รโม่ห์ คุณ โคบินดฺ || ซาส ซาส อราถ ฮัร ฮัร แล่ห์ ยาย มัน กี จินดฺ ||๑|| เมเร มัน
ยาป ปรัภ กา เนา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ ปาแวห์ มิลี นิรมัล เทา ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ อุถาร เอ้ห์ มัน อาธ แป้ ฮัร อาราถ
|| กาม กโรถ อหังการฺ บินแซ มิแท สกัล อุปาถฺ ||๒|| อะทัล อเชด อเปด สุอามี สรัณ ตา กี เอา || จรัณ กมัล
อราถ ฮิรแด เอก เซ็ว เล็ว เลา ||๓|| ปารบรัมห์ ปรัภ ดัยอา ต่ารี บคัส ลีเนห์ อาป || สรับ ซุค ฮัร นาม ดีอา นานัก โซ
ปรัภ ยาป ||๔||๒||๒๘|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || คุร ประสาดี ปรัภ ติอ๋ายอา กอี ซังกา ตูท ||
ดุค อเนรา แป๋ บินาเซ ปาป เกย นิคูท ||๑|| ฮัร ฮัร นาม กี มัน ปรี ต || เม็ล ซ่าถ บจัน โคบินดฺ ติอ๋าเอ มฮ่า นิรมัล รี ต
||๑|| รเฮา || ยาป ตาป อเนก กัรณี สพัล ซิ มรัต นาม || กัร อนุกแร่ ห์ อาป ราเค เป๋ ย ปูรัน กาม ||๒|| ซาส ซาส นา
บิซรั กับฮูนํ บรัมห์ ปรัภ ซัมรัท || คุณ อเน็ก รัสนา เกอา บคาแน อะกนัต สดา อกัท ||๓|| ดีน ดะรัด นิวาร ตารัณ
ดัยอาล กิรปา กรัณ || อะทัล ปัดวี นาม ซิมรัณ ดริ รึ นานัก ฮัร ฮัร สรัณ ||๔||๓||๒๙|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || อหัม่ บุธ บโฮ่
สะฆัน มายอา มฮ่า ดีรัฆ โรค || ฮัร นาม ออคัถ คุร นาม ดีโน กรัณ การัณ โยก ||๑|| มัน ตัน บาชีแอ ยัน ตู๋ร || โกท
ยนัม เก ลแฮ ปาเต็ก โคบินดฺ โลจา ปูร ||๑|| รเฮา || อาด อันเต มัตถฺ อาซา กูกรี บิกราล || คุร กิอาน กีรตัน โคบินดฺ
รัมณัง กาทีแอ ยัม ยาล ||๒|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มูเธ สดา อาวา กะวัณ || ปรัภ เปรม ปะกัต กุปาล ซิ มรัณ มิทตั
โยนี ปะหวัณ ||๓|| มิตรึ ปุตรึ กลัตรึ ซุร ริ ด ตีน ตาป ยลันตฺ || ยัป ราม รามา ดุค นิวาเร มิแล ฮัร ยัน ซันตฺ ||๔|| สรับ
เบ็ถ ปะหรํ่าเต ปุกาแร่ ห์ กะแตห์ น่าฮี โชท || ฮัร จรัณ สรัณ อปารฺ ปรัภ เก ดริ รึ กะฮี นานัก โอท ||๕||๔||๓o||
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กูยรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาราถ ศิรีถรั สพัล มูรัต กรัณ การัณ โยก || คุณ รมัณ สระวัณ อปารฺ แม่ห์มา เพ็ร นา โหต บิโอก ||๑|| มัน
จัรณารบินดฺ อุปาส || กัล กะเลส มิทนั ตฺ ซิ มรัณ กาท ยัมดูต พาส ||๑|| รเฮา || สัตรู แด้ฮนั ฮัร นาม แก้ฮนั อวัร กัช นา
อุเปา || กัร อนุกแร่ ห์ ประภู เมเร นานัก นาม สุ เอา ||๒||๑||๓๑|| กูยรี แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ ซัมรัท สรัน โก ดาตา ดุค
ปั่นยัน ซุค ราย || ย่าเฮ กะเลส มิเท แป๋ ปั่รมา นิรมัล คุณ ปรัภ กาย ||๑|| โควินดฺ ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา เธา || กัร กิรปา
ปารบรัมห์ สุ อามี ยปี ตุมารา เนา || รเฮา || สัตคุร เซว ลเก ฮัร จัรนี วัดแด ปาก เล็ว ลากี ||
กวัล ประกาซ เป๋ ย ซ่าถซังเค ดุระมัต บุตถฺ เตอากี ||๒|| อาธ แป้ ฮัร ฮัร เก คุณ กาแว ซิมแร ดีน แดอาลา || อาป ตแร
ซังคัต ซัภ อุถแร บินเซ สกัล ยันยาลา ||๓|| จรัณ อถารฺ เตรา ปรัภ สุ อามี โอต โปต ปรัภ ซาท || สรัน ปะเรโอ นานัก
ปรัภ ตุมรี เด ราเคโอ ฮัร หาท ||๔||๒||๓๒||
กูยรี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอก นักรี ปันจฺ โจร บซีอะเล บัรยัต โจรี ต่าแว || ตเรดัส มาล รัคแค โย นานัก โมค มุกตั โซ ปาแว ||๑|| เจโตห์
บาสุ เด็ว บันวาลี || ราม ริ แด ยัปมาลี ||๑|| รเฮา || อุรัตถฺ มูล ยิส ซาค ตะล่าฮา จาร เบด เย็ต ลาเก || แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย ยาย
เต นานัก ปารบรัมห์ เล็ว ยาเก ||๒|| ปารยาต กัร๋ อากัน เมแร โปฮัป ปั ตตรึ ตัต ดาลา || สรับ โยต นิรันยัน ซุมภู่
โชโดห์ บฮุต ยันยาลา ||๓|| ซุณ ซิ ควันเต นานัก บินแว โชโดห์ มายอา ยาลา || มัน บีจาร เอก เล็ว ลากี ปุนรัป
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ยนัม นา กาลา ||๔|| โซ คุรู โซ ซิกข์ กะทีอฺเล โซ แวด เย ยาแณ โรคี || เต็ส การัณ กัม นา ตัน่ ถ่า น่าฮี ตัน่ แถ่ กิระฮี
โยกี ||๕|| กาม กโรถ อหังการฺ ตะยีอฺเล โลภ โม่ห์ เต็ส มายอา || มัน ตัต อวิกตั ติอ๋ายอา คุร ปั รซาดี ปายอา ||๖||
กิอาน คิอ๋าน ซัภ ดาต กะทีอฺเล เซต บะรัน ซัภ ดูตา || บรัมห์ กมัล มัตถฺ ตาส ระส่ าดัง ยากัต น่าฮี ซูตา ||๗|| มฮ่า
กัมภีร ปัตตรึ ปาตาลา นานัก สรับ ยุอายอา || อุปเดส คุรู มัม ปุแน่ห์ นา กัรภัง บิค ตัจยฺ อัมฤต ปี อายอา ||๘||๑|| กูยรี
แม่ห์ลา ๑ || กวัน กวัน ยาแจห์ ปรัภ ดาเต ตา เก อันตฺ นา ปะแร่ ห์ สุ มาร || แยซี ปูค โฮย อัภ อันตัร ตูน ํ ซัมรัท สัจ
เดวัณฮาร ||๑|| แอ ญี ยัป ตัป ซันยัม สัจ อถารฺ || ฮัร ฮัร นาม เด้ห์ ซุค ปาอีแอ เตรี ปะกัต ปะเร ปั นด๋ าร ||๑|| รเฮา ||
ซุน สมาถ รแฮ่ เล็ว ลาเก เอกา เอกี สบัด บีจาร || ยัล ทัล ตะรัณ กะกัน แต้ห์ น่าฮี อาเป อาป กีอา กัรตาร ||๒|| นา
ตัด มายอา มกัน นา ชายอา นา ซูรัจยฺ จันดฺ นา โยต อปารฺ || สรับ ดริ สทฺ โลจัน อัภ อันตัร เอกา นะดัร โซ ตริ ภวัณ
ซาร ||๓||
ปวัณ ปาณี อคัน เต็น กีอา บรัมห์มา บิซนั มเหส อการฺ || ซัรเบ ยาเจ็ก ตูนํ ปรัภ ดาตา ดาต กเร อัปแน บีจาร ||๔||
โกท เตตีส ยาแจห์ ปรัภ นาเอ็ก เดเด โตท น่าฮี ปั นด๋ าร || อูนแํ ถ่ ป่ านแด กัช นา สมาแว ซี่แถ่ อัมฤต ปแร นิฮาร ||๕||
เซ็ถ สมาถี่ อันตัร ยาแจห์ เร็ถ เซ็ถ ยาจ กแร่ ห์ แยการ || แยซี เปอาส โฮย มัน อันตัร แตโซ ยัล เดแว่ห์ ปั รการ ||๖||
บัดเด ปาก คุร เซแว่ห์ อัปนา เปด น่าฮี คุรเทว มุราร || ตา โก กาล น่าฮี ยัม โย่แฮ บูแฉ่ ห์ อันตัร สบัด บีจาร ||๗|| อับ
ตับ อวัรฺ นา มาโก ฮัร แป้ ห์ นาม นิรันยัน ดีแย เปอาร || นานัก จาตริ ก อัมฤต ยัล มาแก ฮัร ยัส ดีแย กิรปา ต๋ าร
||๘||๒|| กูยรี แม่ห์ลา ๑ || แอ ญี ยนัม มแร อาแว พุน ยาแว เบ็น คุร กัต นฮี กาอี || คุรมุข ปราณี นาเม ราเต นาเม
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กัต ปัต ปาอี ||๑|| ป่ าอี เร ราม นาม จิต ลาอี || คุร ปัรซาดี ฮัร ปรัภ ยาเจ แอซี นาม บดาอี ||๑|| รเฮา || แอ ญี บฮุเต
เป๋ ค กแร่ ห์ ปิ เคอา โก เกเต อุดรั ปะรัน แก ตาอี || เบ็น ฮัร ปะกัต น่าฮี ซุค ปรานี เบ็น คุร กรับ นา ยาอี ||๒|| แอ ญี
กาล สดา ศิร อูปัร ธาเฎ ยนัม ยนัม แวราอี || ซาแจ สบัด รัตเต เซ บาเจ สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓|| คุร ซัรณาอี โย่ห์ นา
ซาแก ดูต นา สะแก ซันตาอี || อวิกตั นาท นิรันยัน ราเต นิรภอ เซ็ว เล็ว ลาอี ||๔|| แอ ญีโอ นาม ดิโรห์ นาเม เล็ว
ลาโว่ห์ สัตคุร เทก ทิกาอี || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กัรซี กิรัต นา เมเทอา ยาอี ||๕|| แอ ญี ปาก ปะเร คุร สรัณ ตุหม่ารี
แม อวัร นา ดูยี ป่ าอี || อับ ตับ เอโก เอก ปุกาโร อาด ยุกาด สคาอี ||๖|| แอ ญี ราโค่ห์ แปจยฺ นาม อัปเน กี ตุจฉฺ ฮี
เซ็ว บัน อาอี || กัร กิรปา คุร ดะรัส ดิคาโวห์ ห่อแม สบัด ยลาอี ||๗|| แอ ญี เกอา มาโก กิช รแฮ่ นา ดีแซ เอ็ส ญัก
แม่ห์ อายอา ยาอี || นานัก นาม ปะดารัท ดีแย ฮิรแด กันธฺ บณาอี ||๘||๓|| กูยรี แม่ห์ลา ๑ || แอ ญี นา ฮัม อุตมั นีจ
นา มะถัม่ ฮัร ซัรณากัต ฮัร เก โลก || นาม รัตเต เกวัล แบรากี โศก บิโญค บิซรั ยิต โรค ||๑|| ป่ าอี เร คุร กิรปา เต
ปะกัต ธากุร กี ||
สัตคุร วาก ฮิรแด ฮัร นิรมัล นา ยัม กาณ นา ยัม กี บากี ||๑|| รเฮา || ฮัร คุณ รสัน รแว่ห์ ปรัภ ซังเก โย เต็ส ป่ าแว
แซ่ฮจั ยฺ ฮรี || เบ็น ฮัร นาม บริ ทา ญัก ยีวนั ฮัร เบ็น เน่ห์พลั เมก กะรี ||๒|| แอ ญี โคเท ธอรฺ น่าฮี กัร๋ บ้าฮัร นินดัก
กัต นฮี กาอี || โรส กแร ปรัภ บคัส นา เมแท เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี ||๓|| แอ ญี คุร กี ดาต นา เมแท โกอี เมแร ธากุร
อาป ดิวาอี || นินดัก นัร กาเล มุค นินดา ยินห์ คุร กี ดาต นา ป่ าอี ||๔|| แอ ญี สรัณ ปะเร ปรัภ บคัส มิลาแว บิลมั นา
อถูอา ราอี || อานัด มูล นาท ศิร นาทา สัตคุร เมล มิลาอี ||๕|| แอ ญี สดา ดัยอาล ดัยอา กัร รเวอา คุรมัต ประมัน
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จุกาอี || ปารัส เปท กันจัน ตาต โฮอี สัตซังคัต กี วเดอาอี ||๖|| ฮัร ยัล นิรมัล มัน อิสอานี มยัน สัตคุร ป่ าอี || ปุนรัป
ยนัม น่าฮี ยัน ซังคัต โยตี โยต มิลาอี ||๗|| ตูนํ วัด ปุรัค อะกัม ตโรวัร ฮัม ปั งคี ตุจฉฺ ม่าฮี || นานัก นาม นิรันยัน ดีแย
ยุก ยุก สบัด สล่าฮี ||๘||๔||
กูยรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปะกัต เปรม อาราถิตงั สัจ เปอาส ปะรัม หิ ตงั || บิลลาป บิลลั เบนันตีอา ซุค ป๋ าย จิต หิตงั ||๑|| ยัป มัน นาม ฮัร
ซัรณี || ซันซาร ซากัร ตารฺ ตารัณ รัม นาม กัร กัรณี ||๑|| รเฮา || เอ มัน มิรัต ซุภ จินตัง คุร สบัด ฮัร รัมณัง || มัต ตัต
กิอานัง กเลอาณ นิถ่านัง ฮัร นาม มัน รัมณัง ||๒|| จัล จิต เว็ต ประมา ประมัง ญัก โม่ห์ มกัน หิ ตงั || เท็ร นาม ปะกัต
ดิรัง มตี คุร วาก สบัด รตัง ||๓|| ปั รหมาต ปะรัม นา จูไก ญัก ยนัม เบอาถฺ คปั ง || อัสทาน ฮัร เน่ห์เกวลัง สัต มตี
นาม ตะปัง ||๔|| เอ้ห์ ญัก โม่ห์ เหต เปอาปตัง ดุค อถิก ยนัม มัรณัง || ปั จยฺ สรัณ สัตคุร อูบแร่ ห์ ฮัร นาม ริ ด รัมณัง
||๕|| คุรมัต เน่ห์จลั มัน มัน มนัง แซ่ฮจั ยฺ บีจารัง || เซ มัน นิรมัล เย็ต สาจ อันตัร กิอาน รตัน ซารัง ||๖|| แป๋ ป๋ าย
ปะกัต ตัร เป่ าว์ยลั มนา จิต ลาย ฮัร จัรณี ||
ฮัร นาม ฮิรแด ปวิตตรึ ปาวัน เอ้ห์ สะรี ร ตอ ซัรณี ||๗|| ลับ โลภ แล่ฮรั นิวารณัง ฮัร นาม ราส มนัง || มัน มาร ตุฮี
นิรันยฺนา กโฮ่ นานกา ซัรนัง ||๘||๑||๕||
กูยรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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นิรัต กรี เอ้ห์ มัน นะจาอี || คุร ปัรซาดี อาป กวาอี || จิต เท็ร ราแค โซ มุกตั โฮแว โย อิชี โซอี พัล ปาอี ||๑|| นาจ เร
มัน คุร แก อาแก || คุร แก ป่ าแณ นาแจ้ห์ ตา ซุค ปาแวห์ อันเต ยัม ป๋ อ ป่ าแก || รเฮา || อาป นะจาเอ โซ ปะกัต
กะฮีแอ อาปณา เปอาร อาป ลาเอ || อาเป กาแว อาป สุ ณาแว เอ็ส มัน อันเถ่ โก มารัก ปาเอ ||๒|| อันเด็น นาแจ
สะกัต นิวาแร เศ็ว กัร๋ นีด นา โฮอี || สักตี กัร๋ ยกัต ซูตา นาแจ ทาแป เอาโร กาแว มันมุค ปะกัต นา โฮอี ||๓|| ซุรฺ
นัร วิรัต ปั ค กัรมี นาเจ มุน ยัน กิอาน บีจารี || เซ็ถ ซาเถ็ก เล็ว ลากี นาเจ ยิน คุรมุข บุตถฺ วีจารี ||๔|| คันดฺ บแรห์มนั ดฺ
ตแร คุณ นาเจ ยิน ลากี ฮัร เล็ว ตุมารี || ญีอ์ ยันตฺ ซัภเภ ฮี นาเจ นาแจ้ห์ คาณี จารี ||๕|| โย ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ เซอี นาแจ้ห์
ยิน คุรมุข สบัด เล็ว ลาเอ || เซ ปะกัต เซ ตัต กิอานี ยิน โก หุกมั มนาเอ ||๖|| เอ้ฮา ปะกัต สัจเจ เซ็ว เล็ว ลาแก เบ็น
เซวา ปะกัต นา โฮอี || ยีวตั มแร ตา สบัด บีจาแร ตา สัจ ปาแว โกอี ||๗|| มายอา แก อรัท บฮุต โลก นาเจ โก วิระลา
ตัต บีจารี || คุร ปัรซาดี โซอี ยัน ปาเอ ยิน โก กริ ปา ตุมารี ||๘|| เอ็ก ดัม ซาจา วีสแร ซา เวลา บิรทา ยาย || ซ่าห์ ซ่าห์
สดา สมาลีแอ อาเป บัคเซ กเร รยาย ||๙|| เซอี นาแจ้ห์ โย ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ เย คุรมุข สบัด วีจารี || กโฮ่ นานัก เซ
แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาแวห์ ยิน โก นะดัร ตุมารี ||๑o||๑||๖||
กูยรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เบ็น ญีอะรา แร่ ห์ นา สะแก เย็ว บาลัก คีร อถ่ารี || อะกัม อะโกจัร ปรัภ คุรมุข ปาอีแอ อัปเน สัตคุร แก
บัลฮารี ||๑|| มัน เร ฮัร กีรัต ตัร ตารี || คุรมุข นาม อัมฤต ยัล ปาอีแอ ยิน โก กริ ปา ตุมารี || รเฮา ||
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สนัก สนันดัน นารัด มุน เซแว่ห์ อันเด็น ยปั ต รแฮ่ บันวารี || ซัรณากัต ประห์ลาด ยัน อาเอ เต็น กี แปจยฺ สวารี
||๒|| อลัค นิรันยัน เอโก วัรแต เอกา โยต มุรารี || ซัภ ยาเจ็ก ตู เอโก ดาตา มาแก้ห์ หาท ปซารี ||๓|| ปะกัต ยนา กี
อูตมั บาณี กาแว่ห์ อกัท กะทา เน็ต นิอารี || สพัล ยนัม เป่ ยอา เต็น เกรา อาป ตเร กุล ตารี ||๔|| มันมุค ดุบิถา ดุระมัต
เบอาเป ยิน อันตัร โม่ห์ กุบารี || ซันตฺ ยนา กี กะทา นา ป่ าแว โอย ดูเบ ซัณ ปัรวารี ||๕|| นินดัก นินดา กัร มัล โต่แว
โอ้ห์ มัลภัค มายอาถ่ารี || ซันตฺ ยนา กี นินดา เวอาเป นา อุรวาร นา ปารี ||๖|| เอ้ห์ ปั รปั นจฺ เคลฺ กีอา ซัภ กัรแต ฮัร
กัรแต ซัภ กัล ต่ารี || ฮัร เอโก ซูต วัรแต ยุก อันตัร ซูต คินแจ เอกังการี ||๗|| รสัน รสัน รัส กาแว่ห์ ฮัร คุณ รัสนา
ฮัร รัส ต่ารี || นานัก ฮัร เบ็น อวัรฺ นา มาโก ฮัร รัส ปรี ต เปอารี ||๘||๑||๗||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รายัน แม่ห์ ตูน ํ รายา กะฮีแอห์ ปู่ มัน แม่ห์ ปู่ มา || ธากุร แม่ห์ ธะกุราอี เตรี โกมัน ศิร โกมา ||๑|| ปิ ตา เมโร บัดโด
ตะนี อักมา || อุสตัต กวัน กรี แย กัรเต เปค รเฮ่ บิสมา ||๑|| รเฮา || ซุคีอนั แม่ห์ ซุคีอา ตูน ํ กะฮีแอห์ ดาตัน ศิร ดาตา ||
เตยัน แม่ห์ เตจยฺวนั ซี กะฮีแอห์ รซีอนั แม่ห์ ราตา ||๒|| ซูรัน แม่ห์ ซูรา ตูน ํ กะฮีแอห์ โป่ กัน แม่ห์ โป่ กี || กรัสตัน
แม่ห์ ตูนํ บัดโด กรัสตี โยกัน แม่ห์ โยกี ||๓|| กัรตัน แม่ห์ ตูนํ กัรตา กะฮีแอห์ อาจารัน แม่ห์ อาจารี || ซาฮัน แม่ห์
ตูนํ ซาจา ซาฮา วาปารัน แม่ห์ วาปารี ||๔|| ดัรบารัน แม่ห์ เตโร ดัรบารา สรัน ปาลัน ทีกา || ลัคมี เกตัก กะนี นา
ยาอีแอ กัน นา สะโก ซีกา ||๕|| นามัน แม่ห์ เตโร ปรัภ นามา กิอานัน แม่ห์ กิอานี || ยุกตัน แม่ห์ เตรี ปรัภ ยุกตา
อิสนานัน แม่ห์ อิสอานี ||๖|| ซิถนั แม่ห์ เตรี ปรัภ ซิ ถ่า กัรมัน ศิร กัรมา || อาเกอา แม่ห์ เตรี ปรัภ อาเกอา หุกมัน ศิร
หุกมา ||๗||
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เย็ว โบลาแว่ห์ เต็ว โบแล่ห์ สุ อามี กุดรัต กวัน ฮมารี || ซ่ าถซังค์ นานัก ยัส กายโอ โย ปรัภ กี อัต เปอารี ||๘||๑||๘||
กูยรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นาท นัรฮัร ดีน บันเถาว์ ปะติต ปาวัน เดว || แป๋ ตราส นาซ กริ ปาล คุณ เน็ถ สพัล สุ อามี เซว ||๑|| ฮัร โคปาล คุร
โคบินดฺ || จรัณ สรัณ ดัยอาล เกเซาว์ ตารฺ ญัก เป๋ าว์ ซิ่ นถฺ ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ หะรัน มัด แด้ฮนั มุราร มัน มักรันดฺ
|| ยนัม มรัณ นิวาร ตัร่ ณี ถรั ปัต ราค ปั รมานันดฺ ||๒|| ยลัต อเน็ก ตรังค์ มายอา คุร กิอาน ฮัร ริ ด มันตฺ || เฉด อหัม่ บุธ
กรุ ณา แม จินตฺ เมท ปุรัค อนันตฺ ||๓|| ซิ มมัร ซัมรัท ปัล มฮูรัต ปรัภ คิอ๋าน แซ่ฮจั ยฺ สมาถ || ดีน ดัยอาล ประซัน
ปูรัน ยาจีแอ รัจยฺ ซ่าถ ||๔|| โม่ห์ มิทนั ดุรันตฺ อาซา บาสฺ นา บิการ || รัค ตะรัม ปะรัม บิดาร มัน เต อุถรั ฮัร นิ รังการ
||๕|| ตะหนาด อ้าด ปันด๋ าร ฮัร เน็ถ โหต ยินา นา จีร || คัล มุกตั ถฺ มูร กะทาแค ศิรีถรั เป๋ ย คุณ มัต ตี๋รฺ ||๖|| ยีวนั มุกตั
ญักดีส ยัป มัน ต๋ าร ริ ด ปัรตีต || ญีอ์ ดัยอา เมยอา ซัรบัตตรึ รัมณัง ปะรัม หันแซห์ รี ต ||๗|| เดต ดัรซัน ซัรวัน ฮัร ยัส
รสัน นาม *อุจาร || อังค์ ซังค์ ปักหวาน ปัรซัน ปรัภ นานัก ปะติต อุถาร ||๘||๑||๒||๕||๑||๑||๒||๕๗||
กูยรี กี วาร แม่ห์ลา ๓ สิ กนั ดัร บิราฮิม กี วาร กี ตุนี เกาณี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๓ || เอ้ห์ ยกัต มัมตา โมอา ยีวณั กี เบ็ถ น่าเฮ || คุร แก ป่ าแณ โย จัลแล ตานํ ยีวณั ปัดวี ป้ าเฮ || โอย สดา
สดา ยัน ยีวเต โย ฮัร จัรณี จิต ล่าเฮ || นานัก นัดรี มัน วัสแซ คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สะมาเฮ ||๑|| ม: ๓ || อันดัร แซ่ห์ซา ดุค
แฮ อาแป ศิร ตัน่ แถ่ มาร || ดูแย ป๋ าย สุ เต กะแบห์ นา ยาแกห์ มายอา โม่ห์ เปอาร || นาม นา เจแตห์ สบัด นา
วีจาแร่ ห์ เอ้ห์ มันมุค กา อาจารฺ ||
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ฮัร นาม นา ปายอา ยนัม บิรทา กวายอา นานัก ยัม 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 || เย็ว เต็ส ป่ าแว ติแว กเร เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี ||๑|| ศโลก ม: ๓ || ซาฮิบ เมรา
สดา แฮ ดิแซ สบัด กมาย || โอ้ห์ ออฮาณี กะเด น่าเฮ นา อาแว นา ยาย || สดา สดา โซ เซวีแอ โย ซัภ แม่ห์ รแฮ่
สมาย || อวัรฺ ดูยา เก็ว เซวีแอ ยําแม แต มัร ยาย || เน่ห์พลั เต็น กา ยีเวอา เย คซัม นา ยาแณห์ อาปณา เอารี โก จิต
ลาย || นานัก เอว นา ยาปัย กัรตา เกตี เดย์ สยาย ||๑|| ม: ๓ || สัจจา นาม ติอ๋าอีแอ ซัภโภ วัรแต สัจ || นานัก หุ กมั
บุจฉฺ ปัรวาณ โฮย ตา พัล ปาแว สัจ || กัทนี บัดนี กัรตา พิแร หุกแม มูล นา บุใฉ่ อันถ่า กัจ นิกจั ||๒|| ปอรี ||
ซันโญก วิโยก อุปายโอน สริ สที กา มูล รจายอา || หุกมี สริ สทฺ ซายีอนั โยตี โยต มิลายอา || โยตี ฮูนํ ซัภ จานณา
สัตคุร สบัด สุ ณายอา || บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร คุณ ศิร ตัน่ แถ่ ลายอา || มายอา กา มูล รจายโอน ตุรีอา ซุค
ปายอา ||๒|| ศโลก ม: ๓ || โซ ยัป โซ ตัป เย สัตคุร ป่ าแว || สัตคุร แก ป่ าแณ วเดอาอี ปาแว || นานัก อาป โฉด คุร
ม่าเฮ สมาแว ||๑|| ม: ๓ || คุร กี ซิกข์ โก วิระลา เลแว || นานัก ยิส อาป วเดอาอี เดแว ||๒|| ปอรี || มายอา โม่ห์
อเกอาน แฮ บิคมั อัต ป่ ารี || ปะทัร ปาป บโฮ่ ลเดอา เก็ว ตรี แอ ตารี || อันเด็น ปั กตี รัตเตอา ฮัร ปารฺ อุตารี || คุร
สับดี มัน นิรมะลา ห่อแม ฉัด วิการี || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ฮัร ฮัร นิสตารี ||๓|| ศโลก || กะบีร มุกตั ดุอารา ซังกุรา
ราอี ดัสแว ป๋ าย || มัน ตอ แมกัล โฮย รฮ่า นิกเซอา เก็ว กัร ยาย || แอซา สัตคุร เย มิแล ตุธา กเร ปเซา || มุกตั
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ดุอารา โมกลา แซ่ห์เย อาโว เยา ||๑|| ม: ๓ || นานัก มุกตั ดุอารา อัต นีกา นานาห์ โฮย โซ ยาย || ห่อแม มัน อัสทูล
แฮ เก็ว กัร เว็จ เด ยาย || สัตคุร มิเลแอ ห่อแม กอี โยต รฮี ซัภ อาย ||
เอ้ห์ ญีโอ สดา มุกตั แฮ แซ่ห์เย รเฮอา สมาย ||๒|| ปอรี || ปรัภ ซันซาร อุปาย แก วัส อาปแณ กีตา || กัณแต
ประภู นา ปาอีแอ ดูแย ปั่รมีตา || สัตคุร มิเลแอ ยีวตั มแร บุจฉฺ สัจ สะมีตา || สับเด ห่อแม โคอีแอ ฮัร เมล มิลีตา ||
ซัภ กิช ยาแณ กเร อาป อาเป วิกซีตา ||๔|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร เซ็ว จิต นา ลายโอ นาม นา วัสเซโอ มัน อาย ||
ตริ ก อิเว่ฮา ยีเวอา เกอา ยุก แม่ห์ ปายอา อาย || มายอา โคที ราส แฮ เอก จะเซ แม่ห์ ปาจยฺ แล่ห์ ยาย || หะโทห์
ฉุรถี ตัน เซอ้าห์ โฮย บดัน ยาย กุมลาย || ยิน สัตคุร เซ็ว จิต ลายอา เต็นห์ ซุค วัสเซอา มัน อาย || ฮัร นาม ติอ่าแว่ห์
รังค์ เซ็ว ฮัร นาม รเฮ่ เล็ว ลาย || นานัก สัตคุร โซ ตัน๋ ซอเปอา เย ญีอ์ แม่ห์ รเฮอา สมาย || รังค์ ติแซ โก อักลา วันนี
จะเเร *จราย ||๑|| ม: ๓ || มายอา โฮอี นากนี ยกัต รฮี ลัปทาย || เอ็ส กี เซวา โย กเร เต็ส ฮี โก เพ็ร คาย || คุรมุข โกอี
การะรู เต็น มัล ดัล ลาอี ปาย || นานัก เซอี อุบเร เย สัจ รเฮ่ เล็ว ลาย ||๒|| ปอรี || ด่าดี กเร ปุการ ประภู สุ ณายซี ||
อันดัร ตี่รัก โฮย ปูรา ปายซี || โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค เซ กะรัม กมายซี || ยา โฮแว คซัม ดัยอาล ตา แม่ฮลั กัร๋ ปายซี || โซ
ปรัภ เมรา อัต วัดดา คุรมุข เมลายซี ||๕|| ศโลก ม: ๓ || ซัภนา กา สะโฮ เอก แฮ สัด ฮี รแฮ่ ฮยูร || นานัก หุกมั นา
มันนี ตา กัร๋ ฮี อันดัร ดูรฺ || หุกมั ปี๋ ตินาห์ มนายซี ยินห์ โก นะดัร กเรย์ || หุ กมั มัน ซุค ปายอา เปรม สุ ห่ากัณ โฮย
||๑|| ม: ๓ || แรณ สบาอี ยัล โมอี กันตฺ นา ลายโอ เป๋ า || นานัก ซุค วะซัน โซหากณี ยินห์ เปอารา ปุรัค ฮัร เรา ||๒||
ปอรี || ซัภ ญัก เพ็ร แม เดเคอา ฮัร อิโก ดาตา || อุปาย กิแต นา ปาอีแอ ฮัร กะรัม บิถ่าตา || คุร สับดี ฮัร มัน วัสแซ
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ฮัร แซ่ห์เย ยาตา || อันดฺ โรห์ ตริ สนา อคัน บุฉี่ ฮัร อัมฤต ซัร นาตา || วัดดี วเดอาอี วัดเด กี คุรมุข โบลาตา ||๖||
ศโลก ม: ๓ || กายอา หันสฺ เกอา ปรี ต แฮ เย ปัยอา ฮี ฉัด ยาย || เอส โน กูร โบลฺ เก ควาลีแอ เย จัลเดอา นาล นา ยาย
||
กายอา มิที อั้นถฺ แฮ ปอแณ ปุโช่ห์ ยาย || ฮอ ตา มายอา โม่เฮอา เพ็ร เพ็ร อาวา ยาย || นานัก หุ กมั นา ยาโต คซัม
กา เย รฮ่า สัจ สมาย ||๑|| ม: ๓ || เอโก เน่ห์จลั นาม ตัน๋ โฮรฺ ตัน๋ อาแว ยาย || เอ็ส ตัน๋ โก ตัสกัร โย่ห์ นา สะกัย นา
โอจักกา แล ยาย || เอ้ห์ ฮัร ตัน๋ ยีแอ เซตี เราว์ รเฮอา ยีแอ นาเล ยาย || ปูเร คุร เต ปาอีแอ มันมุค ปั ลแล นา ปาย ||
ตัน๋ วาปารี นานกา ยินาห์ นาม ตัน๋ คะเทอา อาย ||๒|| ปอรี || เมรา ซาฮิบ อัต วัดดา สัจ แก้ฮรั กัมภีรา || ซัภ ญัก เต็ส
แก วัส แฮ ซัภ เต็ส กา จีรา || คุร ปั รซาดี ปาอีแอ เน่ห์จลั ตัน๋ ตี่รา || กิรปา เต ฮัร มัน วัสแซ เป่ แท คุร ซูรา ||
คุณวันตี ซาล่าเฮอา สดา เท็ร เน่ห์จลั ฮัร ปูรา ||๗|| ศโลก ม: ๓ || ตริ ก ตินาห์ ดา ยีวาอ์ โย ฮัร ซุค ปัรฮัร เตอากเด ดุค
ห่อแม ปาป กมาย || มันมุค อเกอานี มายอา โม่ห์ เวอาเป เต็นห์ บูจฉฺ นา กาอี ปาย || หะลัต ปะลัต โอย ซุค นา
ปาแวห์ อันตฺ เกย ปัชตาย || คุร ปัรซาดี โก นาม ติอ๋าเอ เต็ส ห่อแม วิโจห์ ยาย || นานัก ยิส ปูรัน โฮแว ลิเคอา โซ คุร
จัรณี อาย ปาย ||๑|| ม: ๓ || มันมุค อูถ่า กอล แฮ นา เต็ส ปะกัต นา เนา || สักตี อันดัร วัรตะดา กูร เต็ส กา แฮ อุเปา
|| เต็ส กา อันดัร จิต นา ปิ ใย มุค พีกา อาเลา || โอย ตะรัม รลาเอ นา รลันห์ โอนา อันดัร กูร สุ เอา || นานัก กัรแต
บณัต บณาอี มันมุค กูร โบลฺ โบลฺ ดุเบ คุรมุข ตเร ยัป ฮัร เนา ||๒|| ปอรี || เบ็น บูเฉ่ วัดดา เพร ปัยอา เพ็ร อาแว
ยาอี || สัตคุร กี เซวา นา กีตีอา อันตฺ เกยอา ปั ชตาอี || อาปณี กิรปา กเร คุร ปาอีแอ วิโจห์ อาป กวาอี || ตริ สนา ปุค
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วิโจห์ อุตแร ซุค วัสแซ มัน อาอี || สดา สดา ซาล่าฮีแอ ฮิรแด เล็ว ลาอี ||๘|| ศโลก ม: ๓ || เย สัตคุร เซเว อาปณา
เต็ส โน ปูเญ ซัภ โกย || ซัภนา อุปาวา ศิร อุเปา แฮ ฮัร นาม ปราปัต โฮย || อันตัร ซีตลั ซาต วัสแซ ยัป ฮิรแด สดา
ซุค โฮย || อัมฤต คาณา อัมฤต แปนณา นานัก นาม วดาอี โฮย ||๑|| ม: ๓ || เอ มัน คุร กี ซิกข์ ซุณ ฮัร ปาแวห์
คุณี นิถาน ||
ฮัร ซุค ดาตา มัน วัสแซ ห่อแม ยาย กุมาน || นานัก นัดรี ปาอีแอ ตา อันเด็น ลาแก คิอ๋าน ||๒|| ปอรี || สัต ซันโตค
ซัภ สัจ แฮ คุรมุข ปวิตตา || อันดฺ โรห์ กปั ท วิการ เกยอา มัน แซ่ห์เย ยิตา || แต้ห์ โยต ประกาซ อนันดฺ รัส อเกอาน
กะวิตา || อันเด็น ฮัร เก คุณ รแว คุณ ปั รกัท กิตา || ซัภนา ดาตา เอก แฮ อิโก ฮัร มิตา ||๙|| ศโลก ม: ๓ || บรัมห์
บินเด โซ บราห์มณั กะฮีแอ เย อันเด็น ฮัร เล็ว ลาเอ || สัตคุร ปุแช สัจ ซันยัม กมาแว ห่อแม โรค เต็ส ยาเอ || ฮัร
คุณ กาแว คุณ ซังกระแฮ โยตี โยต มิลาเอ || เอ็ส ยุก แม่ห์ โก วิระลา บรัมห์ กิอานี เย ห่อแม เมท สมาเอ || นานัก
เต็ส โน มิเลอา สดา ซุค ปาอีแอ เย อันเด็น ฮัร นาม ติอ๋าเอ ||๑|| ม: ๓ || อันตัร กปั ท มันมุค อเกอานี รัสนา จู่ธ
โบลาย || กปัท กีแต ฮัร ปุรัค นา ปี่ แย เน็ต เวแค สุ แณ สุ ผาย || ดูแย ป๋ าย ยาย ญัก ปั รโบแถ่ บิค มายอา โม่ห์ สุ อาย ||
เอ็ต กมาแณ สดา ดุค ปาแว ยําแม มแร เพ็ร อาแว ยาย || แซ่ห์ซา มูล นา จุกไก เว็จ วิสทา ปะแจ ปะจาย || ยิส โน
กริ ปา กเร เมรา สุ อามี เต็ส คุร กี ซิกข์ สุ ณาย || ฮัร นาม ติอ่าแว ฮัร นาโม กาแว ฮัร นาโม อันตฺ ฉะดาย ||๒|| ปอรี ||
ยินา หุกมั มนายโอน เต ปูเร ซันซาร || ซาฮิบ เซวันห์ อาปณา ปูแร สบัด วีจาร || ฮัร กี เซวา จากรี สัจแจ สบัด
เปอาร || ฮัร กา แม่ฮลั ตินีห์ ปายอา ยินห์ ห่อแม วิโจห์ มาร || นานัก คุรมุข เม็ล รเฮ่ ยัป ฮัร นามา อุร ต๋ าร ||๑o||
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ศโลก ม: ๓ || คุรมุข คิอ๋าน แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย สัจ นาม จิต ลายอา || คุรมุข อันเด็น รแฮ่ รังค์ ราตา ฮัร กา นาม มัน
ป่ ายอา || คุรมุข ฮัร เวแค่ห์ คุรมุข ฮัร โบแล่ห์ คุรมุข ฮัร แซ่ฮจั ยฺ รังค์ ลายอา || นานัก คุรมุข กิอาน ปราปั ต โฮแว
ติมรั อเกอาน อเถรฺ จุกายอา || ยิส โน กะรัม โฮแว ตุ๋ร ปูรา เต็น คุรมุข ฮัร นาม ติอ๋ายอา ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร ยินา นา
เซเวโอ สบัด นา ลโก เปอาร || แซ่ห์เย นาม นา ติอ๋ายอา กิต อายอา ซันซาร || เพ็ร เพ็ร ยูนี ปาอีแอ วิสทา สดา
คุอาร || กูแร ลาลัจ ลเกอา นา อุรวาร นา ปาร ||
นานัก คุรมุข อุบเร เย อาป เมเล กัรตาร ||๒|| ปอรี || ปะกัต สัจแจ ดัร โซ่ห์เด สัจแจ สบัด รฮาเอ || ฮัร กี ปรี ต เต็น
อูปยี ฮัร เปรม กะซาเอ || ฮัร รังค์ รแฮ่ สดา รังค์ ราเต รัสนา ฮัร รัส เปอาเอ || สพัล ยนัม ยินีห์ คุรมุข ยาตา ฮัร ญีโอ
ริ แด วซาเอ || บาจฉฺ คุรู พิแร บิลลาดี ดูแย ป๋ าย คุอาเอ ||๑๑|| ศโลก ม: ๓ || กัลยุก แม่ห์ นาม นิ ถาน ปั กตี คะเทอา ฮัร
อุตมั ปัด ปายอา || สัตคุร เซว ฮัร นาม มัน วซายอา อันเด็น นาม ติอ๋ายอา || วิเจ กแร่ ห์ คุร บจัน อุดาซี ห่อแม โม่ห์
ยลายอา || อาป ตเรอา กุล ยกัต ตรายอา ตัน๋ ยเณดี มายอา || แอซา สัตคุร โซอี ปาเอ ยิส ตุ๋ร มัสตัก ฮัร เล็ค ปายอา
|| ยัน นานัก บัลฮารี คุร อาปเณ วิโทห์ เย็น ปะหรํา ปุลา มารัก ปายอา ||๑|| ม: ๓ || ตแร คุณ มายอา เวค ปุเล เย็ว
เดค ดีปัก ปะตังค์ ปะจายอา || ปันดิต ปุ๋ ล ปุ๋ ล มายอา เวแค่ห์ ดิคา กิแน เก้ห์ อาณ จรายอา || ดูแย ป๋ าย ปแร่ ห์ เน็ต
บิเคอา นาโวห์ ดอี คุอายอา || โยกี ยังกัม ซันเนอาซี ปุเล โอนาห์ อหังการฺ บโฮ่ กรับ วถ่ายอา || ชาดัน โป่ ยัน นา
แล่ฮี สัต ปิ เคอา มันฮัธ ยนัม กวายอา || เอตฺ เรอา วิโจห์ โซ ยัน ซัมถ่า เย็น คุรมุข นาม ติอ๋ายอา || ยัน นานัก กิส โน
อาค สุ ณาอีแอ ยา กัรเด ซัภ กรายอา ||๒|| ปอรี || มายอา โม่ห์ เปรต แฮ กาม กโรถ อหังการา || เอ้ห์ ยัม กี ศิรการฺ แฮ
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เอนาห์ อุปัร ยัม กา ดันดฺ กรารา || มันมุค ยัม มัก ปาอีอนั ห์ ยินห์ ดูยา เป๋ า เปอารา || ยัม ปุร บเถ่ มารี อนั โก สุ แณ นา
ปูการา || ยิส โน กริ ปา กเร เต็ส คุร มิแล คุรมุข นิสตารา ||๑๒|| ศโลก ม: ๓ || ห่อแม มัมตา โม่ห์ณี มันมุคา โน กอี
คาย || โย โม่ห์ ดูแย จิต ลายเด ตินา เวอาป รฮี ลัปทาย || คุร แก สบัด ปั รยาลีแอ ตา เอ้ห์ วิโจห์ ยาย || ตัน มัน โฮแว
อุยะลา นาม วัสแซ มัน อาย || นานัก มายอา กา มารัณ ฮัร นาม แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||๑|| ม: ๓ || เอ้ห์ มัน เกตฺ ริอา
ยุก ปั่รเมอา เท็ร รแฮ่ นา อาแว ยาย || ฮัร ป่ าณา ตา ปั รหม่ายอัน กัร ปั รปั นจฺ เคลฺ อุปาย || ยา ฮัร บัคเซ ตา คุร มิแล
อัสเท็ร รแฮ่ สมาย ||
นานัก มัน ฮี เต มัน มาเนอา นา กิช มแร นา ยาย ||๒|| ปอรี || กายอา โกท อปารฺ แฮ มิลณา ซันโญกี || กายอา
อันดัร อาป วัส รเฮอา อาเป รัส โป่ กี || อาป อตีต อะลิปตฺ แฮ นิรโยก ฮัร โยกี || โย เต็ส ป่ าแว โซ กเร ฮัร กเร โซ
โฮกี || ฮัร คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ แล่ห์ ย่าเฮ วิโยกี ||๑๓|| ศโลก ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ อาป อคายดา คุร สับดี สัจ โซย ||
ว่าโฮ ว่าโฮ ซิพตั สล่าห์ แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย || ว่าโฮ ว่าโฮ บาณี สัจ แฮ สัจ มิลาวา โฮย || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ
กัรเตอา ปรัภ ปายอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๑|| ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรตี รัสนา สบัด โซฮาอี || ปูแร สบัด ปรัภ มิเลอา
อาอี || วัดป่ ากีอา ว่าโฮ ว่าโฮ โม่โฮ กะด่าอี || ว่าโฮ ว่าโฮ กแร่ ห์ เซอี ยัน โซ่ ห์เณ เต็นห์ โก ปั รยา ปูญณั อาอี ||
ว่าโฮ ว่าโฮ กะรัม ปราปัต โฮแว นานัก ดัร สัจแจ โซ่ภา ปาอี ||๒|| ปอรี || บะยัร กะปาท กายอา กัรห์ ปี่ ตัร กูร กุสัต
อภิมานี || ปะรัม ปู่ เล นะดัร นา อาวนี มันมุค อั้นถฺ อเกอานี || อุปาย กิแต นา ลัภนี กัร เป๋ ค ทักเก เปควานี || คุร
สับดี โคลาอีอนั ห์ ฮัร นาม ยปานี || ฮัร ญีโอ อัมฤต บิรัค แฮ ยิน ปี อา เต ตริ ปตานี ||๑๔|| ศโลก ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ
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กัรเตอา แรณ ซุค วิฮาย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรเตอา สดา อนันดฺ โฮแว เมรี มาย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรเตอา ฮัร เซ็ว เล็ว ลาย ||
ว่าโฮ ว่าโฮ กัรมี โบแล โบลาย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรเตอา โซ่ ภา ปาย || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ สัต รยาย ||๑|| ม: ๓ || ว่าโฮ
ว่าโฮ บาณี สัจ แฮ คุรมุข ลถี่ ป๋ าลฺ || ว่าโฮ ว่าโฮ สับเด อุจแร ว่าโฮ ว่าโฮ ฮิรแด นาล || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรเตอา ฮัร
ปายอา แซ่ห์เย คุรมุข ป๋ าลฺ || เซ วัดป่ ากี นานกา ฮัร ฮัร ริ แด สะมาล ||๒|| ปอรี || เอ มนา อัต โล่บีอา เน็ต โล่เบ
ราตา || มายอา มันซา โม่ห์ณี แด้ห์ ดิส พิราตา || อะแก เนา ยาต นา ยายซี มันมุค ดุค คาตา || รัสนา ฮัร รัส นา
จะเคโอ พีกา โบลาตา || ยินา คุรมุข อัมฤต จาเคอา เซ ยัน ตริ ปตาตา ||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ เต็ส โน
อาคีแอ เย สัจจา แก้ฮรั กัมภีร || ว่าโฮ ว่าโฮ เต็ส โน อาคีแอ เย คุณดาตา มัต ตี๋รฺ ||
ว่าโฮ ว่าโฮ เต็ส โน อาคีแอ เย ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย || ว่าโฮ ว่าโฮ เต็ส โน อาคีแอ เย เดดา ริ ยกั สบ้าห์ || นานัก
ว่าโฮ ว่าโฮ อิโก กัร ซาล่าฮีแอ เย สัตคุร ดีอา ดิคาย ||๑|| ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ คุรมุข สดา กแร่ ห์ มันมุค มแร่ ห์ บิค คาย
|| โอนา ว่าโฮ ว่าโฮ นา ป่ าวัย ดุเค ดุค วิฮาย || คุรมุข อัมฤต ปี วณา ว่าโฮ ว่าโฮ กแร่ ห์ เล็ว ลาย || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ
กแร่ ห์ เซ ยัน นิรมะเล ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ ปาย ||๒|| ปอรี || ฮัร แก ป่ าแณ คุร มิแล เซวา ปะกัต บนีแย || ฮัร แก ป่ าแณ ฮัร
มัน วัสแซ แซ่ห์เย รัส ปี แย || ฮัร แก ป่ าแณ ซุค ปาอีแอ ฮัร ล่าฮา เน็ต ลีแย || ฮัร แก ตะคัต บฮาลีแอ นิจยฺ กัร๋ สดา
วซีแย || ฮัร กา ป่ าณา ตินี มันเนอา ยินา คุรู มิลีแย ||๑๖|| ศโลก ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ เซ ยัน สดา กแร่ ห์ ยินห์ โก อาเป
เดย์ บุฉ่าย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรเตอา มัน นิรมัล โฮแว ห่อแม วิโจห์ ยาย || ว่าโฮ ว่าโฮ คุรซิ กข์ โย เน็ต กเร โซ มัน
จินเดอา พัล ปาย || ว่าโฮ ว่าโฮ กแร่ ห์ เซ ยัน โซ่ห์เณ ฮัร เต็นห์ แก ซังค์ มิลาย || ว่าโฮ ว่าโฮ ฮิรแด อุจรา มุคโคห์ ปี๋
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ว่าโฮ ว่าโฮ กเร็ ว || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ โย กแร่ ห์ ฮอ ตัน มัน เต็นห์ โก เด็ว ||๑|| ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ ซาฮิบ สัจ แฮ
อัมฤต ยา กา เนา || เย็น เซเวอา เต็น พัล ปายอา ฮอ เต็น บัลฮาแร เยา || ว่าโฮ ว่าโฮ คุณี นิถาน แฮ ยิส โน เดย์ โซ
คาย || ว่าโฮ ว่าโฮ ยัล ทัล ปั่รปูร แฮ คุรมุข ปายอา ยาย || ว่าโฮ ว่าโฮ คุรซิ กข์ เน็ต ซัภ กแร่ ห์ คุร ปูเร ว่าโฮ ว่าโฮ
ป่ าแว || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ โย มัน จิต กเร เต็ส ยัมกังกัร เนร นา อาแว ||๒|| ปอรี || ฮัร ญีโอ สัจจา สัจ แฮ สัจจี
คุรบาณี || สัตคุร เต สัจ ปะชาณี แอ สัจ แซ่ฮจั ยฺ สมาณี || อันเด็น ยาแกห์ นา สแวห์
ยากัต แรณ วิฮาณี ||
คุรมะตี ฮัร รัส จาเคอา เซ ปุน ปราณี || เบ็น คุร กิแน นา ปายโอ ปั จ โมย อะยาณี ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || ว่าโฮ ว่าโฮ
บาณี นิรังการ แฮ เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย || ว่าโฮ ว่าโฮ อะกัม อท่าห์ แฮ ว่าโฮ ว่าโฮ สัจจา โซย || ว่าโฮ ว่าโฮ
เวปัรว่าห์ แฮ ว่าโฮ ว่าโฮ กเร โซ โฮย || ว่าโฮ ว่าโฮ อัมฤต นาม แฮ คุรมุข ปาแว โกย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัรมี ปาอีแอ
อาป ดัยอา กัร เดย์ ||
นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ คุรมุข ปาอีแอ อันเด็น นาม ลเอ ||๑|| ม: ๓ || เบ็น สัตคุร เซเว ซาต นา อาวัย ดูยี น่าฮี ยาย || เย
บโฮเตรา โลจีแอ เว็ณ กัรแม นา ปายอา ยาย || ยินาห์ อันตัร โลภ วิการ แฮ ดูแย ป๋ าย คุอาย || ยํามัณ มรัณ นา จุกไก
ห่อแม เว็จ ดุค ปาย || ยินาห์ สัตคุร เซ็ว จิต ลายอา โซ คาลี โกอี น่าเฮ || เต็น ยัม กี ตลับ นา โฮวัย นา โอย ดุค สฮาเอ
|| นานัก คุรมุข อุบเร สัจแจ สบัด สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || ด่าดี เต็ส โน อาคีแอ เย คัสแม ตะเร เปอาร || ดัร คะรา เซวา
กเร คุร สับดี วีจาร || ด่าดี ดัร กัร๋ ปายซี สัจ รัคแค อุรถารฺ || ด่าดี กา แม่ฮลั อักลา ฮัร แก นาย เปอาร || ด่าดี กี เซวา
จากรี ฮัร ยัป ฮัร นิสตาร ||๑๘|| ศโลก ม: ๓ || กูยรี ยาต กวาร ยา สะโฮ ปาเอ อาปณา || คุร แก สบัด วีจาร อันเด็น
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ฮัร ยัป ยาปณา || ยิส สัตคุร มิแล เต็ส ป๋ อ ปแว ซา กุลวันตี นารฺ || ซา หุกมั ปะชาแณ กันตฺ กา ยิส โน กริ ปา กีตี
กัรตาร || โอ้ห์ กุจะยี กุลคั ณี ปัรฮัร โชดี ปะตาร || แป๋ ปั ยแอ มัล กะทีแอ นิรมัล โฮแว สะรี ร || อันตัร ปั รกาซ มัต
อูตมั โฮแว ฮัร ยัป คุณี กะฮีร || แป๋ เว็จ แบแซ แป๋ รแฮ่ แป๋ เว็จ กมาแว การ || แอแท ซุค วเดอาอีอา ดัรก้าห์ โมค
ดุอาร || แป๋ เต นิรภอ ปาอีแอ เม็ล โยตี โยต อปารฺ || นานัก คัสแม ป่ าแว ซา ปะลี ยิส โน อาเป บัคเซ กัรตาร ||๑||
ม: ๓ || สดา สดา ซาล่าฮีแอ สัจเจ โก บัล เยา || นานัก เอก โฉด ดูแย ลแก ซา เย่ห์วา ยัล เยา ||๒|| ปอรี || อันซา
ออตาร อุปายโอน เป๋ า ดูยา กีอา || เย็ว ราเย ราจยฺ กมาวเด ดุค ซุค ปิ รี อา || อีซรั บรัมห์มา เซวเด อันตฺ ตินีห์ นา
ลฮีอา || นิรภอ นิรังการ อลัค แฮ คุรมุข ปรักทีอา || ติแท โศก วิโยก นา เวอาปัย อัสเท็ร ญัก ทีอา ||๑๙|| ศโลก ม: ๓
|| เอ้ห์ ซัภ กิช อาวัณ ยาณ แฮ เยตา แฮ อาการฺ || เย็น เอ้ห์ เลคา ลิเคอา โซ โฮอา ปัรวาณ || นานัก เย โก อาป
กณายดา โซ มูรัค กาวาร ||๑|| ม: ๓ || มัน กุนจัร ปี ลัก คุรู กิอาน กุนดา แยห์ คินเจ แต้ห์ ยาย || นานัก หัสตี กุนเด
บ้าห์รา เพ็ร เพ็ร อุฉรั่ ปาย ||๒|| ปอรี || เต็ส อาแก อัรดาส เย็น อุปายอา ||
สัตคุร อัปณา เซว ซัภ พัล ปายอา || อัมฤต ฮัร กา เนา สดา ติอ๋ายอา || ซันตฺ ยนา แก ซังค์ ดุค มิทายอา || นานัก เป๋ ย
อจินตฺ ฮัร ตัน๋ เน่ห์จลายอา ||๒o|| ศโลก ม: ๓ || เคต มิอาลา อุจีอา กัร๋ อุจา นิระโณ || แม่ฮลั ปั กตี กัร๋ สะแร สะยัณ
ปาหุเณโอ || บะรัสนา ตา บะรัส กะนา บฮุร บัรแซ่ห์ กาเฮ || นานัก เต็นห์ บัลฮารแณ ยินห์ คุรมุข ปายอา มัน ม่าเฮ
||๑|| ม: ๓ || มิธธา โซ โย ป่ าวดา สะยัณ โซ เย ราส || นานัก คุรมุข ยาณี แอ ยา โก อาป กเร ปัรกาซ ||๒|| ปอรี ||
ปรัภ ปาส ยัน กี อัรดาส ตู สัจจา ซานํอี || ตู รัควาลา สดา สดา ฮอ ตุตถฺ ติอ๋าอี || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตเรอา ตู รเฮอา สมาอี
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|| โย ดาส เตเร กี นินดา กเร เต็ส มาร ปะจาอี || จินตา ฉัด อจินตฺ รโฮ่ นานัก ลัก ปาอี ||๒๑|| ศโลก ม: ๓ || อาซา
กัรตา ญัก โมอา อาซา มแร นา ยาย || นานัก อาซา ปูรีอา สัจเจ เซ็ว จิต ลาย ||๑|| ม: ๓ || อาซา มันซา มัร ยายซี เย็น
กีตี โซ แล ยาย || นานัก เน่ห์จลั โก นฮี บาโฉ่ ห์ ฮัร แก นาย ||๒|| ปอรี || อาเป ยกัต อุปายโอน กัร ปูรา ทาท ||
อาเป ซ่าห์ อาเป วัณยารา อาเป ฮี ฮัร หาท || อาเป ซากัร อาเป โบฮิทา อาเป ฮี เควาท || อาเป คุร เจลา แฮ
อาเป อาเป ดะเซ กาท || ยัน นานัก นาม ติอ๋าย ตู ซัภ เก็ลวิค กาท ||๒๒||๑|| ซุถ
ราก กูยรี วาร แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๕ || อันตัร คุร อาราถฺ ณา เย่ห์วา ยัป คุร เนา || เนตรี สัตคุร เปคณา ซัรวณี ซุนณา คุร เนา || สัตคุร เซตี
รัตเตอา ดัรก้าห์ ปาอีแอ เธา || กโฮ่ นานัก กริ ปา กเร ยิส โน เอ้ห์ วัท เดย์ || ญัก แม่ห์ อุตมั ก้าดีแอห์ วิระเล เกอี เกย์
||๑|| ม: ๕ || รัคเค รคัณฮาร อาป อุบาริ อนั || คุร กี แปรี ปาย กาจยฺ สวาเรอัน || โฮอา อาป ดัยอาล มโน่ห์ นา
วิซาริ อนั || ซ่าถ ยนา แก ซังค์ เป่ าว์ยลั ตาริ อนั || ซากัต นินดัก ดุสทฺ คิน ม่าเฮ บิดาริ อนั || เต็ส ซาฮิบ กี เทก นานัก
มแน ม่าเฮ ||
ยิส ซิมรัต ซุค โฮย สักเล ดูค ย่าเฮ ||๒|| ปอรี || อะกุล นิรันยัน ปุรัค อกัม อปารี แอ || สัจโจ สัจจา สัจ สัจ นิฮารี แอ
|| กูร นา ยาแป กิช เตรี ต่ารี แอ || ซัภแซ เด ดาตาร เยต อุปารี แอ || อิกตั ซูต โปรย โยต ซันยารี อา || หุกเม เป่ าว์ยลั
มัน่ ฉฺ หุกเม ตารี แอ || ปรัภ ญีโอ ตุตถฺ ติอ๋าย โซย ยิส ปาก มทารี แอ || เตรี กัต เม็ต ลคี นา ยาย ฮอ ตุตถฺ บัลฮารี แอ
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||๑|| ศโลก ม: ๕ || ยา ตูนํ ตุแซห์ เมฮัรวาน อจินตฺ วแซ่ห์ มัน ม่าเฮ || ยา ตูนํ ตุแซห์ เมฮัรวาน นอ เน็ถ กัร๋ แม่ห์ ป้ าเฮ
|| ยา ตูนํ ตุแซห์ เมฮัรวาน ตา คุร กา มันตรึ กมาเฮ || ยา ตูนํ ตุแซห์ เมฮัรวาน ตา นานัก สัจ สะมาเฮ ||๑|| ม: ๕ || กิตี
แบ้ฮนั ห์ แบ้ห์เณ มุจ วยาเอ็น วัจยฺ || นานัก สัจเจ นาม เว็ณ กิแซ นา รฮีอา ลัจยฺ ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ ติอ๋าเอ็นห์ เบด
กะเตบา ซัณ คะเร || กัณตี กณี นา ยาย เตแร ดัร ปเร || บรัมห์เม ตุตถฺ ติอ๋าเอ็นห์ อิมดรึ อินดราสฺ ณา || ซังกัร บิซนั
อวตาร ฮัร ยัส มุค ปะณา || ปี ร ปิ กาบัร เซค มซาเอ็ก ออลีเอ || โอต โปต นิรังการ กัท กัท มอลีเอ || กูโรห์ กเร
วิณาส ตัร่ เม ตะกีแอ || เย็ต เย็ต ลาเอ้ห์ อาป เต็ต เต็ต ลกีแอ ||๒|| ศโลก ม: ๕ || จังกิอาอี อาลัก กเร บุริอาอี โฮย เซรฺ
|| นานัก อัจยฺ กัล อาวซี กาพัล พ่าฮี เปรฺ ||๑|| ม: ๕ || กิตีอา กุดงั๋ คุฉ่า ทีแอ นา เห็ต || นานัก แต แซ่ห์ ดะเกอา มัน
แม่ห์ สัจจา เม็ต ||๒|| ปอรี || ฮอ มาโก ตุแฉ่ ดัยอาล กัร ดาซา โกเลอา || นอ เน็ถ ปาอี ราจยฺ ยีวา โบเลอา || อัมฤต
นาม นิถาน ดาซา กัร๋ กะหน่า || เต็น แก ซังค์ นิฮาล ซัรวณี ยัส สุ ณา || กมาวา เต็น กี การ สะรี ร ปวิต โฮย || ปะคา
ปาณี ปี ส บิกซา แปรฺ โต๋ ย || อาโปห์ กะชู นา โฮย ปรัภ นะดัร นิฮาลีแอ || โม่ห์ นิรคุณ ดิแจ เทา ซันตฺ ตะรัม ซาลีแอ
||๓|| ศโลก ม: ๕ || ซายัน เตเร จรัน กี โฮย รฮ่า สัด ตู๋ร || นานัก สรัณ ตุห่ารี อา เปโค สดา ฮยูร ||๑|| ม: ๕ || ปะติต
ปุนีต อซังคฺ โฮเอ ฮัร จัรณี มัน ลาก || อัธสัธ ตีรัท นาม ปรัภ ยิส นานัก มัสตัก ปาก ||๒|| ปอรี || เน็ต ยัปปี แอ ซาส
กิราส เนา ปัรวัดการ ดา || ยิส โน กเร รฮัม เต็ส นา วิซารดา || อาป อุปาวัณฮาร อาเป ฮี มารดา ||
ซัภ กิช ยาแณ ยาณ บุจฉฺ วีจารดา || อเน็ก รู ป คิน ม่าเฮ กุดรัต ต่ารฺ ดา || ยิส โน ลาย สัจ ติแซห์ อุถ่ารฺ ดา || ยิส แด
โฮแว วัล โซ กะเด นา ฮารฺ ดา || สดา อะปัก ดีบาณ แฮ ฮอ เต็ส นมัสการฺ ดา ||๔|| ศโลก ม: ๕ || กาม กโรถ โลภ
545

โชดีแอ ดีแย อคัน ยลาย || ยีวเดอา เน็ต ยาปี แอ นานัก ซาจา เนา ||๑|| ม: ๕ || ซิมรัต ซิมรัต ปรัภ อาปณา ซัภ พัล
ปาเอ อ้าห์ || นานัก นาม อราเถ่อา คุร ปูแร ดีอา มิลาย ||๒|| ปอรี || โซ มุกตา ซันซาร เย คุร อุปเดเซอา || เต็ส กี กอี
บลาย มิเท อันเดเซอา || เต็ส กา ดัรซัน เดค ยกัต นิฮาล โฮย || ยัน แก ซังค์ นิฮาล ปาปา แมลฺ โต๋ ย || อัมฤต ซาจา
เนา โอแท ยาปี แอ || มัน โก โฮย ซันโตค ปุกคา ตร่ าปี แอ || ยิส กัท วัสเซอา เนา เต็ส บันถัน่ กาทีแอ || คุร ปั รสาด
กิแน วิระแล ฮัร ตัน๋ คาทีแอ ||๕|| ศโลก ม: ๕ || มัน แม่ห์ จิตโว จิตวฺนี อุดมั กะโร อุธ นีต || ฮัร กีรตัน กา อ้าห์โร
ฮัร เดโฮ นานัก เก มีต ||๑|| ม: ๕ || ดริ สทฺ ต๋ าร ปรัภ ราเคอา มัน ตัน รัตตา มูล || นานัก โย ปรัภ ป่ าณี อา มโร วิจารี
ซูล ||๒|| ปอรี || ญีอ์ กี บิรทา โฮย โซ คุร แป้ ห์ อัรดาส กัร || โฉด เซอาณัป สกัล มัน ตัน อรัป ตัร๋ || ปูโญห์ คุร เก
แปรฺ ดุระมัต ยาย ยัร || ซ่าถ ยนา แก ซังค์ เป่ าว์ยลั บิคมั ตัร || เซโว่ห์ สัตคุร เดว อะแก นา มโร่ ห์ ดัร || คิน แม่ห์ กเร
นิฮาล อูเณ ซุภรั ปั๋ ร || มัน โก โฮย ซันโตค ติอ๋าอีแอ สดา ฮัร || โซ ลกา สัตคุร เซว ยาโก กะรัม ตุ๋ร ||๖|| ศโลก ม: ๕
|| ลักรี สุ ทาน โยรัณห่าแร โยรี อา || นานัก แล่ห์รี ลัค แซ อาน ดุบณั เดย์ นา มา ปิ รี ||๑|| ม: ๕ || บัน ปี่ ฮาวแล เห็ก
ซาที ลถัม ดุค ฮัรตา ฮัร นามา || บัล บัล ยาอี ซันตฺ เปอาเร นานัก ปูรัน กามานํ ||๒|| ปอรี || ปาอีอนั ซัภ นิถาน เตแร
รังค์ รัตเตอา || นา โฮวี ปะโชเตา ตุตถฺ โน ยัปเตอา || ปฮุจ นา สะแก โกย เตรี เทก ยัน || คุร ปูเร ว่าโฮ ว่าโฮ ซุค
ลฮ่า จิตาร มัน || คุร แป้ ห์ ซิพตั ปันด๋ าร กัรมี ปาอีแอ || สัตคุร นะดัร นิฮาล บฮุร นา ต่าอีแอ || รัคแค อาป ดัยอาล
กัร ดาซา อาปเณ || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม ยีวา ซุณ สุ เณ ||๗||
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ศโลก ม: ๕ || เปรม ปะโทลา แต แซ่ห์ ดิตา ดะกัณ กู ปั ต เมรี || ดานา บีนา ซาอี แมดา นานัก ซาร นา ยาณา เตรี
||๑|| ม: ๕ || แตแด ซิมรัณ ฮัภ กิช ลถัม บิคมั นา ดิธมั โกอี || ยิส ปั ต รัคแค สัจจา ซาฮิบ นานัก เมท นา สะแก โกอี
||๒|| ปอรี || โฮแว ซุค กะหน่า ดอี ติอ๋ายแอ || วันแญ โรคา ก่าณ ฮัร คุณ กายแอ || อันดัร วัรแต ธาฎ ปรัภ จิต
อายแอ || ปูรัน โฮแว อาส นาย มัน วซายแอ || โกย นา ลแก บิฆนั อาป กวายแอ || กิอาน ปะดารัท มัต คุร เต
ปายแอ || เต็น ปาเอ ซัภเภ โทก ยิส อาป ดิวายแอ || ตูนํ ซัภนา กา คซัม ซัภ เตรี ชายแอ ||๘|| ศโลก ม: ๕ || นดี
ตรันดฺ รี แมดา โคจยฺ นา คุมแภ มัน่ ฉฺ โมฮับบัต เตรี || ตอ แซ่ห์ จัรณี แมดา ฮีอรา ซี ตมั ฮัร นานัก ตุลฮา เบรี ||๑|| ม:
๕ || ยินาห์ ดิซนั ดฺ เรอา ดุระมัต วันแญ มิตรึ อะซาดะเร เซอี || ฮอ ดูเด่ที ญัก สบายอา ยัน นานัก วิระเล เกอี ||๒||
ปอรี || อาแว ซาฮิบ จิต เตเรอา ปั กตา ดิเธอา || มัน กี กะทีแอ แมลฺ ซ่าถ ซังค์ วุเธอา || ยนัม มรัณ ป๋ อ กะทีแอ ยัน
กา สบัด ยัป || บันถัน่ โคลันห์ ซันตฺ ดูต ซัภ ย่าเฮ ฉัป || เต็ส เซ็ว ลาเอ็นห์ รังค์ ยิส ดี ซัภ ต่ารี อา || อูจี ฮูน ํ อูจา ทาน
อะกัม อปารี อา || แรณ ดินสั กัร โยร ซาส ซาส ติอ๋าอีแอ || ยา อาเป โฮย ดัยอาล ตานํ ปะกัต ซังค์ ปาอีแอ ||๙||
ศโลก ม: ๕ || บาร วิดานแร ฮุนมัส ตุ่มมัส กูกา ปอีอา ร่ าฮี || ตอ แซ่ ห์ เซตี ลักรี โดรี นานัก อนัด เซตี บัน ก้าฮี ||๑||
ม: ๕ || สัจจี แบสัก ตินาห์ ซังค์ ยิน ซังค์ ยัปปี แอ เนา || เต็นห์ ซังค์ ซังค์ นา กีใจ นานัก ยินา อาปณา สุ เอา ||๒||
ปอรี || ซา เวลา ปัรวาณ เย็ต สัตคุร เป่ เทอา || โฮอา ซาถู่ ซังค์ เพ็ร ดูค นา เตเทอา || ปายอา เน่ห์จลั ทาน เพ็ร กรัภ
นา เลเทอา || นัดรี อายอา เอ็ก สกัล บรัมห์เมเทอา || ตัต กิอาน ลาย คิอ๋าน ดริ สทฺ สเมเทอา || ซัภโภ ยัปปี แอ ยาป เย
มุคโคห์ โบเลเทอา || หุกเม บุจฉฺ นิฮาล ซุค ซุเคเทอา || ปะรัค คยาแน ปาเอ เซ บฮุร นา โคเทอา ||๑o|| ศโลก ม: ๕ ||
วิโช่เฮ ยําบูร คะเว นา วันญัน กาคเร || เย โซ ตะณี มิลนั นานัก ซุค ซัมบูห้ ์ สัจ ||๑||
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ม: ๕ || ยิมี วซันดี ปาณี แอ อีถณั รัคแค ป่ าเฮ || นานัก โซ สะโฮ อ้าห์ ยา แก อาดัล๋ ฮัภ โก ||๒|| ปอรี || เตเร กีเต
กัม ตุแถ่ ฮี โกจะเร || โซอี วัรแต ญัก เย กีอา ตุตถฺ ตุเร || บิซมั เป๋ ย บิสมาด เดค กุดรัต เตรี อา || สรัณ ปะเร เตรี ดาส
กัร กัต โฮย เมรี อา || เตแร หัท นิถาน ป่ าแว เต็ส เด้ห์ || ยิส โน โฮย ดัยอาล ฮัร นาม เซอ์ เล่ห์ || อะกัม อะโกจัร
เบอันตฺ อันตฺ นา ปาอีแอ || ยิส โน โฮเอ กริ ปาล โซ นาม ติอ๋าอีแอ ||๑๑|| ศโลก ม: ๕ || กัรชีอา พิรัน สุ เอา นา
ยาณันห์ สุ ญีอา || เซอี มุค ดิซนั นานัก รัตเต เปรม รัส ||๑|| ม: ๕ || โคยี ลถัม โคจยฺ ฉะดีอา อุยาร || แต แซ่ห์ ดิตี
วาร นานัก เคต นา ฉิ ใย ||๒|| ปอรี || อาราโถ่ห์ สัจจา โซย ซัภ กิช ยิส ปาส || ดุฮา ศิเรอา คซัม อาป คิน แม่ห์ กเร
ราส || เตอาโกห์ สกัล อุปาว เต็ส กี โอท กะโฮ || ปอ ซัรณาอี ปั จยฺ ซุคี ฮูนํ ซุค ลโฮ่ || กะรัม ตะรัม ตัต กิอาน ซันตา
ซังค์ โฮย || ยัปปี แอ อัมฤต นาม บิฆนั นา ลแก โกย || ยิส โน อาป ดัยอาล เต็ส มัน วุเธอา || ปาอีอนั ห์ ซัภ นิถาน
ซาฮิบ ตุเธอา ||๑๒|| ศโลก ม: ๕ || ลถัม ลภัณฮาร กะรัม กรันโด มา ปิ รี || อิโก ศิรยัณฮารฺ นานัก เบอา นา ปซีแอ
||๑|| ม: ๕ || ปาปเรอา ปะชาร บาณ สจาวา ซันห์ แก || คุร มันตรึ รา จิตาร นานัก ดุค นา ทีวยั ||๒|| ปอรี || ว่าโฮ
ว่าโฮ ศิรยัณฮารฺ ปาอีอนั ธาฎ อาป || ญีอ์ ยันตฺ เมฮัรวาน เต็ส โน สดา ยาป || ดัยอา ต่ารี ซัมรัท จุเก เบ็ล บิลาป ||
นัทเธ่ ตาป ดุค โรค ปูเร คุร ประตาป || กีตีอนั อาปณี รัค กะรี บ นิวาจยฺ ทาป || อาเป เลยอัน ฉะดาย บันถัน่ สกัล
กาป || ติซนั บุฉี่ อาส ปุนนี มัน ซันโตค ตราป || วัดดี ฮูนํ วัดดา อปารฺ คซัม ยิส เลป นา ปุน ปาป ||๑๓|| ศโลก ม: ๕
|| ยาโก เป๋ ย กริ ปาล ปรัภ ฮัร ฮัร เซอี ยปาต || นานัก ปรี ต ลกี เต็น ราม เซ็ว เป่ ทัต ซ่าถ ซังกาต ||๑|| ม: ๕ || ราม
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รโม่ห์ บัดป่ ากีโฮ ยัล ทัล มฮีอลั โซย || นานัก นาม อราถิแอ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๒|| ปอรี || ปั กตา กา โบเลอา
ปัรวาณ แฮ ดัรก้าห์ ปแว ทาย || ปักตา เตรี เทก รัตเต สัจ นาย || ยิส โน โฮย กริ ปาล เต็ส กา ดูค ยาย ||
ปะกัต เตเร ดัยอาล โอนาห์ เมฮัร ปาย || ดูค ดะรัด วัด โรค นา โป้ เฮ เต็ส มาย || ปั กตา เอ้ห์ อถารฺ คุณ โควินดฺ กาย ||
สดา สดา เด็น แรณ อิโก เอ็ก ติอ๋าย || ปี วัต อัมฤต นาม ยัน นาเม รเฮ่ อะขาย ||๑๔|| ศโลก ม: ๕ || โกท บิฆนั เต็ส
ลากเต ยิส โน วิสแร เนา || นานัก อันเด็น บิลปั เต เย็ว ซุนแญ กัร๋ เกา ||๑|| ม: ๕ || ปิ รี มิลาวา ยา ทีแอ ซาอี สุ ห่าวี
รุ ต || กะรี โม่ฮตั แน่ห์ วีสแร นานัก รวีแอ เน็ต ||๒|| ปอรี || ซูระปี ร วรี อาม กิแน นา โห่ รีแอ || พอจยฺ สตาณี หาธ
ปันจา โยรี แอ || ดัส นารี ออถูต เดน จะโมรี แอ || เย็ณ เย็ณ แลนห์ รลาย เอ้โฮ เอนา โลรี แอ || ตแร คุณ เอ็น แก วัส
กิแน นา โมรี แอ || ปะรัม โกท มายอา คาอี กโฮ่ กิต เบ็ถ โตรี แอ || คุร ปูรา อาราถ บิคมั ดัล โพรี แอ || ฮอ เต็ส อะแก
เด็น ราต รฮ่า กัร โยรี แอ ||๑๕|| ศโลก ม: ๕ || เก็ลวิค ซัภเภ อุตรัน นีต นีต คุณ เกา || โกท กะเลซา อูปแย่ห์ นานัก
บิสแร เนา ||๑|| ม: ๕ || นานัก สัตคุร เป่ ทิแอ ปูรี โฮแว ยุกตั || ฮซันเดอา เคลันเดอา แปนันเดอา คาวัณเดอา วิเจ
โฮแว มุกตั ||๒|| ปอรี || โซ สัตคุร ตัน๋ ตัน๋ เย็น ปะรัม กัร โตเรอา || โซ สัตคุร ว่าโฮ ว่าโฮ เย็น ฮัร เซ็ว โยเรอา ||
นาม นิถาน อคุท คุร เดย์ ดารู โอ || มฮ่า โรค บิกราล ติแน บิดารู โอ || ปายอา นาม นิถาน บฮุต คยาเนอา || ยิตา ยนัม
อปารฺ อาป ปะชาเนอา || แม่ห์มา กฮี นา ยาย คุร ซัมรัท เดว || คุร ปารบรัมห์ ปั รเมซุร อัปรําปั ร อลัค อเป่ ว ||๑๖||
ศโลก ม: ๕ || อุดมั กเรเดอา ญีโอ ตูนํ กมาวเดอา ซุค ปุ่ นจฺ || ติอ๋ายเดอา ตูนํ ประภู เม็ล นานัก อุตรี จินตฺ ||๑|| ม: ๕
|| ซุภ จินตัน โคบินดฺ รมัณ นิรมัล ซาถู่ ซังค์ || นานัก นาม นา วิสโร เอ็ก กะรี กัร กิรปา ปั กวันตฺ ||๒|| ปอรี || เตรา
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กีตา โฮย ตา กาเฮ ดัรปี แอ || ยิส เม็ล ยัปปี แอ เนา เต็ส ญีโอ อัรปี แอ || อายแอ จิต นิฮาล ซาฮิบ เบสุ มาร || เต็ส โน
โป้ เฮ กวัณ ยิส วัล นิรังการ || ซัภ กิช เต็ส แก วัส นา โกอี บ้าห์รา || โซ ปั กตา มัน วุธา สัจ สมาห์รา || เตเร ดาส
ติอ๋าเอ็น ตุตถฺ ตูนํ รัคคัณ วาเลอา ||
ศิร ซัภนา ซัมรัท นะดัร นิฮาเลอา ||๑๗|| ศโลก ม: ๕ || กาม กโรถ มัด โลภ โม่ห์ ดุสทฺ บาสฺ นา นิวาร || ราค เล่โฮ
ปรัภ อาปเณ นานัก สัด บัลฮาร ||๑|| ม: ๕ || คานํเดอา คานํเดอา โม่ห์ กะธา แปนันเดอา ซัภ อังค์ || นานัก ตริ ก
ตินา ดา ยีเวอา ยิน สัจ นา ลโก รังค์ ||๒|| ปอรี || เย็ว เย็ว เตรา หุกมั ติแว เต็ว โฮวณา || แยห์ แยห์ รัคแคห์ อาป แต้ห์
ยาย คะโรวณา || นาม เตแร แก รังค์ ดุระมัต โต่วณา || ยัป ยัป ตุตถฺ นิรังการ ปะรัม ป๋ อ โควณา || โย เตแร รังค์
รัตเต เซ โยน นา โยวณา || อันตัร บ้าฮัร เอ็ก แนณ อโลวฺณา || ยินีห์ ปะชาตา หุกมั เต็นห์ กะเด นา โรวณา || เนา
นานัก บัคศีส มัน ม่าเฮ ปโรวณา ||๑๘|| ศโลก ม: ๕ || ยีวเดอา นา เจเตโอ โมอา รลันดฺ โร คาก || นานัก ดุนีอา ซังค์
กุดาเรอา ซากัต มูร นะปาก ||๑|| ม: ๕ || ยีวเดอา ฮัร เจเตอา มรันเดอา ฮัร รังค์ || ยนัม ปะดารัท ตาเรอา นานัก ซาถู่
ซังค์ ||๒|| ปอรี || อาด ยุกาดี อาป รัคคัณ วาเลอา || สัจ นาม กัรตาร สัจ ปซาเรอา || อูณา กฮี นา โฮย กะเท กัท
ซาเรอา || เมฮัรวาน ซัมรัท อาเป ฮี ก่าเลอา || ยินห์ มัน วุธา อาป เซ สดา สุ คาเลอา || อาเป รจัน รจาย อาเป ฮี
ปาเลอา || ซัภ กิช อาเป อาป เบอันตฺ อปาเรอา || คุร ปูเร กี เทก นานัก ซัมหม่าเลอา ||๑๙|| ศโลก ม: ๕ || อาด มัตถฺ
อัร อันตฺ ปัรเมซัร รเคอา || สัตคุร ดิตา ฮัร นาม อัมฤต จะเคอา || ซ่าถ่า ซังค์ อปารฺ อันเด็น ฮัร คุณ รแว || ปาเอ
มโนรัท ซัภ โยนี แน่ห์ ปะแว || ซัภ กิช กัรเต หัท การัณ โย กแร || นานัก มังแก ดาน ซันตา ตู๋ร ตแร ||๑|| ม: ๕ ||
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เต็ส โน มัน วซาย เย็น อุปายอา || เย็น ยัน ติอ๋ายอา คซัม เต็น ซุค ปายอา || สพัล ยนัม ปัรวาน คุรมุข อายอา ||
หุกแม บุจฉฺ นิฮาล คซัม พุรมายอา || ยิส โฮอา อาป กริ ปาล โซ แน่ห์ ปั รหม่ายอา || โย โย ดิตา คซัม โซอี ซุค
ปายอา || นานัก ยิแซห์ ดัยอาล บุฉ่าเอ หุกมั เม็ต || ยิแซห์ ปุหล่าเอ อาป มัร มัร ยแมห์ เน็ต ||๒|| ปอรี || นินดัก มาเร
ั นา ดิเต || ปรัภ ดาส กา ดุค นา เคาว์ สแกห์ พัร โยนี ยุเต ||
ตัตกาล คิน ทิกณ
มัทเท วาล ปะชาริ อนั ยัม มารัก มุเต || ดุค ลแก บิลลาเณอา นรัก โก๋ ร สุ เต || กันธฺ ลาย ดาส รคิอนั นานัก ฮัร สเต
||๒o|| ศโลก ม: ๕|| ราม ยัปโปห์ วัดป่ ากีโฮ ยัล ทัล ปูรัน โซย || นานัก นาม ติอ๋ายแอ บิฆนั นา ลาแก โกย ||๑|| ม:
๕ || โกท บิฆนั เต็ส ลากเต ยิส โน วิสแร เนา || นานัก อันเด็น บิลปั เต เย็ว ซุนแญ กัร๋ เกา ||๒|| ปอรี || ซิมมัร ซิมมัร
ดาตาร มโนรัท ปูเรอา || อิช ปุนนี มัน อาส เกย วิซูเรอา || ปายอา นาม นิถาน ยิส โน ป่ าลดา || โยต มิลี ซังค์ โยต
รเฮอา ก่าลดา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ วุเธ เต็ต กัร๋ || อาวัณ ยาณ รเฮ่ ยนัม นา ตะฮ่า มัร || ซาฮิบ เซวัก เอ็ก เอ็ก
ดริ สทายอา || คุร ประสาด นานัก สัจ สมายอา ||๒๑||๑||๒|| ซุถ
ราก กูยรี ปักตา กี บาณี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศิรี กะบีร ญีโอ กา จอปะดา กัร๋ ๒ ดูยา || จาร ปาว โดย เซ็งค์ กุงค์ มุค ตับ แกเซ กุน กอีแฮ || อูธตั แบธัต เธกา
ปัรแฮ ตับ กัต มูด ลุกยั แฮ ||๑|| ฮัร เบ็น แบลฺ บิราเน โฮอีแฮ || พาเท นากัน ทูเท กาถัน โกโด โก ปุส คอีแฮ ||๑|| รเฮา
|| ซาโร เด็น โดลัต บัน มฮีอา อัจโยห์ นา เปท อะไขแฮ || ยัน ปั กตัน โก กะโฮ นา มาโน กีโอ อัปโน ปอีแฮ ||๒||
ดุค ซุค กะรัต มฮ่า ปะหรํา บูโด อเน็ก โยน ปั่ รมัยแฮ || รตัน ยนัม โคยโอ ปรัภ บิสเรโอ เอ้ห์ ออซัร กัต ปอีแฮ ||๓||
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ประมัต พิรัต เตลัก เก กัป เย็ว กัต เบ็น แรน บิฮยั แฮ || แก้ฮตั กะบีร ราม นาม เบ็น มูนดฺ ตุเน ปั ชใตแฮ ||๔||๑|| กูยรี
กัร๋ ๓ || มุส มุส โรแว กะบีร กี มาอี || เอ บาริ ก แกเซ ยีแวห์ รฆุราอี ||๑|| ตันนา บุนนา ซัภ ตะเยโอ แฮ กะบีร || ฮัร
กา นาม เล็ค ลีโอ สะรี ร ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก ตากา บาโฮ เบฮี || ตับ ลัก บิสแร ราม สเน่ฮี ||๒|| โอชี มัต เมรี ยาต
ยุล่าฮา || ฮัร กา นาม ลเฮโอ แม ล่าฮา ||๓|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เมรี มาอี || ฮัมรา เอ็น กา ดาตา เอก รฆุราอี ||๔||๒||
กูยรี ศิรี นามเดว ญี เก ปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยอ ราจยฺ เด้ห์ ตา กวัน บดาอี || ยอ ปี ค มังกาแว่ห์ ตา เกอา กัท ยาอี ||๑|| ตูนํ ฮัร ปัจยฺ มัน เมเร ปัด นิรบาน || บฮุร
นา โฮย เตรา อาวัน ยาน ||๑|| รเฮา || ซัภ แต อุปาอี ปะรัม ปุหล่าอี || ยิส ตูนํ เดแว่ห์ ติแซห์ บุฉ่าอี ||๒|| สัตคุร มิแล
ตา แซ่ห์ซา ยาอี || กิส ฮอ ปูโญ ดูยา นะดัร นา อาอี ||๓|| เอแก ปาทัร กีแย เป๋ า || ดูแย ปาทัร ตะรี แอ เปา || เย โอ้ห์
เด็ว ตา โอ้ห์ ปี๋ เดวา || แก้ห์ นามเด็ว ฮัม ฮัร กี เซวา ||๔||๑|| กูยรี กัร๋ ๑ || มแล นา ลาแช ปารฺ มโล ปัรมะลีโอ แบโธ
รี อาอี || อาวัต กิแน นา เปเคโอ เกาแน ยาแณ รี บาอี ||๑|| กอณ กะแฮ เก็ณ บูฉี่แอ รมัยอา อากุล รี บาอี ||๑|| รเฮา ||
เย็ว อากาแซ ปังคีอะโล โคจยฺ นิรเคโอ นา ยาอี || เย็ว ยัล ม่าแฉ่ มาชะโล มารัก เปคโณ นา ยาอี ||๒|| เย็ว อากาแซ
กะรู อโ์ ล มริ ก ตริ สนา ปะเรอา || นาเม เจ สุ อามี บีธโล เย็น ตีแน ยเรอา ||๓||๒||
กูยรี ศิรี รวิดาส ญี เก ปะเด กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดูตถฺ ตา บัชแร ทโนห์ บิทาเรโอ || พูล ปะห์วรั ยัล มีน บิกาเรโอ ||๑|| มาอี โคบินดฺ ปูญา กฮ่า แล จราโว || อวัรฺ นา
พูล อนูป นา ปาโว ||๑|| รเฮา || แมลากัร เบเร่ ห์ แฮ โป่ ยอังกา || บิค อัมฤต บะแซ่ห์ เอ็ก ซังกา ||๒|| ตู่ป ดีป
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นอีเบแดห์ บาซา || แกเซ ปูญ กแร่ ห์ เตรี ดาซา ||๓|| ตัน มัน อัรโป ปูญ จราโว || คุร ปัรสาด นิรันยัน ปาโว ||๔||
ปูญา อัรจา อ้าห์ นา โตรี || แก้ห์ รวิดาส กวัน กัต โมรี ||๕||๑||
กูยรี ศิรี ตริ โลจัน ญีโอ เก ปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อันตัร มัล นิรมัล นฮี กีนา บ้าฮัร เป๋ ค อุดาซี || ฮิรแด กมัล กัท บรัมห์ นา จีนาห์ กาเฮ เป่ ยอา ซันเนอาซี ||๑||
ปั่ รเม ปู่ ลี เร แย จันดา || นฮี นฮี จีเนห์อา ปั รมานันดา ||๑|| รเฮา || กัร๋ กัร๋ คายอา เป็ นดฺ บะถ่ายอา คินทา มุนดา
มายอา || ปู๋ ม มซาณ กี ปะซัม ลกาอี คุร เบ็น ตัต นา ปายอา ||๒|| กาย ยัปโปห์ เร กาย ตะโปห์ เร กาย บิโลโว่ห์ ปาณี
|| ลัค จอราซีห์ เย็นห์ อุปาอี โซ ซิมโร่ ห์ นิรบาณี ||๓|| กาย กมันดัล กาปรี อา เร อัธสัธ กาย พิร่าฮี || บะดิต ตริ โลจัน
ซุน เร ปราณี กัณ เบ็น ก้าห์ เก ป้ าฮี ||๔||๑|| กูยรี || อันตฺ กาล โย ลัชมี ซิมแร แอซี จินตา แม่ห์ เย มแร || สรัป โยน
วัล วัล ออตฺ แร ||๑|| อรี บาอี โคบิด นาม มัต บีสแร || รเฮา || อันตฺ กาล โย อิสตรี ซิ มแร แอซี จินตา แม่ห์ เย มแร ||
เบสวา โยน วัล วัล ออตฺ แร ||๒|| อันตฺ กาล โย ลัรเก ซิ มแร แอซี จินตา แม่ห์ เย มแร || ซูกรั โยน วัล วัล ออตฺ แร
||๓|| อันตฺ กาล โย มันดัร ซิมแร แอซี จินตา แม่ห์ เย มแร || เปรต โยน วัล วัล ออตฺ แร ||๔|| อันตฺ กาล นาราเอ็ณ
ซิมแร แอซี จินตา แม่ห์ เย มแร || บะดัต ติโลจัน เต นัร มุกตา ปี ตําบัร วา เก ริ แด บแซ ||๕||๒||
กูยรี ศิรี แยเดว ญีโอ กา ปะดา กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปัรมาด ปุรัคมฺ โนปิ มัง สัต อาด ป๋ าว รตัง || ปัรมัดภุตงั ปั รกริ ต ปรัง ยัดจินตฺ สรับ กะตัง ||๑|| เกวัล ราม นาม
มโนรฺ มงั || บัด อัมฤต ตัต เมยอัง || นา ดะโนต ยัสมระเณน ยนัม ยราตถฺ มรัณ เป่ ยอัง ||๑|| รเฮา || อิชสั ยมาด
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ปราเภอัง ยัส สวัสตฺ สุ กริ ต กริ ตงั || เป๋ าว์ ปู๋ ต ป๋ าว สะมะเบอัง ปัรมัง ประซันมิดงั ||๒|| โลผาด ดริ สทฺ ปั ร กแร่ ฮงั
ยัดบิตถฺ อาจัรณัง || ตัจยฺ สกัล โดห์กริ ต ดุรมะตี ปั จยฺ จักกระถัร ซัรณัง ||๓|| ฮัร ปะกัต นิจยฺ เน่ห์เกวลา ริ ด กัรมฺ ณา
บัจซา || โยเกน กิง ยะเกน กิง ดาเนน กิง ตัปซา ||๔|| โคบินดฺ โคบินเดต ยัป นัร สกัล เซ็ถ ปะดัง || แยเดว อายโอ
ตัส สัพทัง เป๋ าว์ ปู๋ ต สรับ กะตัง ||๕||๑||

เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||
เซวัก ยัน บเน ธากุร เล็ว ลาเก || โย ตุมรา ยัส แก้ห์เต คุรมัต เต็น มุค ปาก สป่ าเก ||๑|| รเฮา || ทูเท มายอา เก บันถัน่
พ่าเฮ ฮัร ราม นาม เล็ว ลาเก || ฮัมรา มัน โม่เฮโอ คุร โม่ฮนั ฮัม บิซมั ไป๋ มุค ลาเก ||๑|| สักลี แรณ โซอี อันเถ่อารี คุร
กินจัต กิรปา ยาเก || ยัน นานัก เก ปรัภ ซุนดัร สุ อามี โม่ห์ ตุม ซัร อวัรฺ นา ลาเก ||๒||๑|| เดวกันถ่ารี || เมโร ซุนดัร
กโฮ่ มิแล กิต กะลี || ฮัร เก ซันตฺ บตาโว่ห์ มารัก ฮัม ปี แช ลาก จลี ||๑|| รเฮา || ปริ อา เก บจัน สุ คาเน ฮีอแร เอ้ห์
จาล บนี แฮ ปะลี || ลัทรี มะถุรี ธากุร ป่ าอี โอ้ห์ ซุนดัร ฮัร ดุ๋ล มิลี ||๑|| เอโก ปเร็ ว ซะคีอา ซัภ ปริ แอ กี โย ป่ าแว
เป็ ร ซา ปะลี || นานัก กะรี บ เกอา กแร บิจารา ฮัร ป่ าแว เต็ต ร่ าห์ จลี ||๒||๒|| เดวกันถ่ารี || เมเร มัน มุค ฮัร ฮัร ฮัร
โบลีแอ || คุรมุข รังค์ จลูแล ราตี ฮัร เปรม ปี่ นี โจลีแอ ||๑|| รเฮา || ฮอ พิโร ดิวานี อาวัล บาวัล เต็ส การัณ ฮัร โด่ลีแอ
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|| โกอี เมแล เมรา ปรี ตมั เปอารา ฮัม เต็ส กี กุล โกลีแอ ||๑|| สัตคุร ปุรัค มนาโว่ห์ อัปนา ฮัร อัมฤต ปี โจ่ลีแอ || คุร
ประสาด ยัน นานัก ปายอา ฮัร ลาถ่า เด้ห์ โทลีแอ ||๒||๓|| เดวกันถ่ารี || อับ ฮัม จลี ธากุร แป้ ห์ ฮาร || ยับ ฮัม สรัณ
ประภู กี อาอี ราค ประภู ป่ าแว มาร ||๑|| รเฮา ||
โลกัน กี จตุราอี อุปมา เต แบซันตัร ยาร || โกอี ปะลา กโฮ่ ป่ าแว บุรา กโฮ่ ฮัม ตัน ดีโอ แฮ ด๋ าร ||๑|| โย อาวัต
สรัณ ธากุร ปรัภ ตุมรี เต็ส ราโค่ห์ กิรปา ต๋ าร || ยัน นานัก สรัณ ตุมารี ฮัร ญีโอ ราโค่ห์ ลาจยฺ มุราร ||๒||๔||
เดวกันถ่ารี || ฮัร คุณ กาแว ฮอ เต็ส บัลฮารี || เดค เดค ยีวา ซ่าถ คุร ดัรซัน ยิส ฮิรแด นาม มุรารี ||๑|| รเฮา || ตุม
ปวิตตรึ ปาวัน ปุรัค ปรัภ สุ อามี ฮัม เก็ว กัร มิแล่ห์ ยูธารี || ฮัมแร ยีเอ โฮรฺ มุค โฮรฺ โหต แฮ ฮัม กรัมฮีณ กูริอารี ||๑||
ฮัมรี มุดรึ นาม ฮัร สุ อามี ริ ด อันตัร ดุสทฺ ดุสทารี || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ สุ อามี ยัน นานัก สรัณ ตุหม่ารี ||๒||๕||
เดวกันถ่ารี || ฮัร เก นาม บินา ซุนดัร แฮ นักที || เย็ว เบสุ อา เก กัร๋ ปูต ยมัต แฮ เต็ส นาม ปะเรโอ แฮ ตรักกะที ||๑||
รเฮา || ยิน แก ฮิรแด น่าเฮ ฮัร สุ อามี เต บิกรั รู ป เบรักที || เย็ว นิกรุ า บโฮ่ บาตา ยาแณ โอ้ห์ ฮัร ดัรก้าห์ แฮ ปรัสีที
||๑|| ยิน โก ดัยอาล โฮอา เมรา สุ อามี ตินา ซ่าถ ยนา ปั ก จกัทที || นานัก ปะติต ปวิต เม็ล ซังคัต คุร สัตคุร ปาแช
ฉุกที ||๒||๖|| ฉะกา ๑
เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มาอี คุร จัรณี จิต ลาอีแอ || ปรัภ โฮย กริ ปาล กมัล ปัรกาเซ สดา สดา ฮัร ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || อันตัร เอโก บ้าฮัร
เอโก ซัภ แม่ห์ เอก สมาอีแอ || กัท อวิฆทั รเวอา ซัภ ธาอี ฮัร ปูรัน บรัมห์ ดิคาอีแอ ||๑|| อุสตัต กแร่ ห์ เซวัก มุน เกเต
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เตรา อันตฺ นา กัตฮู ปาอีแอ || ซุคดาเต ดุค ปั่ นยัน สุ อามี ยัน นานัก สัด บัล ยาอีแอ ||๒||๑|| เดวกันถ่ารี || มาอี
โฮนฮาร โซ โฮอีแอ || ราจ รเฮโอ รัจนา ปรัภ อัปนี กฮ่า ลาภ กฮ่า โคอีแอ ||๑|| รเฮา || แก้ห์ พูแล่ห์ อานันดฺ บิแค
โศก กับ หัสโน กับ โรอีแอ || กับฮู แมลฺ ปะเร อภิมานี กับ ซาถู่ ซังค์ โต่อีแอ ||๑|| โกย นา เมแท ปรัภ กา กีอา
ดูซรั น่าฮี อโลอีแอ || กโฮ่ นานัก เต็ส คุร บัลฮารี เย่ห์ ประสาด ซุค โซอีแอ ||๒||๒||
เดวกันถ่ารี || มาอี ซุนตฺ โซจ แป๋ ดะรัต || เมรฺ เตรฺ ตะโย อภิมานา สรัน สุ อามี กี ปะรัต ||๑|| รเฮา || โย โย กะแฮ
โซอี ปั๋ล มาโน น่าเฮ นา กา โบลฺ กะรัต || นิมคั นา บิสโร ฮีเอ โมเร เต บิสรัต ยาอี ฮอ มรัต ||๑|| ซุคดาอี ปูรัน ปรัภ
กัรตา เมรี บฮุต อิอานัป ยรัต || นิรกุน กรู ป กุลฮีณ นานัก ฮอ อนัด รู ป สุ อามี ปะรัต ||๒||๓|| เดวกันถ่ารี || มัน ฮัร
กีรัต กัร สัดฮูนํ || กาวัต ซุนตฺ ยปัต อุถ่าแร บะรัน อะบัรนา ซัภฮูนํ ||๑|| รเฮา || แยห์ เต อุปเยโอ ตะฮี สมายโอ เอ้ห์
เบ็ถ ยานี ตับฮูนํ || ยะฮา ยะฮา เอ้ห์ เด้ฮี ต่ารี แร่ ฮนั นา ปายโอ กับฮูนํ ||๑|| ซุค อายโอ แป๋ ปะรัม บินาเซ กริ ปาล
ฮูเอ ปรัภ ยับฮู || กโฮ่ นานัก เมเร ปูเร มโนรัท ซ่าถ ซังค์ ปั จยฺ ลับฮูนํ ||๒||๔|| เดวกันถ่ารี || มัน เย็ว อัปเน ปรัภ
ป่ าโว || นีโจห์ นีจ นีจ อัต นานาห์ โฮย กะรี บ บุลาโว ||๑|| รเฮา || อเน็ก อดําบัร มายอา เก บิรเท ตา เซ็ว ปรี ต
กะทาโว || เย็ว อัปโน สุ อามี ซุค มาแน ตา แม่ห์ โซ่ภา ปาโว ||๑|| ดาซัน ดาส เรณ ดาซัน กี ยัน กี แท่ฮลั กมาโว ||
สรับ ซูค บเดอาอี นานัก ยีโว มุคโคห์ บุลาโว ||๒||๕|| เดวกันถ่ารี || ปรัภ ญี ตอ ประสาด ปะหรํา ดาเรโอ || ตุมรี
กริ ปา เต ซัภ โก อัปนา มัน แม่ห์ เอ้แฮ บีจาเรโอ ||๑|| รเฮา || โกท ปราถ มิเท เตรี เซวา ดัรซัน ดูค อุตาเรโอ || นาม
ยปัต มฮ่า ซุค ปายโอ จินตา โรค บิดาเรโอ ||๑|| กาม กโรถ โลภ จู่ธ นินดา ซาถู่ ซังค์ บิซาเรโอ || มายอา บันถฺ กาเท
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กิรปา เน็ถ นานัก อาป อุถ่าเรโอ ||๒||๖|| เดวกันถ่ารี || มัน สกัล เซอานัป รฮี || กะรัน กราวันฮาร สุ อามี นานัก โอท
กะฮี ||๑|| รเฮา || อาป เมท เปย ซัรณาอี เอ้ห์ มัต ซาถู่ กฮี || ปรัภ กี อาเกอา มาน ซุค ปายอา ปะรัม อเถ่รา ลฮี ||๑||
ยาน ประบีน สุ อามี ปรัภ เมเร สรัณ ตุมารี อะฮี || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปั นฮาเร กุดรัต กีม นา ปะฮี ||๒||๗|| เดวกันถ่ารี
แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ปราน ประภู ซุคดาเต || คุร ประสาด กาฮู ยาเต ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ตุมาเร ตุมเร ปรี ตมั เต็น โก กาล
นา คาเต || รังค์ ตุมาแร ลาล เป๋ ย แฮ ราม นาม รัส มาเต ||๑||
มฮ่า เก็ลบิค โกท โดค โรคา ปรัภ ดริ สทฺ ตุห่ารี ห่าเต || โซวัต ยาก ฮัร ฮัร ฮัร กายอา นานัก คุร จรัน ปราเต ||๒||๘||
เดวกันถ่ารี ๕ || โซ ปรัภ ยัต กัต เปเคโอ แนณี || ซุคดาอี ยีอนั โก ดาตา อัมฤต ยา กี แบณี ||๑|| รเฮา || อเกอาน
อเถ่รา ซันตี กาเทอา ญีอ์ ดาน คุร แดณี || กัร กิรปา กัร ลีโน อัปนา ยัลเต ซี ตลั โห่ณี ||๑|| กะรัม ตะรัม กิช อุปัจยฺ นา
อายโอ แน่ห์ อุปยี นิรมัล กัรณี || ชาด เซอานัป ซันยัม นานัก ลาโก คุร กี จัรณี ||๒||๙|| เดวกันถ่ารี ๕ || ฮัร ราม นาม
ยัป ล่าฮา || กัต ปาแวห์ ซุค แซ่ฮจั ยฺ อนันดา กาเท ยัม เก พ่าฮา ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต โคจยฺ บีจาเรโอ ฮัร ซันตฺ ยนา
แป้ ห์ อ้าฮา || ตินาห์ ปราปัต เอ้ห์ นิถ่านา ยินห์ แก กะรัม ลิคาฮา ||๑|| เซ บัดป่ ากี เซ ปั ตวันเต เซอี ปูเร ซาฮา ||
ซุนดัร ซุฆรั สะรู ป เต นานัก ยินห์ ฮัร ฮัร นาม วิซ่าฮา ||๒||๑o|| เดวกันถ่ารี ๕ || มัน แก้ห์ อหังการ อพารา ||
ดุระกันถฺ อัปวิตรึ อปาวัน ปี่ ตัร โย ดีแซ โซ ชารา ||๑|| รเฮา || เย็น กีอา เต็ส ซิมมัร ปรานี ญีโอ ปราน เย็น ต่ารา ||
ติแซห์ เตอาก อวัร ลัปทาแว่ห์ มัร ยันแม่ห์ มุกตั ถฺ กวารา ||๑|| อั้นถฺ กุงค์ ปิ งกุล มัต ฮีนา ปรัภ ราโค่ห์ ราคัณฮารา ||
กะรัน กราวันฮาร ซัมรฺ ทา เกอา นานัก ยันตฺ บิจารา ||๒||๑๑|| เดวกันถ่ารี ๕ || โซ ปรัภ เนแร ฮู เต เนแร || ซิมมัร
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ติอ๋าย กาย กุน โคบินดฺ เด็น แรน *ซ่าจฉฺ สะเวแร ||๑|| รเฮา || อุถรั เด้ห์ ดุลบั ภ์ ซาถู่ ซังค์ ฮัร ฮัร นาม ยเปแร || กะรี
นา มฮุต นา จะซา บิลาํ โบห์ กาล นิแตห์ เน็ต เฮแร ||๑|| อั้นถฺ บิลา เต ก้าโดห์ กัรเต เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร || นาม อถารฺ
ดีแย นานัก โก อานัด ซูค กะเนแร ||๒||๑๒|| ฉะเก ๒|| เดวกันถ่ารี ๕ || มัน คุร เม็ล นาม อราเถ่โอ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ
อานันดฺ มังคัล รัส ยีวนั กา มูล บาเถ่โอ ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา อัปนา ดาส กีโน กาเท มายอา พาเถ่โอ || เป๋ า ปะกัต
กาย คุณ โคบิด ยัม กา มารัก ซาเถ่โอ ||๑|| เป่ ยโอ อนุกแร่ ห์ มิเทโอ โมรฺ จา อโมลฺ ปะดารัท ลาเถ่โอ || บัลฮาแร
นานัก ลัค เบรา เมเร ธากุร อะกัม อกาเถ่โอ ||๒||๑๓||
เดวกันถ่ารี ๕ || มาอี โย ปรัภ เก กุน กาแว || สพัล อายอา ยีวนั พัล ตาโก ปารบรัมห์ เล็ว ลาแว ||๑|| รเฮา || ซุนดัร
ซุฆรั ซูร โซ เบตา โย ซาถู่ ซังค์ ปาแว || นาม อุจาร กเร ฮัร รัสนา บฮุร นา โยนี ต่าแว ||๑|| ปูรัน บรัมห์ รเวอา มัน
ตัน แม่ห์ อาน นา ดริ สที อาแว || นรัก โรค นฮี โฮวัต ยัน ซังค์ นานัก ยิส ลัร ลาแว ||๒||๑๔|| เดวกันถ่ารี ๕ ||
จันจัล สุ ปแน ฮี อุรฉ่ ายโอ || อิตนี นา บูแฉ่ กับฮู จัลนา บิกลั เป่ ยโอ ซังค์ มายโอ ||๑|| รเฮา || กุซมั รังค์ ซังค์ รัส
รเจอา บิเคอา เอก อุปายโอ || โลภ สุ แน มัน ซุค กัร มาแน เบก ตะฮ่า อุธ ต่ายโอ ||๑|| พิรัต พิรัต บฮุต สรัม ปายโอ
ซันตฺ ดุอาแร อายโอ || กรี กริ ปา ปารบรัมห์ สุ อามี นานัก ลีโอ สมายโอ ||๒||๑๕|| เดวกันถ่ารี ๕ || สรับ ซุคา คุร
จัรนา || กัลมัล ดารัน มแน่ห์ สถารัน เอ้ห์ อาซัร โม่ห์ ตัรนา ||๑|| รเฮา || ปูญา อัรจา เซวา บันดัน เอ้แฮ แท่ฮลั โม่ห์
กัรนา || บิกแซ มัน โฮแว ปัรกาซา บฮุร นา กัรแภ ปั รนา ||๑|| สพัล มูรัต ปั รโซ ซันตัน กี เอ้แฮ ติอาน่า ตัร่ นา ||
เป่ ยโอ กริ ปาล ธากุร นานัก โก ปะเรโอ ซ่าถ กี ซัรนา ||๒||๑๖|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || อัปเน ฮัร แป้ ห์ บินตี
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กะฮีแอ || จาร ปะดารัท อนัด มังคัล เน็ถ ซูค แซ่ฮจั ยฺ เซ็ถ ลฮีแอ ||๑|| รเฮา || มาน เตอาก ฮัร จัรนี ลาโก เต็ส ปรัภ
อันจัล กะฮีแอ || อานจฺ นา ลาแก อคัน ซากัร เต สรัน สุ อามี กี อะฮีแอ ||๑|| โกท ปราถ มฮ่า อกริ ตกัน๋ บฮุร บฮุร
ปรัภ สฮีแอ || กรุ ณา แม ปูรัน ปัรเมซุร นานัก เต็ส ซัรนฮีแอ ||๒||๑๗|| เดวกันถ่ารี ๕ || คุร เก จรัน ริ แด ปัรเวซา ||
โรค โศก ซัภ ดูค บินาเซ อุตเร สกัล กะเลซา ||๑|| รเฮา || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค นาแซ่ห์ โกท มยัน อิสนานา || นาม
นิถาน กาวัต คุณ โคบินดฺ ลาโก แซ่ฮจั ยฺ ติอาน่า ||๑|| กัร กิรปา อัปนา ดาส กีโน บันถัน่ โตรฺ นิราเร || ยัป ยัป นาม
ยีวา เตรี บาณี นานัก ดาส บัลฮาเร ||๒||๑๘|| ฉะเก ๓ || เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || มาอี ปรัภ เก จรัน นิฮาโร ||
กแร่ ห์ อนุกแร่ ห์ สุ อามี เมเร มัน เต กับโบห์ นา ดาโร ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ตู๋ร ลาอี มุค มัสตัก กาม กโรถ บิค ยาโร ||
ซัภ เต นีจ อาตัม กัร มาโน มัน แม่ห์ เอ้ห์ ซุค ต่าโร ||๑|| กุน กาแว่ห์ ธากุร อบินาซี กัลมัล สักเล จ่าโร || นาม นิถาน
นานัก ดาน ปาโว กันธฺ ลาย อุรถ่าโร ||๒||๑๙|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ญีโอ เปโค ดะรัส ตุมารา || ซุนดัร
คิอ๋าน ต๋ าร เด็น แรนี ญีอ์ ปราน เต เปอารา ||๑|| รเฮา || ซาสตรึ เบด ปุราน อวิโลเก ซิมรัต ตัต บีจารา || ดีนา นาท
ปรานปัต ปูรัน เป่ าว์ยลั อุถรันฮารา ||๑|| อาด ยุกาด ปะกัต ยัน เซวัก ตา กี บิแค อถ่ารา || เต็น ยัน กี ตู๋ร บาแช เน็ต
นานัก ปัรเมซัร เดวันฮารา ||๒||๒o|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || เตรา ยัน ราม ระส่ าเอ็ณ มาตา || เปรม รัสซา เน็ถ
ยาโก อุปยี โฉด นา กัตฮู ยาตา ||๑|| รเฮา || แบธัต ฮัร ฮัร โซวัต ฮัร ฮัร ฮัร รัส โป่ ยัน คาตา || อัธสัธ ตีรัท มยัน กีโน
ซาถู่ ตู่รี นาตา ||๑|| สพัล ยนัม ฮัร ยัน กา อุปเยอา เย็น กีโน ซอต บิถ่าตา || สกัล สะมู่ห์ แล อุถเร นานัก ปูรัน
บรัมห์ ปะชาตา ||๒||๒๑|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || มาอี คุร เบ็น กิอาน นา ปาอีแอ || อเน็ก ประการ พิรัต บิลลาเต
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มิลตั นฮี โกซาอีแอ ||๑|| รเฮา || โม่ห์ โรค โศก ตัน บาเถ่โอ บโฮ่ โยนี ปั รหม่าอีแอ || ทิกนั นา ปาแว เบ็น สัตซังคัต
กิส อาแก ยาย รู อาอีแอ ||๑|| กแร อนุกแร่ ห์ สุ อามี เมรา ซ่าถ จรัน จิต ลาอีแอ || ซันกัท โก๋ ร กัทเท คิน ปี่ ตัร นานัก
ฮัร ดะรัส สมาอีแอ ||๒||๒๒|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || ธากุร โฮเอ อาป ดัยอาล || ไป๋ กเลอาณ อนันดฺ รู ป โฮอี แฮ
อุบเร บาล กุปาล || รเฮา || โดย กัร โยร กรี เบนันตี ปารบรัมห์ มัน ติอ๋ายอา || หาท เดย์ ราเค ปั รเมซุร สักลา ดุรัต
มิทายอา ||๑|| วัร นารี เม็ล มังคัล กายอา ธากุร กา แยการ || กโฮ่ นานัก ยัน โก บัล ยาอีแอ โย ซัภนา กเร อุถาร
||๒||๒๓||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || อัปเน สัตคุร แป้ ห์ บิโน กะเฮอา || เป๋ ย กริ ปาล ดัยอาล ดุค
ปั่นยัน เมรา สกัล อันเดสฺ รา เกยอา || รเฮา || ฮัม ปาปี ปาคันดี โล่บี ฮัมรา กุน เอากุณ ซัภ สเฮอา || กัร มัสตัก ต๋ าร
ซาจยฺ นิวาเย โมย ดุสทฺ โย เคยอา ||๑|| ปั รอุปการี สรับ สถ่ารี สพัล ดัรซัน แซ่ห์เยอา || กโฮ่ นานัก นิรคุณ โก
ดาตา จรัณ กมัล อุร ตะเรอา ||๒||๒๔|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || อนาท นาท ปรัภ ฮมาเร || สรัน อายโอ ราคัณฮาเร ||
รเฮา || สรับ ปาค ราค มุราเร || อาแก ปาแช อันตี วาเร ||๑|| ยับ จิตโว ตับ ตุห่าเร || อุน สะหมารฺ เมรา มัน สถ่าเร
||๒|| ซุน กาโว คุร บัจนาเร || บัล บัล เยา ซ่าถ ดัรซาเร ||๓|| มัน แม่ห์ ราโค เอก อซาเร || นานัก ปรัภ เมเร
กัรแนฮาเร ||๔||๒๕|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เอ้แฮ มโนรัท เมรา || กริ ปา นิถาน ดัยอาล โม่ห์ ดีแย กัร ซันตัน
กา เจรา || รเฮา || ปราแตห์กาล ลาโก ยัน จัรนี เน็ส บาซุร ดะรัส ปาโว || ตัน มัน อรัป กะโร ยัน เซวา รัสนา ฮัร กุน
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กาโว ||๑|| ซาส ซาส ซิมโร ปรัภ อัปนา ซันตฺ ซงั ค์ เน็ต รฮีแอ || เอก อถารฺ นาม ตัน๋ โมรา อนัดฺ นานัก เอ้ห์ ลฮีแอ
||๒||๒๖||
ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มีตา แอเซ ฮัร ญีโอ ปาเอ || โฉด นา ยาอี สัด ฮี ซังเก อันเด็น คุร เม็ล กาเอ ||๑|| รเฮา || มิเลโอ มโนฮัร สรับ ซุแคนา
เตอาก นา กัตฮู ยาเอ || อเน็ก อเน็ก ปาต บโฮ่ เปเค ปริ แอ โรม นา ซัมซัร ลาเอ ||๑|| มันดัร ปาก โซ่ภ ดุอาแร อันฮัต
รุ ณ จุ๋ณ ลาเอ || กโฮ่ นานัก สดา รังค์ มาเณ กแร่ ห์ ปริ แอ ทีเต สัด ทาเอ ||๒||๑||๒๗|| เดวกันถ่ารี ๕ || ดัรซัน นาม โก
มัน อาแช || ปะหรํา อายโอ แฮ สกัล ทาน เร อ้าห์ ปะเรโอ ซันตฺ ปาแช ||๑|| รเฮา || กิส ฮอ เซวี กิส อาราถี่ โย
ดิสแท โซ กาแช ||
ซ่าถซังคัต กี ซัรนี ปะรี แอ จรัณ เรน มัน บาแช ||๑|| ยุกตั นา ยานา กุน นฮี โกอี มฮ่า ดุตรั มาย อาแช || อาย ปั ยโอ
นานัก คุร จัรนี ตอ อุตรี สกัล ดุราแช ||๒||๒๒||๒๘|| เดวกันถ่ารี ๕ || อัมฤตา ปริ แอ บจัน ตุห่าเร || อัต ซุนดัร
มันโม่ฮนั เปอาเร ซัภฮู มัตถฺ นิราเร ||๑|| รเฮา || ราจยฺ นา จ้าโฮ มุกตั นา จ้าโฮ มัน ปรี ต จรัน กัมลาเร || บรัมห์ มเหส
เซ็ถ มุน อินดรา โม่ห์ ธากุร ฮี ดัรซาเร ||๑|| ดีน ดุอาแร อายโอ ธากุร สรัน ปะเรโอ ซันตฺ ห่าเร || กโฮ่ นานัก ปรัภ
มิเล มโนฮัร มัน ซี ตลั บิกซาเร ||๒||๓||๒๙|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ยัป เซวัก ปารฺ อุตาเรโอ || ดีน ดัยอาล เป๋ ย
ปรัภ อัปเน บฮุร ยนัม นฮี มาเรโอ ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัม คุณ กาแว่ห์ ฮัร เก รตัน ยนัม นฮี ห่าเรโอ || ปรัภ กุน กาย
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บิแค บัน ตเรอา กุแลห์ สะมู่ห์ อุถ่าเรโอ ||๑|| จรัน กมัล บะเซอา ริ ด ปี่ ตัร ซาส กิราส อุจาเรโอ || นานัก โอท กะฮี
ญักดีซุร ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บัลฮาเรโอ ||๒||๔||๓o||
ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กะรัต พิเร บัน เป๋ ค โม่ฮนั แร่ ฮตั นิราร ||๑|| รเฮา || กะทัน สุ นาวัน กีต นีเก กาวัน มัน แม่ห์ ตัร่ เต การ ||๑|| อัต
ซุนดัร บโฮ่ จตุร เซอาเน บิเดอา รัสนา จาร ||๒|| มาน โม่ห์ เมรฺ เตรฺ บิบรั ยิต เอ้ห์ มารัก คันเด ต๋ าร ||๓|| กโฮ่ นานัก
เต็น เป่ าว์ยลั ตะรี อฺเล ปรัภ กิรปา ซันตฺ ซังการ ||๔||๑||๓๑||
ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แม เปเคโอ รี อูจา โม่ฮนั ซัภ เต อูจา || อาน นา ซัมซัร โกอู ลาแก ดูด รเฮ่ ฮัม มูจา ||๑|| รเฮา || บโฮ่ เบอันตฺ อัต
บัดโด ก้าห์โร ท่าห์ นฮี อักหู่จา || โตลฺ นา ตุลีแอ โมลฺ นา มุลีแอ กัต ปาอีแอ มัน รู จา ||๑|| โคจฺย อซังคา อเน็ก
ตะปันทา เบ็น คุร นฮี ปฮูจา || กโฮ่ นานัก กิรปา กรี ธากุร เม็ล ซาถู่ รัส ปู่ นํจา ||๒||๑||๓๒||
เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || แม บโฮ่ เบ็ถ เปเคโอ ดูยา น่าฮี รี โกอู || คันดฺ ดีป ซัภ ปี่ ตัร รเวอา ปูร รเฮโอ ซัภ โลอู ||๑||
รเฮา || อะกัม อกัมมา กวัน แม่นหํ ์มา มัน ยีแว ซุน โซอู || จาร อาสรัม จาร บรันนา มุกตั เป๋ ย เซวโตอู ||๑|| คุร สบัด
ดริ รายอา ปะรัม ปัด ปายอา ดุตีอ์ เกย ซุค โฮอู || กโฮ่ นานัก เป๋ าว์ ซากัร ตเรอา ฮัร เน็ถ ปาอี แซ่ห์โยอู ||๒||๒||๓๓||
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ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอแก เร ฮัร เอแก ยาน || เอแก เร คุรมุข ยาน ||๑|| รเฮา || กาเฮ ประมัต ฮอ ตุม ประโมห์ นา ป่ าอี รเวอา เร รเวอา
สรับ ทาน ||๑|| เย็ว แบซันตัร กาซทฺ มะฉาร เบ็น ซันยัม นฮี การัจ ซาร || เบ็น คุร นา ปาแวโก ฮัร ญี โก ดุอาร || เม็ล
ซังคัต ตัจยฺ อภิมาน กโฮ่ นานัก ปาเอ แฮ ปะรัม นิถาน ||๒||๑||๓๔|| เดวกันถ่ารี ๕ || ยานี นา ยาอี ตา กี กาต ||๑|| รเฮา
|| แก้ห์ เปคาโร ฮอ กัร จตุราอี บิสมัน บิสเม แก้ฮนั กะหาต ||๑|| กัณ กันถะรับ เซ็ถ อัร ซาเถ็ก || ซุรฺ นัร เดว บรัมห์
บรัมห์มาดิก || จตุร เบด อุจรัต เด็น ราต || อะกัม อะกัม ธากุร อาก้าถ || กุน เบอันตฺ เบอันตฺ ปั๋ น นานัก แก้ฮนั นา
ยาอี ปแร ปราต ||๒||๒||๓๕|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || ติอ๋าเอ กาเอ กัรแนฮาร || ป๋ อ น่าฮี ซุค แซ่ ฮจั ยฺ อนันดา อเน็ก
โอ้ฮี เร เอก สะมาร ||๑|| รเฮา || สพัล มูรัต คุร เมแร มาแท || ยัต กัต เปโค ตัต ตัต ซาแท || จรัน กมัล เมเร ปราน
อถารฺ ||๑|| ซัมรัท อท่าห์ บัดดา ปรัภ เมรา || กัท กัท อันตัร ซาฮิบ เนรา || ตากี สรัน อาซัร ปรัภ นานัก ยา กา อันตฺ
นา ปาราวาร ||๒||๓||๓๖|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ || อุลที เร มัน อุลที เร || ซากัต เซ็ว กัร อุลที เร || จู่แธ กี เร จู่ธ ปรี ต
ฉุทกี เร มัน ฉุทกี เร ซากัต ซังค์ นา ฉุทกี เร ||๑|| รเฮา || เย็ว กายัร ปั๋ ร มันดัร ราเคโอ โย แปแซ กาลูคี เร || ดูโร่ ห์ ฮี
เต ปาก เกยโอ แฮ ยิส คุร เม็ล ฉุทกี ตริ กทุ ี เร ||๑|| มาโก ดาน กริ ปาล กริ ปา เน็ถ เมรา มุค ซากัต ซังค์ นา ยุทซี เร ||
ยัน นานัก ดาส ดาส โก กรี แอห์ เมรา มูนดฺ ซ่าถ ปะกา เหธ รุ ลซี เร ||๒||๔||๓๗||
ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ซัภ เด็น เก ซัมรัท ปันทฺ บิธเล ฮอ บัล บัล เยา || กาวัน ป่ าวัน ซันตัน โตแร จรัน อุวา แก เปา ||๑|| รเฮา || ยาซัน
บาซัน แซ่ฮจั ยฺ เกลฺ กรุ ณา แม เอก อนันตฺ อนูแป เธา ||๑|| เร็ ถ เซ็ถ เน็ถ กัร ตัล ญักยีวนั สรับ นาท อเนแก เนา ||
ดัยอา เมยอา กิรปา นานัก โก ซุน ซุน ยัส ยีเวา ||๒||๑||๓๘||๖||๔๔||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๙ || แญห์ มัน แนก นา กะเฮโอ กแร || ซี ค ซิคาย รเฮโอ
อัปนี ซี ดุระมัต เต นา ทะแร ||๑|| รเฮา || มัด มายอา เก เป่ ยโอ บาวโร ฮัร ยัส แน่ห์ อุจแร || กัร ปั รปั นจฺ ยกัต โก
แด้ห์แก อัปโน อุดรั ปะแร ||๑|| สุ อาน ปูช เย็ว โฮย นา ซู่โถ่ กะเฮโอ นา กาน ตะแร || กโฮ่ นานัก ปั จยฺ ราม นาม
เน็ต ยา เต กาจยฺ สะแร ||๒||๑|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๙ || ซัภ กิช ยีวตั โก บิวฮาร || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันถัป อัร พุน
กแร่ ห์ กี นารฺ ||๑|| รเฮา || ตัน เต ปราน โหต ยับ นิอาเร เทรัต เปรต ปุการ || อ้าถ กะรี โกอู แน่ห์ ราแค กัร๋ เต เดต
นิการ ||๑|| มริ ก ตริ สนา เย็ว ญัก รัจนา แญห์ เดโคห์ ริ แด บิจาร || กโฮ่ นานัก ปั จยฺ ราม นาม เน็ต ยา เต โหต อุถาร
||๒||๒|| เดวกันถ่ารี แม่ห์ลา ๙ || ยกัต แม จู่ธี เดคี ปรี ต || อัปเน ฮี ซุค เซ็ว ซัภ ลาเก เกอา ดารา เกอา มีต ||๑|| รเฮา ||
เมโร เมโร ซัภแภ แก้ฮตั แฮ เห็ต เซ็ว บาเถ่โอ จีต || อันตฺ กาล ซังกี แน่ห์ โกอู เอ้ห์ อะจรัจยฺ แฮ รี ต ||๑|| มัน มูรัค
อัจยฺฮู แน่ห์ ซัมฉัต ซิกข์ แด ห่าเรโอ นีต || นานัก ป่ อยัล ปารฺ ปแร โย กาแว ปรัภ เก กีต ||๒||๓||๖||๓๘||๔๗||

เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
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ราก บิหากรา จอปะเด แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ||
ดูตนั ซังกรี อา || โป่ ยอังกัน บัสรี อา || อเน็ก อุปะรี อา ||๑|| ตอ แม ฮัร ฮัร กรี อา || ตอ ซุค แซ่ห์ยรี อา ||๑|| รเฮา ||
มิทนั โม่ห์รีอา || อัน โก เมรี อา || เว็จ กู่มนั กิรีอา ||๒|| สกัล บัทรี อา || บิรัค เอ็ก ตรี อา || บโฮ่ บันแถ่ห์ ปะรี อา ||๓||
เท็ร ซ่าถ สัพรี อา || แยห์ กีรตัน ฮรี อา || นานัก ซัรนรี อา ||๔||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๙ || ฮัร กี กัต แน่ห์ โกอู ยาแน || โยกี ยตี ตะปี ปั จ ห่าเร อัร
บโฮ่ โลก เซอาเน ||๑|| รเฮา || ชิน แม่ห์ เรา รังกฺ โก กัรรี อ์ เรา รังกฺ กัร ดาเร || รี เต ปะเร ปะเร ซัคนาแว แญห์ ตาโก
บิวฮาเร ||๑|| อัปนี มายอา อาป ปซารี อาแปห์ เดคัณฮารา || นานา รู ป ตะเร บโฮ่ รังกี ซัภ เต รแฮ่ นิอารา ||๒||
อะกนัต อปารฺ อลัค นิรันยัน เย่ห์ ซัภ ญัก ปั รหม่ายโอ || สกัล ปะรัม ตัจยฺ นานัก ปราณี จรัน ต้าเฮ จิต ลายโอ
||๓||๑||๒||
ราก บิหากรา ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ เมรี ยินดฺ รีเอ คุรมุข นาม อโมเล ราม || ฮัร รัส บีถ่า ฮัร มัน เปอารา มัน ฮัร รัส นาม จะโก่เล
ราม ||
คุรมัต มัน แธห์ราอีแอ เมรี ยินดฺ รีเอ อนัต นา กาฮู โดเล ราม || มัน จินเดอะรา พัล ปายอา ฮัร ปรัภ คุณ นานัก บาณี
โบเล ราม ||๑|| คุรมัต มัน อัมฤต วุธรา เมรี ยินดฺ รีเอ มุค อัมฤต แบณ อลาเอ ราม || อัมฤต บาณี ปะกัต ยนา กี เมรี
ยินดฺ รีเอ มัน สุ ณีแอ ฮัร เล็ว ลาเอ ราม || จิรี วิชุนนา ฮัร ปรัภ ปายอา กัล มิเลอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ราม || ยัน นานัก มัน
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อนัดฺ เป่ ยอา แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ อันฮัต สบัด วยาเอ ราม ||๒|| ซะคี สเฮลี เมรี อา เมรี ยินดฺ รีเอ โกอี ฮัร ปรัภ อาณ มิลาแว
ราม || ฮอ มัน เดโว เต็ส อาปณา เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร ปรัภ กี ฮัร กะทา สุ ณาแว ราม || คุรมุข สดา อราถ ฮัร เมรี
ยินดฺ รีเอ มัน จินเดอะรา พัล ปาแว ราม || นานัก ปั จยฺ ฮัร ซัรณากตี เมรี ยินดฺ รีเอ วัดป่ ากี นาม ติอ่าแว ราม ||๓|| กัร
กิรปา ปรัภ อาย เม็ล เมรี ยินดฺ รีเอ คุรมัต นาม ปั รกาเซ ราม || ฮอ ฮัร บาจฉฺ อุดีณีอา เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ว ยัล เบ็น กมัล
อุดาเซ ราม || คุร ปูแร เมลายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร สะยัณ ฮัร ปรัภ ปาเซ ราม || ตัน๋ ตัน๋ คุรู ฮัร ดะเซอา เมรี ยินดฺ รีเอ
ยัน นานัก นาม บิกาเซ ราม ||๔||๑|| ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๔ || อัมฤต ฮัร ฮัร นาม แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ อัมฤต คุรมัต
ปาเอ ราม || ห่อแม มายอา บิค แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร อัมฤต บิค แล่ห์ ยาเอ ราม || มัน สุ กา ฮเรอา โฮยอา เมรี ยินดฺ รีเอ
ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ ราม || ฮัร ปาก วัดเด เล็ค ปายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ยัน นานัก นาม สมาเอ ราม ||๑|| ฮัร เซตี มัน
เบเถ่อา เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ว บาลัก ลัก ดุตถฺ คีเร ราม || ฮัร เบ็น ซานํตฺ นา ปาอีแอ เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ว จาตริ ก ยัล เบ็น เทเร
ราม || สัตคุร ซัรณี ยาย ปอ เมรี ยินดฺ รีเอ คุณ ดะเซ ฮัร ปรัภ เกเร ราม || ยัน นานัก ฮัร เมลายอา เมรี ยินดฺ รีเอ กัร๋ วาเย
สบัด กะเณเร ราม ||๒|| มันมุค ห่อแม วิชุเร เมรี ยินดฺ รีเอ บิค บาเถ่ ห่อแม ยาเล ราม || เย็ว ปั งคี กะโปต อาป
บะหน่ายอา เมรี ยินดฺ รีเอ เต็ว มันมุค ซัภ วัส กาเล ราม || โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เมรี ยินดฺ รีเอ เซ มันมุค มูร
เบตาเล ราม ||
ยัน ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ ซัรณากตี เมรี ยินดฺ รีเอ คุร นานัก ฮัร รัควาเล ราม ||๓|| ฮัร ยัน ฮัร เล็ว อุบเร เมรี ยินดฺ รีเอ ตุ๋ร
ปาก วัดเด ฮัร ปายอา ราม || ฮัร ฮัร นาม โปต แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ คุร เควัท สบัด ตรายอา ราม || ฮัร ฮัร ปุรัค ดัยอาล แฮ
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เมรี ยินดฺ รีเอ คุร สัตคุร มีธ ลกายอา ราม || กัร กิรปา ซุณ เบนตี ฮัร ฮัร ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา ราม ||๔||๒||
บิหากรา แม่ห์ลา ๔ || ญัก สุ กริ ต กีรัต นาม แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร กีรัต ฮัร มัน ต่าเร ราม || ฮัร ฮัร นาม ปวิต แฮ เมรี
ยินดฺ รีเอ ยัป ฮัร ฮัร นาม อุถ่าเร ราม || ซัภ เก็ลวิค ปาป ดุค กะเทอา เมรี ยินดฺ รีเอ มัล คุรมุข นาม อุตาเร ราม || วัด
ปุนนี ฮัร ติอ๋ายอา ยัน นานัก ฮัม มูรัค มุกตั ถฺ นิสตาเร ราม ||๑|| โย ฮัร นาม ติอ๋ายเด เมรี ยินดฺ รีเอ ตินา ปั นเจ วัสกัต
อาเอ ราม || อันตัร เนาว์ เน็ถ นาม แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ คุร สัตคุร อลัค ลคาเอ ราม || คุร อาซา มันซา ปูรีอา เมรี ยินดฺ รีเอ
ฮัร มิเลอา ปุค ซัภ ยาเอ ราม || ตุ๋ร มัสตัก ฮัร ปรัภ ลิเคอา เมรี ยินดฺ รีเอ ยัน นานัก ฮัร คุณ กาเอ ราม ||๒|| ฮัม ปาปี
บัลวันจีอา เมรี ยินดฺ รีเอ ปัรดะโรฮี ธัก มายอา ราม || วัดป่ ากี คุร ปายอา เมรี ยินดฺ รีเอ คุร ปูแร กัต เม็ต ปายอา ราม ||
คุร อัมฤต ฮัร มุค โจยอา เมรี ยินดฺ รีเอ เพ็ร มัรดา บฮุร ยีวายอา ราม || ยัน นานัก สัตคุร โย มิเล เมรี ยินดฺ รีเอ เต็น เก
ซัภ ดุค กวายอา ราม ||๓|| อัต อุตมั ฮัร นาม แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ต ยเปแอ ปาป กวาเต ราม || ปะติต ปวิตตรึ คุร ฮัร
กีเอ เมรี ยินดฺ รีเอ จะโฮ่ กุนดี จะโฮ่ ยุก ยาเต ราม || ห่อแม แมลฺ ซัภ อุตรี เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร อัมฤต ฮัร ซัร นาเต ราม ||
อัปราถี่ ปาปี อุถเร เมรี ยินดฺ รีเอ ยัน นานัก คิน ฮัร ราเต ราม ||๔||๓|| บิหากรา แม่ห์ลา ๔ || ฮอ บัลฮารี เต็นห์ โก เมรี
ยินดฺ รีเอ ยินห์ ฮัร ฮัร นาม อถ่าโร ราม || คุร สัตคุร นาม ดริ รายอา เมรี ยินดฺ รีเอ บิค ป่ อยัล ตารัณฮาโร ราม || ยิน เอ็ก
มัน ฮัร ติอ๋ายอา เมรี ยินดฺ รีเอ เต็น ซันตฺ ยนา แยกาโร ราม ||
นานัก ฮัร ยัป ซุค ปายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ซัภ ดูค นิวารัณฮาโร ราม ||๑|| ซา รัสนา ตัน๋ ตัน๋ แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ คุณ กาแว
ฮัร ปรัภ เกเร ราม || เซ ซัรวัน ปะเล โซ่ภะนีก แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร กีรตัน สุ แณห์ ฮัร เตเร ราม || โซ ศีสฺ ปะลา
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ปวิตตรึ ปาวัน แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ โย ยาย ลแก คุร แปเร ราม || คุร วิโทห์ นานัก วาเรอา เมรี ยินดฺ รีเอ เย็น ฮัร ฮัร นาม
จิเตเร ราม ||๒|| เต เนตรึ ปะเล ปัรวาณ แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ โย ซาถู่ สัตคุร เดแคห์ ราม || เต หัสตฺ ปุนีต ปวิตตรึ แฮ
เมรี ยินดฺ รีเอ โย ฮัร ยัส ฮัร ฮัร เลแค่ห์ ราม || เต็ส ยัน เก ปั ก เน็ต ปูยแี อห์ เมรี ยินดฺ รีเอ โย มารัก ตะรัม จะเลแซห์
ราม || นานัก เต็น วิโทห์ วาเรอา เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร ซุณ ฮัร นาม มเนแซ่ห์ ราม ||๓|| ตะรัต ปาตาล อากาซ แฮ เมรี
ยินดฺ รีเอ ซัภ ฮัร ฮัร นาม ติอ่าแว ราม || ปอณ ปาณี แบซันตฺ โร เมรี ยินดฺ รีเอ เน็ต ฮัร ฮัร ฮัร ยัส กาแว ราม || วัณ ตริ ณ
ซัภ อาการฺ แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ มุค ฮัร ฮัร นาม ติอ่าแว ราม || นานัก เต ฮัร ดัร แปห์นายอา เมรี ยินดฺ รีเอ โย คุรมุข
ปะกัต มัน ลาแว ราม ||๔||๔|| บิหากรา แม่ห์ลา ๔ || ยิน ฮัร ฮัร นาม นา เจเตโอ เมรี ยินดฺ รีเอ เต มันมุค มูร อิอาเณ
ราม || โย โม่ห์ มายอา จิต ลายเด เมรี ยินดฺ รีเอ เซ อันตฺ เกย ปั ชตาเณ ราม || ฮัร ดัรก้าห์ โด่อี นา แล่ฮนั ห์ เมรี
ยินดฺ รีเอ โย มันมุค ปาป ลุผา่ เณ ราม || ยัน นานัก คุร เม็ล อุบเร เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร ยัป ฮัร นาม สมาเณ ราม ||๑|| ซัภ
ยาย มิโลห์ สัตคุรู โก เมรี ยินดฺ รีเอ โย ฮัร ฮัร นาม ดริ ราแว ราม || ฮัร ยัปเดอา คิน เด๋ ล นา กีใย เมรี ยินดฺ รีเอ มัต เก
ยาแป ซ่าห์ อาแว เก นา อาแว ราม || ซา เวลา โซ มูรัต ซา กะรี โซ โม่ฮตั สพัล แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ต ฮัร เมรา จิต
อาแว ราม || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ยัมกังกัร เนร นา อาแว ราม ||๒|| ฮัร เวแค สุ แณ เน็ต ซัภ กิช
เมรี ยินดฺ รีเอ โซ ดะแร เย็น ปาป กัมเต ราม || ยิส อันตัร ฮิรดา ซุถ แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ เต็น ยัน ซัภ ดัร ซุท กะเต ราม ||
ฮัร นิรภอ นาม ปะตีเยอา เมรี ยินดฺ รีเอ ซัภ จักคฺ มารัน ดุสทฺ กุปะเต ราม ||
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คุร ปูรา นานัก เซเวอา เมรี ยินดฺ รีเอ เย็น แปรี อาณ ซัภ กะเต ราม ||๓|| โซ แอซา ฮัร เน็ต เซวีแอ เมรี ยินดฺ รีเอ โย
ซัภ ดู ซาฮิบ วัดดา ราม || ยินีห์ เอ็ก มัน เอ็ก อราเถ่อา เมรี ยินดฺ รีเอ ตินา น่าฮี กิแซ ดี กิช จัดดา ราม || คุร เซเวแอ ฮัร
แม่ฮลั ปายอา เมรี ยินดฺ รีเอ จักคฺ มารัน ซัภ นินดัก กัน่ ดา ราม || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ตุ๋ร มัสตัก ฮัร
เล็ค ฉะดา ราม ||๔||๕|| บิหากรา แม่ห์ลา ๔ || ซัภ ญีอ์ เตเร ตูนํ วัรตะดา เมเร ฮัร ปรัภ ตูนํ ยาแณห์ โย ยีเอ กมาอีแอ
ราม || ฮัร อันตัร บ้าฮัร นาล แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ ซัภ เวแค มัน มุกราอีแอ ราม || มันมุคา โน ฮัร ดูรฺ แฮ เมรี ยินดฺ รีเอ ซัภ
บิรที ก๋ าล กวาอีแอ ราม || ยัน นานัก คุรมุข ติอ๋ายอา เมรี ยินดฺ รีเอ ฮัร ฮายัร นัดรี อาอีเเอ ราม ||๑|| เซ ปะกัต เซ เซวัก
เมรี ยินดฺ รีเอ โย ปรัภ เมเร มัน ป่ าเณ ราม || เซ ฮัร ดัรก้าห์ แปนายอา เมรี ยินดฺ รีเอ แอ้ห์เน็ส สาจ สมาเณ ราม || เต็น
แก ซังค์ มัล อุตแร เมรี ยินดฺ รีเอ รังค์ ราเต นะดัร นีซาเณ ราม || นานัก กี ปรัภ เบนตี เมรี ยินดฺ รีเอ เม็ล ซาถู่ ซังค์
อะข่าเณ ราม ||๒|| เฮ รัสนา ยัป โคบินโด เมรี ยินดฺ รีเอ ยัป ฮัร ฮัร ตริ สนา ยาเอ ราม || ยิส ดัยอา กเร เมรา ปารบรัมห์
เมรี ยินดฺ รีเอ เต็ส มัน นาม วซาเอ ราม || ยิส เป่ เท ปูรา สัตคุรู เมรี ยินดฺ รีเอ โซ ฮัร ตัน๋ เน็ถ ปาเอ ราม || วัดป่ ากี
ซังคัต มิแล เมรี ยินดฺ รีเอ นานัก ฮัร คุณ กาเอ ราม ||๓|| ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา เมรี ยินดฺ รีเอ ปารบรัมห์ ปรัภ ดาตา
ราม || ตากา อันตฺ นา ปาอีแอ เมรี ยินดฺ รีเอ ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ราม || สรับ ยีอา ปรัตปาลดา เมรี ยินดฺ รีเอ เย็ว บาลัก
เป็ ต มาตา ราม || แซ่ฮสั เซอาณัป แน่ห์ มิแล เมรี ยินดฺ รีเอ ยัน นานัก คุรมุข ยาตา ราม ||๔||๖|| ฉะกา ๑ ||
บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร กา เอก อจัมโภ เดเคอา เมเร ลาล ญีโอ โย กเร โซ ตะรัม นิอาเอ ราม || ฮัร รังค์ อคารา ปายโอน เมเร ลาล ญีโอ
อาวัณ ยาณ สบาเอ ราม ||
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อาวัณ ตา ยาณา ติแนห์ กีอา เย็น เมดัน ศิรยีอา || อิกนา เมล สัตคุร แม่ฮลั บุลาเอ เอ็ก ปะรัม ปู่ เล พิรเดอา || อันตฺ
เตรา ตูนแํ ฮ ยาแณห์ ตูนํ ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาเอ || สัจ กะแฮ นานัก สุ โณห์ ซันโตห์ ฮัร วัรแต ตะรัม นิอาเอ ||๑||
อาโว่ห์ มิโลห์ สเฮรี โฮ เมเร ลาล ญีโอ ฮัร ฮัร นาม อราเถ่ ราม || กัร เซโว่ห์ ปูรา สัตคุรู เมเร ลาล ญีโอ ยัม กา
มารัก ซาเถ่ ราม || มารัก บิครา ซ่าถ คุรมุข ฮัร ดัรก้าห์ โซ่ ภา ปาอีแอ || ยิน โก บิถ่าแต ตุโรห์ ลิเคอา ตินาห์ แรณ
เด็น เล็ว ลาอีแอ || ห่อแม มัมตา โม่ห์ ฉุทา ยา ซังค์ มิเลอา ซาเถ่ || ยัน กะแฮ นานัก มุกตั โฮอา ฮัร ฮัร นาม อราเถ่
||๒|| กัร โยเรโฮ ซันตฺ อิกะตรึ โฮย เมเร ลาล ญีโอ อบินาซี ปุรัค ปูเย่ฮา ราม || บโฮ่ เบ็ถ ปูญา โคยีอา เมเร ลาล ญีโอ
เอ้ห์ มัน ตัน ซัภ อัรเปฮา ราม || มัน ตัน ตัน๋ ซัภ ประภู เกรา เกอา โก ปูญ จราเวย์ || ยิส โฮย กริ ปาล ดัยอาล สุ อามี
โซ ปรัภ อังกฺ สมาเวย์ || ปาก มัสตัก โฮย ยิส แก เต็ส คุร นาล สเน่ฮา || ยัน กะแฮ นานัก เม็ล ซ่าถซังคัต ฮัร ฮัร นาม
ปูเย่ฮา ||๓|| แด้ห์ ดิส โคยัต ฮัม พิเร เมเร ลาล ญีโอ ฮัร ปายอะรา กัร๋ อาเอ ราม || ฮัร มันดัร ฮัร ญีโอ ซาเยอา เมเร
ลาล ญีโอ ฮัร เต็ส แม่ห์ รเฮอา สมาเอ ราม || ซัรเบ สมาณา อาป สุ อามี คุรมุข ปั รกัท โฮยอา || มิเทอา อเถ่รา ดูค
นาธา อเม็ว ฮัร รัส โจยอา || ยะฮา เดคา ตะฮ่า สุ อามี ปารบรัมห์ ซัภ ธาเอ || ยัน กะแฮ นานัก สัตคุร มิลายอา ฮัร
ปายอะรา กัร๋ อาเอ ||๔||๑|| ราก บิหากรา แม่ห์ลา ๕ || อัต ปรี ตมั มัน โม่ห์นา กัท โซ่ห์นา ปราน อถ่ารา ราม ||
ซุนดัร โซ่ภา ลาล โคปาล ดัยอาล กี อปัร อปารา ราม || โคปาล ดัยอาล โคบินดฺ ลาลัน มิโลห์ กันตฺ นิมาณี อา || แนน
ตัรซัน ดะรัส ปัรซัน แน่ห์ นีด แรณ วิฮาณี อา || กิอาน อันยัน นาม บินยัน เป๋ ย สกัล ซี การา || นานัก ปั ยอัมแป
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ซันตฺ ยําแป เมล กันตฺ ฮมารา ||๑|| ลาค อุล่าห์เน โม่ห์ ฮัร ยับ ลัก แน่ห์ มิแล ราม || มิลนั โก กะโร อุปาว กิช ฮมารา
แน่ห์ จัลแล ราม || จัล จิต เบ็ต อเน็ต ปริ แอ เบ็น กวัน บิถี่ นา ตี่ยแี อ ||
คาน ปาน ซีการ บิรเท ฮัร กันตฺ เบ็น เก็ว ยียแี อ || อาซา เปอาซี แรน ดินีอรั แร่ ห์ นา สะกีแอ เอ็ก ติแล || นานัก
ปัยอัมแป ซันตฺ ดาซี ตอ ประสาด เมรา เป็ ร มิแล ||๒|| เซจยฺ เอก ปเร็ ว ซังค์ ดะรัส นา ปาอีแอ ราม || เอากัน โม่ห์
อเนก กัต แม่ฮลั บุลาอีแอ ราม || นิรกุน นิมาณี อนาท บินแว มิโลห์ ปรัภ กิรปา นิเถ่ || ปะหรํา ปี ต โคอีแอ แซ่ฮจั ยฺ
โซอีแอ ปรัภ ปะลัก เปคัต เนาว์ นิเถ่ || กแร่ ห์ ลาล อาแว แม่ฮลั ปาแว เม็ล ซังค์ มังคัล กาอีแอ || นานัก ปัยอัมแป
ซันตฺ ซัรณี โม่ห์ ดะรัส ดิคาอีแอ ||๓|| ซันตัน แก ปั รสาด ฮัร ฮัร ปายอา ราม || อิช ปุนนี มัน ซานํตฺ ตะปั ต บุฉ่ายอา
ราม || สัพลา โซ ดินสั แรเณ สุ ห่าวี อนัด มังคัล รัส กะนา || ปรักเท กุปาล โคบินดฺ ลาลัน กวัน รัสนา คุณ ปะนา ||
ปะหรํา โลภ โม่ห์ บิการ ทาเก เม็ล ซะคี มังคัล กายอา || นานัก ปั ยอัมแป ซันตฺ ยําแป เย็น ฮัร ฮัร ซันโญก มิลายอา
||๔||๒|| บิหากรา แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา คุร ปารบรัมห์ ปูเร อันเด็น นาม วคาณา ราม || อัมฤต บาณี อุจรา ฮัร ยัส
มิธธา ลาแก เตรา ป่ าณา ราม || กัร ดัยอา เมยอา โคปาล โคบินดฺ โกย น่าฮี ตุจฉฺ บินา || ซัมรัท อะกัท อปารฺ ปูรัน
ญีโอ ตัน ตัน๋ ตุมห์ มนา || มูรัค มุกตั ถฺ อนาท จันจัล บัลฮีน นีจ อะยาณา || บินวันตฺ นานัก สรัณ เตรี รัค เล่โฮ อาวัณ
ยาณา ||๑|| ซ่าแถ่ห์ ซัรณี ปาอีแอ ฮัร ญีโอ คุณ กาแว่ห์ ฮัร นีตา ราม || ตู๋ร ปักตัน กี มัน ตัน ลโก ฮัร ญีโอ ซัภ ปะติต
ปุนีตา ราม || ปะติตา ปุนีตา โฮเอ เต็นห์ ซังค์ ยินห์ บิถ่าตา ปายอา || นาม ราเต ญีอ์ ดาเต เน็ต เด้ห์ จะแรห์ สวายอา ||
เร็ ถ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ ฮัร ยัป ยินี อาตัม ยีตา || บินวันตฺ นานัก วัดปาก ปาอีแอห์ ซ่าถ ซายัน มีตา ||๒|| ยินี สัจ
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วณันเยอา ฮัร ญีโอ เซ ปูเร ซาฮา ราม || บฮุต คยานา เต็น แป้ ห์ ฮัร ญีโอ ฮัร กีรตัน ล่าฮา ราม || กาม กโรถ นา โลภ
เบอาแป โย ยัน ปรัภ เซ็ว ราเตอา || เอก ยาแน่ห์ เอก มาแน่ห์ ราม แก รังค์ มาเตอา || ลัก ซันตฺ จัรณี ปเร ซัรณี มัน
ตินา โอม่าฮา || บินวันตฺ นานัก ยิน นาม ปัลแล เซอี สัจเจ ซาฮา ||๓|| นานัก โซอี ซิ มรี แอ ฮัร ญีโอ ยา กี กัล ต่ารี ราม
||
คุรมุข มโน่ห์ นา วีสแร ฮัร ญีโอ กัรตา ปุรัค มุรารี ราม || ดูค โรค นา ป๋ อ เบอาแป ยินีห์ ฮัร ฮัร ติอ๋ายอา || ซันตฺ
ประสาด ตเร เป่ าว์ยลั ปูรัน ลิเคอา ปายอา || วยี วถ่าอี มัน ซานํตฺ อาอี มิเลอา ปุรัค อปารี || บินวันตฺ นานัก ซิ มมัร
ฮัร ฮัร อิช ปุนนี ฮมารี ||๔||๓||
บิหากรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒
เอก โองการ สัต นาม คุร ประสาด ||
วัตถฺ ซุค แรนรี เอ ปริ แอ เปรม ลกา || กัท ดุค นีดฺรีเอ ปัรโซ สดา ปะกา || ปัก ตู๋ร บานํโช สดา ยาโจ นาม รัส
แบรากนี || ปริ แอ รังค์ ราตี แซ่ฮจั ยฺ มาตี มฮ่า ดุระมัต เตอากนี || แก้ห์ ปุยา ลีนีห์ เปรม ปี่ นี มิลนั ปรี ตมั สัจ มกา ||
บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา รโฮ่ จัรแณห์ ซังค์ ลกา ||๑|| เมรี ซะคี สเฮลรี โฮ ปรัภ แก จรัณ ลแกห์ || มัน ปริ แอ เปรม
กะหน่า ฮัร กี ปะกัต มังแกห์ || ฮัร ปะกัต ปาอีแอ ปรัภ ติอ๋าอีแอ ยาย มิลีแอ ฮัร ยนา || มาน โม่ห์ บิการ ตะยีแอ อรัป
ตัน ตัน๋ เอ้ห์ มนา || บัด ปุรัค ปูรัน คุณ ซัมปูรัน ปะหรํา ปี ต ฮัร ฮัร เม็ล ปะแกห์ || บินวันตฺ นานัก ซุณ มันตรึ
ซะคีเอ ฮัร นาม เน็ต เน็ต เน็ต ยแปห์ ||๒|| ฮัร นารฺ สุ หากเณ ซัภ รังค์ มาเณ || รานํดฺ นา แบใซ ปรัภ ปุรัค จิราเณ ||
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แน่ห์ ดูค ปาแว ปรัภ ติอ่าแว ตัน๋ เต บัดป่ ากีอา || ซุค แซ่ ฮจั ยฺ โซแว่ห์ เก็ลบิค โคแวห์ นาม รัส รังค์ ยากีอา || เม็ล
เปรม แร่ ห์ณา ฮัร นาม แก้ห์ณา ปริ แอ บจัน มีเธ ป่ าเณ || บินวันตฺ นานัก มัน อิช ปาอี ฮัร มิเล ปุรัค จิราเณ ||๓|| เต็ต
กแร่ ห์ โซเฮลฺ เร โกด อนันดา || มัน ตัน เราว์ รเฮอา ปรัภ ปั รมานันดา || ฮัร กันตฺ อนันตฺ ดัยอาล ศิรีถรั โคบินดฺ
ปะติต อุถ่ารฺ โณ || ปรัภ กริ ปา ต่ารี ฮัร มุรารี แป๋ ซิ่นถฺ ซากัร ตารฺ โณ || โย สรัณ อาแว เต็ส กันธฺ ลาแว เอ้ห์ บิรัด
สุ อามี ซันดา || บินวันตฺ นานัก ฮัร กันตฺ มิเลอา สดา เกลฺ กรันดา ||๔||๑||๔|| บิหากรา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร จรัณ สะโรวัร
แต้ห์ กแร่ ห์ นิวาส มนา ||
กัร มยัน ฮัร สะเร ซัภ เก็ลบิค นาซ มนา || กัร สดา มยัน โคบินดฺ สะยัน ดุค อันเถ่รา นาเซ || ยนัม มรัณ นา โฮย
เต็ส โก กัทแท ยัม เก พาเซ || เม็ล ซ่าถซังเค นาม รังเก ตะฮ่า ปูรัน อาโซ || บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา ฮัร จรัณ กมัล
นิวาโซ ||๑|| แต้ห์ อนัด บิโนด สดา อันฮัด จุ่ณกาโร ราม || เม็ล กาแว่ห์ ซันตฺ ยนา ปรัภ กา แยกาโร ราม || เม็ล ซันตฺ
กาแว่ห์ คซัม ป่ าแว่ห์ ฮัร เปรม รัส รังค์ ปิ่ นนีอา || ฮัร ลาภ ปายอา อาป มิทายอา มิเล จิรี วิชุนเนอา || แก้ห์ ปุยา ลีเน
ดัยอา กีเนห์ ปรัภ เอก อะกัม อปาโร || บินวันตฺ นานัก สดา นิรมัล สัจ สบัด รุ ณ จุ่ณกาโร ||๒|| ซุณ วัดป่ ากีอา ฮัร
อัมฤต บาณี ราม || ยิน โก กะรัม ลิคี เต็ส ริ แด สมาณี ราม || อกัท กะห่าณี ตินี ยาณี ยิส อาป ปรัภ กิรปา กเร || อมัร
ทีอา เพ็ร นา มูอา กัล กะเลซา ดุค ฮเร || ฮัร สรัณ ปาอี ตัจยฺ นา ยาอี ปรัภ ปรี ต มัน ตัน ป่ าณี || บินวันตฺ นานัก สดา
กาอีแอ ปวิตตรึ อัมฤต บาณี ||๓|| มัน ตัน กะลัต เป๋ ย กิช แก้ฮณั นา ยาอี ราม || ยิส เต อุปัจยฺรา เต็น ลีอา สมาอี ราม ||
เม็ล บรัมห์ โยตี โอต โปตี อุดกั อุดกั สมายอา || ยัล ทัล มฮีอลั เอก รเวอา แน่ห์ ดูยา ดริ สทายอา || บัณ ตริ ณ
573

ตริ ภวัณ ปูร ปูรัน กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || บินวันตฺ นานัก อาป ยาแณ เย็น เอ้ห์ บณัต บณาอี ||๔||๒||๕|| บิหากรา
แม่ห์ลา ๕ || โคยัต ซันตฺ พิแร่ ห์ ปรัภ ปราณ อถ่าเร ราม || ตาณ ตัน คีน เป่ ยอา เบ็น มิลตั เปอาเร ราม || ปรัภ มิโลห์
เปอาเร เมยอา ต่าเร กัร ดัยอา ลัร ลาย ลียแี อ || เด้ห์ นาม อัปนา ยัปโป สุ อามี ฮัร ดะรัส เปเค ยียแี อ || ซัมรัท ปูรัน
สดา เน่ห์จลั อูจ อะกัม อปาเร || บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา มิโลห์ ปราน เปอาเร ||๑|| ยัป ตัป บะรัต กีเน เปคัน โก
จัรณา ราม || ตะปั ต นา กะแตห์ บุแฉ่ เบ็น สุ อามี ซัรณา ราม || ปรัภ สรัณ เตรี กาท เบรี ซันซาร ซากัร ตารี แอ ||
อนาท นิรกุน กัช นา ยานา เมรา คุณ ออกัณ นา บีจารี แอ || ดีน ดัยอาล โคปาล ปรี ตมั ซัมรัท การัณ กัรณา || นานัก
จาตริ ก ฮัร บูนดฺ มาแก ยัป ยีวา ฮัร ฮัร จัรณา ||๒||
อเมอ์ สะโรวโร ปี โอ ฮัร ฮัร นามา ราม || ซันแตห์ ซังค์ มิแล ยัป ปูรัน กามา ราม || ซัภ กาม ปูรัน ดุค บิดีรัน ฮัร
นิมคั มโน่ห์ นา บีสแร || อานันดฺ อันเด็น สดา ซาจา สรับ คุณ ญักดีสแร || อะกณัต อูจ อปารฺ ธากุร อะกัม ยา โก
ต่ามา || บินวันตฺ นานัก เมรี อิช ปูรัน มิเล ศิรีรังค์ รามา ||๓|| กอี โกเท็ก ญัก พลา ซุณ กาวันฮาเร ราม || ฮัร ฮัร
นาม ยปัต กุล สักเล ตาเร ราม || ฮัร นาม ยปั ต โซฮันตฺ ปราณี ตา กี แม่ห์มา กิต กนา || ฮัร บิซรั น่าฮี ปราน เปอาเร
จิตวันตฺ ดัรซัน สัด มนา || ซัภ ดิวสั อาเอ แก้ห์ กันธฺ ลาเอ ปรัภ อูจ อะกัม อปาเร || บินวันตฺ นานัก สพัล ซัภ กิช ปรัภ
มิเล อัต เปอาเร ||๔||๓||๖|| บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ || อัน กาเอ ราตเรอา วาท โดเฮลี ราม || ปาป กมาวเดอา เตรา
โกย นา เบลี ราม || โกเอ นา เบลี โฮย เตรา สดา ปะโชตาวเฮ || กุน กุปาล นา ยแปห์ รัสนา เพ็ร กะโดห์ เซ เด้ห์
อาวเฮ || ตัรวัร วิชุนเน แน่ห์ ปาต ยุรเต ยัม มัก กอน อิเกลี || บินวันตฺ นานัก เบ็น นาม ฮัร เก สดา พิรัต โดเฮลี ||๑||
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ตูนํ วัลวันจฺ ลูก กแร่ ห์ ซัภ ยาแณ ยาณี ราม || เลคา ตะรัม เป่ ยอา เต็ล ปี เร ก่าณี ราม || กิรัต กมาเณ ดุค สะโฮ ปราณี
อเน็ก โยน ประมายอา || มฮ่า โม่ห์นี ซังค์ ราตา รตัน ยนัม กวายอา || อิกสั ฮัร เก นาม บาโฉ่ ห์ อาน กาจยฺ เซอาณี ||
บินวันตฺ นานัก เลค ลิเคอา ปะรัม โม่ห์ ลุผา่ ณี ||๒|| บีจ นา โกย กเร อกริ ตกัณ
๋ วิชุร ปั ยอา || อาเอ คเร กะเธ็น
ยัมกังกัร ปะกัร เลยอา || ปักเร จลายอา อัปณา กมายอา มฮ่า โม่ห์นี ราเตอา || กุน โควินดฺ คุรมุข นา ยัปเปอา ตะปัต
ถํ้า กัล ลาเตอา || กาม กโรถ อหังการ มูธา โคย กิอาน ปั ชตาเปอา || บินวันตฺ นานัก ซันโญก ปู่ ลา ฮัร ยาป รสัน นา
ยาเปอา ||๓|| ตุจฉฺ เบ็น โก น่าฮี ปรัภ ราคัณฮารา ราม || ปะติต อุถ่ารัณ ฮัร บิรัด ตุมารา ราม || ปะติต อุถ่ารัน สรัน
สุ อามี กริ ปา เน็ถ ดัยอาลา || อั้นถฺ กูป เต อุถรั กัรเต สกัล กัท ปรัตปาลา || สรัน เตรี กัท มฮ่า เบรี เอ็ก นาม เด้ห์
อถ่ารา ||
บินวันตฺ นานัก กัร เดย์ ราโค่ห์ โคบินดฺ ดีน ดัยอารา ||๔|| โซ เด็น สพัล กะเณอา ฮัร ประภู มิลายอา ราม || ซัภ ซุค
ปัรกะเทอา ดุค ดูรฺ ปรายอา ราม || ซุค แซ่ฮจั ยฺ อนัด บิโนด สัด ฮี กุน กุปาล เน็ต กาอีแอ || ปั จยฺ ซ่าถซังเค มิเล รังเก
บฮุร โยน นา ต่าอีแอ || แก้ห์ กันธฺ ลาเอ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ อาด อังกุร อายอา || บินวันตฺ นานัก อาป มิเลอา บฮุร กัตฮู
นา ยายอา ||๕||๔||๗|| บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ || สุ โนห์ เบนันตีอา สุ อามี เมเร ราม || โกท อัปราถ ปะเร ปี๋ เตเร
เจเร ราม || ดุค หะรัน กิรปา กะรัน โม่ฮนั กัล กะเลแซห์ ปั่ นยะนา || สรัน เตรี รัค เล่โฮ เมรี สรับ แม นิรันยฺนา ||
ซุนตฺ เปคัต ซังค์ ซัภ แก ปรัภ เนรฺ ฮู เต เนเร || อัรดาส นานัก ซุน สุ อามี รัค เล่โฮ กัร๋ เก เจเร ||๑|| ตู ซัมรัท สดา ฮัม
ดีน เปข่ารี ราม || มายอา โม่ห์ มกัน กั้ด เล่โฮ มุรารี ราม || โลภ โม่ห์ บิการ บาเถ่โอ อเน็ก โดค กมาวเน || อะลิปตฺ
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บันถัน่ แร่ ฮตั กัรตา กีอา อัปนา ปาวเน || กัร อนุกแร่ ห์ ปะติต ปาวัน บโฮ่ โยน ปะหรํ่าเต ห่ารี || บินวันตฺ นานัก ดาส
ฮัร กา ปรัภ ญีอ์ ปราน อถ่ารี ||๒|| ตู ซัมรัท วัดดา เมรี มัต โทรี ราม || ปาแล่ห์ อกิรัตกะนา ปูรัน ดริ สทฺ เตรี ราม ||
อก้าถฺ โบถฺ อปารฺ กัรเต โม่ห์ นีจ กะชู นา ยานา || รตัน เตอาก ซังกแร่ ฮนั กอดี ปะซู นีจ อิอานา || เตอาก จัลตี มฮ่า
จันจัล โดค กัร กัร โยรี || นานัก สรัน ซัมรัท สุ อามี แปจยฺ ราโค่ห์ โมรี ||๓|| ยา เต วีชุเรอา เต็น อาป มิลายอา ราม ||
ซาถู่ ซังกเม ฮัร คุณ กายอา ราม || คุณ กาย โควิด สดา นีเก กเลอาณ แม ปั รกัท เป๋ ย || เซยา สุ ห่าวี ซังค์ ปรัภ แก
อาปเณ ปรัภ กัร เลย || โฉด จินตฺ อะจินตฺ โฮเอ บฮุร ดูค นา ปายอา || นานัก ดัรซัน เปค ยีเว โควินดฺ คุณ เน็ถ
กายอา ||๔||๕||๘|| บิหากรา แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ || โบลฺ สุ ถรั ฺ มีเรอา โมน กัต ต่ารี ราม || ตู เนตรี เดค จเลอา มายอา
บิวฮารี ราม || ซังค์ เตแร กัช นา จาแล บินา โคบินดฺ นามา || เดส เวส สุ วรัน รู ปา สกัล อูเณ กามา || ปุตรึ กลัตรึ นา
ซังค์ โซ่ภา หัสตฺ โก๋ ร วิการี || บินวันตฺ นานัก เบ็น ซ่าถซังคัม ซัภ มิเทอา ซันซารี ||๑||
รายัน เก็ว โซยอา ตู นีด ปะเร ยากัต กัต น่าฮี ราม || มายอา จู่ธ รุ ดนั เกเต บิลลาฮี ราม || บิลลาเฮ เกเต มฮ่า โม่ฮนั
เบ็น นาม ฮัร เก ซุค นฮี || แซ่ฮสั เซอาณัป อุปาว ทาเก แยห์ ป่ าวัต แต้ห์ ยาฮี || อาด อันเต มัตถฺ ปูรัน ซัรบัตตรึ กัท
กัท อาฮี || บินวันตฺ นานัก ยิน ซ่าถซังคัม เซ ปั ต เซตี กัร๋ ยาฮี ||๒|| นัรปัต ยาณ กระเฮโอ เซวัก เซอาเณ ราม ||
ซัรปัร วีชุรณา โม่เฮ ปัชตาเณ ราม || ฮัรจันดอรี เดค ปู่ ลา กฮ่า อัสทิต ปาอีแอ || เบ็น นาม ฮัร เก อาน รัจนา แอ้ห์ลา
ยนัม กวาอีแอ || ฮอ ฮอ กะรัต นา ตริ สัน บูแฉ่ แน่ห์ กานํม ปูรัน กิอาเน || บินวันตฺ นานัก เบ็น นาม ฮัร เก เกเตอา
ปัชตาเน ||๓|| ต๋ าร อนุกแรโฮ อัปนา กัร ลีนา ราม || ปุยา แก้ห์ ก้าด ลีโอ ซาถู่ ซังค์ ดีนา ราม || ซ่าถซังคัม ฮัร
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อราเถ่ สกัล กัลมัล ดุค ยเล || มฮ่า ตะรัม สุ ดาน กิเรอา ซังค์ เตแร เซ จัลเล || รัสนา อราแถ่ เอก สุ อามี ฮัร นาม มัน
ตัน ปี่ นา || นานัก ยิส โน ฮัร 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 ป๋ าลฺ || คุร แก สบัด มัน เป่ ดีแอ สดา วัสแซ ฮัร นาล || นานัก
นาม ตินา โก มิแล ยิน ฮัร เวแค นะดัร นิฮาล ||๑|| ม: ๓ || ซิพตั คยานา บคัส แฮ ยิส บัคแซ โซ คัรแจ คาย || สัตคุร
เบ็น หัท นา อาวัย ซัภ ทักเก กะรัม กมาย || นานัก มันมุค ยกัต ตัน๋ ฮีณ แฮ อะแก ปุกคา เก คาย ||๒|| ปอรี || ซัภ เตรี
ตู ซะภัส ดา ซัภ ตุตถฺ อุปายอา || ซัภนา เว็จ ตู วัรตะดา ตู ซัภนี ติอ๋ายอา || เต็ส ดี ตู ปะกัต ทาย ปาเอ้ห์ โย ตุตถฺ มัน
ป่ ายอา || โย ฮัร ปรัภ ป่ าแว โซ ทีแอ ซัภ กะรัน เตรา กรายอา || สล่าเฮโอ ฮัร ซัภนา เต วัดดา โย ซันตฺ ยนานํ กี
แปจยฺ รัคดา อายอา ||๑|| ศโลก ม: ๓ || นานัก กิอานี ญัก ยีตา ญัก ยีตา ซัภ โกย || นาเม การัจ เซ็ถ แฮ แซ่ห์เย โฮย
โซ โฮย || คุรมัต มัต อจัล แฮ จลาย นา สะแก โกย || ปั กตา กา ฮัร อังกีการ กเร การัจ สุ ห่าวา โฮย ||
มันมุค มูโล่ห์ ปุหลายอัน เว็จ ลับ โลภ อหังการฺ || จักรา กัรเดอา อันเด็น กุดแร สบัด นา กแร วีจาร || ซุถ มัต
กัรแต *เฮ็ร ลอี โบลัน ซัภ วิการ || ดิแต กิแต นา ซันโตคีอนั อันตัร ตริ สนา บฮุต อเกอาน อันถารฺ || นานัก มันมุคา
นาโลห์ ตุทีอา ปะลี ยินา มายอา โม่ห์ เปอาร ||๑|| ม: ๓ || เต็นห์ ป๋ อ ซันซา เกอา กเร เย็น สัตคุร ศิร กัรตาร || ตุ๋ร เต็น
กี แปจยฺ รัคดา อาเป รคัณฮาร || เม็ล ปรี ตมั ซุค ปายอา สัจแจ สบัด วีจาร || นานัก ซุคดาตา เซเวอา อาเป
ปัรคัณฮารฺ ||๒|| ปอรี || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตเรอา ตู ซัภนา ราส || ยิส โน ตู เด้ห์ เต็ส ซัภ กิช มิแล โกอี โฮรฺ สะรี ก น่าฮี
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ตุตถฺ ปาส || ตู อิโก ดาตา ซะภัส ดา ฮัร แป้ ห์ อัรดาส || ยิส ดี ตุตถฺ ป่ าแว เต็ส ดี ตู มัน แล่ห์ โซ ยัน ซาบาส || ซัภ
เตรา โจจยฺ วัรตะดา ดุค ซุค ตุตถฺ ปาส ||๒|| ศโลก ม: ๓ || คุรมุข สัจแจ ป่ าวเด ดัร สัจแจ สเจอาร || ซายัน มัน
อานันดฺ แฮ คุร กา สบัด วีจาร || อันตัร สบัด วซายอา ดุค กะเทอา จานัณ กีอา กัรตาร || นานัก รคัณฮารา รัคซี
อาปณี กิรปา ต๋ าร ||๑|| ม: ๓ || คุร กี เซวา จากรี แป๋ รัจ การ กมาย || เย่ฮา เซแว เต้โฮ โฮแว เย จัลแล ติแซ รยาย ||
นานัก ซัภ กิช อาป แฮ อวัรฺ นา ดูยี ยาย ||๒|| ปอรี || เตรี วเดอาอี ตูแฮ ยาณดา ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา โกอี || ตุตถฺ เยวัด
โฮรฺ สะรี ก โฮแว ตา อาคีแอ ตุตถฺ เยวัด ตูแฮ โฮอี || เย็น ตู เซเวอา เต็น ซุค ปายอา โฮรฺ เต็ส ดี รี ส กเร เกอา โกอี || ตู
ปั่นนัณ กะรัณ ซัมรัท ดาตาร แฮ ตุตถฺ อะแก มังกัณ โน หัท โยร คลี ซัภ โฮอี || ตุตถฺ เยวัด ดาตาร แม โกอี นะดัร นา
อาวัย ตุตถฺ ซัภแซ โน ดาน ดิตา คันดี วัรปั่ นดี ปาตาลี ปุไร ซัภ โลอี ||๓|| ศโลก ม: ๓ || มัน ปัรตีต นา อาอีอา
แซ่ฮจั ยฺ นา ลโก เป๋ า || สับแด ซาด นา ปายโอ มันฮัธ เกอา คุณ กาย || นานัก อายอา โซ ปั รวาณ แฮ เย คุรมุข สัจ
สมาย ||๑|| ม: ๓ || อาปณา อาป นา ปะชาแณ มูรา เอารา อาค ดุคาเอ || มุนแฎ ดี คัสลัต นา กอีอา อันเถ่ วิชุร โจทา
คาเอ || สัตคุร แก แป๋ ปั๋น นา กะเรโอ รแฮ่ อังกฺ สมาเอ ||
อันเด็น แซ่ห์ซา กะเด นา จูแก เบ็น สับแด ดุค ปาเอ || กาม กโรถ โลภ อันตัร สับลา เน็ต ตัน่ ถ่า กะรัต วิฮาเอ ||
จรัณ กัร เดคัต ซุณ ทักเก เด้ห์ มุเก เนแร อาเอ || สัจจา นาม นา ลโก มีธา เย็ต นาม เนาว์ เน็ถ ปาเอ || ยีวตั มแร
มแร พุน ยีแว ตานํ โมคันตัร ปาเอ || ตุ๋ร กะรัม นา ปายโอ ปราณี เว็ณ กัรมา เกอา ปาเอ || คุร กา สบัด สะมาล ตู มูเร
กัต มัต สับเด ปาเอ || นานัก สัตคุร ตัด ฮี ปาเอ ยานํ วิโจห์ อาป กวาเอ ||๒|| ปอรี || ยิส แด จิต วัสเซอา เมรา สุ อามี
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เต็ส โน เก็ว อันเดสา กิแซ กะแล ดา โลรี แอ || ฮัร ซุคดาตา ซัภนา กลา กา เต็ส โน ติอ๋ายเดอา เก็ว นิมคั กะรี โม่ห์
โมรี แอ || เย็น ฮัร ติอ๋ายอา เต็ส โน สรับ กเลอาณ โฮเอ เน็ต ซันตฺ ยนา กี ซังคัต ยาย บฮีแอ โม่ห์ โยรี แอ || ซัภ ดุค
ปุค โรค เกย ฮัร เซวัก เก ซัภ ยัน เก บันถัน่ โตรี แอ || ฮัร กิรปา เต โฮอา ฮัร ปะกัต ฮัร ปะกัต ยนา แก โม่ห์ ดิแธ ยกัต
ตเรอา ซัภ โลรี แอ ||๔|| ศโลก ม: ๓ || ซา รัสนา ยัล เยา เย็น ฮัร กา สุ เอา นา ปายอา || นานัก รัสนา สบัด ระสาย
เย็น ฮัร ฮัร มัน วซายอา ||๑|| ม: ๓ || ซา รัสนา ยัล เยา เย็น ฮัร กา เนา วิซาเรอา || นานัก คุรมุข รัสนา ฮัร ยแป ฮัร แก
นาย เปอาเรอา ||๒|| ปอรี || ฮัร อาเป ธากุร เซวัก ปะกัต ฮัร อาเป กเร กราเอ || ฮัร อาเป เวแค วิกแซ อาเป เย็ต
ป่ าแว เต็ต ลาเอ || ฮัร อิกนา มารัก ปาเอ อาเป ฮัร อิกนา อุฉรั่ ปาเอ || ฮัร สัจจา ซาฮิบ สัจ ตะปาวัส กัร เวแค จลัต
สบาเอ || คุร ปัรสาด กะแฮ ยัน นานัก ฮัร สัจเจ เก คุณ กาเอ ||๕|| ศโลก ม: ๓ || ดัรเวซี โก ยาณซี วิระลา โก ดัรเวส
|| เย กัร๋ กัร๋ ฮัน่ แด มังกะดา ติก ยีวณั ติก เวส || เย อาซา อันเดสา ตัจยฺ รแฮ่ คุรมุข ปิ เคอา เนา || เต็ส เก จรัน
ปะคาลีแอ้ห์ นานัก ฮอ บัลฮาแร เยา ||๑|| ม: ๓ || นานัก ตัรวัร เอก พัล โดย ปังเครู อ้าห์ || อาวัต ยาต นา ดีสฺฮี นา
ปัร ปังคี ต้าเฮ || บโฮ่ รังกี รัส โป่ เกอา สบัด รแฮ่ นิรบาณ || ฮัร รัส พัล ราเต นานกา กะรัม สัจจา นีซาณ ||๒|| ปอรี
|| อาเป ตัร่ ตี อาเป แฮ ร่ าฮัก อาป ยํามาย ปี ซาแว || อาป ปะกาแว อาป ป่ านเด เดย์ ปโรแซ อาเป ฮี แบ้ห์ คาแว ||
อาเป ยัล อาเป เด ชินกา อาเป จุลี ปะหร่ าแว || อาเป ซังคัต สัด บฮาแล อาเป วิดา กราแว || ยิส โน กิรปาล
โฮแว ฮัร อาเป เต็ส โน หุกมั มนาแว ||๖|| ศโลก ม: ๓ || กะรัม ตะรัม ซัภ บันถฺนา ปาป ปุน ซันบันถฺ || มัมตา
โม่ห์ โซ บันถฺนา ปุตรึ กลัตรึ โซ ตัน่ ถฺ || แยห์ เดคา แต้ห์ เยวรี มายอา กา ซันบันถฺ || นานัก สัจเจ นาม เบ็น วัรตัณ
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วัรแต อั้นถฺ ||๑|| ม: ๔ || อันเถ่ จานัณ ตา ทีแอ ยา สัตคุร มิแล รยาย || บันถัน่ โตแร สัจ วัสแซ อเกอาน อเถ่รา ยาย ||
ซัภ กิช เดแค ติแซ กา เย็น กีอา ตัน ซาจยฺ || นานัก สรัณ กัรตาร กี กัรตา ราแค ลาจยฺ ||๒|| ปอรี || ยะโดห์ อาเป
ทาท กีอา แบ้ห์ กัรแต ตะโดห์ ปุช นา เซวัก บีอา || ตะโดห์ เกอา โก เลแว เกอา โก เดแว ยานํ อวัรฺ นา ดูยา กีอา ||
เพ็ร อาเป ยกัต อุปายอา กัรแต ดาน ซัภนา โก ดีอา || อาเป เซว บณาอีอนั คุรมุข อาเป อัมฤต ปี อา || อาป
นิรังการ อาการฺ แฮ อาเป อาเป กแร โซ ทีอา ||๗|| ศโลก ม: ๓ || คุรมุข ปรัภ เซแว่ห์ สัด ซาจา อันเด็น แซ่ฮจั ยฺ
เปอาร || สดา อนันดฺ กาแว่ห์ คุณ ซาเจ อรัถ อุรัตถฺ อุร ต๋ าร || อันตัร ปรี ตมั วัสเซอา ตุ๋ร กะรัม ลิเคอา กัรตาร ||
นานัก อาป มิลายอัน อาเป กิรปา ต๋ าร ||๑|| ม: ๓ || กะเฮแอ กะเทแอ นา ปาอีแอ อันเด็น รแฮ่ สดา คุณ กาย || เว็ณ
กัรแม กิแน นา ปายโอ ปอก โมย บิลลาย || คุร แก สบัด มัน ตัน ปิ แย อาป วัสแซ มัน อาย || นานัก นัดรี ปาอีแอ
อาเป เลย มิลาย ||๒|| ปอรี || อาเป เวด ปุราณ ซัภ ซาสตึ อาป กะแท อาป ปี่ แย || อาเป ฮี แบ้ห์ ปูเญ กัรตา อาป
ปัรปันจฺ กรี แย || อาป ปัรวิรัต อาป นิรวิรตี อาเป อกัท กะทีแย || อาเป ปุน ซัภ อาป กราเอ อาป อะลิปตฺ วัรตีแย ||
อาเป ซุค ดุค เดแว กัรตา อาเป บคัส กรี แย ||๘|| ศโลก ม: ๓ || เซคา อันดฺ โรห์ โยรฺ ฉัด ตู ป๋ อ กัร จัล๋ กวาย || คุร
แก แป๋ เกเต นิสตะเร แป๋ เว็จ นิรภอ ปาย || มัน กะโธรฺ สบัด เปด ตูน ํ ซานํตฺ วัสแซ มัน อาย || ซานํตี เว็จ การ
กมาวณี ซา คซัม ปาเอ ทาย || นานัก กาม กโรถ กิแน นา ปายโอ ปูโช่ห์ กิอานี ยาย ||๑|| ม: ๓ ||
มันมุค มายอา โม่ห์ แฮ นาม นา ลโก เปอาร || กูร กมาแว กูร ซังกระแฮ กูร กเร อาฮาร || บิค มายอา ตัน๋ ซันจฺ
มแร่ ห์ อันเต โฮย ซัภ ชาร || กะรัม ตะรัม สู จ ซันยัม กแร่ ห์ อันตัร โลภ วิการ || นานัก เย มันมุค กมาแว โซ ทาย นา
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ปแว ดัรก้าห์ โฮย คุอาร ||๒|| ปอรี || อาเป คาณี อาเป บาณี อาเป คันดฺ วัรปั๋ นดฺ กเร || อาป สมุนดฺ อาป แฮ
ซากัร อาเป ฮี เว็จ รตัน ตะเร || อาป ลฮาเอ กเร ยิส กิรปา ยิส โน คุรมุข กเร ฮเร || อาเป ป่ อยัล อาป แฮ โบฮิทา
อาเป เควัท อาป ตเร || อาเป กเร กราเอ กัรตา อวัรฺ นา ดูยา ตุแฉ่ สะเร ||๙|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร กี เซวา สพัล
แฮ เย โก กเร จิต ลาย || นาม ปะดารัท ปาอีแอ อจินตฺ วัสแซ มัน อาย || ยนัม มรัน ดุค กะทีแอ ห่อแม มัมตา ยาย ||
อุตมั ปัดวี ปาอีแอ สัจเจ รแฮ่ สมาย || นานัก ปูรัน ยิน โก ลิเคอา ตินา สัตคุร มิเลอา อาย ||๑|| ม: ๓ || นาม รัตตา
สัตคุรู แฮ กัลยุก โบฮิท โฮย || คุรมุข โฮแว โซ ปารฺ ปแว ยินา อันดัร สัจจา โซย || นาม สะหม่าเล นาม ซังกระแฮ
นาเม ฮี ปัต โฮย || นานัก สัตคุร ปายอา กะรัม ปราปัต โฮย ||๒|| ปอรี || อาเป ปารัส อาป ตาต แฮ อาป กีโตน
กันจัน || อาเป ธากุร เซวัก อาเป อาเป ฮี ปาป คันดัน || อาเป ซัภ กัท โปกแว สุ อามี อาเป ฮี ซัภ อันยัน || อาป
บิเบก อาป ซัภ เบตา อาเป คุรมุข ปั่ นยัน || ยัน นานัก ซาล่าห์ นา รัจแย ตุตถฺ กัรเต ตู ฮัร ซุคดาตา วดัน ||๑o|| ศโลก
ม: ๔ || เบ็น สัตคุร เซเว ญีอ์ เก บันถฺนา เยเต กะรัม กมาเฮ || เบ็น สัตคุร เซเว ธะวัร นา ปาวฮี มัร ยําแมห์ อาแว่ห์
ย่าเฮ || เบ็น สัตคุร เซเว พิกา โบลณา นาม นา วัสแซ มัน อาย || นานัก เบ็น สัตคุร เซเว ยัม ปุร บเถ่ มารี แอ้ห์ โม่ห์
กาแล อุธ ย่าเฮ ||๑|| ม: ๓ || เอ็ก สัตคุร กี เซวา กแร่ ห์ จากรี ฮัร นาเม ลแก เปอาร || นานัก ยนัม สวารัน อาปณา กุล
กา กะรัน อุถาร ||๒|| ปอรี || อาเป จาทซาล อาป แฮ ปาถ่า อาเป จาทเร ปรัณ โก อาเณ || อาเป ปิ ตา มาตา แฮ
อาเป อาเป บาลัก กเร เซอาเณ || เอ็ก แท ปั ร บุแฉ่ ซัภ อาเป เอ็ก แท อาเป กเร อิอาเณ || อิกนา อันดัร แม่ฮลั
บุลาเอ ยา อาป เตแร มัน สัจเจ ป่ าเณ ||
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ยินา อาเป คุรมุข เด วเดอาอี เซ ยัน สัจจี ดัรก้าห์ ยาเณ ||๑๑|| ศโลก มัรดานา ๑ || กัล กัลวาลี กาม มัด มนูอา
ปี วัณฮาร || กโรถ กะโทรี โม่ห์ ปะรี ปี ลาวา อหังการฺ || มัจยฺลสั กูเร ลับ กี ปี ปี โฮย คุอาร || กัรณี ลาฮัณ สัต กุร สัจ
สะรา กัร ซาร || คุณ มันเด กัร ซีล กิโอ สรัม มาส อาฮาร || คุรมุข ปาอีแอ นานกา คาแถ่ ย่าเฮ บิการ ||๑|| มัรดานา ๑
|| กายอา ลาฮัณ อาป มัด มัจยฺลสั ตริ สนา ตาต || มันซา กะโทรี กูร ปะรี ปี ลาเอ ยัมกาล || เอ็ต มัด ปี เต นานกา บฮุเต
คทีแอห์ บิการ || กิอาน กุร ซาล่าห์ มันเด ป๋ อ มาส อาฮาร || นานัก เอ้ห์ โป่ ยัน สัจ แฮ สัจ นาม อาถารฺ ||๒|| กานํอานํ
ลาฮัณ อาป มัด อัมฤต เต็ส กี ต๋ าร || สัตซังคัต เซ็ว เมลาป โฮย เล็ว กะโทรี อัมฤต ปะรี ปี ปี กแทห์ บิการ ||๓|| ปอรี
|| อาเป ซุรฺ นัร กัณ กันถัรบา อาเป คัท ดัรซัน กี บาณี || อาเป เศ็ว ซังกัร มเฮซา อาเป คุรมุข อกัท กะห่าณี ||
อาเป โยกี อาเป โป่ กี อาเป ซันเนอาซี พิแร บิบาณี || อาแป นาล โกซัท อาป อุปเดแซ อาเป ซุฆรั สะรู ป
เซอาณี || อาปณา โจจยฺ กัร เวแค อาเป อาเป ซัภนา ยีอา กา แฮ ยาณี ||๑๒|| ศโลก ม: ๓ || เอ้ฮา ซันเถ่อา ปัรวาณ
แฮ เย็ต ฮัร ปรัภ เมรา จิต อาแว || ฮัร เซ็ว ปรี ต อูปแย มายอา โม่ห์ ยลาแว || คุร ปั รซาดี ดุบิถา มแร มนูอา อัสเท็ร
ซันเถ่อา กเร วีจาร || นานัก ซันเถ่อา กแร มันมุคี ญีโอ นา ทิแก มัร ยําแม โฮย คุอาร ||๑|| ม: ๓ || ปเร็ว ปเร็ว กัรตี
ซัภ ญัก พิรี เมรี เปอาส นา ยาย || นานัก สัตคุร มิเลแอ เมรี เปอาส กอี เป็ ร ปายอา กัร๋ อาย ||๒|| ปอรี || อาเป ตันตฺ
ปะรัม ตันตฺ ซัภ อาเป อาเป ธากุร ดาส เป่ ยอา || อาเป ดัส อัธ วรัน อุปายอัน อาป บรัมห์ อาป ราจยฺ เลยอา ||
อาเป มาเร อาเป โชแด อาเป บัคเซ กเร ดัยอา || อาป อปุ๋ ล นา ปุแล กับ ฮี ซัภ สัจ ตะปาวัส สัจ เทอา || อาเป
ยินา บุฉ่าเอ คุรมุข เต็น อันดฺ โรห์ ดูยา ปะรัม เกยอา ||๑๓|| ศโลก ม: ๕ || ฮัร นาม นา ซิ มแร่ ห์ ซ่ าถซังค์ แต ตัน อุแด
เค่ห์ || เย็น กีตี ติแซ นา ยาใณ นานัก เพ็ท อลูณี เด้ห์ ||๑||
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ม: ๕ || กัท วแซ่ห์ จัรณารบินดฺ รัสนา ยแป กุปาล || นานัก โซ ปรัภ ซิ มรี แอ เต็ส เด้ฮี โก ปาล ||๒|| ปอรี || อาเป
อัธสัธ ตีรัท กัรตา อาป กเร อิสนาน || อาเป ซันยัม วัรแต สวามี อาป ยปาเอห์ นาม || อาป ดัยอาล โฮย ป๋ อ คันดัน
อาป กแร ซัภ ดาน || ยิส โน คุรมุข อาป บุฉ่าเอ โซ สัด ฮี ดัรก้าห์ ปาเอ มาน || ยิส ดี แปจยฺ รัคแค ฮัร สุ อามี โซ
สัจจา ฮัร ยาน ||๑๔|| ศโลก ม: ๓ || นานัก เบ็น สัตคุร เป่ เท ญัก อั้นถฺ แฮ อันเถ่ กะรัม กมาย || สับแด เซ็ว จิต นา
ลาวัย เย็ต ซุค วัสแซ มัน อาย || ตามัส ลกา สดา พิแร แอ้ห์เน็ส ยลัต บิฮาย || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ แก้ห์ณา กิชู นา
ยาย ||๑|| ม: ๓ || สัตคุรู พุรมายอา การี เอ้ห์ กเร่ โฮ || คุรู ดุอาแร โฮย แก ซาฮิบ ซัมมาเล่ห์ || ซาฮิบ สดา ฮยูร แฮ
ปั่รแม เก ชอร กัท แก อันตัร โยต ตะเหร่ โฮ || ฮัร กา นาม อัมฤต แฮ ดารู เอ้ห์ ลาเอ้ห์ || สัตคุร กา ป่ าณา จิต รัคโคห์
ซันยัม สัจจา เน่ห์ || นานัก แอแท ซุแค อันดัร รัคซี อะแก ฮัร เซ็ว เกลฺ กเร่ โฮ ||๒|| ปอรี || อาเป ป๋ ารฺ อะธาราห์
บณัสปัต อาเป ฮี พัล ลาเอ || อาเป มาลี อาป ซัภ ซิ นแจ อาเป ฮี โม่ห์ ปาเอ || อาเป กัรตา อาเป ปุกตา อาเป
เดย์ ดิวาเอ || อาเป ซาฮิบ อาเป แฮ ราคา อาเป รเฮอา สมาเอ || ยัน นานัก วเดอาอี อาแค ฮัร กัรเต กี ยิส โน เต็ล
นา ตะมาเอ ||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || มาณัส ปะเรอา อาเณอา มาณัส ปะเรอา อาย || เย็ต ปี แต มัต ดูรฺ โฮย บะรัล ปแว
เว็จ อาย || อาปณา ปรายอา นา ปะชาณัย คัสโมห์ ตักเก คาเอ || เย็ต ปี แต คซัม วิสแร ดัรก้าห์ มิแล สยาย || จู่ธา มัด
มูล นา ปี ใจ เย กา ปารฺ วซาย || นานัก นัดรี สัจ มัด ปาอีแอ สัตคุร มิแล ยิส อาย || สดา ซาฮิบ แก รังค์ รแฮ่ แม่ห์ลี
ปาแว เทา ||๑|| ม: ๓ || เอ้ห์ ยกัต ยีวตั มแร ยา เอ็ส โน โซ่ ฉี่ โฮย || ยา เต็นห์ สวาเลอา ตานํ เสาว์ รเฮอา ยะกาเอ ตานํ
ซุถ โฮย || นานัก นะดัร กเร เย อาปณี สัตคุร เมแล โซย || คุร ประสาด ยีวตั มแร ตา เพ็ร มรัณ นา โฮย ||๒|| ปอรี ||
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ยิส ดา กีตา ซัภ กิช โฮแว เต็ส โน ปัรว่าห์ น่าฮี กิแซ เกรี || ฮัร ญีโอ เตรา ดิตา ซัภ โก คาแว ซัภ โม่ห์ตายี กั้ดแด เตรี
||
เย ตุตถฺ โน ซาล่าเฮ โซ ซัภ กิช ปาแว ยิส โน กิรปา นิรันยัน เกรี || โซอี ซ่ าห์ สัจจา วัณยารา เย็น วคัร ลเดอา ฮัร
นาม ตัน๋ เตรี || ซัภ ติแซ โน ซาล่าเฮโฮ ซันโตห์ เย็น ดูเย ป๋ าว กี มาร วิดารี เด๋ รี ||๑๖|| ศโลก || กะบีรา มัรตา มัรตา
ญัก โมอา มัร เป๋ นา ยาแน โกย || แอซี มัรนี โย มแร บฮุร นา มัรนา โฮย ||๑|| ม: ๓ || เกอา ยาณา เก็ว มแร่ ห์เก
แกซา มัรณา โฮย || เย กัร ซาฮิบ มโน่ห์ นา วีสแร ตา แซ่ ห์ลา มัรณา โฮย || มัรแณ เต ยกัต ดะแร ยีเวอา โลแร ซัภ
โกย || คุร ปั รซาดี ยีวตั มแร หุกแม บูแฉ่ โซย || นานัก แอซี มัรนี โย มแร ตา สัด ยีวณั โฮย ||๒|| ปอรี || ยา อาป
กริ ปาล โฮแว ฮัร สุ อามี ตา อาปณานํ เนา ฮัร อาป ยปาแว || อาเป สัตคุร เมล ซุค เดแว อาปณานํ เซวัก อาป ฮัร
ป่ าแว || อาปเณอา เซวกา กี อาป แปจยฺ รัคแค อาปเณอา ปักตา กี แปรี ปาแว || ตะรัม ราย แฮ ฮัร กา กีอา ฮัร ยัน
เซวัก เนร นา อาแว || โย ฮัร กา เปอารา โซ ซัภนา กา เปอารา โฮรฺ เกตี จักคฺ จักคฺ อาแว ยาแว ||๑๗|| ศโลก ม: ๓
|| ราม ราม กัรตา ซัภ ญัก พิแร ราม นา ปายอา ยาย || อกัม อะโกจัร อัต วัดดา อตุล นา ตุเลอา ยาย || กีมตั กิแน นา
ปาอีอา กิแต นา เลยอา ยาย || คุร แก สบัด เป่ เดอา เอ็น เบ็ถ วัสเซอา มัน อาย || นานัก อาป อเม็ว แฮ คุร กิรปา เต
รเฮอา สมาย || อาเป มิเลอา เม็ล รเฮอา อาเป มิเลอา อาย ||๑|| ม: ๓ || เอ มัน เอ้ห์ ตัน๋ นาม แฮ เย็ต สดา สดา ซุค
โฮย || โตทา มูล นา อาวัย ล่าฮา สัด ฮี โฮย || คาแถ่ คัรเจแอ โตท นา อาวัย สดา สดา โอ้ห์ เดย์ || แซ่ห์ซา มูล นา
โฮวัย ฮาณัต กะเด นา โฮย || นานัก คุรมุข ปาอีแอ ยา โก นะดัร กเรย์ ||๒|| ปอรี || อาเป ซัภ กัท อันดฺ เร อาเป ฮี
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บ้าฮัร || อาเป กุปัต วัรตะดา อาเป ฮี ย่าฮัร || ยุก ฉะตีห์ กุบาร กัร วัรเตอา ซุนนาฮัร || โอแท เวด ปุราน นา ซาสตา
อาเป ฮัร นัรฮัร || แบธา ตารี ลาย อาป ซัภ ดู ฮี บ้าฮัร || อาปณี เม็ต อาป ยาณดา อาเป ฮี กอฮัรฺ ||๑๘|| ศโลก ม: ๓
|| ห่อแม เว็จ ยกัต โมอา มัรโด มัรดา ยาย ||
ยิจรั เว็จ ดัม แฮ ติจรั นา เจใต เก กเรก อะแก ยาย || กิอานี โฮย โซ เจตัน โฮย อเกอานี อั้นถฺ กมาย || นานัก เอแท
กมาแว โซ มิแล อะแก ปาเอ ยาย ||๑|| ม: ๓ || ตุ๋ร คัสแม กา หุกมั ปัยอา เว็ณ สัตคุร เจเตอา นา ยาย || สัตคุร มิเลแอ
อันตัร เราว์ รเฮอา สดา รเฮอา เล็ว ลาย || ดัม ดัม สดา สะหมาลฺ ดา ดัม นา บิรทา ยาย || ยนัม มรัน กา ป๋ อ เกยอา
ยีวนั ปัดวี ปาย || นานัก เอ้ห์ มัรตะบา เต็ส โน เดย์ ยิส โน กิรปา กเร รยาย ||๒|| ปอรี || อาเป ดานานํ บีเนอา อาเป
ปัรถ่านานํ || อาเป รู ป ดิคาลดา อาเป ลาย ติอ๋านานํ || อาเป โมนี วัรตะดา อาเป กะแท กิอานานํ || กอรา กิแซ
นา ลกัย ซัภนา ฮี ป่ านา || อุสตัต บะรัน นา สะกีแอ สัด สัด กุรบานา ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || กะลี อันดัร นานกา
ยินนานํ ดา ออตาร || ปุต ยินูรา ตี๋อ์ ยินูนรํ ี โยรู ยินนา ดา ซิกดาร ||๑|| ม: ๑ || ฮินดู มูเล ปู่ เล อคุที ยานํฮี || นารัด
กะเฮอา เซ ปูญ กรานํฮี || อันเถ่ กุงเก อั้นถฺ อันถารฺ || ปาทัร แล ปูแญห์ มุกตั ถฺ กวาร || โอ้ห์ ยา อาป ดุเบ ตุม กฮ่า
ตะรัณฮาร ||๒|| ปอรี || ซัภ เก้ห์ เตแร วัส แฮ ตู สัจจา ซ่าห์ || ปะกัต รัตเต รังค์ เอก แก ปูรา เวซ่าห์ || อัมฤต โป่ ยัน
นาม ฮัร รัจยฺ รัจยฺ ยัน คาโฮ || ซัภ ปะดารัท ปายอัน ซิ มรัณ สัจ ล่าห์ || ซันตฺ เปอาเร ปารบรัมห์ นานัก ฮัร อะกัม
อก้าห์ ||๒o|| ศโลก ม: ๓ || ซัภ กิช หุ กเม อาวดา ซัภ กิช หุกเม ยาย || เย โก มูรัค อาโปห์ ยาแณ อันถ่า อั้นถฺ กมาย ||
นานัก หุกมั โก คุรมุข บุแฉ่ ยิส โน กิรปา กเร รยาย ||๑|| ม: ๓ || โซ โยกี ยุกตั โซ ปาเอ ยิส โน คุรมุข นาม ปราปั ต
585

โฮย || เต็ส โยกี กี นักรี ซัภ โก วัสแซ เป่ คี โยก นา โฮย || นานัก แอซา วิระลา โก โยกี ยิส กัท ปั รกัท โฮย ||๒||
ปอรี || อาเป ยันตฺ อุปายอัน อาเป อาถารฺ || อาเป ซูคมั ป่ าลีแอ อาเป ปาซารฺ || อาป อิกาตี โฮย รแฮ่ อาเป วัด
ปัรวาร || นานัก มังแก ดาน ฮัร ซันตา เรนาร || โฮรฺ ดาตาร นา ซุใฉ่ ตู เดวัณฮาร ||๒๑||๑|| ซุถ ||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ ||
อัมลี อะมัล นา อัมบฺแร มัชชี นีร นา โฮย || โย รัตเต แซ่ห์ อาปแณ เต็น ป่ าแว ซัภ โกย ||๑|| ฮอ วารี วันญา
คันนีแอ วันญา ตอ ซาฮิบ เก นาแว ||๑|| รเฮา || ซาฮิบ สัพเลโอ รุ ครา อัมฤต ยา กา เนา || ยิน ปี อา เต ตริ ปัต เป๋ ย ฮอ
เต็น บัลฮาแร เยา ||๒|| แม กี นะดัร นา อาวฮี วแซ่ห์ หะภีอานํ นาล || ติคา เตฮายอา เก็ว ลแฮ่ ยา ซัร ปี่ ตัร ปาล ||๓||
นานัก เตรา บาณี อา ตู ซาฮิบ แม ราส || มัน เต โต่คา ตา ลแฮ่ ยา ซิ พตั กรี อัรดาส ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ ||
คุณวันตี สะโฮ ราเวอา นิรกุณ กูเก กาย || เย คุณวันตี ที รแฮ่ ตา ปี๋ สะโฮ ราวัณ ยาย ||๑|| เมรา กันตฺ รี ส่าลู กี ตัน๋
เอารา ราเว ญี ||๑|| รเฮา || กัรณี กามัณ เย ทีแอ เย มัน ต่ากา โฮย || มาณัก มุล นา ปาอีแอ ลีแย จิต โปรย ||๒|| ร่ าห์
ดะซาอี นา ยุลานํ อาคานํ อัมรี อาส || แต แซ่ห์ นาล อกูอณ
์ า เก็ว ทีแว กัร๋ วาส ||๓|| นานัก เอกี บ้าห์รา ดูยา น่าฮี
โกย || แต แซ่ห์ ลกี เย รแฮ่ ปี๋ สะโฮ ราแว โซย ||๔||๒|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ || โมรี รุ ณ จุ๋ณ ลายอา แป่ เณ
ซาวัณ อายอา || เตเร มุนถฺ กะทาเร เยวดา เต็น โล่บี โลภ ลุผา่ ยอา || เตเร ดัรซัน วิโทห์ คันนีแอ วันญา เตเร นาม
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วิโทห์ กุรบาโณ || ยา ตู ตา แม มาณ กีอา แฮ ตุตถฺ เบ็น เก้ฮา เมรา มาโณ || จูรา ปั๋ น ปลังข์ เซ็ว มุนเถ่ ซัณ บาฮี ซัณ
บาฮา || เอเต เวส กเรดีเอ มุนเถ่ สะโฮ ราโต เอาร่ าฮา ||
นา มนีอารฺ นา จูรีอา นา เซ วันกุรีอาฮา || โย แซ่ห์ กันธฺ นา ลกีอา ยลัน เซ บาห์รีอาฮ่า || ซัภ สฮีอา สะโฮ ราวัณ
กอีอา ฮอ ดาถี่ แก ดัร ยาวา || อัมมาลี ฮอ ครี สุ จะยี แต แซ่ห์ เอก นา ป่ าวา || มาธ กุนดาอี ปะทีอา ปะรี แอ มาก
ซันถู่เร || อะแก กอี นา มันนีอา มโร วิซูร วิซูเร || แม โรวันดี ซัภ ญัก รุ นา รุ นเร วโณห์ ปังเครู || เอ็ก นา รุ นา เมเร
ตัน กา บิรฮา เย็น ฮอ ปิ โรห์ วิโชรี || สุ ปแน อายอา ปี๋ เกยอา แม ยัล ปะเรอา โรย || อาย นา สะกา ตุจฉฺ กัน เปอาเร
เปจยฺ นา สะกา โกย || เอา สป่ ากี นีดฺรีเอ มัต สะโฮ เดคา โซย || แต ซาฮิบ กี บาต เย อาแค กโฮ่ นานัก เกอา ดีแย ||
ศีสฺ วัดเฎ กัร แบซัณ ดีแย เว็ณ ศิร เซว กรี แย || เก็ว นา มรี แย ญีอะรา นา ดีแย ยา สะโฮ เป่ ยอา วิดาณา ||๑||๓||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน แมแล ซัภ กิช แมลา ตัน โต่แต มัน หะชา นา โฮย || เอ้ห์ ยกัต ปะรัม ปุหลายอา วิระลา บูแฉ่ โกย ||๑|| ยัป มัน
เมเร ตู เอโก นาม || สัตคุร ดีอา โมโก เอ้ห์ นิถาน ||๑|| รเฮา || ซิ ถ่า เก อาซัณ เย ซิ กแค อินดรี วัส กัร กมาย || มัน กี
แมลฺ นา อุตแร ห่อแม แมลฺ นา ยาย ||๒|| เอ็ส มัน โก โฮรฺ ซันยัม โก น่าฮี เว็ณ สัตคุร กี ซัรณาย || สัตคุร มิเลแอ
อุลที ไป๋ แก้ห์ณา กิชู นา ยาย ||๓|| ปะณัต นานัก สัตคุร โก มิลโด มแร คุร แก สบัด เพ็ร ยีแว โกย || มัมตา กี มัล
อุตแร เอ้ห์ มัน หะชา โฮย ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || นัดรี สัตคุร เซวีแอ นัดรี เซวา โฮย || นัดรี เอ้ห์ มัน วัส
อาแว นัดรี มัน นิรมัล โฮย ||๑|| เมเร มัน เจต สัจจา โซย || เอโก เจแตห์ ตา ซุค ปาแวห์ เพ็ร ดูค นา มูเล โฮย ||๑||
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รเฮา || นัดรี มัร แก ยีวแี อ นัดรี สบัด วัสแซ มัน อาย || นัดรี หุกมั บุฉี่แอ หุกเม รแฮ่ สมาย ||๒|| เย็น เย่ห์วา ฮัร รัส
นา จะเคโอ ซา เย่ห์วา ยัล เยา || อัน รัส ซาเด ลัก รฮี ดุค ปายอา ดูแย ป๋ าย ||๓|| ซัภนา นะดัร เอก แฮ อาเป พะรัก
กเรย์ || นานัก สัตคุร มิเลแอ พัล ปายอา นาม วดาอี เดย์ ||๔||๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || มายอา โม่ห์ กุบาร แฮ คุร เบ็น กิอาน นา โฮอี || สบัด ลเก เต็น บุเฉ่ อา ดูแย ปะรัจยฺ วิโกอี ||๑||
มัน เมเร คุรมัต กัรณี ซาร || สดา สดา ฮัร ปรัภ รแว่ห์ ตา ปาแวห์ โมค ดุอาร ||๑|| รเฮา || คุณา กา นิถาน เอก แฮ
อาเป เดย์ ตา โก ปาเอ || เบ็น นาแว ซัภ วิชุรี คุร แก สบัด มิลาเอ ||๒|| เมรี เมรี กัรเด กัท เกย ตินา หัท เก้ห์ นา
อายอา || สัตคุร มิเลแอ สัจ มิเล สัจ นาม สมายอา ||๓|| อาซา มันซา เอ้ห์ สะรี ร แฮ อันตัร โยต ยะกาเอ || นานัก
มันมุค บันถฺ แฮ คุรมุข มุกตั กราเอ ||๔||๓|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || โซหากณี สดา มุค อุยะลา คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
สดา เป็ ร ราแว่ห์ อาปณา วิโจห์ อาป กวาย ||๑|| เมเร มัน ตู ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย || สัตคุร โม โก ฮัร ดีอา บุฉ่าย ||๑||
รเฮา || โดหากณี ครี อา บิลลาดีอา ตินา แม่ฮลั นา ปาย || ดูแย ป๋ าย กรู ปี ดูค ปาแวห์ อาแก ยาย ||๒|| คุณวันตี เน็ต
คุณ รแว ฮิรแด นาม วซาย || ออคุณวันตี กามณี ดุค ลาแก บิลลาย ||๓|| ซัภนา กา ปะตาร เอก แฮ สุ อามี แก้ห์ณา กิชู
นา ยาย || นานัก อาเป เวก กีติอนั นาเม เลยอัน ลาย ||๔||๔|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || อัมฤต นาม สัด มีธา ลากา คุร
สับดี ซาด อายอา || สัจจี บาณี แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ฮัร ญีโอ มัน วซายอา ||๑|| ฮัร กัร กิรปา สัตคุรู มิลายอา || ปูแร
สัตคุร ฮัร นาม ติอ๋ายอา ||๑|| รเฮา || บรัมห์แม เบด บาณี ปั รกาซี มายอา โม่ห์ ปซารา || มฮ่าเด็ว กิอานี วัรแต กัร๋
อาปแณ ตามัส บฮุต อหังการา ||๒|| กิซนั สดา อวตารี รู ถ่า กิต ลัก ตแร ซันซารา || คุรมุข กิอาน รัตเต ยุก อันตัร
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จูแก โม่ห์ กุบารา ||๓|| สัตคุร เซวา เต นิสตารา คุรมุข ตแร ซันซารา || ซาแจ นาย รัตเต แบรากี ปาเอ็น โมค ดุอารา
||๔|| เอโก สัจ วัรแต ซัภ อันตัร ซัภนา กเร ปรัตปาลา || นานัก อิกสั เบ็น แม อวัรฺ นา ยาณา ซัภนา ดีวาน ดัยอาลา
||๕||๕|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข สัจ ซันยัม ตัต กิอาน || คุรมุข ซาเจ ลแก คิอ๋าน ||๑||
คุรมุข มัน เมเร นาม สะมาล || สดา นิบแฮ จัลแล เตแร นาล || รเฮา || คุรมุข ยาต ปัต สัจ โซย || คุรมุข อันตัร สคาอี
ปรัภ โฮย ||๒|| คุรมุข ยิส โน อาป กเร โซ โฮย || คุรมุข อาป วดาอี เดแว โซย ||๓|| คุรมุข สบัด สัจ กัรณี ซาร ||
คุรมุข นานัก ปัรวาแร ซาถารฺ ||๔||๖|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || รัสนา ฮัร ซาดฺ ลกี แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || มัน ตริ ปเตอา ฮัร
นาม ติอ๋าย ||๑|| สดา ซุค ซาแจ สบัด วีจารี || อาปเณ สัตคุร วิโทห์ สดา บัลฮารี ||๑|| รเฮา || อคี ซันโตคีอา เอก
เล็ว ลาย || มัน ซันโตเคอา ดูยา เป๋ า กวาย ||๒|| เด้ห์ สะรี ร ซุค โฮแว สบัด ฮัร นาย || นาม ปัรมัล ฮิรแด รเฮอา สมาย
||๓|| นานัก มัสตัก ยิส วัดปาก || คุร กี บาณี แซ่ฮจั ยฺ แบราก ||๔||๗|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || ปูเร คุร เต นาม ปายอา
ยาย || สัจแจ สบัด สัจ สมาย ||๑|| เอ มัน นาม นิถาน ตู ปาย || อาปเณ คุร กี มัน แล รยาย ||๑|| รเฮา || คุร แก สบัด
วิโจห์ แมลฺ กวาย || นิรมัล นาม วัสแซ มัน อาย ||๒|| ปั่ รเม ปู่ ลา พิแร ซันซาร || มัร ยันแม ยัม กเร คุอาร ||๓||
นานัก เซ วัดป่ ากี ยิน ฮัร นาม ติอ๋ายอา || คุร ปั รซาดี มัน วซายอา ||๔||๘|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || ห่อแม นาแว นาล
วิโรถ แฮ โดย นา วแซ่ห์ เอ็ก ธาย || ห่ อแม เว็จ เซวา นา โฮวัย ตา มัน บิรทา ยาย ||๑|| ฮัร เจต มัน เมเร ตู คุร กา สบัด
กมาย || หุกมั มันแน่ห์ ตา ฮัร มิแล ตา วิโจห์ ห่อแม ยาย || รเฮา || ห่อแม ซัภ สะรี ร แฮ ห่อแม โอปั ต โฮย || ห่อแม
วัดดา กุบาร แฮ ห่อแม เว็จ บุจฉฺ นา สะแก โกย ||๒|| ห่อแม เว็จ ปะกัต นา โฮวัย หุกมั นา บุเฉ่ อา ยาย || ห่อแม เว็จ
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ญีโอ บันถฺ แฮ นาม นา วัสแซ มัน อาย ||๓|| นานัก สัตคุร มิเลแอ ห่อแม กอี ตา สัจ วัสเซอา มัน อาย || สัจ กมาแว
สัจ รแฮ่ สัจเจ เซว สมาย ||๔||๙||๑๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซจยฺ เอก เอโก ปรัภ ธากุร || คุรมุข ฮัร ราเว ซุค ซากัร ||๑|| แม ปรัภ มิลณั เปรม มัน อาซา ||
คุร ปูรา เมลาแว เมรา ปรี ตมั ฮอ วาร วาร อาปเณ คุรู โก ยาซา ||๑|| รเฮา || แม เอากัณ ปั่ รปูร สะรี เร || ฮอ เก็ว กัร
มิลา อัปเณ ปรี ตมั ปูเร ||๒|| เย็น คุณวันตี เมรา ปรี ตมั ปายอา || เซ แม คุณ น่าฮี ฮอ เก็ว มิลา เมรี มายอา ||๓|| ฮอ กัร
กัร ทากา อุปาว บโฮเตเร || นานัก กะรี บ ราโค่ห์ ฮัร เมเร ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ || เมรา ฮัร ปรัภ ซุนดัร แม ซาร
นา ยาณี || ฮอ ฮัร ปรัภ โฉด ดูแย โลผ่าณี ||๑|| ฮอ เก็ว กัร เป็ ร โก มิโล อิอาณี || โย เป็ ร ป่ าแว ซา โซห่ากัณ ซาอี
เป็ ร โก มิแล เซอาณี ||๑|| รเฮา || แม เว็จ โดส ฮอ เก็ว กัร เป็ ร ปาวา || เตเร อเนก เปอาเร ฮอ เป็ ร จิต นา อาวา ||๒||
เย็น เป็ ร ราเวอา ซา ปะลี สุ ห่ากัณ || เซ แม คุณ น่าฮี ฮอ เกอา กรี ดุห่ากัณ ||๓|| เน็ต สุ ห่ากัณ สดา เป็ ร ราแว || แม
กรัมฮีณ กับ ฮี กัล ลาแว ||๔|| ตู เป็ ร คุณวันตา ฮอ ออคุเณอารา || แม นิรคุณ บคัส นานัก เวจารา ||๕||๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แม มัน วัดดี อาส ฮเร เก็ว กัร ฮัร ดัรซัน ปาวา || ฮอ ยาย ปุชา อัปเน สัตคุแร คุร ปุช มัน มุกตั ถฺ ซัมหย่าวา || ปู่ ลา
มัน ซัมแฉ่ คุร สับดี ฮัร ฮัร สดา ติอ๋าเอ || นานัก ยิส นะดัร กเร เมรา เปอารา โซ ฮัร จัรณี จิต ลาเอ ||๑|| ฮอ ซัภ เวส
กรี เป็ ร การัณ เย ฮัร ปรัภ ซาเจ ป่ าวา || โซ เป็ ร เปอารา แม นะดัร นา เดแค ฮอ เก็ว กัร ตี่รัจยฺ ปาวา || ยิส การัณ ฮอ
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ซีการ ซีการี โซ เป็ ร รัตตา เมรา เอารา || นานัก ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ โซห่ากัณ เย็น เป็ ร ราเวอะรา สัจ เซารา ||๒|| ฮอ ยาย
ปุชา โซหาก สุ ห่ากัณ ตุซี เก็ว เป็ ร ปายอะรา ปรัภ เมรา || แม อูปัร นะดัร กรี เป็ ร ซาแจ แม โชดิอะรา เมรา เตรา ||
ซัภ มัน ตัน ญีโอ กแร่ ห์ ฮัร ปรัภ กา เอ็ต มารัก แป่ เณ มิลีแอ || อาปันรา ปรัภ นะดัร กัร เดแค นานัก โยต โยตี รลีแอ
||๓|| โย ฮัร ปรัภ กา แม เดย์ สเน่ฮา เต็ส มัน ตัน อัปณา เดวา || เน็ต ปะคา เพรี เซว กมาวา เต็ส อาแก ปาณี โด่วานํ ||
เน็ต เน็ต เซว กรี ฮัร ยัน กี โย ฮัร ฮัร กะทา สุ ณาเอ ||
ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร สัตคุร ปูรา นานัก มัน อาส ปุยาเอ ||๔|| คุร สะยัณ เมรา เมล ฮเร เย็ต เม็ล ฮัร นาม ติอ่าวา || คุร
สัตคุร ปาโซห์ ฮัร โกซัท ปูชานํ กัร ซ่านํฉี่ ฮัร คุณ กาวานํ || คุณ กาวา เน็ต เน็ต สัด ฮัร เก มัน ยีแว นาม ซุณ เตรา
|| นานัก เย็ต เวลา วิสแร เมรา สุ อามี เต็ต เวแล มัร ยาย ญีโอ เมรา ||๕|| ฮัร เวคัณ โก ซัภ โกอี โลแจ โซ เวแค ยิส
อาป วิคาเล || ยิส โน นะดัร กเร เมรา เปอารา โซ ฮัร ฮัร สดา สมาเล || โซ ฮัร ฮัร นาม สดา สดา สมาเล ยิส สัตคุร
ปูรา เมรา มิเลอา || นานัก ฮัร ยัน ฮัร อิเก โฮเอ ฮัร ยัป ฮัร เซตี รเลอา ||๖||๑||๓||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อัต อูจา ตา กา ดัรบารา || อันตฺ น่าฮี กิช ปาราวารา || โกท โกท โกท ลัค ต่าแว || เอ็ก เต็ล ตา กา แม่ฮลั นา ปาแว
||๑|| สุ ห่าวี กอณ โซ เวลา เย็ต ปรัภ เมลา ||๑|| รเฮา || ลาค ปะกัต ยา โก อาราแถ่ห์ || ลาค ตะปี ซัร ตัป ฮี ซ่าแถ่ห์ ||
ลาค โยกีซรั กัรเต โยกา || ลาค โป่ กีซรั โป่ แกห์ โป่ กา ||๒|| กัท กัท วแซ่ห์ ยาแณห์ โทรา || แฮ โกอี ซายัณ ปั รดา
โตรา || กะโร ยตัน เย โฮย เมฮัรวานา || ตา โก เดอี ญีโอ กุรบานา ||๓|| พิรัต พิรัต ซันตัน แป้ ห์ อายอา || ดูค
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ปะหรํา ฮมารา สกัล มิทายอา || แม่ฮลั บุลายอา ปรัภ อัมฤต ปู่ นํจา || กโฮ่ นานัก ปรัภ เมรา อูจา ||๔||๑|| วัดฮันสฺ
แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ โซ เวลา เย็ต ดัรซัน กัรณา || ฮอ บัลฮารี สัตคุร จัรณา ||๑|| ญีอ์ เก ดาเต ปรี ตมั ปรัภ เมเร || มัน ยีแว
ปรัภ นาม จิเตเร ||๑|| รเฮา || สัจ มันตรึ ตุมารา อัมฤต บาณี || ซีตลั ปุรัค ดริ สทฺ สุ ยาณี ||๒|| สัจ หุ กมั ตุมารา ตะคัต
นิวาซี || อาย นา ยาแว เมรา ปรัภ อบินาซี ||๓|| ตุม เมฮัรวาน ดาส ฮัม ดีนา || นานัก ซาฮิบ ปั่ รปุร ลีณา ||๔||๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || ตู เบอันตฺ โก วิระลา ยาแณ || คุร ประสาด โก สบัด ปะชาแณ ||๑|| เซวัก กี อัรดาส เปอาเร ||
ยัป ยีวา ปรัภ จรัณ ตุมาเร ||๑|| รเฮา || ดัยอาล ปุรัค เมเร ปรัภ ดาเต || ยิแซห์ ยนาโวห์ ติแนห์ ตุม ยาเต ||๒|| สดา
สดา ยาอี บัลฮารี || เอ็ต อุต เดโค โอท ตุมารี ||๓|| โม่ห์ นิรคุณ คุณ กิชู นา ยาตา || นานัก ซาถู่ เดค มัน ราตา
||๔||๓|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || อันตัรยามี โซ ปรัภ ปูรา || ดาน เดย์ ซาถู่ กี ตู่รา ||๑|| กัร กิรปา ปรัภ ดีน ดัยอาลา ||
เตรี โอท ปูรัน โคปาล ||๑|| รเฮา || ยัล ทัล มฮีอลั รเฮอา ปั่รปูเร || นิกทั วัสแซ น่าฮี ปรัภ ดูเร ||๒|| ยิส โน นะดัร กเร
โซ ติอ๋าเอ || อาธ แป้ ฮัร ฮัร เก คุณ กาเอ ||๓|| ญีอ์ ยันตฺ สักเล ปรัตปาเร || สรัน ปะเรโอ นานัก ฮัร ดุอาเร ||๔||๔||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || ตู วัด ดาตา อันตัรยามี || ซัภ แม่ห์ รเวอา ปูรัน ปรัภ สุ อามี ||๑|| เมเร ปรัภ ปรี ตมั นาม อถ่ารา ||
ฮอ ซุณ ซุณ ยีวา นาม ตุมารา ||๑|| รเฮา || เตรี สรัณ สัตคุร เมเร ปูเร || มัน นิรมัล โฮย ซันตา ตู่เร ||๒|| จรัน
กมัล ฮิรแด อุร ต่าเร || เตเร ดัรซัน โก ยาอี บัลฮาเร ||๓|| กัร กิรปา เตเร คุณ กาวา || นานัก นาม ยปัต ซุค ปาวา
||๔||๕|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังค์ ฮัร อัมฤต ปี แย || นา ญีโอ มแร นา กับฮู ชีแย ||๑|| วัดป่ ากี คุร ปูรา ปาอีแอ ||
คุร กิรปา เต ประภู ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || รตัน ยวาฮัร ฮัร มาณัก ลาลา || ซิมมัร ซิมมัร ปรัภ เป๋ ย นิฮาลา ||๒|| ยัต กัต
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เปโค ซาถู่ ซัรณา || ฮัร คุณ กาย นิรมัล มัน กัรณา ||๓|| กัท กัท อันตัร เมรา สุ อามี วูธา || นานัก นาม ปายอา ปรัภ
ตูธา ||๔||๖|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || วิซรั น่าฮี ปรัภ ดีน ดัยอาลา || เตรี สรัณ ปูรัน กิรปาลา ||๑|| รเฮา || แยห์ จิต
อาแว่ห์ โซ ทาน สุ ห่าวา || เย็ต เวลา วิสแร่ ห์ ตา ลาแก ห่าวา ||๑|| เตเร ญีอ์ ตู สัด ฮี ซาที || ซันซาร ซากัร เต กั้ด เด
ห่าที ||๒|| อาวัณ ยาณา ตุม ฮี กีอา || ยิส ตู ราแค่ห์ เต็ส ดูค นา ทีอา ||๓|| ตู เอโก ซาฮิบ อวัรฺ นา โฮรฺ || บิโน กแร
นานัก กัร โยรฺ ||๔||๗|| วัดฮันสฺ ม: ๕ || ตู ยาณาเอห์ ตา โกอี ยาแณ || เตรา ดีอา นาม วคาแณ ||๑|| ตู อะจรัจยฺ กุดรัต
เตรี บิสมา ||๑|| รเฮา ||
ตุตถฺ อาเป การัณ อาเป กัรณา || หุกเม ยํามัณ หุกเม มัรณา ||๒|| นาม เตรา มัน ตัน อาถ่ารี || นานัก ดาส บัคศีส
ตุมารี ||๓||๘||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมแร อันตัร โลจา มิลณั กี เปอาเร ฮอ เก็ว ปาอี คุร ปูเร || เย โซ เคลฺ เคลาอีแอ บาลัก แร่ ห์ นา สะแก เบ็น คีเร ||
เมแร อันตัร ปุค นา อุตแร อัมมาลี เย โซ โป่ ยัน แม นีเร || เมแร มัน ตัน เปรม ปิ รัม กา เบ็น ดัรซัน เก็ว มัน ตี่เร ||๑||
ซุณ สะยัณ เมเร ปรี ตมั ป่ าอี แม เมเลโฮ มิตรึ ซุคดาตา || โอ้ห์ ญีอ์ กี เมรี ซัภ เบดัน ยาแณ เน็ต สุ ณาแว ฮัร กีอา
บาตา || ฮอ เอ็ก คิน เต็ส เบ็น แร่ ห์ นา สะกา เย็ว จาตริ ก ยัล โก บิลลาตา || ฮอ เกอา คุณ เตเร ซาร สมาลี แม นิรคุณ
โก รัค เลตา ||๒|| ฮอ ไป๋ อุดีณี กันตฺ โก อัมมาลี โซ เป็ ร กัด แนณี เดคา || ซัภ รัส โป่ กัณ วิสเร เบ็น เป็ ร กิแต นา
เลคา || เอ้ห์ กาปั ร ตัน นา สุ คาวัย กัร นา สะโก ฮอ เวซา || ยินี ซะคี ลาล ราเวอา เปอารา เต็น อาแก ฮัม อาเดซา ||๓||
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แม ซัภ ซีการ บณายอา อัมมาลี เบ็น เป็ ร กาม นา อาเอ || ยา แซ่ห์ บาต นา ปุชีอา อัมมาลี ตา บิรทา โยบัน ซัภ ยาเอ
|| ตัน๋ ตัน๋ เต โซหากณี อัมมาลี ยิน สะโฮ รเฮอา สมาเอ || ฮอ วาเรอา เต็น โซหากณี อัมมาลี เต็น เก โต่วา สัด ปาเอ
||๔|| ยิจรั ดูยา ปะรัม ซา อัมมาลี ติจรั แม ยาเณอา ปรัภ ดูเร || ยา มิเลอา ปูรา สัตคุรู อัมมาลี ตา อาซา มันซา ซัภ
ปูเร || แม สรับ ซุคา ซุค ปายอา อัมมาลี เป็ ร สรับ รเฮอา ปั่ รปูเร || ยัน นานัก ฮัร รังค์ มาเณอา อัมมาลี คุร สัตคุร
แก ลัก แปเร ||๕||๑||๙||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัจจี บาณี สัจ ตุ๋น สัจ สบัด วีจารา || อันเด็น สัจ สล่าห์ณา ตัน๋ ตัน๋ วัดปาก ฮมารา ||๑|| มัน เมเร ซาเจ นาม วิโทห์
บัล เยา || ดาซัน ดาซา โฮย รแฮ่ ตา ปาแวห์ สัจจา เนา ||๑|| รเฮา ||
เย่ห์วา สัจจี สัจ รัตตี ตัน มัน สัจจา โฮย || เบ็น ซาเจ โฮรฺ ซาล่าห์ณา ยาแซห์ ยนัม ซัภ โคย ||๒|| สัจ เคตี สัจ
บียะณา ซาจา วาปารา || อันเด็น ล่าฮา สัจ นาม ตัน๋ ปะกัต ปะเร ปั นด่ารา ||๓|| สัจ คาณา สัจ แปนณา สัจ เทก ฮัร
เนา || ยิส โน บัคเซ เต็ส มิแล แม่ห์ลี ปาเอ เทา ||๔|| อาแว่ห์ สัจเจ ยาแวห์ สัจเจ เพ็ร ยูนี มูล นา ป้ าเฮ || คุรมุข ดัร
ซาแจ สเจอาร แฮ ซาเจ ม่าเฮ สะมาเฮ ||๕|| อันตัร สัจจา มัน สัจจา สัจจี ซิพตั สนาย || สัจแจ ทาน สัจ ซาล่าห์ณา
สัตคุร บัลฮาแร เยา ||๖|| สัจ เวลา มูรัต สัจ เย็ต สัจเจ นาล เปอาร || สัจ เวคณา สัจ โบลณา สัจจา ซัภ อาการฺ ||๗||
นานัก สัจแจ เมเล ตา มิเล อาเป เลย มิลาย || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัคซี อาเป กเร รยาย ||๘||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ ||
มนูอา แด้ห์ ดิส ต๋ าวดา โอ้ห์ แกเซ ฮัร คุณ กาแว || อินดรี เวอาป รฮี อถิกาอี กาม กโรถ เน็ต ซันตาแว ||๑|| ว่าโฮ
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ว่าโฮ แซ่ห์เย คุณ รวีแย || ราม นาม เอ็ส ยุก แม่ห์ ดุลบั ภ์ แฮ คุรมัต ฮัร รัส ปี แย ||๑|| รเฮา || สบัด จีน มัน นิรมัล
โฮแว ตา ฮัร เก คุณ กาแว || คุรมะตี อาแป อาป ปะชาแณ ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาแว ||๒|| เอ มัน เมเร สดา รังค์ ราเต
สดา ฮัร เก คุณ เกา || ฮัร นิรมัล สดา ซุค ดาตา มัน จินเดอา พัล เปา ||๓|| ฮัม นีจ เซ อูตมั เป๋ ย ฮัร กี ซัรณาอี || ปาทัร
ดุบดา ก้าด ลีอา ซาจี วเดอาอี ||๔|| บิค เซ อัมฤต เป๋ ย คุรมัต บุตถฺ ปาอี || อะแก้ห์ ปั รมัล เป๋ ย อันตัร วาสนา วซาอี
||๕|| มาณัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ แฮ ญัก แม่ห์ คะเทอา อาย || ปูแร ปาก สัตคุร มิแล ฮัร นาม ติอ๋าย ||๖|| มันมุค ปู่ เล บิค ลเก
แอ้ห์ลา ยนัม กวายอา || ฮัร กา นาม สดา ซุค ซากัร ซาจา สบัด นา ป่ ายอา ||๗|| มุคโคห์ ฮัร ฮัร ซัภ โก กแร วิระแล
ฮิรแด วซายอา || นานัก ยิน แก ฮิรแด วัสเซอา โมค มุกตั เต็นห์ ปายอา ||๘||๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กายอา กูร วิการ กาเฮ นาอีแอ || นาตา โซ ปัรวาณ สัจ กมาอีแอ || ยับ สาจ อันดัร โฮย ซาจา ตาม ซาจา ปาอีแอ ||
ลิเค บาโฉ่ห์ สุ รัต น่าฮี โบลฺ โบลฺ กวาอีแอ || ยิแท ยาย บฮีแอ ปะลา กะฮีแอ สุ รัต สบัด ลิคาอีแอ || กายอา กูร วิการ
กาเฮ นาอีแอ ||๑|| ตา แม กะเฮอา แก้ฮณ
ั ยา ตุแฉ่ กะฮายอา || อัมฤต ฮัร กา นาม เมแร มัน ป่ ายอา || นาม มีธา
มแน่ห์ ลากา ดูค เดรา ด่าเฮอา || ซูค มัน แม่ห์ อาย วัสเซอา ยาม แต พุรมายอา || นะดัร ตุตถฺ อัรดาส เมรี เย็นนํ อาป
อุปายอา || ตา แม กะเฮอา แก้ฮณั ยา ตุแฉ่ กะฮายอา ||๒|| วารี คซัม กะด่าเอ กิรัต กมาวณา || มันดา กิแซ นา อาค
จักรา ปาวณา || แน่ห์ ปาย จักรา สุ อาม เซตี อาป อาป วญาวณา || ยิส นาล ซังคัต กัร สะรี กี ยาย เกอา รู อาวณา || โย
เดย์ แซ่ห์ณา มแน่ห์ แก้ห์ณา อาค น่าฮี วาวณา || วารี คซัม กะด่าเอ กิรัต กมาวณา ||๓|| ซัภ อุปาอีอนั อาป อาเป
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นะดัร กเร || กอรา โกย นา มาแก มีธา ซัภ มาแก || ซัภ โกย มีธา มังค์ เดแค คซัม ป่ าแว โซ กเร || กิช ปุน ทาน
อเนก กัรณี นาม ตุล นา ซัมสะเร || นานกา ยิน นาม มิเลอา กะรัม โฮอา ตุ๋ร กะเด || ซัภ อุปาอีอนั อาป อาเป นะดัร
กเร ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ || กแร่ ห์ ดัยอา เตรา นาม วคาณา || ซัภ อุปาอีแอ อาป อาเป สรับ สมาณา || ซัรเบ
สมาณา อาป ตูแฮ อุปาย ตัน่ แถ่ ลาอีอา || เอ็ก ตุจฉฺ ฮี กีเอ ราเย อิกนา ปิ ค ปะหว่าอีอา || โลภ โม่ห์ ตุจฉฺ กีอา มีธา
เอต ปะรัม ปุหล่าณา || สดา ดัยอา กแร่ ห์ อัปณี ตาม นาม วคาณา ||๑|| นาม เตรา แฮ ซาจา สดา แม มัน ป่ าณา || ดูค
เกยอา ซุค อาย สมาณา || กาวัน ซุรฺ นัร ซุฆรั สุ ยาณา || ซุรฺ นัร ซุฆรั สุ ยาณ กาแว่ห์ โย เตแร มัน ป่ าวเฮ || มายอา
โม่เฮ เจแตห์ น่าฮี แอ้ห์ลา ยนัม กวาเวห์ || เอ็ก มูร มุกตั ถฺ นา เจแตห์ มูเล โย อายอา เต็ส ยาณา || นาม เตรา สดา
ซาจา โซย แม มัน ป่ าณา ||๒|| เตรา วัคตฺ สุ ห่าวา อัมฤต เตรี บาณี || เซวัก เซแว่ห์ เป๋ า กัร ลากา เซา ปราณี || เซา
ปราณี ตินา ลากา ยินี อัมฤต ปายอา || นาม เตแร โญย ราเต เน็ต จะแรห์ สวายอา || เอ็ก กะรัม ตะรัม นา โฮย ซันยัม
ยาม นา เอก ปะชาณี || วัคตฺ สุ ห่าวา สดา เตรา อัมฤต เตรี บาณี ||๓|| ฮอ บัลฮารี ซาเจ นาแว ||
ราจยฺ เตรา กับโบห์ นา ยาแว || ราโย ตา เตรา สดา เน่ห์จลั เอ้ห์ กับโบห์ นา ยาเวย์ || จากัร ตา เตรา โซย โฮแว โญย
แซ่ฮจั ยฺ สมาเวย์ || ดุสมัน ตา ดูค นา ลแก มูเล ปาป เนร นา อาเวย์ || ฮอ บัลฮารี สดา โฮวา เอก เตเร นาเวย์ ||๔||
ยุกแกห์ ยุกนั ตัร ปะกัต ตุมาเร || กีรัต กแร่ ห์ สุ อามี เตแร ดุอาเร || ยแปห์ ตา ซาจา เอก มุราเร || ซาจา มุราเร ตาม
ยาแปห์ ยาม มัน วซาวเฮ || ปั่รโม ปุหล่าวา ตุแฉ่ ห์ กีอา ยาม เอ้ห์ จุกาวเฮ || คุร ปั รซาดี กแร่ ห์ กิรปา เล่โฮ ยโมห์
อุบาเร || ยุกแกห์ ยุกนั ตัร ปะกัต ตุมาเร ||๕|| วัดเด เมเร ซาฮิบา อลัค อปารา || เก็ว กัร กะโร เบนันตี ฮอ อาค นา
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ยาณา || นะดัร กแร่ ห์ ตา สาจ ปะชาณา || ซาโจ ปะชาณา ตาม เตรา ยาม อาป บุฉ่าวเฮ || ดูค ปูค ซันซาร กีเอ
แซ่ห์ซา เอ้ห์ จุกาวเฮ || บินวันตฺ นานัก ยาย แซ่ห์ซา บุแฉ่ คุร บีจารา || วัดดา ซาฮิบ แฮ อาป อลัค อปารา ||๖|| เตเร
บังเก โลเอ็ณ ดันตฺ รี ส่าลา || โซ่ห์เณ นัก ยิน ลํามฺ เร วาลา || กันจัน กายอา โซยเน กี ด่าลา || โซวัน ด่าลา กริ ษนั
มาลา ยัปโปห์ ตุซี สเฮรี โฮ || ยัม ดุอาร นา โฮโอ คะรี อา ซิ กข์ สุ โณห์ มเฮลีโฮ || หันสฺ หันซา บัก บักกา ลแฮ่ มัน กี
ยาลา || บังเก โลเอ็ณ ดันตฺ รี ส่าลา ||๗|| เตรี จาล สุ ห่าวี มะถุรารี บาณี || โกห์กนั โกกิลา ตะรัล ยุอาณี || ตัรลา
ยุอาณี อาป ป่ าณี อิช มัน กี ปูรีเอ || ซารังค์ เย็ว ปั ก ตะแร ธิม ธิม อาป อาป ซันถู่เรอ์ || ศิรีรังค์ ราตี พิแร มาตี อุดกั
กังกา วาณี || บินวันตฺ นานัก ดาส ฮัร กา เตรี จาล สุ ห่าวี มะถุรารี บาณี ||๘||๒||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ ชันตฺ
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาปเณ เป็ ร แก รังค์ รัตตี โมอีเอ โซ่ภาวันตี นาเร || สัจแจ สบัด เม็ล รฮี โมอีเอ เป็ ร ราเว ป๋ าย เปอาเร || สัจแจ
ป๋ าย เปอารี กันตฺ สวารี ฮัร ฮัร เซ็ว เน่ห์ รจายอา || อาป กวายอา ตา เป็ ร ปายอา คุร แก สบัด สมายอา || ซา ตัน๋ สบัด
โซฮาอี เปรม กะซาอี อันตัร ปรี ต เปอารี || นานัก ซา ตัน๋ เมล ลอี เป็ ร อาเป ซาแจ ซ่าห์ สวารี ||๑|| นิรกุณ-วันตฺ รีเอ
เป็ ร เดค ฮดูเร ราม || คุรมุข ยินี ราเวอา โมอีเอ เป็ ร เราว์ รเฮอา ปั่ รปูเร ราม ||
เป็ ร เราว์ รเฮอา ปั่รปูเร เวค ฮยูเร ยุก ยุก เอโก ยาตา || ตัน๋ บาลี โป่ ลี เป็ ร แซ่ฮจั ยฺ ราแว มิเลอา กะรัม บิถ่าตา || เย็น
ฮัร รัส จาเคอา สบัด สุ ป่าเคอา ฮัร ซัร รฮี ปั่ รปูเร || นานัก กามัณ ซา เป็ ร ป่ าแว สับเด รแฮ่ ฮดูเร ||๒|| โซหากณี ยาย
ปูโช่ห์ โมอีเอ ยินี วิโจห์ อาป กวายอา || เป็ ร กา หุกมั นา ปายโอ โมอีเอ ยินี วิโจห์ อาป นา กวายอา || ยินี อาป
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กวายอา ตินี เป็ ร ปายอา รังค์ เซ็ว รลีอา มาแณ || สดา รังค์ ราตี แซ่ห์เย มาตี อันเด็น นาม วคาแณ || กามัณ วัดป่ ากี
อันตัร เล็ว ลากี ฮัร กา เปรม สุ ผา่ ยอา || นานัก กามัณ แซ่ ห์เย ราตี เย็น สัจ ซีการ บณายอา ||๓|| ห่อแม มาร โมอีเอ
ตู จัล คุร แก ป๋ าย || ฮัร วัร ราแว่ห์ สดา โมอีเอ นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ || นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาเอ สบัด วยาเอ สดา สุ ห่ากัณ
นารี || เป็ ร รลีอาลา โยบัน บาลา อันเด็น กันตฺ สวารี || ฮัร วัร โซห่าโก มัสตัก ป่ าโก สัจแจ สบัด โซฮาเอ || นานัก
กามัณ ฮัร รังค์ ราตี ยา จัลแล สัตคุร ป่ าเอ ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข ซัภ วาปาร ปะลา เย แซ่ห์เย กีแย ราม
|| อันเด็น นาม วคาณี แอ ล่าฮา ฮัร รัส ปี แย ราม || ล่าฮา ฮัร รัส ลีแย ฮัร ราวีแย อันเด็น นาม วคาแณ || คุณ ซังกแร่ ห์
เอากัณ วิกแณ่ห์ อาแป อาป ปะชาแณ || คุรมัต ปาอี วัดดี วเดอาอี สัจแจ สบัด รัส ปี แย || นานัก ฮัร กี ปะกัต นิราลี
คุรมุข วิระแล กีแย ||๑|| คุรมุข เคตี ฮัร อันตัร บียแี อ ฮัร ลีแย สะรี ร ยมาเอ ราม || อาปเณ กัร๋ อันดัร รัส ปุ่ นจฺ ตู
ล่าฮา แล ปัรทาเอ ราม || ล่าฮา ปัรทาเอ ฮัร มัน วซาเอ ตัน๋ เคตี วาปารา || ฮัร นาม ติอ๋าเอ มัน วซาเอ บูแฉ่ คุร บีจารา
|| มันมุค เคตี วณัจยฺ กัร ทาเก ตริ สนา ปุค นา ยาเอ || นานัก นาม บีจยฺ มัน อันดัร สัจแจ สบัด สุ ผา่ เอ ||๒|| ฮัร วาปาร
เซ ยัน ลาเก ยินา มัสตัก มณี วัดป่ าโก ราม || คุรมะตี มัน นิจยฺ กัร๋ วัสเซอา สัจแจ สบัด แบราโก ราม || มุค มัสตัก
ป่ าโก สัจ แบราโก สาจ รัตเต วีจารี || นาม บินา ซัภ ญัก บอรานา สับเด ห่อแม มารี || ซาแจ สบัด ลาก มัต อุปแย
คุรมุข นาม โซห่าโก ||
นานัก สบัด มิแล ป๋ อ ปั่นยัน ฮัร ราแว มัสตัก ป่ าโก ||๓|| เคตี วณัจยฺ ซัภ หุกมั แฮ หุกเม มัน วเดอาอี ราม || คุรมะตี
หุกมั บูฉี่แอ หุกเม เมล มิลาอี ราม || หุ กมั มิลาอี แซ่ฮจั ยฺ สมาอี คุร กา สบัด อปารา || สัจจี วเดอาอี คุร เต ปาอี สัจ
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สวารัณฮารา || ป๋ อ ปั่นยัน ปายอา อาป กวายอา คุรมุข เมล มิลาอี || กโฮ่ นานัก นาม นิรันยัน อะกัม อะโกจัร หุกเม
รเฮอา สมาอี ||๔||๒|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || มัน เมเรอา ตู สดา สัจ สะมาล ญีโอ || อาปแณ กัร๋ ตู ซุค วแซ่ห์ โป้ ห์
นา สแกห์ ยัมกาล ญีโอ || กาล ยาล ยัม โย่ห์ นา ซาแก ซาแจ สบัด เล็ว ลาเอ || สดา สัจ รัตตา มัน นิรมัล อาวัณ ยาณ
รฮาเอ || ดูแย ป๋ าย ปะรัม วิกตุ ี มันมุค โม่ฮี ยัมกาล || กะแฮ นานัก ซุณ มัน เมเร ตู สดา สัจ สะมาล ||๑|| มัน
เมเรอา อันตัร เตแร นิถาน แฮ บ้าฮัร วัสตฺ นา ป๋ าลฺ || โย ป่ าแว โซ ปุ่ นจฺ ตู คุรมุข นะดัร นิฮาล || คุรมุข นะดัร นิฮาล
มัน เมเร อันตัร ฮัร นาม สคาอี || มันมุค อันถเล กิอาน วิฮเู ณ ดูแย ป๋ าย คุอาอี || เบ็น นาแว โก ชูแท น่าฮี ซัภ บาถี่
ยัมกาล || นานัก อันตัร เตแร นิถาน แฮ ตู บ้าฮัร วัสตฺ นา ป๋ าลฺ ||๒|| มัน เมเรอา ยนัม ปะดารัท ปาย แก เอ็ก สัจ ลเก
วาปารา || สัตคุร เซวัน อาปณา อันตัร สบัด อปารา || อันตัร สบัด อปารา ฮัร นาม เปอารา นาเม นอ เน็ถ ปาอี ||
มันมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป ดูค ซันตาเป ดูแย ปั ต กวาอี || ห่อแม มาร สัจ สบัด สมาเณ สัจ รัตเต อถิกาอี || นานัก
มาณัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ แฮ สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๓|| มัน เมเร สัตคุร เซวัน อาปณา เซ ยัน วัดป่ ากี ราม || โย มัน มาแร่ ห์
อาปณา เซ ปุรัค แบรากี ราม || เซ ยัน แบรากี สัจ เล็ว ลากี อาปณา อาป ปะชาเณอา || มัต เน่ห์จลั อัต กูรี คุรมุข
แซ่ห์เย นาม วคาเณอา || เอ็ก กามัณ ฮิตการี มายอา โม่ห์ เปอารี มันมุค โซย รเฮ่ อป่ าเก || นานัก แซ่ห์เย เซแว่ห์ คุร
อาปณา เซ ปูเร วัดป่ าเก ||๔||๓|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || รตัน ปะดารัท วัณยีแอ้ห์ สัตคุร ดีอา บุฉ่าอี ราม || ล่าฮา ลาภ
ฮัร ปะกัต แฮ คุณ แม่ห์ คุณี สมาอี ราม ||
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คุณ แม่ห์ คุณี สมาเอ ยิส อาป บุฉ่าเอ ล่าฮา ปะกัต แซซาเร || เบ็น ปั กตี ซุค นา โฮอี ดูแย ปั ต โคอี คุรมัต นาม อถ่าเร
|| วคัร นาม สดา ลาภ แฮ ยิส โน เอต วาปาร ลาเอ || รตัน ปะดารัท วัณยีแอ้ห์ ยานํ สัตคุร เดย์ บุฉ่าเอ ||๑|| มายอา
โม่ห์ ซัภ ดุค แฮ โคทา เอ้ห์ วาปารา ราม || กูร โบลฺ บิค คาวณี บโฮ่ วแถ่ห์ วิการา ราม || บโฮ่ วแถ่ห์ วิการา แซ่ห์ซา
เอ้ห์ ซันซารา เบ็น นาแว ปัต โคอี || ปั ร ปั ร ปั นดิต วาด วคาแณ่ ห์ เบ็น บูเฉ่ ซุค นา โฮอี || อาวัณ ยาณา กะเด นา
จูแก มายอา โม่ห์ เปอารา || มายอา โม่ห์ ซัภ ดุค แฮ โคทา เอ้ห์ วาปารา ||๒|| โคเท คเร ซัภ ปัรคีอนั เต็ต สัจเจ แก
ดัรบารา ราม || โคเท ดัรก้าห์ ซุทีอนั อูเภนํ กะรัน ปุการา ราม || อูเภ กะรัน ปุการา มุกตั ถฺ กวารา มันมุค ยนัม
กวายอา || บิเคอา มายอา เย็น ยกัต ปุหลายอา ซาจา นาม นา ป่ ายอา || มันมุค ซันตา นาล แวรฺ กัร ดุค คัทเท ซันซารา
|| โคเท คเร ปัรคีอนั เต็ต สัจแจ ดัรวารา ราม ||๓|| อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กัรณา กิชู นา ยาอี ราม || เย็ต ป่ าแว เต็ต
ลายซี เย็ว เต็ส ดี วเดอาอี ราม || เย็ว เต็ส ดี วเดอาอี อาป กราอี วรี อาม นา พุซี โกอี || ญักยีวนั ดาตา กะรัม บิถ่าตา
อาเป บัคเซ โซอี || คุร ปัรซาดี อาป กวาอีแอ นานัก นาม ปั ต ปาอี || อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ แก้ห์ณา กิชู นา ยาอี
||๔||๔|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || สัจจา ซอดา ฮัร นาม แฮ สัจจา วาปารา ราม || คุรมะตี ฮัร นาม วัณยีแอ อัต โมลฺ
อพารา ราม || อัต โมลฺ อพารา สัจ วาปารา สัจ วาปาร ลเก วัดป่ ากี || อันตัร บ้าฮัร ปักตี ราเต สัจ นาม เล็ว ลากี ||
นะดัร กเร โซอี สัจ ปาเอ คุร แก สบัด วีจารา || นานัก นาม รัตเต เต็น ฮี ซุค ปายอา ซาแจ เก วาปารา ||๑|| ฮอแม
มายอา แมลฺ แฮ มายอา แมลฺ ปะรี แย ราม || คุรมะตี มัน นิรมะลา รัสนา ฮัร รัส ปี แย ราม || รัสนา ฮัร รัส ปี แย อันตัร
ปี่ แย สาจ สบัด บีจารี || อันตัร คู่ห์ทา อัมฤต ปะเรอา สับเด ก้าด ปี แอ ปั นฮารี || ยิส นะดัร กเร โซอี สัจ ลาแก รัสนา
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ราม รวีแย || นานัก นาม รัตเต เซ นิรมัล โฮรฺ ห่อแม แมลฺ ปะรี แย ||๒|| ปั นดิต โยตกี ซัภ ปัร ปั ร กูกเด กิส แป้ ห์ กเร
ปุการา ราม ||
มายอา โม่ห์ อันตัร มัล ลาแก มายอา เก วาปารา ราม || มายอา เก วาปารา ยกัต เปอารา อาวัณ ยาณ ดุค ปาอี || บิค
กา กีรา บิค เซ็ว ลากา บิสทา ม่าเฮ สมาอี || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซย กมาแว โกย นา เมทัณฮารา || นานัก นาม รัตเต เต็น
สดา ซุค ปายอา โฮรฺ มูรัค กูก โมย กาวารา ||๓|| มายอา โม่ห์ มัน รังเกอา โม่ห์ ซุถ นา กาอี ราม || คุรมุข เอ้ห์ มัน
รังกีแอ ดูยา รังค์ ยาอี ราม || ดูยา รังค์ ยาอี สาจ สมาอี สัจ ปะเร ปั นด่ารา || คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ สัจ สวารัณฮารา
|| อาเป เมเล โซ ฮัร มิแล โฮรฺ แก้ห์ณา กิชู นา ยาเอ || นานัก เว็ณ นาแว ปะรัม ปุหลายอา เอ็ก นาม รัตเต รังค์ ลาเอ
||๔||๕|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || เอ มัน เมเรอา อาวา กอณ ซันซาร แฮ อันตฺ สัจ นิเบรา ราม || อาเป สัจจา บคัส เลย
เพ็ร โฮย นา เพรา ราม || เพ็ร โฮย นา เพรา อันตฺ สัจ นิเบรา คุรมุข มิแล วเดอาอี || ซาแจ รังค์ ราเต แซ่ห์เย มาเต
แซ่ห์เย รเฮ่ สมาอี || สัจจา มัน ป่ ายอา สัจ วซายอา สบัด รัตเต อันตฺ นิเบรา || นานัก นาม รัตเต เซ สัจ สมาเณ บฮุร
นา เป่ าว์ยลั เพรา ||๑|| มายอา โม่ห์ ซัภ บะรัล แฮ ดูแย ป๋ าย คุอาอี ราม || มาตา ปิ ตา ซัภ เหต แฮ เฮเต ปั ลจาอี ราม ||
เฮเต ปัลจาอี ปุรับ กมาอี เมท นา สะแก โกอี || เย็น สริ สทฺ ซายี โซ กัร เวแค เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกอี || มันมุค อันถ่า
ตัป ตัป คแป เบ็น สับแด ซานํตฺ นา อาอี || นานัก เบ็น นาแว ซัภ โกอี ปุลา มายอา โม่ห์ คุอาอี ||๒|| เอ้ห์ ญัก ยัลตา
เดค แก ปัจยฺ เปย ฮัร ซัรณาอี ราม || อัรดาส กรี คุร ปูเร อาแก รัค เลโว่ห์ เดโฮ วดาอี ราม || รัค เลโว่ห์ ซัรณาอี ฮัร
นาม วดาอี ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา ดาตา || เซวา ลาเก เซ วัดป่ าเก ยุก ยุก เอโก ยาตา || ยัต สัต ซันยัม กะรัม กมาแว
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เบ็น คุร กัต นฮี ปาอี || นานัก เต็ส โน สบัด บุฉ่าเอ โย ยาย ปแว ฮัร ซัรณาอี ||๓|| โย ฮัร มัต เดย์ ซา อูปแย โฮรฺ มัต
นา กาอี ราม || อันตัร บ้าฮัร เอก ตู อาเป เด้ห์ บุฉ่าอี ราม || อาเป เด้ห์ บุฉ่าอี อวัร นา ป่ าอี คุรมุข ฮัร รัส จาเคอา ||
ดัร ซาแจ สดา แฮ ซาจา ซาแจ สบัด สุ ป่าเคอา ||
กัร๋ แม่ห์ นิจยฺ กัร๋ ปายอา สัตคุร เดย์ วดาอี || นานัก โย นาม รัตเต เซอี แม่ฮลั ปาเอ็น มัต ปั รวาณ สัจ ซาอี ||๔||๖||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมแร มัน เมแร มัน สัตคุร ปรี ต ลกาอี ราม || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม เมแร มัน วซาอี ราม || ฮัร ฮัร นาม เมแร มัน วซาอี
ซัภ ดูค วิซารัณฮารา || วัดป่ ากี คุร ดัรซัน ปายอา ตัน๋ ตัน๋ สัตคุรู ฮมารา || อูธตั แบธัต สัตคุร เซแว่ห์ เย็ต เซเวแอ
ซานํตฺ ปาอี || เมแร มัน เมแร มัน สัตคุร ปรี ต ลกาอี ||๑|| ฮอ ยีวา ฮอ ยีวา สัตคุร เดค ซัรเซ ราม || ฮัร นาโม ฮัร นาม
ดริ ราเอ ยัป ฮัร ฮัร นาม วิกเซ ราม || ยัป ฮัร ฮัร นาม กมัล ปั รกาเซ ฮัร นาม นวัง เน็ถ ปาอี || ห่อแม โรค เกยอา ดุค
ลาทา ฮัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาอี || ฮัร นาม วดาอี สัตคุร เต ปาอี ซุค สัตคุร เดว มัน ปั รเซ || ฮอ ยีวา ฮอ ยีวา สัตคุร เดค
ซัรเซ ||๒|| โกอี อาณ โกอี อาณ มิลาแว เมรา สัตคุร ปูรา ราม || ฮอ มัน ตัน ฮอ มัน ตัน เดวา เต็ส กาท สะรี รา ราม ||
ฮอ มัน ตัน กาท กาท เต็ส เดอี โย สัตคุร บจัน สุ ณาเอ || เมแร มัน แบราก เป่ ยอา แบรากี เม็ล คุร ดัรซัน ซุค ปาเอ ||
ฮัร ฮัร กริ ปา กแร่ ห์ ซุคดาเต เดโฮ สัตคุร จรัน ฮัม ตู่รา || โกอี อาณ โกอี อาณ มิลาแว เมรา สัตคุร ปูรา ||๓|| คุร เยวัด
คุร เยวัด ดาตา แม อวัรฺ นา โกอี ราม || ฮัร ดาโน ฮัร ดาน เดแว ฮัร ปุรัค นิรันยัน โซอี ราม || ฮัร ฮัร นาม ยินี
อาราเถ่อา เต็น กา ดุค ปะรัม ป๋ อ ป่ ากา || เซวัก ป๋ าย มิเล วัดป่ ากี ยิน คุร จัรนี มัน ลากา || กโฮ่ นานัก ฮัร อาป มิลาเอ
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เม็ล สัตคุร ปุรัค ซุค โฮอี || คุร เยวัด คุร เยวัด ดาตา แม อวัรฺ นา โกอี ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮอนํ คุร เบ็น
ฮอนํ คุร เบ็น ครี นิมาณี ราม || ญักยีวนั ญักยีวนั ดาตา คุร เมล สมาณี ราม || สัตคุร เมล ฮัร นาม สมาณี ยัป ฮัร ฮัร
นาม ติอ๋ายอา || ยิส การัณ ฮอนํ ดู๋นดฺ ดูเด่ที โซ สะยัณ ฮัร กัร๋ ปายอา ||
เอก ดริ สทฺ ฮัร เอโก ยาตา ฮัร อาตัม ราม ปะชาณี || ฮอนํ คุร เบ็น ฮอนํ คุร เบ็น ครี นิมาณี ||๑|| ยินา สัตคุร ยิน
สัตคุร ปายอา เต็น ฮัร ปรัภ เมล มิลาเอ ราม || เต็น จรัณ เต็น จรัณ สะเรแว่ห์ ฮัม ลาแกห์ เต็น แก ปาเอ ราม || ฮัร ฮัร
จรัณ สะเรแว่ห์ เต็น เก ยิน สัตคุร ปุรัค ปรัภ เตอ่ายอา || ตู วัดดาตา อันตัรยามี เมรี ซัรถ่า ปูร ฮัร รายอา || คุรซิ กข์
เมล เมรี ซัรถ่า ปูรี อันเด็น ราม คุณ กาเอ || ยิน สัตคุร ยิน สัตคุร ปายอา เต็น ฮัร ปรัภ เมล มิลาเอ ||๒|| ฮอนํ วารี
ฮอนํ วารี คุรซิกข์ มีต เปอาเร ราม || ฮัร นาโม ฮัร นาม สุ ณาเอ เมรา ปรี ตมั นาม อถ่าเร ราม || ฮัร ฮัร นาม เมรา
ปราน สคาอี เต็ส เบ็น กะรี นิมคั นฮี ยีวานํ || ฮัร ฮัร กริ ปา กเร ซุคดาตา คุรมุข อัมฤต ปี วานํ || ฮัร อาเป ซัรถ่า ลาย
มิลาเอ ฮัร อาเป อาป สวาเร || ฮอนํ วารี ฮอนํ วารี คุรซิกข์ มีต เปอาเร ||๓|| ฮัร อาเป ฮัร อาเป ปุรัค นิรันยัน โซอี
ราม || ฮัร อาเป ฮัร อาเป เมแล กแร โซ โฮอี ราม || โย ฮัร ปรัภ ป่ าแว โซอี โฮแว อวัรฺ นา กัรณา ยาอี || บฮุต
เซอาณัป เลยอา นา ยาอี กัร ทาเก ซัภ จตุราอี || คุร ประสาด ยัน นานัก เดเคอา แม ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกอี || ฮัร อาเป
ฮัร อาเป ปุรัค นิรันยัน โซอี ||๔||๒|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร สัตคุร ฮัร สัตคุร เมล ฮัร สัตคุร จรัณ ฮัม ป่ ายอา ราม
|| ติมรั อเกอาน กวายอา คุร กิอาน อันยัน คุร ปายอา ราม || คุร กิอาน อันยัน สัตคุรู ปายอา อเกอาน อันเถรฺ บินาเซ
|| สัตคุร เซว ปะรัม ปัด ปายอา ฮัร ยัปเปอา ซาส กิราเซ || ยิน กอนํ ฮัร ปรัภ กิรปา ต่ารี เต สัตคุร เซวา ลายอา || ฮัร
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สัตคุร ฮัร สัตคุร เมล ฮัร สัตคุร จรัณ ฮัม ป่ ายอา ||๑|| เมรา สัตคุร เมรา สัตคุร เปอารา แม คุร เบ็น แร่ ฮณั นา ยาอี
ราม || ฮัร นาโม ฮัร นาม เดแว เมรา อันตฺ สคาอี ราม || ฮัร ฮัร นาม เมรา อันตฺ สคาอี คุร สัตคุร นาม ดริ รายอา ||
ยิแท ปุต กลัตรึ โกอี เบลี น่าฮี ติแท ฮัร ฮัร นาม ฉะดายอา || ตัน๋ ตัน๋ สัตคุร ปุรัค นิรันยัน เย็ต เม็ล ฮัร นาม ติอ๋าอี ||
เมรา สัตคุร เมรา สัตคุร เปอารา แม คุร เบ็น แร่ ฮณั นา ยาอี ||๒||
ยินี ดัรซัน ยินี ดัรซัน สัตคุร ปุรัค นา ปายอา ราม || เต็น เน่ห์พลั เต็น เน่ห์พลั ยนัม ซัภ บริ ทา กวายอา ราม ||
เน่ห์พลั ยนัม เต็น บริ ทา กวายอา เต ซากัต โมย มัร จู่เร || กัร๋ โห่ แด รตัน ปะดารัท ปู่ เค ปากฮีณ ฮัร ดูเร || ฮัร ฮัร
เต็น กา ดะรัส นา กรี แอห์ ยินี ฮัร ฮัร นาม นา ติอ๋ายอา || ยินี ดัรซัน ยินี ดัรซัน สัตคุร ปุรัค นา ปายอา ||๓|| ฮัม
จาตริ ก ฮัม จาตริ ก ดีน ฮัร ปาส เบนันตี ราม || คุร เม็ล คุร เมล เมรา เปอารา ฮัม สัตคุร กแร่ ห์ ปั กตี ราม || ฮัร ฮัร
สัตคุร กแร่ ห์ ปักตี ยานํ ฮัร ปรัภ กิรปา ต่าเร || แม คุร เบ็น อวัรฺ นา โกอี เบลี คุร สัตคุร ปราณ ฮะหม่าเร || กโฮ่
นานัก คุร นาม ดริ หร่ ายอา ฮัร ฮัร นาม ฮัร สตี || ฮัม จาตริ ก ฮัม จาตริ ก ดีน ฮัร ปาส เบนันตี ||๔||๓|| วัดฮันสฺ
แม่ห์ลา ๔ || ฮัร กิรปา ฮัร กิรปา กัร สัตคุร เมล ซุคดาตา ราม || ฮัม ปูแช่ห์ ฮัม ปูแช่ห์ สัตคุร ปาส ฮัร บาตา ราม ||
สัตคุร ปาส ฮัร บาต ปูแช่ห์ เย็น นาม ปะดารัท ปายอา || ปาย ลแกห์ เน็ต กแร่ ห์ เบนันตี คุร สัตคุร ปันทฺ บตายอา ||
โซอี ปะกัต ดุค ซุค สมัต กัร ยาแณ ฮัร ฮัร นาม ฮัร ราตา || ฮัร กิรปา ฮัร กิรปา กัร คุร สัตคุร เมล ซุคดาตา ||๑|| ซุณ
คุรมุข ซุณ คุรมุข นาม ซัภ บินเซ ฮอแม ปาปา ราม || ยัป ฮัร ฮัร ยัป ฮัร ฮัร นาม ลเทอะเร ญัก ตาปา ราม || ฮัร ฮัร
นาม ยินี อาราเถ่อา เต็น เก ดุค ปาป นิวาเร || สัตคุร กิอาน คะรัก หัท ดีนา ยัมกันกัร มาร บิดาเร || ฮัร ปรัภ กริ ปา
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ต่ารี ซุคดาเต ดุค ลาเท ปาป ซันตาปา || ซุณ คุรมุข ซุณ คุรมุข นาม ซัภ บินเซ ฮอแม ปาปา ||๒|| ยัป ฮัร ฮัร
ยัป ฮัร ฮัร นาม เมแร มัน ป่ ายอา ราม || มุค คุรมุข มุค คุรมุข ยัป ซัภ โรค กวายอา ราม || คุรมุข ยัป ซัภ โรค กวายอา
อโรคัต เป๋ ย สะรี รา || อันเด็น แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ฮัร ลากี ฮัร ยัปเปอา แก้ฮรั กัมภีรา || ยาต อะยาต นาม ยิน ติอ๋ายอา เต็น
ปะรัม ปะดารัท ปายอา || ยัป ฮัร ฮัร ยัป ฮัร ฮัร นาม เมแร มัน ป่ ายอา ||๓||
ฮัร ต่าโรห์ ฮัร ต่าโรห์ กิรปา กัร กิรปา เล่โฮ อุบาเร ราม || ฮัม ปาปี ฮัม ปาปี นิรคุณ ดีน ตุหม่าเร ราม || ฮัม ปาปี
นิรคุณ ดีน ตุหม่าเร ฮัร แดอาล ซัรณายอา || ตู ดุค ปั่ นยัน สรับ ซุคดาตา ฮัม ปาทัร ตเร ตรายอา || สัตคุร เปท ราม
รัส ปายอา ยัน นานัก นาม อุถ่าเร || ฮัร ต่าโรห์ ฮัร ต่าโรห์ กิรปา กัร กิรปา เล่โฮ อุบาเร ราม ||๔||๔||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ โก่รีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เด้ห์ เตยัณ ญี ราม อุปาอีอา ราม || ตัน๋ มาณัส ยนัม ปุน ปาอีอา ราม || มาณัส ยนัม วัด ปุนเน ปายอา เด้ห์ โซ กันจัน
จังกรี อา || คุรมุข รังค์ จะลูลา ปาแว ฮัร ฮัร ฮัร เนาว์ รังกรี อา || เอ้ห์ เด้ห์ โซ บานํกี เย็ต ฮัร ยาปี ฮัร ฮัร นาม สุ ห่าวีอา
|| วัดป่ ากี ปาอี นาม สคาอี ยัน นานัก ราม อุปาอีอา ||๑|| เด้ห์ ปาโว ยีน บุจฉฺ จังกา ราม || จัร ลัง่ ฆา ญี บิคมั
โป่ ยอังกา ราม || บิคมั โป่ ยอังกา อนัต ตรังกา คุรมุข ปารฺ ลังฆาเอ || ฮัร โบฮิท จัร วัดป่ ากี ลัง่ แฆ คุร เควัท สบัด
ตราเอ || อันเด็น ฮัร รังค์ ฮัร คุณ กาแว ฮัร รังกี ฮัร รังกา || ยัน นานัก นิรบาณ ปั ด ปายอา ฮัร อุตมั ฮัร ปัด จังกา ||๒||
กรี อาล มุเค คุร กิอาน ดริ รายอา ราม || ตัน เปรม ฮัร จาบัก ลายอา ราม || ตัน เปรม ฮัร ฮัร ลาย จาบัก มัน ยิแณ
คุรมุข ยีเตอา || อะกะโร กะหร่ าแว สบัด ปาแว อเป็ ว ฮัร รัส ปี เตอา || ซุณ สระวัณ บาณี คุร วคาณี ฮัร รังค์ ตุรี
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จรายอา || มฮ่า มารัก ปันทฺ บิครา ยัน นานัก ปารฺ ลังฆายอา ||๓|| โก่รี เตยัณ เด้ห์ ราม อุปาอีอา ราม || เย็ต ฮัร ปรัภ
ยาแป ซา ตัน๋ ตัน๋ ตุคาอีอา ราม || เย็ต ฮัร ปรัภ ยาแป ซา ตัน๋ ซาบาแซ ตุ๋ร ปายอา กิรัต ยุรันดา || จัร เด้ฮรั โก่รี บิคมั
ลฆาเอ เม็ล คุรมุข ปัรมานันดา || ฮัร ฮัร กาจยฺ รจายอา ปูแร เม็ล ซันตฺ ยนา ยันญึ อาอี || ยัน นานัก ฮัร วัร ปายอา
มังคัล เม็ล ซันตฺ ยนา วาถ่าอี ||๔||๑||๕|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๔ || เด้ห์ เตยันรี ฮัร เนาว์ รังกีอา ราม || คุร กิอาน คุรู ฮัร
มังกีอา ราม ||
กิอาน มังกี ฮัร กะทา จังกี ฮัร นาม กัต เม็ต ยาณี อา || ซัภ ยนัม สัพเล็ว กีอา กัรแต ฮัร ราม นาม วคาณี อา || ฮัร ราม
นาม สล่าห์ ฮัร ปรัภ ฮัร ปะกัต ฮัร ยัน มังกีอา || ยัน กะแฮ นานัก สุ โณห์ ซันโตห์ ฮัร ปะกัต โควินดฺ จังกีอา ||๑|| เด้ห์
กันจัน ยีน สุ วนิ า ราม || ยัร ฮัร ฮัร นาม รตันนา ราม || ยัร นาม รตัน โควินดฺ ปายอา ฮัร มิเล ฮัร คุณ ซุค กะเณห์ ||
คุร สบัด ปายอา ฮัร นาม ติอ๋ายอา วัดป่ ากี ฮัร รังค์ ฮัร บเณ || ฮัร มิเล สุ อามี อันตัรยามี ฮัร เนาตัน ฮัร เนาว์ รังกีอา ||
นานัก วคาแณ นาม ยาแณ ฮัร นาม ฮัร ปรัภ มังกีอา ||๒|| กรี อาล มุเค คุร อังกัส ปายอา ราม || มัน แมกัล คุร สบัด
วัส อายอา ราม || มัน วัสกัต อายอา ปะรัม ปั ด ปายอา ซา ตัน๋ กันตฺ เปอารี || อันตัร เปรม ลกา ฮัร เซตี กัร๋ โซ่ แฮ ฮัร
ปรัภ นารี || ฮัร รังค์ ราตี แซ่ห์เย มาตี ฮัร ปรัภ ฮัร ฮัร ปายอา || นานัก ยัน ฮัร ดาส แก้ฮตั แฮ วัดป่ ากี ฮัร ฮัร ติอ๋ายอา
||๓|| เด้ห์ โก่รี ญี เย็ต ฮัร ปายอา ราม || เม็ล สัตคุร ญี มังคัล กายอา ราม || ฮัร กาย มังคัล ราม นามา ฮัร เซว เซวัก
เซวกี || ปรัภ ยาย ปาแว รังค์ แม่ห์ลี ฮัร รังค์ มาแณ รังค์ กี || คุณ ราม กาเอ มัน สุ ผา่ เอ ฮัร คุรมะตี มัน ติอ๋ายอา ||
ยัน นานัก ฮัร กิรปา ต่ารี เด้ห์ โก่รี จัร ฮัร ปายอา ||๔||๒||๖||
ราก วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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คุร เม็ล ลถ่า ญี ราม เปอารา ราม || เอ้ห์ ตัน มัน ดิตรา วาโร วารา ราม || ตัน มัน ดิตา เป่ าว์ยลั ยิตา จูกี กานํณ ยมาณี
|| อัสเท็ร ทีอา อัมฤต ปี อา รเฮอา อาวัณ ยาณี || โซ กัร๋ ลถ่า แซ่ฮจั ยฺ ซัมถ่า ฮัร กา นาม อถ่ารา || กโฮ่ นานัก ซุค
มาเณ รลีอานํ คุร ปูเร กอนํ นมัสการา ||๑|| ซุณ สะยัณ ญี แมดะเร มีตา ราม || คุร มันตรึ สบัด สัจ ดีตา ราม || สัจ
สบัด ติอ๋ายอา มังคัล กายอา จูเก มโน่ห์ อันเดสา || โซ ปรัภ ปายอา กะแตห์ นา ยายอา สดา สดา ซังค์ แบซา || ปรัภ
ญี ป่ าณา สัจจา มาณา ปรัภ ฮัร ตัน๋ แซ่ ห์เย ดีตา ||
กโฮ่ นานัก เต็ส ยัน บัลฮารี เตรา ดาน ซัภนี แฮ ลีตา ||๒|| ตอ ป่ าณา ตานํ ตริ ปัต อะข่าเอ ราม || มัน ทีอา ธันฎา ซัภ
ตริ สนั บุฉ่าเอ ราม || มัน ทีอา ธันฎา จูกี ดันฉ่ า ปายอา บฮุต คยานา || ซิ กข์ เซวัก ซัภ ปุ่ นจัณ ลเก ฮอนํ สัตคุร แก
กุรบานา || นิรภอ เป๋ ย คซัม รังค์ ราเต ยัม กี ตราส บุฉ่าเอ || นานัก ดาส สดา ซังค์ เซวัก เตรี ปะกัต กะโรนํ เล็ว ลาเอ
||๓|| ปูรี อาซา ญี มันซา เมเร ราม || โม่ห์ นิรคุณ ญีโอ ซัภ คุณ เตเร ราม || ซัภ คุณ เตเร ธากุร เมเร กิต มุค ตุตถฺ
ซาล่าฮี || คุณ เอากุณ เมรา กิช นา บีจาเรอา บคัส ลีอา คิน ม่าฮี || นอ เน็ถ ปาอี วยี วาถ่าอี วาเย อันฮัด ตูเร || กโฮ่
นานัก แม วัร กัร๋ ปายอา เมเร ลาเท ญี สกัล วิซูเร ||๔||๑|| ศโลก || เกอา สุ เณโด กูร วันญัน ปวัณ จุลาเรอา || นานัก
สุ ณีอรั เต ปัรวาณ โย สุ เณเด สัจ ตะณี ||๑|| ชันตฺ || เต็น โก๋ ล กุไหม ยิน ปรัภ ซัรวณี สุ เณอา ราม || เซ แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮเล
ยิน ฮัร ฮัร รัสนา ปะเณอา ราม || เซ แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮเล คุแณห์ อโมเล ยกัต อุถ่ารัณ อาเอ || แป๋ โบฮิท ซากัร ปรัภ จัรณา
เกเต ปารฺ ลฆาเอ || ยิน กอนํ กริ ปา กรี เมเร ธากุร เต็น กา เลคา นา กะเณอา || กโฮ่ นานัก เต็ส โก๋ ล กุไหม เย็น ปรัภ
ซัรวณี สุ เณอา ||๑|| ศโลก || โลเอ็ณ โลอี ดิธ เปอาส นา บุแฉ่ มู กะหนี่ || นานัก เซ อัครี อานํ เบอัน ยินี ดิซนั โด มา
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ปิ รี ||๑|| ชันตฺ || ยินี ฮัร ปรัภ ดิธา เต็น กุรบาเณ ราม || เซ ซาจี ดัรก้าห์ ป่ าเณ ราม || ธากุร มาเน เซ ปั รถ่าเน ฮัร เซตี
รังค์ ราเต || ฮัร รแซ่ห์ อะข่าเอ แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ กัท กัท รมัยอา ยาเต || เซอี สะยัณ ซันตฺ เซ ซุคีเอ ธากุร อัปเณ ป่ าเณ ||
กโฮ่ นานัก ยิน ฮัร ปรัภ ดิธา เต็น แก สัด กุรบาเณ ||๒|| ศโลก || เด้ห์ อันถ่ารี อั้นถฺ ซุนญี นาม วิฮูณีอา || นานัก
สพัล ยะนัม แย กัท วุธา สัจ ตะณี ||๑|| ชันตฺ || เต็น คันนีแอ วันญา ยิน เมรา ฮัร ปรัภ ดีธา ราม || ยัน จาค อะข่าเณ
ฮัร ฮัร อัมฤต มีธา ราม || ฮัร มแน่ห์ มีธา ประภู ตูธา อเม็ว วูธา ซุค เป๋ ย || ดุค นาซ ปะรัม บินาส ตัน เต ยัป ญักดีส
อีแซห์ แย เยย || โม่ห์ แร่ ฮตั บิการ ทาเก ปั นจฺ เต ซังค์ ตูทา ||
กโฮ่ นานัก เต็น คันนีแอ วันญา ยิน กัท เมรา ฮัร ปรัภ วูธา ||๓|| ศโลก || โย โลรี เด ราม เซวัก เซอี ก้านเดอา ||
นานัก ยาเณ สัต ซานํอี ซันตฺ นา บ้าห์รา ||๑|| ชันตฺ || เม็ล ยัล ยแลห์ คทานา ราม || ซังค์ โยตี โยต มิลานา ราม ||
ซัมมาย ปูรัน ปุรัค กัรเต อาป อาแปห์ ยาณี แอ || แต้ห์ ซุน แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลากี เอก เอก วคาณี แอ || อาป กุปตา อาป
มุกตา อาป อาป วคานา || นานัก ปะหรํา แป๋ คุณ บินาเซ เม็ล ยัล ยแลห์ คทานา ||๔||๒|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ
กรัณ การัณ ซัมรฺ ทา ราม || รัค ยกัต สกัล เด หะทา ราม || ซัมรัท ซัรณา โยก สุ อามี กริ ปา เน็ถ ซุคดาตา || ฮอนํ
กุรบาณี ดาส เตเร ยินี เอก ปะชาตา || วรัน เจ้ฮนั นา ยาย ลเคอา กะทัน เต อกัททา || บินวันตฺ นานัก สุ โณห์ บินตี
ปรัภ กรัณ การัณ ซัมรฺ ทา ||๑|| เอ้ห์ ญีอ์ เตเร ตู กัรตา ราม || ปรัภ ดูค ดะรัด ปะหรํา ฮัรตา ราม || ปะหรํา ดูค ดะรัด
นิวาร คิน แม่ห์ รัค เล่โฮ ดีน แดอาลา || มาต ปิ ตา สุ อาม สะยัณ ซัภ ยกัต บาล โคปาล || โย สรัณ อาแว คุณ นิถาน
ปาแว โซ บฮุร ยนัม นา มัรตา || บินวันตฺ นานัก ดาส เตรา ซัภ ยีอา เตเร ตู กัรตา ||๒|| อาธ แป้ ฮัร ฮัร ติอ๋าอีแอ ราม ||
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มัน อิเชอะรา พัล ปาอีแอ ราม || มัน อิช ปาอีแอ ปรัภ ติอ๋าอีแอ มิแท่ห์ ยัม เก ตราซา || โคบิด กายอา ซ่าถ ซังกายอา
ไป๋ ปูรัน อาซา || ตัจยฺ มาน โม่ห์ วิการ สักเล ประภู แก มัน ป่ าอีแอ || บินวันตฺ นานัก ดินสั แรณี สดา ฮัร ฮัร
ติอ๋าอีแอ ||๓|| ดัร วาแย่ห์ อันฮัต วาเย ราม || กัท กัท ฮัร โคบินดฺ กาเย ราม || โควิด กาเย สดา บิราเย อะกัม อะโกจัร
อูจา || คุณ เบอันตฺ กิช แก้ฮณั นา ยาอี โกย นา สะแก ปฮูจา || อาป อุปาเอ อาป ปรัตปาเล ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซาเย ||
บินวันตฺ นานัก ซุค นาม ปักตี ดัร วแย่ห์ อันฮัด วาเย ||๔||๓||
ราก วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕ อล่าห์ณีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตัน๋ สิ รันดา สัจจา ปาตซ่าห์ เย็น ญัก ตัน่ แถ่ ลายอา || โม่ห์ลตั ปุนี ปาอี ปะรี ยานีอะรา กัต จลายอา ||
ยานี กัต จลายอา ลิเคอา อายอา รุ นเน วีร สบาเอ || กานํยอา หันสฺ ทีอา เวโชรา ยานํ เด็น ปุนเน เมรี มาเอ || เย่ฮา
ลิเคอา เต้ฮา ปายอา เย่ฮา ปุรับ กมายอา || ตัน๋ สิ รันดา สัจจา ปาตซ่าห์ เย็น ญัก ตัน่ แถ่ ลายอา ||๑|| ซาฮิบ ซิ มโร่ ห์
เมเร ป่ าอีโฮ ซัภนา เอ้ห์ ปัยอาณา || เอแท ตัน่ ถ่า กูรา จาร เด้ฮา อาแก ซัรปั ร ยาณา || อาแก ซัรปั ร ยาณา เย็ว
เม่ห์มาณา กาเฮ การับ กีแย || เย็ต เซเวแอ ดัรก้าห์ ซุค ปาอีแอ นาม ติแซ กา ลีแย || อาแก หุกมั นา จัลแล มูเล ศิร ศิร
เกอา วิฮาณา || ซาฮิบ ซิมเรโฮ เมเร ป่ าอีโฮ ซัภนา เอ้ห์ ปัยอาณา ||๒|| โย เต็ส ป่ าแว ซัมรัท โซ ทีแอ ฮีละรา เอ้ห์
ซันซาโร || ยัล ทัล มฮีอลั เราว์ รเฮอา ซาจรา ศิรยัณฮาโร || ซาจา ศิรยัณฮาโร อลัค อปาโร ตา กา อันตฺ นา ปายอา ||
อายอา เต็น กา สพัล เป่ ยอา แฮ เอ็ก มัน ยินี ติอ๋ายอา || ด่าเฮ ด่าเฮ อุซาเร อาเป หุกมั สวารัณฮ่าโร || โย เต็ส
ป่ าแว ซัมรัท โซ ทีแอ ฮีละรา เอ้ห์ ซันซาโร ||๓|| นานัก รุ นนา บาบา ยาณี แอ เย โรแว ลาย เปอาโร || วาแลเว การัณ
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บาบา โรอีแอ โรวัณ สกัล บิกาโร || โรวัณ สกัล บิกาโร กาพัล ซันซาโร มายอา การัณ โรแว || จังกา มันดา กิช ซู่แฉ่
น่าฮี เอ้ห์ ตัน เอแว โคแว || แอแท อายอา ซัภ โก ยาซี กูร กแร่ ห์ อหังกาโร || นานัก รุ นนา บาบา ยาณี แอ เย โรแว
ลาย เปอาโร ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ || อาโว่ห์ มิโลห์ สเฮรี โฮ สัจรา นาม เลยฮานํ || โรแว่ห์ บิรฮา ตัน กา
อาปณา ซาฮิบ ซัม-หม่าเลฮานํ || ซาฮิบ สหม่าเล่ห์ ปั นทฺ นิฮาเล่ห์ อะซา เป๋ โอแท ยาณา || ยิส กา กีอา เต็น ฮี
ลีอา โฮอา ติแซ กา ป่ าณา || โย เต็น กัร ปายอา โซ อาแก อายอา อะซี เก หุกมั กเร่ ฮา || อาโว่ห์ มิโลห์ สเฮรี โฮ
สัจรา นาม เลยฮา ||๑|| มรัณ นา มันดา โลกา อาคีแอ เย มัร ยาแณ แอซา โกย || เซเวโฮ ซาฮิบ ซัมรัท อาปณา
ปันทฺ สุ เฮลา อาแก โฮย || ปันทฺ สุ เฮแล ยาโวห์ ตานํ พัล ปาโวห์ อาแก มิแล วดาอี || เป่ แท เซ็ว ยาโวห์ สัจ สมาโวห์
ตานํ ปัต เลแค ปาอี || แม่ห์ลี ยาย ปาโวห์ คัสแม ป่ าโวห์ รังค์ เซ็ว รลีอา มาแณ || มรัณ นา มันดา โลกา อาคีแอ เย
โกอี มัร ยาแณ ||๒|| มรัณ มุณซา ซูเรอา หัก แฮ โย โฮย มรัน ปัรวาโณ ||
ซูเร เซอี อาแก อาคีแอห์ ดัรก้าห์ ปาแวห์ ซาจี มาโณ || ดัรก้าห์ มาณ ปาแวห์ ปัต เซ็ว ยาแวห์ อาแก ดูค นา ลาแก ||
กัร เอก ติอ่าแว่ห์ ตานํ พัล ปาแวห์ เย็ต เซเวแอ ป๋ อ ป่ าแก || อูจา นฮี แก้ห์ณา มัน แม่ห์ แร่ ห์ณา อาเป ยาแณ ยาโณ ||
มรัณ มุณซานํ ซูเรอา หัก แฮ โย โฮย มแร่ ห์ ปั รวาโณ ||๓|| นานัก กิส โน บาบา โรอีแอ บายี แฮ เอ้ห์ ซันซาโร ||
กีตา เวแค ซาฮิบ อาปณา กุดรัต กเร บีจาโร || กุดรัต บีจาเร ต่ารัณ ต่าเร เย็น กีอา โซ ยาแณ || อาเป เวแค อาเป
บูแฉ่ อาเป หุกมั ปะชาแณ || เย็น กิช กีอา โซอี ยาแณ ตา กา รู ป อปาโร || นานัก กิส โน บาบา โรอีแอ บายี แฮ
เอ้ห์ ซันซาโร ||๔||๒|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ ดัคณี || สัจ สิ รันดา สัจจา ยาณี แอ สัจรา ปัรวัดกาโร || เย็น อาปี แน
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อาป ซาเยอา สัจรา อลัค อปาโร || โดย ปุร โยร วิโชริ อนั คุร เบ็น โก๋ ร อันถ่าโร || ซูรัจยฺ จันดฺ ศิรยิอนั แอ้ห์เน็ส จลัต
วีจาโร ||๑|| สัจรา ซาฮิบ สัจ ตู สัจรา เด้ห์ เปอาโร || รเฮา || ตุตถฺ ศิรยี เมดะนี ดุค ซุค เดวัณฮาโร || นารี ปุรัค ศิรยิแอ
บิค มายอา โม่ห์ เปอาโร || คาณี บาณี เตรี อา เด้ห์ ยีอา อถ่าโร || กุดรัต ตะคัต รจายอา สัจ นิเบรัณฮาโร ||๒|| อาวา
กะวัณ ศิรเยอา ตู เท็ร กัรแณฮาโร || ยํามัณ มัรณา อาย เกยอา บะถิก ญีโอ บิกาโร || ปู่ ดแร นาม วิซาเรอา บูดแร
เกอา เต็ส จาโร || คุณ โฉด บิค ลเดอา เอากุณ กา วัณยาโร ||๓|| สัดเร อาเอ ตินา ยานีอา หุกมั สัจเจ กัรตาโร || นารี
ปุรัค วิชุนเนอา วิชุเรอา เมลัณฮาโร || รู ป นา ยาแณ โซ่ห์ณีแอ หุกมั บะถี ศิร กาโร || บาลัก บิรัถ นา ยาณนี โตรัน
เหต เปอาโร ||๔|| นอ ดัร ธาเก หุกมั สัจแจ หันสฺ เกยอา แกณาเร || ซา ตัน๋ ฉุ ที มุธี จู่ธ วิถะณี อา มิรัตกรา อังงันเร
บาเร || สุ รัต โมอี มัร มาอีเอ แม่ฮลั รุ นนี ดัร บาเร || โรโว่ห์ กันตฺ มเฮลีโฮ สัจเจ เก คุณ ซาเร ||๕|| ยัล มัล ยานี
นาวาเลอา กะปัร ปัท อัมบาเร || วาเย วเย สัจจี บาณี อา ปันจฺ โมย มัน มาเร || ยานี วิชุนนะเร เมรา มรัณ เป่ ยอา ตริ ก
ยีวณั ซันซาเร || ยีวตั มแร โซ ยาณี แอ เป็ ร สัจแร เหต เปอาเร ||๖|| ตุซี โรโว่ห์ โรวัณ อาอีโฮ จู่ธ มุธี ซันซาเร ||
ฮอ มุธรี ตัน่ แถ่ ต่าวณี อา เป็ ร โชดอะรี วิถนั กาเร || กัร๋ กัร๋ กันตฺ มเฮลีอา รู แร เหต เปอาเร || แม เป็ ร สัจ ซาล่าห์ณา
ฮอ แร่ ฮสั อะรี นาม ปะตาเร ||๗|| คุร มิเลแอ เวส ปั ลเทอา ซา ตัน๋ สัจ ซี กาโร || อาโว่ห์ มิโลห์ สเฮรี โฮ ซิ มโร่ ห์
ศิรยัณฮาโร || บอีอรั นาม โซหากณี สัจ สวารัณฮ่าโร || กาโว่ห์ กีต นา บิรฮะรา นานัก บรัมห์ บีจาโร ||๘||๓||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ || เย็น ญัก ศิรัจยฺ สมายอา โซ ซาฮิบ กุดรัต ยาโณวา || สัจรา ดูรฺ นา ป่ าลีแอ กัท กัท สบัด
ปะชาโณวา || สัจ สบัด ปะชาโณห์ ดูรฺ นา ยาโณห์ เย็น เอ้ห์ รัจนา ราจี || นาม ติอ๋าเอ ตา ซุค ปาเอ เบ็น นาแว เป็ ร
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กาจี || เย็น ทาปี เบ็ถ ยาแณ โซอี เกอา โก กะแฮ วคาโณ || เย็น ญัก ทาป วตายอา ยาโล โซ ซาฮิบ ปัรวาโณ ||๑||
บาบา อายอา แฮ อุธ จัลณา *อัตถฺ ปั นแถ่ แฮ ซันซาโรวา || ศิร ศิร สัจแร ลิเคอา ดุค ซุค ปุรับ วีจาโรวา || ดุค ซุค
ดีอา เย่ฮา กีอา โซ นิบแฮ ญีอ์ นาเล || เย่เฮ กะรัม กราเอ กัรตา ดูยี การ นา ป่ าเล || อาป นิราลัม ตัน่ แถ่ บาถี่ กัร หุ กมั
ฉะดาวัณห่าโร || อัจยฺ กัล กัรเดอา กาล เบอาแป ดูแย ป๋ าย วิกาโร ||๒|| ยัม มารัก ปั นทฺ นา ซุใฉ่ อุฉรั่ อั้นถฺ กุบาโรวา
|| นา ยัล เลพ ตุลาอีอา นา โป่ ยัน ปัรกาโรวา || โป่ ยัน เป๋ า นา ธันฎา ปาณี นา กาปั ร ซี กาโร || กัล ซังกัล ศิร มาเร
อูภอ นา ดีแซ กัร๋ บาโร || เอ็บ เก ร่ าเฮ ยํามัน น่าฮี ปั ชตาเณ ศิร ป่ าโร || เบ็น ซาเจ โก เบลี น่าฮี ซาจา เอ้ห์ บีจาโร
||๓|| บาบา โรแว่ห์ รแว่ห์ โซ ยาณี แอห์ เม็ล โรแว คุณ ซาเรวา || โรแว มายอา มุธรี ตัน่ ถฺ รา โรวัณฮาเรวา || ตัน่ ถ่า
โรแว แมลฺ นา โต่แว สุ ปนันตัร ซันซาโร || เย็ว บายีกรั ปั่ รแม ปู่ แล จู่ธ มุธี อหังกาโร || อาเป มารัก ปาวัณฮารา
อาเป กะรัม กมาเอ || นาม รัตเต คุร ปูแร ราเค นานัก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๔||๔|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๑ || บาบา อายอา แฮ
อุธ จัลณา เอ้ห์ ญัก จู่ธ ปซาโรวา || สัจจา กัร๋ สัจแร เซวีแอ สัจ คะรา สเจอาโรวา || กูร ลับ ยานํ ทาย นา ปาซี อะแก
ลแฮ่ นา ธาโอ || อันตัร เอา นา แบโซ่ห์ กะฮีแอ เย็ว ซุนแญ กัร๋ กาโอ || ยํามัณ มรัณ วัดดา เวโชรา บินแซ ญัก
สบาเอ || ลับ ตัน่ แถ่ มายอา ยกัต ปุหลายอา กาล คะรา รู อาเอ ||๑||
บาบา อาโว่ห์ ป่ าอีโฮ กัล มิแล่ห์ เม็ล เม็ล เด้ห์ อาซี ซา เฮ || บาบา สัจรา เมล นา จุกไก ปรี ตมั กีอา เด้ห์ อซี ซา เฮ ||
อาซีซา เดวโฮ ปะกัต กเรวโฮ มิเลอา กา เกอา เมโล || เอ็ก ปู่ เล นาโวห์ เท่โฮ ทาโวห์ คุร สับดี สัจ เคโล || ยัม มารัก
นฮี ยาณา สบัด สมาณา ยุก ยุก ซาแจ เวเซ || ซายัน แซณ มิโลห์ ซันโญกี คุร เม็ล โคเล พาเซ ||๒|| บาบา นานํกรา
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อายอา ญัก แม่ห์ ดุค ซุค เลค ลิคายอา || ลิเคอะรา ซาฮา นา ทะแล เย่ห์รา ปุรับ กมายอา || แบ้ห์ ซาแจ ลิเคอา อัมฤต
บิเคอา เย็ต ลายอา เต็ต ลากา || กามเณอารี กามัณ ปาเอ บโฮ่ รังกี กัล ตากา || โห่ซี มัต เป่ ยอา มัน โห่ชา กุร ซา มักคี
คายอา || นา มัรยาด อายอา กัล ปี่ ตัร นานํโก บันถฺ จลายอา ||๓|| บาบา โรโว่ห์ เย กิแซ โรวณา ยานีอะรา บันถฺ
ปะธายอา แฮ || ลิเคอะรา เลค นา เมทีแอ ดัร ฮาการะรา อายอา แฮ || ฮาการา อายอา ยา เต็ส ป่ ายอา รุ นเน
โรวัณฮาเร || ปุต ป่ าอี ป่ าตีเย โรแว่ห์ ปรี ตมั อัต เปอาเร || แป๋ โรแว คุณ ซาร สมาเล โก มแร นา โมยอา นาเล ||
นานัก ยุก ยุก ยาณ สิ ยาณา โรแว่ห์ สัจ สมาเล ||๔||๕||
วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ แม่ห์ลา ตียา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรัภ สัจรา ฮัร ซาล่าฮีแอ การัจ ซัภ กิช กัรแณ โยก || ซา ตัน๋ รันดฺ นา กับฮู แบใซ นา กะเด เฮแว โศก || นา กะเด
โฮแว โศก อันเด็น รัส โปคค์ ซา ตัน๋ แม่ฮลั สมาณี || เย็น ปเร็ ว ยาตา กะรัม บิถ่าตา โบเล อัมฤต บาณี || คุณวันตีอา
คุณ ซาแร่ ห์ อัปเณ กันตฺ สมาแล่ห์ นา กะเด ลแก วิโยโก || สัจรา เป็ ร ซาล่าฮีแอ ซัภ กิช กัรแณ โยโก ||๑|| สัจรา
ซาฮิบ สบัด ปะชาณี แอ อาเป เลย มิลาเอ || ซา ตัน๋ ปริ แอ แก รังค์ รัตตี วิโจห์ อาป กวาเอ || วิโจห์ อาป กวาเอ เพ็ร
กาล นา คาเอ คุรมุข เอโก ยาตา || กามัณ อิช ปุนนี อันตัร ปิ่ นนี มิเลอา ญักยีวนั ดาตา || สบัด รังค์ ราตี โยบัน มาตี
เป็ ร แก อังกฺ สมาเอ || สัจรา ซาฮิบ สบัด ปะชาณี แอ อาเป เลย มิลาเอ ||๒|| ยินี อาปณา กันตฺ ปะชาเณอา ฮอ เต็น
ปูโช ซันตา ยาเอ ||
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อาป โฉด เซวา กรี เป็ ร สัจรา มิแล แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || เป็ ร สัจจา มิแล อาเอ สาจ กมาเอ สาจ สบัด ตัน๋ ราตี || กะเด นา
รานํดฺ สดา โซห่ากัณ อันตัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถี่ || เป็ ร รเฮอา ปั่ รปูเร เวค ฮดูเร รังค์ มาเณ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || ยินี อาปณา
กันตฺ ปะชาเณอา ฮอ เต็น ปูโช ซันตา ยาเอ ||๓|| ปิ โรห์ วิชุนนีอา ปี๋ มิแล่ห์ เย สัตคุร ลาแกห์ ซาเจ ปาเอ || สัตคุร
สดา ดัยอาล แฮ เอากุณ สบัด ยลาเอ || ออคุณ สบัด ยลาเอ ดูยา เป๋ า กวาเอ สัจเจ ฮี สัจ ราตี || สัจแจ สบัด สดา ซุค
ปายอา ห่อแม กอี ปร่ าตี || เป็ ร นิรมาอิล สดา ซุคดาตา นานัก สบัด มิลาเอ || ปิ โรห์ วิชุนนีอา ปี๋ มิแล่ห์ เย สัตคุร
ลาแกห์ ซาเจ ปาเอ ||๔||๑|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || สุ เณโอห์ กันตฺ มเฮลีโฮ เป็ ร เซเวโฮ สบัด วีจาร || เอากัณวันตี เป็ ร
นา ยาใณ มุธี โรแว กันตฺ วิซาร || โรแว กันตฺ ซัมมาล สดา คุณ ซาร นา เป็ ร มแร นา ยาเอ || คุรมุข ยาตา สบัด
ปะชาตา ซาแจ เปรม สมาเอ || เย็น อัปณา เป็ ร นฮี ยาตา กะรัม บิถ่าตา กูร มุธี กูริอาเร || สุ เณโอห์ กันตฺ มเฮลีโฮ เป็ ร
เซเวโฮ สบัด วีจาเร ||๑|| ซัภ ญัก อาป อุปายโอน อาวัณ ยาณ ซันซารา || มายอา โม่ห์ คุอายอัน มัร ยําแม วาโร วารา
|| มัร ยําแม วาโร วารา วแถ่ห์ บิการา กิอาน วิฮูณี มูธี || เบ็น สับแด เป็ ร นา ปายโอ ยนัม กวายโอ โรแว เอากุเณอารี
จู่ธี || เป็ ร ญักยีวนั กิส โน โรอีแอ โรแว กันตฺ ห || ซัภ ญัก อาป อุปายโอน อาวัณ ยาณ ซันซาเร ||๒|| โซ เป็ ร สัจจา
สัด ฮี ซาจา แฮ นา โอ้ห์ มแร นา ยาเอ || ปู่ ลี พิแร ตัน๋ อิอาณี อา รันดฺ แบธี ดูแย ป่ าเอ || รันดฺ แบธี ดูแย ป่ าเอ มายอา
โม่ห์ ดุค ปาเอ อาว กะแท ตัน ชีแย || โย กิช อายอา ซัภ กิช ยาซี ดุค ลากา ป๋ าย ดูแย || ยัมกาล นา ซู่แฉ่ มายอา ญัก
ลูแฉ่ ลับ โลภ จิต ลาเอ || โซ เป็ ร ซาจา สัด ฮี ซาจา นา โอ้ห์ มแร นา ยาเอ ||๓|| เอ็ก โรแว่ห์ ปิ แร่ ห์ วิชุนนีอา อันถี่
นา ยาแณ เป็ ร นาเล || คุร ปัรซาดี ซาจา เป็ ร มิแล อันตัร สดา สมาเล || เป็ ร อันตัร สมาเล สดา แฮ นาเล มันมุค ยาตา
ดูเร || เอ้ห์ ตัน รุ แล รุ ลายอา กาม นา อายอา เย็น คซัม นา ยาตา ฮดูเร ||
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นานัก ซา ตัน๋ มิแล มิลาอี เป็ ร อันตัร สดา สมาเล || เอ็ก โรแว่ห์ ปิ แร่ ห์ วิชุนนีอา อันถี่ นา ยาแณ เป็ ร แฮ นาเล
||๔||๒|| วัดฮันสฺ ม: ๓ || โรแว่ห์ ปิ แร่ ห์ วิชุนนีอา แม เป็ ร สัจรา แฮ สดา นาเล || ยินี จลัณ สฮี ยาเณอา สัตคุร เซแว่ห์
นาม สมาเล || สดา นาม สมาเล สัตคุร แฮ นาเล สัตคุร เซว ซุค ปายอา || สับเด กาล มาร สัจ อุร ต๋ าร เพ็ร อาวัณ ยาณ
นา โฮยอา || สัจจา ซาฮิบ สัจจี นาอี เวแค นะดัร นิฮาเล || โรแว่ห์ ปิ โรห์ วิชุนนีอา แม เป็ ร สัจรา แฮ สดา นาเล ||๑||
ปรัภ เมรา ซาฮิบ ซัภ ดู อูจา แฮ เก็ว มิลานํ ปรี ตมั เปอาเร || สัตคุร เมลี ตานํ แซ่ฮจั ยฺ มิลี เป็ ร ราเคอา อุร ต่าเร || สดา
อุร ต่าเร เน่ห์ นาล เปอาเร สัตคุร เต เป็ ร ดิแซ || มายอา โม่ห์ กา กัจจา โจลา เต็ต แปแถ่ ปั ก คิแซ || เป็ ร รังค์ ราตา
โซ สัจจา โจลา เต็ต แปแถ่ ติคา นิวาเร || ปรัภ เมรา ซาฮิบ ซัภ ดู อูจา แฮ เก็ว มิลา ปรี ตมั เปอาเร ||๒|| แม ปรัภ สัจ
ปะชาเณอา โฮรฺ ปู่ ลี เอากะเณอาเร || แม สดา ราเว เป็ ร อาปณา สัจแร สบัด วีจาเร || สัจแจ สบัด วีจาเร รังค์ ราตี
นาเร เม็ล สัตคุร ปรี ตมั ปายอา || อันตัร รังค์ ราตี แซ่ห์เย มาตี เกยอา ดุสมัน ดูค สบายอา || อัปเน คุร กอนํ ตัน มัน
ดีแย ตานํ มัน ปี่ แย ตริ สนา ดูค นิวาเร || แม เป็ ร สัจ ปะชาเณอา โฮรฺ ปู่ ลี เอากะเณอาเร ||๓|| สัจแร อาป ยกัต
อุปายอา คุร เบ็น โก๋ ร อันถ่าโร || อาป มิลาเอ อาป มิแล อาเป เดย์ เปอาโร || อาเป เดย์ เปอาโร แซ่ฮจั ยฺ วาปาโร
คุรมุข ยนัม สวาเร || ตัน๋ ญัก แม่ห์ อายอา อาป กวายอา ดัร ซาแจ สเจอาโร || กิอาน รตัน กัท จานัณ โฮอา นานัก
นาม เปอาโร || สัจแร อาป ยกัต อุปายอา คุร เบ็น โก๋ ร อันถ่าโร ||๔||๓|| วัดฮันสฺ แม่ห์ลา ๓ || เอ้ห์ สะรี ร ยัจรี แฮ
เอ็ส โน ยัร ปฮุแจ อาเอ || คุร ราเค เซ อุบเร โฮรฺ มัร ยําแม อาแว ยาเอ || โฮรฺ มัร ยําแมห์ อาแว่ห์ ยาแวห์ อันตฺ เกย
ปัชตาแว่ห์ เบ็น นาแว ซุค นา โฮอี || แอแท กมาแว โซ พัล ปาแว มันมุค แฮ ปั ต โคอี || ยัม ปุร โก๋ ร อันถารฺ มฮ่า
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กุบาร นา ติแท แป๋ ณ นา ป่ าอี || เอ้ห์ สะรี ร ยัจรี แฮ เอ็ส โน ยัร ปฮุแจ อาอี ||๑|| กายอา กันจัน ตานํ ทีแอ ยานํ สัตคุร
เลย มิลาเอ ||
ปะหรํา มายอา วิโจห์ กะทีแอ สัจแร นาม สมาเอ || สัจแจ นาม สมาเอ ฮัร คุณ กาเอ เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาเอ || สดา
อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี วิโจห์ ฮอแม ยาเอ || ยินี ปุรคี ฮัร นาม จิต ลายอา เต็น แก ฮอนํ ลาโก ปาเอ || กานํยอา กันจัน
ตานํ ทีแอ ยา สัตคุร เลย มิลาเอ ||๒|| โซ สัจจา สัจ สล่าฮีแอ เย สัตคุร เดย์ บุฉ่าเอ || เบ็น สัตคุร ปะรัม ปุหล่าณี อา
เกอา โม่ห์ เดซัน อาแก ยาเอ || เกอา เดน โม่ห์ ยาเอ เอากุณ ปั ชตาเอ ดุโค ดุค กมาเอ || นาม รตีอา เซ รังค์ จะลูลา
เป็ ร แก อังกฺ สมาเอ || เต็ส เยวัด อวัรฺ นา ซู่ใฉ่ กิส อาแก กะฮีแอ ยาเอ || โซ สัจจา สัจ สล่าฮีเอ เย สัตคุร เดย์ บุฉ่าเอ
||๓|| ยินี สัจรา สัจ สล่าเฮอา ฮอนํ เต็น ลาโก ปาเอ || เซ ยัน สัจเจ นิรมะเล เต็น มิเลอา มัล ซัภ ยาเอ || เต็น มิเลอา มัล
ซัภ ยาเอ สัจแจ ซัร นาเอ สัจแจ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || นาม นิรันยัน อกัม อะโกจัร สัตคุร ดีอา บุฉ่าเอ || อันเด็น ปะกัต
กแร่ ห์ รังค์ ราเต นานัก สัจ สมาเอ || ยินี สัจรา สัจ ติอ๋ายอา ฮอนํ เต็น แก ลาโก ปาเอ ||๔||๔||
วัดฮันสฺ กี วาร แม่ห์ลา ๔ ลัลลานํ แบห์ลีมา กี ตุ๋น กาวณี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก ม: ๓ || สบัด รัตเต วัด หันสฺ แฮ สัจ นาม อุร ต๋ าร || สัจ ซังกระแฮ สัด สัจ
รแฮ่ สัจแจ นาม เปอาร || สดา นิรมัล แมลฺ นา ลกัย นะดัร กีตี กัรตาร || นานัก ฮอ เต็น แก บัลฮารแณ โย อันเด็น
ยแปห์ มุราร ||๑|| ม: ๓ || แม ยาเนอา วัด หันสฺ แฮ ตา แม กีอา ซังค์ || เย ยาณา บัก บัปรา ตา ยนัม นา เดดี อังค์ ||๒||
ม: ๓ || หันซา เวค ตรัณเดอา บักกานํ เป๋ อายอา เจา || ดุบ โมย บัก บัปเร ศิร ตัล อุปัร เปา ||๓|| ปอรี || ตู อาเป ฮี
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อาป อาป แฮ อาป การัณ กีอา || ตู อาเป อาป นิรังการ แฮ โก อวัรฺ นา บีอา || ตู กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ ตู กแร่ ห์ โซ
ทีอา || ตู อัณมังเกอา ดาน เดวณา ซัภน่าฮา ยีอา || ซัภ อาโค่ห์ สัตคุร ว่าโฮ ว่าโฮ เย็น ดาน ฮัร นาม มุค ดีอา ||๑||
ศโลก ม: ๓ || แป๋ เว็จ ซัภ อาการฺ แฮ นิ รภอ ฮัร ญีโอ โซย || สัตคุร เซเวแอ ฮัร มัน วัสแซ ติแท ป๋ อ กะเด นา โฮย ||
ดุสมัน ดุค เต็ส โน เนร นา อาแว โป้ ห์ นา สะแก โกย || คุรมุข มัน วีจาเรอา โย เต็ส ป่ าแว โซ โฮย || นานัก อาเป
ฮี ปัต รัคซี การัจ สวาเร โซย ||๑|| ม: ๓ || เอ็ก สะยัณ จัลเล เอ็ก จัล เกย แร่ ห์เด ปี๋ พุน ย่าเฮ || ยินี สัตคุร นา เซเวโอ
เซ อาย เกย ปัชตาเฮ || นานัก สัจ รัตเต เซ นา วิชุแรห์ สัตคุร เซว สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || เต็ส มิลีแอ สัตคุร สัจยะแณ
ยิส อันตัร ฮัร คุณการี || เต็ส มิลีแอ สัตคุร ปรี ตแม เย็น ฮอแม วิโจห์ มารี || โซ สัตคุร ปูรา ตัน๋ ตัน๋ แฮ เย็น ฮัร
อุปเดส เด ซัภ สริ สทฺ สวารี || เน็ต ยัปเปโอห์ ซันโตห์ ราม นาม ป่ อยัล บิค ตารี || คุร ปูแร ฮัร อุปเดเซอา คุร
วิทเรโอห์ ฮอนํ สัด วารี ||๒|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร กี เซวา จากรี ซุคี ฮูนํ ซุค ซาร || แอแท มิลนั วเดอาอีอา ดัรก้าห์
โมค ดุอาร || สัจจี การ กมาวณี สัจ แปนัณ สัจ นาม อถารฺ || สัจจี ซังคัต สัจ มิแล สัจแจ นาย เปอาร || สัจแจ สบัด
ฮรัค สดา ดัร สัจแจ สเจอาร || นานัก สัตคุร กี เซวา โซ กแร ยิส โน นะดัร กแร กัรตาร ||๑|| ม: ๓ || โฮรฺ วิดาณี
จากรี ตริ ก ยีวณั ตริ ก วาส || อัมฤต โฉด บิค ลเก บิค คัทณา บิค ราส || บิค คาณา บิค แปนณา บิค เก มุค กิราส ||
แอแท ดุโค ดุค กมาวณา โมยอา นรัก นิวาส || มันมุค โม่ห์ แมแล สบัด นา ยาณนี กาม กโรถ วิณาส || สัตคุร กา
ป๋ อ โชเดอา มันฮัธ กัม นา อาแว ราส || ยัม ปุร บเถ่ มารี แอ้ห์ โก นา สุ เณ อัรดาส || นานัก ปูรัน ลิเคอา กมาวณา
คุรมุข นาม นิวาส ||๒|| ปอรี || โซ สัตคุร เซเวโฮ ซ่าถ ยัน เย็น ฮัร ฮัร นาม ดริ รายอา || โซ สัตคุร ปูโญห์ ดินสั ราต
617

เย็น ญกันนาท ญักดีส ยปายอา || โซ สัตคุร เดโคห์ เอ็ก นิมคั นิมคั เย็น ฮัร กา ฮัร ปั นทฺ บตายอา || เต็ส สัตคุร กี ซัภ
ปะกี ปโว่ห์ เย็น โม่ห์ อันเถรฺ จุกายอา || โซ สัตคุร กโฮ่ ซัภ ตัน๋ ตัน๋ เย็น ฮัร ปะกัต ปั นด๋ าร ลฮายอา ||๓|| ศโลก ม:
๓ || สัตคุร มิเลแอ ปุค กอี เป่ คี ปุค นา ยาย ||
ดุค ลแก กัร๋ กัร๋ พิแร อะแก ดูณี มิแล สยาย || อันดัร แซ่ฮจั ยฺ นา อายโอ แซ่ห์เย ฮี แล คาย || มันฮัธ ยิส เต มังกะณา
แลณา ดุค มนาย || เอ็ส เป่ แค ทาโวห์ กิรโฮ ปะลา ยิโทห์ โก วัรซาย || สบัด รัตเต ตินา โซ่ฉี่ ปอี ดูแย ปะรัม ปุหลาย
|| ปัยแอ กิรัต กมาวณา แก้ห์ณา กะชู นา ยาย || นานัก โย เต็ส ป่ าแว่ห์ เซ ปะเล ยิน กี ปัต ปาแวห์ ทาย ||๑|| ม: ๓ ||
สัตคุร เซเวแอ สดา ซุค ยนัม มรัณ ดุค ยาย || จินตา มูล นา โฮวัย อจินตฺ วัสแซ มัน อาย || อันตัร ตีรัท กิอาน แฮ
สัตคุร ดีอา บุฉ่าย || แมลฺ กอี มัน นิรมัล โฮอา อัมฤต ซัร ตีรัท นาย || สะยัณ มิเล สัจยะณา สัจแจ สบัด สุ ผาย || กัร๋ ฮี
ปัรจา ปายอา โยตี โยต มิลาย || ปาคันดฺ ยัมกาล นา โชดัย แล ยาซี ปัต กวาย || นานัก นาม รัตเต เซ อุบเร สัจเจ เซ็ว
เล็ว ลาย ||๒|| ปอรี || เต็ต ยาย บะโฮ สัตซังคฺ ตี ยิแท ฮัร กา ฮัร นาม บิโลอีแอ || แซ่ห์เย ฮี ฮัร นาม เล่โฮ ฮัร ตัต นา
โคอีแอ || เน็ต ยัปเปโอห์ ฮัร ฮัร ดินสั ราต ฮัร ดัรก้าห์ โด่อีแอ || โซ ปาเอ ปูรา สัตคุรู ยิส ตุ๋ร มัสตัก ลิลาท ลิโคอีแอ
|| เต็ส คุร กอนํ ซัภ นมัสการ กแร่ ห์ เย็น ฮัร กี ฮัร กาล กะโลอีแอ ||๔|| ศโลก ม: ๓ || สะยัณ มิเล สัจยะณา ยิน
สัตคุร นาล เปอาร || เม็ล ปรี ตมั ตินี ติอ๋ายอา สัจแจ เปรม เปอาร || มัน ฮี เต มัน มาเนอา คุร แก สบัด อปารฺ || เอ้ห์
สะยัณ มิเล นา วิชุแรห์ เย อาป เมเล กัรตาร || อิกนา ดัรซัน กี ปั รตีต นา อาอีอา สบัด นา กแร่ ห์ วีจาร || วิชุเรอา กา
เกอา วิชุแร ยินา ดูแย ป๋ าย เปอาร || มันมุค เซตี โดสฺ ตี โทระเรอา เด็น จาร || เอ็ส ปรี ตี ตุทดี วิลมั นา โฮวัย เอ็ต
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โดสฺ ตี จลัน วิการ || ยินา อันดัร สัจเจ กา ป๋ อ น่าฮี นาม นา กแร่ ห์ เปอาร || นานัก เต็น เซ็ว เกอา กีแจ โดสฺ ตี เย อาป
ปุหล่าเอ กัรตาร ||๑|| ม: ๓ || เอ็ก สดา อิกะแต รังค์ รแฮ่ เต็น แก ฮอ สัด บัลฮาแร เยา || ตัน มัน ตัน๋ อัรปี เต็น โก
เน็ว เน็ว ลาโก ปาย || เต็น มิเลอา มัน ซันโตคีแอ ตริ สนา ปุค ซัภ ยาย || นานัก นาม รัตเต ซุคีเอ สดา สัจเจ เซ็ว เล็ว
ลาย ||๒|| ปอรี || เต็ส คุร โก ฮอ วาเรอา เย็น ฮัร กี ฮัร กะทา สุ ณาอี ||
เต็ส คุร โก สัด บัลฮารแณ เย็น ฮัร เซวา บณัต บณาอี || โซ สัตคุร เปอารา เมแร นาล แฮ ยิแท กิแท แมโน เลย
ฉะดาอี || เต็ส คุร โก ซาบาส แฮ เย็น ฮัร โซ่ฉี่ ปาอี || นานัก คุร วิโทห์ วาเรอา เย็น ฮัร นาม ดีอา เมเร มัน กี อาส
ปุราอี ||๕|| ศโลก ม: ๓ || ตริ สนา ดาถี่ ยัล โมอี ยัล ยัล กเร ปุการ || สัตคุร ซี ตลั เย มิแล เพ็ร ยแล นา ดูยี วาร ||
นานัก เว็ณ นาแว นิรภอ โก นฮี ยิจรั สบัด นา กเร วีจาร ||๑|| ม: ๓ || เป่ คี อคัน นา บุใฉ่ จินตา แฮ มัน ม่าเฮ || วัรมี
มารี ซาป นา มแร เต็ว นิกเุ ร กะรัม กมาเฮ || สัตคุร ดาตา เซวีแอ สบัด วัสแซ มัน อาย || มัน ตัน ซีตลั ซานํตฺ โฮย
ตริ สนา อคัน บุฉ่าย || ซุคา ศิร สดา ซุค โฮย ยา วิโจห์ อาป กวาย || คุรมุข อุดาซี โซ กเร เย สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย ||
จินตา มูล นา โฮวัย ฮัร นาม ระยา อาขาย || นานัก นาม บินา แน่ห์ ชูทีแอ ห่อแม ปะแจ้ห์ ปะจาย ||๒|| ปอรี || ยินี
ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา ตินี ปายอะเร สรับ ซุคา || ซัภ ยนัม ตินา กา สพัล แฮ ยิน ฮัร เก นาม กี มัน ลากี ปุกคา || ยินี
คุร แก บจัน อาราเถ่อา เต็น วิซรั เกย ซัภ ดุคา || เต ซันตฺ ปะเล คุรซิ กข์ แฮ ยิน น่าฮี จินตฺ ปราอี จุคา || ตัน๋ ตัน๋ ตินา
กา คุรู แฮ ยิส อัมฤต พัล ฮัร ลาเก มุคคา ||๖|| ศโลก ม: ๓ || กัล แม่ห์ ยัม ยันดาร แฮ หุ กเม การ กมาย || คุร ราเค เซ
อุบเร มันมุคา เดย์ สยาย || ยัมกาแล วัส ญัก บานํเถ่อา เต็ส ดา พะรู นา โกย || เย็น ยัม กีตา โซ เซวีแอ คุรมุข ดุค นา
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โฮย || นานัก คุรมุข ยัม เซวา กเร ยิน มัน สัจจา โฮย ||๑|| ม: ๓ || เอ้ห์ กายอา โรค ปะรี เบ็น สับแด ดุค ห่อแม โรค
นา ยาย || สัตคุร มิแล ตา นิรมัล โฮแว ฮัร นาโม มัน วซาย || นานัก นาม ติอ๋ายอา ซุคดาตา ดุค วิสเรอา แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผาย ||๒|| ปอรี || เย็น ญักยีวนั อุปเดเซอา เต็ส คุร โก ฮอ สดา กุหม่ายอา || เต็ส คุร โก ฮอ คันนีแอ เย็น มะถู่ซูดนั
ฮัร นาม สุ ณายอา || เต็ส คุร โก ฮอ วารแณ เย็น ห่อแม บิค ซัภ โรค กวายอา || เต็ส สัตคุร โก วัด ปุน แฮ เย็น เอากัณ
กัท คุณี ซัมหยายอา ||
โซ สัตคุร เต็น โก เป่ เทอา ยิน แก มุค มัสตัก ปาก เล็ค ปายอา ||๗|| ศโลก ม: ๓ || ปะกัต กแร่ ห์ มัรยีวเร คุรมุข
ปะกัต สดา โฮย || โอนา โก ตุ๋ร ปะกัต คยานา บัคเซอา เมท นา สะแก โกย || คุณ นิถาน มัน ปายอา เอโก สัจจา
โซย || นานัก คุรมุข เม็ล รเฮ่ เพ็ร วิโชรา กะเด นา โฮย ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร กี เซว นา กีนีอา เกอา โอ้ห์ กเร วีจาร ||
สับแด ซาร นา ยาใณ บิค ปู่ ลา กาวาร || อเกอานี อั้นถฺ บโฮ่ กะรัม กมาแว ดูแย ป๋ าย เปอาร || อัณโห่ดา อาป
กณายเด ยัม มาร กเร เต็น คุอาร || นานัก กิส โน อาคีแอ ยา อาเป บัคซัณฮาร ||๒|| ปอรี || ตู กัรตา ซัภ กิช ยาณดา
ซัภ ญีอ์ ตุมาเร || ยิส ตู ป่ าแว เต็ส ตู เมล แล่ห์ เกอา ยันตฺ วิจาเร || ตู กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ สัจ ศิรยัณฮาเร || ยิส ตู
เมแล่ห์ เปอาเรอา โซ ตุตถฺ มิแล คุรมุข วีจาเร || ฮอ บัลฮารี สัตคุร อาปเณ เย็น เมรา ฮัร อลัค ลคาเร ||๘|| ศโลก ม:
๓ || รัตนา ปารัค โย โฮแว โซ รัตนา กเร วีจาร || รัตนา ซาร นา ยาใณ อเกอานี อั้นถฺ อันถารฺ || รตัน คุรู กา สบัด แฮ
บูแฉ่ บูฉณ
ั่ ฮาร || มูรัค อาป กณายเด มัร ยําแมห์ โฮย คุอาร || นานัก รัตนา โซ ลแฮ่ ยิส คุรมุข ลแก เปอาร || สดา
สดา นาม อุจแร ฮัร นาโม เน็ต บิวฮาร || กริ ปา กเร เย อาปณี ตา ฮัร รัคคา อุร ต๋ าร ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร กี เซว นา
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กีนีอา ฮัร นาม นา ลโก เปอาร || มัต ตุม ยาโณห์ โอย ยีวเด โอย อาป มาเร กัรตาร || ห่อแม วัดดา โรค แฮ ป๋ าย ดูแย
กะรัม กมาย || นานัก มันมุค ยีวเดอา โมย ฮัร วิสเรอา ดุค ปาย ||๒|| ปอรี || ยิส อันตัร ฮิรดา ซุถ แฮ เต็ส ยัน โก ซัภ
นมัสการี || ยิส อันดัร นาม นิถาน แฮ เต็ส ยัน โก ฮอ บัลฮารี || ยิส อันดัร บุตถฺ บิเบก แฮ ฮัร นาม มุรารี || โซ สัตคุร
ซัภนา กา เม็ต แฮ ซัภ ติแซห์ เปอารี || ซัภ อาตัม ราม ปซาเรอา คุร บุตถฺ บีจารี ||๙|| ศโลก ม: ๓ || เบ็น สัตคุร เซเว
ญีอ์ เก บันถฺนา เว็จ ห่อแม กะรัม กมาเฮ || เบ็น สัตคุร เซเว ธอรฺ นา ปาวฮี มัร ยําแมห์ อาแว่ห์ ย่าเฮ || เบ็น สัตคุร
เซเว พิกา โบลณา นาม นา วัสแซ มัน ม่าเฮ ||
นานัก เบ็น สัตคุร เซเว ยัม ปุร บเถ่ มารี อนั โม่ห์ กาแล อุธ ย่าเฮ ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || ยาโล แอซี รี ต เย็ต แม เปอารา
วีสแร || นานัก ซาอี ปะลี ปรี ต เย็ต ซาฮิบ เซตี ปั ต รแฮ่ ||๒|| ปอรี || ฮัร อิโก ดาตา เซวีแอ ฮัร เอ็ก ติอ๋าอีแอ || ฮัร
อิโก ดาตา มังกีแอ มัน จินเดอา ปาอีแอ || เย ดูเย ปาโซห์ มังกีแอ ตา ลาจยฺ มราอีแอ || เย็น เซเวอา เต็น พัล ปายอา
เต็ส ยัน กี ซัภ ปุค กวาอีแอ || นานัก เต็น วิโทห์ วาเรอา ยิน อันเด็น ฮิรแด ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ||๑o|| ศโลก ม: ๓ ||
ปะกัต ยนา กอนํ อาป ตุธา เมรา เปอารา อาเป ลายอัน ยัน ลาย || ปาตซ่าฮี ปะกัต ยนา โก ดิตีอนั ศิร ฉัต สัจจา ฮัร
บณาย || สดา ซุคีเอ นิรมะเล สัตคุร กี การ กมาย || ราเย โอย นา อาคีแอห์ ปิ๋ ร มแร่ ห์ เพ็ร ยูนี ป้ าเฮ || นานัก เว็ณ
นาแว นักกี วัดฎี พิแร่ ห์ โซ่ภา มูล นา ป้ าเฮ ||๑|| ม: ๓ || ซุณ ซิคิแอ ซาด นา อายโอ ยิจรั คุรมุข สบัด นา ลาแก ||
สัตคุร เซเวแอ นาม มัน วัสแซ วิโจห์ ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแก || เย่ฮา สัตคุร โน ยาแณ เต้โฮ โฮแว ตา สัจ นาม เล็ว ลาแก ||
นานัก นาม มิแล วเดอาอี ฮัร ดัร โซ่ฮนั อาแก ||๒|| ปอรี || คุรซิกคานํ มัน ฮัร ปรี ต แฮ คุร ปูญณั อาแว่ห์ || ฮัร นาม
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วณันแย่ห์ รังค์ เซ็ว ล่าฮา ฮัร นาม แล ยาแวห์ || คุรซิ กคา เก มุค อุยะเล ฮัร ดัรก้าห์ ป่ าแว่ห์ || คุร สัตคุร โบฮัล ฮัร
นาม กา วัดป่ ากี ซิ กข์ คุณ ซ่านํฉฺ กราแว่ห์ || ตินา คุรซิ กคา กอนํ ฮอ วาเรอา โย แบห์เดอา อุธเดอา ฮัร นาม
ติอ่าแว่ห์ ||๑๑|| ศโลก ม: ๓ || นานัก นาม นิถาน แฮ คุรมุข ปายอา ยาย || มันมุค กัร๋ โห่ดี วัท นา ยาณนี อันเถ่ ปอก
โมย บิลลาย ||๑|| ม: ๓ || กันจัน กายอา นิรมะลี โย สัจ นาม สัจ ลากี || นิรมัล โยต นิรันยัน ปายอา คุรมุข ปะหรํา
ป๋ อ ป่ ากี || นานัก คุรมุข สดา ซุค ปาแวห์ อันเด็น ฮัร แบรากี ||๒|| ปอรี || เซ คุรซิ กข์ ตัน๋ ตัน๋ แฮ ยินี คุร อุปเดส
สุ เณอา ฮัร กันนี || คุร สัตคุร นาม ดริ รายอา เต็น ฮอแม ดุบิถา ปั่ นนี || เบ็น ฮัร นาแว โก มิตรึ น่าฮี วีจาร ดิธา ฮัร
ยันนี ||
ยินา คุรซิกคา โก ฮัร ซันตุสทฺ แฮ ตินี สัตคุร กี กัล มันนี || โย คุรมุข นาม ติอ๋ายเด ตินี จะรี เจากัณ วันนี ||๑๒||
ศโลก ม: ๓ || มันมุค กาเอ็ร กรู ป แฮ เบ็น นาแว นัก น่าเฮ || อันเด็น ตัน่ แถ่ เวอาเปอา สุ ปแน ปี๋ ซุค น่าเฮ || นานัก
คุรมุข โฮแว่ห์ ตา อุบแร่ ห์ น่าเฮ ตา บเถ่ ดุค สฮาเอ ||๑|| ม: ๓ || คุรมุข สดา ดัร โซ่ห์เณ คุร กา สบัด กมาเฮ || อันตัร
ซานํตฺ สดา ซุค ดัร สัจแจ โซ่ภา ป้ าเฮ || นานัก คุรมุข ฮัร นาม ปายอา แซ่ห์เย สัจ สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || คุรมุข
แปรลาด ยัป ฮัร กัต ปาอี || คุรมุข ยนัก ฮัร นาม เล็ว ลาอี || คุรมุข บะซิ สทฺ ฮัร อุปเดส สุ ณาอี || เบ็น คุร ฮัร นาม นา
กิแน ปายอา เมเร ป่ าอี || คุรมุข ฮัร ปะกัต ฮัร อาป ลฮาอี ||๑๓|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร กี ปั รตีต นา อาอีอา สบัด นา
ลาโก เป๋ า || โอส โน ซุค นา อุปแย ป่ าแว โซ เกรา อาโว เยา || นานัก คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ มิแล สัจเจ เซ็ว เล็ว เลา ||๑|| ม:
๓ || เอ มัน แอซา สัตคุร โคจยฺ ลโฮ่ เย็ต เซเวแอ ยนัม มรัณ ดุค ยาย || แซ่ห์ซา มูล นา โฮวัย ห่อแม สบัด ยลาย ||
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กูแร กี ปาล วิโจห์ นิกแล สัจ วัสแซ มัน อาย || อันตัร ซานํตฺ มัน ซุค โฮย สัจ ซันยัม การ กมาย || นานัก ปูแร กะรัม
สัตคุร มิแล ฮัร ญีโอ กิรปา กเร รยาย ||๒|| ปอรี || ยิส แก กัร๋ ดีบาน ฮัร โฮแว เต็ส กี มุธี เว็จ ยกัต ซัภ อายอา || เต็ส
โก ตัลกี กิแซ ดี น่าฮี ฮัร ดีบาน ซัภ อาณ แปรี ปายอา || มาณซา เกโอห์ ดีบาโณห์ โกอี นัส ปั จยฺ นิกแล ฮัร ดีบาโณห์
โกอี กิแท ยายอา || โซ แอซา ฮัร ดีบาน วัสเซอา ปั กตา แก ฮิรแด เต็น แร่ ห์เด โคห์เด อาณ ซัภ ปั กตา อะแก
คัลวายอา || ฮัร นาแว กี วเดอาอี กะรัม ปราปั ต โฮแว คุรมุข วิระแล กิแน ติอ๋ายอา ||๑๔|| ศโลก ม: ๓ || เบ็น สัตคุร
เซเว ยกัต โมอา บิรทา ยนัม กวาย || ดูแย ป๋ าย อัต ดุค ลกา มัร ยําแม อาแว ยาย || วิสทา อันดัร วาส แฮ เพ็ร เพ็ร ยูนี
ปาย || นานัก เบ็น นาแว ยัม มารซี อันตฺ เกยอา ปั ชตาย ||๑|| ม: ๓ || เอ็ส ญัก แม่ห์ ปุรัค เอก แฮ โฮรฺ สักลี นารฺ
สบาอี ||
ซัภ กัท โปกแว อะลิปตฺ รแฮ่ อลัค นา ลัคณา ยาอี || ปูแร คุร เวคาเลอา สับเด โซ่ฉี่ ปาอี || ปุราแค เซแว่ห์ เซ ปุรัค
โฮแว่ห์ ยินี ห่อแม สบัด ยลาอี || เต็ส กา สะรี ก โก นฮี นา โก กันทัก แวราอี || เน่ห์จลั ราจยฺ แฮ สดา เต็ส เกรา นา
อาแว นา ยาอี || อันเด็น เซวัก เซวา กเร ฮัร สัจเจ เก คุณ กาอี || นานัก เวค วิกเซอา ฮัร สัจเจ กี วเดอาอี ||๒|| ปอรี
|| ยิน แก ฮัร นาม วัสเซอา สัด ฮิรแด ฮัร นาโม เต็น กอนํ รคัณฮารา || ฮัร นาม ปิ ตา ฮัร นาโม มาตา ฮัร นาม สคาอี
มิตรึ ฮมารา || ฮัร นาแว นาล กลา ฮัร นาแว นาล มัสลัต ฮัร นาม ฮมารี กัรดา เน็ต ซารา || ฮัร นาม ฮมารี ซังคัต อัต
เปอารี ฮัร นาม กุล ฮัร นาม ปัรวารา || ยัน นานัก กอนํ ฮัร นาม ฮัร คุร ดีอา ฮัร หะลัต ปะลัต สดา กเร นิสตารา
||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || ยิน กอนํ สัตคุร เป่ เทอา เซ ฮัร กีรัต สดา กมาเฮ || อจินตฺ ฮัร นาม เต็น แก มัน วัสเซอา สัจแจ
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สบัด สะมาเฮ || กุล อุถ่าแรห์ อาปณา โมค ปั ดวี อาเป ป้ าเฮ || ปารบรัมห์ เต็น กอนํ ซันตุสทฺ เป่ ยอา โย คุร จัรนี
ยัน ป้ าเฮ || ยัน นานัก ฮัร กา ดาส แฮ กัร กิรปา ฮัร ลาจยฺ รคาเฮ ||๑|| ม: ๓ || ฮอแม อันดัร คะรัก แฮ คัรเก คะรัก
วิฮาย || ฮอแม วัดดา โรค แฮ มัร ยําแม อาแว ยาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา ตินา สัตคุร มิเลอา ปรัภ อาย || นานัก คุร
ปัรซาดี อุบเร ห่อแม สบัด ยลาย ||๒|| ปอรี || ฮัร นาม ฮมารา ปรัภ อบิกตั อะโกจัร อบินาซี ปุรัค บิถ่าตา || ฮัร นาม
ฮัม สเรแวห์ ฮัร นาม ฮัม ปูแญห์ ฮัร นาเม ฮี มัน ราตา || ฮัร นาแม เยวัด โกอี อวัรฺ นา ซู่แฉ่ ฮัร นาโม อันตฺ ฉะดาตา
|| ฮัร นาม ดีอา คุร ปัรอุปการี ตัน๋ ตัน๋ คุรู กา ปิ ตา มาตา || ฮอนํ สัตคุร อัปเณ กอนํ สดา นมัสการี เย็ต มิเลแอ ฮัร
นาม แม ยาตา ||๑๖|| ศโลก ม: ๓ || คุรมุข เซว นา กีนีอา ฮัร นาม นา ลโก เปอาร || สับแด ซาด นา อายโอ มัร
ยันแม วาโร วาร || มันมุค อั้นถฺ นา เจใต กิต อายอา แซซาร || นานัก ยิน โก นะดัร กเร เซ คุรมุข ลัง่ เฆ ปารฺ ||๑|| ม:
๓ || อิโก สัตคุร ยากตา โฮรฺ ญัก ซูตา โม่ห์ เปอาส || สัตคุร เซวัน ยากัน เซ โย รัตเต สัจ นาม คุณตาซ ||
มันมุค อั้นถฺ นา เจตนี ยนัม มัร โฮเอ บินาส || นานัก คุรมุข ตินี นาม ติอ๋ายอา ยิน กอนํ ตุ๋ร ปูรัน ลิเคอาส ||๒|| ปอรี
|| ฮัร นาม ฮมารา โป่ ยัน ฉะตีห์ ปัรการ เย็ต คายแอ ฮัม โก ตริ ปัต ไป๋ || ฮัร นาม ฮมารา แปนัณ เย็ต เพ็ร นังเก นา
โฮแว่ห์ โฮรฺ แปนัณ กี ฮมารี สรัถ กอี || ฮัร นาม ฮมารา วณัจยฺ ฮัร นาม วาปาร ฮัร นาแม กี ฮัม กอนํ สัตคุร การกุนี
ดีอี || ฮัร นาแม กา ฮัม เลคา ลิเคอา ซัภ ยัม กี อักลี กาณ กอี || ฮัร กา นาม คุรมุข กิแน วิระแล ติอ๋ายอา ยิน กอนํ ตุ๋ร
กะรัม ปราปัต ลิคตั ปอี ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || ยกัต อเกอานี อั้นถฺ แฮ ดูแย ป๋ าย กะรัม กมาย || ดูแย ป๋ าย เยเต กะรัม
กเร ดุค ลแก ตัน ต๋ าย || คุร ปัรซาดี ซุค อูปแย ยา คุร กา สบัด กมาย || สัจจี บาณี กะรัม กเร อันเด็น นาม ติอ๋าย ||
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นานัก เย็ต อาเป ลาเอ เต็ต ลเก กัรณา กิชู นา ยาย ||๑|| ม: ๓ || ฮัม กัร๋ นาม คยานา สดา แฮ ปะกัต ปะเร ปั นด่ารา ||
สัตคุร ดาตา ญีอ์ กา สัด ยีแว เดวัณฮารา || อันเด็น กีรตัน สดา กแร่ ห์ คุร แก สบัด อปารา || สบัด คุรู กา *อุจแร่ ห์ ยุก
ยุก วัรตาวัณฮารา || เอ้ห์ มนูอา สดา ซุค วัสแซ แซ่ห์เย กเร วาปารา || อันตัร คุร กิอาน ฮัร รตัน แฮ มุกตั
กราวัณฮารา || นานัก ยิส โน นะดัร กเร โซ ปาเอ โซ โฮแว ดัร สเจอารา ||๒|| ปอรี || ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิ กข์ กะฮีแอ
โย สัตคุร จัรณี ยาย ปัยอา || ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิกข์ กะฮีแอ เย็น ฮัร นามา มุค ราม กะเฮอา || ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิ กข์
กะฮีแอ ยิส ฮัร นาม สุ เณแอ มัน อนัดฺ เป่ ยอา || ตัน๋ ตัน๋ โซ คุรซิ กข์ กะฮีแอ เย็น สัตคุร เซวา กัร ฮัร นาม เลยอา ||
เต็ส คุรซิกข์ กอนํ ฮอนํ สดา นมัสการี โย คุร แก ป่ าแณ คุรซิกข์ จเลอา ||๑๘|| ศโลก ม: ๓ || มันฮัธ กิแน นา ปายโอ
ซัภ ทักเก กะรัม กมาย || มันฮัธ เป๋ ค กัร ปั่ รมะเด ดุค ปายอา ดูแย ป๋ าย || เร็ ถ เซ็ถ ซัภ โม่ห์ แฮ นาม นา วัสแซ มัน
อาย || คุร เซวา เต มัน นิรมัล โฮแว อเกอาน อันเถ่รา ยาย || นาม รตัน กัร๋ ปั รกัท โฮอา นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาย ||๑|| ม:
๓ ||
สับแด ซาด นา อายโอ นาม นา ลโก เปอาร || รัสนา พิกา โบลณา เน็ต เน็ต โฮย คุอาร || นานัก กิรัต ปั ยแอ
กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๒|| ปอรี || ตัน๋ ตัน๋ สัต ปุรัค สัตคุรู ฮมารา เย็ต มิเลแอ ฮัม โก ซานํตฺ อาอี || ตัน๋ ตัน๋
สัต ปุรัค สัตคุรู ฮมารา เย็ต มิเลแอ ฮัม ฮัร ปะกัต ปาอี || ตัน๋ ตัน๋ ฮัร ปะกัต สัตคุรู ฮมารา ยิส กี เซวา เต ฮัม ฮัร
นาม เล็ว ลาอี || ตัน๋ ตัน๋ ฮัร กิอานี สัตคุรู ฮมารา เย็น แวรี มิตรึ ฮัม โก ซัภ ซัม ดริ สทฺ ดิคาอี || ตัน๋ ตัน๋ สัตคุรู มิตรึ
ฮมารา เย็น ฮัร นาม เซ็ว ฮมารี ปรี ต บณาอี ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || กัร๋ ฮี มุนถฺ วิเดส เป็ ร เน็ต จู่เร ซัมฮาเล || มิลเดอา
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เด๋ ล นา โฮวัย เย นีอตั ราส กเร ||๑|| ม: ๑ || นานัก กาลี กูรีอา บาจฉฺ ปรี ต กเรย์ || ติจรั ยาแณ ปะลา กัร ยิจรั เลแว เดย์
||๒|| ปอรี || เย็น อุปาเอ ญีอ์ เต็น ฮัร ราเคอา || อัมฤต สัจจา เนา โป่ ยัน จาเคอา || ติปัต รเฮ่ อาขาย มิที ปะภาเคอา ||
ซัภ อันดัร เอ็ก วัรแต กิแน วิระแล ลาเคอา || ยัน นานัก เป๋ ย นิฮาล ปรัภ กี ปาเคอา ||๒o|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร โน
ซัภ โก เวคดา เยตา ยกัต ซันซาร || ดิแธ มุกตั นา โฮวัย ยิจรั สบัด นา กเร วีจาร || ห่อแม แมลฺ นา จุกไก นาม นา
ลแก เปอาร || เอ็ก อาเป บคัส มิลายอัน ดุบิถา ตัจยฺ วิการ || นานัก เอ็ก ดัรซัน เดค มัร มิเล สัตคุร เหต เปอาร ||๑||
ม: ๓ || สัตคุรู นา เซเวโอ มูรัค อั้นถฺ กวาร || ดูแย ป๋ าย บฮุต ดุค ลากา ยัลตา กเร ปุการ || ยิน การัณ คุรู วิซาเรอา เซ
นา อุปกะเร อันตี วาร || นานัก คุรมะตี ซุค ปายอา บัคเซ บัคซัณฮาร ||๒|| ปอรี || ตู อาเป อาป อาป ซัภ กัรตา โกอี
ดูยา โฮย โซ เอาโร กะฮีแอ || ฮัร อาเป โบแล อาป บุลาแว ฮัร อาเป ยัล ทัล เราว์ รฮีแอ || ฮัร อาเป มาแร ฮัร
อาเป โชแด มัน ฮัร ซัรณี ปัร รฮีแอ || ฮัร เบ็น โกอี มาร ยีวาล นา สะแก มัน โฮย นิจินดฺ นิซลั โฮย รฮีแอ ||
อุธเดอา แบห์เดอา สุ เตอา สดา สดา ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ยัน นานัก คุรมุข ฮัร ลฮีแอ ||๒๑||๑|| ซุถ
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด || โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑
จอปะเด
ซัภนา มัรณา อายอา เวโชรา ซัภน่าห์ || ปุโช่ห์ ยาย เซอาเณอา อะแก มิลณั กิน่าห์ || ยิน เมรา ซาฮิบ วีสแร วัดรี
เวดัน ติน่าห์ ||๑|| ปี๋ ซาล่าเฮโฮ ซาจา โซย || ยา กี นะดัร สดา ซุค โฮย || รเฮา || วัดดา กัร ซาล่าห์ณา แฮ ปี๋ โฮซี โซย
|| ซัภนา ดาตา เอก ตู มาณัส ดาต นา โฮย || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ รัน เก รุ นแน โฮย ||๒|| ตัร่ ตี อุปัร โกท กัร เกตี
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กอี วยาย || โย อัสมาน นา มาวนี เต็น นัก นทา ปาย || เย มัน ยาแณห์ ซูลีอา กาเฮ มิธธา ค่าเฮ ||๓|| นานัก
ออคุณ เยตเร เตเต กะลี ยันยีร || เย คุณ โฮน ตา กะทีอนั เซ ป่ าอี เซ วีร || อะแก เกย นา มันนีอนั มาร กัดโฎห์ เวปี รฺ
||๔||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ || มัน ห่ าลี กิรซาณี กัรณี สรัม ปาณี ตัน เคต || นาม บีจยฺ ซันโตค สุ ห่ากา รัค กรี บี
เวส || เป๋ า กะรัม กัร ยัมซี เซ กัร๋ ป่ ากัธ เดค ||๑|| บาบา มายอา ซาท นา โฮย || เอ็น มายอา ญัก โม่เฮอา วิระลา บูแฉ่
โกย || รเฮา || หาณ หัท กัร อารยา สัจ นาม กัร วัท || สุ รัต โซจ กัร ป๋ านดฺ ซาล เต็ส เว็จ เต็ส โน รัค || วัณยาเรอา เซ็ว
วณัจยฺ กัร แล ล่าฮา มัน หัส ||๒|| ซุณ ซาสตึ ซอดากรี สัต โก่เร แล จัล || ครัจ บัน จังกิอาอีอา มัต มัน ยาแณห์ กัล
|| นิรังการ แก เดส ย่าเฮ ตา ซุค ลแฮ แม่ฮลั ||๓|| ลาย จิต กัร จากรี มัน นาม กัร กัม ||
บัน บดีอา กัร ต่าวณี ตา โก อาแค ตัน๋ || นานัก เวแค นะดัร กัร จะเเร เจากัณ วัน ||๔||๒|| โซรัธ ม: ๑ จะตุเก || มาย
บาป โก เบทา นีกา ซะสุ แร จตุร ยวาอี || บาล กันเนอา กอ บาป เปอารา ป่ าอี กอ อัต ป่ าอี || หุกมั เป่ ยอา บ้าฮัร กัร๋
โชเดอา คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี || นาม ดาน อิสนาน นา มันมุค เต็ต ตัน ตู๋ร ตุไหม ||๑|| มัน มาเนอา นาม สคาอี || ปาย
ปะโร คุร แก บัลฮาแร เย็น ซาจี บูจฉฺ บุฉ่าอี || รเฮา || ญัก เซ็ว จู่ธ ปรี ต มัน เบเถ่อา ยัน เซ็ว วาด รจาอี || มายอา มกัน
แอ้ห์เน็ส มัก โย่แฮ นาม นา เลแว มแร บิค คาอี || กันถัณ แวณ รัตตา ฮิตการี สับแด สุ รัต นา อาอี || รังค์ นา ราตา
รัส นฮี เบเถ่อา มันมุค ปัต กวาอี ||๒|| ซ่าถ สภา แม่ห์ แซ่ฮจั ยฺ นา จาเคอา เย่ห์บา รัส นฮี ราอี || มัน ตัน ตัน๋ อัปนา
กัร ยาเนอา ดัร กี คบัร นา ปาอี || อคี มีท จเลอา อันเถ่อารา กัร๋ ดัร ดิแซ นา ป่ าอี || ยัม ดัร บาถ่า ธอรฺ นา ปาแว
อัปนา กีอา กมาอี ||๓|| นะดัร กเร ตา อคี เวคา แก้ห์ณา กะทัน นา ยาอี || กันนี ซุณ ซุณ สบัด สล่าฮี อัมฤต
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ริ แด วซาอี || นิรภอ นิรังการ นิรแวร ปูรัน โยต สมาอี || นานัก คุร เว็ณ ปะรัม นา ป่ าแก สัจ นาม วเดอาอี ||๔||๓||
โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ดุตุเก || ปุร ตัร่ ตี ปุร ปาณี อาซัณ จาร กุนท จอบารา || สกัล ปะหวัณ กี มูรัต เอกา มุค เตแร
ทักซาลา ||๑|| เมเร ซาฮิบา เตเร โจจยฺ วิดาณา || ยัล ทัล มฮีอลั ปั่ รปุร ลีณา อาเป สรับ สมาณา || รเฮา || แยห์ แยห์
เดคา แต้ห์ โยต ตุมารี เตรา รู ป กิเน่ฮา || อิกตั รู ป พิแร่ ห์ ปั รชันนา โกย นา กิส ฮี เย่ฮา ||๒|| อันดัจยฺ เยรัจยฺ *อุตปุจยฺ
เซตัจยฺ เตเร กีเต ยันตา || เอก ปุรับ แม เตรา เดเคอา ตู ซัภนา ม่าเฮ รวันตา ||๓|| เตเร คุณ บฮุเต แม เอก นา ยาเณอา
แม มูรัค กิช ดีแย || ปรัณวัต นานัก ซุณ เมเร ซาฮิบา ดุบดา ปะทัร ลีแย ||๔||๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ || ฮอ ปาปี
ปะติต ปะรัม ปาคันดี ตู นิรมัล นิรังการี || อัมฤต จาค ปะรัม รัส ราเต ธากุร สรัณ ตุมารี ||๑|| กัรตา ตู แม มาณ
นิมาเณ || มาณ มหัต นาม ตัน๋ ปัลแล ซาแจ สบัด สมาเณ || รเฮา || ตู ปูรา ฮัม อูเร โห่เช ตู กอรา ฮัม ห่อเร ||
ตุจฉฺ ฮี มัน ราเต แอ้ห์เน็ส ปัรผ่าเต ฮัร รัสนา ยัป มัน เร ||๒|| ตุม ซาเจ ฮัม ตุม ฮี ราเจ สบัด เปด พุน ซาเจ ||
แอ้ห์เน็ส นาม รัตเต เซ ซูเจ มัร ยันเม เซ กาเจ ||๓|| อวัรฺ นา ดีแซ กิส ซาล่าฮี ติแซห์ สะรี ก นา โกอี || ปรัณวัต นานัก
ดาซัน ดาซา คุรมัต ยาเนอา โซอี ||๔||๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ || อลัค อปารฺ อะกัม อะโกจัร นา เต็ส กาล นา กัรมา ||
ยาต อะยาต อโยนี ซัมเภอ นา เต็ส เป๋ า นา ปั่ รมา ||๑|| ซาเจ สเจอาร วิโทห์ กุรบาณ || นา เต็ส รู ป วรัน นฮี เรเคอา
ซาแจ สบัด นีซาณ || รเฮา || นา เต็ส มาต ปิ ตา สุ ต บันถัป นา เต็ส กาม นา นารี || อะกุล นิรันยัน อปัร ปรําปัร สักลี
โยต ตุมารี ||๒|| กัท กัท อันตัร บรัมห์ ลุกายอา กัท กัท โยต สบาอี || บะยัร กะปาท มุกเต คุรมะตี นิรแภ ตารี ลาอี
||๓|| ยันตฺ อุปาย กาล ศิร ยันตา วัสกัต ยุกตั สบาอี || สัตคุร เซว ปะดารัท ปาแวห์ ชูแทห์ สบัด กมาอี ||๔|| ซูแจ
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ป่ าแด สาจ สมาแว วิระเล ซูจา จารี || ตันแต โก ปะรัม ตันตฺ มิลายอา นานัก สรัณ ตุมารี ||๕||๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ||
เย็ว มีนา เบ็น ปาณีแอ เต็ว ซากัต มแร เปอาส || เต็ว ฮัร เบ็น มรี แอ เร มนา โย บิรทา ยาแว ซาส ||๑|| มัน เร ราม
นาม ยัส เลย์ || เบ็น คุร เอ้ห์ รัส เก็ว ลโฮ คุร เมแล ฮัร เดย์ || รเฮา || ซันตฺ ยนา เม็ล ซังคตี คุรมุข ตีรัท โฮย || อัธสัธ
ตีรัท มัจยฺนา คุร ดะรัส ปราปัต โฮย ||๒|| เย็ว โยกี ยัต บ้าห์รา ตัป น่าฮี สัต ซันโตค || เต็ว นาแม เบ็น เดหุรี ยัม มาแร
อันตัร โดค ||๓|| ซากัต เปรม นา ปาอีแอ ฮัร ปาอีแอ สัตคุร ป๋ าย || ซุค ดุค ดาตา คุร มิแล กโฮ่ นานัก ซิ พตั สมาย
||๔||๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ || ตู ปรัภ ดาตา ดาน มัต ปูรา ฮัม ทาเร เปข่ารี ญีโอ || แม เกอา มาโก กิช เท็ร นา รฮาอี ฮัร
ดีแย นาม เปอารี ญีโอ ||๑|| กัท กัท เราว์ รเฮอา บันวารี || ยัล ทัล มฮีอลั กุปโต วัรแต คุร สับดี เดค นิฮารี ญีโอ || รเฮา
|| มรัต ปัยอาล อกาซฺ ดิคายโอ คุร สัตคุร กิรปา ต่ารี ญีโอ || โซ บรัมห์ อโยนี แฮ ปี๋ โห่นี กัท ปี่ ตัร เดค มุรารี ญีโอ
||๒||
ยนัม มรัน โก เอ้ห์ ญัก บัปโร เอ็น ดูแย ปะกัต วิซารี ญีโอ || สัตคุร มิแล ตา คุรมัต ปาอีแอ ซากัต บายี ห่ารี ญีโอ
||๓|| สัตคุร บันถัน่ โตรึ นิราเร บฮุร นา กรัภ มะฉ่ ารี ญีโอ || นานัก กิอาน รตัน ปั รกาเซอา ฮัร มัน วัสเซอา นิรังการี
ญีโอ ||๔||๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ || ยิส ยัล เน็ถ การัณ ตุม ญัก อาเอ โซ อัมฤต คุร ป้ าฮี ญีโอ || โชโดห์ เวส เป๋ ค จตุราอี
ดุบิถา เอ้ห์ พัล น่าฮี ญีโอ ||๑|| มัน เร เท็ร รโฮ่ มัต กัต ยาฮี ญีโอ || บ้าฮัร ดู่ดตั บฮุต ดุค ปาแวห์ กัร๋ อัมฤต กัท ม่าฮี
ญีโอ || รเฮา || เอากุณ โฉด คุณา โก ต่าโวห์ กัร เอากุณ ปั ชตาฮี ญีโอ || ซัร อัปซัร กี ซาร นา ยาแณห์ เพ็ร เพ็ร กีจ
บุดาฮี ญีโอ ||๒|| อันตัร แมลฺ โลภ บโฮ่ จู่เธ บ้าฮัร นาโวห์ กาฮี ญีโอ || นิ รมัล นาม ยัปโปห์ สัด คุรมุข อันตัร กี กัต
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ต้าฮี ญีโอ ||๓|| ปัรฮัร โลภ นินดา กูร เตอาโกห์ สัจ คุร บัจนี พัล ป้ าฮี ญีโอ || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ ฮัร ญีโอ ยัน
นานัก สบัด สล่าฮี ญีโอ ||๔||๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ปั นจฺปเด || อัปนา กัร๋ มูสตั ราค นา ซาแกห์ กี ปั ร กัร๋ โย่ฮนั ลากา ||
กัร๋ ดัร ราแค่ห์ เย รัส จาแคห์ โย คุรมุข เซวัก ลากา ||๑|| มัน เร สมัจฉฺ กวัน มัต ลากา || นาม วิซาร อัน รัส โลผ่าเน
เพ็ร ปัชตาเฮ อป่ ากา || รเฮา || อาวัต โก ฮรัค ยาต โก โรแว่ห์ เอ้ห์ ดุค ซุค นาเล ลากา || อาเป ดุค ซุค โปคค์
โป่ กาแว คุรมุข โซ อันรากา ||๒|| ฮัร รัส อูปัร อวัรฺ เกอา กะฮีแอ เย็น ปี อา โซ ตริ ปตากา || มายอา โม่ฮิต เย็น เอ้ห์
รัส โคยอา ยา ซากัต ดุระมัต ลากา ||๓|| มัน กา ญีโอ ปวันปัต เด้ฮี เด้ฮี แม่ห์ เด็ว สมาคา || เย ตู เด้ห์ ตา ฮัร รัส กาอี
มัน ตริ ปแต ฮัร เล็ว ลากา ||๔|| ซ่าถซังคัต แม่ห์ ฮัร รัส ปาอีแอ คุร มิเลแอ ยัม ป๋ อ ป่ ากา || นานัก ราม นาม ยัป คุรมุข
ฮัร ปาเอ มัสตัก ป่ ากา ||๕||๑o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ || สรับ ยีอา ศิร เลค ตุหร่ าฮู เบ็น เลแค นฮี โกอี ญีโอ || อาป อเลค
กุดรัต กัร เดแค หุกมั จลาย โซอี ญีโอ ||๑|| มัน เร ราม ยัปโปห์ ซุค โฮอี || แอ้ห์เน็ส คุร เก จรัน สะเรโว่ห์ ฮัร ดาตา
ปุกตา โซอี || รเฮา ||
โย อันตัร โซ บ้าฮัร เดโคห์ อวัรฺ นา ดูยา โกอี ญีโอ || คุรมุข เอก ดริ สทฺ กัร เดโคห์ กัท กัท โยต สะโมอี ญีโอ ||๒||
จัลตอ ธาก รัคโคห์ กัร๋ อัปแน คุร มิเลแอ เอ้ห์ มัต โฮอี ญีโอ || เดค อะดริ สทฺ รโฮ่ บิสมาดี ดุค บิสแร ซุค โฮอี ญีโอ
||๓|| ปี โว อเป็ ว ปะรัม ซุค ปาอีแอ นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮอี ญีโอ || ยนัม มรัณ เป๋ าว์ ปั่ นยัน กาอีแอ ปุนรัป ยนัม นา โฮอี
ญีโอ ||๔|| ตัต นิรันยัน โยต สบาอี โซฮัง เปด นา โกอี ญีโอ || อัปรําปัร ปารบรัมห์ ปัรเมซัร นานัก คุร มิเลอา โซอี
ญีโอ ||๕||๑๑||
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โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยา เต็ส ป่ าวา ตัด ฮี กาวา || ตา กาเว กา พัล ปาวา || กาเว กา พัล โฮอี || ยา อาเป เดแว โซอี ||๑|| มัน เมเร คุร บัจนี
เน็ถ ปาอี || ตา เต สัจ แม่ห์ รเฮอา สมาอี || รเฮา || คุร ซาคี อันตัร ยากี || ตา จันจัล มัต เตอากี || คุร ซาคี กา อุยอี ารา
|| ตา มิเทอา สกัล อันเถ่อารา ||๒|| คุร จัรนี มัน ลากา || ตา ยัม กา มารัก ป่ ากา || แป๋ เว็จ นิรภอ ปายอา || ตา
แซ่ห์แย แก กัร๋ อายอา ||๓|| ปะณัต นานัก บูแฉ่ โก บีจารี || เอ็ส ญัก แม่ห์ กัรณี ซารี || กัรณี กีรัต โฮอี || ยา อาเป
มิเลอา โซอี ||๔||๑||๑๒||
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซวัก เซว กแร่ ห์ ซัภ เตรี ยิน สับแด ซาด อายอา || คุร กิรปา เต นิรมัล โฮอา เย็น วิโจห์ อาป กวายอา || อันเด็น คุณ
กาแว่ห์ เน็ต ซาเจ คุร แก สบัด โซฮายอา ||๑|| เมเร ธากุร ฮัม บาริ ก สรัณ ตุมารี || เอโก สัจจา สัจ ตู เกวัล อาป มุรารี
|| รเฮา || ยากัต รเฮ่ ตินี ปรัภ ปายอา สับเด ห่อแม มารี || กิระฮี แม่ห์ สดา ฮัร ยัน อุดาซี กิอาน ตัต บีจารี || สัตคุร
เซว สดา ซุค ปายอา ฮัร ราเคอา อุร ต่ารี ||๒|| เอ้ห์ มนูอา แด้ห์ ดิส ต๋ าวดา ดูแย ป๋ าย คุอายอา ||
มันมุค มุกตั ถฺ ฮัร นาม นา เจแต บิรทา ยนัม กวายอา || สัตคุร เป่ เท ตา เนา ปาเอ ห่อแม โม่ห์ จุกายอา ||๓|| ฮัร ยัน
ซาเจ สาจ กมาแว่ห์ คุร แก สบัด วีจารี || อาเป เมล เลย ปรัภ ซาแจ สาจ รเคอา อุร ต่ารี || นานัก นาโวห์ กัต มัต
ปาอี เอ้ฮา ราส ฮมารี ||๔||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || ปะกัต คยานา ปั กตัน โก ดีอา เนา ฮัร ตัน๋ สัจ โซย || อคุท นาม ตัน๋
กะเด นิคุแท น่าฮี กิแน นา กีมตั โฮย || นาม ตัน๋ มุค อุยะเล โฮเอ ฮัร ปายอา สัจ โซย ||๑|| มัน เมเร คุร สับดี ฮัร
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ปายอา ยาย || เบ็น สับแด ญัก ปุลดา พิระดา ดัรก้าห์ มิแล สยาย || รเฮา || เอ็ส เด้ฮี อันดัร ปั นจฺ โจร วแซ่ห์ กาม
กโรถ โลภ โม่ห์ อหังการา || อัมฤต ลูแท่ห์ มันมุค นฮี บูแฉ่ ห์ โกย นา สุ แณ ปูการา || อันถ่า ยกัต อั้นถฺ วัรตารา
บาจฉฺ คุรู กุบารา ||๒|| ห่อแม เมรา กัร กัร วิกเุ ต เก้ห์ จัลแล นา จัลเดอา นาล || คุรมุข โฮแว โซ นาม ติอ่าแว สดา ฮัร
นาม สะมาล || สัจจี บาณี ฮัร คุณ กาแว นัดรี นะดัร นิฮาล ||๓|| สัตคุร กิอาน สดา กัท จานัณ อมัร ศิร บาทซ่าฮา ||
อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ราม นาม สัจ ล่าฮา || นานัก ราม นาม นิสตารา สบัด รัตเต ฮัร ป้ าฮา ||๔||๒|| โซรัธ
ม: ๓ || ดาซัน ดาส โฮแว ตา ฮัร ปาเอ วิโจห์ อาป กวาอี || ปักตา กา การัจ ฮัร อนันดฺ แฮ อันเด็น ฮัร คุณ กาอี || สบัด
รัตเต สดา เอ็ก รังกี ฮัร เซ็ว รเฮ่ สมาอี ||๑|| ฮัร ญีโอ ซาจี นะดัร ตุมารี || อาปเณอา ดาซา โน กริ ปา กัร เปอาเร
ราโค่ห์ แปจยฺ ฮมารี || รเฮา || สบัด สล่าฮี สดา ฮอ ยีวา คุรมะตี ป๋ อ ป่ ากา || เมรา ปรัภ ซาจา อัต สุ อาเล็ว คุร เซเวอา
จิต ลากา || ซาจา สบัด สัจจี สัจ บาณี โซ ยัน อันเด็น ยากา ||๒|| มฮ่า กัมภีร สดา ซุคดาตา เต็ส กา อันตฺ นา ปายอา ||
ปูเร คุร กี เซวา กีนี อจินตฺ ฮัร มัน วซายอา || มัน ตัน นิรมัล สดา ซุค อันตัร วิโจห์ ปะรัม จุกายอา ||๓|| ฮัร กา มารัก
สดา ปันทฺ วิครา โก ปาเอ คุร วีจารา || ฮัร แก รังค์ ราตา สับเด มาตา ห่อแม ตะเย วิการา || นานัก นาม รัตตา เอ็ก
รังกี สบัด สวารัณฮารา ||๔||๓||
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ญีโอ ตุตถฺ โน สดา ซาล่าฮี เปอาเร ยิจรั กัท อันตัร แฮ ซาซา || เอ็ก ปั ล คิน วิสแร่ ห์ ตู สุ อามี
ยาโณ บะรัส ปะจาซา || ฮัม มูร มุกตั ถฺ สดา เซ ป่ าอี คุร แก สบัด ประกาซา ||๑|| ฮัร ญีโอ ตุม อาเป เดโฮ บุฉ่าอี ||
ฮัร ญีโอ ตุตถฺ วิโทห์ วาเรอา สัด ฮี เตเร นาม วิโทห์ บัล ยาอี || รเฮา || ฮัม สบัด โมย สบัด มาร ยีวาเล ป่ าอี สับเด ฮี
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มุกตั ปาอี || สับเด มัน ตัน นิรมัล โฮอา ฮัร วัสเซอา มัน อาอี || สบัด คุร ดาตา เย็ต มัน ราตา ฮัร เซ็ว รเฮอา สมาอี
||๒|| สบัด นา ยาแณห์ เซ อันเน โบเล เซ กิต อาเอ ซันซารา || ฮัร รัส นา ปายอา บิรทา ยนัม กวายอา ยําแมห์ วาโร
วารา || บิสทา เก กีเร บิสทา ม่าเฮ สมาเณ มันมุค มุกตั ถฺ กุบารา ||๓|| อาเป กัร เวแค มารัก ลาเอ ป่ าอี เต็ส เบ็น อวัรฺ
นา โกอี || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ โกย นา เมแท ป่ าอี กัรตา กเร โซ โฮอี || นานัก นาม วัสเซอา มัน อันตัร ป่ าอี อวัรฺ นา
ดูยา โกอี ||๔||๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข ปะกัต กแร่ ห์ ปรัภ ป่ าแว่ห์ อันเด็น นาม วคาเณ || ปั กตา กี ซาร กแร่ ห์
อาป ราแค่ห์ โย เตแร มัน ป่ าเณ || ตู คุณดาตา สบัด ปะชาตา คุณ แก้ห์ คุณี สมาเณ ||๑|| มัน เมเร ฮัร ญีโอ สดา
สะมาล || อันตฺ กาล เตรา เบลี โฮแว สดา นิ บแฮ เตแร นาล || รเฮา || ดุสทฺ จอกรี สดา กูร กมาแว่ห์ นา บูแฉ่ ห์ วีจาเร
|| นินดา ดุสที เต เก็น พัล ปายอา ฮัรณาคัส นะแค่ห์ บิดาเร || แปรลาด ยัน สัด ฮัร คุณ กาแว ฮัร ญีโอ เลย อุบาเร
||๒|| อาปัส โก บโฮ่ ปะลา กัร ยาแณห์ มันมุค มัต นา กาอี || ซาถู่ ยัน กี นินดา เวอาเป ยาซัน ยนัม กวาอี || ราม
นาม กะเด เจแตห์ น่าฮี อันตฺ เกย ปัชตาอี ||๓|| สพัล ยนัม ปั กตา กา กีตา คุร เซวา อาป ลาเอ || สับเด ราเต แซ่ห์เย
มาเต อันเด็น ฮัร คุณ กาเอ || นานัก ดาส กะแฮ เบนันตี ฮอ ลากา เต็น แก ปาเอ ||๔||๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || โซ ซิกข์
สคา บันถัป แฮ ป่ าอี เย คุร เก ป่ าเณ เว็จ อาแว || อาปแณ ป่ าแณ โย จัลแล ป่ าอี วิชุร โจทา คาแว || เบ็น สัตคุร
ซุค กะเด นา ปาแว ป่ าอี เพ็ร เพ็ร ปะโซตาแว ||๑|| ฮัร เก ดาส สุ เฮเล ป่ าอี ||
ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ดุค กาเท อาเป เมล มิลาอี || รเฮา || เอ้ห์ กุทาํ บฺ ซัภ ญีอ์ เก บันถัน่ ป่ าอี ปะรัม ปุลา แซนํซารา
|| เบ็น คุร บันถัน่ ทูแท่ห์ น่าฮี คุรมุข โมค ดุอารา || กะรัม กแร่ ห์ คุร สบัด นา ปะชาแณ่ ห์ มัร ยันแม่ห์ วาโร วารา
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||๒|| ฮอ เมรา ญัก ปะลัจ รเฮอา ป่ าอี โกย นา กิส ฮี เกรา || คุรมุข แม่ฮลั ปาเอ็น คุณ กาวัน นิจยฺ กัร๋ โฮย บเซรา ||
แอแท บูแฉ่ โซ อาป ปะชาแณ ฮัร ปรัภ แฮ เต็ส เกรา ||๓|| สัตคุรู สดา ดัยอาล แฮ ป่ าอี เว็ณ ป่ ากา เกอา ปาอีแอ ||
เอก นะดัร กัร เวแค ซัภ อูปัร เย่ฮา เป๋ า เต้ฮา พัล ปาอีแอ || นานัก นาม วัสแซ มัน อันตัร วิโจห์ อาป กวาอีแอ ||๔||๖||
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ จอตุเก || สัจจี ปะกัต สัตคุร เต โฮแว สัจจี ฮิรแด บาณี || สัตคุร เซเว สดา ซุค ปาเอ ห่อแม สบัด
สมาณี || เบ็น คุร ซาเจ ปะกัต นา โฮวี โฮรฺ ปู่ ลี พิแร อิอาณี || มันมุค พิแร่ ห์ สดา ดุค ปาแวห์ ดูบ โมย เว็ณ ปาณี ||๑||
ป่ าอี เร สดา รโฮ่ ซัรณาอี || อาปณี นะดัร กเร ปั ต ราแค ฮัร นาโม เด วเดอาอี || รเฮา || ปูเร คุร เต อาป ปะชาตา
สบัด สัจแจ วีจารา || ฮิรแด ญักยีวนั สัด วัสเซอา ตัจยฺ กาม กโรถ อหังการา || สดา ฮยูร รเวอา ซัภ ธาอี ฮิรแด นาม
อปารา || ยุก ยุก บาณี สบัด ปะชาณี เนา มีธา มแน่ห์ เปอารา ||๒|| สัตคุร เซว เย็น นาม ปะชาตา สพัล ยนัม ญัก
อายอา || ฮัร รัส จาค สดา มัน ตริ ปเตอา คุณ กาแว คุณี อะขายอา || กมัล ประกาซ สดา รังค์ ราตา อันฮัด สบัด
วยายอา || ตัน มัน นิรมัล นิรมัล บาณี สัจเจ สัจ สมายอา ||๓|| ราม นาม กี กัต โกย นา บูแฉ่ คุรมัต ริ แด สมาอี ||
คุรมุข โฮแว โซ มัก ปะชาแณ ฮัร รัส รสัน ระส่ าอี || ยัป ตัป ซันยัม ซัภ คุร เต โฮแว ฮิรแด นาม วซาอี || นานัก
นาม สมาแล่ห์ เซ ยัน โซ่ฮนั ดัร ซาแจ ปัต ปาอี ||๔||๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ดุตุเก || สัตคุร มิเลแอ อุลที ไป๋ ป่ าอี ยีวตั
มแร ตา บูจฉฺ ปาย || โซ คุรู โซ ซิกข์ แฮ ป่ าอี ยิส โยตี โยต มิลาย ||๑|| มัน เร ฮัร ฮัร เซตี เล็ว ลาย || มัน ฮัร ยัป
มีธา ลาแก ป่ าอี คุรมุข ปาเอ ฮัร ทาย || รเฮา ||
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เบ็น คุร ปรี ต นา อูปแย ป่ าอี มันมุค ดูแย ป๋ าย || โตห์ กุแทห์ มันมุค กะรัม กแร่ ห์ ป่ าอี ปั ลแล กิชู นา ปาย ||๒|| คุร
มิเลแอ นาม มัน รเวอา ป่ าอี ซาจี ปรี ต เปอาร || สดา ฮัร เก คุณ รแว ป่ าอี คุร แก เหต อปารฺ ||๓|| อายอา โซ ปัรวาณ
แฮ ป่ าอี เย คุร เซวา จิต ลาย || นานัก นาม ฮัร ปาอีแอ ป่ าอี คุร สับดี เมลาย ||๔||๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ || เต้ฮี
คุณี ตริ ภวัณ เวอาเปอา ป่ าอี คุรมุข บูจฉฺ บุฉ่าย || ราม นาม ลัก ชูทีแอ ป่ าอี ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย ||๑|| มัน เร ตแร คุณ
โฉด จอแท จิต ลาย || ฮัร ญีโอ เตแร มัน วัสแซ ป่ าอี สดา ฮัร เก คุณ กาย || รเฮา || นาแม เต ซัภ อูปเย ป่ าอี นาย
วิสเรแอ มัร ยาย || อเกอานี ยกัต อั้นถฺ แฮ ป่ าอี ซูเต เกย โมฮาย ||๒|| คุรมุข ยาเก เซ อุบเร ป่ าอี เป่ าว์ยลั ปารฺ อุตาร ||
ญัก แม่ห์ ล่าฮา ฮัร นาม แฮ ป่ าอี ฮิรแด รเคอา อุร ต๋ าร ||๓|| คุร ซัรณาอี อุบเร ป่ าอี ราม นาม เล็ว ลาย || นานัก เนา
เบรา เนา ตุลหะรา ป่ าอี เย็ต ลัก ปารฺ ยัน ปาย ||๔||๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ || สัตคุร ซุค ซากัร ญัก อันตัร โฮรฺ แท
ซุค น่าฮี || ห่อแม ยกัต ดุค โรค เวอาเปอา มัร ยันแม โรแว ต๋ าฮี ||๑|| ปราณี สัตคุร เซว ซุค ปาย || สัตคุร เซแว่ห์ ตา
ซุค ปาแวห์ น่าเฮ ตา ยาเฮกา ยนัม กวาย || รเฮา || ตแร คุณ ตาต บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ ฮัร รัส ซาด นา อายอา ||
ซันเถ่อา ตัรปัณ กแร่ ห์ กายตะรี เบ็น บูเฉ่ ดุค ปายอา ||๒|| สัตคุร เซเว โซ วัดป่ ากี ยิส โน อาป มิลาเอ || ฮัร รัส ปี ยัน
สดา ตริ ปตาเซ วิโจห์ อาป กวาเอ ||๓|| เอ้ห์ ญัก อันถ่า ซัภ อั้นถฺ กมาแว เบ็น คุร มัก นา ปาเอ || นานัก สัตคุร มิแล
ตา อคี เวแค กะแร อันดัร สัจ ปาเอ ||๔||๑o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || เบ็น สัตคุร เซเว บฮุตา ดุค ลากา ยุก จาเร ปั รหม่าอี ||
ฮัม ดีน ตุม ยุก ยุก ดาเต สับเด เด้ห์ บุฉ่าอี ||๑|| ฮัร ญีโอ กริ ปา กแร่ ห์ ตุม เปอาเร || สัตคุร ดาตา เมล มิลาโว่ห์ ฮัร
นาม เดโวห์ อาถ่าเร || รเฮา || มันซา มาร ดุบิถา แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ปายอา นาม อปารา || ฮัร รัส จาค มัน นิรมัล โฮอา
เก็ลบิค กาทัณฮารา ||๒||
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สบัด มโร่ ห์ เพ็ร ยีโวห์ สัด ฮี ตา เพ็ร มรัณ นา โฮอี || อัมฤต นาม สดา มัน มีธา สับเด ปาแว โกอี ||๓|| ดาแต ดาต
รัคคี หัท อัปแณ ยิส ป่ าแว เต็ส เดอี || นานัก นาม รัตเต ซุค ปายอา ดัรก้าห์ ยาแปห์ เซอี ||๔||๑๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ||
สัตคุร เซเว ตา แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย กัต มัต ตัด ฮี ปาเอ || ฮัร กา นาม สัจจา มัน วัสเซอา นาเม นาม สมาเอ ||๑|| เบ็น
สัตคุร ซัภ ญัก บอรานา || มันมุค อันถ่า สบัด นา ยาแณ จู่แธ ปะรัม ปุหล่านา || รเฮา || ตแร คุณ มายอา ปะรัม
ปุหลายอา ห่อแม บันถัน่ กมาเอ || ยํามัณ มรัณ ศิร อูปัร อูโ้ ภ กรัภ โยน ดุค ปาเอ ||๒|| ตแร คุณ วัรแต้ห์ สกัล
ซันซารา ห่อแม เว็จ ปัต โคอี || คุรมุข โฮแว จอทา ปัด จีแน ราม นาม ซุค โฮอี ||๓|| ตแร คุณ ซัภ เตเร ตู อาเป
กัรตา โย ตู กแร่ ห์ โซ โฮอี || นานัก ราม นาม นิสตารา สับเด ห่อแม โคอี ||๔||๑๒||
โซรัธ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาเป อาป วัรตะดา เปอารา อาเป อาป อป้ าห์ || วัณยารา ญัก อาป แฮ เปอารา อาเป ซาจา ซ่าห์ || อาเป วณัจยฺ
วาปารี อา เปอารา อาเป สัจ เวซ่าห์ ||๑|| ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม สล่าห์ || คุร กิรปา เต ปาอีแอ เปอารา อัมฤต อะกัม
อท่าห์ || รเฮา || อาเป ซุณ ซัภ เวคดา เปอารา มุค โบเล อาป โมฮาโอ || อาเป อุฉรั่ ปายดา เปอารา อาป วิคาเล
ร่ าห์ || อาเป ฮี ซัภ อาป แฮ เปอารา อาเป เวปั รว่าห์ ||๒|| อาเป อาป อุปายดา เปอารา ศิร อาเป ตัน่ ถฺ แร ล่าห์ ||
อาป กราเอ ซาคตี เปอารา อาป มาเร มัร ยาโฮ || อาเป ปะตัณ ปาตณี เปอารา อาเป ปารฺ ลัง่ ฆาห์ ||๓|| อาเป ซากัร
โบฮิทา เปอารา คุร เควัท อาป จล่าห์ || อาเป ฮี จัร ลัง่ ฆะดา เปอารา กัร โจจยฺ เวแค ปาตซ่าห์ || อาเป อาป ดัยอาล
636

แฮ เปอารา ยัน นานัก บคัส มิลาห์ ||๔||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ จอทา || อาเป อันดัจยฺ เยรัจยฺ เซตัจยฺ *อุตปุจยฺ อาเป
คันดฺ อาเป ซัภ โลย || อาเป ซูต อาเป บโฮ่ มณี อา กัร สักตี ยกัต โปรย ||
อาเป ฮี ซูตฺถาร แฮ เปอารา ซูต คินเจ แด่ห์ เด๋ รี โฮย ||๑|| เมเร มัน แม ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกย || สัตคุร เว็จ นาม
นิถาน แฮ เปอารา กัร ดัยอา อัมฤต มุค โจย || รเฮา || อาเป ยัล ทัล ซะภัต แฮ เปอารา ปรัภ อาเป กเร โซ โฮย ||
ซัภนา ริ ยกั สมาห์ดา เปอารา ดูยา อวัรฺ นา โกย || อาเป เคลฺ เคลายดา เปอารา อาเป กเร โซ โฮย ||๒|| อาเป ฮี
อาป นิรมะลา เปอารา อาเป นิรมัล โซย || อาเป กีมตั ปายดา เปอารา อาเป กเร โซ โฮย || อาเป อลัค นา ลคีแอ
เปอารา อาป ลคาแว โซย ||๓|| อาเป แก้ฮรั กัมภีร แฮ เปอารา เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย || ซัภ กัท อาเป โปกแว
เปอารา เว็จ นารี ปุรัค ซัภ โซย || นานัก กุปัต วัรตะดา เปอารา คุรมุข ปั รกัท โฮย ||๔||๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ || อาเป
ฮี ซัภ อาป แฮ เปอารา อาเป ทาป อุทาแป || อาเป เวค วิกสั ดา เปอารา กัร โจจยฺ เวแค ปรัภ อาแป || อาเป วัณ
เต็ณ ซะภัต แฮ เปอารา อาเป คุรมุข ยาแป ||๑|| ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม รัส ตร่ าแป || อัมฤต นาม มฮ่า รัส มีธา คุร สับดี
จัค ยาแป || รเฮา || อาเป ตีรัท ตุลหะรา เปอารา อาป ตแร ปรัภ อาแป || อาเป ยาล วตายดา เปอารา ซัภ ญัก มัชลี
ฮัร อาแป || อาป อปุ๋ ล นา ปุลีอ์ เปอารา อวัรฺ นา ดูยา ยาแป ||๒|| อาเป ซิงงี นาด แฮ เปอารา ตุ๋น อาป วยาเอ อาแป
|| อาเป โยกี ปุรัค แฮ เปอารา อาเป ฮี ตัป ตาแป || อาเป สัตคุร อาป แฮ เจลา อุปเดส กแร ปรัภ อาแป ||๓|| อาเป
เนา ยปายดา เปอารา อาเป ฮี ยัป ยาแป || อาเป อัมฤต อาป แฮ เปอารา อาเป ฮี รัส อาแป || อาเป อาป สล่าห์ดา
เปอารา ยัน นานัก ฮัร รัส ตร่ าแป ||๔||๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ || อาเป กันดา อาป ตรายี ปรัภ อาเป โตลฺ โตลายอา ||
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อาเป ซ่าห์ อาเป วัณยารา อาเป วณัจยฺ กรายอา || อาเป ตัร่ ตี ซายีอนั เปอาแร ปิ แช ทังกฺ จรายอา ||๑|| เมเร มัน
ฮัร ฮัร ติอ๋าย ซุค ปายอา || ฮัร ฮัร นาม นิถาน แฮ เปอารา คุร ปูแร มีธา ลายอา || รเฮา || อาเป ตัร่ ตี อาป ยัล เปอารา
อาเป กเร กรายอา || อาเป หุกมั วัรตะดา เปอารา ยัล มาที บันถฺ รคายอา || อาเป ฮี ป๋ อ ปายดา เปอารา บัน บักรี
ซีห์ หะด่ายอา ||๒||
อาเป กาซทฺ อาป ฮัร เปอารา เว็จ กาซทฺ อคัน รคายอา || อาเป ฮี อาป วัรตะดา เปอารา แป๋ อคัน นา สะแก
ยลายอา || อาเป มาร ยีวายดา เปอารา ซ่าห์ แลเด ซัภ ลวายอา ||๓|| อาเป ตาณ ดีบาณ แฮ เปอารา อาเป กาแร
ลายอา || เย็ว อาป จลาเอ เต็ว จลีแอ เปอาเร เย็ว ฮัร ปรัภ เมเร ป่ ายอา || อาเป ยันตี ยันตฺ แฮ เปอารา ยัน นานัก
วแย่ห์ วยายอา ||๔||๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ || อาเป สริ สทฺ อุปายดา เปอารา กัร ซูรัจยฺ จันดฺ จานาณ || อาป นิตาเณอา
ตาณ แฮ เปอารา อาป นิมาเณอา มาณ || อาป ดัยอา กัร รัคดา เปอารา อาเป ซุฆรั สุ ยาณ ||๑|| เมเร มัน ยัป ราม นาม
นีซาณ || สัตซังคัต เม็ล ติอ๋าย ตู ฮัร ฮัร บฮุร นา อาวัณ ยาณ || รเฮา || อาเป ฮี คุณ วัรตะดา เปอารา อาเป ฮี ปัรวาณ
|| อาเป บคัส กรายดา เปอารา อาเป สัจ นีซาณ || อาเป หุกมั วัรตะดา เปอารา อาเป ฮี พุรมาณ ||๒|| อาเป
ปะกัต ปันด๋ าร แฮ เปอารา อาเป เดแว ดาณ || อาเป เซว กรายดา เปอารา อาป ดิวาแว มาณ || อาเป ตารี ลายดา
เปอารา อาเป คุณี นิถาน ||๓|| อาเป วัดดา อาป แฮ เปอารา อาเป ฮี ปัรถาณ || อาเป กีมตั ปายดา เปอารา อาเป
ตุล ปัรวาณ || อาเป อตุล ตุลายดา เปอารา ยัน นานัก สัด กุรบาณ ||๔||๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ || อาเป เซวา ลายดา
เปอารา อาเป ปะกัต อุม่าฮา || อาเป คุณ กาวายดา เปอารา อาเป สบัด สมาฮา || อาเป เลคัณ อาป ลิคารี อาเป
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เลค ลิคาฮา ||๑|| เมเร มัน ยัป ราม นาม โอม่าฮา || อันเด็น อนัดฺ โฮแว วัดป่ ากี แล คุร ปูแร ฮัร ล่าฮา || รเฮา || อาเป
โกปี กาน แฮ เปอารา บัน อาเป กอู จราฮา || อาเป ซาวัล ซุนดรา เปอารา อาเป วันสฺ วย่าฮา || กุวลีอา ปี ร อาป
มรายดา เปอารา กัร บาลัก รู ป ปะจาฮ่า ||๒|| อาป อคารา ปายดา เปอารา กัร เวแค อาป โจยาฮา || กัร บาลัก รู ป
อุปายดา เปอารา จันดูร กันสฺ เกศ มาร่ าฮา || อาเป ฮี บัล อาป แฮ เปอารา บัล ปั่ นแน มูรัค มุกถ่าฮา ||๓|| ซัภ อาเป
ยกัต อุปายดา เปอารา วัส อาเป ยุกตั หะท่าฮา ||
กัล เยวรี อาเป ปายดา เปอารา เย็ว ปรัภ คินแจ เต็ว ย่าฮา || โย กัรแบ โซ ปั จซี เปอาเร ยัป นานัก ปะกัต สมาฮา
||๔||๖|| โซรัธ ม: ๔ ดุตุเก || อเน็ก ยนัม วิชุเร ดุค ปายอา มันมุค กะรัม กแร อหังการี || ซาถู่ ปั รซัต ฮี ปรัภ ปายอา
โคบิด สรัณ ตุมารี ||๑|| โคบิด ปรี ต ลกี อัต เปอารี || ยับ สัตซังค์ เป๋ ย ซาถู่ ยัน ฮิรแด มิเลอา ซานํตฺ มุรารี || รเฮา || ตู
ฮิรแด กุปัต วแซ่ห์ เด็น ราตี เตรา เป๋ า นา บุแฉ่ ห์ กวารี || สัตคุร ปุรัค มิเลอา ปรัภ ปรักเทอา คุณ กาแว คุณ วีจารี ||๒||
คุรมุข ประกาซ เป่ ยอา ซาต อาอี ดุระมัต บุตถฺ นิวารี || อาตัม บรัมห์ จีน ซุค ปายอา สัตซังคัต ปุรัค ตุมารี ||๓||
ปุราแค ปุรัค มิเลอา คุร ปายอา ยิน โก กิรปา ไป๋ ตุมารี || นานัก อตุล แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปายอา อันเด็น ยากัต รแฮ่ บันวารี
||๔||๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร เซ็ว ปรี ต อันตัร มัน เบเถ่อา ฮัร เบ็น แร่ ฮณั นา ยาอี || เย็ว มัชลี เบ็น นีแร บินแซ เต็ว
นาแม เบ็น มัร ยาอี ||๑|| เมเร ปรัภ กิรปา ยัล เดโวห์ ฮัร นาอี || ฮอ อันตัร นาม มังกา เด็น ราตี นาเม ฮี ซานํตฺ ปาอี ||
รเฮา || เย็ว จาตริ ก ยัล เบ็น บิลลาแว เบ็น ยัล เปอาส นา ยาอี || คุรมุข ยัล ปาแว ซุค แซ่ห์เย ฮเรอา ป๋ าย สุ ผา่ อี ||๒||
มันมุค ปู่ เค แด้ห์ ดิส โดแล่ห์ เบ็น นาแว ดุค ปาอี || ยนัม มแร เพ็ร โยนี อาแว ดัรก้าห์ มิแล สยาอี ||๓|| กริ ปา
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กแร่ ห์ ตา ฮัร คุณ กาแว่ห์ ฮัร รัส อันตัร ปาอี || นานัก ดีน ดัยอาล เป๋ ย แฮ ตริ สนา สบัด บุฉ่าอี ||๔||๘|| โซรัธ แม่ห์ลา
๔ ปันจฺปดา || อะจัร จแร ตา เซ็ถ โฮอี ซิถี่ เต บุตถฺ ปาอี || เปรม เก ซัร ลาเก ตัน ปี่ ตัร ตา ปะหรํา กาเทอา ยาอี ||๑||
เมเร โคบิด อัปเน ยัน โก เด้ห์ วเดอาอี || คุรมัต ราม นาม ปัรกาโซห์ สดา รโฮ่ ซัรณาอี || รเฮา || เอ้ห์ ซันซาร ซัภ
อาวัณ ยาณา มัน มูรัค เจต อะยาณา || ฮัร ญีโอ กริ ปา กแร่ ห์ คุร เมโล่ห์ ตา ฮัร นาม สมาณา ||๒|| ยิส กี วัท โซอี ปรัภ
ยาแณ ยิส โน เดย์ โซ ปาเอ || วัสตฺ อนูป อัต อะกัม อะโกจัร คุร ปูรา อลัค ลคาเอ ||๓|| เย็น เอ้ห์ จาคี โซอี ยาแณ
กูนเํ ก กี มิเธอาอี ||
รตัน ลุกายอา ลูแก น่าฮี เย โก รัคแค ลุกาอี ||๔|| ซัภ กิช เตรา ตู อันตัรยามี ตู ซัภนา กา ปรัภ โซอี || ยิส โน ดาต
กแร่ ห์ โซ ปาเอ ยัน นานัก อวัรฺ นา โกอี ||๕||๙||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ติตุเก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กิส ฮอ ยาจี กิส อาราถี่ ยา ซัภ โก กีตา โฮซี || โย โย ดีแซ วัดดา วเดรา โซ โซ คากู รัลซี || นิ รภอ นิรังการ เป๋ าว์
คันดัน ซัภ ซุค เนาว์ เน็ถ เดซี ||๑|| ฮัร ญีโอ เตรี ดาตี รายา || มาณัส บัปรา เกอา ซาล่าฮี เกอา เต็ส กา โม่ห์ตายา ||
รเฮา || เย็น ฮัร ติอ๋ายอา ซัภ กิช เต็ส กา เต็ส กี ปูค กวาอี || แอซา ตัน๋ ดีอา ซุคดาแต นิคุท นา กับ ฮี ยาอี || อนัดฺ
เป่ ยอา ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาเณ สัตคุร เมล มิลาอี ||๒|| มัน นาม ยัป นาม อาราถ อันเด็น นาม วคาณี || อุปเดส ซุณ
ซ่าถ ซันตัน กา ซัภ จูกี กาณ ยมาณี || ยิน โก กริ ปาล โฮอา ปรัภ เมรา เซ ลาเก คุร กี บาณี ||๓|| กีมตั กอณ กแร ปรัภ
เตรี ตู สรับ ยีอา ดัยอาลา || ซัภ กิช กีตา เตรา วัรแต เกอา ฮัม บาล กุปาลา || ราค เล่โฮ นานัก ยัน ตุมรา เย็ว ปิ ตา
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ปูต กิรปาลา ||๔||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ จอตุเก || คุร โควินดฺ สล่าฮีแอ ป่ าอี มัน ตัน ฮิรแด ต๋ าร || ซาจา ซาฮิบ
มัน วัสแซ ป่ าอี เอ้ฮา กัรณี ซาร || เย็ต ตัน นาม นา อูปแย ป่ าอี เซ ตัน โฮเอ ชาร || ซ่าถซังคัต โก วาเรอา ป่ าอี ยิน
เอกังการ อถารฺ ||๑|| โซอี สัจ อราถฺณา ป่ าอี ยิส เต ซัภ กิช โฮย || คุร ปูแร ยาณายอา ป่ าอี เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย ||
รเฮา || นาม วิฮูเณ ปั จ โมย ป่ าอี กะณัต นา ยาย กณี || เว็ณ สัจ โซจ นา ปาอีแอ ป่ าอี ซาจา อะกัม ตะณี || อาวัณ ยาณ
นา จุกไก ป่ าอี จู่ธี ดุนี มณี || คุรมุข โกท อุถ่ารฺ ดา ป่ าอี เด นาแว เอก กณี ||๒|| ซิมรัต ซาสตึ โซเถ่อา ป่ าอี เว็ณ สัตคุร
ปะรัม นา ยาย || อเน็ก กะรัม กัร ทาเกอา ป่ าอี เพ็ร เพ็ร บันถัน่ ปาย || จาเร กุนดา โซถี่อา ป่ าอี เว็ณ สัตคุร น่าฮี ยาย
||
วัดป่ ากี คุร ปายอา ป่ าอี ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย ||๓|| สัจ สดา แฮ นิรมะลา ป่ าอี นิรมัล ซาเจ โซย || นะดัร กเร ยิส อาปณี
ป่ าอี เต็ส ปราปัต โฮย || โกท มะเถ่ ยัน ปาอีแอ ป่ าอี วิระลา โกอี โกย || นานัก รัตตา สัจ นาม ป่ าอี ซุณ มัน ตัน
นิรมัล โฮย ||๔||๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ดุตุเก || โย โล เป๋ า อเป๋ า เอ้ห์ มาแน ตอ โล มิลณั ดูราอี || อาน อาปนา กะรัต
บีจารา ตอ โล บีจ บิคาอี ||๑|| มาถเว แอซี เดโฮ บุฉ่าอี || เซโว ซ่าถ กะโฮ โอท จัรนา แน่ห์ บิสแร โม่ฮตั จะซาอี ||
รเฮา || เร มัน มุกตั ถฺ อเจต จันจัล จิต ตุม แอซี ริ แด นา อาอี || ปรานปั ต เตอาก อาน ตู รเจอา อุรเฉ่ โอ ซังค์ แบราอี
||๒|| โศก นา เวอาแป อาป นา ทาแป ซ่าถซังคัต บุตถฺ ปาอี || ซากัต กา บักนา เอ็ว ยาโน แยเซ ปวัน จุไหล ||๓||
โกท ปราถ อชาเดโอ เอ้ห์ มัน แก้ห์ณา กะชู นา ยาอี || ยัน นานัก ดีน สรัน อายโอ ปรัภ ซัภ เลคา รัคโคห์ อุธาอี
||๔||๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปุตรึ กลัตรึ โลก กแร่ ห์ บันตา มายอา ซันบันเถ่ฮี || อันตฺ กี บาร โก คะรา นา โฮซี ซัภ
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มิเทอา อัสเน่ฮี ||๑|| เร นัร กาเฮ ปะโปโรห์ เด้ฮี || อูด ยายโก ตู๋ม บาดโร เอ็ก ป่ าโยห์ ราม สเน่ฮี || รเฮา || ตีน ซังเงอา
กัร เด้ฮี กีนี ยัล กูกรั ปัสเมฮี || โฮย อามโร กแร่ ห์ แม่ห์ แบธา กรัณ การัณ บิสโร่ ฮี ||๒|| อเน็ก ปาต กัร มณี เอ ซาเย
กาแจ ตาก ปโรฮี || ตูท ยายโก ซูต บาปุเร เพ็ร ปาแช ปัชโตฮี ||๓|| เย็น ตุม ศิรฺเย ศิรัจยฺ สวาเร เต็ส ติอ่าโวห์ เด็น
แรเนฮี || ยัน นานัก ปรัภ กิรปา ต่ารี แม สัตคุร โอท กะเฮฮี ||๔||๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูรา เป่ เทโอ วัดป่ ากี
มแน่ห์ เป่ ยอา ปัรกาซา || โกย นา ปฮุจนั ฮารา ดูยา อัปเน ซาฮิบ กา ปั รหว่าซา ||๑|| อัปเน สัตคุร แก บัลฮาแร ||
อาแก ซุค ปาแช ซุค แซ่ห์ยา กัร๋ อานันดฺ ฮมาแร || รเฮา || อันตัรยามี กัรแณฮารา โซอี คซัม ฮมารา || นิ รภอ เป๋ ย คุร
จัรณี ลาเก เอ็ก ราม นาม อาถ่ารา ||๒|| สพัล ดัรซัน อกาล มูรัต ปรัภ แฮ ปี๋ โฮวันฮารา || กันธฺ ลกาย อัปเน ยัน ราเค
อัปนี ปรี ต เปอารา ||๓|| วัดดี วเดอาอี อะจรัจยฺ โซ่ภา การัจ อายอา ราเซ ||
นานัก โก คุร ปูรา เป่ เทโอ สักเล ดูค บินาเซ ||๔||๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซุคีเอ โก เปแค ซัภ ซุคีอา โรคี แก ป่ าแณ
ซัภ โรคี || กรัณ กราวันฮาร สุ อามี อาปั น หาท ซันโญกี ||๑|| มัน เมเร เย็น อัปนา ปะรัม กวาตา || เต็ส แก ป่ าแณ โกย
นา ปู่ ลา เย็น สักโล บรัมห์ ปะชาตา || รเฮา || ซันตฺ ซังค์ ยากา มัน ซี ตลั โอ้ห์ ยาแณ สักลี ธานํฎี || ห่อแม โรค ยากา
มัน เบอาเป็ ต โอ้ห์ ยนัม มแร บิลลาตี ||๒|| กิอาน อันยัน ยา กี เนตรี ปเรอา ตา โก สรับ ประกาซา || อเกอาน
อันเถ่แร ซูฉสั น่าฮี บฮุร บฮุร ปั รหม่าตา ||๓|| ซุณ เบนันตี สุ อามี อัปเน นานัก เอ้ห์ ซุค มาแก || แยห์ กีรตัน
เตรา ซาถู่ กาแว่ห์ แต้ห์ เมรา มัน ลาแก ||๔||๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ตัน ซันตัน กา ตัน๋ ซันตัน กา มัน ซันตัน กา
กีอา || ซันตฺ ประสาด ฮัร นาม ติอ๋ายอา สรับ กุซลั ตับ ทีอา ||๑|| ซันตัน เบ็น อวัรฺ นา ดาตา บีอา || โย โย สรัณ
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ปแร ซาถู่ กี โซ ปารฺ กรามี กีอา || รเฮา || โกท ปราถ มิแท่ห์ ยัน เซวา ฮัร กีรตัน รัส กาอีแอ || อีฮา ซุค อาแก มุค
อูยลั ยัน กา ซังค์ วัดป่ ากี ปาอีแอ ||๒|| รัสนา เอก อเนก คุณ ปูรัน ยัน กี เกตัก อุปมา กะฮีแอ || อะกัม อะโกจัร สัด
อบินาซี สรัณ ซันตัน กี ลฮีแอ ||๓|| นิ รกุน นีจ อนาท อัปราถี่ โอท ซันตัน กี อาฮี || บูดตั โม่ห์ กแร่ ห์ อั้นถฺ กูป แม่ห์
นานัก เล่โฮ นิบาฮี ||๔||๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ || ยา แก ฮิรแด วัสเซอา ตู กัรเต ตา กี แตนํ อาส ปุยาอี || ดาส
อัปเน โก ตู วิสแร่ ห์ น่าฮี จรัณ ตู๋ร มัน ป่ าอี ||๑|| เตรี อกัท กะทา กะทัน นา ยาอี || คุณ นิถาน ซุคดาเต สุ อามี ซัภ เต
อูจ บดาอี || รเฮา || โซ โซ กะรัม กะรัต แฮ ปราณี แยซี ตุม เล็ค ปาอี || เซวัก โก ตุม เซวา ดีนี ดัรซัน เดค อะข่าอี
||๒|| สรับ นิรันตัร ตุแมห์ สมาเน ยา โก ตุตถฺ อาป บุฉ่าอี || คุร ปั รสาด มิเทโอ อเกอานา ประกัท เป๋ ย ซัภ ธาอี ||๓||
โซอี กิอานี โซอี ติอ่านี โซอี ปุรัค สุ ผา่ อี || กโฮ่ นานัก ยิส เป๋ ย ดัยอาลา ตา โก มัน เต บิซรั นา ยาอี ||๔||๘|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๕ || สกัล สมักรี โม่ห์ เวอาปี กับ อูเจ กับ นีเจ || ซุถ นา โฮอีแอ กาฮู ยัตนา โอรัก โก นา ปฮุเจ ||๑||
เมเร มัน ซ่าถ สรัณ ฉุทการา || เบ็น คุร ปูเร ยนัม มรัณ นา รฮี เพ็ร อาวัต บาโร บารา || รเฮา || โอ้ห์ โย ปะรัม
ปุหล่าวา กะฮีอตั เต็น แม่ห์ อุรเฉ่โอ สกัล ซันซารา || ปูรัน ปะกัต ปุรัค สุ อามี กา สรับ โทก เต นิอารา ||๒|| นินโด
น่าฮี กาฮู บาแต เอ้ห์ คซัม กา กีอา || ยา โก กริ ปา กรี ปรัภ เมแร เม็ล ซ่าถซังคัต เนา ลีอา ||๓|| ปารบรัมห์ ปั รเมซุร
สัตคุร ซัภนา กะรัต อุถ่ารา || กโฮ่ นานัก คุร เบ็น นฮี ตรี แอ เอ้ห์ ปูรัน ตัต บีจารา ||๔||๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || โคยัต
โคยัต โคจยฺ บีจาเรโอ ราม นาม ตัต ซารา || เก็ลบิค กาเท นิมคั อราเถ่อา คุรมุข ปารฺ อุตารา ||๑|| ฮัร รัส ปี โว่ห์ ปุรัค
กิอานี || ซุณ ซุณ มฮ่า ตริ ปัต มัน ปาแว ซาถู่ อัมฤต บานี || รเฮา || มุกตั ปุกตั ยุกตั สัจ ปาอีแอ สรับ ซุคา กา
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ดาตา || อัปเน ดาส โก ปะกัต ดาน เดแว ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๒|| ซัรวณี สุ ณีแอ รัสนา กาอีแอ ฮิรแด ติอ๋าอีแอ โซอี
|| กรัณ การัณ ซัมรัท สุ อามี ยา เต บริ ทา นา โกอี ||๓|| วัดแด ปาก รตัน ยนัม ปายอา กแร่ ห์ กริ ปา กิรปาลา || ซ่าถ
ซังค์ นานัก คุณ กาแว ซิมแร สดา โคปาลา ||๔||๑o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กัร อิสนาน ซิมมัร ปรัภ อัปนา มัน ตัน เป๋ ย
อโรคา || โกท บิฆนั ลาเท ปรัภ ซัรณา ปรักเท ปะเล ซันโญกา ||๑|| ปรัภ บาณี สบัด สุ ป่าเคอา || กาโว่ห์ สุ โณห์
ปโร่ ห์ เน็ต ป่ าอี คุร ปูแร ตู ราเคอา || รเฮา || ซาจา ซาฮิบ อมิต วดาอี ปะกัต วชัล ดัยอาลา || ซันตา กี แปจยฺ รัคดา
อายอา อาด บิรัด ปรัตปาลา ||๒|| ฮัร อัมฤต นาม โป่ ยัน เน็ต ปุ่ นโจห์ สรับ เวลา มุค ปาโวห์ || ยรา มรา ตาป ซัภ
นาธา คุณ โคบินดฺ เน็ต กาโว่ห์ ||๓|| สุ ณี อัรดาส สุ อามี เมแร สรับ กะลา บัณ อาอี || ประกัท ไป๋ สักเล ยุก อันตัร
คุร นานัก กี วเดอาอี ||๔||๑๑||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอก ปิ ตา เอกัส เก ฮัม บาริ ก ตู เมรา คุร ฮาอี || ซุณ มีตา ญีโอ ฮมารา บัล บัล ยาซี ฮัร ดัรซัน เดโฮ ดิคาอี ||๑||
ซุณ มีตา ตู่รี โก บัล ยาอี || เอ้ห์ มัน เตรา ป่ าอี || รเฮา || ปาว มโลวา มัล มัล โต่วา เอ้ห์ มัน แต กู เดซา || ซุณ
มีตา ฮอ เตรี ซัรณาอี อายอา ปรัภ มิโล เดโฮ อุปเดซา ||๒|| มาน นา กีแย สรัณ ปรี แย กแร โซ ปะลา มนาอีแอ || ซุณ
มีตา ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตัน อัรปี แย เอ็ว ดัรซัน ฮัร ญีโอ ปาอีแอ ||๓|| เป่ ยโอ อนุกแร่ ห์ ประสาด ซันตัน แก ฮัร นามา
แฮ มีธา || ยัน นานัก โก คุร กิรปา ต่ารี ซัภ อะกุล นิรันยัน ดีธา ||๔||๑||๑๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || โกท บแรห์มนั ดฺ โก
ธากุร สุ อามี สรับ ยีอา กา ดาตา เร || ปรัตปาแล เน็ต ซาร สมาแล เอ็ก กุน นฮี มูรัค ยาตา เร ||๑|| ฮัร อาราถ นา
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ยานา เร || ฮัร ฮัร คุร คุร กัรตา เร || ฮัร ญีโอ นาม ปะเรโอ รามดาส || รเฮา || ดีน ดัยอาล กริ ปาล ซุค ซากัร สรับ
กะทา ปั่รปูรี เร || เปคัต ซุนตฺ สดา แฮ ซังเก แม มูรัค ยาเนอา ดูรี เร ||๒|| ฮัร เบอันตฺ ฮอ เม็ต กัร วัรโน เกอา ยานา
โฮย แกโซ เร || กะโร เบนตี สัตคุร อัปเน แม มูรัค เดโฮ อุปเดโซ เร ||๓|| แม มูรัค กี เกตัก บาต แฮ โกท ปราถี
ตเรอา เร || คุร นานัก ยิน สุ เณอา เปเคอา เซ เพ็ร กัรภาซ นา ปะเรอา เร ||๔||๒||๑๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ยินา บาต
โก บฮุต อันเดสฺ โร เต มิเท ซัภ เกยอา || แซ่ฮจั ยฺ แซน อัร ซุคมัน นารี อูถ้ ฺ กมัล บิกเซย์อา ||๑|| เดโคห์ อะจรัจยฺ
เป่ ยอา || เย่ห์ ธากุร โก ซุนตฺ อก้าถฺ โบถฺ โซ ริ แด คุร ดัยอา || รเฮา || โญย ดูต โม่ห์ บฮุต ซันตาวัต เต เป่ ยอานัก
เป่ ยอา || กแร่ ห์ เบนตี ราค ธากุร เต ฮัม เตรี ซัรเนยอา ||๒|| แยห์ ปันด๋ าร โคบินดฺ กา คุเลอา เย่ห์ ปราปัต เต้ห์ เลยอา
|| เอก รตัน โม โก คุร ดีนา เมรา มัน ตัน ซีตลั เทอา ||๓|| เอก บูนดฺ คุร อัมฤต ดีโน ตา อะทัล อมัร นา โมอา ||
ปะกัต ปันด๋ าร คุร นานัก โก ซอเป เพ็ร เลคา มูล นา เลยอา ||๔||๓||๑๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || จรัน กมัล เซ็ว ยา กา มัน
ลีนา เซ ยัน ตริ ปัต อะข่าอี || คุณ อโมลฺ ยิส ริ แด นา วัสเซอา เต นัร ตริ สนั ตริ คาอี ||๑|| ฮัร อาราเถ่ อโรค อันดาอี ||
ยิส โน วิสแร เมรา ราม สเน่ฮี เต็ส ลาค เบดัน ยัณ อาอี || รเฮา ||
เย่ห์ ยัน โอท กะฮี ปรัภ เตรี เซ ซุคีเอ ปรัภ ซัรเณ || เย่ห์ นัร บิสเรอา ปุรัค บิถ่าตา เต ดุคีอา แม่ห์ กันเณ ||๒|| เย่ห์ คุร
มาน ประภู เล็ว ลาอี เต้ห์ มฮ่า อนันดฺ รัส กเรอา || เย่ห์ ประภู บิซาร คุร เต เบมุคาอี เต นรัก โก๋ ร แม่ห์ ปะเรอา ||๓||
เย็ต โก ลายอา เต็ต ฮี ลากา แตโซ ฮี วัรตารา || นานัก แซ่ ห์ ปั กรี ซันตัน กี ริ แด เป๋ ย มกัน จัรนารา ||๔||๔||๑๕||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || รายัน แม่ห์ รายา อุรฉ่ ายโอ มานัน แม่ห์ อภิมานี || โลภัน แม่ห์ โล่บี โลผ่ายโอ เต็ว ฮัร รังค์ รเจ
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กิอานี ||๑|| ฮัร ยัน โก เอ้ฮี สุ ห่าแว || เปค นิกทั กัร เซวา สัตคุร ฮัร กีรตัน ฮี ตริ ปตาแว || รเฮา || อัมลัน เซ็ว อัมลี
ลัปทายโอ ปู่ มัน ปู๋ ม เปอารี || คีร ซังค์ บาริ ก แฮ ลีนา ปรัภ ซันตฺ แอเซ ฮิตการี ||๒|| บิเดอา แม่ห์ บิดอันซี รเจอา
แนน เดค ซุค ปาแวห์ || แยเซ รัสนา ซาดฺ ลุผา่ นี เต็ว ฮัร ยัน ฮัร คุณ กาแว่ห์ ||๓|| แยซี ปูค แตซี กา ปูรัก สกัล กะทา
กา สุ อามี || นานัก เปอาส ลกี ดัรซัน กี ปรัภ มิเลอา อันตัรยามี ||๔||๕||๑๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ฮัม แมเล ตุม อูยลั
กัรเต ฮัม นิรกุน ตู ดาตา || ฮัม มูรัค ตุม จตุร เซอาเณ ตู สรับ กะลา กา กิอาตา ||๑|| มาโถ่ ฮัม แอเซ ตู แอซา ||
ฮัม ปาปี ตุม ปาป คันดัน นีโก ธากุร เดซา || รเฮา || ตุม ซัภ ซาเย ซาจยฺ นิวาเย ญีโอ เป็ นดฺ เด ปรานา || นิรกุนีอาเร
กุน นฮี โกอี ตุม ดาน เดโฮ เมฮัรวานา ||๒|| ตุม กแร่ ห์ ปะลา ฮัม ปะโล นา ยาแน่ห์ ตุม สดา สดา ดัยอาลา || ตุม
ซุคดาอี ปุรัค บิถ่าเต ตุม ราโค่ห์ อัปเน บาลา ||๓|| ตุม นิถาน อะทัล สุ ลตาน ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ยาแจ || กโฮ่ นานัก ฮัม
เอ้แฮ ฮวาลา ราค ซันตัน แก ปาแช ||๔||๖||๑๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ || มาต กรัภ แม่ห์ อาปั น ซิ มรัน เด แต้ห์ ตุม
ราคัณฮาเร || ปาวัก ซากัร อท่าห์ แล่ฮรั แม่ห์ ตาโรห์ ตารันฮาเร ||๑|| มาถ่อ ตู ธากุร ศิร โมรา || อีฮา อูฮา ตุห่าโร
โต่รา || รเฮา || กีเต โก เมแร ซัมมาแน กรัณฮาร ตริ ณ ยาแน || ตู ดาตา มากัน โก สักลี ดาน เด้ห์ ปรัภ ป่ าแน ||๒||
คิน แม่ห์ อวัรฺ คิแน แม่ห์ เอารา อะจรัจยฺ จลัต ตุมาเร || รู โร กูโร แก้ฮรั กัมภีโร อูจอ อะกัม อปาเร ||๓||
ซ่าถซังค์ โย ตุแมห์ มิลายโอ ตอ สุ นี ตุมารี บาณี || อนัดฺ เป่ ยอา เปคัต ฮี นานัก ประตาป ปุรัค นิรบาณี ||๔||๗||๑๘||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ฮัม ซันตัน กี เรน เปอาเร ฮัม ซันตัน กี ซัรณา || ซันตฺ ฮมารี โอท สตาณี ซันตฺ ฮมารา แก้ห์ณา
||๑|| ฮัม ซันตัน เซ็ว บัณ อาอี || ปูรัน ลิเคอา ปาอี || เอ้ห์ มัน เตรา ป่ าอี || รเฮา || ซันตัน เซ็ว เมรี เลวา เดวี ซันตัน
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เซ็ว บิวฮารา || ซันตัน เซ็ว ฮัม ล่าฮา คาเทอา ฮัร ปะกัต ปะเร ปั นด่ารา ||๒|| ซันตัน โม โก ปูนยี ซอปี ตอ อุตเรอา
มัน กา โต่คา || ตะรัม ราย อับ กฮ่า กแรโก โย พาเทโอ สักโล เลคา ||๓|| มฮ่า อนันดฺ เป๋ ย ซุค ปายอา ซันตัน แก
ปัรซาเด || กโฮ่ นานัก ฮัร เซ็ว มัน มาเนอา รังค์ รัตเต บิสมาเด ||๔||๘||๑๙|| โซรัธ ม: ๕ || เยตี สมักรี เดโคห์ เร นัร
เตตี ฮี ฉัด ยานี || ราม นาม ซังค์ กัร บิวฮารา ปาแวห์ ปั ด นิรบานี ||๑|| เปอาเร ตู เมโร ซุคดาตา || คุร ปูแร ดีอา
อุปเดซา ตุม ฮี ซังค์ ปราตา || รเฮา || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมานา ตา แม่ห์ ซุค นฮี ปาอีแอ || โฮโอ เรน ตู สกัล กี
เมเร มัน ตอ อนัด มังคัล ซุค ปาอีแอ ||๒|| ก๋ าล นา ป่ าแน อันตัร เบ็ถ ยาแน ตา กี กัร มัน เซวา || กัร ปูญา โฮม เอ้ห์
มนูอา อกาล มูรัต คุรเทวา ||๓|| โคบิด ดาโมดัร ดัยอาล มาถเว ปารบรัมห์ นิรังการา || นาม วัรตัณ นาโม วาเลวา
นาม นานัก ปราน อถ่ารา ||๔||๙||๒o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || มิรตัก โก ปายโอ ตัน ซาซา บิชุรัต อาน มิลายอา ||
ปะซู เปรต มุกตั ถฺ เป๋ ย สโรเต ฮัร นามา มุค กายอา ||๑|| ปูเร คุร กี เดค วดาอี || ตา กี กีมตั แก้ฮณ
ั นา ยาอี || รเฮา ||
ดูค โศก กา ด่าเฮโอ เดรา อนัด มังคัล บิสรามา || มัน บานํชตั พัล มิเล อจินตา ปูรัน โฮย กามา ||๒|| อีฮา ซุค อาแก
มุค อูยลั เม็ท เกย อาวัณ ยาเณ || นิรภอ เป๋ ย ฮิรแด นาม วัสเซอา อัปเน สัตคุร แก มัน ป่ าเณ ||๓|| อูธตั แบธัต ฮัร
คุณ กาแว ดูค ดะรัด ปะหรํา ป่ ากา || กโฮ่ นานัก ตา เก ปูร กรัมมา ยา กา คุรจัรนี มัน ลากา ||๔||๑o||๒๑|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๕ || รตัน ชาด กอดี ซังค์ ลาเก ยา เต กะชู นา ปาอีแอ ||
ปูรัน ปารบรัมห์ ปั รเมซุร เมเร มัน สดา ติอ๋าอีแอ ||๑|| ซิ มโร่ ห์ ฮัร ฮัร นาม ปรานี || บินแซ กาจี เด้ห์ อเกอานี || รเฮา
|| มริ ก ตริ สนา อัร สุ ปัน มโนรัท ตา กี กัช นา วดาอี || ราม ปะยัน เบ็น กาม นา อาวัส ซังค์ นา กาฮู ยาอี ||๒|| ฮอ ฮอ
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กะรัต บิฮาย อวัรดา ญีอ์ โก กาม นา กีนา || ต่าวัต ต่าวัต แน่ห์ ตริ ปตาเซอา ราม นาม นฮี จีนา ||๓|| ซาด บิการ บิแค
รัส มาโต อซังคฺ คเต กัร เพเร || นานัก กี ปรัภ ป้ าเฮ เบนันตี กาโทห์ เอากุณ เมเร ||๔||๑๑||๒๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||
คุณ กาโว่ห์ ปูรัน อบินาซี กาม กโรถ บิค ยาเร || มฮ่า บิคมั อคัน โก ซากัร ซาถู่ ซังค์ อุถ่าเร ||๑|| ปูแร คุร เมเทโอ
ปะรัม อันเถ่รา || ปั จยฺ เปรม ปะกัต ปรัภ เนรา || รเฮา || ฮัร ฮัร นาม นิถาน รัส ปี อา มัน ตัน รเฮ่ อะข่าอี || ยัต กัต ปูร
รเฮโอ ปัรเมซัร กัต อาแว กัต ยาอี ||๒|| ยัป ตัป ซันยัม กิอาน ตัต เบตา ยิส มัน วัสแซ โคปาลา || นาม รตัน เย็น
คุรมุข ปายอา ตา กี ปูรัน ก่าลา ||๓|| กัล กะเลส มิเท ดุค สักเล กาที ยัม กี พาซา || กโฮ่ นานัก ปรัภ กิรปา ต่ารี มัน
ตัน เป๋ ย บิกาซา ||๔||๑๒||๒๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กรัณ กราวัณฮาร ปรัภ ดาตา ปารบรัมห์ ปรัภ สุ อามี || สักเล ญีอ์
กีเอ ดัยอาลา โซ ปรัภ อันตัรยามี ||๑|| เมรา คุร โฮอา อาป สฮาอี || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ มังคัล รัส อะจรัจยฺ ไป๋ บดาอี
|| รเฮา || คุร กี สรัณ เปย แป๋ นาเซ ซาจี ดัรก้าห์ มาเน || คุณ กาวัต อาราถ นาม ฮัร อาเอ อัปแน ทาเน ||๒|| แย แย
การ กแร ซัภ อุสตัต ซังคัต ซ่าถ เปอารี || สัด บัลฮาร เยา ปรัภ อัปเน เย็น ปูรัน แปจยฺ สวารี ||๓|| โกซัท กิอาน
นาม ซุณ อุถเร เย็น เย็น ดัรซัน ปายอา || เป่ ยโอ กริ ปาล นานัก ปรัภ อัปนา อนัด เซตี กัร๋ อายอา ||๔||๑๓||๒๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ กี สรัณ สกัล แป๋ ลาเท ดุค บินเซ ซุค ปายอา || ดัยอาล โฮอา ปารบรัมห์ สุ อามี ปูรา สัตคุร
ติอ๋ายอา ||๑|| ปรัภ ญีโอ ตู เมโร ซาฮิบ ดาตา || กัร กิรปา ปรัภ ดีน ดัยอาลา คุณ กาโว รังค์ ราตา || รเฮา || สัตคุร นาม
นิถาน ดริ รายอา จินตา สกัล บินาซี ||

648

กัร กิรปา อัปโน กัร ลีนา มัน วัสเซอา อบินาซี ||๒|| ตา โก บิฆนั นา โกอู ลาแก โย สัตคุร อัปแน ราเค || จรัน กมัล
บะเซ ริ ด อันตัร อัมฤต ฮัร รัส จาเค ||๓|| กัร เซวา เซวัก ปรัภ อัปเน เย็น มัน กี อิช ปุยาอี || นานัก ดาส ตา แก
บัลฮาแร เย็น ปูรัน แปจยฺ รคาอี ||๔||๑๔||๒๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || มายอา โม่ห์ มกัน อันเถ่อาเเร เดวันฮาร นา ยาแน
|| ญีโอ เป็ นดฺ ซาจยฺ เย็น รเจอา บัล อัปโน กัร มาแน ||๑|| มัน มูเร เดค รเฮโอ ปรัภ สุ อามี || โย กิช กแร่ ห์ โซอี โซอี
ยาแณ รแฮ่ นา กะชูแอ ชานี || รเฮา || เย่ห์วา สุ อาด โลภ มัด มาโต อุปเย อเน็ก บิการา || บฮุต โยน ปั่รมัต ดุค ปายอา
ห่อแม บันถัน่ เก ป่ ารา ||๒|| เดย์ กิวาร อเน็ก ปัรเด แม่ห์ ปัร ดารา ซังค์ พาแก || จิตรึ กุปัต ยับ เลคา มาแก้ห์ ตับ
กอณ ปัรดา เตรา ด่าแก ||๓|| ดีน ดัยอาล ปูรัน ดุค ปั่นยัน ตุม เบ็น โอท นา กาอี || ก้าด เล่โฮ ซันซาร ซากัร แม่ห์
นานัก ปรัภ ซัรณาอี ||๔||๑๕||๒๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ โฮอา สฮาอี กะทา กีรตัน ซุคดาอี || คุร ปูเร กี
บาณี ยัป อนัดฺ กแร่ ห์ เน็ต ปราณี ||๑|| ฮัร ซาจา ซิมโร่ ห์ ป่ าอี || ซ่าถซังค์ สดา ซุค ปาอีแอ ฮัร บิซรั นา กับฮู ยาอี ||
รเฮา || อัมฤต นาม ปัรเมซัร เตรา โย ซิ มแร โซ ยีแว || ยิส โน กะรัม ปราปัต โฮแว โซ ยัน นิรมัล ทีแว ||๒|| บิฆนั
บินาซัน ซัภ ดุค นาซัน คุร จัรณี มัน ลากา || คุณ กาวัต อะจุต อบินาซี อันเด็น ฮัร รังค์ ยากา ||๓|| มัน อิเช เซอี พัล
ปาเอ ฮัร กี กะทา สุ เฮลี || อาด อันตฺ มัตถฺ นานัก โก โซ ปรัภ โฮอา เบลี ||๔||๑๖||๒๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ปันจฺปดา ||
บินแซ โม่ห์ เมรา อัร เตรา บินแซ อัปนี ต่ารี ||๑|| ซันโตห์ เอ้ห์ฮา บตาโว่ห์ การี || เย็ต ห่อแม กรับ นิวารี ||๑|| รเฮา ||
สรับ ปู๋ ต ปารบรัมห์ กัร มาเนอา โฮวานํ สกัล เรนารี ||๒|| เปเคโอ ปรัภ ญีโอ อัปแน ซังเก จูแก ปี ต ประมารี ||๓||
ออคัถ นาม นิรมัล ยัล อัมฤต ปาอีแอ คุรู ดุอารี ||๔|| กโฮ่ นานัก ยิส มัสตัก ลิเคอา เต็ส คุร เม็ล โรค บิดารี
||๕||๑๗||๒๘||
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โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สกัล บนัสปัต แม่ห์ แบซันตัร สกัล ดูตถฺ แม่ห์ กี๋อา || อูจ นีจ แม่ห์ โยต สมาณี กัท กัท มาโถ่ ยีอา ||๑|| ซันโตห์ กัท
กัท รเฮอา สมาเฮโอ || ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ แม่ห์ ยัล ทัล รมัยอา อาเฮโอ ||๑|| รเฮา || คุณ นิถาน นานัก ยัส กาแว
สัตคุร ปะรัม จุกายโอ || สรับ นิวาซี สดา อเลปา ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมายโอ ||๒||๑||๒๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ยา แก
ซิมรัณ โฮย อนันดา บินแซ ยนัม มรัณ แป๋ ดุคี || จาร ปะดารัท เนาว์ เน็ถ ปาแวห์ บฮุร นา ตริ สนา ปุกคี ||๑|| ยา โก
นาม แลต ตู ซุคี || ซาส ซาส ติอ่าโวห์ ธากุร โก มัน ตัน ญีอะเร มุคี ||๑|| รเฮา || ซานํตฺ ปาแวห์ โฮแว่ห์ มัน ซีตลั
อคัน นา อันตัร ตุคี || คุร นานัก โก ประภู ดิคายอา ยัล ทัล ตริ ภวัณ รุ คี ||๒||๒||๓o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กาม กโรถ
โลภ จู่ธ นินดา เอ็น เต อาป ฉะดาโวห์ || เอ้ห์ ปี่ ตัร เต เอ็น โก ดาโรห์ อาปั น นิกทั บุลาโว่ห์ ||๑|| อัปนี เบ็ถ อาป
ยนาโวห์ || ฮัร ยัน มังคัล กาโว่ห์ ||๑|| รเฮา || บิซรั น่าฮี กับฮู ฮีเอ เต เอ้ห์ เบ็ถ มัน แม่ห์ ปาโวห์ || คุร ปูรา เป่ เทโอ
วัดป่ ากี ยัน นานัก กะแตห์ นา ต่าโวห์ ||๒||๓||๓๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ยา แก ซิ มรัณ ซัภ กัช ปาอีแอ บิรที ก๋ าล นา
ยาอี || เต็ส ปรัภ เตอาก อวัร กัต ราโจห์ โย ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาอี ||๑|| ฮัร ฮัร ซิมโร่ ห์ ซันตฺ โคปาล || ซ่าถซังค์ เม็ล
นาม ติอ่าโวห์ ปูรัน โฮแว ก่าลา ||๑|| รเฮา || ซาร สมาแล เน็ต ปรัตปาแล เปรม แซ่ฮตั กัล ลาแว || กโฮ่ นานัก ปรัภ
ตุมเร บิสรัต ยกัต ยีวนั แกเซ ปาแว ||๒||๔||๓๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || อบินาซี ยีอนั โก ดาตา ซิมรัต ซัภ มัล โคอี ||
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คุณ นิถาน ปักตัน โก บัรตัน บิรลา ปาแว โกอี ||๑|| เมเร มัน ยัป คุร โคปาล ปรัภ โซอี || ยากี สรัณ ปั ยอานํ ซุค
ปาอีแอ บาฮุร ดูค นา โฮอี ||๑|| รเฮา || วัดป่ ากี ซ่าถซังค์ ปราปั ต เต็น เป่ ทัต ดุระมัต โคอี ||
เต็น กี ตู๋ร นานัก ดาส บาแช ยิน ฮัร นาม ริ แด ปโรอี ||๒||๕||๓๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ยนัม ยนัม เก ดูค นิวาแร ซูกา
มัน ซาถ่าแร || ดัรซัน เป่ ทัต โหต นิฮาลา ฮัร กา นาม บีจาแร ||๑|| เมรา แบด คุรู โควินดา || ฮัร ฮัร นาม ออคัถ มุค
เดแว กาแท ยัม กี พันถ่า ||๑|| รเฮา || ซัมรัท ปุรัค ปูรัน บิถ่าเต อาเป กัรแณฮารา || อัปนา ดาส ฮัร อาป อุบาเรอา
นานัก นาม อถ่ารา ||๒||๖||๓๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || อันตัร กี กัต ตุม ฮี ยานี ตุจฉฺ ฮี ป้ าเฮ นิเบโร || บคัส แล่ห์ ซาฮิบ
ปรัภ อัปเน ลาค คเต กัร เพโร ||๑|| ปรัภ ญี ตู เมโร ธากุร เนโร || ฮัร จรัณ สรัณ โม่ห์ เจโร ||๑|| รเฮา || เบสุ มาร
เบอันตฺ สุ อามี อูโจ กุนี กะเฮโร || กาท ซิ ลกั กีโน อัปโน ดาสฺ โร ตอ นานัก กฮ่า นิโห่โร ||๒||๗||๓๕|| โซรัธ ม: ๕ ||
เป๋ ย กริ ปาล คุรู โควินดา สกัล มโนรัท ปาเอ || *อัสเท็ร เป๋ ย ลาก ฮัร จัรณี โควินดฺ เก คุณ กาเอ ||๑|| ปะโล สะมูรัต
ปูรา || ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ นาม ยัป วาเย อันฮัด ตูรา ||๑|| รเฮา || มิเล สุ อามี ปรี ตมั อัปเน กัร๋ มันดัร ซุคดาอี ||
ฮัร นาม นิถาน นานัก ยัน ปายอา สักลี อิช ปุยาอี ||๒||๘||๓๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร เก จรัน บะเซ ริ ด ปี่ ตัร ซุภ
ลคัณ ปรัภ กีเน || เป๋ ย กริ ปาล ปูรัน ปั รเมซัร นาม นิถาน มัน จีเน ||๑|| เมโร คุร รัควาโร มีต || ดูณ จอูณี เด วเดอาอี
โซ่ภา นีตา นีต ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ ปรัภ สกัล อุถ่าเร ดัรซัน เดคัณฮาเร || คุร ปูเร กี อะจรัจยฺ วเดอาอี นานัก สัด
บัลฮาเร ||๒||๙||๓๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซันจัน กะโร นาม ตัน๋ นิรมัล ทาตี อะกัม อปารฺ || บิลชั บิโนด อานันดฺ ซุค
มาโณ่ห์ คาย ยีโวห์ ซิกข์ ปัรวาร ||๑|| ฮัร เก จรัน กมัล อาถารฺ || ซันตฺ ประสาด ปายโอ สัจ โบฮิท จัร ลัง่ โฆ บิค
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ซันซาร ||๑|| รเฮา || เป๋ ย กริ ปาล ปูรัน อบินาซี อาแปห์ กีนี ซาร || เปค เปค นานัก บิกซาโน นานัก น่าฮี สุ มาร
||๒||๑o||๓๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูแร อัปนี กัล ต่ารี ซัภ กัท อุปยี ดัยอา || อาเป เมล วดาอี กีนี กุซลั เคม ซัภ
เป่ ยอา ||๑|| สัตคุร ปูรา เมแร นาล ||
ปารบรัมห์ ยัป สดา นิฮาล || รเฮา || อันตัร บ้าฮัร ทาน ทนันตัร ยัต กัต เปโค โซอี || นานัก คุร ปายโอ วัดป่ ากี เต็ส
เยวัด อวัรฺ นา โกอี ||๒||๑๑||๓๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซูค มังคัล กเลอาณ แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น ปรัภ เก จรัณ นิฮาเรอา ||
ราคัณฮาแร ราเคโอ บาริ ก สัตคุร ตาป อุตาเรอา ||๑|| อุบเร สัตคุร กี ซัรณาอี || ยา กี เซว นา บิรที ยาอี ||๑|| รเฮา || กัร๋
แม่ห์ ซูค บ้าฮัร พุน ซูคา ปรัภ อัปเน เป๋ ย ดัยอาลา || นานัก บิฆนั นา ลาแก โกอู เมรา ปรัภ โฮอา กิรปาลา
||๒||๑๒||๔o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซาถู่ ซังค์ เป่ ยอา มัน อุดมั นาม รตัน ยัส กาอี || เม็ท กอี จินตา ซิ มมัร อนันตา
ซากัร ตเรอา ป่ าอี ||๑|| ฮิรแด ฮัร เก จรัณ วซาอี || ซุค ปายอา แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปยี โรคา ก่าณ มิทาอี || รเฮา || เกอา คุณ
เตเร อาค วคาณา กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || นานัก ปะกัต เป๋ ย อบินาซี อัปนา ปรัภ เป่ ยอา สฮาอี ||๒||๑๓||๔๑|| โซรัธ
ม: ๕ || เกย กะเลส โรค ซัภ นาเซ ปรัภ อัปแน กิรปา ต่ารี || อาธ แป้ ฮัร อาราโถ่ห์ สุ อามี ปูรัน ก๋ าล ฮมารี ||๑|| ฮัร
ญีโอ ตู ซุค ซัมปัต ราส || ราค แล่ห์ ป่ าอี เมเร โก ปรัภ อาแก อัรดาส || รเฮา || โย มาโก โซอี โซอี ปาโว อัปเน คซัม
ปะโหร่ ซา || กโฮ่ นานัก คุร ปูรา เป่ เทโอ มิเทโอ สกัล อันเดสา ||๒||๑๔||๔๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซิมมัร ซิมมัร คุร
สัตคุร อัปนา สักลา ดูค มิทายอา || ตาป โรค เกย คุร บัจนี มัน อิเช พัล ปายอา ||๑|| เมรา คุร ปูรา ซุคดาตา || กรัณ
การัณ ซัมรัท สุ อามี ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา || รเฮา || อนันดฺ บิโนด มังคัล คุณ กาโว่ห์ คุร นานัก เป๋ ย ดัยอาลา || แย แย
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การ เป๋ ย ญัก ปี่ ตัร โฮอา ปารบรัมห์ รัควาลา ||๒||๑๕||๔๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ฮัมรี กะณัต นา กะณี อา กาอี อัปณา
บิรัด ปะชาณ || หาท เดย์ ราเค กัร อัปเน สดา สดา รังค์ มาณ ||๑|| ซาจา ซาฮิบ สัด เมฮัรวาณ || บันถฺ ปายอา เมแร
สัตคุร ปูแร โฮอี สรับ กเลอาณ || รเฮา || ญีโอ ปาย เป็ นดฺ เย็น ซาเยอา ดิตา แปนัณ คาณ || อัปเณ ดาส กี อาป แปจยฺ
ราคี นานัก สัด กุรบาณ ||๒||๑๖||๔๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ดุรัต กวายอา ฮัร ปรัภ อาเป ซัภ ซันซาร อุบาเรอา || ปารบรัมห์ ปรัภ กิรปา ต่ารี อัปณา บิรัด
สมาเรอา ||๑|| โฮอี ราเย ราม กี รัควาลี || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานัด คุณ กาโว่ห์ มัน ตัน เด้ห์ สุ คาลี || รเฮา || ปะติต
อุถ่ารัณ สัตคุร เมรา โม่ห์ เต็ส กา ปั รหว่าซา || บคัส เลย ซัภ สัจแจ ซาฮิบ ซุณ นานัก กี อัรดาซา ||๒||๑๗||๔๕||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || บัคเซอา ปารบรัมห์ ปัรเมซัร สักเล โรค บิดาเร || คุร ปูเร กี ซัรณี อุบเร การัจ สกัล สวาเร ||๑||
ฮัร ยัน ซิมเรอา นาม อถารฺ || ตาป อุตาเรอา สัตคุร ปูแร อัปณี กิรปา ต๋ าร || รเฮา || สดา อนันดฺ กแร่ ห์ เมเร เปอาเร ฮัร
โควิด คุร ราเคอา || วัดดี วเดอาอี นานัก กัรเต กี สาจ สบัด สัต ป่ าเคอา ||๒||๑๘||๔๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || เป๋ ย
กริ ปาล สุ อามี เมเร เต็ต ซาแจ ดัรบาร || สัตคุร ตาป กวายอา ป่ าอี ธานํฎ ปอี ซันซาร || อัปเณ ญีอ์ ยันตฺ อาเป ราเค
ยแมห์ กีโอ หัทตาร ||๑|| ฮัร เก จรัณ ริ แด อุร ต๋ าร || สดา สดา ปรัภ ซิ มรี แอ ป่ าอี ดุค เก็ลบิค กาทัณฮาร ||๑|| รเฮา ||
เต็ส กี ซัรณี อูบแร ป่ าอี เย็น รเจอา ซัภ โกย || กรัณ การัณ ซัมรัท โซ ป่ าอี สัจแจ สัจจี โซย || นานัก ประภู ติอ๋าอีแอ
ป่ าอี มัน ตัน ซีตลั โฮย ||๒||๑๙||๔๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซันโตห์ ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอี || ซุค ซากัร ปรัภ วิสโร น่าฮี
มัน จินเดอะรา พัล ปาอี ||๑|| รเฮา || สัตคุร ปูแร ตาป กวายอา อัปณี กิรปา ต่ารี || ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ ย ดัยอาลา ดุค
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มิเทอา ซัภ ปัรวารี ||๑|| สรับ นิถาน มังคัล รัส รู ปา ฮัร กา นาม อปาโร || นานัก ปัต ราคี ปัรเมซัร อุถะเรอา ซัภ
ซันซาโร ||๒||๒o||๔๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || เมรา สัตคุร รัควาลา โฮอา || ต๋ าร กริ ปา ปรัภ หาท เด ราเคอา ฮัร โควิด
นวา นิโรอา ||๑|| รเฮา || ตาป เกยอา ปรัภ อาป มิทายอา ยัน กี ลาจยฺ รคาอี || ซ่าถซังคัต เต ซัภ พัล ปาเอ สัตคุร แก
บัล ยานํอี ||๑|| หะลัต ปะลัต ปรัภ โดแว สวาเร ฮัมรา คุณ เอากุณ นา บีจาเรอา ||
อะทัล บจัน นานัก คุร เตรา สพัล กัร มัสตัก ต่าเรอา ||๒||๒๑||๔๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยันตรึ ซัภ เต็ส เก กีเอ
โซอี ซันตฺ สฮาอี || อัปเน เซวัก กี อาเป ราแค ปูรัน ไป๋ บดาอี ||๑|| ปารบรัมห์ ปูรา เมแร นาล || คุร ปูแร ปูรี ซัภ
ราคี โฮเอ สรับ ดัยอาล ||๑|| รเฮา || อันเด็น นานัก นาม ติอ๋าเอ ญีอ์ ปราน กา ดาตา || อัปเน ดาส โก กันธฺ ลาย
ราแค เย็ว บาริ ก เป็ ต มาตา ||๒||๒๒||๕o||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เม็ล ปันโจห์ นฮี แซ่ห์ซา จุกายอา || ซิ กดาโรห์ แน่ห์ ปะตีอายอา || อุมราโว่ห์ อาแก เจ่รา || เม็ล รายัน ราม นิเบรา
||๑|| อับ ดู่ดนั กะแตห์ นา ยาอี || โคบิด เป่ เท คุร โกซาอี || รเฮา || อายอา ปรัภ ดัรบารา || ตา สักลี มิที ปูการา ||
ลบัตถฺ อาปณี ปาอี || ตา กัต อาแว กัต ยาอี ||๒|| แต้ห์ สาจ นิอาย นิเบรา || อูฮา ซัม ธากุร ซัม เจรา || อันตัรยามี
ยาแน || เบ็น โบลัต อาป ปะชาแน ||๓|| สรับ ทาน โก รายา || แต้ห์ อันฮัด สบัด อะกายา || เต็ส แป้ ห์ เกอา จตุราอี
|| เม็ล นานัก อาป กวาอี ||๔||๑||๕๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ฮิรแด นาม วซายเอห์ || กัร๋ แบเธ คุรู ติอ่าเอห์ || คุร ปูแร
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สัจ กะเฮอา || โซ ซุค ซาจา ลเฮอา ||๑|| อัปนา โฮยโอ คุร เมฮัรวานา || อนัด ซูค กเลอาณ มังคัล เซ็ว กัร๋ อาเอ กัร
อิสนานา || รเฮา || ซาจี คุร วเดอาอี || ตา กี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา || คุร เป่ ทัต มัน โอม่าฮา ||๒||
สกัล ปราชัต ลาเท || เม็ล ซ่าถซังคัต แก ซาเท || คุณ นิถาน ฮัร นามา || ยัป ปูรัน โฮเอ กามา ||๓|| คุร กีโน มุกตั
ดุอารา || ซัภ สริ สทฺ กแร แยการา || นานัก ปรัภ เมแร ซาเท || ยนัม มรัณ แป๋ ลาเท ||๔||๒||๕๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||
คุร ปูแร กิรปา ต่ารี || ปรัภ ปูรี โลจฺ ฮมารี || กัร อิสนาน กแร่ ห์ อาเอ || อนัด มังคัล ซุค ปาเอ ||๑|| ซันโตห์ ราม นาม
นิสตะรี แอ || อูธตั แบธัต ฮัร ฮัร ติอ๋าอีแอ อันเด็น สุ กริ ต กรี แอ ||๑|| รเฮา ||
ซันตฺ กา มารัก ตะรัม กี ปอรี โก วัดป่ ากี ปาเอ || โกท ยนัม เก เก็ลบิค นาเซ ฮัร จัรณี จิต ลาเอ ||๒|| อุสตัต กแร่ ห์
สดา ปรัภ อัปเน เย็น ปูรี กัล ราคี || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เป๋ ย ปวิตตรา สัตคุร กี สัจ ซาคี ||๓|| บิฆนั บินาซัน ซัภ ดุค นาซัน
สัตคุร นาม ดริ รายอา || โคเอ ปาป เป๋ ย ซัภ ปาวัน ยัน นานัก ซุค กัร๋ อายอา ||๔||๓||๕๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซาฮิบ
กุนี กะเฮรา || กัร๋ ลัสกัร ซัภ เตรา || รัควาเล คุร โคปาล || ซัภ ญีอ์ เป๋ ย ดัยอาลา ||๑|| ยัป อนัด รโฮ่ คุร จัรณา || ป๋ อ
กะแตห์ นฮี ปรัภ ซัรณา || รเฮา || เตเรอา ดาซา ริ แด มุรารี || ปรัภ อับจัล นีว อุซารี || บัล ตัน๋ ตะกีอา เตรา || ตู ป่ าโร
ธากุร เมรา ||๒|| เย็น เย็น ซ่าถซังค์ ปายอา || โซ ปรัภ อาป ตรายอา || กัร กิรปา นาม รัส ดีอา || กุซลั เคม ซัภ ทีอา
||๓|| โฮเอ ประภู สฮาอี || ซัภ อุธ ลากี ปาอี || ซาส ซาส ปรัภ ติอ๋าอีแอ || ฮัร มังคัล นานัก กาอีแอ ||๔||๔||๕๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดา || ปรัภ มิเลโอ มัน ป่ าวันดา || ปูแร คุร กิรปา ต่ารี || ตา กัต ไป๋ ฮมารี ||๑||
ฮัร กี เปรม ปะกัต มัน ลีนา || เน็ต บาเย อันฮัต บีนา || รเฮา || ฮัร จรัณ กี โอท สตาณี || ซัภ จูกี กาณ โลกาณี ||
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ญักยีวนั ดาตา ปายอา || ฮัร รสัก รสัก คุณ กายอา ||๒|| ปรัภ กาเทอา ยัม กา พาซา || มัน ปูรัน โฮอี อาซา || แยห์
เปคา แต้ห์ โซอี || ฮัร ปรัภ เบ็น อวัรฺ นา โกอี ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ ราเค || ซัภ ยนัม ยนัม ดุค ลาเท || นิรภอ นาม
ติอ๋ายอา || อะทัล ซุค นานัก ปายอา ||๔||๕||๕๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ธาฎ ปาอี กัรตาเร || ตาป โฉด เกยอา ปั รวาเร ||
คุร ปูแร แฮ ราคี || สรัณ สัจเจ กี ตากี ||๑|| ปั รเมซัร อาป โฮอา รัควาลา || ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุค คิน แม่ห์ อุปเย มัน
โฮอา สดา สุ คาลา || รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ดีโอ ดารู || เต็น สักลา โรค บิดารู || อัปณี กิรปา ต่ารี || เต็น สักลี บาต สวารี
||๒|| ปรัภ อัปนา บิรัด สมาเรอา || ฮัมรา คุณ เอากุณ นา บีจาเรอา || คุร กา สบัด เป่ ยโอ ซาคี ||
เต็น สักลี ลาจยฺ ราคี ||๓|| โบลายอา โบลี เตรา || ตู ซาฮิบ คุณี กะเฮรา || ยัป นานัก นาม สัจ ซาคี || อัปเน ดาส กี
แปจยฺ ราคี ||๔||๖||๕๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || เว็จ กัรตา ปุรัค คโลอา || วาล นา วิงกา โฮอา || มยัน คุร อานํดา ราเซ ||
ยัป ฮัร ฮัร เก็ลวิค นาเซ ||๑|| ซันโตห์ รามดาสฺ สะโรวัร นีกา || โย นาแว โซ กุล ตราแว อุถาร โฮอา แฮ ญี กา ||๑||
รเฮา || แย แย การ ญัก กาแว || มัน จินเดอะเร พัล ปาแว || สฮี สลามัต นาย อาเอ || อัปณา ประภู ติอ๋าเอ ||๒|| ซันตฺ
สะโรวัร นาแว || โซ ยัน ปะรัม กัต ปาแว || มแร นา อาแว ยาอี || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอี ||๓|| เอ้ห์ บรัมห์ บิจารฺ โซ
ยาแน || ยิส ดัยอาล โฮย ปักหว่าแน || บาบา นานัก ปรัภ ซัรณาอี || ซัภ จินตา กะณัต มิทาอี ||๔||๗||๕๗|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ นิบาฮี ปูรี || กาอี บาต นา รฮีอา อูรี || คุร จรัน ลาย นิสตาเร || ฮัร ฮัร นาม สะหม่าเร ||๑||
อัปเน ดาส กา สดา รัควาลา || กัร กิรปา อัปเน กัร ราเค มาต ปิ ตา เย็ว ปาลา ||๑|| รเฮา || วัดป่ ากี สัตคุร ปายอา ||
เย็น ยัม กา ปันทฺ มิทายอา || ฮัร ปะกัต ป๋ าย จิต ลากา || ยัป ยีแวห์ เซ วัดป่ ากา ||๒|| ฮัร อัมฤต บาณี กาแว || ซ่าถ่า กี
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ตู่รี นาแว || อัปนา นาม อาเป ดีอา || ปรัภ กรัณฮาร รัค ลีอา ||๓|| ฮัร ดัรซัน ปราน อถ่ารา || เอ้ห์ ปูรัน บิมลั บีจารา
|| กัร กิรปา อันตัรยามี || ดาส นานัก สรัณ สุ อามี ||๔||๘||๕๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูแร จัรนี ลายอา || ฮัร ซังค์
สฮาอี ปายอา || แยห์ ยาอีแอ ตะฮ่า สุ เฮเล || กัร กิรปา ปรัภ เมเล ||๑|| ฮัร คุณ กาโว่ห์ สดา สุ ผา่ อี || มัน จินเด สักเล
พัล ปาโวห์ ญีอ์ แก ซังค์ สฮาอี ||๑|| รเฮา || นาราเอ็ณ ปราณ อถ่ารา || ฮัม ซันตฺ ยนานํ เรนารา || ปะติต ปุนีต กัร
ลีเน || กัร กิรปา ฮัร ยัส ดีเน ||๒|| ปารบรัมห์ กเร ปรัตปาลา || สัด ญีอ์ ซังค์ รัควาลา || ฮัร เด็น แรน กีรตัน กาอีแอ ||
บฮุร นา โยนี ปาอีแอ ||๓|| ยิส เดแว ปุรัค บิถ่าตา || ฮัร รัส เต็น ฮี ยาตา || ยัมกังกัร เนร นา อายอา || ซุค นานัก
ซัรณี ปายอา ||๔||๙||๕๙||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูแร กีตี ปูรี || ปรัภ เราว์ รเฮอา ปั่ รปูรี || เคม กุซลั เป่ ยอา อิสนานา || ปารบรัมห์ วิโทห์
กุรบานา ||๑|| คุร เก จรัน กวัล ริ ด ต่าเร || บิฆนั นา ลาแก เต็ล กา โกอี การัจ สกัล สวาเร ||๑|| รเฮา || เม็ล ซาถู่
ดุระมัต โคเอ || ปะติต ปุนีต ซัภ โฮเอ || รามดาส สะโรวัร นาเต || ซัภ ลาเท ปาป กมาเต ||๒|| กุน โคบินดฺ เน็ต
กาอีแอ || ซ่าถซังค์ เม็ล ติอ๋าอีแอ || มัน บานํชตั พัล ปาเอ || คุร ปูรา ริ แด ติอ๋าเอ ||๓|| คุร โคปาล อานันดา || ยัป ยัป
ยีแว ปัรมานันดา || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา || ปรัภ อัปนา บิรัด รคายอา ||๔||๑o||๖o|| ราก โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || แด้ห์
ดิส ฉะตรึ เมฆ กะทา กัท ดามัน จะมัก ดรายโอ || เซจยฺ อิเกลี นีด แน่ห์ แนแน่ห์ เป็ ร ปั รเดส ซิ ถ่ายโอ ||๑|| ฮุณ นฮี
ซันเดสฺ โร มายโอ || เอก โกสโร เซ็ถ กะรัต ลาล ตับ จตุร ปาตโร อายโอ || รเฮา || เก็ว บิสแร เอ้ห์ ลาล เปอาโร สรับ
กณา ซุคดายโอ || มันดัร จัร แก ปันทฺ นิฮาโร แนน นี ร ปั๋ ร อายโอ ||๒|| ฮอ ฮอ ปี ต เป่ ยโอ แฮ บีโจ ซุนตฺ เดส
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นิกทายโอ || ปานํบี่รี เก ปาต ปัรโด เบ็น เปเค ดูรายโอ ||๓|| เป่ ยโอ กิรปาล สรับ โก ธากุร สักโร ดูค มิทายโอ ||
กโฮ่ นานัก ห่อแม ปี ต คุร โคอี ตอ ดัยอาร บีธโล ปายโอ ||๔|| ซัภ รเฮโอ อันเดสฺ โร มายโอ || โย จ้าหัต โซ คุรู
มิลายโอ || สรับ กุนา เน็ถ รายโอ || รเฮา ดูยา ||๑๑||๖๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กอี บโฮร บันดี โชร นิรังการ ดุคดารี ||
กะรัม นา ยาณา ตะรัม นา ยาณา โล่บี มายอาถ่ารี || นาม ปะเรโอ ปะกัต โควินดฺ กา เอ้ห์ ราโค่ห์ แปจยฺ ตุมารี ||๑||
ฮัร ญีโอ นิมาเณอา ตู มาณ || นิจีเยอา จีจยฺ กเร เมรา โควินดฺ เตรี กุดรัต โก กุรบาณ || รเฮา || แยซา บาลัก ป๋ าย สุ ผา่ อี
ลัค อัปราถ กมาแว || กัร อุปเดส จิรเก บโฮ่ ป่ าตี บฮุร ปิ ตา กัล ลาแว || ปิ ชเล ออคุณ บคัส เลย ปรัภ อาแก มารัก
ปาแว ||๒|| ฮัร อันตัรยามี ซัภ เบ็ถ ยาแณ ตา กิส แป้ ห์ อาค สุ ณาอีแอ || แก้ห์แณ กะทัน นา ปี่ แย โคบินดฺ ฮัร ป่ าแว
แปจยฺ รคาอีแอ || อวัร โอท แม สักลี เดคี เอ็ก เตรี โอท รฮาอีแอ ||๓||
โฮย ดัยอาล กิรปาล ปรัภ ธากุร อาเป สุ แณ เบนันตี || ปูรา สัตคุร เมล มิลาแว ซัภ จูแก มัน กี จินตี || ฮัร ฮัร นาม
เอาคัด มุค ปายอา ยัน นานัก ซุค วซันตี ||๔||๑๒||๖๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซิ มมัร ซิมมัร ปรัภ เป๋ ย อนันดา ดุค
กะเลส ซัภ นาเธ || กุน กาวัต ติอ่าวัต ปรัภ อัปนา การัจ สักเล ซานํเธ ||๑|| ญักยีวนั นาม ตุมารา || คุร ปูเร ดีโอ
อุปเดซา ยัป ป่ อยัล ปารฺ อุตารา || รเฮา || ตูแฮ มันตรี สุ แน่ห์ ปรัภ ตูแฮ ซัภ กิช กัรแณฮารา || ตู อาเป ดาตา อาเป
ปุกตา เกอา เอ้ห์ ยันตฺ วิจารา ||๒|| เกอา คุณ เตเร อาค วคาณี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || เปค เปค ยีแว ปรัภ อัปนา
อะจรัจยฺ ตุแมห์ วดาอี ||๓|| ต๋ าร อนุกแร่ ห์ อาป ปรัภ สวามี ปัต มัต กีนี ปูรี || สดา สดา นานัก บัลฮารี บาโช
ซันตา ตู่รี ||๔||๑๓||๖๓|| โซรัธ ม: ๕ || คุร ปูรา นมัสกาเร || ปรัภ ซัภเภ กาจยฺ สวาเร || ฮัร อัปณี กิรปา ต่ารี || ปรัภ
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ปูรัน แปจยฺ สวารี ||๑|| อัปเน ดาส โก เป่ ยโอ สฮาอี || สกัล มโนรัท กีเน กัรแต อูณี บาต นา กาอี || รเฮา || กัรแต
ปุรัค ตาล ดิวายอา || ปิ แช ลัก จลี มายอา || โตท นา กัตฮู อาแว || เมเร ปูเร สัตคุร ป่ าแว ||๒|| ซิ มมัร ซิมมัร
ดัยอาลา || ซัภ ญีอ์ เป๋ ย กิรปาลา || แย แย การ กุซาอี || เย็น ปูรี บณัต บณาอี ||๓|| ตู ป่ าโร สุ อามี โมรา || เอ้ห์ ปุน
ปะดารัท เตรา || ยัน นานัก เอก ติอ๋ายอา || สรับ พลา ปุน ปายอา ||๔||๑๔||๖๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รามดาสฺ สะโรวัร นาเต || ซัภ อุตเร ปาป กมาเต || นิรมัล โฮเอ กัร อิสนานา || คุร ปูแร กีเน ดานา ||๑|| ซัภ กุซลั
เคม ปรัภ ต่าเร || สฮี สลามัต ซัภ โทก อุบาเร คุร กา สบัด วีจาเร || รเฮา || ซ่าถซังค์ มัล ลาที || ปารบรัมห์ เป่ ยโอ
ซาที || นานัก นาม ติอ๋ายอา || อาด ปุรัค ปรัภ ปายอา ||๒||๑||๖๕|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || เย็ต ปารบรัมห์ จิต อายอา ||
โซ กัร๋ ดอี วซายอา ||
ซุค ซากัร คุร ปายอา ตา แซ่ห์ซา สกัล มิทายอา ||๑|| ฮัร เก นาม กี วเดอาอี || อาธ แป้ ฮัร คุณ กาอี || คุร ปูเร เต ปาอี
|| รเฮา || ปรัภ กี อกัท กะห่าณี || ยัน โบแล่ห์ อัมฤต บาณี || นานัก ดาส วคาณี || คุร ปูเร เต ยาณี ||๒||๒||๖๖|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๕ || อาแก ซุค คุร ดีอา || ปาแช กุซลั เคม คุร กีอา || สรับ นิถาน ซุค ปายอา || คุร อัปนา ริ แด ติอ๋ายอา ||๑||
อัปเน สัตคุร กี วเดอาอี || มัน อิเช พัล ปาอี || ซันโตห์ เด็น เด็น จะเเร สวาอี || รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เป๋ ย ดัยอาลา
ปรัภ อัปเน กัร ดีเน || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย มิเล โคปาล นานัก สาจ ปะตีเน ||๒||๓||๖๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร กา สบัด
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รัควาเร || จอกี จอกิรัด ฮมาเร || ราม นาม มัน ลากา || ยัม ลยาย กัร ป่ ากา ||๑|| ปรัภ ญี ตู เมโร ซุคดาตา || บันถัน่
กาท กเร มัน นิรมัล ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา || รเฮา || นานัก ปรัภ อบินาซี || ตากี เซว นา บิรที ยาซี || อนัด กแร่ ห์ เตเร
ดาซา || ยัป ปูรัน โฮอี อาซา ||๒||๔||๖๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร อัปเน บัลฮารี || เย็น ปูรัน แปจยฺ สวารี || มัน
จินเดอา พัล ปายอา || ปรัภ อัปนา สดา ติอ๋ายอา ||๑|| ซันโตห์ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี || กรัณ การัณ ปรัภ โซอี || รเฮา
|| ปรัภ อัปแน วัร ดีเน || สกัล ญีอ์ วัส กีเน || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา || ตา สักเล ดูค มิทายอา ||๒||๕||๖๙|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๕ || ตาป กวายอา คุร ปูเร || วาเย อันฮัด ตูเร || สรับ กเลอาณ ปรัภ กีเน || กัร กิรปา อาป ดีเน ||๑|| เบดัน
สัตคุร อาป กวาอี || ซิกข์ ซันตฺ ซัภ ซัรเซ โฮเอ ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอี || รเฮา || โย มังแกห์ โซ เลแว่ห์ || ปรัภ อัปเณอา
ซันตา เดแว่ห์ || ฮัร โควิด ปรัภ ราเคอา || ยัน นานัก สาจ สุ ป่าเคอา ||๒||๖||๗o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || โซอี กราย โย
ตุตถฺ ป่ าแว || โม่ห์ เซอาณัป กะชู นา อาแว || ฮัม บาริ ก ตอ ซัรณาอี || ปรัภ อาเป แปจยฺ รคาอี ||๑|| เมรา มาต ปิ ตา
ฮัร รายอา || กัร กิรปา ปรัตปาลัน ลากา กรี เตรา กรายอา || รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ เตเร ต่าเร || ปรัภ โดรี หาท ตุมาเร ||
เย กราแว โซ กัรณา || นานัก ดาส เตรี ซัรณา ||๒||๗||๗๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ฮัร นาม ริ แด โปรยอา || ซัภ กาจยฺ
ฮมารา โฮยอา || ปรัภ จัรณี มัน ลากา || ปูรัน ยา เก ป่ ากา ||๑|| เม็ล ซ่าถซังค์ ฮัร ติอ๋ายอา || อาธ แป้ ฮัร อราเถ่โอ ฮัร
ฮัร มัน จินเดอา พัล ปายอา || รเฮา || ปะรา ปูรฺบลา อังกุร ยาเกอา || ราม นาม มัน ลาเกอา || มัน ตัน ฮัร ดะรัส
สมาแว || นานัก ดาส สัจเจ คุณ กาแว ||๒||๘||๗๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร เม็ล ประภู จิตาเรอา || การัจ ซัภ
สวาเรอา
|| มันดา โก นา อลาเอ || ซัภ แย แย การ สุ ณาเอ ||๑|| ซันโตห์ ซาจี สรัณ สุ อามี || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ หาท
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ติแซ แก โซ ปรัภ อันตัรยามี || รเฮา || กัรตับ ซัภ สวาเร || ปรัภ อัปนา บิรัด สมาเร || ปะติต ปาวัน ปรัภ นามา || ยัน
นานัก สัด กุรบานา ||๒||๙||๗๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ ซาจยฺ สวาเรอา
|| เอ้ห์ ลโฮรา คุรู อุบาเรอา ||
อนัด กแร่ ห์ เป็ ต มาตา || ปัรเมซัร ญีอ์ กา ดาตา ||๑|| ซุภ จิตวัน ดาส ตุมาเร || ราแค่ห์ แปจยฺ ดาส อัปเน กี การัจ
อาป สวาเร || รเฮา || เมรา ปรัภ ปัรอุปการี || ปูรัน กัล เย็น ต่ารี || นานัก ซัรณี อายอา || มัน จินเดอา พัล ปายอา
||๒||๑o||๗๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || สดา สดา ฮัร ยาเป || ปรัภ บาลัก ราเค อาเป || ซีตลา ธาก รฮาอี || บิฆนั เกย ฮัร
นาอี ||๑|| เมรา ปรัภ โฮอา สดา ดัยอาลา || อัรดาส สุ ณี ปะกัต อัปเน กี ซัภ ญีอ์ เป่ ยอา กิรปาลา || รเฮา || ปรัภ กรัณ
การัณ ซัมราทา || ฮัร ซิมรัต ซัภ ดุค ลาทา || อัปเณ ดาส กี สุ ณี เบนันตี || ซัภ นานัก ซุค สวันตี ||๒||๑๑||๗๕||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || อัปนา คุรู ติอ๋าเอ || เม็ล กุซลั เซตี กัร๋ อาเอ || นาแม กี วเดอาอี || เต็ส กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๑||
ซันโตห์ ฮัร ฮัร ฮัร อาราโถ่ห์ || ฮัร อาราถ ซัภโภ กิช ปาอีแอ การัจ สักเล ซ่าโถ่ห์ || รเฮา || เปรม ปะกัต ปรัภ ลากี ||
โซ ปาเอ ยิส วัดป่ ากี || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา || เต็น สรับ ซุคา พัล ปายอา ||๒||๑๒||๗๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||
ปัรเมซัร ดิตา บันนา || ดุค โรค กา เดรา ปั่ นนา || อนัด กแร่ ห์ นัร นารี || ฮัร ฮัร ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๑||
ซันโตห์ ซุค โฮอา ซัภ ทาอี || ปารบรัมห์ ปูรัน ปั รเมซัร เราว์ รเฮอา ซัภนี ยาอี || รเฮา || ตุ๋ร กี บาณี อาอี || เต็น สักลี
จินตฺ มิทาอี || ดัยอาล ปุรัค เมฮัรวานา || ฮัร นานัก สาจ วคานา ||๒||๑๓||๗๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || แอแท โอแท
รัควาลา || ปรัภ สัตคุร ดีน ดัยอาลา || ดาส อัปเน อาป ราเค || กัท กัท สบัด สุ ป่าเค ||๑|| คุร เก จรัณ อูปัร บัล ยาอี ||
ดินสั แรน ซาส ซาส สมาลี ปูรัน ซัภนี ทาอี || รเฮา || อาป สฮาอี โฮอา || สัจเจ ดา สัจจา โด่อา || เตรี ปะกัต วเดอาอี
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|| ปาอี นานัก ปรัภ ซัรณาอี ||๒||๑๔||๗๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร ปูเร ป่ าณา || ตา ยัปเปอา นาม รมาณา ||
โคบินดฺ กิรปา ต่ารี || ปรัภ ราคี แปจยฺ ฮมารี ||๑|| ฮัร เก จรัน สดา ซุคดาอี || โย อิแช่ห์ โซอี พัล ปาแวห์ บิรที อาส
นา ยาอี ||๑|| รเฮา || กริ ปา กเร ยิส ปรานปัต ดาตา โซอี ซันตฺ คุณ กาแว || เปรม ปะกัต ตา กา มัน ลีณา ปารบรัมห์
มัน ป่ าแว ||๒|| อาธ แป้ ฮัร ฮัร กา ยัส เราว์ณา บิแค ธะกอรี ลาที || ซังค์ มิลาย ลีอา เมแร กัรแต ซันตฺ ซ่าถ เป๋ ย ซาที
||๓|| กัร แก้ห์ ลีเน ซัรบัส ดีเน อาแปห์ อาป มิลายอา || กโฮ่ นานัก สรับ โทก ปูรัน ปูรา สัตคุร ปายอา
||๔||๑๕||๗๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กรี บี กะดา ฮมารี || คันนา สกัล เรน ชารี || เอ็ส อาแก โก นา ทิแก เวการี || คุร
ปูเร เอ้ห์ กัล ซารี ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ซันตัน กี โอทา || โย ซิ มแร เต็ส กี กัต โฮแว อุถฺแรห์ สักเล โกทา ||๑|| รเฮา ||
ซันตฺ ซังค์ ยัส กายอา || เอ้ห์ ปูรัน ฮัร ตัน๋ ปายอา || กโฮ่ นานัก อาป มิทายอา || ซัภ ปารบรัมห์ นัดรี อายอา
||๒||๑๖||๘o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูแร ปูรี กีนี || บคัส อัปนี กัร ดีนี || เน็ต อนันดฺ ซุค ปายอา || ทาว สักเล ซุคี
วซายอา ||๑|| ฮัร กี ปะกัต พัล ดาตี || คุร ปูแร กิรปา กัร ดีนี วิระแล กิน ฮี ยาตี || รเฮา || คุรบาณี กาแว่ห์ ป่ าอี || โอ้ห์
สพัล สดา ซุคดาอี || นานัก นาม ติอ๋ายอา || ปูรัน ลิเคอา ปายอา ||๒||๑๗||๘๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ ||
คุร ปูรา อาราเถ่ || การัจ สักเล ซาเถ่ || สกัล มโนรัท ปูเร || บาเย อันฮัด ตูเร ||๑|| ซันโตห์ ราม ยปัต ซุค ปายอา ||
ซันตฺ อัสทาน บะเซ ซุค แซ่ห์เย สักเล ดูค มิทายอา ||๑|| รเฮา || คุร ปูเร กี บาณี || ปารบรัมห์ มัน ป่ าณี || นานัก ดาส
วคาณี || นิรมัล อกัท กะห่าณี ||๒||๑๘||๘๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปู่ เค คาวัต ลาจยฺ นา อาแว || เต็ว ฮัร ยัน ฮัร คุณ
กาแว ||๑|| อัปเน กาจยฺ โก เก็ว อัลกาอีแอ || เย็ต ซิมรัน ดัรก้าห์ มุค อูยลั สดา สดา ซุค ปาอีแอ ||๑|| รเฮา || เย็ว กามี
662

กาม ลุผา่ แว || เต็ว ฮัร ดาส ฮัร ยัส ป่ าแว ||๒|| เย็ว มาตา บาล ลัปทาแว || เต็ว กิอานี นาม กมาแว ||๓|| คุร ปูเร เต
ปาแว || ยัน นานัก นาม ติอ่าแว ||๔||๑๙||๘๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซุค ซานํดฺ กัร๋ อายอา || นินดัก แก มุค ชายอา ||
ปูแร คุร แปห์รายอา || บินเซ ดุค สบายอา ||๑|| ซันโตห์ ซาเจ กี วเดอาอี || เย็น อะจรัจยฺ โซ่ภ บณาอี ||๑|| รเฮา ||
โบเล ซาฮับ แก ป่ าแณ || ดาส บาณี บรัมห์ วคาแณ || นานัก ปรัภ ซุคดาอี || เย็น ปูรี บณัต บณาอี ||๒||๒o||๘๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ อัปนา ริ แด ติอ๋าเอ || กัร๋ สฮี สลามัต อาเอ || ซันโตค เป่ ยอา ซันซาเร || คุร ปูแร แล ตาเร
||๑|| ซันโตห์ ปรัภ เมรา สดา ดัยอาลา || อัปเน ปะกัต กี กะณัต นา กะณี อ์ ราแค บาล กุปาลา ||๑|| รเฮา || ฮัร นาม
ริ แด อุร ต่าเร || เต็น ซัภเภ โทก สวาเร || คุร ปูแร ตุส ดีอา || เพ็ร นานัก ดูค นา ทีอา ||๒||๒๑||๘๕|| โซรัธ แม่ห์ลา
๕ || ฮัร มัน ตัน วัสเซอา โซอี || แย แย การ กเร ซัภ โกอี || คุร ปูเร กี วเดอาอี || ตา กี กีมตั กฮี นา ยาอี ||๑|| ฮอ
กุรบาน ยาอี เตเร นาแว || ยิส โน บคัส แล่ห์ เมเร เปอาเร โซ ยัส เตรา กาแว ||๑|| รเฮา || ตูนํ ป่ าโร สุ อามี เมรา ||
ซันตานํ ปัรหว่าซา เตรา || นานัก ปรัภ ซัรณาอี || มุค นินดัก แก ชาอี ||๒||๒๒||๘๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || อาแก ซุค
เมเร มีตา || ปาเช อานัด ปรัภ กีตา || ปั รเมซุร บณัต บณาอี || เพ็ร โดลัต กัตฮู น่าฮี ||๑|| ซาเจ ซาฮิบ เซ็ว มัน
มาเนอา || ฮัร สรับ นิรันตัร ยาเนอา ||๑|| รเฮา ||
ซัภ ญีอ์ เตเร ดัยอาลา || อัปเน ปะกัต กแร่ ห์ ปรัตปาลา || อะจรัจยฺ เตรี วเดอาอี || เน็ต นานัก นาม ติอ๋าอี
||๒||๒๓||๘๗|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || นาล นราเอ็ณ เมแร || ยัมดูต นา อาแว เนแร || กันธฺ ลาย ปรัภ ราแค || สัตคุร กี
สัจ ซาแค ||๑|| คุร ปูแร ปูรี กีตี || ดุสมัน มาร วิดาเร สักเล ดาส โก สุ มตั ดีตี ||๑|| รเฮา || ปรัภ สักเล ทาน วซาเอ ||
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ซุค ซานํดฺ เพ็ร อาเอ || นานัก ปรัภ ซัรณาเอ || เย็น สักเล โรค มิทาเอ ||๒||๒๔||๘๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || สรับ
ซุคา กา ดาตา สัตคุร ตา กี ซัรนี ปาอีแอ || ดัรซัน เป่ ทัต โหต อนันดา ดูค เกยอา ฮัร กาอีแอ ||๑|| ฮัร รัส ปี โว่ห์ ป่ าอี ||
นาม ยัปโปห์ นาโม อาราโถ่ห์ คุร ปูเร กี ซัรนาอี || รเฮา || ติแซห์ ปราปั ต ยิส ตุ๋ร ลิเคอา โซอี ปูรัน ป่ าอี || นานัก กี
เบนันตี ปรัภ ญี นาม รฮ่า เล็ว ลาอี ||๒||๒๕||๘๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || กะรัน กราวัน ฮัร อันตัรยามี ยัน อัปเน กี
ราแค || แย แย การ โหต ญัก ปี่ ตัร สบัด คุรู รัส จาแค ||๑|| ปรัภ ญี เตรี โอท กุซาอี || ตู ซัมรัท สรัน กา ดาตา อาธ
แป้ ฮัร ตุมห์ ติอ๋าอี || รเฮา || โย ยัน ปะยัน กเร ปรัภ เตรา ติแซ อันเดสา น่าฮี || สัตคุร จรัน ลเก ป๋ อ มิเทอา ฮัร กุน
กาเอ มัน ม่าฮี ||๒|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเนเร สัตคุร ดีอา ดิลาซา || เย็ณ กัร๋ อาเอ โซ่ภา เซตี ปูรัน โฮอี อาซา ||๓||
ปูรา คุร ปูรี มัต ยา กี ปูรัน ปรัภ เก กามา || คุร จัรนี ลาก ตเรโอ เป๋ าว์ ซากัร ยัป นานัก ฮัร ฮัร นามา ||๔||๒๖||๙o||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || เป่ ยโอ กิรปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน อาเป ซัภ เบ็ถ ทาที || คิน แม่ห์ ราค ลีโอ ยัน อัปนา คุร ปูแร เบรี
กาที ||๑|| เมเร มัน คุร โควินดฺ สัด ติอ๋าอีแอ || สกัล กะเลส มิแท่ห์ เอ็ส ตัน เต มัน จินเดอา พัล ปาอีแอ || รเฮา || ญีอ์
ยันตฺ ยา เก ซัภ กีเน ปรัภ อูจา อะกัม อปารา || ซ่าถซังค์ นานัก นาม ติอ๋ายอา มุค อูยลั เป๋ ย ดัรบารา ||๒||๒๗||๙๑||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ซิมโร อัปนา ซานํอี || ดินสั แรน สัด ติอ๋าอี || หาท เดย์ เย็น ราเค || ฮัร นาม มฮ่า รัส จาเค ||๑||
อัปเน คุร อูปัร กุรบาน || เป๋ ย กิรปาล ปูรัน ปรัภ ดาเต ญีอ์ โฮเอ เมฮัรวาน || รเฮา || นานัก ยัน ซัรนาอี || เย็น ปูรัน
แปจยฺ รคาอี || สักเล ดูค มิทาอี || ซุค ปุ่ นโจห์ เมเร ป่ าอี ||๒||๒๘||๙๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || สะโนห์ เบนันตี ธากุร
เมเร ญีอ์ ยันตฺ เตเร ต่าเร || ราค แปจยฺ นาม อัปเน กี กะรัน กราวันฮาเร ||๑|| ปรัภ ญีโอ คัสมานา กัร เปอาเร || บุเร
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ปะเล ฮัม ทาเร || รเฮา || สุ ณี ปุการ ซัมรัท สุ อามี บันถัน่ กาท สวาเร || แป้ ฮัร ศิรเปา เซวัก ยัน เมเล นานัก ประกัท
ปะห่าเร ||๒||๒๙||๙๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ วัส กัร ดีเน เซวัก ซัภ ดัรบาเร || อังกีการ กีโอ ปรัภ อัปเน
เป๋ าว์ เน็ถ ปารฺ อุตาเร ||๑|| ซันตัน เก การัจ สกัล สวาเร || ดีน ดัยอาล กริ ปาล กริ ปา เน็ถ ปูรัน คซัม ฮมาเร || รเฮา ||
เอา แบธ อาดัร ซัภ ทาอี อูน นา กัตฮูนํ บาตา || ปะกัต ศิรเปา ดีโอ ยัน อัปเน ประตาป นานัก ปรัภ ยาตา
||๒||๓o||๙๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เร มัน ราม เซ็ว กัร ปรี ต || ซัรวัน โคบินดฺ กุน สุ โน อัร เกา รัสนา กีต ||๑|| รเฮา || กัร ซ่าถซังคัต ซิ มมัร มาโถ่ โฮเอ
ปะติต ปุนีต || กาล เบอาล เย็ว ปะเรโอ โดแล มุค ปซาเร มีต ||๑|| อาจยฺ กาล พุน โต้เฮ กรัส แฮ สมัจฉฺ ราโค จีต ||
กะแฮ นานัก ราม ปั จยฺ แล ยาต ออซัร บีต ||๒||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || มัน กี มัน ฮี ม่าเฮ รฮี || นา ฮัร ปะเย นา ตีรัท
เซเว โจที กาล กะฮี ||๑|| รเฮา || ดารา มีต ปูต รัท ซัมปั ต ตัน๋ ปูรัน ซัภ มฮี || อวัร สกัล มิเทอา เอ ยาโน ปะยัน ราม
โก สฮี ||๑|| พิรัต พิรัต บฮุเต ยุก ห่าเรโอ มานัส เด้ห์ ลฮี || นานัก แก้ฮตั มิลนั กี บรี อา ซิ มรัต กฮ่า นฮี ||๒||๒||
โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || มัน เร กอน กุมตั แต ลีนี || ปัร ดารา นิ นเดอา รัส รเจโอ ราม ปะกัต แน่ห์ กีนี ||๑|| รเฮา || มุกตั
ปันทฺ ยาเนโอ แต น่าฮัน ตัน๋ โยรัน โก ต่ายอา ||
อันตฺ ซังค์ กาฮู นฮี ดีนา บิรทา อาป บันถายอา ||๑|| นา ฮัร ปะเยโอ นา คุร ยัน เซเวโอ แน่ห์ อุปเยโอ กัช กิอานา ||
กัท ฮี ม่าเฮ นิรันยัน เตแร แต โคยัต อุเดอานา ||๒|| บฮุต ยนัม ปั่รมัต แต ห่าเรโอ *อัสเท็ร มัต นฮี ปาอี || มานัส เด้ห์
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ปาย ปัด ฮัร ปัจยฺ นานัก บาต บตาอี ||๓||๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || มัน เร ปรัภ กี สรัน บิจาโร || เย่ห์ ซิ มรัต กันกา ซี
อุถรี ตา โก ยัส อุร ต่าโร ||๑|| รเฮา || อะทัล เป่ ยโอ ตะหรู่ อ์ ยา แก ซิ มรัน อัร นิรแภ ปั ด ปายอา || ดุค ฮัรตา เอ้ห์ เบ็ถ
โก สุ อามี แต กาเฮ บิสรายอา ||๑|| ยับ ฮี สรัน กะฮี กิรปา เน็ถ กัจยฺ กร้าห์ เต ชูทา || แม่ห์มา นาม กฮ่า โล บัรโน ราม
แก้ฮตั บันถัน่ เต้ห์ ตูทา ||๒|| อะยามัล ปาปี ญัก ยาเน นิมคั ม่าเฮ นิสตารา || นานัก แก้ฮตั เจต จินตามัน แต ปี๋
อุตแรห์ ปารา ||๓||๔|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || ปรานี กอน อุเปา กแร || ยา เต ปะกัต ราม กี ปาแว ยัม โก ตราส ฮแร ||๑||
รเฮา || กอน กะรัม บิเดอา กโฮ่ แกซี ตะรัม กอน พุน กัรรี อ์ || กอน นาม คุร ยา แก ซิ มแร เป๋ าว์ ซากัร โก ตะรัย ||๑||
กัล แม่ห์ เอก นาม กิรปา เน็ถ ย่าเฮ ยแป กัต ปาแว || ออร ตะรัม ตา แก ซัม น่าฮัน เอ้ห์ เบ็ถ เบด บตาแว ||๒|| ซุค
ดุค แร่ ฮตั สดา นิรเลปี ยา โก แก้ฮตั กุซาอี || โซ ตุม ฮี แม่ห์ บแซ นิรันตัร นานัก ดัรปั น นิอาอี ||๓||๕|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๙ || มาอี แม เก้ห์ เบ็ถ ลัคโค กุซาอี || มฮ่า โม่ห์ อเกอาน ติมรั โม มัน รเฮโอ อุรฉ่าอี ||๑|| รเฮา || สกัล ยนัม
ปะรัม ฮี ปะรัม โคยโอ แน่ห์ อัสเท็ร มัต ปาอี || บิเคอาสกัต รเฮโอ เน็ส บาซุร แน่ห์ ชูที อัตถฺ มาอี ||๑|| ซ่าถซังค์ กับฮู
นฮี กีนา แน่ห์ กีรัต ปรัภ กาอี || ยัน นานัก แม น่าเฮ โกอู กุน ราค เล่โฮ ซัรนาอี ||๒||๖|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || มาอี มัน
เมโร บัส น่าเฮ || เน็ส บาซุร บิเคอัน โก ต่าวัต เก้ห์ เบ็ถ โรโก ต้าเฮ ||๑|| รเฮา || เบด ปุราน ซิมรัต เก มัต ซุน นิมคั นา
ฮีเอ บซาแว || ปัร ตัน๋ ปัร ดารา เซ็ว รเจโอ บิรทา ยนัม สิ ราแว ||๑|| มัด มายอา แก เป่ ยโอ บาวโร ซูฉตั แน่ห์ กัช
กิอานา || กัท ฮี ปี่ ตัร บัสตฺ นิรันยัน ตา โก มรัม นา ยานา ||๒||
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ยับ ฮี สรัน ซ่าถ กี อายโอ ดุระมัต สกัล บินาซี || ตับ นานัก เจเตโอ จินตามัน กาที ยัม กี พาซี ||๓||๗|| โซรัธ
แม่ห์ลา ๙ || เร นัร เอ้ห์ ซาจี ญีอ์ ต๋ าร || สกัล ยกัต แฮ แยเซ สุ ปนา บินซัต ลกัต นา บาร ||๑|| รเฮา || บารู ปี ต บนาอี
รัจ ปัจ แร่ ฮตั นฮี เด็น จาร || แตเซ ฮี เอ้ห์ ซุค มายอา เก อุรเฉ่ โอ กฮ่า กวาร ||๑|| อัจยฺฮู สมัจฉฺ กัช บิกเรโอ น่าฮิน
ปัจยฺ เล นาม มุราร || กโฮ่ นานัก นิจยฺ มัต ซ่าถัน โก ป่ าเคโอ โต้เฮ ปุการ ||๒||๘|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || เอ้ห์ ญัก มีต
นา เดเคโอ โกอี || สกัล ยกัต อัปแน ซุค ลาเกโอ ดุค แม ซังค์ นา โฮอี ||๑|| รเฮา || ดารา มีต ปูต ซันบันถี่ สักเร ตัน๋
เซ็ว ลาเก || ยับ ฮี นิรถัน เดเคโอ นัร โก ซังค์ ชาด ซัภ ป่ าเก ||๑|| กะโฮนํ กฮ่า เญอา มัน บอเร โก เอ็น เซ็ว เน่ห์
ลกายโอ || ดีนา นาท สกัล แป๋ ปั่นยัน ยัส ตาโก บิสรายโอ ||๒|| สุ อาน ปูช เย็ว เป่ ยโอ นา ซู่โถ่ บฮุต ยตัน แม กีโน
|| นานัก ลาจยฺ บิรัด กี ราโค่ห์ นาม ตุห่าโร ลีโน ||๓||๙|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || มัน เร กเฮโอ นา คุร อุปเดส || กฮ่า
เป่ ยโอ โย มูด มุดายโอ ปักโว กีโน เปส ||๑|| รเฮา || สาจ ชาด แก จู่แธห์ ลาเกโอ ยนัม อการัท โคยโอ || กัร ปั รปั นจฺ
อุดรั นิจยฺ โปเคโอ ปัส กี นิอาอี โซยโอ ||๑|| ราม ปะยัน กี กัต นฮี ยานี มายอา หาท บิกานา || *อุรัจฉฺ รเฮโอ บิเคอัน
ซังค์ บอรา นาม รตัน บิสรานา ||๒|| รเฮโอ อเจต นา เจเตโอ โคบินดฺ บิรทา ออตถฺ สิ รานี || กโฮ่ นานัก ฮัร บิรัด
ปะชาโน ปู่ เล สดา ปรานี ||๓||๑o|| โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || โย นัร ดุค แม ดุค นฮี มาแน || ซุค สเน่ห์ อัร แป๋ นฮี ยา แก
กันจัน มาที มาแน ||๑|| รเฮา || แน่ห์ นินเดอา แน่ห์ อุสตัต ยา แก โลภ โม่ห์ อภิมานา || ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิอาโร
น่าเฮ มาน อัปมานา ||๑|| อาซา มันซา สกัล เตอาแก ญัก เต รแฮ่ นิราซา || กาม กโรถ เย่ห์ ปั รแซ น่าฮัน เต้ห์ กัท
บรัมห์ นิวาซา ||๒|| คุร กิรปา เย่ห์ นัร โก กีนี เต้ห์ เอ้ห์ ยุกตั ปะชานี || นานัก ลีน เป่ ยโอ โคบินดฺ เซ็ว เย็ว ปานี ซังค์
ปานี ||๓||๑๑||
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โซรัธ แม่ห์ลา ๙ || ปรี ตมั ยาน เล่โฮ มัน ม่าฮี || อัปเน ซุค เซ็ว ฮี ญัก พานํเถ่โอ โก กาฮู โก น่าฮี ||๑|| รเฮา || ซุค แม
อาน บฮุต เม็ล แบธัต แร่ ฮตั จะฮู ดิส เก่แร || บิปัต ปะรี ซัภ ฮี ซังค์ ชาดิต โกอู นา อาวัต เนแร ||๑|| กัร๋ กี นารฺ
บฮุต เห็ต ยา เซ็ว สดา แร่ ฮตั ซังค์ ลากี || ยับ ฮี หันสฺ ตะยี เอ้ห์ กานํยอา เปรต เปรต กัร ป่ ากี ||๒|| เอ้ห์ เบ็ถ โก
บิวฮาร บเนโอ แฮ ยา เซ็ว เน่ห์ ลกายโอ || อันตฺ บาร นานัก เบ็น ฮัร ญี โกอู กาม นา อายโอ ||๓||๑๒||๑๓๙||
โซรัธ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ อัสทฺปดีอา จอตุกี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดุบิถา นา ปโร ฮัร เบ็น โฮรฺ นา ปูโญ มแร มซาณ นา ยาอี || ตริ สนา ราจ นา ปั ร กัร๋ ยาวา ตริ สนา นาม บุฉ่าอี || กัร๋
ปี่ ตัร กัร๋ คุรู ดิคายอา แซ่ฮจั ยฺ รัตเต มัน ป่ าอี || ตู อาเป ดานา อาเป บีนา ตู เดแว่ห์ มัต ซาอี ||๑|| มัน แบราก รัตโต
แบรากี สบัด มัน เบเถ่อา เมรี มาอี || อันตัร โยต นิรันตัร บาณี ซาเจ ซาฮิบ เซ็ว เล็ว ลาอี || รเฮา || อซังคฺ แบรากี กแฮ่
แบราก โซ แบรากี เย คัสแม ป่ าแว || ฮิรแด สบัด สดา แป๋ รเจอา คุร กี การ กมาแว || เอโก เจแต มนูอา นา โดแล
ต่าวัต วรัจยฺ รฮาแว || แซ่ห์เย มาตา สดา รังค์ ราตา ซาเจ เก คุณ กาแว ||๒|| มนูอา ปอณ บินดฺ ซุควาซี นาม วัสแซ
ซุค ป่ าอี || เย่ห์บา เนตรึ โซตรึ สัจ ราเต ยัล บูฉี่ ตุแฉ่ ห์ บุฉ่าอี || อาส นิราส รแฮ่ แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี || ปิ เคอา
นาม รัจเย ซันโตคี อัมฤต แซ่ฮจั ยฺ ปี อาอี ||๓|| ดุบิถา เว็จ แบราก นา โฮวี ยับ ลัก ดูยี ราอี || ซัภ ญัก เตรา ตู เอโก
ดาตา อวัรฺ นา ดูยา ป่ าอี || มันมุค ยันตฺ ดุค สดา นิวาซี คุรมุข เด วเดอาอี || อปั ร อปารฺ อะกัม อะโกจัร แก้ห์แณ กีม
668

นา ปาอี ||๔|| ซุน สมาถ มฮ่า ปั รมารัท ตีน ปะหวัณ ปั ต นามัง || มัสตัก เลค ยีอา ญัก โยนี ศิร ศิร เลค สห่ามัง ||
กะรัม สุ กรัม กราเอ อาเป อาเป ปะกัต ดริ รามัง || มัน มุค ยูธฺ ลแฮ่ แป๋ มานัง อาเป กิอาน อะกามัง ||๕||
เย็น จาเคอา เซอี ซาด ยาณัน เย็ว กุงเก มิเธอาอี || อกัทแท กา เกอา กะทีแอ ป่ าอี จาโล สดา รยาอี || คุร ดาตา เมเล
ตา มัต โฮแว นิกเุ ร มัต นา กาอี || เย็ว จลาเอ เต็ว จาแลห์ ป่ าอี โฮรฺ เกอา โก กเร จตุราอี ||๖|| เอ็ก ปะรัม ปุหล่าเอ เอ็ก
ปักตี ราเต เตรา เคลฺ อปารา || เย็ต ตุตถฺ ลาเอ เต้ฮา พัล ปายอา ตู หุกมั จลาวัณฮารา || เซวา กรี เย กิช โฮแว อัปณา
ญีโอ เป็ นดฺ ตุมารา || สัตคุร มิเลแอ กิรปา กีนี อัมฤต นาม อถ่ารา ||๗|| กักนันตัร วาเซอา คุณ ปัรกาเซอา คุณ แม่ห์
กิอาน ติอ่านัง || นาม มัน ป่ าแว กะแฮ กะห่าแว ตะโต ตัต วคานัง || สบัด คุร ปี รา แก้ฮรั กัมภีรา เบ็น สับแด ญัก
บอรานัง || ปูรา แบรากี แซ่ฮจั ยฺ สุ ป่ากี สัจ นานัก มัน มานัง ||๘||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑ ติตุกี || อาซา มันซา บันถฺ นี
ป่ าอี กะรัม ตะรัม บันถฺการี || ปาป ปุน ญัก ยายอา ป่ าอี บินแซ นาม วิซารี || เอ้ห์ มายอา ญัก โม่ห์ณี ป่ าอี กะรัม
ซัภเภ เวการี ||๑|| ซุณ ปันดิต กัรมา การี || เย็ต กะรัม ซุค อูปแย ป่ าอี โซ อาตัม ตัต บีจารี || รเฮา || ซาสตึ เบด
บะแก คะโร ป่ าอี กะรัม กแร่ ห์ ซันซารี || ปาคันดฺ แมลฺ นา จูไก ป่ าอี อันตัร แมลฺ วิการี || เอ็น เบ็ถ ดูบี มากุรี ป่ าอี
อูนดํ ี ศิร แก ป่ ารี ||๒|| ดุระมัต กะหนี่ วิกตู ี ป่ าอี ดูแย ป๋ าย คุอาอี || เบ็น สัตคุร นาม นา ปาอีแอ ป่ าอี เบ็น นาแม
ปะรัม นา ยาอี || สัตคุร เซเว ตา ซุค ปาเอ ป่ าอี อาวัณ ยาณ รฮาอี ||๓|| สาจ แซ่ฮจั ยฺ คุร เต อูปแย ป่ าอี มัน นิรมัล สาจ
สมาอี || คุร เซเว โซ บูแฉ่ ป่ าอี คุร เบ็น มัก นา ปาอี || ยิส อันตัร โลภ เก กะรัม กมาแว ป่ าอี กูร โบลฺ บิค คาอี ||๔||
ปันดิต ดะฮี วิโลอีแอ ป่ าอี วิโจห์ นิกแล ตัท || ยัล มทีแอ ยัล เดคีแอ ป่ าอี เอ้ห์ ญัก เอ้ห์ฮา วัท || คุร เบ็น ปะรัม
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วิกจู ีแอ ป่ าอี กัท กัท เด็ว อลัค ||๕|| เอ้ห์ ญัก ตาโก ซูต โก ป่ าอี แด้ห์ ดิส บาโถ่ มาย || เบ็น คุร กาธ นา ชูไท ป่ าอี
ทาเก กะรัม กมาย || เอ้ห์ ญัก ปะรัม ปุหลายอา ป่ าอี แก้ห์ณา กิชู นา ยาย ||๖|| คุร มิเลแอ ป๋ อ มัน วัสแซ ป่ าอี แป๋
มัรณา สัจ เลค || มยัน ดาน จังกิอาอีอา ป่ าอี ดัรก้าห์ นาม วิเซค ||
คุร อังกัส เย็น นาม ดริ รายอา ป่ าอี มัน วัสเซอา จูกา เป๋ ค ||๗|| เอ้ห์ ตัน หาท สะราพ โก ป่ าอี วคัร นาม อปารฺ || เอ้ห์
วคัร วาปารี โซ ดริ แร ป่ าอี คุร สบัด กเร วีจาร || ตัน๋ วาปารี นานกา ป่ าอี เมล กเร วาปาร ||๘||๒|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑||
ยินีห์ สัตคุร เซเวอา เปอาเร เต็นห์ เก ซาท ตเร || ตินาห์ ธาก นา ปาอีแอ เปอาเร อัมฤต รสัน ฮเร || บูเด ป่ าเร แป๋
บินา เปอาเร ตาเร นะดัร กเร ||๑|| ปี๋ ตูแฮ ซาล่าห์ณา เปอาเร ปี๋ เตรี ซาล่าห์ || เว็ณ โบฮิท แป๋ ดุบีแอ เปอาเร กันถี่
ปาย กะฮ่าห์ ||๑|| รเฮา || ซาล่าฮี ซาล่าห์ณา เปอาเร ดูยา อวัรฺ นา โกย || เมเร ปรัภ ซาล่าฮัน เซ ปะเล เปอาเร สบัด
รัตเต รังค์ โฮย || เต็ส กี ซังคัต เย มิแล เปอาเร รัส แล ตัต วิโลย ||๒|| ปั ต ปัรวานา สาจ กา เปอาเร นาม สัจจา นีซาณ
|| อายอา เล็ค แล ยาวณา เปอาเร หุกมี หุกมั ปะชาณ || คุร เบ็น หุกมั นา บูฉี่แอ เปอาเร ซาเจ ซาจา ตาณ ||๓||
หุกแม อันดัร นิมเมอา เปอาเร หุกแม อุดรั มะฉาร || หุกแม อันดัร ยําเมอา เปอาเร อูโถ่ ศิร แก ป๋ ารฺ || คุรมุข ดัรก้าห์
ยาณี แอ เปอาเร จัลแล การัจ ซาร ||๔|| หุกแม อันดัร อายอา เปอาเร หุกเม ยาโด ยาย || หุกแม บันห์ จลาอีแอ เปอาเร
มันมุค ลแฮ่ สยาย || หุกเม สบัด ปะชาณี แอ เปอาเร ดัรก้าห์ แปถ่า ยาย ||๕|| หุกเม กะณัต กณาอีแอ เปอาเร หุกเม
ห่อแม โดย || หุกเม ปะแว ปะหว่าอีแอ เปอาเร เอากัณ มุธี โรย || หุกมั สิ ญาแป
ซ่าห์ กา เปอาเร สัจ มิแล
วเดอาอี โฮย ||๖|| อาคัณ ออคา อาคีแอ เปอาเร เก็ว สุ ณีแอ สัจ เนา || ยินีห์ โซ ซาล่าเฮอา เปอาเร ฮอ เต็นห์ บัลฮาแร
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เยา || เนา มิแล ซันโตคีอานํ เปอาเร นัดรี เมล มิเลา ||๗|| กายอา กากัด เย ทีแอ เปอาเร มัน มัสวาณี ต๋ าร || ลัลตา
เลคัณ สัจ กี เปอาเร ฮัร คุณ ลิโค่ห์ วีจาร || ตัน๋ เลคารี นานกา เปอาเร สาจ ลิแค อุร ต๋ าร ||๘||๓|| โซรัธ แม่ห์ลา ๑
แป้ ห์ลา ดุตุกี || ตู คุณดาตอ นิรมะโล ป่ าอี นิรมัล นา มัน โฮย || ฮัม อัปราถี่ นิ รกุเณ ป่ าอี ตุจฉฺ ฮี เต คุณ โซย ||๑||
เมเร ปรี ตมา ตู กัรตา กัร เวค || ฮอ ปาปี ปาคันดีอา ป่ าอี มัน ตัน นาม วิเซค || รเฮา ||
บิค มายอา จิต โม่เฮอา ป่ าอี จตุราอี ปั ต โคย || จิต แม่ห์ ธากุร สัจ วัสแซ ป่ าอี เย คุร กิอาน สะโมย ||๒|| รู รอ รู รอ
อาคีแอ ป่ าอี รู รอ ลาล จะลูล || เย มัน ฮัร เซ็ว แบรากีแอ ป่ าอี ดัร กัร๋ สาจ อปู๋ ล ||๓|| ปาตาลี อากาซ ตู ป่ าอี กัร๋ กัร๋ ตู
คุณ กิอาน || คุร มิเลแอ ซุค ปายอา ป่ าอี จูกา มโน่ห์ กุมาน ||๔|| ยัล มัล กายอา มายีแอ ป่ าอี ปี๋ แมลา ตัน โฮย ||
กิอาน มฮ่า รัส นาอีแอ ป่ าอี มัน ตัน นิรมัล โฮย ||๕|| เดวี เดวา ปูยแี อ ป่ าอี เกอา มาโก เกอา เด้ห์ || ป้ าฮัณ นีร
ปะคาลีแอ ป่ าอี ยัล แม่ห์ บูแด้ห์ เต้ห์ ||๖|| คุร เบ็น อลัค นา ลคีแอ ป่ าอี ญัก บูแด ปัต โคย || เมเร ธากุร หาท วดาอีอา
ป่ าอี แย ป่ าแว แต เดย์ ||๗|| บอีอรั โบแล มีธะเล ป่ าอี สาจ กะแฮ เป็ ร ป๋ าย || บิรแฮ เบถี่ สัจ วัสซี ป่ าอี อถิก รฮี ฮัร
นาย ||๘|| ซัภ โก อาแค อาปณา ป่ าอี คุร เต บุแฉ่ สุ ยาน || โย บีเถ่ เซ อูบเร ป่ าอี สบัด สัจจา นีซาน ||๙|| อีถนั อถิก
สเกลีแอ ป่ าอี ปาวัก รันจัก ปาย || คิน ปัล นาม ริ แด วัสแซ ป่ าอี นานัก มิลณั สุ ผาย ||๑o||๔||
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ติตุกี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ปักตา ดี สดา ตู รัคดา ฮัร ญีโอ ตุ๋ร ตู รัคดา อายอา || แปรลาด ยัน ตุตถฺ ราค เลย ฮัร ญีโอ ฮัรณาคัส มาร ปะจายอา ||
คุรมุข โน ปัรตีต แฮ ฮัร ญีโอ มันมุค ปะรัม ปุหลายอา ||๑|| ฮัร ญี เอ้ห์ เตรี วเดอาอี || ปั กตา กี แปจยฺ รัค ตู สุ อามี
ปะกัต เตรี ซัรณาอี || รเฮา || ปักตา โน ยัม โย่ห์ นา ซาแก กาล นา เนแร ยาอี || เกวัล ราม นาม มัน วัสเซอา นาเม ฮี
มุกตั ปาอี || เร็ถ เซ็ถ ซัภ ปักตา จัรณี ลากี คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี ||๒|| มันมุคา โน ปัรตีต นา อาวี อันตัร โลภ สุ เอา
|| คุรมุข ฮิรแด สบัด นา เป่ เดโอ ฮัร นาม นา ลากา เป๋ า || กูร กะปั ท ปาจยฺ แล่ห์ ยาซี มันมุค พีกา อเลา ||๓|| ปักตา
เว็จ อาป วัรตะดา ปรัภ ญี ปักตี ฮู ตู ยาตา || มายอา โม่ห์ ซัภ โลก แฮ เตรี ตู เอโก ปุรัค บิถ่าตา ||
ห่อแม มาร มันซา มแน่ห์ สมาณี คุร แก สบัด ปะชาตา ||๔|| อะจินตฺ กัม กแร่ ห์ ปรัภ เต็น เก ยิน ฮัร กา นาม
เปอารา || คุร ปัรสาด สดา มัน วัสเซอา ซัภ กาจยฺ สวารัณฮารา || โอนา กี รี ส กเร โซ วิกแุ จ ยิน ฮัร ปรัภ แฮ รัควารา
||๕|| เบ็น สัตคุร เซเว กิแน นา ปายอา มันมุค ปอก โมย บิลลาอี || อาแว่ห์ ยาแวห์ ธอรฺ นา ปาแวห์ ดุค แม่ห์ ดุค
สมาอี || คุรมุข โฮแว โซ อัมฤต ปี แว แซ่ห์เย สาจ สมาอี ||๖|| เบ็น สัตคุร เซเว ยนัม นา โชแด เย อเนก กะรัม กแร
อถิกาอี || เวด ปแร่ ห์ แต วาด วคาแณ่ห์ เบ็น ฮัร ปั ต กวาอี || สัจจา สัตคุร ซาจี ยิส บาณี ปั จยฺ ชูแทห์ คุร ซัรณาอี ||๗||
ยิน ฮัร มัน วัสเซอา เซ ดัร ซาเจ ดัร ซาแจ สเจอารา || โอนา ดี โซ่ภา ยุก ยุก โฮอี โกย นา เมทัณฮารา || นานัก เต็น
แก สัด บัลฮาแร ยิน ฮัร ราเคอา อุร ต่ารา ||๘||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๓ ดุตุกี || นิกเุ ณอา โน อาเป บคัส เลย ป่ าอี สัตคุร
กี เซวา ลาย || สัตคุร กี เซวา อูตมั แฮ ป่ าอี ราม นาม จิต ลาย ||๑|| ฮัร ญีโอ อาเป บคัส มิลาย || คุณฮีณ ฮัม อัปราถี่
ป่ าอี ปูแร สัตคุร เลย รลาย || รเฮา || กอณ กอณ อัปราถี่ บัคสิ อนั เปอาเร ซาแจ สบัด วีจาร || ป่ อยัล ปารฺ อุตาริ อนั
672

ป่ าอี สัตคุร เบแร จาร ||๒|| มนูแร เต กันจัน เป๋ ย ป่ าอี คุร ปารัส เมล มิลาย || อาป โฉด เนา มัน วัสเซอา ป่ าอี โยตี
โยต มิลาย ||๓|| ฮอ วารี ฮอ วารแณ ป่ าอี สัตคุร โก สัด บัลฮาแร เยา || นาม นิ ถาน เย็น ดิตา ป่ าอี คุรมัต แซ่ฮจั ยฺ
สเมา ||๔|| คุร เบ็น แซ่ฮจั ยฺ นา อูปแย ป่ าอี ปูโช่ห์ กิอานีอา ยาย || สัตคุร กี เซวา สดา กัร ป่ าอี วิโจห์ อาป กวาย ||๕||
คุรมะตี ป๋ อ อูปแย ป่ าอี ป๋ อ กัรณี สัจ ซาร || เปรม ปะดารัท ปาอีแอ ป่ าอี สัจ นาม อาถารฺ ||๖|| โย สัตคุร เซแว่ห์
อาปณา ป่ าอี เต็น แก ฮอ ลาโก ปาย || ยนัม สวารี อาปณา ป่ าอี กุล ปี๋ ลอี บัคซาย ||๗|| สัจ บาณี สัจ สบัด แฮ ป่ าอี
คุร กิรปา เต โฮย || นานัก นาม ฮัร มัน วัสแซ ป่ าอี เต็ส บิฆนั นา ลาแก โกย ||๘||๒||
โซรัธ แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ญีโอ สับเด ยาปดา ป่ าอี ปูแร ปาก มิลาย || สดา ซุค โซหากณี ป่ าอี อันเด็น รตีอา รังค์ ลาย
||๑|| ฮัร ญี ตู อาเป รังค์ *จราย || กาโว่ห์ กาโว่ห์ รังค์ ราเตโฮ ป่ าอี ฮัร เซตี รังค์ ลาย || รเฮา || คุร กี การ กมาวณี
ป่ าอี อาป โฉด จิต ลาย || สดา แซ่ฮจั ยฺ เพ็ร ดุค นา ลกัย ป่ าอี ฮัร อาป วัสแซ มัน อาย ||๒|| เป็ ร กา หุกมั นา ยาใณ
ป่ าอี ซา กุลคั ณี กุนาร || มันฮัธ การ กมาวณี ป่ าอี เว็ณ นาแว กูริอาร ||๓|| เซ กาแว่ห์ ยิน มัสตัก ปาก แฮ ป่ าอี ป๋ าย
สัจแจ แบราก || อันเด็น ราเต คุณ รแว่ห์ ป่ าอี นิรภอ คุร เล็ว ลาก ||๔|| ซัภนา มาร ยีวาลดา ป่ าอี โซ เซโว่ห์ เด็น ราต
|| โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ ป่ าอี ยิส ดี วัดดี แฮ ดาต ||๕|| มันมุค แมลี ดุมณี ป่ าอี ดัรก้าห์ น่าฮี เทา || คุรมุข โฮแว ตา
คุณ รแว ป่ าอี เม็ล ปรี ตมั สาจ สเมา ||๖|| เอต ยนัม ฮัร นา เจเตโอ ป่ าอี เกอา โม่ห์ เดซี ยาย || กิรี ปะวันดี โมฮายโอน
ป่ าอี บิเคอา โน โลผาย ||๗|| นาม สมาแล่ห์ ซุค วแซ่ห์ ป่ าอี สดา ซุค ซานํตฺ สะรี ร || นานัก นาม สะมาล ตู ป่ าอี
อัปรําปัร คุณี กะฮีร ||๘||๓||
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โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ อัสทฺปดีอา
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัภ ญัก ยิแนห์ อุปายอา ป่ าอี กรัณ การัณ ซัมรัท || ญีโอ เป็ นดฺ เย็น ซาเยอา ป่ าอี เด กัร อัปณี วัท || เก็น กะฮีแอ
เก็ว เดคีแอ ป่ าอี กัรตา เอก อกัท || คุร โควินดฺ สล่าฮีแอ ป่ าอี ยิส เต ยาแป ตัท ||๑|| เมเร มัน ยัปปี แอ ฮัร ปักวันตา ||
นาม ดาน เดย์ ยัน อัปเน ดูค ดะรัด กา หันตา || รเฮา || ยา แก กัร๋ ซัภ กิช แฮ ป่ าอี นอ เน็ถ ปะเร ปั นด๋ าร || เต็ส กี
กีมตั นา ปแว ป่ าอี อูจา อะกัม อปารฺ || ญีอ์ ยันตฺ ปรัตปาลดา ป่ าอี เน็ต เน็ต กัรดา ซาร || สัตคุร ปูรา เป่ ทีแอ ป่ าอี
สบัด มิลาวัณฮาร ||๒|| สัจเจ จรัณ สะเรวีแอห์ ป่ าอี ปะหรํา ป๋ อ โฮแว นาซ || เม็ล ซันตฺ สภา มัน มานํยแี อ ป่ าอี ฮัร
แก นาม นิวาส || มิแท อันเถ่รา อเกอานตา ป่ าอี กมัล โฮแว ปั รกาซ || คุร บัจนี ซุค อูปแย ป่ าอี ซัภ พัล สัตคุร ปาส
||๓||
เมรา เตรา โชดีแอ ป่ าอี โฮอีแอ ซัภ กี ตู๋ร || กัท กัท บรัมห์ ปซาเรอา ป่ าอี เปแค สุ แณ ฮยูร || เย็ต เด็น วิสแร
ปารบรัมห์ ป่ าอี เต็ต เด็น มรี แอ จู๋ร || กะรัน กราวัน ซัมรฺ โท ป่ าอี สรับ กะลา ปั่ รปูร ||๔|| เปรม ปะดารัท นาม แฮ
ป่ าอี มายอา โม่ห์ บินาส || เต็ส ป่ าแว ตา เมล เลย ป่ าอี ฮิรแด นาม นิวาส || คุรมุข กมัล ประกาซีแอ ป่ าอี ริ แด โฮแว
ปัรกาซ || ประกัท เป่ ยอา ปัรตาป ปรัภ ป่ าอี มอเลอา ตะรัต อกาซฺ ||๕|| คุร ปูแร ซันโตเคอา ป่ าอี แอ้ห์เน็ส ลากา เป๋ า
|| รัสนา ราม รแว สดา ป่ าอี ซาจา ซาด สุ เอา || กัรนี ซุณ ซุณ ยีเวอา ป่ าอี เน่ห์จลั ปายอา เทา || ยิส ปั รตีต นา
อาวัย ป่ าอี โซ ญีอะรา ยัล เยา ||๖|| บโฮ่ คุณ เมเร ซาเฮแบ ป่ าอี ฮอ เต็ส แก บัล เยา || โอ้ห์ นิรกุณีอาเร ปาลดา ป่ าอี
674

เดย์ นิทาเว เทา || ริ ยกั ซัมบาเฮ ซาส ซาส ป่ าอี กูรา ยา กา เนา || ยิส คุร ซาจา เป่ ทีแอ ป่ าอี ปูรา เต็ส กัรเมา ||๗|| เต็ส
เบ็น กะรี นา ยีวแี อ ป่ าอี สรับ กะลา ปั่รปูร || ซาส กิราส นา วิสแร ป่ าอี เปโค สดา ฮยูร || ซาถู่ ซังค์ มิลายอา ป่ าอี
สรับ รเฮอา ปั่รปูร || ยินา ปรี ต นา ลกีอา ป่ าอี เซ เน็ต เน็ต มัรเด จู๋ร ||๘|| อันจัล ลาย ตรายอา ป่ าอี ป่ อยัล ดุค
ซันซาร || กัร กิรปา นะดัร นิฮาเลอา ป่ าอี กีโตน อังค์ อปารฺ || มัน ตัน ซี ตลั โฮยอา ป่ าอี โป่ ยัน นาม อถารฺ || นานัก
เต็ส ซัรณากตี ป่ าอี เย เก็ลบิค กาทัณฮาร ||๙||๑|| โซรัธ แม่ห์ลา ๕ || มาต กรัภ ดุค ซากโร เปอาเร แต้ห์ อัปณา นาม
ยปายอา || บ้าฮัร ก้าด บิค ปัสรี อา เปอาเร มายอา โม่ห์ วถ่ายอา || ยิส โน กีโต กะรัม อาป เปอาเร เต็ส ปูรา คุรู
มิลายอา || โซ อาราเถ่ ซาส ซาส เปอาเร ราม นาม เล็ว ลายอา ||๑|| มัน ตัน เตรี เทก แฮ เปอาเร มัน ตัน เตรี เทก ||
ตุตถฺ เบ็น อวัรฺ นา กรันฮาร เปอาเร อันตัรยามี เอก || รเฮา || โกท ยนัม ปะหรํา อายอา เปอาเร อเน็ก โยน ดุค ปาย ||
ซาจา ซาฮิบ วิสเรอา เปอาเร บฮุตี มิแล สยาย || ยิน เป่ แท ปูรา สัตคุรู เปอาเร เซ ลาเก ซาแจ นาย ||
ตินา ปิ แช ฉุทีแอ เปอาเร โย ซาจี ซัรณาย ||๒|| มิธธา กัร แก คายอา เปอาเร เต็น ตัน กีตา โรค || กอรา โฮย
ปัตสะเทอา เปอาเร เต็ส เต อุปเยอา โศก || โปคค์ ปุ่ นจาย ปุหลายอัน เปอาเร อุตแร นฮี วิโยก || โย คุร เมล อุถ่าเรอา
เปอาเร เต็น ตุเร ปัยอา ซันโญก ||๓|| มายอา ลาลัจ อเทอา เปอาเร จิต นา อาแว่ห์ มูล || ยิน ตู วิสแร่ ห์ ปารบรัมห์
สุ อามี เซ ตัน โฮเอ ตู๋ร || บิลลาท กแร่ ห์ บโฮเตเรอา เปอาเร อุตแร น่าฮี ซูล || โย คุร เมล สวาเรอา
เปอาเร เต็น
กา รเฮอา มูล ||๔|| ซากัต ซังค์ นา กีใย เปอาเร เย กา ปารฺ วซาย || ยิส มิเลแอ ฮัร วิสแร เปอาเร โซ โม่ห์ กาแล อุธ
ยาย || มันมุค โด่อี แน่ห์ มิแล เปอาเร ดัรก้าห์ มิแล สยาย || โย คุร เมล สวาเรอา
เปอาเร ตินา ปูรี ปาย ||๕||
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ซันยัม แซ่ฮสั เซอาณปา เปอาเร เอ็ก นา จลี นาล || โย เบมุค โคบินดฺ เต เปอาเร เต็น กุล ลาแก กาล || โห่ดี วัสตฺ นา
ยาตีอา เปอาเร กูร นา จลี นาล || สัตคุร ยินา มิลายโอน เปอาเร ซาจา นาม สะมาล ||๖|| สัต ซันโตค กิอาน คิอ๋าน
เปอาเร ยิส โน นะดัร กเร || อันเด็น กีรตัน คุณ รแว เปอาเร อัมฤต ปูร ปะเร || ดุค ซากัร เต็น ลัง่ เฆอา เปอาเร
เป่ าว์ยลั ปารฺ ปะเร || ยิส ป่ าแว เต็ส เมล แล่ห์ เปอาเร เซอี สดา คเร ||๗|| ซัมรัท ปุรัค ดัยอาล เด็ว เปอาเร ปักตา เต็ส
กา ตาณ || เต็ส ซัรณาอี แด่ห์ เปย เปอาเร เย อันตัรยามี ยาณ || หะลัต ปะลัต สวาเรอา
เปอาเร มัสตัก สัจ
นีซาณ || โซ ปรัภ กะเด นา วีสแร เปอาเร นานัก สัด กุรบาณ ||๘||๒||
โซรัธ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ อัสทฺปดีอา
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปาธ ปเรโอ อัร เบด บีจาเรโอ นิวลั ปุองั กัม ซาเถ่ || ปั นจฺ ยนา เซ็ว ซังค์ นา ฉุ ทเกโอ อถิก อหัม่ บุธ บาเถ่ ||๑|| เปอาเร
เอ็น เบ็ถ มิลณั นา ยาอี แม กีเอ กะรัม อเนกา || ฮาร ปะเรโอ สุ อามี แก ดุอาแร ดีแย บุตถฺ บิเบกา || รเฮา || โมน
เป่ ยโอ กัรปาตี รเฮโอ นะกัน พิเรโอ บัน ม่าฮี || ตัท ตีรัท ซัภ ตัร่ ตี ประเมโอ ดุบิถา ฉุ ทแก น่าฮี ||๒||
มัน กามนา ตีรัท ยาย บะเซโอ ศิร กัรวัต ตะหร่ าเอ || มัน กี แมลฺ นา อุตแร เอ้ห์ เบ็ถ เย ลัค ยตัน กราเอ ||๓|| กเน็ก
กามนี แฮวัร แกวัร บโฮ่ เบ็ถ ดาน ดาตารา || อัน บัสตรึ ปู๋ ม บโฮ่ อัรเป แน่ห์ มิลีแอ ฮัร ดุอารา ||๔|| ปูญา อัรจา
บันดัน ดันดอต คัท กัรมา รัต แร่ ห์ตา || ฮอ ฮอ กะรัต บันถัน่ แม่ห์ ปะเรอา แน่ห์ มิลีแอ เอ้ห์ ยุกตา ||๕|| โยก เซ็ถ
อาซัณ จอราซีห์ เอ ปี๋ กัร กัร รเฮอา || วัดดี อารยา เพ็ร เพ็ร ยันแม ฮัร เซ็ว ซังค์ นา กเฮอา ||๖|| ราจยฺ ลีลา รายัน กี
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รัจนา กเรอา หุกมั อพารา || เซจยฺ โซ่ ห์นี จันดัน โจอา นรัก โก๋ ร กา ดุอารา ||๗|| ฮัร กีรัต ซ่าถซังคัต แฮ ศิร กัรมัน
แก กัรมา || กโฮ่ นานัก เต็ส เป่ ยโอ ปราปั ต ยิส ปุรับ ลิเค กา แล่ห์นา ||๘|| เตโร เซวัก เอ้ห์ รังค์ มาตา || เป่ ยโอ
กริ ปาล ดีน ดุค ปั่นยัน ฮัร ฮัร กีรตัน เอ้ห์ มัน ราตา || รเฮา ดูยา ||๑||๓||
ราก โซรัธ วาร แม่ห์เล ๔ กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๑ || โซรัธ สดา สุ ห่าวณี เย สัจจา มัน โฮย || ดันดี แมลฺ นา กัต มัน ยีแภ สัจจา โซย || ซะสุ แร เปอีแอ แป๋
วัสซี สัตคุร เซว นิซงั ค์ || ปัรฮัร กะปัร เย เป็ ร มิแล คุซี ราแว เป็ ร ซังค์ || สดา ซีการี เนา มัน กะเด นา แมลฺ ปะตังค์ ||
เดวัร เยธ โมย ดุค ซะซู กา ดัร กิส || เย เป็ ร ป่ าแว นานกา กะรัม มณี ซัภ สัจ ||๑|| ม: ๔ || โซรัธ ตาม สุ ห่าวณี ยา ฮัร
นาม ดันโด่เล || คุร ปุรัค มนาแว อาปณา คุรมะตี ฮัร ฮัร โบเล || ฮัร เปรม กะซาอี ดินสั ราต ฮัร รัตตี ฮัร รังค์ โจเล ||
ฮัร แยซา ปุรัค นา ลัภอี ซัภ เดเคอา ยกัต แม โทเล || คุร สัตคุร นาม ดริ รายอา มัน อนัต นา กาฮู โดเล || ยัน นานัก
ฮัร กา ดาส แฮ คุร สัตคุร เก โกล โกเล ||๒|| ปอรี || ตู อาเป ซิสทฺ กัรตา ศิรยัณฮาเรอา || ตุตถฺ อาเป เคลฺ รจาย
ตุตถฺ อาป สวาเรอา
|| ดาตา กัรตา อาป อาป โป่ กัณฮาเรอา || ซัภ เตรา สบัด วัรแต อุปาวัณฮาเรอา || ฮอ คุรมุข
สดา สล่าฮี คุร โก วาเรอา ||๑||
ศโลก ม: ๓ || ห่อแม ยัลเต ยัล โมย ปะหรํา อาเอ ดูแย ป๋ าย || ปูแร สัตคุร ราค ลีเอ อาปแณ ปันแน ปาย || เอ้ห์ ญัก
ยัลตา นัดรี อายอา คุร แก สบัด สุ ผาย || สบัด รัตเต เซ ซีตลั เป๋ ย นานัก สัจ กมาย ||๑|| ม: ๓ || สัพเลโอ สัตคุร
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เซเวอา ตัน๋ ยนัม ปัรวาณ || ยินา สัตคุร ยีวเดอา โมยอา นา วิสแร เซอี ปุรัค สุ ยาณ || กุล อุถ่าเร อาปณา โซ ยัน โฮแว
ปัรวาณ || คุรมุข โมย ยีวเด ปัรวาณ แฮ มันมุค ยนัม มร่ าเฮ || นานัก โมย นา อาคีแอห์ เย คุร แก สบัด สะมาเฮ ||๒||
ปอรี || ฮัร ปุรัค นิรันยัน เซว ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ || สัตซังคัต ซาถู่ ลัก ฮัร นาม สมาอีแอ || ฮัร เตรี วัดดี การ แม มูรัค
ลาอีแอ || ฮอ โกลา ลาลา ตุตถฺ แม หุกมั พุรมาอีแอ || ฮอ คุรมุข การ กมาวา เย คุร ซัมหย่าอีแอ ||๒|| ศโลก ม: ๓ ||
ปูรัน ลิเคอา กมาวณา เย กัรแต อาป ลิเคอาส || โม่ห์ ธักกอลี ปาอีอนั วิสเรอา คุณตาซ || มัต ยาโณห์ ญัก ยีวดา ดูแย
ป๋ าย โมยอาส || ยินี คุรมุข นาม นา เจเตโอ เซ แบฮัณ นา มิลนี ปาส || ดุค ลากา บโฮ่ อัต กะหน่า ปุต กลัต นา ซาท
โกอี ยาส || โลกา เว็จ โม่ห์ กาลา โฮอา อันดัร อุเ้ ภ ซาส || มันมุคา โน โก นา วิสฮี จุก เกยอา เวซาส || นานัก
คุรมุขคา โน ซุค อักลา ยินา อันตัร นาม นิวาส ||๑|| ม: ๓ || เซ แซณ เซ สัจยะณา เย คุรมุข มิแล่ห์ สุ ผาย || สัตคุร กา
ป่ าณา อันเด็น กแร่ ห์ เซ สัจ รเฮ่ สมาย || ดูแย ป๋ าย ลเก สะยัณ นา อาคีแอห์ เย อภิมาน กแร่ ห์ เวการ || มันมุค อาป
สุ อารที การัจ นา สแกห์ สวาร || นานัก ปูรัน ลิเคอา กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ อาเป ยกัต
อุปาย แก อาป เคลฺ รจายอา || ตแร คุณ อาป ศิรเยอา มายอา โม่ห์ วถ่ายอา || เว็จ ห่อแม เลคา มังกีแอ เพ็ร อาแว
ยายอา || ยินา ฮัร อาป กริ ปา กเร เซ คุร ซัมหยายอา || บัลฮารี คุร อาปเณ สดา สดา กุหม่ายอา ||๓|| ศโลก ม: ๓ ||
มายอา มัมตา โม่ห์ณี เย็น เว็ณ ดันตา ญัก คายอา || มันมุค คาเถ่ คุรมุข อุบเร ยินี สัจ นาม จิต ลายอา || เบ็น นาแว
ญัก กัมลา พิแร คุรมุข นัดรี อายอา ||
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ตัน่ ถ่า กัรเตอา เน่ห์พลั ยนัม กวายอา ซุคดาตา มัน นา วซายอา || นานัก นาม ตินา โก มิเลอา ยิน โก ตุ๋ร เล็ค ปายอา
||๑|| ม: ๓ || กัร๋ ฮี แม่ห์ อัมฤต ปั่รปูร แฮ มันมุคา ซาด นา ปายอา || เย็ว กัสตูรี มิรัก นา ยาแณ ปะหรํ่าดา ปะรัม
ปุหลายอา || อัมฤต ตัจยฺ บิค ซังกระแฮ กัรแต อาป คุอายอา || คุรมุข วิระเล โซ่ฉี่ ปอี ตินา อันดัร บรัมห์ ดิคายอา ||
ตัน มัน ซีตลั โฮยอา รัสนา ฮัร ซาด อายอา || สับเด ฮี เนา อูปแย สับเด เมล มิลายอา || เบ็น สับแด ซัภ ญัก บอรานา
บิรทา ยนัม กวายอา || อัมฤต เอโก สบัด แฮ นานัก คุรมุข ปายอา ||๒|| ปอรี || โซ ฮัร ปุรัค อะกัม แฮ กโฮ่ กิต เบ็ถ
ปาอีแอ || เต็ส รู ป นา เรค อะดริ สทฺ กโฮ่ ยัน เก็ว ติอ๋าอีแอ || นิรังการ นิรันยัน ฮัร อกัม เกอา แก้ห์ คุณ กาอีแอ || ยิส
อาป บุฉ่าเอ อาป โซ ฮัร มารัก ปาอีแอ || คุร ปูแร เวคาเลอา คุร เซวา ปาอีแอ ||๔|| ศโลก ม: ๓ || เย็ว ตัน โกลู ปี รี แอ
รัต นา โป่ รี เด้ห์ || ญีโอ วันแญ จอ คันนีแอ สัจเจ ซันดาแร เน่ห์ || นานัก เมล นา จุกไก ราตี อแต เด้ห์ ||๑|| ม: ๓ ||
สะยัณ แมดา รังกุลา รังค์ ลาเอ มัน เลย์ || เย็ว มายีแธ กัปเร รังเก ปี๋ ปาเฮ่ || นานัก รังค์ นา อุตแร เบอา นา ลแก เก้ห์
||๒|| ปอรี || ฮัร อาป วัรแต อาป ฮัร อาป บุลายดา || ฮัร อาเป สริ สทฺ สวาร ศิร ตัน่ แถ่ ลายดา || อิกนา ปั กตี ลาย
เอ็ก อาป คุอายดา || อิกนา มารัก ปาย เอ็ก อุฉรั่ ปายดา || ยัน นานัก นาม ติอ๋าเอ คุรมุข คุณ กายดา ||๕|| ศโลก ม: ๓
|| สัตคุร กี เซวา สพัล แฮ เย โก กเร จิต ลาย || มัน จินเดอา พัล ปาวณา ห่อแม วิโจห์ ยาย || บันถัน่ โตแร มุกตั โฮย
สัจเจ รแฮ่ สมาย || เอ็ส ญัก แม่ห์ นาม อลัถ แฮ คุรมุข วัสแซ มัน อาย || นานัก โย คุร เซแว่ห์ อาปณา ฮอ เต็น
บัลฮาแร เยา ||๑|| ม: ๓ || มันมุค มัน อยิต แฮ ดูแย ลแก ยาย || เต็ส โน ซุค สุ ปแน นฮี ดุเค ดุค วิฮาย || กัร๋ กัร๋ ปัร ปั ร
ปันดิต ทักเก เซ็ถ สมาถ ลกาย || เอ้ห์ มัน วัส นา อาวัย ทักเก กะรัม กมาย || เปคถ่ารี เป๋ ค กัร ทักเก อัธสัธ ตีรัท นาย
||
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มัน กี ซาร นา ยาณนี ห่อแม ปะรัม ปุหลาย || คุร ปั รซาดี ป๋ อ ปั ยอา วัดปาก วัสเซอา มัน อาย || แป๋ ปัยแอ มัน วัส
โฮอา ห่อแม สบัด ยลาย || สัจ รัตเต เซ นิรมะเล โยตี โยต มิลาย || สัตคุร มิเลแอ เนา ปายอา นานัก ซุค สมาย ||๒||
ปอรี || เอ้ห์ ปู่ ปัต ราเณ รังค์ เด็น จาร สุ ห่าวณา || เอ้ห์ มายอา รังค์ กะซุ่มภฺ คิน แม่ห์ แล่ห์ ยาวณา || จัลเดอา นาล
นา จัลแล ศิร ปาป แล ยาวณา || ยานํ ปะกัร จลายอา กาล ตานํ คะรา ดราวณา || โอ้ห์ เวลา หัท นา อาแว เพ็ร
ปัชตาวณา ||๖|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร เต โย โม่ห์ พิเร เซ บเถ่ ดุค สฮาเอ || เพ็ร เพ็ร มิลณั นา ปายนี ยําแมห์ แต มัร
ย่าเฮ || แซ่ห์ซา โรค นา โชดัย ดุค ฮี แม่ห์ ดุค ป้ าเฮ || นานัก นัดรี บคัส เล่ห์ สับเด เมล มิลาเฮ ||๑|| ม: ๓ || โย สัตคุร
เต โม่ห์ พิเร ตินา ธอรฺ นา เธา || เย็ว ฉุทรั กัร๋ กัร๋ พิแร โดห์จารัณ บัดเนา || นานัก คุรมุข บัคซีแอห์ เซ สัตคุร เมล
มิเลา ||๒|| ปอรี || โย เซแว่ห์ สัต มุราร เซ เป่ าว์ยลั ตัร เกยอา || โย โบแล่ห์ ฮัร ฮัร เนา เต็น ยัม ฉัด เกยอา || เซ
ดัรก้าห์ แปเถ่ ย่าเฮ ยินา ฮัร ยัป เลยอา || ฮัร เซแว่ห์ เซอี ปุรัค ยินา ฮัร ตุตถฺ เมยอา || คุณ กาวา เปอาเร เน็ต คุรมุข
ปะหรํา ป๋ อ เกยอา ||๗|| ศโลก ม: ๓ || ทาแล เว็จ แต วัสตู ปอีโอ ฮัร โป่ ยัน อัมฤต ซาร || เย็ต คาแถ่ มัน ตริ ปตีแอ
ปาอีแอ โมค ดุอาร || เอ้ห์ โป่ ยัน อลัถ แฮ ซันโตห์ ลัภแบ คุร วีจาร || เอ้ห์ มุดาวณี เก็ว วิโจห์ กั้ดดีแอ สดา รคีแอ อุร
ต๋ าร || เอ้ห์ มุดาวณี สัตคุรู ปาอี คุรซิ กคา ลถี่ ป๋ าลฺ || นานัก ยิส บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี ฮัร ปายอา คุรมุข ก๋ าล ||๑|| ม: ๓ ||
โย ตุ๋ร เมเล เซ เม็ล รเฮ่ สัตคุร เซ็ว จิต ลาย || อาป วิโชเรน เซ วิชุเร ดูแย ป๋ าย คุอาย || นานัก เว็ณ กัรมา เกอา ปาอีแอ
ปูรัน ลิเคอา กมาย ||๒|| ปอรี || แบ้ห์ ซะคีอา ยัส กาแว่ห์ กาวัณฮารี อา || ฮัร นาม สล่าเฮโอ เน็ต ฮัร โก บัลฮารี อา ||
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ยินี ซุณ มันเนอา ฮัร เนา ตินา ฮอ วารี อา || คุรมุขคีอา ฮัร เมล มิลาวัณฮารี อา || ฮอ บัล ยาวา เด็น ราต คุร
เดคัณฮารี อา ||๘|| ศโลก ม: ๓ ||
เว็ณ นาแว ซัภ ปั่รมะเด เน็ต ญัก โตทา แซซาร || มันมุค กะรัม กมาวเณ ห่อแม อั้นถฺ กุบาร || คุรมุข อัมฤต ปี วณา
นานัก สบัด วีจาร ||๑|| ม: ๓ || แซ่ห์เย ยาแก แซ่ห์เย โซแว || คุรมุข อันเด็น อุสตัต โฮแว || มันมุค ปั่ รแม แซ่ห์ซา
โฮแว || อันตัร จินตา นีด นา โซแว || กิอานี ยาแกห์ สแวห์
สุ ผาย || นานัก นาม รัตเตอา บัล เยา ||๒|| ปอรี ||
เซ ฮัร นาม ติอ่าแว่ห์ โย ฮัร รัตเตอา || ฮัร เอ็ก ติอ่าแว่ห์ เอ็ก อิโก ฮัร สะเตอา || ฮัร อิโก วัรแต เอ็ก อิโก อุตปะเตอา ||
โย ฮัร นาม ติอ่าแว่ห์ เต็น ดัร สัท กะเตอา || คุรมะตี เดแว อาป คุรมุข ฮัร ยัปเปอา ||๙|| ศโลก ม: ๓ || อันตัร กิอาน
นา อายโอ เย็ต กิช โซ่ฉี่ ปาย || เว็ณ ดิธา เกอา ซาล่าฮีแอ อันถ่า อั้นถฺ กมาย || นานัก สบัด ปะชาณี แอ นาม วัสแซ
มัน อาย ||๑|| ม: ๓ || อิกา บาณี เอ็ก คุร อิโก สบัด วีจาร || สัจจา ซอดา หัท สัจ รัตนี ปะเร ปั นด๋ าร || คุร กิรปา เต
ปาอีอนั เย เดแว เดวัณฮาร || สัจจา ซอดา ลาภ สดา คะเทอา นาม อปารฺ || เว็ค เว็จ อัมฤต ปรักเทอา กะรัม
ปี อาวัณฮาร || นานัก สัจ สล่าฮีแอ ตัน๋ สวารัณฮาร ||๒|| ปอรี || ยินา อันดัร กูร วัรแต สัจ นา ป่ าวัย || เย โก โบแล
สัจ กูรา ยัล ยาวัย || กูริอารี รัจแย กูร เย็ว วิสทา กาก คาวัย || ยิส ฮัร โฮย กริ ปาล โซ นาม ติอ่าวัย || ฮัร คุรมุข นาม
อราถ กูร ปาป แล่ห์ ยาวัย ||๑o|| ศโลก ม: ๓ || เซคา จอจะเกอา จอวายอา เอ้ห์ มัน อิกตั กัร๋ อาณ || เอ้ฮรั เต้ฮรั ฉัด ตู
คุร กา สบัด ปะชาณ || สัตคุร อะแก แด่ห์ ปอ ซัภ กิช ยาแณ ยาณ || อาซา มันซา ยลาย ตู โฮย รโฮ่ เม่ห์มาณ || สัตคุร
แก ป่ าแณ ปี๋ จแลห์ ตา ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาณ || นานัก เย นาม นา เจตนี เต็น ติก แปนัณ ติก คาณ ||๑|| ม: ๓ || ฮัร คุณ
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โตท นา อาวัย กีมตั แก้ฮณั นา ยาย || นานัก คุรมุข ฮัร คุณ รแว่ห์ คุณ แม่ห์ รแฮ่ สมาย ||๒|| ปอรี || ฮัร โจลี เด้ห์
สวารี กั้ด แปถี่ ปะกัต กัร || ฮัร ปาท ลกา อถิกาอี บโฮ่ บโฮ่ เบ็ถ ปาต กัร || โกอี บูแฉ่ บูฉณ
ั่ ฮารา อันตัร บิเบก กัร ||
โซ บูแฉ่ เอ้ห์ บิเบก ยิส บุฉ่าเอ อาป ฮัร || ยัน นานัก กะแฮ วิจารา คุรมุข ฮัร สัต ฮัร ||๑๑||
ศโลก ม: ๓ || ปั รทาย ซาคี มฮ่า ปุรัค โบลเด ซ่าฉี่ สกัล ยะฮาแน || คุรมุข โฮย โซ ป๋ อ กเร อาปณา อาป ปะชาแณ ||
คุร ปัรซาดี ยีวตั มแร ตา มัน ฮี เต มัน มาแน || ยิน โก มัน กี ปั รตีต น่าฮี นานัก เซ เกอา กะแท่ห์ กิอาแน ||๑|| ม: ๓ ||
คุรมุข จิต นา ลายโอ อันตฺ ดุค ปฮุตา อาย || อันดฺ โรห์ บ้าห์โรห์ อันเถ่อานํ ซุถ นา กาอี ปาย || ปั นดิต เต็น กี บัรกตี
ซัภ ยกัต คาย โย รัตเต ฮัร นาย || ยิน คุร แก สบัด สล่าเฮอา ฮัร เซ็ว รเฮ่ สมาย || ปั นดิต ดูแย ป๋ าย บัรกัต นา โฮวัย
นา ตัน๋ ปัลแล ปาย || ปัร ทักเก ซันโตค นา อายโอ อันเด็น ยลัต วิฮาย || กูก ปูการ นา จุกไก นา ซันซา วิโจห์ ยาย ||
นานัก นาม วิฮูเณอา โม่ห์ กาแล อุธ ยาย ||๒|| ปอรี || ฮัร สะยัณ เมล เปอาเร เม็ล ปันทฺ ดะซาอี || โย ฮัร ดะเซ เม็ต
เต็ส ฮอ บัล ยาอี || คุณ ซ่าฉี่ เต็น เซ็ว กรี ฮัร นาม ติอ๋าอี || ฮัร เซวี เปอารา เน็ต เซว ฮัร ซุค ปาอี || บัลฮารี สัตคุร เต็ส
เย็น โซ่ฉี่ ปาอี ||๑๒|| ศโลก ม: ๓ || ปั นดิต แมลฺ นา จุกไก เย เวด ปแร ยุก จาร || ตแร คุณ มายอา มูล แฮ เว็จ ห่อแม
นาม วิซาร || ปันดิต ปู่ เล ดูแย ลาเก มายอา แก วาปาร || อันตัร ตริ สนา ปุค แฮ มูรัค ปุเคอา โมย กวาร || สัตคุร
เซเวแอ ซุค ปายอา สัจแจ สบัด วีจาร || อันดฺ โรห์ ตริ สนา ปุค กอี สัจแจ นาย เปอาร || นานัก นาม รัตเต แซ่ห์เย
รัจเย ยินา ฮัร รเคอา อุร ต๋ าร ||๑|| ม: ๓ || มันมุค ฮัร นาม นา เซเวอา ดุค ลกา บฮุตา อาย || อันตัร อเกอาน อันเถรฺ
แฮ ซุถ นา กาอี ปาย || มันฮัธ แซ่ฮจั ยฺ นา บีโย ปุกคา เก อะแก คาย || นาม นิถาน วิซาเรอา ดูแย ลกา ยาย || นานัก
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คุรมุข มิแล่ห์ วเดอาอีอา เย อาเป เมล มิลาย ||๒|| ปอรี || ฮัร รัสนา ฮัร ยัส กาแว ครี สุ ห่าวณี || โย มัน ตัน มุค ฮัร
โบแล ซา ฮัร ป่ าวณี || โย คุรมุข จะแค ซาด ซา ตริ ปตาวณี || คุณ กาแว เปอาเร เน็ต คุณ กาย คุณี ซัมหย่าวณี || ยิส
โฮแว อาป ดัยอาล ซา สัตคุรู คุรู บลาวณี ||๑๓|| ศโลก ม: ๓ || หัสตี ศิร เย็ว อังกัส แฮ แอ้ห์รัณ เย็ว ศิร เดย์ || มัน
ตัน อาแก ราค แก อูภ้ ี เซว กเรย์ ||
เอ็ว คุรมุข อาป นิวารี แอ ซัภ ราจยฺ สริ สทฺ กา เลย์ || นานัก คุรมุข บุฉี่แอ ยา อาเป นะดัร กเรย์ ||๑|| ม: ๓ || ยิน
คุรมุข นาม ติอ๋ายอา อาเอ เต ปัรวาณ || นานัก กุล อุถ่าแรห์ อาปณา ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาณ ||๒|| ปอรี || คุรมุข
ซะคีอา ซิกข์ คุรู เมลาอีอา || เอ็ก เซวัก คุร ปาส เอ็ก คุร กาแร ลาอีอา || ยินา คุร เปอารา มัน จิต ตินา เป๋ า คุรู
เดวาอีอา || คุร ซิกคา อิโก เปอาร คุร มิตา ปุตา ป่ าอีอา || คุร สัตคุร โบโล่ห์ ซัภ คุร อาค คุรู ยีวาอีอา ||๑๔|| ศโลก
ม: ๓ || นานัก นาม นา เจตนี อเกอานี อันถเล เอาเร กะรัม กมาเฮ || ยัม ดัร บเถ่ มารี แอ้ห์ เพ็ร วิสทา ม่าเฮ ปะจาเฮ
||๑|| ม: ๓ || นานัก สัตคุร เซแว่ห์ อาปณา เซ ยัน สัจเจ ปั รวาณ || ฮัร แก นาย สมาย รเฮ่ จูกา อาวัณ ยาณ ||๒|| ปอรี
|| ตัน๋ ซัมแป มายอา ซันจีแอ อันเต ดุคดาอี || กัร๋ มันดัร แม่ฮลั สวารี แอห์ กิช ซาท นา ยาอี || ฮัร รังกี ตุเร เน็ต
ปาลีแอ้ห์ กิแต กาม นา อาอี || ยัน ลาโว่ห์ จิต ฮัร นาม เซ็ว อันตฺ โฮย สคาอี || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ซุค
ปาอี ||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || เบ็น กัรแม เนา นา ปาอีแอ ปูแร กะรัม ปายอา ยาย || นานัก นะดัร กเร เย อาปณี ตา
คุรมัต เมล มิลาย ||๑|| ม: ๑ || เอ็ก ดะแฉ่ ห์ เอ็ก ดะบีแอห์ อิกนา กุเต ค่าเฮ || เอ็ก ปาณี เว็จ อุสทีแอห์ เอ็ก ปี๋ เพ็ร
หะซัณ ป้ าเฮ || นานัก เอว นา ยาปัย กิแท ยาย สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || เต็น กา คาถ่า แปถ่า มายอา ซัภ ปวิต แฮ โย
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นาม ฮัร ราเต || เต็น เก กัร๋ มันดัร แม่ฮลั สะราอี ซัภ ปวิต แฮ ยินี คุรมุข เซวัก ซิ กข์ อภิอากัต ยาย วัรซาเต || เต็น เก
ตุเร ยีน คุระกีร ซัภ ปวิต แฮ ยินี คุรมุข ซิกข์ ซ่าถ ซันตฺ จัร ยาเต || เต็น เก กะรัม ตะรัม การัจ ซัภ ปวิต แฮ โย
โบแล่ห์ ฮัร ฮัร ราม นาม ฮัร ซาเต || ยิน แก โปแต ปุน แฮ เซ คุรมุข ซิ กข์ คุรู แป้ ห์ ยาเต ||๑๖|| ศโลก ม: ๓ || นานัก
นาโวห์ กุเทอา หะลัต ปะลัต ซัภ ยาย || ยัป ตัป ซันยัม ซัภ *เฮ็ร เลยอา มุธี ดูแย ป๋ าย || ยัม ดัร บเถ่ มารี แอ้ห์ บฮุตี
มิแล สยาย ||๑||
ม: ๓|| ซันตา นาล แวรฺ กมาวเด ดุสทา นาล โม่ห์ เปอาร || อะแก ปิ แช ซุค นฮี มัร ยําแมห์ วาโร วาร || ตริ สนา
กะเด นา บุใฉ่ ดุบิถา โฮย คุอาร || โม่ห์ กาเล ตินา นินดฺ กา เต็ต สัจแจ ดัรบาร || นานัก นาม วิฮูเณอา นา อุรวาร นา
ปารฺ ||๒|| ปอรี || โย ฮัร นาม ติอ๋ายเด เซ ฮัร ฮัร นาม รัตเต มัน ม่าฮี || ยินา มัน จิต เอ็ก อราเถ่อา เต็น อิกสั เบ็น ดูยา
โก น่าฮี || เซอี ปุรัค ฮัร เซวเด ยิน ตุ๋ร มัสตัก เลค ลิคาฮี || ฮัร เก คุณ เน็ต กาวเด ฮัร คุณ กาย คุณี ซัมหย่าฮี || วเดอาอี
วัดดี คุรมุขคา คุร ปูแร ฮัร นาม สมาฮี ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร กี เซวา กาครี ศิร ดีแย อาป กวาย || สบัด มแร่ ห์
เพ็ร นา มแร่ ห์ ตา เซวา ปแว ซัภ ทาย || ปารัส ปั รสิ แอ ปารัส โฮแว สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย || ยิส ปูรัน โฮแว ลิเคอา เต็ส
สัตคุร มิแล ปรัภ อาย || นานัก กัณแต เซวัก นา มิแล ยิส บัคเซ โซ ปแว ทาย ||๑|| ม: ๓ || แม่ฮลั กุมฮัล นา ยาณนี
มูรัค อัปแณ สุ อาย || สบัด จีแนห์ ตา แม่ฮลั ลแฮ โยตี โยต สมาย || สดา สัจเจ กา ป๋ อ มัน วัสแซ ตา สภา โซ่ฉี่ ปาย ||
สัตคุร อัปแณ กัร๋ วัรตะดา อาเป เลย มิลาย || นานัก สัตคุร มิเลแอ ซัภ ปูรี ปอี ยิส โน กิรปา กเร รยาย ||๒|| ปอรี ||
ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ปะกัต ยนา โย ฮัร นามา ฮัร มุค แก้ห์เตอา || ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ซันตฺ ยนา โย ฮัร ยัส ซัรวณี
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ซุณเตอา || ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา ซ่าถ ยนา ฮัร กีรตัน กาย คุณี ยัน บัณเตอา || ตัน๋ ตัน๋ ปาก ตินา คุรมุขคา โย คุร ซิ กข์
แล มัน ยิณเตอา || ซัภ ดู วัดเด ปาก คุรซิกคา เก โย คุร จัรณี ซิกข์ ปั รเตอา ||๑๘|| ศโลก ม: ๓ || บรัมห์ บินแด เต็ส
ดา บรัมห์มตั รแฮ่ เอก สบัด เล็ว ลาย || เนาว์ นิถี่ อะธาราห์ ซิ ถี่ ปิ แช ลกีอา พิแร่ ห์ โย ฮัร ฮิรแด สดา วซาย || เบ็น
สัตคุร เนา นา ปาอีแอ บุโฉ่ห์ กัร วีจาร || นานัก ปูแร ปาก สัตคุร มิแล ซุค ปาเอ ยุก จาร ||๑|| ม: ๓ || เกอา กัภรู เกอา
บิรัถ แฮ มันมุค ตริ สนา ปุค นา ยาย || คุรมุข สับเด รัตเตอา ซีตลั โฮเอ อาป กวาย || อันดัร ตริ ปัต ซันโตเคอา เพ็ร
ปุค นา ลแก อาย ||
นานัก เย คุรมุข กแร่ ห์ โซ ปั รวาณ แฮ โย นาม รเฮ่ เล็ว ลาย ||๒|| ปอรี || ฮอ บัลฮารี เต็น กอนํ โย คุรมุข ซิกคา ||
โย ฮัร นาม ติอ๋ายเด เต็น ดัรซัน ปิ คา || ซุณ กีรตัน ฮัร คุณ รวา ฮัร ยัส มัน ลิคา || ฮัร นาม สล่าฮี รังค์ เซ็ว ซัภ
เก็ลวิค กริ คา || ตัน๋ ตัน๋ สุ ห่าวา โซ สะรี ร ทาน แฮ ยิแท เมรา คุร ตะเร วิคา ||๑๙|| ศโลก ม: ๓ || คุร เบ็น กิอาน นา
โฮวัย นา ซุค วัสแซ มัน อาย || นานัก นาม วิฮูเณ มันมุคี ยาซัน ยนัม กวาย ||๑|| ม: ๓ || เซ็ถ ซาเถ็ก นาแว โน ซัภ
โคยะเด ทัก รเฮ่ เล็ว ลาย || เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายโอ คุรมุข มิแล มิลาย || เบ็น นาแว แปนัณ คาณ ซัภ บาด แฮ ติก
ซิถี่ ติก กัรมาต || ซา เซ็ถ ซา กัรมาต แฮ อจินตฺ กเร ยิส ดาต || นานัก คุรมุข ฮัร นาม มัน วัสแซ เอ้ฮา เซ็ถ เอ้ฮา
กัรมาต ||๒|| ปอรี || ฮัม ด่าดี ฮัร ปรัภ คซัม เก เน็ต กาแว่ห์ ฮัร คุณ ชันตา || ฮัร กีรตัน กแร่ ห์ ฮัร ยัส สุ แณห์ เต็ส
เกาลา กันตา || ฮัร ดาตา ซัภ ยกัต ปิ ข่ารี อา มังกัต ยัน ยันตา || ฮัร เดโวห์ ดาน ดัยอาล โฮย เว็จ ปาทัร กริ ม ยันตา ||
ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา คุรมุข ตัน่ วันตา ||๒o|| ศโลก ม: ๓ || ปั รณา กุรณา ซันซาร กี การ แฮ อันดัร ตริ สนา วิการ
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|| ห่อแม เว็จ ซัภ ปั ร ทักเก ดูแย ป๋ าย คุอาร || โซ ปเรอา โซ ปั นดิต บีนา คุร สบัด กเร วีจาร || อันดัร โคแย ตัต ลแฮ่
ปาเอ โมค ดุอาร || คุณ นิถาน ฮัร ปายอา แซ่ฮจั ยฺ กเร วีจาร || ตัน๋ วาปารี นานกา ยิส คุรมุข นาม อถารฺ ||๑|| ม: ๓ ||
เว็ณ มัน มาเร โกย นา ซิใฉ่ เวโค่ห์ โก เล็ว ลาย || เปคถ่ารี ตีรที เป๋ าว์ ทักเก นา เอ้ห์ มัน มาเรอา ยาย || คุรมุข เอ้ห์
มัน ยีวตั มแร สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย || นานัก เอ็ส มัน กี มัล เอ็ว อุตแร ห่อแม สบัด ยลาย ||๒|| ปอรี || ฮัร ฮัร ซันตฺ
มิโลห์ เมเร ป่ าอี ฮัร นาม ดริ ราโวห์ เอ็ก กินกา || ฮัร ฮัร ซี การ บนาโว่ห์ ฮัร ยัน ฮัร กาปั ร แป้ ห์โรห์ คิม กา || แอซา
ซีการ เมเร ปรัภ ป่ าแว ฮัร ลาแก เปอารา ปริ ม กา || ฮัร ฮัร นาม โบโล่ห์ เด็น ราตี ซัภ เก็ลบิค กาแท เอ็ก ปั ลกา || ฮัร
ฮัร ดัยอาล โฮแว ยิส อุปัร โซ คุรมุข ฮัร ยัป ยิณกา ||๒๑||
ศโลก ม: ๓ || ยนัม ยนัม กี เอ็ส มัน โก มัล ลากี กาลา โฮอา เซอ้าห์ || คันลี โต่ตี อุยะลี นา โฮวัย เย โซ โต่วณั ป้ าโฮ
|| คุร ปัรซาดี ยีวตั มแร อุลที โฮแว มัต บัดล่าห์ || นานัก แมลฺ นา ลกัย นา เพ็ร โยนี ป้ าโฮ ||๑|| ม: ๓ || จะโฮ่ ยุกี กัล
กาลี ก้านํดี เอ็ก อุตมั ปัดวี เอ็ส ยุก ม่าเฮ || คุรมุข ฮัร กีรัต พัล ปาอีแอ ยิน โก ฮัร เล็ค ป้ าเฮ || นานัก คุร ปัรซาดี
อันเด็น ปะกัต ฮัร *อุจแร่ ห์ ฮัร ปักตี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || ฮัร ฮัร เมล ซ่าถ ยัน ซังคัต มุค โบลี ฮัร ฮัร ปะลี
บาณ || ฮัร คุณ กาวา ฮัร เน็ต จะวา คุรมะตี ฮัร รังค์ สดา มาณ || ฮัร ยัป ยัป ออคัถ คาเถ่อา ซัภ โรค กวาเต ดุคา ก่าณ
|| ยินา ซาส กิราส นา วิสแร เซ ฮัร ยัน ปูเร สฮี ยาณ || โย คุรมุข ฮัร อาราถฺ เด เต็น จูกี ยัม กี ยกัต กาณ ||๒๒|| ศโลก
ม: ๓ || เร ยัน อุทาแร ดะเบโอห์ สุ เตอา กอี วิฮาย || สัตคุร กา สบัด ซุณ นา ยาเกโอ อันตัร นา อุปเยโอ เจา ||
สะรี ร ยโล คุณ บ้าห์รา โย คุร การ นา กมาย || ยกัต ยลันดา ดิธ แม ห่อแม ดูแย ป๋ าย || นานัก คุร ซัรณาอี อุบเร สัจ
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มัน สบัด ติอ๋าย ||๑|| ม: ๓ || สบัด รัตเต ห่อแม กอี โซ่ภาวันตี นารฺ || เป็ ร แก ป่ าแณ สดา จัลแล ตา บเนอา ซี การ ||
เซจยฺ สุ ห่าวี สดา เป็ ร ราแว ฮัร วัร ปายอา นารฺ || นา ฮัร มแร นา กะเด ดุค ลาแก สดา สุ ห่ากัณ นารฺ || นานัก ฮัร
ปรัภ เมล ลอี คุร แก เหต เปอาร ||๒|| ปอรี || ยินา คุร โกเปอา อาปณา เต นัร บุริอารี || ฮัร ญีโอ เต็น กา ดัรซัน นา
กแร่ ห์ ปาปิ สทฺ หะเตอารี || โอ้ห์ กัร๋ กัร๋ พิแร่ ห์ กุซุถ มัน เย็ว ตัร่ กัท นารี || วัดป่ ากี ซังคัต มิเล คุรมุข สวารี || ฮัร
เมโล่ห์ สัตคุร ดัยอา กัร คุร โก บัลฮารี ||๒๓|| ศโลก ม: ๓ || คุร เซวา เต ซุค อูปแย เพ็ร ดุค นา ลแก อาย || ยํามัณ
มัรณา เม็ท เกยอา กาแล กา กิช นา บซาย || ฮัร เซตี มัน เราว์ รเฮอา สัจเจ รเฮอา สมาย || นานัก ฮอ บัลฮารี เต็น โก
โย จลัน สัตคุร ป๋ าย ||๑|| ม: ๓ || เบ็น สับแด ซุถ นา โฮวัย เย อเนก กแร ซีการ ||
เป็ ร กี ซาร นา ยาใณ ดูแย ป๋ าย เปอาร || ซา กุซุถ ซา กุลคั ณี นานัก นารี เว็จ กุนาร ||๒|| ปอรี || ฮัร ฮัร อัปณี ดัยอา
กัร ฮัร โบลี แบณี || ฮัร นาม ติอ๋าอี ฮัร อุจรา ฮัร ล่าฮา แลณี || โย ยัปเด ฮัร ฮัร ดินสั ราต เต็น ฮอ กุรแบณี || ยินา
สัตคุร เมรา เปอารา อราเถ่อา เต็น ยัน เดคา แนณี || ฮอ วาเรอา อัปเณ คุรู โก ยิน เมรา ฮัร สะยัณ เมเลอา แซณี ||๒๔||
ศโลก ม: ๔ || ฮัร ดาซัน เซ็ว ปรี ต แฮ ฮัร ดาซัน โก เม็ต || ฮัร ดาซัน แก วัส แฮ เย็ว ยันตี แก วัส ยันตฺ || ฮัร เก ดาส
ฮัร ติอ๋ายเด กัร ปรี ตมั เซ็ว เน่ห์ || กิรปา กัร แก สุ โนห์ ปรัภ ซัภ ญัก แม่ห์ วัรแซ เม่ห์ || โย ฮัร ดาซัน กี อุสตัต แฮ ซา
ฮัร กี วเดอาอี || ฮัร อาปณี วเดอาอี ป่ าวดี ยัน กา แยการ กราอี || โซ ฮัร ยัน นาม ติอ๋ายดา ฮัร ฮัร ยัน เอ็ก สะมาน ||
ยัน นานัก ฮัร กา ดาส แฮ ฮัร แปจยฺ รัคโคห์ ปักหวาน ||๑|| ม: ๔ || นานัก ปรี ต ลาอี เต็น ซาแจ เต็ส เบ็น แร่ ฮณั นา
ยาอี || สัตคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ฮัร รัส รสัน ระส่ าอี ||๒|| ปอรี || แรณ ดินสั ปัรผาต ตูแฮ ฮี กาวณา || ญีอ์ ยันตฺ
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ซัรบัต เนา เตรา ติอ่าวณา || ตู ดาตา ดาตาร เตรา ดิตา คาวณา || ปะกัต ยนา แก ซังค์ ปาป กวาวณา || ยัน นานัก สัด
บัลฮาแร บัล บัล ยาวณา ||๒๕|| ศโลก ม: ๔ || อันตัร อเกอาน ไป๋ มัต มะถัม่ สัตคุร กี ปั รตีต น่าฮี || อันดัร กปัท ซัภ
กัปโท กัร ยาแณ กัปเท คแปห์ คป้ าฮี || สัตคุร กา ป่ าณา จิต นา อาแว อาปแณ สุ อาย พิร่าฮี || กิรปา กเร เย อาปณี
ตา นานัก สบัด สมาฮี ||๑|| ม: ๔ || มันมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป ดูแย ป๋ าย มนูอา เท็ร น่าเฮ || อันเด็น ยลัต รแฮ่ เด็น
ราตี ห่อแม คแปห์ คป้ าห์ || อันตัร โลภ มฮ่า กุบารา เต็น แก นิกทั นา โกอี ย่าเฮ || โอย อาป ดุคี ซุค กับฮู นา ปาแวห์
ยนัม มแร่ ห์ มัร ย่าเฮ || นานัก บคัส เลย ปรัภ ซาจา เย คุร จัรนี จิต ล่าเฮ ||๒|| ปอรี || ซันตฺ ปะกัต ปั รวาณ โย ปรัภ
ป่ ายอา || เซอี บิจคัณ ยันตฺ ยินี ฮัร ติอ๋ายอา || อัมฤต นาม นิถาน โป่ ยัน คายอา || ซันตฺ ยนา กี ตู๋ร มัสตัก ลายอา ||
นานัก เป๋ ย ปุนีต ฮัร ตีรัท นายอา ||๒๖|| ศโลก ม: ๔ || คุรมุข อันตัร ซานํตฺ แฮ มัน ตัน นาม สมาย || นาโม จิตเเว
นาม ปแร นาม รแฮ่ เล็ว ลาย || นาม ปะดารัท ปายอา จินตา กอี บิลาย || สัตคุร มิเลแอ นาม อูปแย ติสนา ปุค ซัภ
ยาย || นานัก นาเม รัตเตอา นาโม ปัลแล ปาย ||๑|| ม: ๔ || สัตคุร ปุรัค เย มาเรอา ปะหรํา ประเมอา กัร๋ โฉด เกยอา ||
โอส ปิ แช วแย พักรี โม่ห์ กาลา อาแก เป่ ยอา || โอส อรัล บะรัล โม่โฮ นิกแล เน็ต จะกู ซุทดา โมอา || เกอา โฮแว
กิแซ ฮี แด กีแต ยานํ ตุ๋ร กิรัต โอส ดา เอ้โฮ เย่ฮา ปั ยอา || ยิแท โอ้ห์ ยาย ติแท โอ้ห์ จู่ธา กูร โบเล กิแซ นา ป่ าแว ||
เวโค่ห์ ป่ าอี วเดอาอี ฮัร ซันโตห์ สุ อามี อัปเน กี แยซา โกอี กแร แตซา โกอี ปาแว || เอ้ห์ บรัมห์ บีจาร โฮแว ดัร
ซาแจ อะโก เด ยัน นานัก อาค สุ ณาแว ||๒|| ปอรี || คุร สัจแจ บะถ่า เท่ห์ รัควาเล คุร ดิเต || ปูรัน โฮอี อาส คุร
จัรณี มัน รัตเต || คุร กริ ปาล เบอันตฺ เอากุณ ซัภ หะเต || คุร อัปณี กิรปา ต๋ าร อัปเณ กัร ลิเต || นานัก สัด บัลฮารฺ ยิส
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คุร เก คุณ อิเต ||๒๗|| ศโลก ม: ๑ || ตา กี รยาย เลเคอา ปาย อับ เกอา กีแย ปานํเด || หุกมั โฮอา ห่าซัล ตะเด โฮย
นิบเรอา ฮัน่ แด่ห์ ญีอ์ กมานํเด ||๑|| ม: ๒ || นัก นัท คซัม หัท กิรัต ตักเก เด || ยะฮา ดาเณ ตะฮานํ คาเณ นานกา สัจ
เฮ ||๒|| ปอรี || ซัภเภ กลา อาป ทาท บฮาลีโอน || อาเป รจัน รจาย อาเป ฮี ก่าเลโอน || อาเป ยันตฺ อุปาย อาป
ปรัตปาลิโอน || ดาส รัคเค กันธฺ ลาย นะดัร นิฮาลิโอน || นานัก ปั กตา สดา อนันดฺ เป๋ า ดูยา ยาเลโอน ||๒๘|| ศโลก
ม: ๓ || เอ มัน ฮัร ญี ติอ๋าย ตู เอ็ก มัน เอ็ก จิต ป๋ าย || ฮัร กีอา สดา สดา วเดอาอีอา เดย์ นา ปะโชตาย || ฮอ ฮัร แก
สัด บัลฮารแณ เย็ต เซเวแอ ซุค ปาย || นานัก คุรมุข เม็ล รแฮ่ ห่อแม สบัด ยลาย ||๑|| ม: ๓ || อาเป เซวา ลายอัน
อาเป บคัส กเรย์ || ซัภนา กา มา เป็ ว อาป แฮ อาเป ซาร กเรย์ || นานัก นาม ติอ๋าเอ็น เต็น นิจยฺ กัร๋ วาส แฮ ยุก ยุก
โซ่ภา โฮย ||๒|| ปอรี || ตู กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ กัรเต แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี ||
ตุตถฺ อาเป ซิสทฺ ศิรยีอา อาเป พุน โกอี || ซัภ อิโก สบัด วัรตะดา โย กเร โซ โฮอี || วเดอาอี คุรมุข เดย์ ปรัภ ฮัร
ปาแว โซอี || คุรมุข นานัก อาราเถ่อา ซัภ อาโค่ห์ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ คุร โซอี ||๒๙||๑|| ซุถ
ราก โซรัธ บาณี ปะกัต กะบีร ญี กี กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บุต ปูญ ปูญ ฮินดู มูเอ ตุรัก มูเอ ศิร นาอี || โอย เล ยาเร โอย เล กาเด เตรี กัต โดฮู นา ปาอี ||๑|| มัน เร ซันซาร อั้นถฺ
กะเฮรา || จะโฮ่ ดิส ปัสเรโอ แฮ ยัม เยวรา ||๑|| รเฮา || กะเบ็ต ปเร ปัร กะบิตา มูเอ กะปัร เกดาแร ยาอี || ยะทา ต๋ าร
ต๋ าร โยกี มูเอ เตรี กัต อิแนห์ นา ปาอี ||๒|| ดะรับ ซันจฺ ซันจฺ ราเย มูเอ กัด เล กันจัน ป่ ารี || เบด ปเร ปั ร ปั นดิต
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มูเอ รู ป เดค เดค นารี ||๓|| ราม นาม เบ็น ซัภแภ บิกเู ต เดโคห์ นิรัค สะรี รา || ฮัร เก นาม เบ็น เก็น กัต ปาอี แก้ห์
อุปเดส กะบีรา ||๔||๑|| ยับ ยรี แอ ตับ โฮย ปะซัม ตัน รแฮ่ กิรัม ดัล คาอี || กาจี กากัร นีร ปะรัต แฮ เออา ตัน กี เอ้แฮ
บดาอี ||๑|| กาเฮ ไป่ อา พิรตอ พูเลอา พูเลอา || ยับ ดัส มาส อุรัตถฺ มุค แร่ ห์ตา โซ เด็น แกเซ ปู่ เลอา ||๑|| รเฮา || เย็ว
มัตถฺ มาคี เต็ว สโธรฺ รัส โยรฺ โยรฺ ตัน๋ กีอา || มัรตี บาร เล่โฮ เล่โฮ กรี แอ ปู๋ ต แร่ ฮนั เก็ว ดีอา ||๒|| เดหุรี โล บะรี
นารฺ ซังค์ ไป๋ อาแก สะยัน สุ เฮลา || มัรฆัท โล ซัภ โลก กุทาํ บฺ เป่ ยโอ อาแก หันสฺ อเกลา ||๓|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์
เร ปรานี ปะเร กาล กรัส กูอา || จู่ธี มายอา อาป บันถายอา เย็ว นัลนี ปะหรํา ซูอา ||๔||๒|| เบด ปุราน ซัภแภ มัต
ซุน แก กรี กะรัม กี อาซา || กาล กรัสตฺ ซัภ โลก เซอาเน อุธ ปั นดิต แป จัลเล นิราซา ||๑|| มัน เร สะเรโอ นา เอแก
กายา || ปะเยโอ นา รฆุปัต รายา ||๑|| รเฮา || บัน คันดฺ ยาย โยก ตัป กีโน กันดฺ มูล จุน คายอา || นาดี เบดี สับดี โมนี
ยัม เก ปะแท ลิคายอา ||๒|| ปะกัต นารดี ริ แด นา อาอี กาช กูช ตัน ดีนา || ราก รากนี ดิมภฺ โฮย แบธา อุน ฮัร แป้ ห์
เกอา ลีนา ||๓|| ปะเรโอ กาล ซัภแภ ญัก อูปัร ม่าเฮ ลิเค ปะหรํา กิอานี ||
กโฮ่ กะบีร ยัน เป๋ ย คาลเซ เปรม ปะกัต เย่ห์ ยานี ||๔||๓|| กัร๋ ๒ || โดย โดย โลจัน เปคา || ฮอ ฮัร เบ็น ออร นา เดคา
|| แนน รเฮ่ รังค์ ลาอี || อับ เบ กัล แก้ฮนั นา ยาอี || ฮัมรา ปะรัม เกยอา ป๋ อ ป่ ากา || ยับ ราม นาม จิต ลากา ||๑|| รเฮา
|| บายีกรั ดังกฺ บยาอี || ซัภ คลัก ตะมาเซ อาอี || บายีกรั สวานํคฺ สเกลา || อัปเน รังค์ รแว อเกลา ||๒|| กัทนี แก้ห์
ปะรัม นา ยาอี || ซัภ กัท กัท รฮี ลุกาอี || ยา โก คุรมุข อาป บุฉ่าอี || ตา เก ฮิรแด รเฮอา สมาอี ||๓|| คุร กินจัต กิรปา
กีนี || ซัภ ตัน มัน เด้ห์ ฮัร ลีนี || แก้ห์ กะบีร รังค์ ราตา || มิเลโอ ญัก ยีวนั ดาตา ||๔||๔|| ยา เก นิกมั ดูตถฺ เก ธาทา ||
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สมุนดฺ บิโลวัน โก มาทา || ตา กี โฮโอ บโลวันฮารี || เย็ว เมแทโก ชาฉึ ตุห่ารี ||๑|| เจรี ตู ราม นา กะรัส ปะตารา ||
ญักยีวนั ปราน อถ่ารา ||๑|| รเฮา || เตเร กะแล่ห์ ตอก ปั ก เบรี || ตู กัร๋ กัร๋ รมัยแอ เพรี || ตู อัจโยห์ นา เจตัส เจรี || ตู
ยัม บัปรี แฮ เฮรี ||๒|| ปรัภ กะรัน กราวันฮารี || เกอา เจรี หาท บิจารี || โซอี โซอี ยากี || เย็ต ลาอี เต็ต ลากี ||๓|| เจรี
แต สุ มตั กะฮานํ เต ปาอี || ยา เต ปะหรํา กี ลีก มิทาอี || โซ รัส กะบีแร ยาเนอา || เมโร คุร ประสาด มัน มาเนอา
||๔||๕|| เย่ห์ บาจฉฺ นา ยีอา ยาอี || โย มิแล ตา ก๋ าล อะข่าอี || สัด ยีวนั ปะโล กะฮานํฮี || มูเอ เบ็น ยีวนั น่าฮี || อับ
เกอา กะทีแอ กิอาน บีจารา || นิจยฺ นิรคัต กัต บิวฮารา ||๑|| รเฮา || กัส กุงกัม จันดัน กาเรอา || เบ็น แนโนห์ ยกัต
นิฮาเรอา || ปูต ปิ ตา เอ็ก ยายอา || เบ็น ธ่าฮัร นะกัร บซายอา ||๒|| ยาจัก ยัน ดาตา ปายอา || โซ ดีอา นา ยาอี คายอา
|| โชเดอา ยาย นา มูกา || ออรัน แป้ ห์ ยานา จูกา ||๓|| โย ยีวนั มัรนา ยาแน || โซ ปันจฺ แซล ซุค มาแน || กะบีแร โซ
ตัน๋ ปายอา || ฮัร เป่ ทัต อาป มิทายอา ||๔||๖|| เกอา ปรี แอ เกอา กุนีแอ || เกอา เบด ปุรานานํ สุ นีแอ || ปเร สุ เน
เกอา โฮอี || โย แซ่ฮจั ยฺ นา มิเลโอ โซอี ||๑|| ฮัร กา นาม นา ยปัส กวารา || เกอา โซแจห์ บารัง บารา ||๑|| รเฮา ||
อันเถ่อาเร ดีปัก จะฮีแอ ||
เอ็ก บัสตฺ อะโกจัร ลฮีแอ || บัสตฺ อะโกจัร ปาอี || กัท ดีปัก รเฮอา สมาอี ||๒|| แก้ห์ กะบีร อับ ยาเนอา || ยับ
ยาเนอา ตอ มัน มาเนอา || มัน มาเน โลก นา ปะตีแย || นา ปะตีแย ตอ เกอา กีแย ||๓||๗|| ฮิรแด กปั ท มุค กิอานี ||
จู่เธ กฮ่า บิโลวัส ปานี ||๑|| กานํยอา มานํยสั กอน กุนานํ || โย กัท ปี่ ตัร แฮ มัลนานํ ||๑|| รเฮา || ลอกี อัธสัธ ตีรัท
หน่าอี || กอราปัน ตอู นา ยาอี ||๒|| แก้ห์ กะบีร บีจารี || เป๋ าว์ ซากัร ตารฺ มุรารี ||๓||๘||
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โซรัธ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บโฮ่ ปัรปันจฺ กัร ปั ร ตัน๋ ลิอาแว || สุ ต ดารา แป้ ห์ อาน ลุทาแว ||๑|| มัน เมเร ปู่ เล กปั ท นา กีแย || อันตฺ นิเบรา
เตเร ญีอ์ แป้ ห์ ลีแย ||๑|| รเฮา || ชิน ชิน ตัน ชีแย ยรา ยนาแว || ตับ เตรี โอก โกอี ปานีโอ นา ปาแว ||๒|| แก้ฮตั
กะบีร โกอี นฮี เตรา || ฮิรแด ราม กี นา ยแปห์ สะเวรา ||๓||๙|| ซันโตห์ มัน เปาว์แน ซุค บเนอา || กิช โยก ปราปั ต
กะเนอา || รเฮา || คุร ดิคลาอี โมรี || เย็ต มิรัก ปรัต แฮ โจรี || มูนดฺ ลีเอ ดัรวาเย || บายีอฺเล อันฮัด บาเย ||๑|| กุมภฺ
กมัล ยัล ปะเรอา || ยัล เมเทอา อูภ้ า กเรอา || กโฮ่ กะบีร ยัน ยาเนอา || โย ยาเนอา ตอ มัน มาเนอา ||๒||๑o|| ราก
โซรัธ || ปู่ เค ปะกัต นา กีแย || แญห์ มาลา อัปนี ลีแย || ฮอ มานํโก ซันตัน เรนา || แม น่าฮี กิซี กา เดนา ||๑|| มาโถ่
แกซี บแน ตุม ซังเก || อาป นา เดโฮ ตา เลโว มังเก || รเฮา || โดย เซรฺ มานํโก จูนา || เปา กี๋โอ ซังค์ ลูนา || *อัตถฺ
เซรฺ มานํโก ดาเล || โม โก โดโน วัคตฺ เยวาเล ||๒|| คาท มานํโก จอปาอี || ศิรฮานา อวัร ตุลาอี || อูปัร โก มานํโก
คีถ่า || เตรี ปะกัต กแร ยัน ทีถ่า ||๓|| แม น่าฮี กีตา ลโบ || เอ็ก เนา เตรา แม พับโบ || แก้ห์ กะบีร มัน มาเนอา || มัน
มาเนอา ตอ ฮัร ยาเนอา ||๔||๑๑||
ราก โซรัธ บาณี ปะกัต นามเด ญี กี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยับ เดคา ตับ กาวา || ตอ ยัน ตี่รัจยฺ ปาวา ||๑||
นาด สมายโล เร สัตคุร เป่ ทิเล เดวา ||๑|| รเฮา || แยห์ จิ๋ล เม็ล การ ดิซนั ตา || แต้ห์ อันฮัด สบัด บยันตา || โยตี โยต
สมานี || แม คุร ปั รซาดี ยานี ||๒|| รตัน กมัล โกธรี || จัมการ บียลุ ตะฮี || เนแร น่าฮี ดูรฺ || นิจยฺ อาตแม รเฮอา
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ปั่รปูร ||๓|| แยห์ อันฮัต ซูร อุเยอารา || แต้ห์ ดีปัก ยแล ชันชารา || คุร ปั รซาดี ยาเนอา || ยัน นามา แซ่ฮจั ยฺ
สะมาเนอา ||๔||๑|| กัร๋ ๔ โซรัธ || ปาร ปโรซัณ ปูช เล นามา กา แป้ ห์ ชาน ฉะวาอี โฮ || โต แป้ ห์ ดุกณี มยูรี 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 ปรี ต มยูรี มานํแก โย โกอู ชาน ฉะวาแว โฮ || โลก กุทาํ บฺ ซะโภ่ห์ เต โตแร ตอ อาปั น เบฎี อาแว โฮ
||๒|| แอโซ เบฎี บะรัน นา ซาโก ซัภ อันตัร ซัภ ธานํอี โฮ || กูนแํ ก มฮ่า อัมฤต รัส จาเคอา ปูเช แก้ฮนั นา ยาอี โฮ
||๓|| เบฎี เก คุณ ซุน รี บาอี ยลัตถฺ บานํถฺ ตะหรู่ ทาเปโอ โฮ || นาเม เก สุ อามี ซี แอ บโฮรี ลังกฺ ปะภีคณั อาเปโอ
โฮ ||๔||๒|| โซรัธ กัร๋ ๓ || อันมะเรอา มันดัล บาแย || เบ็น ซาวัณ กัน๋ ฮัร กาแย || บาดัล เบ็น บัรคา โฮอี || โย ตัต
บิจาแร โกอี ||๑|| โม โก มิเลโอ ราม สเน่ฮี || เย่ห์ มิเลแอ เด้ห์ สุ เดฮี ||๑|| รเฮา || เม็ล ปารัส กันจัน โฮยอา || มุค
มันซา รตัน โปรยอา || นิจยฺ เป๋ า เป่ ยอา ปะหรํา ป่ ากา || คุร ปูเช มัน ปะตีอากา ||๒|| ยัล ปี่ ตัร กุมภฺ สะมาเนอา || ซัภ
ราม เอก กัร ยาเนอา || คุร เจเล แฮ มัน มาเนอา || ยัน นาแม ตัต ปะชาเนอา ||๓||๓||
ราก โซรัธ บาณี ปะกัต รวิดาส ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยับ ฮัม โห่เต ตับ ตู น่าฮี อับ ตูฮี แม น่าฮี || อนัล อะกัม แยเซ แล่ฮรั เมย โอดัตถฺ ยัล เกวัล ยัล ม่านํฮี ||๑|| มาถเว
เกอา กะฮีแอ ปะหรํา แอซา || แยซา มานีแอ โฮย นา แตซา ||๑|| รเฮา || นัรปัต เอก ซิงฆาซัน โซยอา สุ ปเน เป่ ยอา
ปิ ข่ารี || อชัต ราจยฺ บิชุรัต ดุค ปายอา โซ กัต ไป๋ ฮมารี ||๒||
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ราจยฺ โป่ ยอังค์ ประซังค์ แยเซ แฮ อับ กัช มรัม ยนายอา || อเน็ก กะทัก แยเซ ปู๋ ล ปะเร อับ แก้ห์เต แก้ฮนั นา อายอา
||๓|| ซัรเบ เอก อเนแก สุ อามี ซัภ กัท โปกแว โซอี || แก้ห์ รวิดาส หาท แป เนแร แซ่ ห์เย โฮย โซ โฮอี ||๔||๑|| โย
ฮัม บานํเถ่ โม่ห์ พาส ฮัม เปรม บะถัน ตุม บาเถ่ || อัปเน ชูทนั โก ยตัน กแร่ ห์ ฮัม ชูเท ตุม อาราเถ่ ||๑|| มาถเว
ยานัต โฮ แยซี แตซี || อับ กฮ่า กแร่ ห์เก แอซี ||๑|| รเฮา || มีน ปะกัร พานํเกโอ อัร กาเทโอ รานํถฺ กีโอ บโฮ่ บานี ||
คันดฺ คันดฺ กัร โป่ ยัน กีโน ตอู นา บิสเรโอ ปานี ||๒|| อาปัน บาแป น่าฮี กิซี โก ป่ าวัน โก ฮัร รายา || โม่ห์ ปะทัล
ซัภ ยกัต เบอาเปโอ ปะกัต นฮี ซันตาปา ||๓|| แก้ห์ รวิดาส ปะกัต เอ็ก บาฎี อับ เอ้ห์ กา เซ็ว กะฮีแอ || ยา การัน ฮัม
ตุม อาราเถ่ โซ ดุค อัจยฺฮู สฮีแอ ||๔||๒|| ดุลบั ภ์ ยนัม ปุน พัล ปายโอ บิรัท ยาต อบิเบแก || ราเย อิมดรึ ซัมซัร กแร่ ห์
อาซัน เบ็น ฮัร ปะกัต กโฮ่ เก้ห์ เลแค ||๑|| นา บีจาเรโอ รายา ราม โก รัส || เย่ห์ รัส อันรัส บีซรั ยาฮี ||๑|| รเฮา || ยาน
อะยาน เป๋ ย ฮัม บาวัร โซจ อโซจฺ ดิวสั ยาฮี || อินดรี สะทัล นิทลั บิเบก บุตถฺ ปัรมารัท ปัรเวส นฮี ||๒|| กะฮีอตั อาน
อะจรี อตั อัน กัช สมัจฉฺ นา ปแร อปั ร มายอา || แก้ห์ รวิดาส อุดาส ดาส มัต ปั รฮัร โกป กแร่ ห์ ญีอ์ ดัยอา ||๓||๓||
ซุค ซากัร สุ รตัร จินตามัน กามเถน บัส ยา เก || จาร ปะดารัท อัสทฺ ดะซา เซ็ถ เนาว์ เน็ถ กัร ตัล ตา เก ||๑|| ฮัร ฮัร ฮัร
นา ยแปห์ รัสนา || อวัร ซัภ เตอาก บจัน รัจนา ||๑|| รเฮา || นานา เคอาน ปุราน เบด เบ็ถ จอตีส อักคัร ม่านํฮี ||
เบอาส บีจาร กะเฮโอ ปัรมารัท ราม นาม ซัร น่าฮี ||๒|| แซ่ฮจั ยฺ สมาถ อุปาถฺ แร่ ฮตั พุน บัดแด ปาก เล็ว ลากี ||
แก้ห์ รวิดาส ประกาซ ริ แด ตัร๋ ยนัม มรัน แป๋ ป่ ากี ||๓||๔|| โย ตุม กิริวรั ตอ ฮัม โมรา || โย ตุม จันดฺ ตอ ฮัม เป๋ ย แฮ
จะโกรา ||๑|| มาถเว ตุม นา โตโรห์ ตอ ฮัม นฮี โตแรห์ || ตุม เซ็ว โตรฺ กวัน เซ็ว โยแร่ ห์ ||๑|| รเฮา || โย ตุม ดีวรา ตอ
ฮัม บาตี || โย ตุม ตีรัท ตอ ฮัม ยาตี ||๒||
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ซาจี ปรี ต ฮัม ตุม เซ็ว โยรี || ตุม เซ็ว โยรฺ อวัร ซังค์ โตรี ||๓|| แยห์ แยห์ เยา ตะฮ่า เตรี เซวา || ตุม โซ ธากุร ออร นา
เดวา ||๔|| ตุมเร ปะยัน กแทห์ ยัม พานํซา || ปะกัต เหต กาแว รวิดาซา ||๕||๕|| ยัล กี ปี ต ปวัน กา ภํ้าภา รักตฺ บุนดฺ
กา การา || หาด มาส นารี โก ปิ นยัร ปังคี บแซ บิจารา ||๑|| ปรานี เกอา เมรา เกอา เตรา || แยเซ ตัรวัร ปังคฺ บเซรา
||๑|| รเฮา || ราโค่ห์ กั้นถฺ อุซาโรห์ นีวานํ || ซ่าเฎ ตีน หาท เตรี ซี วานํ ||๒|| บังเก บาล ปาก ศิร เดรี || เอ้ห์ ตัน
โฮยโก ปะซัม กี เด๋ รี ||๓|| อูเจ มันดัร ซุนดัร นารี || ราม นาม เบ็น บายี ห่ารี ||๔|| เมรี ยาต กมีนี ปานํตฺ กมีนี โอชา
ยนัม ฮมารา || ตุม ซัรนากัต รายา ราม จันดฺ แก้ห์ รวิดาส จมารา ||๕||๖|| จัมรฺ ทา กานํธฺ นา ยะนัย || โลก กะธาแว
ปันฮี ||๑|| รเฮา || อารฺ นฮี เย่ห์ โตโป || นฮี รานํบี เธา โรโป ||๑|| โลก กันธฺ กันธฺ คะรา บิกจู า || ฮอ เบ็น กานํเธ ยาย
ปฮูจา ||๒|| รวิดาส ยแป ราม นามา || โม่ห์ ยัม เซ็ว น่าฮี กามา ||๓||๗||
ราก โซรัธ บาณี ปะกัต ปี่ คัน กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แนโนห์ นีร บแฮ ตัน คีนา เป๋ ย เกศ ดุตถฺ วานี || รู ถ่า กันธฺ สบัด นฮี อุจแร อับ เกอา กแร่ ห์ ปรานี ||๑|| ราม ราย โฮเอ
แบด บันวารี || อัปเน ซันแตห์ เล่โฮ อุบารี ||๑|| รเฮา || มาเท ปี ร สะรี ร ยลัน แฮ กะรัก กเรเย ม่าฮี || แอซี เบดัน
อุปัจยฺ ครี ไป๋ วา กา ออคัถ น่าฮี ||๒|| ฮัร กา นาม อัมฤต ยัล นิรมัล เอ้ห์ ออคัถ ญัก ซารา || คุร ปัรสาด กะแฮ ยัน
ปี่ คัน ปาโว โมค ดุอารา ||๓||๑|| แอซา นาม รตัน นิรโมลัก ปุน ปะดารัท ปายอา || อเน็ก ยตัน กัร ฮิรแด ราเคอา
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รตัน นา ฉะแป ฉะปายอา ||๑|| ฮัร กุน แก้ห์เต แก้ฮนั นา ยาอี || แยเซ กูนเํ ก กี มิเธอาอี ||๑|| รเฮา || รัสนา รมัต ซุนตฺ
ซุค ซัรวนา จิต เจเต ซุค โฮอี || กโฮ่ ปี่ คัน โดย แนน ซันโตเค แยห์ เดคานํ แต้ห์ โซอี ||๒||๒||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ญีโอ ดะรัต แฮ อาปณา แก เซ็ว กรี ปุการ || ดูค วิซารัณ เซเวอา สดา สดา ดาตาร ||๑|| ซาฮิบ เมรา นีต นวา สดา
สดา ดาตาร ||๑|| รเฮา || อันเด็น ซาฮิบ เซวีแอ อันตฺ ฉะดาเอ โซย || ซุณ ซุณ เมรี กามณี ปารฺ อุตารา โฮย ||๒||
ดัยอาล เตแร นาม ตะรา || สัด กุรบาแณ เยา ||๑|| รเฮา || ซัรบัง ซาจา เอก แฮ ดูยา น่าฮี โกย || ตา กี เซวา โซ กเร ยา
โก นะดัร กเร ||๓|| ตุตถฺ บาจฉฺ เปอาเร เกว รฮ่า || ซา วเดอาอี เด้ห์ เย็ต นาม เตเร ลาก รฮ่านํ || ดูยา น่าฮี โกย ยิส
อาแก เปอาเร ยาย กฮ่า ||๑|| รเฮา || เซวี ซาฮิบ อาปณา อวัรฺ นา ยาจอนํ โกย || นานัก ตา กา ดาส แฮ บินดฺ บินดฺ จุค
จุค โฮย ||๔|| ซาฮิบ เตเร นาม วิโทห์ บินดฺ บินดฺ จุค จุค โฮย ||๑|| รเฮา ||๔||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || ฮัม อาดมี ฮานํ
เอ็ก ดะมี โม่ห์ลตั โม่ฮตั นา ยาณา || นานัก บินแว ติแซ สะเรโว่ห์ ยา เก ญีอ์ ปราณา ||๑|| อันเถ่ ยีวนา วีจาร เดค เกเต
เก ดินา ||๑|| รเฮา || ซาส มาส ซัภ ญีโอ ตุมารา ตู แม คะรา เปอารา || นานัก ซาเอ็ร เอว แก้ฮตั แฮ สัจเจ ปั รวัดการา
||๒|| เย ตู กิแซ นา เด้ฮี เมเร ซาฮิบา เกอา โก กั้ดแด แก้ห์ณา || นานัก บินแว โซ กิช ปาอีแอ ปุรับ ลิเค กา แล่ห์ณา
||๓|| นาม คซัม กา จิต นา กีอา กัปที กปัท กมาณา || ยัม ดุอาร ยา ปะกัร จลายอา ตา จัลดา ปั ชตาณา ||๔||
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ยับ ลัก ดุนีอา รฮีแอ นานัก กิช สุ ณีแอ กิช กะฮีแอ || ป๋ าลฺ รเฮ่ ฮัม แร่ ฮณั นา ปายอา ยีวเตอา มัร รฮีแอ ||๕||๒||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ดูยา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เก็ว ซิมรี ซิวเรอา นฮี ยาย || ตแป ฮิเอา ญีอะรา บิลลาย || ศิรัจยฺ สวาเร ซาจา โซย || เต็ส วิสเรแอ จังกา เก็ว โฮย ||๑||
หิกมัต หุกมั นา ปายอา ยาย || เก็ว กัร สาจ มิโล เมรี มาย ||๑|| รเฮา || วคัร นาม เดคัณ โกอี ยาย || นา โก จาแค นา
โก คาย || โลก ปะตีแณ นา ปัต โฮย || ตา ปั ต รแฮ่ ราแค ยา โซย ||๒|| แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาย || ตุตถฺ เบ็น ดูยี
น่าฮี ยาย || เย โก กเร กีแต เกอา โฮย || ยิส โน บัคเซ ซาจา โซย ||๓|| ฮุณ อุธ จัลณา โม่ฮตั เก ตาล || เกอา โม่ห์
เดซา คุณ นฮี นาล || แยซี นะดัร กเร แตซา โฮย || เว็ณ นัดรี นานัก นฮี โกย ||๔||๑||๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || นะดัร
กเร ตา ซิมเรอา ยาย || อาตมา ดระแว รแฮ่ เล็ว ลาย || อาตมา ปราตฺ มา เอโก กแร || อันตัร กี ดุบิถา อันตัร มแร ||๑||
คุร ปัรซาดี ปายอา ยาย || ฮัร เซ็ว จิต ลาแก เพ็ร กาล นา คาย ||๑|| รเฮา || สัจ ซิมริ แอ โฮแว ปัรกาซ || ตา เต บิเคอา
แม่ห์ รแฮ่ อุดาส || สัตคุร กี แอซี วเดอาอี || ปุตรึ กลัตรึ วิเจ กัต ปาอี ||๒|| แอซี เซวัก เซวา กแร || ยิส กา ญีโอ
เต็ส อาแก ตะแร || ซาฮิบ ป่ าแว โซ ปั รวาณ || โซ เซวัก ดัรก้าห์ ปาแว มาณ ||๓|| สัตคุร กี มูรัต ฮิรแด วซาเอ || โย
อิแช โซอี พัล ปาเอ || ซาจา ซาฮิบ กิรปา กแร || โซ เซวัก ยัม เต แกซา ดะแร ||๔|| ปะนัต นานัก กเร วีจาร || ซาจี
บาณี เซ็ว ตะเร เปอาร || ตา โก ปาแว โมค ดุอาร || ยัป ตัป ซัภ เอ้ห์ สบัด แฮ ซาร ||๕||๒||๔|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ||
ญีโอ ตะปัต แฮ บาโร บาร || ตัป ตัป คแป บฮุต เบการ || แย ตัน บาณี วิซรั ยาย || เย็ว ปะกา โรคี วิลลาย ||๑|| บฮุตา
โบลัณ จักคัณ โฮย || เว็ณ โบเล ยาแณ ซัภ โซย ||๑|| รเฮา || เย็น กัน กีเต อคี นาก || เย็น เย่ห์วา ดิตี โบเล ตาต ||
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เย็น มัน ราเคอา อัคนี ปาย || วาแย ปวัณ อาแค ซัภ ยาย ||๒|| เยตา โม่ห์ ปรี ต สุ อาด || สภา กาลัค ดากา ดาก || ดาก
โดส โม่ห์ จเลอา ลาย || ดัรก้าห์ แบซัณ น่าฮี ยาย ||๓|| กะรัม มิแล อาคัณ เตรา เนา || เย็ต ลัก ตัรณา โฮรฺ นฮี เทา ||
เย โก ดูแบ เพ็ร โฮแว ซาร || นานัก ซาจา สรับ ดาตาร ||๔||๓||๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || โจร สล่าเฮ จีต นา ปี่ แย ||
เย บดี กเร ตา ตะซู นา ชีแย || โจร กี ห่ามา ปะเร นา โกย || โจร กีอา จังกา เก็ว โฮย ||๑|| ซุณ มัน อันเถ่ กุเต
กูริอาร || เบ็น โบเล บูฉี่แอ สเจอาร ||๑|| รเฮา || โจร สุ อาเล็ว 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 || เย่ฮี สุ รัต เต้แฮ ร่ าห์ ยาย ||๓|| เย โซ กูรีอา กูร กะบาร || ป่ าแว ซัภ อาโค ซันซาร || ตุตถฺ
ป่ าแว อัตถี่ ปัรวาณ || นานัก ยาแณ ยาณ สุ ยาณ ||๔||๔||๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || กายอา กากัด มัน ปั รวาณา || ศิร เก
เลค นา ปแร อิอาณา || ดัรก้าห์ กะรี แอห์ ตีเน เลค || โคทา กาม นา อาแว เวค ||๑|| นานัก เย เว็จ รุ ปา โฮย || คะรา
คะรา อาแค ซัภ โกย ||๑|| รเฮา || กาดี กูร โบลฺ มัล คาย || บราห์มณั นาแว ยีอา ก๋ าย || โยกี ยุกตั นา ยาแณ อั้นถฺ ||
ตีเน โอยาเร กา บันถฺ ||๒|| โซ โยกี โย ยุกตั ปะชาแณ || คุร ปัรซาดี เอโก ยาแณ || กายี โซ โย อุลที กแร || คุร
ปัรซาดี ยีวตั มแร || โซ บราห์มณั โย บรัมห์ บีจาแร || อาป ตแร สักเล กุล ตาแร ||๓|| ดานัสบันดฺ โซอี ดิล โต่แว ||
มุสลั มาณ โซอี มัล โคแว || ปเรอา บูแฉ่ โซ ปั รวาณ || ยิส ศิร ดัรก้าห์ กา นีซาณ ||๔||๕||๗||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กาล น่าฮี โยก น่าฮี น่าฮี สัต กา ดับ || ทานัสท ญัก ปะริ สทฺ โฮเอ ดูบตา เอ็ว ญัก ||๑|| กัล แม่ห์ ราม นาม ซาร || อคี
ตา มีแท่ห์ นาก ปักแรห์ ธักกัณ โก ซันซาร ||๑|| รเฮา || อานํท เซตี นาก ปักแรห์ ซู่ฉะเต เต็น โลอ์ ||
มกัร ปาแช กัช นา ซู่แฉ่ เอ้ห์ ปะดัม อโลอ์ ||๒|| คัตตรี อา ตา ตะรัม โชเดอา มเลช ป่ าเคอา กะฮี || สริ สทฺ ซัภ เอ็ก
วรัน โฮอี ตะรัม กี กัต รฮี ||๓|| อัสทฺ *ซาจยฺ ซาจยฺ ปุราณ โซแถ่ห์ กแร่ ห์ เบด อภิอาส || เบ็น นาม ฮัร เก มุกตั น่าฮี
กะแฮ นานัก ดาส ||๔||๑||๖||๘||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ อารฺ ตี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กะกัน แม ทาล เราว์ จันดฺ ดีปัก บเน ตาริ กา มันดัล ยนัก โมตี || ตู่ป มัลอานโล ปวัณ เจาโร กเร สกัล บันราย พูลนั ตฺ
โยตี ||๑|| แกซี อารฺ ตี โฮย เป๋ าว์ คันดฺ นา เตรี อารฺ ตี || อันหะตา สบัด วายันตฺ เป่ รี ||๑|| รเฮา || แซ่ ฮสั เตาว์ แนน นัน
แนน แฮ โต้เฮ โก แซ่ฮสั มูรัต นันนา เอก โต้ฮี || แซ่ฮสั ปั ด บิมลั นัน เอก ปั ด กั้นถฺ เบ็น แซ่ฮสั เตาว์ กั้นถฺ เอ็ว จลัต
โม่ฮี ||๒|| ซัภ แม่ห์ โยต โยต แฮ โซย || เต็ส แก จานัณ ซัภ แม่ห์ จานัณ โฮย || คุร ซาคี โยต ปั รกัท โฮย || โย เต็ส
ป่ าแว โซ อารฺ ตี โฮย ||๓|| ฮัร จรัณ กมัล มักรันดฺ โล่บิต มโน อันดิโน โม่ห์ อาฮี เปอาซา || กริ ปา ยัล เด้ห์ นานัก
ซาเร็งค์ โก โฮย ยา เต เตแร นาม วาซา ||๔||๑||๗||๙||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เอ้ห์ ตัน๋ อคุท นา นิคุแท นา ยาย || ปูแร สัตคุร ดีอา ดิคาย || อัปเน สัตคุร โก สัด บัล ยาอี || คุร กิรปา เต ฮัร มัน
วซาอี ||๑|| เซ ตัน่ วันตฺ ฮัร นาม เล็ว ลาย || คุร ปูแร ฮัร ตัน๋ ปั รกาเซอา ฮัร กิรปา เต วัสแซ มัน อาย || รเฮา || เอากุณ
กาท คุณ ริ แด สมาย || ปูเร คุร แก แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย || ปูเร คุร กี ซาจี บาณี || ซุค มัน อันตัร แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ||๒|| เอก
อะจรัจยฺ ยัน เดโคห์ ป่ าอี || ดุบิถา มาร ฮัร มัน วซาอี || นาม อโมลัก นา ปายอา ยาย || คุร ปัรสาด วัสแซ มัน อาย
||๓|| ซัภ แม่ห์ วัสแซ ปรัภ เอโก โซย || คุรมะตี กัท ปั รกัท โฮย || แซ่ห์เย เย็น ปรัภ ยาณ ปะชาเณอา ||
นานัก นาม มิแล มัน มาเนอา ||๔||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ || ฮัร นาม ตัน๋ นิรมัล อัต อปารา || คุร แก สบัด ปะเร
ปันด่ารา || นาม ตัน๋ เบ็น โฮรฺ ซัภ บิค ยาณ || มายอา โม่ห์ ยแล อภิมาน ||๑|| คุรมุข ฮัร รัส จาแค โกย || เต็ส สดา
อนันดฺ โฮแว เด็น ราตี ปูแร ปาก ปราปั ต โฮย || รเฮา || สบัด ดีปัก วัรแต เต้ห์ โลย || โย จาแค โซ นิรมัล โฮย ||
นิรมัล นาม ห่อแม มัล โต๋ ย || ซาจี ปะกัต สดา ซุค โฮย ||๒|| เย็น ฮัร รัส จาเคอา โซ ฮัร ยัน โลก || เต็ส สดา ฮรัค
น่าฮี กะเด โศก || อาป มุกตั เอารา มุกตั กราแว || ฮัร นาม ยแป ฮัร เต ซุค ปาแว ||๓|| เบ็น สัตคุร ซัภ โมอี บิลลาย ||
อันเด็น ดาแฉ่ห์ ซาต นา ปาย || สัตคุร มิแล ซัภ ตริ สนั บุฉ่าเอ || นานัก นาม ซานํตฺ ซุค ปาย ||๔||๒|| ตะนาสรี
แม่ห์ลา ๓ || สดา ตัน๋ อันตัร นาม สมาเล || ญีอ์ ยันตฺ ยิแนห์ ปรัตปาเล || มุกตั ปะดารัท เต็น โก ปาเอ || ฮัร แก นาม
รัตเต เล็ว ลาเอ ||๑|| คุร เซวา เต ฮัร นาม ตัน๋ ปาแว || อันตัร ปั รกาซ ฮัร นาม ติอ่าแว || รเฮา || เอ้ห์ ฮัร รังค์ กูรา ตัน๋
เป็ ร โฮย || ซานํตฺ ซีการ ราเว ปรัภ โซย || ห่อแม เว็จ ปรัภ โกย นา ปาเอ || มูโล่ห์ ปุลา ยนัม กวาเอ ||๒|| คุร เต ซาต
แซ่ฮจั ยฺ ซุค บาณี || เซวา ซาจี นาม สมาณี || สบัด มิแล ปรี ตมั สดา ติอ๋าเอ || สาจ นาม วเดอาอี ปาเอ ||๓|| อาเป
700

กัรตา ยุก ยุก โซย || นะดัร กเร เมลาวา โฮย || คุรบาณี เต ฮัร มัน วซาเอ || นานัก สาจ รัตเต ปรัภ อาป มิลาเอ ||๔||๓||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ ตียา || ญัก แมลา แมโล โฮย ยาย || อาแว ยาย ดูแย โลผาย || ดูแย ป๋ าย ซัภ ปะรัจยฺ วิโกอี ||
มันมุค โจทา คาย อัปนี ปัต โคอี ||๑|| คุร เซวา เต ยัน นิรมัล โฮย || อันตัร นาม วัสแซ ปัต อูตมั โฮย || รเฮา ||
คุรมุข อุบเร ฮัร ซัรณาอี || ราม นาม ราเต ปะกัต ดริ ราอี || ปะกัต กเร ยัน วเดอาอี ปาเอ || สาจ รัตเต ซุค แซ่ฮจั ยฺ
สมาเอ ||๒|| ซาเจ กา ก้าฮัก วิระลา โก ยาณ || คุร แก สบัด อาป ปะชาณ || ซาจี ราส ซาจา วาปาร || โซ ตัน๋ ปุรัค ยิส
นาม เปอาร ||๓|| เต็น ปรัภ ซาแจ เอ็ก สัจ ลาเอ || อูตมั บาณี สบัด สุ ณาเอ ||
ปรัภ ซาเจ กี ซาจี การ || นานัก นาม สวารัณฮาร ||๔||๔|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ || โย ฮัร เซแว่ห์ เต็น บัล เยา || เต็น
ฮิรแด สาจ สัจจา มุค เนา || ซาโจ สาจ สมาเลโอ ดุค ยาย || ซาแจ สบัด วัสแซ มัน อาย ||๑|| คุรบาณี ซุณ แมลฺ
กวาเอ || แซ่ห์เย ฮัร นาม มัน วซาเอ ||๑|| รเฮา || กูร กุสตั ตริ สนา อคัน บุฉ่าเอ || อันตัร ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาเอ ||
คุร แก ป่ าแณ จัลแล ตา อาป ยาย || สาจ แม่ฮลั ปาเอ ฮัร คุณ กาย ||๒|| นา สบัด บูแฉ่ นา ยาแณ บาณี || มันมุค อันเถ่
ดุค วิฮาณี || สัตคุร เป่ เท ตา ซุค ปาเอ || ห่อแม วิโจห์ ธาก รฮาเอ ||๓|| กิส โน กะฮีแอ ดาตา เอ็ก โซย || กิรปา กเร
สบัด มิลาวา โฮย || เม็ล ปรี ตมั ซาเจ คุณ กาวา || นานัก ซาเจ ซาจา ป่ าวา ||๔||๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ || มัน มแร
ตาต มัร ยาย || เบ็น มัน มูเอ แกเซ ฮัร ปาย || เอ้ห์ มัน มแร ดารู ยาแณ โกย || มัน สบัด มแร บูแฉ่ ยัน โซย ||๑|| ยิส
โน บัคเซ ฮัร เด วเดอาอี || คุร ปัรสาด วัสแซ มัน อาอี || รเฮา || คุรมุข กัรณี การ กมาแว || ตา เอ็ส มัน กี โซ่ฉี่ ปาแว
|| มัน แม มัต แมกัล มิกดารา || คุร อังกัส มาร ยีวาลัณฮารา ||๒|| มัน อซ่าถ ซาแถ่ ยัน โกอี || อะจัร จแร ตา นิรมัล
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โฮอี || คุรมุข เอ้ห์ มัน เลยอา สวาร || ห่อแม วิโจห์ ตะแย วิการ ||๓|| โย ตุ๋ร รคิอนั เมล มิลาย || กะเด นา วิชุแรห์
สบัด สมาย || อาปณี กะลา อาเป ปรัภ ยาแณ || นานัก คุรมุข นาม ปะชาแณ ||๔||๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ || กาจา
ตัน๋ ซันแจห์ มูรัค กาวาร || มันมุค ปู่ เล อั้นถฺ กาวาร || บิเคอา แก ตัน๋ สดา ดุค โฮย || นา ซาท ยาย นา ปราปั ต โฮย
||๑|| ซาจา ตัน๋ คุรมะตี ปาเอ || กาจา ตัน๋ พุน อาแว ยาเอ || รเฮา || มันมุค ปู่ เล ซัภ มแร่ ห์ กวาร || เป่ าว์ยลั ดูเบ นา
อุรวาร นา ปารฺ || สัตคุร เป่ เท ปูแร ปาก || สาจ รัตเต แอ้ห์เน็ส แบราก ||๒|| จะโฮ่ ยุก แม่ห์ อัมฤต ซาจี บาณี || ปูแร
ปาก ฮัร นาม สมาณี || เซ็ถ ซาเถ็ก ตัรแซห์ ซัภ โลย || ปูแร ปาก ปราปั ต โฮย ||๓|| ซัภ กิช ซาจา ซาจา แฮ โซย ||
อูตมั บรัมห์ ปะชาแณ โกย || สัจ ซาจา สัจ อาป ดริ ราเอ ||
นานัก อาเป เวแค อาเป สัจ ลาเอ ||๔||๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ || นาแว กี กีมตั เม็ต กฮี นา ยาย || เซ ยัน ตัน๋ ยิน
เอ็ก นาม เล็ว ลาย || คุรมัต ซาจี ซาจา วีจาร || อาเป บัคเซ เด วีจาร ||๑|| ฮัร นาม อะจรัจยฺ ปรัภ อาป สุ ณาเอ ||
กะลี กาล เว็จ คุรมุข ปาเอ ||๑|| รเฮา || ฮัม มูรัค มูรัค มัน ม่าเฮ || ห่อแม เว็จ ซัภ การ กมาเฮ || คุร ปั รซาดี ฮอแม ยาย
|| อาเป บัคเซ เลย มิลาย ||๒|| บิเคอา กา ตัน๋ บฮุต อภิมาน || อหังการ ดูแบ นา ปาแว มาน || อาป โฉด สดา ซุค
โฮอี || คุรมัต ซาล่าฮี สัจ โซอี ||๓|| อาเป ซาเย กัรตา โซย || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกย || ยิส สัจ ลาเอ โซอี ลาแก
|| นานัก นาม สดา ซุค อาแก ||๔||๘||
ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๔
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ฮัม ปี่ คัก เปข่ารี เตเร ตู นิจยฺ ปั ต แฮ ดาตา || โฮโอ แดอาล นาม เดโฮ มังกัต ยัน กอนํ สดา รโฮ่ รังค์ ราตา ||๑|| ฮอนํ
บัลฮาแร เยา ซาเจ เตเร นาม วิโทห์ || กรัณ การัณ ซัภนา กา เอโก อวัรฺ นา ดูยา โกอี ||๑|| รเฮา || บฮุเต เพร เปย
กิรปัน โก อับ กิช กิรปา กีแย || โฮโอ ดัยอาล ดัรซัน เดโฮ อัปนา แอซี บคัส กรี แย ||๒|| ปะนัต นานัก ปะรัม ปัท
คูเลห์ คุร ปัรซาดี ยาเนอา || ซาจี เล็ว ลากี แฮ ปี่ ตัร สัตคุร เซ็ว มัน มาเนอา ||๓||๑||๙||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โย ฮัร เซแว่ห์ ซันตฺ ปะกัต เต็น เก ซัภ ปาป นิวารี || ฮัม อูปัร กิรปา กัร สุ อามี รัค ซังคัต ตุม โย เปอารี ||๑|| ฮัร คุณ
แก้ห์ นา สะโก บันวารี || ฮัม ปาปี ปาทัร นีร ดุบตั กัร กิรปา ปาคัณ ฮัม ตารี || รเฮา || ยนัม ยนัม เก ลาเก บิค โมรฺ จา
ลัก ซังคัต ซ่าถ สวารี || เย็ว กันจัน แบซันตัร ตายโอ มัล กาที กะทัต อุตารี ||๒|| ฮัร ฮัร ยปัน ยัปโป เด็น ราตี ยัป ฮัร
ฮัร ฮัร อุรถ่ารี || ฮัร ฮัร ฮัร ออคัถ ญัก ปูรา ยัป ฮัร ฮัร ห่อแม มารี ||๓||
ฮัร ฮัร อะกัม อก้าถฺ โบถฺ อัปรําปัร ปุรัค อปารี || ยัน โก กริ ปา กแร่ ห์ ญักยีวนั ยัน นานัก แปจยฺ สวารี ||๔||๑||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร เก ซันตฺ ยนา ฮัร ยัปเปโอ เต็น กา ดูค ปะรัม ป๋ อ ป่ ากี || อัปนี เซวา อาป กราอี คุรมัต
อันตัร ยากี ||๑|| ฮัร แก นาม รัตตา แบรากี || ฮัร ฮัร กะทา สุ ณี มัน ป่ าอี คุรมัต ฮัร เล็ว ลากี ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ยนา กี
ยาต ฮัร สุ อามี ตุมห์ ธากุร ฮัม ซานํกี || แยซี มัต เดโวห์ ฮัร สุ อามี ฮัม แตเซ บุลกั บุลากี ||๒|| เกอา ฮัม กิรัม นานห์
เน็ก กีเร ตุมห์ วัด ปุรัค วดากี || ตุมห์รี กัต เม็ต แก้ห์ นา สแกห์ ปรัภ ฮัม เก็ว กัร มิแล่ห์ อป่ ากี ||๓|| ฮัร ปรัภ สุ อามี
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กิรปา ต่าโรห์ ฮัม ฮัร ฮัร เซวา ลากี || นานัก ดาซัน ดาส กแร่ ห์ ปรัภ ฮัม ฮัร กะทา กะทากี ||๔||๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา
๔ || ฮัร กา ซันตฺ สัตคุร สัต ปุรคา โย โบแล ฮัร ฮัร บานี || โย โย กะแฮ สุ แณ โซ มุกตา ฮัม เต็ส แก สัด กุรบานี ||๑||
ฮัร เก ซันตฺ สุ โนห์ ยัส กานี || ฮัร ฮัร กะทา สุ โนห์ เอ็ก นิมคั ปัล ซัภ เก็ลวิค ปาป แล่ห์ ยานี ||๑|| รเฮา || แอซา
ซันตฺ ซ่าถ ยิน ปายอา เต วัด ปุรัค วดานี || เต็น กี ตู๋ร มังแกห์ ปรัภ สุ อามี ฮัม ฮัร โลจฺ ลุจานี ||๒|| ฮัร ฮัร สัพเลโอ
บิรัค ปรัภ สุ อามี ยิน ยัปเปโอ เซ ตริ ปตานี || ฮัร ฮัร อัมฤต ปี ตริ ปตาเซ ซัภ ลาที ปูค ปุคานี ||๓|| ยิน เก วัดเด ปาก
วัด อูเจ เต็น ฮัร ยัปเปโอ ยปานี || เต็น ฮัร ซังคัต เมล ปรัภ สุ อามี ยัน นานัก ดาส ดะซานี ||๔||๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา
๔ || ฮัม อันถเล อั้นถฺ บิแค บิค ราเต เก็ว จาแลห์ คุร จาลี || สัตคุร ดัยอา กเร ซุคดาตา ฮัม ลาแว อาปัน ปาลี ||๑||
คุรซิกข์ มีต จโลห์ คุร จาลี || โย คุร กะแฮ โซอี ปั๋ ล มาโน่ห์ ฮัร ฮัร กะทา นิ ราลี ||๑|| รเฮา || ฮัร เก ซันตฺ สุ โณห์ ยัน
ป่ าอี คุร เซเวโฮ เบก เบกาลี || สัตคุร เซว ครัจ ฮัร บาโถ่ห์ มัต ยาโณห์ อาจยฺ เก กาลีห์ ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ ยัปโปห์ ฮัร
ยัปณา ฮัร ซันตฺ จัลแล ฮัร นาลี || ยิน ฮัร ยัปเปอา เซ ฮัร โฮเอ ฮัร มิเลอา เกลฺ เกลาลี ||๓|| ฮัร ฮัร ยปัน ยัป โลจฺ
โลจานี ฮัร กิรปา กัร บันวาลี || ยัน นานัก ซังคัต ซ่าถ ฮัร เมโล่ห์ ฮัม ซ่าถ ยนา ปั ก ราลี ||๔||๔||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร บูนดฺ เป๋ ย ฮัร สุ อามี ฮัม จาตริ ก บิลลั บิลลาตี || ฮัร ฮัร กริ ปา กแร่ ห์ ปรัภ อัปนี มุค
เดโวห์ ฮัร นิมคาตี ||๑|| ฮัร เบ็น แร่ ห์ นา สะโก เอ็ก ราตี || เย็ว เบ็น อัมแล อัมลี มัร ยาอี แฮ เต็ว ฮัร เบ็น ฮัม มัร ยาตี
|| รเฮา || ตุม ฮัร ซัรวัร อัต อะก้าห์ ฮัม แล่ห์ นา สแกห์ อันตฺ มาตี || ตู ปแร ปแร อัปรําปั ร สุ อามี เม็ต ยาโนห์ อาปั น
กาตี ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ ยนา ฮัร ยัปเปโอ คุร รังค์ จลูแล ราตี || ฮัร ฮัร ปะกัต บนี อัต โซ่ภา ฮัร ยัปเปโอ อูตมั ปาตี ||๓||
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อาเป ธากุร อาเป เซวัก อาป บนาแว ป่ าตี || นานัก ยัน ตุมรี ซัรณาอี ฮัร ราโค่ห์ ลาจยฺ ปะก่าตี ||๔||๕|| ตะนาสรี
แม่ห์ลา ๔ || กัลยุก กา ตะรัม กโฮ่ ตุม ป่ าอี เก็ว ชูแทห์ ฮัม ฉุ ทกากี || ฮัร ฮัร ยัป เบรี ฮัร ตุลฮา ฮัร ยัปเปโอ ตแร
ตรากี ||๑|| ฮัร ญี ลาจยฺ รัคโคห์ ฮัร ยัน กี || ฮัร ฮัร ยปั น ยปาโวห์ อัปนา ฮัม มากี ปะกัต อิกากี || รเฮา || ฮัร เก เซวัก
เซ ฮัร เปอาเร ยิน ยัปเปโอ ฮัร บัจนากี || เลคา จิตรึ กุปัต โย ลิเคอา ซัภ ชูที ยัม กี บากี ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ ยัปเปโอ มัน
ฮัร ฮัร ลัก ซังคัต ซ่าถ ยนา กี || ดินีอรั ซูร ตริ สนา อคัน บุฉ่านี เศ็ว จเรโอ จันดฺ จันดากี ||๓|| ตุม วัด ปุรัค วัด อะกัม
อะโกจัร ตุม อาเป อาป อปากี || ยัน นานัก โก ปรัภ กิรปา กีแย กัร ดาซัน ดาส ดะซากี ||๔||๖||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุร ต๋ าร บีจาร มุราร รโม รัม มันโม่ฮนั นาม ยปี เน || อะดริ สทฺ อะโกจัร อัปรําปั ร สุ อามี คุร ปูแร ประกัท กัร ดีเน
||๑|| ราม ปารัส จันดัน ฮัม กาซทฺ โลซัท || ฮัร ซังค์ ฮรี สัตซังค์ เป๋ ย ฮัร กันจัน จันดัน กีเน ||๑|| รเฮา || เนาว์ เชอ์ คัท
โบแล่ห์ มุค อากัร เมรา ฮัร ปรัภ เอ็ว นา ปะตีเน || ยัน นานัก ฮัร ฮิรแด สัด ติอ่าโวห์ เอ็ว ฮัร ปรัภ เมรา ปี่ เน
||๒||๑||๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ ||
กุน กโฮ่ ฮัร ลโฮ่ กัร เซวา สัตคุร เอ็ว ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอี || ฮัร ดัรก้าห์ ป่ าแว่ห์ เพ็ร ยนัม นา อาแว่ห์ ฮัร ฮัร ฮัร โยต
สมาอี ||๑|| ยัป มัน นาม ฮรี โฮเอ สรับ ซุคี || ฮัร ยัส อูจ ซัภนา เต อูปัร ฮัร ฮัร ฮัร เซว ฉะดาอี || รเฮา || ฮัร กริ ปา
เน็ถ กีนี คุร ปะกัต ฮัร ดีนี ตับ ฮัร เซ็ว ปรี ต บัน อาอี || บโฮ่ จินตฺ วิซารี ฮัร นาม อุร ต่ารี นานัก ฮัร เป๋ ย แฮ สคาอี
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||๒||๒||๘|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ปัร ฮัร เล็ค ฮัร ยัป ฮัร เกา ฮัร ป่ อยัล ปารฺ อุตารี || มัน บจัน ริ แด ติอ๋าย ฮัร โฮย
ซันตุสทฺ เอ็ว ปั๋ ณ ฮัร นาม มุรารี ||๑|| มัน ยัปปี แอ ฮัร ญักดีส || เม็ล ซังคัต ซาถู่ มีต || สดา อนันดฺ โฮแว เด็น ราตี
ฮัร กีรัต กัร บันวารี || รเฮา || ฮัร ฮัร กรี ดริ สทฺ ตับ เป่ ยโอ มัน อุดมั ฮัร ฮัร นาม ยัปเปโอ กัต ไป๋ ฮมารี || ยัน นานัก
กี ปัต ราค เมเร สุ อามี ฮัร อาย ปะเรโอ แฮ สรัณ ตุมารี ||๒||๓||๙|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || จอราซีห์ เซ็ถ บุตถฺ เตตีส
โกท มุน ยัน ซัภ จ้าแฮ ฮัร ญีโอ เตโร เนา || คุร ประสาด โก วิระลา ปาแว ยิน โก ลิลาท ลิเคอา ตุ๋ร เป๋ า ||๑|| ยัป มัน
ราแม นาม ฮัร ยัส อูตมั กาม || โย กาแว่ห์ สุ แณห์ เตรา ยัส สุ อามี ฮอ เต็น แก สัด บัลฮาแร เยา || รเฮา || ซัรณากัต
ปรัตปาลักห์ ฮัร สุ อามี โย ตุม เดโฮ โซอี ฮอ เปา || ดีน ดัยอาล กริ ปา กัร ดีแย นานัก ฮัร ซิ มรัณ กา แฮ เจา
||๒||๔||๑o|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || เซวัก ซิกข์ ปูญณั ซัภ อาแว่ห์ ซัภ กาแว่ห์ ฮัร ฮัร อูตมั บานี || กาเวอา สุ เณอา เต็น
กา ฮัร ทาย ปาแว ยิน สัตคุร กี อาเกอา สัต สัต กัร มานี ||๑|| โบโล่ห์ ป่ าอี ฮัร กีรัต ฮัร เป่ าว์ยลั ตีรัท || ฮัร ดัร เต็น กี
อูตมั บาต แฮ ซันโตห์ ฮัร กะทา ยิน ยะโนห์ ยานี || รเฮา || อาเป คุร เจลา แฮ อาเป อาเป ฮัร ปรัภ โจจยฺ วิดานี ||
ยัน นานัก อาป มิลาย โซอี ฮัร มิละซี อวัร ซัภ เตอาก โอ้ฮา ฮัร ป่ านี ||๒||๕||๑๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || อิชา ปูรัก
สรับ ซุคดาตา ฮัร ยา แก วัส แฮ กามเถ่นา || โซ แอซา ฮัร ติอ๋าอีแอ เมเร ญีอะเร ตา สรับ ซุค ปาแวห์ เมเร มนา
||๑||
ยัป มัน สัต นาม สดา สัต นาม || หะลัต ปะลัต มุค อูยลั โฮอี แฮ เน็ต ติอ๋าอีแอ ฮัร ปุรัค นิรันยฺนา || รเฮา || แยห์ ฮัร
ซิมรัน เป่ ยอา แต้ห์ อุปาถฺ กัต กีนี วัดป่ ากี ฮัร ยัปนา || ยัน นานัก โก คุร เอ้ห์ มัต ดีนี ยัป ฮัร เป่ าว์ยลั ตัรนา
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||๒||๖||๑๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๔ || เมเร ซาฮา แม ฮัร ดัรซัน ซุค โฮย || ฮัมรี เบดัน ตู ยานตา ซาฮา อวัรฺ เกอา ยาแน
โกย || รเฮา || ซาจา ซาฮิบ สัจ ตู เมเร ซาฮา เตรา กีอา สัจ ซัภ โฮย || จู่ธา กิส โก อาคีแอ ซาฮา ดูยา น่าฮี โกย ||๑||
ซัภนา เว็จ ตู วัรตะดา ซาฮา ซัภ ตุแฉ่ ห์ ติอ่าแว่ห์ เด็น ราต || ซัภ ตุจฉฺ ฮี ทาโวห์ มังกะเด เมเร ซาฮา ตู ซัภนา กแร่ ห์
เอ็ก ดาต ||๒|| ซัภ โก ตุจฉฺ ฮี เว็จ แฮ เมเร ซาฮา ตุจฉฺ เต บ้าฮัร โกอี น่าเฮ || ซัภ ญีอ์ เตเร ตู ซะภัส ดา เมเร ซาฮา ซัภ
ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๓|| ซัภนา กี ตู อาส แฮ เมเร เปอาเร ซัภ ตุแฉ่ ห์ ติอ่าแว่ห์ เมเร ซ่าห์ || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค ตู
เมเร เปอาเร สัจ นานัก เก ปาตซ่าห์ ||๔||๗||๑๓||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เป๋ าว์ คันดัน ดุค ปั่นยัน สวามี ปะกัต วชัล นิรังกาเร || โกท ปราถ มิเท คิน ปี่ ตัร ยานํ คุรมุข นาม สมาเร ||๑|| เมรา
มัน ลากา แฮ ราม เปอาเร || ดีน ดัยอาล กรี ปรัภ กิรปา วัส กีเน ปั นจฺ ดูตาเร ||๑|| รเฮา || เตรา ทาน สุ ห่าวา รู ป
สุ ห่าวา เตเร ปะกัต โซ่แฮ ดัรบาเร || สรับ ยีอา เก ดาเต สุ อามี กัร กิรปา เล่โฮ อุบาเร ||๒|| เตรา วรัน นา ยาแป รู ป
นา ลคีแอ เตรี กุดรัต กอน บีจาเร || ยัล ทัล มฮีอลั รเวอา สรับ ธาอี อะกัม รู ป กิระถ่าเร ||๓|| กีรัต กแร่ ห์ สกัล ยัน
เตรี ตู อบินาซี ปุรัค มุราเร || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ สุ อามี ยัน นานัก สรัน ดุอาเร ||๔||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เบ็น
ยัล ปราน ตะเย แฮ มีนา เย็น ยัล เซ็ว เหต บัดฎายโอ || กมัล เหต บินเซโอ แฮ เป่ าว์รา อุน มารัก นิกสั นา ปายโอ
||๑|| อับ มัน เอกัส เซ็ว โม่ห์ กีนา || มแร นา ยาแว สัด ฮี ซังเก สัตคุร สับดี จีนา ||๑|| รเฮา ||
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กาม เหต กุนจัร แล พานํเกโอ โอ้ห์ ปั ร วัส เป่ ยโอ บิจารา || นาด เหต ศิร ดาเรโอ กุรังกา อุส ฮี เหต บิดารา ||๒||
เดค กุทาํ บฺ โลภ โม่เฮโอ ปรานี มายอา โก ลัปทานา || อัต รเจโอ กัร ลีโน อัปนา อุน โฉด สะราปั ร ยานา ||๓|| เบ็น
โคบินดฺ อวัร ซังค์ เน่ฮา โอ้ห์ ยาโณห์ สดา โดเฮลา || กโฮ่ นานัก คุร เอ้แฮ บุฉ่ายโอ ปรี ต ประภู สัด เกลา ||๔||๒||
ตะนาสรี ม: ๕ || กัร กิรปา ดีโอ โม่ห์ นามา บันถัน่ เต ฉุทกาเอ || มัน เต บิสเรโอ สักโล ตัน่ ถ่า คุร กี จัรณี ลาเอ ||๑||
ซ่าถซังค์ จินตฺ บิรานี ชาดี || อหัม่ บุธ โม่ห์ มัน บาซัน เด กัร กัดฮา กาดี ||๑|| รเฮา || นา โก เมรา ดุสมัน รเฮอา นา ฮัม
กิส เก แบราอี || บรัมห์ ปซารฺ ปซาเรโอ ปี่ ตัร สัตคุร เต โซ่ฉี่ ปาอี ||๒|| ซัภ โก มีต ฮัม อาปัน กีนา ฮัม ซัภนา เก
ซายัน || ดูรฺ ปรายโอ มัน กา บิรฮา ตา เมล กีโอ เมแร รายัน ||๓|| บินเซโอ ดี่ธา อัมฤต วูธา สบัด ลโก คุร มีธา || ยัล
ทัล มฮีอลั สรับ นิวาซี นานัก รมัยอา ดีธา ||๔||๓|| ตะนาสรี ม: ๕ || ยับ เต ดัรซัน เป่ เท ซาถู่ ปะเล ดินสั โอย อาเอ
|| มฮ่า อนันดฺ สดา กัร กีรตัน ปุรัค บิถ่าตา ปาเอ ||๑|| อับ โม่ห์ ราม ยะโซ มัน กายโอ || เป่ ยโอ ประกาซ สดา ซุค
มัน แม่ห์ สัตคุร ปูรา ปายโอ ||๑|| รเฮา || คุณ นิถาน ริ ด ปี่ ตัร วัสเซอา ตา ดูค ปะรัม ป๋ อ ป่ ากา || ไป๋ ปราปัต วัสตฺ
อะโกจัร ราม นาม รังค์ ลากา ||๒|| จินตฺ อจินตา โซจ อโซจา โศก โลภ โม่ห์ ทากา || ห่อแม โรค มิเท กิรปา เต ยัม
เต เป๋ ย บิบากา ||๓|| คุร กี แท่ฮลั คุรู กี เซวา คุร กี อาเกอา ป่ าณี || กโฮ่ นานัก เย็น ยัม เต ก้าเด เต็ส คุร แก กุรบาณี
||๔||๔|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ยิส กา ตัน มัน ตัน๋ ซัภ เต็ส กา โซอี ซุฆรั สุ ยานี || เต็น ฮี สุ เณอา ดุค ซุค เมรา ตอ
เบ็ถ นีกี คทานี ||๑|| ญีอ์ กี เอแก ฮี แป้ ห์ มานี || อวัร ยตัน กัร รเฮ่ บโฮเตเร เต็น เต็ล นฮี กีมตั ยานี || รเฮา || อัมฤต
นาม นิรโมลัก ฮีรา คุร ดีโน มันตานี || ดิแก นา โดแล ดริ รึ กัร รเฮโอ ปูรัน โฮย ตริ ปตานี ||๒|| โอย โย บีจ ฮัม ตุม
กัช โห่เต เต็น กี บาต บิลานี ||
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อลังการ เม็ล แทลี โฮอี แฮ ตา เต กเน็ก วคานี ||๓|| ปรักเทโอ โยต แซ่ฮจั ยฺ ซุค โซ่ภา บาเย อันฮัต บานี || กโฮ่
นานัก เน่ห์จลั กัร๋ บาเถ่โอ คุร กีโอ บันถ่านี ||๔||๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || วัดเด วัดเด รายัน อัร ปู่ มัน ตา กี ตริ สนั
นา บูฉี่ || ลปัท รเฮ่ มายอา รังค์ มาเต โลจัน กะชู นา ซู่ฉี่ ||๑|| บิเคอา แม่ห์ กิน ฮี ตริ ปัต นา ปาอี || เย็ว ปาวัก อีถนั
นฮี ตร่ าแป เบ็น ฮัร กฮ่า อะข่าอี || รเฮา || เด็น เด็น กะรัต โป่ ยัน บโฮ่ บินยัน ตา กี มิแท นา ปู่ คา || อุดมั กแร สุ อาน
กี นิอาอี จาเร กุนทา โก่คา ||๒|| กามวันตฺ กามี บโฮ่ นารี ปัร กแร่ ห์ โย่ห์ นา จูแก || เด็น ปรัต กแร กแร ปั ชตาแป
โศก โลภ แม่ห์ ซูแก ||๓|| ฮัร ฮัร นาม อปารฺ อโมลา อัมฤต เอก นิถ่านา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ซันตัน แก นานัก คุร
เต ยานา ||๔||๖|| ตะนาสรี ม: ๕ || ลแว นา ลากัน โก แฮ กะชูแอ ยา โก เพ็ร เอ้ห์ ต่าแว || ยา โก คุร ดีโน เอ้ห์ อัมฤต
เต็ส ฮี โก บัน อาแว ||๑|| ยา โก อายโอ เอก รัสซา || คาน ปาน อาน นฮี คุเถ่อา ตา แก จิต นา บะซา || รเฮา ||
มอเลโอ มัน ตัน โฮยโอ ฮเรอา เอก บูนดฺ เย็น ปาอี || บะรัน นา ซาโก อุสตัต ตา กี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๒|| ก๋ าล นา
มิเลโอ เซว นา มิเลโอ มิเลโอ อาย อจินตา || ยา โก ดัยอา กรี เมแร ธากุร เต็น คุแรห์ กมาโน มันตา ||๓|| ดีน แดอาล
สดา กิรปาลา สรับ ยีอา ปรัตปาลา || โอต โปต นานัก ซังค์ รเวอา เย็ว มาตา บาล โคปาลา ||๔||๗|| ตะนาสรี
แม่ห์ลา ๕ || บาร เยา คุร อัปเน อูปัร เย็น ฮัร ฮัร นาม ดริ หร่ ายอา || มฮ่า อุเดอาน อันถฺ การ แม่ห์ เย็น ซี่ ถ่า มารัก
ดิคายอา ||๑|| ฮัมเร ปราน กุปาล โคบินดฺ || อีฮา อูฮา สรับ โทก กี ยิแซห์ ฮมารี จินดฺ ||๑|| รเฮา || ยา แก ซิมรัน สรับ
นิถ่านา มาน มหัต ปัต ปูรี || นาม แลต โกท อักข์ นาเซ ปะกัต บาแช่ห์ ซัภ ตู่รี ||๒|| สรับ มโนรัท เย โก จ้าแฮ เซแว
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เอก นิถ่านา || ปารบรัมห์ อัปรําปัร สุ อามี ซิ มรัต ปารฺ ปรานา ||๓|| ซี ตลั ซานํตฺ มฮ่า ซุค ปายอา ซันตฺ ซงั ค์ รเฮโอ
โอลาห์ || ฮัร ตัน๋ ซันจัน ฮัร นาม โป่ ยัน เอ้ห์ นานัก กีโน โจลาห์ ||๔||๘||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เย่ห์ กัรณี โฮแว่ห์ ซัรมินดา เอ้ห์ฮา กมานี รี ต || ซันตฺ กี นินดา ซากัต กี ปูญา แอซี ดริ รีห์
บิปรี ต ||๑|| มายอา โม่ห์ ปู่ โล เอาแร ฮีต || ฮัรจันดอรี บัน ฮัร ปาต เร เอ้แฮ ตุห่าโร บีต ||๑|| รเฮา || จันดัน เลป โหต
เด้ห์ โก ซุค กัรถัป ปะซัม ซังคีต || อัมฤต ซังค์ น่าเฮ รุ จ อาวัต บิแค ธะกอรี ปรี ต ||๒|| อุตมั ซันตฺ ปะเล ซันโญกี เอ็ส
ยุก แม่ห์ ปวิต ปุนีต || ยาต อการัท ยนัม ปะดารัท กาจ บาดแร ยีต ||๓|| ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ดุค ป่ าเก คุร กิอาน
อันยัน เนตรึ ดีต || ซ่าถซังค์ เอ็น ดุค เต นิกเซโอ นานัก เอก ปรี ต ||๔||๙|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ปานี ปะคา ปี โซ
ซันตฺ อาแก คุณ โควินดฺ ยัส กาอี || ซาส ซาส มัน นาม สะหม่าแร เอ้ห์ บิสราม เน็ถ ปาอี ||๑|| ตุมห์ กแร่ ห์ ดัยอา เมเร
ซาอี || แอซี มัต ดีแย เมเร ธากุร สดา สดา ตุตถฺ ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา || ตุมห์รี กริ ปา เต โม่ห์ มาน ชูแท บินสั ยาย
ปัรหม่าอี || อนัด รู ป รเวโอ ซัภ มะเถ่ ยัต กัต เปโค ยาอี ||๒|| ตุมห์ ดัยอาล กิรปาล กริ ปา เน็ถ ปะติต ปาวัน โกซาอี ||
โกท ซูค อานันดฺ ราจยฺ ปาเอ มุค เต นิมคั บุลาอี ||๓|| ยาป ตาป ปะกัต ซา ปูรี โย ปรัภ แก มัน ป่ าอี || นาม ยปั ต
ตริ สนา ซัภ บุฉี่ แฮ นานัก ตริ ปัต อะข่าอี ||๔||๑o|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เย็น กีเน วัส อัปเน ตแร คุณ ปะหวัณ
จตุร ซันซารา || ญัก อิสนาน ตาป ทาน คันเด เกอา เอ้ห์ ยันตฺ วิจารา ||๑|| ปรัภ กี โอท กะฮี ตอ ชูโท || ซ่าถ ประสาด
ฮัร ฮัร ฮัร กาเอ บิแค เบอาถฺ ตับ ฮูโท ||๑|| รเฮา || แน่ห์ สุ ณีแอ แน่ห์ มุค เต บะกีแอ แน่ห์ โม่แฮ โอ้ห์ ดีธี || แอซี
ธะกอรี ปาย ปุหล่าแว มัน ซัภ แก ลาแก มีธี ||๒|| มาย บาป ปูต เห็ต ปร่ าตา อุน กัร๋ กัร๋ เมเลโอ ดูอา || กิส ฮี วาถฺ
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กาท กิส ฮี แป้ ห์ สักเล ลัร ลัร มูอา ||๓|| ฮอ บัลฮารี สัตคุร อัปเน เย็น เอ้ห์ จลัต ดิคายอา || กูฉี่ ป่ าเฮ ยแล ซันซารา
ปะกัต นา เบอาแป มายอา ||๔|| ซันตฺ ประสาด มฮ่า ซุค ปายอา สักเล บันถัน่ กาเท || ฮัร ฮัร นาม นานัก ตัน๋ ปายอา
อัปแน กัร๋ แล อายอา คาเท ||๕||๑๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ตุม ดาเต ธากุร ปรัตปาลักห์ นาเอ็ก คซัม ฮมาเร ||
นิมคั นิมคั ตุม ฮี ปรัตปาโลห์ ฮัม บาริ ก ตุมเร ต่าเร ||๑|| เย่ห์วา เอก กวัน กุน กะฮีแอ || เบสุ มาร เบอันตฺ สุ อามี เตโร
อันตฺ นา กิน ฮี ลฮีแอ ||๑|| รเฮา || โกท ปราถ ฮมาเร คันโดห์ อเน็ก บิถี่ ซัมหย่าโวห์ || ฮัม อเกอาน อลัป มัต โทรี ตุม
อาปัน บิรัด รคาโวห์ ||๒|| ตุมรี สรัณ ตุมารี อาซา ตุม ฮี สะยัน สุ เฮเล || ราโค่ห์ ราคัณฮาร ดัยอาลา นานัก กัร๋ เก
โกเล ||๓||๑๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ปูญา วรัต ติลกั อิสนานา ปุน ทาน บโฮ่ แดน || กะฮูน ํ นา ปี่ แย ซันยัม สุ อามี
โบแล่ห์ มีเธ แบน ||๑|| ปรัภ ญี โก นาม ยปั ต มัน แจน || บโฮ่ ประการ โคแยห์ ซัภ ตาโก บิคมั นา ยาอี แลน ||๑||
รเฮา || ยาป ตาป ประมัน บซุถ่า กัร อุรัตถฺ ตาป แล แกน || เอ้ห์ เบ็ถ แน่ห์ ปะตีอาโน ธากุร โยก ยุกตั กัร แยน ||๒||
อัมฤต นาม นิรโมลัก ฮัร ยัส เต็น ปายโอ ยิส กิรแปน || ซ่าถซังค์ รังค์ ปรัภ เป่ เท นานัก ซุค ยัน แรน ||๓||๑๓||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || บันถัน่ เต ฉุทกาแว ประภู มิลาแว ฮัร ฮัร นาม สุ นาแว || อัสเท็ร กเร เน่ห์จลั เอ้ห์ มนูอา บฮุร
นา กัตฮู ต่าแว ||๑|| แฮ โกอู แอโซ ฮัมรา มีต || สกัล สมักรี ญีโอ ฮีโอ เด็ว อัรโป อัปโน จีต ||๑|| รเฮา || ปั ร ตัน๋ ปั ร
ตัน ปัร กี นินดา เอ็น เซ็ว ปรี ต นา ลาแก || ซันแตห์ ซังค์ ซันตฺ ซัมผ่าคัน ฮัร กีรตัน มัน ยาแก ||๒|| คุณ นิถาน
ดัยอาล ปุรัค ปรัภ สรับ ซูค ดัยอาลา || มาแก ดาน นาม เตโร นานัก เย็ว มาตา บาล กุปาลา ||๓||๑๔|| ตะนาสรี
แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ลีเน ซันตฺ อุบาร || ฮัร เก ดาส กี จิตเเว บุริอาอี เต็ส ฮี โก เพ็ร มาร ||๑|| รเฮา || ยัน กา อาป สฮาอี
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โฮอา นินดัก ป่ าเก ฮาร || ประมัต ประมัต อูฮานํ ฮี มูเอ บาฮุร กแร่ ห์ นา มันฉาร ||๑|| นานัก สรัณ ปะเรโอ ดุค
ปั่นยัน กุน กาแว สดา อปารฺ || นินดัก กา มุค กาลา โฮอา ดีน ดุนีอา แก ดัรบาร ||๒||๑๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || อับ
ฮัร ราคัณฮาร จิตาเรอา || ปะติต ปุนีต กีเอ คิน ปี่ ตัร สักลา โรค บิดาเรอา ||๑|| รเฮา || โกซัท ไป๋ ซ่าถ แก ซังกัม กาม
กโรถ โลภ มาเรอา || ซิมมัร ซิมมัร ปูรัน นาราเอ็น ซังกี สักเล ตาเรอา ||๑||
ออคัถ มันตรึ มูล มัน เอแก มัน บิสวาส ปรัภ ต่าเรอา || จรัน เรน บานํแช เน็ต นานัก ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บัลฮาเรอา
||๒||๑๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เมรา ลาโก ราม เซ็ว เหต || สัตคุร เมรา สดา สฮาอี เย็น ดุค กา กาเทอา เกต ||๑||
รเฮา || หาท เดย์ ราเคโอ อัปนา กัร บิรทา สกัล มิทาอี || นิ นดัก เก มุค กาเล กีเน ยัน กา อาป สฮาอี ||๑|| ซาจา ซาฮิบ
โฮอา รัควาลา ราค ลีเอ กันธฺ ลาย || นิรภอ เป๋ ย สดา ซุค มาเณ นานัก ฮัร คุณ กาย ||๒||๑๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||
ออคัถ เตโร นาม ดัยอาล || โม่ห์ อาตุร เตรี กัต นฮี ยานี ตูนํ อาป กแร่ ห์ ปรัตปาล ||๑|| รเฮา || ต๋ าร อนุกแร่ ห์ สุ อามี
เมเร ดุตีอา เป๋ า นิวาร || บันถัน่ กาท เล่โฮ อัปเน กัร กับฮู นา อาแว่ห์ ฮาร ||๑|| เตรี สรัน ปัยอา ฮอ ยีวานํ ตูนํ ซัมรัท
ปุรัค เมฮัรวาน || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ โก อาราถี่ นานัก สัด กุรบาน ||๒||๑๘||
ราก ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮา ฮา ปรัภ ราค เล่โฮ || ฮัม เต กิชู นา โฮย เมเร สวามี กัร กิรปา อัปนา นาม เดโฮ ||๑|| รเฮา || อคัน กุทาํ บฺ ซากัร
ซันซาร || ปะรัม โม่ห์ อเกอาน อันถารฺ ||๑|| อูจ นีจ ซูค ดูค || ตร่ าปัส น่าฮี ตริ สนา ปูค ||๒|| มัน บาสฺ นา รัจ บิแค
เบอาถฺ || ปันจฺ ดูต ซังค์ มฮ่า อซ่าถ ||๓|| ญีอ์ ยะฮาน ปราน ตัน๋ เตรา || นานัก ยาน สดา ฮัร เนรา ||๔||๑||๑๙||
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ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ดีน ดะรัด นิวาร ธากุร ราแค ยัน กี อาป || ตรัณ ตารัณ ฮัร เน็ถ ดูค นา สะแก เบอาป ||๑|| ซาถู่
ซังค์ ปะโย่ห์ กุปาล || อาน ซันยัม กิช นา ซู่แฉ่ เอ้ห์ ยตัน กาท กัล กาล || รเฮา || อาด อันตฺ ดัยอาล ปูรัน เต็ส บินา
นฮี โกย || ยนัม มรัณ นิวาร ฮัร ยัป ซิ มมัร สุ อามี โซย ||๒|| เบด ซิมรัต กะแท ซาสตึ ปะกัต กแร่ ห์ บีจาร || มุกตั
ปาอีแอ ซ่าถซังคัต บินสั ยาย อันถารฺ ||๓|| จรัน กมัล อถารฺ ยัน กา ราส ปูนยี เอก ||
ตาณ มาณ ดีบาณ ซาจา นานัก กี ปรัภ เทก ||๔||๒||๒o|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || พิรัต พิรัต เป่ เท ยัน ซาถู่ ปูแร คุร
ซัมหยายอา || อาน สกัล เบ็ถ กานํม นา อาแว ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา ||๑|| ตา เต โม่ห์ ต่ารี โอท โคปาล || สรัน
ปะเรโอ ปูรัน ปัรเมซุร บินเซ สกัล ยันยาล || รเฮา || สุ รัก มิรัต ปั ยอาล ปู๋ มันดัล สกัล เบอาเป มาย || ญีอ์ อุถ่ารัน ซัภ
กุล ตารัน ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย ||๒|| นานัก นาม นิรันยัน กาอีแอ ปาอีแอ สรับ นิถ่านา || กัร กิรปา ยิส เดย์ สุ อามี
บิรเล กาฮู ยานา ||๓||๓||๒๑||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โฉด ย่าเฮ เซ กแร่ ห์ ปราล || กาม นา อาแว่ห์ เซ ยันยาล || ซังค์ นา จาแลห์ เต็น เซ็ว ฮีต || โย แบราอี เซอี มีต ||๑||
แอเซ ปะรัม ปุเล ซันซารา || ยนัม ปะดารัท โคย กวารา || รเฮา || สาจ ตะรัม นฮี ป่ าแว ดีธา || จู่ธ โต๋ ห์ เซ็ว รเจโอ
มีธา || ดาต เปอารี วิสเรอา ดาตารา || ยาแณ น่าฮี มรัณ วิจารา ||๒|| วัสตฺ ปราอี โก อุธ โรแว || กะรัม ตะรัม สักลา อี
โคแว || หุกมั นา บูแฉ่ อาวัณ ยาเณ || ปาป กแร ตา ปะโชตาเณ ||๓|| โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปัรวาณ || เตเร ป่ าเณ โน
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กุรบาณ || นานัก กะรี บ บันดา ยัน เตรา || ราค เลย์ ซาฮิบ ปรัภ เมรา ||๔||๑||๒๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์
มัสกีน ปรัภ นาม อถารฺ || คาทัณ โก ฮัร ฮัร โรจยฺการ || ซันจัณ โก ฮัร เอโก นาม || หะลัต ปะลัต ตา แก อาแว กาม
||๑|| นาม รัตเต ปรัภ รังค์ อปารฺ || ซ่าถ กาแว่ห์ คุณ เอก นิรังการ || รเฮา || ซ่ าถ กี โซ่ภา อัต มัสกีนี || ซันตฺ วดาอี ฮัร
ยัส จีนี || อนัดฺ ซันตัน แก ปะกัต โควินดฺ || ซูค ซันตัน แก บินซี จินดฺ ||๒|| แยห์ ซ่าถ ซันตัน โฮแว่ห์ อิกะตรึ ||
แต้ห์ ฮัร ยัส กาแว่ห์ นาด กเว็ต || ซ่าถ สภา แม่ห์ อนัด บิสราม || อุน ซังค์ โซ ปาเอ ยิส มัสตัก กราม ||๓|| โดย กัร
โยร กรี อัรดาส || จรัน ปะคาร กะฮานํ คุณตาซ || ปรัภ ดัยอาล กิรปาล ฮยูร || นานัก ยีแว ซันตา ตู๋ร || ||๔||๒||๒๓||
ตะนาสรี ม: ๕ || โซ กัต ดะแร เย คซัม สะหม่าแร || ดัร ดัร ปะเจ มันมุค เวจาเร ||๑|| รเฮา || ศิร อูปัร มาต ปิ ตา
คุรเทว || สพัล มูรัต ยา กี นิรมัล เซว || เอก นิรันยัน ยา กี ราส || เม็ล ซ่าถซังคัต โฮวัต ปั รกาซ ||๑|| ยีอนั กา ดาตา
ปูรัน ซัภ ธาย || โกท กะเลส มิแท่ห์ ฮัร นาย || ยนัม มรัน สักลา ดุค นาแซ || คุรมุข ยา แก มัน ตัน บาแซ ||๒|| ยิส
โน อาป เลย ลัร ลาย || ดัรก้าห์ มิแล ติแซ ฮี ยาย || เซอี ปะกัต เย ซาเจ ป่ าเณ || ยัมกาล เต เป๋ ย นิกาเณ ||๓|| ซาจา
ซาฮิบ สัจ ดัรบาร || กีมตั กอณ กะแฮ บีจาร || กัท กัท อันตัร สกัล อถารฺ || นานัก ยาแจ ซันตฺ เรณาร ||๔||๓||๒๔||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัร๋ บ้าฮัร เตรา ปั รหว่าซา ตู ยัน แก แฮ ซังค์ || กัร กิรปา ปรี ตมั ปรัภ อัปเน นาม ยัปโป ฮัร รังค์ ||๑|| ยัน โก ปรัภ
อัปเน กา ตาณ || โย ตู กแร่ ห์ กราแว่ห์ สุ อามี ซา มัสลัต ปั รวาณ || รเฮา || ปั ต ปั รเมซัร กัต นาราเอ็ณ ตัน๋ กุปาล คุณ
ซาคี || จรัน สรัน นานัก ดาส ฮัร ฮัร ซันตี เอ้ห์ เบ็ถ ยาตี ||๒||๑||๒๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || สกัล มโนรัท ปรัภ เต
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ปาเอ กันธฺ ลาย คุร ราเค || ซันซาร ซากัร แม่ห์ ยลัน นา ดีเน กิแน นา ดุตรั ป่ าเค ||๑|| ยิน แก มัน ซาจา บิสวาส ||
เปค เปค สุ อามี กี โซ่ภา อานัด สดา อุลาส || รเฮา || จรัน สรัน ปูรัน ปั รเมซุร อันตัรยามี ซาเคโอ || ยาน บูจฉฺ
อัปนา กีโอ นานัก ปักตัน กา อังกุร ราเคโอ ||๒||๒||๒๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || แยห์ แยห์ เปโค แต้ห์ ฮยูร ดูรฺ
กะแตห์ นา ยาอี || เราว์ รเฮอา ซัรบัตตรึ แม มัน สดา ติอ๋าอี ||๑|| อีต อูต นฮี บีชุแร โซ ซังกี กะนีแอ || บินสั ยาย โย
นิมคั แม่ห์ โซ อลัป ซุค ปะนีแอ || รเฮา || ปรัตปาแล อเปเอา เดย์ กัช อูน นา โฮอี || ซาส ซาส ซัมมาลตา เมรา ปรัภ
โซอี ||๒|| อะชัล อเชด อปารฺ ปรัภ อูจา ยา กา รู ป || ยัป ยัป กแร่ ห์ อนันดฺ ยัน อะจรัจยฺ อานูป ||๓|| ซา มัต เดโฮ
ดัยอาล ปรัภ เย็ต ตุแมห์ อราถ่า ||
นานัก มังแก ดาน ปรัภ เรน ปัก ซ่าถ่า ||๔||๓||๒๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เย็น ตุม เป่ เย ติแนห์ บุลาเอ ซุค แซ่ฮจั ยฺ
เซตี กัร๋ เอา || อนัด มังคัล กุน เกา แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น เน่ห์จลั ราจยฺ กะเมา ||๑|| ตุม กัร๋ อาโว่ห์ เมเร มีต || ตุมเร โดคี ฮัร
อาป นิวาเร อัปดา ไป๋ บิตีต || รเฮา || ประกัท กีเน ปรัภ กัรเนฮาเร นาซัน ป่ ายัน ทาเก || กัร๋ มังคัล วแย่ห์ เน็ต วาเย
อัปแน คซัม นิวาเย ||๒|| *อัสเท็ร รโฮ่ โดโลห์ มัต กับฮู คุร แก บจัน อถารฺ || แย แย การ สกัล ปู๋ มันดัล มุค อูยลั
ดัรบาร ||๓|| ยิน เก ญีอ์ ติแน ฮี เพเร อาเป เป่ ยอา สฮาอี || อะจรัจยฺ กีอา กัรแนฮาแร นานัก สัจ วเดอาอี
||๔||๔||๒๘||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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สุ โนห์ ซันตฺ เปอาเร บิโน ฮมาเร ญีโอ || ฮัร เบ็น มุกตั นา กาฮู ญีโอ || รเฮา || มัน นิรมัล กะรัม กัร ตารัน ตรัน ฮัร
อวัร ยันยาล เตแร กาฮู นา กาม ญีโอ || ยีวนั เดวา ปารบรัมห์ เซวา เอ้ห์ อุปเดส โม โก คุร ดีนา ญีโอ ||๑|| เต็ส เซ็ว
นา ลาอีแอ ฮีต ยา โก กิช น่าฮี บีต อันตฺ กี บาร โอ้ห์ ซังค์ นา จาแล || มัน ตัน ตู อาราถ ฮัร เก ปรี ตมั ซ่าถ ยา แก ซังค์
เตเร บันถัน่ ชูแท ||๒|| กะโฮ ปารบรัมห์ สรัน ฮิรแด กมัล จรัน อวัร อาส กัช ปะทัล นา กีแย || โซอี ปะกัต กิอานี
ติอ่านี ตปา โซอี นานัก ยา โก กิรปา กีแย ||๓||๑||๒๙|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เมเร ลาล ปะโล เร ปะโล เร ปะโล ฮัร
มังกะนา || เดโคห์ ปซารฺ แนน สุ โนห์ ซาถู่ เก แบน ปรานปัต จิต ราค สกัล แฮ มัรนา || รเฮา || จันดัน โจอา รัส
โปคค์ กะรัต อเนแก บิเคอา บิการ เดค สกัล แฮ พีเก เอแก โคบิด โก นาม นีโก แก้ฮตั แฮ ซ่าถ ยัน || ตัน ตัน๋ อาปั น
ทาเปโอ ฮัร ยัป นา นิมคั ยาเปโอ อรัท ดะรับ เดค กัช ซังค์ น่าฮี จัลนา ||๑|| ยา โก เร กะรัม ปะลา เต็น โอท กะฮี
ซันตฺ ปัลลา เต็น น่าฮี เร ยัม ซันตาแว ซาถู่ กี ซังกนา || ปายโอ เร ปะรัม นิถาน มิเทโอ แฮ อภิมาน เอแก นิรังการ
นานัก มัน ลักนา ||๒||๒||๓o||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เอก ซิมมัร เอก ซิมมัร เอก ซิมมัร เปอาเร || กัล กะเลส โลภ โม่ห์ มฮ่า ป่ อยัล ตาเร || รเฮา || ซาส ซาส นิมคั
นิมคั ดินสั แรน จิตาเร || ซ่าถซังค์ ยัป นิซงั ค์ มัน นิถาน ต่าเร ||๑|| จรัน กมัล นมัสการ กุน โคบิด บีจาเร || ซ่าถ ยนา
กี เรน นานัก มังคัล ซูค สถ่าเร ||๒||๑||๓๑||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘ ดุปเด
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซิ มโร ซิมมัร ซิมมัร ซุค ปาโว ซาส ซาส สมาเล || เอ้ห์ โลก ปั รโลก ซังค์ สฮาอี ยัต กัต โม่ห์ รัควาเล ||๑|| คุร กา
บจัน บแซ ญีอ์ นาเล || ยัล นฮี ดูแบ ตัสกัร นฮี เลแว ป่ าเฮ นา ซาแก ยาเล ||๑|| รเฮา || นิ รถัน โก ตัน๋ อันถเล โก เท็ก
มาต ดูตถฺ แยเซ บาเล || ซากัร แม่ห์ โบฮิท ปายโอ ฮัร นานัก กรี กริ ปา กิรปาเล ||๒||๑||๓๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||
เป๋ ย กริ ปาล ดัยอาล โคบินดา อัมฤต ริ แด ซินจาอี || เนาว์ เน็ถ เร็ถ เซ็ถ ฮัร ลาก รฮี ยัน ปาอี ||๑|| ซันตัน โก อนัด
สกัล ฮี ยาอี || กแร่ ห์ บ้าฮัร ธากุร ปักตัน กา เราว์ รเฮอา สรับ ธาอี ||๑|| รเฮา || ตา โก โกย นา ปฮุจนั ฮารา ยา แก อังค์
กุซาอี || ยัม กี ตราส มิแท ยิส ซิมรัต นานัก นาม ติอ๋าอี ||๒||๒||๓๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ดะรับวันตฺ ดะรับ เดค
กัรแบ ปู่ มวันตฺ อภิมานี || รายา ยาแน สกัล ราจยฺ ฮัมรา เต็ว ฮัร ยัน เทก สุ อามี ||๑|| เย โกอู อัปนี โอท สมาแร ||
แยซา เบ็ต แตซา โฮย วัรแต อัปนา บัล นฮี ห่าแร ||๑|| รเฮา || อาน เตอาก เป๋ ย เอ็ก อาซัร สรัณ สรัณ กัร อาเอ || ซันตฺ
อนุกแร่ ห์ เป๋ ย มัน นิรมัล นานัก ฮัร กุน กาเอ ||๒||๓||๓๔|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ยา โก ฮัร รังค์ ลาโก เอ็ส ยุก แม่ห์
โซ กะฮีอตั แฮ ซูรา || อาตัม ยิแณ สกัล วัส ตา แก ยา กา สัตคุร ปูรา ||๑||
ธากุร กาอีแอ อาตัม รังค์ || ซัรณี ปาวัน นาม ติอ่าวัน แซ่ฮจั ยฺ สมาวัน ซังค์ ||๑|| รเฮา || ยัน เก จรัน วแซ่ห์ เมแร
ฮีอแร ซังค์ ปุนีตา เด้ฮี || ยัน กี ตู๋ร เดโฮ กิรปา เน็ถ นานัก แก ซุค เอ้ฮี ||๒||๔||๓๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ยตัน กแร
มานุค แด้ห์กาแว โอ้ห์ อันตัรยามี ยาแน || ปาป กเร กัร มูกรั ปาแว เป๋ ค กแร นิรบาแน ||๑|| ยานัต ดูรฺ ตุแมห์ ปรัภ
เนรฺ || อุต ตาแก อุต เต อุต เปแค อาแว โล่บี เพร || รเฮา || ยับ ลัก ตุแท น่าฮี มัน ปั่ รมา ตับ ลัก มุกตั นา โกอี || กโฮ่
นานัก ดัยอาล สุ อามี ซันตฺ ปะกัต ยัน โซอี ||๒||๕||๓๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || นาม คุร ดีโอ แฮ อัปแน ยา แก มัสตัก
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กัรมา || นาม ดริ ราแว นาม ยปาแว ตา กา ยุก แม่ห์ ตัร่ มา ||๑|| ยัน โก นาม วดาอี โซ่ภ || นาโม กัต นาโม ปั ต ยัน กี
มาแน โย โย โหก ||๑|| รเฮา || นาม ตัน๋ ยิส ยัน แก ปาแล โซอี ปูรา ซาฮา || นาม บิวฮารา นานัก อาถ่ารา นาม
ปราปัต ล่าฮา ||๒||๖||๓๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || เนตรึ ปุนีต เป๋ ย ดะรัส เปเค มาแท ปะโร รวาล || รัส รัส คุณ กาโว
ธากุร เก โมแร ฮิรแด บะโซ่ห์ โคปาล ||๑|| ตุม ตอ ราคัณฮาร ดัยอาล || ซุนดัร ซุฆรั เบอันตฺ ปิ ตา ปรัภ โฮโอ ประภู
กิรปาล ||๑|| รเฮา || มฮ่า อนันดฺ มังคัล รู ป ตุมเร บจัน อนูป ระสาล || ฮิรแด จรัณ สบัด สัตคุร โก นานัก บานํเถ่โอ
ปาล ||๒||๗||๓๘|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || อัปนี อุกตั คลาแว โป่ ยัน อัปนี อุกตั เคลาแว || สรับ ซูค โปคค์ รัส เดแว
มัน ฮี นาล สมาแว ||๑|| ฮัมเร ปิ ตา โคปาล ดัยอาล || เย็ว ราแค แม่ห์ตารี บาริ ก โก แตเซ ฮี ปรัภ ปาล ||๑|| รเฮา || มีต
ซายัน สรับ คุณ นาเอ็ก สดา สลามัต เดวา || อีต อูต ยัต กัต ตัต ตุม ฮี มิแล นานัก ซันตฺ เซวา ||๒||๘||๓๙|| ตะนาสรี
แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ กริ ปาล ดัยอาล ดะโมดัร กาม กโรถ บิค ยาเร || ราจยฺ มาล โยบัน ตัน ญีอะรา เอ็น อูปัร แล บาเร
||๑|| มัน ตัน ราม นาม ฮิตกาเร || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ มังคัล แซ่ฮตั เป๋ าว์ เน็ถ ปารฺ อุตาเร || รเฮา ||
ตัน๋ โซ ทาน ตัน๋ โอย เป่ าว์นา ยา แม่ห์ ซันตฺ บซาเร || ยัน นานัก กี ซัรถ่า ปูโร่ ห์ ธากุร ปะกัต เตเร นมัสกาเร
||๒||๙||๔o|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ฉะดาย ลีโอ มฮ่า บลี เต อัปเน จรัน ปราต || เอก นาม ดีโอ มัน มันตา บินสั นา
กัตฮู ยาต ||๑|| สัตคุร ปูแร กีนี ดาต || ฮัร ฮัร นาม ดีโอ กีรตัน โก ไป๋ ฮมารี กาต || รเฮา || อังกีการ กีโอ ปรัภ อัปแน
ปักตัน กี ราคี ปาต || นานัก จรัน กะเฮ ปรัภ อัปเน ซุค ปายโอ เด็น ราต ||๒||๑o||๔๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ปัร
ฮัรนา โลภ จู่ธ นินดฺ เอ็ว ฮี กะรัต กุดารี || มริ ก ตริ สนา อาส มิเทอา มีธี เอ้ห์ เทก มแน่ห์ ซาถ่ารี ||๑|| ซากัต กี อวัรดา
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ยาย บริ ทารี || แยเซ กากัด เก ป๋ ารฺ มูซา ทูก กวาวัต กาม นฮี กาวารี || รเฮา || กัร กิรปา ปารบรัมห์ สุ อามี เอ้ห์ บันถัน่
ฉุทการี || บูดตั อั้นถฺ นานัก ปรัภ ก้าดัต ซ่าถ ยนา ซังการี ||๒||๑๑||๔๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ซิ มมัร ซิมมัร สุ อามี
ปรัภ อัปนา ซีตลั ตัน มัน ชาตี || รู ป รังค์ ซูค ตัน๋ ญีอ์ กา ปารบรัมห์ โมแร ยาตี ||๑|| รัสนา ราม ระส่ าเอ็น มาตี ||
รังค์ รังกี ราม อัปเน แก จรัน กมัล เน็ถ ทาตี || รเฮา || ยิส กา ซา เต็น ฮี รัค ลีอา ปูรัน ปรัภ กี ป่ าตี || เมล ลีโอ อาเป
ซุคดาแต นานัก ฮัร ราคี ปาตี ||๒||๑๒||๔๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ดูต ดุสมัน ซัภ ตุจฉฺ เต นิวแรห์ ประกัท ประตาป
ตุมารา || โย โย เตเร ปะกัต ดุคาเอ โอ้ห์ ตัตกาล ตุม มารา ||๑|| นิระโค ตุมรี ออรฺ ฮัร นีต || มุราร สฮาย โฮโอ ดาส
โก กัร แก้ห์ อุถฺโรห์ มีต || รเฮา || สุ ณี เบนตี ธากุร เมแร คัสมานา กัร อาป || นานัก อนัด เป๋ ย ดุค ป่ าเก สดา สดา ฮัร
ยาป ||๒||๑๓||๔๔|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || จตุร ดิซา กีโน บัล อัปนา ศิร อูปัร กัร ต่าเรโอ || กริ ปา กะทาแค
เอาโลกัน กีโน ดาส กา ดูค บิดาเรโอ ||๑|| ฮัร ยัน ราเค คุร โควินดฺ || กันธฺ ลาย เอากุณ ซัภ เมเท ดัยอาล ปุรัค
บัคซันดฺ || รเฮา || โย มาแก้ห์ ธากุร อัปเน เต โซอี โซอี เดแว || นานัก ดาส มุค เต โย โบแล อีฮา อูฮา สัจ โฮแว
||๒||๑๔||๔๕||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ออคี กะรี นา เดคัณ เดอี อัปนา บิรัด สมาเล || หาท เดย์ ราแค อัปเน โก ซาส ซาส ปรัตปาเล
||๑|| ปรัภ เซ็ว ลาก รเฮโอ เมรา จีต || อาด อันตฺ ปรัภ สดา สฮาอี ตัน๋ ฮมารา มีต || รเฮา || มัน บิลาส เป๋ ย ซาฮิบ เก
อะจรัจยฺ เดค บดาอี || ฮัร ซิมมัร ซิมมัร อานัด กัร นานัก ปรัภ ปูรัน แปจยฺ รคาอี ||๒||๑๕||๔๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ||
ยิส โก บิสแร ปรานปัต ดาตา โซอี กะโนห์ อป่ ากา || จรัน กมัล ยา กา มัน ราเกโอ อเมอ์ สะโรวัร ปากา ||๑|| เตรา
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ยัน ราม นาม รังค์ ยากา || อาลัซ ฉี จยึ เกยอา ซัภ ตัน เต ปรี ตมั เซ็ว มัน ลากา || รเฮา || แยห์ แยห์ เปโค แต้ห์
นาราเอ็ณ สกัล กะทา แม่ห์ ตากา || นาม อุดกั ปี วัต ยัน นานัก เตอาเก ซัภ อนุรากา ||๒||๑๖||๔๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา
๕ || ยัน เก ปูรัน โฮเอ กาม || กะลี กาล มฮ่า บิเคอา แม่ห์ ลัจยา ราคี ราม ||๑|| รเฮา || ซิมมัร ซิมมัร สุ อามี ปรัภ อัปนา
นิกทั นา อาแว ยาม || มุกตั แบกุนธฺ ซ่าถ กี ซังคัต ยัน ปายโอ ฮัร กา ต๋ าม ||๑|| จรัน กมัล ฮัร ยัน กี ทาตี โกท ซูค
บิสราม || โคบินดฺ ดะโมดัร ซิมโร เด็น แรน นานัก สัด กุรบาน ||๒||๑๗||๔๘|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || มานํโก ราม
เต เอ็ก ดาน || สกัล มโนรัท ปูรัน โฮแว่ห์ ซิ มโร ตุมรา นาม ||๑|| รเฮา || จรัน ตุหม่าเร ฮิรแด วาแซ่ห์ ซันตัน กา ซังค์
ปาโว || โศก อคัน แม่ห์ มัน นา เวอาแป อาธ แป้ ฮัร คุณ กาโว ||๑|| สวัสตฺ บิวสั ทา ฮัร กี เซวา มเถ่อนั ตฺ ปรัภ ยาปั ณ ||
นานัก รังค์ ลกา ปัรเมซัร บาฮุร ยนัม นา ชาปัณ ||๒||๑๘||๔๙|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || มานํโก ราม เต ซัภ โทก ||
มานุค โก ยาจัต สรัม ปาอีแอ ปรัภ แก ซิมรัน โมค ||๑|| รเฮา || โก่เค มุน ยัน ซิ มรัต ปุรานานํ เบด ปุกาแร่ ห์ โกค ||
กริ ปา ซิ่นถฺ เซว สัจ ปาอีแอ โดแว สุ เฮเล โลก ||๑|| อาน อจารฺ บิวฮาร แฮ เยเต เบ็น ฮัร ซิมรัน โพก || นานัก ยนัม
มรัณ แป๋ กาเท เม็ล ซาถู่ บินเซ โสก ||๒||๑๙||๕o|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ตริ สนา บุแฉ่ ฮัร แก นาม || มฮ่า ซันโตค
โฮแว คุร บัจนี ปรัภ เซ็ว ลาแก ปูรัน คิอ๋าน ||๑|| รเฮา ||
มฮ่า กะโลล บุแฉ่ห์ มายอา เก กัร กิรปา เมเร ดีน ดัยอาล || อัปณา นาม เด้ห์ ยัป ยีวา ปูรัน โฮย ดาส กี ก๋ าล ||๑||
สรับ มโนรัท ราจยฺ ซูค รัส สัด คุซีอา กีรตัน ยัป นาม || ยิส แก กะรัม ลิเคอา ตุ๋ร กัรแต นานัก ยัน เก ปูรัน กาม
||๒||๒o||๕๑ || ตะนาสรี ม: ๕ || ยัน กี กีนี ปารบรัมห์ ซาร || นินดัก ทิกนั นา ปาวัน มูเล อูด เกย เบการ ||๑|| รเฮา ||
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แยห์ แยห์ เดโค แต้ห์ แต้ห์ สุ อามี โกย นา ปฮุจนั ฮาร || โย โย กแร อะวะเกอา ยัน กี โฮย เกยอา ตัต ชาร ||๑||
กรันฮาร รัควาลา โฮอา ยา กา อันตฺ นา ปาราวาร || นานัก ดาส รัคเค ปรัภ อัปแน นินดัก ก้าเด มาร ||๒||๒๑||๕๒||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๙ ปัรตาล
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร จรัน สรัน โคบินดฺ ดุค ปั่นยะนา ดาส อัปเน โก นาม เดโวห์ || ดริ สทฺ ปรัภ ต่าโรห์ กริ ปา กัร ตาโรห์ ปุยา แก้ห์
กูป เต ก้าด เลโว่ห์ || รเฮา || กาม กโรถ กัร อั้นถฺ มายอา เก บันถฺ อเน็ก โดคา ตัน ชาด ปูเร || ปรัภ บินา อาน นา
ราคัณฮารา นาม ซิมราโวห์ สรัน ซูเร ||๑|| ปะติต อุถารฺ ณา ญีอ์ ยันตฺ ตารฺ ณา เบด *อุจาร นฮี อันตฺ ปายโอ || คุแณห์
ซุค ซากรา บรัมห์ รัตนากรา ปะกัต วชัล นานัก กายโอ ||๒||๑||๕๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || หะลัต ซุค ปะลัต ซุค
เน็ต ซุค สิ มรั โน นาม โคบินดฺ กา สดา ลีแย || มิแท่ห์ กมาเณ ปาป จิราเณ ซ่าถซังคัต เม็ล โมอา ยีแย ||๑|| รเฮา ||
ราจยฺ โยบัน บิสรันตฺ ฮัร มายอา มฮ่า ดุค เอ้ห์ มฮานํต กะแฮ || อาส เปอาส รมัณ ฮัร กีรตัน เอ้ห์ ปะดารัท ปากวันตฺ
ลแฮ่ ||๑|| สรัณ ซัมรัท อกัท อะโกจรา ปะติต อุถ่ารัณ นาม เตรา || อันตัรยามี นานัก เก สุ อามี ซัรบัต ปูรัน ธากุร
เมรา ||๒||๒||๕๔||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บันดฺ นา ฮัร บันดฺ นา คุณ กาโว่ห์ โคปาล ราย || รเฮา || วัดแด ปาก เป่ เท คุรเทวา || โกท ปราถ มิเท ฮัร เซวา ||๑||
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จรัน กมัล ยา กา มัน ราแป || โศก อคัน เต็ส ยัน นา เบอาแป ||๒|| ซากัร ตเรอา ซาถู่ ซังเก || นิรภอ นาม ยัปโปห์
ฮัร รังเก ||๓|| ปัร ตัน๋ โดค กิช ปาป นา เพเร || ยัม ยันดาร นา อาแว เนเร ||๔|| ตริ สนา อคัน ปรัภ อาป บุฉ่าอี ||
นานัก อุถเร ปรัภ ซัรณาอี ||๕||๑||๕๕|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || ตริ ปัต ไป๋ สัจ โป่ ยัน คายอา || มัน ตัน รัสนา นาม
ติอ๋ายอา ||๑|| ยีวนา ฮัร ยีวนา || ยีวนั ฮัร ยัป ซ่าถซังค์ ||๑|| รเฮา || อเน็ก ประการี บัสตรึ โอด่าเอ || อันเด็น กีรตัน ฮัร
กุน กาเอ ||๒|| หัสตี รัท อัส อัสวารี || ฮัร กา มารัก ริ แด นิฮารี ||๓|| มัน ตัน อันตัร จรัน ติอ๋ายอา || ฮัร ซุค นิถาน
นานัก ดาส ปายอา ||๔||๒||๕๖|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || คุร เก จรัน ญีอ์ กา นิสตารา || สมุนดฺ ซากัร เย็น คิน แม่ห์
ตารา ||๑|| รเฮา || โกอี โฮอา กรัม รัต โกอี ตีรัท นายอา || ดาซีนํ ฮัร กา นาม ติอ๋ายอา ||๑|| บันถัน่ กาทันฮาร สุ อามี ||
ยัน นานัก ซิมแร อันตัรยามี ||๒||๓||๕๗|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ || กิแต ประการ นา ตูโท ปรี ต || ดาส เตเร กี นิรมัล
รี ต ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ปราน มัน ตัน๋ เต เปอารา || ห่อแม บันถฺ ฮัร เดวัณฮารา ||๑|| จรัน กมัล เซ็ว ลาโก เน่ห์ || นานัก กี
เบนันตี เอ้ห์ ||๒||๔||๕๘||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ || กาเฮ เร บัน โคยัน ยาอี || สรับ นิวาซี สดา อเลปา โต้ฮี ซังค์ สมาอี ||๑|| รเฮา || โปฮัป มัตถฺ
เย็ว บาส บัสตฺ แฮ มุกรั ม่าเฮ แยเซ ชาอี || แตเซ ฮี ฮัร บะเซ นิรันตัร กัท ฮี โคโยห์ ป่ าอี ||๑|| บ้าฮัร ปี่ ตัร เอโก
ยาโนห์ เอ้ห์ คุร กิอาน บตาอี || ยัน นานัก เบ็น อาปา จีแน มิแท นา ปะหรํา กี กาอี ||๒||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ ||
ซาโถ่ เอ้ห์ ญัก ปะรัม ปุหล่านา || ราม นาม กา ซิ มรัน โชเดอา มายอา หาท บิกานา ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต
บันตา ตา แก รัส ลัปทานา ||
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โยบัน ตัน๋ ปรัภตา แก มัด แม แอ้ห์เน็ส รแฮ่ ดิวานา ||๑|| ดีน ดัยอาล สดา ดุค ปั่ นยัน ตา เซ็ว มัน นา ลกานา || ยัน
นานัก โกทัน แม กินฮู คุรมุข โฮย ปะชานา ||๒||๒|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ || เต้ห์ โยกี โก ยุกตั นา ยาโน || โลภ โม่ห์
มายอา มัมตา พุน เย่ห์ กัท ม่าเฮ ปะชาโน ||๑|| รเฮา || ปั ร นินดา อุสตัต แน่ห์ ยา แก กันจัน โล่ห์ สมาโน || ฮรัค โศก
เต รแฮ่ อตีตา โยกี ต้าเฮ บคาโน ||๑|| จันจัล มัน แด้ห์ ดิส โก ต่าวัต อะจัล ย่าเฮ แธห์ราโน || กโฮ่ นานัก เอ้ห์ เบ็ถ
โก โย นัร มุกตั ต้าเฮ ตุม มาโน ||๒||๓|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๙ || อับ แม กอน อุเปา กะโร || เย่ห์ เบ็ถ มัน โก ซันซา
จูแก ป๋ อ เน็ถ ปารฺ ปะโร ||๑|| รเฮา || ยนัม ปาย กัช ปะโล นา กีโน ตา เต อถิก ดะโร || มัน บัจ กรัม ฮัร กุน นฮี กาเอ
แญห์ ญีอ์ โซจ ตะโร ||๑|| คุรมัต ซุน กัช กิอาน นา อุปเยโอ ปั ส เย็ว อุดรั ปะโร || กโฮ่ นานัก ปรัภ บิรัด ปะชาโน
ตับ ฮอ ปะติต ตะโร ||๒||๔||๙||๙||๑๓||๕๘||๔||๙๓||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ อัสทฺปดีอา
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร ซากัร รัตนี ปั่ รปูเร || อัมฤต ซันตฺ จุแกห์ นฮี ดูเร || ฮัร รัส โจก จุแกห์ ปรัภ ป่ าแว || ซัรวัร แม่ห์ หันสฺ ปรานปั ต
ปาแว ||๑|| เกอา บัก บัปรา ฉัปรี นาย || กีจรั ดูแบ แมลฺ นา ยาย ||๑|| รเฮา || รัค รัค จรัน ตะเร วีจารี || ดุบิถา โฉด เป๋ ย
นิรังการี || มุกตั ปะดารัท ฮัร รัส จาเค || อาวัณ ยาณ รเฮ่ คุร ราเค ||๒|| ซัรวัร หันซา โฉด นา ยาย || เปรม ปะกัต กัร
แซ่ฮจั ยฺ สมาย || ซัรวัร แม่ห์ หันสฺ หันสฺ แม่ห์ ซากัร || อกัท กะทา คุร บัจนี อาดัร ||๓|| ซุน มันดัล เอ็ก โยกี แบเซ ||
นารฺ นา ปุรัค กโฮ่ กอู แกเซ || ตริ ภวัณ โยต รเฮ่ เล็ว ลาอี || ซุรฺ นัร นาท สัจเจ ซัรณาอี ||๔|| อานันดฺ มูล อนาท อถ่ารี
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|| คุรมุข ปะกัต แซ่ฮจั ยฺ บีจารี || ปะกัต วชัล แป๋ กาทัณฮาเร || ห่อแม มาร มิเล ปั ก ต่าเร ||๕|| อเน็ก ยตัน กัร กาล
ซันตาเอ || มรัณ ลิคาย มันดัล แม่ห์ อาเอ ||
ยนัม ปะดารัท ดุบิถา โคแว || อาป นา จีนสั ปะหรํา ปะหรํา โรแว ||๖|| แก้ห์โต ปั รโต ซุณโต เอก || ตี่รัจยฺ ตะรัม
ตัร่ ณี ถรั เทก || ยัต สัต ซันยัม ริ แด สมาเอ || จอเท ปั ด โก เย มัน ปะตีอาเอ ||๗|| ซาเจ นิรมัล แมลฺ นา ลาแก || คุร
แก สบัด ปะรัม ป๋ อ ป่ าแก || ซูรัต มูรัต อาด อนูป || นานัก ยาแจ สาจ สะรู ป ||๘||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || แซ่ฮจั ยฺ
มิแล มิเลอา ปัรวาณ || นา เต็ส มรัณ นา อาวัณ ยาณ || ธากุร แม่ห์ ดาส ดาส แม่ห์ โซย || แยห์ เดคา แต้ห์ อวัรฺ นา
โกย ||๑|| คุรมุข ปะกัต แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ ปาอีแอ || เบ็น คุร เป่ เท มัร อาอีเเอ ยาอีแอ ||๑|| รเฮา || โซ คุร กะโร เย สาจ
ดริ ราแว || อกัท กะทาแว สบัด มิลาแว || ฮัร เก โลก อวัร นฮี การา || ซาโจ ธากุร สาจ เปอารา ||๒|| ตัน แม่ห์ มนูอา
มัน แม่ห์ ซาจา || โซ ซาจา เม็ล ซาเจ ราจา || เซวัก ปรัภ แก ลาแก ปาย || สัตคุร ปูรา มิแล มิลาย ||๓|| อาป ดิคาแว
อาเป เดแค || หัธ นา ปะตีแย นา บโฮ่ เป่ แค || กัร๋ ป่ าเด เย็น อัมฤต ปายอา || เปรม ปะกัต ปรัภ มัน ปะตีอายอา ||๔||
ปัร ปัร ปู่ แลห์ โจทา ค่าเฮ || บฮุต เซอาณัป อาแว่ห์ ย่าเฮ || นาม ยแป ป๋ อ โป่ ยัน คาย || คุรมุข เซวัก รเฮ่ สมาย ||๕||
ปูญ ศิลา ตีรัท บัน วาซา || ปั่รมัต โดลัต เป๋ ย อุดาซา || มัน แมแล ซูจา เก็ว โฮย || สาจ มิแล ปาแว ปั ต โซย ||๖||
อาจารา วีจาร สะรี ร || อาด ยุกาด แซ่ฮจั ยฺ มัน ตี่รฺ || ปั ล ปั งกัจยฺ แม่ห์ โกท อุถ่าเร || กัร กิรปา คุร เมล เปอาเร ||๗||
กิส อาแก ปรัภ ตุตถฺ ซาล่าฮี || ตุตถฺ เบ็น ดูยา แม โก น่าฮี || เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว เต็ว ราค รยาย || นานัก แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย คุณ
กาย ||๘||๒||
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ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ อัสทฺปดี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โย โย ยูนี อายโอ เต้ห์ เต้ห์ อุรฉ่ายโอ มาณัส ยนัม ซันโญก ปายอา || ตากี แฮ โอท ซ่าถ ราโค่ห์ เด กัร หาท กัร
กิรปา เมโล่ห์ ฮัร รายอา ||๑|| อเน็ก ยนัม ปะหรํา เท็ต นฮี ปาอี || กะโร เซวา คุร ลาโก จรัน โควินดฺ ญี กา มารัก
เดโฮ ญี บตาอี ||๑|| รเฮา || อเน็ก อุปาว กะโร มายอา โก บเจ็ต ตะโร เมรี เมรี กะรัต สัด ฮี วิฮาแว ||
โกอี แอโซ เร เป่ แท ซันตฺ เมรี ลาแฮ สกัล จินตฺ ธากุร เซ็ว เมรา รังค์ ลาแว ||๒|| ปเร เร สกัล เบด แน่ห์ จูแก มัน เปด
เอ็ก คิน นา ตี่แร่ ห์ เมเร กัร๋ เก ปันจา || โกอี แอโซ เร ปะกัต โย มายอา เต แร่ ฮตั เอ็ก อัมฤต นาม เมแร ริ แด ซิ นจา
||๓|| เยเต เร ตีรัท นาเอ อหัม่ บุธ แมลฺ ลาเอ กัร๋ โก ธากุร เอ็ก เต็ล นา มาแน || กัด ปาโว ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร สดา
อานันดฺ กิอาน อันยัน เมรา มัน อิสนาแน ||๔|| สกัล อะสรัม กีเน มนูอา แน่ห์ ปะตีเน บิเบกฮีน เด้ฮี โต่เอ || โกอี
ปาอีแอ เร ปุรัค บิถ่าตา ปารบรัมห์ แก รังค์ ราตา เมเร มัน กี ดุระมัต มัล โคเอ ||๕|| กะรัม ตะรัม ยุกตา นิมคั นา เหต
กัรตา กรับ กรับ ปแร กฮี นา เลแค || ยิส เป่ ทีแอ สพัล มูรัต กแร สดา กีรัต คุร ปั รสาด โกอู เนตะโรห์ เปแค ||๖||
มันฮัธ โย กมาแว เต็ล นา เลแค ปาแว บกุล เย็ว คิอ๋าน ลาแว มายอา เร ต่ารี || โกอี แอโซ เร ซุแคห์ ดาอี ปรัภ กี
กะทา สุ นาอี เต็ส เป่ เท กัต โฮย ฮมารี ||๗|| สุ ประซัน โคปาล ราย กาแท เร บันถัน่ มาย คุร แก สบัด เมรา มัน ราตา ||
สดา สดา อานันดฺ เป่ เทโอ นิรแภ โคบินดฺ ซุค นานัก ลาเถ่ ฮัร จรัน ปราตา ||๘|| สพัล สพัล ไป๋ สพัล ยาตรา || อาวัณ
ยาณ รเฮ่ มิเล ซ่าถ่า ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๓||
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ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตีรัท นาวัณ เยา ตีรัท นาม แฮ || ตีรัท สบัด บีจาร อันตัร กิอาน แฮ || คุร กิอาน ซาจา ทาน ตีรัท ดัส ปุรับ สดา
ดะซ่าห์รา || ฮอ นาม ฮัร กา สดา ยาโจ เดโฮ ปรัภ ตัร่ ณี ถะรา || ซันซาร โรคี นาม ดารู แมลฺ ลาแก สัจ บินา || คุร
วาก นิรมัล สดา จานัณ เน็ต สาจ ตีรัท มัจยฺนา ||๑|| สาจ นา ลาแก แมลฺ เกอา มัล โต่อีแอ || คุแณห์ ฮาร โปรย กิส โก
โรอีแอ || วีจาร มาแร ตแร ตาแร อุลทั โยน นา อาเวย์ || อาป ปารัส ปะรัม ติอ่านี สาจ ซาเจ ป่ าเวย์ || อานันดฺ อันเด็น
ฮรัค ซาจา ดูค เก็ลวิค ปัรหะเร || สัจ นาม ปายอา คุร ดิคายอา แมลฺ น่าฮี สัจ มเน ||๒|| ซังคัต มีต มิลาป ปูรา นาวโณ
||
กาแว กาวัณฮาร สบัด สุ ห่าวโณ || ซาล่าห์ ซาเจ มัน สัตคุร ปุน ทาน ดัยอา มเต || เป็ ร ซังค์ ป่ าแว แซ่ฮจั ยฺ นาแว
เบณี ตา ซังกัม สัต สเต || อาราถ เอกังการ ซาจา เน็ต เดย์ จะเเร สวายอา || กัต ซังค์ มีต ซันตฺ ซงั คัต กัร นะดัร เมล
มิลายอา ||๓|| แก้ฮณ
ั กะแฮ ซัภ โกย เกวัด อาคีแอ || ฮอ มูรัค นีจ อะยาณ ซัมหย่า ซาคีแอ || สัจ คุร กี ซาคี อัมฤต
ป่ าคี เต็ต มัน มาเนอา เมรา || กูจ กแร่ ห์ อาแว่ห์ บิค ลาเด สบัด สัจแจ คุร เมรา || อาคัณ โตท นา ปะกัต ปั นด่ารี
ปั่รปุร รเฮอา โซอี || นานัก สาจ กะแฮ เบนันตี มัน มานํแย สัจ โซอี ||๔||๑|| ตะนาสรี แม่ห์ลา ๑ || ยีวา เตแร นาย
มัน อานันดฺ แฮ ญีโอ || ซาโจ ซาจา เนา คุณ โควินดฺ แฮ ญีโอ || คุร กิอาน อปารา ศิรยัณฮารา เย็น ศิรยี เต็น โกอี ||
ปัรวาณา อายอา หุกมั ปะธายอา เพร นา สะแก โกอี || อาเป กัร เวแค ศิร ศิร เลแค อาเป สุ รัต บุฉ่าอี || นานัก
ซาฮิบ อะกัม อะโกจัร ยีวา สัจจี นาอี ||๑|| ตุม ซัร อวัรฺ นา โกย อายอา ยายซี ญีโอ || หุกมี โฮย นิเบร ปะรัม จุกายซี
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ญีโอ || คุร ปะรัม จุกาเอ อกัท กะฮาเอ สัจ แม่ห์ สาจ สมาณา || อาป อุปาเอ อาป สมาเอ หุกมี หุกมั ปะชาณา || สัจจี
วเดอาอี คุร เต ปาอี ตู มัน อันตฺ สคาอี || นานัก ซาฮิบ อวัรฺ นา ดูยา นาม เตแร วเดอาอี ||๒|| ตู สัจจา ศิรยัณฮารฺ อลัค
สิ รันเดอา ญีโอ || เอก ซาฮิบ โดย ร่ าห์ วาด วถัน่ เดอา ญีโอ || โดย ร่ าห์ จลาเอ หุกมั สบาเอ ยนัม โมอา ซันซารา ||
นาม บินา น่าฮี โก เบลี บิค ลาดี ศิร ป่ ารา || หุกมี อายอา หุกมั นา บูแฉ่ หุกมั สวารัณฮารา || นานัก ซาฮิบ สบัด
สิ ญาแป
ซาจา ศิรยัณฮารา ||๓|| ปะกัต โซ่แฮ ดัรวาร สบัด โซฮายอา ญีโอ || โบแล่ห์ อัมฤต บาณ รสัน
ระส่ ายอา ญีโอ || รสัน ระส่ าเอ นาม ติซาเอ คุร แก สบัด วิกาเณ || ปารัส ปั รสิ แอ ปารัส โฮเอ ยา เตแร มัน ป่ าเณ ||
อะมรา ปัด ปายอา อาป กวายอา วิระลา กิอาน วีจารี || นานัก ปะกัต โซ่ฮนั ดัร ซาแจ ซาเจ เก วาปารี ||๔|| ปูค
เปอาโซ อาท เก็ว ดัร ยายซา ญีโอ ||
สัตคุร ปูโช ยาย นาม ติอ๋ายซา ญีโอ || สัจ นาม ติอ๋าอี สาจ จะวาอี คุรมุข สาจ ปะชาณา || ดีนา นาท ดัยอาล นิรันยัน
อันเด็น นาม วคาณา || กัรณี การ ตุโรห์ พุรมาอี อาป โมอา มัน มารี || นานัก นาม มฮ่า รัส มีธา ตริ สนา นาม นิวารี
||๕||๒|| ตะนาสรี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ || เป็ ร ซังค์ มูธรี เอ คบัร นา ปาอีอา ญีโอ || มัสตัก ลิเคอะรา เลค ปุรับ กมายอา
ญีโอ || เลค นา มิทยั ปุรับ กมายอา เกอา ยาณา เกอา โฮซี || คุณี อจารฺ นฮี รังค์ ราตี เอากุณ แบ้ห์ แบ้ห์ โรซี || ตัน๋
โยบัน อาก กี ชายอา บิรัถ เป๋ ย เด็น ปุนเนอา || นานัก นาม บินา โดห่ากัณ ชูที จู่ธ วิชุนเนอา ||๑|| บูดี กัร๋ ก่าเลโอ คุร
แก ป๋ าย จะโล || ซาจา นาม ติอ๋าย ปาแวห์ ซุค แม่ห์โล || ฮัร นาม ติอ๋าเอ ตา ซุค ปาเอ เปอีอะแร เด็น จาเร || นิจยฺ กัร๋
ยาย บแฮ สัจ ปาเอ อันเด็น นาล เปอาเร || เว็ณ ปั กตี กัร๋ วาส นา โฮวี สุ เณโอห์ โลก สบาเอ || นานัก ซัรซี ตา เป็ ร
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ปาเอ ราตี ซาแจ นาเอ ||๒|| เป็ ร ตัน๋ ป่ าแว ตา เป็ ร ป่ าแว นารี ญีโอ || รังค์ ปรี ตมั ราตี คุร แก สบัด วีจารี ญีโอ || คุร
สบัด วีจารี น่าห์ เปอารี เน็ว เน็ว ปะกัต กเรอี || มายอา โม่ห์ ยลาเอ ปรี ตมั รัส แม่ห์ รังค์ กเรอี || ปรัภ ซาเจ เซตี รังค์
รังเกตี ลาล ไป๋ มัน มารี || นานัก สาจ วัสซี โซห่ากัณ เป็ ร เซ็ว ปรี ต เปอารี ||๓|| เป็ ร กัร๋ โซ่แฮ นารฺ เย เป็ ร ป่ าเวย์
ญีโอ || จู่เธ แวณ จะเว กาม นา อาเวย์ ญีโอ || จู่ธ อลาแว กาม นา อาแว นา เป็ ร เดแค แนณี || เอากุเณอารี กันตฺ
วิซารี ชูที วิถณั แรณี || คุร สบัด นา มาแน พ่าฮี พาที ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาเอ || นานัก อาเป อาป ปะชาแณ คุรมุข
แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ ||๔|| ตัน๋ โซห่ากัณ นารฺ เย็น เป็ ร ยาเณอา ญีโอ || นาม บินา กูริอาร กูร กมาเณอา ญีโอ || ฮัร ปะกัต
สุ ห่าวี ซาเจ ป่ าวี ป๋ าย ปะกัต ปรัภ ราตี || เป็ ร รลีอาลา โยบัน บาลา เต็ส ราแว รังค์ ราตี || คุร สบัด วิกาซี สะโฮ
ราวาซี พัล ปายอา คุณการี || นานัก สาจ มิแล วเดอาอี เป็ ร กัร๋ โซ่ แฮ นารี ||๕||๓||
ตะนาสรี ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ญีโอ กริ ปา กเร ตา นาม ติอ๋าอีแอ ญีโอ || สัตคุร มิแล สุ ผาย แซ่ฮจั ยฺ คุณ กาอีแอ ญีโอ || คุณ กาย วิกแซ สดา
อันเด็น ยา อาป ซาเจ ป่ าเวย์ || อหังการฺ ห่อแม ตะแย มายอา แซ่ฮจั ยฺ นาม สมาเวย์ || อาป กัรตา กเร โซอี อาป เดย์
ตา ปาอีแอ || ฮัร ญีโอ กริ ปา กเร ตา นาม ติอ๋าอีแอ ญีโอ ||๑|| อันดัร ซาจา เน่ห์ ปูเร สัตคุแร ญีโอ || ฮอ เต็ส เซวี
เด็น ราต แม กะเด นา วีสแร ญีโอ || กะเด นา วิซารี อันเด็น สะหม่ารี ยา นาม ลอี ตา ยีวา || ซัรวณี สุ ณี ตา เอ้ห์ มัน
ตริ ปแต คุรมุข อัมฤต ปี วา || นะดัร กเร ตา สัตคุร เมเล อันเด็น บิเบก บุตถฺ บิจแร || อันดัร ซาจา เน่ห์ ปูเร สัตคุแร
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||๒|| สัตซังคัต มิแล วัดปาก ตา ฮัร รัส อาเวย์ ญีโอ || อันเด็น รแฮ่ เล็ว ลาย ตา แซ่ฮจั ยฺ สมาเวย์ ญีโอ || แซ่ฮจั ยฺ
สมาแว ตา ฮัร มัน ป่ าแว สดา อตีต แบรากี || หะลัต ปะลัต โซ่ภา ญัก อันตัร ราม นาม เล็ว ลากี || ฮรัค โศก ดุฮา เต
มุกตา โย ปรัภ กเร โซ ป่ าเวย์ || สัตซังคัต มิแล วัดปาก ตา ฮัร รัส อาเวย์ ญีโอ ||๓|| ดูแย ป๋ าย ดุค โฮเอ มันมุค ยัม
โยเฮอา ญีโอ || ฮาย ฮาย กเร เด็น ราต มายอา ดุค โม่เฮอา ญีโอ || มายอา ดุค โม่เฮอา ห่อแม โร่ เฮอา เมรี เมรี กะรัต
วิฮาเวย์ || โย ปรัภ เดย์ เต็ส เจแต น่าฮี อันตฺ เกยอา ปั ชตาเวย์ || เบ็น นาแว โก ซาท นา จาแล ปุตรึ กลัตรึ มายอา
โต่เฮอา || ดูแย ป๋ าย ดุค โฮย มันมุค ยัม โยเฮอา ญีโอ ||๔|| กัร กิรปา เล่โฮ มิลาย แม่ฮลั ฮัร ปายอา ญีโอ || สดา รแฮ่
กัร โยร ปรัภ มัน ป่ ายอา ญีโอ || ปรัภ มัน ป่ าแว ตา หุกมั สมาแว หุกมั มัน ซุค ปายอา || อันเด็น ยปั ต รแฮ่ เด็น ราตี
แซ่ห์เย นาม ติอ๋ายอา || นาโม นาม มิลี วเดอาอี นานัก นาม มัน ป่ าเวย์ || กัร กิรปา เล่โฮ มิลาย แม่ฮลั ฮัร ปาเวย์
ญีโอ ||๕||๑||
ตะนาสรี แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตคุร ดีน ดัยอาล ยิส ซังค์ ฮัร กาวีแอ ญีโอ || อัมฤต ฮัร กา นาม ซ่าถซังค์ ราวีแอ ญีโอ || ปั จยฺ ซังค์ ซาถู่ เอ็ก
อราถู่ ยนัม มรัน ดุค นาเซย์ || ตุ๋ร กะรัม ลิเคอา สาจ ซิ เคอา กะที ยัม กี พาเชย์ || แป๋ ปะรัม นาเธ ฉุ ที กาเธ ยัม ปั นทฺ
มูล นา อาวีแอ || บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา สดา ฮัร คุณ กาวีแอ ||๑|| นิถะเรอา ตัร๋ เอก นาม นิรันยฺโน ญีโอ || ตู
ดาตา ดาตาร สรับ ดุค ปั่นยะโน ญีโอ || ดุค หะรัต กัรตา ซุแคห์ สุ อามี สรัณ ซาถู่ อายอา || ซันซาร ซากัร มฮ่า
บิครา ปัล เอก ม่าเฮ ตรายอา || ปูร รเฮอา สรับ ทาอี คุร กิอาน เนตรี อันยฺโน || บินวันตฺ นานัก สดา ซิ มรี สรับ ดุค
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แป๋ ปั่นยะโน ||๒|| อาป ลีเอ ลัร ลาย กิรปา ต่ารี อา ญีโอ || โม่ห์ นิรกุณ นีจ อนาท ปรัภ อะกัม อปารี อา ญีโอ ||
ดัยอาล สดา กริ ปาล สุ อามี นีจ ทาปัณฮาเรอา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ วัส เตแร สกัล เตรี ซาเรอา || อาป กัรตา อาป ปุกตา
อาป สกัล บีจารี อา || บินวันตฺ นานัก คุณ กาย ยีวา ฮัร ยัป ยัปโป บันวารี อา ||๓|| เตรา ดะรัส อปารฺ นาม อโมลัย
ญีโอ || เน็ต ยแปห์ เตเร ดาส ปุรัค อโตลี ญีโอ || ซันตฺ รสัน วูธา อาป ตูธา ฮัร รแซ่ห์ เซอี มาเตอา || คุร จรัน ลาเก
มฮ่า ป่ าเก สดา อันเด็น ยาเกอา || สดา สดา ซิ มรัตแบ สุ อามี ซาส ซาส คุณ โบลัย || บินวันตฺ นานัก ตู๋ร ซาถู่ นาม
ประภู อโมลัย ||๔||๑||
ราก ตะนาสรี บาณี ปะกัต กะบีร ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สนัก สนันดฺ มเหส สะมานานํ || เซคนาก เตโร มรัม นา ยานานํ ||๑|| ซันตฺ ซงั คัต ราม ริ แด บซาอี ||๑|| รเฮา ||
หะนูมาน ซัร กะรุ ร สะมานานํ || สุ รปั ต นัรปัต นฮี กุน ยานานํ ||๒|| จาร เบด อัร ซิ มรัต ปุรานานํ || กัมลาปั ต เกาลา
นฮี ยานานํ ||๓|| แก้ห์ กะบีร โซ ปั่ รแม น่าฮี || ปั ก ลัก ราม รแฮ่ ซัรนานํฮี ||๔||๑||
เด็น เต แป้ ฮัร แป้ ฮัร เต กะรี อานํ อาว กะแท ตัน ชีแย || กาล อะเฮรี พิแร บะถิก เย็ว กโฮ่ กวัน เบ็ถ กีแย ||๑|| โซ
เด็น อาวัน ลากา || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันตา กโฮ่ โกอู แฮ กา กา ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก โยต กายอา แม่ห์ บัรแต อาปา
ปะซู นา บูแฉ่ || ลาลัจ กแร ยีวนั ปัด การัน โลจัน กะชู นา ซู่แฉ่ ||๒|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ปรานี โชโดห์ มัน เก
ปั่รมา || เกวัล นาม ยัปโปห์ เร ปรานี ปะโร่ ห์ เอก กี ซัรนานํ ||๓||๒|| โย ยัน เป๋ า ปะกัต กัช ยาแน ตา โก อะจรัจยฺ
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กาโฮ || เย็ว ยัล ยัล แม่ห์ แปส นา นิกแซ เต็ว ดุ๋ร มิเลโอ ยุล่าโฮ ||๑|| ฮัร เก โลกา แม ตอ มัต กา โป่ รา || โย ตัน กาซี
ตะแยห์ กะบีรา รมัยแอ กฮ่า นิโห่รา ||๑|| รเฮา || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร โลอี ปะรัม นา ปู่ โลห์ โกอี || เกอา กาซี
เกอา อูครั มักฮัร ราม ริ แด โย โฮอี ||๒||๓|| อิมดรึ โลก เศ็ว โลแก้ห์ แยโบ || โอเช ตัป กัร บาฮุร แอโบ ||๑|| เกอา
มานํโก กิช เท็ร น่าฮี || ราม นาม รัค มัน ม่าฮี ||๑|| รเฮา || โซ่ภา ราจยฺ บิแภ บเดอาอี || อันตฺ นา กาฮู ซังค์ สฮาอี ||๒||
ปุตรึ กลัตรึ ลัชมี มายอา || เอ็น เต กโฮ่ เกาแน ซุค ปายอา ||๓|| แก้ฮตั กะบีร อวัร นฮี กามา || ฮัมแร มัน ตัน๋ ราม โก
นามา ||๔||๔|| ราม ซิมมัร ราม ซิมมัร ราม ซิมมัร ป่ าอี || ราม นาม ซิมรัน เบ็น บูดเต อถิกาอี ||๑|| รเฮา || บันตา สุ ต
เด้ห์ กเร่ ห์ ซัมปัต ซุคดาอี || เอ็นห์ แม กัช น่าเฮ เตโร กาล อวัถ อาอี ||๑|| อะยามัล กัจยฺ กันกา ปะติต กะรัม กีเน ||
เตอู อุตรั ปารฺ ปะเร ราม นาม ลีเน ||๒|| ซูกรั กูกรั โยน ประเม ตอู ลาจยฺ นา อาอี || ราม นาม ชาด อัมฤต กาเฮ บิค
คาอี ||๓|| ตัจยฺ ปะรัม กะรัม เบ็ถ นิเค่ถฺ ราม นาม เล่ฮี || คุร ประสาด ยัน กะบีร ราม กัร สเน่ฮี ||๔||๕||
ตะนาสรี บาณี ปะกัต นามเดว ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แก้ห์รี กัร แก นีว คุดาอี อูปัร มันดัป ชาเอ || มารฺ กนั เด เต โก อถิกาอี เย็น ตริ ณ ตัร๋ มูนดฺ บลาเอ ||๑|| ฮัมโร กัรตา
ราม สเน่ฮี || กาเฮ เต นัร กรับ กะรัต โฮ บินสั ยาย จู่ธี เด้ฮี ||๑|| รเฮา ||
เมรี เมรี แกโร กัรเต ดุระโยถัน เซ ป่ าอี || บาแร่ ห์ โยยัน ฉะตรู จัลแล ทา เด้ฮี กิรฉัน คาอี ||๒|| สรับ โซเอ็น กี
ลังกา โห่ตี ราวัน เซ อถิกาอี || กฮ่า เป่ ยโอ ดัร บานํเถ่ ห่าที คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี ||๓|| ดุระบาซา เซ็ว กะรัต ธะกอรี
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ยาเดาว์ เอ พัล ปาเอ || กริ ปา กรี ยัน อัปเน อูปัร นามเด็ว ฮัร กุน กาเอ ||๔||๑|| ดัส แบรากัน โม่ห์ บัส กีนีห์ ปั นโจห์
กา เม็ท นาโว || สะตัร โดย ปะเร อัมฤต ซัร บิค โก มาร กะด่าโว ||๑|| ปาแช บฮุร นา อาวัน ปาโว || อัมฤต บาณี กัท
เต อุจโร อาตัม โก ซัมหย่าโว ||๑|| รเฮา || บะยัร กุธาร โม่ห์ แฮ ชีนานํ กัร มินนัต ลัก ปาโว || ซันตัน เก ฮัม อุลเท
เซวัก ปั กตัน เต ดัรปาโว ||๒|| เอ้ห์ ซันซาร เต ตับ ฮี ชูโท โย มายอา แน่ห์ ลัปทาโว || มายอา นาม กรัภ โยน กา
เต้ห์ ตัจยฺ ดัรซัน ปาโว ||๓|| เอ็ต กัร ปะกัต กแร่ ห์ โย ยัน เต็น ป๋ อ สกัล จุกาอีแอ || แก้ฮตั นามเด็ว บ้าฮัร เกอา
ปั่รโมห์ เอ้ห์ ซันยัม ฮัร ปาอีแอ ||๔||๒|| มารวาร แยเซ นีร บาลฮา เบล บาลฮา กัรฮะลา || เย็ว กุรังกฺ เน็ส นาด
บาลฮา เต็ว เมแร มัน รามัยอา ||๑|| เตรา นาม รู โร รู ป รู โร อัต รังค์ รู โร เมโร รามัยอา ||๑|| รเฮา || เย็ว ตัร่ นี โก
อินดรึ บาลฮา กุซมั บาส แยเซ ปะห์วรั ลา || เย็ว โกกิล โก อัมบฺ บาลฮา เต็ว เมแร มัน รามัยอา ||๒|| จักวี โก แยเซ
ซูร บาลฮา มาน สะโรวัร หันสฺ ลา || เย็ว ตัรณี โก กันตฺ บาลฮา เต็ว เมแร มัน รามัยอา ||๓|| บาริ ก โก แยเซ คีร
บาลฮา จาตริ ก มุค แยเซ ยัลถฺรา || มัชลี โก แยเซ นีร บาลฮา เต็ว เมแร มัน รามัยอา ||๔|| ซาเถ็ก เซ็ถ สกัล มุน จ้าแฮ
บิรเล กาฮู ดีธะลา || สกัล ปะหวัน เตโร นาม บาลฮา เต็ว นาเม มัน บีธลา ||๕||๓|| แป้ ฮัล ปุรีเอ ปุนดรัก วนา || ตา เจ
หันซา สักเล ยนานํ || กริ ษนา เต ยานอู ฮัร ฮัร นาจันตี นาจฺนา ||๑|| แป้ ฮัล ปุรซาบิรา || อโทน ปุระสาด-มรา ||
อัสคา อัส อุสกา || ฮัร กา บากรา นาแจ ปิ นถี่ แม่ห์ ซากรา ||๑|| รเฮา || นาจันตี โกปี ยันนา || นอีอา เต แบเร กันนา ||
ตะรัก นา จา || ประมีอา จา || เกศวา บจอนี ไอเอ มอีเอ เอก อาน ญีโอ ||๒||
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ปิ นถี่ อุภกะเล ซันซารา || ปะหรํา ปะหรํา อาเอ ตุม เจ ดุอารา || ตู กุน เร || แม ญี || นามา || โฮ ญี || อาลา เต
นิวารณา ยัม การฺ ณา ||๓||๔|| ปะติต ปาวัน มาโถ่ บิรัด เตรา || ตัน๋ เต แว มุน ยัน ยิน ติอ๋ายโอ ฮัร ปรัภ เมรา ||๑||
เมแร มาแท ลากี เล ตู๋ร โคบินดฺ จัรนัน กี || ซุรฺ นัร มุน ยัน ตินฮู เต ดูรฺ ||๑|| รเฮา || ดีน กา ดัยอาล มาถ่อ กรับ ปั รห่ารี
|| จรัน สรัน นามา บัล แตฮารี ||๒||๕||
ตะนาสรี ปะกัต รวิดาส ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัม ซัร ดีน ดัยอาล นา ตุม ซัร อับ ปะตีอาร เกอา กีแย || บัจนี โตรฺ โมรฺ มัน มาแน ยัน โก ปูรัน ดีแย ||๑|| ฮอ บัล บัล
เยา รมัยอา การฺ เน || การัน กวัน อโบลฺ || รเฮา || บฮัต ยนัม บิชุเร เท มาโถ่ เอ้ห์ ยนัม ตุหม่าเร เลเค || แก้ห์ รวิดาส
อาส ลัก ยีโว เจ็ร เป่ ยโอ ดัรซัน เดเค ||๒||๑|| จิต ซิมรัน กะโร แนน อวิโลกฺโน ซัรวัน บานี โซยัส ปูร ราโค || มัน โซ
มะถู่กรั กะโร จรัน ฮิรเด ตะโร รสัน อัมฤต ราม นาม ป่ าโค ||๑|| เมรี ปรี ต โคบินดฺ เซ็ว เย็น กะแท || แม ตอ โมลฺ
แม่ห์กี ลอี ญีอ์ สะแท ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัต บินา เป๋ า นฮี อูปแย ป๋ าว เบ็น ปะกัต นฮี โฮย เตรี || กะแฮ รวิดาส เอ็ก
เบนตี ฮัร เซ็ว แปจยฺ ราโค่ห์ รายา ราม เมรี ||๒||๒|| นาม เตโร อารฺ ตี มยัน มุราเร || ฮัร เก นาม เบ็น จู่เธ สกัล ปาซาเร
||๑|| รเฮา || นาม เตโร อาสฺ โน นาม เตโร อุรซา นาม เตรา เกศโร เล ฉิ ทกาเร || นาม เตรา อั้มผะลา นาม เตโร
จันดฺ โน กัส ยเป นาม เล ตุแฉ่ห์ โก จาเร ||๑|| นาม เตรา ดีวา นาม เตโร บาตี นาม เตโร เตลฺ เล ม่าเฮ ปซาเร || นาม
เตเร กี โยต ลกาอี เป่ ยโอ อุเยอาโร ปะหวัน สักลาเร ||๒|| นาม เตโร ตากา นาม พูล มาลา ป๋ ารฺ อะธาราห์ สกัล ยูธาเร
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|| เตโร กีอา ตุแฉ่ห์ เกอา อัรโป นาม เตรา ตุฮี จะวัร โด่ลาเร ||๓|| ดัส อะธา อัธสะเธ จาเร คาณี เอ้แฮ วัรตัณ แฮ สกัล
ซันซาเร || กะแฮ รวิดาส นาม เตโร อารฺ ตี สัต นาม แฮ ฮัร โปคค์ ตุห่าเร ||๔||๓||
ตะนาสรี บาณี ปักตานํ กี ตริ โลจัน
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || นาราเอ็ณ นินดัส กาย ปู่ ลี กวารี || ดุกริ ต สุ กริ ต ทาโร กะรัม รี ||๑|| รเฮา || ซังกรา
มัสตัก บัสตา สุ รสะรี อิสนาน เร || กุล ยัน มะเถ่ มิเลโอ ซารัค ปาน เร || กะรัม กัร กะลังกฺ มพีทสั รี ||๑|| บิสวฺ กา
ดีปัก สวามี ตา เจ เร สุ อารที ปังคี ราย กะรุ ร ตา เจ บาถฺ วา || กะรัม กัร อรุ ณ ปิ งกุลา รี ||๒|| อเน็ก ปาเต็ก ฮัรตา
ตริ ภวัณ นาท รี ตเร็ ท ตีรัท ปะหรํ่าตา ลแฮ่ นา ปาร รี || กะรัม กัร กะปาล มพีทสั รี ||๓|| อัมฤต ซะซีอ์ เถน ลัชมี
กัลปฺตรั ซิครั สุ นากัร นดี เจ นาทัง || กะรัม กัร คาร มพีทสั รี ||๔|| ดาถี่เล ลังกา กัร อุปารี เล ราวัณ บัณ ซัลฺ บิซลั
อาณ โตคีเล ฮรี || กะรัม กัร กะชอที มพีทสั รี ||๕|| ปูรฺบโล กริ ต กะรัม นา มิแท รี กัร๋ เกฮัณ ตา เจ โม่ห์ ยาปี อฺ เล ราม
เจ นามัง || บะดัต ตริ โลจัน ราม ญี ||๖||๑|| ศิรี แซณ || ตู่ป ดีป กริ ต ซาจยฺ อารฺ ตี || วารเน เยา กัมลา ปตี ||๑||
มังคะลา ฮัร มังคะลา || เน็ต มังคัล รายา ราม ราย โก ||๑|| รเฮา || อูตมั ดีอะรา นิรมัล บาตี || ตุฮี นิ รันยัน กัมลา ปาตี
||๒|| ราม ปะกัต รามานันดฺ ยาแน || ปูรัน ปั รมานันดฺ บคาแน ||๓|| มดัน มูรัต แป๋ ตารฺ โคบินเด || แซน ปะแณ ปัจยฺ
ปัรมานันเด ||๔||๒|| ปี ปา || กายโอ เดวา กายโอ เดวัล กายโอ ยังกัม ยาตี || กายโอ ตู่ป ดีป นอีเบดา กายโอ ปูโญห์
ปาตี ||๑|| กายอา บโฮ่ คันดฺ โคยะเต เนาว์ เน็ถ ปาอี || นา กัช อายโบ นา กัช ยายโบ ราม กี ดุห่าอี ||๑|| รเฮา || โย
บแรห์มนั เด โซอี ปิ นเด โย โคแย โซ ปาแว || ปี ปา ปรัณแว ปะรัม ตัต แฮ สัตคุร โฮย ลคาแว ||๒||๓|| ตัน่ นา ||
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โคปาล เตรา อารฺ ตา || โย ยัน ตุมรี ปะกัต กรันเต เต็น เก กาจยฺ สวารตา ||๑|| รเฮา || ดาล ซี่ ถ่า มาโก กี๋โอ || ฮัมรา
คุซี กแร เน็ต ญีโอ || ปันนีห์อา ชาดัน นีกา || อนาจยฺ มะโก สัต ซี กา ||๑|| กอู แปส มะโก ลาเวรี || เอ็ก ตายัน ตุรี
จังเกรี || กัร๋ กี กีฮนั จังกี || ยัน ตัน่ นา เลแว มังกี ||๒||๔||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมแร ฮีอแร รตัน นาม ฮัร บะเซอา คุร หาท ตะเรโอ เมแร มาทา || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ดุค อุตเร คุร นาม ดีโอ เร็ น
ลาทา ||๑|| เมเร มัน ปัจยฺ ราม นาม ซัภ อัรทา || คุร ปูแร ฮัร นาม ดริ รายอา เบ็น นาแว ยีวนั บิรทา || รเฮา || เบ็น คุร
มูร เป๋ ย แฮ มันมุค เต โม่ห์ มายอา เน็ต พาทา || เต็น ซาถู่ จรัณ นา เซเว กับฮู เต็น ซัภ ยนัม อกาทา ||๒|| ยิน ซาถู่
จรัณ ซ่าถ ปัก เซเว เต็น สัพเลโอ ยนัม สนาทา || โม โก กีแย ดาส ดาส ดาซัน โก ฮัร ดัยอา ต๋ าร ญกันนาทา ||๓|| ฮัม
อันถเล กิอานฮีน อเกอานี เก็ว จาแลห์ มารัก ปั นทา || ฮัม อันถเล โก คุร อันจัล ดีแย ยัน นานัก จแลห์ มิลนั ทา
||๔||๑|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || ฮีรา ลาล อโมลัก แฮ ป่ ารี เบ็น ก้าฮัก มีกา กาคา || รตัน ก้าฮัก คุร ซาถู่ เดเคโอ ตับ
รตัน บิกาโน ลาคา ||๑|| เมแร มัน กุปัต ฮีร ฮัร ราคา || ดีน ดัยอาล มิลายโอ คุร ซาถู่ คุร มิเลแอ ฮีร ปราคา ||๑|| รเฮา
|| มันมุค โกธี อเกอาน อันเถ่รา เต็น กัร๋ รตัน นา ลาคา || เต อูฉรั ปะรัม โมย กาวารี มายอา ปุองั ค์ บิค จาคา ||๒|| ฮัร
ฮัร ซ่าถ เมโล่ห์ ยัน นีเก ฮัร ซาถู่ สรัณ ฮัม ราคา || ฮัร อังกีการ กแร่ ห์ ปรัภ สุ อามี ฮัม ปะเร ปาก ตุม ปาคา ||๓||
เย่ห์วา เกอา คุณ อาค วคาแณ่ห์ ตุม วัด อะกัม วัด ปุรคา || ยัน นานัก ฮัร กิรปา ต่ารี ปาคาณ ดุบตั ฮัร ราคา ||๔||๒||
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แยตสะรี ม: ๔ || ฮัม บาริ ก กะชูอ์ นา ยาแน่ห์ กัต เม็ต เตเร มูรัค มุกตั ถฺ อิอานา || ฮัร กิรปา ต๋ าร ดีแย มัต อูตมั กัร
ลีแย มุกตั ถฺ เซอานา ||๑|| เมรา มัน อาลฺ ซีอา อุก้ ลานา || ฮัร ฮัร อาน มิลายโอ คุร ซาถู่ เม็ล ซาถู่ กะปั ท คุลานา
|| รเฮา || คุร คิน คิน ปรี ต ลกาโว่ห์ เมแร ฮีอแร เมเร ปรี ตมั นาม ปรานา || เบ็น นาแว มัร ยาอีแอ เมเร ธากุร เย็ว อัมลี
อะมัล ลุผา่ นา ||๒|| ยิน มัน ปรี ต ลกี ฮัร เกรี เต็น ตุ๋ร ปาก ปุรานา || เต็น ฮัม จรัณ สะเรแว่ห์ คิน คิน ยิน ฮัร มีธ
ลกานา ||๓|| ฮัร ฮัร กริ ปา ต่ารี เมแร ธากุร ยัน บิชุเรอา จิรี มิลานา || ตัน๋ ตัน๋ สัตคุร เย็น นาม ดริ รายอา ยัน นานัก
เต็ส กุรบานา ||๔||๓|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || สัตคุร ซายัน ปุรัค วัด ปายอา ฮัร รสัก รสัก พัล ลาเกนา || มายอา
โป่ ยอังค์ กระเซโอ แฮ ปราณี คุร บัจนี บิส ฮัร ก้าดบา ||๑|| เมรา มัน ราม นาม รัส ลาเกนา || ฮัร กีเอ ปะติต ปวิตตรึ
เม็ล ซ่าถ คุร ฮัร นาแม ฮัร รัส จาคิบา || รเฮา || ตัน๋ ตัน๋ วัดปาก มิเลโอ คุร ซาถู่ เม็ล ซาถู่ เล็ว อุนมัน ลาเกนา ||
ตริ สนา อคัน บุฉี่ ซานํตฺ ปาอี ฮัร นิรมัล นิรมัล กุน กายบา ||๒|| เต็น เก ปาก คีน ตุ๋ร ปาเอ ยิน สัตคุร ดะรัส นา
ปายบา || เต ดูแย ป๋ าย ปแว่ห์ กรัภ โยนี ซัภ บิรทา ยนัม เต็น ยายบา ||๓|| ฮัร เดโฮ บิมลั มัต คุร ซ่ าถ ปั ก เซแว่ห์ ฮัม
ฮัร มีธ ลกายบา || ยัน นานัก เรณ ซ่าถ ปั ก มาแก ฮัร โฮย ดัยอาล ดิวายบา ||๔||๔|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || ยิน ฮัร
ฮิรแด นาม นา บะเซโอ เต็น มาต กีแย ฮัร บานํฉ่า || เต็น ซุนฉี่ เด้ห์ พิแร่ ห์ เบ็น นาแว โอย คัป คัป โมย กรานํฉ่า ||๑||
เมเร มัน ยัป ราม นาม ฮัร ม่าฌา || ฮัร ฮัร กริ ปาล กริ ปา ปรัภ ต่ารี คุร กิอาน ดีโอ มัน ซัมหย่า || รเฮา || ฮัร กีรัต
กัลยุก ปัด อูตมั ฮัร ปาอีแอ สัตคุร ม่าฌา || ฮอ บัลฮารี สัตคุร อัปเน เย็น กุปัต นาม ปัรกาฉ่ า ||๒|| ดัรซัน ซ่าถ
มิเลโอ วัดป่ ากี ซัภ เก็ลบิค เกย กวาฉ่า || สัตคุร ซ่าห์ ปายอา วัด ดาณา ฮัร กีเอ บโฮ่ คุณ ซ่าฉ่ า ||๓||
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ยิน โก กริ ปา กรี ญักยีวนั ฮัร อุร ต่าเรโอ มัน ม่าฌา || ตะรัม ราย ดัร กากัด พาเร ยัน นานัก เลคา ซัมหย่า ||๔||๕||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || สัตซังคัต ซ่าถ ปาอี วัดป่ ากี มัน จัลตอ เป่ ยโอ อรู รา || อันฮัต ตุ๋น วาแย่ห์ เน็ต วาเย ฮัร อัมฤต
ต๋ าร รัส ลีรา ||๑|| เมเร มัน ยัป ราม นาม ฮัร รู รา || เมแร มัน ตัน ปรี ต ลกาอี สัตคุร ฮัร มิเลโอ ลาย จะปี รา || รเฮา ||
ซากัต บันถฺ เป๋ ย แฮ มายอา บิค ซันแจห์ ลาย ยะกีรา || ฮัร แก อรัท ครัจ แน่ห์ ซาแกห์ ยัมกาล ซะแฮ ศิร ปี รา ||๒||
ยิน ฮัร อรัท สะรี ร ลกายอา คุร ซาถู่ บโฮ่ ซัรถ่า ลาย มุค ตู่รา || หะลัต ปะลัต ฮัร โซ่ภา ปาแวห์ ฮัร รังค์ ลกา มัน
กูรา ||๓|| ฮัร ฮัร เมล เมล ยัน ซาถู่ ฮัม ซ่าถ ยนา กา กีรา || ยัน นานัก ปรี ต ลกี ปั ก ซ่าถ คุร เม็ล ซาถู่ ปาคาณ
ฮเรโอ มัน มูรา ||๔||๖||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร ซิมโร่ ห์ อะกัม อปารา || ยิส ซิ มรัต ดุค มิแท ฮมารา || ฮัร ฮัร สัตคุร ปุรัค มิลาโว่ห์ คุร มิเลแอ ซุค โฮอี ราม
||๑|| ฮัรคุณ กาโว่ห์ มีต ฮมาเร || ฮัร ฮัร นาม รัคโคห์ อุร ต่าเร || ฮัร ฮัร อัมฤต บจัน สุ ณาโวห์ คุร มิเลแอ ปั รกัท โฮอี
ราม ||๒|| มะถู่ซูดนั ฮัร มาโถ่ ปรานา || เมแร มัน ตัน อัมฤต มีธ ลกานา || ฮัร ฮัร ดัยอา กแร่ ห์ คุร เมโล่ห์ ปุรัค
นิรันยัน โซอี ราม ||๓|| ฮัร ฮัร นาม สดา ซุคดาตา || ฮัร แก รังค์ เมรา มัน ราตา || ฮัร ฮัร มฮ่า ปุรัค คุร เมโล่ห์ คุร
นานัก นาม ซุค โฮอี ราม ||๔||๑||๗|| แยตสะรี ม: ๔ || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม ยป้ าฮา || คุรมุข นาม สดา แล ล่าฮา || ฮัร
ฮัร ฮัร ฮัร ปะกัต ดริ ราโวห์ ฮัร ฮัร นาม โอม่าฮา ราม ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ดัยอาล ติอ๋าฮ่า || ฮัร แก รังค์ สดา คุณ ก้าฮา ||
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ฮัร ฮัร ฮัร ยัส กู่มรั ปาโวห์ เม็ล สัตซังค์ โอม่าฮา ราม ||๒|| เอา ซะคี ฮัร เมล มิลาฮา || ซุณ ฮัร กะทา นาม แล
ล่าฮา ||
ฮัร ฮัร กริ ปา ต๋ าร คุร เมโล่ห์ คุร มิเลแอ ฮัร โอม่าฮา ราม ||๓|| กัร กีรัต ยัส อะกัม อท่าฮา || คิน คิน ราม นาม
กาว่าฮา || โม โก ต๋ าร กริ ปา มิลีแอ คุร ดาเต ฮัร นานัก ปะกัต โอม่าฮา ราม ||๔||๒||๘|| แยตสะรี ม: ๔ || รัส รัส ราม
ระสาล สล่าฮา || มัน ราม นาม ปี่ นา แล ล่าฮา || คิน คิน ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี คุรมัต ปะกัต โอม่าฮา ราม ||๑|| ฮัร
ฮัร คุณ โควินดฺ ยป้ าฮา || มัน ตัน ยีต สบัด แล ล่าฮา || คุรมัต ปั นจฺ ดูต วัส อาแว่ห์ มัน ตัน ฮัร โอม่าฮา ราม ||๒||
นาม รตัน ฮัร นาม ยป้ าฮา || ฮัร คุณ กาย สดา แล ล่าฮา || ดีน ดัยอาล กริ ปา กัร มาโถ่ ฮัร ฮัร นาม โอม่าฮา ราม ||๓||
ยัป ญักดีส ยัปโป มัน ม่าฮา || ฮัร ฮัร ญกันนาท ญัก ล่าฮา || ตัน๋ ตัน๋ วัดเด ธากุร ปรัภ เมเร ยัป นานัก ปะกัต โอม่าฮา
ราม ||๔||๓||๙|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || อาเป โยกี ยุกตั ยุกา้ ฮา || อาเป นิรภอ ตารี ล่าฮา || อาเป ฮี อาป อาป วัรแต
อาเป นาม โอม่าฮา ราม ||๑|| อาเป ดีป โลอ์ ดีป้าฮา || อาเป สัตคุร สมุนดฺ มท่าฮา || อาเป มัท มัท ตัต กะด่าเอ
ยัป นาม รตัน โอม่าฮา ราม ||๒|| ซะคี มิโลห์ เม็ล คุณ กาว่าฮา || คุรมุข นาม ยัปโปห์ ฮัร ล่าฮา || ฮัร ฮัร ปะกัต ดริ รี
มัน ป่ าอี ฮัร ฮัร นาม โอม่าฮา ราม ||๓|| อาเป วัดดาณา วัด ซาฮา || คุรมุข ปูนยี นาม วิซ่าฮา || ฮัร ฮัร ดาต กแร่ ห์
ปรัภ ป่ าแว คุณ นานัก นาม โอม่าฮา ราม ||๔||๔||๑o|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๔ || เม็ล สัตซังคัต ซังค์ คุร่าฮา || ปูนยี นาม
คุรมุข เวซ่าฮา || ฮัร ฮัร กริ ปา ต๋ าร มะถู่ซูดนั เม็ล สัตซังค์ โอม่าฮา ราม ||๑|| ฮัร คุณ บาณี ซัรวัณ สุ ณาฮา || กัร กิรปา
สัตคุรู มิลาฮา || คุณ กาแว่ห์ คุณ โบแล่ห์ บาณี ฮัร คุณ ยัป โอม่าฮา ราม ||๒|| ซัภ ตีรัท วรัต ญัก ปุน โตล่าฮา || ฮัร
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ฮัร นาม นา ปุแย่ห์ ปุยาฮา || ฮัร ฮัร อตุล โตลฺ อัต ป่ ารี คุรมัต ยัป โอม่าฮา ราม ||๓|| ซัภ กะรัม ตะรัม ฮัร นาม ยป้ าฮา
|| เก็ลวิค แมลฺ ปาป โต่วา่ ฮา || ดีน ดัยอาล โฮโอ ยัน อูปัร เดโฮ นานัก นาม โอม่าฮา ราม ||๔||๕||๑๑||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โกอี ยาแน กวัน อีฮา ญัก มีต || ยิส โฮย กริ ปาล โซอี เบ็ถ บูแฉ่ ตา กี นิรมัล รี ต ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา บันตา สุ ต
บันถัป อิสทฺ มีต อัร ป่ าอี || ปูรับ ยนัม เก มิเล ซันโญกี อันแตห์ โก นา สฮาอี ||๑|| มุกตั มาล กเน็ก ลาล ฮีรา มัน
รันยัน กี มายอา || ฮา ฮา กะรัต บิฮานี เอาแถ่ห์ ตา แม่ห์ ซันโตค นา ปายอา ||๒|| หัสตฺ รัท อัสวฺ ปวัน เตจยฺ ตะณี
ปู่ มัน จตุรานํกา || ซังค์ นา จาเลโอ เอ็น แม่ห์ กะชูแอ อูฐ ซิ ถ่ายโอ นานํกา ||๓|| ฮัร เก ซันตฺ ปริ แอ ปรี ตมั ปรัภ เก ตา
แก ฮัร ฮัร กาอีแอ || นานัก อีฮา ซุค อาแก มุค อูยลั ซังค์ ซันตัน แก ปาอีแอ ||๔||๑||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เดโฮ ซันเดสฺ โร กะฮีโอ ปริ แอ กะฮีโอ || บิซมั ไป๋ แม บโฮ่ เบ็ถ ซุนเต กโฮ่ สห่ากัน สฮีโอ ||๑|| รเฮา || โก แก้ห์โต
ซัภ บ้าฮัร บ้าฮัร โก แก้ห์โต ซัภ มฮีโอ || บะรัน นา ดีแซ เจ้ฮนั นา ลคีแอ สห่ากัน ซาต บุฉะฮีโอ ||๑|| สรับ นิวาซี
กัท กัท วาซี เลป นฮี อัลปะฮีโอ || นานัก แก้ฮตั สุ โนห์ เร โลกา ซันตฺ รสัน โก บัสฮีโอ ||๒||๑||๒|| แยตสะรี ม: ๕ ||
ตี่โร ซุน ตี่โร ปรัภ โก ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ปราน มัน ตัน ซัภ อัรโป นีโร เปค ปรัภ โก นีโร ||๑|| เบสุ มาร เบอันตฺ บัด
ดาตา มแน่ห์ กะฮีโร เปค ปรัภ โก ||๒|| โย จ้าโฮ โซอี โซอี ปาโว อาซา มันซา ปูโร ยัป ปรัภ โก ||๓|| คุร ประสาด
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นานัก มัน วัสเซอา ดูค นา กับฮู จู่โร บุจฉฺ ปรัภ โก ||๔||๒||๓|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || โลรี ดรา ซายัน เมรา || กัร๋ กัร๋
มังคัล กาโว่ห์ นีเก กัท กัท ติแซห์ บเซรา ||๑|| รเฮา || ซูค อราถัน ดูค อราถัน บิสแร นา กาฮู เบรา || นาม ยปัต โกท
ซูร อุยารา บินแซ ปะรัม อันเถ่รา ||๑|| ทาน ทนันตัร ซัภนี ยาอี โย ดีแซ โซ เตรา || ซันตฺ ซงั ค์ ปาแว โย นานัก เต็ส
บฮุร นา โฮอี แฮ เพรา ||๒||๓||๔||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อับ แม ซุค ปายโอ คุร อาเก || ตะยี เซอานัป จินตฺ วิซารี อหัง โชเดโอ แฮ เตอาแก ||๑|| รเฮา || โย เดโค ตอ สกัล
โม่ห์ โม่ฮีโอ ตอ สรัน ปะเรโอ คุร ปาก || กัร กิรปา แท่ฮลั ฮัร ลายโอ ตอ ยัม โชดี โมรี ลาก ||๑|| ตเรโอ ซากัร ปาวัก
โก โย ซันตฺ เป่ เท วัด ปาก || ยัน นานัก สรับ ซุค ปาเอ โมโร ฮัร จัรนี จิต ลาก ||๒||๑||๕|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || มัน
แม่ห์ สัตคุร คิอ๋าน ตะรา || ดริ ริห์โอ กิอาน มันตรึ ฮัร นามา ปรัภ ญีโอ เมยอา กะรา ||๑|| รเฮา || กาล ยาล อัร มฮ่า
ยันยาลา ฉุทเก ยแมห์ ดะรา || อายโอ ดุค หะรัณ สรัณ กรุ ณาปัต กเฮโอ จรัณ อาสฺ รา ||๑|| นาว รู ป เป่ ยโอ ซ่าถซังค์
เป๋ าว์ เน็ถ ปารฺ ปะรา || อเป็ ว ปี โอ กัต ทีโอ ปั่ รมา กโฮ่ นานัก อยัร ยรา ||๒||๒||๖|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || ยา โก เป๋ ย
โควินดฺ สฮาอี || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ สกัล เซ็ว วา โก เบอาถฺ นา กาอี ||๑|| รเฮา || ดีแซ่ ห์ ซัภ ซังค์ รแฮ่ อเลปา แน่ห์
เวอาแป อุน มาอี || เอแก รังค์ ตัต เก เบเต สัตคุร เต บุตถฺ ปาอี ||๑|| ดัยอา เมยอา กิรปา ธากุร กี เซอี ซันตฺ สุ ผา่ อี ||
เต็น แก ซังค์ นานัก นิสตะรี แอ ยิน รัส รัส ฮัร กุน กาอี ||๒||๓||๗|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || โคบินดฺ ยีวนั ปราน ตัน๋
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รู ป || อเกอาน โม่ห์ มกัน มฮ่า ปรานี อันเถ่อาเร แม่ห์ ดีป ||๑|| รเฮา || สพัล ดัรซัน ตุมรา ปรัภ ปรี ตมั จรัน กมัล
อานูป || อเน็ก บาร กะโร เต้ห์ บันดัน มแน่ห์ จัรฮาโว ตู่ป ||๑|| ฮาร ปะเรโอ ตุมห์แร ปรัภ ดุอาแร ดริ รึห์ กัร กะฮี
ตุหม่ารี ลูก || ก้าด เล่โฮ นานัก อัปเน โก ซันซาร ปาวัก เก กูป ||๒||๔||๘|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || โกอี ยัน ฮัร เซ็ว
เดแว โยรฺ || จรัน กะโฮ บะโก ซุภ รัสนา ดีแย่ห์ ปราน อโกรฺ ||๑|| รเฮา || มัน ตัน นิรมัล กะรัต กิอาโร ฮัร ซิ นแจ
ซุถ่า *ซันโยรฺ || เออา รัส แม่ห์ มกัน โหต กิรปา เต มฮ่า บิเคอา เต โตรฺ ||๑|| อายโอ สรัณ ดีน ดุค ปั่ นยัน จิตโว
ตุมห์รี ออรฺ ||
อแป๋ ปัด ดาน ซิมรัน สุ อามี โก ปรัภ นานัก บันถัน่ โชรฺ ||๒||๕||๙|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || จาตริ ก จิตวัต บัรซัต
เม่นหํ ์ || กริ ปา ซิ่นถฺ กัรณา ปรัภ ต่าโรห์ ฮัร เปรม ปะกัต โก เน่ห์ ||๑|| รเฮา || อเน็ก ซูค จักวี นฮี จ้าหัต อนัด ปูรัน
เปค เด้นหํ ์ || อาน อุปาว นา ยีวตั มีนา เบ็น ยัล มรัน เต้นหํ ์ ||๑|| ฮัม อนาท นาท ฮัร ซัรณี อัปนี กริ ปา กเรนํห์ ||
จรัณ กมัล นานัก อาราแถ่ เต็ส เบ็น อาน นา เก้นหํ ์ ||๒||๖||๑o|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน บัส รเฮ่ เมเร ปราน ||
กัร กิรปา ซาถู่ ซังค์ เป่ เท ปูรัน ปุรัค สุ ยาน ||๑|| รเฮา || เปรม ธะกอรี ยิน โก ปาอี เต็น รัส ปี โอ ป่ ารี || ตา กี กีมตั
แก้ฮณั นา ยาอี กุดรัต กวัน ฮะหม่ารี ||๑|| ลาย เลย ลัร ดาส ยัน อัปเน อุถเร อุถรันฮาเร || ปรัภ ซิ มมัร ซิมมัร ซิมมัร
ซุค ปายโอ นานัก สรัณ ดุอาเร ||๒||๗||๑๑|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || อาเอ อเน็ก ยนัม ปะหรํา ซัรณี || อุถรั เด้ห์ อั้นถฺ
กูป เต ลาโว่ห์ อัปนี จัรณี ||๑|| รเฮา || กิอาน คิอ๋าน กิช กะรัม นา ยานา น่าฮิน นิรมัล กัรณี || ซ่ าถซังคัต แก อันจัล
ลาโว่ห์ บิคมั นดี ยาย ตัรณี ||๑|| ซุค ซัมปัต มายอา รัส มีเธ เอ้ห์ นฮี มัน แม่ห์ ตัร่ ณี || ฮัร ดัรซัน ตริ ปัต นานัก ดาส
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ปาวัต ฮัร นาม รังค์ อาปั่รณี ||๒||๘||๑๒|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ยัน ซิมโร่ ห์ ฮิรแด ราม || ฮัร ยัน โก อัปดา นิกทั
นา อาแว ปูรัน ดาส เก กาม ||๑|| รเฮา || โกท บิฆนั บินแซ่ห์ ฮัร เซวา เน่ห์จลั โควิด ต๋ าม || ปั กวันตฺ ปะกัต โก ป๋ อ
กิช น่าฮี อาดัร เดวัต ยาม ||๑|| ตัจยฺ โคปาล อาน โย กัรณี โซอี โซอี บินซัต คาม || จรัน กมัล ฮิรแด กะโฮ นานัก ซุค
สะมู่ห์ บิสราม ||๒||๙||๑๓||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปู่ เลโอ มัน มายอา อุรฉ่ายโอ || โย โย กะรัม กีโอ ลาลัจ ลัก เต้ห์ เต้ห์ อาป บันถายโอ ||๑|| รเฮา || สมัจฉฺ นา ปะรี
บิแค รัส รเจโอ ยัส ฮัร โก บิสรายโอ || ซังค์ สุ อามี โซ ยาเนโอ น่าฮิน บัน โคยัน โก ต่ายโอ ||๑||
รตัน ราม กัท ฮี เก ปี่ ตัร ตา โก กิอาน นา ปายโอ || ยัน นานัก ปั กวันตฺ ปะยัน เบ็น บิรทา ยนัม กวายโอ ||๒||๑||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๙ || ฮัร ยู ราค เล่โฮ ปั ต เมรี || ยัม โก ตราส เป่ ยโอ อุร อันตัร สรัน กะฮี กิรปา เน็ถ เตรี ||๑|| รเฮา ||
มฮ่า ปะติต มุกตั ถฺ โล่บี พุน กะรัต ปาป อับ ห่ารา || แป๋ มัรเบ โก บิสรัต น่าฮิน เต้ห์ จินตา ตัน ยารา ||๑|| กีเอ อุปาว
มุกตั เก การัน แด้ห์ ดิส โก อุธ ต่ายอา || กัท ฮี ปี่ ตัร บแซ นิรันยัน ตาโก มรัม นา ปายอา ||๒|| น่าฮิน กุน น่าฮิน กัช
ยัป ตัป กอน กะรัม อับ กีแย || นานัก ฮาร ปะเรโอ ซัรนากัต อแป๋ ดาน ปรัภ ดีแย ||๓||๒|| แยตสะรี แม่ห์ลา ๙ || มัน
เร ซาจา กะโฮ บิจารา || ราม นาม เบ็น มิเทอา มาโน สักโร เอ้ห์ ซันซารา ||๑|| รเฮา || ยา โก โยกี โคยัต ห่าเร ปายโอ
น่าเฮ เต้ห์ ปารา || โซ สุ อามี ตุม นิกทั ปะชาโน รู ป เรค เต นิอารา ||๑|| ปาวัน นาม ยกัต แม ฮัร โก กับฮู น่าเฮ
ซัมผ่ารา || นานัก สรัน ปะเรโอ ญัก บันดัน ราโค่ห์ บิรัด ตุห่ารา ||๒||๓||
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แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก || ดัรซัน เปอาซี ดินสั ราต จิตโว อันเด็น นีต || โคลฺ ห์ กะปัท คุร เมลีอา นานัก ฮัร ซังค์ มีต ||๑|| ชันตฺ || ซุณ
ญารฺ ฮมาเร สะยัณ เอ็ก กะโร เบนันตีอา || เต็ส โม่ฮนั ลาล เปอาเร ฮอ พิโร โคยันตีอา || เต็ส ดัส เปอาเร ศิร ตะรี
อุตาเร เอ็ก โป่ รี ดัรซัน ดีแย || แนน ฮมาเร ปริ แอ รังค์ รังกาเร เอ็ก เต็ล ปี๋ นา ตี่รีแย || ปรัภ เซ็ว มัน ลีนา เย็ว ยัล มีนา
จาตริ ก ยิแว ติซนั ตีอา || ยัน นานัก คุร ปูรา ปายอา สักลี ติคา บุฉนั่ ตีอา ||๑|| ญารฺ เว ปริ แอ หะเภ ซะคีอา มู กฮี นา
เยฮีอา || ญารฺ เว เห็ก ดูนํ เห็ก จาแร ฮอ กิส จิเตฮีอา || เห็ก ดูนํ เห็ก จาเร อเน็ก เปอาเร เน็ต กัรเด โปคค์ บิลาซา ||
ตินา เดค มัน เจา อุธนั ดา ฮอ กัด ปาอี คณตาซา || ยินี แมดา ลาล รี ฉ่ายอา ฮอ เต็ส อาแก มัน เดนํฮีอา || นานัก กะแฮ
ซุณ บิโน สุ ห่ากัณ มู ดัส ดิคา เป็ ร เก้ฮีอา ||๒|| ญารฺ เว เป็ ร อาปั ณ ป่ าณา กิช นีซี ชันดา ||
ญารฺ เว แต ราเวอา ลาลัน มู ดัส ดะซันดา || ลาลัน แต ปายอา อาป กวายอา แย ตัน๋ ปาก มทาเณ || บ้านํห์ ปะกัร
ธากุร ฮอ กิถี่ คุณ เอากัณ นา ปะชาเณ || คุณ ฮาร แต ปายอา รังค์ ลาล บณายอา เต็ส หะโภ กิช สุ ฮนั ดา || ยัน นานัก
ตัน๋ สุ ห่ากัณ ซาอี ยิส ซังค์ ปะตาร วซันดา ||๓|| ญารฺ เว เน็ต ซุค ซุเคดี ซา แม ปาอี || วัร โลรี ดา อายอา วยี วาถ่าอี ||
มฮ่า มังคัล แร่ ฮสั ทีอา เป็ ร ดัยอาล สัด เนาว์ รังกีอา || วัดปาก ปายอา คุร มิลายอา ซ่าถ แก สัตซังคีอา || อาซา มันซา
สกัล ปูรี ปริ แอ อังกฺ อังกฺ มิลาอี || บินวันตฺ นานัก ซุค ซุเคดี ซา แม คุร เม็ล ปาอี ||๔||๑||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ชันตฺ
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก || อูจา อะกัม อปารฺ ปรัภ กะทัน นา ยาย อกัท || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ราคัน
โก ซัมรัท ||๑|| ชันตฺ || เย็ว ยาโนห์ เต็ว ราค ฮัร ปรัภ เตเรอา || เกเต กะโน อซังคฺ เอากัณ เมเรอา || อซังคฺ เอากัณ คเต
เพเร นิตปรัต สัด ปู่ ลีแอ || โม่ห์ มกัน บิกราล มายอา ตอ ประสาดี กู่ลีแอ || ลูก กะรัต บิการ บิคเร ปรัภ เนรฺ ฮู เต
เนเรอา || บินวันตฺ นานัก ดัยอา ต่าโรห์ ก้าด เป่ าว์ยลั เพเรอา ||๑|| ศโลก || นิรัต นา ปแว อซังคฺ คุณ อูจา ปรัภ กา เนา
|| นานัก กี เบนันตีอา มิแล นิทาเว เทา ||๒|| ชันตฺ || ดูซรั น่าฮี เธา กา แป้ ห์ ยาอีแอ || อาธ แป้ ฮัร กัร โยร โซ ปรัภ
ติอ๋าอีแอ || ติอ๋าย โซ ปรัภ สดา อัปนา มแน่ห์ จินเดอา ปาอีแอ || ตัจยฺ มาน โม่ห์ วิการ ดูยา เอก เซ็ว เล็ว ลาอีแอ ||
อรัป มัน ตัน ประภู อาแก อาป สกัล มิทาอีแอ || บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา สาจ นาม สมาอีแอ ||๒|| ศโลก || เร มัน
ตา โก ติอ๋าอีแอ ซัภ เบ็ถ ยา แก หาท || ราม นาม ตัน๋ ซันจีแอ นานัก นิบแฮ ซาท ||๓|| ชันตฺ || ซาทีอะรา ปรัภ เอก
ดูซรั น่าเฮ โกย || ทาน ทนันตัร อาป ยัล ทัล ปูร โซย || ยัล ทัล มฮีอลั ปูร รเฮอา สรับ ดาตา ปรัภ ตะนี || โคปาล
โคบินดฺ อันตฺ น่าฮี เบอันตฺ คุณ ตา เก เกอา กะนี || ปั จยฺ สรัณ สุ อามี ซุแคห์ กามี เต็ส บินา อัน น่าเฮ โกย || บินวันตฺ
นานัก ดัยอา ต่าโรห์ เต็ส ปราปัต นาม โฮย ||๓||
ศโลก || จิต เย จิตเวอา โซ แม ปายอา || นานัก นาม ติอ๋าย ซุค สบายอา ||๔|| ชันตฺ || อับ มัน ชูท เกยอา ซาถู่ ซังค์
มิเล || คุรมุข นาม เลยอา โยตี โยต รเล || ฮัร นาม ซิมรัต มิเท เก็ลบิค บุฉี่ ตะปั ต อะข่าเนอา || แก้ห์ ปุยา ลีเน ดัยอา
กีเน อาปเน กัร มาเนอา || แล อังกฺ ลาเอ ฮัร มิลาเอ ยนัม มัรณา ดุค ยเล || บินวันตฺ นานัก ดัยอา ต่ารี เมล ลีเน เอ็ก
ปัลเล ||๔||๒|| แยตสะรี ชันตฺ ม: ๕ || ปาถ่าณู ซันซาร การับ อเทอา || กัรเต ปาป อเนก มายอา รังค์ ระเทอา || โลภ
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โม่ห์ อภิมาน บูเด มรัณ จีต นา อาเวย์ || ปุตรึ มิตรึ บิวฮาร บันตา เอ้ห์ กะรัต บิห่าเวย์ || ปุจยฺ ดิวสั อาเอ ลิเค มาเอ ดุค
ตะรัม ดูแตห์ ดิเธอา || กิรัต กะรัม นา มิแท นานัก ฮัร นาม ตัน๋ นฮี คะเทอา ||๑|| อุดมั กแร่ ห์ อเนก ฮัร นาม นา
กาวฮี || ปั่ รแมห์ โยน อซังคฺ มัร ยันแม่ห์ อาวฮี || ปะซู ปั งคี แซล ตัรแว่ห์ กะณัต กะชู นา อาเวย์ || บีจยฺ โบวัส โปคค์
โป่ แกห์ กีอา อัปณา ปาเวย์ || รตัน ยนัม ฮารันตฺ ยูแอ ประภู อาป นา ป่ าวฮี || บินวันตฺ นานัก ปั่ รแมห์ ประมาเอ คิน
ั นา ปาวฮี ||๒|| โยบัน เกยอา บิตีต ยัร มัล แบธีแอ || กัร กัมแปห์ ศิร โดลฺ แนณ นา ดีเธอา || แน่ห์ แนณ
เอก ทิกณ
ดีแซ เบ็น ปะยัน อีแซ โฉด มายอา จาเลอา || กะเฮอา นา มาแน่ห์ ศิร คาก ชาแนห์ ยิน ซังค์ มัน ตัน ยาเลอา || ศิรีราม
รังค์ อปารฺ ปูรัน แน่ห์ นิมคั มัน แม่ห์ วูเธอา || บินวันตฺ นานัก โกท กากัร บินสั บาร นา จู่เธอา ||๓|| จรัน กมัล
ซัรณาย นานัก อายอา || ดุตรั แป๋ ซันซาร ปรัภ อาป ตรายอา || เม็ล ซ่าถซังเค ปะเย ศิรีถรั กัร อังค์ ปรัภ ญี ตาเรอา ||
ฮัร มาน ลีเอ นาม ดีเอ อวัรฺ กัช นา บีจาเรอา || คุณ นิถาน อปารฺ ธากุร มัน โลรี ดา ปายอา || บินวันตฺ นานัก สดา
ตริ ปเต ฮัร นาม โป่ ยัน คายอา ||๔||๒||๓||
แยตสะรี แม่ห์ลา ๕ วาร ศโลกา นาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก || อาด ปูรัน มัตถฺ ปูรัน อันตฺ ปูรัน ปั รเมสุ แร่ ห์ || ซิ มรันตฺ ซันตฺ ซัรบัตตรึ รัมณัง นานัก อักนาซัน ญักดีสุแรห์
||๑||
เปคัน สุ นนั สุ นาวโน มัน แม่ห์ ดริ รีแอ สาจ || ปูร รเฮโอ ซัรบัตตรึ แม นานัก ฮัร รังค์ ราจ ||๒|| ปอรี || ฮัร เอก
นิรันยัน กาอีแอ ซัภ อันตัร โซอี || กรัณ การัณ ซัมรัท ปรัภ โย กเร โซ โฮอี || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปดา เต็ส เบ็น นฮี
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โกอี || คันดฺ บแรห์มนั ดฺ ปาตาล ดีป รเวอา ซัภ โลอี || ยิส อาป บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี นิรมัล ยัน โซอี ||๑|| ศโลก ||
ระจันตฺ ญีอ์ รัจนา มาต กรัภ อัสทาปะนัง || ซาส ซาส ซิ มรันตฺ นานัก มฮ่า อคัน นา บินาสฺ นงั ||๑|| มุค ตแล แปรฺ
อุปเร วซันโด โกหัทแร ทาย || นานัก โซ ตะณี เก็ว วิซาเรโอ อุถฺแรห์ ยิส แด นาย ||๒|| ปอรี || รักตฺ บินดฺ กัร
นิมเมอา อคัน อุดรั มะฉาร || อุรัตถฺ มุค กุจีล บิกลั นรัก โก๋ ร กุบาร || ฮัร ซิ มรัต ตู นา ยแลห์ มัน ตัน อุร ต๋ าร ||
บิคมั ทาโนห์ เย็น รเคอา เต็ส เต็ล นา วิซาร || ปรัภ บิสรัต ซุค กะเด น่าเฮ ยาแซห์ ยนัม ฮาร ||๒|| ศโลก || มัน อิชา
ทาน กัรณัง ซัรบัตตรึ อาซา ปูรแน่ห์ || คันดฺ ณงั กัล กะเลแซห์ ปรัภ ซิ มมัร นานัก แน่ห์ ดูรแณห์ ||๑|| ฮัภ รังค์
มาแณ่ห์ ยิส ซังค์ แต เซ็ว ลาอีแอ เน่ห์ || โซ สะโฮ บินดฺ นา วิสโร เย็น ซุนดัร รเจอา เดโฮ ||๒|| ปอรี || ญีโอ ปราน
ตัน ตัน๋ ดีอา ดีเน รัส โปคค์ || กแร่ ห์ มันดัร รัท อัส ดีเอ รัจ ปะเล ซันโญก || สุ ต บันตา ซายัน เซวัก ดีเอ ปรัภ เดวัน
โยก || ฮัร ซิมรัต ตัน มัน ฮเรอา แล่ห์ ย่าเฮ วิโยก || ซ่าถซังค์ ฮัร คุณ รโม่ห์ บินเซ ซัภ โรค ||๓|| ศโลก || กุทาํ บฺ
ยตัน กัรณัง มายอา อเนก อุดแมห์ || ฮัร ปะกัต ป๋ าว ฮีณงั นานัก ปรัภ บิสรัต เต เปรตแตห์ ||๑|| ตุทรี อา ซา ปรี ต โย
ลาอี เบอัน เซ็ว || นานัก สัจจี รี ต ซานํอี เซตี รัตเตอา ||๒|| ปอรี || ยิส บิสรัต ตัน ปะซัม โฮย แก้ห์เต ซัภ เปรต || คิน
กแร่ ห์ แม่ห์ บะซัน นา เดวฮี ยิน เซ็ว โซอี เหต || กัร อะนรัท ดะรับ ซันเจอา โซ การัจ เกต || แยซา บีแย โซ ลุแณ
กะรัม เอ้ห์ เคต || อกิรัตกะณา ฮัร วิสเรอา โยนี ปั่ รเมต ||๔|| ศโลก || โกท ทาน อิสนานัง อเน็ก โซถัน่ ปวิตตรึ แตห์
|| อุจนั รัต นานัก ฮัร ฮัร รัสนา สรับ ปาป เบมุจเต ||๑|| อีถณั กีโตมู กะหน่า โป่ รี ดิตีม ป่ าเฮ ||
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มัน วซันดฺ โร สัจ สะโฮ นานัก หะเภ ดุคเร อุล่าเฮ ||๒|| ปอรี || โกท อะฆ่า ซัภ นาซ โฮเอ ซิ มรัต ฮัร เนา || มัน
จินเด พัล ปาอีแอห์ ฮัร เก คุณ เกา || ยนัม มรัณ แป๋ กะทีแอห์ เน่ห์จลั สัจ เทา || ปูรัน โฮแว ลิเคอา ฮัร จรัณ สเมา ||
กัร กิรปา ปรัภ ราค เล่โฮ นานัก บัล เยา ||๕|| ศโลก || กแร่ ห์ รัจนา อปารัง มัน บิลาส สุ อาดัง รแซ่ห์ || กะดานํจฺ
แน่ห์ ซิมรันตฺ นานัก เต ยันตฺ บิสทา กริ แมห์ ||๑|| มุจ อดําบัร ฮัภ เก้ห์ มัน่ ฉฺ โมฮับบัต เน่ห์ || โซ ซานํอี แยนํ วิสแร
นานัก โซ ตัน เค่ห์ ||๒|| ปอรี || ซุนดัร เซจยฺ อเนก ซุค รัส โป่ กัณ ปูเร || กแร่ ห์ โซเอ็น จันดัน สุ ก้ นั ถฺ ลาย โมตี ฮีเร
|| มัน อิเช ซุค มาณดา กิช น่าเฮ วิซูเร || โซ ปรัภ จิต นา อาวัย วิสทา เก กีเร || เบ็น ฮัร นาม นา ซานํตฺ โฮย กิต เบ็ถ
มัน ตี่เร ||๖|| ศโลก || จรัน กมัล บิรฮัง โคยันตฺ แบรากี แด้ห์ ดิแซห์ || เตอากันตฺ กะปั ท รู ป มายอา นานัก อานันดฺ
รู ป ซ่าถ ซังกแม่ห์ ||๑|| มัน ซานํอี มุค อุจรา วตา หะเภ โลอ์ || นานัก ฮัภ อดําบัร กูเรอา ซุณ ยีวา สัจจี โซย ||๒||
ปอรี || บัสตา ตูที จุ่มปรี จีร ซัภ ชินนา || ยาต นา ปั ต นา อาดฺ โร อุเดอาน ประมินนา || มิตรึ นา เอ็ธ ตัน๋ รู ปฮีณ กิช
ซาก นา ซินนา || รายา สักลี สริ สทฺ กา ฮัร นาม มัน ปิ่ นนา || เต็ส กี ตู๋ร มัน อุถแร ปรัภ โฮย สุ ประซันนา ||๗||
ศโลก || อเน็ก ลีลา ราจยฺ รัส รู ปัง ฉะตรึ จมัร ตะคัต อาสฺ นงั || ระจันตฺ มูร อเกอาน อั้นแถ่ นานัก สุ ปัน มโนรัท
มายอา ||๑|| สุ ปแน ฮัภ รังค์ มาเณอา มิธธา ลักรา โม่ห์ || นานัก นาม วิฮูณีอา ซุนดัร มายอา ตะโหร่ ห์ ||๒|| ปอรี ||
สุ ปเน เซตี จิต มูรัค ลายอา || บิสเร ราจยฺ รัส โปคค์ ยากัต ปัคลายอา || อารยา กอี วิฮาย ตัน่ แถ่ ต่ายอา || ปูรัน เป๋ ย
นา กาม โม่เฮอา มายอา || เกอา เวจารา ยันตฺ ยา อาป ปุหลายอา ||๘|| ศโลก || บซันตฺ สวารัค โลแก้ห์ ยิตเต ปริ ทวี
เนาว์ คันดฺ แณห์ || บิสรันตฺ ฮัร โคปาแลห์ นานัก เต ปราณี อุเดอาน ปั่ รมะแณห์ ||๑|| กอตัก โกด ตะมาเซอา จิต นา
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อาวัส เนา || นานัก โกรี นรัก บราบเร อุยรั โซอี เทา ||๒|| ปอรี || มฮ่า เป่ ยอาน อุเดอาน นะกัร กัร มาเนอา || จู่ธ
สมักรี เปค สัจ กัร ยาเนอา ||
กาม กโรถ อหังการ พิแร่ ห์ เดวาเนอา || ศิร ลกา ยัม ดันดฺ ตา ปัชตาเนอา || เบ็น ปูเร คุรเทว พิแร แซตาเนอา ||๙||
ศโลก || ราจยฺ กัปทัง รู ป กัปทัง ตัน๋ กัปทัง กุล กัรบฺแตห์ || ซันจันตฺ บิเคอา ฉะลัง ฉิ ดรัง นานัก เบ็น ฮัร ซังค์ นา
จาลเต ||๑|| เปคันดฺ โร กี ปุ๋ ล ตุมมา ดิซมั โซ่ห์ณา || อัด นา ลฮันดฺ โร มุล นานัก ซาท นา ยุลลี มายอา ||๒|| ปอรี ||
จัลเดอา นาล นา จัลแล โซ เก็ว ซันยีแอ || เต็ส กา กโฮ่ เกอา ยตัน ยิส เต วันยีแอ || ฮัร บิสเรแอ เก็ว ตริ ปตาแว นา
มัน รันยีแอ || ประภู โฉด อัน ลาแก นรัก สมันยีแอ || โฮโอ กริ ปาล ดัยอาล นานัก ป๋ อ ปั่ นยีแอ ||๑o|| ศโลก || นัจ
ราจยฺ ซุค มิสทัง นัจ โปคค์ รัส มิสทัง นัจ มิสทัง ซุค มายอา || มิสทัง ซ่าถซังค์ ฮัร นานัก ดาส มิสทัง ปรัภ ดัรสฺ นงั
||๑|| ลักรา โซ เน่ห์ มัน มะฉาฮู่ รัตเตอา || วิถะโร สัจ โทก นานัก มิธรา โซ ตะณี ||๒|| ปอรี || ฮัร เบ็น กะชู นา
ลากัย ปักตัน โก มีธา || อาน สุ อาด ซัภ พีเกอา กัร นิรโน ดีธา || อเกอาน ปะรัม ดุค กะเทอา คุร เป๋ ย บะซี ธา || จรัน
กมัล มัน เบเถ่อา เย็ว รังค์ มยีธา || ญีโอ ปราณ ตัน มัน ประภู บินเซ ซัภ จู่ธา ||๑๑|| ศโลก || เตอ์กตั ยลัง แน่ห์ ยีว
มีนงั แน่ห์ เตอาก จาตริ ก เมฆ มันดฺ แลห์ || บาณ เบถันจฺ กุรังกฺ นาดัง อัล บันถัน่ กุซมั บาสแน่ห์ || จรัน กมัล ระจันตฺ
ซันแตห์ นานัก อาน นา รุ จเต ||๑|| มุค เดคาอู ปะลัก ฉัด อาน นา เดอู จิต || ยีวณั ซังกัม เต็ส ตะณี ฮัร นานัก ซันตานํ
เม็ต ||๒|| ปอรี || เย็ว มัชลี เบ็น ปาณี แอ เก็ว ยีวณั ปาแว || บูนดฺ วิฮูณา จาตริ โก เก็ว กัร ตริ ปตาแว || นาด กุรังแกห์
เบเถ่อา ซันมุค อุธ ต่าแว || ปะห์วรั โล่บี กุซมั บาส กา เม็ล อาป บันถ่าแว || เต็ว ซันตฺ ยนา ฮัร ปรี ต แฮ เดค ดะรัส
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อะข่าแว ||๑๒|| ศโลก || จิตวันตฺ จรัน กัมลัง ซาส ซาส อาราถฺ แนห์ || แน่ห์ บิสรันตฺ นาม อะจุต นานัก อาส ปูรัน
ปัรเมสุ แร่ ห์ ||๑|| ซี ตรา มัน มันฉ่าเฮ ปะลัก นา ทีแว บ้าห์รา || นานัก อาสรี นิ บา้ ห์ สดา เปคันโด สัจ ตะณี ||๒|| ปอรี
|| อาซาวันตี อาส กุซาอี ปูรีแอ || เม็ล โคปาล โคบินดฺ นา กับฮู จู่รีแอ || เดโฮ ดะรัส มัน เจา แล่ห์ ย่าเฮ วิซูรีแอ ||
โฮย ปวิตตรึ สะรี ร จัรนา ตู่รีแอ || ปารบรัมห์ คุรเทว สดา ฮยูรีแอ ||๑๓|| ศโลก || รัสนา *อุจรันตฺ นามัง ซัรวณัง
สุ นนั ตฺ สบัด อัมฤแตห์ || นานัก เต็น สัด บัลฮารัง ยินา คิอ๋าน ปารบรัมห์แณห์ ||๑|| ฮัภ กูราเว กัม อิกสั ซาอี บ้าห์เร ||
นานัก เซอี ตัน๋ ยินา ปิ ระห์รี สัจ เซ็ว ||๒|| ปอรี || สัด บัลฮารี ตินา เย ซุนเต ฮัร กะทา || ปูเร เต ปั รถาน นิวาแว่ห์
ปรัภ มัททา || ฮัร ยัส ลิแค่ห์ เบอันตฺ โซ่แฮ เซ หะทา || จรัน ปุนีต ปวิตตรึ จาแลห์ ปรัภ ปะทา || ซันตานํ ซังค์ อุถาร
สักลา ดุค ลทา ||๑๔|| ศโลก || ป่ าวี อุโดต กัรณัง ฮัร รัมณัง ซันโญก ปูรแน่ห์ || โคปาล ดะรัส เป่ ทัง สพัล นานัก โซ
มฮูรฺแตห์ ||๑|| กีม นา สะกา ปาย ซุค มิตี ฮู บ้าห์เร || นานัก ซา เวลรี ปั รวาณ เย็ต มิลนั ดฺ โร มา ปิ รี ||๒|| ปอรี || ซา
เวลา กโฮ่ กอณ แฮ เย็ต ปรัภ โก ปาอี || โซ มูรัต ปะลา ซันโญก แฮ เย็ต มิแล กุซาอี || อาธ แป้ ฮัร ฮัร ติอ๋าย แก มัน
อิช ปุยาอี || วัดแด ปาก สัตซังค์ โฮย เน็ว ลากา ปาอี || มัน ดัรซัน กี เปอาส แฮ นานัก บัล ยาอี ||๑๕|| ศโลก ||
ปะติต ปุนีต โคบินแดห์ สรับ โดค นิวารแณห์ || สรัณ ซูร ปั กหว่าแนห์ ยะปั นตฺ นานัก ฮัร ฮัร ฮเร ||๑|| ฉะเดโอ ฮัภ
อาป ลักโร จัรณา ปาส || นัทธะโร ดุค ตาป นานัก ปรัภ เปคันเอดา ||๒|| ปอรี || เมล แล่ห์ ดัยอาล แด่ห์ เปย
ดุอาเรอา || รัค เลโว่ห์ ดีน ดัยอาล ปั่ รมัต บโฮ่ ห่าเรอา || ปะกัต วชัล เตรา บิรัด ฮัร ปะติต อุถ่าเรอา || ตุจฉฺ เบ็น น่าฮี
โกย บิโน โม่ห์ ซาเรอา || กัร แก้ห์ เล่โฮ ดัยอาล ซากัร ซันซาเรอา ||๑๖|| ศโลก || ซันตฺ อุถรัณ ดัยอาลัง อาสรัง
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โคปาล กีรตะแนห์ || นิรมลัง ซันตฺ ซังเกณ โอท นานัก ปั รเมสุ แร่ ห์ ||๑|| จันดัน จันดฺ นา สรัด รุ ต มูล นา มิทยั ก๋ าม ||
ซีตลั ทีแว นานกา ยปั นดะโร ฮัร นาม ||๒|| ปอรี || จรัน กมัล กี โอท อุถเร สกัล ยัน || ซุณ ปั รตาป โควินดฺ
นิรภอ เป๋ ย มัน || โตท นา อาแว มูล ซันเจอา นาม ตัน๋ || ซันตฺ ยนา เซ็ว ซังค์ ปาอีแอ วัดแด ปุน || อาธ แป้ ฮัร ฮัร
ติอ๋าย ฮัร ยัส เน็ต ซุน ||๑๗|| ศโลก || ดัยอา กัรณัง ดุค ฮัรณัง อุจระณัง นาม กีรตะแนห์ || ดัยอาล ปุรัค ปั กหว่าแนห์
นานัก ลิปัต นา มายอา ||๑||
ป่ าเฮ บลันดะรี บุจฉฺ กอี รคันดฺ โร ปรัภ อาป || เย็น อุปาอี เมดะนี นานัก โซ ปรัภ ยาป ||๒|| ปอรี || ยา ปรัภ เป๋ ย
ดัยอาล นา เบอาแป มายอา || โกท อะฆ่า เกย นาซ ฮัร เอ็ก ติอ๋ายอา || นิรมัล เป๋ ย สะรี ร ยัน ตู่รี นายอา || มัน ตัน
เป๋ ย ซันโตค ปูรัน ปรัภ ปายอา || ตเร กุทาํ บฺ ซังค์ โลก กุล สบายอา ||๑๘|| ศโลก || คุร โคบินดฺ โคปาล คุร คุร ปูรัน
นารายแณห์ || คุร ดัยอาล ซัมรัท คุร คุร นานัก ปะติต อุถ่ารฺ แณห์ ||๑|| ป่ อยัล บิคมั อัสค่าห์ คุร โบฮิแท ตาเรอัม ||
นานัก ปูร กะรัม สัตคุร จัรณี ลเกอา ||๒|| ปอรี || ตัน๋ ตัน๋ คุรเทว ยิส ซังค์ ฮัร ยเป || คุร กริ ปาล ยับ เป๋ ย ตา เอากุณ
ซัภ ฉะเป || ปารบรัมห์ คุรเทว นีโจห์ อุจ ทเป || กาท ซิ ลกั ดุค มายอา กัร ลีเน อัป ดะเซ || คุณ กาเอ เบอันตฺ รัสนา
ฮัร ยะเซ ||๑๙|| ศโลก || ดริ สทันตฺ เอโก สุ นีอนั ตฺ เอโก วัรตันตฺ เอโก นัรหะแรห์ || นาม ดาน ยาจันตฺ นานัก ดัยอาล
ปุรัค กริ ปา กแร่ ห์ ||๑|| เห็ก เซวี เห็ก ซัมลา ฮัร อิกสั แป้ ห์ อัรดาส || นาม วคัร ตัน๋ ซันเจอา นานัก สัจจี ราส ||๒||
ปอรี || ปรัภ ดัยอาล เบอันตฺ ปูรัน เอ็ก เอ้ห์ || ซัภ กิช อาเป อาป ดูยา กฮ่า เก้ห์ || อาป กแร่ ห์ ปรัภ ดาน อาเป อาป
เล่โฮ || อาวัณ ยาณา หุกมั ซัภ เน่ห์จลั ตุตถฺ เท่ห์ || นานัก มังแก ดาน กัร กิรปา นาม เดโฮ ||๒o||๑||
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แยตสะรี บาณี ปักตา กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นาท กะชูอ์ นา ยาโน || มัน มายอา แก หาท บิกาโน ||๑|| รเฮา || ตุม กะฮีอตั ฮอ ยกัต คุร สุ อามี || ฮัม กะฮีอตั กัลยุก
เก กามี ||๑|| เอ็น ปันจัน เมโร มัน โย บิกาเรโอ || ปัล ปัล ฮัร ญี เต อันตัร ปาเรโอ ||๒|| ยัต เดโค ตัต ดุค กี ราซี ||
อายอ นา ปะเตอาย นิกมั เป๋ ย ซาคี ||๓|| โกตัม นารฺ อุมาปั ต สวามี || ศีสฺ ตะรัน แซ่ฮสั ปั ก กานํมี ||๔|| เอ็น
ดูตนั คัล บัตถฺ กัร มาเรโอ || บัดโด นิ ลาจยฺ อัจยฺฮู นฮี ห่าเรโอ ||๕|| แก้ห์ รวิดาส กฮ่า แกเซ กีแย || เบ็น รฆุนาท
สรัน กา กี ลีแย ||๖||๑||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก โทดี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||
ฮัร เบ็น แร่ ห์ นา สะแก มัน เมรา || เมเร ปรี ตมั ปราน ฮัร ปรัภ คุร เมเล บฮุร นา เป่ าว์ยลั เพรา ||๑|| รเฮา || เมแร
ฮีอแร โลจฺ ลกี ปรัภ เกรี ฮัร แนโนห์ ฮัร ปรัภ เฮ่รา || สัตคุร ดัยอาล ฮัร นาม ดริ รายอา ฮัร ปาถัร ฮัร ปรัภ เกรา ||๑||
ฮัร รังกี ฮัร นาม ปรัภ ปายอา ฮัร โควินดฺ ฮัร ปรัภ เกรา || ฮัร ฮิรแด มัน ตัน มีธา ลากา มุค มัสตัก ปาก จังเกรา ||๒||
โลภ วิการ ยินา มัน ลากา ฮัร วิสเรอา ปุรัค จังเกรา || โอย มันมุค มูร อเกอานี กะฮีแอห์ เต็น มัสตัก ปาก มันเดรา
||๓|| บิเบก บุตถฺ สัตคุร เต ปาอี คุร กิอาน คุรู ปรัภ เกรา || ยัน นานัก นาม คุรู เต ปายอา ตุ๋ร มัสตัก ปาก ลิเครา
||๔||๑||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ซันตัน อวัร นา กาฮู ยานี || เบปัรว่าห์ สดา รังค์ ฮัร แก ยา โก ปาค สุ อามี || รเฮา || อูจ สะมานา ธากุร เตโร อวัรฺ นา
กาฮู ตานี || แอโซ อมัร มิเลโอ ปักตัน โก ราจ รเฮ่ รังค์ กิอานี ||๑|| โรค โศก ดุค ยรา มรา ฮัร ยะแนห์ นฮี นิกทานี ||
นิรภอ โฮย รเฮ่ เล็ว เอแก นานัก ฮัร มัน มานี ||๒||๑|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร บิสรัต สดา คุอารี || ตา โก โต่คา กฮ่า
เบอาแป ยา โก โอท ตุห่ารี || รเฮา ||
เบ็น ซิมรัน โย ยีวนั บัลนา สรัป แยเซ อัรยารี || เนาว์ คันดัน โก ราจยฺ กมาแว อันตฺ จะแลโก ห่ารี ||๑|| คุณ นิถาน
คุณ เต็น ฮี กาเอ ยา โก กิรปา ต่ารี || โซ ซุคีอา ตัน๋ อุส ยันมา นานัก เต็ส บัลฮารี ||๒||๒||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ต่ายโอ เร มัน แด้ห์ ดิส ต่ายโอ || มายอา มกัน สุ อาด โลภ โม่เฮโอ เต็น ปรัภ อาป ปุหลายโอ || รเฮา || ฮัร กะทา ฮัร
ยัส ซ่าถซังคัต เซ็ว เอ็ก โม่ฮตั นา เอ้ห์ มัน ลายโอ || บิกเซโอ เปค รังค์ กะซุ่มภฺ โก ปั ร กแร่ ห์ โย่ฮนั ยายโอ ||๑|| จรัน
กมัล เซ็ว เป๋ า นา กีโน แน่ห์ สัต ปุรัค มนายโอ || ต่าวัต โก ต่าแว่ห์ บโฮ่ ป่ าตี เย็ว เตลี บะลัด ประมายโอ ||๒|| นาม
ดาน อิสนาน นา กีโอ เอ็ก นิมคั นา กีรัต กายโอ || นานา จู่ธ ลาย มัน โตเคโอ แน่ห์ บูเฉ่ โอ อัปนายโอ ||๓||
ปัรอุปการ นา กับฮู กีเอ นฮี สัตคุร เซว ติอ๋ายโอ || ปั นจฺ ดูต รัจ ซังคัต โกซัท มัตวาโร มัด มายโอ ||๔|| กะโร เบนตี
ซ่าถซังคัต ฮัร ปะกัต วชัล ซุณ อายโอ || นานัก ปาก ปะเรโอ ฮัร ปาแช ราค ลาจยฺ อัปนายโอ ||๕||๑||๓|| โทดี
แม่ห์ลา ๕ || มานุค เบ็น บูเฉ่ บิรทา อายอา || อเน็ก *ซาจยฺ ซี การ บโฮ่ กัรตา เย็ว มิรตัก โอด่ายเอา || รเฮา || ต๋ าย
ต๋ าย กริ ปัน สรัม กีโน อิกะตรึ กรี แฮ มายอา || ดาน ปุน นฮี ซันตัน เซวา กิต ฮี กาจยฺ นา อายอา ||๑|| กัร อาปะรัณ
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สวารี เซยา กามัน ทาท บนายอา || ซังค์ นา ปายโอ อัปเน ปั่ รเต เปค เปค ดุค ปายอา ||๒|| ซาโร ดินสั มยูรี กัรตา
โตห์ มูสแล่ห์ ฉะรายอา || เคด เป่ ยโอ เบการี นิอาอี กัร๋ แก กาม นา อายอา ||๓|| เป่ ยโอ อนุกแร่ ห์ ยา โก ปรัภ โก
เต็ส ฮิรแด นาม วซายอา || ซ่าถซังคัต แก ปาแช ปะเรโอ ยัน นานัก ฮัร รัส ปายอา ||๔||๒||๔|| โทดี แม่ห์ลา ๕ ||
กริ ปา เน็ถ บะโซ่ห์ ริ แด ฮัร นีต || แตซี บุตถฺ กแร่ ห์ ปั รกาซา ลาแก ปรัภ ซังค์ ปรี ต || รเฮา || ดาส ตุมาเร กี ปาโว
ตู่รา มัสตัก เล เล ลาโว || มฮ่า ปะติต เต โหต ปุนีตา ฮัร กีรตัน กุน กาโว ||๑||
อาเกอา ตุมรี มีธี ลาโก กีโอ ตุห่าโร ป่ าโว || โย ตู เด้ห์ ตะฮี เอ้ห์ ตริ ปแต อาน นา กัตฮู ต่าโว ||๒|| สัด ฮี นิกทั ยาโน
ปรัภ สุ อามี สกัล เรณ โฮย รฮีแอ || ซาถู่ ซังคัต โฮย ปราปัต ตา ปรัภ อัปนา ลฮีแอ ||๓|| สดา สดา ฮัม โช่ห์เร ตุมเร
ตู ปรัภ ฮัมโร มีรา || นานัก บาริ ก ตุม มาต ปิ ตา มุค นาม ตุมาโร คีรา ||๔||๓||๕||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มาโก ดาน ธากุร นาม || อวัรฺ กะชู เมแร ซังค์ นา จาแล มิแล กริ ปา คุณ กาม ||๑|| รเฮา || ราจยฺ มาล อเนก โปคค์ รัส
สกัล ตัรวัร กี ชาม || ต๋ าย ต๋ าย บโฮ่ เบ็ถ โก ต่าแว สกัล นิ รารัท กาม ||๑|| เบ็น โควินดฺ อวัรฺ เย จ้าโฮ ดีแซ สกัล บาต
แฮ คาม || กโฮ่ นานัก ซันตฺ เรน มาโก เมโร มัน ปาแว บิสราม ||๒||๑||๖|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ญี โก นาม มแน่ห์
ซาถ่าแร || ญีอ์ ปราน ซูค เอ็ส มัน โก บัรตัน เอ้ห์ ฮมาแร ||๑|| รเฮา || นาม ยาต นาม เมรี ปัต แฮ นาม เมแร ปัรวาแร
|| นาม สคาอี สดา เมแร ซังค์ ฮัร นาม โม โก นิสตาแร ||๑|| บิแค บิลาส กะฮีอตั บโฮเตเร จลัต นา กะชู ซังกาแร ||
อิสทฺ มีต นาม นานัก โก ฮัร นาม เมแร ปั นด่าแร ||๒||๒||๗|| โทดี ม: ๕ || นีเก คุณ เกา มิทฮี โรค || มุค อูยลั มัน
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นิรมัล โฮอี แฮ เตโร รแฮ่ อีฮา อูฮา โลก ||๑|| รเฮา || จรัน ปะคาร กะโร คุร เซวา มแน่ห์ จราโว โปคค์ || โฉด อาปั ตฺ
บาด อหังการา มาน โซอี โย โหก ||๑|| ซันตฺ แท่ฮลั โซอี แฮ ลากา ยิส มัสตัก ลิเคอา ลิโคก || กโฮ่ นานัก เอก เบ็น
ดูยา อวัรฺ นา กัรแณ โยก ||๒||๓||๘|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร อายโอ สรัณ ตุห่ารี || มิแล ซูค นาม ฮัร โซ่ภา จินตา
ล่าเฮ ฮมารี ||๑|| รเฮา || อวัร นา ซู่แฉ่ ดูยี ธ่าฮัร ฮาร ปะเรโอ ตอ ดุอารี || เลคา โฉด อเลแค ชูแทห์ ฮัม นิรกุน เล่โฮ
อุบารี ||๑|| สัด บัคซินดฺ สดา เมฮัรวานา ซัภนา เดย์ อถ่ารี || นานัก ดาส ซันตฺ ปาแช ปะเรโอ ราค เล่โฮ เอ้ห์ บารี
||๒||๔||๙|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || รัสนา คุณ โคปาล เน็ถ กาเอ็ณ || ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ แร่ ฮสั มัน อุปเยโอ สักเล ดูค ปลาเอ็ณ
||๑|| รเฮา ||
โย มาแก้ห์ โซอี โซอี ปาแวห์ เซว ฮัร เก จรัณ รส่ าเอ็ณ || ยนัม มรัณ โดห์ฮู เต ชูแทห์ เป่ าว์ยลั ยกัต ตราเอ็ณ ||๑||
โคยัต โคยัต ตัต บีจาเรโอ ดาส โควินดฺ ปราเอ็ณ || อบินาซี เคม จ้าแฮ เย นานัก สดา ซิมมัร นาราเอ็ณ ||๒||๕||๑o||
โทดี แม่ห์ลา ๕ || นินดัก คุร กิรปา เต ห่าเทโอ || ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ ย ดัยอาลา เศ็ว แก บาณ ศิร กาเทโอ ||๑|| รเฮา ||
กาล ยาล ยัม โย่ห์ นา ซาแก สัจ กา ปั นทา ทาเทโอ || คาต คัรจัต กิช นิคุทตั น่าฮี ราม รตัน ตัน๋ คาเทโอ ||๑|| ปัสมา
ปู๋ ต โฮอา คิน ปี่ ตัร อัปนา กีอา ปายอา || อากัม นิกมั กะแฮ ยัน นานัก ซัภ เดแค โลก สบายอา ||๒||๖||๑๑|| โทดี ม: ๕
|| กิรปัน ตัน มัน เก็ลวิค ปะเร || ซ่าถซังค์ ปะยัน กัร สุ อามี ด่ากัน โก เอ็ก ฮเร ||๑|| รเฮา || อเน็ก ฉิ ดรึ โบฮิท เก
ฉุทกัต ทาม นา ยาฮี กเร || ยิส กา โบฮิท เต็ส อาราเถ่ โคเท ซังค์ คเร ||๑|| กะลี แซล อุธาวัต จ้าแฮ โอย อูฮา ฮี แฮ
ตะเร || โยรฺ สะกัต นานัก กิช น่าฮี ปรัภ ราโค่ห์ สรัณ ปะเร ||๒||๗||๑๒|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก จรัน กมัล มัน
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ติเอ๋ า || ก้าด กุธาร เป็ ต บาต หันตา ออคัถ ฮัร โก เนา ||๑|| รเฮา || ตีเน ตาป นิวารัณ ห่ารา ดุค หันตา ซุค ราส || ตา
โก บิฆนั นา โกอู ลาแก ยา กี ปรัภ อาแก อัรดาส ||๑|| ซันตฺ ประสาด แบด นาราเอ็ณ กรัณ การัณ ปรัภ เอก || บาล
บุตถฺ ปูรัน ซุคดาตา นานัก ฮัร ฮัร เทก ||๒||๘||๑๓|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร นาม สดา สัด ยาป || ต๋ าร อนุกแร่ ห์
ปารบรัมห์ สุ อามี วัสดี กีนี อาป ||๑|| รเฮา || ยิส เก เซ เพ็ร เต็น ฮี สะหม่าเล บินเซ โศก ซัยตาป || หาท เดย์ ราเค ยัน
อัปเน ฮัร โฮเอ มาอี บาป ||๑|| ญีอ์ ยันตฺ โฮเอ เมฮัรวานา ดัยอา ต่ารี ฮัร นาท || นานัก สรัน ปะเร ดุค ปั่นยัน ยา กา
บัด ปัรตาป ||๒||๙||๑๔|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || สวามี สรัน ปะเรโอ ดัรบาเร || โกท อัปราถ คันดัน เก ดาเต ตุจฉฺ เบ็น
กอน อุถ่าเร ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต บโฮ่ ปั รกาเร สรับ อรัท บีจาเร || ซ่าถซังค์ ปะรัม กัต ปาอีแอ มายอา รัจ บันถฺ
ห่าเร ||๑||
จรัน กมัล ซังค์ ปรี ต มัน ลากี ซุร ยัน มิเล เปอาเร || นานัก อนัด กเร ฮัร ยัป ยัป สักเล โรค นิวาเร ||๒||๑o||๑๕||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ จอปะเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮานํ ฮานํ ลัปเทโอ เร มูเรห์ กะชู นา โทรี || เตโร นฮี โซ ยานี โมรี || รเฮา || อาปัน ราม นา จีโน คินูอา || โย ปราอี
โซ อัปนี มนูอา ||๑|| นาม ซังกี โซ มัน นา บซายโอ || โฉด ย่าเฮ ว่าฮู จิต ลายโอ ||๒|| โซ ซันเจโอ เย็ต ปูค ติซายโอ
|| อัมฤต นาม โตซา นฮี ปายโอ ||๓|| กาม กโรถ โม่ห์ กูป ปะเรอา || คุร ประสาด นานัก โก ตเรอา ||๔||๑||๑๖|| โทดี
แม่ห์ลา ๕ || ฮมาแร เอแก ฮรี ฮรี || อาน อวัร สิ ญาณ นา กรี || รเฮา || วัดแด ปาก คุร อัปนา ปายโอ || คุร โมโก ฮัร
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นาม ดริ รายโอ ||๑|| ฮัร ฮัร ยาป ตาป บรัต เนมา || ฮัร ฮัร ติอ๋าย กุซลั ซัภ เคมา ||๒|| อาจารฺ บิวฮาร ยาต ฮัร กุนีอา ||
มฮ่า อนันดฺ กีรตัน ฮัร สุ นีอา ||๓|| กโฮ่ นานัก เย็น ธากุร ปายอา || ซัภ กิช เต็ส เก กแร่ ห์ แม่ห์ อายอา ||๔||๒||๑๗||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด || รู โร มัน ฮัร รังโก โลแร || กาลี ฮัร นี่ห์ นา โฮย ||
รเฮา || ฮอ ดูเด่ที ดัรซัน การัณ บีที บีที เปคา || คุร เม็ล ปะรัม กวายอา เฮ ||๑|| เอ้ห์ บุตถฺ แม ปาอี ซาถู่ กันโนห์
เลค ลิเคโอ ตุ๋ร มาแท || เอ้ห์ เบ็ถ นานัก ฮัร แนณ อโลย ||๒||๑||๑๘|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || กรับ แก้ห์ละโร มูรโร ฮีโอ
เร || ฮีโอ แม่ห์ราจยฺ รี มายโอ || ดีฮรั นิอาอี โม่ห์ พาเกโอ เร || รเฮา || กะโณ กะโณ กะโณ สัด โลแร เบ็น แล่ห์เณ
แกแธ ปายโอ เร || แม่ห์ราจยฺ โร กาท ว่าฮู เซ็ว ลุภเรโอ เน่ห์ผากโร ป่ าเฮ ซันโญยโอ เร ||๑|| ซุณ มัน ซีค ซาถู่
ยัน สักโล ทาเร สักเล ปราชัต มิเทโอ เร || ยา โก แล่ห์โณ แม่ห์ราจยฺ รี กาธะรี โอ ยัน นานัก กัรภาซ นา ปอเรโอ เร
||๒||๒||๑๙||
โทดี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แอโซ กุน เมโร ปรัภ ญี กีน || ปันจฺ โดค อัร อหัง โรค เอ้ห์ ตัน เต สกัล ดูรฺ กีน || รเฮา || บันถัน่ โตรฺ โชรฺ บิเคอา เต
คุร โก สบัด เมแร ฮีอแร ดีน || รู ป อันรู ป โมโร กัช นา บีจาเรโอ เปรม กเฮโอ โม่ห์ ฮัร รังค์ ปี๋ น ||๑|| เปเคโอ ลาลัน
ปาท บีจ โคเอ อนัด จิตา ฮัรเค ปะตีน || เต็ส ฮี โก กแร่ ห์ โซอี ปรัภ นานัก โซ ธากุร เต็ส ฮี โก ตี๋น ||๒||๑||๒o|| โทดี
แม่ห์ลา ๕ || มาอี เมเร มัน กี ปรี ต || เอ้ฮี กะรัม ตะรัม ยัป เอ้ฮี ราม นาม นิรมัล แฮ รี ต || รเฮา || ปราน อถารฺ ยีวนั ตัน๋
โมแร เดคัน โก ดัรซัน ปรัภ นีต || บาท ก่าท โตซา ซังค์ โมแร มัน อัปเน โก แม ฮัร สคา กีต ||๑|| ซันตฺ ประสาด
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เป๋ ย มัน นิรมัล กัร กิรปา อัปเน กัร ลีต || ซิ มมัร ซิมมัร นานัก ซุค ปายอา อาด ยุกาด ปักตัน เก มีต ||๒||๒||๒๑||
โทดี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ญี เม็ล เมเร ปราน || บิซรั นฮี นิ มคั ฮีอเร เต อัปเน ปะกัต โก ปูรัน ทาน || รเฮา || โคโวห์
ปะรัม ราค เมเร ปรี ตมั อันตัรยามี ซุฆรั สุ ยาน || โกท ราจยฺ นาม ตัน๋ เมแร อัมฤต ดริ สทฺ ต่าโรห์ ปรัภ มาน ||๑|| อาธ
แป้ ฮัร รัสนา กุน กาแว ยัส ปูร อะข่าแวห์ ซัมรัท กาน || เตรี สรัณ ยีอนั เก ดาเต สดา สดา นานัก กุรบาน
||๒||๓||๒๒|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เตเร ปั ก กี ตู๋ร || ดีน ดัยอาล ปรี ตมั มันโม่ฮนั กัร กิรปา เมรี โลจา ปูร || รเฮา ||
แด้ห์ ดิส เราว์ รเฮอา ยัส ตุมรา อันตัรยามี สดา ฮยูร || โย ตุมรา ยัส กาแว่ห์ กัรเต เซ ยัน กับโบห์ นา มัรเต จู๋ร ||๑||
ตัน่ ถฺ บันถฺ บินเซ มายอา เก ซาถู่ ซังคัต มิเท บิซูร || ซุค ซัมปั ต โปคค์ เอ็ส ญีอ์ เก เบ็น ฮัร นานัก ยาเน กูร
||๒||๔||๒๓|| โทดี ม: ๕ || มาอี เมเร มัน กี เปอาส || เอ็ก คิน แร่ ห์ นา สะโก เบ็น ปรี ตมั ดัรซัน เดคัน โก ต่ารี มัน
อาส || รเฮา || ซิมโร นาม นิรันยัน กัรเต มัน ตัน เต ซัภ เก็ลวิค นาซ || ปูรัน ปารบรัมห์ ซุคดาเต อบินาซี บิมลั ยา โก
ยาส ||๑|| ซันตฺ ประสาด เมเร ปูร มโนรัท กัร กิรปา เป่ เท คุณตาซ ||
ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซูค มัน อุปเยโอ โกท ซูร นานัก ปั รกาซ ||๒||๕||๒๔|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ปะติต ปาวัน || ญีอ์
ปราน มาน ซุคดาตา อันตัรยามี มัน โก ป่ าวัน || รเฮา || ซุนดัร ซุฆรั จตุร ซัภ เบตา ริ ด ดาส นิวาส ปะกัต กุน กาวัน ||
นิรมัล รู ป อนูป สุ อามี กะรัม ปู๋ ม บียนั โซ คาวัน ||๑|| บิสมัน บิซมั เป๋ ย บิสมาดา อาน นา บีโอ ดูซรั ลาวัน || รัสนา
ซิมมัร ซิมมัร ยัส ยีวา นานัก ดาส สดา บัล ยาวัน ||๒||๖||๒๕|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || มาอี มายอา ชัล || ตริ ณ กี อคัน
เมฆ กี ชายอา โคบิด ปะยัน เบ็น ฮัร่ กา ยัล || รเฮา || โฉด เซอานัป บโฮ่ จตุราอี โดย กัร โยร ซ่าถ มัก จัล || ซิ มมัร
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สุ อามี อันตัรยามี มานุค เด้ห์ กา เอ้ห์ อูตมั พัล ||๑|| เบด บเคอาน กะรัต ซาถู่ ยัน ปากฮีน ซัมฉัต นฮี คัล || เปรม
ปะกัต ราเจ ยัน นานัก ฮัร ซิมรัน แด้ฮนั เป๋ ย มัล ||๒||๗||๒๖|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || มาอี จรัน คุร มีเธ || วัดแด ปาก
เดแว ปัรเมซัร โกท พลา ดัรซัน คุร ดีเธ || รเฮา || กุน กาวัต อะจุต อบินาซี กาม กโรถ บินเซ มัด ดี่เธ || *อัสเท็ร เป๋ ย
สาจ รังค์ ราเต ยนัม มรัน บาฮุร นฮี ปี เธ ||๑|| เบ็น ฮัร ปะยัน รังค์ รัส เยเต ซันตฺ ดัยอาล ยาเน ซัภ จู่เธ || นาม รตัน
ปายโอ ยัน นานัก นาม บิฮูน จัลเล ซัภ มูเธ ||๒||๘||๒๗|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร นาม จิตารา || แซ่ฮจั ยฺ
อนันดฺ โฮแว เด็น ราตี อังกุร ปะโล ฮมารา || รเฮา || คุร ปูรา เป่ เทโอ บัดป่ ากี ยา โก อันตฺ นา ปาราวารา || กัร แก้ห์
ก้าด ลีโอ ยัน อัปนา บิค ซากัร ซันซารา ||๑|| ยนัม มรัน กาเท คุร บัจนี บฮุร นา ซันกัท ดุอารา || นานัก สรัน กะฮี
สุ อามี กี ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ นมัสการา ||๒||๙||๒๘|| โทดี แม่ห์ลา ๕ || มาอี เมเร มัน โก ซุค || โกท อนันดฺ ราจยฺ ซุค
ปุกแว ฮัร บิสรัต บินแซ ซัภ ดุค ||๑|| รเฮา || โกท ยนัม เก เก็ลบิค นาแซ่ห์ ซิ มรัต ปาวัน ตัน มัน ซุค || เดค สะรู ป
ปูรัน ไป๋ อาซา ดัรซัน เป่ ทัต อุตรี ปุค ||๑|| จาร ปะดารัท อัสทฺ มฮ่า เซ็ถ กามเถน ปารยาต ฮัร ฮัร รุ ค || นานัก สรัน
กะฮี ซุค ซากัร ยนัม มรัน เพ็ร กรัภ นา ตุค ||๒||๑o||๒๙||
โทดี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร จรัน ริ แด อุร ต่าเร || ซิ มมัร สุ อามี สัตคุร อัปนา การัจ สพัล ฮมาเร ||๑|| รเฮา || ปุน ทาน
ปูญา ปัรเมซุร ฮัร กีรัต ตัต บีจาเร || กุน กาวัต อตุล ซุค ปายอา ธากุร อะกัม อปาเร ||๑|| โย ยัน ปารบรัมห์ อัปเน กีเน
เต็น กา บาฮุร กัช นา บีจาเร || นาม รตัน ซุน ยัป ยัป ยีวา ฮัร นานัก กันธฺ มะฉ่ าเร ||๒||๑๑||๓o||
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โทดี แม่ห์ลา ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กโฮ่ กฮ่า อัปนี อัตถฺ มาอี || อุรเฉ่ โอ กนัก กามนี เก รัส แน่ห์ กีรัต
ปรัภ กาอี ||๑|| รเฮา || ญัก จู่เธ โก สาจ ยาน แก ตา เซ็ว รุ จ อุปยาอี || ดีน บันถฺ ซิ มเรโอ นฮี กับฮู โหต โย ซังค์ สฮาอี
||๑|| มกัน รเฮโอ มายอา แม เน็ส เด็น ฉุ ที นา มัน กี กาอี || แก้ห์ นานัก อับ น่าเฮ อนัต กัต เบ็น ฮัร กี ซัรนาอี
||๒||๑||๓๑||
โทดี บาณี ปักตานํ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โกอี โบแล นิรวา โกอี โบแล ดูรฺ || ยัล กี มาชุลี จแร คะยูร ||๑|| *กานํย เร บักบาด ลายโอ || เย็น ฮัร ปายโอ ติแนห์
ฉะปายโอ ||๑|| รเฮา || ปันดิต โฮย แก เบด บคาแน || มูรัค นามเด็ว ราแม่ห์ ยาแน ||๒||๑|| กอน โก กะลังกฺ รเฮโอ
ราม นาม เลต ฮี || ปะติต ปวิต เป๋ ย ราม แก้ฮตั ฮี ||๑|| รเฮา || ราม ซังค์ นามเดว ยัน โก ประตักเกอา อาอี || เอกาดซี
บรัต รแฮ่ กาเฮ โก ตีรัท ยาอี ||๑|| ปะนัต นามเด็ว สุ กริ ต สุ มตั เป๋ ย || คุรมัต ราม แก้ห์ โก โก นา แบกุนธฺ เกย ||๒||๒||
ตีน ชันเด เคลฺ อาแช ||๑|| รเฮา || กุมภาร เก กัร๋ ฮานํดี อาแช รายา เก กัร๋ ซานํดี โก || บามัน เก กัร๋ รานํดี อาแช รานํดี
ซานํดี ฮานํดี โก || บาณี เอ เก กัร๋ หีก อาแช แป่ ซัร มาแท ซี ก โก || เดวัล มะเถ่ ลีก อาแช ลีก ซี ก หี ก โก ||๒|| เตลี แก
กัร๋ เตลฺ อาแช ยังกัล มะเถ่ เบล โก || มาลี เก กัร๋ เกลฺ อาแช เกลฺ เบล เตลฺ โก ||๓|| ซันตานํ มะเถ่ โคบินดฺ อาแช โคกัล
มะเถ่ เซอาม โก || นาเม มะเถ่ ราม อาแช ราม เซอาม โคบินดฺ โก ||๔||๓||
ราก แบรารี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ดุปเด
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ซุน มัน อกัท กะทา ฮัร นาม || เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ ซุค ปาแวห์ ปัจยฺ คุรมัต ฮัร ราม ราม ||๑|| รเฮา || นานา เคอาน ปุราน
ยัส อูตมั คัท ดัรซัน กาแว่ห์ ราม || ซังกัร กโรร เตตีส ติอ๋ายโอ นฮี ยาเนโอ ฮัร มัรมาม ||๑|| ซุรฺ นัร กัณ กันถรับ ยัส
กาแว่ห์ ซัภ กาวัต เยต อุปาม || นานัก กริ ปา กรี ฮัร ยิน โก เต ซันตฺ ปะเล ฮัร ราม ||๒||๑|| แบรารี แม่ห์ลา ๔ || มัน
เม็ล ซันตฺ ยนา ยัส กายโอ || ฮัร ฮัร รตัน รตัน ฮัร นีโก คุร สัตคุร ดาน ดิวายโอ ||๑|| รเฮา || เต็ส ยัน โก มัน ตัน ซัภ
เดโว เย็น ฮัร ฮัร นาม สุ นายโอ || ตัน๋ มายอา ซัมแป เต็ส เดโว เย็น ฮัร มีต มิลายโอ ||๑|| คิน กินจัต กริ ปา กรี
ญักดีซรั ตับ ฮัร ฮัร ฮัร ยัส ติอ๋ายโอ || ยัน นานัก โก ฮัร เป่ เท สุ อามี ดุค ห่อแม โรค กวายโอ ||๒||๒|| แบรารี แม่ห์ลา
๔ || ฮัร ยัน ราม นาม กุน กาแว || เย โกอี นินดฺ กเร ฮัร ยัน กี อัปนา กุน นา กวาแว ||๑|| รเฮา || โย กิช กเร โซ อาเป
สุ อามี ฮัร อาเป การ กมาแว || ฮัร อาเป ฮี มัต เดแว สุ อามี ฮัร อาเป โบลฺ บุลาแว ||๑||
ฮัร อาเป ปันจฺ ตัต บิสทารา เว็จ ต่าตู ปันจฺ อาป ปาแว || ยัน นานัก สัตคุร เมเล อาเป ฮัร อาเป จะกัร จุกาแว
||๒||๓|| แบรารี แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ราม นาม นิสตารา || โกท โกทันตัร เก ปาป ซัภ โคแว ฮัร เป่ าว์ยลั ปารฺ อุตารา
||๑|| รเฮา || กายอา นะกัร บัสตฺ ฮัร สุ อามี ฮัร นิรภอ นิรแวร นิรังการา || ฮัร นิ กทั บัสตฺ กัช นะดัร นา อาแว ฮัร
ลาถ่า คุร วีจารา ||๑|| ฮัร อาเป ซ่าห์ สะราพ รตัน ฮีรา ฮัร อาป กีอา ปาซารา || นานัก ยิส กริ ปา กเร โซ ฮัร นาม
วิฮาเฉ่ โซ ซ่าห์ สัจจา วัณยารา ||๒||๔|| แบรารี แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ฮัร นิรันยัน นิรังการา || สดา สดา ฮัร ติอ๋าอีแอ
ซุคดาตา ยา กา อันตฺ นา ปาราวารา ||๑|| รเฮา || อคัน กุนท แม่ห์ อุรัตถฺ เล็ว ลากา ฮัร ราแค อุดรั มันฉ่ารา || โซ
แอซา ฮัร เซโว่ห์ เมเร มัน ฮัร อันตฺ ฉะดาวัณห่ารา ||๑|| ยา แก ฮิรแด บะเซอา เมรา ฮัร ฮัร เต็ส ยัน โก กแร่ ห์
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นมัสการา || ฮัร กิรปา เต ปาอีแอ ฮัร ยัป นานัก นาม อถ่ารา ||๒||๕|| แบรารี แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม เน็ต
ติอ๋าย || โย อิแช่ห์ โซอี พัล ปาแวห์ เพ็ร ดูค นา ลาแก อาย ||๑|| รเฮา || โซ ยัป โซ ตัป ซา บรัต ปูญา เย็ต ฮัร เซ็ว
ปรี ต ลกาย || เบ็น ฮัร ปรี ต โฮรฺ ปรี ต ซัภ จู่ธี เอ็ก คิน แม่ห์ บิซรั ซัภ ยาย ||๑|| ตู เบอันตฺ สรับ กัล ปูรา กิช กีมตั กฮี
นา ยาย || นานัก สรัณ ตุหม่ารี ฮัร ญีโอ ป่ าแว ติแว ฉะดาย ||๒||๖||
ราก แบรารี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซันตฺ ยนา เม็ล ฮัร ยัส กายโอ || โกท ยนัม เก ดูค กวายโอ ||๑|| รเฮา || โย จ้าหัต โซอี มัน ปายโอ || กัร กิรปา ฮัร
นาม ดิวายโอ ||๑|| สรับ ซูค ฮัร นาม วดาอี || คุร ประสาด นานัก มัต ปาอี ||๒||๑||๗||
ราก ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ญัก อรัจยฺ กุพตัม เปส โต ดัร โกสฺ กุน กัรตาร || หะกา กะบีร กรี ม ตู เบแอบ ปัรวัดการ ||๑|| ดุนีอา มุกาเม พานี
แตห์กีก ดิล ดานี || มัม ซัร มูเอ อัจยฺราอีล กิรัฟแตห์ ดิล เหจ นา ดานี ||๑|| รเฮา || ยัน ปิ ซัร ปะดัร บิราดรานํ กัส เนส
ดัสตังกีร || อาคิร เบอัพตัม กัส นา ดารัด จูนํ สวัด ตักบีร ||๒|| ซับ โรจยฺ กัสตัม ดัร ฮวา กัรเดม บดี เคอาล || ก้าเฮ
นา เนกี การ กัรดัม มัม อี จินี แอ้ห์วาล ||๓|| บัดบะคัต ฮัม โจ บะคีล กาพิล เบนะยัร เบบาก || นานัก บุโกญัด ยัน
ตุรา เตเร จากรานํ ปา คาก ||๔||๑||
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ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ป๋ อ เตรา ป๋ านก คัลรี เมรา จีต || แม เดวานา เป่ ยอา อตีต ||
กัร กาซา ดัรซัน กี ปูค || แม ดัร มาโก นีตา นีต ||๑|| ตอ ดัรซัน กี กะโร สมาย || แม ดัร มากัต ปี่ เคอา ปาย ||๑|| รเฮา
|| เกซัร กุซมั มิรักแม ฮัรณา สรับ สะรี รี จัรห์ณา || จันดัน ปะกัต โยต อิเน่ฮี ซัรเบ ปั รมัล กัรณา ||๒|| เก๋ อ์ ปัท
ป่ านดา กะแฮ นา โกย || แอซา ปะกัต วรัน แม่ห์ โฮย || เตแร นาม นิเว รเฮ่ เล็ว ลาย || นานัก เต็น ดัร ปี่ เคอา ปาย
||๓||๑||๒||
ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เอ้ห์ ตัน มายอา ป้ าเฮอา เปอาเร ลีตรา ลับ รังกาเอ ||
เมแร กันตฺ นา ป่ าแว โจลรา เปอาเร เก็ว ตัน๋ เซแย ยาเอ ||๑|| ฮอนํ กุรบาแน เยา เมฮัรวานา ฮอนํ กุรบาแน เยา || ฮอนํ
กุรบาแน เยา ตินา แก แลน โย เตรา เนา || แลน โย เตรา เนา ตินา แก ฮอนํ สัด กุรบาแน เยา ||๑|| รเฮา || กายอา
รังงัณ เย ทีแอ เปอาเร ปาอีแอ เนา มะยีธ || รังงัณ วาลา เย รังแง ซาฮิบ แอซา รังค์ นา ดีธ ||๒|| ยิน เก โจเล รัตเร
เปอาเร กันตฺ ตินา แก ปาส || ตู๋ร ตินา กี เย มิแล ญี กโฮ่ นานัก กี อัรดาส ||๓|| อาเป ซาเย อาเป รังเก อาเป นะดัร
กเรย์ || นานัก กามัณ กันแต ป่ าแว อาเป ฮี ราเวย์ ||๔||๑||๓|| ติลงั ค์ ม: ๑ || อิอานรี เอ มานรา กาย กเร่ ห์ || อาปั นแร
กัร๋ ฮัร รังโก กี นา มาเณ่ห์ || สะโฮ เนแร ตัน๋ กัมลีเอ บ้าฮัร เกอา ดู่เด้ห์ || แป๋ กีอา เด้ห์ สลาอีอา แนณี ป๋ าว กา กัร
ซีกาโร || ตา โซห่ากัณ ยาณี แอ ลากี ยา สะโฮ ตะเร เปอาโร ||๑|| อิอาณี บาลี เกอา กเร ยา ตัน๋ กันตฺ นา ป่ าแว || กรัณ
ปล่าห์ กเร บโฮเตเร ซา ตัน๋ แม่ฮลั นา ปาแว || เว็ณ กัรมา กิช ปาอีแอ น่าฮี เย บโฮเตรา ต่าแว || ลับ โลภ อหังการ กี
มาตี มายอา ม่าเฮ สมาณี || อินี บาตี สะโฮ ปาอีแอ น่าฮี ไป๋ กามัณ อิอาณี ||๒|| ยาย ปุโช่ห์ โซหากณี ว่าแฮ กินี บาตี
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สะโฮ ปาอีแอ || โย กิช กเร โซ ปะลา กัร มานีแอ หิ กมัต หุกมั จุกาอีแอ || ยา แก เปรม ปะดารัท ปาอีแอ ตอ จัรณี จิต
ลาอีแอ || สะโฮ กะแฮ โซ กีแย ตัน มโน ดีแย แอซา ปั รมัล ลาอีแอ || เอว กแฮ่ โซหากณี แป่ เณ อินี บาตี สะโฮ
ปาอีแอ ||๓|| อาป กวาอีแอ ตา สะโฮ ปาอีแอ ออร แกซี จตุราอี || สะโฮ นะดัร กัร เดแค โซ เด็น เลแค กามัณ นอ
เน็ถ ปาอี || อาปเณ กันตฺ เปอารี ซา โซห่ากัณ นานัก ซา ซัภราอี || แอเซ รังค์ ราตี แซ่ฮจั ยฺ กี มาตี แอ้ห์เน็ส ป๋ าย
สมาณี || ซุนดัร ซาย สะรู ป บิจคัณ กะฮีแอ ซา เซอาณี ||๔||๒||๔|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๑ || แยซี แม อาแว คซัม กี บาณี
แตสรา กรี กิอาน เว ลาโล || ปาป กี ยันญึ แล กาบโลห์ ต่ายอา โยรี มังแก ดาน เว ลาโล || สรัม ตะรัม โดย ฉัป
คโลเอ กูร พิแร ปัรถาน เว ลาโล || กายีอา บามณา กี กัล ทักกี อะกัด ปแร แซตาน เว ลาโล || มุสลั มานีอา ปแร่ ห์
กะเตบา กัสทฺ แม่ห์ กแร่ ห์ คุดาย เว ลาโล || ยาต สนาตี โฮรฺ ฮิดวาณี อา เอ้ห์ ปี๋ เลแค ลาย เว ลาโล ||
คูน เก โซเฮเล กาวีแอห์ นานัก รัต กา กุงคู ปาย เว ลาโล ||๑|| ซาฮิบ เก คุณ นานัก กาแว มาส ปุรี เว็จ อาค มโซลา ||
เย็น อุปาอี รังค์ รวาอี แบธา เวแค วัค อิเกลา || สัจจา โซ ซาฮิบ สัจ ตะปาวัส สัจรา นิเอา กเรก มโซลา || กายอา
กะปัร ทุก ทุก โฮซี ฮิดุสฺตาน สะมาลซี โบลา || อาวัน อะธัตแร ยาน สตานแว โฮรฺ ปี๋ อุธซี มรัด กา เจลา || สัจ กี
บาณี นานัก อาแค สัจ สุ ณายซี สัจ กี เบลา ||๒||๓||๕||
ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ซัภ อาเอ หุกมั คัสมาห์ หุกมั ซัภ วัรตะนี || สัจ ซาฮิบ ซาจา
เคลฺ ซัภ ฮัร ตะนี ||๑|| ซาล่าเฮโฮ สัจ ซัภ อูปัร ฮัร ตะนี || ยิส น่าฮี โกย สะรี ก กิส เลแค ฮอ กะนี || รเฮา || ปอณ ปาณี
ตัร่ ตี อากาซ กัร๋ มันดัร ฮัร บนี || เว็จ วัรแต นานัก อาป จู่ธ กโฮ่ เกอา กะนี ||๒||๑|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๔ || เน็ต เน่ห์พลั
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กะรัม กมาย บะพาแว ดุรมะตีอา || ยับ อาแณ วัลวันจฺ กัร จู่ธ ตับ ยาแณ ญัก ยิตีอา ||๑|| แอซา บายี แซซาร นา
เจแต ฮัร นามา || คิน แม่ห์ บินแซ ซัภ จู่ธ เมเร มัน ติอ๋าย รามา || รเฮา || ซา เวลา จิต นา อาแว เย็ต อาย กันทัก กาล
กระแซ || เต็ส นานัก เลย ฉะดาย ยิส กิรปา กัร ฮิรแด วัสแซ ||๒||๒||
ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด || คาก นูร กัรดัง อาลัม ดุนีอาย || อัสมาน ยิมี ดระคัต อาบ
แปดาอิส คุดาย ||๑|| บันเด จะซัม ดีดงั พนาย || ดุนีอา มุรดาร คุรดะนี กาพัล ฮวาย || รเฮา || แกบาน แฮวาน ฮราม
กุสตั นี มุรดาร บโคราย || ดิล กะบัจยฺ กับยา กาดโร โดยัก สยาย ||๒|| วลี นิอามัต บิราดรา ดัรบาร มิลกั คานาย || ยับ
อัจยฺราอีล บัสตะนี ตับ เจ กาเร บิดาย ||๓|| ฮวาล มาลูม กัรดัง ปาก อล่าห์ || บุโก นานัก อัรดาส เปส ดัรเวส บันด้าห์
||๔||๑|| ติลงั ค์ กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๕ || ตุตถฺ เบ็น ดูยา น่าฮี โกย || ตู กัรตาร กแร่ ห์ โซ โฮย || เตรา โยรฺ เตรี มัน เทก ||
สดา สดา ยัป นานัก เอก ||๑|| ซัภ อูปัร ปารบรัมห์ ดาตาร || เตรี เทก เตรา อาถารฺ || รเฮา ||
แฮ ตูแฮ ตู โฮวันฮาร || อะกัม อก้าถฺ อูจ อาปารฺ || โย ตุตถฺ เซแว่ห์ เต็น ป๋ อ ดุค น่าเฮ || คุร ประสาด นานัก คุณ
ก้าห์ ||๒|| โย ดีแซ โซ เตรา รู ป || คุณ นิถาน โควินดฺ อนูป || ซิมมัร ซิมมัร ซิมมัร ยัน โซย || นานัก กะรัม ปราปัต
โฮย ||๓|| เย็น ยัปเปอา เต็ส โก บัลฮารฺ || เต็ส แก ซังค์ ตแร ซันซาร || กโฮ่ นานัก ปรัภ โลจา ปูร || ซันตฺ ยนา กี
บาโช ตู๋ร ||๔||๒|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ || เมฮัรวาน ซาฮิบ เมฮัรวาน || ซาฮิบ เมรา เมฮัรวาน || ญีอ์ สกัล โก เดย์
ดาน || รเฮา || ตู กาเฮ โดแล่ห์ ปราณี อา ตุตถฺ ราแคกา ศิรยัณฮารฺ || เย็น แปดาอิส ตู กีอา โซอี เดย์ อาถารฺ ||๑|| เย็น
อุปาอี เมดะนี โซอี กัรดา ซาร || กัท กัท มาลัก ดิลา กา สัจจา ปั รวัดการ ||๒|| กุดรัต กีม นา ยาณี แอ วัดดา เวปั รว่าห์
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|| กัร บันเด ตู บันดฺ กี ยิจรั กัท แม่ห์ ซ่าห์ ||๓|| ตู ซัมรัท อกัท อะโกจัร ญีโอ เป็ นดฺ เตรี ราส || แร่ ฮมั เตรี ซุค ปายอา
สดา นานัก กี อัรดาส ||๔||๓|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ || กัรเต กุดรั ตี มุสตาก || ดีน ดุนีอา เอก ตูฮี ซัภ คลัก ฮี เต ปาก
|| รเฮา || คิน ม่าเฮ ทาป อุทาปดา อาจรัจยฺ เตเร รู ป || กอณ ยาแณ จลัต เตเร อันเถ่อาเร แม่ห์ ดีป ||๑|| คุด คซัม คลัก
ยะฮาน อัลล่าห์ เมฮัรวาน คุดาย || ดินสั แรณ เย ตุตถฺ อราเถ่ โซ เก็ว โดยัก ยาย ||๒|| อัจยฺราอีล ญารฺ บันเด ยิส เตรา
อาถารฺ || กุแนห์ อุส เก สกัล อาพู เตเร ยัน เดแคห์ ดีดาร ||๓|| ดุนีอา จีจยฺ พิลฮาลฺ สักเล สัจ ซุค เตรา เนา || คุร เม็ล
นานัก บูเฉ่อา สดา เอกัส เกา ||๔||๔|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๕ || มีรานํ ดานานํ ดิล โซจ || โมฮับเต มัน ตัน บแซ สัจ ซ่าห์
บันดี โมจฺ ||๑|| รเฮา || ดีดเน ดีดาร ซาฮิบ กัช นฮี เอ็ส กา โมลฺ || ปาก ปั รวัดการ ตู คุด คซัม วัดดา อโตลฺ ||๑||
ดัสตฺ กีรี เด้ห์ ดิลาวัร ตูฮี ตูฮี เอก || กัรตาร กุดรัต กรัณ คาลัก นานัก เตรี เทก ||๒||๕||
ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เย็น กีอา เต็น เดเคอา เกอา กะฮีแอ เร ป่ าอี ||
อาเป ยาแณ กเร อาป เย็น วารี แฮ ลาอี ||๑|| รายซา เปอาเร กา รายซา เย็ต สดา ซุค โฮอี || รเฮา || เย็น รังค์ กันตฺ นา
ราเวอา ซา ปะโช เร ตาณี || หาท ปะโชแร ศิร ตุแณ ยับ แรณ วิฮาณี ||๒|| ปะโชตาวา นา มิแล ยับ จูแกกี ซารี || ตา
เพ็ร เปอารา ราวีแอ ยับ อาแวกี วารี ||๓|| กันตฺ ลีอา โซหากณี แม เต วัตถฺวี เอ้ห์ || เซ คุณ มุแฉ่ ห์ นา อาวนี แก ญี
โดส ตะเหร่ ||๔|| ยินี ซะคี สะโฮ ราเวอา เต็น ปูโชกี ยาย || ปาย ลโก เบนตี กะโร เล็วกี ปั นทฺ บตาย ||๕|| หุ กมั
ปะชาแณ นานกา ป๋ อ จันดัน ลาแว || คุณ กามัณ กามัณ กแร ตอ เปอาเร โก ปาแว ||๖|| โย ดิล มิเลอา โซ เม็ล รเฮอา
มิเลอา กะฮีแอ เร โซอี || เย บโฮเตรา โลจีแอ บาตี เมล นา โฮอี ||๗|| ตาต มิแล พุน ตาต โก เล็ว ลิแว โก ต่าแว || คุร
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ประสาดี ยาณี แอ ตอ อันป๋ อ ปาแว ||๘|| ปานา วารี โฮย กัร๋ คัร ซาร นา ยาแณ || รซีอา โฮแว มุซกั กา ตับ พูล
ปะชาแณ ||๙|| อะเปโอ ปี แว โย นานกา ปะหรํา ปะหรํา สมาแว || แซ่ ห์เย แซ่ห์เย เม็ล รแฮ่ อะมรา ปั ด ปาแว
||๑o||๑|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๔ || ฮัร กีอา กะทา กะห่าณี อา คุร มีต สุ ณาอีอา || บัลฮารี คุร อาปเณ คุร โก บัล ยาอีอา
||๑|| อาย เม็ล คุรซิกข์ อาย เม็ล ตู เมเร คุรู เก เปอาเร || รเฮา || ฮัร เก คุณ ฮัร ป่ าวเด เซ คุรู เต ปาเอ || ยิน คุร กา
ป่ าณา มันเนอา เต็น กุ๋ม กุ๋ม ยาเอ ||๒|| ยิน สัตคุร เปอารา เดเคอา เต็น โก ฮอ วารี || ยิน คุร กี กีตี จากรี เต็น สัด
บัลฮารี ||๓|| ฮัร ฮัร เตรา นาม แฮ ดุค เมทัณฮารา || คุร เซวา เต ปาอีแอ คุรมุข นิสตารา ||๔|| โย ฮัร นาม ติอ๋ายเด เต
ยัน ปัรวานา || เต็น วิโทห์ นานัก วาเรอา สดา สดา กุรบานา ||๕|| ซา ฮัร เตรี อุสตัต แฮ โย ฮัร ปรัภ ป่ าแว || โย
คุรมุข เปอารา เซวเด เต็น ฮัร พัล ปาแว ||๖|| ยินา ฮัร เซตี ปิ ระห์รี ตินา ญีอ์ ปรัภ นาเล || โอย ยัป ยัป เปอารา ยีวเด
ฮัร นาม สมาเล ||๗|| ยิน คุรมุข เปอารา เซเวอา เต็น โก กุ๋ม ยายอา || โอย อาป ฉุ เท ปั รวาร เซ็ว ซัภ ยกัต ฉะดายอา
||๘|| คุร เปอาแร ฮัร เซเวอา คุร ตัน๋ คุร ตัน่ โน || คุร ฮัร มารัก ดะเซอา คุร ปุน วัด ปุนโน ||๙||
โย คุรซิกข์ คุร เซวเด เซ ปุน ปราณี || ยัน นานัก เต็น โก วาเรอา สดา สดา กุรบาณี ||๑o|| คุรมุข ซะคี สเฮลีอา เซ
อาป ฮัร ป่ าอีอา || ฮัร ดัรก้าห์ แปนาอีอา ฮัร อาป กัล ลาอีอา ||๑๑|| โย คุรมุข นาม ติอ๋ายเด เต็น ดัรซัน ดีแย || ฮัม
เต็น เก จรัณ ปะคาลเด ตู๋ร โก๋ ล โก๋ ล ปี แย ||๑๒|| ปาน สุ ปารี คาตีอา มุค บีรีอา ลาอีอา || ฮัร ฮัร กะเด นา เจเตโอ ยัม
ปะกัร จลาอีอา ||๑๓|| ยิน ฮัร นามา ฮัร เจเตอา ฮิรแด อุร ต่าเร || เต็น ยัม เนร นา อาวัย คุรซิ กข์ คุร เปอาเร ||๑๔|| ฮัร
กา นาม นิถาน แฮ โกอี คุรมุข ยาแณ || นานัก ยิน สัตคุร เป่ เทอา รังค์ รลีอา มาแณ ||๑๕|| สัตคุร ดาตา อาคีแอ ตุส
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กเร ปซาโอ || ฮอ คุร วิโทห์ สัด วาเรอา เย็น ดิตรา นาโอ ||๑๖|| โซ ตัน๋ คุรู ซาบาส แฮ ฮัร เดย์ สเน่ฮา || ฮอ เวค เวค
คุรู วิกเซอา คุร สัตคุร เด้ฮา ||๑๗|| คุร รัสนา อัมฤต โบลดี ฮัร นาม สุ ห่าวี || ยิน ซุณ ซิ กคา คุร มันเนอา ตินา
ปุค ซัภ ยาวี ||๑๘|| ฮัร กา มารัก อาคีแอ กโฮ่ กิต เบ็ถ ยาอีแอ || ฮัร ฮัร เตรา นาม แฮ ฮัร ครัจ แล ยาอีแอ ||๑๙|| ยิน
คุรมุข ฮัร อาราเถ่อา เซ ซ่าห์ วัด ดาเณ || ฮอ สัตคุร โก สัด วาเรอา คุร บจัน สมาเณ ||๒o|| ตู ธากุร ตู ซาเฮโบ ตูแฮ
เมรา มีรา || ตุตถฺ ป่ าแว เตรี บันดฺ กี ตู คุณี กะฮีรา ||๒๑|| อาเป ฮัร เอ็ก รังค์ แฮ อาเป บโฮ่ รังกี || โย เต็ส ป่ าแว
นานกา ซาอี กัล จังกี ||๒๒||๒||
ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๙ กาพี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เจตนา แฮ ตอ เจต แล เน็ส เด็น แม ปรานี || ชิน ชิน ออตถฺ เบหาต แฮ พูแท กัท เย็ว
ปานี ||๑|| รเฮา || ฮัร กุน กาเฮ นา กาวฮี มูรัค อเกอานา || จู่แธ ลาลัจ ลาก แก แน่ห์ มรัน ปะชานา ||๑|| อัจยฺฮู กัช
บิกเรโอ นฮี โย ปรัภ กุน กาแว || กโฮ่ นานัก เต้ห์ ปะยัน เต นิรแภ ปัด ปาแว ||๒||๑|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๙ || ยาก เล่โฮ
เร มนา ยาก เล่โฮ กฮ่า กาพัล โซยอา || โย ตัน อุปเยอา ซังค์ ฮี โซ ปี๋ ซังค์ นา โฮยอา ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา สุ ต บันถฺ
ยัน เห็ต ยา เซ็ว กีนา || ญีโอ ชูเทโอ ยับ เด้ห์ เต ดาร อคัน แม ดีนา ||๑||
ยีวตั โล บิวฮาร แฮ ญัก โก ตุม ยาโน || นานัก ฮัร กุน กาย แล ซัภ สุ พนั สะมาโน ||๒||๒|| ติลงั ค์ แม่ห์ลา ๙ || ฮัร
ยัส เร มนา กาย แล โย ซังกี แฮ เตโร || ออซัร บีโต ยาต แฮ กะเฮโอ มาน แล เมโร ||๑|| รเฮา || ซัมปั ต รัท ตัน๋ ราจยฺ
เซ็ว อัต เน่ห์ ลกายโอ || กาล พาส ยับ กัล ปะรี ซัภ เป่ ยโอ ปรายโอ ||๑|| ยาน บูจฉฺ แก บาวเร แต กาจยฺ บิกาเรโอ ||
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ปาป กะรัต สุ กเจโอ นฮี แน่ห์ กรับ นิวาเรโอ ||๒|| เย่ห์ เบ็ถ คุร อุปเดเซอา โซ ซุน เร ป่ าอี || นานัก แก้ฮตั ปุการ แก
กะโฮ ปรัภ ซัรนาอี ||๓||๓||
ติลงั ค์ บาณี ปักตา กี กะบีร ญี เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เบด กะเตบ อิพฺตรา ป่ าอี ดิล กา พิกรั นา ยาย || ทุก
ดัม กรารี โย กแร่ ห์ ฮาเย็ร ฮยูร คุดาย ||๑|| บันเด โคจยฺ ดิล ฮัร โรจยฺ นา เพ็ร ปะเรซานี ม่าเฮ || เอ้ห์ โย ดุนีอา เซ่ฮรั
เมลา ดัสตฺ กีรี น่าเฮ ||๑|| รเฮา || ดะโรก ปั ร ปัร คุซี โฮย เบคะบัร บาด บก้าห์ || หัก สัจ คาลัก คลัก มิอาเน เซอาม
มูรัต น่าเฮ ||๒|| อัสมาน เมอาเน ลฮังค์ ดรี อา กุซลั กัรดัน บูด || กัร พะกัร ดาเอ็ม ลาย จัสเม แยห์ ตะฮ่า มอยูด ||๓||
อล่าห์ ปากัง ปาก แฮ สัก กะโร เย ดูซรั โฮย || กะบีร กะรัม กรี ม กา โอ้ห์ กแร ยาแน โซย ||๔||๑|| นามเดว ญี || แม
อันถเล กี เทก เตรา นาม คุนดฺ การา || แม กะรี บ แม มัสกีน เตรา นาม แฮ อถ่ารา ||๑|| รเฮา || กรี มานํ รฮีมานํ อล่าห์ ตู
กะนี || ฮายฺรา ฮยูร ดัร เปส ตูนํ มนี ||๑|| ดรี เอา ตู เดฮันดฺ ตู บิซีอาร ตู ตะนี || เด้ห์ เล่ห์ เอก ตูน ํ ดิกรั โก นฮี ||๒|| ตูนํ
ดานานํ ตูนํ บีนานํ แม บีจาร เกอา กรี || นาเม เจ สุ อามี บัคซันดฺ ตูนํ ฮรี ||๓||๑||๒|| หะเล ญารานํ หะเล ญารานํ
คุสคับรี || บัล บัล เยานํ ฮอ บัล บัล เยานํ || นีกี เตรี บิการี อาเล เตรา เนา ||๑|| รเฮา || กุยา อามัด กุยา รัพตี กุยา เม รวี
|| ดะวาริ กา นักรี ราส บุโกอี ||๑|| คูบ เตรี ปักรี มีเธ เตเร โบลฺ || ดะวาริ กา นักรี กาเฮ เก มโกล ||๒|| จันดี ฮยาร
อาลัม เอกัล คานานํ || ฮัม จินี ปาตซ่าห์ ซานํวเล บัรนานํ ||๓|| อัสปัต กัจปัต นะแรห์ นริ นดฺ || นาเม เก สวามี มีร
มุกนั ดฺ ||๔||๒||๓||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
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ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||
ป่ านดา โต๋ ย แบส ตู่ป เดโวห์ ตอ ดูแถ่ โก ยาโวห์ || ดูตถฺ กะรัม พุน สุ รัต สมาเอ็ณ โฮย นิราส ยมาโวห์ ||๑||
ยัปโปห์ ตา เอโก นามา || อวัร นิราพัล กามา ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มัน อีที หาท กแร่ ห์ พุน เนตะโร นีด นา อาแว ||
รัสนา นาม ยัปโปห์ ตับ มทีแอ เอ็น เบ็ถ อัมฤต ปาโวห์ ||๒|| มัน ซัมปัท เย็ต สัต ซัร นาวัณ ป่ าวัน ปาตี ตริ ปัต กเร ||
ปูญา ปราณ เซวัก เย เซเว เอ็นห์ เบ็ถ ซาฮิบ รวัต รแฮ่ ||๓|| แก้ห์เด กแฮ่ กะเฮ แก้ห์ ยาแวห์ ตุม ซัร อวัรฺ นา โกอี ||
ปะกัต ฮีณ นานัก ยัน ยําแป ฮอ ซาล่าฮี สัจจา โซอี ||๔||๑||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อันตัร วัสแซ นา บ้าฮัร ยาย || อัมฤต โฉด กาเฮ บิค คาย ||๑|| แอซา กิอาน ยัปโปห์ มัน เมเร || โฮโวห์ จากัร
ซาเจ เกเร ||๑|| รเฮา || กิอาน คิอ๋าน ซัภ โกอี รแว || บานํถนั บานํเถ่อา ซัภ ญัก ปะแว ||๒|| เซวา กเร โซ จากัร โฮย ||
ยัล ทัล มฮีอลั เราว์ รเฮอา โซย ||๓|| ฮัม นฮี จังเก บุรา นฮี โกย || ปรัณวัต นานัก ตาเร โซย ||๔||๑||๒||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุยลั แกฮา จิลกั ณา โก่ทิม กาลรี มัส || โต่เตอา ยูธฺ นา อุตแร เย โซ โต่วา เต็ส ||๑|| สะยัณ เซอี นาล แม จัลเดอา นาล
จลันห์ || ยิแท เลคา มังกีแอ ติแท คะเร ดิซนั ||๑|| รเฮา || โกเธ มันดัป มารี อา ปาโซห์ จิตวีอาฮา || ดะธีอา กัม นา
อาวนีห์ วิโจห์ ซัคณี อาฮา ||๒|| บักกา บักเก กัปเร ตีรัท มัน่ ฉฺ วะซันห์ || กุท กุท ยีอา คาวเณ บักเก นา กะฮีอนั ห์ ||๓||
ซิมมัล รุ ค สะรี ร แม แมยัน เดค ปุลนั ห์ || เซ พัล กัม นา อาวนีห์ เต คุณ แม ตัน ฮันห์ ||๔|| อันถฺ แล ป๋ ารฺ อุธายอา
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ดูกรั วาท บฮุต || อคี โลรี นา ลฮ่า ฮอ จัร ลัง่ ฆา กิต ||๕|| จากรี อา จังกิอาอีอา อวัร เซอาณัป กิต || นานัก นาม
สะมาล ตูนํ บะถ่า ฉุแทห์ เย็ต ||๖||๑||๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || ยัป ตัป กา บันถฺ เบระลา เย็ต ลัง่ แฆห์ วเฮลา || นา ซัรวัร
นา *อูชแล แอซา ปันทฺ สุ เฮลา ||๑|| เตรา เอโก นาม มันยีธฺรา รัตตา เมรา โจลา สัด รังค์ โด่ลา ||๑|| รเฮา || ซายัน
จัลเล เปอาเรอา เก็ว เมลา โฮอี || เย คุณ โฮแว่ห์ กันธะรี แอ เมเลกา โซอี ||๒|| มิเลอา โฮย นา วีชุแร เย มิเลอา โฮอี ||
อาวา กอณ นิวาเรอา แฮ ซาจา โซอี ||๓|| ห่อแม มาร นิวาเรอา ซี ตา แฮ โจลา || คุร บัจนี พัล ปายอา แซ่ห์ เก อัมฤต
โบลา ||๔|| นานัก กะแฮ สเฮรี โฮ สะโฮ คะรา เปอารา || ฮัม แซ่ห์ เกรี อา ดาซี อา ซาจา คซัม ฮมารา ||๕||๒||๔|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๑ || ยิน โก ป่ านแด เป๋ า ตินา สวารซี || ซูคี กแร ปเซา ดูค วิซารซี || แซ่ห์ซา มูเล น่าเฮ ซัรปั ร ตารฺ ซี ||๑||
ตินาห์ มิเลอา คุร อาย ยิน โก ลีเคอา || อัมฤต ฮัร กา เนา เดแว ดีเคอา || จาแลห์ สัตคุร ป๋ าย ปะแว่ห์ นา ปี่ เคอา ||๒||
ยา โก แม่ฮลั ฮยูร ดูเย นิแว กิส || ดัร ดัรวาณี น่าเฮ มูเล ปุช เต็ส || ฉุ แท ตา แก โบลฺ ซาฮิบ นะดัร ยิส ||๓|| กัล่ เล
อาเณ อาป ยิส น่าฮี ดูยา มแต โกย || ด่าเฮ อุซาเร ซาจยฺ ยาแณ ซัภ โซย || เนา นานัก บัคศีส นัดรี กะรัม โฮย ||
||๔||๓||๕||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || ป่ านดา หะชา โซย โย เต็ส ป่ าวซี || ป่ านดา อัต มลีณ โต่ตา หะชา นา โฮยซี || คุรู ดุอาแร โฮย
โซ่ฉี่ ปายซี || เอต ดุอาแร โต๋ ย หะชา โฮยซี || แมเล หะเช กา วีจาร อาป วัรตายซี || มัต โก ยาแณ ยาย อะแก ปายซี ||
เย่เฮ กะรัม กมาย เต้ฮา โฮยซี || อัมฤต ฮัร กา เนา อาป วัรตายซี || จเลอา ปัต เซ็ว ยนัม สวาร วายา วายซี || มาณัส
เกอา เวจารา เต้ห์ โลก สุ ณายซี || นานัก อาป นิฮาล ซัภ กุล ตารฺ ซี ||๑||๔||๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || โยกี โฮแว โยกแว
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โป่ กี โฮแว คาย || ตะปี อา โฮแว ตัป กเร ตีรัท มัล มัล นาย ||๑|| เตรา สัดรา สุ ณีแย ป่ าอี เย โก บแฮ อลาย ||๑|| รเฮา ||
แยซา บีแย โซ ลุเณ โย คัทเท โซ คาย || อะแก ปุช นา โฮวัย เย ซัณ นีซาแณ ยาย ||๒|| แตโซ แยซา ก้าดีแอ แยซี การ
กมาย || โย ดัม จิต นา อาวัย โซ ดัม บิรทา ยาย ||๓|| เอ้ห์ ตัน เวจี แบ กรี เย โก เลย วิกาย || นานัก กัม นา อาวัย เย็ต
ตัน น่าฮี สัจจา เนา ||๔||๕||๗||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๗
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || โยก นา คินทา โยก นา ดันแด โยก นา ปะซัม จราอีแอ || โยก นา มุนดี มูนดฺ
มุดายแอ โยก นา ซิงงี วาอีแอ || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน รฮีแอ โยก ยุกตั เอ็ว ปาอีแอ ||๑|| กะลี โยก นา โฮอี || เอก
ดริ สทฺ กัร ซัมซัร ยาแณ โยกี กะฮีแอ โซอี ||๑|| รเฮา || โยก นา บ้าฮัร มรี มซาณี โยก นา ตารี ลาอีแอ || โยก นา เดส
ดิซนั ตัร ปะวิแอ โยก นา ตีรัท นาอีแอ || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน รฮีแอ โยก ยุกตั เอ็ว ปาอีแอ ||๒|| สัตคุร เป่ แท ตา
แซ่ห์ซา ตูแท ต่าวัต วรัจยฺ รฮาอีแอ || นิฉรั จะแร แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น ลาแก กัร๋ ฮี ปั รจา ปาอีแอ || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน
รฮีแอ โยก ยุกตั เอ็ว ปาอีแอ ||๓|| นานัก ยีวเตอา มัร รฮีแอ แอซา โยก กมาอีแอ || วาเย บาโฉ่ ห์ ซิ งงี วาแย ตอ
นิรภอ ปั ด ปาอีแอ || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน รฮีแอ โยก ยุกตั ตอ ปาอีแอ ||๔||๑||๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || กอณ ตรายี
กวัณ ตุลา เตรา กวัณ สะราพ บุลาวา || กอณ คุรู แก แป้ ห์ ดีเคอา เลวา แก แป้ ห์ มุล กราวา ||๑||
เมเร ลาล ญีโอ เตรา อันตฺ นา ยาณา || ตูนํ ยัล ทัล มฮีอลั ปั่รปุร ลีณา ตูนํ อาเป สรับ สมาณา ||๑|| รเฮา || มัน
ตารายี จิต ตุลา เตรี เซว สะราพ กมาวา || กัท ฮี ปี่ ตัร โซ สะโฮ โตลี เอ็น เบ็ถ จิต รฮาวา ||๒|| อาเป กันดา โตลฺ
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ตรายี อาเป โตลัณฮารา || อาเป เดแค อาเป บูแฉ่ อาเป แฮ วัณยารา ||๓|| อันถฺลา นีจ ยาต ปัรเดซี คิน อาแว
เต็ล ยาแว || ตา กี ซังคัต นานัก แร่ ห์ดา เก็ว กัร มูรา ปาแว ||๔||๒||๙||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน ราม นาม อาราเถ่อา คุร สบัด คุรู คุร เก || ซัภ อิชา มัน ตัน ปูรีอา ซัภ จูกา ดัร ยัม เก ||๑|| เมเร มัน คุณ กาโว่ห์
ราม นาม ฮัร เก || คุร ตุแธ มัน ปัรโบเถ่อา ฮัร ปี อา รัส กัทเก ||๑|| รเฮา || สัตซังคัต อูตมั สัตคุร เกรี กุน กาแว ฮัร
ปรัภ เก || ฮัร กิรปา ต๋ าร เมโล่ห์ สัตซังคัต ฮัม โต่แว่ห์ ปั ก ยัน เก ||๒|| ราม นาม ซัภ แฮ ราม นามา รัส คุรมัต รัส
รัสเก || ฮัร อัมฤต ฮัร ยัล ปายอา ซัภ ลาที เต็ส เต็ส เก ||๓|| ฮัมรี ยาต ปาต คุร สัตคุร ฮัม เวเจโอ ศิร คุร เก || ยัน
นานัก นาม ปะเรโอ คุร เจลา คุร ราโค่ห์ ลาจยฺ ยัน เก ||๔||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร นาม ปะเยโอ ปุรโคตัม ซัภ
บินเซ ดาลัด ดัลฆา || ป๋ อ ยนัม มัรณา เมเทโอ คุร สับดี ฮัร อัสเท็ร เซว ซุค ซัมฆา ||๑|| เมเร มัน ปั จยฺ ราม นาม อัต
ปิ ระฆา || แม มัน ตัน อรัป ตะเรโอ คุร อาแก ศิร เวจ ลีโอ มุล แม่ห์ฆา ||๑|| รเฮา || นัรปั ต ราเย รังค์ รัส มาแณ่ ห์ เบ็น
นาแว ปะกัร คะเร ซัภ กัลฆา || ตะรัม ราย ศิร ดันดฺ ลกานา เพ็ร ปัชตาเน หัท พัลฆา ||๒|| ฮัร ราค ราค ยัน กิรัม
ตุมาเร ซัรณากัต ปุรัค ปรัตปัลฆา || ดัรซัน ซันตฺ เดโฮ ซุค ปาแว ปรัภ โลจฺ ปูร ยัน ตุมฆา ||๓|| ตุม ซัมรัท ปุรัค วัดเด
ปรัภ สุ อามี โม โก กีแย ดาน ฮัร นิมฆา || ยัน นานัก นาม มิแล ซุค ปาแว ฮัม นาม วิโทห์ สัด กุหมะกา ||๔||๒|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๔ || ฮัร นามา ฮัร รัง แฮ ฮัร รัง มยีแธ รัง || คุร ตุแธ ฮัร รังค์ จาเรอา เพ็ร บฮุร นา โฮวี ปั๋ ง ||๑||
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เมเร มัน ฮัร ราม นาม กัร รัง || คุร ตุแธ ฮัร อุปเดเซอา ฮัร เป่ เทอา เรา นิซงั ||๑|| รเฮา || มุนถฺ อิอาณี มันมุคี เพ็ร
อาวัณ ยาณา อัง || ฮัร ปรัภ จิต นา อายโอ มัน ดูยา เป๋ า แซห์ลงั ||๒|| ฮัม แมลฺ ปะเร โดห์จารี อา ฮัร ราโค่ห์ อังกี อัง ||
คุร อัมฤต ซัร เนาลายอา ซัภ ลาเท เก็ลวิค ปั ง ||๓|| ฮัร ดีนา ดีน ดัยอาล ปรัภ สัตซังคัต เมโล่ห์ ซัง || เม็ล ซังคัต ฮัร
รังค์ ปายอา ยัน นานัก มัน ตัน รัง ||๔||๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร กแร่ ห์ เน็ต กปั ท กมาแว่ห์ ฮิรดา ซุถ นา โฮอี ||
อันเด็น กะรัม กแร่ ห์ บโฮเตเร สุ ปแน ซุค นา โฮอี ||๑|| กิอานี คุร เบ็น ปะกัต นา โฮอี || โกแร รังค์ กะเด นา จะเเร เย
โลแจ ซัภ โกอี ||๑|| รเฮา || ยัป ตัป ซันยัม วรัต กเร ปูญา มันมุค โรค นา ยาอี || อันตัร โรค มฮ่า อภิมานา ดูแย ป๋ าย
คุอาอี ||๒|| บ้าฮัร เป๋ ค บฮุต จตุราอี มนูอา แด้ห์ ดิส ต่าแว || ห่อแม เบอาเปอา สบัด นา จีแนห์ เพ็ร เพ็ร ยูนี อาแว
||๓|| นานัก นะดัร กเร โซ บูแฉ่ โซ ยัน นาม ติอ๋าเอ || คุร ปั รซาดี เอโก บูแฉ่ เอกัส ม่าเฮ สมาย ||๔||๔||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุรมัต นักรี โคจยฺ โคยาอี || ฮัร ฮัร นาม ปะดารัท ปาอี ||๑|| เมแร มัน ฮัร ฮัร ซานํตฺ วซาอี || ติสนา อคัน บุฉี่ คิน
อันตัร คุร มิเลแอ ซัภ ปุค กวาอี ||๑|| รเฮา || ฮัร คุณ กาวา ยีวา เมรี มาอี || สัตคุร ดัยอาล คุณ นาม ดริ ราอี ||๒|| ฮอ ฮัร
ปรัภ เปอารา ดูด ดูด่าอี || สัตซังคัต เม็ล ฮัร รัส ปาอี ||๓|| ตุ๋ร มัสตัก เลค ลิเค ฮัร ปาอี || คุร นานัก ตุธา เมแล ฮัร
ป่ าอี ||๔||๑||๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร กริ ปา กเร มัน ฮัร รังค์ ลาย || คุรมุข ฮัร ฮัร นาม สมาเอ ||๑|| ฮัร รังค์ ราตา
มัน รังค์ มาเณ || สดา อนันดฺ รแฮ่ เด็น ราตี ปูเร คุร แก สบัด สมาเณ ||๑|| รเฮา || ฮัร รังค์ โก โลแจ ซัภ โกอี || คุรมุข
รังค์ จะลูลา โฮอี ||๒|| มันมุค มุกตั ถฺ นัร โกรา โฮย ||
773

เย โซ โลแจ รังค์ นา โฮแว โกย ||๓|| นะดัร กเร ตา สัตคุร ปาแว || นานัก ฮัร รัส ฮัร รังค์ สมาแว ||๔||๒||๖|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๔ || เย่ห์วา ฮัร รัส รฮี อะขาย || คุรมุข ปี แว แซ่ฮจั ยฺ สมาย ||๑|| ฮัร รัส ยัน จาโคห์ เย ป่ าอี || ตอ กัต อนัต
ซาดฺ โลผ่าอี ||๑|| รเฮา || คุรมัต รัส ราโค่ห์ อุร ต๋ าร || ฮัร รัส ราเต รังค์ มุราร ||๒|| มันมุค ฮัร รัส จาเคอา นา ยาย ||
ห่อแม กแร บฮุตี มิแล สยาย ||๓|| นะดัร กเร ตา ฮัร รัส ปาแว || นานัก ฮัร รัส ฮัร คุณ กาแว ||๔||๓||๗||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นีจ ยาต ฮัร ยัปเตอา อุตมั ปัดวี ปาย || ปูโช่ห์ บิดรั ดาซี สุ แต กิซนั อุตเรอา กัร๋ ยิส ยาย ||๑|| ฮัร กี อกัท กะทา สุ โนห์
ยัน ป่ าอี เย็ต แซ่ห์ซา ดูค ปูค ซัภ แล่ห์ ยาย ||๑|| รเฮา || รวิดาส จมาร อุสตัต กเร ฮัร กีรัต นิมคั เอ็ก กาย || ปะติต ยาต
อุตมั เป่ ยอา จาร วรัน เปย ปัก อาย ||๒|| นามเดอ์ ปรี ต ลกี ฮัร เซตี โลก ชีปา กะแฮ บุลาย || คัตตรี บราห์มณั เป็ ธ เด
โชเด ฮัร นามเด็ว ลีอา มุค ลาย ||๓|| ยิตเน ปะกัต ฮัร เซวกา มุค อัธสัธ ตีรัท เต็น ติลกั กะด๋ าย || ยัน นานัก เต็น โก
อันเด็น ปัรเซ เย กริ ปา กเร ฮัร ราย ||๔||๑||๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ตินีห์ อันตัร ฮัร อาราเถ่อา ยิน โก ตุ๋ร ลิเคอา ลิคตั
ลิลารา || เต็น กี บคีลี โกอี เกอา กเร ยิน กา อังค์ กเร เมรา ฮัร กัรตารา ||๑|| ฮัร ฮัร ติอ๋าย มัน เมเร มัน ติอ๋าย ฮัร ยนัม
ยนัม เก ซัภ ดูค นิวารันฮารา ||๑|| รเฮา || ตุ๋ร ปะกัต ยนา โก บัคเซอา ฮัร อัมฤต ปะกัต ปั นด่ารา || มูรัค โฮแว โซ อุน
กี รี ส กเร เต็ส หะลัต ปะลัต โม่ห์ การา ||๒|| เซ ปะกัต เซ เซวกา ยินา ฮัร นาม เปอารา || เต็น กี เซวา เต ฮัร ปาอีแอ
ศิร นินดัก แก ปแว ชารา ||๓|| ยิส กัร๋ วิระตี โซอี ยาแณ ยกัต คุร นานัก ปูช กแร่ ห์ บีจารา || จะโฮ่ ปี รี อาด ยุกาด
บคีลี กิแน นา ปายโอ ฮัร เซวัก ป๋ าย นิสตารา ||๔||๒||๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ยิแท ฮัร อาราถี่แอ ติแท ฮัร เม็ต สฮาอี ||
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คุร กิรปา เต ฮัร มัน วัสแซ โห่รัต เบ็ถ เลยอา นา ยาอี ||๑|| ฮัร ตัน๋ ซันจีแอ ป่ าอี || เย หะลัต ปะลัต ฮัร โฮย สคาอี
||๑|| รเฮา || สัตซังคฺ ตี ซังค์ ฮัร ตัน๋ คทีแอ โฮรฺ แท โห่ รัต อุปาย ฮัร ตัน๋ กิแต นา ปาอี || ฮัร รัตแน กา วาปารี อา ฮัร
รตัน ตัน๋ วิฮาเฉ่ กะแจ เก วาปารี เอ วาก ฮัร ตัน๋ เลยอา นา ยาอี ||๒|| ฮัร ตัน๋ รตัน ยเวฮัร มาณัก ฮัร ตะแน นาล อัมฤต
เวแล วแต ฮัร ปักตี ฮัร เล็ว ลาอี || ฮัร ตัน๋ อัมฤต เวแล วแต กา บีเยอา ปะกัต คาย ครัจ รเฮ่ นิคุแท น่าฮี || หะลัต
ปะลัต ฮัร ตะแน กี ปักตา โก มิลี วเดอาอี ||๓|| ฮัร ตัน๋ นิรภอ สดา สดา อัสเท็ร แฮ ซาจา เอ้ห์ ฮัร ตัน๋ อัคนี ตัสกฺแร
ปาณี แอ ยัมดูแต กิแซ กา กวายอา นา ยาอี || ฮัร ตัน๋ โก อุจกั กา เนร นา อาวัย ยัม ยากาตี ดันดฺ นา ลกาอี ||๔|| ซากตี
ปาป กัร แก บิเคอา ตัน๋ ซันเจอา ตินา เอ็ก เว็ค นาล นา ยาอี || ฮัลแต เว็จ ซากัต โดเฮเล เป๋ ย หะโทห์ ฉุรัก เกยอา
อะแก ปะลัต ซากัต ฮัร ดัรก้าห์ โด่อี นา ปาอี ||๕|| เอ็ส ฮัร ตัน๋ กา ซ่าห์ ฮัร อาป แฮ ซันโตห์ ยิส โน เดย์ โซ ฮัร ตัน๋
ลัด จลาอี || เอ็ส ฮัร ตะแน กา โตทา กะเด นา อาวัย ยัน นานัก โก คุร โซ่ฉี่ ปาอี ||๖||๓||๑o|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ยิส
โน ฮัร สุ ประซัน โฮย โซ ฮัร คุณา รแว โซ ปะกัต โซ ปั รวาน || เต็ส กี แม่ห์มา เกอา วัรนีแอ ยิส แก ฮิรแด วัสเซอา
ฮัร ปุรัค ปักหวาน ||๑|| โควินดฺ คุณ กาอีแอ ญีโอ ลาย สัตคุรู นาล คิอ๋าน ||๑|| รเฮา || โซ สัตคุรู ซา เซวา สัตคุร กี
สพัล แฮ ยิส เต ปาอีแอ ปะรัม นิถาน || โย ดูแย ป๋ าย ซากัต กามนา อรัท ดุระกันถฺ สะเรวเด โซ เน่ห์พลั ซัภ อเกอาน
||๒|| ยิส โน ปั รตีต โฮแว เต็ส กา กาเวอา ทาย ปแว โซ ปาแว ดัรก้าห์ มาน || โย เบ็น ปั รตีตี กัปที กูรี กูรี อคี มีทเด
อุน กา อุตรั ยายกา จู่ธ กุมาน ||๓|| เยตา ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตรา ตูนํ อันตัรยามี ปุรัค ปักหวาน || ดาซัน ดาส กะแฮ ยัน
นานัก เย่ฮา ตูนํ กราเอห์ เต้ฮา ฮอ กรี วเคอาน ||๔||๔||๑๑||
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ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เตเร กวัน กวัน คุณ แก้ห์ แก้ห์ กาวา ตู ซาฮิบ คุณี นิถ่านา || ตุมรี แม่ห์มา บะรัน นา ซาโก ตูน ํ ธากุร อูจ ปั กหว่านา
||๑|| แม ฮัร ฮัร นาม ตัร๋ โซอี || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค เมเร ซาฮิบ แม ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี ||๑|| รเฮา || แม ตาณ
ดีบาณ ตูแฮ เมเร สุ อามี แม ตุตถฺ อาแก อัรดาส || แม โฮรฺ เทา น่าฮี ยิส แป้ ห์ กะโร เบนันตี เมรา ดุค ซุค ตุจฉฺ ฮี ปาส
||๒|| วิเจ ตัร่ ตี วิเจ ปาณี เว็จ กาซทฺ อคัน ตะรี แย || บักรี ซิ งห์ อิกะแต ทาย ราเค มัน ฮัร ยัป ปะหรํา ป๋ อ ดูรฺ กีแย ||๓||
ฮัร กี วเดอาอี เดโคห์ ซันโตห์ ฮัร นิมาเณอา มาณ เดวาเอ || เย็ว ตัร่ ตี จรัณ ตเล เต อูปัร อาแว เต็ว นานัก ซ่าถ ยนา
ยกัต อาณ ซัภ แปรี ปาเอ ||๔||๑||๑๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ตูนํ กัรตา ซัภ กิช อาเป ยาแณห์ เกอา ตุตถฺ แป้ ห์ อาค
สุ ณาอีแอ || บุรา ปะลา ตุตถฺ ซัภ กิช ซู่แฉ่ เย่ฮา โก กเร เต้ฮา โก ปาอีแอ ||๑|| เมเร ซาฮิบ ตูน ํ อันตัร กี เบ็ถ ยาแณห์ ||
บุรา ปะลา ตุตถฺ ซัภ กิช ซู่แฉ่ ตุตถฺ ป่ าแว ติแว บุลาแว่ห์ ||๑|| รเฮา || ซัภ โม่ห์ มายอา สะรี ร ฮัร กีอา เว็จ เด้ฮี มานุค
ปะกัต กราอี || อิกนา สัตคุร เมล ซุค เดแว่ห์ เอ็ก มันมุค ตัน่ ถฺ ปิ ทาอี ||๒|| ซัภ โก เตรา ตูน ํ ซัภนา กา เมเร กัรเต ตุตถฺ
ซัภนา ศิร ลิเคอา เลค || เย่ฮี ตูนํ นะดัร กแร่ ห์ เต้ฮา โก โฮแว เบ็น นัดรี น่าฮี โก เป๋ ค ||๓|| เตรี วเดอาอี ตูนแํ ฮ ยาแณห์
ซัภ ตุตถฺโน เน็ต ติอ๋าเอ || ยิส โน ตุตถฺ ป่ าแว เต็ส โน ตูนํ เมแล่ห์ ยัน นานัก โซ ทาย ปาเอ ||๔||๒||๑๓|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๔ || ยิน แก อันตัร วัสเซอา เมรา ฮัร ฮัร เต็น เก ซัภ โรค กวาเอ || เต มุกตั เป๋ ย ยิน ฮัร นาม ติอ๋ายอา เต็น
ปวิต ปะรัม ปัด ปาเอ ||๑|| เมเร ราม ฮัร ยัน อาโรค เป๋ ย || คุร บัจนี ยินา ยัปเปอา เมรา ฮัร ฮัร เต็น เก ห่อแม โรค เกย
||๑|| รเฮา || บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเด็ว ตแร คุณ โรคี เว็จ ห่อแม การ กมาอี || เย็น กีเอ ติแซห์ นา เจแตห์ บัปเร ฮัร
คุรมุข โซ่ฉี่ ปาอี ||๒|| ห่อแม โรค ซัภ ยกัต เบอาเปอา เต็น โก ยนัม มรัณ ดุค ป่ ารี ||
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คุร ปัรซาดี โก วิระลา ชูแท เต็ส ยัน โก ฮอ บัลฮารี ||๓|| เย็น ซิสทฺ ซายี โซอี ฮัร ยาแณ ตากา รู ป อปาโร || นานัก
อาเป เวค ฮัร บิกแซ คุรมุข บรัมห์ บีจาโร ||๔||๓||๑๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || กีตา กัรณา สรับ รยาอี กิช กีแจ เย กัร
สะกีแอ || อาปณา กีตา กิชู นา โฮแว เย็ว ฮัร ป่ าแว เต็ว รคีแอ ||๑|| เมเร ฮัร ญีโอ ซัภ โก เตแร วัส || อะซา โยรฺ น่าฮี
เย กิช กัร ฮัม ซาแกห์ เย็ว ป่ าแว ติแว บคัส ||๑|| รเฮา || ซัภ ญีโอ เป็ นดฺ ดีอา ตุตถฺ อาเป ตุตถฺ อาเป กาแร ลายอา ||
เย่ฮา ตูนํ หุกมั กแร่ ห์ เต้เฮ โก กะรัม กมาแว เย่ฮา ตุตถฺ ตุ๋ร เล็ค ปายอา ||๒|| ปั นจฺ ตัต กัร ตุตถฺ สริ สทฺ ซัภ ซายี โกอี
เชวา กะเร็ว เย กิช กีตา โฮแว || อิกนา สัตคุร เมล ตูนํ บุฉ่าแวห์ เอ็ก มันมุค กแร่ ห์ เซ โรแว ||๓|| ฮัร กี วเดอาอี ฮอ
อาค นา ซากา ฮอ มูรัค มุกตั ถฺ นีจาณ || ยัน นานัก โก ฮัร บคัส แล เมเร สุ อามี ซัรณากัต ปั ยอา อะยาณ
||๔||๔||๑๕||๒๔||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บายีกรั แยเซ บายี ปาอี || นานา รู ป เป๋ ค ดิคลาอี || ซานํก อุตาร ถํ้าเมโอ ปาซารา || ตับ เอโก เอกังการา ||๑|| กวัน
รู ป ดริ สเทโอ บินซายโอ || กะแตห์ เกยโอ โอ้ห์ กัต เต อายโอ ||๑|| รเฮา || ยัล เต อูแธ่ห์ อเน็ก ตรังกา || กเน็ก ปู่ คัน
กีเน บโฮ่ รังกา || บีจยฺ บีจยฺ เดเคโอ บโฮ่ ปั รการา || พัล ปาเก เต เอกังการา ||๒|| แซ่ฮสั กะทา แม่ห์ เอก อากาซ ||
กัท พูเท เต โอ้ฮี ประกาซ || ปะรัม โลภ โม่ห์ มายอา วิการ || ปะหรํา ชูเท เต เอกังการ ||๓|| โอ้ห์ อบินาซี บินซัต
น่าฮี || นา โก อาแว นา โก ยาฮี || คุร ปูแร ห่อแม มัล โต่อี || กโฮ่ นานัก เมรี ปะรัม กัต โฮอี ||๔||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา
๕ || กีตา โลแร่ ห์ โซ ปรัภ โฮย || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา น่าฮี โกย || โย ยัน เซเว เต็ส ปูรัน กาจยฺ || ดาส อัปเน กี ราโค่ห์
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ลาจยฺ ||๑|| เตรี สรัณ ปูรัน ดัยอาลา || ตุจฉฺ เบ็น กวัน กเร ปรัตปาลา ||๑|| รเฮา || ยัล ทัล มฮีอลั รเฮอา ปั่ รปูร || นิกทั
วัสแซ น่าฮี ปรัภ ดูรฺ || โลก ปะตีอาแร กะชู นา ปาอีแอ || สาจ ลแก ตา ห่อแม ยาอีแอ ||๒||
ยิส โน ลาย เลย โซ ลาแก || กิอาน รตัน อันตัร เต็ส ยาแก || ดุระมัต ยาย ปะรัม ปัด ปาเอ || คุร ปัรซาดี นาม ติอ๋าเอ
||๓|| โดย กัร โยร กะโร อัรดาส || ตุตถฺ ป่ าแว ตา อาแณห์ ราส || กัร กิรปา อัปนี ปั กตี ลาย || ยัน นานัก ปรัภ สดา
ติอ๋าย ||๔||๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ โซห่ากัน โย ประภู ปะชาแน || มาแน หุกมั ตะแย อภิมาแน || ปริ แอ เซ็ว ราตี
รลีอา มาแน ||๑|| ซุน ซะคีเอ ปรัภ มิลณั นีซานี || มัน ตัน อรัป ตัจยฺ ลาจยฺ โลกานี ||๑|| รเฮา || ซะคี สเฮลี โก
ซัมหย่าแว || โซอี กมาแว โย ปรัภ ป่ าแว || ซา โซห่ากัณ อังกฺ สมาแว ||๒|| กรับ กะเฮลี แม่ฮลั นา ปาแว || เพ็ร
ปัชตาแว ยับ แรณ บิห่าแว || กรัมฮีณ มันมุค ดุค ปาแว ||๓|| บิโน กรี เย ยาณา ดูรฺ || ปรัภ อบินาซี รเฮอา ปั่ รปูร ||
ยัน นานัก กาแว เดค ฮดูร ||๔||๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กแร่ ห์ วัส คุร กีนา ฮอ กัร๋ กี นารฺ || ดัส ดาซี กัร ดีนี ปะตาร ||
สกัล สมักรี แม กัร๋ กี โยรี || อาส เปอาซี เป็ ร โก โลรี ||๑|| กวัน กฮ่า กุน กันตฺ เปอาเร || ซุฆรั สะรู ป ดัยอาล มุราเร
||๑|| รเฮา || สัต ซีการ ป๋ อ อันยัน ปายอา || อัมฤต นาม ตําโบลฺ มุค คายอา || กังกัน บัสตรึ แก้ห์เน บเน สุ ห่าเว || ตัน๋
ซัภ ซุค ปาแว ยานํ เป็ ร กัร๋ อาแว ||๒|| คุณ กามัณ กัร กันตฺ รี ฉ่ายอา || วัส กัร ลีนา คุร ปะรัม จุกายอา || ซัภ เต อูจา
มันดัร เมรา || ซัภ กามัณ เตอากี ปเร็ว ปรี ตมั เมรา ||๓|| ปรักเทอา ซูร โยต อุยอี ารา || เซจยฺ วิชาอี สรัถ อปารา ||
เนาว์ รังค์ ลาล เซจยฺ ราวัณ อายอา || ยัน นานัก เป็ ร ตัน๋ เม็ล ซุค ปายอา ||๔||๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || อุมเกโอ ฮีโอ
มิลนั ปรัภ ตาอี || โคยัต จเรโอ เดโค ปริ แอ ยาอี || ซุนตฺ สเดสโร ปริ แอ กแร่ ห์ เซจยฺ วิชาอี || ปะหรํา ปะหรํา อายโอ
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ตอ นะดัร นา ปาอี ||๑|| กิน เบ็ถ ฮีอโร ตี่แร นิมาโน || เม็ล ซายัน ฮอ ตุจฉฺ กุรบาโน ||๑|| รเฮา || เอกา เซจยฺ วิชี ตัน๋
กันตา || ตัน๋ ซูตี เป็ ร สัด ยากันตา || ปี โอ มัดโร ตัน๋ มัตวันตา || ตัน๋ ยาแก เย เป็ ร โบลันตา ||๒|| ไป๋ นิราซี บฮุต เด็น
ลาเก || เดส ดิซนั ตัร แม สักเล จ่าเก ||
คิน แร่ ฮนั นา ปาโว เบ็น ปัก ปาเก || โฮย กริ ปาล ปรัภ มิแล่ห์ สป่ าเก ||๓|| เป่ ยโอ กริ ปาล สัตซังค์ มิลายอา || บูฉี่
ตะปัต กะแรห์ เป็ ร ปายอา || สกัล ซีการ ฮุณ มุแฉ่ ห์ โซฮายอา || กโฮ่ นานัก คุร ปะรัม จุกายอา ||๔|| แยห์ เดคา แต้ห์
เป็ ร แฮ ป่ าอี || โคเลห์โอ กะปาท ตา มัน แธห์ราอี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || เกอา คุณ เตเร ซาร
สะหม่าลี โม่ห์ นิรกุน เก ดาตาเร || แบ ครี ด เกอา กเร จตุราอี เอ้ห์ ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ทาเร ||๑|| ลาล รังกีเล ปรี ตมั
มันโม่ฮนั เตเร ดัรซัน โก ฮัม บาเร ||๑|| รเฮา || ปรัภ ดาตา โม่ห์ ดีน เปข่ารี ตุมห์ สดา สดา อุปกาเร || โซ กิช น่าฮี เย
แม เต โฮแว เมเร ธากุร อะกัม อปาเร ||๒|| เกอา เซว กมาโว เกอา แก้ห์ รี ฉ่าโว เบ็ถ กิต ปาโว ดัรซาเร || เม็ต นฮี
ปาอีแอ อันตฺ นา ลฮีแอ มัน ตัรแซ จัรนาเร ||๓|| ปาโว ดาน ดี่ธ โฮย มาโก มุค ลาแก ซันตฺ เรนาเร || ยัน นานัก โก คุร
กิรปา ต่ารี ปรัภ หาท เดย์ นิสตาเร ||๔||๖||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซวา โทรี มากัน บฮุตา || แม่ฮลั นา ปาแว แก้ห์โต ปฮุตา ||๑|| โย ปริ แอ มาเน เต็น กี รี ซา || กูเร มูรัค กี ห่าธีซา ||๑||
รเฮา || เป๋ ค ดิคาแว สัจ นา กมาแว || แก้ห์โต แม่ห์ลี นิกทั นา อาแว ||๒|| อตีต สดาเอ มายอา กา มาตา || มัน นฮี
ปรี ต กะแฮ มุค ราตา ||๓|| กโฮ่ นานัก ปรัภ บิโน สุ นีแย || กุจลั กะโธรฺ กามี มุกตั กีแย ||๔|| ดัรซัน เดเค กี วเดอาอี ||
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ตุมห์ ซุค ดาเต ปุรัค สุ ผา่ อี ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๗|| ซู่ฮี มฮาล ๕ || บุเร กาม โก อูฐ คโลยอา || นาม กี เบลา แป แป
โซยอา ||๑|| ออซัร อัปนา บูแฉ่ นา อิอานา || มายอา โม่ห์ รังค์ ลัปทานา ||๑|| รเฮา || โลภ แล่ฮรั โก บิกสั พูล แบธา ||
ซ่าถ ยนา กา ดะรัส นา ดีธา ||๒|| กับฮู นา ซัมแฉ่ อเกอาน กวารา || บฮุร บฮุร ลัปเทโอ ยันยารา ||๑|| รเฮา || บิแค
นาด กะรัน ซุณ ปี่ นา || ฮัร ยัส ซุนตฺ อาลัซ มัน กีนา ||๓|| ดริ สทฺ น่าฮี เร เปคัต อันเถ่ || โฉด ย่าเฮ จู่เธ ซัภ ตัน่ เถ่
||๑|| รเฮา || กโฮ่ นานัก ปรัภ บคัส กรี แย ||
กัร กิรปา โม่ห์ ซ่าถซังค์ ดีแย ||๔|| ตอ กิช ปาอีแอ โย โฮอีแอ เรนา || ยิแซห์ บุฉ่าเอ เต็ส นาม แลนา ||๑|| รเฮา
||๒||๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กัร๋ แม่ห์ ธากุร นะดัร นา อาแว || กัล แม่ห์ ป้ าฮัณ แล ลัทกาแว ||๑|| ปั่รเม ปู่ ลา ซากัต
พิรตา || นีร วิโรแล คัป คัป มัรตา ||๑|| รเฮา || ยิส ป้ าฮัณ โก ธากุร แก้ห์ตา || โอ้ห์ ป้ าฮัณ แล อุส โก ดุบตา ||๒||
กุแนห์การ ลูณ ฮรามี || ป้ าฮัณ นาว นา ปารฺ กิรามี ||๓|| คุร เม็ล นานัก ธากุร ยาตา || ยัล ทัล มฮีอลั ปูรัน บิถ่าตา
||๔||๓||๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ลาลัน ราเวอา กวัน กะตี รี || ซะคี บตาโว่ห์ มุแฉ่ห์ มตี รี ||๑|| ซูฮบั ซูฮบั ซู่ห์วี || อัปเน
ปรี ตมั แก รังค์ รัตตี ||๑|| รเฮา || ปาว มโลโว ซังค์ แนน ปะตีรี || ยะฮา ปะธาโวห์ เยานํ ตะตี รี ||๒|| ยัป ตัป ซันยัม
เด็ว ยตี รี || เอ็ก นิมคั มิลาโว่ห์ โม่ห์ ปราณปะตี รี ||๓|| มาณ ตาณ อหัม่ บุธ หะตี รี || ซา นานัก โซหากวตี รี
||๔||๔||๑o|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ตูนํ ยีวนั ตูนํ ปราน อถ่ารา || ตุจฉฺ ฮี เปค เปค มัน ซาถ่ารา ||๑|| ตูนํ ซายัน ตูนํ ปรี ตมั
เมรา || จิแตห์ นา บิสแร่ ห์ กาฮู เบรา ||๑|| รเฮา || แบ ครี ด ฮอ ดาสฺ โร เตรา || ตูนํ ป่ าโร ธากุร คุณี กะเฮรา ||๒|| โกท
ดาส ยา แก ดัรบาเร || นิมคั นิมคั วัสแซ เต็นห์ นาเล ||๓|| ฮอ กิช น่าฮี ซัภ กิช เตรา || โอต โปต นานัก ซังค์ บเซรา
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||๔||๕||๑๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซูค แม่ฮลั ยา เก อูจ ดุอาเร || ตา แม่ห์ วาแซ่ ห์ ปะกัต เปอาเร ||๑|| แซ่ฮจั ยฺ กะทา
ปรัภ กี อัต มีธี || วิระแล กาฮู เนตะโรห์ ดีธี ||๑|| รเฮา || แต้ห์ กีต นาด อคาเร ซังกา || อูฮา ซันตฺ กแร่ ห์ ฮัร รังกา
||๒|| แต้ห์ มรัณ นา ยีวณั โศก นา ฮัรคา || สาจ นาม กี อัมฤต วัรคา ||๓|| โกฮัจยฺ กะทา เอ้ห์ คุร เต ยาณี || นานัก
โบแล ฮัร ฮัร บาณี ||๔||๖||๑๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ยา แก ดะรัส ปาป โกท อุตาเร || เป่ ทัต ซังค์ เอ้ห์ เป่ าว์ยลั ตาเร
||๑|| โอย ซายัน โอย มีต เปอาเร || โย ฮัม โก ฮัร นาม จิตาเร ||๑|| รเฮา || ยา กา สบัด ซุนตฺ ซุค ซาเร || ยา กี แท่ฮลั
ยัมดูต บิดาเร ||๒|| ยา กา ตี่รัก เอ็ส มแน่ห์ สถ่าเร || ยา แก ซิมรัณ มุค อุยะลาเร ||๓|| ปรัภ เก เซวัก ปรัภ อาป สวาเร
|| สรัณ นานัก เต็นห์ สัด บัลฮาเร ||๔||๗||๑๓||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || แร่ ฮณั นา ปาแวห์ ซุรฺ นัร เดวา || อูฐ ซิ ถ่าเร กัร มุน ยัน เซวา ||๑|| ยีวตั เปเค ยินีห์ ฮัร ฮัร
ติอ๋ายอา || ซ่าถซังค์ ตินีห์ ดัรซัน ปายอา ||๑|| รเฮา || บาทซ่าห์ ซ่าห์ วาปารี มัรนา || โย ดีแซ โซ กาแลห์ คัรนา ||๒||
กูแร โม่ห์ ลปัท ลัปทานา || โฉด จเลอา ตา เพ็ร ปั ชตานา ||๓|| กริ ปา นิถาน นานัก โก กแร่ ห์ ดาต || นาม เตรา ยปี
เด็น ราต ||๔||๘||๑๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กัท กัท อันตัร ตุแมห์ บซาเร || สกัล สมักรี ซูต ตุมาเร ||๑|| ตูนํ ปรี ตมั ตูนํ
ปราน อถ่าเร || ตุม ฮี เปค เปค มัน บิกซาเร ||๑|| รเฮา || อเน็ก โยน ปะหรํา ปะหรํา ปะหรํา ห่าเร || โอท กะฮี อับ
ซ่าถ ซังกาเร ||๒|| อะกัม อะโกจัร อลัค อปาเร || นานัก ซิมแร เด็น แรนาเร ||๓||๙||๑๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กวัน
กาจยฺ มายอา วเดอาอี || ยา โก บินซัต บาร นา กาอี ||๑|| เอ้ห์ สุ ปนา โซวัต นฮี ยาแน || อเจต บิวสั ทา แม่ห์ ลัปทาแน
||๑|| รเฮา || มฮ่า โม่ห์ โม่เฮโอ กาวารา || เปคัต เปคัต อูฐ ซิถ่ารา ||๒|| อูจ เต อูจ ตา กา ดัรบารา || กอี ยันตฺ บินาห์
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อุปารา ||๓|| ดูซรั โฮอา นา โก โฮอี || ยัป นานัก ปรัภ เอโก โซอี ||๔||๑o||๑๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซิมมัร ซิมมัร ตา
โก ฮอ ยีวา || จรัณ กมัล เตเร โต๋ ย โต๋ ย ปี วา ||๑|| โซ ฮัร เมรา อันตัรยามี || ปะกัต ยนา แก ซังค์ สุ อามี ||๑|| รเฮา ||
ซุณ ซุณ อัมฤต นาม ติอ่าวา || อาธ แป้ ฮัร เตเร คุณ กาวา ||๒|| เปค เปค ลีลา มัน อานันดา || คุณ อปารฺ ปรัภ
ปัรมานันดา ||๓|| ยา แก ซิมรัน กัช ป๋ อ นา เบอาแป || สดา สดา นานัก ฮัร ยาแป ||๔||๑๑||๑๗|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ ||
คุร แก บจัน ริ แด คิอ๋าน ต่ารี || รัสนา ยาป ยัปโป บันวารี ||๑|| สพัล มูรัต ดัรซัน บัลฮารี || จรัณ กมัล มัน ปราณ
อถ่ารี ||๑|| รเฮา || ซ่าถ ซังค์ ยนัม มรัณ นิวารี || อัมฤต กะทา ซุณ กะรัน อถ่ารี ||๒|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ตะยารี
|| ดริ รึ นาม ดาน อิสนาน สุ จารี ||๓|| กโฮ่ นานัก เอ้ห์ ตัต บีจารี || ราม นาม ยัป ปารฺ อุตารี ||๔||๑๒||๑๘|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๕ || โลภ โม่ห์ มกัน อัปราถี่ ||
กรัณฮาร กี เซว นา ซาถี่ ||๑|| ปะติต ปาวัน ปรัภ นาม ตุมาเร || ราค เล่โฮ โม่ห์ นิรกุนีอาเร ||๑|| รเฮา || ตูนํ ดาตา
ปรัภ อันตัรยามี || กาจี เด้ห์ มานุค อภิมานี ||๒|| สุ อาด บาด อีรัค มัด มายอา || เอ็น ซังค์ ลาก รตัน ยนัม กวายอา
||๓|| ดุค ปั่นยัน ญักยีวนั ฮัร รายอา || สกัล เตอาก นานัก ซัรณายอา ||๔||๑๓||๑๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || เปคัต จาคัต
กะฮีอตั อันถ่า สุ นีอตั สุ นีแอ น่าฮี || นิกทั วัสตฺ โก ยาแณ ดูเร ปาปี ปาป กมาฮี ||๑|| โซ กิช กัร เย็ต ฉุ แทห์ ปรานี ||
ฮัร ฮัร นาม ยัป อัมฤต บานี ||๑|| รเฮา || โก๋ ร แม่ฮลั สดา รังค์ ราตา || ซังค์ ตุหม่าแร กะชู นา ยาตา ||๒|| รัคแคห์
โปจาร มาที กา ป่ านดา || อัต กุจีล มิแล ยัม ดานํดา ||๓|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ บาถ่า || มฮ่า กรัต แม่ห์ นิขะรัต ยาตา
||๔|| นานัก กี อัรดาส สุ ณีแย || ดูบตั ป้ าฮัน ปรัภ เมเร ลีแย ||๕||๑๔||๒o|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ยีวตั มแร บุแฉ่ ปรัภ
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โซย || เต็ส ยัน กะรัม ปราปั ต โฮย ||๑|| ซุณ ซายัน เอ็ว ดุตรั ตรี แอ || เม็ล ซาถู่ ฮัร นาม อุจรี แอ ||๑|| รเฮา || เอก
บินา ดูยา นฮี ยาแน || กัท กัท อันตัร ปารบรัมห์ ปะชาแน ||๒|| โย กิช กแร โซอี ปั๋ ล มาแน || อาด อันตฺ กี กีมตั
ยาแน ||๓|| กโฮ่ นานัก เต็ส ยัน บัลฮารี || ยา แก ฮิรแด วแซ่ห์ มุรารี ||๔||๑๕||๒๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || คุร ปัรเมซัร
กัรแณฮาร || สกัล สริ สทฺ โก เด อาถารฺ ||๑|| คุร เก จรัณ กมัล มัน ติอ๋าย || ดูค ดะรัด เอ็ส ตัน เต ยาย ||๑|| รเฮา ||
เป่ าว์ยลั ดูบตั สัตคุร ก้าแด || ยนัม ยนัม กา ทูทา ก้าแด่ ||๒|| คุร กี เซวา กแร่ ห์ เด็น ราต || ซูค แซ่ฮจั ยฺ มัน อาแว
ซานํตฺ ||๓|| สัตคุร กี เรณ วัดป่ ากี ปาแว || นานัก คุร โก สัด บัล ยาแว ||๔||๑๖||๒๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || คุร อัปเน
อูปัร บัล ยาอีแอ || อาธ แป้ ฮัร ฮัร ฮัร ยัส กาอีแอ ||๑|| ซิมโร โซ ปรัภ อัปนา สุ อามี || สกัล กะทา กา อันตัรยามี ||๑||
รเฮา || จรัณ กมัล เซ็ว ลากี ปรี ต || ซาจี ปูรัน นิรมัล รี ต ||๒|| ซันตฺ ประสาด วัสแซ มัน ม่าฮี || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค
ยาฮี ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ ดีน ดัยอาลา || นานัก มาแก ซันตฺ รวาลา ||๔||๑๗||๒๓||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ดัรซัน เดค ยีวา คุร เตรา || ปูรัน กะรัม โฮย ปรัภ เมรา ||๑|| เอ้ห์ เบนันตี ซุณ ปรัภ เมเร ||
เด้ห์ นาม กัร อัปเณ เจเร ||๑|| รเฮา || อัปณี สรัณ ราค ปรัภ ดาเต || คุร ประสาด กิแน วิระแล ยาเต ||๒|| สุ โนห์ บิโน
ปรัภ เมเร มีตา || จรัณ กมัล วแซ่ห์ เมแร จีตา ||๓|| นานัก เอก กแร อัรดาส || วิซรั น่าฮี ปูรัน คุณ ตาส ||๔||๑๘||๒๔||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || มีต ซายัน สุ ต บันถัป ป่ าอี || ยัต กัต เปโค ฮัร ซังค์ สฮาอี ||๑|| ยัต เมรี ปัต เมรี ตัน๋ ฮัร นาม || ซูค
แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ บิสราม ||๑|| รเฮา || ปารบรัมห์ ยัป แป้ ฮัร สน่าห์ || โกท อาวัถ เต็ส เบถัต น่าเฮ ||๒|| ฮัร จรัน สรัณ
กัร โกท ฮมาแร || กาล กันทัก ยัม เต็ส นา บิดาแร ||๓|| นานัก ดาส สดา บัลฮารี || เซวัก ซันตฺ รายา ราม มุรารี
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||๔||๑๙||๒๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || คุณ โคปาล ปรัภ เก เน็ต ก้าฮา || อนัด บิโนด มังคัล ซุค ต้าฮา ||๑|| จัล ซะคีเอ
ปรัภ ราวัณ ย่าฮา || ซ่าถ ยนา กี จัรณี ป้ าฮา ||๑|| รเฮา || กัร เบนตี ยัน ตู๋ร บาช่าฮา || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ล่าฮานํ ||๒||
มัน ตัน ปราณ ญีโอ อัรปาฮา || ฮัร ซิมมัร ซิ มมัร มาน โม่ห์ กะทาฮานํ ||๓|| ดีน ดัยอาล กแร่ ห์ อุตซ่าฮา || นานัก
ดาส ฮัร สรัณ สมาฮา ||๔||๒o||๒๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || แบกุนธฺ นะกัร ยะฮา ซันตฺ วาซา || ปรัภ จรัณ กมัล ริ ด ม่าเฮ
นิวาซา ||๑|| ซุณ มัน ตัน ตุจฉฺ ซุค ดิคลาโว || ฮัร อเน็ก บินยัน ตุจฉฺ โปคค์ ปุ่ นจาโว ||๑|| รเฮา || อัมฤต นาม ปุ่ นจฺ
มัน ม่าฮี || อะจรัจยฺ ซาด ตา เก บัรเน นา ยาฮี ||๒|| โลภ มูอา ตริ สนา บุจฉฺ ทากี || ปารบรัมห์ กี สรัณ ยัน ตากี ||๓||
ยนัม ยนัม เก แป๋ โม่ห์ นิวาเร || นานัก ดาส ปรัภ กิรปา ต่าเร ||๔||๒๑||๒๗|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || อเน็ก บีก ดาส เก
ปัรหะเรอา || กัร กิรปา ปรัภ อัปนา กเรอา ||๑|| ตุแมห์ ฉะดาย ลีโอ ยัน อัปนา || *อุรัจฉฺ ปะเรโอ ยาล ญัก สุ ปนา ||๑||
รเฮา || ปัรบัต โดค มฮ่า บิกราลา || คิน แม่ห์ ดูรฺ กีเอ ดัยอาลา ||๒|| โศก โรค บิปัต อัต ป่ ารี || ดูรฺ ไป๋ ยัป นาม มุรารี
||๓|| ดริ สทฺ ต๋ าร ลีโน ลัร ลาย ||
ฮัร จรัณ กะเฮ นานัก ซัรณาย ||๔||๒๒||๒๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ดีน ฉะดาย ดุนี โย ลาเอ || โดฮี สะราอี คุนามี
กะฮาเอ ||๑|| โย เต็ส ป่ าแว โซ ปัรวาณ || อาปณี กุดรัต อาเป ยาณ ||๑|| รเฮา || สัจจา ตะรัม ปุน ปะลา กราเอ || ดีน
แก โตแซ ดุนี นา ยาเอ ||๒|| สรับ นิรันตัร เอโก ยาแก || เย็ต เย็ต ลายอา เต็ต เต็ต โก ลาแก ||๓|| อะกัม อะโกจัร สัจ
ซาฮิบ เมรา || นานัก โบแล โบลายอา เตรา ||๔||๒๓||๒๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ปราแตห์กาล ฮัร นาม อุจารี || อีต
อูต กี โอท สวารี ||๑|| สดา สดา ยัปปี แอ ฮัร นาม || ปูรัน โฮแว่ห์ มัน เก กาม ||๑|| รเฮา || ปรัภ อบินาซี แรณ เด็น
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เกา || ยีวตั มรัต เน่ห์จลั ปาแวห์ เทา ||๒|| โซ ซ่าห์ เซว เย็ต โตท นา อาแว || คาต คัรจัต ซุค อนัด วิฮาแว ||๓||
ญักยีวนั ปุรัค ซ่าถซังค์ ปายอา || คุร ประสาด นานัก นาม ติอ๋ายอา ||๔||๒๔||๓o|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูเร ยับ
เป๋ ย ดัยอาล || ดุค บินเซ ปูรัน ไป๋ ก๋ าล ||๑|| เปค เปค ยีวา ดะรัส ตุหม่ารา || จรัณ กมัล ยาอี บัลฮารา || ตุจฉฺ เบ็น
ธากุร กวัน ฮมารา ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัต เซ็ว ปรี ต บัณ อาอี || ปูรับ กะรัม ลิคตั ตุ๋ร ปาอี ||๒|| ยัป ฮัร ฮัร นาม
อะจรัจยฺ ปัรตาป || ยาล นา ซาแกห์ ตีเน ตาป ||๓|| นิมคั นา บิสแร่ ห์ ฮัร จรัณ ตุหม่าเร || นานัก มาแก ดาน เปอาเร
||๔||๒๕||๓๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || เซ ซันโญก กแร่ ห์ เมเร เปอาเร || เย็ต รัสนา ฮัร นาม อุจาเร ||๑|| ซุณ เบนตี
ปรัภ ดีน ดัยอาลา || ซ่าถ กาแว่ห์ คุณ สดา ระส่ าลา ||๑|| รเฮา || ยีวนั รู ป ซิมรัณ ปรัภ เตรา || ยิส กริ ปา กแร่ ห์
บะแซ่ห์ เต็ส เนรา ||๒|| ยัน กี ปูค เตรา นาม อะฮารฺ || ตูนํ ดาตา ปรัภ เดวัณฮาร ||๓|| ราม รมัต ซันตัน ซุค มานา ||
นานัก เดวันฮาร สุ ยานา ||๔||๒๖||๓๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || แบห์ตี ยาต กะเด ดริ สทฺ นา ต่ารัต || มิเทอา โม่ห์
บันแถ่ห์ เน็ต ปารัจ ||๑|| มาถเว ปัจยฺ เด็น เน็ต แรณี || ยนัม ปะดารัท ยีต ฮัร ซัรณี ||๑|| รเฮา || กะรัต บิการ โดอู กัร
จ่ารัต || ราม รตัน ริ ด เต็ล นฮี ต่ารัต ||๒|| ปะรัน โปคัณ ซังค์ ออตถฺ บิห่าณี ||
แย ญักดีส กี กัต นฮี ยาณี ||๓|| สรัณ ซัมรัท อะโกจัร สุ อามี || อุถรั นานัก ปรัภ อันตัรยามี ||๔||๒๗||๓๓|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังค์ ตแร แป๋ ซากัร || ฮัร ฮัร นาม ซิมมัร รัตนากัร ||๑|| ซิมมัร ซิมมัร ยีวา นาราเอ็ณ || ดูค โรค
โศก ซัภ บินเซ คุร ปูเร เม็ล ปาป ตะยาเอ็ณ ||๑|| รเฮา || ยีวนั ปัดวี ฮัร กา เนา || มัน ตัน นิรมัล สาจ สุ เอา ||๒|| อาธ
แป้ ฮัร ปารบรัมห์ ติอ๋าอีแอ || ปูรัน ลิคตั โฮย ตา ปาอีแอ ||๓|| สรัณ เปย ยัป ดีน ดัยอาลา || นานัก ยาแจ ซันตฺ รวาลา
785

||๔||๒๘||๓๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กัร๋ กา กาจยฺ นา ยาณี รู รา || จู่แธ ตัน่ แถ่ รเจโอ มูรา ||๑|| เย็ต ตูน ํ ลาแว่ห์ เต็ต เต็ต
ลักนา || ยา ตูนํ เด้ห์ เตรา เนา ยัปนา ||๑|| รเฮา || ฮัร เก ดาส ฮัร เซตี ราเต || ราม ระส่ าเอ็ณ อันเด็น มาเต ||๒|| บ้าห์
ปะกัร ปรัภ อาเป ก้าเด || ยนัม ยนัม เก ทูเท ก้าเด่ ||๓|| อุถรั สุ อามี ปรัภ กิรปา ต่าเร || นานัก ดาส ฮัร สรัณ ดุอาเร
||๔||๒๙||๓๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ ประสาด เน่ห์จลั กัร๋ ปายอา || สรับ ซูค เพ็ร นฮี โดลายอา ||๑|| คุรู ติอ๋าย
ฮัร จรัน มัน จีเนห์ || ตา เต กัรแต อัสเท็ร กีเนห์ ||๑|| รเฮา || คุณ กาวัต อะจุต อบินาซี || ตาเต กาที ยัม กี พาซี ||๒||
กัร กิรปา ลีเน ลัร ลาเอ || สดา อนัดฺ นานัก คุณ กาเอ ||๓||๓o||๓๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || อัมฤต บจัน ซ่าถ กี บาณี ||
โย โย ยแป เต็ส กี กัต โฮแว ฮัร ฮัร นาม เน็ต รสัน บคานี ||๑|| รเฮา || กะลี กาล เก มิเท กะเลซา || เอโก นาม มัน
แม่ห์ ปัรเวซา ||๑|| ซาถู่ ตู๋ร มุค มัสตัก ลาอี || นานัก อุถเร ฮัร คุร ซัรณาอี ||๒||๓๑||๓๗|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ ||
โคบินดา คุณ เกา ดัยอาลา || ดัรซัน เดโฮ ปูรัน กิรปาลา || รเฮา || กัร กิรปา ตุม ฮี ปรัตปาลา || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมรา
มาลา ||๑|| อัมฤต นาม จัลแล ยัป นาลา || นานัก ยาแจ ซันตฺ รวาลา ||๒||๓๒||๓๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || เต็ส เบ็น ดูยา
อวัรฺ นา โกอี || อาเป ทําแม สัจจา โซอี ||๑|| ฮัร ฮัร นาม เมรา อาถารฺ || กรัณ การัณ ซัมรัท อปารฺ ||๑|| รเฮา || ซัภ
โรค มิทาเว นวา นิโรอา || นานัก รัคคา อาเป โฮอา ||๒||๓๓||๓๙||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ดัรซัน โก โลแจ ซัภ โกอี || ปูแร ปาก ปราปัต โฮอี || รเฮา || เซอาม ซุนดัร ตัจยฺ นีด เก็ว อาอี ||
มฮ่า โม่ห์นี ดูตา ลาอี ||๑|| เปรม บิโช่ฮา กะรัต กะซาอี || นิรแด ยันตฺ เต็ส ดัยอา นา ปาอี ||๒|| อเน็ก ยนัม บีตีอนั
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ปัรหม่าอี || กัร๋ วาส นา เดแว ดุตรั มาอี ||๓|| เด็น แรน อัปนา กีอา ปาอี || กิส โดส นา ดีแย กิรัต ปะหว่าอี ||๔|| ซุณ
ซายัน ซันตฺ ยัน ป่ าอี || จรัณ สรัณ นานัก กัต ปาอี ||๕||๓๔||๔o||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปะลี สุ ห่าวี ชาปรี ยา แม่ห์ กุน กาเอ || กิต ฮี กาม นา ต๋ อลฮัร เย็ต ฮัร บิสราเอ ||๑|| รเฮา || อนัดฺ กรี บี ซ่าถซังค์ เย็ต
ปรัภ จิต อาเอ || ยัล เยา เอ้ห์ บัดปะนา มายอา ลัปทาเอ ||๑|| ปี ซัน ปี ส โอ้ด กามรี ซุค มัน ซันโตคาเอ || แอโซ ราจยฺ
นา กิแต กาจยฺ เย็ต แน่ห์ ตริ ปตาเอ ||๒|| นะกัน พิรัต รังค์ เอก แก โอ้ห์ โซ่ภา ปาเอ || ปาท ปะทัมบัร บิรเทอา เย่ห์
รัจ โลผ่าเอ ||๓|| ซัภ กิช ตุมห์แร หาท ปรัภ อาป กเร กราเอ || ซาส ซาส ซิ มรัต รฮ่า นานัก ดาน ปาเอ ||๔||๑||๔๑||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร กา ซันตฺ ปราน ตัน๋ เต็ส กา ปันฮารา || ป่ าอี มีต สุ ต สกัล เต ญีอ์ ฮูน ํ เต เปอารา ||๑|| รเฮา ||
เกศา กา กัร บียะนา ซันตฺ จอร ดุหล่าโว || ศีสฺ นิฮาโร จรัณ ตัล ตู๋ร มุค ลาโว ||๑|| มิสท บจัน เบนตี กะโร ดีน กี
นิอาอี || ตัจยฺ อภิมาน ซัรณี ปะโร ฮัร คุณ เน็ถ ปาอี ||๒|| เอาโลกัน ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ กะโร ยัน กา ดัรซาร || อัมฤต
บจัน มัน แม่ห์ ซิ นโจ บันโด บาร บาร ||๓|| จิตโว มัน อาซา กะโร ยัน กา ซังค์ มาโก || นานัก โก ปรัภ ดัยอา กัร
ดาส จัรณี ลาโก ||๔||๒||๔๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || เย็น โม่ห์ บแรห์มนั ดฺ คันดฺ ต้าฮู แม่ห์ เปา || ราค เล่โฮ เอ้ห์ บิคยั
ญีโอ เดโฮ อัปนา เนา ||๑|| รเฮา || ยา เต น่าฮี โก ซุคี ตา แก ปาแช เยา || โฉด ย่าเฮ โย สกัล โก เพ็ร เพ็ร ลัปเทา ||๑||
กแร่ ห์ กริ ปา กรุ ณาปเต เตเร ฮัร คุณ เกา || นานัก กี ปรัภ เบนตี ซ่าถ ซังค์ สเมา ||๒||๓||๔๓||
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ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรี ต ปรี ต คุรีอา โม่ฮนั ลาลนา || ยัป มัน โคบินดฺ เอแก อวัรฺ นฮี โก เลแค ซันตฺ ลาก มแน่ห์ ชาด ดุบิถา กี กุรีอา ||๑||
รเฮา || นิรกุน ฮรี อา ซัรคุน ตะรี อา อเน็ก โกธรี อา ปิ๋ น ปิ๋ น ปิ๋ น ปิ๋ น กรี อา || เว็จ มัน โกทวะรี อา || นิจยฺ มันดัร ปิ รี อา
|| ตะฮ่า อานัด กรี อา || แน่ห์ มรี อา แน่ห์ ยรี อา ||๑|| กิรตัณ ยุรีอา บโฮ่ เบ็ถ พิรีอา ปัร โก หิ รีอา || บิคนา กิรีอา || อับ
ซาถู่ ซังค์ ปะรี อา || ฮัร ดุอาแร ครี อา || ดัรซัน กรี อา || นานัก คุร มิรีอา || บฮุร นา พิรีอา ||๒||๑||๔๔|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๕ || ราส มันดัล กีโน อาคารา || สักโล ซาจยฺ รเคโอ ปาซารา ||๑|| รเฮา || บโฮ่ เบ็ถ รู ป รังค์ อาปารา ||
เปแค คุซี โปคค์ นฮี ห่ารา || ซัภ รัส แลต บัสตฺ นิรารา ||๑|| บะรัน เจ้ฮนั น่าฮี มุค นา มาซารา || แก้ฮนั นา ยาอี เคลฺ
ตุห่ารา || นานัก เรณ ซันตฺ จัรนารา ||๒||๒||๔๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ตอ แม อายอา ซัรนี อายอา || ปะโหร่ แซ
อายอา กิรปา อายอา || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ สุ อามี มารัก คุแรห์ ปะธายอา ||๑|| รเฮา || มฮ่า ดุตรั มายอา || แยเซ
ปวัน จุหล่ายอา ||๑|| ซุน ซุน ฮี ดรายอา || กัรโร ตรัมรายอา ||๒|| กแร่ ห์ อั้นถฺ กูปายอา || ปาวัก สักรายอา ||๓||
กะฮี โอท ซาถ่ายอา || นานัก ฮัร ติอ๋ายอา || อับ แม ปูรา ปายอา ||๔||๓||๔๖||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || สัตคุร ปาส เบนันตีอา มิแล นาม อาถ่ารา || ตุธา สัจจา
ปาตซ่าห์ ตาป เกยอา ซันซารา ||๑|| ปั กตา กี เทก ตูนํ ซันตา กี โอท ตูนํ สัจจา ศิรยันฮารา ||๑|| รเฮา || สัจ เตรี ซามักรี
สัจ เตรา ดัรบารา || สัจ เตเร คายีเนอา สัจ เตรา ปาซารา ||๒|| เตรา รู ป อะกัม แฮ อนูป เตรา ดัรซารา || ฮอ กุรบาณี
เตเรอา เซวกา ยินห์ ฮัร นาม เปอารา ||๓||
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ซัภเภ อิชา ปูรีอา ยา ปายอา อะกัม อปารา || คุร นานัก มิเลอา ปารบรัมห์ เตเรอา จัรณา โก บัลฮารา ||๔||๑||๔๗||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เตรา ป่ าณา ตูแฮ มนาเอ้ห์ ยิส โน โฮเอ ดัยอาลา || ซาอี ปะกัต โย ตุตถฺ ป่ าแว ตูน ํ สรับ ยีอา ปรัตปาลา ||๑|| เมเร
ราม ราย ซันตา เทก ตุหม่ารี || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซ ปั รวาณ มัน ตัน ตูแฮ อถ่ารี ||๑|| รเฮา || ตูนํ ดัยอาล กริ ปาล กริ ปา
เน็ถ มันซา ปูรัณฮารา || ปะกัต เตเร ซัภ ปราณปั ต ปรี ตมั ตูนํ ปั กตัน กา เปอารา ||๒|| ตู อท่าห์ อปารฺ อัต อูจา โกอี
อวัรฺ นา เตรี ป่ าเต || เอ้ห์ อัรดาส ฮมารี สุ อามี วิซรั นฮี ซุคดาเต ||๓|| เด็น แรณ ซาส ซาส คุณ กาวา เย สุ อามี ตุตถฺ
ป่ าวา || นาม เตรา ซุค นานัก มาแก ซาฮิบ ตุแธ ปาวา ||๔||๑||๔๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || วิสแร่ ห์ น่าฮี เย็ต ตู กับฮู โซ
ทาน เตรา เก้ฮา || อาธ แป้ ฮัร เย็ต ตุตถฺ ติอ๋าอี นิรมัล โฮแว เด้ฮา ||๑|| เมเร ราม ฮอ โซ ทาน ป่ าลัณ อายอา || โคยัต
โคยัต เป่ ยอา ซ่าถซังค์ เต็นห์ ซัรณาอี ปายอา ||๑|| รเฮา || เบด ปเร ปั ร บรัมห์เม ห่าเร เอ็ก เต็ล นฮี กีมตั ปาอี || ซาเถ็ก
เซ็ถ พิแร่ ห์ บิลลาเต เต ปี๋ โม่เฮ มาอี ||๒|| ดัส ออตาร ราเย โฮย วัรเต มฮ่าเดว ออถู่ตา || เต็นห์ ปี๋ อันตฺ นา ปายโอ
เตรา ลาย ทักเก บิปตา
ู่ ||๓|| แซ่ฮจั ยฺ ซูค อานันดฺ นาม รัส ฮัร ซันตี มังคัล กายอา || สพัล ดัรซัน เป่ เทโอ คุร นานัก
ตา มัน ตัน ฮัร ฮัร ติอ๋ายอา ||๔||๒||๔๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กะรัม ตะรัม ปาคันดฺ โย ดีแซ่ห์ เต็น ยัม ยากาตี ลูแท ||
นิรบาณ กีรตัน กาโว่ห์ กัรเต กา นิมคั ซิ มรัต เย็ต ชูแท ||๑|| ซันโตห์ ซากัร ปารฺ อุตรี แอ || เย โก บจัน กมาแว
ซันตัน กา โซ คุร ปั รซาดี ตรี แอ ||๑|| รเฮา || โกท ตีรัท มยัน อิสนานา เอ็ส กัล แม่ห์ แมลฺ ปะรี แย || ซ่าถซังค์ โย ฮัร
คุณ กาแว โซ นิรมัล กัร ลีแย ||๒|| เบด กะเตบ ซิ มรัต ซัภ ซาสตึ เอ็นห์ ปเรอา มุกตั นา โฮอี || เอก อักคัร โย คุรมุข
ยาแป เต็ส กี นิรมัล โซอี ||๓|| คัตตรี บราห์มณั ซูด แวส อุปเดส จะโฮ่ วัรนา โก ซ่าฉ่ า ||
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คุรมุข นาม ยแป อุถแร โซ กัล แม่ห์ กัท กัท นานัก ม่าฌา ||๔||๓||๕o|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || โย กิช กแร โซอี ปรัภ
มาแน่ห์ โอย ราม นาม รังค์ ราเต || เต็นห์ กี โซ่ภา ซัภนี ทาอี ยินห์ ปรัภ เก จรัณ ปราเต ||๑|| เมเร ราม ฮัร ซันตา
เยวัด นา โกอี || ปักตา บัณ อาอี ปรัภ อัปเน เซ็ว ยัล ทัล มฮีอลั โซอี ||๑|| รเฮา || โกท อัปราถี ซันตฺ ซงั ค์ อุถแร ยัม ตา
แก เนร นา อาแว || ยนัม ยนัม กา บิชุเรอา โฮแว เต็นห์ ฮัร เซ็ว อาณ มิลาแว ||๒|| มายอา โม่ห์ ปะรัม ป๋ อ กาแท
ซันตฺ สรัณ โย อาแว || เย่ฮา มโนรัท กัร อาราเถ่ โซ ซันตัน เต ปาแว ||๓|| ยัน กี แม่ห์มา เกตัก บัรโน โย ปรัภ
อัปเน ป่ าเณ || กโฮ่ นานัก ยิน สัตคุร เป่ เทอา เซ ซัภ เต เป๋ ย นิกาเณ ||๔||๔||๕๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || มฮ่า อคัน เต
ตุตถฺ หาท เด ราเค เปย เตรี ซัรณาอี || เตรา มาณ ตาณ ริ ด อันตัร โฮรฺ ดูยี อาส จุกาอี ||๑|| เมเร ราม ราย ตุตถฺ จิต
อายแอ อุบเร || เตรี เทก ปัรหว่าซา ตุมห์รา ยัป นาม ตุหม่ารา อุถเร ||๑|| รเฮา || อั้นถฺ กูป เต ก้าด ลีเอ ตุมห์ อาป เป๋ ย
กิรปาลา || ซาร สะหมาลฺ สรับ ซุค ดีเอ อาป กเร ปรัตปาลา ||๒|| อาปณี นะดัร กเร ปั รเมซัร บันถัน่ กาท ฉะดาเอ ||
อาปณี ปะกัต ปรัภ อาป กราอี อาเป เซวา ลาเอ ||๓|| ปะรัม เกยอา แป๋ โม่ห์ บินาเซ มิเทอา สกัล วิซูรา || นานัก
ดัยอา กรี ซุคดาแต เป่ เทอา สัตคุร ปูรา ||๔||๕||๕๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ยับ กัช นา ซี โอ ตับ เกอา กัรตา กวัน กะรัม
กัร อายอา || อัปนา เคลฺ อาป กัร เดแค ธากุร รจัน รจายอา ||๑|| เมเร ราม ราย มุจฉฺ เต กะชู นา โฮอี || อาเป กัรตา
อาป กราเอ สรับ นิรันตัร โซอี ||๑|| รเฮา || กัณตี กณี นา ชูแท กัตฮู กาจี เด้ห์ อิอาณี || กริ ปา กแร่ ห์ ปรัภ กัรแณฮาเร
เตรี บคัส นิราลี ||๒|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตเร กีเต กัท กัท ตุฮี ติอ๋าอีแอ || เตรี กัต เม็ต ตูแฮ ยาแณห์ กุดรัต กีม นา ปาอีแอ
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||๓|| นิรกุณ มุกตั ถฺ อะยาณ อเกอานี กะรัม ตะรัม นฮี ยาณา || ดัยอา กแร่ ห์ นานัก คุณ กาแว มิธธา ลแก เตรา ป่ าณา
||๔||๖||๕๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ ||
ป่ ากัธเร ฮัร ซันตฺ ตุหม่าเร ยินห์ กัร๋ ตัน๋ ฮัร นามา || ปั รวาณ กณี เซอี เอ้ห์ อาเอ สพัล ตินา เก กามา ||๑|| เมเร ราม
ฮัร ยัน แก ฮอ บัล ยาอี || เกศา กา กัร จะวัร ดุหล่าวา จรัณ ตู๋ร มุค ลาอี ||๑|| รเฮา || ยนัม มรัณ โดห์ฮู แม่ห์ น่าฮี ยัน
ปัรอุปการี อาเอ || ญีอ์ ดาน เด ปักตี ลาเอ็น ฮัร เซ็ว แลน มิลาเอ ||๒|| สัจจา อมัร สัจจี ปาตซ่าฮี สัจเจ เซตี ราเต ||
สัจจา ซุค สัจจี วเดอาอี ยิส เก เซ เต็น ยาเต ||๓|| ปะคา เพรี ปาณี โด่วา ฮัร ยัน แก ปี ซัณ ปี ส กมาวา || นานัก กี ปรัภ
ปาส เบนันตี เตเร ยัน เดคัณ ปาวา ||๔||๗||๕๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ ปั รเมซัร สัตคุร อาเป กัรแณ ห่ารา ||
จรัณ ตู๋ร เตรี เซวัก มาแก เตเร ดัรซัน โก บัลฮารา ||๑|| เมเร ราม ราย เย็ว ราแค่ห์ เต็ว รฮีแอ || ตุตถฺ ป่ าแว ตา นาม
ยปาแวห์ ซุค เตรา ดิตา ลฮีแอ ||๑|| รเฮา || มุกตั ปุกตั ยุกตั เตรี เซวา ยิส ตูนํ อาป กราเอห์ || ตะฮ่า แบกุนธฺ แยห์
กีรตัน เตรา ตูน ํ อาเป ซัรถ่า ลาเอ้ห์ ||๒|| ซิมมัร ซิมมัร ซิมมัร นาม ยีวา ตัน มัน โฮย นิฮาลา || จรัณ กมัล เตเร โต๋ ย
โต๋ ย ปี วา เมเร สัตคุร ดีน ดัยอาลา ||๓|| กุรบาณ ยาอี อุส เวลา สุ ห่าวี เย็ต ตุมแร ดุอาแร อายอา || นานัก โก ปรัภ
เป๋ ย กริ ปาลา สัตคุร ปูรา ปายอา ||๔||๘||๕๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ตุตถฺ จิต อาเอ มฮ่า อนันดา ยิส วิสแร่ ห์ โซ มัร
ยาเอ || ดัยอาล โฮแว่ห์ ยิส อูปัร กัรเต โซ ตุตถฺ สดา ติอ๋าเอ ||๑|| เมเร ซาฮิบ ตูนํ แม มาณ นิมาณี || อัรดาส กรี ปรัภ
อัปเน อาแก ซุณ ซุณ ยีวา เตรี บาณี ||๑|| รเฮา || จรัณ ตู๋ร เตเร ยัน กี โฮวา เตเร ดัรซัน โก บัล ยาอี || อัมฤต
บจัน ริ แด อุร ต่ารี ตอ กิรปา เต ซังค์ ปาอี ||๒|| อันตัร กี กัต ตุตถฺ แป้ ห์ ซารี ตุตถฺ เยวัด อวัรฺ นา โกอี || ยิส โน ลาย
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แล่ห์ โซ ลาแก ปะกัต ตุห่ารา โซอี ||๓|| โดย กัร โยร มาโก เอ็ก ดานา ซาฮิบ ตุแธ ปาวา || ซาส ซาส นานัก อาราเถ่
อาธ แป้ ฮัร คุณ กาวา ||๔||๙||๕๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ยิส เก ศิร อูปัร ตูนํ สุ อามี โซ ดุค แกซา ปาแว || โบลฺ นา
ยาแณ มายอา มัด มาตา มัรณา จีต นา อาแว ||๑|| เมเร ราม ราย ตูนํ ซันตา กา ซันตฺ เตเร ||
เตเร เซวัก โก ป๋ อ กิช น่าฮี ยัม นฮี อาแว เนเร ||๑|| รเฮา || โย เตแร รังค์ ราเต สุ อามี เต็นห์ กา ยนัม มรัณ ดุค นาซา
|| เตรี บคัส นา เมแท โกอี สัตคุร กา ดิลาซา ||๒|| นาม ติอ๋าเอ็น ซุค พัล ปาเอ็น อาธ แป้ ฮัร อาราแถ่ห์ || เตรี สรัณ
เตแร ปัรหว่าแซ ปั นจฺ ดุสทฺ แล ซ่าแถ่ห์ ||๓|| กิอาน คิอ๋าน กิช กะรัม นา ยาณา ซาร นา ยาณา เตรี || ซัภ เต วัดดา
สัตคุร นานัก เย็น กัล ราคี เมรี ||๔||๑o||๕๗|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || สกัล เตอาก คุร ซัรณี อายอา ราโค่ห์ ราคัณฮาเร ||
เย็ต ตู ลาแว่ห์ เต็ต ฮัม ลาแกห์ เกอา เอ้ห์ ยันตฺ วิจาเร ||๑|| เมเร ราม ญี ตูนํ ปรัภ อันตัรยามี || กัร กิรปา คุรเทว
ดัยอาลา คุณ กาวา เน็ต สุ อามี ||๑|| รเฮา || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ อัปนา ติอ๋าอีแอ คุร ประสาด ป๋ อ ตรี แอ || อาป เตอาก
โฮอีแอ ซัภ เรณา ยีวเตอา เอ็ว มรี แอ ||๒|| สพัล ยนัม เต็ส กา ญัก ปี่ ตัร ซ่าถซังค์ เนา ยาเป || สกัล มโนรัท เต็ส เก
ปูรัน ยิส ดัยอา กเร ปรัภ อาเป ||๓|| ดีน ดัยอาล กริ ปาล ปรัภ สุ อามี เตรี สรัณ ดัยอาลา || กัร กิรปา อัปนา นาม ดีแย
นานัก ซ่าถ รวาลา ||๔||๑๑||๕๘||
ราก ซู่ฮี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัภ เอากัณ แม คุณ นฮี โกอี || เก็ว กัร กันตฺ มิลาวา โฮอี ||๑|| นา แม รู ป นา บังเก แนณา || นา กุล ดัง๋ ค์ นา มีเธ
แบณา ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ ซีการ กามัณ กัร อาแว || ตา โซห่ากัณ ยา กันแต ป่ าแว ||๒|| นา เต็ส รู ป นา เรเคอา กาอี
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|| อันตฺ นา ซาฮิบ ซิ มเรอา ยาอี ||๓|| สุ รัต มัต น่าฮี จตุราอี || กัร กิรปา ปรัภ ลาโว่ห์ ปาอี ||๔|| ครี เซอาณี กันตฺ นา
ป่ าณี || มายอา ลากี ปะรัม ปุหล่าณี ||๕|| ห่อแม ยาอี ตา กันตฺ สมาอี || ตอ กามัณ เปอาเร เนาว์ เน็ถ ปาอี ||๖|| อเน็ก
ยนัม บิชุรัต ดุค ปายอา || กัร แก้ห์ เล่โฮ ปรี ตมั ปรัภ รายอา ||๗|| ปะณัต นานัก สะโฮ แฮ ปี๋ โฮซี || แย ป่ าแว เปอารา
แต ราเวซี ||๘||๑||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัจจา รังค์ กะซุ่มภฺ กา โทระเรอา เด็น จาร ญีโอ || เว็ณ นาแว ปะหรํา ปุลีอา ธัก มุธี กูริอาร ญีโอ || สัจเจ เซตี
รัตเตอา ยนัม นา ดูยี วาร ญีโอ ||๑|| รังเก กา เกอา รังกีแอ โย รัตเต รังค์ ลาย ญีโอ || รังกัณ วาลา เซวีแอ สัจเจ เซ็ว
จิต ลาย ญีโอ ||๑|| รเฮา || จาเร กุนดา เย ปะแว่ห์ เบ็น ป่ ากา ตัน๋ น่าเฮ ญีโอ || เอากัณ มุธี เย พิแร่ ห์ บะถิก ทาย นา
ป้ าเฮ ญีโอ || คุร ราเค เซ อุบเร สบัด รัตเต มัน ม่าเฮ ญีโอ ||๒|| จิเท ยิน เก กัปเร แมเล จิต กะโธรฺ ญีโอ || เต็น มุค
นาม นา อูปแย ดูแย เวอาเป โจร ญีโอ || มูล นา บูแฉ่ ห์ อาปณา เซ ปะซูอา เซ โด๋ ร ญีโอ ||๓|| เน็ต เน็ต คุซีอา มัน
กเร เน็ต เน็ต มังแก ซุค ญีโอ || กัรตา จิต นา อาวัย เพ็ร เพ็ร ลแกห์ ดุค ญีโอ || ซุค ดุค ดาตา มัน วัสแซ เต็ต ตัน แกซี
ปุค ญีโอ ||๔|| บากี วาลา ตัลบีแอ ศิร มาเร ยันดาร ญีโอ || เลคา มังแก เดวณา ปุแช กัร บีจาร ญีโอ || สัจเจ กี เล็ว
อุบแร บัคเซ บัคซัณฮาร ญีโอ ||๕|| อัน โก กีแย มิตรา คาก รแล มัร ยาย ญีโอ || บโฮ่ รังค์ เดค ปุหลายอา ปุ๋ ล ปุ๋ ล
อาแว ยาย ญีโอ || นะดัร ประภู เต ฉุทีแอ นัดรี เมล มิลาย ญีโอ ||๖|| กาพัล กิอาน วิฮูเณอา คุร เบ็น กิอาน นา ป๋ าลฺ
ญีโอ || คินโจตาณ วิกจุ ีแอ บุรา ปะลา โดย นาล ญีโอ || เบ็น สับแด แป๋ รัตเตอา ซัภ โย่ฮี ยัมกาล ญีโอ ||๗|| เย็น กัร
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การัณ ต่าเรอา ซัภแซ เดย์ อาถารฺ ญีโอ || โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ สดา สดา ดาตาร ญีโอ || นานัก นาม นา วีสแร
นิถ่ารา อาถารฺ ญีโอ ||๘||๑||๒||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กาพี กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มาณัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ คุรมุข ปายอา || มัน ตัน โฮย จุลมั่ ภฺ เย สัตคุร ป่ ายอา ||๑|| จัลแล ยนัม สวาร วคัร สัจ แล || ปัต
ปาเอ ดัรบาร สัตคุร สบัด แป๋ ||๑|| รเฮา || มัน ตัน สัจ สล่าห์ ซาเจ มัน ป่ ายอา ||
ลาล รัตตา มัน มาเนอา คุร ปูรา ปายอา ||๒|| ฮอ ยีวา คุณ ซาร อันตัร ตู วัสแซ || ตูน ํ วแซ่ ห์ มัน ม่าเฮ แซ่ห์เย รัส
รัสแซ ||๓|| มูรัค มัน ซัมหยาย อาโค เกตรา || คุรมุข ฮัร คุณ กาย รังค์ รังเกตรา ||๔|| เน็ต เน็ต ริ แด สะมาล ปรี ตมั
อาปณา || เย จแลห์ คุณ นาล นฮี ดุค ซันตาปณา ||๕|| มันมุค ปะรัม ปุหล่าณา นา เต็ส รังค์ แฮ || มัรซี โฮย วิดาณา
มัน ตัน ปั๋งค์ แฮ ||๖|| คุร กี การ กมาย ล่าฮา กัร๋ อาเณอา || คุรบาณี นิรบาณ สบัด ปะชาเณอา ||๗|| เอ็ก นานัก กี
อัรดาส เย ตุตถฺ ป่ าวซี || แม ดีแย นาม นิวาส ฮัร คุณ กาวซี ||๘||๑||๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || เย็ว อารัณ โล่ฮา ปาย ปั๋น
กะหร่ าอีแอ || เต็ว ซากัต โยนี ปาย ปะแว ปะหว่าอีแอ ||๑|| เบ็น บูเฉ่ ซัภ ดุค ดุค กมาวณา || ห่อแม อาแว ยาย
ปะรัม ปุหล่าวณา ||๑|| รเฮา || ตูนํ คุรมุข รคัณฮาร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ || เมแล่ห์ ตุแฉ่ ห์ รยาย สบัด กมาอีแอ ||๒|| ตูนํ
กัร กัร เวแค่ห์ อาป เด้ห์ โซ ปาอีแอ || ตู เดแคห์ ทาป อุทาป ดัร บีนาอีแอ ||๓|| เด้ฮี โฮวัก คาก ปวัณ อุดาอีแอ ||
เอ้ห์ กิแท กัร๋ ออตาก แม่ฮลั นา ปาอีแอ ||๔|| เด้ห์ ดีวี อั้นถฺ โก๋ ร กับ โมฮาอีแอ || กรับ มุแซ กัร๋ โจร กิส รู อาอีแอ ||๕||
คุรมุข โจร นา ลาก ฮัร นาม ยะกาอีแอ || สบัด นิวารี อาก โยต ดีปาอีแอ ||๖|| ลาล รตัน ฮัร นาม คุร สุ รัต บุฉ่าอีแอ ||
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สดา รแฮ่ เนห์กาม เย คุรมัต ปาอีแอ ||๗|| ราต เดแฮ ฮัร เนา มัน วซาอีแอ || นานัก เมล มิลาย เย ตุตถฺ ป่ าอีแอ
||๘||๒||๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || มโน่ห์ นา นาม วิซาร แอ้ห์เน็ส ติอ๋าอีแอ || เย็ว ราแค่ห์ กิรปา ต๋ าร ติแว ซุค ปาอีแอ
||๑|| แม อันถเล ฮัร นาม ลกุที โท่ห์ณี || รโฮ่ ซาฮิบ กี เทก นา โม่แฮ โม่ห์ณี ||๑|| รเฮา || แยห์ เดโค แต้ห์ นาล คุร
เดคาเลอา || อันตัร บ้าฮัร ป๋ าลฺ สบัด นิฮาเลอา ||๒|| เซวี สัตคุร ป๋ าย นาม นิรันยฺนา || ตุตถฺ ป่ าแว ติแว รยาย ปะรัม
ป๋ อ ปั่นยะนา ||๓|| ยันมัต ฮี ดุค ลาแก มัรณา อาย แก || ยนัม มรัณ ปัรวาณ ฮัร คุณ กาย แก ||๔|| ฮอ น่าฮี ตู โฮแว่ห์
ตุตถฺ ฮี ซาเยอา ||
อาเป ทาป อุทาป สบัด นิวาเยอา ||๕|| เด้ฮี ปะซัม รุ ลาย นา ยาปี แก้ห์ เกยอา || อาเป รเฮอา สมาย โซ วิสมาด
เป่ ยอา ||๖|| ตูน ํ น่าฮี ปรัภ ดูรฺ ยาแณห์ ซัภ ตู แฮ || คุรมุข เวค ฮดูร อันตัร ปี๋ ตู แฮ ||๗|| แม ดีแย นาม นิวาส อันตัร
ซานํตฺ โฮย || คุณ กาแว นานัก ดาส สัตคุร มัต เดย์ ||๘||๓||๕||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นาแม ฮี เต ซัภ กิช โฮอา เบ็น สัตคุร นาม นา ยาแป || คุร กา สบัด มฮ่า รัส มีธา เบ็น จาเค ซาด นา ยาแป || กอดี
บัดแล ยนัม กวายอา จีนสั น่าฮี อาแป || คุรมุข โฮแว ตา เอโก ยาแณ ห่อแม ดุค นา ซันตาแป ||๑|| บัลฮารี คุร อาปเณ
วิโทห์ เย็น ซาเจ เซ็ว เล็ว ลาอี || สบัด จีนห์ อาตัม ปั รกาเซอา แซ่ห์เย รเฮอา สมาอี ||๑|| รเฮา || คุรมุข กาแว คุรมุข
บูแฉ่ คุรมุข สบัด บีจาเร || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ คุร เต อุปแย คุรมุข การัจ สวาเร || มันมุค อันถ่า อั้นถฺ กมาแว บิค คัทเท
ซันซาเร || มายอา โม่ห์ สดา ดุค ปาเอ เบ็น คุร อัต เปอาเร ||๒|| โซอี เซวัก โย สัตคุร เซเว จาแล สัตคุร ป่ าเอ || ซาจา
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สบัด ซิพตั แฮ ซาจี ซาจา มัน วซาเอ || สัจจี บาณี คุรมุข อาแค ห่อแม วิโจห์ ยาเอ || อาเป ดาตา กะรัม แฮ ซาจา
ซาจา สบัด สุ ณาเอ ||๓|| คุรมุข ก่าเล คุรมุข คัทเท คุรมุข นาม ยปาเอ || สดา อะลิปตฺ ซาแจ รังค์ ราตา คุร แก แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผา่ เอ || มันมุค สัด ฮี กูโร โบแล บิค บีแย บิค คาเอ || ยัมกาล บาถ่า ตริ สนา ดาถ่า เบ็น คุร กวัณ ฉะดาเอ ||๔|| สัจจา
ตีรัท เย็ต สัต ซัร นาวัณ คุรมุข อาป บุฉ่าเอ || อัธสัธ ตีรัท คุร สบัด ดิคาเอ เต็ต นาแต มัล ยาเอ || สัจจา สบัด สัจจา
แฮ นิรมัล นา มัล ลแก นา ลาเอ || สัจจี ซิ พตั สัจจี ซาล่าห์ ปูเร คุร เต ปาเอ ||๕|| ตัน มัน ซัภ กิช ฮัร เต็ส เกรา ดุระมัต
แก้ฮณั นา ยาเอ || หุกมั โฮแว ตา นิรมัล โฮแว ห่อแม วิโจห์ ยาเอ || คุร กี ซาคี แซ่ห์เย จาคี ตริ สนา อคัน บุฉ่าเอ ||
คุร แก สบัด ราตา แซ่ห์เย มาตา แซ่ห์เย รเฮอา สมาเอ ||๖||
ฮัร กา นาม สัต กัร ยาแณ คุร แก ป๋ าย เปอาเร || สัจจี วเดอาอี คุร เต ปาอี สัจแจ นาย เปอาเร || เอโก สัจจา ซัภ แม่ห์
วัรแต วิระลา โก วีจาเร || อาเป เมล เลย ตา บัคเซ สัจจี ปะกัต สวาเร ||๗|| ซัภโภ สัจ สัจ สัจ วัรแต คุรมุข โกอี
ยาแณ || ยํามัณ มัรณา หุกโม วัรแต คุรมุข อาป ปะชาแณ || นาม ติอ๋าเอ ตา สัตคุร ป่ าเอ โย อิแช โซ พัล ปาเอ ||
นานัก เต็ส ดา ซัภ กิช โฮแว เย วิโจห์ อาป กวาเอ ||๘||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ || กายอา กามัณ อัต สุ อาเล็วห์ เป็ ร วัสแซ
ยิส นาเล || เป็ ร สัจเจ เต สดา สุ ห่ากัณ คุร กา สบัด สะหม่าเล || ฮัร กี ปะกัต สดา รังค์ ราตา ห่อแม วิโจห์ ยาเล ||๑||
ว่าโฮ ว่าโฮ ปูเร คุร กี บาณี || ปูเร คุร เต อุปยี สาจ สมาณี ||๑|| รเฮา || กายอา อันดัร ซัภ กิช วัสแซ คันดฺ มันดัล
ปาตาลา || กายอา อันดัร ญักยีวนั ดาตา วัสแซ ซัภนา กเร ปรัตปาลา || กายอา กามัณ สดา สุ เฮลี คุรมุข นาม
สะหม่าลา ||๒|| กายอา อันดัร อาเป วัสแซ อลัค นา ลเคอา ยาอี || มันมุค มุกตั ถฺ บูแฉ่ น่าฮี บ้าฮัร ป่ าลัณ ยาอี ||
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สัตคุร เซเว สดา ซุค ปาเอ สัตคุร อลัค ดิตา ลคาอี ||๓|| กายอา อันดัร รตัน ปะดารัท ปะกัต ปะเร ปั นด่ารา || เอ็ส
กายอา อันดัร นอคันดฺ ปริ ทมี หาท ปะทัณ บายารา || เอ็ส กายอา อันดัร นาม นอ เน็ถ ปาอีแอ คุร แก สบัด วีจารา
||๔|| กายอา อันดัร โตลฺ ตุลาแว อาเป โตลัณฮารา || เอ้ห์ มัน รตัน ยวาฮัร มาณัก เต็ส กา โมลฺ อพารา || โมลฺ กิต ฮี
นาม ปาอีแอ น่าฮี นาม ปาอีแอ คุร บีจารา ||๕|| คุรมุข โฮแว โซ กายอา โคแย โฮรฺ ซัภ ปะรัม ปุหล่าอี || ยิส โน เดย์
โซอี ยัน ปาแว โฮรฺ เกอา โก กเร จตุราอี || กายอา อันดัร ป๋ อ เป๋ า วัสแซ คุร ปัรซาดี ปาอี ||๖|| กายอา อันดัร
บรัมห์มา บิซนั มเฮซา ซัภ โอปัต เย็ต ซันซารา || สัจแจ อาปณา เคลฺ รจายอา อาวา กอณ ปาซารา || ปูแร สัตคุร
อาป ดิคายอา สัจ นาม นิสตารา ||๗|| ซา กายอา โย สัตคุร เซแว สัจแจ อาป สวารี || เว็ณ นาแว ดัร โด่อี น่าฮี ตา ยัม
กเร คุอารี || นานัก สัจ วเดอาอี ปาเอ ยิส โน ฮัร กิรปา ต่ารี ||๘||๒||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดุนีอา นา ซาล่าห์ โย มัร วันญะซี || โลกา นา ซาล่าห์ โย มัร คาก ทีอี ||๑|| ว่าโฮ เมเร ซาฮิบา ว่าโฮ || คุรมุข สดา
สล่าฮีแอ สัจจา เวปั รว่าห์ ||๑|| รเฮา || ดุนีอา เกรี โดสฺ ตี มันมุค ดัจฉฺ มะรัน || ยัม ปุร บเถ่ มารี แอ้ห์ เวลา นา ลาฮัน
||๒|| คุรมุข ยนัม สการฺ ทา สัจแจ สบัด ละกัน || อาตัม ราม ประกาเซอา แซ่ห์เย ซุค ระฮัน ||๓|| คุร กา สบัด
วิซาเรอา ดูแย ป๋ าย ระจัน || ติสนา ปุค นา อุตแร อันเด็น ยลัต พิรัน ||๔|| ดุสทา นาล โดสฺ ตี นาล ซันตา แวรฺ กะรัน ||
อาป ดุเบ กุทาํ บฺ เซ็ว สักเล กุล โดบัน ||๕|| นินดา ปะลี กิแซ กี น่าฮี มันมุค มุกตั ถฺ กะรัน || โม่ห์ กาเล เต็น นินดฺ กา
นัรเก โก๋ ร ปะวัน ||๖|| เอ มัน แยซา เซแว่ห์ แตซา โฮแว่ห์ เต้เฮ กะรัม กมาย || อาป บีจยฺ อาเป ฮี คาวณา แก้ห์ณา
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กิชู นา ยาย ||๗|| มฮ่า ปุรคา กา โบลณา โฮแว กิแต ปั รทาย || โอย อัมฤต ปะเร ปั่ รปูร แฮ โอนา เต็ล นา ตะมาย ||๘||
คุณการี คุณ ซังฆะแร เอารา อุปเดเซน || เซ วัดป่ ากี เย โอนา เม็ล รเฮ่ อันเด็น นาม ลเอน ||๙|| เดซี ริ ยกั ซัมบาเฮ เย็น
อุปาอี เมดะนี || เอโก แฮ ดาตาร สัจจา อาป ตะณี ||๑o|| โซ สัจ เตแร นาล แฮ คุรมุข นะดัร นิฮาล || อาเป บัคเซ
เมล เลย โซ ปรัภ สดา สะมาล ||๑๑|| มัน แมลา สัจ นิรมะลา เก็ว กัร มิเลอา ยาย || ปรัภ เมเล ตา เม็ล รแฮ่ ห่อแม
สบัด ยลาย ||๑๒|| โซ สะโฮ สัจจา วีสแร ตริ ก ยีวณั ซันซาร || นะดัร กเร นา วีสแร คุรมะตี วีจาร ||๑๓|| สัตคุร เมเล
ตา เม็ล รฮ่า สาจ รัคคา อุรถารฺ || มิเลอา โฮย นา วีชุแร คุร แก เหต เปอาร ||๑๔|| เป็ ร ซาล่าฮี อาปณา คุร แก สบัด
วีจาร || เม็ล ปรี ตมั ซุค ปายอา โซ่ภาวันตี นารฺ ||๑๕|| มันมุค มัน นา ปิ ใย อัต แมเล จิต กะโธรฺ || สแป ดุตถฺ
ปี อาอีแอ อันดัร เว็ส นิโกรฺ ||๑๖|| อาป กเร กิส อาคีแอ อาเป บัคซัณฮาร || คุร สับดี แมลฺ อุตแร ตา สัจ บเณอา
ซีการ ||๑๗||
สัจจา ซ่าห์ สัจเจ วัณยาเร โอแท กูเร นา ทิกนั || โอนา สัจ นา ป่ าวัย ดุค ฮี ม่าเฮ ปะจัน ||๑๘|| ห่อแม แมลา ญัก พิแร
มัร ยําแม วาโรวาร || ปัยแอ กิรัต กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๑๙|| ซันตา ซังคัต เม็ล รแฮ่ ตา สัจ ลแก เปอาร || สัจ
สล่าฮี สัจ มัน ดัร สัจแจ สเจอาร ||๒o|| คุร ปูเร ปูรี มัต แฮ แอ้ห์เน็ส นาม ติอ๋าย || ห่อแม เมรา วัด โรค แฮ วิโจห์
ธาก รฮาย ||๒๑|| คุร ซาล่าฮี อาปณา เน็ว เน็ว ลากา ปาย || ตัน มัน ซอปี อาแก ตะรี วิโจห์ อาป กวาย ||๒๒||
คินโจตาณ วิกจุ ีแอ เอกัส เซ็ว เล็ว ลาย || ห่อแม เมรา ฉัด ตู ตา สัจ รแฮ่ สมาย ||๒๓|| สัตคุร โน มิเล เซ ป่ ายรา สัจแจ
ั
สบัด ละกัน || สัจ มิเล เซ นา วิชุแรห์ ดัร สัจแจ ดิซนั ||๒๔|| เซ ป่ าอี เซ สัจยะณา โย สัจจา เซวัน || เอากัณ วิกณ
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ปัลห์รัน คุณ กี *ซ่าจฉฺ กะรันห์ ||๒๕|| คุณ กี *ซ่าจฉฺ ซุค อูปแย สัจจี ปะกัต กเรน || สัจ วณันแย่ห์ คุร สบัด เซ็ว
ล่าฮา นาม ลเอน ||๒๖|| โซยนา รู ปา ปาป กัร กัร ซันจีแอ จัลแล นา จัลเดอา นาล || เว็ณ นาแว นาล นา จัลซี ซัภ มุธี
ยัมกาล ||๒๗|| มัน กา โตซา ฮัร นาม แฮ ฮิรแด รัคโคห์ สะหมาลฺ || เอ้ห์ ครัจ อคุท แฮ คุรมุข นิบแฮ นาล ||๒๘|| เอ
มัน มูโล่ห์ ปุเลอา ยาแซห์ ปัต กวาย || เอ้ห์ ยกัต โม่ห์ ดูแย เวอาเปอา คุรมะตี สัจ ติอ๋าย ||๒๙|| ฮัร กี กีมตั นา ปแว
ฮัร ยัส ลิคณั นา ยาย || คุร แก สบัด มัน ตัน รแป ฮัร เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๓o|| โซ สะโฮ เมรา รังกุลา รังเก แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผาย || กามัณ รังค์ ตา จะเเร ยา เป็ ร เก อังกฺ สมาย ||๓๑|| จิรี วิชุนเน ปี๋ มิลนั โย สัตคุร เซวัน || อันตัร เนาว์ เน็ถ
นาม แฮ คาน คัรจัน นา นิคุทีอ์ ฮัร คุณ แซ่ฮจั ยฺ ระวัน ||๓๒|| นา โอย ยันแม่ห์ นา มแร่ ห์ นา โอย ดุค สฮัน || คุร
ราเค เซ อุบเร ฮัร เซ็ว เกลฺ กะรัน ||๓๓|| สะยัณ มิเล นา วิชุแรห์ เย อันเด็น มิเล ระฮัน || เอ็ส ญัก แม่ห์ วิระเล
ยาณี แอห์ นานัก สัจ ละฮัน ||๓๔||๑||๓|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ญี ซูคมั อกัม แฮ กิต เบ็ถ มิเลอา ยาย || คุร แก สบัด
ปะหรํา กะทีแอ อจินตฺ วัสแซ มัน อาย ||๑|| คุรมุข ฮัร ฮัร นาม ยะปัน ||
ฮอ เต็น แก บัลฮารแณ มัน ฮัร คุณ สดา ระวัน ||๑|| รเฮา || คุร ซัรวัร มาน สะโรวัร แฮ วัดป่ ากี ปุรัค ละฮันห์ || เซวัก
คุรมุข โคเยอา เซ หัรสฺ เล นาม ละฮัน ||๒|| นาม ติอ๋าเอ็นห์ รังค์ เซ็ว คุรมุข นาม ละกันห์ || ตุ๋ร ปูรัน โฮแว ลิเคอา คุร
ป่ าณา มัน ลเอนห์ ||๓|| วัดป่ ากี กัร๋ โคเยอา ปายอา นาม นิถาน || คุร ปูแร เวคาเลอา ปรัภ อาตัม ราม ปะชาน ||๔||
ซัภนา กา ปรัภ เอก แฮ ดูยา อวัรฺ นา โกย || คุร ปั รซาดี มัน วัสแซ เต็ต กัท ปั รกัท โฮย ||๕|| ซัภ อันตัรยามี บรัมห์
แฮ บรัมห์ วัสแซ ซัภ ทาย || มันดา กิส โน อาคีแอ สบัด เวโค่ห์ เล็ว ลาย ||๖|| บุรา ปะลา ติจรั อาคฺ ดา ยิจรั แฮ โดห์
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ม่าเฮ || คุรมุข เอโก บุเฉ่อา เอกัส ม่าเฮ สมาย ||๗|| เซวา ซา ปรัภ ป่ าวซี โย ปรัภ ปาเอ ทาย || ยัน นานัก ฮัร
อาราเถ่อา คุร จัรณี จิต ลาย ||๘||๒||๔||๙||
ราก ซู่ฮี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โกอี อาณ มิลาแว เมรา ปรี ตมั เปอารา ฮอ เต็ส แป้ ห์ อาป เวจาอี ||๑|| ดัรซัน ฮัร เดคัณ แก ตาอี || กริ ปา กแร่ ห์ ตา
สัตคุร เมแล่ห์ ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา || เย ซุค เด้ห์ ตา ตุแฉ่ ห์ อราถี่ ดุค ปี๋ ตุแฉ่ ติอ๋าอี ||๒|| เย ปุค เด้ห์ ตา เอ็ต ฮี
รายา ดุค เว็จ ซูค มนาอี ||๓|| ตัน มัน กาท กาท ซัภ อัรปี เว็จ อัคนี อาป ยลาอี ||๔|| ปะคา เพรี ปาณี โด่วา โย เดแว่ห์
โซ คาอี ||๕|| นานัก กะรี บ แด่ห์ ปัยอา ดุอาแร ฮัร เมล แล่ห์ วเดอาอี ||๖|| อคี ก้าด ตะรี จัรณา ตัล ซัภ ตัร่ ตี เพ็ร มัต
ปาอี ||๗|| เย ปาส บฮาแล่ห์ ตา ตุแฉ่ ห์ อราถี่ เย มาร กัดแฎห์ ปี๋ ติอ๋าอี ||๘|| เย โลก สล่าเฮ ตา เตรี อุปมา เย นินแด ตา
โฉด นา ยาอี ||๙|| เย ตุตถฺ วัล รแฮ่ ตา โกอี เก้ห์ อาโค ตุตถฺ วิสเรแอ มัร ยาอี ||๑o|| วาร วาร ยาอี คุร อูปัร แป แปรี
ซันตฺ มนาอี ||๑๑|| นานัก วิจารา เป่ ยอา ดิวานา ฮัร ตอ ดัรซัน แก ตาอี ||๑๒|| จะคัร จ่ากี มี่ห์ วัรแซ ปี๋ คุร เดคัณ ยาอี
||๑๓|| สมุนดฺ ซากัร โฮแว บโฮ่ คารา คุรซิกข์ ลัง่ ฆฺ คุร แป้ ห์ ยาอี ||๑๔|| เย็ว ปราณี ยัล เบ็น แฮ มัรตา เต็ว ซิกข์ คุร
เบ็น มัร ยาอี ||๑๕||
เย็ว ตัร่ ตี โซ่ภ กเร ยัล บัรแซ เต็ว ซิกข์ คุร เม็ล บิกซาอี ||๑๖|| เซวัก กา โฮย เซวัก วัรตา กัร กัร บิโน บุลาอี ||๑๗||
นานัก กี เบนันตี ฮัร แป้ ห์ คุร เม็ล คุร ซุค ปาอี ||๑๘|| ตู อาเป คุร เจลา แฮ อาเป คุร เว็จ เด ตุแฉ่ ห์ ติอ๋าอี ||๑๙|| โย
ตุตถฺ เซแว่ห์ โซ ตูแฮ โฮแว่ห์ ตุตถฺ เซวัก แปจยฺ รคาอี ||๒o|| ปันด๋ าร ปะเร ปักตี ฮัร เตเร ยิส ป่ าแว เต็ส เดวาอี ||๒๑||
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ยิส ตู เด้ห์ โซอี ยัน ปาเอ โฮรฺ เน่ห์พลั ซัภ จตุราอี ||๒๒|| ซิมมัร ซิมมัร ซิมมัร คุร อัปนา โซยอา มัน ยากาอี ||๒๓||
เอ็ก ดาน มังแก นานัก เวจารา ฮัร ดาซัน ดาส กราอี ||๒๔|| เย คุร จิรเก ตา มีธา ลาแก เย บัคเซ ตา คุร วเดอาอี ||๒๕||
คุรมุข โบแล่ห์ โซ ทาย ปาเอ มันมุค กิช ทาย นา ปาอี ||๒๖|| ปาลา กะกัร วรัพ วัรแซ คุรซิ กข์ คุร เดคัณ ยาอี ||๒๗||
ซัภ ดินสั แรณ เดโค คุร อัปนา เว็จ อคี คุร แปรฺ ตะหร่ าอี ||๒๘|| อเนก อุปาว กรี คุร การัณ คุร ป่ าแว โซ ทาย ปาอี
||๒๙|| แรณ ดินสั คุร จรัณ อราถี่ ดัยอา กแร่ ห์ เมเร ซาอี ||๓o|| นานัก กา ญีโอ เป็ นดฺ คุรู แฮ คุร เม็ล ตริ ปัต อะข่าอี
||๓๑|| นานัก กา ปรัภ ปูร รเฮโอ แฮ ยัต กัต ตัต โกซาอี ||๓๒||๑||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อันดัร สัจจา เน่ห์ ลายอา ปรี ตมั อาปแณ || ตัน มัน โฮย นิฮาล ยา คุร เดคา ซามห์เณ ||๑|| แม ฮัร ฮัร นาม วิซ่าห์ ||
คุร ปูเร เต ปายอา อัมฤต อะกัม อท่าห์ ||๑|| รเฮา || ฮอ สัตคุร เวค วิกซีอา ฮัร นาเม ลกา เปอาร || กิรปา กัร แก
เมลิอนั ปายอา โมค ดุอาร ||๒|| สัตคุร บิรฮี นาม กา เย มิแล ตา ตัน มัน เด็ว || เย ปูรัน โฮแว ลิเคอา ตา อัมฤต
แซ่ฮจั ยฺ ปี เอ็ว ||๓|| สุ เตอา คุร ซาล่าฮีแอ อุธเดอา ปี๋ คุร อาเลา || โกอี แอซา คุรมุข เย มิแล ฮอ ตา เก โต่วา เปา
||๔|| โกอี แอซา สะยัณ โลร ลโฮ่ แม ปรี ตมั เดย์ มิลาย || สัตคุร มิเลแอ ฮัร ปายอา มิเลอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๕||
สัตคุร ซากัร คุณ นาม กา แม เต็ส เดคัณ กา เจา || ฮอ เต็ส เบ็น กะรี นา ยีวอู เบ็น เดเค มัร เยา ||๖|| เย็ว มัชลี เว็ณ
ปาณี แอ รแฮ่ นา กิแต อุปาย || เต็ว ฮัร เบ็น ซันตฺ นา ยีวยั เบ็น ฮัร นาแม มัร ยาย ||๗|| แม สัตคุร เซตี ปิ ระห์รี เก็ว คุร
เบ็น ยีวา เมา || แม คุรบาณี อาถารฺ แฮ คุรบาณี ลาก รเฮา ||๘|| ฮัร ฮัร นาม ระตัน แฮ คุร ตุธา เดแว มาย || แม ตัร๋
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สัจเจ นาม กี ฮัร นาม รฮ่า เล็ว ลาย ||๙|| คุร กิอาน ปะดารัท นาม แฮ ฮัร นาโม เดย์ ดริ ราย || ยิส ปราปั ต โซ ลแฮ่ คุร
จัรณี ลาแก อาย ||๑o|| อกัท กะห่าณี เปรม กี โก ปรี ตมั อาแค อาย || เต็ส เดวา มัน อาปณา เน็ว เน็ว ลากา ปาย
||๑๑|| สะยัณ เมรา เอก ตูน ํ กัรตา ปุรัค สุ ยาณ || สัตคุร มีต มิลายอา แม สดา สดา เตรา ตาณ ||๑๒|| สัตคุร เมรา สดา
สดา นา อาแว นา ยาย || โอ้ห์ อบินาซี ปุรัค แฮ ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย ||๑๓|| ราม นาม ตัน๋ ซันเจอา ซาบัต ปูนยี
ราส || นานัก ดัรก้าห์ มันเนอา คุร ปูเร ซาบาส ||๑๔||๑||๒||๑๑||
ราก ซู่ฮี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
*อุรัจฉฺ รเฮโอ บิเคอา แก ซังกา || มแน่ห์ เบอาปั ต อเน็ก ตรังกา ||๑|| เมเร มัน อะกัม อะโกจัร || กัต ปาอีแอ ปูรัน
ปัรเมซัร ||๑|| รเฮา || โม่ห์ มกัน แม่ห์ รเฮอา เบอาเป || อัต ตริ สนา กับฮู นฮี ตร่ าเป ||๒|| บะเซย์ กโรถ สะรี ร
จันดารา || อเกอาน นา ซู่แฉ่ มฮ่า กุบารา ||๓|| ประมัต เบอาปั ต ยเร กิวารา || ยาณ นา ปาอีแอ ปรัภ ดัรบารา ||๔||
อาซา อันเดสา บันถฺ ปรานา || แม่ฮลั นา ปาแว พิรัต เบกานา ||๕|| สกัล เบอาถฺ แก วัส กัร ดีนา || พิรัต เปอาส เย็ว
ยัล เบ็น มีนา ||๖|| กะชู เซอานัป อุกตั นา โมรี || เอก อาส ธากุร ปรัภ โตรี ||๗|| กะโร เบนตี ซันตัน ปาเซ || เมล
แล่ห์ นานัก อัรดาเซ ||๘|| เป่ ยโอ กริ ปาล ซ่าถซังค์ ปายอา || นานัก ตริ ปเต ปูรา ปายอา ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มิทนั โม่ห์ อคัน โสก ซากัร || กัร กิรปา อุถรั ฮัร นากัร ||๑|| จรัณ กมัล ซัรณาย นราเอ็ณ || ดีนา นาท ปะกัต
ปราเอ็ณ ||๑|| รเฮา || อนาทา นาท ปะกัต แป๋ เมทัน || ซ่าถซังค์ ยัมดูต นา เป่ ทัน ||๒|| ยีวนั รู ป อนูป ดัยอาลา || รวัณ
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คุณา กะทีแอ ยัม ยาลา ||๓|| อัมฤต นาม รสัน เน็ต ยาแป || โรค รู ป มายอา นา เบอาแป ||๔|| ยัป โคบินดฺ ซังกี ซัภ
ตาเร || โปฮัต น่าฮี ปันจฺ บัทวาเร ||๕|| มัน บัจ กรัม ปรัภ เอก ติอ๋าเอ || สรับ พลา โซอี ยัน ปาเอ ||๖|| ต๋ าร อนุกแร่ ห์
อัปนา ปรัภ กีนา || เกวัล นาม ปะกัต รัส ดีนา ||๗|| อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ โซอี || นานัก เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี
||๘||๑||๒||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยิน ดิเธอา มัน แร่ ห์ซีแอ เก็ว ปาอีแอ เต็นห์ ซังค์ ญีโอ || ซันตฺ สะยัน มัน มิตรึ เซ ลาเอ็น ปรัภ เซ็ว รังค์ ญีโอ ||
เต็นห์ เซ็ว ปรี ต นา ตุททัย กับโบห์ นา โฮแว ปั๋ งค์ ญีโอ ||๑|| ปารบรัมห์ ปรัภ กัร ดัยอา คุณ กาวา เตเร เน็ต ญีโอ ||
อาย มิโลห์ ซันตฺ สัจยะณา นาม ยแปห์ มัน เม็ต ญีโอ ||๑|| รเฮา || เดแค สุ เณ นา ยาใณ มายอา โม่เฮอา อั้นถฺ ญีโอ ||
กาจี เด้ฮา วิณสฺ ณี กูร กมาแว ตัน่ ถฺ ญีโอ || นาม ติอ่าแว่ห์ เซ เย็ณ จัลเล คุร ปูเร ซันบันถฺ ญีโอ ||๒|| หุกเม ยุก แม่ห์
อายอา จลัณ หุกมั ซันโญก ญีโอ || หุ กเม ปั รปั นจฺ ปั สเรอา หุกมั กเร รัส โปคค์ ญีโอ || ยิส โน กัรตา วิสแร ติแซห์
วิโชรา โศก ญีโอ ||๓|| อาปันเร ปรัภ ป่ าเณอา ดัรก้าห์ แปถ่า ยาย ญีโอ || แอแท ซุค มุค อุยะลา อิโก นาม ติอ๋าย
ญีโอ || อาดัร ดิตา ปารบรัมห์ คุร เซเวอา สัต ป๋ าย ญีโอ ||๔|| ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา สรับ ยีอา ปรัตปาล ญีโอ ||
สัจ คยานา ซันเจอา เอก นาม ตัน๋ มาล ญีโอ || มัน เต กับโบห์ นา วีสแร ยา อาเป โฮย ดัยอาล ญีโอ ||๕||
อาวัณ ยาณา แร่ ห์ เกย มัน วุธา นิรังการ ญีโอ || ตา กา อันตฺ นา ปาอีแอ อูจา อะกัม อปารฺ ญีโอ || ยิส ปรัภ อัปณา
วิสแร โซ มัร ยําแม ลัค วาร ญีโอ ||๖|| สาจ เน่ห์ เต็น ปรี ตมา ยิน มัน วุธา อาป ญีโอ || คุณ ซ่าฉี่ เต็น ซังค์ บะเซ อาธ
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แป้ ฮัร ปรัภ ยาป ญีโอ || รังค์ รัตเต ปัรเมสฺ แร บินเซ สกัล ซัยตาป ญีโอ ||๗|| ตูน ํ กัรตา ตูน ํ กรัณฮาร ตูแฮ เอก อเนก
ญีโอ || ตู ซัมรัท ตู สรับ แม ตูแฮ บุตถฺ บิเบก ญีโอ || นานัก นาม สดา ยปี ปะกัต ยนา กี เทก ญีโอ ||๘||๑||๓||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑o กาพี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เย ปุลี เย จุกี ซาอี ปี๋ ตฮินยี ก้าดีอา || ยินาห์ เน่ห์ ดูยาเณ ลกา จู๋ร มโร่ ห์ เซ ว่าฎีอา ||๑|| ฮอ นา โชโด กันตฺ ปาสฺ รา ||
สดา รังกีลา ลาล เปอารา เอ้ห์ แม่นหํ ์ยา อาสฺ รา ||๑|| รเฮา || สะยัณ ตูแฮ แซณ ตู แม ตุจฉฺ อูปัร บโฮ่ มาณี อา || ยา ตู
อันดัร ตา ซุเค ตูนํ นิมาณี มาณี อา ||๒|| เย ตู ตุธา กริ ปา นิถาน นา ดูยา เวคาล || เอ้ฮา ปาอี มู ดาตฺ รี เน็ต ฮิรแด รัคคา
สะมาล ||๓|| ปาว ยุลาอี ปั้นถฺ ตอ แนณี ดะรัส ดิคาล || ซัรวณี สุ ณี กะห่าณี อา เย คุร ทีแว กิรปาล ||๔|| กิตี ลัค กโรร
ปิ รี เอ โรม นา ปุยนั เตเรอา || ตู ซาฮี ฮู ซ่าห์ ฮอ แก้ห์ นา สะกา คุณ เตเรอา ||๕|| สฮีอา ตอู อซังคฺ มันโญห์ ฮัภ
วถ่าณี อา || เห็ก โป่ รี นะดัร นิฮาล เด้ห์ ดะรัส รังค์ มาณี อา ||๖|| แย ดิเธ มัน ตี่รีแอ เก็ลวิค วันญันห์ ดูเร || โซ เก็ว
วิสแร เมา แม โย รเฮอา ปั่รปูเร ||๗|| โฮย นิมาณี แด่ห์ ปอี มิเลอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ปูรัน ลิเคอา ปายอา นานัก ซันตฺ
สฮาย ||๘||๑||๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซิ มรัต เบด ปุราณ ปุการัน โปทีอา || นาม บินา ซัภ กูร กาลีห์ โห่ชีอา ||๑|| นาม
นิถาน อปารฺ ปักตา มัน วัสแซ || ยนัม มรัณ โม่ห์ ดุค ซาถู่ ซังค์ นะแซ ||๑|| รเฮา || โม่ห์ บาด อหังการ ซัรปั ร
รุ นเนอา || ซุค นา ปาเอ็นห์ มูล นาม วิชุนเนอา ||๒|| เมรี เมรี ต๋ าร บันถัน่ บันเถ่อา || นรัก สุ รัก อวตาร มายอา
ตัน่ เถ่อา ||๓|| โซถัต โซถัต โซ่ถ ตัต บีจาเรอา || นาม บินา ซุค น่าเฮ ซัรปั ร ห่าเรอา ||๔||
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อาแว่ห์ ย่าเฮ อเนก มัร มัร ยันมะเต || เบ็น บูเฉ่ ซัภ วาด โยนี ปั่ รมะเต ||๕|| ยินห์ โก เป๋ ย ดัยอาล เต็นห์ ซาถู่ ซังค์
เป่ ยอา || อัมฤต ฮัร กา นาม ตินีห์ ยนี ยัป เลยอา ||๖|| โคแยห์ โกท อซังคฺ บฮุต อนันตฺ เก || ยิส บุฉ่าเอ อาป เนรา เต็ส
เฮ ||๗|| วิซรั น่าฮี ดาตาร อาปณา นาม เดโฮ || คุณ กาวา เด็น ราต นานัก เจา เอ้ห์ ||๘||๒||๕||๑๖||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กุจะยี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มันญึ กุจะยี อัมมาวัณ โดสฺ เร ฮอ เก็ว สะโฮ ราวัณ เยา ญีโอ || เอ็ก ดู เอ็ก จรันดีอา กอณ ยาแณ เมรา เนา ญีโอ ||
ยินีห์ ซะคี สะโฮ ราเวอา เซ อัมบี ชาวรี เอห์ ญีโอ || เซ คุณ มันญึ นา อาวนี ฮอ แก ญี โดส ตะเร็ว ญีโอ || เกอา คุณ
เตเร วิทรา ฮอ เกอา เกอา กินา เตรา เนา ญีโอ || อิกตั โทล นา อัมบฺรา ฮอ สัด กุรบาแณ เตแร เยา ญีโอ || โซยนา
รุ ปา รังกุลา โมตี แต มาเณ็ก ญีโอ || เซ วัสตู แซ่ห์ ดิตีอา แม เต็นห์ เซ็ว ลายอา จิต ญีโอ || มันดัร มิที ซันดฺ เร ปะทัร
กีเต ราส ญีโอ || ฮอ เอนี โทลี ปุลีอสั เต็ส กันตฺ นา แบธี ปาส ญีโอ || อัมบัร กูนยํ า กุรลีอา บัก แบห์เธ อาย ญีโอ ||
ซา ตัน๋ จลี ซาโฮแร เกอา โม่ห์ เดซี อะแก ยาย ญีโอ || สุ ตี สุ ตี จ๋ าล ทีอา ปุลี วาทรี อาส ญีโอ || แต แซ่ห์ นาโลห์
มุตีอสั ดุคา กูน ํ ตะรี อาส ญีโอ || ตุตถฺ คุณ แม ซัภ เอากณา เอ็ก นานัก กี อัรดาส ญีโอ || ซัภ ราตี โซหากณี แม
โดฮากัณ กาอี ราต ญีโอ ||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ สุ จะยี || ยา ตู ตา แม ซัภ โก ตู ซาฮิบ เมรี ราส ญีโอ || ตุตถฺ อันตัร ฮอ
ซุค วซา ตูนํ อันตัร ซาบาส ญีโอ || ป่ าแณ ตะคัต วดาอีอา ป่ าแณ ปี ค อุดาส ญีโอ || ป่ าแณ ทัล ศิร ซัร วแฮ่ กมัล พูแล
อากาซ ญีโอ || ป่ าแณ เป่ าว์ยลั ลัง่ ฆีอา ป่ าแณ มัน่ ฉฺ ปะรี อาส ญีโอ || ป่ าแณ โซ สะโฮ รังกุลา ซิ พตั รัตตา คุณตาซ
ญีโอ || ป่ าแณ สะโฮ ปี่ ฮาวลา ฮอ อาวัณ ยาณ โมอีอาส ญีโอ || ตู สะโฮ อกัม อโตลฺ วา ฮอ แก้ห์ แก้ห์ แด่ห์ ปอีอาส
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ญีโอ || เกอา มาโก เกอา แก้ห์ สุ ณี แม ดัรซัน ปูค เปอาส ญีโอ || คุร สับดี สะโฮ ปายอา สัจ นานัก กี อัรดาส ญีโอ
||๒||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ คุณวันตี || โย ดีแซ คุรซิ กครา เต็ส เน็ว เน็ว ลาโก ปาย ญีโอ || อาคา บิรทา ญีอ์ กี คุร สะยัณ เด้ห์
มิลาย ญีโอ || โซอี ดัส อุปเดสฺ รา เมรา มัน อนัต นา กาฮู ยาย ญีโอ || เอ้ห์ มัน แต กูนํ เดวซา แม มารัก เดโฮ บตาย
ญีโอ || ฮอ อายอา ดูโร่ ห์ จัล แก แม ตะกี ตอ ซัรณาย ญีโอ || แม อาซา รัคคี จิต แม่ห์ เมรา ซัภโภ ดุค กวาย ญีโอ ||
เอ็ต มารัก จัลเล ป่ าอีอะเร คุร กะแฮ โซ การ กมาย ญีโอ || เตอาเกนํ มัน กี มัตรี วิซาเรนํ ดูยา เป๋ า ญีโอ || เอ็ว ปาแวห์
ฮัร ดัรซาวรา แน่ห์ ลแก ตะตี เวา ญีโอ || ฮอ อาโปห์ โบลฺ นา ยาณดา แม กะเฮอา ซัภ หุกเมา ญีโอ || ฮัร ปะกัต
คยานา บัคเซอา คุร นานัก กีอา ปเซา ญีโอ || แม บฮุร นา ตริ สนา ปุครี ฮอ ระยา ตริ ปัต อะขาย ญีโอ || โย คุร ดีแซ
ซิครา เต็ส เน็ว เน็ว ลาโก ปาย ญีโอ ||๓||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ปั๋ร โยบัน แม มัต เปอีอะแร กัร๋ ปาหุณี บัล ราม
ญีโอ || แมลี เอากัณ จิต เบ็น คุร คุณ นา สมาวนี บัล ราม ญีโอ || คุณ ซาร นา ยาณี ปะรัม ปุหล่าณี โยบัน บาด
กวายอา || วัร กัร๋ ดัร ดัรซัน นฮี ยาตา เป็ ร กา แซ่ฮจั ยฺ นา ป่ ายอา || สัตคุร ปูช นา มารัก จาลี ซูตี แรณ วิฮาณี ||
นานัก บาลตัณ ราเดปา เบ็น เป็ ร ตัน๋ กุมลาณี ||๑|| บาบา แม วัร เด้ห์ แม ฮัร วัร ป่ าแว เต็ส กี บัล ราม ญีโอ || เราว์
รเฮอา ยุก จาร ตริ ภวัณ บาณี ยิส กี บัล ราม ญีโอ || ตริ ภวัณ กันตฺ รแว โซห่ากัณ เอากัณวันตี ดูเร || แยซี อาซา แตซี
มันซา ปูร รเฮอา ปั่รปูเร || ฮัร กี นารฺ โซ สรับ สุ ห่ากัณ รานํดฺ นา แมแล เวเซ || นานัก แม วัร ซาจา ป่ าแว ยุก ยุก
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ปรี ตมั แตเซ ||๒|| บาบา ลกัน กณาย ฮัง ปี๋ วันญา ซาโฮแร บัล ราม ญีโอ || ซาฮา หุกมั รยาย โซ นา ทะแล โย ปรัภ
กแร บัล ราม ญีโอ || กิรัต ปัยอา กัรแต กัร ปายอา เมท นา สะแก โกอี || ยาญี เนา นะแรห์ เน่ห์เกวัล เราว์ รเฮอา
เต้ห์ โลอี || มาย นิราซี โรย วิชุนนี บาลี บาแล เฮเต || นานัก สาจ สบัด ซุค แม่ห์ลี คุร จัรณี ปรัภ เจเต ||๓||
บาบุล ดิตรี ดูรฺ นา อาแว กัร๋ เปอีแอ บัล ราม ญีโอ || แร่ ห์ซี เวค ฮดูร เป็ ร ราวี กัร๋ โซ่ฮีแอ บัล ราม ญีโอ || ซาเจ
เป็ ร โลรี ปรี ตมั โยรี มัต ปูรี ปัรถ่าเน || ซันโญกี เมลา ทาน สุ เฮลา คุณวันตี คุร กิอาเน || สัต ซันโตค สดา สัจ ปั ลแล
สัจ โบแล เป็ ร ป่ าเอ || นานัก วิชุร นา ดุค ปาเอ คุรมัต อังกฺ สมาเอ ||๔||๑||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัม กัร๋ ซายัน อาเอ || ซาแจ เมล มิลาเอ || แซ่ฮจั ยฺ มิลาเอ ฮัร มัน ป่ าเอ ปั นจฺ มิเล ซุค ปายอา || ซาอี วัสตฺ ปราปัต
โฮอี ยิส เซตี มัน ลายอา || อันเด็น เมล เป่ ยอา มัน มาเนอา กัร๋ มันดัร โซฮาเอ || ปั นจฺ สบัด ตุ๋น อันฮัด วาเย ฮัม กัร๋
ซายัน อาเอ ||๑|| อาโว่ห์ มีต เปอาเร || มังคัล กาโว่ห์ นาเร || สัจ มังคัล กาโว่ห์ ตา ปรัภ ป่ าโวห์ โซเฮลฺ รา ยุก จาเร ||
อัปแน กัร๋ อายอา ทาน โซฮายอา การัจ สบัด สวาเร || กิอาน มฮ่า รัส เนตรี อันยัน ตริ ภวัณ รู ป ดิคายอา || ซะคี
มิโลห์ รัส มังคัล กาโว่ห์ ฮัม กัร๋ ซายัน อายอา ||๒|| มัน ตัน อัมฤต ปิ่ นนา || อันตัร เปรม รตันนา || อันตัร รตัน
ปะดารัท เมแร ปะรัม ตัต วีจาโร || ยันตฺ เป๋ ค ตู สัพเลโอ ดาตา ศิร ศิร เดวัณฮาโร || ตู ยาน กิอานี อันตัรยามี อาเป
การัณ กีนา || สุ โนห์ ซะคี มัน โม่ฮนั โม่เฮอา ตัน มัน อัมฤต ปี่ นา ||๓|| อาตัม ราม ซันซารา || ซาจา เคลฺ ตุหม่ารา ||
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สัจ เคลฺ ตุหม่ารา อะกัม อปารา ตุตถฺ เบ็น กอณ บุฉ่าเอ || เซ็ถ ซาเถ็ก เซอาเณ เกเต ตุจฉฺ เบ็น กวัณ กะฮาเอ || กาล
บิกาล เป๋ ย เดวาเน มัน ราเคอา คุร ธาเอ || นานัก เอากัณ สบัด ยลาเอ คุณ ซังกัม ปรัภ ปาเอ ||๔||๑||๒||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาโว่ห์ สัจยะณา ฮอ เดคา ดัรซัน เตรา ราม || กัร๋ อาปั นแร ครี ตะกา แม มัน เจา กะเนรา ราม || มัน เจา กะเนรา
ซุณ ปรัภ เมรา แม เตรา ปัรหว่าซา || ดัรซัน เดค ไป๋ เน่ห์เกวัล ยนัม มรัณ ดุค นาซา ||
สักลี โยต ยาตา ตู โซอี มิเลอา ป๋ าย สุผา่ เอ || นานัก ซายัน โก บัล ยาอีแอ สาจ มิเล กัร๋ อาเอ ||๑|| กัร๋ อายอะเร
ซายฺนา ตา ตัน๋ ครี ซัรซี ราม || ฮัร โม่เฮอะรี สาจ สบัด ธากุร เดค รฮันซี ราม || คุณ ซังค์ รฮันซี ครี ซัรซี ยา ราวี
รังค์ ราแต || เอากัณ มาร คุณี กัร๋ ชายอา ปูแร ปุรัค บิถ่าแต || ตัสกัร มาร วัสซี ปั นจาเอ็ณ อดัล กเร วีจาเร || นานัก
ราม นาม นิสตารา คุรมัต มิแล่ห์ เปอาเร ||๒|| วัร ปายอะรา บาลรี เอ อาซา มันซา ปูรี ราม || เป็ ร ราเวอะรี สบัด รลี
เราว์ รเฮอา แน่ห์ ดูรี ราม || ปรัภ ดูรฺ นา โฮอี กัท กัท โซอี เต็ส กี นารฺ สบาอี || อาเป รซี อา อาเป ราเว เย็ว เต็ส ดี
วเดอาอี || อมัร อโดลฺ อโมลฺ อปารา คุร ปูแร สัจ ปาอีแอ || นานัก อาเป โยก สะโยกี นะดัร กเร เล็ว ลาอีแอ ||๓||
เป็ ร อุจฺรีแอ มารรี แอ เต้ห์ โลอา ศิรตายา ราม || ฮอ บิซมั ไป๋ เดค คุณา อันฮัด สบัด อะกายา ราม || สบัด วีจารี กัรณี
ซารี ราม นาม นีซาโณ || นาม บินา โคเท นฮี ธ่าฮัร นาม รตัน ปัรวาโณ || ปั ต มัต ปูรี ปูรา ปัรวานา นา อาแว นา
ยาซี || นานัก คุรมุข อาป ปะชาแณ ปรัภ แยเซ อวินาซี ||๔||๑||๓||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๔ || เย็น กีอา เต็น เดเคอา ญัก ตัน่ ถฺ แร ลายอา || ดาน
เตแร กัท จานณา ตัน จันดฺ ดีปายอา || จันโด ดีปายอา ดาน ฮัร แก ดุค อันเถ่รา อุธ เกยอา || คุณ ยันญึ ลาเร นาล
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โซ่แฮ ปะรัค โม่ห์ณีแอ เลยอา || วีวา่ ห์ โฮอา โซ่ภ เซตี ปั นจฺ สับดี อายอา || เย็น กีอา เต็น เดเคอา ญัก ตัน่ ถฺ แร
ลายอา ||๑|| ฮอ บัลฮารี ซายฺนา มีตา เอารี ตา || เอ้ห์ ตัน ยิน เซ็ว กาเดอา มัน ลีอะรา ดีตา || ลีอา ตา ดีอา มาน ยินห์
เซ็ว เซ สะยัน เก็ว วีสแร่ ห์ || ยินห์ ดิส อายอา โฮเอ รลีอา ญีอ์ เซตี แก้ห์ รแฮ่ || สกัล คุณ เอากัณ นา โกอี โฮเอ นีตา
นีตา || ฮอ บัลฮารี ซายฺนา มีตา เอารี ตา ||๒|| คุณา กา โฮแว วาสุ ลา กั้ด วาส ลอีแย || เย คุณ โฮวันห์ ซายฺนา เม็ล
*ซ่าจฉฺ กรี แย ||
*ซ่าจฉฺ กรี แย คุแณห์ เกรี โฉด เอากัณ จลีแอ || แป้ ห์เร ปะทัมบัร กัร อดําบัร อาปณา เป็ ร มลีแอ || ยิแท ยาย บฮีแอ
ปะลา กะฮีแอ โจ๋ ล อัมฤต ปี แย || คุณา กา โฮแว วาสุ ลา กั้ด วาส ลอีแย ||๓|| อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กเร นา โกอี ||
อาคัณ ตา โก ยาอีแอ เย ปู่ ลรา โฮอี || เย โฮย ปู่ ลา ยาย กะฮีแอ อาป กัรตา เก็ว ปุแล || สุ เณ เดเค บาจฉฺ กะเฮแอ ดาน
อัณมังเกอา ดิแว || ดาน เดย์ ดาตา ญัก บิถ่าตา นานกา สัจ โซอี || อาป กเร กิส อาคีแอ โฮรฺ กเร นา โกอี ||๔||๑||๔||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๑ || เมรา มัน ราตา คุณ รแว มัน ป่ าแว โซอี || คุร กี ปอรี สาจ กี ซาจา ซุค โฮอี || ซุค แซ่ฮจั ยฺ อาแว
สาจ ป่ าแว สาจ กี มัต เก็ว ทะแล || อิสนาน ดาน สเกอาน มยัน อาป อัชเลโอ เก็ว ฉะแล || ปั รปั นจฺ โม่ห์ บิการ ทาเก
กูร กปัท นา โดอี || เมรา มัน ราตา คุณ รแว มัน ป่ าแว โซอี ||๑|| ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เย็น การัณ กีอา || แมลฺ ลากี
มัน แมลิเเอ กิแน อัมฤต ปี อา || มัท อัมฤต ปี อา เอ้ห์ มัน ดีอา คุร แป้ ห์ โมลฺ กรายอา || อาปั นรา ปรัภ แซ่ฮจั ยฺ
ปะชาตา ยา มัน ซาแจ ลายอา || เต็ส นาล คุณ กาวา เย เต็ส ป่ าวา เก็ว มิแล โฮย ปรายอา || ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เย็น
ยกัต อุปายอา ||๒|| อาย เกยอา กี นา อายโอ เก็ว อาแว ยาตา || ปรี ตมั เซ็ว มัน มาเนอา ฮัร เซตี ราตา || ซาฮิบ
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รังค์ ราตา สัจ กี บาตา เย็น บิมบฺ กา โกท อุซาเรอา || ปั นจฺ ปู๋ นายโก อาป สิ รันดา เย็น สัจ กา เป็ นดฺ สวาเรอา
|| ฮัม เอากะเณอาเร ตู ซุณ เปอาเร ตุตถฺ ป่ าแว สัจ โซอี || อาวัณ ยาณา นา ทีแอ ซาจี มัต โฮอี ||๓|| อันยัน แตซา
อันยีแอ แยซา เป็ ร ป่ าแว || ซัมแฉ่ ซู่แฉ่ ยาณี แอ เย อาป ยาณาแว || อาป ยาณาแว มารัก ปาแว อาเป มนูอา เลเวย์ ||
กะรัม สุ กรัม กราเอ อาเป กีมตั กอณ อเป่ เว || ตันตฺ มันตฺ ปาคันดฺ นา ยาณา ราม ริ แด มัน มาเนอา || อันยัน นาม
ติแซ เต ซู่แฉ่ คุร สับดี สัจ ยาเนอา ||๔|| ซายัน โฮวัน อาปเณ เก็ว ปั ร กัร๋ ยาฮี || ซายัน ราเต สัจ เก ซังเก มัน ม่าฮี ||
มัน ม่าเฮ ซายัน กแร่ ห์ รลีอา กะรัม ตะรัม สบายอา || อัธสัธ ตีรัท ปุน ปูญา นาม ซาจา ป่ ายอา ||
อาป ซาเย ทาป เวแค ติแซ ป่ าณา ป่ ายอา || ซายัน รานํก รังกีละเร รังค์ ลาล บณายอา ||๕|| อันถ่า อากู เย ทีแอ เก็ว
ปาถัร ยาแณ || อาป มุแซ มัต โห่ชีแอ เก็ว ร่ าห์ ปะชาแณ || เก็ว ร่ าห์ ยาแว แม่ฮลั ปาแว อั้นถฺ กี มัต อันถฺ ลี || เว็ณ
นาม ฮัร เก กัช นา ซู่แฉ่ อั้นถฺ บูดอ ตัน่ ถฺลี || เด็น ราต จานัณ เจา อุปแย สบัด คุร กา มัน วัสแซ || กัร โยร คุร แป้ ห์
กัร เบนันตี ร่ าห์ ปาถัร คุร ดะแซ ||๖|| มัน ปัรเดซี เย ทีแอ ซัภ เดส ปรายอา || กิส แป้ ห์ โคโลห์ กันธะรี ดูคี ปั๋ ร
อายอา || ดูคี ปั๋ร อายอา ยกัต สบายอา กอณ ยาแณ เบ็ถ เมรี อา || อาวเณ ยาวเณ คเร ดราวเณ โตท นา อาแว เพรี อา
|| นาม วิฮูเณ อูเณ จู่เณ นา คุร สบัด สุณายอา || มัน ปั รเดซี เย ทีแอ ซัภ เดส ปรายอา ||๗|| คุร แม่ห์ลี กัร๋ อาปแณ
โซ ปั่รปุร ลีณา || เซวัก เซวา ตานํ กเร สัจ สบัด ปะตีณา || สับเด ปะตีแย อังกฺ ปี่ แย โซ แม่ฮลั แม่ห์ลา อันตฺ เร || อาป
กัรตา กเร โซอี ปรัภ อาป อันตฺ นิรันตฺ เร || คุร สบัด เมลา ตานํ สุ เฮลา บายันตฺ อันฮัด บีณา || คุร แม่ห์ลี กัร๋ อาปแณ
โซ ปั่รปุร ลีณา ||๘|| กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ กัร เวแค โซอี || ตา กี กีมตั นา ปแว เย โลแจ โกอี || กีมตั โซ ปาแว อาป
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ยาณาแว อาป อปุ๋ ล นา ปุเลย์ || แย แย การ กแร่ ห์ ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ คุร แก สบัด อมุลเล || ฮีโณ นีจ กะโร เบนันตี สาจ
นา โชโด ป่ าอี || นานัก เย็น กัร เดเคอา เดแว มัต ซาอี ||๙||๒||๕||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซุค โซเฮลฺ รา ฮัร ติอ่าโวห์ || คุรมุข ฮัร พัล ปาโวห์ || คุรมุข พัล ปาโวห์ ฮัร นาม ติอ่าโวห์ ยนัม ยนัม เก ดูค นิวาเร ||
บัลฮารี คุร อัปเณ วิโทห์ เย็น การัจ ซัภ สวาเร || ฮัร ปรัภ กริ ปา กเร ฮัร ยาโปห์ ซุค พัล ฮัร ยัน ปาโวห์ || นานัก
กะแฮ สุ โณห์ ยัน ป่ าอี ซุค โซเฮลฺ รา ฮัร ติอ่าโวห์ ||๑|| ซุณ ฮัร คุณ ปี่ เน แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || คุรมัต แซ่ห์เย นาม
ติอ๋าเอ || ยิน โก ตุ๋ร ลิเคอา เต็น คุร มิเลอา เต็น ยนัม มรัณ ป๋ อ ป่ ากา ||
อันดฺ โรห์ ดุระมัต ดูยี โคอี โซ ยัน ฮัร เล็ว ลากา || ยิน โก กริ ปา กีนี เมแร สุ อามี เต็น อันเด็น ฮัร คุณ กาเอ || ซุณ
มัน ปี่ เน แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๒|| ยุก แม่ห์ ราม นาม นิสตารา || คุร เต อุปแย สบัด วีจารา || คุร สบัด วีจารา ราม นาม
เปอารา ยิส กิรปา กเร โซ ปาเอ || แซ่ ห์เย คุณ กาแว เด็น ราตี เก็ลวิค ซัภ กวาเอ || ซัภ โก เตรา ตู ซัภนา กา ฮอ เตรา
ตู ฮมารา || ยุก แม่ห์ ราม นาม นิสตารา ||๓|| ซายัน อาย วุเธ กัร๋ ม่าฮี || ฮัร คุณ กาแว่ห์ ตริ ปัต อะข่าฮี || ฮัร คุณ กาย
สดา ตริ ปตาซี เพ็ร ปูค นา ลาแก อาเอ || แด้ห์ ดิส ปูญ โฮแว ฮัร ยัน กี โย ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ || นานัก ฮัร อาเป โยร
วิโชเร ฮัร เบ็น โก ดูยา น่าฮี || ซายัน อาย วุเธ กัร๋ ม่าฮี ||๔||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๓ || ปะกัต ยนา กี ฮัร ญีโอ ราแค ยุก ยุก รัคดา อายอา
ราม || โซ ปะกัต โย คุรมุข โฮแว ห่อแม สบัด ยลายอา ราม || ห่อแม สบัด ยลายอา เมเร ฮัร ป่ ายอา ยิส ดี ซาจี บาณี
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|| ซาจี ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี คุรมุข อาค วคาณี || ปั กตา กี จาล สัจจี อัต นิรมัล นาม สัจจา มัน ป่ ายอา || นานัก
ปะกัต โซ่แฮ ดัร ซาแจ ยินี สัจโจ สัจ กมายอา ||๑|| ฮัร ปั กตา กี ยาต ปั ต แฮ ปะกัต ฮัร แก นาม สมาเณ ราม || ฮัร
ปะกัต กแร่ ห์ วิโจห์ อาป กวาแวห์ ยิน คุณ เอากัณ ปะชาเณ ราม || คุณ ออกัณ ปะชาแณ ฮัร นาม วคาแณ แป๋ ปะกัต
มีธี ลากี || อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี กัร๋ ฮี แม่ห์ แบรากี || ปั กตี ราเต สดา มัน นิรมัล ฮัร ญีโอ เวแค่ห์ สดา นาเล
|| นานัก เซ ปะกัต ฮัร แก ดัร ซาเจ อันเด็น นาม สะหม่าเล ||๒|| มันมุค ปะกัต กแร่ ห์ เบ็น สัตคุร เว็ณ สัตคุร ปะกัต
นา โฮอี ราม || ห่อแม มายอา โรค เวอาเป มัร ยันแม่ห์ ดุค โฮอี ราม || มัร ยันแม่ห์ ดุค โฮอี ดูแย ป๋ าย ปะรัจยฺ วิโกอี
เว็ณ คุร ตัต นา ยาเนอา || ปะกัต วิฮูณา ซัภ ญัก ปั่ รเมอา อันตฺ เกยอา ปั ชตาเนอา ||
โกท มะเถ่ กิแน ปะชาเณอา ฮัร นามา สัจ โซอี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ดูแย ป๋ าย ปั ต โคอี ||๓|| ปักตา แก กัร๋
การัจ ซาจา ฮัร คุณ สดา วคาเณ ราม || ปะกัต คยานา อาเป ดีอา กาล กันทัก มาร สมาเณ ราม || กาล กันทัก มาร
สมาเณ ฮัร มัน ป่ าเณ นาม นิถาน สัจ ปายอา || สดา อคุท กะเด นา นิคุแท ฮัร ดีอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ ยอา || ฮัร ยัน อูเจ สัด
ฮี อูเจ คุร แก สบัด โซฮายอา || นานัก อาเป บคัส มิลาเอ ยุก ยุก โซ่ภา ปายอา ||๔||๑||๒|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ || สบัด
สัจแจ สัจ โซเฮลา ยิแท สัจเจ กา โฮย วีจาโร ราม || ห่อแม ซัภ เก็ลวิค กาเท สาจ รเคอา อุร ต่าเร ราม || สัจ รเคอา
อุร ต่าเร ดุตรั ตาเร เพ็ร เป่ าว์ยลั ตรัณ นา โฮอี || สัจจา สัตคุร สัจจี บาณี เย็น สัจ วิคาเลอา โซอี || ซาเจ คุณ กาแว สัจ
สมาแว สัจ เวแค ซัภ โซอี || นานัก ซาจา ซาฮิบ ซาจี นาอี สัจ นิสตารา โฮอี ||๑|| ซาแจ สัตคุร สาจ บุฉ่ายอา ปัต
ราแค สัจ โซอี ราม || สัจจา โป่ ยัน เป๋ า สัจจา แฮ สัจแจ นาม ซุค โฮอี ราม || ซาแจ นาม ซุค โฮอี มแร นา โกอี กรัภ
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นา ยูนี วาซา || โยตี โยต มิลาอี สัจ สมาอี สัจ นาย ปัรกาซา || ยินี สัจ ยาตา เซ สัจเจ โฮเอ อันเด็น สัจ ติอ๋าเอ็น ||
นานัก สัจ นาม ยิน ฮิรแด วัสเซอา นา วีชุร ดุค ปาเอ็น ||๒|| สัจจี บาณี สัจเจ คุณ กาแว่ห์ เต็ต กัร๋ โซเฮลา โฮอี ราม ||
นิรมัล คุณ ซาเจ ตัน มัน ซาจา เว็จ ซาจา ปุรัค ปรัภ โซอี ราม || ซัภ สัจ วัรแต สัจโจ โบแล โย สัจ กแร โซ โฮอี ||
แยห์ เดคา แต้ห์ สัจ ปัสเรอา อวัรฺ นา ดูยา โกอี || สัจเจ อุปแย สัจ สมาแว มัร ยันแม ดูยา โฮอี || นานัก ซัภ กิช อาเป
กัรตา อาป กราแว โซอี ||๓|| สัจเจ ปะกัต โซ่แฮ ดัรวาเร สัจโจ สัจ วคาเณ ราม || กัท อันตฺ เร ซาจี บาณี ซาโจ อาป
ปะชาเณ ราม || อาป ปะชาแณ่ห์ ตา สัจ ยาแณห์ ซาเจ โซ่ฉี่ โฮอี || สัจจา สบัด สัจจี แฮ โซ่ภา ซาเจ ฮี ซุค โฮอี || สาจ
รัตเต ปะกัต เอ็ก รังกี ดูยา รังค์ นา โกอี || นานัก ยิส โก มัสตัก ลิเคอา เต็ส สัจ ปราปัต โฮอี ||๔||๒||๓|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๓ || ยุก จาเร ตัน๋ เย ปะแว เบ็น สัตคุร โซหาก นา โฮอี ราม ||
เน่ห์จลั ราจยฺ สดา ฮัร เกรา เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี ราม || เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี สดา สัจ โซอี คุรมุข เอโก ยาเณอา ||
ตัน๋ เป็ ร เมลาวา โฮอา คุรมะตี มัน มาเนอา || สัตคุร มิเลอา ตา ฮัร ปายอา เบ็น ฮัร นาแว มุกตั นา โฮอี || นานัก
กามัณ กันแต ราเว มัน มาเนแอ ซุค โฮอี ||๑|| สัตคุร เซว ตัน๋ บาลรี เอ ฮัร วัร ปาแวห์ โซอี ราม || สดา โฮแว่ห์
โซหากณี เพ็ร แมลา เวส นา โฮอี ราม || เพ็ร แมลา เวส นา โฮอี คุรมุข บูแฉ่ โกอี ห่อแม มาร ปะชาเณอา || กัรณี
การ กมาแว สบัด สมาแว อันตัร เอโก ยาเณอา || คุรมุข ปรัภ ราแว เด็น ราตี อาปณา ซาจี โซ่ภา โฮอี || นานัก กามัณ
เป็ ร ราเว อาปณา เราว์ รเฮอา ปรัภ โซอี ||๒|| คุร กี การ กเร ตัน๋ บาลรี เอ ฮัร วัร เดย์ มิลาเอ ราม || ฮัร แก รังค์ รัตตี
แฮ กามัณ เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาเอ ราม || เม็ล ปรี ตมั ซุค ปาเอ สัจ สมาเอ สัจ วัรแต ซัภ ทาอี || สัจจา ซีการ กเร เด็น
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ราตี กามัณ สัจ สมาอี || ฮัร ซุคดาตา สบัด ปะชาตา กามัณ เลยอา กันธฺ ลาเอ || นานัก แม่ห์ลี แม่ฮลั ปะชาแณ
คุรมะตี ฮัร ปาเอ ||๓|| ซา ตัน๋ บาลี ตุ๋ร เมลี เมแร ปรัภ อาป มิลาอี ราม || คุรมะตี กัท จานัณ โฮอา ปรัภ เราว์ รเฮอา
ซัภ ทาอี ราม || ปรัภ เราว์ รเฮอา ซัภ ทาอี มัน วซาอี ปูรัน ลิเคอา ปายอา || เซจยฺ สุ คาลี เมเร ปรัภ ป่ าณี สัจ ซีการ
บณายอา || กามัณ นิรมัล ห่อแม มัล โคอี คุรมัต สัจ สมาอี || นานัก อาป มิลาอี กัรแต นาม นแว เน็ถ ปาอี ||๔||๓||๔||
ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ฮเร ฮัร คุณ กาโว่ห์ ฮัร คุรมุขเค ปาเอ ราม || อันดิโน สบัด รโว่ห์ อันฮัด สบัด วยาเอ ราม ||
อันฮัด สบัด วยาเอ ฮัร ญีโอ กัร๋ อาเอ ฮัร คุณ กาโว่ห์ นารี || อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ คุร อาแก ซา ตัน๋ กันตฺ เปอารี || คุร
กา สบัด วัสเซอา กัท อันตัร เซ ยัน สบัด โซฮาเอ || นานัก เต็น กัร๋ สัด ฮี โซเฮลา ฮัร กัร กิรปา กัร๋ อาเอ ||๑|| ปักตา
มัน อานันดฺ เป่ ยอา ฮัร นาม รเฮ่ เล็ว ลาเอ ราม || คุรมุขเค มัน นิรมัล โฮอา นิ รมัล ฮัร คุณ กาเอ ราม || นิรมัล คุณ
กาเอ นาม มัน วซาเอ ฮัร กี อัมฤต บาณี || ยินห์ มัน วัสเซอา เซอี ยัน นิสตะเร กัท กัท สบัด สมาณี ||
เตเร คุณ กาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สมาแว่ห์ สับเด เมล มิลาเอ || นานัก สพัล ยนัม เต็น เกรา เย สัตคุร ฮัร มารัก ปาเอ ||๒||
ซันตฺ ซงั คัต เซ็ว เมล เป่ ยอา ฮัร ฮัร นาม สมาเอ ราม || คุร แก สบัด สัด ยีวนั มุกตั เป๋ ย ฮัร แก นาม เล็ว ลาเอ ราม ||
ฮัร นาม จิต ลาเอ คุร เมล มิลาเอ มนูอา รัตตา ฮัร นาเล || ซุคดาตา ปายอา โม่ห์ จุกายอา อันเด็น นาม สะหม่าเล || คุร
สับเด ราตา แซ่ห์เย มาตา นาม มัน วซาเอ || นานัก เต็น กัร๋ สัด ฮี โซเฮลา เย สัตคุร เซว สมาเอ ||๓|| เบ็น สัตคุร ญัก
ปะรัม ปุหลายอา ฮัร กา แม่ฮลั นา ปายอา ราม || คุรมุขเค เอ็ก เมล มิลายอา เต็น เก ดูค กวายอา ราม || เต็น กา ดูค
กวายอา ยา ฮัร มัน ป่ ายอา สดา กาแว่ห์ รังค์ ราเต || ฮัร เก ปะกัต สดา ยัน นิรมัล ยุก ยุก สัด ฮี ยาเต || ซาจี ปะกัต
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กแร่ ห์ ดัร ยาแปห์ กัร๋ ดัร สัจจา โซอี || นานัก สัจจา โซเฮลา สัจจี สัจ บาณี สับเด ฮี ซุค โฮอี ||๔||๔||๕|| ซู่ฮี
แม่ห์ลา ๓ || เย โลแร่ ห์ วัร บาลรี เอ ตา คุร จัรณี จิต ลาเอ ราม || สดา โฮแว่ห์ โซหากณี ฮัร ญีโอ มแร นา ยาเอ ราม ||
ฮัร ญีโอ มแร นา ยาเอ คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ซา ตัน๋ กันตฺ เปอารี || สัจ ซันยัม สดา แฮ นิรมัล คุร แก สบัด ซี การี ||
เมรา ปรัภ ซาจา สัด ฮี ซาจา เย็น อาเป อาป อุปายอา || นานัก สดา เป็ ร ราเว อาปณา เย็น คุร จัรณี จิต ลายอา ||๑||
เป็ ร ปายอะรา บาลรี เอ อันเด็น แซ่ห์เย มาตี ราม || คุรมะตี มัน อนัดฺ เป่ ยอา เต็ต ตัน แมลฺ นา ราตี ราม || เต็ต ตัน
แมลฺ นา ราตี ฮัร ปรัภ ราตี เมรา ปรัภ เมล มิลาเอ || อันเด็น ราเว ฮัร ปรัภ อัปณา วิโจห์ อาป กวาเอ || คุรมัต ปายอา
แซ่ฮจั ยฺ มิลายอา อัปเณ ปรี ตมั ราตี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ปรัภ ราเว รังค์ ราตี ||๒|| เป็ ร ราเว รังค์ ราตรี เอ เป็ ร
กา แม่ฮลั เต็น ปายอา ราม || โซ สะโฮ อัต นิรมัล ดาตา เย็น วิโจห์ อาป กวายอา ราม || วิโจห์ โม่ห์ จุกายอา ยา ฮัร
ป่ ายอา ฮัร กามัณ มัน ป่ าณี || อันเด็น คุณ กาแว เน็ต ซาเจ กะเท อกัท กะห่าณี || ยุก จาเร ซาจา เอโก วัรแต เบ็น คุร
กิแน นา ปายอา ||
นานัก รังค์ รแว รังค์ ราตี เย็น ฮัร เซตี จิต ลายอา ||๓|| กามัณ มัน โซเฮลฺ รา ซายัน มิเล เปอาเร ราม || คุรมะตี มัน
นิรมัล โฮอา ฮัร ราเคอา อุร ต่าเร ราม || ฮัร ราเคอา อุร ต่าเร อัปนา การัจ สวาเร คุรมะตี ฮัร ยาตา || ปรี ตมั โม่ห์
เลยอา มัน เมรา ปายอา กะรัม บิถ่าตา || สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา ฮัร วัสเซอา มัน มุราเร || นานัก เมล ลอี คุร
อัปแน คุร แก สบัด สวาเร ||๔||๕||๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๓ || โซเฮลฺ รา ฮัร ราม นาม คุร สับดี วีจาเร ราม || ฮัร มัน
ตะโน คุรมุข ปี่ แย ราม นาม เปอาเร ราม || ราม นาม เปอาเร ซัภ กุล อุถ่าเร ราม นาม มุค บาณี || อาวัณ ยาณ รเฮ่
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ซุค ปายอา กัร๋ อันฮัด สุ รัต สมาณี || ฮัร ฮัร เอโก ปายอา ฮัร ปรัภ นานัก กิรปา ต่าเร || โซเฮลฺ รา ฮัร ราม นาม คุร
สับดี วีจาเร ||๑|| ฮัม นีวี ปรัภ อัต อูจา เก็ว กัร มิเลอา ยาเอ ราม || คุร เมลี บโฮ่ กิรปา ต่ารี ฮัร แก สบัด สุ ผา่ เอ ราม ||
เม็ล สบัด สุ ผา่ เอ อาป กวาเอ รังค์ เซ็ว รลีอา มาเณ || เซจยฺ สุ คาลี ยา ปรัภ ป่ ายอา ฮัร ฮัร นาม สมาเณ || นานัก
โซห่ากัณ ซา วัดป่ ากี เย จัลแล สัตคุร ป่ าเอ || ฮัม นีวี ปรัภ อัต อูจา เก็ว กัร มิเลอา ยาเอ ราม ||๒|| กัท กะเท ซัภนา
เว็จ เอโก เอโก ราม ปะตาโร ราม || อิกนา ปรัภ ดูรฺ วัสแซ อิกนา มัน อถ่าโร ราม || อิกนา มัน อถ่าโร
ศิรยัณฮาโร วัดป่ ากี คุร ปายอา || กัท กัท ฮัร ปรัภ เอโก สุ อามี คุรมุข อลัค ลคายอา || แซ่ห์เย อนัดฺ โฮอา มัน
มาเนอา นานัก บรัมห์ บีจาโร || กัท กะเท ซัภนา เว็จ เอโก เอโก ราม ปะตาโร ราม ||๓|| คุร เซวัน สัตคุร ดาตา ฮัร
ฮัร นาม สมายอา ราม || ฮัร ตู๋ร เดโวห์ แม ปูเร คุร กี ฮัม ปาปี มุกตั กรายอา ราม || ปาปี มุกตั กราเอ อาป กวาเอ นิจยฺ
กัร๋ ปายอา วาซา || บิเบก บุตถี่ ซุค แรณ วิฮาณี คุรมัต นาม ประกาซา || ฮัร ฮัร อนัดฺ เป่ ยอา เด็น ราตี นานัก ฮัร มีธ
ลกาเอ || คุร เซวัน สัตคุร ดาตา ฮัร ฮัร นาม สมาเอ ||๔||๖||๗||๕||๗||๑๒||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ ชันตฺ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตคุร ปุรัค มิลาย เอากัณ วิกณา คุณ รวา บัล ราม ญีโอ || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย คุรบาณี เน็ต เน็ต จะวา บัล ราม ญีโอ ||
คุรบาณี สัด มีธี ลากี ปาป วิการ กวายอา || ห่อแม โรค เกยอา ป๋ อ ป่ ากา แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ มิลายอา || กายอา เซจยฺ คุร
สบัด สุ คาลี กิอาน ตัต กัร โป่ โก || อันเด็น ซุค มาเณ เน็ต รลีอา นานัก ตุ๋ร ซันโญโก ||๑|| สัต ซันโตค กัร เป๋ า กุรัม
กุรมาอี อายอา บัล ราม ญีโอ || ซันตฺ ยนา กัร เมล คุรบาณี กาวาอีอา บัล ราม ญีโอ || บาณี คุร กาอี ปะรัม กัต ปาอี
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ปันจฺ มิเล โซฮายอา || เกยอา กโรถ มัมตา ตัน นาธี ปาคันดฺ ปะรัม กวายอา || ห่อแม ปี ร กอี ซุค ปายอา อาโรคัต เป๋ ย
สะรี รา || คุร ปั รซาดี บรัมห์ ปะชาตา นานัก คุณี กะฮีรา ||๒|| มันมุค วิชุรี ดูรฺ แม่ฮลั นา ปาเอ บัล กอี บัล ราม ญีโอ
|| อันตัร มัมตา กูร กูร วิฮาเฉ่ กูร ลอี บัล ราม ญีโอ || กูร กปั ท กมาแว มฮ่า ดุค ปาแว เว็ณ สัตคุร มัก นา ปายอา ||
อุฉรั่ ปันทฺ ประแม กาวารี คิน คิน ตักเก คายอา || อาเป ดัยอา กเร ปรัภ ดาตา สัตคุร ปุรัค มิลาเอ || ยนัม ยนัม เก
วิชุเร ยัน เมเล นานัก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๓|| อายอา ลกัน กณาย ฮิรแด ตัน๋ โอม่าฮีอา บัล ราม ญีโอ || ปั นดิต ปาเถ่
อาณ ปตี แบ้ห์ วาจาอีอา บัล ราม ญีโอ || ปตี วาจาอี มัน วยี วถ่าอี ยับ ซายัน สุ เณ กัร๋ อาเอ || คุณี กิอานี แบ้ห์ มตา
ปะกายอา เพเร ตัต ดิวาเอ || วัร ปายอา ปุรัค อะกัม อะโกจัร สัด เนาตัน บาล สคาอี || นานัก กิรปา กัร แก เมเล วิชุร
กะเด นา ยาอี ||๔||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร แปฮัลรี ลาว ปัรวิระตี กะรัม ดริ รายอา บัล ราม ญีโอ || บาณี บรัมห์มา
เวด ตะรัม ดริ โรห์ ปาป ตะยายอา บัล ราม ญีโอ || ตะรัม ดริ โรห์ ฮัร นาม ติอ่าโวห์ ซิ มรัต นาม ดริ รายอา || สัตคุร
คุร ปูรา อาราโถ่ห์ ซัภ เก็ลวิค ปาป กวายอา || แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ โฮอา วัดป่ ากี มัน ฮัร ฮัร มีธา ลายอา ||
ยัน กะแฮ นานัก ลาว แป้ ห์ลี อารัมภฺ กาจยฺ รจายอา ||๑|| ฮัร ดูยะรี ลาว สัตคุร ปุรัค มิลายอา บัล ราม ญีโอ || นิรภอ
แป๋ มัน โฮย ห่อแม แมลฺ กวายอา บัล ราม ญีโอ || นิ รมัล ป๋ อ ปายอา ฮัร คุณ กายอา ฮัร เวแค ราม ฮดูเร || ฮัร อาตัม
ราม ปซาเรอา สุ อามี สรับ รเฮอา ปั่ รปูเร || อันตัร บ้าฮัร ฮัร ปรัภ เอโก เม็ล ฮัร ยัน มังคัล กาเอ || ยัน นานัก ดูยี ลาว
จลาอี อันฮัด สบัด วยาเอ ||๒|| ฮัร ตียะรี ลาว มัน เจา เป่ ยอา แบรากีอา บัล ราม ญีโอ || ซันตฺ ยนา ฮัร เมล ฮัร ปายอา
วัดป่ ากีอา บัล ราม ญีโอ || นิรมัล ฮัร ปายอา ฮัร คุณ กายอา มุค โบลี ฮัร บาณี || ซันตฺ ยนา วัดป่ ากี ปายอา ฮัร
817

กะทีแอ อกัท กะห่าณี || ฮิรแด ฮัร ฮัร ฮัร ตุ๋น อุปยี ฮัร ยัปปี แอ มัสตัก ปาก ญีโอ || ยัน นานัก โบเล ตียี ลาแว ฮัร
อุปแย มัน แบราก ญีโอ ||๓|| ฮัร จอทะรี ลาว มัน แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา ฮัร ปายอา บัล ราม ญีโอ || คุรมุข มิเลอา สุ ผาย ฮัร
มัน ตัน มีธา ลายอา บัล ราม ญีโอ || ฮัร มีธา ลายอา เมเร ปรัภ ป่ ายอา อันเด็น ฮัร เล็ว ลาอี || มัน จินเดอา พัล ปายอา
สุ อามี ฮัร นาม วยี วาถ่าอี || ฮัร ปรัภ ธากุร กาจยฺ รจายอา ตัน๋ ฮิรแด นาม วิกาซี || ยัน นานัก โบเล จอที ลาแว ฮัร
ปายอา ปรัภ อวินาซี ||๔||๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ || คุรมุข ฮัร คุณ กาเอ || ฮิรแด รสัน ระส่ าเอ || ฮัร รสัน ระส่ าเอ เมเร ปรัภ ป่ าเอ
มิเลอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || อันเด็น โปคค์ โป่ เก ซุค โซแว สบัด รแฮ่ เล็ว ลาเอ || วัดแด ปาก คุร ปูรา ปาอีแอ อันเด็น
นาม ติอ๋าเอ || แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ มิเลอา ญักยีวนั นานัก ซุน สมาเอ ||๑|| ซังคัต ซันตฺ มิลาเอ || ฮัร ซัร นิรมัล นาเอ ||
นิรมัล ยัล นาเอ แมลฺ กวาเอ เป๋ ย ปวิต สะรี รา || ดุระมัต แมลฺ กอี ปะหรํา ป่ ากา ห่อแม บินธี ปี รา || นะดัร ประภู
สัตซังคัต ปาอี นิจยฺ กัร๋ โฮอา วาซา ||
ฮัร มังคัล รัส รสัน ระส่ าเอ นานัก นาม ประกาซา ||๒|| อันตัร รตัน บีจาเร || คุรมุข นาม เปอาเร || ฮัร นาม เปอาเร
สบัด นิสตาเร อเกอาน อเถรฺ กวายอา || กิอาน ประจันดฺ บเลอา กัท จานัณ กัร๋ มันดัร โซฮายอา || ตัน มัน อรัป ซี การ
บณาเอ ฮัร ปรัภ ซาเจ ป่ ายอา || โย ปรัภ กะแฮ โซอี ปั ร กีแย นานัก อังกฺ สมายอา ||๓|| ฮัร ปรัภ กาจยฺ รจายอา ||
คุรมุข วีอาฮัณ อายอา || วีอาฮัณ อายอา คุรมุข ฮัร ปายอา ซา ตัน๋ กันตฺ เปอารี || ซันตฺ ยนา เม็ล มังคัล กาเอ ฮัร ญีโอ
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อาป สวารี || ซุรฺ นัร กัณ กันถะรับ เม็ล อาเอ อปูรับ ยันญึ บณาอี || นานัก ปรัภ ปายอา แม ซาจา นา กะเด มแร นา
ยาอี ||๔||๑||๓||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาโวห์ ซันตฺ ยะโนห์ คุณ กาแว่ห์ โควินดฺ เกเร ราม || คุรมุข เม็ล รฮีแอ กัร๋ วาแย่ห์ สบัด กะเนเร ราม || สบัด
กะเนเร ฮัร ปรัภ เตเร ตู กัรตา ซัภ ทาอี || แอ้ห์เน็ส ยปี สดา ซาล่าฮี สาจ สบัด เล็ว ลาอี || อันเด็น แซ่ฮจั ยฺ รแฮ่ รังค์
ราตา ราม นาม ริ ด ปูญา || นานัก คุรมุข เอก ปะชาแณ อวัรฺ นา ยาแณ ดูยา ||๑|| ซัภ แม่ห์ เราว์ รเฮอา โซ ปรัภ
อันตัรยามี ราม || คุร สบัด รแว เราว์ รเฮอา โซ ปรัภ เมรา สุ อามี ราม || ปรัภ เมรา สุ อามี อันตัรยามี กัท กัท รเวอา
โซอี || คุรมัต สัจ ปาอีแอ แซ่ฮจั ยฺ สมาอีแอ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี || แซ่ห์เย คุณ กาวา เย ปรัภ ป่ าวา อาเป เลย
มิลาเอ || นานัก โซ ปรัภ สับเด ยาแป แอ้ห์เน็ส นาม ติอ๋าเอ ||๒|| เอ้ห์ ยะโก ดุตรั มันมุค ปารฺ นา ปาอี ราม || อันตฺ เร
ห่อแม มัมตา กาม กโรถ จตุราอี ราม || อันตัร จตุราอี ทาย นา ปาอี บิรทา ยนัม กวายอา || ยัม มัก ดุค ปาแว โจทา
คาแว อันตฺ เกยอา ปั ชตายอา || เบ็น นาแว โก เบลี น่าฮี ปุต กุทาํ บฺ สุ ตฺ ป่ าอี || นานัก มายอา โม่ห์ ปซารา อาแก ซาท
นา ยาอี ||๓|| ฮอ ปูโช่ห์ อัปนา สัตคุร ดาตา กิน เบ็ถ ดุตรั ตรี แอ ราม || สัตคุร ป๋ าย จโลห์ ยีวเตอา เอ็ว มรี แอ ราม ||
ยีวเตอา มรี แอ ป่ อยัล ตรี แอ คุรมุข นาม สมาแว ||
ปูรา ปุรัค ปายอา วัดป่ ากี สัจ นาม เล็ว ลาแว || มัต ปั รกาซ ไป๋ มัน มาเนอา ราม นาม วเดอาอี || นานัก ปรัภ ปายอา
สบัด มิลายอา โยตี โยต มิลาอี ||๔||๑||๔||
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ซู่ฮี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร ซันตฺ ยโน เปอารา แม มิเลอา เมรี ตริ สนา บุจฉฺ กอีอาแซ || ฮอ มัน ตัน เดวา สัตคุแร แม เมเล ปรัภ คุณตาเซ ||
ตัน๋ ตัน๋ คุรู วัด ปุรัค แฮ แม ดะเซ ฮัร ซาบาเซ || วัดป่ ากี ฮัร ปายอา ยัน นานัก นาม วิกาเซ ||๑|| คุร สะยัณ เปอารา แม
มิเลอา ฮัร มารัก ปั นทฺ ดะซ่าฮา || กัร๋ อาโว่ห์ จิรี วิชุนเนอา เม็ล สบัด คุรู ปรัภ น่าฮา || ฮอ ตุจฉฺ บาโฉ่ ห์ ครี อุดีณีอา
เย็ว ยัล เบ็น มีน มร่ าฮา || วัดป่ ากี ฮัร ติอ๋ายอา ยัน นานัก นาม สมาฮา ||๒|| มัน แด้ห์ ดิส จัล จัล ปั่ รเมอา มันมุค
ปะรัม ปุหลายอา || เน็ต อาซา มัน จิตเเว มัน ตริ สนา ปุค ลกายอา || อันตา ตัน๋ ตัร๋ ดะเบอา เพ็ร บิค ป่ าลัณ เกยอา ||
ยัน นานัก นาม สล่าห์ ตู เบ็น นาแว ปัจ ปั จ โมยอา ||๓|| คุร ซุนดัร โม่ฮนั ปาย กเร ฮัร เปรม บาณี มัน มาเรอา ||
เมแร ฮิรแด ซุถ บุตถฺ วิซรั กอี มัน อาซา จินตฺ วิซาเรอา || แม อันตัร เวดัน เปรม กี คุร เดคัต มัน ซาถ่าเรอา || วัดป่ ากี
ปรัภ อาย เม็ล ยัน นานัก คิน คิน วาเรอา ||๔||๑||๕|| ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ || มาเรฮัส เว ยัน ห่อแม บิเคอา เย็น ฮัร
ปรัภ มิลณั นา ดิตีอา || เด้ห์ กันจัน เว วันนีอา เอ็น ห่อแม มาร วิกตุ ีอา || โม่ห์ มายอา เว ซัภ กาลคา เอ็น มันมุค มูร
สะยุตีอา || ยัน นานัก คุรมุข อุบเร คุร สับดี ห่อแม ฉุ ทีอา ||๑|| วัส อาเณโฮ เว ยัน เอ็ส มัน โก มัน บาเซ เย็ว เน็ต
ป่ อเดอา || ดุค แรณ เว วิฮาณี อา เน็ต อาซา อาส กเรเดอา || คุร ปายอา เว ซันตฺ ยโน มัน อาส ปูรี ฮัร จอเดอา || ยัน
นานัก ปรัภ เดโฮ มตี ฉัด อาซา เน็ต ซุค ซอเดอา ||๒|| ซา ตัน๋ อาซา จิต กเร ราม ราเยอา ฮัร ปรัภ เซยฺรีแอ อาอี ||
เมรา ธากุร อะกัม ดัยอาล แฮ ราม ราเยอา กัร กิรปา เล่โฮ มิลาอี ||
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เมแร มัน ตัน โลจา คุรมุขเค ราม ราเยอา ฮัร ซัรถ่า เซจยฺ วิชาอี || ยัน นานัก ฮัร ปรัภ ป่ าณี อา ราม ราเยอา มิเลอา
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี ||๓|| อิกตั เซแย ฮัร ประโภ ราม ราเยอา คุร ดะเซ ฮัร เมเลอี || แม มัน ตัน เปรม แบราก แฮ ราม
ราเยอา คุร เมเล กิรปา กเรอี || ฮอ คุร วิโทห์ โก๋ ล กุหม่ายอา ราม ราเยอา ญีโอ สัตคุร อาแก เดอี || คุร ตุธา ญีโอ ราม
ราเยอา ยัน นานัก ฮัร เมเลอี ||๔||๒||๖||๕||๗||๖||๑๘||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซุณ บาวเร ตู กาเอ เดค ปุหล่านา || ซุณ บาวเร เน่ห์ กูรา ลายโอ กุซาํ ภฺ รังกานา || กูรี เดค ปุโล อัด ลแฮ่ นา
มุโล โควิด นาม มยีธา || ทีแวห์ ลาลา อัต กุลาลา สบัด จีน คุร มีธา || มิเทอา โม่ห์ มกัน ที รเฮอา จู่ธ ซังค์ ลัปทานา ||
นานัก ดีน สรัณ กิรปา เน็ถ ราค ลาจยฺ ปักตานา ||๑|| ซุณ บาวเร เซว ธากุร นาท ปราณา || ซุณ บาวเร โย
อายอา เต็ส ยาณา || เน่ห์จลั ฮัภ แวซี ซุณ ปั รเดซี ซันตฺ ซงั ค์ เม็ล รฮีแอ || ฮัร ปาอีแอ ป่ ากี ซุณ แบรากี จรัณ
ประภู แก้ห์ รฮีแอ || เอ้ห์ มัน ดีแย ซันกฺ นา กีแย คุรมุข ตัจยฺ บโฮ่ มาณา || นานัก ดีน ปะกัต เป๋ าว์ ตารัณ เตเร เกอา
คุณ อาค วคาณา ||๒|| ซุณ บาวเร เกอา กีแจ กูรา มาโน || ซุณ บาวเร ฮัภ แวซี กรับ กุมาโน || เน่ห์จลั ฮัภ
ยาณา มิเทอา มาณา ซันตฺ ประภู โฮย ดาซา || ยีวตั มรี แอ ป่ อยัล ตรี แอ เย ทีแว กะรัม ลิเคอาซา || คุร เซวีแย อัมฤต
ปี แย ยิส ลาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ ติอ่าโน || นานัก สรัณ ปั ยอา ฮัร ดุอาแร ฮอ บัล บัล สัด กุรบาโน ||๓|| ซุณ บาวเร มัต
ยาแณห์ ปรัภ แม ปายอา || ซุณ บาวเร ทีโอ เรณ ยินี ปรัภ ติอ๋ายอา || เย็น ปรัภ ติอ๋ายอา เต็น ซุค ปายอา วัดป่ ากี
ดัรซัน ปาอีแอ || ทีโอ นิมาณา สัด กุรบาณา สักลา อาป มิทาอีแอ || โอ้ห์ ตัน๋ ปาก ซุถ่า เย็น ปรัภ ลถ่า ฮัม เต็ส แป้ ห์
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อาป เวจายอา || นานัก ดีน สรัณ ซุค ซากัร ราค ลาจยฺ อัปนายอา ||๔||๑|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร จรัณ กมัล กี เทก
สัตคุร ดิตี ตุส แก บัล ราม ญีโอ ||
ฮัร อัมฤต ปะเร ปันด๋ าร ซัภ กิช แฮ กัร๋ เต็ส แก บัล ราม ญีโอ || บาบุล เมรา วัด ซัมรฺ ทา กรัณ การัณ ปรัภ ห่ารา ||
ยิส ซิมรัต ดุค โกอี นา ลาแก ป่ อยัล ปารฺ อุตารา || อาด ยุกาด ปั กตัน กา ราคา อุสตัต กัร กัร ยีวา || นานัก นาม มฮ่า
รัส มีธา อันเด็น มัน ตัน ปี วา ||๑|| ฮัร อาเป เลย มิลาย เก็ว เวโชรา ทีวยั บัล ราม ญีโอ || ยิส โน เตรี เทก โซ สดา
สัด ยีวยั บัล ราม ญีโอ || เตรี เทก ตุแฉ่ เต ปาอี ซาเจ ศิรยัณฮารา || ยิส เต คาลี โกอี น่าฮี แอซา ประภู ฮมารา ||
ซันตฺ ยนา เม็ล มังคัล กายอา เด็น แรน อาส ตุหม่ารี || สพัล ดะรัส เป่ เทอา คุร ปูรา นานัก สัด บัลฮารี ||๒||
ซัมห์เลอา สัจ ทาน มาน มหัต สัจ ปายอา บัล ราม ญีโอ || สัตคุร มิเลอา ดัยอาล คุณ อบินาซี กายอา บัล ราม ญีโอ ||
คุณ โควินดฺ เกา เน็ต เน็ต ปราณ ปรี ตมั สุ อามีอา || ซุภ ดิวสั อาเอ แก้ห์ กันธฺ ลาเอ มิเล อันตัรยามีอา || สัต ซันโตค
วแย่ห์ วาเย อันหะดา จุ่ณกาเร || ซุณ แป๋ บินาเซ สกัล นานัก ปรัภ ปุรัค กัรแณฮาเร ||๓|| อุปเยอา ตัต กิอาน
ซาโฮแร เปอีแอ เอ็ก ฮัร บัล ราม ญีโอ || บรัมห์แม บรัมห์ มิเลอา โกย นา ซาแก ปิ๋ น กัร บัล ราม ญีโอ || บิซมั เปแค
บิซมั สุ ณีแอ บิสมาด นัดรี อายอา || ยัล ทัล มฮีอลั ปูรัน สุ อามี กัท กัท รเฮอา สมายอา || ยิส เต อุปเยอา เต็ส ม่าเฮ
สมายอา กีมตั แก้ฮณ
ั นา ยาเอ || ยิส เก จลัต นา ยาฮี ลัคเณ นานัก ติแซห์ ติอ๋าเอ ||๔||๒||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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โคบินดฺ คุณ กาวัณ ลาเก || ฮัร รังค์ อันเด็น ยาเก || ฮัร รังค์ ยาเก ปาป ป่ าเก มิเล ซันตฺ เปอาเรอา || คุร จรัณ ลาเก
ปะรัม ป่ าเก กาจยฺ สกัล สวาเรอา
|| ซุณ สระวัณ บาณี แซ่ฮจั ยฺ ยาณี ฮัร นาม ยัป วัดป่ าแก || บินวันตฺ นานัก
สรัณ สุ อามี ญีโอ เป็ นดฺ ปรัภ อาแก ||๑|| อันฮัต สบัด สุ ห่าวา || สัจ มังคัล ฮัร ยัส กาวา || คุณ กาย ฮัร ฮัร ดูค นาเซ
แร่ ฮสั อุปแย มัน กะหน่า || มัน ตัน นิ รมัล เดค ดัรซัน นาม ปรัภ กา มุค ปะณา ||
โฮย เรณ ซาถู่ ปรัภ อราถู่ อาปเณ ปรัภ ป่ าวา || บินวันตฺ นานัก ดัยอา ต่าโรห์ สดา ฮัร คุณ กาวา ||๒|| คุร เม็ล
ซากัร ตเรอา || ฮัร จรัณ ยปัต นิสตะเรอา || ฮัร จรัณ ติอ๋าเอ ซัภ พัล ปาเอ มิเท อาวัณ ยาณา || ป๋ าย ปะกัต สุ ผาย ฮัร
ยัป อาปเณ ปรัภ ป่ าวา || ยัป เอก อลัค อปารฺ ปูรัน เต็ส บินา นฮี โกอี || บินวันตฺ นานัก คุร ปะรัม โคยอา ยัต เดคา
ตัต โซอี ||๓|| ปะติต ปาวัน ฮัร นามา || ปูรัน ซันตฺ ยนา เก กามา || คุร ซันตฺ ปายอา ปรัภ ติอ๋ายอา สกัล อิชา ปุนนีอา
|| ฮอ ตาป บินเซ สดา ซัรเซ ปรัภ มิเล จิรี วิชุนเนอา || มัน ซาต อาอี วยี วถ่าอี มโน่ห์ กะเด นา วีสแร || บินวันตฺ
นานัก สัตคุร ดริ รายอา สดา ปัจยฺ ญักดีสแร ||๔||๑||๓||
ราก ซู่ฮี ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตู ธากุโร แบรากโร แม เย่ฮี กัณ
๋ เจรี ราม || ตูนํ ซากโร รัตนากโร ฮอ ซาร นา ยาณา เตรี ราม || ซาร นา ยาณา ตู วัด
ดาณา กัร เม่ห์รัมมัต ซานํอี || กิรปา กีแย ซา มัต ดีแย อาธ แป้ ฮัร ตุตถฺ ติอ๋าอี || กรับ นา กีแย เรณ โฮวีแย ตา กัต
ญีอะเร เตรี || ซัภ อูปัร นานัก กา ธากุร แม เย่ฮี กัณ
๋ เจรี ราม ||๑|| ตุมห์ กอฮัรฺ อัต แก้ฮรั กัมภีรา ตุม เป็ ร ฮัม บโฮรี อา
ราม || ตุม วัดเด วัดเด วัด อูเจ ฮอ อิตนีก ลโฮรี อา ราม || ฮอ กิช น่าฮี เอโก ตูแฮ อาเป อาป สุ ยานา || อัมฤต ดริ สทฺ
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นิมคั ปรัภ ยีวา สรับ รังค์ รัส มานา || จัรแณห์ ซัรนี ดาแซห์ ดาซี มัน มอแล ตัน ฮรี อา || นานัก ธากุร สรับ
สมาณา อาปัน ป่ าวัน กรี อา ||๒|| ตุจฉฺ อูปัร เมรา แฮ มาณา ตูแฮ เมรา ตาณา ราม || สุ รัต มัต จตุราอี เตรี ตู ยาณาเอห์
ยาณา ราม || โซอี ยาแณ โซอี ปะชาแณ ยา โก นะดัร สิ รันเด || มันมุค ปู่ ลี บฮุตี ร่ าฮี พาที มายอา พันเด || ธากุร
ป่ าณี ซา คุณวันตี ตินฮี ซัภ รังค์ มาณา || นานัก กี ตัร๋ ตูแฮ ธากุร ตู นานัก กา มาณา ||๓|| ฮอ วารี วันญา โก่ลี วันญา
ตู ปัรบัต เมรา โอลาห์ ราม || ฮอ บัล ยาอี ลัค ลัค ลัค บรี อา เย็น ปะหรํา ปัรดา โคลาห์ ราม ||
มิเท อัรถ่าเร ตะเย บิกาเร ธากุร เซ็ว มัน มานา || ปรัภ ญี ป่ าณี ไป๋ นิกาณี สพัล ยนัม ปัรวานา || ไป๋ อโมลี ป่ ารา
โตลี มุกตั ยุกตั ดัร โคลาห์ || กโฮ่ นานัก ฮอ นิรภอ โฮอี โซ ปรัภ เมรา โอลาห์ ||๔||๑||๔|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซายัน
ปุรัค สัตคุร เมรา ปูรา เต็ส เบ็น อวัรฺ นา ยาณา ราม || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันถัป ญีอ์ ปราณ มัน ป่ าณา ราม || ญีโอ
เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กา ดีอา สรับ คุณา ปั่ รปูเร || อันตัรยามี โซ ปรัภ เมรา สรับ รเฮอา ปั่ รปูเร || ตา กี สรัณ สรับ ซุค
ปาเอ โฮเอ สรับ กเลอาณา || สดา สดา ปรัภ โก บัลฮาแร นานัก สัด กุรบาณา ||๑|| แอซา คุร วัดป่ ากี ปาอีแอ เย็ต
มิเลแอ ปรัภ ยาแป ราม || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค อุตแรห์ ฮัร ซันตฺ ตู่รี เน็ต นาแป ราม || ฮัร ตู่รี นาอีแอ ประภู
ติอ๋าอีแอ บาฮุร โยน นา อาอีเเอ || คุร จัรณี ลาเก ปะหรํา ป๋ อ ป่ าเก มัน จินเดอา พัล ปาอีแอ || ฮัร คุณ เน็ต กาเอ นาม
ติอ๋าเอ เพ็ร โศก น่าฮี ซันตาแป || นานัก โซ ปรัภ ญีอ์ กา ดาตา ปูรา ยิส ปั รตาแป ||๒|| ฮัร ฮเร ฮัร คุณ นิเถ่ ฮัร
ซันตัน แก วัส อาเอ ราม || ซันตฺ จรัณ คุร เซวา ลาเก ตินี ปะรัม ปัด ปาเอ ราม || ปะรัม ปัด ปายอา อาป มิทายอา ฮัร
ปูรัน กิรปา ต่ารี || สพัล ยนัม โฮอา ป๋ อ ป่ ากา ฮัร เป่ เทอา เอก มุรารี || ยิส กา ซา เต็น ฮี เมล ลีอา โยตี โยต สมายอา ||
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นานัก นาม นิรันยัน ยัปปี แอ เม็ล สัตคุร ซุค ปายอา ||๓|| เกา มังคะโล เน็ต ฮัร ยะโนห์ ปุนนี อิช สบาอี ราม || รังค์
รัตเต อัปเน สุ อามี เซตี มแร นา อาแว ยาอี ราม || อบินาซี ปายอา นาม ติอ๋ายอา สกัล มโนรัท ปาเอ || ซานํตฺ
แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเนเร คุร จัรณี มัน ลาเอ || ปูร รเฮอา กัท กัท อบินาซี ทาน ทนันตัร ซาอี || กโฮ่ นานัก การัจ
สักเล ปูเร คุร จัรณี มัน ลาอี ||๔||๒||๕|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา เมเร ปรี ตมั สุ อามี เนตรึ เดแคห์ ดะรัส เตรา
ราม || ลาค เย่ห์วา เดโฮ เมเร เปอาเร มุค ฮัร อาราเถ่ เมรา ราม || ฮัร อาราเถ่ ยัม ปั นทฺ ซาเถ่ ดูค นา เวอาแป โกอี ||
ยัล ทัล มฮีอลั ปูรัน สุ อามี ยัต เดคา ตัต โซอี || ปะรัม โม่ห์ บิการ นาเธ ปรัภ เนรฺ ฮู เต เนรา ||
นานัก โก ปรัภ กิรปา กีแย เนตรึ เดแคห์ ดะรัส เตรา ||๑|| โกท กะรัน ดีแย่ห์ ปรัภ ปรี ตมั ฮัร คุณ สุ ณีแอห์ อบินาซี
ราม || ซุณ ซุณ เอ้ห์ มัน นิรมัล โฮแว กะทีแอ กาล กี พาซี ราม || กะทีแอ ยัม พาซี ซิ มมัร อบินาซี สกัล มังคัล
สุ เกอานา || ฮัร ฮัร ยัป ยัปปี แอ เด็น ราตี ลาแก แซ่ฮจั ยฺ ติอาน่า || กัลมัล ดุค ยาเร ประภู จิตาเร มัน กี ดุระมัต นาซี ||
กโฮ่ นานัก ปรัภ กิรปา กีแย ฮัร คุณ สุ ณีแอห์ อวินาซี ||๒|| กโรร หัสตฺ เตรี แท่ฮลั กมาแว่ห์ จรัณ จแลห์ ปรัภ มารัก
ราม || เป๋ าว์ ซากัร นาว ฮัร เซวา โย จะเเร เต็ส ตารัก ราม || เป่ าว์ยลั ตเรอา ฮัร ฮัร ซิ มเรอา สกัล มโนรัท ปูเร || มฮ่า
บิการ เกย ซุค อุปเย บาเย อันฮัด ตูเร || มัน บานํชตั พัล ปาเอ สักเล กุดรัต กีม อปารัก || กโฮ่ นานัก ปรัภ กิรปา กีแย
มัน สดา จัลแล เตแร มารัก ||๓|| เอ้โฮ วัร เอ้ฮา วเดอาอี เอ้ห์ ตัน๋ โฮย วัดป่ ากา ราม || เอ้โฮ รังค์ เอ้โฮ รัส โป่ กา ฮัร
จัรณี มัน ลากา ราม || มัน ลากา จัรเณ ปรัภ กี ซัรเณ กรัณ การัณ โคปาล || ซัภ กิช เตรา ตู ปรัภ เมรา เมเร ธากุร ดีน
ดัยอาลา || โม่ห์ นิรคุณ ปรี ตมั ซุค ซากัร ซันตฺ ซงั ค์ มัน ยากา || กโฮ่ นานัก ปรัภ กิรปา กีนีห์ จรัณ กมัล มัน ลากา
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||๔||๓||๖|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ยเป ฮัร มันดัร ซาเยอา ซันตฺ ปะกัต คุณ กาแว่ห์ ราม || ซิ มมัร ซิ มมัร สุ อามี ปรัภ
อัปนา สักเล ปาป ตะยาแวห์ ราม || ฮัร คุณ กาย ปะรัม ปั ด ปายอา ปรัภ กี อูตมั บาณี || แซ่ฮจั ยฺ กะทา ปรัภ กี อัต มีธี
กะที อกัท กะห่าณี || ปะลา ซันโญก มูรัต ปัล ซาจา อับจัล นีว รคาอี || ยัน นานัก ปรัภ เป๋ ย ดัยอาลา สรับ กะลา
บัณ อาอี ||๑|| อานันดา วแย่ห์ เน็ต วาเย ปารบรัมห์ มัน วูธา ราม || คุรมุขเค สัจ กัรณี ซารี บินเซ ปะหรํา แป๋ จู่ธา
ราม || อันฮัด บาณี คุรมุข วคาณี ยัส ซุณ ซุณ มัน ตัน ฮเรอา || สรับ ซุคา เต็ส ฮี บัณ อาเอ โย ปรัภ อัปนา
กเรอา || กัร๋ แม่ห์ เนาว์ นัตถฺ ปะเร ปั นด่ารา ราม นาม รังค์ ลากา || นานัก ยัน ปรัภ กะเด นา วิสแร ปูรัน ยา เก ป่ ากา
||๒|| ชายอา ปรัภ ฉะตรึ ปัต กีนีห์ สักลี ตะปัต บินาซี ราม || ดูค ปาป กา เดรา ด่าธา การัจ อายอา ราซี ราม || ฮัร
ปรัภ พุรมายอา มิที บลายอา สาจ ตะรัม ปุน พเลอา ||
โซ ปรัภ อัปนา สดา ติอ๋าอีแอ โซวัต แบสัต คเลอา || คุณ นิถาน ซุค ซากัร สุ อามี ยัล ทัล มฮีอลั โซอี || ยัน นานัก
ปรัภ กี ซัรณาอี เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี ||๓|| เมรา กัร๋ บเนอา บัน ตาล บเนอา ปรัภ ปั รเซ ฮัร รายอา ราม || เมรา มัน
โซเฮอา มีต ซายัน ซัรเซ คุณ มังคัล ฮัร กายอา ราม || คุณ กาย ประภู ติอ๋าย ซาจา สกัล อิชา ปาอีอา || คุร จรัณ ลาเก
สดา ยาเก มัน วยีอา วาถ่าอีอา || กรี นะดัร สุ อามี ซุแคห์ กามี หะลัต ปะลัต สวาเรอา
|| บินวันตฺ นานัก เน็ต
นาม ยัปปี แอ ญีโอ เป็ นดฺ เย็น ต่าเรอา ||๔||๔||๗|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || แป๋ ซากโร แป๋ ซากัร ตเรอา ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ
ราม || โบฮิทรา ฮัร จรัณ อราเถ่ เม็ล สัตคุร ปารฺ ลฆาเอ ราม || คุร สับดี ตรี แอ บฮุร นา มรี แอ จูแก อาวัณ ยาณา || โย
กิช กแร โซอี ปั๋ล มาโน ตา มัน แซ่ฮจั ยฺ สมาณา || ดูค นา ปูค นา โรค นา เวอาแป ซุค ซากัร ซัรณี ปาเอ || ฮัร ซิ มมัร
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ซิมมัร นานัก รังค์ ราตา มัน กี จินตฺ มิทาเอ ||๑|| ซันตฺ ยนา ฮัร มันตรึ ดริ รายอา ฮัร ซายัน วัสกัต กีเน ราม || อาปันรา
มัน อาแก ตะเรอา ซัรบัส ธากุร ดีเน ราม || กัร อัปนี ดาซี มิที อุดาซี ฮัร มันดัร เท็ต ปาอี || อนัด บิโนด ซิ มโร่ ห์
ปรัภ ซาจา วิชุร กับฮู นา ยาอี || ซา วัดป่ ากัณ สดา โซห่ากัณ ราม นาม คุณ จีเนห์ || กโฮ่ นานัก รแว่ห์ รังค์ ราเต
เปรม มฮ่า รัส ปี่ เน ||๒|| อนัด บิโนด เป๋ ย เน็ต ซะคีเอ มังคัล สดา ฮมาแร ราม || อาปันแร ปรัภ อาป ซีการี
โซ่ภาวันตี นาเร ราม || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย เป๋ ย กิรปาลา คุณ เอากัณ นา บีจาเรอา || กันธฺ ลกาย ลีเอ ยัน อัปเน ราม นาม
อุร ต่าเรอา || มาน โม่ห์ มัด สกัล เบอาปี กัร กิรปา อาป นิ วาเร || กโฮ่ นานัก แป๋ ซากัร ตเรอา ปูรัน กาจยฺ ฮมาเร ||๓||
คุณ โคปาล กาโว่ห์ เน็ต ซะคีโฮ สกัล มโนรัท ปาเอ ราม || สพัล ยนัม โฮอา เม็ล ซาถู่ เอกังการ ติอ๋าเอ ราม || ยัป
เอก ประภู อเนก รเวอา สรับ มันดัล ชายอา || บรัมห์โม ปซารา บรัมห์ ปัสเรอา ซัภ บรัมห์ ดริ สที อายอา || ยัล
ทัล มฮีอลั ปูร ปูรัน เต็ส บินา นฮี ยาเอ ||
เปค ดัรซัน นานัก บิกเซ อาป เลย มิลาเอ ||๔||๕||๘|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || อับจัล นะกัร โคบินดฺ คุรู กา นาม ยปั ต ซุค
ปายอา ราม || มัน อิเช เซอี พัล ปาเอ กัรแต อาป วซายอา ราม || กัรแต อาป วซายอา สรับ ซุค ปายอา ปุต ป่ าอี
ซิกข์ บิกาเซ || คุณ กาแว่ห์ ปูรัน ปั รเมซุร การัจ อายอา ราเซ || ปรัภ อาป สุ อามี อาเป รัคคา อาป ปิ ตา อาป มายอา
|| กโฮ่ นานัก สัตคุร บัลฮารี เย็น เอ้ห์ ทาน โซฮายอา ||๑|| กัร๋ มันดัร หัทนาเล โซ่เฮ ยิส เว็จ นาม นิวาซี ราม || ซันตฺ
ปะกัต ฮัร นาม อราแถ่ห์ กะทีแอ ยัม กี พาซี ราม || กาที ยัม พาซี ปรัภ อบินาซี ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ || สกัล สมักรี
ปูรัน โฮอี มัน อิเช พัล ปาเอ || ซันตฺ สะยัน ซุค มาแณ่ ห์ รลีอา ดูค ดะรัด ปะหรํา นาซี || สบัด สวาเร สัตคุร ปูแร
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นานัก สัด บัล ยาซี ||๒|| ดาต คซัม กี ปูรี โฮอี เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี ราม || ปารบรัมห์ คัสมานา กีอา ยิส ดี วัดดี
วเดอาอี ราม || อาด ยุกาด ปักตัน กา ราคา โซ ปรัภ เป่ ยอา ดัยอาลา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซุคี วซาเอ ปรัภ อาเป กัร
ปรัตปาลา || แด้ห์ ดิส ปูร รเฮอา ยัส สุ อามี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || กโฮ่ นานัก สัตคุร บัลฮารี เย็น อับจัล นีว รคาอี
||๓|| กิอาน ติอ๋าน ปูรัน ปัรเมซุร ฮัร ฮัร กะทา เน็ต สุ ณีแอ ราม || อันฮัด โจจยฺ ปะกัต เป๋ าว์ ปั่ นยัน อันฮัด วาเย ตุนีแอ
ราม || อันฮัด จุ่ณกาเร ตัต บีจาเร ซันตฺ โกซัท เน็ต โฮแว || ฮัร นาม อราแถ่ห์ แมลฺ ซัภ กาแท่ห์ เก็ลวิค สักเล โคแว ||
แต้ห์ ยนัม นา มัรณา อาวัณ ยาณา บฮุร นา ปาอีแอ โยนีแอ || นานัก คุร ปัรเมซัร ปายอา ยิส ประสาด อิช ปุนีแอ
||๔||๖||๙|| ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ || ซันตา เก การัจ อาป คโลยอา ฮัร กัม กราวัณ อายอา ราม || ตะรัต สุ ห่าวี ตาล สุ ห่าวา
เว็จ อัมฤต ยัล ชายอา ราม || อัมฤต ยัล ชายอา ปูรัน ซาจยฺ กรายอา สกัล มโนรัท ปูเร || แย แย การ เป่ ยอา ญัก อันตัร
ลาเท สกัล วิซูเร || ปูรัน ปุรัค อะจุต อบินาซี ยัส เวด ปุราณี กายอา || อัปนา บิรัด รเคอา ปั รเมซัร นานัก นาม
ติอ๋ายอา ||๑|| เนาว์ เน็ถ เซ็ถ เร็ ถ ดีเน กัรเต โตท นา อาแว กาอี ราม ||
คาต คัรจัต บิละชัต ซุค ปายอา กัรเต กี ดาต สวาอี ราม || ดาต สวาอี นิคุท นา ยาอี อันตัรยามี ปายอา || โกท บิฆนั
สักเล อุธ นาเธ ดูค นา เนแร อายอา || ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเนเร บินซี ปูค สบาอี || นานัก คุณ กาแว่ห์ สุ อามี
เก อะจรัจยฺ ยิส วเดอาอี ราม ||๒|| ยิส กา การัจ เต็น ฮี กีอา มาณัส เกอา เวจารา ราม || ปะกัต โซ่ฮนั ฮัร เก คุณ
กาแว่ห์ สดา กแร่ ห์ แยการา ราม || คุณ กาย โคบินดฺ อนัด อุปเย ซ่าถซังคัต ซังค์ บนี || เย็น อุดมั กีอา ตาล เกรา เต็ส
กี อุปมา เกอา กะนี || อัธสัธ ตีรัท ปุน กิเรอา มฮ่า นิรมัล จารา || ปะติต ปาวัน บิรัด สุ อามี นานัก สบัด อถ่ารา ||๓||
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คุณ นิถาน เมรา ปรัภ กัรตา อุสตัต กอน กรี แย ราม || ซันตา กี เบนันตี สุ อามี นาม มฮ่า รัส ดีแย ราม || นาม ดีแย
ดาน กีแย บิซรั น่าฮี เอ็ก คิโน || คุณ โคปาล อุจรั รัสนา สดา กาอีแอ อันดิโน || ยิส ปรี ต ลากี นาม เซตี มัน ตัน
อัมฤต ปี่ แย || บินวันตฺ นานัก อิช ปุนนี เปค ดัรซัน ยีแย ||๔||๗||๑o||
ราก ซู่ฮี แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เม็ธ โบลรา ญี ฮัร สะยัณ สุ อามี โมรา || ฮอ ซัมมัล ทักกี ญี โอ้ห์ กะเด นา โบแล กอรา || กอรา โบลฺ นา ยาแน ปูรัน
ปักหว่าแน ออกัณ โก นา จิตาเร || ปะติต ปาวัน ฮัร บิรัด สดาเอ เอ็ก เต็ล นฮี ปั่ นแน ก่าเล || กัท กัท วาซี สรับ
นิวาซี เนแร ฮี เต เนรา || นานัก ดาส สดา ซัรณากัต ฮัร อัมฤต สะยัณ เมรา ||๑|| ฮอ บิซมั ไป๋ ญี ฮัร ดัรซัน เดค
อปารา || เมรา ซุนดัร สุ อามี ญี ฮอ จรัน กมัล ปัก ชารา || ปรัภ เปคัต ยีวา ธันฎี ทีวา เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกอี || อาด
อันตฺ มัตถฺ ปรัภ รเวอา ยัล ทัล มฮีอลั โซอี || จรัน กมัล ยัป ซากัร ตเรอา เป่ าว์ยลั อุตเร ปารา || นานัก สรัณ ปูรัน
ปัรเมซุร เตรา อันตฺ นา ปาราวารา ||๒|| ฮอ นิมคั นา โชดา ญี ฮัร ปรี ตมั ปราน อถ่าโร || คุร สัตคุร กะเฮอา ญี ซาจา
อะกัม บีจาโร || เม็ล ซาถู่ ดีนา ตา นาม ลีนา ยนัม มรัณ ดุค นาเธ || แซ่ฮจั ยฺ ซูค อานันดฺ กะเนเร ห่อแม บินธี กาเธ ||
ซัภ แก มัตถฺ ซัภ ฮู เต บ้าฮัร ราก โดค เต นิอาโร || นานัก ดาส โคบินดฺ ซัรณาอี ฮัร ปรี ตมั มแน่ห์ สถ่าโร ||๓|| แม
โคยัต โคยัต ญี ฮัร เน่ห์จลั โซ กัร๋ ปายอา || ซัภ อะถรู วฺ ดิเธ ญีโอ ตา จรัน กมัล จิต ลายอา || ปรัภ อบินาซี ฮอ เต็ส กี
ดาซี มแร นา อาแว ยาเอ || ตะรัม อรัท กาม ซัภ ปูรัน มัน จินดี อิช ปุยาเอ || สุ รัต ซิ มรัต กุน กาแว่ห์ กัรเต เซ็ถ
ซาเถ็ก มุน ยัน ติอ๋ายอา || นานัก สรัน กริ ปา เน็ถ สุ อามี วัดป่ ากี ฮัร ฮัร กายอา ||๔||๑||๑๑||
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เอก โองการ สัตคุร ประสาด || วาร ซู่ฮี กี ศโลกา นาล แม่ห์ลา ๓ || ศโลก แม่ห์ลา ๓ || ซู่แฮ เวส โดหากณี ปั ร
เป็ ร ราวัณ ยาย || เป็ ร โชเดอา กัร๋ อาปแณ โม่ฮี ดูแย ป๋ าย || มิธธา กัร แก คายอา บโฮ่ ซาโดห์ วเถ่อา โรค || ซุถ
ปะตาร ฮัร โชเดอา เพ็ร ลกา ยาย วิโยก || คุรมุข โฮแว โซ ปั ลเทอา ฮัร ราตี ซาจยฺ ซี การ || แซ่ฮจั ยฺ สัจ เป็ ร ราเวอา
ฮัร นามา อุร ต๋ าร || อาเกอาการี สดา โซห่ากัณ อาป เมลี กัรตาร || นานัก เป็ ร ปายอา ฮัร ซาจา สดา โซห่ากัณ นารฺ
||๑|| ม: ๓ || ซู่ห์วเี อ นิมาณี เอ เร สะโฮ สดา สะหมาลฺ || นานัก ยนัม สวาแรห์ อาปณา กุล ปี๋ ฉุที นาล || ปอรี || อาเป
ตะคัต รจายโอน อากาซ ปะตาลา || หุกเม ตัร่ ตี ซายีอนั สัจจี ตะรัม ซาลา || อาป อุปาย คปายดา สัจเจ ดีน ดัยอาลา ||
ซัภนา ริ ยกั ซัมบาหิดา เตรา หุกมั นิราลา || อาเป อาป วัรตะดา อาเป ปรัตปาลา ||๑|| ศโลก ม: ๓ || ซูฮบั ตา
โซหากณี ยา มัน แล่ห์ สัจ เนา || สัตคุร อัปณา มนาย แล รู ป จะรี ตา อักลา ดูยา น่าฮี เทา || แอซา ซี การ บณาย ตู
แมลา กะเด นา โฮวัย แอ้ห์เน็ส ลาแก เป๋ า || นานัก โซห่ากัณ กา เกอา เจ้ฮนั แฮ อันดัร สัจ มุค อุยะลา คัสแม ม่าเฮ
สมาย ||๑|| ม: ๓ || โลกา เว ฮอ ซู่ห์วี ซู่ฮา เวส กรี || เวซี สะโฮ นา ปาอีแอ กัร กัร เวส รฮี || นานัก ตินี สะโฮ ปายอา
ยินี คุร กี ซิกข์ สุ ณี || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ เอ็น เบ็ถ กันตฺ มิลี ||๒||
ปอรี || หุกมี สริ สทฺ ซายีอนั บโฮ่ เป็ ต ซันซารา || เตรา หุ กมั นา ยาปี เกตรา สัจเจ อลัค อปารา || อิกนา โน ตู เมล
แล่ห์ คุร สบัด บีจารา || สัจ รัตเต เซ นิรมะเล ห่อแม ตัจยฺ วิการา || ยิส ตู เมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิแล โซอี สเจอารา ||๒||
ศโลก ม: ๓ || ซู่ห์วเี อ ซู่ฮา ซัภ ซันซาร แฮ ยิน ดุระมัต ดูยา เป๋ า || คิน แม่ห์ จู่ธ ซัภ บินสั ยาย เย็ว ทิแก นา บิรัค กี
เชา || คุรมุข ลาโล ลาล แฮ เย็ว รังค์ มะยีธ สัจเรา || อุลที สะกัต สิ แว กัร๋ อาอี มัน วัสเซอา ฮัร อัมฤต เนา || นานัก
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บัลฮารี คุร อาปเณ เย็ต มิเลแอ ฮัร คุณ เกา ||๑|| ม: ๓ || ซู่ฮา รังค์ วิการ แฮ กันตฺ นา ปายอา ยาย || เอ็ส แล่ห์เด
บิลมั นา โฮวัย รันดฺ แบธี ดูแย ป๋ าย || มุนถฺ อิอาณี ดุมณี ซู่แฮ เวส โลผาย || สบัด สัจแจ รังค์ ลาล กัร แป๋ ป๋ าย ซี การ
บณาย || นานัก สดา โซหากณี เย จลัน สัตคุร ป๋ าย ||๒|| ปอรี || อาเป อาป อุปายอัน อาป กีมตั ปาอี || เต็ส ดา อันตฺ
นา ยาปัย คุร สบัด บุฉ่าอี || มายอา โม่ห์ กุบาร แฮ ดูแย ปั รหม่าอี || มันมุค ธอรฺ นา ปายนีห์ เพ็ร อาแว ยาอี || โย
เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ ซัภ จัลแล รยาอี ||๓|| ศโลก ม: ๓ || ซู่แฮ เวส กามัณ กุลคั ณี โย ปรัภ โฉด ปั ร ปุรัค ตะเร เปอาร
|| โอส ซีล นา ซันยัม สดา จู่ธ โบแล มันมุค กะรัม คุอาร || ยิส ปูรัน โฮแว ลิเคอา เต็ส สัตคุร มิแล ปะตาร || ซู่ฮา
เวส ซัภ อุตาร ตะเร กัล แป้ ห์แร คิมา ซี การ || เปอีแอ ซาโฮแร บโฮ่ โซ่ภา ปาเอ เต็ส ปูญ กเร แซซาร || โอ้ห์ รลาอี
กิแซ ดี นา รแล ยิส ราเว ศิรยันฮาร || นานัก คุรมุข สดา สุ หากณี ยิส อวินาซี ปุรัค ปั่รตาร ||๑|| ม: ๑ || ซู่ฮา รังค์
สุ ปแน นิซี เบ็น ตาเก กัล ฮาร || สัจจา รังค์ มะยีธ กา คุรมุข บรัมห์ บีจาร || นานัก เปรม มฮ่า รัสซี ซัภ บุริอาอีอา
ชาร ||๒|| ปอรี || เอ้ห์ ญัก อาป อุปายโอน กัร โจจยฺ วิดาน || ปั นจฺ ตาต เว็จ ปาอีอนั โม่ห์ จู่ธ กุมาน || อาแว ยาย
ปะหว่าอีแอ มันมุค อเกอาน || อิกนา อาป บุฉ่ายโอน คุรมุข ฮัร กิอาน || ปะกัต คยานา บัคสิ โอน ฮัร นาม นิถาน
||๔|| ศโลก ม: ๓ || ซู่ห์วเี อ ซู่ฮา เวส ฉัด ตู ตา เป็ ร ลกี เปอาร ||
ซู่แฮ เวส เป็ ร กิแน นา ปายโอ มันมุค ดัจฉฺ โมอี กาวาร || สัตคุร มิเลแอ ซู่ฮา เวส เกยอา ห่อแม วิโจห์ มาร || มัน
ตัน รัตตา ลาล โฮอา รัสนา รัตตี คุณ ซาร || สดา โซห่ากัณ สบัด มัน แป๋ ป๋ าย กเร ซี การ || นานัก กัรมี แม่ฮลั ปายอา
เป็ ร ราเคอา อุร ต๋ าร ||๑|| ม: ๓ || มุนเถ่ ซู่ฮา ปั รหะโรห์ ลาล กแร่ ห์ ซี การ || อาวัณ ยาณา วีสแร คุรสับดี วีจาร ||
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มุนถฺ สุ ห่าวี โซ่ห์ณี ยิส กัร๋ แซ่ฮจั ยฺ ปะตาร || นานัก ซา ตัน๋ ราวีแอ ราเว ราวัณฮาร ||๒|| ปอรี || โม่ห์ กูร กุทาํ บฺ แฮ
มันมุค มุกตั ถฺ รัตตา || ห่อแม เมรา กัร โมย กิช ซาท นา ลิตา || ศิร อุปัร ยัมกาล นา ซุใฉ่ ดูแย ปั่ รมิตา || เพ็ร เวลา
หัท นา อาวัย ยัมกาล วัส กิตา || เย่ฮา ตุ๋ร เล็ค ปายโอน เซ กะรัม กมิตา ||๕|| ศโลก ม: ๓ || สตีอา เอ้ห์ นา อาคีอนั เย
มเรอา ลัก ยลันห์ || นานัก สตีอา ยาณี อนั ห์ เย บิรเฮ โจท มะรันห์ ||๑|| ม: ๓ || ปี๋ โซ สตีอา ยาณี อนั ซีล ซันโตค
ระฮันห์ || เซวัน ซาอี อาปณา เน็ต อุธ ซัมหม่าลันห์ ||๒|| ม: ๓ || กันตา นาล มเฮลีอา เซตี อัค ยลาเฮ || เย ยาแณห์
เป็ ร อาปณา ตา ตัน ดุค สฮาเอ || นานัก กันตฺ นา ยาณนี เซ เก็ว อัค ยลาเฮ || ป่ าแว ยีโว แก มโร ดูโร่ ห์ ฮี ปั จยฺ ย่าเฮ
||๓|| ปอรี || ตุตถฺ ดุค ซุค นาล อุปายอา เลค กัรแต ลิเคอา || นาแว เยวัด โฮรฺ ดาต น่าฮี เต็ส รู ป นา ริ เคอา || นาม
อคุท นิถาน แฮ คุรมุข มัน วัสเซอา || กัร กิรปา นาม เดวซี เพ็ร เลค นา ลิเคอา || เซวัก ป๋ าย เซ ยัน มิเล ยิน ฮัร ยัป
ยัปเปอา ||๖|| ศโลก ม: ๒ || ยินี จลัณ ยาเณอา เซ เก็ว กแร่ ห์ วิทาร || จลัณ ซาร นา ยาณนี กาจยฺ สวารัณฮาร ||๑|| ม:
๒ || ราต การัณ ตัน๋ ซันจีแอ ปั่ ลเก จลัณ โฮย || นานัก นาล นา จัลอี เพ็ร ปั ชตาวา โฮย ||๒|| ม: ๒ || บะถ่า จัทที โย
ปะเร นา คุณ นา อุปการ || เซตี คุซี สวารี แอ นานัก การัจ ซาร ||๓|| ม: ๒ || มันฮัธ ตะรัพ นา เยปั ย เย บฮุตา ก่าเล ||
ตะรัพ ยิแณ สัต เป๋ า เด ยัน นานัก สบัด วีจาเร ||๔|| ปอรี || กัรแต การัณ เย็น กีอา โซ ยาแณ โซอี || อาเป สริ สทฺ
อุปาอีอนั อาเป พุน โกอี ||
ยุก จาเร ซัภ เป๋ าว์ ทักกี เก็น กีมตั โฮอี || สัตคุร เอก วิคาเลอา มัน ตัน ซุค โฮอี || คุรมุข สดา สล่าฮีแอ กัรตา กเร โซ
โฮอี ||๗|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || ยินา ป๋ อ เต็นห์ น่าเฮ ป๋ อ มุจ ป๋ อ นิภเวอาห์ || นานัก เอ้ห์ ปะทันตรา เต็ต ดีบาณ
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เกยอ้าห์ ||๑|| ม: ๒ || ตุรเด โก ตุรดา มิแล อุดเต โก อุดตา || ยีวเต โก ยีวตา มิแล มูเอ โก มูอา || นานัก โซ
ซาล่าฮีแอ เย็น การัณ กีอา ||๒|| ปอรี || สัจ ติอ๋าเอ็น เซ สัจเจ คุร สบัด วีจารี || ห่อแม มาร มัน นิ รมะลา ฮัร นาม อุร
ต่ารี || โกเธ มันดัป มารี อา ลัก เปย กาวารี || เย็นห์ กีเอ ติแซห์ นา ยาณนี มันมุค กุบารี || ยิส บุฉ่าเอห์ โซ บุฉะซี
สเจอา เกอา ยันตฺ วิจารี ||๘|| ศโลก ม: ๓ || กามัณ ตอ ซี การ กัร ยา แป้ ห์ลานํ กันตฺ มนาย || มัต เซแย กันตฺ นา อาวัย
เอแว บิรทา ยาย || กามัณ เป็ ร มัน มาเนอา ตอ บเณอา ซี การ || กีอา ตอ ปั รวาณ แฮ ยา สะโฮ ตะเร เปอาร || ป๋ อ
ซีการ ตะโบล รัส โป่ ยัน เป๋ า กเรย์ || ตัน มัน ซอเป กันตฺ โก ตอ นานัก โปคค์ กเรย์ ||๑|| ม: ๓ || กายัล พูล ตําโบลฺ
รัส เล ตัน๋ กีอา ซี การ || เซแย กันตฺ นา อายโอ เอแว เป่ ยอา วิการ ||๒|| ม: ๓ || ตัน๋ เป็ ร เอ้ห์ นา อาคีอนั แบฮัน
อิกะเธ โฮย || เอก โยต โดย มูรตี ตัน๋ เป็ ร กะฮีแอ โซย ||๓|| ปอรี || แป๋ เบ็น ปะกัต นา โฮวัย นาม นา ลแก เปอาร ||
สัตคุร มิเลแอ ป๋ อ อูปแย แป๋ ป๋ าย รังค์ สวาร || ตัน มัน รัตตา รังค์ เซ็ว ห่อแม ตริ สนา มาร || มัน ตัน นิรมัล อัต
โซ่ห์ณา เป่ เทอา กริ ษนั มุราร || ป๋ อ เป๋ า ซัภ เต็ส ดา โซ สัจ วัรแต ซันซาร ||๙|| ศโลก ม: ๑ || ว่าโฮ คซัม ตู ว่าโฮ
เย็น รัจ รัจนา ฮัม กีเอ || ซากัร แล่ฮรั สมุนดฺ ซัร เวล วรัส วะร่ าห์ || อาป คะโรแวห์ อาป กัร อาปี แณ อาป้ าห์ ||
คุรมุข เซวา ทาย ปแว อุนมัน ตัต กมาโฮ || มสักกัต ลโฮ่ มยูรีอา มังค์ มังค์ คซัม ดะร่ าห์ || นานัก ปุร ดัร เวปั รว่าห์
ตอ ดัร อูณา น่าเฮ โก สัจจา เวปัรว่าห์ ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || อูยลั โมตี โซ่ห์เณ รัตนา นาล ยุรัน || เต็น ยัร แวรี นานกา เย
บุดเฎ ทีเอ มะรัน || ||๒||
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ปอรี || ฮัร ซาล่าฮี สดา สดา ตัน มัน ซอป สะรี ร || คุร สับดี สัจ ปายอา สัจจา แก้ฮรั กัมภีร || มัน ตัน ฮิรแด เราว์
รเฮอา ฮัร ฮีรา ฮีร || ยนัม มรัณ กา ดุค เกยอา เพ็ร ปแว นา พีร || นานัก นาม สล่าห์ ตู ฮัร คุณี กะฮีร ||๑o|| ศโลก ม:
๑ || นานัก เอ้ห์ ตัน ยาล เย็น ยเลแอ นาม วิซาเรอา || ปอดี ยาย ปราล ปิ แช หัท นา อัมบฺแร เต็ต นิ วนั แถ่ ตาล ||๑|| ม:
๑ || นานัก มัน เก กัม พิเทอา กะณัต นา อาวฮี || กิตี ลฮ่า สฮัม ยา บัคเซ ตา ตักกา นฮี ||๒|| ปอรี || สัจจา อมัร
จลายโอน กัร สัจ พุรมาณ || สดา เน่ห์จลั เราว์ รเฮอา โซ ปุรัค สุ ยาณ || คุร ปั รซาดี เซวีแอ สัจ สบัด นีซาณ || ปูรา
ทาท บณายอา รังค์ คุรมัต มาณ || อะกัม อะโกจัร อลัค แฮ คุรมุข ฮัร ยาณ ||๑๑|| ศโลก ม: ๑ || นานัก บัดรา มาล กา
ปี่ ตัร ตะเรอา อาณ || โคเท คเร ปัรคีอนั ซาฮิบ แก ดีบาณ ||๑|| ม: ๑ || นาวัณ จัลเล ตีรที มัน โคแท ตัน โจร || เอ็ก
เป๋ า ลที นาเตอา โดย ป๋ า จะรี อสั โฮรฺ || บ้าฮัร โต่ตี ตูมรี อันดัร เว็ส นิโกรฺ || ซ่าถ ปะเล อัณนาเตอา โจร เซ โจรา
โจร ||๒|| ปอรี || อาเป หุกมั จลายดา ญัก ตัน่ แถ่ ลายอา || เอ็ก อาเป ฮี อาป ลายอัน คุร เต ซุค ปายอา || แด้ห์ ดิส
เอ้ห์ มัน ต๋ าวดา คุร ธาก รฮายอา || นาแว โน ซัภ โลจฺดี คุรมะตี ปายอา || ตุ๋ร ลิเคอา เมท นา สะกีแอ โย ฮัร เล็ค
ปายอา ||๑๒|| ศโลก ม: ๑ || โดย ดีเว จอแดห์ หัทนาเล || เยเต ญีอ์ เตเต วัณยาเร || คุเลห์ หัท โฮอา วาปาร || โย
ปฮุแจ โซ จลัณฮาร || ตะรัม ดะลาล ปาเอ นีซาณ || นานัก นาม ล่าฮา ปั รวาณ || กัร๋ อาเอ วยี วาถ่าอี || สัจ นาม กี มิลี
วเดอาอี ||๑|| ม: ๑ || ราตี โฮวัน กาลีอา สุ เปดา เซ วัน || เด้ห์ บักกา ตแป กะหน่า กาเลอา กาเล วัน || อันเถ่ อักลี
บ้าห์เร มูรัค อั้นถฺ กิอาน || นานัก นัดรี บ้าห์เร กะแบห์ นา ปาแวห์ มาน ||๒|| ปอรี || กายอา โกท รจายอา ฮัร สัจแจ
อาเป || เอ็ก ดูแย ป๋ าย คุอายอัน ห่อแม เว็จ เวอาเป || เอ้ห์ มานัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ ซา มันมุค ซันตาเป || ยิส อาป บุฉ่าเอ
โซ บุฉะซี ยิส สัตคุร ทาเป || ซัภ ญัก เคลฺ รจายโอน ซัภ วัรแต อาเป ||๑๓||
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ศโลก ม: ๑ || โจรา ยารา รันตีอา กุทณี อา ดีบาณ || เวดีนา กี โดสฺ ตี เวดีนา กา คาณ || ซิพตี ซาร นา ยาณนี สดา
วัสแซ แซตาน || กะโดห์ จันดัน คอลีแอ ปี๋ ซาฮู เซ็ว ปาณ || นานัก กูแร กะเตแอ กูรา ตณี แอ ตาณ || กูรา กะปัร
กะชีแอ กูรา แปนัณ มาณ ||๑|| ม: ๑ || บานํกา บุรกู ซิงงีอา นาเล มิลี กลาณ || เอ็ก ดาเต เอ็ก มังกะเต นาม เตรา
ปัรวาณ || นานัก ยินีห์ ซุณ แก มันเนอา ฮอ ตินา วิโทห์ กุรบาณ ||๒|| ปอรี || มายอา โม่ห์ ซัภ กูร แฮ กูโร โฮย
เกยอา || ห่อแม จักรา ปายโอน จักแร ญัก โมยอา || คุรมุข จะกัร จุกายโอน อิโก เราว์ รเฮอา || ซัภ อาตัม ราม
ปะชาเณอา ป่ อยัล ตัร เกยอา || โยต สมาณี โยต เว็จ ฮัร นาม สเมยอา ||๑๔|| ศโลก ม: ๑ || สัตคุร ปี่ เคอา เด้ห์ แม
ตูนํ ซัมรัท ดาตาร || ห่อแม กรับ นิวารี แอ กาม กโรถ อหังการฺ || ลับ โลภ ปั รยาลีแอ นาม มิแล อาถารฺ || แอ้ห์เน็ส
เนาตัน นิรมะลา แมลา กับฮูนํ นา โฮย || นานัก เอ้ห์ เบ็ถ ฉุทีแอ นะดัร เตรี ซุค โฮย ||๑|| ม: ๑ || อิโก กันตฺ สบาอีอา
ยิตี ดัร คะรี อา้ ห์ || นานัก กันแต รตีอา ปุแช่ห์ บาตรี อาห์ ||๒|| ม: ๑ || ซัภเภ กันแต รตีอา แม โดห่ากัณ กิต || แม ตัน
เอากัณ เอตฺ เร คซัม นา เพเร จิต ||๓|| ม: ๑ || ฮอ บัลฮารี เต็น โก ซิพตั ยินา แด วาต || ซัภ ราตี โซหากณี เอ็ก แม
โดห่ากัณ ราต ||๔|| ปอรี || ดัร มังกัต ยาแจ ดาน ฮัร ดีแย กริ ปา กัร || คุรมุข เล่โฮ มิลาย ยัน ปาแว นาม ฮัร || อันฮัด
สบัด วยาย โยตี โยต ตัร๋ || ฮิรแด ฮัร คุณ กาย แย แย สบัด ฮัร || ญัก แม่ห์ วัรแต อาป ฮัร เซตี ปรี ต กัร ||๑๕|| ศโลก
ม: ๑ || ยินี นา ปายโอ เปรม รัส กันตฺ นา ปายโอ เซา || ซุนเญ กัร๋ กา ปาหุณา เย็ว อายอา เต็ว เยา ||๑|| ม: ๑ || โซ
โอลาเมห์ ดิแน เก ราตี มิลนั ห์ สฮันสฺ || ซิ พตั สล่าฮัณ ฉัด แก กรังกี ลกา หันสฺ || เพ็ท อิเว่ฮา ยีเวอา เย็ต คาย
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วถ่ายอา เปท || นานัก สัจเจ นาม เว็ณ ซัภโภ ดุสมัน เหต ||๒|| ปอรี || ด่าดี คุณ กาแว เน็ต ยนัม สวาเรอา
คุรมุข เซว สล่าห์ สัจจา อุร ต่าเรอา ||

||

กัร๋ ดัร ปาแว แม่ฮลั นาม เปอาเรอา || คุรมุข ปายอา นาม ฮอ คุร โก วาเรอา || ตู อาป สวาแรห์ อาป ศิรยันฮาเรอา
||๑๖|| ศโลก ม: ๑ || ดีวา บแล อันเถ่รา ยาย || เบด ปาธ มัต ปาปา คาย || อุคแว ซูร นา ยาแป จันดฺ || แยห์ กิอาน
ประกาซ อเกอาน มิทนั ตฺ || เบด ปาธ ซันซาร กี การ || ปั รห์ ปั รห์ ปั นดิต กแร่ ห์ บีจาร || เบ็น บูเฉ่ ซัภ โฮย คุอาร ||
นานัก คุรมุข อุตรัส ปารฺ ||๑|| ม: ๑ || สับแด ซาด นา อายโอ นาม นา ลโก เปอาร || รัสนา พิกา โบลณา เน็ต เน็ต
โฮย คุอาร || นานัก ปัยแอ กิรัต กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๒|| ปอรี || เย ปรัภ ซาล่าเฮ อาปณา โซ โซ่ภา
ปาเอ || ห่อแม วิโจห์ ดูรฺ กัร สัจ มัน วซาเอ || สัจ บาณี คุณ อุจแร สัจจา ซุค ปาเอ || เมล เป่ ยอา จิรี วิชุนเนอา คุร
ปุรัค มิลาเอ || มัน แมลา เอ็ว ซุถ แฮ ฮัร นาม ติอ๋าเอ ||๑๗|| ศโลก ม: ๑ || กายอา กูมลั พุล คุณ นานัก กุปัส มาล ||
เอนี พุลี โร กเร อวัร เก จุณีแอห์ ดาล ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || นานัก ตินา บซันตฺ แฮ ยินห์ กัร๋ วัสเซอา กันตฺ || ยิน เก
กันตฺ ดิสาปรี เซ แอ้ห์เน็ส พิแร่ ห์ ยลันตฺ ||๒|| ปอรี || อาเป บัคเซ ดัยอา กัร คุร สัตคุร บัจนี || อันเด็น เซวี คุณ รวา
มัน สัจแจ รัจนี || ปรัภ เมรา เบอันตฺ แฮ อันตฺ กิแน นา ลัคนี || สัตคุร จัรณี ลเกอา ฮัร นาม เน็ต ยัปนี || โย อิแช โซ
พัล ปายซี ซัภ กะแร เว็จ ยัจนี ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || แป้ ฮัล บซันแต อากมัน แป้ ห์ลา มอเลโอ โซย || เย็ต มอเลแอ
ซัภ มอลีแอ ติแซห์ นา มอเลโฮ โกย ||๑|| ม: ๒ || แป้ ฮัล บซันแต อากมัน เต็ส กา กแร่ ห์ บีจาร || นานัก โซ
ซาล่าฮีแอ เย ซัภแซ เด อาถารฺ ||๒|| ม: ๒ || มิเลแอ มิเลอา นา มิแล มิแล มิเลอา เย โฮย || อันตัร อาตแม โย มิแล
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มิเลอา กะฮีแอ โซย ||๓|| ปอรี || ฮัร ฮัร นาม สล่าฮีแอ สัจ การ กมาแว || ดูยี กาแร ลเกอา เพ็ร โยนี ปาแว || นาม
รัตเตอา นาม ปาอีแอ นาเม คุณ กาแว || คุร แก สบัด สล่าฮีแอ ฮัร นาม สมาแว || สัตคุร เซวา สพัล แฮ เซเวแอ พัล
ปาแว ||๑๙|| ศโลก ม: ๒ || กิส ฮี โกอี โกย มันญึ นิมาณี เอ็ก ตู ||
เก็ว นา มรี แย โรย ยา ลัก จิต นา อาวัย ||๑|| ม: ๒ || ยานํ ซุค ตา สะโฮ ราเวโอ ดุค ปี๋ ซัมหม่าเลโอย || นานัก กะแฮ
เซอาณี เอ เอ็ว กันตฺ มิลาวา โฮย ||๒|| ปอรี || ฮอ เกอา ซาล่าฮี กิรัม ยันตฺ วัดดี เตรี วเดอาอี || ตู อะกัม ดัยอาล อะกัม
แฮ อาป แล่ห์ มิลาอี || แม ตุจฉฺ เบ็น เบลี โก นฮี ตู อันตฺ สคาอี || โย เตรี ซัรณากตี เต็น แล่ห์ ฉะดาอี || นานัก
เวปัรว่าห์ แฮ เต็ส เต็ล นา ตะมาอี ||๒o||๑||
ราก ซู่ฮี บาณี ศิรี กะบีร ญีโอ ตะทา ซัภนา ปั กตา กี || กะบีร เก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอาตัร อาย กฮ่า ตุม กีนา || ราม โก นาม นา กับฮู ลีนา ||๑|| ราม นา ยัปโปห์ กวัน มัต ลาเก || มัร ยัยเบ โก เกอา
กแร่ ห์ อป่ าเก ||๑|| รเฮา || ดุค ซุค กัร แก กุทาํ บฺ ยีวายอา || มัรตี บาร อิกซัร ดุค ปายอา ||๒|| กันธฺ แก้ฮนั ตับ กะรัน
ปุการา || แก้ห์ กะบีร อาเก เต นา ซัมหม่ารา ||๓||๑|| ซู่ฮี กะบีร ญี || ทัรฮัร กัมแป บาลา ญีโอ || นา ยาโน เกอา
กัรซี ปี โอ ||๑|| แรน กอี มัต เด็น ปี๋ ยาย || ปะห์วรั เกย บัก แบเธ อาย ||๑|| รเฮา || กาแจ กัรแว รแฮ่ นา ปานี || หันสฺ
จเลอา กายอา กุมลานี ||๒|| กุอาร กันเนอา แยเซ กะรัต ซีการา || เก็ว รลีอา มาแน บาจฉฺ ปะตารา ||๓|| กาก อุดาวัต
ปุยา ปิ รานี || แก้ห์ กะบีร เอ้ห์ กะทา สิ รานี ||๔||๒|| ซู่ฮี กะบีร ญีโอ || อะมัล สิ ราโน เลคา เดนา || อาเอ กะเธ็น
ดูต ยัม เลนา || เกอา แต คะเทอา กฮ่า กวายอา || จโลห์ สิ ตาบ ดีบาน บุลายอา ||๑|| จัล ดัรฮาล ดีวาน บุลายอา || ฮัร
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พุรมาน ดัรก้าห์ กา อายอา ||๑|| รเฮา || กะโร อัรดาส กาว กิช บากี || เล็ว นิเบรฺ อาจยฺ กี ราตี || กิช ปี๋ ครัจ ตุหม่ารา
ซาโร || สุ แบห์ นิวาจยฺ สะราย กุยาโร ||๒|| ซ่าถซังค์ ยา โก ฮัร รังค์ ลากา || ตัน๋ ตัน๋ โซ ยัน ปุรัค สป่ ากา || อีต อูต
ยัน สดา สุ เฮเล || ยนัม ปะดารัท ยีต อโมเล ||๓|| ยากัต โซยอา ยนัม กวายอา || มาล ตัน๋ โยเรอา เป่ ยอา ปรายอา ||
กโฮ่ กะบีร เตอี นัร ปู่ เล || คซัม บิซาร มาที ซังค์ รู เล ||๔||๓||
ซู่ฮี กะบีร ญีโอ ลลิต || ทาเก แนน ซัรวัน ซุน ทาเก ทากี ซุนดัร กายอา || ยรา หาก ดี ซัภ มัต ทากี เอก นา ทากัส
มายอา ||๑|| บาวเร แต กิอาน บีจาร นา ปายอา || บิรทา ยนัม กวายอา ||๑|| รเฮา || ตับ ลัก ปรานี ติแซ สะเรโว่ห์ ยับ
ลัก กัท แม่ห์ ซาซา || เย กัท ยาย ตา เป๋ า นา ยาซี ฮัร เก จรัน นิวาซา ||๒|| ยิส โก สบัด บซาแว อันตัร จูแก ติแซห์
เปอาซา || หุกแม บูแฉ่ จอปัร เคแล มัน เย็ณ ด่าเล ปาซา ||๓|| โย ยัน ยาน ปะแย่ห์ อบิกตั โก เต็น กา กะชู นา นาซา
|| กโฮ่ กะบีร เต ยัน กับโบห์ นา ห่าแรห์ ด๋ าล โย ยาแน่ห์ ปาซา ||๔||๔|| ซู่ฮี ลลิต กะบีร ญีโอ || เอก โกท ปั นจฺ
ซิกดารา ปันเจ มาแก้ห์ ห่าลา || ยิมี น่าฮี แม กิซี กี โบอี แอซา เดน ดุคาลา ||๑|| ฮัร เก โลกา โม โก นีต ดะแซ
ปัทวารี || อูปัร ปุยา กัร แม คุร แป้ ห์ ปุกาเรอา เต็น ฮอ ลีอา อุบารี ||๑|| รเฮา || นอ ดาดี ดัส มุนสัพ ต่าแว่ห์ รอีอตั
บะซัน นา เด้ฮี || โดรี ปูรี มาแปห์ น่าฮี บโฮ่ บิสทาลา เล่ฮี ||๒|| บหัตตัร กัร๋ เอ็ก ปุรัค สมายอา อุน ดีอา นาม ลิคาอี
|| ตะรัม ราย กา ดัพตัร โซเถ่อา บากี ริ ยมั นา กาอี ||๓|| ซันตา โก มัต โกอี นินโดห์ ซันตฺ ราม แฮ เอโก || กโฮ่
กะบีร แม โซ คุร ปายอา ยา กา เนา บิเบโก ||๔||๕||
ราก ซู่ฮี บาณี ศิรี รวิดาส ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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แซ่ห์ กี ซาร สห่ากัน ยาแน || ตัจยฺ อภิมาน ซุค รลีอา มาแน || ตัน มัน เดย์ นา อันตัร ราแค || เอารา เดค นา สุ แน
อะป่ าแค ||๑|| โซ กัต ยาแน ปี ร ปราอี || ยา แก อันตัร ดะรัด นา ปาอี ||๑|| รเฮา || ดุคี ดุห่ากัน โดย ปัค ฮีนี || เย็น
น่าห์ นิรันตัร ปะกัต นา กีนี || ปุร สลาต กา ปันทฺ โดเฮลา || ซังค์ นา ซาที กะวัน อิเกลา ||๒|| ดุคีอา ดะรัดวันดฺ ดัร
อายอา || บฮุต เปอาส ยบาบ นา ปายอา || แก้ห์ รวิดาส สรัน ปรัภ เตรี || เย็ว ยาโนห์ เต็ว กัร กัต เมรี ||๓||๑|| ซู่ฮี ||
โย เด็น อาแว่ห์ โซ เด็น ยาฮี || กัรนา กูจ แร่ ฮนั เท็ร น่าฮี || ซังค์ จลัต แฮ ฮัม ปี๋ จัลนา || ดูรฺ กะวัน ศิร อูปัร มัรนา
||๑||
เกอา ตู โซยอา ยาก อิอานา || แต ยีวนั ญัก สัจ กัร ยานา ||๑|| รเฮา || เย็น ญีโอ ดีอา โซ ริ ยกั อัมบราแว || ซัภ กัท
ปี่ ตัร หาท จลาแว || กัร บันดิกี ชาด แม เมรา || ฮิรแด นาม สะหมารฺ สะเวรา ||๒|| ยนัม สิ ราโน ปั นทฺ นา สวารา ||
ซ่านํฉฺ ปะรี แด้ห์ ดิส อันเถ่อารา || แก้ห์ รวิดาส นิดาน ดิวาเน || เจตัส น่าฮี ดุนีอา พัน คาเน ||๓||๒|| ซู่ฮี ||
อูเจ มันดัร ซาล รโซอี || เอก กะรี พุน แร่ ฮนั นา โฮอี ||๑|| เอ้ห์ ตัน แอซา แยเซ ก๋ าส กี ทาที || ยัล เกยโอ ก๋ าส รัล
เกยโอ มาที ||๑|| รเฮา || ป่ าอี บันถฺ กุทาํ บฺ สเฮรา || โอย ปี๋ ลาเก ก้าด สะเวรา ||๒|| กัร๋ กี นารฺ อุแร่ ห์ ตัน ลากี || โอ้ห์
ตอ ปู๋ ต ปู๋ ต กัร ป่ ากี ||๓|| แก้ห์ รวิดาส ซัภแภ ญัก ลูเทอา || ฮัม ตอ เอก ราม แก้ห์ ชูเทอา ||๔||๓||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก ซู่ฮี บาณี เซค พรี ด ญี กี || ตัป ตัป โล่ห์ โล่ห์ หาท มโรโร || บาวัล โฮอี โซ สะโฮ โลโร || แต แซ่ห์ มัน แม่ห์
กีอา โรส || มุจฉฺ เอากัน แซ่ห์ น่าฮี โดส ||๑|| แต ซาฮิบ กี แม ซาร นา ยานี || โยบัน โคย ปาแช ปัชตานี ||๑|| รเฮา ||
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กาลี โกเอ็ล ตู กิต กุน กาลี || อัปเน ปรี ตมั เก ฮอ บิรแฮ ยาลี || ปิ แร่ ห์ บิฮูน กะแตห์ ซุค ปาเอ || ยา โฮย กริ ปาล ตา
ประภู มิลาเอ ||๒|| วิถณั คู่ฮี มุนถฺ อิเกลี || นา โก ซาที นา โก เบลี || กัร กิรปา ปรัภ ซ่าถซังค์ เมลี || ยา เพ็ร เดคา ตา
เมรา อัลล่าห์ เบลี ||๓|| วาท ฮมารี ครี อุดีณี || คันเนโอห์ ติคี บฮุต เปอีณี || อุส อูปัร แฮ มารัก เมรา || เซค พรี ดา
ปันทฺ สะหมารฺ สะเวรา ||๔||๑|| ซู่ฮี ลลิต || เบรา บันถฺ นา สเกโอ บันถัน่ กี เวลา || ปั๋ ร ซัรวัร ยับ *อูชแล ตับ
ตรัณ โดเฮลา ||๑|| หัท นา ลาย กุซาํ ภฺ แร ยัล ยาซี โด่ลา ||๑|| รเฮา || เอ็ก อาปี แนห์ ปั ตลี แซ่ห์ เกเร โบลา || ดุถ่า
ทะณี นา อาวัย เพ็ร โฮย นา เมลา ||๒|| กะแฮ พรี ด สเฮรี โฮ สะโฮ อลาเอซี || หันสฺ จัลซี ดุมณา แอ้ห์ ตัน เด๋ รี ทีซี
||๓||๒||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||
ตู สุ ลตาน กฮ่า ฮอ มีอา เตรี กวัน วดาอี || โย ตู เด้ห์ โซ กฮ่า สุ อามี แม มูรัค แก้ฮณั นา ยาอี ||๑|| เตเร คุณ กาวา เด้ห์
บุฉ่าอี || แยเซ สัจ แม่ห์ รโฮ่ รยาอี ||๑|| รเฮา || โย กิช โฮอา ซัภ กิช ตุจฉฺ เต เตรี ซัภ อัสนาอี || เตรา อันตฺ นา ยาณา
เมเร ซาฮิบ แม อันถเล เกอา จตุราอี ||๒|| เกอา ฮอ กะที กะเท กัท เดคา แม อกัท นา กัทนา ยาอี || โย ตุตถฺ ป่ าแว
โซอี อาคา เต็ล เตรี วเดอาอี ||๓|| เอเต กูกรั ฮอ เบกานา ป่ อกา เอ็ส ตัน ตาอี || ปะกัต ฮีณ นานัก เย โฮยกา ตา คัสแม
เนา นา ยาอี ||๔||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ || มัน มันดัร ตัน เวส กลันดัร กัท ฮี ตีรัท นาวา || เอก สบัด เมแร ปราน บัสตฺ
แฮ บาฮุร ยนัม นา อาวา ||๑|| มัน เบเถ่อา ดัยอาล เซตี เมรี มาอี || กอณ ยาแณ ปี ร ปราอี || ฮัม น่าฮี จินตฺ ปราอี ||๑||
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รเฮา || อะกัม อะโกจัร อลัค อปารา จินตา กแร่ ห์ ฮมารี || ยัล ทัล มฮีอลั ปั่ รปุร ลีณา กัท กัท โยต ตุหม่ารี ||๒|| ซิ กข์
มัต ซัภ บุตถฺ ตุหม่ารี มันดิร ชาวา เตเร || ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา ยาณา เมเร ซาฮิบา คุณ กาวา เน็ต เตเร ||๓|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ
สรัณ ตุหม่ารี สรับ จินตฺ ตุตถฺ ปาเซ || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซอี จังกา เอ็ก นานัก กี อัรดาเซ ||๔||๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ ||
อาเป สบัด อาเป นีซาน || อาเป สุ รตา อาเป ยาน || อาเป กัร กัร เวแค ตาณ || ตู ดาตา นาม ปัรวาณ ||๑||
แอซา นาม นิรันยัน เด็ว || ฮอ ยาเจ็ก ตู อลัค อเป๋ ว ||๑|| รเฮา || มายอา โม่ห์ ตัร่ กะที นารฺ || ปู่ นํดี กามัณ
กามเณอาร || ราจยฺ รู ป จู่ธา เด็น จาร || นาม มิแล จานัณ อันเถ่อาร ||๒|| จัค โชดี แซ่ห์ซา นฮี โกย || บาป ดิแซ
เวยาต นา โฮย || เอเก โก น่าฮี ป๋ อ โกย || กัรตา กเร กราแว โซย ||๓|| สบัด โมย มัน มัน เต มาเรอา || ธาก รเฮ่ มัน
ซาแจ ต่าเรอา || อวัรฺ นา ซู่แฉ่ คุร โก วาเรอา || นานัก นาม รัตเต นิสตาเรอา ||๔||๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ || คุร บัจนี
มัน แซ่ฮจั ยฺ ติอ่าเน || ฮัร แก รังค์ รัตตา มัน มาเน || มันมุค ปะรัม ปุเล บอราเน || ฮัร เบ็น เก็ว รฮีแอ คุร สบัด
ปะชาเน ||๑|| เบ็น ดัรซัน แกเซ ยีโว เมรี มาอี || ฮัร เบ็น ญีอะรา แร่ ห์ นา สะแก คิน สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา ||
เมรา ปรัภ บิสแร ฮอ มโร ดุคาลี || ซาส กิราส ยัปโป อัปเน ฮัร ป่ าลี || สัด แบรากัน ฮัร นาม นิ ฮาลี || อับ ยาเน
คุรมุข ฮัร นาลี ||๒|| อกัท กะทา กะฮีแอ คุร ป๋ าย || ปรัภ อะกัม อะโกจัร เดย์ ดิคาย || เบ็น คุร กัรณี เกอา การ กมาย ||
ห่อแม เมท จัลแล คุร สบัด สมาย ||๓|| มันมุค วิชุแร โคที ราส || คุรมุข นาม มิแล ซาบาส || ฮัร กิรปา ต่ารี ดาซัน
ดาส || ยัน นานัก ฮัร นาม ตัน๋ ราส ||๔||๔||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ตริ ก ตริ ก คายอา ตริ ก ตริ ก โซยอา ตริ ก ตริ ก กาปั ร อังค์ จรายอา || ตริ ก สะรี ร กุทาํ บฺ แซ่ ฮตั เซ็ว เย็ต ฮุณ คซัม นา
ปายอา || ปอรี ฉุรถี เพ็ร หาท นา อาแว แอ้ห์ลา ยนัม กวายอา ||๑|| ดูยา เป๋ า นา เดอี เล็ว ลากัณ เย็น ฮัร เก จรัณ ห ||
ญักยีวนั ดาตา ยัน เซวัก เตเร เต็น เก แต ดูค นิวาเร ||๑|| รเฮา || ตู ดัยอาล ดัยอาปัต ดาตา เกอา เอ้ห์ ยันตฺ วิจาเร ||
มุกตั บันถฺ ซัภ ตุจฉฺ เต โฮเอ แอซา อาค วคาเณ || คุรมุข โฮแว โซ มุกตั กะฮีแอ มันมุค บันถฺ วิจาเร ||๒|| โซ ยัน
มุกตั เอก เล็ว ลากี สดา รแฮ่ ฮัร นาเล || เต็น กี แก้ฮณั กัต กฮี นา ยาอี สัจแจ อาป สวาเร ||
ปะรัม ปุหล่าเณ เซ มันมุค กะฮีแอห์ นา อุรวาร นา ปาเร ||๓|| ยิส โน นะดัร กเร โซอี ยัน ปาเอ คุร กา สบัด
สะหม่าเล || ฮัร ยัน มายอา ม่าเฮ นิสตาเร || นานัก ปาก โฮแว ยิส มัสตัก กาแลห์ มาร บิดาเร ||๔||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา
๓ || อตุล เก็ว โตเลอา ยาย || ดูยา โฮย ตา โซ่ฉี่ ปาย || เต็ส เต ดูยา น่าฮี โกย || เต็ส ดี กีมตั กิกู โฮย ||๑|| คุร ปั รสาด
วัสแซ มัน อาย || ตา โก ยาแณ ดุบิถา ยาย ||๑|| รเฮา || อาป สะราพ กัสวัทที ลาเอ || อาเป ปั รเค อาป จลาเอ || อาเป
โตเล ปูรา โฮย || อาเป ยาแณ เอโก โซย ||๒|| มายอา กา รู ป ซัภ เต็ส เต โฮย || ยิส โน เมเล โซ นิรมัล โฮย || ยิส
โน ลาเอ ลแก เต็ส อาย || ซัภ สัจ ดิคาเล ตา สัจ สมาย ||๓|| อาเป เล็ว ตาต แฮ อาเป || อาป บุฉ่าเอ อาเป ยาเป ||
อาเป สัตคุร สบัด แฮ อาเป || นานัก อาค สุ ณาเอ อาเป ||๔||๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ || ซาฮิบ เต เซวัก เซว ซาฮิบ
เต เกอา โก กะแฮ บฮานา || แอซา เอ็ก เตรา เคลฺ บเนอา แฮ ซัภ แม่ห์ เอก สะมานา ||๑|| สัตคุร ปัรแจ ฮัร นาม
สะมานา || ยิส กะรัม โฮแว โซ สัตคุร ปาเอ อันเด็น ลาแก แซ่ฮจั ยฺ ติอาน่า ||๑|| รเฮา || เกอา โกอี เตรี เซวา กเร เกอา
โก กเร อภิมานา || ยับ อัปนี โยต คินแํ จห์ ตู สุ อามี ตับ โกอี กะโร ดิคา วเคอานา ||๒|| อาเป คุร เจลา แฮ อาเป
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อาเป คุณี นิถ่านา || เย็ว อาป จลาเอ ติแว โกอี จาแล เย็ว ฮัร ป่ าแว ปั กหว่านา ||๓|| แก้ฮตั นานัก ตู ซาจา ซาฮิบ
กอณ ยาแณ เตเร กามานํ || อิกนา กัร๋ แม่ห์ เด วเดอาอี เอ็ก ปะรัม ปะแว่ห์ อภิมานา ||๔||๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ ||
ปูรา ทาท บณายอา ปูแร เวโค่ห์ เอก สะมานา || เอ็ส ปั รปั นจฺ แม่ห์ ซาเจ นาม กี วเดอาอี มัต โก ตะโรห์ กุมานา ||๑||
สัตคุร กี ยิส โน มัต อาแว โซ สัตคุร ม่าเฮ สะมานา || เอ้ห์ บาณี โย ญีโอห์ ยาแณ เต็ส อันตัร รแว ฮัร นามา ||๑||
รเฮา || จะโฮ่ ยุกา กา ฮุณ นิเบรา นัร มนุคา โน เอก นิถ่านา || ยัต ซันยัม ตีรัท โอนา ยุกา กา ตะรัม แฮ กัล แม่ห์ กีรัต
ฮัร นามา ||๒|| ยุก ยุก อาโป อาปณา ตะรัม แฮ โซ่ถ เดโคห์ เบด ปุรานา || คุรมุข ยินี ติอ๋ายอา ฮัร ฮัร ญัก เต ปูเร
ปัรวานา ||๓||
แก้ฮตั นานัก สัจเจ เซ็ว ปรี ต ลาเอ จูแก มัน อภิมานา || แก้ฮตั สุ ณตั ซัภเภ ซุค ปาแวห์ มานัต ป้ าเฮ นิถ่านา ||๔||๔||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข ปรี ต ยิสโน อาเป ลาเอ || เต็ต กัร๋ บิลาวัล คุร สบัด โซฮาเอ || มังคัล นารี กาแว่ห์ อาเอ ||
เม็ล ปรี ตมั สดา ซุค ปาเอ ||๑|| ฮอ เต็น บัลฮาแร ยินห์ ฮัร มัน วซาเอ || ฮัร ยัน โก มิเลอา ซุค ปาอีแอ ฮัร คุณ กาแว
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ ||๑|| รเฮา || สดา รังค์ ราเต เตแร จาเอ || ฮัร ญีโอ อาป วัสแซ มัน อาเอ || อาเป โซ่ภา สัด ฮี ปาเอ ||
คุรมุข เมแล เมล มิลาเอ ||๒|| คุรมุข ราเต สบัด รังกาเอ || นิจยฺ กัร๋ วาซา ฮัร คุณ กาเอ || รังค์ จลูแล ฮัร รัส ป่ าเอ ||
เอ้ห์ รังค์ กะเด นา อุตแร สาจ สมาเอ ||๓|| อันตัร สบัด มิเทอา อเกอาน อันเถ่รา || สัตคุร กิอาน มิเลอา ปรี ตมั เมรา ||
โย สัจ ราเต เต็น บฮุร นา เพรา || นานัก นาม ดริ ราเอ ปูรา คุร เมรา ||๔||๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ || ปูเร คุร เต วเดอาอี
ปาอี || อะจินตฺ นาม วัสเซอา มัน อาอี || ห่อแม มายอา สบัด ยลาอี || ดัร ซาแจ คุร เต โซ่ภา ปาอี ||๑|| ญักดีส เซโว
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แม อวัรฺ นา กายา || อันเด็น อนัดฺ โฮแว มัน เมแร คุรมุข มาโก เตรา นาม นิวายา ||๑|| รเฮา || มัน กี ปั รตีต มัน เต ปาอี
|| ปูเร คุร เต สบัด บุฉ่าอี || ยีวณั มรัณ โก ซัมซัร เวแค || บฮุร นา มแร นา ยัม เปแค ||๒|| กัร๋ ฮี แม่ห์ ซัภ โกท นิถาน
|| สัตคุร ดิคาเอ เกยอา อภิมาน || สัด ฮี ลากา แซ่ฮจั ยฺ ติอ๋าน || อันเด็น กาแว เอโก นาม ||๓|| เอ็ส ยุก แม่ห์ วเดอาอี
ปาอี || ปูเร คุร เต นาม ติอ๋าอี || แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาอี || สดา ซุคดาตา กีมตั นฮี ปาอี ||๔|| ปูแร ปาก คุร ปูรา
ปายอา || อันตัร นาม นิถาน ดิคายอา || คุร กา สบัด อัต มีธา ลายอา || นานัก ตริ สนั บุฉี่ มัน ตัน ซุค ปายอา
||๕||๖||๔||๖||๑o||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุดมั มัต ปรัภ อันตัรยามี เย็ว ปเรเร เต็ว กัรนา || เย็ว นทูอา ตันตฺ วยาเอ ตันตี เต็ว วาแย่ห์ ยันตฺ ยนา ||๑||
ยัป มัน ราม นาม รัสนา || มัสตัก ลิคตั ลิเค คุร ปายอา ฮัร ฮิรแด ฮัร บัสนา ||๑|| รเฮา || มายอา กิรัสตฺ ประมัต แฮ
ปรานี รัค เลโว่ห์ ยัน อัปนา || เย็ว แปรลาด ฮัรณาคัส กระเซโอ ฮัร ราเคโอ ฮัร ซัรนา ||๒|| กวัน กวัน กี กัต เม็ต
กะฮีแอ ฮัร กีเอ ปะติต ปะวันนา || โอ้ห์ โด่แว โด๋ ร หาท จัม จัมเร ฮัร อุถะเรโอ ปะเรโอ ซัรนา ||๓|| ปรัภ ดีน ดัยอาล
ปะกัต เป๋ าว์ ตารัน ฮัม ปาปี ราค ปัปนา || ฮัร ดาซัน ดาส ดาส ฮัม กรี แอห์ ยัน นานัก ดาส ดาซันนา ||๔||๑|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๔ || ฮัม มูรัค มุกตั ถฺ อเกอาน มตี ซัรณากัต ปุรัค อยันมา || กัร กิรปา รัค เลโว่ห์ เมเร ธากุร ฮัม ปาทัร ฮีน
อกัรมา ||๑|| เมเร มัน ปัจยฺ ราม นาแม รามา || คุรมัต ฮัร รัส ปาอีแอ โฮรฺ เตอาโกห์ เน่ห์พลั กามา ||๑|| รเฮา || ฮัร ยัน
เซวัก เซ ฮัร ตาเร ฮัม นิรกุน ราค อุปมา || ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี เมเร ธากุร ฮัร ยัปปี แอ วัดเด กรัมมา ||๒|| นามฮีน
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ตริ ก ยีวเต เต็น วัด ดูค สฮัมมา || โอย เพ็ร เพ็ร โยน ปะหว่าอีแอห์ มันดฺ ป่ากี มูร อกัรมา ||๓|| ฮัร ยัน นาม อถารฺ แฮ
ตุ๋ร ปูรัน ลิเค วัด กัรมา || คุร สัตคุร นาม ดริ รายอา ยัน นานัก สพัล ยนัมมา ||๔||๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || ฮัมรา จิต
ลุภตั โม่ห์ บิเคอา บโฮ่ ดุระมัต แมลฺ ปะหรา || ตุมห์รี เซวา กัร นา สแกห์ ปรัภ ฮัม เก็ว กัร มุกตั ถฺ ตะรา ||๑|| เมเร มัน
ยัป นัรฮัร นาม นัรหะรา || ยัน อูปัร กิรปา ปรัภ ต่ารี เม็ล สัตคุร ปารฺ ปะรา ||๑|| รเฮา || ฮัมเร ปิ ตา ธากุร ปรัภ สุ อามี
ฮัร เดโฮ มตี ยัส กะรา || ตุมห์แร ซังค์ ลเก เซ อุถเร เย็ว ซังค์ กาซทฺ โล่ห์ ตะรา ||๒|| ซากัต นัร โห่ซี มัต มะถัม่ ยินห์
ฮัร ฮัร เซว นา กะรา || เต นัร ปากฮีน โดห์จารี โอย ยนัม โมย เพ็ร มรา ||๓|| ยิน โก ตุมห์ ฮัร เมโล่ห์ สุ อามี เต
หน่าเอ ซันโตค คุร สะรา || ดุระมัต แมลฺ กอี ฮัร ปะเยอา ยัน นานัก ปารฺ ปะรา ||๔||๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || อาโว่ห์
ซันตฺ มิโลห์ เมเร ป่ าอี เม็ล ฮัร ฮัร กะทา กแร่ ห์ || ฮัร ฮัร นาม โบฮิท แฮ กัลยุก เควัท คุร สบัด ตโรห์ ||๑|| เมเร มัน
ฮัร คุณ ฮัร อุจโรห์ || มัสตัก ลิคตั ลิเค กุน กาเอ เม็ล ซังคัต ปารฺ ปะโร่ ห์ ||๑|| รเฮา ||
กายอา นะกัร แม่ห์ ราม รัส อูตมั เก็ว ปาอีแอ อุปเดส ยัน กแร่ ห์ || สัตคุร เซว สพัล ฮัร ดัรซัน เม็ล อัมฤต ฮัร รัส
ปี โอห์ ||๒|| ฮัร ฮัร นาม อัมฤต ฮัร มีธา ฮัร ซันโตห์ จาค ดิโคห์ || คุรมัต ฮัร รัส มีธา ลากา เต็น บิสเร ซัภ บิค รโซ่ห์
||๓|| ราม นาม รัส ราม ระส่ าเอ็ณ ฮัร เซโว่ห์ ซันตฺ ยะโนห์ || จาร ปะดารัท จาเร ปาเอ คุรมัต นานัก ฮัร ปะโย่ห์
||๔||๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || คัตตรี บราห์มณั ซูด แวส โก ยาแป ฮัร มันตรึ ยแปนี || คุร สัตคุร ปารบรัมห์ กัร
ปูโญห์ เน็ต เซโว่ห์ ดินสั ซัภ แรนี ||๑|| ฮัร ยัน เดโคห์ สัตคุร แนนี || โย อิโช่ห์ โซอี พัล ปาโวห์ ฮัร โบโล่ห์ คุรมัต
แบนี ||๑|| รเฮา || อเน็ก อุปาว จิตวีแอห์ บโฮเตเร ซา โฮแว เย บาต โฮแวนี || อัปนา ปะลา ซัภ โกอี บาแช โซ กเร เย
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เมแร จิต นา จิแตนี ||๒|| มัน กี มัต เตอาโกห์ ฮัร ยัน เอ้ห์ฮา บาต กะแธนี || อันเด็น ฮัร ฮัร นาม ติอ่าโวห์ คุร สัตคุร
กี มัต แลนี ||๓|| มัต สุ มตั เตแร วัส สุ อามี ฮัม ยันตฺ ตู ปุรัค ยันแตนี || ยัน นานัก เก ปรัภ กัรเต สุ อามี เย็ว ป่ าแว ติแว
บุแลนี ||๔||๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || อนัด มูล ติอ๋ายโอ ปัรโคตัม อันเด็น อนัด อนันเด || ตะรัม ราย กี กาณ จุกาอี ซัภ
จูเก ยัม เก ชันเด ||๑|| ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม โคบินเด || วัดป่ ากี คุร สัตคุร ปายอา คุณ กาเอ ปั รมานันเด ||๑|| รเฮา ||
ซากัต มูร มายอา เก บะถิก เว็จ มายอา พิแร่ ห์ พิรันเด || ตริ สนา ยลัต กิรัต เก บาเถ่ เย็ว เตลี บะลัด ปะหวัน่ เด ||๒||
คุรมุข เซว ลเก เซ อุถเร วัดป่ ากี เซว กรันเด || ยิน ฮัร ยัปเปอา เต็น พัล ปายอา ซัภ ตูเท มายอา พันเด ||๓|| อาเป
ธากุร อาเป เซวัก ซัภ อาเป อาป โควินเด || ยัน นานัก อาเป อาป ซัภ วัรแต เย็ว ราแค ติแว รฮันเด ||๔||๖||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล กัร๋ ๑๓ || โบโล่ห์ ไป่ อา ราม นาม ปะติต ปาวโน || ฮัร ซันตฺ ปะกัต ตารฺ โน ||
ฮัร ปั่รปุเร รเฮอา || ยัล ทเล ราม นาม || เน็ต กาอีแอ ฮัร ดูค บิซารโน ||๑|| รเฮา || ฮัร กีอา แฮ สพัล ยนัม ฮมารา ||
ฮัร ยัปเปอา ฮัร ดูค บิซารันฮารา || คุร เป่ เทอา แฮ มุกตั ดาตา || ฮัร กีอี ฮมารี สพัล ยาตา || เม็ล ซังคตี กุน กาวโน
||๑|| มัน ราม นาม กัร อาซา || เป๋ า ดูยา บินสั บินาซา || เว็จ อาซา โฮย นิราซี || โซ ยัน มิเลอา ฮัร ปาซี || โกอี ราม
นาม กุน กาวโน || ยัน นานัก เต็ส ปัก ลาวโน ||๒||๑||๗||๔||๖||๗||๑๗||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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นัดรี อาแว เต็ส เซ็ว โม่ห์ || เก็ว มิลีแอ ปรัภ อบินาซี โต้เฮ || กัร กิรปา โม่ห์ มารัก ปาโวห์ || ซ่าถซังคัต แก อันจัล
ลาโว่ห์ ||๑|| เก็ว ตรี แอ บิเคอา ซันซาร || สัตคุร โบฮิท ปาแว ปารฺ ||๑|| รเฮา || ปวัน จุหล่าเร มายอา เดย์ || ฮัร เก
ปะกัต สดา เท็ร เซอ์ || ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิรารา || ศิร อูปัร อาป คุรู รัควารา ||๒|| ปายอา เวร มายอา สรับ
โป่ ยอังกา || ห่อแม ปะเจ ดีปัก เดค ปะตังกา || สกัล ซี การ กเร นฮี ปาแว || ยา โฮย กริ ปาล ตา คุรู มิลาแว ||๓|| ฮอ
พิโร อุดาซี แม เอ็ก รตัน ดะซายอา || นิรโมลัก ฮีรา มิแล นา อุปายอา || ฮัร กา มันดัร เต็ส แม่ห์ ลาล || คุร
โคเลอา ปัรดา เดค ไป๋ นิฮาล ||๔|| เย็น จาเคอา เต็ส อายอา ซาด || เย็ว กูนกํ า มัน แม่ห์ บิสมาด || อานัด รู ป ซัภ
นัดรี อายอา || ยัน นานัก ฮัร คุณ อาค สมายอา ||๕||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สรับ กเลอาณ กีเอ คุรเทว || เซวัก
อัปนี ลายโอ เซว || บิฆนั นา ลาแก ยัป อลัค อเป่ ว ||๑|| ตะรัต ปุนีต ไป๋ กุน กาเอ || ดุรัต เกยอา ฮัร นาม ติอ๋าเอ ||๑||
รเฮา || ซัภนี ทาอี รเวอา อาป || อาด ยุกาด ยา กา วัด ปัรตาป || คุร ปัรสาด นา โฮย ซันตาป ||๒|| คุร เก จรัน ลเก
มัน มีเธ || นิรบิฆนั โฮย ซัภ ทานํอี วูเธ || ซัภ ซุค ปาเอ สัตคุร ตูเธ ||๓|| ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ ย รัควาเล || ยิแท กิแท
ดีแซ่ห์ นาเล || นานัก ดาส คซัม ปรัตปาเล ||๔||๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซุค นิถาน ปรี ตมั ปรัภ เมเร ||
อะกนัต คุณ ธากุร ปรัภ เตเร || โม่ห์ อนาท ตุมรี ซัรณาอี || กัร กิรปา ฮัร จรัน ติอ๋าอี ||๑|| ดัยอา กแร่ ห์ บะโซ่ห์ มัน
อาย || โม่ห์ นิ รกุน ลีแย ลัร ลาย ||๑|| รเฮา || ปรัภ จิต อาแว ตา แกซี ปี๋ ร || ฮัร เซวัก น่าฮี ยัม ปี ร || สรับ ดูค ฮัร
ซิมรัต นะเซ || ยา แก ซังค์ สดา ปรัภ บแซ ||๒|| ปรัภ กา นาม มัน ตัน อาถารฺ || บิสรัต นาม โฮวัต ตัน ชาร || ปรัภ
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จิต อาเอ ปูรัน ซัภ กาจยฺ || ฮัร บิสรัต ซัภ กา โม่ห์ตาจยฺ ||๓|| จรัน กมัล ซังค์ ลากี ปรี ต || บิซรั กอี ซัภ ดุระมัต รี ต ||
มัน ตัน อันตัร ฮัร ฮัร มันตฺ || นานัก ปั กตัน แก กัร๋ สดา อนันดฺ ||๔||๓||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ญานรี เอ แก กัร๋ กาวณา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แม มัน เตรี เทก เมเร เปอาเร แม มัน เตรี เทก || อวัร เซอาณาปา บิรทีอา เปอาเร ราคัน โก ตุม เอก ||๑|| รเฮา ||
สัตคุร ปูรา เย มิแล เปอาเร โซ ยัน โหต นิฮาลา || คุร กี เซวา โซ กเร เปอาเร ยิส โน โฮย ดัยอาลา || สพัล มูรัต
คุรเทว สุ อามี สรับ กะลา ปั่รปูเร || นานัก คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซัร สดา สดา ฮยูเร ||๑|| ซุณ ซุณ ยีวา โซย ตินา กี
ยินห์ อัปนา ปรัภ ยาตา || ฮัร นาม อราแถ่ห์ นาม วคาแณ่ ห์ ฮัร นาเม ฮี มัน ราตา || เซวัก ยัน กี เซวา มาแก ปูแร
กะรัม กมาวา || นานัก กี เบนันตี สุ อามี เตเร ยัน เดคัณ ปาวา ||๒|| วัดป่ ากี เซ ก้าดีแอห์ เปอาเร ซันตฺ ซงั คัต ยินา
วาโซ || อัมฤต นาม อราถี่แอ นิรมัล มแน โฮแว ปั รกาโซ || ยนัม มรัณ ดุค กาทีแอ เปอาเร จูแก ยัม กี กาเณ || ตินา
ปราปัต ดัรซัน นานัก โย ปรัภ อัปเณ ป่ าเณ ||๓|| อูจ อปารฺ เบอันตฺ สุ อามี กอณ ยาแณ คุณ เตเร || กาวเต อุถฺแรห์
ซุณเต อุถฺแรห์ บินแซ่ห์ ปาป กะเนเร || ปะซู เปรต มุกตั ถฺ โก ตาเร ป้ าฮัน ปารฺ อุตาแร || นานัก ดาส เตรี ซัรณาอี
สดา สดา บัลฮาแร ||๔||๑||๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || บิแค บัน พีกา เตอาก รี ซะคีเอ นาม มฮ่า รัส ปี โอ || เบ็น รัส
จาเค บุด กอี สักลี ซุคี นา โฮวัต ญีโอ || มาน มหัต นา สะกัต ฮี กาอี ซ่าถ่า ดาซี ทีโอ ||
นานัก เซ ดัร โซ่ภาวันเต โย ปรัภ อัปแน กีโอ ||๑|| ฮัรจันดอรี จิต ปะหรํา ซะคีเอ มริ ก ตริ สนา ดรุ ม ชายอา || จันจัล
ซังค์ นา จาลตี ซะคีเอ อันตฺ ตัจยฺ ยาวัต มายอา || รัส โป่ กัณ อัต รู ป รัส มาเต เอ็น ซังค์ ซูค นา ปายอา || ตัน๋ ตัน๋ ฮัร
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ซ่าถ ยัน ซะคีเอ นานัก ยินี นาม ติอ๋ายอา ||๒|| ยาย บะโซ่ห์ วัดปากณี ซะคีเอ ซันตา ซังค์ สมาอีแอ || แต้ห์ ดูค นา
ปูค นา โรค เบอาแป จรัน กมัล เล็ว ลอีแอ || แต้ห์ ยนัม นา มรัณ นา อาวัณ ยาณา เน่ห์จลั ซัรณี ปาอีแอ || เปรม
บิโช่ห์ นา โม่ห์ เบอาแป นานัก ฮัร เอก ติอ๋าอีแอ ||๓|| ดริ สทฺ ต๋ าร มัน เบเถ่อา เปอาเร รัตเร แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || เซจยฺ
สุ ห่าวี ซังค์ เม็ล ปรี ตมั อนัด มังคัล คุณ กาเอ || ซะคี สเฮลี ราม รังค์ ราตี มัน ตัน อิช ปุยาเอ || นานัก อะจรัจยฺ
อะจรัจยฺ เซ็ว มิเลอา แก้ห์ณา กะชู นา ยาเอ ||๔||๒||๕||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอก รู ป สักโล ปาซารา || อาเป บนัจยฺ อาป บิวฮารา ||๑|| แอโซ กิอาน บิรโลอี ปาเอ || ยัต ยัต ยาอีแอ ตัต ดริ สทาเอ
||๑|| รเฮา || อเน็ก รังค์ นิรกุน เอ็ก รังกา || อาเป ยัล อาป ฮี ตรังกา ||๒|| อาป ฮี มันดัร อาแปห์ เซวา || อาป ฮี ปูญารี
อาป ฮี เดวา ||๓|| อาแปห์ โยก อาป ฮี ยุกตา || นานัก เก ปรัภ สัด ฮี มุกตา ||๔||๑||๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อาป
อุปาวัน อาป สถัรนา || อาป กราวัน โดส นา แลนา ||๑|| อาปั น บจัน อาป ฮี กัรนา || อาปั น บิโภ อาป ฮี ยัรนา ||๑||
รเฮา || อาป ฮี มัสท อาป ฮี บุลนา || อาป ฮี อะชัล นา ยาอี ชัลละนา ||๒|| อาป ฮี กุปัต อาป ปั รกัทนา || อาป ฮี กัท
กัท อาป อลิปนา ||๓|| อาเป อวิกตั อาป ซังค์ รัจนา || กโฮ่ นานัก ปรัภ เก ซัภ ยัจนา ||๔||๒||๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕
|| ปู่ เล มารัก ยิแนห์ บตายอา || แอซา คุร วัดป่ ากี ปายอา ||๑|| ซิ มมัร มนา ราม นาม จิตาเร || บัส รเฮ่ ฮิรแด คุร
จรัน เปอาเร ||๑|| รเฮา ||
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กาม กโรถ โลภ โม่ห์ มัน ลีนา || บันถัน่ กาท มุกตั คุร กีนา ||๒|| ดุค ซุค กะรัต ยนัม พุน มูอา || จรัน กมัล คุร
อาสรัม ดีอา ||๓|| อคัน ซากัร บูดตั ซันซารา || นานัก บ้าห์ ปะกัร สัตคุร นิสตารา ||๔||๓||๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
ตัน มัน ตัน๋ อัรโป ซัภ อัปนา || กวัน โซ มัต เย็ต ฮัร ฮัร ยัปนา ||๑|| กัร อาซา อายโอ ปรัภ มากัน || ตุมห์ เปคัต
โซ่ภา เมแร อากัน ||๑|| รเฮา || อเน็ก ยุกตั กัร บฮุต บีจาโร || ซ่าถ ซังค์ เอ็ส มแน่ห์ อุถ่าโร ||๒|| มัต บุตถฺ สุ รัต น่าฮี
จตุราอี || ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาอี ||๓|| แนน ซันโตเค ปรัภ ดัรซัน ปายอา || กโฮ่ นานัก สพัล โซ อายอา ||๔||๔||๙||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มาต ปิ ตา สุ ต ซาท นา มายอา || ซ่าถซังค์ ซัภ ดูค มิทายอา ||๑|| เราว์ รเฮอา ปรัภ ซัภ แม่ห์ อาเป
|| ฮัร ยัป รัสนา ดุค นา เวอาเป ||๑|| รเฮา || ติคา ปูค บโฮ่ ตะปั ต เวอาเปอา || ซี ตลั เป๋ ย ฮัร ฮัร ยัส ยาเปอา ||๒|| โกท
ยตัน ซันโตค นา ปายอา || มัน ตริ ปตานา ฮัร คุณ กายอา ||๓|| เดโฮ ปะกัต ปรัภ อันตัรยามี || นานัก กี เบนันตี
สุ อามี ||๔||๕||๑o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูรา วัดป่ ากี ปาอีแอ || เม็ล ซาถู่ ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ||๑|| ปารบรัมห์ ปรัภ
เตรี ซัรนา || เก็ลบิค กาแท ปั จยฺ คุร เก จัรนา ||๑|| รเฮา || อวัร กะรัม ซัภ โลกาจาร || เม็ล ซาถู่ ซังค์ โฮย อุถาร ||๒||
ซิมรัต ซาสตึ เบด บีจาเร || ยัปปี แอ นาม เย็ต ปารฺ อุตาเร ||๓|| ยัน นานัก โก ปรัภ กิรปา กรี แอ || ซาถู่ ตู๋ร มิแล
นิสตะรี แอ ||๔||๖||๑๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || คุร กา สบัด ริ เด แม่ห์ จีนา || สกัล มโนรัท ปูรัน อาซี นา ||๑|| ซันตฺ ยนา
กา มุค อูยลั กีนา || กัร กิรปา อัปนา นาม ดีนา ||๑|| รเฮา || อั้นถฺ กูป เต กัร แก้ห์ ลีนา || แย แย การ ยกัต ปรักทีนา
||๒|| นีจา เต อูจ อูน ปูรีนา || อัมฤต นาม มฮ่า รัส ลีนา ||๓|| มัน ตัน นิรมัล ปาป ยัล คีนา || กโฮ่ นานัก ปรัภ เป๋ ย
ประซีนา ||๔||๗||๑๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สกัล มโนรัท ปาอีแอห์ มีตา ||
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จรัน กมัล เซ็ว ลาอีแอ จีตา ||๑|| ฮอ บัลฮารี โย ประภู ติอ่าวัต || ยลัน บุแฉ่ ฮัร ฮัร กุน กาวัต ||๑|| รเฮา || สพัล ยนัม
โฮวัต วัดป่ ากี || ซ่าถซังค์ ราแม่ห์ เล็ว ลากี ||๒|| มัต ปัต ตัน๋ มุค แซ่ฮจั ยฺ อนันดา || เอ็ก นิมคั นา วิสโร่ ห์ ปั รมานันดา
||๓|| ฮัร ดัรซัน กี มัน เปอาส กะเนรี || ปะนัต นานัก สรัน ปรัภ เตรี ||๔||๘||๑๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์ นิ รกุน
ซัภ คุแณห์ บิฮูนา || ดัยอา ต๋ าร อัปนา กัร ลีนา ||๑|| เมรา มัน ตัน ฮัร โคปาล โซฮายอา || กัร กิรปา ปรัภ กัร๋ แม่ห์
อายอา ||๑|| รเฮา || ปะกัต วชัล แป๋ กาทันฮาเร || ซันซาร ซากัร อับ อุตเร ปาเร ||๒|| ปะติต ปาวัน ปรัภ บิรัด เบด
เลเคอา || ปารบรัมห์ โซ แนโนห์ เปเคอา ||๓|| ซ่าถซังค์ ปรักเท นาราเอ็ณ || นานัก ดาส ซัภ ดูค ปลาเอ็ณ
||๔||๙||๑๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || กวัน ยาแน ปรัภ ตุมห์รี เซวา || ปรัภ อวินาซี อลัค อเป่ วา ||๑|| คุณ เบอันตฺ ปรัภ
แก้ฮรั กัมภีเร || อูจ แม่ฮลั สุ อามี ปรัภ เมเร || ตู อัปรําปั ร ธากุร เมเร ||๑|| รเฮา || เอกัส เบ็น น่าฮี โก ดูยา || ตุมห์ ฮี
ยาโนห์ อัปนี ปูญา ||๒|| อาโปห์ กะชู นา โฮวัต ป่ าอี || ยิส ปรัภ เดแว โซ นาม ปาอี ||๓|| กโฮ่ นานัก โย ยัน ปรัภ
ป่ ายอา || คุณ นิถาน ปรัภ เต็น ฮี ปายอา ||๔||๑o||๑๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มาต กรัภ แม่ห์ หาท เด ราเคอา || ฮัร รัส
โฉด บิเคอา พัล จาเคอา ||๑|| ปัจยฺ โคบิด ซัภ โฉด ยันยาล || ยับ ยัม อาย ซังข่าแร มูเร ตับ ตัน บินสั ยาย เบฮาล ||๑||
รเฮา || ตัน มัน ตัน๋ อัปนา กัร ทาเปอา || กรันฮาร เอ็ก นิมคั นา ยาเปอา ||๒|| มฮ่า โม่ห์ อั้นถฺ กูป ปะเรอา ||
ปารบรัมห์ มายอา ปะทัล บิสเรอา ||๓|| วัดแด ปาก ปรัภ กีรตัน กายอา || ซันตฺ ซงั ค์ นานัก ปรัภ ปายอา ||๔||๑๑||๑๖||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มาต ปิ ตา สุ ต บันถัป ป่ าอี || นานัก โฮอา ปารบรัมห์ สฮาอี ||๑|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเณห์ ||
คุร ปูรา ปูรี ยา กี บาณี อเน็ก คุณา ยา เก ย่าเฮ นา กะเณ ||๑|| รเฮา || สกัล สรันยาม กเร ปรัภ อาเป || เป๋ ย มโนรัท
โซ ปรัภ ยาเป ||๒|| อรัท ตะรัม กาม โมค กา ดาตา ||
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ปูรี ไป๋ ซิมมัร ซิมมัร บิถ่าตา ||๓|| ซ่าถซังค์ นานัก รังค์ มาเณอา || กัร๋ อายอา ปูแร คุร อาเณอา ||๔||๑๒||๑๗||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สรับ นิถาน ปูรัน คุรเทว ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ยปั ต นัร ยีเว || มัร คุอาร ซากัต นัร ทีเว ||๑||
ราม นาม โฮอา รัควารา || จักคฺ มาโร ซากัต เวจารา ||๒|| นินดา กัร กัร ปะแจ้ห์ กะเนเร || มิรตัก พาส กะแล ศิร
แปเร ||๓|| กโฮ่ นานัก ยแปห์ ยัน นาม || ตา เก นิกทั นา อาแว ยาม ||๔||๑๓||๑๘||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กวัน ซันโญก มิโล ปรัภ อัปเน || ปัล ปัล นิมคั สดา ฮัร ยัปเน ||๑|| จรัน กมัล ปรัภ เก เน็ต ติอ่าโว || กวัน โซ มัต
เย็ต ปรี ตมั ปาโว ||๑|| รเฮา || แอซี กริ ปา กแร่ ห์ ปรัภ เมเร || ฮัร นานัก บิซรั นา กาฮู เบเร ||๒||๑||๑๙|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๕ || จรัน กมัล ปรัภ ฮิรแด ติอ๋าเอ || โรค เกย สักเล ซุค ปาเอ ||๑|| คุร ดุค กาเทอา ดีโน ดาน || สพัล ยนัม
ยีวนั ปัรวาน ||๑|| รเฮา || อกัท กะทา อัมฤต ปรัภ บานี || กโฮ่ นานัก ยัป ยีเว กิอานี ||๒||๒||๒o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
ซานํตฺ ปาอี คุร สัตคุร ปูเร || ซุค อุปเย บาเย อันฮัด ตูเร ||๑|| รเฮา || ตาป ปาป ซัยตาป บินาเซ || ฮัร ซิ มรัต เก็ลวิค
ซัภ นาเซ ||๑|| อนัดฺ กแร่ ห์ เม็ล ซุนดัร นารี || คุร นานัก เมรี แปจยฺ สวารี ||๒||๓||๒๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัมตา
โม่ห์ ตะโหร่ ห์ มัด มาตา บันถัน่ บาเถ่อา อัต บิกราล || เด็น เด็น ฉิ ยตั บิการ กะรัต ออตถฺ พ่าฮี พาทา ยัม แก ยาล ||๑||
เตรี สรัณ ปรัภ ดีน ดัยอาลา || มฮ่า บิคมั ซากัร อัต ป่ ารี อุถฺโรห์ ซาถู่ ซังค์ รวาลา ||๑|| รเฮา || ปรัภ ซุคดาเต ซัมรัท
สุ อามี ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมรา มาล || ปะหรํา เก บันถัน่ กาโทห์ ปั รเมซัร นานัก เก ปรัภ สดา กริ ปาล ||๒||๔||๒๒||
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บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สกัล อนันดฺ กีอา ปั รเมซัร อัปณา บิรัด สะหม่าเรอา || ซ่าถ ยนา โฮเอ กิรปาลา บิกเซ ซัภ
ปัรวาเรอา ||๑|| การัจ สัตคุร อาป สวาเรอา
||
วัดดี อารยา ฮัร โคบินดฺ กี ซูค มังคัล กเลอาณ บีจาเรอา ||๑|| รเฮา || วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ ฮเรอา โฮเอ สักเล ญีอ์
ซาถ่าเรอา || มัน อิเช นานัก พัล ปาเอ ปูรัน อิช ปุยาเรอา ||๒||๕||๒๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ยิส อูปัร โฮวัต ดัยอาล ||
ฮัร ซิมรัต กาแท โซ กาล ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ ปะยีแอ โคปาล || กุน กาวัต ตูแท ยัม ยาล ||๑|| อาเป สัตคุร อาเป
ปรัตปาล || นานัก ยาแจ ซ่าถ รวาล ||๒||๖||๒๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัน แม่ห์ ซิ นโจห์ ฮัร ฮัร นาม || อันเด็น
กีรตัน ฮัร คุณ กาม ||๑|| แอซี ปรี ต กแร่ ห์ มัน เมเร || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ ยาโนห์ เนเร ||๑|| รเฮา || กโฮ่ นานัก ยา เก
นิรมัล ปาก || ฮัร จัรนี ตา กา มัน ลาก ||๒||๗||๒๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โรค เกยอา ปรัภ อาป กวายอา || นีด ปอี
ซุค แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ อายอา ||๑|| รเฮา || รัจยฺ รัจยฺ โป่ ยัน คาโวห์ เมเร ป่ าอี || อัมฤต นาม ริ ด ม่าเฮ ติอ๋าอี ||๑|| นานัก คุร
ปูเร ซัรนาอี || เย็น อัปเน นาม กี แปจยฺ รคาอี ||๒||๘||๒๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร กัร ดีเน *อัสเท็ร กัร๋ บาร ||
รเฮา || โย โย นินดฺ กแร เอ็น กแรฮัน กี เต็ส อาแก ฮี มาแร กัรตาร ||๑|| นานัก ดาส ตา กี ซัรนาอี ยา โก สบัด อคันดฺ
อปารฺ ||๒||๙||๒๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตาป ซัยตาป สักเล เกย บินเซ เต โรค || ปารบรัมห์ ตู บัคเซอา ซันตัน รัส
โปคค์ || รเฮา || สรับ ซุคา เตรี มันดฺ ลี เตรา มัน ตัน อาโรค || กุน กาโว่ห์ เน็ต ราม เก เอ้ห์ เอาคัด โยก ||๑|| อาเอ
บะโซ่ห์ กัร๋ เดส แม่ห์ เอ้ห์ ปะเล ซันโญก || นานัก ปรัภ สุ ประซัน เป๋ ย แล่ห์ เกย บิโอก ||๒||๑o||๒๘|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๕ || กาฮู ซังค์ นา จาลฮี มายอา ยันยาล || อูฐ ซิถ่าเร ฉะตรึ ปัต ซันตัน แก เคอาล || รเฮา || อหัม่ บุธ โก
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บินสฺ นา เอ้ห์ ตุ๋ร กี ด๋ าล || บโฮ่ โยนี ยันแม่ห์ มแร่ ห์ บิเคอา บิกราล ||๑|| สัต บจัน ซาถู่ กแฮ่ เน็ต ยแปห์ กุปาล ||
ซิมมัร ซิมมัร นานัก ตเร ฮัร เก รังค์ ลาล ||๒||๑๑||๒๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || แซ่ฮจั ยฺ สมาถ อนันดฺ ซูค ปูเร คุร ดีน ||
สดา สฮาอี ซังค์ ปรัภ อัมฤต คุณ จีน || รเฮา ||
แย แย การ ยกัตตรึ แม่ห์ โลแจ้ห์ ซัภ ยีอา || สุ ประซัน เป๋ ย สัตคุร ประภู กัช บิฆนั นา ทีอา ||๑|| ยา กา อังค์ ดัยอาล
ปรัภ ตา เก ซัภ ดาส || สดา สดา วเดอาอีอา นานัก คุร ปาส ||๒||๑๒||๓o||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มริ ต มันดัล ญัก ซาเยอา เย็ว บาลู กัร๋ บาร || บินซัต บาร นา ลากัย เย็ว กากัด บูนดาร ||๑|| ซุน เมรี มันซา มแน ม่าเฮ
สัต เดค บีจาร || เซ็ถ ซาเถ็ก กิระฮี โยกี ตัจยฺ เกย กัร๋ บาร ||๑|| รเฮา || แยซา สุ ปนา แรน กา แตซา ซันซาร ||
ดริ สทิมาน ซัภ บินซีแอ เกอา ลแกห์ กวาร ||๒|| กฮ่า โซ ป่ าอี มีต แฮ เดค แนน ปซารฺ || เอ็ก จาเล เอ็ก จาลแซห์ ซัภ
อัปนี วาร ||๓|| ยิน ปูรา สัตคุร เซเวอา เซ อัสเท็ร ฮัร ดุอาร || ยัน นานัก ฮัร กา ดาส แฮ ราค แปจยฺ มุราร ||๔||๑||๓๑||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โลกัน กีอา วเดอาอีอา แบซันตัร ปาโก || เย็ว มิแล เปอารา อาปนา เต โบลฺ กราโก ||๑|| โย ปรัภ
ญีโอ ดัยอาล โฮย ตอ ปักตี ลาโก || ลปั ท รเฮโอ มัน บาสฺ นา คุร เม็ล เอ้ห์ เตอาโก ||๑|| รเฮา || กะโร เบนตี อัต กะนี
เอ้ห์ ญีโอ โฮมาโก || อรัท อาน ซัภ วาเรอา ปริ แอ นิมคั โซห่าโก ||๒|| ปันจฺ ซังค์ คุร เต ฉุเท โดค อัร ราโก || ริ แด
ประกาซ ประกัท เป่ ยอา เน็ส บาซุร ยาโก ||๓|| สรัณ โซห่ากัน อายอา ยิส มัสตัก ป่ าโก || กโฮ่ นานัก เต็น ปายอา
ตัน มัน ซีตลาโก ||๔||๒||๓๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ลาล รังค์ เต็ส โก ลกา ยิส เก วัดป่ ากา || แมลา กะเด นา โฮวัย
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แน่ห์ ลาแก ดากา ||๑|| ปรัภ ปายอา ซุคดาอีอา มิเลอา ซุค ป๋ าย || แซ่ฮจั ยฺ สะมานา ปี่ ตเร โชเดอา แน่ห์ ยาย ||๑|| รเฮา
|| ยรา มรา แน่ห์ เวอาปัย เพ็ร ดูค นา ปายอา || ปี อัมฤต อาข่าเนอา คุร อมัร กรายอา ||๒|| โซ ยาแน เย็น จาเคอา ฮัร
นาม อโมลา || กีมตั กฮี นา ยาอีแอ เกอา แก้ห์ มุค โบลา ||๓|| สพัล ดะรัส เตรา ปารบรัมห์ คุณ เน็ถ เตรี บาณี ||
ปาโว ตู๋ร เตเร ดาส กี นานัก กุรบาณี ||๔||๓||๓๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ราโค่ห์ อัปนี สรัณ ปรัภ โม่ห์ กิรปา ต่าเร ||
เซวา กะชู นา ยานอู นีจ มูรคาเร ||๑|| มาน กะโร ตุตถฺ อูปเร เมเร ปรี ตมั เปอาเร || ฮัม อัปราถี่ สัด ปู่ ลเต ตุมห์
บัคซันฮาเร ||๑|| รเฮา || ฮัม เอากัน กแร่ ห์ อซังคฺ นีต ตุมห์ นิรกุน ดาตาเร || ดาซี ซังคัต ประภู เตอาก เอ กะรัม ฮมาเร
||๒|| ตุมห์ เดโวห์ ซัภ กิช ดัยอา ต๋ าร ฮัม อกิรัตกะนาเร || ลาก ปะเร เตเร ทาน เซ็ว แน่ห์ จิต คัสมาเร ||๓|| ตุจฉฺ เต
บ้าฮัร กิช นฮี เป๋ าว์ กาทันฮาเร || กโฮ่ นานัก สรัณ ดัยอาล คุร เล่โฮ มุกตั ถฺ อุถ่าเร ||๔||๔||๓๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
โดส นา กาฮู ดียแี อ ปรัภ อัปนา ติอ๋าอีแอ || เย็ต เซเวแอ ซุค โฮย กะนา มัน โซอี กาอีแอ ||๑|| กะฮีแอ กาย เปอาเร
ตุจฉฺ บินา || ตุมห์ ดัยอาล สุ อามี ซัภ เอากัน ฮะมา ||๑|| รเฮา || เย็ว ตุมห์ ราโค่ห์ เต็ว รฮ่า อวัรฺ นฮี จารา || นี ถฺเรอา ตัร๋
เตรี อา เอ็ก นาม อถ่ารา ||๒|| โย ตุมห์ กแร่ ห์ โซอี ปะลา มัน เลตา มุกตา || สกัล สมักรี เตรี อา ซัภ เตรี ยุกตา ||๓||
จรัน ปะคาโร กัร เซวา เย ธากุร ป่ าแว || โฮโอ กริ ปาล ดริ อาล ปรัภ นานัก คุณ กาแว ||๔||๕||๓๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา
๕ || มิรัต หะแซ ศิร อูปเร ปะซูอา นฮี บูแฉ่ || บาด ซาด อหังการ แม่ห์ มัรณา นฮี ซู่แฉ่ ||๑|| สัตคุร เซโว่ห์ อาปนา
กาเฮ พิโร่ ห์ อป่ าเก || เดค กะซุมภา รังกุลา กาเฮ ปู๋ ล ลาเก ||๑|| รเฮา || กัร กัร ปาป ดะรับ กีอา วัรตัณ แก ตาอี || มาที
เซ็ว มาที รลี นากา อุธ ยาอี ||๒|| ยา แก กีแอ สรัม กแร เต แบรฺ บิโรถี่ || อันตฺ กาล ปัจยฺ ยาเฮเก กาเฮ ยโลห์ กโรถี่
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||๓|| ดาส เรณ โซอี โฮอา ยิส มัสตัก กัรมา || กโฮ่ นานัก บันถัน่ ฉุ เท สัตคุร กี ซัรนา ||๔||๖||๓๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕
|| ปิ งกุล ปัรบัต ปารฺ ปะเร คัล จตุร บะกีตา || อันถเล ตริ ภวัณ ซู่เฉ่ อา คุร เปท ปุนีตา ||๑|| แม่ห์มา ซาถู่ ซังค์ กี
สุ โนห์ เมเร มีตา || แมลฺ โคอี โกท อักข์ ฮเร นิรมัล เป๋ ย จีตา ||๑|| รเฮา || แอซี ปะกัต โควินดฺ กี กีท หัสตี ยีตา || โย
โย กีโน อาปโน เต็ส อแป๋ ดาน ดีตา ||๒|| ซิงห์ บิลาอี โฮย เกยโอ ตริ ณ เมรฺ ดิคีตา ||
สรัม กัรเต ดัม อ้าด โก เต กะนี ตะนีตา ||๓|| กวัน วดาอี แก้ห์ สะโก เบอันตฺ กุนีตา || กัร กิรปา โม่ห์ นาม เดโฮ
นานัก ดัร สะรี ตา ||๔||๗||๓๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อหัม่ บุธ ปัรบาด นีต โลภ รัสนา ซาดฺ || ลปั ท กปั ท กแร่ ห์
เบเถ่อา มิเทอา บิเคอาด ||๑|| แอซี เปคี เนตรึ แม่ห์ ปูเร คุร ปัรสาด || ราจยฺ มิลคั ตัน๋ โยบนา นาแม เบ็น บาด ||๑||
รเฮา || รู ป ตู่ป โศกันถะตา กาปัร โป่ กาด || มิลตั ซังค์ ปาปิ สทฺ ตัน โฮย ดุระกาด ||๒|| พิรัต พิรัต มานุค เป่ ยอา คิน
ปั่งกัน เดหาด || เอ้ห์ ออซัร เต จูเกอา บโฮ่ โยน ประมาด ||๓|| ปรัภ กิรปา เต คุร มิเล ฮัร ฮัร บิสมาด || ซูค แซ่ฮจั ยฺ
นานัก อนันดฺ ตา แก ปูรัน นาด ||๔||๘||๓๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || จรัน เป๋ ย ซันตฺ โบฮิทา ตเร ซากัร เยต || มารัก
ปาเอ อุเดอาน แม่ห์ คุร ดะเซ เปต ||๑|| ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮเร ฮัร ฮัร ฮัร เหต || อูธตั แบธัต โซวเต ฮัร ฮัร ฮัร เจต ||๑||
รเฮา || ปันจฺ โจร อาแก ปะเก ยับ ซ่าถซังเคต || ปูนยี ซาบัต กะโณ ลาภ กแร่ ห์ โซ่ภา โซตฺ ||๒|| เน่ห์จลั อาซัณ มิที
จินตฺ น่าฮี โดเลต || ปะรัม ปุหล่าวา เม็ท เกยอา ปรัภ เปคัต เนต ||๓|| คุณ กะภีรฺ กุน นายกา คุณ กะฮีแอห์ เกต ||
นานัก ปายอา ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร อัมเรต ||๔||๙||๓๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เบ็น ซาถู่ โย ยีวนา เตโต บิรทารี || มิลตั
ซังค์ ซัภ ปะหรํา มิเท กัต ไป๋ ฮมารี ||๑|| ยา เด็น เป่ เท ซ่าถ โม่ห์ ÍØÍÒ เด็น บัลฮารี || ตัน มัน อัปโน ญีอะรา เพ็ร เพ็ร
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ฮอ วารี ||๑|| รเฮา || เอต ฉะดาอี โม่ห์ เต อิตนี ดริ รึตารี || สกัล เรน เอ้ห์ มัน เป่ ยอา บินซี อัปถ่ารี ||๒|| นินดฺ จินดฺ ปั ร
ดูคนา เอ คิน แม่ห์ ยารี || ดัยอา เมยอา อัร นิกทั เปค น่าฮี ดูรารี ||๓|| ตัน มัน ซีตลั เป๋ ย อับ มุกเต ซันซารี || ฮีต จีต
ซัภ ปราน ตัน๋ นานัก ดัรซารี ||๔||๑o||๔o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || แท่ฮลั กะโร เตเร ดาส กี ปัก จ่าโร บาล || มัสตัก
อัปนา เปท เด็ว กุน สุ โน ระสาล ||๑|| ตุมห์ มิลเต เมรา มัน ญีโอ ตุมห์ มิโลห์ ดัยอาล || เน็ส บาซุร มัน อนัดฺ โหต
จิตวัต กิรปาล ||๑|| รเฮา ||
ยกัต อุถ่ารัน ซ่าถ ปรัภ เต็นห์ ลาโกห์ ปาล || โม โก ดีแย ดาน ปรัภ ซันตัน ปั ก ราล ||๒|| อุกตั เซอานัป กัช นฮี น่าฮี
กัช ก๋ าล || ปะหรํา แป๋ ราโค่ห์ โม่ห์ เต กาโทห์ ยัม ยาล ||๓|| บิโน กะโร กรุ ณาปเต ปิ ตา ปรัตปาล || คุณ กาโว เตเร
ซ่าถซังค์ นานัก ซุค ซาล ||๔||๑๑||๔๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || กีตา โลแร่ ห์ โซ กแร่ ห์ ตุจฉฺ เบ็น กัช น่าเฮ || ปั รตาป
ตุหม่ารา เดค แก ยัมดูต ฉัด ย่าเฮ ||๑|| ตุมห์รี กริ ปา เต ชูทีแอ บินแซ อหัม่ เมว || สรับ กะลา ซัมรัท ปรัภ ปูเร คุรเทว
||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต โคเยอา นาแม เบ็น กูร || ยีวนั ซุค ซัภ ซ่าถซังค์ ปรัภ มันซา ปูร ||๒|| เย็ต เย็ต ลาโว่ห์ เต็ต
เต็ต ลแกห์ เซอานัป ซัภ ยาลี || ยัต กัต ตุมห์ ปั่ รปูร โฮ เมเร ดีน ดัยอาลี ||๓|| ซัภ กิช ตุม เต มากนา วัดป่ ากี ปาเอ ||
นานัก กี อัรดาส ปรัภ ยีวา กุน กาเอ ||๔||๑๒||๔๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังคัต แก บาสแบ กัลมัล ซัภ นัสนา ||
ปรัภ เซตี รังค์ ราเตอา ตา เต กรัภ นา กรัสนา ||๑|| นาม แก้ฮตั โควินดฺ กา ซูจี ไป๋ รัสนา || มัน ตัน นิรมัล โฮอี แฮ คุร
กา ยัป ยัปนา ||๑|| รเฮา || ฮัร รัส จาคัต ตร่ าเปอา มัน รัส แล หัสนา || บุตถฺ ประกาซ ประกัท ไป๋ อุลทั กมัล บิกสั นา
||๒|| ซี ตลั ซานํตฺ ซันโตค โฮย ซัภ บูฉี่ ตริ สนา || แด้ห์ ดิส ต่าวัต เม็ท เกย นิรมัล ทาน บัสนา ||๓|| ราคัณฮาแร
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ราเคอา เป๋ ย ปะหรํา ปัสนา || นาม นิถาน นานัก ซุคี เปค ซ่าถ ดัรสฺ นา ||๔||๑๓||๔๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปาณี
ปะคา ปี ส ดาส แก ตับ โฮเอ นิฮาล || ราจยฺ มิลคั ซิ กดารี อา อัคนี แม่ห์ ยาล ||๑|| ซันตฺ ยนา กา โช่ห์รา เต็ส จัรณี ลาก
|| มายอาถ่ารี ฉะตรึ ปัต เต็นห์ โชโด เตอาก ||๑|| รเฮา || ซันตัน กา ดานา รู คา โซ สรับ นิถาน || กแร่ ห์ ซากัต ฉะตีห์
ประการ เต บิคู สะมาน ||๒|| ปะกัต ยนา กา ลูกรา โอ้ด นะกัน นา โฮอี || ซากัต ศิรเปา เรสมี แป้ ห์รัต ปั ต โคอี
||๓|| ซากัต เซ็ว มุค โยเรแอ *อัตถฺ วีโจห์ ทูแท || ฮัร ยัน กี เซวา โย กเร เอ็ต อูแต้ห์ ชูแท ||๔|| ซัภ กิช ตุมห์ ฮี เต
โฮอา อาป บณัต บณาอี || ดัรซัน เป่ ทัต ซ่าถ กา นานัก คุณ กาอี ||๕||๑๔||๔๔||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซัรวนี สุ โน ฮัร ฮัร ฮเร ธากุร ยัส กาโว || ซันตฺ จรัณ กัร ศีสฺ ตัร๋ ฮัร นาม ติอ่าโว ||๑|| กัร
กิรปา ดัยอาล ปรัภ เอ้ห์ เน็ถ เซ็ถ ปาโว || ซันตฺ ยนา กี เรณุกา แล มาแท ลาโว ||๑|| รเฮา || นีจ เต นีจ อัต นีจ โฮย กัร
บิโน บุลาโว || ปาว มโลวา อาป เตอาก ซันตฺ ซงั ค์ สมาโว ||๒|| ซาส ซาส แน่ห์ วีสแร อัน กะแตห์ นา ต่าโว || สพัล
ดัรซัน คุร เป่ ทีแอ มาน โม่ห์ มิทาโว ||๓|| สัต ซันโตค ดัยอา ตะรัม ซี การ บนาโว || สพัล โซห่ากัณ นานกา อัปเน
ปรัภ ป่ าโว ||๔||๑๕||๔๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อะทัล บจัน ซาถู่ ยนา ซัภ แม่ห์ ปรักทายอา || ยิส ยัน โฮอา
ซ่าถซังค์ เต็ส เป่ แท ฮัร รายอา ||๑|| เอ้ห์ ปัรตีต โควินดฺ กี ยัป ฮัร ซุค ปายอา || อเน็ก บาตา ซัภ กัร รเฮ่ คุร กัร๋ แล
อายอา ||๑|| รเฮา || สรัณ ปะเร กี ราคตา น่าฮี แซ่ห์ซายอา || กะรัม ปู๋ ม ฮัร นาม โบย ออซัร ดุลภายอา ||๒||
อันตัรยามี อาป ปรัภ ซัภ กเร กรายอา || ปะติต ปุนีต กะเณห์ กเร ธากุร บิรดายอา ||๓|| มัต ปู่ โลห์ มานุค ยัน มายอา
ปัรหม่ายอา || นานัก เต็ส ปัต ราคซี โย ปรัภ แปห์รายอา ||๔||๑๖||๔๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มาที เต เย็น ซาเยอา กัร
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ดุระลับภ์ เด้ห์ || อเน็ก ฉิ ดรึ มัน แม่ห์ ดะเก นิรมัล ดริ สเทห์ ||๑|| เก็ว บิสแร ปรัภ มแน เต ยิส เก คุณ เอ้ห์ || ปรัภ
ตัจยฺ รเจ เย อาน เซ็ว โซ รลีแอ เค่ห์ ||๑|| รเฮา || ซิมโร่ ห์ ซิ มโร่ ห์ ซาส ซาส มัต บิลมั กเร่ ห์ || โฉด ประปันจฺ ปรัภ
เซ็ว รโจห์ ตัจยฺ กูเร เน่ห์ ||๒|| เย็น อเน็ก เอก บโฮ่ รังค์ กีเอ แฮ โฮซี เอ้ห์ || กัร เซวา เต็ส ปารบรัมห์ คุร เต มัต เล่ห์
||๓|| อูเจ เต อูจา วัดดา ซัภ ซังค์ บัรเน่ห์ || ดาส ดาส โก ดาสฺ รา นานัก กัร เล่ห์ ||๔||๑๗||๔๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
เอก เทก โควินดฺ กี เตอากี อัน อาส || ซัภ อูปัร ซัมรัท ปรัภ ปูรัน คุณตาซ ||๑|| ยัน กา นาม อถารฺ แฮ ปรัภ ซัรณี ป้ าเฮ
|| ปัรเมซัร กา อาสฺ รา ซันตัน มัน ม่าเฮ ||๑|| รเฮา || อาป รัคแค อาป เดวซี อาเป ปรัตปาแร ||
ดีน ดัยอาล กริ ปา นิเถ่ ซาส ซาส สะหม่าแร ||๒|| กรัณฮาร โย กัร รเฮอา ซาอี วเดอาอี || คุร ปูแร อุปเดเซอา ซุค
คซัม รยาอี ||๓|| จินตฺ อันเดสา กะณัต ตัจยฺ ยัน หุกมั ปะชาตา || แน่ห์ บินแซ แน่ห์ โฉด ยาย นานัก รังค์ ราตา
||๔||๑๘||๔๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มฮ่า ตะปั ต เต ไป๋ ซานํตฺ ปั รซัต ปาป นาเธ || อั้นถฺ กูป แม่ห์ กะลัต เท ก้าเด เด
ห่าเท ||๑|| โอย ฮมาเร ซายฺนา ฮัม อุน กี เรน || ยิน เป่ ทัต โฮวัต ซุคี ญีอ์ ดาน เดน ||๑|| รเฮา || ปะรา ปูรฺบลา ลีเคอา
มิเลอา อับ อาย || บัสตฺ ซังค์ ฮัร ซ่าถ แก ปูรัน อาซาย ||๒|| แป๋ บินเซ เต้ห์ โลก เก ปาเอ ซุค ทาน || ดัยอา กรี ซัมรัท
คุร บะเซอา มัน นาม ||๓|| นานัก กี ตู เทก ปรัภ เตรา อาถารฺ || กรัณ การัณ ซัมรัท ปรัภ ฮัร อะกัม อปารฺ
||๔||๑๙||๔๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โซอี มลีน ดีน ฮีน ยิส ปรัภ บิสรานา || กัรแนฮาร นา บูใฉ่ อาป กะแน เบกานา
||๑|| ดูค ตะเด ยัด วีสแร ซุค ปรัภ จิต อาเอ || ซันตัน แก อานันดฺ เอ้ห์ เน็ต ฮัร คุณ กาเอ ||๑|| รเฮา || อูเจ เต นีจา กแร
นีจ คิน แม่ห์ ทาแป || กีมตั กฮี นา ยาอีแอ ธากุร ปั รตาแป ||๒|| เปคัต ลีลา รังค์ รู ป จัลแน เด็น อายอา || สุ ปเน กา
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สุ ปนา เป่ ยอา ซังค์ จเลอา กมายอา ||๓|| กรัณ การัณ ซัมรัท ปรัภ เตรี ซัรณาอี || ฮัร ดินสั แรณ นานัก ยแป สัด สัด
บัล ยาอี ||๔||๒o||๕o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ยัล โด่โว เอ้ห์ ศีสฺ กัร กัร ปั ก ปั คลาโว || บาร เยา ลัค เบรี อา ดะรัส
เปค ยีวาโว ||๑|| กะโร มโนรัท มแน ม่าเฮ อัปเน ปรัภ เต ปาโว || เด็ว ซู่ห์นี ซ่าถ แก บียนั โด่ลาโว ||๑|| รเฮา ||
อัมฤต คุณ ซันตฺ โบลเต ซุณ มแน่ห์ ปี ลาโว || ÍØÍÒ รัส แม่ห์ ซานํตฺ ตริ ปัต โฮย บิแค ยลัน บุฉ่าโว ||๒|| ยับ
ปะกัต กแร่ ห์ ซันตฺ มันดฺ ลี เต็นห์ เม็ล ฮัร กาโว || กะโร นมัสการ ปะกัต ยัน ตู๋ร มุค ลาโว ||๓|| อูธตั แบธัต ยัปโป
นาม เอ้ห์ กะรัม กมาโว || นานัก กี ปรัภ เบนตี ฮัร สรัน สมาโว ||๔||๒๑||๕๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เอ้ห์ ซากัร โซอี
ตแร โย ฮัร คุณ กาเอ || ซ่าถซังคัต แก ซังค์ วัสแซ วัดป่ ากี ปาเอ ||๑||
ซุณ ซุณ ยีแว ดาส ตุมห์ บาณี ยัน อาคี || ประกัท ไป๋ ซัภ โลอ์ แม่ห์ เซวัก กี ราคี ||๑|| รเฮา || อคัน ซากัร เต
ก้าเดอา ปรัภ ยลัน บุฉ่าอี || อัมฤต นาม ยัล ซันเจอา คุร เป๋ ย สฮาอี ||๒|| ยนัม มรัณ ดุค กาเทอา ซุค กา ทาน ปายอา
|| กาที ซิลกั ปะหรํา โม่ห์ กี อัปเน ปรัภ ป่ ายอา ||๓|| มัต โกอี ยาโณห์ อวัรฺ กัช ซัภ ปรัภ แก หาท || สรับ ซูค นานัก
ปาเอ ซังค์ ซันตัน ซาท ||๔||๒๒||๕๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || บันถัน่ กาเท อาป ปรัภ โฮอา กิรปาล || ดีน ดัยอาล
ปรัภ ปารบรัมห์ ตา กี นะดัร นิฮาล ||๑|| คุร ปูแร กิรปา กรี กาเทอา ดุค โรค || มัน ตัน ซีตลั ซุคี เป่ ยอา ปรัภ ติอ่าวัน
โยก ||๑|| รเฮา || ออคัถ ฮัร กา นาม แฮ เย็ต โรค นา เวอาแป || ซ่าถซังค์ มัน ตัน หิ แต เพ็ร ดูค นา ยาแป ||๒|| ฮัร ฮัร
ฮัร ฮัร ยาปี แอ อันตัร เล็ว ลาอี || เก็ลวิค อุตแรห์ ซุถ โฮย ซาถู่ ซัรณาอี ||๓|| ซุนตฺ ยปัต ฮัร นาม ยัส ตา กี ดูรฺ บลาอี
|| มฮ่า มันตรึ นานัก กะแท ฮัร เก คุณ กาอี ||๔||๒๓||๕๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || แป๋ เต อุปแย ปะกัต ปรัภ อันตัร โฮย
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ซานํตฺ || นาม ยปัต โควินดฺ กา บินแซ ปะหรํา ปะหรานตฺ ||๑|| คุร ปูรา ยิส เป่ เทอา ตาแก ซุค ปั รเวส || มัน กี มัต
เตอากีแอ สุ ณีแอ อุปเดส ||๑|| รเฮา || ซิ มรัต ซิมรัต ซิ มรี แอ โซ ปุรัค ดาตาร || มัน เต กับโบห์ นา วีสแร โซ ปุรัค
อปารฺ ||๒|| จรัน กมัล เซ็ว รังค์ ลกา อะจรัจยฺ คุรเทว || ยา โก กิรปา กแร่ ห์ ปรัภ ตา โก ลาโว่ห์ เซว ||๓|| เน็ถ นิถาน
อัมฤต ปี อา มัน ตัน อานันดฺ || นานัก กับโบห์ นา วีสแร ปรัภ ปั รมานันดฺ ||๔||๒๔||๕๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตริ สนั
บุฉี่ มัมตา กอี นาเธ แป๋ ปั่รมา || เท็ต ปาอี อานัด เป่ ยอา คุร กีเน ตัร่ มา ||๑|| คุร ปูรา อาราเถ่อา บินซี เมรี ปี ร ||
ตัน มัน ซัภ ซีตลั เป่ ยอา ปายอา ซุค บีร ||๑|| รเฮา || โซวัต ฮัร ยัป ยาเกอา เปเคอา บิสมาด || ปี อัมฤต ตริ ปตาเซอา ตา
กา อะจรัจยฺ สุ อาด ||๒|| อาป มุกตั ซังกี ตเร กุล กุทาํ บฺ อุถ่าเร || สพัล เซวา คุรเทว กี นิรมัล ดัรบาเร ||๓|| นีจ อนาท
อะยาน แม นิรกุน คุณฮีน ||
นานัก โก กิรปา ไป๋ ดาส อัปนา กีน ||๔||๒๕||๕๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ปั กตา กา อาสฺ รา อัน น่าฮี เธา || ตาณ
ดีบาณ ปัรวาร ตัน๋ ปรัภ เตรา เนา ||๑|| กัร กิรปา ปรัภ อาปณี อัปเน ดาส รัค ลีเอ || นินดัก นินดา กัร ปะเจ ยัมกาล
กระซีเอ ||๑|| รเฮา || ซันตา เอก ติอ๋าวนา ดูซรั โก น่าเฮ || เอกัส อาแก เบนตี รเวอา สรับ ทาย ||๒|| กะทา ปุราตัน
เอ็ว สุ ณี ปักตัน กี บานี || สกัล ดุสทฺ คันดฺ คันดฺ กีเอ ยัน ลีเอ มานี ||๓|| สัต บจัน นานัก กะแฮ ปั รกัท ซัภ ม่าเฮ ||
ปรัภ เก เซวัก สรัณ ปรัภ เต็น โก ป๋ อ น่าเฮ ||๔||๒๖||๕๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || บันถัน่ กาแท โซ ประภู ยาแก กัล
หาท || อวัร กะรัม นฮี ชูทีแอ ราโค่ห์ ฮัร นาท ||๑|| ตอ ซัรณากัต มาถเว ปูรัน ดัยอาล || ชูท ยาย ซันซาร เต ราแค
โคปาล ||๑|| รเฮา || อาซา ปะรัม บิการ โม่ห์ เอ็น แม่ห์ โลผ่านา || จู่ธ สมักรี มัน วัสซี ปารบรัมห์ นา ยานา ||๒||
861

ปะรัม โยต ปูรัน ปุรัค ซัภ ญีอ์ ตุหม่าเร || เย็ว ตู ราแค่ห์ เต็ว รฮ่า ปรัภ อะกัม อปาเร ||๓|| กรัณ การัณ ซัมรัท ปรัภ
เด้ห์ อัปนา เนา || นานัก ตรี แอ ซ่าถซังค์ ฮัร ฮัร คุณ เกา ||๔||๒๗||๕๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || กวัน กวัน นฮี ปัตเรอา
ตุมห์รี ปัรตีต || มฮ่า โม่ห์นี โม่เฮอา นรัก กี รี ต ||๑|| มัน คุแทฮัร เตรา นฮี บิสาส ตู มฮ่า อุดมาดา || คัร กา แปคัร ตอ
ฉุแท โย อูปัร ลาดา ||๑|| รเฮา || ยัป ตัป ซันยัม ตุมห์ คันเด ยัม เก ดุค ดานํด || ซิ มแร่ ห์ น่าฮี โยน ดุค นิรลัจเย ป๋ านดฺ
||๒|| ฮัร ซังค์ สฮาอี มฮ่า มีต เต็ส เซ็ว เตรา เปด || บีถ่า ปั นจฺ บัทวารี อ์ อุปเยโอ มฮ่า เคด ||๓|| นานัก เต็น ซันตัน
ซัรณากตี ยิน มัน วัส กีนา || ตัน ตัน๋ ซัรบัส อาปณา ปรัภ ยัน โก ดีนาห์ ||๔||๒๘||๕๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อุดมั
กะรัต อานัด เป่ ยอา ซิมรัต ซุค ซาร || ยัป ยัป นาม โคบินดฺ กา ปูรัน บีจาร ||๑|| จรัน กมัล คุร เก ยปัต ฮัร ยัป ฮอ
ยีวา || ปารบรัมห์ อาราถฺเต มุค อัมฤต ปี วา ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซุค บะเซ ซัภ แก มัน โลจฺ || ปัรอุปการ เน็ต
จิตวฺเต น่าฮี กัช โปจฺ ||๒||
ตัน๋ โซ ทาน บซันตฺ ตัน๋ แยห์ ยัปปี แอ นาม || กะทา กีรตัน ฮัร อัต กะนา ซุค แซ่ฮจั ยฺ บิสราม ||๓|| มัน เต กะเด นา
วีสแร อนาท โก นาท || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ยา แก ซัภ กิช หาท ||๔||๒๙||๕๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เย็น ตู บันถฺ
กัร โชเดอา พุน ซุค แม่ห์ ปายอา || สดา ซิ มมัร จัรณารบินดฺ ซี ตลั โฮตายอา ||๑|| ยีวเตอา อัทวา โมยอา กิช กาม นา
อาแว || เย็น เอ้ห์ รจัน รจายอา โกอู เต็ส เซ็ว รังค์ ลาแว ||๑|| รเฮา || เร ปราณี อุซนั ซี ต กัรตา กแร ก่าม เต ก้าแด ||
กีรี เต หัสตี กแร ทูทา เล ก้าแด่ ||๒|| อันดัจยฺ เยรัจยฺ เซตัจยฺ อุตปุยา ปรัภ กี เอ้ห์ กิรัต || กิรัต กมาวัน สรับ พัล
รวีแอ ฮัร นิรัต ||๓|| ฮัม เต กะชู นา โฮวนา สรัณ ปรัภ ซ่าถ || โม่ห์ มกัน กูป อั้นถฺ เต นานัก คุร ก้าด ||๔||๓o||๖o||
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บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โคยัต โคยัต แม พิรา โคโย บัน ทาน || อะชัล อเชด อเปด ปรัภ แอเซ ปักหวาน ||๑|| กับ เดโค
ปรัภ อาปนา อาตัม แก รังค์ || ยากัน เต สุ ปนา ปะลา บะซีแอ ปรัภ ซังค์ ||๑|| รเฮา || บะรัน อาสรัม ซาสตรึ สุ โน
ดัรซัน กี เปอาส || รู ป นา เรค นา ปันจฺ ตัต ธากุร อบินาส ||๒|| โอ้ห์ สะรู ป ซันตัน กแฮ่ วิระเล โยกีซุร || กัร กิรปา
ยาโก มิเล ตัน๋ ตัน๋ เต อีซุร ||๓|| โซ อันตัร โซ บ้าห์เร บินเซ แต้ห์ ปั่รมา || นานัก เต็ส ปรัภ เป่ เทอา ยา เก ปูรัน กัรมา
||๔||๓๑||๖๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยันตฺ สุ ประซัน เป๋ ย เดค ปรัภ ปั รตาป || กะรัจยฺ อุตาเรอา สัตคุรู กัร อ้าฮัร
อาป ||๑|| คาต คัรจัต นิบฮัต รแฮ่ คุร สบัด อคุท || ปูรัน ไป๋ สมักรี กับฮู นฮี ตูท ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ อาราถฺนา ฮัร
เน็ถ อาปารฺ || ตะรัม อรัท อัร กาม โมค เดเต นฮี บาร ||๒|| ปะกัต อราแถ่ห์ เอก รังค์ โคบินดฺ กุปาล || ราม นาม
ตัน๋ ซันเจอา ยา กา นฮี สุ มาร ||๓|| สรัน ปะเร ปรัภ เตรี อา ปรัภ กี วเดอาอี || นานัก อันตฺ นา ปาอีแอ เบอันตฺ กุซาอี
||๔||๓๒||๖๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซิ มมัร ซิมมัร ปูรัน ประภู การัจ เป๋ ย ราส || กัรตาร ปุร กัรตา วัสแซ ซันตัน แก
ปาส ||๑|| รเฮา || บิฆนั นา โกอู ลากตา คุร แป้ ห์ อัรดาส || รัควาลา โคบินดฺ ราย ปั กตัน กี ราส ||๑||
โตท นา อาแว กะเด มูล ปูรัน ปันด๋ าร || จรัน กมัล มัน ตัน บะเซ ปรัภ อะกัม อปารฺ ||๒|| บัสตฺ กมาวัต ซัภ ซุคี กิช
อูน นา ดีแซ || ซันตฺ ประสาด เป่ เท ประภู ปูรัน ญักดีแซ ||๓|| แย แย การ ซัภแภ กแร่ ห์ สัจ ทาน โซฮายอา || ยัป
นานัก นาม นิถาน ซุค ปูรา คุร ปายอา ||๔||๓๓||๖๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ฮัร อาราถี่แอ โฮอีแอ อาโรค ||
รามจันดฺ กี ลัสทิกา เย็น มาเรอา โรค ||๑|| รเฮา || คุร ปูรา ฮัร ยาปี แอ เน็ต กีแจ โปคค์ || ซ่าถซังคัต แก วารแณ มิเลอา
ซันโญก ||๑|| ยิส ซิมรัต ซุค ปาอีแอ บินแซ บิโอก || นานัก ปรัภ ซัรณากตี กรัณ การัณ โยก ||๒||๓๔||๖๔||
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ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อวัร อุปาว ซัภ เตอาเกอา ดารู นาม เลยอา || ตาป ปาป ซัภ มิเท โรค ซีตลั มัน เป่ ยอา ||๑|| คุร ปูรา อาราเถ่อา สักลา
ดุค เกยอา || ราคัณฮาแร ราเคอา อัปนี กัร เมยอา ||๑|| รเฮา || บ้าห์ ปะกัร ปรัภ ก้าเดอา กีนา อัปนัยอา || ซิ มมัร ซิ มมัร
มัน ตัน ซุคี นานัก นิรภัยอา ||๒||๑||๖๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || กัร ตัร๋ มัสตัก ทาเปอา นาม ดีโน ดาน || สพัล เซวา
ปารบรัมห์ กี ตา กี นฮี หาน ||๑|| อาเป ฮี ปรัภ ราคตา ปักตัน กี อาน || โย โย จิตแวห์ ซ่าถ ยัน โซ เลตา มาน ||๑||
รเฮา || สรัณ ปะเร จัรณารบินดฺ ยัน ปรัภ เก ปราน || แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย นานัก มิเล โยตี โยต สะมาน ||๒||๒||๖๖||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || จรัณ กมัล กา อาสฺ รา ดีโน ปรัภ อาป || ปรัภ ซัรณากัต ยัน ปะเร ตา กา สัด ปั รตาป ||๑||
ราคัณฮาร อปารฺ ปรัภ ตา กี นิรมัล เซว || ราม ราจยฺ รามดาสฺ ปุร กีเนห์ คุรเทว ||๑|| รเฮา || สดา สดา ฮัร ติอ๋าอีแอ กิช
บิฆนั นา ลาแก || นานัก นาม สล่าฮีแอ เป๋ ย ดุสมัน ป่ าแก ||๒||๓||๖๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ปรัภ อาราถี่แอ
เม็ล ซ่าถ สมาแค || อุจรัต กุน โคปาล ยัส ดูรฺ เต ยัม ป่ าแก ||๑|| ราม นาม โย ยัน ยแป อันเด็น สัด ยาแก ||
ตันตฺ มันตฺ แน่ห์ โย่ฮี เต็ต จาค นา ลาแก ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ มัด มาน โม่ห์ บินเซ อันราแก || อานันดฺ มกัน รัส
ราม รังค์ นานัก ซัรนาแก ||๒||๔||๖๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยุกตั วัส ประภู แก โย กะแฮ โซ กัรนา || เป๋ ย
ประซัน โคปาล ราย ป๋ อ กิช นฮี กัรนา ||๑|| ดูค นา ลาแก กะเด ตุตถฺ ปารบรัมห์ จิตาเร || ยัมกังกัร เนร นา อาวัย
คุรซิกข์ เปอาเร ||๑|| รเฮา || กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ เต็ส เบ็น นฮี โฮรฺ || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ซาจา มัน โยรฺ
||๒||๕||๖๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซิมมัร ซิมมัร ปรัภ อาปนา นาธา ดุค เธา || บิสราม ปาเอ เม็ล ซ่าถซังค์ ตา เต บฮุร
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นา เต๋ า ||๑|| บัลฮารี คุร อาปเน จัรนันห์ บัล เยา || อนัด ซูค มังคัล บเน เปคัต กุน เกา ||๑|| รเฮา || กะทา กีรตัน ราก
นาด ตุ๋น เอ้ห์ บเนโอ สุ เอา || นานัก ปรัภ สุ ประซัน เป๋ ย บานํชตั พัล เปา ||๒||๖||๗o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ดาส เตเร
กี เบนตี ริ ด กัร ปัรกาซ || ตุมห์รี กริ ปา เต ปารบรัมห์ โดคัน โก นาซ ||๑|| จรัน กมัล กา อาสฺ รา ปรัภ ปุรัค คุณตาซ ||
กีรตัน นาม ซิมรัต รโฮ่ ยับ ลัก กัท ซาส ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา บันถัป ตูแฮ ตู สรับ นิวาส || นานัก ปรัภ ซัรณากตี
ยา โก นิรมัล ยาส ||๒||๗||๗๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สรับ เซ็ถ ฮัร กาอีแอ ซัภ ปะลา มนาแว่ห์ || ซ่าถ ซ่าถ มุค เต
กแฮ่ ซุณ ดาส มิลาแว่ห์ ||๑|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ กเลอาณ รัส ปูแร คุร กีนห์ || ญีอ์ สกัล ดัยอาล เป๋ ย ฮัร ฮัร นาม จีนห์ ||๑||
รเฮา || ปูร รเฮโอ ซัรบัตตรึ แม่ห์ ปรัภ คุณี กะฮีร || นานัก ปะกัต อานันดฺ แม เปค ปรัภ กี ตี๋รฺ ||๒||๘||๗๒|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๕ || อัรดาส สุ ณี ดาตาร ปรัภ โฮเอ กิรปาล || ราค ลีอา อัปนา เซวโก มุค นินดัก ชาร ||๑|| ตุแฉ่ห์ นา โย่แฮ
โก มีต ยัน ตูนํ คุร กา ดาส || ปารบรัมห์ ตู ราเคอา เด อัปเน หาท ||๑|| รเฮา || ยีอนั กา ดาตา เอก แฮ บีอา นฮี โฮรฺ ||
นานัก กี เบนันตีอา แม เตรา โยรฺ ||๒||๙||๗๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มีต ฮมาเร ซายฺนา ราเค โควินดฺ || นินดัก มิรตัก
โฮย เกย ตุมห์ โฮโอ นิจินดฺ ||๑|| รเฮา || สกัล มโนรัท ปรัภ กีเอ เป่ เท คุรเทว ||
แย แย การ ยกัต แม่ห์ สพัล ยา กี เซว ||๑|| อูจ อปารฺ อะกนัต ฮัร ซัภ ญีอ์ ยิส หาท || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ยัต กัต
เมแร ซาท ||๒||๑o||๗๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูรา อาราเถ่อา โฮเอ กิรปาล || มารัก ซันตฺ บตายอา ตูเท ยัม ยาล
||๑|| ดูค ปูค ซันซา มิเทอา กาวัต ปรัภ นาม || แซ่ฮจั ยฺ ซูค อานันดฺ รัส ปูรัน ซัภ กาม ||๑|| รเฮา || ยลัน บุฉี่ ซีตลั เป๋ ย
ราเค ปรัภ อาป || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ยา กา วัด ปัรตาป ||๒||๑๑||๗๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตะรัต สุ ห่าวี สพัล
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ทาน ปูรัน เป๋ ย กาม || ป๋ อ นาธา ปะหรํา เม็ท เกยอา รเวอา เน็ต ราม ||๑|| ซ่าถ ยนา แก ซังค์ บัสตฺ ซุค แซ่ฮจั ยฺ บิสราม
|| ซาอี กะรี สุ ลคั ณี ซิมรัต ฮัร นาม ||๑|| รเฮา || ประกัท เป๋ ย ซันซาร แม่ห์ พิระเต แปห์นาม || นานัก เต็ส ซัรณากตี
กัท กัท ซัภ ยาน ||๒||๑๒||๗๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โรค มิทายอา อาป ปรัภ อุปเยอา ซุค ซานํตฺ || วัด ปัรตาป
อะจรัจยฺ รู ป ฮัร กีนีห์ ดาต ||๑|| คุร โควินดฺ กริ ปา กรี ราเคอา เมรา ป่ าอี || ฮัม เต็ส กี ซัรณากตี โย สดา สฮาอี ||๑||
รเฮา || บิรที กะเด นา โฮวัย ยัน กี อัรดาส || นานัก โยรฺ โควินดฺ กา ปูรัน คุณตาซ ||๒||๑๓||๗๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕
|| มัร มัร ยันเม ยิน บิสเรอา ยีวนั กา ดาตา || ปารบรัมห์ ยัน เซเวอา อันเด็น รังค์ ราตา ||๑|| ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ อานัด
กะนา ปูรัน ไป๋ อาส || ซุค ปายอา ฮัร ซ่าถซังค์ ซิ มรัต คุณตาซ ||๑|| รเฮา || ซุณ สุ อามี อัรดาส ยัน ตุมห์
อันตัรยามี || ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮ่ นานัก เก สุ อามี ||๒||๑๔||๗๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตาตี เวา นา ลกัย
ปารบรัมห์ ซัรณาอี || จอกิรัด ฮมาแร ราม การ ดุค ลแก นา ป่ าอี ||๑|| สัตคุร ปูรา เป่ เทอา เย็น บณัต บณาอี || ราม
นาม ออคัถ ดีอา เอกา เล็ว ลาอี ||๑|| รเฮา || ราค ลีเอ เต็น รคันฮาร ซัภ เบอาถฺ มิทาอี || กโฮ่ นานัก กิรปา ไป๋ ปรัภ
เป๋ ย สฮาอี ||๒||๑๕||๗๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อัปเณ บาลัก อาป รคิอนั ปารบรัมห์ คุรเทว || ซุค ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ
อานัด เป๋ ย ปูรัน ไป๋ เซว ||๑|| รเฮา ||
ปะกัต ยนา กี เบนตี สุ ณี ปรัภ อาป || โรค มิทาย ยีวาลิอนั ยา กา วัด ปั รตาป ||๑|| โดค ฮมาเร บัคสิ อนั อัปณี กัล ต่ารี
|| มัน บานํชตั พัล ดิติอนั นานัก บัลฮารี ||๒||๑๖||๘o||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
866

เมเร โม่ฮนั ซัรวนี เอ้ห์ นา สุ นาเอ || ซากัต กีต นาด ตุ๋น กาวัต โบลัต โบลฺ อะยาเอ ||๑|| รเฮา || เซวัต เซว เซว ซ่าถ
เซโว สดา กะโร กิรตาเอ || อแป๋ ดาน ปาโว ปุรัค ดาเต เม็ล ซังคัต ฮัร คุณ กาเอ ||๑|| รัสนา อะแก้ห์ อะแก้ห์ กุน ราตี
แนน ดะรัส รังค์ ลาเอ || โฮโอ กริ ปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน โม่ห์ จรัณ ริ แด วซาเอ ||๒|| ซัภฮู ตแล ตแล ซัภ อูปัร เอ้ห์
ดริ สทฺ ดริ สทาเอ || อภิมาน โคย โคย โคย โคอี ฮอ โม โก สัตคุร มันตรึ ดริ ราเอ ||๓|| อตุล อตุล อตุล แน่ห์ ตุลีแอ
ปะกัต วชัล กิรปาเอ || โย โย สรัณ ปะเรโอ คุร นานัก อแป๋ ดาน ซุค ปาเอ ||๔||๑||๘๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ญี
ตู เมเร ปราน อถ่าแร || นมัสการ ดันดอต บันดฺ นา อเน็ก บาร เยา บาแร ||๑|| รเฮา || อูธตั แบธัต โซวัต ยากัต เอ้ห์ มัน
ตุแฉ่ห์ จิตาแร || ซูค ดูค เอ็ส มัน กี บิรทา ตุจฉฺ ฮี อาแก ซาแร ||๑|| ตู เมรี โอท บัล บุตถฺ ตัน๋ ตุม ฮี ตุแมห์ เมแร
ปัรวาแร || โย ตุม กแร่ ห์ โซอี ปั๋ล ฮัมแร เปค นานัก ซุค จัรนาแร ||๒||๒||๘๒ || บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สุ นีอตั ปรัภ
ตอ สกัล อุถ่ารัน || โม่ห์ มกัน ปะติต ซังค์ ปรานี แอเซ มแน่ห์ บิซารัน ||๑|| รเฮา || ซันจฺ บิเคอา เล กราฮัจยฺ กีนี
อัมฤต มัน เต ดารัน || กาม กโรถ โลภ รัต นินดา สัต ซันโตค บิดารัน ||๑|| เอ็น เต ก้าด เล่โฮ เมเร สุ อามี ฮาร ปะเร
ตุมห์ ซารัน || นานัก กี เบนันตี ปรัภ แป้ ห์ ซ่าถซังค์ รังกฺ ตารัน ||๒||๓||๘๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซันตัน แก สุ นีอตั
ปรัภ กี บาต || กะทา กีรตัน อานันดฺ มังคัล ตุ๋น ปูร รฮี ดินสั อัร ราต ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา อัปเน ปรัภ กีเน นาม
อัปเน กี กีนี ดาต || อาธ แป้ ฮัร กุน กาวัต ปรัภ เก กาม กโรถ เอ็ส ตัน เต ยาต ||๑||
ตริ ปัต อะข่าเอ เปค ปรัภ ดัรซัน อัมฤต ฮัร รัส โป่ ยัน คาต || จรัน สรัน นานัก ปรัภ เตรี กัร กิรปา ซันตฺ ซงั ค์ มิลาต
||๒||๔||๘๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ราค ลีเอ อัปเน ยัน อาป || กัร กิรปา ฮัร ฮัร นาม ดีโน บินสั เกย ซัภ โศก ซัยตาป
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||๑|| รเฮา || คุณ โควินดฺ กาโว่ห์ ซัภ ฮัร ยัน ราก รตัน รัสนา อาลาป || โกท ยนัม กี ตริ สนา นิวรี ราม ระส่ าเอ็ณ
อาตัม ตราป ||๑|| จรัณ กะเฮ สรัณ ซุคดาเต คุร แก บจัน ยเป ฮัร ยาป || ซากัร ตเร ปะรัม แป๋ บินเซ กโฮ่ นานัก ธากุร
ปัรตาป ||๒||๕||๘๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตาป ลาเฮอา คุร ศิรยันฮารฺ || สัตคุร อัปเน โก บัล ยาอี เย็น แปจยฺ รัคคี
ซาเร ซันซาร ||๑|| รเฮา || กัร มัสตัก ต๋ าร บาลิก รัค ลีโน || ปรัภ อัมฤต นาม มฮ่า รัส ดีโน ||๑|| ดาส กี ลาจยฺ รัคแค
เมฮัรวาน || คุร นานัก โบแล ดัรก้าห์ ปั รวาน ||๒||๖||๘๖||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ จอปะเด ดุปเด กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตคุร สบัด อุยาโร ดีปา || บินเซโอ อันถฺการ เต้ห์ มันดัร รตัน โกธรี คุลีห์ อนูปา ||๑|| รเฮา || บิสมัน บิซมั เป๋ ย โย
เปเคโอ แก้ฮนั นา ยาย วเดอาอี || มกัน เป๋ ย อูฮา ซังค์ มาเต โอต โปต ลัปทาอี ||๑|| อาล ยาล นฮี กะชู ยันยารา
อหัม่ บุธ นฮี โป่ รา || อูจนั อูจา บีจ นา คีจา ฮอ เตรา ตูนํ โมรา ||๒|| เอกังการ เอก ปาซารา เอแก อปัร อปารา || เอก
บิสทีรัน เอก ซัมปูรัน เอแก ปราน อถ่ารา ||๓|| นิรมัล นิรมัล ซูจา ซูโจ ซูจา ซูโจ ซูจา || อันตฺ นา อันตา สดา
เบอันตา กโฮ่ นานัก อูโจ อูจา ||๔||๑||๘๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เบ็น ฮัร กาม นา อาวัต เฮ || ยา เซ็ว ราจ มาจ ตุมห์
ลาเก โอ้ห์ โม่ห์นี โมห่าวัต เฮ ||๑|| รเฮา || กเน็ก กามนี เซจยฺ โซ่ห์นี โฉด คิแน แม่ห์ ยาวัต เฮ || *อุรัจฉฺ รเฮโอ อินดรี
รัส ปเรเรโอ บิแค ธะกอรี คาวัต เฮ ||๑|| ตริ ณ โก มันดัร ซาจยฺ สาวเรโอ ปาวัก ตแล ยราวัต เฮ || แอเซ กัร แม่ห์ แอธ
หะธีโล พูล พูล เกอา ปาวัต เฮ ||๒|| ปั นจฺ ดูต มูด ปัร ธาเฎ เกศ กะเฮ เพราวัต เฮ ||
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ดริ สทฺ นา อาแว่ห์ อั้นถฺ อเกอานี โซย รเฮโอ มัด มาวัต เฮ ||๓|| ยาล ปซารฺ โจก บิสทารี ปั งคี เย็ว พาฮาวัต เฮ || กโฮ่
นานัก บันถัน่ กาทัน โก แม สัตคุร ปุรัค ติอ่าวัต เฮ ||๔||๒||๘๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร นาม อปารฺ อโมลี ||
ปราน เปอาโร มแน่ห์ อถ่าโร จีต จิตโว แยเซ ปาน ตําโบลี ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ คุแรห์ บตายโอ รังค์ รังกี
เมเร ตัน กี โจลี || ปริ แอ มุค ลาโก โย วัดป่ าโก สุ หาก ฮมาโร กะแตห์ นา โดลี ||๑|| รู ป นา ตู่ป นา กั้นถฺ นา ดีปา
โอต โปต อังค์ อังค์ ซังค์ มอลี || กโฮ่ นานัก ปริ แอ รวี สห่ากัน อัต นีกี เมรี บนี คะโทลี ||๒||๓||๘๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา
๕ || โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ มอี || ยับ เต เป่ เท ซ่าถ ดัยอารา ตับ เต ดุระมัต ดูรฺ ไป๋ ||๑|| รเฮา || ปูรัน ปูร รเฮโอ
ซัมปูรัน ซีตลั ซานํตฺ ดัยอาล ดอี || กาม กโรถ ตริ สนา อหังการา ตัน เต โฮเอ สกัล คอี ||๑|| สัต ซันโตค ดัยอา ตะรัม
สุ จ ซันตัน เต เอ้ห์ มันตฺ ลอี || กโฮ่ นานัก เย็น มโน่ห์ ปะชาเนอา เต็น โก สักลี โซ่จฉฺ ปอี ||๒||๔||๙o|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๕ || เกอา ฮัม ญีอ์ ยันตฺ เบจาเร บะรัน นา ซาแกห์ เอก โรมาอี || บรัมห์ มเหส เซ็ถ มุน อินดรา เบอันตฺ ธากุร
เตรี กัต นฮี ปาอี ||๑|| เกอา กะทีแอ กิช กะทัน นา ยาอี || แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาอี ||๑|| รเฮา || แยห์ มฮ่า
เป่ ยอาน ดูค ยัม สุ นีแอ แต้ห์ เมเร ปรัภ ตูแฮ สฮาอี || สรัน ปะเรโอ ฮัร จรัน กะเฮ ปรัภ คุร นานัก โก บูจฉฺ บุฉ่าอี
||๒||๕||๙๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อะกัม รู ป อบินาซี กัรตา ปะติต ปวิต เอ็ก นิมคั ยปาอีแอ || อะจรัจยฺ สุ เนโอ
ปราปัต เป่ ทเล ซันตฺ จรัน จรัน มัน ลาอีแอ ||๑|| กิต บิถี่แอ กิต ซันยัม ปาอีแอ || กโฮ่ สุ รยัน กิต ยุกตี ติอ๋าอีแอ ||๑||
รเฮา || โย มานุค มานุค กี เซวา โอ้ห์ เต็ส กี ลอี ลอี พุน ยาอีแอ || นานัก สรัน สรัณ ซุค ซากัร โม่ห์ เทก เตโร เอ็ก
นาอีแอ ||๒||๖||๙๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ สรัณ ซันตฺ แท่ฮลั กรี || ตัน่ ถฺ บันถฺ อัร สกัล ยันยาโร อวัร กาจยฺ เต
ชูท ปะรี ||๑|| รเฮา || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อัร กะโน อนันดา คุร เต ปายโอ นาม ฮรี ||
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แอโซ ฮัร รัส บะรัน นา ซาโก คุร ปูแร เมรี อุลทั ตะรี ||๑|| เปเคโอ โม่ฮนั ซัภ แก ซังเก อูน นา กาฮู สกัล ปะรี ||
ปูรัน ปูร รเฮโอ กิรปา เน็ถ กโฮ่ นานัก เมรี ปูรี ปะรี ||๒||๗||๙๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัน เกอา แก้ห์ตา ฮอ เกอา
แก้ห์ตา || ยาน ประบีน ธากุร ปรัภ เมเร เต็ส อาแก เกอา แก้ห์ตา ||๑|| รเฮา || อันโบเล โก ตุฮี ปะชาแน่ห์ โย ยีอนั
แม่ห์ โห่ตา || เร มัน กาย กฮ่า โล แด้ห์แกห์ โย เปคัต ฮี ซังค์ ซุนตา ||๑|| แอโซ ยาน เป๋ ย มัน อานัด อาน นา บีโอ
กัรตา || กโฮ่ นานัก คุร เป๋ ย ดัยอารา ฮัร รังค์ นา กับฮู แล่ห์ตา ||๒||๘||๙๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || นินดัก แอเซ ฮี จัร๋
ปะรี แอ || เอ้ห์ นีซานี สุ โนห์ ตุม ป่ าอี เย็ว กาลัร ปี ต กิรีแอ ||๑|| รเฮา || โย เดแค ฉิ ดรึ ตอ นินดัก อุม่าแฮ ปะโล เดค
ดุค ปะรี แอ || อาธ แป้ ฮัร จิตเเว นฮี ปฮุแจ บุรา จิตวัต จิตวัต มรี แอ ||๑|| นินดัก ประภู ปุหลายอา กาล เนแร อายอา
ฮัร ยัน เซ็ว บาด อุธรี แอ || นานัก กา ราคา อาป ปรัภ สุ อามี เกอา มานัส บัปเร กรี แอ ||๒||๙||๙๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕
|| แอเซ กาเฮ ปู๋ ล ปะเร || กแร่ ห์ กราแว่ห์ มูกรั ปาแวห์ เปคัต ซุนตฺ สดา ซังค์ ฮเร ||๑|| รเฮา || กาจ บิห่าฌัน กันจัน
ชาดัน แบรี ซังค์ เหต ซายัน เตอาก คเร || โฮวัน กอรา อันโห่วนั มีธา บิเคอา แม่ห์ ลัปทาย ยเร ||๑|| อั้นถฺ กูป แม่ห์
ปะเรโอ ปรานี ปะรัม กุบาร โม่ห์ บันถฺ ปะเร || กโฮ่ นานัก ปรัภ โหต ดัยอารา คุร เป่ แท ก้าแด บ้าห์ พะเร
||๒||๑o||๙๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน รัสนา ฮัร จีนาห์ || เป๋ ย อนันดา มิเท อันเดเซ สรับ ซูค โม โก คุร ดีนาห์
||๑|| รเฮา || อิอานัป เต ซัภ ไป๋ เซอานัป ปรัภ เมรา ดานา บีนา || หาท เดย์ ราแค อัปเน โก กาฮู นา กัรเต กัช คีนา
||๑|| บัล ยาโว ดัรซัน ซาถู่ แก เย่ห์ ประสาด ฮัร นาม ลีนา || กโฮ่ นานัก ธากุร ป่ าโรแซ กะฮู นา มาเนโอ มัน ชีนา
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||๒||๑๑||๙๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูแร เมรี ราค ลอี || อัมฤต นาม ริ เด แม่ห์ ดีโน ยนัม ยนัม กี แมลฺ กอี ||๑||
รเฮา || นิวเร ดูต ดุสทฺ แบราอี คุร ปูเร กา ยัปเปอา ยาป ||
กฮ่า กแร โกอี เบจารา ปรัภ เมเร กา บัด ปัรตาป ||๑|| ซิ มมัร ซิมมัร ซิมมัร ซุค ปายอา จรัน กมัล รัค มัน ม่าฮี || ตากี
สรัน ปะเรโอ นานัก ดาส ยา เต อูปัร โก น่าฮี ||๒||๑๒||๙๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สดา สดา ยัปปี แอ ปรัภ นาม ||
ยรา มรา กัช ดูค นา เบอาแป อาแก ดัรก้าห์ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา || อาป เตอาก ปะรี แอ เน็ต ซัรนี คุร เต ปาอีแอ เอ้ห์
นิถาน || ยนัม มรัณ กี กะทีแอ พาซี ซาจี ดัรก้าห์ กา นีซาน ||๑|| โย ตุมห์ กแร่ ห์ โซอี ปั๋ ล มาโน มัน เต ชูแท สกัล
กุมาน || กโฮ่ นานัก ตา กี ซัรณาอี ยา กา กีอา สกัล ยะฮาน ||๒||๑๓||๙๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน อันตัร ปรัภ
อาฮี || ฮัร กุน กาวัต ปัรอุปการ เน็ต เต็ส รัสนา กา โมลฺ กิช น่าฮี ||๑|| รเฮา || กุล สะมู่ห์ อุถเร คิน ปี่ ตัร ยนัม ยนัม กี
มัล ลาฮี || ซิมมัร ซิ มมัร สุ อามี ปรัภ อัปนา อนัด เซตี บิเคอา บัน ก้าฮี ||๑|| จรัน ประภู เก โบฮิท ปาเอ เป๋ าว์ ซากัร
ปารฺ ปราฮี || ซันตฺ เซวัก ปะกัต ฮัร ตา เก นานัก มัน ลากา แฮ ต้าฮี ||๒||๑๔||๑oo|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตี่โร เดค
ตุหม่าเร รังกา || ตุฮี สุ อามี อันตัรยามี ตูฮี วแซ่ห์ ซ่าถ แก ซังกา ||๑|| รเฮา || คิน แม่ห์ ทาป นิวาเย ธากุร นีจ กีท เต
กแร่ ห์ รายังกา ||๑|| กับฮู นา บิสแร ฮีเอ โมเร เต นานัก ดาส เอ้ฮี ดาน มังกา ||๒||๑๕||๑o๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
อะจุต ปูญา โยก โคปาล || มัน ตัน อรัป รัคโค ฮัร อาแก สรับ ยีอา กา แฮ ปรัตปาล ||๑|| รเฮา || สรัน ซัมรัท อกัท
ซุคดาตา กิรปา ซิ่นถฺ บัดโด ดัยอาล || กันธฺ ลาย ราแค อัปเน โก เต็ส โน ลแก นา ตาตี บาล ||๑|| ดาโมดัร ดัยอาล
สุ อามี ซัรบัส ซันตฺ ยนา ตัน๋ มาล || นานัก ยาเจ็ก ดะรัส ปรัภ มาแก ซันตฺ ยนา กี มิแล รวาล ||๒||๑๖||๑o๒|| บิลาวัล
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แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัต นาม โกท ยตัน เป๋ ย || ซ่าถซังค์ เม็ล ฮัร กุน กาเอ ยัมดูตนั โก ตราส อะเฮ ||๑|| รเฮา || เยเต
ปุแน่ห์จรัน เซ กีเนห์ มัน ตัน ปรัภ เก จรัณ กะเฮ || อาวัณ ยาณ ปะรัม ป๋ อ นาธา ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ดะเฮ ||๑||
นิรภอ โฮย ปะโย่ห์ ญักดีแซ เอ้ห์ ปะดารัท วัดปาก ลเฮ่ ||
กัร กิรปา ปูรัน ปรัภ ดาเต นิรมัล ยัส นานัก ดาส กะเฮ ||๒||๑๗||๑o๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || สุ ลฮี เต นาราเอ็ณ ราค ||
สุ ลฮี กา หาท กฮี นา ปฮุแจ สุ ลฮี โฮย มูอา นาปาก ||๑|| รเฮา || ก้าด กุธาร คซัม ศิร กาเทอา คิน แม่ห์ โฮย เกยอา แฮ
คาก ||๑|| มันดา จิตวัต จิตวัต ปะเจอา เย็น รเจอา เต็น ดีนา ตาก || ปุตรึ มีต ตัน๋ กิชู นา รเฮโอ โซ โฉด เกยอา ซัภ
ป่ าอี ซาก || กโฮ่ นานัก เต็ส ปรัภ บัลฮารี เย็น ยัน กา กีโน ปูรัน วาก ||๒||๑๘||๑o๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปูเร คุร กี
ปูรี เซว || อาเป อาป วัรแต สุ อามี การัจ ราส กีอา คุรเทว ||๑|| รเฮา || อาด มัตถฺ ปรัภ อันตฺ สุ อามี อัปนา ทาท
บนายโอ อาป || อัปเน เซวัก กี อาเป ราแค ปรัภ เมเร โก วัด ปั รตาป ||๑|| ปารบรัมห์ ปั รเมซุร สัตคุร วัส กีเนห์ เย็น
สักเล ยันตฺ || จรัน กมัล นานัก ซัรณาอี ราม นาม ยัป นิรมัล มันตฺ ||๒||๑๙||๑o๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตาป ปาป เต
ราเค อาป || ซีตลั เป๋ ย คุร จัรนี ลาเก ราม นาม ฮิรเด แม่ห์ ยาป ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา หัสตฺ ปรัภ ดีเน ยกัต อุถาร เนาว์
คันดฺ ประตาป || ดุค บินเซ ซุค อนัด ประเวซา ตริ สนั บุฉี่ มัน ตัน สัจ ตราป ||๑|| อนาท โก นาท สรัณ ซัมรฺ ทา สกัล
สริ สทฺ โก มาอี บาป || ปะกัต วชัล แป๋ ปั่ นยัน สุ อามี คุณ กาวัต นานัก อาลาป ||๒||๒o||๑o๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
ยิส เต อุปเยอา ติแซห์ ปะชาน || ปารบรัมห์ ปัรเมซัร ติอ๋ายอา กุซลั เคม โฮเอ กเลอาน ||๑|| รเฮา || คุร ปูรา เป่ เทโอ
บัด ป่ ากี อันตัรยามี ซุฆรั สุ ยาน || หาท เดย์ ราเค กัร อัปเน บัด ซัมรัท นิมาเณอา โก มาน ||๑|| ปะหรํา แป๋ บินสั เกย
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คิน ปี่ ตัร อันถฺการ ปรักเท จานาณ || ซาส ซาส อาราแถ่ นานัก สดา สดา ยาอีแอ กุรบาณ ||๒||๒๑||๑o๗|| บิลาวัล
แม่ห์ลา ๕ || โดแว ทาว รัคเค คุร ซูเร || หะลัต ปะลัต ปารบรัมห์ สวาเร การัจ โฮเอ สักเล ปูเร ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร
นาม ยปัต ซุค แซ่ห์เย มยัน โฮวัต ซาถู่ ตู่เร || อาวัณ ยาณ รเฮ่ เท็ต ปาอี ยนัม มรัณ เก มิเท บิซูเร ||๑|| ปะหรํา แป๋
ตเร ฉุเท แป๋ ยัม เก กัท กัท เอก รเฮอา ปั่รปูเร ||
นานัก สรัณ ปะเรโอ ดุค ปั่นยัน อันตัร บ้าฮัร เปค ฮยูเร ||๒||๒๒||๑o๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ดัรซัน เดคัต โดค
นะเซ || กับโบห์ นา โฮโวห์ ดริ สทฺ อะโกจัร ญีอ์ แก ซังค์ บะเซ ||๑|| รเฮา || ปรี ตมั ปราน อถารฺ สุ อามี || ปูร รเฮ่
ปรัภ อันตัรยามี ||๑|| เกอา คุณ เตเร ซาร สะหม่ารี || ซาส ซาส ปรัภ ตุแฉ่ ห์ จิตารี ||๒|| กิรปา เน็ถ ปรัภ ดีน ดัยอาลา
|| ญีอ์ ยันตฺ กี กแร่ ห์ ปรัตปาลา ||๓|| อาธ แป้ ฮัร เตรา นาม ยัน ยาเป || นานัก ปรี ต ลาอี ปรัภ อาเป ||๔||๒๓||๑o๙||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ตัน ตัน๋ โยบัน จลัต เกยอา || ราม นาม กา ปะยัน นา กีโน กะรัต บิการ เน็ส โป๋ ร เป่ ยอา ||๑||
รเฮา || อเน็ก ประการ โป่ ยัน เน็ต คาเต มุค ดันตา กัส คีน เคยอา || เมรี เมรี กัร กัร มูโธ ปาป กะรัต แน่ห์ ปะรี ดัยอา
||๑|| มฮ่า บิการ โก๋ ร ดุค ซากัร เต็ส แม่ห์ ปราณี กะลัต ปั ยอา || สรัน ปะเร นานัก สุ อามี กี บ้าห์ ปะกัร ปรัภ ก้าด
เลยอา ||๒||๒๔||๑๑o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อาปนา ปรัภ อายอา จีต || ดุสมัน ดุสทฺ รเฮ่ จักคฺ มารัต กุซลั เป่ ยอา เมเร
ป่ าอี มีต ||๑|| รเฮา || กอี เบอาถฺ อุปาถฺ ซัภ นาซี อังกีการ กีโอ กัรตาร || ซานํตฺ ซูค อัร อนัด กะเนเร ปรี ตมั นาม ริ แด
อุร ฮาร ||๑|| ญีโอ เป็ นดฺ ตัน๋ ราส ปรัภ เตรี ตูนํ ซัมรัท สุ อามี เมรา || ดาส อัปเน โก ราคัณฮารา นานัก ดาส สดา แฮ
เจรา ||๒||๒๕||๑๑๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โคบิด ซิมมัร โฮอา กเลอาณ || มิที อุปาถฺ เป่ ยอา ซุค ซาจา อันตัรยามี
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ซิมเรอา ยาณ ||๑|| รเฮา || ยิส เก ญีอ์ เต็น กีเอ สุ คาเล ปะกัต ยนา โก ซาจา ตาณ || ดาส อัปเน กี อาเป ราคี แป๋
ปั่นยัน อูปัร กัรเต มาณ ||๑|| ไป๋ มิตราอี มิที บุราอี ดะรุ สท ดูต ฮัร ก้าเด ชาณ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเนเร นานัก
ยีแว ฮัร คุแณห์ วคาณ ||๒||๒๖||๑๑๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ ปรัภ เป๋ ย กริ ปาล || การัจ สกัล สวาเร สัตคุร
ยัป ยัป ซาถู่ เป๋ ย นิฮาล ||๑|| รเฮา || อังกีการ กีอา ปรัภ อัปแน โดคี สักเล เป๋ ย รวาล || กันธฺ ลาย ราเค ยัน อัปเน อุถรั
ลีเอ ลาย อัปแน ปาล ||๑||
สฮี สลามัต เม็ล กัร๋ อาเอ นินดัก เก มุค โฮเอ กาล || กโฮ่ นานัก เมรา สัตคุร ปูรา คุร ประสาด ปรัภ เป๋ ย นิฮาล
||๒||๒๗||๑๑๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || มู ลาลัน เซ็ว ปรี ต บนี || รเฮา || โตรี นา ตูแท โชรี นา ชูแท แอซี มาโถ่ คินจฺ
ตนี ||๑|| ดินสั แรน มัน ม่าเฮ บัสตฺ แฮ ตู กัร กิรปา ปรัภ อัปนี ||๒|| บัล บัล เยา เซอาม ซุนดัร โก อกัท กะทา ยา กี
บาต สุ นี ||๓|| ยัน นานัก ดาซัน ดาส กะฮีอตั แฮ โม่ห์ กแร่ ห์ กริ ปา ธากุร อัปนี ||๔||๒๘||๑๑๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕
|| ฮัร เก จรัน ยัป เยานํ กุรบาน || คุร เมรา ปารบรัมห์ ปั รเมซุร ตา กา ฮิรแด ตัร๋ มัน คิอ๋าน ||๑|| รเฮา || ซิ มมัร ซิมมัร
ซิมมัร ซุคดาตา ยา กา กีอา สกัล ยะฮาน || รัสนา รโว่ห์ เอก นาราเอ็ณ ซาจี ดัรก้าห์ ปาโวห์ มาน ||๑|| ซาถู่ ซังค์
ปราปัต ยา โก เต็น ฮี ปายอา เอ้ห์ นิถาน || กาโว คุณ กีรตัน เน็ต สุ อามี กัร กิรปา นานัก ดีแย ดาน ||๒||๒๙||๑๑๕||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ราค ลีเอ สัตคุร กี สรัณ || แย แย การ โฮอา ญัก อันตัร ปารบรัมห์ เมโร ตารัณ ตรัณ ||๑|| รเฮา ||
บิสวัมบัร ปูรัน ซุคดาตา สกัล สมักรี โปคัณ ปะรัน || ทาน ทนันตัร สรับ นิรันตัร บัล บัล ยานํอี ฮัร เก จรัณ ||๑||
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ญีอ์ ยุกตั วัส เมเร สุ อามี สรับ เซ็ถ ตุม การัณ กรัณ || อาด ยุกาด ปรัภ รัคดา อายอา ฮัร ซิมรัต นานัก นฮี ดะรัณ
||๒||๓o||๑๑๖||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๘ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แม น่าฮี ปรัภ ซัภ กิช เตรา || อีแฆ นิรกุน อูแ้ ฆ ซัรคุน เกลฺ กะรัต บิจ สุ อามี เมรา ||๑|| รเฮา || นะกัร แม่ห์ อาป บ้าฮัร
พุน อาปัน ปรัภ เมเร โก สกัล บเซรา || อาเป ฮี รายัน อาเป ฮี รายอา แก้ห์ แก้ห์ ธากุร แก้ห์ แก้ห์ เจรา ||๑|| กา โก
ดุเรา กา เซ็ว บัลบันจา แยห์ แยห์ เปโค แต้ห์ แต้ห์ เนรา || ซ่าถ มูรัต คุร เป่ เทโอ นานัก เม็ล ซากัร บูนดฺ นฮี อัน เฮ่รา
||๒||๑||๑๑๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ||
ตุมห์ ซัมรฺ ทา การัน กะรัน || ด่ากัน ดาก โคบิด คุร เมเร โม่ห์ อัปราถี่ สรัน จรัน ||๑|| รเฮา || โย โย กีโน โซ ตุมห์
ยาเนโอ เปเคโอ ธอรฺ นฮี กิช ดี่ธ มุกรัน || บัด ปั รตาป สุ เนโอ ปรัภ ตุมห์โร โกท อะฆ่า เตโร นาม หะรัน ||๑||
ฮัมโร สเฮา สดา สัด ปู่ ลัน ตุมห์โร บิรัด ปะติต อุถะรัน || กรุ ณา แม กิรปาล กริ ปา เน็ถ ยีวนั ปั ด นานัก ฮัร ดัรซัน
||๒||๒||๑๑๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || แอซี กิรปา โม่ห์ กแร่ ห์ || ซันแตห์ จรัณ ฮมาโร มาทา แนน ดะรัส ตัน ตู๋ร
ปะโร่ ห์ ||๑|| รเฮา || คุร โก สบัด เมแร ฮีอแร บาแซ ฮัร นามา มัน ซังค์ ตะโรห์ || ตัสกัร ปั นจฺ นิ วาโรห์ ธากุร สักโล
ปั่รมา โฮม ยะโรห์ ||๑|| โย ตุมห์ กแร่ ห์ โซอี ปั๋ล มาแน ป่ าวัน ดุบิถา ดูรฺ ทะโรห์ || นานัก เก ปรัภ ตุมฮี ดาเต
ซันตฺ ซงั ค์ เล โม่ห์ อุถฺโรห์ ||๒||๓||๑๑๙|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || แอซี ดีเคอา ยัน เซ็ว มังกา || ตุมห์โร คิอ๋าน
ตุหม่าโร รังกา || ตุมห์รี เซวา ตุหม่าเร อังกา ||๑|| รเฮา || ยัน กี แท่ฮลั ซัมผ่าคัน ยัน เซ็ว อูธนั แบธัน ยัน แก ซังกา ||
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ยัน จัร รัจยฺ มุค มาแท ลากี อาซา ปูรัน อนันตฺ ตรังกา ||๑|| ยัน ปารบรัมห์ ยา กี นิรมัล แม่ห์มา ยัน เก จรัน ตีรัท โกท
กังกา || ยัน กี ตู๋ร กีโอ มยัน นานัก ยนัม ยนัม เก ฮเร กะลังกา ||๒||๔||๑๒o|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เย็ว ป่ าแว เต็ว
โม่ห์ ปรัตปาล || ปารบรัมห์ ปั รเมซัร สัตคุร ฮัม บาริ ก ตุมห์ ปิ ตา กิรปาล ||๑|| รเฮา || โม่ห์ นิรคุณ คุณ น่าฮี โกอี
ปฮุจ นา ซาโก ตุมห์รี ก๋ าล || ตุมรี กัต เม็ต ตุม ฮี ยาโนห์ ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมโร มาล ||๑|| อันตัรยามี ปุรัค สุ อามี
อันโบลัต ฮี ยาโนห์ ฮาล || ตัน มัน ซีตลั โฮย ฮมาโร นานัก ปรัภ ญีโอ นะดัร นิฮาล ||๒||๕||๑๒๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา
๕ || ราค สดา ปรัภ อัปแน ซาท || ตู ฮัมโร ปรี ตมั มันโม่ฮนั ตุจฉฺ เบ็น ยีวนั สกัล อกาทฺ ||๑|| รเฮา || รังกฺ เต เรา กะรัต
คิน ปี่ ตัร ปรัภ เมโร อนาท โก นาท || ยลัต อคัน แม่ห์ ยัน อาป อุถ่าเร กัร อัปเน เด ราเค หาท ||๑|| ซีตลั ซุค ปายโอ
มัน ตริ ปเต ฮัร ซิมรัต สรัม สักเล ลาท || เน็ถ นิถาน นานัก ฮัร เซวา อวัร เซอานัป สกัล อกาทฺ ||๒||๖||๑๒๒||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อัปเน เซวัก โก กับโบห์ นา บิซาโรห์ || อุร ลาโกห์ สุ อามี ปรัภ เมเร ปูรับ ปรี ต โคบินดฺ
บีจาโร่ ห์ ||๑|| รเฮา || ปะติต ปาวัน ปรัภ บิรัด ตุหม่าโร ฮัมเร โดค ริ แด มัต ต่าโรห์ || ยีวนั ปราน ฮัร ตัน๋ ซุค ตุม ฮี
ห่อแม ปะทัล กริ ปา กัร ยาโรห์ ||๑|| ยัล บิฮูน มีน กัต ยีวนั ดูตถฺ บินา แร่ ฮนั กัต บาโร || ยัน นานัก เปอาส จรัน
กัมลันห์ กี เปค ดะรัส สุ อามี ซุค ซาโร ||๒||๗||๑๒๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || อาแก ปาแช กุซลั เป่ ยอา || คุร ปูแร ปูรี
ซัภ ราคี ปารบรัมห์ ปรัภ กีนี เมยอา ||๑|| รเฮา || มัน ตัน เราว์ รเฮอา ฮัร ปรี ตมั ดูค ดะรัด สักลา เม็ท เกยอา || ซานํตฺ
แซ่ฮจั ยฺ อานัด คุณ กาเอ ดูต ดุสทฺ ซัภ โฮย เคยอา ||๑|| กุน เอากุณ ปรัภ กัช นา บีจาเรโอ กัร กิรปา อัปนา กัร เลยอา ||
อตุล บดาอี อะจุต อบินาซี นานัก อุจแร ฮัร กี ยัยอา ||๒||๘||๑๒๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || เบ็น แป๋ ปักตี ตรัน แกเซ ||
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กแร่ ห์ อนุกแร่ ห์ ปะติต อุถ่ารัน ราค สุ อามี อาป ปะโหร่ เซ ||๑|| รเฮา || ซิมรัน นฮี อาวัต พิรัต มัด มาวัต บิเคอา ราตา
สุ อาน แยเซ || ออตถฺ บิห่าวัต อถิก โมห่าวัต ปาป กมาวัต บุเด แอเซ ||๑|| สรัน ดุค ปั่ นยัน ปุรัค นิรันยัน ซาถู่
ซังคัต รวัณ แยเซ || เกเซาว์ กะเลส นาซ อักข์ คันดัน นานัก ยีวตั ดะรัส ดิเซ ||๒||๙||๑๒๕||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาแปห์ เมล เลย || ยับ เต สรัน ตุมารี อาเอ ตับ เต โดค เกย ||๑|| รเฮา || ตัจยฺ อภิมาน อัร จินตฺ บิรานี ซ่าแถ่ห์ สรัน
เปย || ยัป ยัป นาม ตุหม่าโร ปรี ตมั ตัน เต โรค เคย ||๑|| มฮ่า มุกตั ถฺ อะยาน อเกอานี ราเค ต๋ าร เดย์ || กโฮ่ นานัก คุร
ปูรา เป่ เทโอ อาวัน ยาน รเฮ่ ||๒||๑||๑๒๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ยีโว นาม สุ นี || โย สุ ประซัน เป๋ ย คุร ปูเร ตับ เมรี
อาส ปุนี ||๑|| รเฮา || ปี ร กอี บาถี่ มัน ตี่รา โม่เฮโอ อนัด ตุนี || อุปเยโอ เจา มิลนั ปรัภ ปรี ตมั แร่ ฮนั นา ยาย คินี ||๑||
อเน็ก ปะกัต อเน็ก ยัน ตาเร ซิมแรห์ อเน็ก มุนี || อันถเล เท็ก นิรถัน ตัน๋ ปายโอ ปรัภ นานัก อเน็ก กุนี
||๒||๒||๑๒๗||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๓ ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โม่ฮนั นีด นา อาแว ห่าแว ฮาร กะยัร บัสตรึ อะปะรัน กีเน || อุดีนี อุดีนี อุดีนี || กับ กัร๋ อาแว รี ||๑|| รเฮา ||
สรัน สห่ากัน จรัน ศีสฺ ตัร๋ || ลาลัน โม่ห์ มิลาโว่ห์ || กับ กัร๋ อาแว รี ||๑|| สุ โนห์ สเฮรี มิลนั บาต กโฮ่ สักโร
อหัง มิทาโว่ห์ ตอ กัร๋ ฮี ลาลัน ปาโวห์ || ตับ รัส มังคัล กุน กาโว่ห์ || อานัด รู ป ติอ่าโวห์ || นานัก ดุอาแร อายโอ ||
ตอ แม ลาลัน ปายโอ รี ||๒|| โม่ฮนั รู ป ดิคาแว || อับ โม่ห์ นีด สุ ห่าแว || ซัภ เมรี ติคา บุฉ่านี || อับ แม แซ่ฮจั ยฺ
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สมานี || มีธี ปิ แร่ ห์ กะห่านี || โม่ฮนั ลาลัน ปายโอ รี || รเฮา ดูยา ||๑||๑๒๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || โมรี อหัง ยาย
ดัรซัน ปาวัต เฮ || ราโจห์ นาท ฮี สฮาอี ซันตฺ นา || อับ จรัน กะเฮ ||๑|| รเฮา || อาเฮ มัน อวัรฺ นา ป่ าแว จัรนาแว
จัรนาแว อุลเฉ่โอ อัล มักรันดฺ กมัล เย็ว || อัน รัส นฮี จ้าแฮ เอแก ฮัร ลาแฮ ||๑|| อัน เต ทูทีแอ เร็ค เต ชูทีแอ || มัน
ฮัร รัส กู่ทีแอ ซังค์ ซาถู่ อุลทีแอ || อัน น่าฮี น่าฮี เร || นานัก ปรี ต จรัน จรัน เฮ ||๒||๒||๑๒๙||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๙ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดุค ฮัรตา ฮัร นาม ปะชาโน || อะยามัล กันกา เย่ห์ ซิ มรัต มุกตั เป๋ ย ญีอ์ ยาโน ||๑|| รเฮา || กัจยฺ กี ตราส มิที ชินฮู
แม่ห์ ยับ ฮี ราม บคาโน || นารัด แก้ฮตั ซุนตฺ ตะหรู่ อ์ บาริ ก ปะยัน ม่าเฮ ลัปทาโน ||๑|| อะจัล อมัร นิรแภ ปัด ปายโอ
ยกัต ย่าเฮ แฮราโน || นานัก แก้ฮตั ปะกัต ระชัก ฮัร นิกทั ต้าเฮ ตุม มาโน ||๒||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๙ || ฮัร เก นาม
บินา ดุค ปาแว || ปะกัต บินา แซ่ห์ซา แน่ห์ จูแก คุร เอ้ห์ เปด บตาแว ||๑|| รเฮา || กฮ่า เป่ ยโอ ตีรัท บรัต กีเอ ราม
สรัน นฮี อาแว ||
โยก ญัก เน่ห์พลั เต้ห์ มาโน โย ปรัภ ยัส บิสราแว ||๑|| มาน โม่ห์ โดโน โก ปั รฮัร โคบินดฺ เก กุน กาแว || กโฮ่
นานัก เอ้ห์ เบ็ถ โก ปรานี ยีวนั มุกตั กะห่าแว ||๒||๒|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๙ || ยา แม ปะยัน ราม โก น่าฮี || เต้ห์ นัร
ยนัม อการัท โคยอา แญห์ ราโค่ห์ มัน ม่าฮี ||๑|| รเฮา || ตีรัท กแร บรัต พุน ราแค แน่ห์ มนูอา บัส ยา โก || เน่ห์พลั
ตะรัม ต้าเฮ ตุม มาโน่ห์ สาจ แก้ฮตั แม ญา โก ||๑|| แยเซ ป้ าฮัน ยัล แม่ห์ ราเคโอ เป่ แด น่าเฮ เต้ห์ ปานี || แตเซ ฮี ตุม
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ต้าเฮ ปะชาโนห์ ปะกัต ฮีน โย ปรานี ||๒|| กัล แม มุกตั นาม เต ปาวัต คุร แญห์ เปด บตาแว || กโฮ่ นานัก โซอี นัร
กรู อา โย ปรัภ เก กุน กาแว ||๓||๓||
บิลาวัล อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นิกทั วัสแซ เดแค ซัภ โซอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี || เว็ณ แป๋ ปั ยแอ ปะกัต นา โฮอี || สบัด รัตเต สดา ซุค โฮอี
||๑|| แอซา กิอาน ปะดารัท นาม || คุรมุข ปาวัส รัส รัส มาน ||๑|| รเฮา || กิอาน กิอาน กะแท ซัภ โกอี || กัท กัท
บาด กเร ดุค โฮอี || กัท แก้ห์แณ เต รแฮ่ นา โกอี || เบ็น รัส ราเต มุกตั นา โฮอี ||๒|| กิอาน คิอ๋าน ซัภ คุร เต โฮอี ||
ซาจี แร่ ฮตั ซาจา มัน โซอี || มันมุค กัทนี แฮ ปั ร แร่ ฮตั นา โฮอี || นาโวห์ ปู่ เล เทา นา โกอี ||๓|| มัน มายอา
บันเถ่โอ ซัร ยาล || กัท กัท เบอาป รเฮโอ บิค นาล || โย อานํแย โซ ดีแซ กาล || การัจ ซี่ โถ่ ริ แด สะหมาลฺ ||๔|| โซ
กิอานี เย็น สบัด เล็ว ลาอี || มันมุค ห่อแม ปั ต กวาอี || อาเป กัรแต ปะกัต กราอี || คุรมุข อาเป เด วเดอาอี ||๕||
แรณ อันถ่ารี นิรมัล โยต || นาม บินา จู่เธ กุจลั กะโซต || เบด ปุกาแร ปะกัต สะโรต || ซุณ ซุณ มาแน เวแค
โยต ||๖|| ซาสตรึ ซิ มรัต นาม ดริ รามัง || คุรมุข ซานํตฺ อูตมั กรามัง || มันมุค โยนี ดูค สห่ามัง || บันถัน่ ตูเท เอ็ก
นาม วซามัง ||๗|| มันเน นาม สัจจี ปั ต ปูญา || กิส เวคา น่าฮี โก ดูยา || เดค กโฮ่ ป่ าแว มัน โซย || นานัก กะแฮ อวัรฺ
นฮี โกย ||๘||๑||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ || มัน กา กะเฮอา มันซา กแร || เอ้ห์ มัน ปุน ปาป อุจแร || มายอา มัด มาเต ตริ ปัต นา อาแว ||
ตริ ปัต มุกตั มัน ซาจา ป่ าแว ||๑|| ตัน ตัน๋ กลัต ซัภ เดค อภิมานา || เบ็น นาแว กิช ซังค์ นา ยานา ||๑|| รเฮา || กีแจห์
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รัส โปคค์ คุซีอา มัน เกรี || ตัน๋ โลกานํ ตัน ปั สแม เด๋ รี || คากู คาก รแล ซัภ แพลฺ || เบ็น สับแด นฮี อุตแร แมลฺ ||๒||
กีต ราก กัน๋ ตาล เซ กูเร || ตเรห์ คุณ อุปแย บินแซ ดูเร || ดูยี ดุระมัต ดะรัด นา ยาย || ชูแท คุรมุข ดารู คุณ กาย ||๓||
โต่ตี อูยลั ติลกั กัล มาลา || อันตัร กโรถ ปแร่ ห์ นาท ซาลา || นาม วิซาร มายอา มัด ปี อา || เบ็น คุร ปะกัต น่าฮี ซุค
ทีอา ||๔|| ซูกรั สุ อาน กัรถัป มันยารา || ปะซู มเลช นีจ จันดาลา || คุร เต โม่ห์ เพเร เต็นห์ โยน ปะหว่าอีแอ ||
บันถัน่ บาเถ่อา อาอีเเอ ยาอีแอ ||๕|| คุร เซวา เต ลแฮ่ ปะดารัท || ฮิรแด นาม สดา กิรตารัท || ซาจี ดัรก้าห์ ปูช นา
โฮย || มาเน หุกมั ซี่แฉ่ ดัร โซย ||๖|| สัตคุร มิแล ตา เต็ส โก ยาแณ || รแฮ่ รยาอี หุกมั ปะชาแณ || หุกมั ปะชาณ
สัจแจ ดัร วาส || กาล บิกาล สบัด เป๋ ย นาซ ||๗|| รแฮ่ อตีต ยาแณ ซัภ เต็ส กา || ตัน มัน อัรแป แฮ เอ้ห์ ยิส กา || นา
โอ้ห์ อาแว นา โอ้ห์ ยาย || นานัก ซาเจ สาจ สมาย ||๘||๒||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดี กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ญัก กอูอา มุค จุนจฺ กิอาน || อันตัร โลภ จู่ธ อภิมาน || เบ็น นาแว ปาจยฺ ลหัก นิดาน ||๑|| สัตคุร เซว นาม วัสแซ มัน
จีต || คุร เป่ เท ฮัร นาม เจตาแว เบ็น นาแว โฮรฺ จู่ธ ปรี ต ||๑|| รเฮา || คุร กะเฮอา ซา การ กมาโวห์ || สบัด จีนห์
แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ อาโว่ห์ || ซาแจ นาย วดาอี ปาโวห์ ||๒|| อาป นา บูแฉ่ โลก บุฉ่าแว || มัน กา อันถ่า อั้นถฺ กมาแว || ดัร
กัร๋ แม่ฮลั ธอรฺ แกเซ ปาแว ||๓|| ฮัร ญีโอ เซวีแอ อันตัรยามี || กัท กัท อันตัร ยิส กี โยต สมานี || เต็ส นาล เกอา
จัลแล แปห์นามี ||๔||

880

ซาจา นาม ซาแจ สบัด ยาแน || อาแป อาป มิแล จูแก อภิมาแน || คุรมุข นาม สดา สดา วคาแน ||๕|| สัตคุร เซเวแอ
ดูยี ดุระมัต ยาอี || ออกัณ กาท ปาปา มัต คาอี || กันจัน กายอา โยตี โยต สมาอี ||๖|| สัตคุร มิเลแอ วัดดี วเดอาอี ||
ดุค กาแท ฮิรแด นาม วซาอี || นาม รัตเต สดา ซุค ปาอี ||๗|| คุรมัต มาเนอา กัรณี ซาร || คุรมัต มาเนอา โมค ดุอาร ||
นานัก คุรมัต มาเนอา ปัรวาแร ซาถารฺ ||๘||๑||๓||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาแป อาป คาย ฮอ เมแท อันเด็น ฮัร รัส กีต กะวัยอา || คุรมุข ปัรแจ กันจัน กายอา นิรภอ โยตี โยต มิลยั อา ||๑||
แม ฮัร ฮัร นาม อถารฺ รมัยอา || คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก เบ็น นาแว คุรมุข ฮัร ฮัร ปาธ ปะรัยอา ||๑|| รเฮา || เอก กิแร่ ห์
ดัส ดุอาร แฮ ยา เก แอ้ห์เน็ส ตัสกัร ปั นจฺ โจร ลกัยอา || ตะรัม อรัท ซัภ *เฮ็ร เล ยาแวห์ มันมุค อันถเล คบัร นา
ปอีอา ||๒|| กันจัน โกท บโฮ่ มาณัก ปะเรอา ยาเก กิอาน ตัต เล็ว ลอีอา || ตัสกัร เฮรู อาย ลุกาเน คุร แก สบัด ปะกัร
บันถฺ ปอีอา ||๓|| ฮัร ฮัร นาม โปต โบฮิทา เควัท สบัด คุร ปารฺ ลังฆัยอา || ยัม ยากาตี เนร นา อาแว นา โก ตัสกัร
โจร ลกัยอา ||๔|| ฮัร คุณ กาแว สดา เด็น ราตี แม ฮัร ยัส แก้ห์เต อันตฺ นา ลฮีอา || คุรมุข มนูอา อิกตั กัร๋ อาแว มิโล
โคปาล นีซาน บะยัยอา ||๕|| แนนี เดค ดะรัส มัน ตริ ปแต ซัรวัน บาณี คุร สบัด สุ ณีออ์ า || ซุน ซุน อาตัม เดว แฮ
ปี่ เน รัส รัส ราม โคปาล ระวัยอา ||๖|| ตแร คุณ มายอา โม่ห์ เวอาเป ตุรีอา คุณ แฮ คุรมุข ลฮีอา || เอก ดริ สทฺ ซัภ ซัม
กัร ยาแณ นัดรี อาแว ซัภ บรัมห์ ปัสไรอา ||๗|| ราม นาม แฮ โยต สบาอี คุรมุข อาเป อลัค ลคัยอา || นานัก ดีน
ดัยอาล เป๋ ย แฮ ปะกัต ป๋ าย ฮัร นาม สะไมอา ||๘||๑||๔|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร นาม ซี ตลั ยัล ติอ่าโวห์ ฮัร
จันดัน วาส สุ ก้ นั ถฺ กันถัยอา ||
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เม็ล สัตซังคัต ปะรัม ปัด ปายอา แม หิรัด ปลาส ซังค์ ฮัร โบฮีอา ||๑|| ยัป ญกันนาท ญักดีส กุซยั อา || สรัณ ปะเร
เซอี ยัน อุบเร เย็ว แปรลาด อุถาร สะไมอา ||๑|| รเฮา || ป๋ ารฺ อะธาราห์ แม่ห์ จันดัน อูตมั จันดัน นิกทั ซัภ จันดัน
โฮอีอา || ซากัต กูเร อูภ้ สุ ก ฮูเอ มัน อภิมาน วิชุร ดูรฺ กอีอา ||๒|| ฮัร กัต เม็ต กัรตา อาเป ยาแณ ซัภ เบ็ถ ฮัร ฮัร อาป
บนัยอา || ยิส สัตคุร เป่ เท โซ กันจัน โฮแว โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ มิแท นา มิทยั อา ||๓|| รตัน ปะดารัท คุรมัต ปาแว
ซากัร ปะกัต ปันด๋ าร คุลไลอา || คุร จัรณี เอ็ก ซัรถ่า อุปยี แม ฮัร คุณ แก้ห์เต ตริ ปัต นา ไป่ อา ||๔|| ปะรัม แบราก
เน็ต เน็ต ฮัร ติอ๋าเอ แม ฮัร คุณ แก้ห์เต ป่ าวนี กะฮีอา || บาร บาร คิน คิน ปั ล กะฮีแอ ฮัร ปาร นา ปาแว ปแร
ปะไรอา ||๕|| ซาสตึ เบด ปุราณ ปุกาแร่ ห์ ตะรัม กแร่ ห์ คัท กะรัม ดริ รัยอา || มันมุค ปาคันดฺ ปะรัม วิกเู ต โลภ แล่ฮรั
นาว ป๋ ารฺ บุดยั อา ||๖|| นาม ยัปโปห์ นาเม กัต ปาโวห์ ซิมรัต ซาสตรึ นาม ดริ รัยอา || ห่อแม ยาย ตา นิรมัล โฮแว
คุรมุข ปัรแจ ปะรัม ปัด ปอีอา ||๗|| เอ้ห์ ญัก วรัน รู ป ซัภ เตรา เย็ต ลาแว่ห์ เซ กะรัม กัมมีอา || นานัก ยันตฺ วยาเอ
วาแย่ห์ เย็ต ป่ าแว เต็ต ร่ าห์ จะลัยอา ||๘||๒||๕|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || คุรมุข อะกัม อะโกจัร ติอ๋ายอา ฮอ บัล บัล
สัตคุร สัต ปุรคัยอา || ราม นาม เมแร ปราณ วซาเอ สัตคุร ปะรัส ฮัร นาม สะไมอา ||๑|| ยัน กี เทก ฮัร นาม ทิไกอา ||
สัตคุร กี ตัร๋ ลากา ยาวา คุร กิรปา เต ฮัร ดัร ลฮีอา ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ สะรี ร กะรัม กี ตัร่ ตี คุรมุข มัท มัท ตัต กะได่อา ||
ลาล ยเวฮัร นาม ปัรกาเซอา ป่ านแด เป๋ า ปแว เต็ต ไออา ||๒|| ดาซัน ดาส ดาส โฮย รฮีแอ โย ยัน ราม ปะกัต นิจยฺ
ไป่ อา || มัน บุตถฺ อรัป ตะโร คุร อาแก คุร ปั รซาดี แม อกัท กะไทอา ||๓|| มันมุค มายอา โม่ห์ เวอาเป เอ้ห์ มัน
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ตริ สนา ยลัต ติคยั อา || คุรมัต นาม อัมฤต ยัล ปายอา อคัน บุฉี่ คุร สบัด บุใฉ่อา ||๔|| เอ้ห์ มัน นาแจ สัตคุร อาแก
อันฮัด สบัด ตุ๋น ตูร วัจใยอา ||
ฮัร ฮัร อุสตัต กแร เด็น ราตี รัค รัค จรัณ ฮัร ตาล ปูรัยอา ||๕|| ฮัร แก รังค์ รัตตา มัน กาแว รัส ระสาล รัส สบัด
ระวัยอา || นิจยฺ กัร๋ ต๋ าร โจแอ อัต นิรมัล เย็น ปี อา เต็น ฮี ซุค ลฮีอา ||๖|| มันฮัธ กะรัม กแร อภิมานี เย็ว บาลัก บาลู
กัร๋ อุสรัยอา || อาแว แล่ฮรั สมุนดฺ ซากัร กี คิน แม่ห์ ปิ๋ น ปิ๋ น แด่ห์ ปอีอา ||๗|| ฮัร ซัร ซากัร ฮัร แฮ อาเป เอ้ห์ ญัก
แฮ ซัภ เคลฺ เคลัยอา || เย็ว ยัล ตรังค์ ยัล ยแลห์ สมาแว่ห์ นานัก อาเป อาป รมัยอา ||๘||๓||๖|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ ||
สัตคุร ปัรแจ มัน มุนดรา ปาอี คุร กา สบัด ตัน ปะซัม ดริ รัยอา || อมัร เป็ นดฺ เป๋ ย ซาถู่ ซังค์ ยนัม มรัณ โดอู เม็ท
กอีอา ||๑|| เมเร มัน ซ่าถ ซังคัต เม็ล รฮีอา || กริ ปา กแร่ ห์ มัตถฺ ซูดนั มาโถ่ แม คิน คิน ซาถู่ จรัณ ปะไคอา ||๑|| รเฮา
|| ตะแย กิรัสตฺ เป่ ยอา บัน วาซี เอ็ก คิน มนูอา ทิแก นา ทิไกอา || ต่าวัต ต๋ าย ตะเด กัร๋ อาแว ฮัร ฮัร ซาถู่ สรัณ
ปะวัยอา ||๒|| ตี่อา ปูต โฉด ซันเนอาซี อาซา อาส มัน บฮุต กะไรอา || อาซา อาส กแร นฮี บูแฉ่ คุร แก สบัด นิราส
ซุค ลฮีอา ||๓|| อุปยี ตะรัก ดิกาํ บัร โฮอา มัน แด้ห์ ดิส จัล จัล กะวัน กะไรอา || ประภวัน กแร บูแฉ่ นฮี ตริ สนา เม็ล
ซังค์ ซ่าถ ดัยอา กัร๋ ลฮีอา ||๔|| อาซัณ เซ็ถ ซิแคห์ บโฮเตเร มัน มาแก้ห์ เร็ ถ เซ็ถ เจทัก เจทักกีอา || ตริ ปัต
ซันโตค มัน ซานํตฺ นา อาแว เม็ล ซาถู่ ตริ ปัต ฮัร นาม เซ็ถ ปอีอา ||๕|| อันดัจยฺ เยรัจยฺ เซตัจยฺ *อุตปุจยฺ ซัภ วรัน
รู ป ญีอ์ ยันตฺ อุปปั ยอา || ซาถู่ สรัณ ปแร โซ อุบแร คัตตรี บราห์มณั ซูด แวส จันดาล จันดีอา ||๖|| นามา แยเด็ว
กัมบีร ตริ โลจัน ออยาตฺ รวิดาส จเมอาร จะมัยอา || โย โย มิแล ซาถู่ ยัน ซังคัต ตัน๋ ตัน่ นา ยัท แซณ มิเลอา ฮัร
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ดอีอา ||๗|| ซันตฺ ยนา กี ฮัร แปจยฺ รคาอี ปะกัต วชัล อังกีการ กะไรอา || นานัก สรัณ ปะเร ญักยีวนั ฮัร ฮัร กิรปา
ต๋ าร รคัยอา ||๘||๔||๗|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || อันตัร เปอาส อุธี ปรัภ เกรี ซุณ คุร บจัน มัน ตีร ลกัยอา ||
มัน กี บิรทา มัน ฮี ยาแณ อวัรฺ เก ยาแณ โก ปี ร ปะไรอา ||๑|| ราม คุร โม่ฮนั โม่ห์ มัน ลอีอา || ฮอ อากัล บิกลั ไป๋
คุร เดเค ฮอ โลท โปท โฮย ปอีอา ||๑|| รเฮา || ฮอ นิรคัต พิโร ซัภ เดส ดิซนั ตัร แม ปรัภ เดคัน โก บฮุต มัน ใจอา ||
มัน ตัน กาท เด็ว คุร อาแก เย็น ฮัร ปรัภ มารัก ปันทฺ ดิคยั อา ||๒|| โกอี อาณ สเดซา เดย์ ปรัภ เกรา ริ ด อันตัร มัน ตัน
มีธ ลกัยอา || มัสตัก กาท เด็ว จัรณา ตัล โย ฮัร ปรัภ เมเล เมล มิลยั อา ||๓|| จัล จัล ซะคี ฮัม ปรัภ ปั รโบแถ่ห์ คุณ
กามัณ กัร ฮัร ปรัภ ลฮีอา || ปะกัต วชัล ÍØÍÒ โก นาม กะฮีอตั แฮ สรัณ ประภู เต็ส ปาแช ปอีอา ||๔|| คิมา ซีการ กเร
ปรัภ คุซีอา มัน ดีปัก คุร กิอาน บัลลีอา || รัส รัส โปคค์ กเร ปรัภ เมรา ฮัม เต็ส อาแก ญีโอ กัท กัท ปอีอา ||๕|| ฮัร
ฮัร ฮาร กันธฺ แฮ บเนอา มัน โมตีจูร วัด แก้ฮนั แก้ห์นยั อา || ฮัร ฮัร ซัรถ่า เซจยฺ วิชาอี ปรัภ โฉด นา สะแก บฮุต มัน
ไป่ อา ||๖|| กะแฮ ปรัภ อวัรฺ อวัรฺ กิช กีแย ซัภ บาด ซีการ โพกัท โพกัตทีอา || กีโอ ซี การ มิลณั แก ตาอี ปรัภ ลีโอ
สห่ากัน ทูก มุค ปอีอา ||๗|| ฮัม เจรี ตู อะกัม กุซาอี เกอา ฮัม กแร่ ห์ เตแร วัส ปอีอา || ดัยอา ดีน กแร่ ห์ รัค เลโว่ห์
นานัก ฮัร คุร สรัณ สะไมอา ||๘||๕||๘|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ || แม มัน ตัน เปรม อะกัม ธากุร กา คิน คิน ซัรถ่า มัน
บฮุต อุทธัยอา || คุร เดเค ซัรถ่า มัน ปูรี เย็ว จาตริ ก ปเร็ ว ปเร็ ว บูนดฺ มุค ปอีอา ||๑|| เม็ล เม็ล ซะคี ฮัร กะทา สุ นีออ์ า
|| สัตคุร ดัยอา กเร ปรัภ เมเล แม เต็ส อาแก ศิร กัท กัท ปอีอา ||๑|| รเฮา || โรม โรม มัน ตัน เอ็ก เบดัน แม ปรัภ เดเค
เบ็น นีด นา ปอีอา || แบดัก นาทิก เดค ปุหล่าเน แม ฮิรแด มัน ตัน เปรม ปี ร ลกัยอา ||๒|| ฮอ คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก
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เบ็น ปรี ตมั เย็ว เบ็น อัมแล อัมลี มัร กอีอา || ยิน โก เปอาส โฮย ปรัภ เกรี เต็นห์ อวัรฺ นา ป่ าแว เบ็น ฮัร โก ดุยอา
||๓|| โกอี อาน อาน เมรา ประภู มิลาแว ฮอ เต็ส วิโทห์ บัล บัล กุ๋ม กอีอา || อเนก ยนัม เก วิชุเร ยัน เมเล ยา
สัต สัต สัตคุร สรัณ ปะวัยอา ||๔||
เซจยฺ เอก เอโก ปรัภ ธากุร แม่ฮลั นา ปาแว มันมุค ปั่ รมัยอา || คุร คุร กะรัต สรัณ เย อาแว ปรัภ อาย มิแล คิน ดี๋ล
นา ปอีอา ||๕|| กัร กัร กิเรอาจารฺ วถ่าเอ มัน ปาคันดฺ กะรัม กะปั ท โลภัยอา || เบสุ อา แก กัร๋ เบทา ยันเมอา ปิ ตา ต้าเฮ
เกอา นาม สะไดอา ||๖|| ปูรับ ยนัม ปะกัต กัร อาเอ คุร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ปะกัต ยัมมีอา || ปะกัต ปะกัต กัรเต ฮัร ปายอา
ยา ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม สะไมอา ||๗|| ปรัภ อาณ อาณ แม่นหํ ์ดี ปี ซาอี อาเป โก๋ ล โก๋ ล อังค์ ลอีอา || ยิน โก ธากุร
กิรปา ต่ารี บ้าห์ ปะกัร นานัก กั้ด ลอีอา ||๘||๖||๙||๒||๑||๖||๙||
ราก บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดี กัร๋ ๑๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุปมา ยาต นา กฮี เมเร ปรัภ กี อุปมา ยาต นา กฮี || ตัจยฺ อาน สรัณ กะฮี ||๑|| รเฮา || ปรัภ จรัน กมัล อปารฺ || ฮอ เยา
สัด บัลฮารฺ || มัน ปรี ต ลากี ต้าเฮ || ตัจยฺ อาน กะแตห์ นา ย่าเฮ ||๑|| ฮัร นาม รสัน แก้ฮนั || มัล ปาป กัลมัล แด้ฮนั ||
จัร นาว ซันตฺ อุถาร || แป๋ ตเร ซากัร ปารฺ ||๒|| มัน โดรฺ เปรม ปรี ต || เอ้ห์ ซันตฺ นิรมัล รี ต || ตัจยฺ เกย ปาป บิการ ||
ฮัร มิเล ปรัภ นิรังการ ||๓|| ปรัภ เปคีแอ บิสมาด || จัค อนัด ปูรัน ซาด || แน่ห์ โดลีแอ เอ็ต อูต || ปรัภ บะเซ ฮัร ฮัร
จีต ||๔|| เต็นห์ น่าเฮ นรัก นิวาส || เน็ต ซิ มมัร ปรัภ คุณตาซ || เต ยัม นา เปแค่ห์ แนน || ซุน โม่เฮ อันฮัต แบน ||๕||
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ฮัร สรัณ ซูร กุปาล || ปรัภ ปะกัต วัส ดัยอาล || ฮัร นิกมั ลแฮ นา เป๋ ว || เน็ต กแร่ ห์ มุน ยัน เซว ||๖|| ดุค ดีน ดะรัด
นิวาร || ยา กี มฮ่า บิครี การ || ตา กี เม็ต นา ยาแน โกย || ยัล ทัล มฮีอลั โซย ||๗|| กัร บันดฺ นา ลัค บาร || ทัก
ปะเรโอ ปรัภ ดัรบาร || ปรัภ กแร่ ห์ ซาถู่ ตู๋ร || นานัก มันซา ปูร ||๘||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ยนัม มรัน นิวาร
|| ฮาร ปะเรโอ ดุอาร || แก้ห์ จรัน ซาถู่ ซังค์ || มัน มิสท ฮัร ฮัร รังค์ ||
กัร ดัยอา เล่โฮ ลัร ลาย || นานกา นาม ติอ๋าย ||๑|| ดีนา นาท ดัยอาล เมเร สุ อามี ดีนา นาท ดัยอาล || ยาโจ ซันตฺ
รวาล ||๑|| รเฮา || ซันซาร บิเคอา กูป || ตัม อเกอาน โม่ฮตั กูป || แก้ห์ ปุยา ปรัภ ญี เล่โฮ || ฮัร นาม อัปนา เดโฮ ||
ปรัภ ตุจฉฺ บินา นฮี เธา || นานกา บัล บัล เยา ||๒|| โลภ โม่ห์ บาถี่ เด้ห์ || เบ็น ปะยัน โฮวัต เค่ห์ || ยัมดูต มฮ่า
เป่ ยอาน || จิต กุปัต กัรแม่ห์ ยาน || เด็น แรน ซาค สุ นาย || นานกา ฮัร ซัรนาย ||๓|| แป๋ ปั่นยะนา มุราร || กัร ดัยอา
ปะติต อุถาร || เมเร โดค กะเน นา ย่าเฮ || ฮัร บินา กะแตห์ สะมาเฮ || แก้ห์ โอท จิตวี นาท || นานกา เด รัค หาท
||๔|| ฮัร คุณ นิเถ่ โคปาล || สรับ กัท ปรัตปาล || มัน ปรี ต ดัรซัน เปอาส || โคบินดฺ ปูรัน อาส || เอ็ก นิมคั แร่ ฮนั
นา ยาย || วัด ปาก นานัก ปาย ||๕|| ปรัภ ตุจฉฺ บินา นฮี โฮรฺ || มัน ปรี ต จันดฺ จะโกรฺ || เย็ว มีน ยัล เซ็ว เหต || อัล
กมัล ปิ๋ น นา เปต || เย็ว จักวี ซูรัจยฺ อาส || นานัก จรัน เปอาส ||๖|| เย็ว ตรุ น ปะรัต ปราน || เย็ว โล่บีแอ ตัน๋ ดาน ||
เย็ว ดูตถฺ ยแลห์ ซันโญก || เย็ว มฮ่า คุถิอารัท โปคค์ || เย็ว มาต ปูแตห์ เหต || ฮัร ซิ มมัร นานัก เนต ||๗|| เย็ว ดีป
ปะตัน ปะตังค์ || เย็ว โจร หิรัต นิซงั ค์ || แมกแล่ห์ กาแม บันถฺ || เย็ว กรัสตฺ บิคยั ตัน่ ถฺ || เย็ว ยูอาร บิซนั นา ยาย ||
ฮัร นานัก เอ้ห์ มัน ลาย ||๘|| กุรังกฺ นาแด เน่ห์ || จาตริ ก จ้าหัต เม่ห์ || ยัน ยีวนา สัตซังค์ || โคบิด ปั จยฺนา รังค์ ||
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รัสนา บคาแน นาม || นานัก ดัรซัน ดาน ||๙|| กุน กาย ซุน เล็ค เดย์ || โซ สรับ พัล ฮัร เลย์ || กุล สะมู่ห์ กะรัต
อุถาร || ซันซาร อุตรัส ปารฺ || ฮัร จรัน โบฮิท ต้าเฮ || เม็ล ซ่าถซังค์ ยัส ก้าห์ || ฮัร แปจยฺ รัคแค มุราร || ฮัร นานัก
สรัน ดุอาร ||๑o||๒||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ ทิตี กัร๋ ๑o ยัต เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอกัม เอกังการ นิราลา || อมัร อโยนี ยาต นา ยาลา || อะกัม อะโกจัร รู ป นา เรเคอา || โคยัต โคยัต กัท กัท เดเคอา ||
โย เดค ดิคาแว เต็ส โก บัล ยาอี || คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปาอี ||๑|| เกอา ยัป ยาโป เบ็น ญักดีแซ || คุร แก สบัด
แม่ฮลั กัร๋ ดีแซ ||๑|| รเฮา || ดูแย ป๋ าย ลเก ปัชตาเณ || ยัม ดัร บาเถ่ อาวัณ ยาเณ || เกอา แล อาแว่ห์ เกอา เล ย่าเฮ || ศิร
ยัมกาล เซ โจทา ค่าเฮ || เบ็น คุร สบัด นา ชูทสั โกย || ปาคันดฺ กีแนห์ มุกตั นา โฮย ||๒|| อาเป สัจ กีอา กัร โยร ||
อันดัจยฺ โพร โยร วิโชร || ตะรัต อกาซฺ กีเอ แบซัณ โก เทา || ราต ดินนั ตฺ กีเอ ป๋ อ เป๋ า || เย็น กีเอ กัร เวคัณฮารา ||
อวัรฺ นา ดูยา ศิรยัณฮารา ||๓|| ตริ ตีอา บรัมห์มา บิซนั มเฮซา || เดวี เดว อุปาเอ เวซา || โยตี ยาตี กะณัต นา อาแว ||
เย็น ซายี โซ กีมตั ปาแว || กีมตั ปาย รเฮอา ปั่ รปูร || กิส เนแร กิส อาคา ดูรฺ ||๔|| จอท อุปาเอ จาเร เบดา || คาณี
จาเร บาณี เป่ ดา || อัสทฺ ดะซา คัท ตีน อุปาเอ || โซ บูแฉ่ ยิส อาป บุฉ่าเอ || ตีน สมาแว จอแท วาซา || ปรัณวัต
นานัก ฮัม ตา เก ดาซา ||๕|| ปันจฺมี ปันจฺ ปู๋ ต เบตาลา || อาป อะโกจัร ปุรัค นิราลา || เอ็ก ปะหรํา ปู่ เค โม่ห์ เปอาเซ ||
เอ็ก รัส จาค สบัด ตริ ปตาเซ || เอ็ก รังค์ ราเต เอ็ก มัร ตู๋ร || เอ็ก ดัร กัร๋ ซาแจ เดค ฮดูร ||๖|| จู่เธ โก น่าฮี ปัต เนา ||
กับโบห์ นา ซูจา กาลา เกา || ปิ นยัร ปังคี บันเถ่อา โกย || เชรี ปั่ รแม มุกตั นา โฮย || ตอ ชูแท ยา คซัม ฉะดาเอ ||
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คุรมัต เมเล ปะกัต ดริ ราเอ ||๗|| คัสที คัท ดัรซัน ปรัภ ซาเย || อันฮัด สบัด นิ ราลา วาเย || เย ปรัภ ป่ าแว ตา แม่ฮลั
บุลาแว || สับเด เป่ เด ตอ ปัต ปาแว || กัร กัร เวส คแปห์ ยัล ยาแวห์ || ซาแจ ซาเจ สาจ สมาแว่ห์ ||๘|| สัปตะมี สัต
ซันโตค สะรี ร || ซาต สมุนดฺ ปะเร นิรมัล นีร || มยัน ซีล สัจ ริ แด วีจาร || คุร แก สบัด ปาแว ซัภ ปารฺ || มัน ซาจา
มุค ซาโจ ป๋ าย || สัจ นีซาแณ ธาก นา ปาย ||๙|| อัสทมี อัสทฺ เซ็ถ บุตถฺ ซาแถ่ || สัจ เน่ห์เกวัล กะรัม อราแถ่ || ปอณ
ปาณี อัคนี บิสเรา || ตะฮี นิรันยัน ซาโจ เนา || เต็ส แม่ห์ มนูอา รเฮอา เล็ว ลาย || ปรัณวัต นานัก กาล นา คาย ||๑o||
เนา นอมี นเว นาท เนาว์ คันดา || กัท กัท นาท มฮ่า บัลวันดา ||
อาอี ปูตา เอ้ห์ ญัก ซารา || ปรัภ อาเดส อาด รัควารา || อาด ยุกาดี แฮ ปี๋ โหก || โอ้ห์ อัปรําปั ร กัรแณ โยก ||๑๑||
ดัสมี นาม ดาน อิสนาน || อันเด็น มยัน สัจจา คุณ กิอาน || สัจ แมลฺ นา ลาแก ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแก || บิลมั นา ตูทสั
กาแจ ตาแก || เย็ว ตากา ญัก เอแว ยาโณห์ || อัสเท็ร จีต สาจ รังค์ มาโณ่ ห์ ||๑๒|| เอกาดซี เอ็ก ริ แด วซาแว || ฮินซา
มัมตา โม่ห์ จุกาแว || พัล ปาแว บรัต อาตัม จีแน || ปาคันดฺ ราจ ตัต นฮี บีแน || นิรมัล นิ ราฮาร เน่ห์เกวัล || ซูแจ
ซาเจ นา ลาแก มัล ||๑๓|| แยห์ เดโค แต้ห์ เอโก เอกา || โฮรฺ ญีอ์ อุปาเอ เวโก เวกา || พโลฮาร กีเอ พัล ยาย || รัส กัส
คาเอ ซาด กวาย || กูแร ลาลัจ ลัปแท ลัปทาย || ชูแท คุรมุข สาจ กมาย ||๑๔|| ดุอาดัส มุดรา มัน ออถู่ตา || แอ้ห์เน็ส
ยาแกห์ กะแบห์ นา ซูตา || ยากัต ยาก รแฮ่ เล็ว ลาย || คุร ปั รแจ เต็ส กาล นา คาย || อตีต เป๋ ย มาเร แบราอี ||
ปรัณวัต นานัก แต้ห์ เล็ว ลาอี ||๑๕|| ดุอาดซี ดัยอา ดาน กัร ยาแณ || บ้าฮัร ยาโต ปี่ ตัร อาแณ || บัรตี บะรัต รแฮ่
เน่ห์กาม || อะยัปปา ยาป ยแป มุค นาม || ตีน ปะหวัณ แม่ห์ เอโก ยาแณ || ซัภ สุ จ ซันยัม สาจ ปะชาแณ ||๑๖||
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เตรัส ตัรวัร สมุด กนาแร || อัมฤต มูล ซิครั เล็ว ตาแร || ดัร ดัร มแร นา บูแด โกย || นิดรั บูด มแร ปัต โคย || ดัร
แม่ห์ กัร๋ กัร๋ แม่ห์ ดัร ยาแณ || ตะคัต นิ วาส สัจ มัน ป่ าแณ ||๑๗|| จอดัส จอเท ทาแวห์ แล่ห์ ปาแว || รายัส ตามัส
สัต กาล สมาแว || ซะซีอรั แก กัร๋ ซูร สมาแว || โยก ยุกตั กี กีมตั ปาแว || จอดัส ปะหวัน ปาตาล สมาเอ || คันดฺ
บแรห์มนั ดฺ รเฮอา เล็ว ลาเอ ||๑๘|| อมาวะเซอา จันดฺ กุปัต แกณาร || บูโฉ่ห์ กิอานี สบัด บีจาร || ซะซี อรั กะกัน
โยต เต้ห์ โลอี || กัร กัร เวแค กัรตา โซอี || คุร เต ดีแซ โซ เต็ส ฮี ม่าเฮ || มันมุค ปู่ เล อาแว่ห์ ย่าเฮ ||๑๙|| กัร๋ ดัร ทาป
เท็ร ทาน สุ ห่าแว || อาป ปะชาแณ ยา สัตคุร ปาแว || แยห์ อาซา แต้ห์ บินสั บินาซา || พูแท คปัร ดุบิถา มันซา ||
มัมตา ยาล เต รแฮ่ อุดาซา || ปรัณวัต นานัก ฮัม ตา เก ดาซา ||๒o||๑||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ วาร สัต กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาดิต วาร อาด ปุรัค แฮ โซอี || อาเป วัรแต อวัรฺ นา โกอี || โอต โปต ญัก รเฮอา ปโรอี || อาเป กัรตา กแร โซ
โฮอี || นาม รัตเต สดา ซุค โฮอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี ||๑|| ฮิรแด ยัปนี ยัปโป คณตาซา || ฮัร อะกัม อะโกจัร
อัปรําปัร สุ อามี ยัน ปัก ลัก ติอ่าโว โฮย ดาซัน ดาซา ||๑|| รเฮา || โซมวาร สัจ รเฮอา สมาย || เต็ส กี กีมตั กฮี นา ยาย
|| อาค อาค รเฮ่ ซัภ เล็ว ลาย || ยิส เดแว เต็ส ปั ลแล ปาย || อะกัม อะโกจัร ลเคอา นา ยาย || คุร แก สบัด ฮัร รเฮอา
สมาย ||๒|| มังคัล มายอา โม่ห์ อุปายอา || อาเป ศิร ศิร ตัน่ แถ่ ลายอา || อาป บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ || คุร แก สบัด ดัร
กัร๋ ซู่แฉ่ || เปรม ปะกัต กเร เล็ว ลาย || ห่อแม มัมตา สบัด ยลาย ||๓|| บุตถฺวาร อาเป บุตถฺ ซาร || คุรมุข กัรณี สบัด
วีจาร || นาม รัตเต มัน นิรมัล โฮย || ฮัร คุณ กาแว ห่อแม มัล โคย || ดัร สัจแจ สัด โซ่ภา ปาเอ || นาม รัตเต คุร
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สบัด โซฮาเอ ||๔|| ล่าฮา นาม ปาเอ คุร ดุอาร || อาเป เดแว เดวัณฮาร || โย เดแว เต็ส โก บัล ยาอีแอ || คุร ปั รซาดี
อาป กวาอีแอ || นานัก นาม รัคโคห์ อุร ต๋ าร || เดวัณฮาเร โก แยการ ||๕|| วีรวาร วีร ปะรัม ปุหล่าเอ || เปรต ปู๋ ต ซัภ
ดูแย ลาเอ || อาป อุปาเอ กัร เวแค เวกา || ซัภนา กัรเต เตรี เทกา || ญีอ์ ยันตฺ เตรี ซัรณาอี || โซ มิแล ยิส แล่ห์ มิลาอี
||๖|| สุ กระวาร ปรัภ รเฮอา สมาอี || อาป อุปาย ซัภ กีมตั ปาอี || คุรมุข โฮแว โซ กแร บีจาร || สัจ ซันยัม กัรณี
แฮ การ || วรัต เนม นิตาปรัต ปูญา || เบ็น บูเฉ่ ซัภ เป๋ า แฮ ดูยา ||๗|| ฉะนิชรั วาร ซอณ ซาสตึ บีจาร || ห่อแม เมรา
ปั่รแม ซันซาร || มันมุค อันถ่า ดูแย ป๋ าย || ยัม ดัร บาถ่า โจทา คาย || คุร ปั รซาดี สดา ซุค ปาเอ || สัจ กัรณี สาจ เล็ว
ลาเอ ||๘|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ วัดป่ ากี || ห่อแม มาร สัจ เล็ว ลากี || เตแร รังค์ ราเต แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
ตู ซุคดาตา แล่ห์ มิลาย || เอกัส เต ดูยา น่าฮี โกย || คุรมุข บูแฉ่ โซ่ฉี่ โฮย ||๙|| ปันดฺ แรห์ ทิตี แต สัต วาร || ม่าฮา รุ ตี
อาแว่ห์ วาร วาร || ดินสั แรณ ติแว ซันซาร || อาวา กอณ กีอา กัรตาร || เน่ห์จลั สาจ รเฮอา กัล ต๋ าร || นานัก คุรมุข
บูแฉ่ โก สบัด วีจาร ||๑o||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๓ || อาด ปุรัค อาเป สริ สทฺ ซาเย || ญีอ์ ยันตฺ มายอา โม่ห์ ปาเย ||
ดูแย ป๋ าย ปัรปันจฺ ลาเก || อาแว่ห์ ยาแวห์ มแร่ ห์ อป่ าเก || สัตคุร เป่ ทิแอ โซ่ฉี่ ปาย || ปั รปั นจฺ จูแก สัจ สมาย ||๑|| ยา
แก มัสตัก ลิเคอา เลค || ตา แก มัน วัสเซอา ปรัภ เอก ||๑|| รเฮา || สริ สทฺ อุปาย อาเป ซัภ เวแค || โกย นา เมแท
เตแร เลแค || เซ็ถ ซาเถ็ก เย โก กะแฮ กะฮาเอ || ปั่ รเม ปู่ ลา อาแว ยาเอ || สัตคุร เซแว โซ ยัน บูแฉ่ || ห่อแม มาเร
ตา ดัร ซู่แฉ่ ||๒|| เอกัส เต ซัภ ดูยา ฮูอา || เอโก วัรแต อวัรฺ นา บีอา || ดูเย เต เย เอโก ยาแณ || คุร แก สบัด ฮัร ดัร
นีซาแณ || สัตคุร เป่ เท ตา เอโก ปาเอ || วิโจห์ ดูยา ธาก รฮาเอ ||๓|| ยิส ดา ซาฮิบ ด้าฎา โฮย || เต็ส โน มาร นา
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ซาแก โกย || ซาฮิบ กี เซวัก รแฮ่ ซัรณาอี || อาเป บัคเซ เด วเดอาอี || เต็ส เต อูปัร น่าฮี โกย || กอณ ดะแร ดัร กิส
กา โฮย ||๔|| คุรมะตี ซานํตฺ วัสแซ สะรี ร || สบัด จีนห์ เพ็ร ลแก นา ปี ร || อาแว นา ยาย นา ดุค ปาเอ || นาเม ราเต
แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ || นานัก คุรมุข เวแค ฮดูร || เมรา ปรัภ สัด รเฮอา ปั่รปูร ||๕|| เอ็ก เซวัก เอ็ก ปะรัม ปุหล่าเอ || อาเป
กเร ฮัร อาป กราเอ || เอโก วัรแต อวัรฺ นา โกย || มัน โรส กีแย เย ดูยา โฮย || สัตคุร เซเว กัรณี ซารี || ดัร ซาแจ
ซาเจ วีจารี ||๖|| ทิตี วาร ซัภ สบัด โซฮาเอ || สัตคุร เซเว ตา พัล ปาเอ || ทิตี วาร ซัภ อาแว่ห์ ย่าเฮ || คุร สบัด เน่ห์จลั
สดา สัจ สะมาเฮ || ทิตี วาร ตา ยา สัจ ราเต || เบ็น นาแว ซัภ ปั่ รแมห์ กาเจ ||๗|| มันมุค มแร่ ห์ มัร บิกตี ย่าเฮ || เอก
นา เจแตห์ ดูแย โลผ่าเฮ || อเจต ปิ นดี อเกอาน อันถารฺ || เบ็น สับแด เก็ว ปาเอ ปาร || อาป อุปาเอ อุปาวัณฮาร ||
อาเป กีโตน คุร วีจาร ||๘|| บฮุเต เป๋ ค กแร่ ห์ เปคถ่ารี || เป๋ าว์ เป๋ าว์ ปั่ รแมห์ กาจี ซารี || แอแท ซุค นา อาแก โฮย ||
มันมุค โมย อัปณา ยนัม โคย || สัตคุร เซเว ปะรัม จุกาเอ || กัร๋ ฮี อันดัร สัจ แม่ฮลั ปาเอ ||๙|| อาเป ปูรา กเร โซ
โฮย || เอ้ห์ ทิตี วาร ดูยา โดย || สัตคุร บาโฉ่ ห์ อั้นถฺ กุบาร || ทิตี วาร เซแว่ห์ มุกตั ถฺ กวาร || นานัก คุรมุข บูแฉ่
โซ่ฉี่ ปาย || อิกตั นาม สดา รเฮอา สมาย ||๑o||๒||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ ชันตฺ ดัคณี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มุนถฺ นเวละรี อา โกอิล อาอี ราม || มัทกี ดาร ตะรี ฮัร เล็ว ลาอี ราม || เล็ว ลาย ฮัร เซ็ว รฮี โกอิล แซ่ฮจั ยฺ สบัด
ซีการี อา || กัร โยร คุร แป้ ห์ กัร เบนันตี มิโลห์ สาจ เปอารี อา || ตัน๋ ป๋ าย ปั กตี เดค ปรี ตมั กาม กโรถ นิวาเรอา ||
นานัก มุนถฺ นเวล ซุนดัร เดค เป็ ร ซาถ่าเรอา ||๑|| สัจ นเวละรี เอ โยบัน บาลี ราม || เอา นา เยา กฮี อัปเน แซ่ห์ นาลี
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ราม || น่าห์ อัปเน ซังค์ ดาซี แม ปะกัต ฮัร กี ป่ าเวย์ || อก้าถฺ โบถฺ อกัท กะทีแอ แซ่ฮจั ยฺ ปรัภ คุณ กาเวย์ || ราม นาม
ระสาล รซีอา รแว สาจ เปอารี อา || คุร สบัด ดีอา ดาน กีอา นานกา วีจารี อา ||๒|| ศิรีถรั โม่เฮอะรี เป็ ร ซังค์ ซูตี ราม
|| คุร แก ป๋ าย จะโล สาจ ซังกูตี ราม || ตัน๋ สาจ ซังกูตี ฮัร ซังค์ ซูตี ซังค์ ซะคี สเฮลีอา || เอ็ก ป๋ าย เอ็ก มัน นาม
วัสเซอา สัตคุรู ฮัม เมลีอา || เด็น แรณ กะรี นา จะซา วิสแร ซาส ซาส นิรันยฺโน || สบัด โยต ยะกาย ดีปัก นานกา
ป๋ อ ปั่นยะโน ||๓|| โยต สบายรี เอ ตริ ภวัณ ซาเร ราม || กัท กัท เราว์ รเฮอา อลัค อปาเร ราม || อลัค อปารฺ อปารฺ
ซาจา อาป มาร มิลาอีแอ || ห่อแม มัมตา โลภ ยาโลห์ สบัด แมลฺ จุกาอีแอ || ดัร ยาย ดัรซัน กรี ป่ าแณ ตารฺ
ตารัณฮาเรอา || ฮัร นาม อัมฤต จาค ตริ ปตี นานกา อุร ต่าเรอา ||๔||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๑ || แม มัน เจา กะหน่า สาจ
วิกาซี ราม || โม่ฮี เปรม ปิ เร ปรัภ อบินาซี ราม || อวิกะโต ฮัร นาท นาแท่ห์ ติแซ ป่ าแว โซ ทีแอ || กิรปาล สดา
ดัยอาล ดาตา ยีอา อันดัร ตูนํ ยีแอ ||
แม อวัรฺ กิอาน นา คิอ๋าน ปูญา ฮัร นาม อันตัร วัส รเฮ่ || เป๋ ค เป่ าว์นี หัธ นา ยานา นานกา สัจ แก้ห์ รเฮ่ ||๑||
ปิ่ นนะรี แรณ ปะลี ดินสั โซฮาเอ ราม || นิจยฺ กัร๋ ซูตรี เอ ปิ รัม ยะกาเอ ราม || เนาว์ หาณ เนาว์ ตัน๋ สบัด ยากี อาปเณ
เป็ ร ป่ าณี อา || ตัจยฺ กูร กปัท สุ เผา ดูยา จากรี โลกาณี อา || แม นาม ฮัร กา ฮาร กันเธ สาจ สบัด นีซาเณอา || กัร โยร
นานัก สาจ มาแก นะดัร กัร ตุตถฺ ป่ าเณอา ||๒|| ยาก สโลนะรี เอ โบแล คุรบาณี ราม || เย็น ซุณ มันเนอะรี อกัท
กะห่าณี ราม || อกัท กะห่าณี ปัด นิรบาณี โก วิระลา คุรมุข บูเฉ่ย ์ || โอ้ห์ สบัด สมาเอ อาป กวาเอ ตริ ภวัณ โซ่ฉี่
ซูเฉ่ย ์ || รแฮ่ อตีต อัปรําปัร ราตา สาจ มัน คุณ ซาเรอา || โอ้ห์ ปูร รเฮอา สรับ ธาอี นานกา อุร ต่าเรอา ||๓|| แม่ฮลั
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บุลายรี เอ ปะกัต สเน่ฮี ราม || คุรมัต มัน แร่ ห์ซี ซี ฉสั เด้ฮี ราม || มัน มาร รี แฉ่ สบัด ซี่แฉ่ ตแร โลก นาท ปะชาเณย์
|| มัน ดีก โดลฺ นา ยาย กัต ฮี อาปณา เป็ ร ยาเณย์ || แม อาถารฺ เตรา ตู คซัม เมรา แม ตาณ ตะกีอา เตโร || สาจ ซูจา
สดา นานัก คุร สบัด จะกัร นิเบโร ||๔||๒||
ชันตฺ บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ มังคัล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมรา ฮัร ปรัภ เซแย อายอา มัน ซุค สมาณา ราม || คุร ตุแธ ฮัร ปรัภ ปายอา รังค์ รลีอา มาณา ราม || วัดป่ ากีอา
โซหากณี ฮัร มัสตัก มาณา ราม || ฮัร ปรัภ ฮัร โซหาก แฮ นานัก มัน ป่ าณา ราม ||๑|| นิมาเณอา ฮัร มาณ แฮ ฮัร ปรัภ
ฮัร อาแป ราม || คุรมุข อาป กวายอา เน็ต ฮัร ฮัร ยาแป ราม || เมเร ฮัร ปรัภ ป่ าแว โซ กแร ฮัร รังค์ ฮัร ราแป ราม ||
ยัน นานัก แซ่ฮจั ยฺ มิลายอา ฮัร รัส ฮัร ตร่ าแป ราม ||๒|| มาณัส ยนัม ฮัร ปาอีแอ ฮัร ราวัณ เวรา ราม || คุรมุข เม็ล
โซหากณี รังค์ โฮย กะเณ-รา ราม || ยิน มาณัส ยนัม นา ปายอา เต็นห์ ปาก มันเดรา ราม || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ราค ปรัภ
นานัก ยัน เตรา ราม ||๓|| คุร ฮัร ปรัภ อกัม ดริ รายอา มัน ตัน รังค์ ปี่ นา ราม ||
ปะกัต วชัล ฮัร นาม แฮ คุรมุข ฮัร ลีนา ราม || เบ็น ฮัร นาม นา ยีวเด เย็ว ยัล เบ็น มีนา ราม || สพัล ยนัม ฮัร ปายอา
นานัก ปรัภ กีนา ราม ||๔||๑||๓|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๔ ศโลก || ฮัร ปรัภ สะยัณ โลร ลโฮ่ มัน วัสแซ วัดปาก || คุร ปูแร
เวคาเลอา นานัก ฮัร เล็ว ลาก ||๑|| ชันตฺ || เมรา ฮัร ปรัภ ราวัณ อาอีอา ห่อแม บิค จ่าเก ราม || คุรมัต อาป มิทายอา
ฮัร ฮัร เล็ว ลาเก ราม || อันตัร กมัล ปั รกาเซอา คุร กิอานี ยาเก ราม || ยัน นานัก ฮัร ปรัภ ปายอา ปูแร วัดป่ าเก ราม
||๑|| ฮัร ปรัภ ฮัร มัน ป่ ายอา ฮัร นาม วถ่าอี ราม || คุร ปูแร ปรัภ ปายอา ฮัร ฮัร เล็ว ลาอี ราม || อเกอาน อันเถ่รา
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กะเทอา โยต ปัรกะเทอาอี ราม || ยัน นานัก นาม อถารฺ แฮ ฮัร นาม สมาอี ราม ||๒|| ตัน๋ ฮัร ปรัภ เปอาแร ราวีอา
ยานํ ฮัร ปรัภ ป่ าอี ราม || อคี เปรม กะซาอีอา เย็ว บิลกั มซาอี ราม || คุร ปูแร ฮัร เมเลอา ฮัร รัส อาข่าอี ราม || ยัน
นานัก นาม วิกเซอา ฮัร ฮัร เล็ว ลาอี ราม ||๓|| ฮัม มูรัค มุกตั ถฺ มิลายอา ฮัร กิรปา ต่ารี ราม || ตัน๋ ตัน๋ คุรู ซาบาส แฮ
เย็น ห่อแม มารี ราม || ยินห์ วัดป่ ากีอา วัดปาก แฮ ฮัร ฮัร อุร ต่ารี ราม || ยัน นานัก นาม สล่าห์ ตู นาเม บัลฮารี ราม
||๔||๒||๔||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มังคัล ซาจยฺ เป่ ยอา ปรัภ อัปนา กายอา ราม || อบินาซี วัร สุ เณอา มัน อุปเยอา จายอา ราม || มัน ปรี ต ลาแก วัดแด
ป่ าแก กับ มิลีแอ ปูรัน ปะเต || แซ่ห์เย สมาอีแอ โควินดฺ ปาอีแอ เดโฮ ซะคีเอ โม่ห์ มเต || เด็น แรณ ธาฎี กะโร
เซวา ปรัภ กวัน ยุกตี ปายอา || บินวันตฺ นานัก กแร่ ห์ กิรปา แล่ห์ โม่ห์ ลัร ลายอา ||๑|| เป่ ยอา สมาห์รา ฮัร รตัน
วิซ่าฮา ราม || โคยี โคจยฺ ลถ่า ฮัร ซันตัน ป้ าฮา ราม || มิเล ซันตฺ เปอาเร ดัยอา ต่าเร กะแท่ห์ อกัท บีจาโร || เอ็ก จิต
เอ็ก มัน ติอ๋าย สุ อามี ลาย ปรี ต เปอาโร || กัร โยร ปรัภ แป้ ห์ กัร เบนันตี มิแล ฮัร ยัส ล่าฮา || บินวันตฺ นานัก ดาส
เตรา เมรา ปรัภ อะกัม อท่าฮา ||๒||
ซาฮา อะทัล กะเณอา ปูรัน ซันโญโก ราม || ซุแคห์ สะมู่ห์ เป่ ยอา เกยอา วิโยโก ราม || เม็ล ซันตฺ อาเอ ปรัภ ติอ๋าย
บเณ อะจรัจยฺ ยาญีอานํ || เม็ล อิกะตรึ โฮเอ แซ่ฮจั ยฺ โด่เอ มัน ปรี ต อุปยี มาญีอา || เม็ล โยต โยตี โอต โปตี ฮัร นาม
ซัภ รัส โป่ โก || บินวันตฺ นานัก ซัภ ซันตฺ เมลี ปรัภ กรัณ การัณ โยโก ||๓|| ปะหวัน สุ ห่าวรา ตะรัต สป่ ากี ราม ||
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ปรัภ กัร๋ อายอะรา คุร จัรณี ลากี ราม || คุร จรัณ ลากี แซ่ฮจั ยฺ ยากี สกัล อิชา ปุนนีอา || เมรี อาส ปูรี ซันตฺ ตู่รี ฮัร มิเล
กันตฺ วิชุนเนอา || อานันดฺ อันเด็น วแย่ห์ วาเย อหัง มัต มัน กี เตอากี || บินวันตฺ นานัก สรัณ สุ อามี ซันตฺ ซงั ค์ เล็ว
ลากี ||๔||๑|| บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ปาก สุ ลคั ณา ฮัร กันตฺ ฮมารา ราม || อันฮัด บายิตรา เต็ส ตุ๋น ดัรบารา ราม ||
อนันดฺ อันเด็น วแย่ห์ วาเย ดินสั แรณ อุม่าฮา || แต้ห์ โรค โศก นา ดูค เบอาแป ยนัม มรัณ นา ต้าฮา || เร็ ถ เซ็ถ ซุถ่า
รัส อัมฤต ปะกัต ปะเร ปันด่ารา || บินวันตฺ นานัก บัลฮาร วันญา ปารบรัมห์ ปราน อถ่ารา ||๑|| ซุณ ซะคีอ์
สเฮลรี โฮ เม็ล มังคัล กาแว่ห์ ราม || มัน ตัน เปรม กเร เต็ส ปรัภ โก ราแว่ห์ ราม || กัร เปรม ราแว่ห์ ติแซ ป่ าแว่ห์
เอ็ก นิมคั ปะลัก นา เตอากีแอ || แก้ห์ กันธฺ ลาอีแอ แน่ห์ ลยาอีแอ จรัน รัจยฺ มัน ปากีแอ || ปะกัต ธะกอรี ปาย โม่แฮ
อนัต กัตฮู นา ต่าแว่ห์ || บินวันตฺ นานัก เม็ล ซังค์ ซายัน อมัร ปัดวี ปาแวห์ ||๒|| บิสมัน บิซมั ไป๋ เปค คุณ อบินาซี
ราม || กัร แก้ห์ ปุยา กะฮี กัท ยัม กี พาซี ราม || แก้ห์ ปุยา ลีนีห์ ดาส กีนีห์ อังกุร อุโดต ยณายอา || มลัน โม่ห์ บิการ
นาธา ดิวสั นิรมัล อายอา || ดริ สทฺ ต่ารี มัน เปอารี มฮ่า ดุระมัต นาซี || บินวันตฺ นานัก ไป๋ นิรมัล ปรัภ มิเล อบินาซี
||๓|| ซูรัจยฺ กิรัณ มิเล ยัล กา ยัล ฮูอา ราม || โยตี โยต รลี ซัมปูรัน ทีอา ราม || บรัมห์ ดีแซ บรัมห์ สุ ณีแอ เอก เอก
วคาณี แอ || อาตัม ปซารา กรัณฮารา ปรัภ บินา นฮี ยาณี แอ || อาป กัรตา อาป ปุกตา อาป การัณ กีอา || บินวันตฺ
นานัก เซอี ยาแณห์ ยินีห์ ฮัร รัส ปี อา ||๔||๒||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ซะคี เอา ซะคี วัส เอา ซะคี อะซี เป็ ร กา มังคัล กาแว่ห์ || ตัจยฺ มาน ซะคี ตัจยฺ มาน ซะคี มัต อาปเณ ปรี ตมั
ป่ าแว่ห์ || ตัจยฺ มาน โม่ห์ บิการ ดูยา เซว เอก นิรันยฺโน || ลัก จรัณ สรัณ ดัยอาล ปรี ตมั สกัล ดุรัต บิคนั ดฺ โน || โฮย
ดาส ดาซี ตัจยฺ อุดาซี บฮุร บิถี่ นา ต่าวา || นานัก ปั ยอัมแป กแร่ ห์ กิรปา ตาม มังคัล กาวา ||๑|| อัมฤต ปริ แอ กา
นาม แม อันถเล โท่ห์นี || โอ้ห์ โย่แฮ บโฮ่ ปั รการ ซุนดัร โม่ห์นี || โม่ห์นี มฮ่า บจิตรึ จันจัล อเน็ก ป๋ าว ดิคาเวย์ ||
โฮย ดี่ธ มีธี มแน่ห์ ลาแก นาม แลณ นา อาเวย์ || กแร่ ห์ บแนห์ ตีแร บะรัต ปูญา บาท ก่าแท โย่ห์นี || นานัก
ปัยอัมแป ดัยอา ต่าโรห์ แม นาม อันถเล โท่ห์นี ||๒|| โม่ห์ อนาท ปริ แอ นาท เย็ว ยาโนห์ เต็ว รัคโคห์ || จตุราอี
โม่ห์ น่าเฮ รี ฉ่าโว แก้ห์ มุคโคห์ || แน่ห์ จตุร ซุฆรั สุ ยาน เบตี โม่ห์ นิรกุน กุน นฮี || แน่ห์ รู ป ตู่ป นา แนณ บังเก
แยห์ ป่ าแว แต้ห์ รัค ตุฮี || แย แย ยัยอําแปห์ สกัล ยา โก กรุ ณาปัต กัต เก็น ลัคโคห์ || นานัก ปั ยอัมแป เซว เซวัก เย็ว
ยาโนห์ เต็ว โม่ห์ รัคโคห์ ||๓|| โม่ห์ มัชลี ตุม นีร ตุจฉฺ เบ็น เก็ว สะแร || โม่ห์ จาตริ ก ตุมห์ บูนดฺ ตริ ปโต มุค ปแร ||
มุค ปแร ฮแร เปอาส เมรี ญีอ์ ฮีอา ปรานปะเต || ลาดฺ เล ลาด ลดาย ซัภ แม่ห์ เม็ล ฮมารี โฮย กะเต || จีต จิตโว เม็ท
อัรถ่าเร เย็ว อาส จักวี เด็น จแร || นานัก ปั ยอัมแป ปริ แอ ซังค์ เมลี มัชลี นีร นา วีสแร ||๔|| ตัน๋ ตัน๋ ฮมาเร ปาก กัร๋
อายอา เป็ ร เมรา || โซ่เฮ บังกฺ ดุอาร สักลา บัน หะรา || ฮัร หะรา สุ อามี ซุแคห์ กามี อนัด มังคัล รัส กะหน่า || นวัล
เนาตัน น่าห์ บาลา กวัน รัสนา กุน ปะณา || เมรี เซจยฺ โซ่ฮี เดค โม่ฮี สกัล แซ่ห์ซา ดุค หะรา || นานัก ปั ยอัมแป เมรี
อาส ปูรี มิเล สุ อามี อัปรําปรา ||๕||๑||๓||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ มังคัล เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก || ซุนดัร ซานํตฺ ดัยอาล ปรัภ สรับ ซุคา เน็ถ
ปี โอ ||
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ซุค ซากัร ปรัภ เป่ ทิแอ นานัก ซุคี โหต เอ้ห์ ญีโอ ||๑|| ชันตฺ || ซุค ซากัร ปรัภ ปาอีแอ ยับ โฮแว ป่ าโก ราม || มานัน
มาน วญาอีแอ ฮัร จัรณี ลาโก ราม || โฉด เซอานัป จาตุรี ดุระมัต บุตถฺ เตอาโก ราม || นานัก ปอ ซัรณาอี ราม ราย
เท็ร โฮย สุ ห่าโก ราม ||๑|| โซ ปรัภ ตัจยฺ กัต ลากีแอ ยิส เบ็น มัร ยาอีแอ ราม || ลาจยฺ นา อาแว อเกอาน มตี ดุระยัน
บิรมาอีแอ ราม || ปะติต ปาวัน ปรัภ เตอาก กเร กโฮ่ กัต แธห์ราอีแอ ราม || นานัก ปะกัต เป๋ า กัร ดัยอาล กี ยีวนั ปั ด
ปาอีแอ ราม ||๒|| ศิรี โคปาล นา *อุจแร่ ห์ บัล กอีเอ โดห์จารัณ รัสนา ราม || ปรัภ ปะกัต วชัล แน่ห์ เซวฮี กายอา
กาก กรัสนา ราม || ปะหรํา โม่ฮี ดูค นา ยาณฮี โกท โยนี บัสนา ราม || นานัก เบ็น ฮัร อวัรฺ เย จ้าห์นา บิสทา กริ ม
ปัสมา ราม ||๓|| ลาย บิรโฮห์ ปักวันตฺ ซังเก โฮย เม็ล แบรากัน ราม || จันดัน จีร สุ ก้ นั ถฺ รัสซา ห่ อแม บิค เตอากัน
ราม || อีต อูต แน่ห์ โดลีแอ ฮัร เซวา ยากัน ราม || นานัก เย็น ปรัภ ปายอา อาปณา ซา อะทัล สห่ากัน ราม ||๔||๑||๔||
บิลาวัล แม่ห์ลา ๕ || ฮัร โคโยห์ วัดป่ ากีโฮ เม็ล ซาถู่ ซังเก ราม || กุน โควินดฺ สัด กาอีแอห์ ปารบรัมห์ แก รังเก
ราม || โซ ปรัภ สัด ฮี เซวีแอ ปาอีแอห์ พัล มังเก ราม || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ยัป อนัต ตรังเก ราม ||๑|| เอ็ก เต็ล
ประภู นา วีสแร เย็น ซัภ กิช ดีนา ราม || วัดป่ ากี เมลาวรา คุรมุข เป็ ร จีนาห์ ราม || บ้าห์ ปะกัร ตัม เต ก้าเดอา กัร
อัปนา ลีนา ราม || นาม ยปัต นานัก ยีแว ซีตลั มัน ซีนา ราม ||๒|| เกอา คุณ เตเร แก้ห์ สะโก ปรัภ อันตัรยามี ราม ||
ซิมมัร ซิมมัร นารายแณ เป๋ ย ปารฺ กรามี ราม || กุน กาวัต โควินดฺ เก ซัภ อิช ปุยามี ราม || นานัก อุถเร ยัป ฮเร ซัภฮู
กา สุ อามี ราม ||๓|| รัส ปิ่ นอะเร อัปเน ราม ซังเก เซ โลเอ็ณ นีเก ราม || ปรัภ เปคัต อิชา ปุนนีอา เม็ล ซายัน ญี เก
ราม || อัมฤต รัส ฮัร ปายอา บิเคอา รัส พีเก ราม || นานัก ยัล ยแลห์ สมายอา โยตี โยต มีเก ราม ||๔||๒||๕||๙||
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บิลาวัล กี วาร แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๔ || ฮัร อุตมั ฮัร ปรัภ กาเวอา กัร นาด บิลาวัล ราก || อุปเดส คุรู ซุณ มันเนอา ตุ๋ร มัสตัก ปูรา ปาก ||
ซัภ ดินสั แรณ คุณ อุจแร ฮัร ฮัร ฮัร อุร เล็ว ลาก || ซัภ ตัน มัน ฮเรอา โฮยอา มัน คิเรอา ฮเรอา บาก || อเกอาน
อันเถ่รา เม็ท เกยอา คุร จานัณ กิอาน จราก || ยัน นานัก ยีแว เดค ฮัร เอ็ก นิมคั กะรี มุค ลาก ||๑|| ม: ๓ || บิลาวัล
ตับ ฮี กียแี อ ยับ มุค โฮแว นาม || ราก นาด สบัด โซ่ห์เณ ยา ลาแก แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || ราก นาด โฉด ฮัร เซวีแอ ตา
ดัรก้าห์ ปาอีแอ มาน || นานัก คุรมุข บรัมห์ บีจารี แอ จูแก มัน อภิมาน ||๒|| ปอรี || ตู ฮัร ปรัภ อาป อะกัม แฮ ซัภ
ตุตถฺ อุปายอา || ตู อาเป อาป วัรตะดา ซัภ ยกัต สบายอา || ตุตถฺ อาเป ตารี ลาอีแอ อาเป คุณ กายอา || ฮัร
ติอ่าโวห์ ปักแตห์ ดินสั ราต อันตฺ เลย ฉะดายอา || เย็น เซเวอา เต็น ซุค ปายอา ฮัร นาม สมายอา ||๑|| ศโลก ม: ๓ ||
ดูแย ป๋ าย บิลาวัล นา โฮวัย มันมุค ทาย นา ปาย || ปาคันดฺ ปะกัต นา โฮวัย ปารบรัมห์ นา ปายอา ยาย || มันฮัธ
กะรัม กมาวเณ ทาย นา โกอี ปาย || นานัก คุรมุข อาป บีจารี แอ วิโจห์ อาป กวาย || อาเป อาป ปารบรัมห์ แฮ
ปารบรัมห์ วัสเซอา มัน อาย || ยํามัณ มัรณา กะเทอา โยตี โยต มิลาย ||๑|| ม: ๓ || บิลาวัล กะเรโฮ ตุมห์ เปอาเรโฮ
เอกัส เซ็ว เล็ว ลาย || ยนัม มรัณ ดุค กะทีแอ สัจเจ รแฮ่ สมาย || สดา บิลาวัล อนันดฺ แฮ เย จแลห์ สัตคุร ป๋ าย ||
สัตซังคฺ ตี แบ้ห์ เป๋ า กัร สดา ฮัร เก คุณ กาย || นานัก เซ ยัน โซ่ห์เณ เย คุรมุข เมล มิลาย ||๒|| ปอรี || ซัภนา ยีอา เว็จ
ฮัร อาป โซ ปักตา กา เม็ต ฮัร || ซัภ โกอี ฮัร แก วัส ปั กตา แก อนันดฺ กัร๋ || ฮัร ปั กตา กา เมลี ซัรบัต โซ นิซุล ยัน
ทังค์ ตัร๋ || ฮัร ซัภนา กา แฮ คซัม โซ ปะกัต ยัน จิต กัร || ตุตถฺ อปัร โกย นา สะแก ซัภ จักคฺ จักคฺ ปแว จัร ||๒||
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ศโลก ม: ๓ || บรัมห์ บินแดห์ เต บราห์มณา เย จแลห์ สัตคุร ป๋ าย || ยิน แก ฮิรแด ฮัร วัสแซ ห่ อแม โรค กวาย ||
คุณ รแว่ห์ คุณ ซังกระแฮ โยตี โยต มิลาย || เอ็ส ยุก แม่ห์ วิระเล บราห์มณั บรัมห์ บินแดห์ จิต ลาย || นานัก ยินห์
โก นะดัร กเร ฮัร สัจจา เซ นาม รเฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| ม: ๓ || สัตคุร กี เซว นา กีตีอา สบัด นา ลโก เป๋ า || ห่อแม โรค
กมาวณา อัต ดีรัฆ บโฮ่ สุ เอา || มันฮัธ กะรัม กมาวเณ เพ็ร เพ็ร โยนี ปาย || คุรมุข ยนัม สพัล แฮ ยิส โน อาเป เลย
มิลาย || นานัก นัดรี นะดัร กเร ตา นาม ตัน๋ ปั ลแล ปาย ||๒|| ปอรี || ซัภ วเดอาอีอา ฮัร นาม เว็จ ฮัร คุรมุข ติอ๋าอีแอ
|| เย วัสตฺ มังกีแอ ซาอี ปาอีแอ เย นาม จิต ลาอีแอ || โกฮัจยฺ กัล ญีอ์ กี กีแจ สัตคุรู ปาส ตา สรับ ซุค ปาอีแอ || คุร
ปูรา ฮัร อุปเดส เดย์ ซัภ ปุค แล่ห์ ยาอีแอ || ยิส ปูรัน โฮแว ลิเคอา โซ ฮัร คุณ กาอีแอ ||๓|| ศโลก ม: ๓ || สัตคุร เต
คาลี โก นฮี เมแร ปรัภ เมล มิลาเอ || สัตคุร กา ดัรซัน สพัล แฮ เย่ฮา โก อิเช เต้ฮา พัล ปาเอ || คุร กา สบัด อัมฤต แฮ
ซัภ ตริ สนา ปุค กวาเอ || ฮัร รัส ปี ซันโตค โฮอา สัจ วัสเซอา มัน อาเอ || สัจ ติอ๋าย อะมรา ปัด ปายอา อันฮัด สบัด
วยาเอ || สัจโจ แด้ห์ ดิส ปัสเรอา คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || นานัก ยิน อันดัร สัจ แฮ เซ ยัน ฉะแปห์ นา กิแซ เด
ฉะปาเอ ||๑|| ม: ๓ || คุร เซวา เต ฮัร ปาอีแอ ยา โก นะดัร กเรย์ || มานัส เต เดวเต เป๋ ย สัจจี ปะกัต ยิส เดย์ || ห่อแม
มาร มิลายอัน คุร แก สบัด สุ เจอ์ || นานัก แซ่ห์เย เม็ล รเฮ่ นาม วเดอาอี เดย์ ||๒|| ปอรี || คุร สัตคุร เว็จ นาแว กี
วัดดี วเดอาอี ฮัร กัรแต อาป วถ่าอี || เซวัก ซิ กข์ ซัภ เวค เวค ยีวนั ห์ โอนาห์ อันดัร ฮิรแด ป่ าอี || นินดัก ดุสทฺ
วเดอาอี เวค นา สกัน โอนาห์ ปรายอา ปะลา นา สุ คาอี || เกอา โฮแว กิส ฮี กี จักคฺ มารี ยา สัจเจ เซ็ว บัณ อาอี || เย
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กัล กัรเต ป่ าแว ซา เน็ต เน็ต จะเเร สวาอี ซัภ จักคฺ จักคฺ มแร โลกาอี ||๔|| ศโลก ม: ๓ || ตริ ก เอ้ห์ อาซา ดูเย ป๋ าว กี
โย โม่ห์ มายอา จิต ลาเอ || ฮัร ซุค ปะห์ลรั เตอาเกอา นาม วิซาร ดุค ปาเอ ||
มันมุค อเกอานี อันถเล ยนัม มแร่ ห์ เพ็ร อาแว ยาเอ || การัจ เซ็ถ นา โฮวนี อันตฺ เกยอา ปั ชตาเอ || ยิส กะรัม โฮแว
เต็ส สัตคุร มิแล โซ ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าเอ || นาม รัตเต ยัน สดา ซุค ปาเอ็นห์ ยัน นานัก เต็น บัล ยาเอ ||๑|| ม: ๓ ||
อาซา มันซา ญัก โม่ห์ณี เย็น โม่เฮอา ซันซาร || ซัภ โก ยัม เก จีเร เว็จ แฮ เยตา ซัภ อาการฺ || หุ กมี ฮี ยัม ลักดา โซ
อุบแร ยิส บัคแซ กัรตาร || นานัก คุร ปัรซาดี เอ้ห์ มัน ตานํ ตแร ยา โชแด อหังการฺ || อาซา มันซา มาเร นิราส โฮย
คุร สับดี วีจาร ||๒|| ปอรี || ยิแท ยาอีแอ ยกัต แม่ห์ ติแท ฮัร ซาอี || อะแก ซัภ อาเป วัรตะดา ฮัร สัจจา นิอาอี ||
กูริอารา เก โม่ห์ พิทกีแอห์ สัจ ปะกัต วเดอาอี || สัจ ซาฮิบ สัจจา นิเอา แฮ ศิร นินดัก ชาอี || ยัน นานัก สัจ อราเถ่อา
คุรมุข ซุค ปาอี ||๕|| ศโลก ม: ๓ || ปูแร ปาก สัตคุร ปาอีแอ เย ฮัร ปรัภ บคัส กเรย์ || โอปาวา ศิร โอเปา แฮ เนา
ปราปัต โฮย || อันดัร ซีตลั ซานํตฺ แฮ ฮิรแด สดา ซุค โฮย || อัมฤต คาณา แปนห์ณา นานัก นาย วเดอาอี โฮย ||๑|| ม:
๓ || เอ มัน คุร กี ซิ กข์ ซุณ ปาเอ้ห์ คุณี นิถาน || ซุคดาตา เตแร มัน วัสแซ ห่อแม ยาย อภิมาน || นานัก นัดรี
ปาอีแอ อัมฤต คุณี นิถาน ||๒|| ปอรี || ยิตเน ปาตซ่าห์ ซ่าห์ ราเย คาน อุมราว ซิ กดาร แฮ ติตเน ซัภ ฮัร เก กีเอ || โย
กิช ฮัร กราแว โซ โอย กแร่ ห์ ซัภ ฮัร เก อัรทีเอ || โซ แอซา ฮัร ซัภนา กา ปรัภ สัตคุร แก วัล แฮ เต็น ซัภ วรัน
จาเร คาณี ซัภ สริ สทฺ โกเล กัร สัตคุร อะแก การ กมาวัณ โก ดีเอ || ฮัร เซเว กี แอซี วเดอาอี เดโคห์ ฮัร ซันโตห์ เย็น
วิโจห์ กายอา นักรี ดุสมัน ดูต ซัภ มาร กั้ดดีเอ || ฮัร ฮัร กิรปาล โฮอา ปะกัต ยนา อุปัร ฮัร อาปณี กิรปา กัร ฮัร อาป
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รัค ลีเอ ||๖|| ศโลก ม: ๓ || อันดัร กปั ท สดา ดุค แฮ มันมุค คิอ๋าน นา ลาแก || ดุค เว็จ การ กมาวณี ดุค วัรแต ดุค
อาแก || กัรมี สัตคุร เป่ ทีแอ ตา สัจ นาม เล็ว ลาแก || นานัก แซ่ห์เย ซุค โฮย อันดฺ โรห์ ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแก ||๑|| ม: ๓
|| คุรมุข สดา ฮัร รังค์ แฮ ฮัร กา เนา มัน ป่ ายอา ||
คุรมุข เวคัณ โบลณา นาม ยปัต ซุค ปายอา || นานัก คุรมุข กิอาน ประกาเซอา ติมรั อเกอาน อันเถรฺ จุกายอา ||๒||
ม: ๓ || มันมุค แมเล มแร่ ห์ กวาร || คุรมุข นิรมัล ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร || ปะนัต นานัก สุ โณห์ ยัน ป่ าอี || สัตคุร
เซเวโฮ ห่อแม มัล ยาอี || อันดัร ซันซา ดูค เวอาเป ศิร ตัน่ ถ่า เน็ต มาร || ดูแย ป๋ าย ซูเต กับโบห์ นา ยาแกห์ มายอา
โม่ห์ เปอาร || นาม นา เจแตห์ สบัด นา วีจาแร่ ห์ เอ้ห์ มันมุค กา บีจาร || ฮัร นาม นา ป่ ายอา บิรทา ยนัม กวายอา
นานัก ยัม มาร กแร่ ห์ คุอาร ||๓|| ปอรี || ยิส โน ฮัร ปะกัต สัจ บัคซี อนั โซ สัจจา ซ่าห์ || เต็ส กี โม่ห์ตายี โลก กั้ดดา
โห่รัต หัท นา วัท นา เวซ่าห์ || ปะกัต ยนา โก ซันมุค โฮแว โซ ฮัร ราส เลย เวมุค ปั ส ป้ าโฮ || ฮัร เก นาม เก วาปารี
ฮัร ปะกัต แฮ ยัม ยากาตี ตินา เนร นา ยาโฮ || ยัน นานัก ฮัร นาม ตัน๋ ลเดอา สดา เวปั รว่าห์ ||๗|| ศโลก ม: ๓ || เอ็ส
ยุก แม่ห์ ปักตี ฮัร ตัน๋ คะเทอา โฮรฺ ซัภ ยกัต ปะรัม ปุหลายอา || คุร ปั รซาดี นาม มัน วัสเซอา อันเด็น นาม ติอ๋ายอา
|| บิเคอา ม่าเฮ อุดาส แฮ ห่อแม สบัด ยลายอา || อาป ตเรอา กุล อุถเร ตัน๋ ยเณดี มายอา || สดา แซ่ฮจั ยฺ ซุค มัน
วัสเซอา สัจเจ เซ็ว เล็ว ลายอา || บรัมห์มา บิซนั มฮ่าเด็ว ตแร คุณ ปุเล ห่อแม โม่ห์ วถ่ายอา || ปั นดิต ปั ร ปั ร โมนี
ปุเล ดูแย ป๋ าย จิต ลายอา || โยกี ยังกัม ซันเนอาซี ปุเล เว็ณ คุร ตัต นา ปายอา || มันมุค ดุคีเอ สดา ปะหรํา ปุเล ตินีห์
บิรทา ยนัม กวายอา || นานัก นาม รัตเต เซอี ยัน ซัมเถ่ เย อาเป บคัส มิลายอา ||๑|| ม: ๓ || นานัก โซ ซาล่าฮีแอ ยิส
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วัส ซัภ กิช โฮย || ติแซห์ สะเรโว่ห์ ปราณี โฮ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || คุรมุข อันตัร มัน วัสแซ สดา สดา ซุค โฮย
||๒|| ปอรี || ยินี คุรมุข ฮัร นาม ตัน๋ นา เคยโอ เซ เดวาลีเอ ยุก ม่าเฮ || โอย มังกะเด พิแร่ ห์ ซัภ ยกัต แม่ห์ โกอี โม่ห์
ทุก นา เต็น โก ป้ าเฮ || ปราอี บคีลี กแร่ ห์ อาปณี ปั รตีต โควัน สักวา ปี๋ อาป ลคาเฮ || ยิส ตัน๋ การัณ จุกลี กแร่ ห์ โซ
ตัน๋ จุกลี หัท นา อาแว โอย ป่ าแว ติแท ย่าเฮ ||
คุรมุข เซวัก ป๋ าย ฮัร ตัน๋ มิแล ติโทห์ กรัมฮีณ แล นา สแกห์ โฮรฺ แท เดส ดิซนั ตัร ฮัร ตัน๋ น่าเฮ ||๘|| ศโลก ม: ๓ ||
คุรมุข ซันซา มูล นา โฮวัย จินตา วิโจห์ ยาย || โย กิช โฮย โซ แซ่ห์เย โฮย แก้ห์ณา กิชู นา ยาย || นานัก เต็น กา
อาเคอา อาป สุเณ เย เลยอัน ปันแน ปาย ||๑|| ม: ๓ || กาล มาร มันซา มแน่ห์ สมาณี อันตัร นิรมัล เนา || อันเด็น
ยาแก กะเด นา โซแว แซ่ห์เย อัมฤต เปเอา || มีธา โบเล อัมฤต บาณี อันเด็น ฮัร คุณ เกา || นิจยฺ กัร๋ วาซา สดา
โซ่ห์เด นานัก เต็น มิเลอา ซุค เปา ||๒|| ปอรี || ฮัร ตัน๋ รตัน ยเวห์รี โซ คุร ฮัร ตัน๋ ฮัร ปาโซห์ เดวายอา || เย กิแซ
เก้ห์ ดิส อาแว ตา โกอี เก้ห์ มังค์ เลย อแก โกอี เก้ห์ เดวาเอ เอ้ห์ ฮัร ตัน๋ โยรฺ กีแต กิแซ นาล นา ยาย วันดายอา || ยิส
โน สัตคุร นาล ฮัร ซัรถ่า ลาเอ เต็ส ฮัร ตัน๋ กี วันดฺ หัท อาแว ยิส โน กัรแต ตุ๋ร เล็ค ปายอา || เอ็ส ฮัร ตัน๋ กา โกอี
สะรี ก น่าฮี กิแซ กา คัต น่าฮี กิแซ แก ซีว บันแน โรล น่าฮี เย โก ฮัร ตัน๋ กี บคีลี กเร เต็ส กา โม่ห์ ฮัร จะโฮ่ กุนดา
เว็จ กาลา กรายอา || ฮัร เก ดิเต นาล กิแซ โยรฺ บคีลี นา จัลอี เด้ห์ เด้ห์ เน็ต เน็ต จะเเร สวายอา ||๙|| ศโลก ม: ๓ ||
ยกัต ยลันดา รัค แล อาปณี กิรปา ต๋ าร || เย็ต ดุอาแร อุบแร ติแต แล่ห์ อุบาร || สัตคุร ซุค เวคาเลอา สัจจา สบัด
บีจาร || นานัก อวัรฺ นา ซุใฉ่ ฮัร เบ็น บัคซัณฮาร ||๑|| ม: ๓ || ห่อแม มายอา โม่ห์ณี ดูแย ลแก ยาย || นา เอ้ห์ มารี
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นา มแร นา เอ้ห์ หัท วิกาย || คุร แก สบัด ปัรยาลีแอ ตา เอ้ห์ วิโจห์ ยาย || ตัน มัน โฮแว อุยะลา นาม วัสแซ มัน
อาย || นานัก มายอา กา มารัณ สบัด แฮ คุรมุข ปายอา ยาย ||๒|| ปอรี || สัตคุร กี วเดอาอี สัตคุร ดิตี ตุโรห์ หุกมั
บุจฉฺ นีซาณ || ปุตี ป่ าตีอี ยาวาอี สะกี อะแก้ห์ ปิ โชห์ โทล ดิธา ลาเฮโอน ซัภนา กา อภิมาน || ยิแท โก เวแค ติแท
เมรา สัตคุรู ฮัร บัคสิ โอส ซัภ ยะฮาน || เย สัตคุร โน เม็ล มันเน โซ หะลัต ปะลัต ซิ แฉ่ เย เวมุค โฮแว โซ พิแร
ปะริ สทฺ ทาน ||
ยัน นานัก แก วัล โฮอา เมรา สุ อามี ฮัร สะยัณ ปุรัค สุ ยาน || ปอดี เป็ ต เดค แก ซัภ อาย เปย สัตคุร กี แปรี ลาเฮโอน
ซัภนา เกโอห์ มโน่ห์ กุมาน ||๑o|| ศโลก ม: ๑ || โกอี ว่าเฮ โก ลุแณ โก ปาเอ คัลฮาน || นานัก เอว นา ยาปัย โกอี
คาย นิดาน ||๑|| ม: ๑ || ยิส มัน วัสเซอา ตเรอา โซย || นานัก โย ป่ าแว โซ โฮย ||๒|| ปอรี || ปารบรัมห์ ดัยอาล
ซากัร ตาเรอา || คุร ปูแร เมฮัรวาน ปะรัม ป๋ อ มาเรอา || กาม กโรถ บิกราล ดูต ซัภ ห่าเรอา || อัมฤต นาม นิถาน
กันธฺ อุร ต่าเรอา || นานัก ซาถู่ ซังค์ ยนัม มรัณ สวาเรอา
||๑๑|| ศโลก ม: ๓ || ยินีห์ นาม วิซาเรอา กูเร
แก้ฮณั กะฮันห์ || ปั นจฺ โจร ตินา กัร๋ โม่ฮนั ห่อแม อันดัร ซันห์ || ซากัต มุเธ ดุรมะตี ฮัร รัส นา ยาณันห์ || ยินีห์
อัมฤต ปะรัม ลุทายอา บิค เซ็ว รแจห์ ระจันห์ || ดุสทา เซตี ปิ ระห์รี ยัน เซ็ว วาด กะรันห์ || นานัก ซากัต นรัก แม่ห์
ยัม บเถ่ ดุค สฮันเนห์ || ปัยแอ กิรัต กมาวเด ยิว ราแค่ห์ ติแว ระฮันห์ ||๑|| ม: ๓ || ยินีห์ สัตคุร เซเวอา ตาณ นิตาเณ
เต็ส || ซาส กิราส สดา มัน วัสแซ ยัม โย่ห์ นา สะแก เต็ส || ฮิรแด ฮัร ฮัร นาม รัส เกาลา เซวัก เต็ส || ฮัร ดาซา กา
ดาส โฮย ปะรัม ปะดารัท เต็ส || นานัก มัน ตัน ยิส ปรัภ วัสแซ ฮอ สัด กุรบาแณ เต็ส || ยินห์ โก ปูรัน ลิเคอา รัส
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ซันตฺ ยนา เซ็ว เต็ส ||๒|| ปอรี || โย โบเล ปูรา สัตคุรู โซ ปัรเมซัร สุ เณอา || โซอี วัรเตอา ยกัต แม่ห์ กัท กัท มุค
ปะเณอา || บฮุต วเดอาอีอา ซาเฮแบ แน่ห์ ยาฮี กะณี อา || สัจ แซ่ฮจั ยฺ อนัดฺ สัตคุรู ปาส สัจจี คุร มณี อา || นานัก
ซันตฺ สวาเร ปารบรัมห์ สัจเจ เซ็ว บเณอา ||๑๒|| ศโลก ม: ๓ || อัปณา อาป นา ปะชาณัย ฮัร ปรัภ ยาตา ดูรฺ || คุร กี
เซวา วิสรี เก็ว มัน รแฮ่ ฮยูร || มันมุค ยนัม กวายอา จู่แธ ลาลัจ กูร || นานัก บคัส มิลายอัน สัจแจ สบัด ฮดูร ||๑|| ม:
๓ || ฮัร ปรัภ สัจจา โซเฮลา คุรมุข นาม โควินดฺ || อันเด็น นาม สล่าห์ณา ฮัร ยัปเปอา มัน อานันดฺ || วัดป่ ากี ฮัร
ปายอา ปูรัน ปัรมานันดฺ || ยัน นานัก นาม สล่าเฮอา บฮุร นา มัน ตัน ปั๋ งค์ ||๒||
ปอรี || โกอี นินดัก โฮแว สัตคุรู กา เพ็ร สรัณ คุร อาแว || ปิ ชเล กุแนห์ สัตคุร บคัส เลย สัตซังคัต นาล รลาแว ||
เย็ว มี่ห์ วุแธ กะลีอา นาเลอา โท่เภอา กา ยัล ยาย ปแว เว็จ สุ รสะรี สุ รสะรี มิลตั ปวิตตรึ ปาวัน โฮย ยาแว || เอ้ห์
วเดอาอี สัตคุร นิรแวร เว็จ เย็ต มิเลแอ ติสนา ปุค อุตแร ฮัร ซานํตฺ ตัร อาแว || นานัก เอ้ห์ อะจรัจยฺ เดโคห์ เมเร ฮัร
สัจเจ ซ่าห์ กา เย สัตคุรู โน มันแน โซ ซัภนา ป่ าแว ||๑๓||๑|| ซุถ ||
บิลาวัล บาณี ปักตา กี || กะบีร ญีโอ กี เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร ประสาด ||
แอโซ เอ้ห์ ซันซาร เปคนา แร่ ฮนั นา โกอู ปอีแฮ เร || ซู่เถ่ ซู่เถ่ เรก จโลห์ ตุม นะตัร กุถะกา ดิวยั แฮ เร ||๑|| รเฮา ||
บาเร บูเฎ ตัรเน ไป่ อา ซัภฮู ยัม แล ยอีแฮ เร || มานัส บัปรา มูซา กีโน มีจ บิลยั อา คอีแฮ เร ||๑|| ตัน่ วันตา อัร นิรถัน
มะใน ตา กี กะชู นา กานี เร || รายา ปั รยา ซัม กัร มาแร แอโซ กาล บดานี เร ||๒|| ฮัร เก เซวัก โย ฮัร ป่ าเอ เต็นห์ กี
กะทา นิรารี เร || อาแว่ห์ นา ย่าเฮ นา กับฮู มัรเต ปารบรัมห์ ซังการี เร ||๓|| ปุตรึ กลัตรึ ลัชมี มายอา เอ้แฮ ตะโยห์
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ญีอ์ ยานี เร || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ มิเลแฮ ซาเร็ คปานี เร ||๔||๑|| บิลาวัล || บิเดอา นา ปะโร บาด นฮี
ยาโน || ฮัร กุน กะทัต ซุนตฺ บอราโน ||๑|| เมเร บาบา แม บอรา ซัภ คลัก แซอานี แม บอรา || แม บิกเรโอ บิกแร มัต
ออรา ||๑|| รเฮา || อาป นา บอรา ราม กีโอ บอรา || สัตคุร ยาร เกยโอ ปะหรํา โมรา ||๒|| แม บิกเร อัปนี มัต โคอี ||
เมเร ปะรัม ปู่ โล มัต โกอี ||๓|| โซ บอรา โย อาป นา ปะชาแน || อาป ปะชาแน ตา เอแก ยาแน ||๔|| อแบห์ นา
มาตา โซ กับโบห์ นา มาตา || แก้ห์ กะบีร ราแม รังค์ ราตา ||๕||๒|| บิลาวัล || กแร่ ห์ ตัจยฺ บัน คันดฺ ยาอีแอ จุน
คาอีแอ กันดา || อัจโยห์ บิการ นา โชดัย ปาปี มัน มันดา ||๑|| เก็ว ชูโท แกเซ ตะโร เป่ าว์ยลั เน็ถ ป่ ารี || ราค ราค
เมเร บีธลา ยัน สรัน ตุหม่ารี ||๑|| รเฮา || บิแค บิแค กี บาสฺ นา ตะยีอ์ แน่ห์ ยาอี || อเน็ก ยตัน กัร ราคีแอ เพ็ร เพ็ร
ลัปทาอี ||๒||
ยรา ยีวนั โยบัน เกยอา กิช กีอา นา นีกา || เอ้ห์ ญีอะรา นิรโมลฺ โก กอดี ลัก มีกา ||๓|| กโฮ่ กะบีร เมเร มาถวา ตู
สรับ เบอาปี || ตุม ซัมซัร น่าฮี ดัยอาล โม่ห์ ซัมซัร ปาปี ||๔||๓|| บิลาวัล || เน็ต อุธ โกรี กากัร อาแน ลีปัต ญีโอ
เกยโอ || ตานา บานา กะชู นา ซู่แฉ่ ฮัร ฮัร รัส ลัปเทโอ ||๑|| ฮมาเร กุล กอเน ราม กะเฮโอ || ยับ กี มาลา ลอี นิปูเต
ตับ เต ซุค นา เป่ ยโอ ||๑|| รเฮา || สุ โนห์ ยิธานี สุ โนห์ ดิรานี อะจรัจยฺ เอก เป่ ยโอ || ซาต ซูต เอ็น มุดีเอ โคเอ เอ้ห์
มุดีอา เก็ว นา โมยโอ ||๒|| สรับ ซุคา กา เอก ฮัร สุ อามี โซ คุร นาม ดัยโอ || ซันตฺ ประห์ลาด กี แปจยฺ เย็น ราคี
ฮัรนาคัส นัค บิดเรโอ ||๓|| กัร๋ เก เดว ปิ ตัร กี โชดี คุร โก สบัด เลยโอ || แก้ฮตั กะบีร สกัล ปาป คันดัน ซันแตห์ แล
อุถะเรโอ ||๔||๔|| บิลาวัล || โกอู ฮัร สะมาน นฮี รายา || เอ ปู่ ปั ต ซัภ ดิวสั จาร เก จู่เธ กะรัต ดิวายา ||๑|| รเฮา || เตโร
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ยัน โฮย โซย กัต โดแล ตีน ปะหวัน ปัร ชายา || หาท ปซารฺ สะแก โก ยัน โก โบลฺ สะแก นา อันดายา ||๑|| เจต
อเจต มูร มัน เมเร บาเย อันฮัด บายา || แก้ห์ กะบีร ซันซา ปะหรํา จูโก ตะหรู่ แปรลาด นิวายา ||๒||๕|| บิลาวัล ||
ราค เล่โฮ ฮัม เต บิกรี || ซีล ตะรัม ยัป ปะกัต นา กีนี ฮอ อภิมาน เท่ด ปั กรี ||๑|| รเฮา || อมัร ยาน ซันจี เอ้ห์ กายอา
เอ้ห์ มิเทอา กาจี กักรี || ยิแนห์ นิวาจยฺ ซาจยฺ ฮัม กีเอ ติแซห์ บิซาร อวัร ลักรี ||๑|| ซันเถ็ก โต้เฮ ซ่าถ นฮี กะฮีโอ
สรัน ปะเร ตุมรี ปักรี || แก้ห์ กะบีร เอ้ห์ บินตี สุ นีโอห์ มัต ก่าโล่ห์ ยัม กี คับรี ||๒||๖|| บิลาวัล || ดัรมาเด ธาเฎ
ดัรบาร || ตุจฉฺ เบ็น สุ รัต กแร โก เมรี ดัรซัน ดีแย โคลฺ ห์ กิวาร ||๑|| รเฮา || ตุม ตัน๋ ตะนี อุดาร เตอากี สระวนันห์
สุ นีอตั โซยัส ตุหมารฺ || มาโก กาเฮ รังกฺ ซัภ เดโค ตุมห์ ฮี เต เมโร นิสตาร ||๑|| แยเด็ว นามา บิป สุ ดามา เต็น โก
กริ ปา ไป๋ แฮ อปารฺ || แก้ห์ กะบีร ตุม ซัมรัท ดาเต จาร ปะดารัท เดต นา บาร ||๒||๗|| บิลาวัล || ดันดา มุนดรา
คินทา อาถ่ารี || ปะหรํา แก ป๋ าย ปะแว เปคถ่ารี ||๑||
อาซัน ปวัน ดูรฺ กัร เบาเร || โฉด กปั ท เน็ต ฮัร ปั จยฺ เบาเร ||๑|| รเฮา || เย่ห์ ตู ยาแจห์ โซ ตริ ภวัน โป่ กี || แก้ห์ กะบีร
เกซอ ญัก โยกี ||๒||๘|| บิลาวัล || เอ็นห์ มายอา ญักดีส กุซาอี ตุมห์เร จรัน บิซาเร || กินจัต ปรี ต นา อุปแย ยัน โก
ยัน กฮ่า กแร่ ห์ เบจาเร ||๑|| รเฮา || ตริ ก ตัน ตริ ก ตัน๋ ตริ ก เอ้ห์ มายอา ตริ ก ตริ ก มัต บุตถฺ พันนี || เอ็ส มายอา โก
ดริ รึ กัร ราโค่ห์ บานํเถ่ อาป บะจันนี ||๑|| เกอา เคตี เกอา เลวา เดอี ปัรปั นจฺ จู่ธ กุมานา || แก้ห์ กะบีร เต อันตฺ บิกเู ต
อายอา กาล นิดานา ||๒||๙|| บิลาวัล || สะรี ร สะโรวัร ปี่ ตเร อาแช กมัล อนูป || ปะรัม โยต ปัรโคตะโม ยา แก เรค
นา รู ป ||๑|| เร มัน ฮัร ปัจยฺ ปะหรํา ตะโยห์ ญักยีวนั ราม ||๑|| รเฮา || อาวัต กะชู นา ดีซยั แน่ห์ ดีแซ ยาต || แยห์
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อุปแย บินแซ ตะฮี แยเซ ปุรวัน ปาต ||๒|| มิเทอา กัร มายอา ตะยี ซุค แซ่ฮจั ยฺ บีจาร || แก้ห์ กะบีร เซวา กแร่ ห์ มัน
มัน่ ฉฺ มุราร ||๓||๑o|| บิลาวัล || ยนัม มรัน กา ปะหรํา เกยอา โคบิด เล็ว ลากี || ยีวตั ซุน สะมาเนอา คุร ซาคี ยากี ||๑||
รเฮา || กาซี เต ตุ๋น อูปแย ตุ๋น กาซี ยาอี || กาซี พูที ปันดิตา ตุ๋น กะฮานํ สมาอี ||๑|| ตริ กทุ ี ซัน่ ถฺ แม เปเคอา กัท ฮู กัท
ยากี || แอซี บุตถฺ สมาจฺรี กัท ม่าเฮ เตอากี ||๒|| อาป อาป เต ยาเนอา เตจยฺ เตจยฺ สะมานา || กโฮ่ กะบีร อับ ยาเนอา
โคบิด มัน มานา ||๓||๑๑|| บิลาวัล || จรัน กมัล ยา แก ริ แด บะแซ่ห์ โซ ยัน เก็ว โดแล เดว || มานอ ซัภ ซุค นอ เน็ถ
ตา แก แซ่ฮจั ยฺ แซ่ฮจั ยฺ ยัส โบแล เดว || รเฮา || ตับ เอ้ห์ มัต โย ซัภ แม่ห์ เปแค กุเท็ล กานํธฺ ยับ โคแล เดว || บารัง
บาร มายอา เต อัทแก แล นัรยา มัน โตแล เดว ||๑|| แยห์ โอ้ห์ ยาย ตะฮี ซุค ปาแว มายอา ตาส นา โจ่แล เดว || แก้ห์
กะบีร เมรา มัน มาเนอา ราม ปรี ต กีโอ แล เดว ||๒||๑๒||
บิลาวัล บาณี ปะกัต นามเดว ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สพัล ยนัม โม โก คุร กีนา ||
ดุค บิซาร ซุค อันตัร ลีนา ||๑|| กิอาน อันยัน โมโก คุร ดีนา || ราม นาม เบ็น ยีวนั มัน ฮีนา ||๑|| รเฮา || นามเดย์
ซิมรัน กัร ยานานํ || ญักยีวนั เซ็ว ญีโอ สะมานานํ ||๒||๑||
บิลาวัล บาณี รวิดาส ปะกัต กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดาริ ด เดค ซัภ โก หะแซ แอซี ดะซา ฮมารี || อัสทฺ ดะซา เซ็ถ กัร ตแล ซัภ กริ ปา ตุมารี ||๑|| ตู ยานัต แม กิช นฮี
เป๋ าว์ คันดัน ราม || สกัล ญีอ์ ซัรนากตี ปรัภ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา || โย เตรี ซัรนากตา เต็น น่าฮี ป๋ ารฺ || อูจ นีจ ตุม เต
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ตเร อาลัจยฺ ซันซาร ||๒|| แก้ห์ รวิดาส อกัท กะทา บโฮ่ กาย กรี แย || แยซา ตู แตซา ตุฮี เกอา อุปมา ดีแย ||๓||๑||
บิลาวัล || เย่ห์ กุล ซ่าถ แบสนอ โฮย || บะรัน อะบรัน รังกฺ นฮี อีซุร บิมลั บาส ยานีแอ ญัก โซย ||๑|| รเฮา ||
บรัมห์มนั แบส ซูด อัร เคอัตตรี โดม จันดาร มเลช มัน โซย || โฮย ปุนีต ปักวันตฺ ปะยัน เต อาป ตารฺ ตาเร กุล โดย
||๑|| ตัน๋ โซ เกา ตัน๋ โซ เธา ตัน๋ ปุนีต กุทาํ บฺ ซัภ โลย || เย็น ปี อา ซาร รัส ตะเย อาน รัส โฮย รัส มกัน ดาเร บิค โคย
||๒|| ปันดิต ซูร ฉะตรึ ปัต รายา ปะกัต บราบัร ออร นา โกย || แยเซ ปุแรน ปาต รแฮ่ ยัล สมีป ปั๋ น รวิดาส ยันเม ญัก
โอย ||๓||๒||
บาณี สัถเน กี ราก บิลาวัล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นริ ป กันเนอา เก การฺ แน เอ็ก เป่ ยอา เปคถ่ารี || กามารที สุ อารที วา กี แปจยฺ สวารี ||๑|| เตาว์ กุน กฮ่า ยกัต คุรา โย
กะรัม นา นาแซ || ซิงห์ สรัน กัต ยาอีแอ โย ยําบุก กราแซ ||๑|| รเฮา || เอก บูนดฺ ยัล การฺ เน จาตริ ก ดุค ปาแว ||
ปราน เกย ซากัร มิแล พุน กาม นา อาแว ||๒|| ปราน โย ทาเก เท็ร นฮี แกเซ บิรมาโว || บูด มูเอ นอกา มิแล กโฮ่
กาเฮ จัดด่าโว ||๓|| แม น่าฮี กัช ฮอ นฮี กิช อ้าห์ นา โมรา || ออซัร ลัจยา ราค เล่โฮ สัถนา ยัน โตรา ||๔||๑||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก โกด จอปะเด แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ ||
เย มัน จิต อาส รัคแคห์ ฮัร อูปัร ตา มัน จินเด อเนก อเนก พัล ปาอี || ฮัร ยาแณ ซัภ กิช โย ยีเอ วัรแต ปรัภ ก่าเลอา
กิแซ กา เอ็ก เต็ล นา กวาอี || ฮัร เต็ส กี อาส กีแย มัน เมเร โย ซัภ แม่ห์ สุ อามี รเฮอา สมาอี ||๑|| เมเร มัน อาซา กัร
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ญักดีส กุซาอี || โย เบ็น ฮัร อาส อวัร กาฮู กี กีแย ซา เน่ห์พลั อาส ซัภ บิรที ยาอี ||๑|| รเฮา || โย ดีแซ มายอา โม่ห์
กุทาํ บฺ ซัภ มัต เต็ส กี อาส ลัก ยนัม กวาอี || เอ็นห์ แก กิช หาท นฮี กฮ่า กแร่ ห์ เอ้ห์ บัปเร เอ็นห์ กา ว่าเฮอา กัช นา
วซาอี || เมเร มัน อาส กัร ฮัร ปรี ตมั อัปเน กี โย ตุจฉฺ ตาแร เตรา กุทาํ บฺ ซัภ ฉะดาอี ||๒|| เย กิช อาส อวัร กแร่ ห์
ปัรมิตรี มัต ตูนํ ยาแณห์ เตแร กิแต กัม อาอี || เอ้ห์ อาส ปัรมิตรี เป๋ า ดูยา แฮ คิน แม่ห์ จู่ธ บินสั ซัภ ยาอี || เมเร มัน
อาซา กัร ฮัร ปรี ตมั ซาเจ กี โย เตรา ก่าเลอา ซัภ ทาย ปาอี ||๓|| อาซา มันซา ซัภ เตรี เมเร สุ อามี แยซี ตู อาส
กราแว่ห์ แตซี โก อาส กราอี ||
กิช กิซี แก หัท น่าฮี เมเร สุ อามี แอซี เมแร สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || ยัน นานัก กี อาส ตู ยาแณห์ ฮัร ดัรซัน เดค ฮัร
ดัรซัน ตริ ปตาอี ||๔||๑|| โกด แม่ห์ลา ๔ || แอซา ฮัร เซวีแอ เน็ต ติอ๋าอีแอ โย คิน แม่ห์ เก็ลวิค ซัภ กเร บินาซา ||
เย ฮัร เตอาก อวัร กี อาส กีแย ตา ฮัร เน่ห์พลั ซัภ ก๋ าล กวาซา || เมเร มัน ฮัร เซเวโฮ ซุคดาตา สุ อามี ยิส เซเวแอ ซัภ
ปุค ลฮาซา ||๑|| เมเร มัน ฮัร อูปัร กีแย ปัรหว่าซา || แยห์ ยาอีแอ แต้ห์ นาล เมรา สุ อามี ฮัร อัปนี แปจยฺ รัคแค ยัน
ดาซา ||๑|| รเฮา || เย อัปนี บิรทา กโฮ่ เอารา แป้ ห์ ตา อาแก อัปนี บิรทา บโฮ่ บฮุต กะด่าซา || อัปนี บิรทา กโฮ่ ฮัร
อัปเน สุ อามี แป้ ห์ โย ตุมห์เร ดูค ตัตกาล กะทาซา || โซ แอซา ปรัภ โฉด อัปนี บิรทา เอารา แป้ ห์ กะฮีแอ เอารา
แป้ ห์ แก้ห์ มัน ลาจยฺ มราซา ||๒|| โย ซันซาแร เก กุทาํ บฺ มิตรึ ป่ าอี ดีแซ่ห์ มัน เมเร เต ซัภ อัปแน สุ อาย มิลาซา ||
เย็ต เด็น อุนห์ กา สุ เอา โฮย นา อาแว เต็ต เด็น เนแร โก นา ดุก่าซา || มัน เมเร อัปนา ฮัร เซว เด็น ราตี โย ตุตถฺ
อุปกะแร ดูค สุ คาซา ||๓|| เต็ส กา ปั รหว่าซา เก็ว กีแย มัน เมเร โย อันตี ออซัร รัค นา สกาซา || ฮัร ยัป มันตฺ คุร
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อุปเดส แล ยาโปห์ เต็นห์ อันตฺ ฉะดาเอ ยินห์ ฮัร ปรี ต จิตาซา || ยัน นานัก อันเด็น นาม ยัปโปห์ ฮัร ซันโตห์ เอ้ห์
ชูทณั กา ซาจา ปั รหว่าซา ||๔||๒|| โกด แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ซิมรัต สดา โฮย อนันดฺ ซุค อันตัร ซานํตฺ ซีตลั มัน อัปนา ||
แยเซ สะกัต ซูร บโฮ่ ยัลตา คุร ซัส เดเค แล่ห์ ยาย ซัภ ตัปนา ||๑|| เมเร มัน อันเด็น ติอ๋าย นาม ฮัร ยัปนา || ยะฮา กฮ่า
ตุจฉฺ ราแค ซัภ ธาอี โซ แอซา ปรัภ เซว สดา ตู อัปนา ||๑|| รเฮา || ยา แม่ห์ ซัภ นิถาน โซ ฮัร ยัป มัน เมเร คุรมุข
โคจยฺ ลโฮ่ ฮัร รัตนา || ยิน ฮัร ติอ๋ายอา เต็น ฮัร ปายอา เมรา สุ อามี เต็น เก จรัณ มโล่ห์ ฮัร ดัสนา ||๒|| สบัด ปะชาณ
ราม รัส ปาโวห์ โอ้ห์ อูตมั ซันตฺ เป่ ยโอ บัด บัดนา || เต็ส ยัน กี วเดอาอี ฮัร อาป วถ่าอี โอ้ห์ กะแท นา กิแซ กี
กะทาอี เอ็ก เต็ล เต็ล ติลนา ||๓||
ยิส เต ซุค ปาแวห์ มัน เมเร โซ สดา ติอ๋าย เน็ต กัร ยุรนา || ยัน นานัก โก ฮัร ดาน เอ็ก ดีแย เน็ต บะแซ่ห์ ริ แด ฮรี
โม่ห์ จัรนา ||๔||๓|| โกด แม่ห์ลา ๔ || ยิตเน ซ่าห์ ปาตซ่าห์ อุมราว ซิกดาร จอถะรี ซัภ มิเทอา จู่ธ เป๋ า ดูยา ยาณ ||
ฮัร อบินาซี สดา เท็ร เน่ห์จลั เต็ส เมเร มัน ปั จยฺ ปั รวาณ ||๑|| เมเร มัน นาม ฮรี ปั จยฺ สดา ดีบาณ || โย ฮัร แม่ฮลั
ปาแว คุร บัจนี เต็ส เยวัด อวัรฺ น่าฮี กิแซ ดา ตาณ ||๑|| รเฮา || ยิตเน ตัน่ วันตฺ กุลวันตฺ มิลคั วันตฺ ดีแซ่ห์ มัน เมเร ซัภ
บินสั ย่าเฮ เย็ว รังค์ กะซุ่มภฺ กะจาณ || ฮัร สัต นิรันยัน สดา เซว มัน เมเร เย็ต ฮัร ดัรก้าห์ ปาแวห์ ตู มาณ ||๒||
บราห์มณั คัตตรี ซูด แวส จาร วรัน จาร อาสรัม แฮ โย ฮัร ติอ่าแว โซ ปั รถาน || เย็ว จันดัน นิกทั วัสแซ หิ รัด บัปรา
เต็ว สัตซังคัต เม็ล ปะติต ปัรวาณ ||๓|| โอ้ห์ ซัภ เต อูจา ซัภ เต ซูจา ยา แก ฮิรแด วัสเซอา ปักหวาน || ยัน นานัก เต็ส
เก จรัน ปะคาแล โย ฮัร ยัน นีจ ยาต เซวกาณ ||๔||๔|| โกด แม่ห์ลา ๔ || ฮัร อันตัรยามี ซัภแต วัรแต เย่ฮา ฮัร กราเอ
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เต้ฮา โก กัรรี แอ || โซ แอซา ฮัร เซว สดา มัน เมเร โย ตุตถฺ โน ซัภ ดู รัค ลอีแอ ||๑|| เมเร มัน ฮัร ยัป ฮัร เน็ต
ปะรัยแอ || ฮัร เบ็น โก มาร ยีวาล นา ซาแก ตา เมเร มัน กาเอ็ต กะรี อแ์ อ ||๑|| รเฮา || ฮัร ปั รปันจฺ กีอา ซัภ กัรแต เว็จ
อาเป อาปณี โยต ตะรี อแ์ อ || ฮัร เอโก โบแล ฮัร เอก บุลาเอ คุร ปูแร ฮัร เอก ดิคยั แอ ||๒|| ฮัร อันตัร นาเล บ้าฮัร
นาเล กโฮ่ เต็ส ปาโซห์ มัน เกอา โจรี อแ์ อ || เน่ห์กปั ท เซวา กีแย ฮัร เกรี ตานํ เมเร มัน สรับ ซุค ปอีแอ ||๓|| ยิส แด
วัส ซัภ กิช โซ ซัภ ดู วัดดา โซ เมเร มัน สดา เต่อีแอ || ยัน นานัก โซ ฮัร นาล แฮ เตแร ฮัร สดา ติอ๋าย ตู ตุตถฺ เลย
ฉะดีอแ์ อ ||๔||๕|| โกด แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ดัรซัน โก เมรา มัน บโฮ่ ตัปแต เย็ว ตริ คาวันตฺ เบ็น นีร ||๑|| เมแร มัน เปรม
ลโก ฮัร ตีร || ฮัมรี เบดัน ฮัร ปรัภ ยาแน เมเร มัน อันตัร กี ปี ร ||๑|| รเฮา || เมเร ฮัร ปรี ตมั กี โกอี บาต สุ นาแว โซ
ป่ าอี โซ เมรา บีร ||๒||
เม็ล เม็ล ซะคี คุณ กโฮ่ เมเร ปรัภ เก เล สัตคุร กี มัต ตี๋รฺ ||๓|| ยัน นานัก กี ฮัร อาส ปุยาโว่ห์ ฮัร ดัรซัน ซานํตฺ สะรี ร
||๔||๖|| ฉะกา ๑ ||
ราก โกด แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัภ กัรตา ซัภ ปุกตา ||๑|| รเฮา || ซุนโต กัรตา เปคัต กัรตา || อะดริ สโท กัรตา ดริ สโท กัรตา || โอปั ต กัรตา ปัรโล
กัรตา || เบอาปัต กัรตา อะลิปโต กัรตา ||๑|| บักโต กัรตา บูฉตั กัรตา || อาวัต กัรตา ยาต ปี๋ กัรตา || นิรกุน กัรตา
ซัรคุน กัรตา || คุร ประสาด นานัก ซัมดริ สทา ||๒||๑|| โกด แม่ห์ลา ๕ || พาเกโอ มีน กะเป็ ก กี นิอาอี ตู *อุรัจฉฺ
รเฮโอ กะซุ่มภายเล || ปัก ต่าแรห์ ซาส เลแค แล ตอ อุถฺแรห์ ฮัร คุณ กายเล ||๑|| มัน สมัจฉฺ โฉด อาวายเล || อัปเน
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แร่ ฮนั โก ธอรฺ นา ปาแวห์ กาเอ ปัร แก ยายเล ||๑|| รเฮา || เย็ว แมกัล อินดรี รัส ปเรเรโอ ตู ลาก ปะเรโอ กุทาํ บายเล
|| เย็ว ปังคี อิกะตรึ โฮย เพ็ร บิชุแร เท็ร ซังคัต ฮัร ฮัร ติอ๋ายเล ||๒|| แยเซ มีน รสัน ซาดฺ บินเซโอ โอ้ห์ มูธอ มูร
โลผ่ายเล || ตู โฮอา ปันจฺ วาส แวรี แก ชูแทห์ ปั ร ซัรนายเล ||๓|| โฮโอ กริ ปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน ซัภ ตุมห์เร ญีอ์
ยันตายเล || ปาโว ดาน สดา ดะรัส เปคา เม็ล นานัก ดาส ดะซายเล ||๔||๒||
ราก โกด แม่ฮลั ๕ จอปะเด กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ญีอ์ ปราน กีเอ เย็น ซาจยฺ || มาที แม่ห์ โยต รัคคี นิวาจยฺ || บัรตัน โก ซัภ กิช โป่ ยัน โป่ กาย || โซ ปรัภ ตัจยฺ มูเร กัต
ยาย ||๑|| ปารบรัมห์ กี ลาโก เซว || คุร เต ซุแฉ่ นิรันยัน เดว ||๑|| รเฮา || เย็น กีเอ รังค์ อเน็ก ปั รการ || โอปั ต ปั รโล
นิมคั มะฉาร || ยา กี กัต เม็ต กฮี นา ยาย || โซ ปรัภ มัน เมเร สดา ติอ๋าย ||๒|| อาย นา ยาแว เน่ห์จลั ตะนี || เบอันตฺ
กุนา ตา เก เกตัก กะนี ||
ลาล นาม ยา แก ปะเร ปันด๋ าร || สกัล กะทา เดแว อาถารฺ ||๓|| สัต ปุรัค ยา โก แฮ เนา || มิแท่ห์ โกท อักข์ นิมคั ยัส
เกา || บาล สคาอี ปักตัน โก มีต || ปราน อถารฺ นานัก เห็ต จีต ||๔||๑||๓|| โกด แม่ห์ลา ๕ || นาม ซังค์ กีโน บิวฮาร ||
นาโม ฮี เอ็ส มัน กา อถารฺ || นาโม ฮี จิต กีนี โอท || นาม ยปั ต มิแท่ห์ ปาป โกท ||๑|| ราส ดีอี ฮัร เอโก นาม || มัน
กา อิสทฺ คุร ซังค์ คิอ๋าน ||๑|| รเฮา || นาม ฮมาเร ญีอ์ กี ราส || นาโม ซังกี ยัต กัต ยาต || นาโม ฮี มัน ลากา มีธา || ยัล
ทัล ซัภ แม่ห์ นาโม ดีธา ||๒|| นาเม ดัรก้าห์ มุค อุยะเล || นาเม สักเล กุล อุถเร || นาม ฮมาเร การัจ ซี่ถ || นาม ซังค์
เอ้ห์ มนูอา กี้ถ ||๓|| นาเม ฮี ฮัม นิรภอ เป๋ ย || นาเม อาวัน ยาวัน รเฮ่ || คุร ปูแร เมเล คุณ ตาส || กโฮ่ นานัก ซุค
912

แซ่ฮจั ยฺ นิวาส ||๔||๒||๔|| โกด แม่ห์ลา ๕ || นิมาเน โก โย เดโต มาน || สกัล ปู่ เค โก กัรตา ดาน || กรัภ โก๋ ร แม่ห์
ราคัณฮาร || เต็ส ธากัร โก สดา นมัสการ ||๑|| แอโซ ปรัภ มัน ม่าเฮ ติอ๋าย || กัท เอาฆัท ยัต กะแตห์ สฮาย ||๑|| รเฮา
|| รังกฺ เรา ยา แก เอก สะมาน || กีท หัสตฺ สกัล ปูราน || บีโอ ปูช นา มัสลัต ตะแร || โย กิช กแร โซ อาแปห์ กแร
||๒|| ยา กา อันตฺ นา ยานัส โกย || อาเป อาป นิรันยัน โซย || อาป อการ อาป นิรังการ || กัท กัท กัท ซัภ กัท อาถารฺ
||๓|| นาม รังค์ ปะกัต เป๋ ย ลาล || ยัส กัรเต ซันตฺ สดา นิฮาล || นาม รังค์ ยัน รเฮ่ อะขาย || นานัก เต็น ยัน ลาแก ปาย
||๔||๓||๕|| โกด แม่ห์ลา ๕ || ยา แก ซังค์ เอ้ห์ มัน นิรมัล || ยา แก ซังค์ ฮัร ฮัร ซิ มรัน || ยา แก ซังค์ เก็ลบิค โฮเอ
นาซ || ยา แก ซังค์ ริ แด ปัรกาซ ||๑|| เซ ซันตัน ฮัร เก เมเร มีต || เกวัล นาม กาอีแอ ยา แก นีต ||๑|| รเฮา || ยา แก
มันตรึ ฮัร ฮัร มัน วัสแซ || ยา แก อุปเดส ปะรัม ป๋ อ นะแซ || ยา แก กีรัต นิรมัล ซาร || ยา กี เรน บานํแช ซันซาร
||๒|| โกท ปะติต ยา แก ซังค์ อุถาร || เอก นิรังการ ยา แก นาม อถารฺ || สรับ ยีอานํ กา ยาแน เป๋ ว || กริ ปา นิถาน
นิรันยัน เด็ว ||๓|| ปารบรัมห์ ยับ เป๋ ย กริ ปาล || ตับ เป่ เท คุร ซ่าถ ดัยอาล ||
เด็น แรณ นานัก นาม ติอ๋าเอ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ฮัร นาเอ ||๔||๔||๖|| โกด แม่ห์ลา ๕ || คุร กี มูรัต มัน แม่ห์
คิอ๋าน || คุร แก สบัด มันตรึ มัน มาน || คุร เก จรัน ริ แด แล ต่าโร || คุร ปารบรัมห์ สดา นมัสกาโร ||๑|| มัต โก
ปะรัม ปุแล ซันซาร || คุร เบ็น โกย นา อุตรัส ปารฺ ||๑|| รเฮา || ปู่ เล โก คุร มารัก ปายอา || อวัร เตอาก ฮัร ปักตี
ลายอา || ยนัม มรัน กี ตราส มิทาอี || คุร ปูเร กี เบอันตฺ วดาอี ||๒|| คุร ประสาด อูรัถ กมัล บิกาซ || อันถฺ การ แม่ห์
เป่ ยอา ประกาซ || เย็น กีอา โซ คุร เต ยาเนอา || คุร กิรปา เต มุกตั ถฺ มัน มาเนอา ||๓|| คุร กัรตา คุร กัรแณ โยก || คุร
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ปัรเมซัร แฮ ปี๋ โหก || กโฮ่ นานัก ปรัภ เอ้แฮ ยนาอี || เบ็น คุร มุกตั นา ปาอีแอ ป่ าอี ||๔||๕||๗|| โกด แม่ห์ลา ๕ ||
คุรู คุรู คุร กัร มัน โมรฺ || คุรู บินา แม น่าฮี โฮรฺ || คุร กี เทก รโฮ่ เด็น ราต || ยา กี โกย นา เมแท ดาต ||๑|| คุร
ปัรเมซัร เอโก ยาณ || โย เต็ส ป่ าแว โซ ปัรวาณ ||๑|| รเฮา || คุร จัรณี ยา กา มัน ลาแก || ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา
ป่ าแก || คุร กี เซวา ปาเอ มาน || คุร อูปัร สดา กุรบาน ||๒|| คุร กา ดัรซัน เดค นิฮาล || คุร เก เซวัก กี ปูรัน ก๋ าล ||
คุร เก เซวัก โก ดุค นา เบอาแป || คุร กา เซวัก แด้ห์ ดิส ยาแป ||๓|| คุร กี แม่ห์มา กะทัน นา ยาย || ปารบรัมห์ คุร
รเฮอา สมาย || กโฮ่ นานัก ยา เก ปูเร ปาก || คุร จัรณี ตา กา มัน ลาก ||๔||๖||๘|| โกด แม่ห์ลา ๕ || คุร เมรี ปูญา คุร
โคบินดฺ || คุร เมรา ปารบรัมห์ คุร ปักวันตฺ || คุร เมรา เด็ว อลัค อเป๋ ว || สรับ ปูญ จรัน คุร เซ็ว ||๑|| คุร เบ็น อวัร
น่าฮี แม เทา || อันเด็น ยัปโป คุรู คุร เนา ||๑|| รเฮา || คุร เมรา กิอาน คุร ริ แด คิอ๋าน || คุร โคปาล ปุรัค ปั กหวาน ||
คุร กี สรัณ รโฮ่ กัร โยรฺ || คุรู บินา แม น่าฮี โฮรฺ ||๒|| คุร โบฮิท ตาเร เป๋ าว์ ปารฺ || คุร เซวา ยัม เต ฉุทการ ||
อันถฺการ แม่ห์ คุร มันตรึ อุยารา || คุร แก ซังค์ สกัล นิสตารา ||๓|| คุร ปูรา ปาอีแอ วัดป่ ากี || คุร กี เซวา ดูค นา ลากี
|| คุร กา สบัด นา เมแท โกย || คุร นานัก นานัก ฮัร โซย ||๔||๗||๙||
โกด แม่ห์ลา ๕ || ราม ราม ซังค์ กัร บิวฮาร || ราม ราม ราม ปราน อถารฺ || ราม ราม ราม กีรตัน กาย || รมัต ราม
ซัภ รเฮโอ สมาย ||๑|| ซันตฺ ยนา เม็ล โบโล่ห์ ราม || ซัภ เต นิรมัล ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา || ราม ราม ตัน๋ ซันจฺ
ปันด๋ าร || ราม ราม ราม กัร อาฮาร || ราม ราม วีซรั นฮี ยาย || กัร กิรปา คุร ดีอา บตาย ||๒|| ราม ราม ราม สดา
สฮาย || ราม ราม ราม เล็ว ลาย || ราม ราม ยัป นิรมัล เป๋ ย || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค เกย ||๓|| รมัต ราม ยนัม มรัณ
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นิวาแร || อุจรัต ราม แป๋ ปารฺ อุตาแร || ซัภ เต อูจ ราม ปัรกาซ || เน็ส บาซุร ยัป นานัก ดาส ||๔||๘||๑o|| โกด
แม่ห์ลา ๕ || อุน โก คซัม กีนี ธากฮาเร || ดาส ซังค์ เต มาร บิดาเร || โคบินดฺ ปะกัต กา แม่ฮลั นา ปายอา || ราม
ยนา เม็ล มังคัล กายอา ||๑|| สกัล สริ สทฺ เก ปันจฺ ซิ กดาร || ราม ปะกัต เก ปานีฮาร ||๑|| รเฮา || ยกัต ปาส เต เลเต
ดาน || โคบินดฺ ปะกัต โก กแร่ ห์ สลาม || ลูท เล่ห์ ซากัต ปั ต โคแวห์ || ซ่าถ ยนา ปั ก มัล มัล โต่แว่ห์ ||๒|| ปันจฺ ปูต
ยเณ เอ็ก มาย || *อุตปุจยฺ เคลฺ กัร ยกัต เวอาย || ตีน คุณา แก ซังค์ รัจ รัสเซ || เอ็น โก โฉด อูปัร ยัน บะเซ ||๓|| กัร
กิรปา ยัน ลีเอ ฉะดาย || ยิส เก เซ เต็น รัคเค หะทาย || กโฮ่ นานัก ปะกัต ปรัภ ซาร || เบ็น ปั กตี ซัภ โฮย คุอาร
||๔||๙||๑๑|| โกด แม่ห์ลา ๕ || กัล กะเลส มิเท ฮัร นาย || ดุค บินเซ ซุค กีโน เธา || ยัป ยัป อัมฤต นาม อะข่าเอ ||
ซันตฺ ประสาด สกัล พัล ปาเอ ||๑|| ราม ยปัต ยัน ปารฺ ปะเร || ยนัม ยนัม เก ปาป ฮเร ||๑|| รเฮา || คุร เก จรัน ริ แด อุร
ต่าเร || อคัน ซากัร เต อุตเร ปาเร || ยนัม มรัณ ซัภ มิที อุปาถฺ || ปรัภ เซ็ว ลากี แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ||๒|| ทาน ทนันตัร
เอโก สุ อามี || สกัล กะทา กา อันตัรยามี || กัร กิรปา ยา โก มัต เดย์ || อาธ แป้ ฮัร ปรัภ กา เนา เลย์ ||๓|| ยา แก อันตัร
วัสแซ ปรัภ อาป || ตา แก ฮิรแด โฮย ประกาซ || ปะกัต ป๋ าย ฮัร กีรตัน กรี แอ || ยัป ปารบรัมห์ นานัก นิสตะรี แอ
||๔||๑o||๑๒|| โกด แม่ห์ลา ๕ ||
คุร เก จรัน กมัล นมัสการ || กาม กโรถ เอ็ส ตัน เต มาร || โฮย รฮีแอ สกัล กี รี นา || กัท กัท รมัยอา ซัภ แม่ห์ จีนา
||๑|| เอ็น เบ็ถ รโม่ห์ โคปาล โคบินดฺ || ตัน ตัน๋ ปรัภ กา ปรัภ กี ยินดฺ ||๑|| รเฮา || อาธ แป้ ฮัร ฮัร เก คุณ เกา || ญีอ์
ปราน โก เอ้แฮ สุ เอา || ตัจยฺ อภิมาน ยาน ปรัภ ซังค์ || ซ่าถ ประสาด ฮัร เซ็ว มัน รังค์ ||๒|| เย็น ตูน ํ กีอา เต็ส โก
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ยาน || อาแก ดัรก้าห์ ปาแว มาน || มัน ตัน นิรมัล โฮย นิฮาล || รัสนา นาม ยปั ต โคปาล ||๓|| กัร กิรปา เมเร ดีน
ดัยอาลา || ซาถู่ กี มัน มังแก รวาลา || โฮโอ ดัยอาล เดโฮ ปรัภ ดาน || นานัก ยัป ยีแว ปรัภ นาม ||๔||๑๑||๑๓|| โกด
แม่ห์ลา ๕ || ตู่ป ดีป เซวา โคปาล || อเน็ก บาร บันดัน กัรตาร || ปรัภ กี สรัณ กะฮี ซัภ เตอาก || คุร สุ ประซัน เป๋ ย
วัด ปาก ||๑|| อาธ แป้ ฮัร กาอีแอ โคบินดฺ || ตัน ตัน๋ ปรัภ กา ปรัภ กี ยินดฺ ||๑|| รเฮา || ฮัร คุณ รมัต เป๋ ย อานันดฺ ||
ปารบรัมห์ ปูรัน บัคซันดฺ || กัร กิรปา ยัน เซวา ลาเอ || ยนัม มรัณ ดุค เมท มิลาเอ ||๒|| กะรัม ตะรัม เอ้ห์ ตัต กิอาน ||
ซ่าถซังค์ ยัปปี แอ ฮัร นาม || ซากัร ตัร โบฮิท ปรัภ จรัณ || อันตัรยามี ปรัภ การัณ กรัณ ||๓|| ราค ลีเอ อัปนี กิรปา
ต๋ าร || ปันจฺ ดูต ป่ าเก บิกราล || ยูแอ ยนัม นา กับฮู ฮาร || นานัก กา อังค์ กีอา กัรตาร ||๔||๑๒||๑๔|| โกด แม่ห์ลา ๕
|| กัร กิรปา ซุค อนัด กเรย์ || บาลัก ราค ลีเอ คุรเทว || ปรัภ กิรปาล ดัยอาล โคบินดฺ || ญีอ์ ยันตฺ สักเล บัคซินดฺ ||๑||
เตรี สรัณ ปรัภ ดีน ดัยอาล || ปารบรัมห์ ยัป สดา นิฮาล ||๑|| รเฮา || ปรัภ ดัยอาล ดูซรั โกอี น่าฮี || กัท กัท อันตัร
สรับ สมาฮี || อัปเน ดาส กา หะลัต ปะลัต สวาแร || ปะติต ปาวัน ปรัภ บิรัด ตุหม่าแร ||๒|| ออคัถ โกท ซิมมัร
โคบินดฺ || ตันตฺ มันตฺ ปะยีแอ ปักวันตฺ || โรค โศก มิเท ปรัภ ติอ๋าเอ || มัน บานํชตั ปูรัน พัล ปาเอ ||๓|| กะรัน การัน
ซัมรัท ดัยอาร || สรับ นิถาน มฮ่า บีจาร || นานัก บคัส ลีเอ ปรัภ อาป || สดา สดา เอโก ฮัร ยาป ||๔||๑๓||๑๕|| โกด
แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ เมเร มีต ||
นิรมัล โฮย ตุหม่ารา จีต || มัน ตัน กี ซัภ มิแท บลาย || ดูค อันเถ่รา สักลา ยาย ||๑|| ฮัร คุณ กาวัต ตรี แอ ซันซาร ||
วัด ป่ ากี ปาอีแอ ปุรัค อปารฺ ||๑|| รเฮา || โย ยัน กแร กีรตัน โคปาล || เต็ส โก โป้ ห์ นา สะแก ยัมกาล || ญัก แม่ห์
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อายอา โซ ปัรวาณ || คุรมุข อัปนา คซัม ปะชาณ ||๒|| ฮัร คุณ กาแว ซันตฺ ประสาด || กาม กโรถ มิแท่ห์ อุนมาด ||
สดา ฮยูร ยาณ ปักวันตฺ || ปูเร คุร กา ปูรัน มันตฺ ||๓|| ฮัร ตัน๋ คาท กีเอ ปันด๋ าร || เม็ล สัตคุร ซัภ กาจยฺ สวาร || ฮัร เก
นาม รังค์ ซังค์ ยากา || ฮัร จัรณี นานัก มัน ลากา ||๔||๑๔||๑๖|| โกด แม่ห์ลา ๕ || เป๋ าว์ ซากัร โบฮิท ฮัร จรัณ ||
ซิมรัต นาม น่าฮี เพ็ร มรัณ || ฮัร คุณ รมัต น่าฮี ยัม ปั นทฺ || มฮ่า บีจาร ปั นจฺ ดูแตห์ มันทฺ ||๑|| ตอ ซัรณาอี ปูรัน
นาท || ยันตฺ อัปเน โก ดีแย่ห์ หาท ||๑|| รเฮา || ซิมรัต ซาสตรึ เบด ปุราณ || ปารบรัมห์ กา กแร่ ห์ วเคอาณ || โยกี ยตี
แบสโน รามดาสฺ || เม็ต น่าฮี บรัมห์ อบินาส ||๒|| กรัณ ปล่าห์ กแร่ ห์ เศ็ว เดว || เต็ล นฮี บูแฉ่ ห์ อลัค อเป่ ว || เปรม
ปะกัต ยิส อาเป เดย์ || ญัก แม่ห์ วิระเล เกอี เกย์ ||๓|| โม่ห์ นิรคุณ คุณ กิชฮู น่าเฮ || สรับ นิถาน เตรี ดริ สที ม่าเฮ ||
นานัก ดีน ยาแจ เตรี เซว || กัร กิรปา ดีแย คุรเทว ||๔||๑๕||๑๗|| โกด แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ กา ลีอา ตะรัต บิดาโร ||
ซันตฺ กา นินดัก อกาซฺ เต ทาโร || ซันตฺ โก ราโค อัปเน ญีอ์ นาล || ซันตฺ อุถ่าโร ตัตคิณ ตาล ||๑|| โซอี ซันตฺ เย
ป่ าแว ราม || ซันตฺ โคบินดฺ แก เอแก กาม ||๑|| รเฮา || ซันตฺ แก อูปัร เดย์ ปรัภ หาท || ซันตฺ แก ซังค์ บแซ เด็น ราต ||
ซาส ซาส ซันแตห์ ปรัตปาล || ซันตฺ กา โดคี ราจยฺ เต ทาล ||๒|| ซันตฺ กี นินดา กแร่ ห์ นา โกย || โย นินแด เต็ส กา
ปะตัน โฮย || ยิส โก ราแค ศิรยันฮาร || จักคฺ มาโร สกัล ซันซาร ||๓|| ปรัภ อัปเน กา เป่ ยอา บิสาส || ญีโอ เป็ นดฺ
ซัภ เต็ส กี ราส || นานัก โก อุปยี ปัรตีต || มันมุค ฮาร คุรมุข สัด ยีต ||๔||๑๖||๑๘|| โกด แม่ห์ลา ๕ || นาม นิรันยัน
นีร นราเอ็ณ || รัสนา ซิมรัต ปาป บิลาเอ็ณ ||๑|| รเฮา ||
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นาราเอ็ณ ซัภ ม่าเฮ นิวาส || นาราเอ็ณ กัท กัท ปั รกาซ || นาราเอ็ณ แก้ห์เต นรัก นา ย่าเฮ || นาราเอ็ณ เซว สกัล พัล
ป้ าเฮ ||๑|| นาราเอ็ณ มัน ม่าเฮ อถารฺ || นาราเอ็ณ โบฮิท ซันซาร || นาราเอ็ณ แก้ฮตั ยัม ปาก ปลาเอ็ณ || นาราเอ็ณ
ดันตฺ ป่ าเน ดาอิณ ||๒|| นาราเอ็ณ สัด สัด บัคซิ นดฺ || นาราเอ็ณ กีเน ซูค อนันดฺ || นาราเอ็ณ ประกัท กีโน ปั รตาป ||
นาราเอ็ณ ซันตฺ โก มาอี บาป ||๓|| นาราเอ็ณ ซ่าถซังค์ นราเอ็ณ || บารัง บาร นราเอ็ณ กาเอ็ณ || บัสตฺ อะโกจัร คุร
เม็ล ลฮี || นาราเอ็ณ โอท นานัก ดาส กะฮี ||๔||๑๗||๑๙|| โกด แม่ห์ลา ๕ || ยา โก ราแค ราคัณฮาร || เต็ส กา อังค์
กเร นิรังการ ||๑|| รเฮา || มาต กรัภ แม่ห์ อคัน นา โย่แฮ || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ นา โป้ แฮ || ซ่าถซังค์ ยแป นิรังการ
|| นินดัก แก โม่ห์ ลาแก ชาร ||๑|| ราม กะวัจ ดาส กา ซันนาห์ || ดูต ดุสทฺ เต็ส โปฮัต น่าเฮ || โย โย กรับ กเร โซ
ยาย || กะรี บ ดาส กี ปรัภ ซัรณาย ||๒|| โย โย สรัณ ปั ยอา ฮัร ราย || โซ ดาส รเคอา อัปแณ กันธฺ ลาย || เย โก บฮุต
กเร อหังการฺ || โอ้ห์ คิน แม่ห์ รุ ลตา คากู นาล ||๓|| แฮ ปี๋ ซาจา โฮวัณฮาร || สดา สดา ยานํอี บัลฮารฺ || อัปเณ ดาส
รัคเค กิรปา ต๋ าร || นานัก เก ปรัภ ปราณ อถารฺ ||๔||๑๘||๒o|| โกด แม่ห์ลา ๕ || อะจรัจยฺ กะทา มฮ่า อนูป || ปราตมา
ปารบรัมห์ กา รู ป || รเฮา || นา เอ้ห์ บูดฎา นา เอ้ห์ บาลา || นา เอ็ส ดูค นฮี ยัม ยาลา || นา เอ้ห์ บินแซ นา เอ้ห์ ยาย ||
อาด ยุกาดี รเฮอา สมาย ||๑|| นา เอ็ส อุซนั นฮี เอ็ส ซีต || นา เอ็ส ดุสมัน นา เอ็ส มีต || นา เอ็ส ฮรัค นฮี เอ็ส โศก ||
ซัภ กิช เอ็ส กา เอ้ห์ กัรแน โยก ||๒|| นา เอ็ส บาป นฮี เอ็ส มายอา || เอ้ห์ อัปรําปัร โห่ตา อายอา || ปาป ปุน กา เอ็ส
เลป นา ลาแก || กัท กัท อันตัร สัด ฮี ยาแก ||๓|| ตีน คุณา เอ็ก สะกัต อุปายอา || มฮ่า มายอา ตา กี แฮ ชายอา ||
อะชัล อเชด อเปด ดัยอาล || ดีน ดัยอาล สดา กิรปาล || ตา กี กัต เม็ต กะชู นา ปาย || นานัก ตา แก บัล บัล ยาย
||๔||๑๙||๒๑||
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โกด แม่ห์ลา ๕ || ซันตัน แก บัลฮาแร เยา || ซันตัน แก ซังค์ ราม กุน เกา || ซันตฺ ประสาด เก็ลวิค ซัภ เกย || ซันตฺ
สรัณ วัดป่ ากี เปย ||๑|| ราม ยปัต กัช บิฆนั นา เวอาแป || คุร ประสาด อัปนา ปรัภ ยาแป ||๑|| รเฮา || ปารบรัมห์ ยับ
โฮย ดัยอาล || ซาถู่ ยัน กี กแร รวาล || กาม กโรถ เอ็ส ตัน เต ยาย || ราม รตัน วัสแซ มัน อาย ||๒|| สพัล ยนัม
ตานํ กา ปัรวาณ || ปารบรัมห์ นิกทั กัร ยาณ || ป๋ าย ปะกัต ปรัภ กีรตัน ลาแก || ยนัม ยนัม กา โซยอา ยาแก ||๓||
จรัน กมัล ยา กา อาถารฺ || คุณ โควินดฺ โรนํ สัจ วาปาร || ดาส ยนา กี มันซา ปูร || นานัก ซุค ปาแว ยัน ตู๋ร
||๔||๒o||๒๒||๖||๒๘||
ราก โกด อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัร นมัสการ ปูเร คุรเทว || สพัล มูรัต สพัล ยา กี เซว || อันตัรยามี ปุรัค บิถ่าตา || อาธ แป้ ฮัร นาม รังค์ ราตา ||๑||
คุร โคบินดฺ คุรู โคปาล || อัปเน ดาส โก ราคัณฮาร ||๑|| รเฮา || ปาตซ่าห์ ซ่าห์ อุมเรา ปะตีอาเอ || ดุสทฺ อหังการี
มาร ปะจาเอ || นินดัก แก มุค กีโน โรค || แย แย การ กแร ซัภ โลก ||๒|| ซันตัน แก มัน มฮ่า อนันดฺ || ซันตฺ ยแปห์
คุรเทว ปักวันตฺ || ซังคัต เก มุค อูยลั เป๋ ย || สกัล ทาน นิ นดัก เก เกย ||๓|| ซาส ซาส ยัน สดา สล่าเฮ || ปารบรัมห์ คุร
เบปัรวาเฮ่ || สกัล แป๋ มิเท ยา กี สรัน || นินดัก มาร ปาเอ ซัภ ตะรัน ||๔|| ยัน กี นินดา กแร นา โกย || โย กแร โซ
ดุคีอา โฮย || อาธ แป้ ฮัร ยัน เอก ติอ๋าเอ || ยมูอา ตา แก นิกทั นา ยาเอ ||๕|| ยัน นิรแวร นินดัก อหังการี || ยัน ปั๋ ล
มาแน่ห์ นินดัก เวการี || คุร แก ซิกข์ สัตคุรู ติอ๋ายอา || ยัน อุบเร นินดัก นรัก ปายอา ||๖|| ซุณ ซายัน เมเร มีต
เปอาเร || สัต บจัน วัรแต้ห์ ฮัร ดุอาเร || แยซา กเร โซ แตซา ปาเอ || อภิมานี กี ยัร ซัรปั ร ยาเอ ||๗|| นีถฺเรอา สัตคุร
ตัร๋ เตรี || กัร กิรปา ราโค่ห์ ยัน เกรี || กโฮ่ นานัก เต็ส คุร บัลฮารี || ยา แก ซิ มรัน แปจยฺ สวารี ||๘||๑||๒๙||
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ราก โกด บาณี ปักตา กี || กะบีร ญี กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซันตฺ มิแล กิช สุ นีแอ กะฮีแอ || มิแล อซันตฺ มัสท กัร รฮีแอ ||๑|| บาบา โบลนา เกอา กะฮีแอ || แยเซ ราม นาม
เราว์ รฮีแอ ||๑|| รเฮา || ซันตัน เซ็ว โบเล อุปการี || มูรัค เซ็ว โบเล จักคฺ มารี ||๒|| โบลัต โบลัต บัดแฎห์ บิการา ||
เบ็น โบเล เกอา กแร่ ห์ บีจารา ||๓|| กโฮ่ กะบีร ชูชา กัท โบแล || ปะเรอา โฮย โซ กับโบห์ นา โดแล ||๔||๑|| โกด ||
นรู มแร นัร กาม นา อาแว || ปะซู มแร ดัส กาจยฺ สวาแร ||๑|| อัปเน กะรัม กี กัต แม เกอา ยาโน || แม เกอา ยาโน
บาบา เร ||๑|| รเฮา || หาด ยเล แยเซ ลักรี กา ตูลา || เกศ ยเล แยเซ ก๋ าส กา ปูลา ||๒|| กโฮ่ กะบีร ตับ ฮี นัร ยาแก ||
ยัม กา ดันดฺ มูนดฺ แม่ห์ ลาแก ||๓||๒|| โกด || อากาซ กะกัน ปาตาล กะกัน แฮ จะโฮ่ ดิส กะกัน รฮายเล || อานัด มูล
สดา ปุรโคตัม กัท บินแซ กะกัน นา ยายเล ||๑|| โม่ห์ แบราก เป่ ยโอ || เอ้ห์ ญีโอ อาย กฮ่า เกยโอ ||๑|| รเฮา || ปันจฺ
ตัต เม็ล กายอา กีนีห์ ตัต กฮ่า เต กีน เร || กะรัม บัตถฺ ตุม ญีโอ แก้ฮตั ฮอ กัรแม่ห์ เก็น ญีโอ ดีน เร ||๒|| ฮัร แม่ห์ ตัน
แฮ ตัน แม่ห์ ฮัร แฮ สรับ นิรันตัร โซย เร || แก้ห์ กะบีร ราม นาม นา โชโด แซ่ห์เย โฮย โซ โฮย เร ||๓||๓||
ราก โกด บาณี กะบีร ญีโอ กี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปุยา บานํถฺ ปิ ลา กัร ดาเรโอ || หัสตี กโรป มูนดฺ แม่ห์ มาเรโอ || หัสตฺ ปาก แก จีซา มาแร || เออา มูรัต แก ฮอ
บัลฮาแร ||๑|| อ้าห์ เมเร ธากุร ตุมรา โยรฺ || กายี บักโบ หัสตี โตรฺ ||๑|| รเฮา || เร มฮาวัต ตุจฉฺ ดาโร กาท || อิแซ่ ห์
ตุราโวห์ ก่าโล่ห์ ซาท || หัสตฺ นา โตแร ตะแร คิอ๋าน || วา แก ริ แด บแซ ปั กหวาน ||๒|| เกอา อัปราถ ซันตฺ แฮ
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กีนาห์ || บานํถฺ โปท กุนจัร โก ดีนาห์ || กุนจัร โปท แล แล นมัสกาแร || บูฉี่ นฮี กายี อันเถ่อาเเร ||๓|| ตีน บาร
ปะตีอา ปั๋ร ลีนา ||
มัน กะโธรฺ อัจยฺฮู นา ปะตีนา || แก้ห์ กะบีร ฮัมรา โคบินดฺ || จอเท ปั ด แม่ห์ ยัน กี ยินดฺ ||๔||๑||๔|| โกด || นา เอ้ห์
มานัส นา เอ้ห์ เด็ว || นา เอ้ห์ ยตี กะห่าแว เซ็ว || นา เอ้ห์ โยกี นา เอาถู่ตา || นา เอ็ส มาย นา กาฮู ปูตา ||๑|| เออา
มันดัร แม่ห์ กอน บซาอี || ตา กา อันตฺ นา โกอู ปาอี ||๑|| รเฮา || นา เอ้ห์ กิระฮี นา โอดาซี || นา เอ้ห์ ราจยฺ นา ปี ค
มังกาซี || นา เอ็ส เป็ นดฺ นา รักตู ราตี || นา เอ้ห์ บรัมห์มนั นา เอ้ห์ คาตี ||๒|| นา เอ้ห์ ตปา กะห่าแว เซค || นา เอ้ห์
ยีแว นา มัรตา เดค || เอ็ส มัรเต โก เย โกอู โรแว || โย โรแว โซอี ปัต โคแว ||๓|| คุร ประสาด แม ดักโร ปายอา ||
ยีวนั มรัน โดอู มิทวายอา || กโฮ่ กะบีร เอ้ห์ ราม กี อันสฺ || ยัส กากัด ปั ร มิแท นา มันสฺ ||๔||๒||๕|| โกด || ตูเท ตาเก
นิคุที ปาน || ดุอาร อูปัร จิละกาแวห์ กาน || กูจ บิจาเร พูเอ พาล || เออา มุนดีอา ศิร จั้ดโบ กาล ||๑|| เอ้ห์ มุนดีอา
สักโล ดะรับ โคอี || อาวัต ยาต นาก ซัร โฮอี ||๑|| รเฮา || ตุรี นารฺ กี โชดี บาตา || ราม นาม วา กา มัน ราตา || ลัรกี
ลัรกัน แคโบ น่าเฮ || มุนดีอา อันเด็น ต่าเป ย่าเฮ ||๒|| เอ็ก โดย มันดัร เอ็ก โดย บาท || ฮัม โก ซาทัร อุน โก คาท ||
มูด ปโลสฺ กมัร บัตถฺ โปที || ฮัม โก จาบัน อุน โก โรที ||๓|| มุนดีอา มุนดีอา ฮูเอ เอก || เอ มุนดีอา บูดตั กี เทก ||
ซุน อันถฺลี โลอี เบปี ร || เอ็นห์ มุนดีอนั ปัจยฺ สรัน กะบีร ||๔||๓||๖|| โกด || คซัม มแร ตอ นารฺ นา โรแว || อุส
รัควารา ออโร โฮแว || รัควาเร กา โฮย บินาส || อาแก นรัก อีฮา โปคค์ บิลาส ||๑|| เอก สห่ากัน ยกัต เปอารี || สักเล
ญีอ์ ยันตฺ กี นารี ||๑|| รเฮา || โซห่ากัน กัล โซ่แฮ ฮาร || ซันตฺ โก บิค บิกแซ ซันซาร || กัร ซี การ บแฮ ปะคิอารี ||
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ซันตฺ กี ธิธะกี พิแร บิจารี ||๒|| ซันตฺ ปาก โอ้ห์ ปาแช ปแร || คุร ปัรซาดี มาโร่ ห์ ดะแร || ซากัต กี โอ้ห์ เป็ นดฺ
ปราเอ็ณ || ฮัม โก ดริ สทฺ ปแร ตะรัค ดาเอ็ณ ||๓|| ฮัม เต็ส กา บโฮ่ ยาเนอา เป๋ ว || ยับ ฮูเอ กริ ปาล มิเล คุรเทว || กโฮ่
กะบีร อับ บ้าฮัร ปะรี || ซันซาแร แก อันจัล ลรี ||๔||๔||๗||
โกด || กแร่ ห์ โซ่ภา ยา แก เร น่าเฮ || อาวัต ปะฮีอา คู่เถ่ ย่าเฮ || วา แก อันตัร นฮี ซันโตค || เบ็น โซห่ากัน ลาแก
โดค ||๑|| ตัน๋ โซห่ากัน มฮ่า ปวีต || ตเป ตะปี ซัร โดแล จีต ||๑|| รเฮา || โซห่ ากัน กิรปั น กี ปูตี || เซวัก ตัจยฺ ยกัต เซ็ว
ซูตี || ซาถู่ แก ธาฎี ดัรบาร || สรัน เตรี โม โก นิสตาร ||๒|| โซห่ากัน แฮ อัต ซุนดรี || ปั ก เนวัร ฉะนัก ชันฮฺรี || โย
ลัก ปราน ตอู ลัก ซังเก || น่าเฮ ตา จลี เบก อุธ นังเก ||๓|| โซห่ากัน ปะหวัน ตแร ลีอา || ดัส อัธ ปุราณ ตีรัท รัส กีอา
|| บรัมห์มา บิซนั มาเฮซัร เบเถ่ || บัดเด ปู่ ปั ต ราเย แฮ เชเถ่ ||๔|| โซห่ากัน อุรวาร นา ปารฺ || ปานํจฺ นารัด แก ซังค์
บิถวาร || ปานํจฺ นารัด เก มิทเว พูเท || กโฮ่ กะบีร คุร กิรปา ชูเท ||๕||๕||๘|| โกด || แยเซ มันดัร แม่ห์ บัลฮัร นา
ธ่าห์แร || นาม บินา แกเซ ปารฺ อุตแร || กุมภฺ บินา ยัล นา ทีกาแว || ซาถู่ เบ็น แอเซ อับกัต ยาแว ||๑|| ยาโร ติแซ
โย ราม นา เจแต | ตัน มัน รมัต รแฮ่ แม่ห์ เคแต ||๑|| รเฮา || แยเซ ฮัลฮัร บินา ยิมี นฮี โบอีแอ || ซูต บินา แกเซ มณี
ปโรอีแอ || กุ๋นดี เบ็น เกอา กันธฺ จัรฮาอีแอ || ซาถู่ เบ็น แตเซ อับกัต ยาอีแอ ||๒|| แยเซ มาต ปิ ตา เบ็น บาล นา
โฮอี || บิมบฺ บินา แกเซ กัปเร โต่อี || โก๋ ร บินา แกเซ อัสวาร || ซาถู่ เบ็น น่าฮี ดัรวาร ||๓|| แยเซ บาเย เบ็น นฮี
ลีแย เพรี || คซัม ดุห่ากัน ตัจยฺ ออเฮรี || กะแฮ กะบีร เอแก กัร กัรนา || คุรมุข โฮย บฮุร นฮี มัรนา ||๔||๖||๙|| โกด ||
กูทนั โซย โย มัน โก กูแท || มัน กูแท ตอ ยัม เต ชูแท || กุท กุท มัน กัสวัทที ลาแว || โซ กูทนั มุกตั บโฮ่ ปาแว ||๑||
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กูทนั กิแซ กโฮ่ ซันซาร || สกัล โบลัน เก ม่าเฮ บีจาร ||๑|| รเฮา || นาจัน โซย โย มัน เซ็ว นาแจ || จู่ธ นา ปะตีแอ
ปัรแจ ซาแจ || เอ็ส มัน อาเก ปูแร ตาล || เอ็ส นาจัน เก มัน รัควาล ||๒|| บยารี โซ โย บยาแร่ ห์ โซแถ่ || ปานํจฺ
ปะลีแตห์ โก ปั รโบแถ่ || นอ นาเอ็ก กี ปะกัต ปะชาแน || โซ บายารี ฮัม คุร มาเน ||๓|| ตัสกัร โซย เย ตาต นา กแร ||
อินดรี แก ยตัน นาม อุจแร || กโฮ่ กะบีร ฮัม แอเซ ลคัน || ตัน๋ คุรเทว อัต รู ป บิจคัน ||๔||๗||๑o||
โกด || ตัน๋ กุปาล ตัน๋ คุรเทว || ตัน๋ อนาดฺ ปู่ เค กวัล แท่ห์เกว || ตัน๋ โอย ซันตฺ ยิน แอซี ยานี || เต็น โก เม็ลโบ
ซาเร็งปานี ||๑|| อาด ปุรัค เต โฮย อนาดฺ || ยัปปี แอ นาม อัน แก ซาดฺ ||๑|| รเฮา || ยัปปี แอ นาม ยัปปี แอ อัน || อั้มแภ
แก ซังค์ นีกา วัน || อันแน บ้าฮัร โย นัร โฮแว่ห์ || ตีน ปะหวัน แม่ห์ อัปนี โคแวห์ ||๒|| โชแดห์ อัน กแร่ ห์ ปาคันดฺ
|| นา โซห่ากัน นา โอ้ห์ รันดฺ || ญัก แม่ห์ บักเต ดูถ่าต่ารี || กุปตี คาแวห์ วัท กาซารี ||๓|| อันแน บินา นา โฮย สุ กาล
|| ตะเยแอ อัน นา มิแล กุปาล || กโฮ่ กะบีร ฮัม แอเซ ยาเนอา || ตัน๋ อนาดฺ ธากุร มัน มาเนอา ||๔||๘||๑๑||
ราก โกด บาณี นามเด็ว ญี กี กัร๋ ๑
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อัสเม่ถฺ ยักเน || ตุลา ปุรัค ดาเน || ปราก อิสนาเน ||๑|| ตอ นา ปุแย่ห์ ฮัร กีรัต นามา || อัปเน ราแม่ห์ ปัจยฺ เร มัน
อาลฺ ซีอา ||๑|| รเฮา || เกยอา เป็ นดฺ ปั่รตา || บนารัส อัส บัสตา || มุค เบด จตุร ปั รตา ||๒|| สกัล ตะรัม อชิตา || คุร
กิอาน อินดรี ดริ รึตา || คัท กะรัม แซ่ฮตั แร่ ห์ตา ||๓|| ศิวา สะกัต ซัมบาดัง || มัน โฉด โฉด สกัล เป่ ดัง || ซิ มมัร
ซิมมัร โคบินดัง || ปัจยฺ นามา ตะรัส เป๋ าว์ ซิ่ นถัง ||๔||๑|| โกด || นาด ประเม แยเซ มิรกาเอ || ปราน ตะเย วา โก
คิอ๋าน นา ยาเอ ||๑|| แอเซ รามา แอเซ เฮโร || ราม โฉด จิต อนัต นา เพโร ||๑|| รเฮา || เย็ว มีนา เฮแร ปะซูอารา ||
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โซนา กั้ดเต หิแร สุ นารา ||๒|| เย็ว บิคยั เฮแร ปัร นารี || กอดา ดารัต หิแร ยุอารี ||๓|| แยห์ แยห์ เดโค แต้ห์ แต้ห์
รามา || ฮัร เก จรัน เน็ต ติอ่าแว นามา ||๔||๒|| โกด || โม โก ตารฺ เล รามา ตารฺ เล || แม อะยาน ยัน ตัรเบ นา ยาโน
บาป บีธลา บ้าห์ เด ||๑|| รเฮา || นัร เต ซุร โฮย ยาต นิมคั แม สัตคุร บุตถฺ ซิคลาอี || นัร เต อุปัจยฺ สุ รัก โก ยีเตโอ โซ
เอาคัถ แม ปาอี ||๑|| ยะฮา ยะฮา ตู๋อ์ นารัด เทเก แนก ทิกาโวห์ โม่ห์ || เตเร นาม อวิลมั บฺ บฮุต ยัน อุถเร นาเม กี
นิจยฺ มัต เอ้ห์ ||๒||๓||
โกด || โม่ห์ ลากตี ตาลาเบลี || บัชเร เบ็น กาย อเกลี ||๑|| ปานีอา เบ็น มีน ตัลแพ || แอเซ ราม นามา เบ็น บาปุโร
นามา ||๑|| รเฮา || แยเซ กาย กา บาชา ชูทลา || ทัน โจคตา มาคัน กู่ทลา ||๒|| นามเด็ว นาราเอ็น ปายอา || คุร เป่ ทัต
อลัค ลคายอา ||๓|| แยเซ บิแค เหต ปัร นารี || แอเซ นาเม ปรี ต มุรารี ||๔|| แยเซ ตาปเต นิรมัล ก่ามา || แตเซ ราม
นามา เบ็น บาปุโร นามา ||๕||๔||
ราก โกด บาณี นามเด็ว ญีโอ กี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร กะรัต มิเท ซัภ ปั่รมา || ฮัร โก นาม แล อูตมั ตัร่ มา || ฮัร ฮัร กะรัต ยาต กุล ฮรี || โซ ฮัร อันถเล กี ลากรี ||๑||
ฮเรอ์ นมัสเต ฮเรอ์ นะแม่ห์ || ฮัร ฮัร กะรัต นฮี ดุค ยแมห์ ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัรนาคัส ฮเร ปราน || อแยมัล กีโอ
แบกุนแธห์ ทาน || ซูอา ปราวัต กันกา ตรี || โซ ฮัร แนโนห์ กี ปูตรี ||๒|| ฮัร ฮัร กะรัต ปูตนา ตรี || บาล ก่าตะนี
กัปแทห์ ปะรี || ซิมรัน ดะโรปัด สุ ต อุถรี || กอูตมั สตี ศิลา นิสตะรี ||๓|| เกศี กันสฺ มทัน เย็น กีอา || ญีอ์ ดาน กาลี
โก ดีอา || ปรัณแว นามา แอโซ ฮรี || ยาส ยปัต แป๋ อัปดา ทะรี ||๔||๑||๕|| โกด || แป่ โร ปู๋ ต ซีตลา ต่าแว || คัร
924

บาฮัน โอ้ห์ ชาร อุดาแว ||๑|| ฮอ ตอ เอก รมัยอา แลโฮ || อาน เดว บัดลาวัน แดโฮ ||๑|| รเฮา || เศ็ว เศ็ว กัรเต โย นัร
ติอ่าแว || บะรัด จัดเด้ ดอรู ดํ่ากาแว ||๒|| มฮ่า มาอี กี ปูญา กแร || นัร แซ นารฺ โฮย ออตฺ แร ||๓|| ตู กะฮีอตั ฮี อาด
ปะหว่านี || มุกตั กี บรี อา กฮ่า ฉะปานี ||๔|| คุรมัต ราม นาม กะโฮ มีตา || ปรัณแว นามา เอ็ว กะแฮ กีตา ||๕||๒||๖||
บิลาวัล โกด || อาจยฺ นาเม บีธลั เดเคอา มูรัค โก ซัมหย่าอู เร || รเฮา || ปานํเด ตุมรี กายตะรี โลเถ่ กา เคต คาตี ที ||
แล กัร เธกา ทักรี โตรี ลานํกตั ลานํกตั ยาตี ที ||๑|| ปานํเด ตุมรา มฮ่าเด็ว ต่อเล บะลัด จเรอา อาวัต เดเคอา ทา ||
โมดี เก กัร๋ คาณา ปากา วา กา ลัรกา มาเรอา ทา ||๒||
ปานํเด ตุมรา รามจันดฺ โซ ปี๋ อาวัต เดเคอา ทา || ราวัน เซตี ซัรบัร โฮอี กัร๋ กี โญย กวาอี ที ||๓|| ฮินดู อันนาห์
ตุระกู กาณา || โดฮานํ เต กิอานี เซอาณา || ฮินดู ปูแย เดหุรา มุสลั มาณ มะซีต || นาเม โซอี เซเวอา แยห์ เดหุรา นา
มะซีต ||๔||๓||๗||
ราก โกด บาณี รวิดาส ญีโอ กี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มุกนั ดฺ มุกนั ดฺ ยัปโปห์ ซันซาร || เบ็น มุกนั ดฺ ตัน โฮย ออฮารฺ || โซอี มุกนั ดฺ มุกตั กา ดาตา || โซอี มุกนั ดฺ ฮัมรา
เป็ ต มาตา ||๑|| ยีวตั มุกนั เด มรัต มุกนั เด || ตา เก เซวัก โก สดา อนันเด ||๑|| รเฮา || มุกนั ดฺ มุกนั ดฺ ฮมาเร ปรานัง ||
ยัป มุกนั ดฺ มัสตัก นีซานัง || เซว มุกนั ดฺ กแร แบรากี || โซอี มุกนั ดฺ ดุระบัล ตัน๋ ลาถี่ ||๒|| เอก มุกนั ดฺ กแร อุปการ ||
ฮัมรา กฮ่า กแร ซันซาร || เมที ยาต ฮูเอ ดัรบาร || ตุฮี มุกนั ดฺ โยก ยุก ตารฺ ||๓|| อุปเยโอ กิอาน ฮูอา ปั รกาซ || กัร
กิรปา ลีเน กีท ดาส || กโฮ่ รวิดาส อับ ตริ สนา จูกี || ยัป มุกนั ดฺ เซวา ต้าฮู กี ||๔||๑|| โกด || เย โอ้ห์ อัธสัธ ตีรัท
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หน่าแว || เย โอ้ห์ ดุอาดัส ศิลา ปูยาแว || เย โอ้ห์ กูป ตะทา เดวาแว || กแร นินดฺ ซัภ บิรทา ยาแว ||๑|| ซ่าถ กา
นินดัก แกเซ ตแร || ซัรปัร ยาโนห์ นรัก ฮี ปแร ||๑|| รเฮา || เย โอ้ห์ กแร่ ฮณั กแร กุลเคต || อัรแป นารฺ ซี การ สเมต ||
สักลี ซิมรัต ซัรวนี สุ แน || กแร นินดฺ เกาแน นฮี กุแน ||๒|| เย โอ้ห์ อเน็ก ประสาด กราแว || ปู๋ ม ทาน โซ่ภา มันดัป
ปาแว || อัปนา บิการ บิรานํนา ซ่านํแฎ || กแร นินดฺ บโฮ่ โยนี ฮ่านํแฎ ||๓|| นิ นดา กฮ่า กแร่ ห์ ซันซารา || นินดัก กา
ปัรกัท ปาห่ารา || นินดัก โซ่ถ ซ่าถ บีจาเรอา || กโฮ่ รวิดาส ปาปี นรัก ซิ ถ่าเรอา ||๔||๒||๑๑||๗||๒||๔๙|| โยร ||
รามกลี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร
ประสาด ||
โกอี ปัรตา แซ่ห์ซากริ ตา โกอี ปแร ปุรานา || โกอี นาม ยแป ยัปมาลี ลาแก ติแซ ติอาน่า || อับ ฮี กับ ฮี กิชู นา ยานา
เตรา เอโก นาม ปะชานา ||๑|| นา ยาณา ฮเร เมรี กวัน กะเต || ฮัม มูรัค อเกอาน สรัน ปรัภ เตรี กัร กิรปา ราโค่ห์ เมรี
ลาจยฺ ปะเต ||๑|| รเฮา || กับฮู ญีอะรา อูภ้ จะรัต แฮ กับฮู ยาย ปั ยอาเล || โล่บี ญีอะรา เท็ร นา แร่ ฮตั แฮ จาเร กุนดา
ป่ าเล ||๒|| มรัณ ลิคาย มันดัล แม่ห์ อาเอ ยีวณั ซาแยห์ มาอี || เอก จัลเล ฮัม เดแคห์ สุ อามี ป่ าเฮ บลันตี อาอี ||๓||
นา กิซี กา มีต นา กิซี กา ป่ าอี นา กิแซ บาป นา มาอี || ปรัณวัต นานัก เย ตู เดแว่ห์ อันเต โฮย สคาอี ||๔||๑|| รามกลี
แม่ห์ลา ๑ || สรับ โยต เตรี ปะซัร รฮี || แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ นัรหะรี ||๑|| ยีวนั ตลับ นิวาร สุ อามี || อั้นถฺ กูป
มายอา มัน กาเดอา เก็ว กัร อุตโร ปารฺ สุ อามี ||๑|| รเฮา || แยห์ ปี่ ตัร กัท ปี่ ตัร บะเซอา บ้าฮัร กาเฮ น่าฮี || เต็น กี ซาร
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กเร เน็ต ซาฮิบ สดา จินตฺ มัน ม่าฮี ||๒|| อาเป เนแร อาเป ดูรฺ || อาเป สรับ รเฮอา ปั่ รปูร || สัตคุร มิแล อันเถ่รา
ยาย ||
แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาย ||๓|| อันตัร แซ่ห์ซา บ้าฮัร มายอา แนณี ลากัส บาณี || ปรัณวัต นานัก ดาซัน ดาซา
ปัรตาแปห์กา ปราณี ||๔||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || เย็ต ดัร วแซ่ห์ กวัน ดัร กะฮีแอ ดะรา ปี่ ตัร ดัร กวัน ลแฮ่ || ยิส ดัร
การัณ พิรา อุดาซี โซ ดัร โกอี อาย กะแฮ ||๑|| เก็น เบ็ถ ซากัร ตรี แอ || ยีวเตอา แน่ห์ มรี แอ ||๑|| รเฮา || ดุค ดัรวายา
โร่ ห์ รัควาลา อาซา อันเดสา โดย ปัท ยเร || มายอา ยัล คาอี ปาณี กัร๋ บาเถ่อา สัต แก อาซัณ ปุรัค รแฮ่ ||๒|| กินเต
นามา อันตฺ นา ยาเณอา ตุม ซัร น่าฮี อวัรฺ ฮเร || อูจา นฮี แก้ห์ณา มัน แม่ห์ แร่ ห์ณา อาเป ยาแณ อาป กเร ||๓|| ยับ
อาซา อันเดสา ตับ ฮี เก็ว กัร เอก กะแฮ || อาซา ปี่ ตัร รแฮ่ นิราซา ตอ นานัก เอก มิแล ||๔|| เอ็น เบ็ถ ซากัร ตรี แอ ||
ยีวเตอา เอ็ว มรี แอ ||๑|| รเฮา ดูยา ||๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || สุ รัต สบัด ซาคี เมรี ซิ งงี บาแย โลก สุ เณ || ปั ต โจ่ลี
มังกัณ แก ตาอี ปี่ เคอา นาม ปเร ||๑|| บาบา โกรัค ยาแก || โกรัค โซ เย็น โกย อุธาลี กัรเต บาร นา ลาแก ||๑|| รเฮา ||
ปาณี ปราณ ปวัณ บันถฺ ราเค จันดฺ ซูรัจยฺ มุค ดีเอ || มรัณ ยีวณั โก ตัร่ ตี ดีนี เอเต คุณ วิสเร ||๒|| เซ็ถ ซาเถ็ก อัร โยกี
ยังกัม ปี ร ปุรัส บโฮเตเร || เย เต็น มิลา ตา กีรัต อาคา ตา มัน เซว กเร ||๓|| กากัด ลูณ รแฮ่ กริ ต ซังเก ปาณี กมัล รแฮ่
|| แอเซ ปะกัต มิแล่ห์ ยัน นานัก เต็น ยัม เกอา กแร ||๔||๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ซุณ มาชินดรา นานัก โบแล ||
วัสกัต ปันจฺ กเร แน่ห์ โดแล || แอซี ยุกตั โยก โก ปาเล || อาป ตแร สักเล กุล ตาเร ||๑|| โซ ออถูต แอซี มัต ปาแว
|| แอ้ห์เน็ส ซุน สมาถ สมาแว ||๑|| รเฮา || ปิ เคอา ป๋ าย ปะกัต แป๋ จัลแล || โฮแว โซ ตริ ปัต ซันโตค อมุแล || ติอ๋าน
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รู ป โฮย อาซัณ ปาแว || สัจ นาม ตารี จิต ลาแว ||๒|| นานัก โบแล อัมฤต บาณี || ซุณ มาชินดรา ออถู่ นีซาณี ||
อาซา ม่าเฮ นิราส วลาเอ || เน่ห์โจ นานัก กัรเต ปาเอ ||๓|| ปรัณวัต นานัก อกัม สุ ณาเอ || คุร เจเล กี ซัน่ ถฺ มิลาเอ ||
ดีเคอา ดารู โป่ ยัน คาย ||
เชอ์ ดัรซัน กี โซ่ฉี่ ปาย ||๔||๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ฮัม โดลัต เบรี ปาป ปะรี แฮ ปวัณ ลแก มัต ยาอี || ซันมุค เซ็ถ
เป่ ทัณ โก อาเอ เน่ห์โจ เด้ห์ วเดอาอี ||๑|| คุร ตารฺ ตารัณฮาเรอา || เด้ห์ ปะกัต ปูรัน อวินาซี ฮอ ตุจฉฺ โก บัลฮาเรอา
||๑|| รเฮา || เซ็ถ ซาเถ็ก โยกี อัร ยังกัม เอก เซ็ถ ยินี ติอ๋ายอา || ปั รซัต แปรฺ ซิ ฉตั เต สุ อามี อักคัร ยิน โก อายอา ||๒||
ยัป ตัป ซันยัม กะรัม นา ยานา นาม ยปี ปรัภ เตรา || คุร ปัรเมซัร นานัก เป่ เทโอ ซาแจ สบัด นิเบรา ||๓||๖|| รามกลี
แม่ห์ลา ๑ || สุ รตี สุ รัต รลาอีแอ เอต || ตัน กัร ตุลฮา ลัง่ แฆห์ เยต || อันตัร ป่ าเฮ ติแซ ตู รัค || แอ้ห์เน็ส ดีวา บแล
อทัก ||๑|| แอซา ดีวา นีร ตราย || เย็ต ดีแว ซัภ โซ่ฉี่ ปาย ||๑|| รเฮา || หะชี มิที โซ่ฉี่ โฮย || ตา กา กีอา มาแน โซย
|| กัรณี เต กัร จักโกห์ ด๋ าล || แอแท โอแท นิบฮี นาล ||๒|| อาเป นะดัร กเร ยา โซย || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกย ||
เต็ต กัท ดีวา เน่ห์จลั โฮย || ปาณี มแร นา บุฉ่ายอา ยาย || แอซา ดีวา นีร ตราย ||๓|| โดแล เวา นา วัดดา โฮย ||
ยาแป เย็ว ซิงฆาซัณ โลย || คัตตรี บราห์มณั ซูด เก แวส || นิรัต นา ปาอีอา กณี สฮันสฺ || แอซา ดีวา บาเล โกย ||
นานัก โซ ปารังกัต โฮย ||๔||๗|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ตุตถฺ โน นิวณั มันนัณ เตรา เนา || สาจ เปท แบซัณ โก เทา ||
สัต ซันโตค โฮแว อัรดาส || ตา ซุณ สัด บฮาเล ปาส ||๑|| นานัก บิรทา โกย นา โฮย || แอซี ดัรก้าห์ ซาจา โซย
||๑|| รเฮา || ปราปัต โปตา กะรัม ปเซา || ตา เดแว่ห์ มังกัต ยัน เจา || ป่ าแด เป๋ า ปแว เต็ต อาย || ตุ๋ร แต โชดี กีมตั
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ปาย ||๒|| เย็น กิช กีอา โซ กิช กแร || อัปนี กีมตั อาเป ตะแร || คุรมุข ปั รกัท โฮอา ฮัร ราย || นา โก อาแว นา โก
ยาย ||๓|| โลก ติก๋ารฺ กะแฮ มังกัต ยัน มากัต มาน นา ปายอา || แซ่ห์ กีอา กลา ดัร กีอา บาตา แต ตา แก้ฮณั กะฮายอา
||๔||๘|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ซากัร แม่ห์ บูนดฺ บูนดฺ แม่ห์ ซากัร กวัณ บุแฉ่ เบ็ถ ยาแณ || *อุตปุจยฺ จลัต อาป กัร จีแน
อาเป ตัต ปะชาแณ ||๑||
แอซา กิอาน บีจาแร โกอี || เต็ส เต มุกตั ปะรัม กัต โฮอี ||๑|| รเฮา || เด็น แม่ห์ แรณ แรณ แม่ห์ ดินีอรั อุซนั ซีต
เบ็ถ โซอี || ตา กี กัต เม็ต อวัรฺ นา ยาแณ คุร เบ็น สมัจฉฺ นา โฮอี ||๒|| ปุรัค แม่ห์ นารฺ นารฺ แม่ห์ ปุรคา บูโฉ่ ห์ บรัมห์
กิอานี || ตุ๋น แม่ห์ คิอ๋าน ติอ๋าน แม่ห์ ยาเนอา คุรมุข อกัท กะห่านี ||๓|| มัน แม่ห์ โยต โยต แม่ห์ มนูอา ปั นจฺ มิเล คุร
ป่ าอี || นานัก เต็น แก สัด บัลฮารี ยิน เอก สบัด เล็ว ลาอี ||๔||๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ยา ฮัร ปรัภ กิรปา ต่ารี || ตา
ห่อแม วิโจห์ มารี || โซ เซวัก ราม เปอารี || โย คุร สับดี บีจารี ||๑|| โซ ฮัร ยัน ฮัร ปรัภ ป่ าแว || แอ้ห์เน็ส ปะกัต กเร
เด็น ราตี ลาจยฺ โฉด ฮัร เก คุณ กาแว ||๑|| รเฮา || ตุ๋น วาเย อันฮัด โก่รา || มัน มาเนอา ฮัร รัส โมรา || คุร ปูแร สัจ
สมายอา || คุร อาด ปุรัค ฮัร ปายอา ||๒|| ซัภ นาด เบด คุรบาณี || มัน ราตา ซารัคปาณี || แต้ห์ ตีรัท วรัต ตัป ซาเร
|| คุร มิเลอา ฮัร นิสตาเร ||๓|| แยห์ อาป เกยอา ป๋ อ ป่ ากา || คุร จัรณี เซวัก ลากา || คุร สัตคุร ปะรัม จุกายอา || กโฮ่
นานัก สบัด มิลายอา ||๔||๑o|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ชาดัน โป่ ยัน มากัต ป่ าแก || คุเถ่อา ดุสทฺ ยแล ดุค อาแก || คุรมัต
นฮี ลีนี ดุระมัต ปัต โคอี || คุรมัต ปะกัต ปาแว ยัน โกอี ||๑|| โยกี ยุกตั แซ่ ฮจั ยฺ กัร๋ วาแซ || เอก ดริ สทฺ เอโก กัร
เดเคอา ปี่ เคอา ป๋ าย สบัด ตริ ปตาแซ ||๑|| รเฮา || ปันจฺ แบลฺ กะดีอา เด้ห์ ต่ารี || ราม กะลา นิภฺแฮ ปั ต ซารี || ตัร๋ ตูที
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กาโด ศิร ป๋ ารฺ || ลักรี บิครั ยรี มัน่ ฉฺ ป๋ ารฺ ||๒|| คุร กา สบัด วีจาร โยกี || ดุค ซุค ซัม กัรณา โศก บิโอกี || ปุกตั นาม
คุร สบัด บีจารี || อัสเท็ร กั้นถฺ ยแป นิรังการี ||๓|| แซ่ฮจั ยฺ ยะโกทา บันถัน่ เต ชูทา || กาม กโรถ คุร สับดี ลูทา || มัน
แม่ห์ มุนดรา ฮัร คุร ซัรณา || นานัก ราม ปะกัต ยัน ตัรณา ||๔||๑๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || รามกลี แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ || สัตยุค สัจ กะแฮ ซัภ โกอี || กัร๋ กัร๋ ปะกัต คุรมุข โฮอี ||
สัตยุค ตะรัม แปรฺ แฮ จาร || คุรมุข บูแฉ่ โก บีจาร ||๑|| ยุก จาเร นาม วเดอาอี โฮอี || เย นาม ลาแก โซ มุกตั โฮแว
คุร เบ็น นาม นา ปาแว โกอี ||๑|| รเฮา || ตเรแต เอ็ก กัล กีนี ดูรฺ || ปาคันดฺ วัรเตอา ฮัร ยาณัน ดูรฺ || คุรมุข บูแฉ่ โซ่ฉี่
โฮอี || อันตัร นาม วัสแซ ซุค โฮอี ||๒|| ดุอาปุร ดูแย ดุบิถา โฮย || ปะรัม ปุหล่าเน ยาแณห์ โดย || ดุอาปุร ตะรัม
โดย แปรฺ รคาเอ || คุรมุข โฮแว ตา นาม ดริ ราเอ ||๓|| กัลยุก ตะรัม กะลา เอ็ก รฮาเอ || เอ็ก แปรฺ จัลแล มายอา โม่ห์
วถ่าเอ || มายอา โม่ห์ อัต กุบาร || สัตคุร เป่ แท นาม อุถาร ||๔|| ซัภ ยุก แม่ห์ ซาจา เอโก โซอี || ซัภ แม่ห์ สัจ ดูยา
นฮี โกอี || ซาจี กีรัต สัจ ซุค โฮอี || คุรมุข นาม วคาแณ โกอี ||๕|| ซัภ ยุก แม่ห์ นาม อูตมั โฮอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่
โกอี || ฮัร นาม ติอ๋าเอ ปะกัต ยัน โซอี || นานัก ยุก ยุก นาม วเดอาอี โฮอี ||๖||๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เย วัด ปาก โฮแว่ห์ วัดป่ ากี ตา ฮัร ฮัร นาม ติอ่าแว || นาม ยปั ต นาเม ซุค ปาแว ฮัร นาเม นาม สมาแว ||๑|| คุรมุข
ปะกัต กแร่ ห์ สัด ปราณี || ฮิรแด ประกาซ โฮแว เล็ว ลาแก คุรมัต ฮัร ฮัร นาม สมาณี ||๑|| รเฮา || ฮีรา รตัน ยเวฮัร
มาณัก บโฮ่ ซากัร ปั่ รปูร กีอา || ยิส วัด ปาก โฮแว วัด มัสตัก เต็น คุรมัต กั้ด กั้ด ลีอา ||๒|| รตัน ยเวฮัร ลาล ฮัร
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นามา คุร ก้าด ตลี ดิคลายอา || ปากฮีณ มันมุค นฮี ลีอา ตริ ณ โอแล ลาค ฉะปายอา ||๓|| มัสตัก ปาก โฮแว ตุ๋ร
ลิเคอา ตา สัตคุร เซวา ลาเอ || นานัก รตัน ยเวฮัร ปาแว ตัน๋ ตัน๋ คุรมัต ฮัร ปาเอ ||๔||๑|| รามกลี แม่ห์ลา ๔ || ราม
ยนา เม็ล เป่ ยอา อนันดา ฮัร นีกี กะทา สุ นาย || คุรมัต แมลฺ กอี ซัภ นีกลั สัตซังคัต เม็ล บุตถฺ ปาย ||๑||
ราม ยัน คุรมัต ราม โบลาย || โย โย สุ แณ กะแฮ โซ มุกตา ราม ยปัต โซฮาย ||๑|| รเฮา || เย วัด ปาก โฮแว่ห์ มุค
มัสตัก ฮัร ราม ยนา เป่ ทาย || ดัรซัน ซันตฺ เดโฮ กัร กิรปา ซัภ ดาลัด ดุค แล่ห์ ยาย ||๒|| ฮัร เก โลก ราม ยัน นีเก
ปากฮีณ นา สุ คาย || เย็ว เย็ว ราม กแฮ่ ยัน อูเจ นัร นินดัก ดันสฺ ลกาย ||๓|| ตริ ก ตริ ก นัร นินดัก ยิน ยัน นฮี ป่ าเอ
ฮัร เก สคา สคาย || เซ ฮัร เก โจร เวมุค มุค กาเล ยิน คุร กี แปจยฺ นา ป๋ าย ||๔|| ดัยอา ดัยอา กัร ราโค่ห์ ฮัร ญีโอ ฮัม
ดีน เตรี ซัรณาย || ฮัม บาริ ก ตุม ปิ ตา ปรัภ เมเร ยัน นานัก บคัส มิลาย ||๕||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร เก สคา ซ่าถ
ยัน นีเก เต็น อูปัร หาท วตาแว || คุรมุข ซ่าถ เซอี ปรัภ ป่ าเอ กัร กิรปา อาป มิลาแว ||๑|| ราม โมโก ฮัร ยัน เมล มัน
ป่ าแว || อเม็ว อเม็ว ฮัร รัส แฮ มีธา เม็ล ซันตฺ ยนา มุค ปาแว ||๑|| รเฮา || ฮัร เก โลก ราม ยัน อูตมั เม็ล อูตมั ปัดวี
ปาแว || ฮัม โฮวัต เจรี ดาส ดาซัน กี เมรา ธากุร คุซี กราแว ||๒|| เซวัก ยัน เซแว่ห์ เซ วัดป่ ากี ริ ด มัน ตัน ปรี ต
ลกาแว || เบ็น ปรี ตี กแร่ ห์ บโฮ่ บาตา กูร โบลฺ กูโร พัล ปาแว ||๓|| โม โก ต๋ าร กริ ปา ญักยีวนั ดาเต ฮัร ซันตฺ ปะกี เล
ปาแว || ฮอ กาโท กาท บาฎ ศิร ราโค เย็ต นานัก ซันตฺ จัร อาแว ||๔||๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๔ || เย วัด ปาก โฮแว่ห์
วัด เมเร ยัน มิลเดอา เด๋ ล นา ลาอีแอ || ฮัร ยัน อัมฤต กุนท ซัร นีเก วัดป่ ากี เต็ต นาวาอีแอ ||๑|| ราม โมโก ฮัร ยัน
กาแร ลาอีแอ || ฮอ ปาณี ปะคา ปี โซ ซันตฺ อาแก ปัก มัล มัล ตู๋ร มุค ลาอีแอ ||๑|| รเฮา || ฮัร ยัน วัดเด วัดเด วัด อูเจ
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โย สัตคุร เมล มิลาอีแอ || สัตคุร เยวัด อวัรฺ นา โกอี เม็ล สัตคุร ปุรัค ติอ๋าอีแอ ||๒|| สัตคุร สรัณ ปะเร เต็น ปายอา
เมเร ธากุร ลาจยฺ รคาอีแอ || เอ็ก อัปแณ สุ อาย อาย บะแฮ คุร อาแก เย็ว บกุล สมาถ ลกาอีแอ ||๓|| บกุลา กาก นีจ กี
ซังคัต ยาย กรังค์ บิคู มุค ลาอีแอ || นานัก เมล เมล ปรัภ ซังคัต เม็ล ซังคัต หันสฺ กราอีแอ ||๔||๔||
รามกลี แม่ห์ลา ๔ || สัตคุร ดัยอา กแร่ ห์ ฮัร เมโล่ห์ เมเร ปรี ตมั ปราณ ฮัร รายอา || ฮัม เจรี โฮย ลแกห์ คุร จัรณี เย็น
ฮัร ปรัภ มารัก ปันทฺ ดิคายอา ||๑|| ราม แม ฮัร ฮัร นาม มัน ป่ ายอา || แม ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกอี เบลี เมรา ปิ ตา มาตา
ฮัร สคายอา ||๑|| รเฮา || เมเร เอ็ก คิน ปราน นา รแฮ่ เบ็น ปรี ตมั เบ็น เดเค มแร่ ห์ เมรี มายอา || ตัน๋ ตัน๋ วัด ปาก คุร
ซัรณี อาเอ ฮัร คุร เม็ล ดัรซัน ปายอา ||๒|| แม อวัรฺ นา โกอี ซู่แฉ่ บูแฉ่ มัน ฮัร ยัป ยัปโป ยปายอา || นามฮีณ พิแร่ ห์
เซ นักเท เต็น กัส กัส นัก วะด่ายอา ||๓|| โม โก ญักยีวนั ยีวาล แล สุ อามี ริ ด อันตัร นาม วซายอา || นานัก คุรู คุรู
แฮ ปูรา เม็ล สัตคุร นาม ติอ๋ายอา ||๔||๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๔ || สัตคุร ดาตา วัดดา วัด ปุรัค แฮ เย็ต มิเลแอ ฮัร อุร
ต่าเร || ญีอ์ ดาน คุร ปูแร ดีอา ฮัร อัมฤต นาม สมาเร ||๑|| ราม คุร ฮัร ฮัร นาม กันธฺ ต่าเร || คุรมุข กะทา สุ ณี มัน
ป่ าอี ตัน๋ ตัน๋ วัด ปาก ฮมาเร ||๑|| รเฮา || โกท โกท เตตีส ติอ่าแว่ห์ ตา กา อันตฺ นา ปาแวห์ ปาเร || ฮิรแด กาม กามนี
มาแก้ห์ เร็ถ มาแก้ห์ หาท ปซาเร ||๒|| ฮัร ยัส ยัป ยัป วัดดา วเดรา คุรมุข รัคโค อุร ต่าเร || เย วัด ปาก โฮแว่ห์ ตา
ยัปปี แอ ฮัร ป่ อยัล ปารฺ อุตาเร ||๓|| ฮัร ยัน นิกทั นิกทั ฮัร ยัน แฮ ฮัร ราแค กันธฺ ยัน ต่าเร || นานัก ปิ ตา มาตา แฮ ฮัร
ปรัภ ฮัม บาริ ก ฮัร ปรัตปาเร ||๔||๖||๑๘||
ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กิรปา กแร่ ห์ ดีน เก ดาเต เมรา คุณ เอากัณ นา บีจาโร่ ห์ โกอี || มาที กา เกอา โต่แป สุ อามี มาณัส กี กัต เอ้ฮี ||๑||
เมเร มัน สัตคุร เซว ซุค โฮอี || โย อิโช่ห์ โซอี พัล ปาโวห์ เพ็ร ดูค นา เวอาแป โกอี ||๑|| รเฮา || กาเจ ป่ าเด ซาจยฺ
นิวาเย อันตัร โยต สมาอี || แยซา ลิคตั ลิเคอา ตุ๋ร กัรแต ฮัม แตซี กิรัต กมาอี ||๒|| มัน ตัน ทาป กีอา ซัภ อัปนา เอ้โฮ
อาวัณ ยาณา || เย็น ดีอา โซ จิต นา อาแว โม่ห์ อั้นถฺ ลัปทาณา ||๓||
เย็น กีอา โซอี ปรัภ ยาแณ ฮัร กา แม่ฮลั อปารา || ปะกัต กรี ฮัร เก คุณ กาวา นานัก ดาส ตุมารา ||๔||๑|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || ปโว่ห์ จัรณา ตัล อูปัร อาโว่ห์ แอซี เซว กมาโวห์ || อาปั ส เต อูปัร ซัภ ยาโณห์ ตอ ดัรก้าห์ ซุค
ปาโวห์ ||๑|| ซันโตห์ แอซี กะโทห์ กะห่าณี || ซุร ปวิตตรึ นัร เดว ปวิตตรา คิน โบโล่ห์ คุรมุข บาณี ||๑|| รเฮา ||
ปัรปันจฺ โฉด แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ แบโซ่ห์ จู่ธา กโฮ่ นา โกอี || สัตคุร มิโลห์ นแว เน็ถ ปาโวห์ เอ็น เบ็ถ ตัต บิโลอี ||๒||
ปะรัม จุกาโวห์ คุรมุข เล็ว ลาโว่ห์ อาตัม จีโนห์ ป่ าอี || นิกทั กัร ยาโณห์ สดา ปรัภ ฮายัร กิส เซ็ว กแร่ ห์ บุราอี ||๓||
สัตคุร มิเลแอ มารัก มุกตา แซ่ห์เย มิเล สุ อามี || ตัน๋ ตัน๋ เซ ยัน ยินี กัล แม่ห์ ฮัร ปายอา ยัน นานัก สัด กุรบานี
||๔||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || อาวัต ฮรัค นา ยาวัต ดูคา แน่ห์ เบอาแป มัน โรคนี || สดา อนันดฺ คุร ปูรา ปายอา ตอ
อุตรี สกัล บิโอกนี ||๑|| เอ้ห์ เบ็ถ แฮ มัน โยกนี || โม่ห์ โศก โรค โลก นา เบอาแป แต้ห์ ฮัร ฮัร ฮัร รัส โปกนี ||๑||
รเฮา || สุ รัก ปวิตตรา มิรัต ปวิตตรา ปั ยอาล ปวิตตรึ อโลกนี || อาเกอาการี สดา ซุค ปุ่ นแจ ยัต กัต เปโค ฮัร กุนี ||๒||
แน่ห์ เศ็ว สักตี ยัล นฮี เปาว์นา แต้ห์ อการ นฮี เมดะนี || สัตคุร โยก กา ตะฮ่า นิวาซา แยห์ อวิกตั นาท อะกัม ตะนี
||๓|| ตัน มัน ฮัร กา ตัน๋ ซัภ ฮัร กา ฮัร เก คุณ ฮอ เกอา กะนี || กโฮ่ นานัก ฮัม ตุม คุร โคอี แฮ อั้มแภ อั้มถฺ มิโลกนี
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||๔||๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ตแร คุณ แร่ ฮตั รแฮ่ นิ รารี ซาเถ็ก เซ็ถ นา ยาแน || รตัน โกธรี อัมฤต ซัมปูรัน สัตคุร
แก คยาแน ||๑|| อะจรัจยฺ กิช แก้ฮณั นา ยาอี || บัสตฺ อะโกจัร ป่ าอี ||๑|| รเฮา || โมลฺ น่าฮี กัช กัรแณ โยกา เกอา โก
กะแฮ สุ ณาแว || กะทัน แก้ฮณั โก โซ่ฉี่ น่าฮี โย เปแค เต็ส บัณ อาแว ||๒|| โซอี ยาแณ กัรแณฮารา กีตา เกอา
เบจารา || อาปณี กัต เม็ต อาเป ยาแณ ฮัร อาเป ปูร ปั นด่ารา ||๓|| แอซา รัส อัมฤต มัน จาเคอา ตริ ปัต รเฮ่
อาข่าอี || กโฮ่ นานัก เมรี อาซา ปูรี สัตคุร กี ซัรณาอี ||๔||๔||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || อังกีการ กีอา ปรัภ อัปแน แบรี สักเล ซาเถ่ || เย็น แบรี แฮ เอ้ห์ ญัก ลูเทอา เต แบรี แล บาเถ่
||๑|| สัตคุร ปัรเมซัร เมรา || อเน็ก ราจยฺ โปคค์ รัส มาณี เนา ยปี ปั รหว่าซา เตรา ||๑|| รเฮา || จีต นา อาวัส ดูยี บาตา
ศิร อูปัร รัควารา || เบปัรว่าห์ แร่ ฮตั แฮ สุ อามี เอ็ก นาม แก อาถ่ารา ||๒|| ปูรัน โฮย มิเลโอ ซุคดาอี อูน นา กาอี
บาตา || ตัต ซาร ปะรัม ปัด ปายอา โฉด นา กัตฮู ยาตา ||๓|| บะรัน นา ซาโก แยซา ตู แฮ ซาเจ อลัค อปารา || อตุล
อท่าห์ *อโดลฺ สุ อามี นานัก คซัม ฮมารา ||๔||๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ตู ดานา ตู อับจัล ตูฮี ตู ยาต เมรี ปาตี || ตู
อโดลฺ กะเด โดแล่ห์ น่าฮี ตา ฮัม แกซี ตาตี ||๑|| เอแก เอแก เอก ตูฮี || เอแก เอแก ตู รายอา || ตอ กิรปา เต ซุค
ปายอา ||๑|| รเฮา || ตู ซากัร ฮัม หันสฺ ตุมาเร ตุม แม่ห์ มาณัก ลาลา || ตุม เดโวห์ เต็ล ซันกฺ นา มาโน่ห์ ฮัม ปุ่ นแจห์
สดา นิฮาลา ||๒|| ฮัม บาริ ก ตุม ปิ ตา ฮมาเร ตุม มุค เดโวห์ คีรา || ฮัม เคแล่ห์ ซัภ ลาด ลดาแว่ห์ ตุม สัด คุณี กะฮีรา
||๓|| ตุม ปูรัน ปูร รเฮ่ ซัมปูรัน ฮัม ปี๋ ซังค์ อะข่าเอ || มิลตั มิลตั มิลตั เม็ล รเฮอา นานัก แก้ฮณั นา ยาเอ ||๔||๖||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กัร กัร ตาล ปะคาวัจยฺ แนโนห์ มาแท วแย่ห์ รบาบา || กัรโนห์ มัตถฺ บาสุ รี บาแย เย่ห์วา ตุ๋น
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อากายา || นิรัต กเร กัร มนูอา นาแจ อาเณ กู่กรั ซายา ||๑|| ราม โก นิรัตการี || เปแค เปคันฮาร ดัยอาลา เยตา ซาจยฺ
ซีการี ||๑|| รเฮา || อาคารฺ มันดฺ ลี ตะรัณ สบาอี อูปัร กะกัน จันโดอา || ปวัน วิโจลา กะรัต อิเกลา ยัล เต โอปั ต โฮอา
|| ปันจฺ ตัต กัร ปุตรา กีนา กิรัต มิลาวา โฮอา ||๒|| จันดฺ ซูรัจยฺ โดย ยเร จรากา จะโฮ่ กุนท ปี่ ตัร ราเค || ดัส ปาโต
ปันจฺ ซังคีตา เอแก ปี่ ตัร ซาเท || ปิ๋ น ปิ๋ น โฮย ป๋ าว ดิคาแวห์ ซะโภ่ห์ นิรารี ป่ าเค ||๓|| กัร๋ กัร๋ นิ รัต โฮแว เด็น ราตี
กัท กัท วาแย ตูรา || เอก นะจาแวห์ เอก ปะหว่าแวห์ เอ็ก อาย ยาย โฮย ตู่รา || กโฮ่ นานัก โซ บฮุร นา นาแจ ยิส คุร
เป่ แท ปูรา ||๔||๗||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โออังการ เอก ตุ๋น เอแก เอแก ราก อลาแป || เอกา เดซี เอก ดิคาแว เอโก รเฮอา เบอาแป ||
เอกา สุ รัต เอกา ฮี เซวา เอโก คุร เต ยาแป ||๑|| ปะโล ปะโล เร กีรตะนีอา || ราม รมา รามา กุน เกา || โฉด มายอา เก
ตัน่ ถฺ สุ เอา ||๑|| รเฮา || ปันจฺ บะยิตรึ กเร ซันโตคา ซาต สุ รา แล จาแล || บายา มาณ ตาณ ตัจยฺ ตานา เปา นา บีกา
ก่าแล || เพรี เพร นา โฮแว กับ ฮี เอก สบัด บันถฺ ปาแล ||๒|| นารดี นัรฮัร ยาณ ฮดูเร || กู๋นฆํ รั คะรัก เตอาก วิซูเร ||
แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ ดิคาแว ป่ าแว || เอ้ห์ นิ รัตการี ยนัม นา อาแว ||๓|| เย โก อัปเน ธากุร ป่ าแว || โกท มัตถฺ เอ้ห์ กีรตัน
กาแว || ซ่าถซังคัต กี ยาโว เทก || กโฮ่ นานัก เต็ส กีรตัน เอก ||๔||๘|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โกอี โบแล ราม ราม
โกอี คุดาย || โกอี เซแว กุซยั อา โกอี อล่าห์ ||๑|| การัณ กรัณ กรี ม || กิรปา ต๋ าร รฮีม ||๑|| รเฮา || โกอี นาแว ตีรัท
โกอี ฮัจยฺ ยาย || โกอี กแร ปูญา โกอี ศิร นิวาย ||๒|| โกอี ปแร เบด โกอี กะเตบ || โกอี โอ้แด่ นี ล โกอี สุ เปด ||๓||
โกอี กะแฮ ตุรัก โกอี กะแฮ ฮินดู || โกอี บาแช ปิ สัต โกอี สุ รกินดู ||๔|| กโฮ่ นานัก เย็น หุกมั ปะชาตา || ปรัภ
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ซาฮิบ กา เต็น เปด ยาตา ||๕||๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || เปาว์แน แม่ห์ ปวัน สมายอา || โยตี แม่ห์ โยต รัล ยายอา ||
มาที มาที โฮอี เอก || โรวันฮาเร กี กวัน เทก ||๑|| กอน มูอา เร กอน มูอา || บรัมห์ กิอานี เม็ล กแร่ ห์ บีจารา เอ้ห์ ตอ
จลัต เป่ ยอา ||๑|| รเฮา || อักลี กิช คบัร นา ปาอี || โรวันฮาร เป๋ อูฐ ซิ ถ่าอี || ปะรัม โม่ห์ เก บานํเถ่ บันถฺ || สุ ปัน
เป่ ยอา ปัคลาเอ อั้นถฺ ||๒|| เอ้ห์ ตอ รจัน รเจอา กัรตาร || อาวัต ยาวัต หุกมั อปารฺ || แน่ห์ โก มูอา นา มัรแณ โยก ||
แน่ห์ บินแซ อบินาซี โหก ||๓|| โย เอ้ห์ ยาโณห์ โซ เอ้ห์ น่าเฮ || ยานัณฮาเร โก บัล เยา || กโฮ่ นานัก คุร ปะรัม
จุกายอา || นา โกอี มแร นา อาแว ยายอา ||๔||๑o|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ยัป โคบินดฺ โคปาล ลาล || ราม นาม ซิมมัร
ตู ยีแวห์ เพ็ร นา คาอี มฮ่า กาล ||๑|| รเฮา || โกท ยนัม ปะหรํา ปะหรํา ปะหรํา อายโอ ||
บัดแด ปาก ซ่าถซังค์ ปายโอ ||๑|| เบ็น คุร ปูเร น่าฮี อุถาร || บาบา นานัก อาแค เอ้ห์ บีจาร ||๒||๑๑||
ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จาร ปุกาแร่ ห์ นา ตู มาแน่ห์ || คัท ปี๋ เอกา บาต วคาแน่ห์ || ดัส อัสที เม็ล เอโก กะเฮอา || ตา ปี๋ โยกี เปด นา ลเฮอา
||๑|| กิงกุรี อนูป วาแย || โยกีอา มัตวาโร เร ||๑|| รเฮา || ปรัทเม วัสเซอา สัต กา เครา || ตริ ตีเอ แม่ห์ กิช เป่ ยอา
ดุเตรา || ดุตีอา อัรโถ่ อรัถ สมายอา || เอก รเฮอา ตา เอก ดิคายอา ||๒|| เอแก ซูต ปโรเอ มณี เอ || กาธี ปิ๋ น ปิ๋ น ปิ๋ น
ปิ๋ น ตณี เอ || พิรตี มาลา บโฮ่ เบ็ถ ป๋ าย || คินเจอา ซูต ตา อาอี ทาย ||๓|| จะโฮ่ แม่ห์ เอแก มัท แฮ กีอา || แต้ห์ บิคเร
ทาน อเน็ก คิระกีอา || โคยัต โคยัต ดุอาเร อายอา || ตา นานัก โยกี แม่ฮลั กัร๋ ปายอา ||๔|| เอ็ว กิงกุรี อานูป วาแย ||
ซุณ โยกี แก มัน มีธี ลาแก ||๑|| รเฮา ดูยา ||๑||๑๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ตากา กัร แก ลาอี ทิกลี || โล นารี ซูอา
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แฮ อัสตี || อั้มแภ กา กัร ดันดา ตะเรอา || เกอา ตู โยกี กัรแบห์ ปะเรอา ||๑|| ยัป นาท เด็น แรนาอี || เตรี คินทา โด
ดิห่าอี ||๑|| รเฮา || แก้ห์รี บิปูต ลาย แบธา ตารี || เมรี เตรี มุนดรา ต่ารี || มาแก้ห์ ทูกา ตริ ปัต นา ปาแว || นาท โฉด
ยาแจห์ ลาจยฺ นา อาแว ||๒|| จัล จิต โยกี อาซัณ เตรา || ซิ งงี วาแย เน็ต อุดาเซรา || คุร โกรัค กี แต บูจฉฺ นา
ปาอี || เพ็ร เพ็ร โยกี อาแว ยาอี ||๓|| ยิส โน โฮอา นาท กริ ปาลา || แร่ ห์ราส ฮมารี คุร โคปาล || นาแม คินทา
นาแม บัสตัร || ยัน นานัก โยกี โฮอา อัสเท็ร ||๔|| เอ็ว ยัปเปอา นาท เด็น แรนาอี || ฮุณ ปายอา คุร โกซาอี ||๑|| รเฮา
ดูยา ||๒||๑๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กะรัน กราวัน โซอี || อาน นา ดีแซ โกอี || ธากุร เมรา ซุฆรั สุ ยานา || คุรมุข
มิเลอา รังค์ มานา ||๑|| แอโซ เร ฮัร รัส มีธา || คุรมุข กิแน วิระแล ดีธา ||๑|| รเฮา || นิรมัล โยต อัมฤต ฮัร นาม ||
ปี วัต อมัร เป๋ ย เน่ห์กาม || ตัน มัน ซี ตลั อคัน นิวารี || อนัด รู ป ปรักเท ซันซารี ||๒|| เกอา เดโว ยา ซัภ กิช เตรา ||
สัด บัลฮาร เยา ลัค เบรา || ตัน มัน ญีโอ เป็ นดฺ เด ซาเยอา || คุร กิรปา เต นีจ นิวาเยอา ||๓|| โคลฺ กิวารา แม่ฮลั
บุลายอา || แยซา ซา แตซา ดิคลายอา || กโฮ่ นานัก ซัภ ปั รดา ตูทา || ฮอ เตรา ตู แม มัน วูธา ||๔||๓||๑๔|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || เซวัก ลายโอ อัปนี เซว || อัมฤต นาม ดีโอ มุค เดว || สักลี จินตา อาป นิวารี || เต็ส คุร โก ฮอ สัด
บัลฮารี ||๑|| กาจยฺ ฮมาเร ปูเร สัตคุร || บาเย อันฮัด ตูเร สัตคุร ||๑|| รเฮา || แม่ห์มา ยากี แก้ฮรั กัมภีร || โฮย นิฮาล
เดย์ ยิส ตี๋รฺ || ยา เก บันถัน่ กาเท ราย || โซ นัร บฮุร นา โยนี ปาย ||๒|| ยา แก อันตัร ปรักเทโอ อาป || ตา โก น่าฮี
ดูค ซัยตาป || ลาล รตัน เต็ส ปาแล ปะเรอา || สกัล กุทาํ บฺ โอ้ห์ ยัน แล ตเรอา ||๓|| นา กิช ปะรัม นา ดุบิถา ดูยา ||
เอโก เอก นิรันยัน ปูญา || ยัต กัต เดโค อาป ดัยอาล || กโฮ่ นานัก ปรัภ มิเล ระสาล ||๔||๔||๑๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๕
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|| ตัน เต ฉุทกี อัปนี ต่ารี || ปรัภ กี อาเกอา ลกี เปอารี || โย กิช กแร โซ มัน เมแร มีธา || ตา เอ้ห์ อะจรัจยฺ แนโนห์
ดีธา ||๑|| อับ โม่ห์ ยานี เร เมรี กอี บลาย || บุจฉฺ กอี ตริ สนั นิวารี มัมตา คุร ปูแร ลีโอ ซัมหยาย ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา
ราเคโอ คุร ซัรนา || คุร ปักราเอ ฮัร เก จัรนา || บีส บิสุเอ ยา มัน แธห์ราเน || คุร ปารบรัมห์ เอแก ฮี ยาเน ||๒|| โย
โย กีโน ฮัม เต็ส เก ดาส || ปรัภ เมเร โก สกัล นิวาส || นา โก ดูต นฮี แบราอี || กัล เม็ล จาเล เอแก ป่ าอี ||๓|| ยา โก
คุร ฮัร ดีเอ ซูคา || ตา โก บฮุร นา ลาแกห์ ดูคา || อาเป อาป สรับ ปรัตปาล || นานัก ราโต รังค์ โคปาล
||๔||๕||๑๖|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || มุค เต ปัรตา ทีกา แซ่ฮตั || ฮิรแด ราม นฮี ปูรัน แร่ ฮตั || อุปเดส กเร กัร โลก
ดริ ราแว || อัปนา กะเฮอา อาป นา กมาแว ||๑|| ปันดิต เบด บีจาร ปันดิต || มัน กา กโรถ นิวาร ปั นดิต ||๑|| รเฮา ||
อาแก ราเคโอ ซาล กิราม ||
มัน กีโน แด้ห์ ดิส บิสราม || ติลกั จราแว ปาอี ปาย || โลก ปะจารา อั้นถฺ กมาย ||๒|| คัท กัรมา อัร อาซัณ โต่ตี ||
ป่ ากัธ กแร่ ห์ ปแร เน็ต โปที || มาลา เพแร มังแก บิปูต || เอ้ห์ เบ็ถ โกย นา ตเรโอ มีต ||๓|| โซ ปันดิต คุร สบัด
กมาย || ตแร คุณ กี โอส อุตรี มาย || จตุร เบด ปูรัน ฮัร นาย || นานัก เต็ส กี ซัรณี ปาย ||๔||๖||๑๗|| รามกลี แม่ห์ลา
๕ || โกท บิฆนั นฮี อาแว่ห์ เนรฺ || อเน็ก มายอา แฮ ตา กี เจร || อเน็ก ปาป ตา เก ปานีฮาร || ยา โก เมยอา ไป๋
กัรตาร ||๑|| ยิแซห์ สฮาอี โฮย ปักหวาน || อเน็ก ยตัน ÍØÍÒ แก สรันยาม ||๑|| รเฮา || กัรตา ราแค กีตา กอน || กีรี
ยีโต สักลา ปะหวัน || เบอันตฺ แม่ห์มา ตา กี เกตัก บะรัน || บัล บัล ยาอีแอ ตา เก จรัน ||๒|| เต็น ฮี กีอา ยัป ตัป
คิอ๋าน || อเน็ก ประการ กีอา เต็น ดาน || ปะกัต โซอี กัล แม่ห์ ปั รวาน || ยา โก ธากุร ดีอา มาน ||๓|| ซ่าถซังค์ เม็ล
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เป๋ ย ประกาซ || แซ่ฮจั ยฺ ซูค อาส นิวาส || ปูแร สัตคุร ดีอา บิสาส || นานัก โฮเอ ดาซัน ดาส ||๔||๗||๑๘|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || โดส นา ดีแย กาฮู โลก || โย กมาวัน โซอี โปคค์ || อาปัน กะรัม อาเป ฮี บันถฺ || อาวัน ยาวัน มายอา
ตัน่ ถฺ ||๑|| แอซี ยานี ซันตฺ ยนี || ปัรกาซ เป่ ยอา ปูเร คุร บัจนี ||๑|| รเฮา || ตัน ตัน๋ กลัต มิเทอา บิสทาร || แฮวัร
แกวัร จาลัณฮาร || ราจยฺ รังค์ รู ป ซัภ กูร || นาม บินา โฮย ยาซี ตู๋ร ||๒|| ปะรัม ปู่ เล บาด อหังการี || ซังค์ น่าฮี เร
สกัล ปซารี || โศก ฮรัค แม่ห์ เด้ห์ บิรถ่านี || ซากัต เอ็ว ฮี กะรัต บิฮานี ||๓|| ฮัร กา นาม อัมฤต กัล ม่าเฮ || เอ้ห์
นิถ่านา ซาถู่ ป้ าเฮ || นานัก คุร โควิด ยิส ตูธา || กัท กัท รมัยอา เต็น ฮี ดีธา ||๔||๘||๑๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ปันจฺ
สบัด แต้ห์ ปูรัน นาด || อันฮัด บาเย อะจรัจยฺ บิสมาด || เกลฺ กแร่ ห์ ซันตฺ ฮัร โลก || ปารบรัมห์ ปูรัน นิรโยก ||๑||
ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ปะหวัน || ซ่าถซังค์ แบส คุณ กาแว่ห์ แต้ห์ โรค โศก นฮี ยนัม มรัน ||๑|| รเฮา || อูฮา ซิ มแร่ ห์
เกวัล นาม || บิรเล ปาแวห์ โอ้ห์ บิสราม || โป่ ยัน เป๋ า กีรตัน อาถารฺ ||
เน่ห์จลั อาซัน เบสุมาร ||๒|| เด็ก นา โดแล กัตฮู นา ต่าแว || คุร ประสาด โก เอ้ห์ แม่ฮลั ปาแว || ปะหรํา แป๋ โม่ห์
นา มายอา ยาล || ซุน สมาถ ประภู กิรปาล ||๓|| ตา กา อันตฺ นา ปาราวาร || อาเป กุปัต อาเป ปาซารฺ || ยา แก
อันตัร ฮัร ฮัร สุ อาด || แก้ฮนั นา ยาอี นานัก บิสมาด ||๔||๙||๒o|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || เป่ ทัต ซังค์ ปารบรัมห์ จิต
อายอา || ซังคัต กะรัต ซันโตค มัน ปายอา || ซันแตห์ จรัน มาทา เมโร ปอต || อเน็ก บาร ซันแตห์ ดันดอต ||๑||
เอ้ห์ มัน ซันตัน แก บัลฮารี || ยา กี โอท กะฮี ซุค ปายอา ราเค กิรปา ต่ารี ||๑|| รเฮา || ซันแตห์ จรัณ โต๋ ย โต๋ ย ปี วา ||
ซันแตห์ ดะรัส เปค เปค ยีวา || ซันแตห์ กี เมแร มัน อาส || ซันตฺ ฮมารี นิรมัล ราส ||๒|| ซันตฺ ฮมารา ราเคอา ปัรดา
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|| ซันตฺ ประสาด โม่ห์ กับฮู นา กัรดา || ซันแตห์ ซังค์ ดีอา กิรปาล || ซันตฺ สฮาอี เป๋ ย ดัยอาล ||๓|| สุ รัต มัต บุตถฺ
ปัรกาซ || แก้ฮรั กัมภีร อปารฺ คุณตาซ || ญีอ์ ยันตฺ สักเล ปรัตปาล || นานัก ซันแตห์ เดค นิฮาล ||๔||๑o||๒๑|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || เตแร กาจยฺ นา กแร่ ห์ ราจยฺ มาล || เตแร กาจยฺ นา บิแค ยันยาล || อิสทฺ มีต ยาณ ซัภ ฉะแล || ฮัร ฮัร
นาม ซังค์ เตแร จัลแล ||๑|| ราม นาม คุณ กาย เล มีตา ฮัร ซิ มรัต เตรี ลาจยฺ รแฮ่ || ฮัร ซิ มรัต ยัม กัช นา กะแฮ ||๑||
รเฮา || เบ็น ฮัร สกัล นิรารัท กาม || โซยนา รุ ปา มาที ดาม || คุร กา สบัด ยาป มัน ซุคา || อีฮา อูฮา เตโร อูยลั มุคคา
||๒|| กัร กัร ทาเก วัดเด วเดเร || กิน ฮี นา กีเอ กาจยฺ มายอา ปูเร || ฮัร ฮัร นาม ยแป ยัน โกย || ตา กี อาซา ปูรัน โฮย
||๓|| ฮัร ปั กตัน โก นาม อถารฺ || ซันตี ยีตา ยนัม อปารฺ || ฮัร ซันตฺ กเร โซอี ปัรวาณ || นานัก ดาส ตา แก กุรบาณ
||๔||๑๑||๒๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ซิ นแจห ดะรับ เด้ห์ ดุค โลก || เตแร กาจยฺ นา เอารา โยก || กัร อหังการฺ โฮย
วัรแต้ห์ อั้นถฺ || ยัม กี เยวรี ตู อาแก บันถฺ ||๑|| ชาด วิดาณี ตาต มูเร || อีฮา บัสนา ราต มูเร || มายอา เก มาเต แต อุธ
จัลนา || ราจ รเฮโอ ตู ซังค์ สุ ปนา ||๑|| รเฮา || บาล บิวสั ทา บาริ ก อั้นถฺ || ปั๋ ร โยบัน ลากา ดุระกันถฺ ||
ตริ ตีอา บิวสั ทา ซินเจ มาย || บิรัถ เป่ ยอา โฉด จเลโอ ปัชตาย ||๒|| จิรังกาล ปาอี ดรุ ลภั เด้ห์ || นาม บิฮูฌี โฮอี เค่ห์
|| ปะซู เปรต มุกตั ถฺ เต บุรี || ติแซห์ นา บูแฉ่ เย็น เอ้ห์ ศิรี ||๓|| ซุณ กัรตาร โควินดฺ โคปาล || ดีน ดัยอาล สดา
กิรปาล || ตุแมห์ ฉะดาโวห์ ฉุทแกห์ บันถฺ || บคัส มิลาโว่ห์ นานัก ญัก อั้นถฺ ||๔||๑๒||๒๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กัร
ซันโญก บนาอี กาช || เต็ส ซังค์ รเฮโอ อิอานา ราจ || ปรัตปาแร เน็ต ซาร สมาแร || อันตฺ กี บาร อูฐ ซิ ถ่าแร ||๑||
นาม บินา ซัภ จู่ธ ปรานี || โควิด ปะยัน เบ็น อวัร ซังค์ ราเต เต ซัภ มายอา มูธ ปรานี ||๑|| รเฮา || ตีรัท นาย นา อุตรัส
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แมลฺ || กะรัม ตะรัม ซัภ ห่อแม แพลฺ || โลก ปะจาแร กัต นฮี โฮย || นาม บิฮูเณ จัลแซห์ โรย ||๒|| เบ็น ฮัร นาม นา
ทูทสั ปะทัล || โซเถ่ ซาสตรึ ซิมรัต สกัล || โซ นาม ยแป ยิส อาป ยปาเอ || สกัล พลา เซ ซูค สมาเอ ||๓|| ราคัณฮาเร
ราโค่ห์ อาป || สกัล ซุคา ปรัภ ตุมแร หาท || เย็ต ลาแว่ห์ เต็ต ลาแกห์ สุ อามี || นานัก ซาฮิบ อันตัรยามี
||๔||๑๓||๒๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โย กิช กแร โซอี ซุค ยานา || มัน อะสมัจฉฺ ซ่าถซังค์ ปะตีอานา || โดลัน เต จูกา
แธห์รายอา || สัต ม่าเฮ เล สัต สมายอา ||๑|| ดูค เกยอา ซัภ โรค เกยอา || ปรัภ กี อาเกอา มัน แม่ห์ มานี มฮ่า ปุรัค กา
ซังค์ เป่ ยอา ||๑|| รเฮา || สกัล ปวิตตรึ สรับ นิรมะลา || โย วัรตาเอ โซอี ปะลา || แยห์ ราแค โซอี มุกตั ทาน || โย
ยปาเอ โซอี นาม ||๒|| อัธสัธ ตีรัท แยห์ ซ่าถ ปัก ตะแรห์ || แต้ห์ แบกุนธฺ แยห์ นาม *อุจแร่ ห์ || สรับ อนันดฺ ยับ
ดัรซัน ปาอีแอ || ราม คุณา เน็ต เน็ต ฮัร กาอีแอ ||๓|| อาเป กัท กัท รเฮอา เบอาป || ดัยอาล ปุรัค ปั รกัท ปั รตาป ||
กะปัท คุลาเน ปะหรํา นาเธ ดูเร || นานัก โก คุร เป่ เท ปูเร ||๔||๑๔||๒๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โกท ยาป ตาป
บิสราม || เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ ซุร กิอาน || อเน็ก รู ป รังค์ โปคค์ รัสแซ || คุรมุข นาม นิมคั ริ แด วัสแซ ||๑|| ฮัร เก นาม กี
วเดอาอี || กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๑|| รเฮา || ซูระปี ร ตี่รัจยฺมตั ปูรา ||
แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ตุ๋น แก้ฮรั กัมภีรา || สดา มุกตั ตา เก ปูเร กาม || ยา แก ริ แด วัสแซ ฮัร นาม ||๒|| สกัล ซูค อานันดฺ
อโรค || ซัมดัรซี ปูรัน นิรโยก || อาย นา ยาย โดแล กัต น่าฮี || ยา แก นาม บแซ มัน ม่าฮี ||๓|| ดีน ดัยอาล โคปาล
โควินดฺ || คุรมุข ยัปปี แอ อุตแร จินดฺ || นานัก โก คุร ดีอา นาม || ซันตัน กี แท่ฮลั ซันตฺ กา กาม ||๔||๑๕||๒๖||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || บีจยฺ มันตรึ ฮัร กีรตัน เกา || อาแก มิลี นิทาเว เทา || คุร ปูเร กี จัรณี ลาก || ยนัม ยนัม กา
941

โซยอา ยาก ||๑|| ฮัร ฮัร ยาป ยัปลา || คุร กิรปา เต ฮิรแด วาแซ ป่ อยัล ปารฺ ปั รลา ||๑|| รเฮา || นาม นิถาน ติอ๋าย มัน
อะทัล || ตา ชูแทห์ มายอา เก ปะทัล || คุร กา สบัด อัมฤต รัส ปี โอ || ตา เตรา โฮย นิรมัล ญีโอ ||๒|| โซถัต โซถัต
โซ่ถ บีจารา || เบ็น ฮัร ปะกัต นฮี ฉุทการา || โซ ฮัร ปะยัน ซ่าถ แก ซังค์ || มัน ตัน ราแป ฮัร แก รังค์ ||๓|| โฉด
เซอาณัป บโฮ่ จตุราอี || มัน เบ็น ฮัร นาแว ยาย นา กาอี || ดัยอา ต่ารี โควิด โกซาอี || ฮัร ฮัร นานัก เทก ทิกาอี
||๔||๑๖||๒๗|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ แก ซังค์ ราม รังค์ เกลฺ || อาแก ยัม เซ็ว โฮย นา เมล || อหัม่ บุธ กา เป่ ยอา
บินาส || ดุระมัต โฮอี สักลี นาซ ||๑|| ราม นาม คุณ กาย ปั นดิต || กะรัม กานํดฺ อหังการฺ นา กาแย กุซลั เซตี กัร๋
ย่าเฮ ปันดิต ||๑|| รเฮา || ฮัร กา ยัส เน็ถ ลีอา ลาภ || ปูรัน เป๋ ย มโนรัท ซ่าภ || ดุค นาธา ซุค กัร๋ แม่ห์ อายอา || ซันตฺ
ประสาด กมัล บิกซายอา ||๒|| นาม รตัน เย็น ปายอา ดาน || เต็ส ยัน โฮเอ สกัล นิถาน || ซันโตค อายอา มัน ปูรา
ปาย || เพ็ร เพ็ร มากัน กาเฮ ยาย ||๓|| ฮัร กี กะทา ซุนตฺ ปวิต || เย่ห์วา บกัต ปาอี กัต มัต || โซ ปั รวาณ ยิส ริ แด
วซาอี || นานัก เต ยัน อูตมั ป่ าอี ||๔||๑๗||๒๘|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กะโฮ กัร ปั กรี นา อาอี หาท || ปรี ต กรี จาลี
นฮี ซาท || กโฮ่ นานัก โย เตอาก ดอี || ตับ โอ้ห์ จัรณี อาย ปอี ||๑|| ซุณ ซันโตห์ นิรมัล บีจาร || ราม นาม เบ็น
กัต นฮี กาอี คุร ปูรา เป่ ทัต อุถาร ||๑|| รเฮา ||
ยับ อุส โก โกอี เดแว มาน || ตับ อาปั ส อูปัร รัคแค กุมาน || ยับ อุส โก โกอี มัน ปัรหะแร || ตับ โอ้ห์ เซวัก เซวา
กแร ||๒|| มุค แบราแว อันตฺ ธะกาแว || อิกตั ธอรฺ โอ้ห์ กฮี นา สมาแว || อุน โม่เฮ บฮุเต บแรห์มนั ดฺ || ราม ยนี กีนี
คันดฺ คันดฺ ||๓|| โย มาแก โซ ปู่ คา รแฮ่ || เอ็ส ซังค์ ราแจ โซ กะชู นา ลแฮ่ || อิแซ่ห์ เตอาก สัตซังคัต กแร ||
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วัดป่ ากี นานัก โอ้ห์ ตแร ||๔||๑๘||๒๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || อาตัม ราม สรับ แม่ห์ เปค || ปูรัน ปูร รเฮอา ปรัภ เอก
|| รตัน อโมลฺ ริ แด แม่ห์ ยาน || อัปนี วัสตฺ ตู อาป ปะชาน ||๑|| ปี อัมฤต ซันตัน ปั รสาด || วัดเด ปาก โฮแว่ห์ ตอ
ปาอีแอ เบ็น เย่ห์วา เกอา ยาแณ สุ อาด ||๑|| รเฮา || อัธ ดัส เบด สุ เน แก้ห์ โดรา || โกท ประกาซ นา ดิแซ อันเถ่รา
|| ปะซู ปรี ต ก๋ าส ซังค์ รแจ || ยิส นฮี บุฉ่าแว โซ กิต เบ็ถ บุแฉ่ ||๒|| ยานัณฮาร รเฮอา ปรัภ ยาน || โอต โปต ปักตัน
ซังกาน || บิกสั บิกสั อัปนา ปรัภ กาแว่ห์ || นานัก เต็น ยัม เนร นา อาแว่ห์ ||๓||๑๙||๓o|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ดีโน
นาม กีโอ ปวิต || ฮัร ตัน๋ ราส นิราส เอ้ห์ เบ็ต || กาที บันถฺ ฮัร เซวา ลาเอ || ฮัร ฮัร ปะกัต ราม คุณ กาเอ ||๑|| บาเย
อันฮัด บายา || รสัก รสัก คุณ กาแว่ห์ ฮัร ยัน อัปแน คุรเทว นิวายา ||๑|| รเฮา || อาย บเนโอ ปูรฺบลา ปาก || ยนัม
ยนัม กา โซยอา ยาก || กอี กิลาน ซ่าถ แก ซังค์ || มัน ตัน ราโต ฮัร แก รังค์ ||๒|| ราเค ราคัณฮาร ดัยอาล || นา กิช
เซวา นา กิช ก๋ าล || กัร กิรปา ปรัภ กีนี ดัยอา || บูดตั ดุค แม่ห์ ก้าด เลยอา ||๓|| ซุณ ซุณ อุปเยโอ มัน แม่ห์ เจา
|| อาธ แป้ ฮัร ฮัร เก คุณ เกา || กาวัต กาวัต ปะรัม กัต ปาอี || คุร ประสาด นานัก เล็ว ลาอี ||๔||๒o||๓๑|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || กอดี บัดแล เตอาแก รตัน || โฉด ยาย ต้าฮู กา ยตัน || โซ ซันแจ โย โห่ซี บาต || มายอา โม่เฮอา เทโด
ยาต ||๑|| อป่ าเก แต ลาจยฺ น่าฮี || ซุค ซากัร ปูรัน ปั รเมซัร ฮัร นา เจเตโอ มัน ม่าฮี ||๑|| รเฮา || อัมฤต กอรา บิเคอา
มีธี || ซากัต กี เบ็ถ แนโนห์ ดีธี || กูร กปัท อหังการ รี ฉ่านา ||
นาม ซุนตฺ ยัน บิชูอ์ ดะซานา ||๒|| มายอา การัณ สัด ฮี จู่แร || มัน มุค กะแบห์ นา อุสตัต กแร || นิรภอ นิรังการ
ดาตาร || เต็ส เซ็ว ปรี ต นา กแร กวาร ||๓|| ซัภ ซาฮา ศิร ซาจา ซ่าห์ || เวโม่ห์ตาจยฺ ปูรา ปาตซ่ าห์ || โม่ห์ มกัน
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ลัปเทโอ ปะหรํา กิแร่ ห์ || นานัก ตรี แอ เตรี เมฮัร ||๔||๒๑||๓๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || แรณ ดินสั ยัปโป ฮัร เนา ||
อาแก ดัรก้าห์ ปาโว เทา || สดา อนันดฺ นา โฮวี โศก || กับฮู นา เบอาแป ห่อแม โรค ||๑|| โคโยห์ ซันโตห์ ฮัร บรัมห์
กิอานี || บิสมัน บิซมั เป๋ ย บิสมาดา ปะรัม กัต ปาแวห์ ฮัร ซิ มมัร ปรานี ||๑|| รเฮา || กัน เม็น เดโคห์ สกัล บีจาร ||
นาม บินา โก สะแก นา ตารฺ || สกัล อุปาว นา จาแลห์ ซังค์ || เป่ าว์ยลั ตรี แอ ปรัภ แก รังค์ ||๒|| เด้ฮี โต๋ ย นา อุตแร
แมลฺ || ห่อแม เบอาแป ดุบิถา แพลฺ || ฮัร ฮัร ออคัถ โย ยัน คาย || ตา กา โรค สกัล เม็ท ยาย ||๓|| กัร กิรปา
ปารบรัมห์ ดัยอาล || มัน เต กับโบห์ นา บิซรั โคปาล || เตเร ดาส กี โฮวา ตู๋ร || นานัก กี ปรัภ ซัรถ่า ปูร
||๔||๒๒||๓๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || เตรี สรัณ ปูเร คุรเทว || ตุตถฺ เบ็น ดูยา น่าฮี โกย || ตู ซัมรัท ปูรัน ปารบรัมห์ ||
โซ ติอ๋าเอ ปูรา ยิส กะรัม ||๑|| ตรัณ ตารัณ ปรัภ เตโร เนา || เอกา สรัณ กะฮี มัน เมแร ตุตถฺ เบ็น ดูยา น่าฮี เธา ||๑||
รเฮา || ยัป ยัป ยีวา เตรา เนา || อาแก ดัรก้าห์ ปาโว เธา || ดูค อันเถ่รา มัน เต ยาย || ดุระมัต บินแซ ราแจ ฮัร นาย
||๒|| จรัน กมัล เซ็ว ลากี ปรี ต || คุร ปูเร กี นิรมัล รี ต || ป๋ อ ป่ ากา นิรภอ มัน บแซ || อัมฤต นาม รัสนา เน็ต ยแป
||๓|| โกท ยนัม เก กาเท พ่าเฮ || ปายอา ลาภ สัจจา ตัน๋ ล่าเฮ || โตท นา อาแว อคุท ปั นด๋ าร || นานัก ปะกัต โซ่แฮ
ฮัร ดุอาร ||๔||๒๓||๓๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || รตัน ยเวฮัร นาม || สัต ซันโตค กิอาน || ซูค แซ่ฮจั ยฺ ดัยอา กา โปตา ||
ฮัร ปักตา ฮวาแล โห่ตา ||๑|| เมเร ราม โก ปั นด๋ าร || คาต ครัจ กัช โตท นา อาแว อันตฺ นฮี ฮัร ปาราวาร ||๑|| รเฮา ||
กีรตัน นิรโมลัก ฮีรา || อานันดฺ คุณี กะฮีรา || อันฮัด บาณี ปูนยี || ซันตัน หัท ราคี กูนยํ ี ||๒||
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ซุน สมาถ กุพา แต้ห์ อาซัน || เกวัล บรัมห์ ปูรัน แต้ห์ บาซัน || ปะกัต ซังค์ ปรัภ โกซัท กะรัต || แต้ห์ ฮรัค นา โศก
นา ยนัม นา มรัต ||๓|| กัร กิรปา ยิส อาป ดิวายอา || ซ่าถซังค์ เต็น ฮัร ตัน๋ ปายอา || ดัยอาล ปุรัค นานัก อัรดาส || ฮัร
เมรี วัรตัณ ฮัร เมรี ราส ||๔||๒๔||๓๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || แม่ห์มา นา ยาแน่ห์ เบด || บรัมห์เม นฮี ยาแน่ห์ เปด ||
อวตาร นา ยาแน่ห์ อันตฺ || ปัรเมซัร ปารบรัมห์ เบอันตฺ ||๑|| อัปนี กัต อาป ยาแน || ซุณ ซุณ อวัร วคาแน ||๑||
รเฮา || ซังกรา นฮี ยาแน่ห์ เป๋ ว || โคยัต ห่าเร เดว || เดวีอา นฮี ยาแน มรัม || ซัภ อูปัร อลัค ปารบรัมห์ ||๒|| อัปแน
รังค์ กัรตา เกลฺ || อาป บิโชแร อาเป เมล || เอ็ก ปั่ รเม เอ็ก ปั กตี ลาเอ || อัปณา กีอา อาป ยณาเอ ||๓|| ซันตัน กี ซุณ
ซาจี ซาคี || โซ โบแล่ห์ โย เปแค่ห์ อาคี || นฮี เลป เต็ส ปุน นา ปาป || นานัก กา ปรัภ อาเป อาป ||๔||๒๕||๓๖||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กิชฮู กาจยฺ นา กีโอ ยาน || สุ รัต มัต น่าฮี กิช กิอาน || ยาป ตาป ซี ล นฮี ตะรัม || กิชู นา ยาโน
แกซา กะรัม ||๑|| ธากุร ปรี ตมั ปรัภ เมเร || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา อวัรฺ 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 มัน แม่ห์ เทก ||๒||
ซุณ ซุณ ยีโว มัน เอ้ห์ บิสราม || ปาป คันดัน ปรัภ เตโร นาม || ตู อะกนัต ญีอ์ กา ดาตา || ยิแซห์ ยณาแวห์
เต็น ตู ยาตา ||๓|| โย อุปายโอ เต็ส เตรี อาส || สกัล อราแถ่ห์ ปรัภ คุณตาซ || นานัก ดาส เตแร กุรบาณ || เบอันตฺ
ซาฮิบ เมรา เมฮัรวาณ ||๔||๒๖||๓๗|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ราคัณฮาร ดัยอาล || โกท เป๋ าว์ คันเด นิมคั เคอาล || สกัล
อราแถ่ห์ ยันตฺ || มิลีแอ ปรัภ คุร เม็ล มันตฺ ||๑|| ยีอนั โก ดาตา เมรา ปรัภ || ปูรัน ปัรเมซุร สุ อามี กัท กัท ราตา เมรา
ปรัภ ||๑|| รเฮา || ตา กี กะฮี มัน โอท || บันถัน่ เต โฮอี โชท || ฮิรแด ยัป ปัรมานันดฺ || มัน ม่าเฮ เป๋ ย อนันดฺ ||๒||
ตารัณ ตรัณ ฮัร สรัณ || ยีวนั รู ป ฮัร จรัณ ||
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ซันตัน เก ปราณ อถารฺ || อูเจ เต อูจ อปารฺ ||๓|| โซ มัต ซาร เย็ต ฮัร ซิ มรี แย || กัร กิรปา ยิส อาเป ดีแย || ซูค
แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ฮัร เนา || นานัก ยัปเปอา คุร เม็ล เนา ||๔||๒๗||๓๘|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || สกัล เซอานัป ชาด || กัร
เซวา เซวัก ซาจยฺ || อัปนา อาป สกัล มิทาย || มัน จินเด เซอี พัล ปาย ||๑|| โฮโอ ซาวถาน อัปเน คุร เซ็ว || อาซา
มันซา ปูรัน โฮแว ปาแวห์ สกัล นิถาน คุร เซ็ว ||๑|| รเฮา || ดูยา นฮี ยาแน โกย || สัตคุร นิรันยัน โซย || มานุค กา กัร
รู ป นา ยาน || มิลี นิมาเน มาน ||๒|| คุร กี ฮัร เทก ทิกาย || อวัร อาซา ซัภ ล่าเฮ || ฮัร กา นาม มาก นิถาน || ตา
ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน ||๓|| คุร กา บจัน ยัป มันตฺ || เอ้ฮา ปะกัต ซาร ตัต || สัตคุร เป๋ ย ดัยอาล || นานัก ดาส นิฮาล
||๔||๒๘||๓๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โฮแว โซอี ปั๋ล มาน || อาปนา ตัจยฺ อภิมาน || เด็น แรน สดา กุน เกา || ปูรัน
เอ้ฮี สุ เอา ||๑|| อานันดฺ กัร ซันตฺ ฮัร ยัป || ชาด เซอานัป บโฮ่ จตุราอี คุร กา ยัป มันตฺ นิรมัล ||๑|| รเฮา || เอก กี กัร
อาส ปี่ ตัร || นิรมัล ยัป นาม ฮัร ฮัร || คุร เก จรัน นมัสการ || เป่ าว์ยลั อุตแรห์ ปารฺ ||๒|| เดวันฮาร ดาตาร || อันตฺ นา
ปาราวาร || ยา แก กัร๋ สรับ นิถาน || ราคัณฮาร นิดาน ||๓|| นานัก ปายอา เอ้ห์ นิถาน || ฮเร ฮัร นิรมัล นาม || โย
ยแป เต็ส กี กัต โฮย || นานัก กะรัม ปราปั ต โฮย ||๔||๒๙||๔o|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ดุลบั ภ์ เด้ห์ สวาร || ย่าเฮ นา
ดัรก้าห์ ฮาร || หะลัต ปะลัต ตุตถฺ โฮย วเดอาอี || อันตฺ กี เบลา เลย ฉะดาอี ||๑|| ราม เก กุน เกา || หะลัต ปะลัต โฮเอ
โดแว สุ เฮเล อะจรัจยฺ ปุรัค ติเอ๋ า ||๑|| รเฮา || อูธตั แบธัต ฮัร ยาป || บินแซ สกัล ซันตาป || แบรี ซัภ โฮแว่ห์ มีต ||
นิรมัล เตรา โฮแว จีต ||๒|| ซัภ เต อูตมั เอ้ห์ กะรัม || สกัล ตะรัม แม่ห์ สะเรสทฺ ตะรัม || ฮัร ซิ มรัน เตรา โฮย อุถาร ||
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ยนัม ยนัม กา อุตแร ป๋ ารฺ ||๓|| ปูรัน เตรี โฮแว อาส || ยัม กี กะทีแอ เตรี พาส || คุร กา อุปเดส สุ นีแย || นานัก ซุค
แซ่ฮจั ยฺ สะมีแย ||๔||๓o||๔๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ยิส กี เต็ส กี กัร มาน || อาปัน ล่าเฮ กุมาน || ยิส กา ตู เต็ส กา ซัภ โกย || ติแซห์ อราถ สดา ซุค
โฮย ||๑|| กาเฮ ปะหรํา ประแมห์ เบกาเน || นาม บินา กิช กาม นา อาแว เมรา เมรา กัร บฮุต ปั ชตาเน ||๑|| รเฮา ||
โย โย กแร โซอี มาน เล่โฮ || เบ็น มาเน รัล โฮแว่ห์ เค่ห์ || เต็ส กา ป่ าณา ลาแก มีธา || คุร ประสาด วิระเล มัน วูธา
||๒|| เวปัรว่าห์ อะโกจัร อาป || อาธ แป้ ฮัร มัน ตา โก ยาป || ยิส จิต อาเอ บินแซ่ห์ ดุคา || หะลัต ปะลัต เตรา อูยลั
มุคคา ||๓|| กอน กอน อุถเร กุน กาย || กะนัณ นา ยาอี กีม นา ปาย || บูดตั โล่ห์ ซ่าถซังค์ ตแร || นานัก ยิแซห์
ปราปัต กแร ||๔||๓๑||๔๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || มัน ม่าเฮ ยาป ปั กวันตฺ || คุร ปูแร เอ้ห์ ดีโน มันตฺ || มิเท สกัล แป๋
ตราส || ปูรัน โฮอี อาส ||๑|| สพัล เซวา คุรเทวา || กีมตั กิช แก้ฮณั นา ยาอี ซาเจ สัจ อลัค อเป่ วา ||๑|| รเฮา || กะรัน
กราวัน อาป || เต็ส โก สดา มัน ยาป || เต็ส กี เซวา กัร นีต || สัจ แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาแวห์ มีต ||๒|| ซาฮิบ เมรา อัต ป่ ารา
|| คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา || เต็ส เบ็น อวัร นา โกอี || ยัน กา ราคา โซอี ||๓|| กัร กิรปา อัรดาส สุ ณีแย || อัปเณ
เซวัก โก ดัรซัน ดีแย || นานัก ยาปี ยัป ยาป || ซัภ เต อูจ ยา กา ปัรตาป ||๔||๓๒||๔๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || บิรทา
ปัรหว่าซา โลก || ธากุร ปรัภ เตรี เทก || อวัร ชูที ซัภ อาส || อะจินตฺ ธากุร เป๋ ย คุณตาซ ||๑|| เอโก นาม ติอ๋าย มัน
เมเร || การัจ เตรา โฮแว ปูรา ฮัร ฮัร ฮัร คุณ กาย มัน เมเร ||๑|| รเฮา || ตุม ฮี การัน กะรัน || จรัน กมัล ฮัร สรัน || มัน
ตัน ฮัร โอ้ฮี ติอ๋ายอา || อานันดฺ ฮัร รู ป ดิคายอา ||๒|| เต็ส ฮี กี โอท สะดีว || ยา เก กีเน แฮ ยีว || ซิ มรัต ฮัร กะรัต
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นิถาน || ราคัณฮาร นิดาน ||๓|| สรับ กี เรณ โฮวีแย || อาป มิทาย มิลีแย || อันเด็น ติอ๋าอีแอ นาม || สพัล นานัก
เอ้ห์ กาม ||๔||๓๓||๔๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || การัน กะรัน กรี ม || สรับ ปรัตปาล รฮีม || อัลล่าห์ อลัค อปารฺ || คุด
คุดาย วัด เบสุ มาร ||๑||
โอนํ นะโม ปักวันตฺ กุซาอี || คาลัก เราว์ รเฮอา สรับ ธาอี ||๑|| รเฮา || ญกันนาท ญักยีวนั มาโถ่ || ป๋ อ ปั่ นยัน ริ ด
ม่าเฮ อราโถ่ || ริ คีเกส โคปาล คุวนิ ดฺ || ปูรัน ซัรบัตตรึ มุกนั ดฺ ||๒|| เมฮัรวาน มอลา ตูฮี เอก || ปี ร แปกานํบรั เซค ||
ดิลา กา มาลัก กเร หาก || กุราน กะเตบ เต ปาก ||๓|| นาราเอ็ณ นัรฮัร ดัยอาล || รมัต ราม กัท กัท อาถารฺ || บาสุ เดว
บัสตฺ ซัภ ธาย || ลีลา กิช ลคี นา ยาย ||๔|| เมฮัร ดัยอา กัร กัรแนฮาร || ปะกัต บันดฺ กี เด้ห์ ศิรยัณฮารฺ || กโฮ่ นานัก
คุร โคเอ ปะรัม || เอโก อัลล่าห์ ปารบรัมห์ ||๕||๓๔||๔๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โกท ยนัม เก บินเซ ปาป || ฮัร ฮัร
ยปัต น่าฮี ซัยตาป || คุร เก จรัน กมัล มัน วัสเซ || มฮ่า บิการ ตัน เต ซัภ นะเซ ||๑|| โคปาล โก ยัส เกา ปราณี || อกัท
กะทา ซาจี ปรัภ ปูรัน โยตี โยต สมาณี ||๑|| รเฮา || ตริ สนา ปูค ซัภ นาซี || ซันตฺ ประสาด ยัปเปอา อบินาซี || แรน
ดินสั ปรัภ เซว กมานี || ฮัร มิลแณ กี เอ้ห์ นีซานี ||๒|| มิเท ยันยาล โฮเอ ปรัภ ดัยอาล || คุร กา ดัรซัน เดค นิฮาล ||
ปะรา ปูรฺบลา กะรัม บัณ อายอา || ฮัร เก คุณ เน็ต รัสนา กายอา ||๓|| ฮัร เก ซันตฺ สดา ปัรวาณ || ซันตฺ ยนา มัสตัก
นีซาณ || ดาส กี เรณ ปาเอ เย โกย || นานัก เต็ส กี ปะรัม กัต โฮย ||๔||๓๕||๔๖ || รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ดัรซัน โก
ยาอีแอ กุรบาน || จรัน กมัล ฮิรแด ตัร๋ คิอ๋าน || ตู๋ร ซันตัน กี มัสตัก ลาย || ยนัม ยนัม กี ดุระมัต มัล ยาย ||๑|| ยิส
เป่ ทัต มิแท อภิมาน || ปารบรัมห์ ซัภ นัดรี อาแว กัร กิรปา ปูรัน ปั กหวาน ||๑|| รเฮา || คุร กี กีรัต ยัปปี แอ ฮัร เนา ||
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คุร กี ปะกัต สดา คุณ เกา || คุร กี สุ รัต นิกทั กัร ยาน || คุร กา สบัด สัต กัร มาน ||๒|| คุร บัจนี ซัมซัร ซุค ดูค ||
กะเด นา เบอาแป ตริ สนา ปูค || มัน ซันโตค สบัด คุร ราเย || ยัป โคบินดฺ ปัรเด ซัภ กาเย ||๓|| คุร ปั รเมซัร คุร
โควินดฺ || คุร ดาตา ดัยอาล บัคซินดฺ || คุร จัรนี ยา กา มัน ลากา || นานัก ดาส เต็ส ปูรัน ป่ ากา ||๔||๓๖||๔๗||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กิส ปัรหว่าแซ บิจแร่ ห์ ปะหวัน || มูร มุกตั ถฺ เตรา ซังกี กวัน || ราม ซังกี เต็ส กัต นฮี ยาแน่ห์ ||
ปันจฺ บัทวาเร เซ มีต กัร มาแน่ห์ ||๑|| โซ กัร๋ เซว เย็ต อุถฺแรห์ มีต || คุณ โควินดฺ รวีแอ้ห์ เด็น ราตี ซ่าถซังค์ กัร มัน
กี ปรี ต ||๑|| รเฮา || ยนัม บิฮาโน อหังการ อัร วาด || ตริ ปัต นา อาแว บิเคอา ซาดฺ || ปั่ รมัต ปั่ รมัต มฮ่า ดุค ปายอา ||
ตรี นา ยาอี ดุตรั มายอา ||๒|| กาม นา อาแว โซ การ กมาแว || อาป บีจยฺ อาเป ฮี คาแว || ราคัน โก ดูซรั นฮี โกย ||
ตอ นิสตะแร โย กิรปา โฮย ||๓|| ปะติต ปุนีต ปรัภ เตโร นาม || อัปเน ดาส โก กีแย ดาน || กัร กิรปา ปรัภ กัต กัร
เมรี || สรัณ กะฮี นานัก ปรัภ เตรี ||๔||๓๗||๔๘|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || เอ้ห์ โลเก ซุค ปายอา || นฮี เป่ ทัต ตะรัม
รายอา || ฮัร ดัรก้าห์ โซ่ภาวันตฺ || พุน กรัภ น่าฮี บซันตฺ ||๑|| ยานี ซันตฺ กี มิตราอี || กัร กิรปา ดีโน ฮัร นามา ปูรัน
ซันโญก มิลาอี ||๑|| รเฮา || คุร แก จรัณ จิต ลากา || ตัน๋ ตัน๋ ซันโญก สป่ ากา || ซันตฺ กี ตู๋ร ลากี เมแร มาเท || เก็ลวิค
ดุค สักเล เมเร ลาเท ||๒|| ซ่าถ กี สัจ แท่ฮลั กมานี || ตับ โฮเอ มัน ซุถ ปรานี || ยัน กา สพัล ดะรัส ดีธา || นาม
ประภู กา กัท กัท วูธา ||๓|| มิทาเน ซัภ กัล กะเลส || ยิส เต อุปเย เต็ส แม่ห์ ปัรเวส || ปรักเท อานูป โควินดฺ || ปรัภ
ปูเร นานัก บัคซินดฺ ||๔||๓๘||๔๙|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กอู โก จาเร ซารดูล || กอดี กา ลัค ฮูอา มูล || บักรี โก หัสตี
ปรัตปาเล || อัปนา ปรัภ นะดัร นิฮาเล ||๑|| กริ ปา นิถาน ปรี ตมั ปรัภ เมเร || บะรัน นา ซาโก บโฮ่ กุน เตเร ||๑|| รเฮา
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|| ดีซตั มาส นา คาย บิลาอี || มฮ่า กะสาบ ฉุ รี สัท ปาอี || กรัณฮาร ปรัภ ฮิรแด วูธา || พาที มัชลี กา ยาลา ตูทา ||๒||
ซูเก กาซทฺ ฮเร จะลูล || อูแจ ทัล พูเล กมัล อนูป || อคัน นิวารี สัตคุร เดว || เซวัก อัปนี ลายโอ เซว ||๓||
อกิรัตกะณา กา กเร อุถาร || ปรัภ เมรา แฮ สดา ดัยอาร || ซันตฺ ยนา กา สดา สฮาอี || จรัน กมัล นานัก ซัรณาอี
||๔||๓๙||๕o|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ ||
ปั นจฺ ซิงห์ ราเค ปรัภ มาร || ดัส บิเฆอารี ลอี นิวาร || ตีน อาวรัต กี จูกี เก๋ รฺ || ซ่าถซังค์ จูเก แป๋ เพร ||๑|| ซิมมัร
ซิมมัร ยีวา โควินดฺ || กัร กิรปา ราเคโอ ดาส อัปนา สดา สดา ซาจา บัคซิ นดฺ ||๑|| รเฮา || ดาจฉฺ เกย ตริ ณ ปาป สุ เมร
|| ยัป ยัป นาม ปูเญ ปรัภ แปรฺ || อนัด รู ป ปรักเทโอ ซัภ ทาน || เปรม ปะกัต โยรี ซุค มาน ||๒|| ซากัร ตเรโอ บาชัร
โคจฺย || เคด นา ปายโอ แน่ห์ พุน โรจยฺ || ซิ่นถฺ สมายโอ กัทเก ม่าเฮ || กรัณฮาร โก กิช อะจรัจยฺ น่าเฮ ||๓|| โย
ชูโท ตอ ยาย ปัยอาล || โย ก้าเดโอ ตอ นะดัร นิฮาล || ปาป ปุน ฮัมแร วัส น่าเฮ || รสัก รสัก นานัก คุณ ก้าห์
||๔||๔o||๕๑|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || นา ตัน เตรา นา มัน โต้เฮ || มายอา โม่ห์ เบอาเปอา โต๋ ห์ || กุดมั กแร กาดัร เย็ว
เชล || อจินตฺ ยาล กาล จักกรึ เปลฺ ||๑|| ฮัร จรัน กมัล ซัรนาย มนา || ราม นาม ยัป ซังค์ สฮาอี คุรมุข ปาแวห์ สาจ
ตะนา ||๑|| รเฮา || อูเน กาจยฺ นา โฮวัต ปูเร || กาม กโรถ มัด สัด ฮี จู่เร || กแร บิการ ญีอะเร แก ตาอี || กาพัล ซังค์
นา ตะซูอา ยาอี ||๒|| ตะรัต โต๋ ห์ อเน็ก ชัล ยาแน || กอดี กอดี โก คาก ศิร ชาแน || เย็น ดีอา ติแซ นา เจแต มูล ||
มิเทอา โลภ นา อุตแร ซูล ||๓|| ปารบรัมห์ ยับ เป๋ ย ดัยอาล || เอ้ห์ มัน โฮอา ซ่าถ รวาล || หัสตฺ กมัล ลัร ลีโน ลาย ||
นานัก ซาแจ สาจ สมาย ||๔||๔๑||๕๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || รายา ราม กี ซัรณาย || นิรภอ เป๋ ย โคบินดฺ กุน กาวัต
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ซ่าถซังค์ ดุค ยาย ||๑|| รเฮา || ยา แก ราม บแซ มัน ม่าฮี || โซ ยัน ดุตรั เปคัต น่าฮี || สักเล กาจยฺ สวาเร อัปเน || ฮัร
ฮัร นาม รสัน เน็ต ยัปเน ||๑|| ยิส แก มัสตัก หาท คุร ตะแร || โซ ดาส อเดซา กาเฮ กแร || ยนัม มรัณ กี จูกี กาณ ||
ปูแร คุร อูปัร กุรบาณ ||๒|| คุร ปั รเมซัร เปท นิฮาล || โซ ดัรซัน ปาเอ ยิส โฮเอ ดัยอาล || ปารบรัมห์ ยิส กิรปา กแร
|| ซ่าถซังค์ โซ เป่ าว์ยลั ตแร ||๓|| อัมฤต ปี โว่ห์ ซ่าถ เปอาเร || มุค อูยลั ซาแจ ดัรบาเร || อนัด กแร่ ห์ ตัจยฺ สกัล
บิการ || นานัก ฮัร ยัป อุตโรห์ ปารฺ ||๔||๔๒||๕๓||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || อีนถํ นั เต แบซันตัร ป่ าแก || มาที โก ยัล แด้ห์ ดิส เตอาแก || อูปัร จรัน ตแล อากาซ || กัท
แม่ห์ ซิ่นถฺ กีโอ ปั รกาซ ||๑|| แอซา ซัมรัท ฮัร ญีโอ อาป || นิมคั นา บิสแร ญีอ์ ปักตัน แก อาธ แป้ ฮัร มัน ตา โก
ยาป ||๑|| รเฮา || ปรัทเม มาคัน ปาแช ดูตถฺ || แมลู กีโน ซาบุน ซู่ถ || แป๋ เต นิ รภอ ดัรตา พิแร || โฮนํดี โก อัณโห่ดี
หิแร ||๒|| เด้ฮี กุปัต บิเดฮี ดีแซ || สักเล ซาจยฺ กะรัต ญักดีแซ || ธักกัณฮาร อัณธักดา ธาแก || เบ็น วคัร เพ็ร เพ็ร อุธ
ลาแก ||๓|| ซันตฺ สภา เม็ล กแร่ ห์ บเคอาณ || ซิมรัต ซาสตึ เบด ปุราณ || บรัมห์ บีจาร บีจาเร โกย || นานัก ตากี
ปะรัม กัต โฮย ||๔||๔๓||๕๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีอา || สดา สดา ฮัร กี ซัรณาอี ปรัภ เบ็น น่าฮี
อาน บีอา ||๑|| รเฮา || ปุต กลัตรึ ลัคมี ดีแซ เอ็น แม่ห์ กิชู นา ซังค์ ลีอา || บิแค ธะกอรี คาย ปุหล่านา มายอา มันดัร
เตอาก เกยอา ||๑|| นินดา กัร กัร บฮุต วิกตู า กรัภ โยน แม่ห์ กิรัต ปั ยอา || ปุรับ กมาเณ โชแดห์ น่าฮี ยัมดูต กราเซโอ
มฮ่า เป่ ยอา ||๒|| โบแล จู่ธ กมาแว เอารา ตริ สนั นา บูแฉ่ บฮุต เฮยอา || อซ่าถ โรค อุปเยอา ซันตฺ ดูคนั เด้ห์ บินาซี
มฮ่า เคยอา ||๓|| ยิแนห์ นิวาเย เต็น ฮี ซาเย อาเป กีเน ซันตฺ ยัยอา || นานัก ดาส กันธฺ ลาย ราเค กัร 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 ||
ดัรซัน เปคัต โฮย นิฮาล || ยา กี ตู๋ร กาแท ยัม ยาล || จรัน กมัล บะเซ เมเร มัน เก || การัจ สวาเร สักเล ตัน เก ||๑|| ยา
แก มัสตัก ราแค หาท || ปรัภ เมโร อนาท โก นาท || ปะติต อุถ่ารัณ กริ ปา นิ ถาน || สดา สดา ยาอีแอ กุรบาน ||๒||
นิรมัล มันตฺ เดย์ ยิส ดาน || ตะแยห์ บิการ บินแซ อภิมาน || เอก ติอ๋าอีแอ ซ่าถ แก ซังค์ || ปาป บินาเซ นาม แก รังค์
||๓|| คุร ปัรเมซุร สกัล นิวาส || กัท กัท เราว์ รเฮอา คุณตาซ || ดะรัส เด้ห์ ต่าโร ปรัภ อาส || เน็ต นานัก จิตเเว สัจ
อัรดาส ||๔||๔๕||๕๖||
ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กาโว่ห์ ราม เก คุณ กีต || นาม ยปัต ปะรัม ซุค ปาอีแอ อาวา กอณ มิแท เมเร มีต ||๑|| รเฮา || คุณ กาวัต โฮวัต
ปัรกาซ || จรัน กมัล แม่ห์ โฮย นิวาส ||๑|| ซันตฺ ซงั คัต แม่ห์ โฮย อุถาร || นานัก เป่ าว์ยลั อุตรัส ปารฺ ||๒||๑||๕๗||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูรา เมรา คุร ปูรา || ราม นาม ยัป สดา สุ เฮเล สกัล บินาเซ โรค กูรา ||๑|| รเฮา || เอก
อราโถ่ห์ ซาจา โซย || ยา กี สรัน สดา ซุค โฮย ||๑|| นีด สุ เฮลี นาม กี ลากี ปูค || ฮัร ซิ มรัต บินเซ ซัภ ดูค ||๒||
แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ กแร่ ห์ เมเร ป่ าอี || คุร ปูแร ซัภ จินตฺ มิทาอี ||๓|| อาธ แป้ ฮัร ปรัภ กา ยัป ยาป || นานัก ราคา โฮอา
อาป ||๔||๒||๕๘||
ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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นัรนะแรห์ นมัสการัง || ยลัน ทลัน บซุถ กะกัน เอก เอกังการัง ||๑|| รเฮา || หะรัน ตะรัน ปุน ปุแน่ห์ กะรัน || แน่ห์
กิแร่ ห์ นิรังฮารัง ||๑|| กัมภีร ตี๋รฺ นาม ฮีร อูจ มูจ อปารัง || กะรัน เกลฺ คุณ อโมลฺ นานัก บัลฮารัง ||๒||๑||๕๙|| รามกลี
แม่ห์ลา ๕ || รู ป รังค์ สุ ก้ นั ถฺ โปคค์ เตอาก จัลเล มายอา ฉะเล กเน็ก กามนี ||๑|| รเฮา || ปันด๋ าร ดะรับ อรับ คะรับ
เปค ลีลา มัน สถ่าแร || แน่ห์ ซังค์ กามนี ||๑|| สุ ต กลัตรึ ปะหราต มีต *อุรัจฉฺ ปะเรโอ ปะรัม โม่เฮโอ เอ้ห์ บิรัค
ชามนี || จรัน กมัล สรัน นานัก ซุค ซันตฺ ป่ าวนี ||๒||๒||๖o||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก รามกลี แม่ห์ลา ๙ ติปเด || เร มัน โอท เล่โฮ ฮัร นามา || ยา แก ซิ มรัน ดุระมัต นาแซ ปาแวห์ ปั ด นิรบานา ||๑||
รเฮา || บัดป่ ากี เต้ห์ ยัน โก ยาโนห์ โย ฮัร เก กุน กาแว || ยนัม ยนัม เก ปาป โคย แก พุน แบกุนธฺ ซิ ถ่าแว ||๑||
อะยามัล โก อันตฺ กาล แม่ห์ นาราเอ็น ซุถ อาอี || ยานํ กัต โก โยกีซุร บาชัต โซ กัต ชิน แม่ห์ ปาอี ||๒|| น่าฮิน กุน
น่าฮิน กัช บิเดอา ตะรัม กอน กัจยฺ กีนา || นานัก บิรัด ราม กา เดโคห์ อแป๋ ดาน เต้ห์ ดีนา ||๓||๑|| รามกลี แม่ห์ลา ๙
|| ซาโถ่ กอน ยุกตั อับ กีแย || ยา เต ดุระมัต สกัล บินาแซ ราม ปะกัต มัน ปี่ แย ||๑|| รเฮา || มัน มายอา แม่ห์ *อุรัจฉฺ
รเฮโอ แฮ บูแฉ่ แน่ห์ กัช กิอานา || กอน นาม ญัก ยา แก ซิมแร ปาแว ปัด นิรบานา ||๑|| เป๋ ย ดัยอาล กริ ปาล ซันตฺ
ยัน ตับ เอ้ห์ บาต บตาอี || สรับ ตะรัม มาโน เต้ห์ กีเอ เย่ห์ ปรัภ กีรัต กาอี ||๒|| ราม นาม นัร เน็ส บาซุร แม่ห์ นิมคั
เอก อุร ต่าแร || ยัม โก ตราส มิแท นานัก เต้ห์ อัปโน ยนัม สวาแร ||๓||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๙ || ปรานี นาราเอ็น ซุถ
เล่ห์ || ชิน ชิน ออตถฺ กะแท เน็ส บาซุร บริ ทา ยาต แฮ เด้ห์ ||๑|| รเฮา || ตัรนาโป บิเคอัน เซ็ว โคยโอ บาลปัน
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อเกอานา || บิรัถ เป่ ยโอ อัจยฺฮู นฮี ซัมแฉ่ กอน กุมตั อุรฉ่ านา ||๑|| มานัส ยนัม ดีโอ เย่ห์ ธากุร โซ แต เก็ว บิสรายโอ
|| มุกตั โหต นัร ยา แก ซิมแร นิมคั นา ตา โก กายโอ ||๒|| มายอา โก มัด กฮ่า กรัต แฮ ซังค์ นา กาฮู ยาอี || นานัก
แก้ฮตั เจต จินตามัน โฮย แฮ อันตฺ สฮาอี ||๓||๓||๘๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๑ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โซอี จันดฺ จะแรห์ เซ ตาเร โซอี ดินีอรั ตะปั ต รแฮ่ || ซา ตัร่ ตี โซ ปอณ จุหล่าเร ยุก ญีอ์ เคเล ทาว แกเซ ||๑|| ยีวนั
ตลับ นิวาร || โฮแว ปัรวาณา กแร่ ห์ ติงาณา กัล ลคัณ วีจาร ||๑|| รเฮา || กิแต เดส นา อายอา สุ ณีแอ ตีรัท ปาส นา
แบธา || ดาตา ดาน กเร แต้ห์ น่าฮี แม่ฮลั อุซาร นา แบธา ||๒|| เย โก สัต กเร โซ ชีแย ตัป กัร๋ ตัป นา โฮอี || เย โก
เนา เลย บัดนาวี กัล เก ลคัณ เออี ||๓|| ยิส ซิ กดารี ติแซห์ คุอารี จากัร เก้เฮ ดัรณา || ยา ซิ กดาแร ปแว ยันยีรี ตา จากัร
หะโทห์ มัรณา ||๔||
อาค คุณา กัล อาอีเเอ || เต้ห์ ยุก เกรา รเฮอา ตะปาวัส เย คุณ เด้ห์ ตา ปาอีแอ ||๑|| รเฮา || กัล กัลวาลี สะรา นิเบรี
กายี กริ ษนา โฮอา || บาณี บรัมห์มา เบด อทัรฺบณั กัรณี กีรัต ลเฮอา ||๕|| ปัต เว็ณ ปูญา สัต เว็ณ ซันยัม ยัต เว็ณ
กาเฮ ยเนอู || นาโวห์ โต่โว่ห์ ติลกั จราโวห์ สู จ เว็ณ โซจ นา โฮอี ||๖|| กัล ปั รวาณ กะเตบ กุราณ || โปที ปั นดิต รเฮ่
ปุราณ || นานัก เนา เป่ ยอา แร่ ห์มาณ || กัร กัรตา ตู เอโก ยาณ ||๗|| นานัก นาม มิแล วเดอาอี เอคู อุปัร กะรัม นฮี ||
เย กัร๋ โห่แด มังกัณ ยาอีแอ เพ็ร โอลามา มิแล ตะฮี ||๘||๑|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ญัก ปั รโบแถ่ห์ มรี บะถ่าแวห์ ||
อาซัณ เตอาก กาเฮ สัจ ปาแวห์ || มัมตา โม่ห์ กามัณ ฮิตการี || นา ออถู่ตี นา ซันซารี ||๑|| โยกี แบส รโฮ่ ดุบิถา ดุค
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ป่ าแก || กัร๋ กัร๋ มากัต ลาจยฺ นา ลาแก ||๑|| รเฮา || กาแว่ห์ กีต นา จีแนห์ อาป || เก็ว ลากี นิวแร ปั รตาป || คุร แก
สบัด รแจ มัน ป๋ าย || ปิ เคอา แซ่ฮจั ยฺ วีจารี คาย ||๒|| ปะซัม *จราย กแร่ ห์ ปาคันดฺ || มายอา โม่ห์ ซะแฮ ยัม ดันดฺ ||
พูแท คาปัร ปี ค นา ป๋ าย || บันถัน่ บาเถ่อา อาแว ยาย ||๓|| บินดฺ นา ราแค่ห์ ยตี กะฮาแวห์ || มาอี มากัต ตแร
โลผ่าแว่ห์ || นิรดัยอา นฮี โยต อุยาลา || บูดตั บูเด สรับ ยันยาลา ||๔|| เป๋ ค กแร่ ห์ คินทา บโฮ่ ทะทูอา || จู่โธ เคลฺ
เคแล บโฮ่ นทูอา || อันตัร อคัน จินตา บโฮ่ ยาเร || เว็ณ กัรมา แกเซ อุตรัส ปาเร ||๕|| มุนดรา พะทัก บนาอี กาน ||
มุกตั นฮี บิเดอา บิเกอาน || เย่ห์วา อินดรี ซาดฺ โลผ่านา || ปะซู เป๋ ย นฮี มิแท นีซานา ||๖|| ตริ บิตถฺ โลกา ตริ บิตถฺ
โยกา || สบัด วีจาแร จูกสั โศกา || อูยลั สาจ โซ สบัด โฮย || โยกี ยุกตั วีจาเร โซย ||๗|| ตุจฉฺ แป้ ห์ นอ เน็ถ ตู กัรแณ
โยก || ทาป อุทาเป กเร โซ โหก || ยัต สัต ซันยัม สัจ สุ จีต || นานัก โยกี ตริ ภวัณ มีต ||๘||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๑
|| คัท มัท เด้ฮี มัน แบรากี || สุ รัต สบัด ตุ๋น อันตัร ยากี || วาแย อันฮัด เมรา มัน ลีณา || คุร บัจนี สัจ นาม ปะตีณา
||๑|| ปราณี ราม ปะกัต ซุค ปาอีแอ || คุรมุข ฮัร ฮัร มีธา ลาแก ฮัร ฮัร นาม สมาอีแอ ||๑|| รเฮา ||
มายอา โม่ห์ บิวรัจยฺ สมาเอ || สัตคุร เป่ แท เมล มิลาเอ || นาม รตัน นิรโมลัก ฮีรา || เต็ต ราตา เมรา มัน ตี่รา ||๒||
ห่อแม มัมตา โรค นา ลาแก || ราม ปะกัต ยัม กา ป๋ อ ป่ าแก || ยัม ยันดาร นา ลาแก โม่ห์ || นิ รมัล นาม ริ แด ฮัร โซเฮ
||๓|| สบัด บีจาร เป๋ ย นิรังการี || คุรมัต ยาเก ดุระมัต ปั รห่ารี || อันเด็น ยาก รเฮ่ เล็ว ลาอี || ยีวนั มุกตั กัต อันตัร
ปาอี ||๔|| อัลปัต กุพา แม่ห์ รแฮ่ นิราเร || ตัสกัร ปันจฺ สบัด ซังข่าเร || ปั ร กัร๋ ยาย นา มัน โดลาเอ || แซ่ฮจั ยฺ นิรันตัร
รโฮ่ สมาเอ ||๕|| คุรมุข ยาก รเฮ่ ออถู่ตา || สัด แบรากี ตัต ปโรตา || ญัก ซูตา มัร อาแว ยาย || เบ็น คุร สบัด นา
955

โซ่ฉี่ ปาย ||๖|| อันฮัด สบัด วแย เด็น ราตี || อวิกตั กี กัต คุรมุข ยาตี || ตอ ยานี ยา สบัด ปะชานี || เอโก เราว์ รเฮอา
นิรบานี ||๗|| ซุน สมาถ แซ่ฮจั ยฺ มัน ราตา || ตัจยฺ ฮอ โลภา เอโก ยาตา || คุร เจเล อัปนา มัน มาเนอา || นานัก ดูยา
เมท สะมาเนอา ||๘||๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ซาฮา กะแณห์ นา กแร่ ห์ บีจาร || ซาเฮ อูปัร เอกังการ || ยิส คุร มิแล
โซอี เบ็ถ ยาแณ || คุรมัต โฮย ตา หุกมั ปะชาแณ ||๑|| จู่ธ นา โบลฺ ปาเด สัจ กะฮีแอ || ห่อแม ยาย สบัด กัร๋ ลฮีแอ
||๑|| รเฮา || กัณ กัณ โยตัก กาดี กีนี || ปแร สุ ณาแว ตัต นา จีนี || ซัภแซ อูปัร คุร สบัด บีจาร || โฮรฺ กัทนี บะโด นา
สักลี ชาร ||๒|| นาแว่ห์ โต่แว่ห์ ปูแญห์ แซลา || เบ็น ฮัร ราเต แมโล แมลา || กรับ นิวาร มิแล ปรัภ ซารัท || มุกตั
ปราน ยัป ฮัร กิรตารัท ||๓|| วาแจ วาด นา เบด บีจาแร || อาป ดุแบ เก็ว ปิ ตรา ตาแร || กัท กัท บรัมห์ จีแน ยัน โกย ||
สัตคุร มิแล ตา โซ่ฉี่ โฮย ||๔|| กะณัต กะณี แอ แซ่ห์ซา ดุค ยีแอ || คุร กี สรัณ ปแว ซุค ทีแอ || กัร อัปราถ สรัณ ฮัม
อายอา || คุร ฮัร เป่ เท ปุรับ กมายอา ||๕|| คุร สรัณ นา อาอีเเอ บรัมห์ นา ปาอีแอ || ปะรัม ปุหล่าอีแอ ยนัม มัร
อาอีเเอ || ยัม ดัร บาโถ่ มแร บิการ || นา ริ แด นาม นา สบัด อจารฺ ||๖|| เอ็ก ปาเถ่ ปั นดิต มิซรั กะฮาแวห์ || ดุบิถา
ราเต แม่ฮลั นา ปาแวห์ ||
ยิส คุร ปัรซาดี นาม อถารฺ || โกท มะเถ่ โก ยัน อาปารฺ ||๗|| เอก บุรา ปะลา สัจ เอแก || บูจฉฺ กิอานี สัตคุร กี เทแก ||
คุรมุข วิระลี เอโก ยาเณอา || อาวัณ ยาณา เมท สมาเณอา ||๘|| ยิน แก ฮิรแด เอกังการ || สรับ คุณี ซาจา บีจาร ||
คุร แก ป่ าแณ กะรัม กมาแว || นานัก ซาเจ สาจ สมาแว ||๙||๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || หัธ นิกโร่ ห์ กัร กายอา ชีแย ||
วรัต ตปัน กัร มัน นฮี ปี่ แย || ราม นาม ซัร อวัรฺ นา ปูแย ||๑|| คุร เซว มนา ฮัร ยัน ซังค์ กีแย || ยัม ยันดาร โย่ห์ นฮี
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ซาแก ซัรปัน ดัส นา สะแก ฮัร กา รัส ปี แย ||๑|| รเฮา || วาด ปแร รากี ญัก ปี่ แย || ตแร คุณ บิเคอา ยนัม มรี แย ||
ราม นาม เบ็น ดูค สฮีแย ||๒|| จารัส ปวัน ซิงฆาซัน ปี่ แย || เน็วลี กะรัม คัท กะรัม กรี แย || ราม นาม เบ็น บิรทา
ซาส ลีแย ||๓|| อันตัร ปันจฺ อคัน เก็ว ตี่รัจยฺ ตี่แย || อันตัร โจร เก็ว ซาด ลฮีแย || คุรมุข โฮย กายอา กัร ลีแย ||๔||
อันตัร แมลฺ ตีรัท ปั่ รมีแย || มัน นฮี ซูจา เกอา โซจ กรี แย || กิรัต ปั ยอา โดส กา โก ดีแย ||๕|| อัน นา ค่าเฮ เด้ฮี ดุค
ดีแย || เบ็น คุร กิอาน ตริ ปัต นฮี ทีแย || มันมุค ยันแม ยนัม มรี แย ||๖|| สัตคุร ปูช ซังคัต ยัน กีแย || มัน ฮัร ราแจ นฮี
ยนัม มรี แย || ราม นาม เบ็น เกอา กะรัม กีแย ||๗|| อูนดํ รั ดูนดํ รั ปาส ตะรี แย || ตุ๋ร กี เซวา ราม รวีแย || นานัก นาม
มิแล กิรปา ปรัภ กีแย ||๘||๕|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || อันตัร อุตปุจยฺ อวัรฺ นา โกอี || โย กะฮีแอ โซ ปรัภ เต โฮอี ||
ยุกแกห์ ยุกนั ตัร ซาฮิบ สัจ โซอี || อุตปั ต ปั รโล อวัรฺ นา โกอี ||๑|| แอซา เมรา ธากุร แก้ฮรั กัมภีร || เย็น ยัปเปอา
เต็น ฮี ซุค ปายอา ฮัร แก นาม นา ลแก ยัม ตีร ||๑|| รเฮา || นาม รตัน ฮีรา นิ รโมล || ซาจา ซาฮิบ อมัร อโตลฺ || เย่ห์วา
ซูจี ซาจา โบลฺ || กัร๋ ดัร ซาจา น่าฮี โรล ||๒|| เอ็ก บัน แม่ห์ แบแซ่ห์ ดูกรั อัสทาน || นาม บิซาร ปะแจ้ห์ อภิมาน ||
นาม บินา เกอา กิอาน คิอ๋าน || คุรมุข ปาแวห์ ดัรก้าห์ มาน ||๓|| หัธ อหังการฺ กแร นฮี ปาแว || ปาธ ปแร เล โลก
สุ ณาแว ||
ตีรัท ปั่รมัส เบอาถฺ นา ยาแว || นาม บินา แกเซ ซุค ปาแว ||๔|| ยตัน กแร บินดฺ กิแว นา รฮาอี || มนูอา โดแล นัรเก
ปาอี || ยัม ปุร บาโถ่ ลแฮ่ สยาอี || เบ็น นาแว ญีโอ ยัล บัล ยาอี ||๕|| เซ็ถ ซาเถ็ก เกเต มุน เดวา || หัธ นิกแร่ ห์ นา
ตริ ปตาแวห์ เป่ วา || สบัด วีจาร กะแฮ คุร เซวา || มัน ตัน นิรมัล อภิมาน อเป่ วา ||๖|| กะรัม มิแล ปาแว สัจ เนา ||
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ตุม ซัรณากัต รโฮ่ สุ เผา || ตุม เต อุปเยโอ ปั กตี เป๋ า || ยัป ยาโป คุรมุข ฮัร เนา ||๗|| ห่อแม กรับ ยาย มัน ปี่ แน || จู่ธ
นา ปาวัส ปาคันดฺ กีแน || เบ็น คุร สบัด นฮี กัร๋ บาร || นานัก คุรมุข ตัต บีจาร ||๘||๖|| รามกลี แม่ห์ลา ๑ || เย็ว
อายอา เต็ว ยาแวห์ บอเร เย็ว ยันเม เต็ว มรัณ เป่ ยอา || เย็ว รัส โปคค์ กีเอ เตตา ดุค ลาแก นาม วิซาร เป่ าว์ยลั ปั ยอา
||๑|| ตัน ตัน๋ เดคัต กรับ เกยอา || กเน็ก กามนี เซ็ว เหต วถ่าเอห์ กี นาม วิซาแร่ ห์ ปะรัม เกยอา ||๑|| รเฮา || ยัต สัต
ซันยัม ซีล นา ราเคอา เปรต ปิ นยัร แม่ห์ กาซทฺ เป่ ยอา || ปุน ดาน อิสนาน นา ซันยัม ซ่าถซังคัต เบ็น บาด
ยัยอา ||๒|| ลาลัจ ลาแก นาม บิซาเรโอ อาวัต ยาวัต ยนัม เกยอา || ยา ยัม ต๋ าย เกศ แก้ห์ มาแร สุ รัต นฮี มุค กาล
เกยอา ||๓|| แอ้ห์เน็ส นินดา ตาต ปราอี ฮิรแด นาม นา สรับ ดัยอา || เบ็น คุร สบัด นา กัต ปั ต ปาแวห์ ราม นาม
เบ็น นรัก เกยอา ||๔|| คินแม่ห์ เวส กแร่ ห์ นทูอา เย็ว โม่ห์ ปาป แม่ห์ กะลัต เกยอา || เอ็ต อุต มายอา เดค ปซารี โม่ห์
มายอา แก มกัน เป่ ยอา ||๕|| กแร่ ห์ บิการ วิทาร กะเนเร สุ รัต สบัด เบ็น ปะรัม ปั ยอา || ห่อแม โรค มฮ่า ดุค ลากา
คุรมัต เลโว่ห์ โรค เกยอา ||๖|| ซุค ซัมปั ต โก อาวัต เดแค ซากัต มัน อภิมาน เป่ ยอา || ยิส กา เอ้ห์ ตัน ตัน๋ โซ เพ็ร
เลแว อันตัร แซ่ห์ซา ดูค ปัยอา ||๗|| อันตฺ กาล กิช ซาท นา จาแล โย ดีแซ ซัภ ติแซห์ เมยอา || อาด ปุรัค อัปรําปั ร
โซ ปรัภ ฮัร นาม ริ แด แล ปารฺ ปัยอา ||๘|| มูเอ โก โรแว่ห์ กิแซห์ สุ ณาแวห์ แป๋ ซากัร อัสราล ปั ยอา || เดค กุทาํ บฺ
มายอา กแร่ ห์ มันดัร ซากัต ยันยาล ปราล ปัยอา ||๙||
ยา อาเอ ตา ติแนห์ ปะธาเอ จาเล ติแน บุลาย เลยอา || โย กิช กัรณา โซ กัร รเฮอา บัคซัณฮาแร บคัส เลยอา ||๑o||
เย็น เอ้ห์ จาเคอา ราม ระส่ าเอ็ณ เต็น กี ซังคัต โคจยฺ เป่ ยอา || เร็ ถ เซ็ถ บุตถฺ กิอาน คุรู เต ปายอา มุกตั ปะดารัท สรัณ
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ปัยอา ||๑๑|| ดุค ซุค คุรมุข ซัม กัร ยาณา ฮรัค โศก เต บิรักตฺ เป่ ยอา || อาป มาร คุรมุข ฮัร ปาเอ นานัก แซ่ฮจั ยฺ
สมาย เลยอา ||๑๒||๗|| รามกลี ดัคณี แม่ห์ลา ๑ || ยัต สัต ซันยัม สาจ ดริ รายอา สาจ สบัด รัส ลีณา ||๑|| เมรา คุร
ดัยอาล สดา รังค์ ลีณา || แอ้ห์เน็ส รแฮ่ เอก เล็ว ลากี ซาเจ เดค ปะตีณา ||๑|| รเฮา || รแฮ่ กะกัน ปุร ดริ สทฺ สแมซัร
อันฮัต สบัด รังกีณา ||๒|| สัต บันถฺ กุปีน ปั่ รปุร ลีณา เย่ห์วา รังค์ รซี ณา ||๓|| มิแล คุร ซาเจ เย็น รัจ ราเจ กิรัต วีจาร
ปะตีณา ||๔|| เอก แม่ห์ สรับ สรับ แม่ห์ เอกา เอ้ห์ สัตคุร เดค ดิคาอี ||๕|| เย็น กีเอ คันดฺ มันดัล บแรห์มนั ดา โซ
ปรัภ ลคัน นา ยาอี ||๖|| ดีปัก เต ดีปัก ปัรกาเซอา ตริ ภวัณ โยต ดิคาอี ||๗|| สัจแจ ตะคัต สัจ แม่ห์ลี แบเธ นิรภอ ตารี
ลาอี ||๘|| โม่ห์ เกยอา แบรากี โยกี กัท กัท กิงคุรี วาอี ||๙|| นานัก สรัณ ประภู กี ชูเท สัตคุร สัจ สคาอี ||๑o||๘||
รามกลี แม่ห์ลา ๑ || ออฮัธ หัสตฺ มรี กัร๋ ชายอา ตะรัณ กะกัน กัล ต่ารี ||๑|| คุรมุข เกตี สบัด อุถ่ารี ซันโตห์ ||๑|| รเฮา
|| มัมตา มาร ห่อแม โซแค ตริ ภวัณ โยต ตุมารี ||๒|| มันซา มาร มแน แม่ห์ ราแค สัตคุร สบัด วีจารี ||๓|| ซิงงี สุ รัต
อนาฮัด วาแย กัท กัท โยต ตุมารี ||๔|| ปัรปันจฺ เบณ ตะฮี มัน ราเคอา บรัมห์ อคัน ปัรยารี ||๕|| ปันจฺ ตัต เม็ล
แอ้ห์เน็ส ดีปัก นิรมัล โยต อปารี ||๖|| เราว์ ซัส ลอเก เอ้ห์ ตัน กิงคุรี วาแย สบัด นิรารี ||๗|| เศ็ว นักรี แม่ห์ อาซัณ
ออถู่ อลัค อะกัม อปารี ||๘|| กายอา นักรี เอ้ห์ มัน รายา ปันจฺ วแซ่ห์ วีจารี ||๙|| สบัด รแว อาซัณ กัร๋ รายา อดัล กเร
คุณการี ||๑o|| กาล บิกาล กะเฮ แก้ห์ บัปเร ยีวตั มูอา มัน มารี ||๑๑||
บรัมห์มา บิซนั มเหส เอ็ก มูรัต อาเป กัรตา การี ||๑๒|| กายอา โซ่ถ ตแร เป๋ าว์ ซากัร อาตัม ตัต วีจารี ||๑๓|| คุร
เซวา เต สดา ซุค ปายอา อันตัร สบัด รเวอา คุณการี ||๑๔|| อาเป เมล เลย คุณดาตา ห่อแม ตริ สนา มารี ||๑๕|| ตแร
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คุณ เมเท จอแท วัรแต เอ้ฮา ปะกัต นิรารี ||๑๖|| คุรมุข โยก สบัด อาตัม จีแน ฮิรแด เอก มุรารี ||๑๗|| มนูอา อัสเท็ร
สับเด ราตา เอ้ฮา กัรณี ซารี ||๑๘|| เบด บาด นา ปาคันดฺ ออถู่ คุรมุข สบัด บีจารี ||๑๙|| คุรมุข โยก กมาแว ออถู่ ยัต
สัต สบัด วีจารี ||๒o|| สบัด มแร มัน มาเร ออถู่ โยก ยุกตั วีจารี ||๒๑|| มายอา โม่ห์ เป่ าว์ยลั แฮ เอาถู่ สบัด ตแร กุล
ตารี ||๒๒|| สบัด ซูร ยุก จาเร ออถู่ บาณี ปะกัต วีจารี ||๒๓|| เอ้ห์ มัน มายอา โม่เฮอา ออถู่ นิกแซ สบัด วีจารี ||๒๔||
อาเป บัคเซ เมล มิลาเอ นานัก สรัณ ตุมารี ||๒๕||๙||
รามกลี แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัรแม ดีอา มุนดรา กันนี ปาย โยกี คินทา กัร ตู ดัยอา || อาวัณ ยาณ บิปูต ลาย โยกี ตา ตีน ปะหวัณ เย็ณ เลยอา ||๑||
แอซี กิงคุรี วยาย โยกี || เย็ต กิงคุรี อันฮัด วาแย ฮัร เซ็ว รแฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || สัต ซันโตค ปั ต กัร โจ่ลี โยกี
อัมฤต นาม ปุกตั ปาอี || ติอ๋าน กา กัร ดันดา โยกี ซิ งงี สุ รัต วยาอี ||๒|| มัน ดริ รึ กัร อาซัณ แบส โยกี ตา เตรี
กัลปะณา ยาอี || กายอา นักรี แม่ห์ มังกัณ จะแรห์ โยกี ตา นาม ปั ลแล ปาอี ||๓|| เอ็ต กิงคุรี คิอ๋าน นา ลาแก โยกี นา
สัจ ปัลแล ปาย || เอ็ต กิงคุรี ซานํตฺ นา อาแว โยกี อภิมาน นา วิโจห์ ยาย ||๔|| ป๋ อ เป๋ า โดย ปั ต ลาย โยกี เอ้ห์ สะรี ร
กัร ดันดี || คุรมุข โฮแว่ห์ ตา ตันตี วาแย เอ็น เบ็ถ ตริ สนา คันดี ||๕|| หุกมั บุแฉ่ โซ โยกี กะฮีแอ เอกัส เซ็ว จิต ลาเอ
|| แซ่ห์ซา ตูแท นิ รมัล โฮแว โยก ยุกตั เอ็ว ปาเอ ||๖|| นัดรี อาวดา ซัภ กิช บินแซ ฮัร เซตี จิต ลาย || สัตคุร นาล เตรี
ป่ าวนี ลาแก ตา เอ้ห์ โซ่ฉี่ ปาย ||๗||
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เอ้ห์ โยก นา โฮแว โยกี เย กุทาํ บฺ โฉด ปั รผะวัณ กแร่ ห์ || กแร่ ห์ สะรี ร แม่ห์ ฮัร ฮัร นาม คุร ปั รซาดี อัปณา ฮัร ปรัภ
ลแฮ ||๘|| เอ้ห์ ยกัต มิที กา ปุตลา โยกี เอ็ส แม่ห์ โรค วัดดา ตริ สนา มายอา || อเนก ยตัน เป๋ ค กเร โยกี โรค นา ยาย
กวายอา ||๙|| ฮัร กา นาม ออคัถ แฮ โยกี ยิส โน มัน วซาเอ || คุรมุข โฮแว โซอี บูแฉ่ โยก ยุกตั โซ ปาเอ ||๑o||
โยแก กา มารัก บิคมั แฮ โยกี ยิส โน นะดัร กเร โซ ปาเอ || อันตัร บ้าฮัร เอโก เวแค วิโจห์ ปะรัม จุกาเอ ||๑๑|| เว็ณ
วยาอี กิงคุรี วาแย โยกี ซา กิงคุรี วยาย || กะแฮ นานัก มุกตั โฮแว่ห์ โยกี ซาเจ รแฮ่ สมาย ||๑๒||๑||๑o|| รามกลี
แม่ห์ลา ๓ || ปะกัต คยานา คุรมุข ยาตา สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑|| ซันโตห์ คุรมุข เดย์ วเดอาอี ||๑|| รเฮา || สัจ รโฮ่ สดา
แซ่ฮจั ยฺ ซุค อุปแย กาม กโรถ วิโจห์ ยาอี ||๒|| อาป โฉด นาม เล็ว ลากี มัมตา สบัด ยลาอี ||๓|| ยิส เต อุปแย เต็ส เต
บินแซ อันเต นาม สคาอี ||๔|| สดา ฮยูร ดูรฺ แน่ห์ เดโคห์ รัจนา เย็น รจาอี ||๕|| สัจจา สบัด รแว กัท อันตัร สัจเจ เซ็ว
เล็ว ลาอี ||๖|| สัตซังคัต แม่ห์ นาม นิรโมลัก วัดแด ปาก ปายอา ยาอี ||๗|| ปะรัม นา ปู่ โลห์ สัตคุร เซโว่ห์ มัน ราโค่ห์
เอ็ก ธาอี ||๘|| เบ็น นาแว ซัภ ปู่ ลี พิระดี บิรทา ยนัม กวาอี ||๙|| โยกี ยุกตั กวาอี ฮัน่ แด ปาคันดฺ โยก นา ปาอี ||๑o||
เศ็ว นักรี แม่ห์ อาซัณ แบแซ คุร สับดี โยก ปาอี ||๑๑|| ต่าตุร บายี สบัด นิวาเร นาม วัสแซ มัน อาอี ||๑๒|| เอ้ห์
สะรี ร ซัรวัร แฮ ซันโตห์ อิสนาน กเร เล็ว ลาอี ||๑๓|| นาม อิสนาน กแร่ ห์ เซ ยัน นิรมัล สับเด แมลฺ กวาอี ||๑๔||
ตแร คุณ อเจต นาม เจแตห์ น่าฮี เบ็น นาแว บินสั ยาอี ||๑๕|| บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร มูรัต ตริ กุณ ปะรัม ปุหล่าอี
||๑๖|| คุร ปัรซาดี ตริ กทุ ี ชูแท จอแท ปั ด เล็ว ลาอี ||๑๗|| ปั นดิต ปแร่ ห์ ปั ร วาด วคาแณ่ห์ ตินนา บูจฉฺ นา ปาอี ||๑๘||
บิเคอา มาเต ปะรัม ปุหล่าเอ อุปเดส กแฮ่ กิส ป่ าอี ||๑๙|| ปะกัต ยนา กี อูตมั บาณี ยุก ยุก รฮี สมาอี ||๒o|| บาณี
ลาแก โซ กัต ปาเอ สับเด สัจ สมาอี ||๒๑||
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กายอา นักรี สับเด โคเย นาม นวัง เน็ถ ปาอี ||๒๒|| มันซา มาร มัน แซ่ฮจั ยฺ สมาณา เบ็น รัสนา อุสตัต กราอี ||๒๓||
โลเอ็ณ เดค รเฮ่ บิสมาดี จิต อดิสทฺ ลกาอี ||๒๔|| อดิสทฺ สดา รแฮ่ นิราลัม โยตี โยต มิลาอี ||๒๕|| ฮอ คุร ซาล่าฮี
สดา อาปณา เย็น ซาจี บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๒๖|| นานัก เอก กะแฮ เบนันตี นาโวห์ กัต ปั ต ปาอี ||๒๗||๒||๑๑|| รามกลี
แม่ห์ลา ๓ || ฮัร กี ปูญา ดุลมั่ ภ์ แฮ ซันโตห์ แก้ห์ณา กะชู นา ยาอี ||๑|| ซันโตห์ คุรมุข ปูรา ปาอี || นาโม ปูญ กราอี
||๑|| รเฮา || ฮัร เบ็น ซัภ กิช แมลา แฮ ซันโตห์ เกอา ฮอ ปูญ จะราอี ||๒|| ฮัร ซาเจ ป่ าแว ซา ปูญา โฮแว ป่ าณา มัน
วซาอี ||๓|| ปูญา กแร ซัภ โลก ซันโตห์ มันมุค ทาย นา ปาอี ||๔|| สบัด มแร มัน นิรมัล ซันโตห์ เอ้ห์ ปูญา ทาย ปาอี
||๕|| ปวิต ปาวัน เซ ยัน ซาเจ เอก สบัด เล็ว ลาอี ||๖|| เบ็น นาแว โฮรฺ ปูญ นา โฮวี ปะรัม ปุลี โลกาอี ||๗|| คุรมุข
อาป ปะชาแณ ซันโตห์ ราม นาม เล็ว ลาอี ||๘|| อาเป นิรมัล ปูญ กราเอ คุร สับดี ทาย ปาอี ||๙|| ปูญา กแร่ ห์ ปั ร
เบ็ถ นฮี ยาแณห์ ดูแย ป๋ าย มัล ลาอี ||๑o|| คุรมุข โฮแว โซ ปูญา ยาแณ ป่ าณา มัน วซาอี ||๑๑|| ป่ าเณ เต ซัภ ซุค ปาแว
ซันโตห์ อันเต นาม สคาอี ||๑๒|| อัปณา อาป นา ปะชาแณ่ ห์ ซันโตห์ กูร กแร่ ห์ วเดอาอี ||๑๓|| ปาคันดฺ กีแน ยัม นฮี
โชแด แล ยาซี ปัต กวาอี ||๑๔|| ยิน อันตัร สบัด อาป ปะชาแณ่ ห์ กัต เม็ต เต็น ฮี ปาอี ||๑๕|| เอ้ห์ มนูอา ซุน สมาถ
ลกาแว โยตี โยต มิลาอี ||๑๖|| ซุณ ซุณ คุรมุข นาม วคาแณ่ ห์ สัตซังคัต เมลาอี ||๑๗|| คุรมุข กาแว อาป กวาแว
ดัร ซาแจ โซ่ภา ปาอี ||๑๘|| ซาจี บาณี สัจ วคาแณ สัจ นาม เล็ว ลาอี ||๑๙|| แป๋ ปั่ นยัน อัต ปาป นิคนั ยัน เมรา ปรัภ
อันตฺ สคาอี ||๒o|| ซัภ กิช อาเป อาป วัรแต นานัก นาม วเดอาอี ||๒๑||๓||๑๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๓ || ฮัม กุจลั กุจีล
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อัต อภิมานี เม็ล สับเด แมลฺ อุตารี ||๑|| ซันโตห์ คุรมุข นาม นิสตารี || สัจจา นาม วัสเซอา กัท อันตัร กัรแต อาป
สวารี ||๑|| รเฮา ||
ปารัส ปัรเซ เพ็ร ปารัส โฮเอ ฮัร ญีโอ อัปณี กิรปา ต่ารี ||๒|| เอ็ก เป๋ ค กแร่ ห์ พิแร่ ห์ อภิมานี เต็น ยูแอ บายี ห่ารี
||๓|| เอ็ก อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ราม นาม อุร ต่ารี ||๔|| อันเด็น ราเต แซ่ห์เย มาเต แซ่ห์เย ห่อแม มารี ||๕||
แป๋ เบ็น ปะกัต นา โฮอี กับ ฮี แป๋ ป๋ าย ปะกัต สวารี ||๖|| มายอา โม่ห์ สบัด ยลายอา กิอาน ตัต บีจารี ||๗|| อาเป
อาป กราเอ กัรตา อาเป บคัส ปันด่ารี ||๘|| เต็ส เกอา คุณา กา อันตฺ นา ปายอา ฮอ กาวา สบัด วีจารี ||๙|| ฮัร ญีโอ
ยปี ฮัร ญีโอ ซาล่าฮี วิโจห์ อาป นิวารี ||๑o|| นาม ปะดารัท คุร เต ปายอา อคุท สัจเจ ปั นด่ารี ||๑๑|| อาปเณอา ปักตา
โน อาเป ตุธา อาปณี กิรปา กัร กัล ต่ารี ||๑๒|| เต็น ซาเจ นาม กี สดา ปุค ลากี กาวัน สบัด วีจารี ||๑๓|| ญีโอ เป็ นดฺ
ซัภ กิช แฮ เต็ส กา อาคัณ บิคมั บีจารี ||๑๔|| สบัด ลเก เซอี ยัน นิสตะเร ป่ อยัล ปารฺ อุตารี ||๑๕|| เบ็น ฮัร ซาเจ โก
ปารฺ นา ปาแว บูแฉ่ โก วีจารี ||๑๖|| โย ตุ๋ร ลิเคอา โซอี ปายอา เม็ล ฮัร สบัด สวารี ||๑๗|| กายอา กันจัน สับเด ราตี
ซาแจ นาย เปอารี ||๑๘|| กายอา อัมฤต รฮี ปั่ รปูเร ปาอีแอ สบัด วีจารี ||๑๙|| โย ปรัภ โคแยห์ เซอี ปาแวห์ โฮรฺ พูท
มูเอ อหังการี ||๒o|| บาดี บินแซ่ห์ เซวัก เซแว่ห์ คุร แก เหต เปอารี ||๒๑|| โซ โยกี ตัต กิอาน บีจาเร ห่อแม ตริ สนา
มารี ||๒๒|| สัตคุร ดาตา ติแน ปะชาตา ยิส โน กริ ปา ตุมารี ||๒๓|| สัตคุร นา เซแว่ห์ มายอา ลาเก ดูบ มูเอ อหังการี
||๒๔|| ยิจรั อันดัร ซาส ติจรั เซวา กีแจ ยาย มิลีแอ ราม มุรารี ||๒๕|| อันเด็น ยากัต รแฮ่ เด็น ราตี อัปเน ปริ แอ ปรี ต
เปอารี ||๒๖|| ตัน มัน วารี วาร กุไหม อัปเน คุร วิโทห์ บัลฮารี ||๒๗|| มายอา โม่ห์ บินสั ยายกา อุบเร สบัด วีจารี
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||๒๘|| อาป ยะกาเอ เซอี ยาเก คุร แก สบัด วีจารี ||๒๙|| นานัก เซอี มูเอ เย นาม นา เจแตห์ ปะกัต ยีเว วีจารี
||๓o||๔||๑๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๓ || นาม คยานา คุร เต ปายอา ตริ ปัต รเฮ่ อาข่าอี ||๑|| ซันโตห์ คุรมุข มุกตั กัต ปาอี ||
เอก นาม วัสเซอา กัท อันตัร ปูเร กี วเดอาอี ||๑|| รเฮา || อาเป กัรตา อาเป ปุกตา เดดา ริ ยกั สบาอี ||๒|| โย กิช
กัรณา โซ กัร รเฮอา อวัรฺ นา กัรณา ยาอี ||๓|| อาเป ซาเย สริ สทฺ อุปาเอ ศิร ศิร ตัน่ แถ่ ลาอี ||๔|| ติแซห์ สะเรโว่ห์ ตา
ซุค ปาโวห์ สัตคุร เมล มิลาอี ||๕|| อาปณา อาป อาป อุปาเอ อลัค นา ลัคณา ยาอี ||๖|| อาเป มาร ยีวาเล อาเป เต็ส
โน เต็ล นา ตะมาอี ||๗|| เอ็ก ดาเต เอ็ก มังกะเต กีเต อาเป ปะกัต กราอี ||๘|| เซ วัดป่ ากี ยินี เอโก ยาตา สัจเจ รเฮ่
สมาอี ||๙|| อาป สะรู ป เซอาณา อาเป กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๑o|| อาเป ดุค ซุค ปาเอ อันตัร อาเป ปะรัม ปุหล่าอี
||๑๑|| วัดดา ดาตา คุรมุข ยาตา นิกรุ ี อั้นถฺ พิแร โลกาอี ||๑๒|| ยินี จาเคอา ตินา ซาด อายอา สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๑๓||
อิกนา นาโวห์ อาป ปุหล่าเอ อิกนา คุรมุข เดย์ บุฉ่าอี ||๑๔|| สดา สดา ซาล่าเฮโฮ ซันโตห์ เต็ส ดี วัดดี วเดอาอี ||๑๕||
เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี รายา กัร ตะปาวัส บณัต บณาอี ||๑๖|| นิเอา ติแซ กา แฮ สัด ซาจา วิระเล หุกมั มนาอี ||๑๗||
เต็ส โน ปราณี สดา ติอ่าโวห์ เย็น คุรมุข บณัต บณาอี ||๑๘|| สัตคุร เป่ แท โซ ยัน ซี่แฉ่ ยิส ฮิรแด นาม วซาอี ||๑๙||
สัจจา อาป สดา แฮ ซาจา บาณี สบัด สุ ณาอี ||๒o|| นานัก ซุณ เวค รเฮอา วิสมาด เมรา ปรัภ รเวอา สรับ ทาอี
||๒๑||๕||๑๔||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กินฮี กีอา ปัรวิรัต ปซารา || กินฮี กีอา ปูญา บิสทารา || กินฮี นิวลั โป่ ยอังกัม ซาเถ่ || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร อาราเถ่ ||๑||
เตรา ปะโหร่ ซา เปอาเร || อาน นา ยานา เวซา ||๑|| รเฮา || กินฮี กแร่ ห์ ตัจยฺ วัณ คันดฺ ปายอา || กินฮี โมน ออถูต
สดายอา || โกอี แก้ห์โต อนัน ปะกอตี || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร โอท ลีตี ||๒|| กินฮี กะเฮอา ฮอ ตีรัท วาซี || โกอี อัน ตัจยฺ
เป่ ยอา อุดาซี || กินฮี ปะหวัน ซัภ ตัร่ ตี กเรอา || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร ดัร ปะเรอา ||๓|| กินฮี กะเฮอา แม กุแลห์ วเดอาอี
||
กินฮี กะเฮอา บ้าห์ บโฮ่ ป่ าอี || โกอี กะแฮ แม ตะแนห์ ปซารา || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร อาถ่ารา ||๔|| กินฮี กู่กรั นิ รัต
กราอี || กินฮู วรัต เนม มาลา ปาอี || กินฮี ติลกั โกปี จันดัน ลายอา || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร ฮัร ติอ๋ายอา ||๕|| กินฮี เซ็ถ
บโฮ่ เจทัก ลาเอ || กินฮี เป๋ ค บโฮ่ ทาท บนาเอ || กินฮี ตันตฺ มันตฺ บโฮ่ เควา || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร ฮัร เซวา ||๖|| โกอี
จตุร กะห่าแว ปันดิต || โก คัท กะรัม แซ่ฮตั เซ็ว มันดิต || โกอี กะแฮ อาจารฺ สุ กรั ณี || โม่ห์ ดีน ฮัร ฮัร ฮัร ซัรณี
||๗|| สักเล กะรัม ตะรัม ยุก โซเถ่ || เบ็น นาแว เอ้ห์ มัน นา ประโบเถ่ || กโฮ่ นานัก โย ซ่าถซังค์ ปายอา || บูฉี่
ตริ สนา มฮ่า ซีตลายอา ||๘||๑|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || เอ็ส ปานี เต เย็น ตู กะเรอา || มาที กา เล เดหุรา กเรอา || อุกตั
โยต แล สุ รัต ปรี เคอา || มาต กรัภ แม่ห์ เย็น ตู ราเคอา ||๑|| ราคัณฮาร ซัมฮารฺ ยนา || สักเล โฉด บีจาร มนา ||๑||
รเฮา || เย็น ดีเอ ตุตถฺ บาป แม่ห์ตารี || เย็น ดีเอ ปะหราต ปุต ห่ารี || เย็น ดีเอ ตุตถฺ บันตา อัร มีตา || เต็ส ธากุร โก
รัค เล่โฮ จีตา ||๒|| เย็น ดีอา ตุตถฺ ปวัน อโมลา || เย็น ดีอา ตุตถฺ นีร นิรโมลา || เย็น ดีอา ตุตถฺ ปาวัก บัลนา || เต็ส
ธากุร กี รโฮ่ มัน ซัรนา ||๓|| ฉะตีห์ อัมฤต เย็น โป่ ยัน ดีเอ || อันตัร ทาน แธห์ราวัน โก กีเอ || บซุถ่า ดีโอ บัรตัน
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บัลนา || เต็ส ธากุร เก จิต รัค จัรนา ||๔|| เปคัน โก เนตรึ สุ นนั โก กัรนา || หัสตฺ กมาวัน บาซัน รัสนา || จรัน จลัน
โก ศิร กีโน เมรา || มัน เต็ส ธากุร เก ปูโญห์ แปรา ||๕|| อัปวิตรึ ปวิตตรึ เย็น ตู กเรอา || สกัล โยน แม่ห์ ตู ศิร
ตะเรอา || อับ ตู ซี่ จฉฺ ป่ าแว นฮี ซี่แฉ่ || การัจ เซาแร มัน ปรัภ ติอ๋าอีแย ||๖|| อีฮา อูฮา เอแก โอ้ฮี || ยัต กัต เดคีแอ
ตัต ตัต โต้ฮี || เต็ส เซวัต มัน อาลัซ กแร || ยิส วิสเรแอ เอ็ก นิมคั นา สะแร ||๗|| ฮัม อัปราถี่ นิรกุนีอาเร || นา กิช
เซวา นา กัรมาเร || คุร โบฮิท วัดป่ ากี มิเลอา || นานัก ดาส ซังค์ ปาทัร ตเรอา ||๘||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || กาฮู
บิห่าแว รังค์ รัส รู ป ||
กาฮู บิห่าแว มาย บาป ปูต || กาฮู บิห่าแว ราจยฺ มิลคั วาปารา || ซันตฺ บิห่าแว ฮัร นาม อถ่ารา ||๑|| รัจนา สาจ บนี ||
ซัภ กา เอก ตะนี ||๑|| รเฮา || กาฮู บิห่าแว เบด อัร บาด || กาฮู บิห่าแว รัสนา ซาดฺ || กาฮู บิห่าแว ลปั ท ซังค์ นารี ||
ซันตฺ รเจ เกวัล นาม มุรารี ||๒|| กาฮู บิห่าแว เคลัต ยูอา || กาฮู บิห่าแว อัมลี ฮูอา || กาฮู บิห่าแว ปั ร ดะรับ โจราเอ ||
ฮัร ยัน บิห่าแว นาม ติอ๋าเอ ||๓|| กาฮู บิห่าแว โยก ตัป ปูญา || กาฮู โรค โศก ปั่ รมียา || กาฮู ปวัน ต๋ าร ยาต บิฮาเอ ||
ซันตฺ บิห่าแว กีรตัน กาเอ ||๔|| กาฮู บิห่าแว เด็น แรน จาลัต || กาฮู บิห่าแว โซ เป็ ร มาลัต || กาฮู บิห่าแว บาล
ปราวัต || ซันตฺ บิห่าแว ฮัร ยัส กาวัต ||๕|| กาฮู บิห่าแว นัท นาทิก นิรเต || กาฮู บิห่าแว ยีอา เอ้ห์ ฮิรเต || กาฮู
บิห่าแว ราจยฺ แม่ห์ ดัรเต || ซันตฺ บิห่าแว ฮัร ยัส กัรเต ||๖|| กาฮู บิห่าแว มตา มซูรัต || กาฮู บิห่าแว เซวา ยรู รัต ||
กาฮู บิห่าแว โซถัต ยีวตั || ซันตฺ บิห่าแว ฮัร รัส ปี วัต ||๗|| เย็ต โก ลายอา เต็ต ฮี ลกานา || นา โก มูร นฮี โก เซอานา
|| กัร กิรปา ยิส เดแว เนา || นานัก ตา แก บัล บัล เยา ||๘||๓|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ดาวา อคัน รเฮ่ ฮัร บูท || มาต
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กรัภ ซันกัท เต ชูท || ยา กา นาม ซิมรัต ป๋ อ ยาย || แตเซ ซันตฺ ยนา ราแค ฮัร ราย ||๑|| แอเซ ราคัณฮาร ดัยอาล ||
ยัต กัต เดโค ตุม ปรัตปาล ||๑|| รเฮา || ยัล ปี วัต เย็ว ติคา มิทนั ตฺ || ตัน๋ บิกแซ กแร่ ห์ อาวัต กันตฺ || โล่บี กา ตัน๋ ปราณ
อถารฺ || เต็ว ฮัร ยัน ฮัร ฮัร นาม เปอาร ||๒|| กิรซานี เย็ว ราแค รัควาลา || มาต ปิ ตา ดัยอา เย็ว บาลา || ปรี ตมั เดค
ปรี ตมั เม็ล ยาย || เต็ว ฮัร ยัน ราแค กันธฺ ลาย ||๓|| เย็ว อันถเล เปคัต โฮย อนันดฺ || กูนกํ า บกัต กาแว บโฮ่ ชันดฺ ||
ปิ งกุล ปัรบัต ปัรเต ปารฺ || ฮัร แก นาม สกัล อุถาร ||๔|| เย็ว ปาวัก ซังค์ ซี ต โก นาซ || แอเซ ปราชัต ซันตฺ ซงั ค์
บินาส || เย็ว ซาบุน กาปัร อูยลั โหต || นาม ยปัต ซัภ ปะหรํา ป๋ อ โคต ||๕|| เย็ว จักวี ซูรัจยฺ กี อาส || เย็ว จาตริ ก
บูนดฺ กี เปอาส || เย็ว กุรังกฺ นาด กะรัน สมาเน || เต็ว ฮัร นาม ฮัร ยัน มแน่ห์ สุ คาเน ||๖||
ตุมรี กริ ปา เต ลากี ปรี ต || ดัยอาล เป๋ ย ตา อาเอ จีต || ดัยอา ต่ารี เต็น ต่ารัณฮาร || บันถัน่ เต โฮอี ฉุ ทการ ||๗|| ซัภ
ทาน เดเค แนณ อโลย || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกย || ปะหรํา แป๋ ชูเท คุร ปั รสาด || นานัก เปเคโอ ซัภ บิสมาด
||๘||๔|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เปคีแอห์ ปรัภ สกัล ตุมารี ต่ารนา ||๑|| เอ้ห์ มัน ฮัร แก นาม อุถ่ารนา ||๑||
รเฮา || คิน แม่ห์ ทาป อุทาเป กุดรัต ซัภ กัรเต เก การฺ นา ||๒|| กาม กโรถ โลภ จู่ธ นินดา ซาถู่ ซังค์ บิดารนา ||๓||
นาม ยปัต มัน นิรมัล โฮแว ซูเค ซูค กุดารนา ||๔|| ปะกัต สรัณ โย อาแว ปราณี เต็ส อีฮา อูฮา นา ฮารฺ นา ||๕|| ซูค
ดูค เอ็ส มัน กี บิรทา ตุม ฮี อาแก ซารฺ นา ||๖|| ตู ดาตา ซัภนา ยีอา กา อาปั น กีอา ปาลนา ||๗|| อเน็ก บาร โกท ยัน
อูปัร นานัก วันแญ วารนา ||๘||๕||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ดัรซัน เป่ ทัต ปาป ซัภ นาแซ่ห์ ฮัร เซ็ว เดย์ มิลาอี ||๑|| เมรา คุร ปัรเมซัร ซุคดาอี || ปารบรัมห์ กา นาม ดริ ราเอ
อันเต โฮย สคาอี ||๑|| รเฮา || สกัล ดูค กา เดรา ปั่นนา ซันตฺ ตู๋ร มุค ลาอี ||๒|| ปะติต ปุนีต กีเอ คิน ปี่ ตัร อเกอาน
อันเถรฺ วันญาอี ||๓|| กรัณ การัณ ซัมรัท สุ อามี นานัก เต็ส ซัรณาอี ||๔|| บันถัน่ โตรึ จรัน กมัล ดริ ราเอ เอก สบัด
เล็ว ลาอี ||๕|| อั้นถฺ กูป บิเคอา เต ก้าเดโอ สาจ สบัด บัณ อาอี ||๖|| ยนัม มรัณ กา แซ่ห์ซา จูกา บาฮุร กะแตห์ นา
ต่าอี ||๗|| นาม ระส่ าเอ็ณ เอ้ห์ มัน ราตา อัมฤต ปี ตริ ปตาอี ||๘|| ซันตฺ ซงั ค์ เม็ล กีรตัน กายอา เน่ห์จลั วัสเซอา ยาอี
||๙|| ปูแร คุร ปูรี มัต ดีนี ฮัร เบ็น อาน นา ป่ าอี ||๑o|| นาม นิถาน ปายอา วัดป่ ากี นานัก นรัก นา ยาอี ||๑๑|| ก๋ าล
เซอาณัป อุกตั นา เมรี ปูแร คุรู กมาอี ||๑๒|| ยัป ตัป ซันยัม สุ จ แฮ โซอี อาเป กเร กราอี ||๑๓|| ปุตรึ กลัตรึ มฮ่า
บิเคอา แม่ห์ คุร ซาแจ ลาย ตราอี ||๑๔||
อัปเณ ญีอ์ แต อาป ซัมฮ่าเล อาป ลีเอ ลัร ลาอี ||๑๕|| สาจ ตะรัม กา เบรา บานํเถ่อา เป่ าว์ยลั ปารฺ ปวาอี ||๑๖||
เบสุ มาร เบอันตฺ สุ อามี นานัก บัล บัล ยาอี ||๑๗|| อกาล มูรัต อยูนี ซัมเภอ กัล อันถฺ การ ดีปาอี ||๑๘|| อันตัรยามี
ยีอนั กา ดาตา เดคัต ตริ ปัต อะข่าอี ||๑๙|| เอกังการ นิรันยัน นิรภอ ซัภ ยัล ทัล รเฮอา สมาอี ||๒o|| ปะกัต ดาน
ปักตา โก ดีนา ฮัร นานัก ยาแจ มาอี ||๒๑||๑||๖|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ศโลก || ซิ โคห์ สบัด เปอาเรโฮ ยนัม มรัน กี
เทก || มุค อูยลั สดา ซุคี นานัก ซิมรัต เอก ||๑|| มัน ตัน ราตา ราม เปอาเร ฮัร เปรม ปะกัต บัณ อาอี ซันโตห์ ||๑||
สัตคุร เคป นิบาฮี ซันโตห์ || ฮัร นาม ล่าฮา ดาส โก ดีอา สักลี ตริ สนั อุล่าฮี ซันโตห์ ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต ลาล
เอ็ก ปายอา ฮัร กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ซันโตห์ ||๒|| จรัน กมัล เซ็ว ลาโก ติอาน่า ซาแจ ดะรัส สมาอี ซันโตห์ ||๓|| คุณ
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กาวัต กาวัต เป๋ ย นิฮาลา ฮัร ซิมรัต ตริ ปัต อะข่าอี ซันโตห์ ||๔|| อาตัม ราม รเวอา ซัภ อันตัร กัต อาแว กัต ยาอี
ซันโตห์ ||๕|| อาด ยุกาดี แฮ ปี๋ โฮซี ซัภ ยีอา กา ซุคดาอี ซันโตห์ ||๖|| อาป เบอันตฺ อันตฺ นฮี ปาอีแอ ปูร รเฮอา ซัภ
ธาอี ซันโตห์ ||๗|| มีต ซายัน มาล โยบัน สุ ต ฮัร นานัก บาป เมรี มาอี ซันโตห์ ||๘||๒||๗|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || มัน
บัจ กรัม ราม นาม จิตารี || กู่มนั เก๋ รฺ มฮ่า อัต บิครี คุรมุข นานัก ปารฺ อุตารี ||๑|| รเฮา || อันตัร ซูคา บ้าฮัร ซูคา ฮัร
ยัป มลัน เป๋ ย ดุสทารี ||๑|| ยิส เต ลาเก ติแนห์ นิวาเร ปรัภ ญีโอ อัปณี กิรปา ต่ารี ||๒|| อุถเร ซันตฺ ปะเร ฮัร ซัรนี ปัจ
บินเซ มฮ่า อหังการี ||๓|| ซาถู่ ซังคัต เอ้ห์ พัล ปายอา เอ็ก เกวัล นาม อถ่ารี ||๔|| นา โกอี ซูร นา โกอี ฮีณา ซัภ
ปรักที โยต ตุหม่ารี ||๕|| ตุมห์ ซัมรัท อกัท อะโกจัร รเวอา เอก มุรารี ||๖|| กีมตั กอณ กเร เตรี กัรเต ปรัภ อันตฺ นา
ปาราวารี ||๗|| นาม ดาน นานัก วเดอาอี เตเรอา ซันตฺ ยนา เรณารี ||๘||๓||๘||๒๒||
รามกลี แม่ห์ลา ๓ อนันดฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อนันดฺ เป่ ยอา เมรี มาเอ สัตคุรู แม ปายอา || สัตคุร ตา ปายอา แซ่ฮจั ยฺ เซตี มัน วยีอา วาถ่าอีอา || ราก รตัน ปั รวาร
ปะรี อา สบัด กาวัณ อาอีอา || สับโด ตา กาโว่ห์ ฮรี เกรา มัน ยินี วซายอา || กะแฮ นานัก อนันดฺ โฮอา สัตคุรู แม
ปายอา ||๑|| เอ มัน เมเรอา ตู สดา รโฮ่ ฮัร นาเล || ฮัร นาล รโฮ่ ตู มัน เมเร ดูค ซัภ วิซารณา || อังกีการ โอ้ห์ กเร
เตรา การัจ ซัภ สวารณา || ซัภนา กลา ซัมรัท สุ อามี โซ เก็ว มโน่ห์ ห || กะแฮ นานัก มัน เมเร สดา รโฮ่ ฮัร นาเล
||๒|| ซาเจ ซาฮิบา เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร || กัร๋ ตา เตแร ซัภ กิช แฮ ยิส เด้ห์ โซ ปาเวย์ || สดา ซิ พตั สล่าห์ เตรี นาม
มัน วซาเวย์ || นาม ยิน แก มัน วัสเซอา วาเย สบัด กะเนเร || กะแฮ นานัก สัจเจ ซาฮิบ เกอา น่าฮี กัร๋ เตแร ||๓||
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ซาจา นาม เมรา อถ่าโร || สาจ นาม อถารฺ เมรา เย็น ปุกคา ซัภ กวาอีอา || กัร ซานํตฺ ซุค มัน อาย วัสเซอา เย็น
อิชา ซัภ ปุยาอีอา || สดา กุรบาณ กีตา คุรู วิโทห์ ยิส ดีอา เอ้ห์ วเดอาอีอา || กะแฮ นานัก สุ โณห์ ซันโตห์ สบัด
ตะโรห์ เปอาโร || ซาจา นาม เมรา อถ่าโร ||๔|| วาเย ปั นจฺ สบัด เต็ต กัร๋ สป่ าแก || กัร๋ สป่ าแก สบัด วาเย กะลา
เย็ต กัร๋ ต่ารี อา || ปั นจฺ ดูต ตุตถฺ วัส กีเต กาล กันทัก มาเรอา || ตุ๋ร กะรัม ปายอา ตุตถฺ ยิน โก เซ นาม ฮัร แก ลาเก ||
กะแฮ นานัก แต้ห์ ซุค โฮอา เต็ต กัร๋ อันฮัด วาเย ||๕|| ซาจี ลิแว เบ็น เด้ห์ นิมาณี || เด้ห์ นิมาณี ลิแว บาโฉ่ ห์ เกอา
กเร เวจารี อา || ตุตถฺ บาจฉฺ ซัมรัท โกย น่าฮี กริ ปา กัร บันวารี อา || เอส นอ โฮรฺ เทา น่าฮี สบัด ลาก สวารี อา ||
กะแฮ นานัก ลิแว บาโฉ่ห์ เกอา กเร เวจารี อา ||๖|| อานันดฺ อานันดฺ ซัภ โก กะแฮ อานันดฺ คุรู เต ยาเณอา || ยาเณอา
อานันดฺ สดา คุร เต กริ ปา กเร เปอาเรอา || กัร กิรปา เก็ลวิค กัทเท กิอาน อันยัน ซาเรอา || อันดฺ โรห์ ยิน กา โม่ห์
ตุทา เต็น กา สบัด สัจแจ สวาเรอา
|| กะแฮ นานัก เอ้ห์ อนันดฺ แฮ อานันดฺ คุร เต ยาเณอา ||๗||
บาบา ยิส ตู เด้ห์ โซอี ยัน ปาแว || ปาแว ตา โซ ยัน เด้ห์ ยิส โน โฮรฺ เกอา กแร่ ห์ เวจาเรอา || เอ็ก ปะรัม ปู่ เล พิแร่ ห์
แด้ห์ ดิส เอ็ก นาม ลาก สวาเรอา
|| คุร ปัรซาดี มัน เป่ ยอา นิรมัล ยินา ป่ าณา ป่ าเวย์ || กะแฮ นานัก ยิส เด้ห์
เปอาเร โซอี ยัน ปาเวย์ ||๘|| อาโว่ห์ ซันตฺ เปอาเรโฮ อกัท กี กแร่ ห์ กะห่าณี || กแร่ ห์ กะห่าณี อกัท เกรี กิต ดุอาแร
ปาอีแอ || ตัน มัน ตัน๋ ซัภ ซอป คุร โก หุกมั มันเนแอ ปาอีแอ || หุ กมั มันเนโฮ คุรู เกรา กาโว่ห์ สัจจี บาณี || กะแฮ
นานัก สุ โณห์ ซันโตห์ กะทโฮ อกัท กะห่าณี ||๙|| เอ มัน จันจฺลา จตุราอี กิแน นา ปายอา || จตุราอี นา ปายอา กิแน
ตู ซุณ มัน เมเรอา || เอ้ห์ มายอา โม่ห์ณี เย็น เอต ปะรัม ปุหลายอา || มายอา ตา โม่ห์ณี ติแน กีตี เย็น ธักกอลี
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ปาอีอา || กุรบาณ กีตา ติแซ วิโทห์ เย็น โม่ห์ มีธา ลายอา || กะแฮ นานัก มัน จันจัล จตุราอี กิแน นา ปายอา ||๑o|| เอ
มัน เปอาเรอา ตู สดา สัจ สมาเล || เอ้ห์ กุทาํ บฺ ตู เย เดคดา จัลแล น่าฮี เตแร นาเล || ซาท เตแร จัลแล น่าฮี เต็ส นาล
เก็ว จิต ลาอีแอ || แอซา กัม มูเล นา กีแจ เย็ต อันตฺ ปะโชตาอีแอ || สัตคุรู กา อุปเดส ซุณ ตู โฮแว เตแร นาเล
|| กะแฮ นานัก มัน เปอาเร ตู สดา สัจ สมาเล ||๑๑|| อะกัม อะโกจรา เตรา อันตฺ นา ปายอา || อันโต นา ปายอา กิแน
เตรา อาปณา อาป ตู ยาณเฮ || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เคลฺ เตรา เกอา โก อาค วคาเณย์ || อาแค่ห์ ตา เวแค่ห์ ซัภ ตูแฮ เย็น ยกัต
อุปายอา || กะแฮ นานัก ตู สดา อะกัม แฮ เตรา อันตฺ นา ปายอา ||๑๒|| ซุรฺ นัร มุน ยัน อัมฤต โคยะเด โซ อัมฤต คุร
เต ปายอา || ปายอา อัมฤต คุร กริ ปา กีนี สัจจา มัน วซายอา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตุตถฺ อุปาเอ เอ็ก เวค ปั รซัณ อายอา ||
ลับ โลภ อหังการฺ จูกา สัตคุรู ปะลา ป่ ายอา || กะแฮ นานัก ยิส โน อาป ตุธา เต็น อัมฤต คุร เต ปายอา ||๑๓||
ปักตา กี จาล นิราลี || จาลา นิราลี ปักตาห์ เกรี บิคมั มารัก จัลณา || ลับ โลภ อหังการฺ ตัจยฺ ตริ สนา บฮุต น่าฮี
โบลณา || คันเนโอห์ ติคี วาโล่ห์ นิกี เอต มารัก ยาณา ||
คุร ปัรซาดี ยินี อาป ตะเยอา ฮัร วาสนา สมาณี || กะแฮ นานัก จาล ปักตา ยุกโกห์ ยุก นิราลี ||๑๔|| เย็ว ตู จลาเอ้ห์
เต็ว จแลห์ สุ อามี โฮรฺ เกอา ยาณา คุณ เตเร || ยิว ตู จลาเอ้ห์ ติแว จแลห์ ยินา มารัก ปาวเฮ || กัร กิรปา ยิน นาม
ลาเอ้ห์ เซ ฮัร ฮัร สดา ติอ่าวเฮ่ || ยิส โน กะทา สุ ณาเอห์ อาปณี เซ คุรดุอาแร ซุค ปาวเฮ || กะแฮ นานัก สัจเจ ซาฮิบ
เย็ว ป่ าแว ติแว จลาวเฮ ||๑๕|| เอ้ห์ โซเฮลา สบัด สุ ห่าวา || สับโด สุ ห่าวา สดา โซเฮลา สัตคุรู สุ ณายอา || เอ้ห์ เต็น
แก มัน วัสเซอา ยิน ตุโรห์ ลิเคอา อายอา || เอ็ก พิแร่ ห์ กะเนเร กแร่ ห์ กลา กะลี กิแน นา ปายอา || กะแฮ นานัก
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สบัด โซเฮลา สัตคุรู สุ ณายอา ||๑๖|| ปวิต โฮเอ เซ ยนา ยินี ฮัร ติอ๋ายอา || ฮัร ติอ๋ายอา ปวิต โฮเอ คุรมุข ยินี
ติอ๋ายอา || ปวิต มาตา ปิ ตา กุทาํ บฺ แซ่ฮตั เซ็ว ปวิต ซังคัต สบาอีอา || แก้ห์เด ปวิต ซุณเด ปวิต เซ ปวิต ยินี มัน
วซายอา || กะแฮ นานัก เซ ปวิต ยินี คุรมุข ฮัร ฮัร ติอ๋ายอา ||๑๗|| กัรมี แซ่ฮจั ยฺ นา อูปแย เว็ณ แซ่ห์แย แซ่ห์ซา นา
ยาย || แน่ห์ ยาย แซ่ห์ซา กิแต ซันยัม รเฮ่ กะรัม กมาเอ || แซ่ห์แซ ญีโอ มลีณ แฮ กิต ซันยัม โต่ตา ยาย || มัน
โต่โว่ห์ สบัด ลาโกห์ ฮัร เซ็ว รโฮ่ จิต ลาย || กะแฮ นานัก คุร ปั รซาดี แซ่ฮจั ยฺ อุปแย เอ้ห์ แซ่ห์ซา เอ็ว ยาย ||๑๘||
ญีโอห์ แมเล บ้าห์โรห์ นิรมัล || บ้าห์โรห์ นิรมัล ญีโอห์ ตา แมเล ตินี ยนัม ยูแอ ห่าเรอา || เอ้ห์ ติสนา วัดดา โรค
ลกา มรัณ มโน่ห์ วิซาเรอา || เวดา แม่ห์ นาม อุตมั โซ สุ แณห์ น่าฮี พิแร่ ห์ เย็ว เบตาเลอา || กะแฮ นานัก ยิน สัจ
ตะเยอา กูเร ลาเก ตินี ยนัม ยูแอ ห่าเรอา ||๑๙|| ญีโอห์ นิรมัล บ้าห์โรห์ นิรมัล || บ้าห์โรห์ ตา นิรมัล ญีโอห์ นิรมัล
สัตคุร เต กัรณี กมาณี || กูร กี โซย ปฮุแจ น่าฮี มันซา สัจ สมาณี || ยนัม รตัน ยินี คะเทอา ปะเล เซ วัณยาเร || กะแฮ
นานัก ยิน มัน นิรมัล สดา รแฮ่ คุร นาเล ||๒o|| เย โก ซิกข์ คุรู เซตี ซันมุค โฮแว || โฮแว ตา ซันมุค ซิกข์ โกอี
ญีโอห์ รแฮ่ คุร นาเล || คุร เก จรัน ฮิรแด ติอ๋าเอ อันตัร อาตแม สมาเล || อาป ฉัด สดา รแฮ่ ปั รแณ คุร เบ็น อวัรฺ นา
ยาแณ โกเอ ||
กะแฮ นานัก สุ โณห์ ซันโตห์ โซ ซิกข์ ซันมุค โฮเอ ||๒๑|| เย โก คุร เต เวมุค โฮแว เบ็น สัตคุร มุกตั นา ปาแว ||
ปาแว มุกตั นา โฮรฺ แท โกอี ปุโช่ห์ บิเบกีอา ยาเอ || อเนก ยูนี ปะรัม อาแว เว็ณ สัตคุร มุกตั นา ปาเอ || เพ็ร มุกตั
ปาเอ ลาก จัรณี สัตคุรู สบัด สุ ณาเอ || กะแฮ นานัก วีจาร เดโคห์ เว็ณ สัตคุร มุกตั นา ปาเอ ||๒๒|| อาโว่ห์ ซิ กข์
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สัตคุรู เก เปอาเรโฮ กาโว่ห์ สัจจี บาณี || บาณี ตา กาโว่ห์ คุรู เกรี บาณี อา ศิร บาณี || ยิน โก นะดัร กะรัม โฮแว
ฮิรแด ตินา สมาณี || ปี โว่ห์ อัมฤต สดา รโฮ่ ฮัร รังค์ ยัปโปห์ ซาเร็ คปาณี || กะแฮ นานัก สดา กาโว่ห์ เอ้ห์ สัจจี
บาณี ||๒๓|| สัตคุรู บินา โฮรฺ กะจี แฮ บาณี || บาณี ตา กะจี สัตคุรู บาโฉ่ ห์ โฮรฺ กะจี บาณี || แก้ห์เด กะเจ ซุณเด
กะเจ กะจี อาค วคาณี || ฮัร ฮัร เน็ต กแร่ ห์ รัสนา กะเฮอา กะชู นา ยาณี || จิต ยิน กา *เฮ็ร เลยอา มายอา โบลัน เปย
รวาณี || กะแฮ นานัก สัตคุรู บาโฉ่ ห์ โฮรฺ กะจี บาณี ||๒๔|| คุร กา สบัด ระตัน แฮ ฮีเร เย็ต ยเรา || สบัด รตัน เย็ต
มัน ลากา เอ้ห์ โฮอา สเมา || สบัด เซตี มัน มิเลอา สัจแจ ลายอา เป๋ า || อาเป ฮีรา รตัน อาเป ยิส โน เดย์ บุฉ่าย ||
กะแฮ นานัก สบัด รตัน แฮ ฮีรา เย็ต ยเรา ||๒๕|| เศ็ว สะกัต อาป อุปาย แก กัรตา อาเป หุกมั วัรตาเอ || หุกมั
วัรตาเอ อาป เวแค คุรมุข กิแซ บุฉ่าเอ || โตเร บันถัน่ โฮแว มุกตั สบัด มัน วซาเอ || คุรมุข ยิส โน อาป กเร โซ
โฮแว เอกัส เซ็ว เล็ว ลาเอ || กะแฮ นานัก อาป กัรตา อาเป หุกมั บุฉ่าเอ ||๒๖|| ซิมรัต ซาสตรึ ปุน ปาป บีจารเด
ตะแต ซาร นา ยาณี || ตะแต ซาร นา ยาณี คุรู บาโฉ่ ห์ ตะแต ซาร นา ยาณี || เต้ฮี คุณี ซันซาร ปะหรํา สุ ตา สุ เตอา
แรณ วิฮาณี || คุร กิรปา เต เซ ยัน ยาเก ยินา ฮัร มัน วัสเซอา โบแล่ห์ อัมฤต บาณี || กะแฮ นานัก โซ ตัต ปาเอ ยิส
โน อันเด็น ฮัร เล็ว ลาแก ยากัต แรณ วิฮาณี ||๒๗|| มาตา เก อุดรั แม่ห์ ปรัตปาล กเร โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ ||
มโน่ห์ เก็ว วิซารี แอ เอวัด ดาตา เย อคัน แม่ห์ อาฮาร ปฮุจาเวย์ || โอส โน เก้ห์ โป้ ห์ นา สะกี ยิส นอ อาปณี เล็ว
ลาเวย์ ||
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อาปณี เล็ว อาเป ลาเอ คุรมุข สดา สมาลีแอ || กะแฮ นานัก เอวัด ดาตา โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ ||๒๘|| แยซี อคัน
อุดรั แม่ห์ แตซี บ้าฮัร มายอา || มายอา อคัน ซัภ อิโก เย่ฮี กัรแต เคลฺ รจายอา || ยา เต็ส ป่ าณา ตา ยําเมอา ปั รวาร
ปะลา ป่ ายอา || เล็ว ฉุรถี ลกี ตริ สนา มายอา อมัร วัรตายอา || เอ้ห์ มายอา เย็ต ฮัร วิสแร โม่ห์ อุปแย เป๋ า ดูยา ลายอา
|| กะแฮ นานัก คุร ปัรซาดี ยินา เล็ว ลากี ตินี วิเจ มายอา ปายอา ||๒๙|| ฮัร อาป อมุลกั แฮ มุล นา ปายอา ยาย || มุล
นา ปายอา ยาย กิแซ วิโทห์ รเฮ่ โลก วิลลาย || แอซา สัตคุร เย มิแล เต็ส โน ศิร ซอปี แอ วิโจห์ อาป ยาย || ยิส
ดา ญีโอ เต็ส เม็ล รแฮ่ ฮัร วัสแซ มัน อาย || ฮัร อาป อมุลกั แฮ ปาก ตินา เก นานกา ยิน ฮัร ปั ลแล ปาย ||๓o|| ฮัร
ราส เมรี มัน วัณยารา || ฮัร ราส เมรี มัน วัณยารา สัตคุร เต ราส ยาณี || ฮัร ฮัร เน็ต ยัปโปห์ ญีโอห์ ล่าฮา คะทิโอ
ดิห่ารี || เอ้ห์ ตัน๋ ตินา มิเลอา ยิน ฮัร อาเป ป่ าณา || กะแฮ นานัก ฮัร ราส เมรี มัน โฮอา วัณยารา ||๓๑|| เอ รัสนา ตู
อัน รัส ราจ รฮี เตรี เปอาส นา ยาย || เปอาส นา ยาย โห่รัต กิแต ยิจรั ฮัร รัส ปั ลแล นา ปาย || ฮัร รัส ปาย ปั ลแล
ปี แอ ฮัร รัส บฮุร นา ตริ สนา ลาแก อาย || เอ้ห์ ฮัร รัส กัรมี ปาอีแอ สัตคุร มิแล ยิส อาย || กะแฮ นานัก โฮรฺ อัน รัส
ซัภ วีสเร ยา ฮัร วัสแซ มัน อาย ||๓๒|| เอ สะรี รา เมเรอา ฮัร ตุม แม่ห์ โยต รัคคี ตา ตู ญัก แม่ห์ อายอา || ฮัร โยต
รัคคี ตุตถฺ เว็จ ตา ตู ญัก แม่ห์ อายอา || ฮัร อาเป มาตา อาเป ปิ ตา เย็น ญีโอ อุปาย ยกัต ดิคายอา || คุร ปั รซาดี
บุเฉ่อา ตา จลัต โฮอา จลัต นัดรี อายอา || กะแฮ นานัก สริ สทฺ กา มูล รเจอา โยต ราคี ตา ตู ญัก แม่ห์ อายอา ||๓๓||
มัน เจา เป่ ยอา ปรัภ อากัม สุ เณอา || ฮัร มังคัล เกา ซะคี กแร่ ห์ มันดัร บเณอา || ฮัร เกา มังคัล เน็ต ซะคีเอ โศก ดูค
นา เวอาเปย์ || คุร จรัน ลาเก เด็น สป่ าเก อาปณา เป็ ร ยาเปย์ || อันฮัต บาณี คุร สบัด ยาณี ฮัร นาม ฮัร รัส โป่ โก ||
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กะแฮ นานัก ปรัภ อาป มิเลอา กรัณ การัณ โยโก ||๓๔|| เอ สะรี รา เมเรอา เอ็ส ญัก แม่ห์ อาย แก เกอา ตุตถฺ กะรัม
กมายอา || เก กะรัม กมายอา ตุตถฺ สะรี รา ยา ตู ญัก แม่ห์ อายอา || เย็น ฮัร เตรา รจัน รเจอา โซ ฮัร มัน นา วซายอา
|| คุร ปัรซาดี ฮัร มัน วัสเซอา ปูรัน ลิเคอา ปายอา || กะแฮ นานัก เอ้ห์ สะรี ร ปัรวาณ โฮอา เย็น สัตคุร เซ็ว จิต
ลายอา ||๓๕|| เอ เนตะโรห์ เมเรโฮ ฮัร ตุม แม่ห์ โยต ตะรี ฮัร เบ็น อวัรฺ นา เดโคห์ โกอี || ฮัร เบ็น อวัรฺ นา เดโคห์
โกอี นัดรี ฮัร นิฮาเลอา || เอ้ห์ เว็ส ซันซาร ตุม เดคเด เอ้ห์ ฮัร กา รู ป แฮ ฮัร รู ป นัดรี อายอา || คุร ปั รซาดี บุเฉ่ อา ยา
เวคา ฮัร เอ็ก แฮ ฮัร เบ็น อวัรฺ นา โกอี || กะแฮ นานัก เอ้ห์ เนตรึ อั้นถฺ เซ สัตคุร มิเลแอ ดิบ ดริ สทฺ โฮอี ||๓๖|| เอ
ซัรวโณห์ เมเรโฮ ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ || ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ สะรี ร ลาเอ สุ โณห์ สัต บาณี || เย็ต สุ ณี มัน
ตัน ฮเรอา โฮอา รัสนา รัส สมาณี || สัจ อลัค วิดาณี ตา กี กัต กฮี นา ยาเอ || กะแฮ นานัก อัมฤต นาม สุ โณห์
ปวิตตรึ โฮโวห์ ซาแจ ซุนแณ โน ปะธาเอ ||๓๗|| ฮัร ญีโอ กุพา อันดัร รัค แก วายา ปวัณ วยายอา || วยายอา วายา
ปอณ นอ ดุอาเร ปั รกัท กีเอ ดัสวา กุปัต รคายอา || คุรดุอาแร ลาย ป่ าวนี อิกนา ดัสวา ดุอาร ดิคายอา || แต้ห์ อเนก
รู ป เนา เนาว์ เน็ถ เต็ส ดา อันตฺ นา ยาอี ปายอา || กะแฮ นานัก ฮัร เปอาแร ญีโอ กุพา อันดัร รัค แก วายา ปวัณ
วยายอา ||๓๘|| เอ้ห์ ซาจา โซเฮลา ซาแจ กัร๋ กาโว่ห์ || กาโว่ห์ ตา โซเฮลา กัร๋ ซาแจ ยิแท สดา สัจ ติอ่าวเฮ่ || สัจโจ
ติอ่าแว่ห์ ยา ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ คุรมุข ยินา บุฉ่าวเฮ || เอ้ห์ สัจ ซัภนา กา คซัม แฮ ยิส บัคเซ โซ ยัน ปาวเฮ || กะแฮ นานัก
สัจ โซเฮลา สัจแจ กัร๋ กาวเฮ ||๓๙|| อนัดฺ สุ โณห์ วัดป่ ากีโฮ สกัล มโนรัท ปูเร || ปารบรัมห์ ปรัภ ปายอา อุตเร สกัล
วิซูเร || ดูค โรค ซัยตาป อุตเร สุ ณี สัจจี บาณี || ซันตฺ ซายัน เป๋ ย ซัรเซ ปูเร คุร เต ยาณี || ซุณเต ปุนีต แก้ห์เต ปวิต
สัตคุร รเฮอา ปั่รปูเร || บินวันตฺ นานัก คุร จรัณ ลาเก วาเย อันฮัด ตูเร ||๔o||๑||
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รามกลี สัด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ญัก ดาตา โซย ปะกัต วชัล เต้ห์ โลย ญีโอ || คุร สบัด สมาเวย์ อวัรฺ นา ยาแณ โกย ญีโอ || เอาโร นา ยาแณห์ สบัด
คุร แก เอก นาม ติอ่าวเฮ่ || ปัรสาด นานัก คุรู อังคัด ปะรัม ปัดวี ปาวเฮ || อายอา หะการา จลัณวารา ฮัร ราม นาม
สมายอา || ญัก อมัร อะทัล อโตลฺ ธากุร ปะกัต เต ฮัร ปายอา ||๑|| ฮัร ป่ าณา คุร ป่ ายอา คุร ยาแว ฮัร ปรัภ ปาส ญีโอ
|| สัตคุร กเร ฮัร แป้ ห์ เบนตี เมรี แปจยฺ รัคโคห์ อัรดาส ญีโอ || แปจยฺ ราโค่ห์ ฮัร ยะแนห์ เกรี ฮัร เดโฮ นาม
นิรันยฺโน || อันตฺ จัลเดอา โฮย เบลี ยัมดูต กาล นิคนั ยฺโน || สัตคุรู กี เบนตี ปาอี ฮัร ปรัภ สุ ณี อัรดาส ญีโอ || ฮัร
ต๋ าร กิรปา สัตคุร มิลายอา ตัน๋ ตัน๋ กะแฮ ซาบาส ญีโอ ||๒|| เมเร ซิกข์ สุ โณห์ ปุต ป่ าอีโฮ เมแร ฮัร ป่ าณา เอา แม
ปาส ญีโอ || ฮัร ป่ าณา คุร ป่ ายอา เมรา ฮัร ปรัภ กเร ซาบาส ญีโอ || ปะกัต สัตคุร ปุรัค โซอี ยิส ฮัร ปรัภ ป่ าณา
ป่ าเวย์ || อานันดฺ อันฮัด วแย่ห์ วาเย ฮัร อาป กัล เมลาเวย์ || ตุซี ปุต ป่ าอี ปั รวาร เมรา มัน เวโค่ห์ กัร นิระยาส ญีโอ ||
ตุ๋ร ลิเคอา ปัรวาณา พิแร น่าฮี คุร ยาย ฮัร ปรัภ ปาส ญีโอ ||๓|| สัตคุร ป่ าแณ อาปแณ แบ้ห์ ปัรวาร สดายอา || มัต
แม ปิ แช โกอี โรวซี โซ แม มูล นา ป่ ายอา || เม็ต แปแฉ่ เม็ต บิกแซ ยิส เม็ต กี แปจยฺ ป่ าเวย์ || ตุซี วีจาร เดโคห์ ปุต
ป่ าอี ฮัร สัตคุรู แปนาเวย์ || สัตคุรู ปัรตัค โห่แด แบ้ห์ ราจยฺ อาป ทิกายอา || ซัภ ซิ กข์ บันถัป ปุต ป่ าอี รามดาสฺ
แปรี ปายอา ||๔|| อันเต สัตคุร โบเลอา แม ปิ แช กีรตัน กเรโอห์ นิรบาณ ญีโอ || เกโซ โคปาล ปั นดิต สเดโอห์ ฮัร
ฮัร กะทา ปแร่ ห์ ปุราณ ญีโอ || ฮัร กะทา ปรี แอ ฮัร นาม สุ ณีแอ เบบาณ ฮัร รังค์ คุร ป่ าเวย์ || เป็ นดฺ ปะตัล กิเรอา
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ดีวา พุล ฮัร ซัร ปาเวย์ || ฮัร ป่ ายอา สัตคุร โบเลอา ฮัร มิเลอา ปุรัค สุ ยาณ ญีโอ || รามดาสฺ โซ่ดี ติลกั ดีอา คุร สบัด
สัจ นีซาณ ญีโอ ||๕||
สัตคุร ปุรัค เย โบเลอา คุรซิกคา มัน ลอี รยาย ญีโอ || โม่ห์รี ปุต ซันมุค โฮยอา รามดาแซ แปรี ปาย ญีโอ || ซัภ
ปแว แปรี สัตคุรู เกรี ยิแท คุรู อาป รเคอา || โกอี กัร บคีลี นิแว น่าฮี เพ็ร สัตคุรู อาณ นิวายอา || ฮัร คุแรห์ ป่ าณา
ดีอี วเดอาอี ตุ๋ร ลิเคอา เลค รยาย ญีโอ || กะแฮ ซุนดัร สุ โณห์ ซันโตห์ ซัภ ยกัต แปรี ปาย ญีโอ ||๖||๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ซายันรา เมรา ซายันรา นิกทั คโลยอะรา เมรา ซายันรา ||
ยานีอะรา ฮัร ยานีอะรา แนณ อโลยอะรา ฮัร ยานีอะรา || แนณ อโลยอา กัท กัท โซยอา อัต อัมฤต ปริ แอ กูรา ||
นาล โฮวันดา แล่ห์ นา สกันดา สุ เอา นา ยาแณ มูรา || มายอา มัด มาตา โห่ซี บาตา มิลณั นา ยาอี ปะรัม ตะรา ||
กโฮ่ นานัก คุร เบ็น น่าฮี ซู่แฉ่ ฮัร ซายัน ซัภ แก นิกทั คะรา ||๑|| โคบินดา เมเร โคบินดา ปราณ อถ่ารา เมเร
โคบินดา || กิรปาลา เมเร กิรปาลา ทาน ดาตารา เมเร กิรปาลา || ทาน ดาตารา อปั ร อปารา กัท กัท อันตัร โซ่ห์เนอา
|| เอ็ก ดาซี ต่ารี สบัล ปซารี ญีอ์ ยันตฺ แล โม่ห์เนอา || ยิส โน ราแค โซ สัจ ป่ าแค คุร กา สบัด บีจารา || กโฮ่ นานัก
โย ปรัภ โก ป่ าณา เต็ส ฮี โก ปรัภ เปอารา ||๒|| มาโณ ปรัภ มาโณ เมเร ปรัภ กา มาโณ || ยาโณ ปรัภ ยาโณ สุ อามี
ซุฆรั สุ ยาโณ || ซุฆรั สุ ยานา สัด ปัรถ่านา อัมฤต ฮัร กา นามา || จาค อะข่าเณ ซาเร็ คปาเณ ยิน แก ปาก มทานา ||
เต็น ฮี ปายอา ติแนห์ ติอ๋ายอา สกัล ติแซ กา มาโณ || กโฮ่ นานัก เท็ร ตะคัต นิวาซี สัจ ติแซ ดีบาโณ ||๓|| มังคะลา
ฮัร มังคะลา เมเร ปรัภ แก สุ ณีแอ มังคะลา || โซเฮลฺ รา ปรัภ โซเฮลฺ รา อันฮัด ตุนีแอ โซเฮลฺ รา || อันฮัด วาเย สบัด
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อกาเย เน็ต เน็ต ยิแซห์ วถ่าอี || โซ ปรัภ ติอ๋าอีแอ ซัภ กิช ปาอีแอ มแร นา อาแว ยาอี || จูกี เปอาซา ปูรัน อาซา
คุรมุข เม็ล นิรกุนีแอ || กโฮ่ นานัก กัร๋ ปรัภ เมเร แก เน็ต เน็ต มังคัล สุ นีแอ ||๔||๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ติอ๋าย มนา คิน นา วิซารี แอ || ราม รามา ราม รมา กันธฺ อุร ต่ารี แอ || อุร ต๋ าร ฮัร ฮัร
ปุรัค ปูรัน ปารบรัมห์ นิรันยฺโน || แป๋ ดูรฺ กัรตา ปาป ฮัรตา ดุแซห์ ดุค เป๋ าว์ คันดฺ โน || ญักดีส อีส โคปาล มาโถ่ คุณ
โควินดฺ วีจารี แอ || บินวันตฺ นานัก เม็ล ซังค์ ซาถู่ ดินสั แรณ จิตารี แอ ||๑|| จรัน กมัล อาถารฺ ยัน กา อาสฺ รา || มาล
มิลคั ปันด๋ าร นาม อนันตฺ ตะรา || นาม นัรฮัร นิถาน ยิน แก รัส โปคค์ เอก นรายณา || รัส รู ป รังค์ อนันตฺ บีธลั ซาส
ซาส ติอ๋ายณา || เก็ลวิค ฮัรณา นาม ปุแน่ห์จรั ณา นาม ยัม กี ตราส หะรา || บินวันตฺ นานัก ราส ยัน กี จรัน กัมแล่ห์
อาสฺ รา ||๒|| คุณ เบอันตฺ สุ อามี เตเร โกย นา ยาใน || เดค จลัต ดัยอาล ซุณ ปะกัต วคานัย || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตุจฉฺ
ติอ่าแว่ห์ ปุรัคปั ต ปั รเมสฺ รา || สรับ ยาเจ็ก เอก ดาตา กรุ ณา แม ญักดีสรา || ซาถู่ ซันตฺ สุ ยาณ โซอี ยิแซห์ ปรัภ ญี
มานัย || บินวันตฺ นานัก กแร่ ห์ กิรปา โซย ตุแฉ่ ห์ ปะชานัย ||๓|| โม่ห์ นิรคุณ อนาท ซัรณี อายอา || บัล บัล บัล
คุรเทว เย็น นาม ดริ รายอา || คุร นาม ดีอา กุซลั ทีอา สรับ อิชา ปุนนีอา || ยัลเน บุฉ่าอี ซานํตฺ อาอี มิเล จิรี
วิชุนเนอา || อานันดฺ ฮรัค แซ่ฮจั ยฺ ซาเจ มฮ่า มังคัล คุณ กายอา || บินวันตฺ นานัก นาม ปรัภ กา คุร ปูเร เต ปายอา
||๔||๒|| รามกลี แม่ห์ลา ๕ || รุ ณ จุโณ สบัด อนาฮัด เน็ต อุธ กาอีแอ ซันตัน แก || เก็ลวิค ซัภ โดค บินาซัน ฮัร นาม
ยัปปี แอ คุร มันตัน แก || ฮัร นาม ลีแย อเม็ว ปี แย แรณ ดินสั อราถี่แอ || โยก ทาน อเนก กิเรอา ลัก จรัณ กัมแล่ห์
ซาถี่แอ || เป๋ า ปะกัต ดัยอาล โม่ฮนั ดูค สักเล ปั รหะแร || บินวันตฺ นานัก ตแร ซากัร ติอ๋าย สุ อามี นัรหะแร ||๑|| ซุค
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ซากัร โคบินดฺ ซิมรัณ ปะกัต กาแว่ห์ คุณ เตเร ราม || อนัด มังคัล คุร จัรณี ลาเก ปาเอ ซูค กะเนเร ราม || ซุค นิถาน
มิเลอา ดูค ฮเรอา กริ ปา กัร ปรัภ ราเคอา || ฮัร จรัณ ลากา ปะหรํา ป๋ อ ป่ ากา ฮัร นาม รัสนา ป่ าเคอา || ฮัร เอก จิตเเว
ปรัภ เอก กาแว ฮัร เอก ดริ สที อายอา ||
บินวันตฺ นานัก ปรัภ กรี กิรปา ปูรา สัตคุร ปายอา ||๒|| เม็ล รฮีแอ ปรัภ ซ่าถ ยนา เม็ล ฮัร กีรตัน สุ นีแอ ราม ||
ดัยอาล ประภู ดาโมดัร มาโถ่ อันตฺ นา ปาอีแอ กุนีแอ ราม || ดัยอาล ดุค ฮัร สรัณ ดาตา สกัล โดค นิวารโณ || โม่ห์
โศก วิการ บิคเร ยปัต นาม อุถ่ารฺ โณ || ซัภ ญีอ์ เตเร ประภู เมเร กัร กิรปา ซัภ เรณ ทีวา || บินวันตฺ นานัก ปรัภ
เมยอา กีแย นาม เตรา ยัป ยีวา ||๓|| ราค ลีเอ ปรัภ ปะกัต ยนา อัปณี จัรณี ลาเอ ราม || อาธ แป้ ฮัร อัปนา ปรัภ
ซิมแร่ ห์ เอโก นาม ติอ๋าเอ ราม || ติอ๋าย โซ ปรัภ ตเร เป่ าว์ยลั รเฮ่ อาวัณ ยาณา || สดา ซุค กเลอาณ กีรตัน ปรัภ ลกา
มีธา ป่ าณา || ซัภ อิช ปุนนี อาส ปูรี มิเล สัตคุร ปูเรอา || บินวันตฺ นานัก ปรัภ อาป เมเล เพ็ร น่าฮี ดูค วิซูเรอา ||๔||๓||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ ชันตฺ || ศโลก || จรัน กมัล ซัรณากตี อนัด มังคัล คุณ กาม || นานัก ปรัภ อาราถี่แอ บิปัต นิวารัณ
ราม ||๑|| ชันตฺ || ปรัภ บิปัต นิวารโณ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย ญีโอ || สดา สดา ฮัร ซิมรี แอ ยัล ทัล มฮีอลั โซย ญีโอ ||
ยัล ทัล มฮีอลั ปูร รเฮอา เอ็ก นิมคั มโน่ห์ นา วีสแร || คุร จรัน ลาเก เด็น สป่ าเก สรับ คุณ ญักดีสแร || กัร เซว
เซวัก ดินสั แรณี เต็ส ป่ าแว โซ โฮย ญีโอ || บัล ยาย นานัก ซุแคห์ ดาเต ปัรกาซ มัน ตัน โฮย ญีโอ ||๑|| ศโลก || ฮัร
ซิมรัต มัน ตัน ซุคี บินซี ดุตีอา โซจ || นานัก เทก โคปาล กี โควินดฺ ซันกัท โมจฺ ||๑|| ชันตฺ || แป๋ ซันกัท กาเท
นาราเอ็ณ ดัยอาล ญีโอ || ฮัร คุณ อานันดฺ กาเอ ปรัภ ดีนา นาท ปรัตปาล ญีโอ || ปรัตปาล อะจุต ปุรัค เอโก ติแซห์
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เซ็ว รังค์ ลากา || กัร จรัน มัสตัก เมล ลีเน สดา อันเด็น ยากา || ญีโอ เป็ นดฺ กแร่ ห์ ทาน เต็ส กา ตัน โยบัน ตัน๋ มาล
ญีโอ || สัด สดา บัล ยาย นานัก สรับ ยีอา ปรัตปาล ญีโอ ||๒|| ศโลก || รัสนา อุจแร ฮัร ฮเร คุณ โควินดฺ วเคอาน ||
นานัก ปักรี เทก เอก ปัรเมซัร รัคแค นิดาน ||๑|| ชันตฺ || โซ สุ อามี ปรัภ รัคโก อันจัล ตา แก ลาก ญีโอ || ปั จยฺ ซาถู่
ซังค์ ดัยอาล เดว มัน กี มัต เตอาก ญีโอ ||
เอ็ก โอท กีแย ญีโอ ดีแย อาส เอ็ก ตัร่ ณี ถะแร || ซ่าถซังเค ฮัร นาม รังเก ซันซาร ซากัร ซัภ ตแร || ยนัม มรัณ บิการ
ชูเท เพ็ร นา ลาแก ดาก ญีโอ || บัล ยาย นานัก ปุรัค ปูรัน เท็ร ยา กา โซหาก ญีโอ ||๓|| ศโลก || ตะรัม อรัท อัร กาม
โมค มุกตั ปะดารัท นาท || สกัล มโนรัท ปูเรอา นานัก ลิเคอา มาท ||๑|| ชันตฺ || สกัล อิช เมรี ปุนนีอา มิเลอา
นิรันยัน ราย ญีโอ || อนัดฺ เป่ ยอา วัดป่ ากีโฮ กแร่ ห์ ปรักเท ปรัภ อาย ญีโอ || กแร่ ห์ ลาล อาย ปุรับ กมาเอ ตา กี
อุปมา เกอา กณา || เบอันตฺ ปูรัน ซุค แซ่ฮจั ยฺ ดาตา กวัน รัสนา คุณ ปะณา || อาเป มิลาเอ แก้ห์ กันธฺ ลาเอ เต็ส บินา
นฮี ยาย ญีโอ || บัล ยาย นานัก สดา กัรเต ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาย ญีโอ ||๔||๔|| ราก รามกลี แม่ห์ลา ๕ || รัณ
จุ่นยันรา เกา ซะคี ฮัร เอก ติอ่าโวห์ || สัตคุร ตุม เซว ซะคี มัน จินเดอะรา พัล ปาโวห์ ||
รามกลี แม่ห์ลา ๕ รุ ตี ศโลก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัร บันดัน ปรัภ ปารบรัมห์ บาโช ซ่าแถ่ห์ ตู๋ร || อาป นิวาร ฮัร ฮัร ปะโย นานัก ปรัภ ปั่ รปูร ||๑|| เก็ลวิค กาทัณ แป๋
หะรัณ ซุค ซากัร ฮัร ราย || ดีน ดัยอาล ดุค ปั่ นยะโน นานัก นีต ติอ๋าย ||๒|| ชันตฺ || ยัส กาโว่ห์ วัดป่ ากีโฮ กัร กิรปา
ปักวันตฺ ญีโอ || รุ ตี ม่าห์ มูรัต กะรี คุณ อุจรัต โซ่ภาวันตฺ ญีโอ || คุณ รังค์ ราเต ตัน๋ เต ยัน ยินี เอ็ก มัน ติอ๋ายอา ||
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สพัล ยนัม เป่ ยอา เต็น กา ยินี โซ ปรัภ ปายอา || ปุน ทาน นา ตุล กิเรอา ฮัร สรับ ปาปา หันตฺ ญีโอ || บินวันตฺ
นานัก ซิมมัร ยีวา ยนัม มรัณ รฮันตฺ ญีโอ ||๑|| ศโลก || อุดมั อกัม อะโกจโร จรัน กมัล นมัสการ || กัทนี ซา ตุตถฺ
ป่ าวซี นานัก นาม อถารฺ ||๑|| ซันตฺ สรัณ ซายัน ปะโร่ ห์ สุ อามี ซิ มมัร อนันตฺ || ซูเก เต ฮเรอา ทีอา นานัก ยัป
ปักวันตฺ ||๒|| ชันตฺ || รุ ต สรัส บซันตฺ ม่าห์ เจต แวซาค ซุค มาส ญีโอ || ฮัร ญีโอ น่าห์ มิเลอา มอเลอา มัน ตัน ซาส
ญีโอ || กัร๋ น่าห์ เน่ห์จลั อนัดฺ ซะคีเอ จรัน กมัล ประผุเลอา ||
ซุนดัร ซุฆรั สุ ยาณ เบตา คุณ โควินดฺ อมุเลอา || วัดปาก ปายอา ดุค กวายอา ไป๋ ปูรัน อาส ญีโอ || บินวันตฺ นานัก
สรัณ เตรี มิที ยัม กี ตราส ญีโอ ||๒|| ศโลก ซ่าถซังคัต เบ็น ปะหรํา โมอี กัรตี กะรัม อเนก || โกมัล บันถัน่ บาถี่อา
นานัก กัรแม่ห์ เลค ||๑|| โย ป่ าเณ เซ เมเลอา วิโชเร ปี๋ อาป || นานัก ปรัภ ซัรณากตี ยา กา วัด ปัรตาป ||๒|| ชันตฺ ||
กรี คมั รุ ต อัต กาครี เยธ อคาแร ก่าม ญีโอ || เปรม บิโช่ห์ ดุหากณี ดริ สทฺ นา กรี ราม ญีโอ || แน่ห์ ดริ สทฺ อาแว
มรัต ห่าแว มฮ่า การับ มุธีอา || ยัล บาจฉฺ มัชลี ตัรพะราแว ซังค์ มายอา รุ ธีอา || กัร ปาป โยนี แป๋ ปี ต โฮอี เดย์
ซาซัน ยาม ญีโอ || บินวันตฺ นานัก โอท เตรี ราค ปูรัน กาม ญีโอ ||๓|| ศโลก || ซัรถ่า ลากี ซังค์ ปรี ตแม เอ็ก เต็ล
แร่ ฮณั นา ยาย || มัน ตัน อันตัร เราว์ รเฮ่ นานัก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๑|| กัร แก้ห์ ลีนี ซายฺแนห์
ยนัม ยนัม เก มีต ||
จัรแน่ห์ ดาซี กัร ลอี นานัก ปรัภ เห็ต จีต ||๒|| ชันตฺ || รุ ต บะรัส สุ เฮลีอา ซาวัณ ปาดเว อานันดฺ ญีโอ || กัณ
๋ อุเนาว์
วุเธ ยัล ทัล ปูเรอา มักรันดฺ ญีโอ || ปรัภ ปูร รเฮอา สรับ ธาอี ฮัร นาม เนาว์ เน็ถ กแร่ ห์ ปะเร || ซิ มมัร สุ อามี
อันตัรยามี กุล สะมู่ฮา ซัภ ตเร || ปริ แอ รังค์ ยาเก แน่ห์ ฉิ ดรึ ลาเก กริ ปาล สัด บัคซินดฺ ญีโอ || บินวันตฺ นานัก ฮัร
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กันตฺ ปายอา สดา มัน ป่ าวันดฺ ญีโอ ||๔|| ศโลก || อาส เปอาซี แม พิโร กับ เปโค โคปาล || แฮ โกอี ซายัน ซันตฺ ยัน
นานัก ปรัภ เมลัณฮาร ||๑|| เบ็น มิลเบ ซานํตฺ นา อูปแย เต็ล ปัล แร่ ฮณั นา ยาย || ฮัร ซ่าแถ่ห์ ซัรณากตี นานัก อาส
ปุยาย ||๒|| ชันตฺ || รุ ต สรัด *อดําบฺโร อะซู กัตเก ฮัร เปอาส ญีโอ || โคยันตี ดัรซัน พิรัต กับ มิลีแอ คุณตาซ ญีโอ ||
เบ็น กันตฺ เปอาเร แน่ห์ ซูค ซาเร ฮาร กังงัณ ตริ ก บนา || ซุนดัร สุ ยาณ จตุร เบตี ซาส เบ็น แยเซ ตนา || อีต อุต แด้ห์
ดิส อโลกัน มัน มิลนั กี ปรัภ เปอาส ญีโอ || บินวันตฺ นานัก ต๋ าร กิรปา เมโล่ห์ ปรัภ คุณตาซ ญีโอ ||๕|| ศโลก ||
ยลัณ บุฉี่ ซีตลั เป๋ ย มัน ตัน อุปยี ซานํตฺ || นานัก ปรัภ ปูรัน มิเล ดุตีอา บินซี ปะหรานตฺ ||๑||
ซ่าถ ปะธาเอ อาป ฮัร ฮัม ตุม เต น่าฮี ดูรฺ || นานัก ปะหรํา แป๋ เม็ท เกย รมัณ ราม ปั่ รปูร ||๒|| ชันตฺ || รุ ต ซิซีอรั
ซีตลั ฮัร ปรักเท มัง่ ฆัร โป้ ห์ ญีโอ || ยลัน บุฉี่ ดะรัส ปายอา บินเซ มายอา ตะโหร่ ห์ ญีโอ || ซัภ กาม ปะเร เม็ล ฮยูเร
ฮัร จรัณ เซวัก เซเวอา || ฮาร โดรฺ ซีการ ซัภ รัส คุณ เกา อลัค อเป่ เวอา || เป๋ า ปะกัต โควินดฺ บานํชตั ยัม นา ซาแก
โย่ห์ ญีโอ || บินวันตฺ นานัก ปรัภ อาป เมลี แต้ห์ นา เปรม บิโช่ห์ ญีโอ ||๖|| ศโลก || ฮัร ตัน๋ ปายอา โซหากณี โดลัต
น่าฮี จีต || ซันตฺ ซันโญกี นานกา กแร่ ห์ ปรักเท ปรัภ มีต ||๑|| นาด บิโนด อนันดฺ โกด ปริ แอ ปรี ตมั ซังค์ บเน || มัน
บานํชตั พัล ปายอา ฮัร นานัก นาม ปะเน ||๒|| ชันตฺ || ฮิมกัรฺ รุ ต มัน ป่ าวตี ม่าฆ พะกัณ คุณวันตฺ ญีโอ || ซะคี สเฮลี
เกา มังคะโล กแร่ ห์ อาเอ ฮัร กันตฺ ญีโอ || กแร่ ห์ ลาล อาเอ มัน ติอ๋าเอ เซจยฺ ซุนดัร โซ่ฮีอา || วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ เป๋ ย
ฮเรอา เดค ดัรซัน โม่ฮีอา || มิเล สุ อามี อิช ปุนนี มัน ยัปเปอา นิรมัล มันตฺ ญีโอ || บินวันตฺ นานัก เน็ต กแร่ ห์ รลีอา
ฮัร มิเล ศิรีถรั กันตฺ ญีโอ ||๗|| ศโลก || ซันตฺ สฮาอี ญีอ์ เก เป่ าว์ยลั ตารัณฮาร || ซัภ เต อูเจ ยาณี แอห์ นานัก นาม
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เปอาร ||๑|| ยิน ยาเนอา เซอี ตเร เซ ซูเร เซ บีร || นานัก เต็น บัลฮารแณ ฮัร ยัป อุตเร ตีร ||๒|| ชันตฺ || จรัณ บิรายิต
ซัภ อูปเร มิเทอา สกัล กะเลส ญีโอ || อาวัณ ยาวัณ ดุค ฮเร ฮัร ปะกัต กีอา ปั รเวส ญีโอ || ฮัร รังค์ ราเต แซ่ฮจั ยฺ มาเต
เต็ล นา มัน เต บีสแร || ตัจยฺ อาป ซัรณี ปะเร จัรนี สรับ คุณ ญักดีสแร || โควินดฺ คุณ เน็ถ ศิรีรังค์ สุ อามี อาด โก
อาเดส ญีโอ || บินวันตฺ นานัก เมยอา ต่าโรห์ ยุก ยุโก เอ็ก เวส ญีโอ ||๘||๑||๖||๘||
รามกลี แม่ห์ลา ๑ ดัคณี โออังการ
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โออังการ บรัมห์มา อุตปั ต || โออังการ กีอา เย็น จิต || โออังการ แซล ยุก เป๋ ย || โออังการ เบด นิรเมย ||
โออังการ สบัด อุถเร || โออังการ คุรมุข ตเร || โอนัม อักคัร สุ โณห์ บีจาร || โอนัม อักคัร ตริ ภวัณ ซาร ||๑|| ซุณ
ปาเด เกอา ลิโค่ห์ ยันยาลา || เล็ค ราม นาม คุรมุข โคปาล ||๑|| รเฮา || ซะแซ ซัภ ญัก แซ่ฮจั ยฺ อุปายอา ตีน ปะหวัน
เอ็ก โยตี || คุรมุข วัสตฺ ปราปัต โฮแว จุณ แล มาณัก โมตี || ซัมแฉ่ ซู่แฉ่ ปั ร ปั ร บูแฉ่ อันตฺ นิรันตัร ซาจา || คุรมุข
เดแค สาจ สมาเล เบ็น ซาเจ ญัก กาจา ||๒|| ตะแถ่ ตะรัม ตะเร ตัร่ มา ปุร คุณการี มัน ตี่รา || ตะแถ่ ตู๋ล ปแร มุค
มัสตัก กันจัน เป๋ ย มนูรา || ตัน๋ ตัร่ ณี ถรั อาป อโยนี โตลฺ โบลฺ สัจ ปูรา || กัรเต กี เม็ต กัรตา ยาแณ แก ยาแณ คุร ซูรา
||๓|| งิอาน กวายอา ดูยา ป่ ายอา กรับ กะเล บิค คายอา || คุร รัส กีต บาด นฮี ป่ าแว สุ ณีแอ แก้ฮรั กัมภีร กวายอา ||
คุร สัจ กะเฮอา อัมฤต ลเฮอา มัน ตัน สาจ สุ คายอา || อาเป คุรมุข อาเป เดแว อาเป อัมฤต ปี อายอา ||๔|| เอโก
เอก กะแฮ ซัภ โกอี ห่อแม กรับ เวอาแป || อันตัร บ้าฮัร เอก ปะชาแณ เอ็ว กัร๋ แม่ฮลั สิ ญาแป
|| ปรัภ เนแร ฮัร
ดูรฺ นา ยาโณห์ เอโก สริ สทฺ สบาอี || เอกังการ อวัรฺ นฮี ดูยา นานัก เอก สมาอี ||๕|| เอ็ส กัรเต โก เก็ว แก้ห์ ราโค
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อะพเรโอ ตุเลโอ นา ยาอี || มายอา เก เดวาเน ปราณี จู่ธ ธะกอรี ปาอี || ลับ โลภ โม่ห์ตาจยฺ วิกเู ต เอ็บ ตับ เพ็ร
ปัชตาอี || เอก สะเรแว ตา กัต เม็ต ปาแว อาวัณ ยาณ รฮาอี ||๖|| เอก อจารฺ รังค์ เอ็ก รู ป || ปอณ ปาณี อัคนี อัสรู ป ||
เอโก ปะห์วรั ปะแว เต้ห์ โลย || เอโก บูแฉ่ ซู่แฉ่ ปั ต โฮย || กิอาน คิอ๋าน เล ซัมซัร รแฮ่ || คุรมุข เอก วิระลา โก
ลแฮ่ || ยิส โน เดย์ กิรปา เต ซุค ปาเอ || คุรู ดุอาแร อาค สุ ณาเอ ||๗|| อูรัม ตู่รัม โยต อุยาลา || ตีน ปะหวัณ แม่ห์ คุร
โคปาล || อูกเวอา อัสรู ป ดิคาแว || กัร กิรปา อัปแน กัร๋ อาแว || อูเนาว์ บัรแซ นีฉรั ต่ารา || อูตมั สบัด
สวารัณฮารา || เอ็ส เอเก กา ยาแณ เป๋ ว || อาเป กัรตา อาเป เด็ว ||๘|| อุคแว ซูร อะซุร ซังข่าแร || อูโจ เดค สบัด
บีจาแร || อูปัร อาด อันตฺ เต้ห์ โลย || อาเป กแร กะแท สุ แณ โซย ||
โอ้ห์ บิถ่าตา มัน ตัน เดย์ || โอ้ห์ บิถ่าตา มัน มุค โซย || ปรัภ ญักยีวนั อวัรฺ นา โกย || นานัก นาม รัตเต ปั ต โฮย ||๙||
รายัน ราม รแว ฮิตการ || รัณ แม่ห์ ลูแฉ่ มนูอา มาร || ราต ดินนั ตฺ รแฮ่ รังค์ ราตา || ตีน ปะหวัน ยุก จาเร ยาตา ||
เย็น ยาตา โซ เต็ส ฮี เย่ฮา || อัต นิรมาอิล ซี ฉสั เด้ฮา || แร่ ห์ซี ราม ริ แด เอ็ก ป๋ าย || อันตัร สบัด สาจ เล็ว ลาย ||๑o||
โรส นา กีแย อัมฤต ปี แย แร่ ฮณั นฮี ซันซาเร || ราเย ราย รังกฺ นฮี แร่ ห์ณา อาย ยาย ยุก จาเร || แร่ ฮณั แก้ฮณั เต รแฮ่
นา โกอี กิส แป้ ห์ กะโร เบนันตี || เอก สบัด ราม นาม นิโรถัร คุร เดแว ปั ต มตี ||๑๑|| ลาจยฺ มรันตี มัร กอี กู่กทั โคลฺ
จลี || ซาส ดิวานี บาวรี ศิร เต ซันกฺ ทะลี || เปรม บุลาอี รลี เซ็ว มัน แม่ห์ สบัด อนันดฺ || ลาล รัตตี ลาลี ไป๋ คุรมุข
ไป๋ นิจินดฺ ||๑๒|| ล่าฮา นาม รตัน ยัป ซาร || ลับ โลภ บุรา อหังการฺ || ลารี จารี ลายตะบาร || มันมุค อันถ่า มุกตั ถฺ
กวาร || ล่าเฮ การัณ อายอา ญัก || โฮย มะยูร เกยอา ธะกาย ธัก || ล่าฮา นาม ปูนยี เวซ่าห์ || นานัก สัจจี ปั ต สัจจา
984

ปาตซ่าห์ ||๑๓|| อาย วิกตู า ญัก ยัม ปันทฺ || อาอี นา เมทัณ โก ซัมรัท || อาท แซล นีจ กัร๋ โฮย || อาท เดค นิแว ยิส
โดย || อาท โฮย ตา มุกตั ถฺ เซอานา || ปะกัต บิฮูนา ญัก บอรานา || ซัภ แม่ห์ วัรแต เอโก โซย || ยิส โน กิรปา กเร
เต็ส ปัรกัท โฮย ||๑๔|| ยุก ยุก ทาป สดา นิรแวร || ยนัม มรัณ นฮี ตัน่ ถ่า แถรฺ || โย ดีแซ โซ อาเป อาป || อาป
อุปาย อาเป กัท ทาป || อาป อะโกจัร ตัน่ แถ่ โลอี || โยก ยุกตั ญักยีวนั โซอี || กัร อาจารฺ สัจ ซุค โฮอี || นาม วิฮูณา
มุกตั เก็ว โฮอี ||๑๕|| เว็ณ นาแว เวโรถ สะรี ร || เก็ว นา มิแล่ห์ กาแท่ห์ มัน ปี ร || วาท วทาอู อาแว ยาย || เกอา เล
อายอา เกอา ปั ลแล ปาย || เว็ณ นาแว โตทา ซัภ ทาย || ล่าฮา มิแล ยา เดย์ บุฉ่าย || วณัจยฺ วาปาร วัณแย วาปารี ||
เว็ณ นาแว แกซี ปัต ซารี ||๑๖|| คุณ วีจาเร กิอานี โซย || คุณ แม่ห์ กิอาน ปราปั ต โฮย || คุณ ดาตา วิระลา ซันซาร ||
ซาจี กัรณี คุร วีจาร || อะกัม อะโกจัร กีมตั นฮี ปาย ||
ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาย || คุณวันตี คุณ ซาเร นีต || นานัก คุรมัต มิลีแอ มีต ||๑๗|| กาม กโรถ กายอา โก กาแล ||
เย็ว กันจัน โซห่ากา ด่าแล || กัส กัสวัทที สะแฮ โซ เตา || นะดัร สะราพ วันนี สัจเรา || ยกัต ปะซู อหัง กาล กะซาอี
|| กัร กัรแต กัรณี กัร ปาอี || เย็น กีตี เต็น กีมตั ปาอี || โฮรฺ เกอา กะฮีแอ กิช แก้ฮณั นา ยาอี ||๑๘|| โคยัต โคยัต
อัมฤต ปี อา || คิมา กะฮี มัน สัตคุร ดีอา || คะรา คะรา อาแค ซัภ โกย || คะรา รตัน ยุก จาเร โฮย || คาต ปี อันตฺ มูเอ
นฮี ยาเนอา || คิน แม่ห์ มูเอ ยา สบัด ปะชาเนอา || อัสเท็ร จีต มรัน มัน มาเนอา || คุร กิรปา เต นาม ปะชาเนอา
||๑๙|| กะกัน กัมภีร กักนันตัร วาส || คุณ กาแว ซุค แซ่ฮจั ยฺ นิวาส || เกยอา นา อาแว อาย นา ยาย || คุร ปั รสาด
รแฮ่ เล็ว ลาย || กะกัน อะกัม อนาท อโยนี || อัสเท็ร จีต สมาถ สโกนี || ฮัร นาม เจต เพ็ร ปแว่ห์ นา ยูนี || คุรมัต
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ซาร โฮรฺ นาม บิฮูนี ||๒o|| กัร๋ ดัร เพ็ร ทากี บโฮเตเร || ยาต อซังคฺ อันตฺ นฮี เมเร || เกเต มาต ปิ ตา สุ ต ตี่อา || เกเต
คุร เจเล พุน ฮูอา || กาเจ คุร เต มุกตั นา ฮูอา || เกตี นารฺ วัร เอก สะมาล || คุรมุข มรัณ ยีวณั ปรัภ นาล || แด้ห์ ดิส
ดูด กะแร แม่ห์ ปายอา || เมล เป่ ยอา สัตคุรู มิลายอา ||๒๑|| คุรมุข กาแว คุรมุข โบแล || คุรมุข โตลฺ โตลาแว โตแล
|| คุรมุข อาแว ยาย นิซงั ค์ || ปัรฮัร แมลฺ ยลาย กะลังกฺ || คุรมุข นาด เบด บีจาร || คุรมุข มยัน จัจยฺ อจารฺ || คุรมุข
สบัด อัมฤต แฮ ซาร || นานัก คุรมุข ปาแว ปาร ||๒๒|| จันจัล จีต นา รฮี ธาย || โจรี มิรัก อังกูรี คาย || จรัน กมัล อุร
ต่าเร จีต || เจ็ร ยีวนั เจตัน เน็ต นีต || จินตัต ฮี ดีแซ ซัภ โกย || เจแตห์ เอก ตะฮี ซุค โฮย || จิต วัสแซ ราแจ ฮัร นาย ||
มุกตั เป่ ยอา ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย ||๒๓|| ชีแย เด้ห์ คุแล เอ็ก กั้นดฺ || เชอา เน็ต เดโคห์ ญัก ฮัน่ ดฺ || ตู่ป ชาว เย ซัม กัร
ยาแณ || บันถัน่ กาท มุกตั กัร๋ อาแณ || ชายอา ชูชี ยกัต ปุหล่านา || ลิเคอา กิรัต ตุเร ปั รวานา || ชีแย โยบัน ยรู อา ศิร
กาล ||
กายอา ชีแย ไป๋ ซิบาล ||๒๔|| ยาแป อาป ประภู เต้ห์ โลย || ยุก ยุก ดาตา อวัรฺ นา โกย || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราแค่ห์ ราค
|| ยัส ยาโจ เดแว ปัต ซาค || ยากัต ยาก รฮ่า ตุตถฺ ป่ าวา || ยา ตู เมแล่ห์ ตา ตุแฉ่ สมาวา || แย แย การ ยัปโป ญักดีส ||
คุรมัต มิลีแอ บีส อิกีส ||๒๕|| จักคฺ โบลัณ เกอา ญัก เซ็ว วาด || จู๋ร มแร เดแค ปัรมาด || ยนัม มูเอ นฮี ยีวณั อาซา ||
อาย จัลเล เป๋ ย อาส นิราซา || จุ๋ร จุ๋ร จักคฺ มาที รัล ยาย || กาล นา จานํแป ฮัร คุณ กาย || ปาอี เนาว์ เน็ถ ฮัร แก นาย
|| อาเป เดแว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๒๖|| ญิอาโน โบแล อาเป บูแฉ่ || อาเป ซัมแฉ่ อาเป ซู่แฉ่ || คุร กา กะเฮอา อังกฺ
สมาแว || นิรมัล ซูเจ ซาโจ ป่ าแว || คุร ซากัร รัตนี นฮี โตท || ลาล ปะดารัท สาจ อโคท || คุร กะเฮอา ซา การ
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กมาโวห์ || คุร กี กัรณี กาเฮ ต่าโวห์ || นานัก คุรมัต สาจ สมาโวห์ ||๒๗|| ทูแท เน่ห์ เก โบแล่ห์ สฮี || ทูแท บ้าห์
โดฮู ดิส กะฮี || ทูท ปรี ต กอี บุร โบลฺ || ดุระมัต ปัรฮัร ชาดี โด๋ ล || ทูแท กันธฺ ปแร วีจาร || คุร สับดี กัร๋ การัจ ซาร ||
ล่าฮา สาจ นา อาแว โตทา || ตริ ภวัณ ธากุร ปรี ตมั โมทา ||๒๘|| ธาโกห์ มนูอา ราโค่ห์ ธาย || แธฮัก โมอี เอากุณ
ปัชตาย || ธากุร เอก สบาอี นารฺ || บฮุเต เวส กเร กูระอาร || ปั ร กัร๋ ยาตี ธาก รฮาอี || แม่ฮลั บุลาอี ธาก นา ปาอี ||
สบัด สวารี สาจ เปอารี || ซาอี โซห่ากัณ ธากุร ต่ารี ||๒๙|| โดลัต โดลัต เฮ ซะคี พาเท จีร ซีการ || ด้าห์ปัณ ตัน ซุค
นฮี เบ็น ดัร บิณธี ดาร || ดะรัป โมอี กัร๋ อาปแณ ดีธี กันตฺ สุ ยาณ || ดัร ราเคอา คุร อาปแณ นิรภอ นาม วคาณ ||
ดูกรั วาส ติคา กะหนี่ ยับ เดคา นฮี ดูรฺ || ติคา นิวารี สบัด มัน อัมฤต ปี อา ปั่ รปูร || เด้ห์ เด้ห์ อาแค ซัภ โกอี แย ป่ าแว
แต เดย์ || คุรู ดุอาแร เดวซี ติคา นิวาแร โซย ||๓o|| ดันโด่ลตั ดู่ดตั ฮอ พิรี แด่ห์ แด่ห์ ปวัน กราร || ป่ าเร แด่ห์เต
แด่ห์ เปย ห่อเล นิกเซ ปารฺ || อมัร อะยาจี ฮัร มิเล เต็น แก ฮอ บัล เยา || เต็น กี ตู๋ร อะกุลีแอ ซังคัต เมล มิเลา || มัน
ดีอา คุร อาปแณ ปายอา นิรมัล เนา ||
เย็น นาม ดีอา เต็ส เซวซา เต็ส บัลฮาแร เยา || โย อุซาเร โซ ด่าห์ซี เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || คุร ปัรซาดี เต็ส
ซัมห์ลา ตา ตัน ดูค นา โฮย ||๓๑|| ณา โก เมรา กิส กะฮี ณา โก โฮอา นา โหก || อาวัณ ยาณ วิกจุ ีแอ ดุบิถา เวอาแป
โรค || ณาม วิฮูเณ อาดมี กะลัร กั้นถฺ กิรันตฺ || เว็ณ นาแว เก็ว ชูทีแอ ยาย ระส่ าตัล อันตฺ || กะณัต กณาแว อัครี
อะกณัต ซาจา โซย || อเกอานี มัตฮีณ แฮ คุร เบ็น กิอาน นา โฮย || ตูที ตันตฺ รบาบ กี วาแย นฮี วิโยก || วิชุเรอา
เมแล ประภู นานัก กัร ซันโญก ||๓๒|| ตัรวัร กายอา ปังคฺ มัน ตัรวัร ปังคี ปันจฺ || ตัต จุแกห์ เม็ล เอกเซ เต็น โก
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พาส นา รันจฺ || อุแดห์ ตา เบกุล เบกุเล ตาแกห์ โจก กะหนี่ || ปังคฺ ตุเท พ่าฮี ปรี เอากุณ ปี๋ ร บณี || เบ็น ซาเจ เก็ว
ชูทีแอ ฮัร คุณ กะรัม มณี || อาป ฉะดาเอ ชูทีแอ วัดดา อาป ตะณี || คุร ปั รซาดี ชูทีแอ กิรปา อาป กเรย์ || อัปแณ
หาท วดาอีอา แย ป่ าแว แต เดย์ ||๓๓|| ทัร ทัร กัมแป ญีอะรา ทาน วิฮูณา โฮย || ทาน มาน สัจ เอก แฮ กาจยฺ นา
พีแท โกย || เท็ร นาราเอ็ณ เท็ร คุรู เท็ร ซาจา บีจาร || ซุรฺ นัร นาแท่ห์ นาท ตู นิถ่ารา อาถารฺ || ซัรเบ ทาน ทนันตรี ตู
ดาตา ดาตาร || แยห์ เดคา แต้ห์ เอก ตู อันตฺ นา ปาราวาร || ทาน ทนันตัร เราว์ รเฮอา คุร สับดี วีจาร || อัณมังเกอา
ดาน เดวซี วัดดา อะกัม อปารฺ ||๓๔|| ดัยอา ดาน ดัยอาล ตู กัร กัร เดคัณฮาร || ดัยอา กแร่ ห์ ปรัภ เมล แล่ห์ คิน แม่ห์
ด่าเฮ อุซาร || ดานา ตู บีนา ตุฮี ดานา แก ศิร ดาน || ดาลัด ปั่ นยัน ดุค ดะลัณ คุรมุข กิอาน คิอ๋าน ||๓๕|| ตัน๋ เกยแอ
แบ้ห์ จู่รีแอ ตัน๋ แม่ห์ จีต กวาร || ตัน๋ วิระลี สัจ ซันเจอา นิรมัล นาม เปอาร || ตัน๋ เกยอา ตา ยาณ เด้ห์ เย ราแจห์ รังค์
เอก || มัน ดีแย ศิร ซอปี แอ ปี๋ กัรเต กี เทก || ตัน่ ถ่า ต่าวัต แร่ ห์ เกย มัน แม่ห์ สบัด อนันดฺ || ดุระยัน เต ซายัน เป๋ ย
เป่ เท คุร โควินดฺ || บัน บัน พิรตี ดู่ดะตี บัสตฺ รฮี กัร๋ บาร || สัตคุร เมลี เม็ล รฮี ยนัม มรัณ ดุค นิวาร ||๓๖|| นานา
กะรัต นา ชูทีแอ เว็ณ คุณ ยัม ปุร ย่าเฮ || นา เต็ส เอ้ห์ นา โอ้ห์ แฮ เอากุณ เพ็ร ปั ชตาเฮ ||
นา เต็ส กิอาน นา คิอ๋าน แฮ นา เต็ส ตะรัม คิอ๋าน || เว็ณ นาแว นิรภอ กฮ่า เกอา ยาณา อภิมาน || ทาก รฮี เก็ว อัปรา
หาท นฮี นา ปาร || นา ซายัน เซ รังกุเล กิส แป้ ห์ กรี ปุการ || นานัก ปเร็ ว ปเร็ ว เย กรี เมเล เมลัณฮาร || เย็น วิโชรี
โซ เมลซี คุร แก เหต อปารฺ ||๓๗|| ปาป บุรา ปาปี โก เปอารา || ปาป ลเด ปาเป ปาซารา || ปัรฮัร ปาป ปะชาแณ
อาป || นา เต็ส โศก วิโยก ซันตาป || นรัก ปะรันโต เก็ว รแฮ่ เก็ว บันแจ ยัมกาล || เก็ว อาวัณ ยาณา วีสแร จู่ธ บุรา
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แค กาล || มัน ยันยาลี เวเรอา ปี๋ ยันยาลา ม่าเฮ || เว็ณ นาแว เก็ว ชูทีแอ ปาเป ปะแจ้ห์ ปะจาเฮ ||๓๘|| เพ็ร เพ็ร พ่าฮี
พาแซ กอูอา || เพ็ร ปัชตานา อับ เกอา ฮูอา || พาทา โจก จุแก นฮี บูแฉ่ || สัตคุร มิแล ตา อาคี ซู่แฉ่ || เก็ว มัชลี พาที
ยัม ยาล || เว็ณ คุร ดาเต มุกตั นา ป๋ าลฺ || เพ็ร เพ็ร อาแว เพ็ร เพ็ร ยาย || เอ็ก รังค์ รแจ รแฮ่ เล็ว ลาย || เอ็ว ชูแท เพ็ร
พาส นา ปาย ||๓๙|| บีรา บีรา กัร รฮี บีร เป๋ ย แบราย || บีร จัลเล กัร๋ อาปแณ แบฮัณ บิแร่ ห์ ยัล ยาย || บาบุล แก กัร๋
เบทรี บาลี บาแล เน่ห์ || เย โลแร่ ห์ วัร กามณี สัตคุร เซแว่ห์ เต้ห์ || บิรโล กิอานี บูฉะโณ สัตคุร สาจ มิเลย์ || ธากุร
หาท วดาอีอา แย ป่ าแว แต เดย์ || บาณี บิรโล บีจารซี เย โก คุรมุข โฮย || เอ้ห์ บาณี มฮ่า ปุรัค กี นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย
||๔o|| ปั๋น ปั๋น กะรี แอ กัร๋ กัร๋ ปะแย ด่าเฮ อุซาแร อุสเร ด่าแฮ || ซัร ปั๋ ร โซแค ปี๋ ปั๋ ร โปแค ซัมรัท เวปั รว่าแฮ ||
ปะรัม ปุหล่าเน เป๋ ย ดิวาเน เว็ณ ป่ ากา เกอา ปาอีแอ || คุรมุข กิอาน โดรี ปรัภ ปั กรี ยิน คินแจ เต็น ยาอีแอ || ฮัร คุณ
กาย สดา รังค์ ราเต บฮุร นา ปะโชตาอีแอ || ปั บแบ ป่ าแลห์ คุรมุข บูแฉ่ ห์ ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาอีแอ || ปั บแบ ป่ อยัล
มารัก วิครา อาส นิราซา ตรี แอ || คุร ปัรซาดี อาโป จีแนห์ ยีวเตอา เอ็ว มรี แอ ||๔๑|| มายอา มายอา กัร โมย มายอา
กิแซ นา ซาท || หันสฺ จัลแล อุธ ดุมโณ มายอา ปู่ ลี อาท || มัน จู่ธา ยัม โยเฮอา เอากุณ จแลห์ นาล || มัน แม่ห์ มัน
อุลโท มแร เย คุณ โฮแว่ห์ นาล ||
เมรี เมรี กัร โมย เว็ณ นาแว ดุค ป๋ าลฺ || กัร มันดัร แม่ห์ลา กฮ่า เย็ว บายี ดีบาณ || นานัก สัจเจ นาม เว็ณ จู่ธา อาวัณ
ยาณ || อาเป จตุร สะรู ป แฮ อาเป ยาณ สุ ยาณ ||๔๒|| โย อาแว่ห์ เซ ย่าเฮ พุน อาย เกย ปั ชตาเฮ || ลัค จอราซี ห์
เมดะนี กะแท นา วแถ่ อุตวะตาเอ || เซ ยัน อุบเร ยิน ฮัร ป่ ายอา || ตัน่ ถ่า โมอา วิกตู ี มายอา || โย ดีแซ โซ จาลซี กิส
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โก มีต กเร็ว || ญีโอ ซัมโป อาปณา ตัน มัน อาแก เด็ว || อัสเท็ร กัรตา ตู ตะณี เต็ส ฮี กี แม โอท || คุณ กี มารี ฮอ
โมอี สบัด รัตตี มัน โจท ||๔๓|| ราณา เรา นา โก รแฮ่ รังค์ นา ตุงค์ พะกีร || วารี อาโป อาปณี โกย นา บันแถ่ ตี๋รฺ ||
ร่ าห์ บุรา ปี่ ฮาวลา ซัร ดูกรั อัสค่าห์ || แม ตัน เอากัณ จุ๋ร โมอี เว็ณ คุณ เก็ว กัร๋ ย่าห์ || คุณีอา คุณ เล ปรัภ มิเล เก็ว
เต็น มิโล เปอาร || เต็น ฮี แยซี ที รฮ่านํ ยัป ยัป ริ แด มุราร || เอากุณี ปั่ รปูร แฮ คุณ ปี๋ วแซ่ห์ นาล || เว็ณ สัตคุร คุณ
นา ยาปนี ยิจรั สบัด นา กเร บีจาร ||๔๔|| ลัสกรี อา กัร๋ ซัมเล อาเอ วโย่ห์ ลิคาย || การ กมาแว่ห์ ศิร ตะณี ล่าฮา
ปัลแล ปาย || ลับ โลภ บุริอาอีอา โชแด มโน่ห์ วิซาร || กัร โดฮี ปาตซ่าห์ กี กะเด นา อาแว ฮาร || จากัร กะฮีแอ
คซัม กา ซอเฮ อุตรั เดย์ || วโย่ห์ กวาเอ อาปณา ตะคัต นา แบแซ่ห์ เซอ์ || ปรี ตมั หัท วเดอาอีอา แย ป่ าแว แต เดย์ ||
อาป กเร กิส อาคีแอ อวัรฺ นา โกย กเรย์ ||๔๕|| บีโย ซู่แฉ่ โก นฮี บแฮ ดุลีจา ปาย || นรัก นิวารัณ นะแรห์ นัร ซาโจ
ซาแจ นาย || วัณ ตริ ณ ดู่ดตั เพ็ร รฮี มัน แม่ห์ กะโร บีจาร || ลาล รตัน บโฮ่ มาณกี สัตคุร หาท ปั นด๋ าร || อูตมั โฮวา
ปรัภ มิแล เอ็ก มัน เอแก ป๋ าย || นานัก ปรี ตมั รัส มิเล ล่าฮา แล ปั รทาย || รัจนา ราจ เย็น รัจจี เย็น ศิเรอา อาการฺ ||
คุรมุข เบอันตฺ ติอ๋าอีแอ อันตฺ นา ปาราวาร ||๔๖|| ราแร รู รา ฮัร ญีโอ โซอี || เต็ส เบ็น รายา อวัรฺ นา โกอี || ราแร
การุ ร ตุม สุ โณห์ ฮัร วัสแซ มัน ม่าเฮ || คุร ปั รซาดี ฮัร ปาอีแอ มัต โก ปะรัม ปุหล่าเฮ || โซ ซ่าห์ ซาจา ยิส ฮัร ตัน๋
ราส || คุรมุข ปูรา เต็ส ซาบาส || รู รี บาณี ฮัร ปายอา คุรสับดี บีจาร ||
อาป เกยอา ดุค กะเทอา ฮัร วัร ปายอา นารฺ ||๔๗|| โซยนา รุ ปา ซันจีแอ ตัน๋ กาจา บิค ชาร || ซ่าห์ สดาเอ ซันจฺ ตัน๋
ดุบิถา โฮย คุอาร || สเจอารี สัจ ซันเจอา ซาโจ นาม อโมลฺ || ฮัร นิรมาอิล อูยฺโล ปัต ซาจี สัจ โบลฺ || ซายัน มีต
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สุ ยาณ ตู ตู ซัรวัร ตู หันสฺ || ซาโจ ธากุร มัน วัสแซ ฮอ บัลฮารี เต็ส || มายอา มัมตา โม่ห์ณี เย็น กีตี โซ ยาณ ||
บิเคอา อัมฤต เอก แฮ บูแฉ่ ปุรัค สุ ยาณ ||๔๘|| คิมา วิฮูเณ คัป เกย คู่ฮณั ลัค อซังคฺ || กะณัต นา อาแว เก็ว กณี คัป
คัป โมย บิซงั คฺ || คซัม ปะชาแณ อาปณา คูแล บันถฺ นา ปาย || สบัด แม่ห์ลี คะรา ตู คิมา สัจ ซุค ป๋ าย || ครัจ คะรา
ตัน๋ คิอ๋าน ตู อาเป วแซ่ห์ สะรี ร || มัน ตัน มุค ยาแป สดา คุณ อันตัร มัน ตี๋รฺ || ห่อแม คแป คปายซี บีโย วัท วิการ ||
ยันตฺ อุปาย เว็จ ปายอัน กัรตา อลัก อปารฺ ||๔๙|| สริ สเท เป๋ ว นา ยาแณ โกย || สริ สทา กแร โซ เน่ห์โจ โฮย || ซัมแป
โก อีซรั ติอ๋าอีแอ || ซัมแป ปุรับ ลิเค กี ปาอีแอ || ซัมแป การัณ จากัร โจร || ซัมแป ซาท นา จาแล โฮรฺ || เบ็น ซาเจ
นฮี ดัรก้าห์ มาน || ฮัร รัส ปี แว ฉุแท นิ ดาน ||๕o|| เฮรัต เฮรัต เฮ ซะคี โฮย รฮี แฮราน || ฮอ ฮอ กัรตี แม โมอี สบัด
รแว มัน กิอาน || ฮาร โดรฺ กังกัน กะเณห์ กัร ทากี ซี การ || เม็ล ปรี ตมั ซุค ปายอา สกัล คุณา กัล ฮาร || นานัก คุรมุข
ปาอีแอ ฮัร เซ็ว ปรี ต เปอาร || ฮัร เบ็น เก็น ซุค ปายอา เดโคห์ มัน บีจาร || ฮัร ปั รณา ฮัร บุฉะณา ฮัร เซ็ว รัคโคห์
เปอาร || ฮัร ยัปปี แอ ฮัร ติอ๋าอีแอ ฮัร กา นาม อถารฺ ||๕๑|| เลค นา มิทยั เฮ ซะคี โย ลิเคอา กัรตาร || อาเป การัณ
เย็น กีอา กัร กิรปา ปัก ต๋ าร || กัรเต หัท วเดอาอีอา บูโฉ่ห์ คุร บีจาร || ลิเคอา เพร นา สะกีแอ เย็ว ป่ าวี เต็ว ซาร ||
นะดัร เตรี ซุค ปายอา นานัก สบัด วีจาร || มันมุค ปู่ เล ปัจ โมย อุบเร คุร บีจาร || เย ปุรัค นะดัร นา อาวัย เต็ส กา
เกอา กัร กะเฮอา ยาย || บัลฮารี คุร อาปเณ เย็น ฮิรแด ดิตา ดิคาย ||๕๒ || ปาถ่า ปเรอา อาคีแอ บิเดอา บิจแร
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||
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บิเดอา โซแถ่ ตัต ลแฮ่ ราม นาม เล็ว ลาย || มันมุค บิเดอา บิกรึ ดา บิค คัทเท บิค คาย || มูรัค สบัด นา จีนยั ซู่จฉฺ
บูจฉฺ แน่ห์ กาย ||๕๓|| ปาถ่า คุรมุข อาคีแอ จาทเรอา มัต เดย์ || นาม สมาโล่ห์ นาม ซังกแร่ ห์ ล่าฮา ญัก แม่ห์ เลย์ ||
สัจจี ปะที สัจ มัน ปรี แอ สบัด โซ ซาร || นานัก โซ ปเรอา โซ ปั นดิต บีนา ยิส ราม นาม กัล ฮาร ||๕๔||๑||
รามกลี แม่ห์ลา ๑ เซ็ถ โกซัท
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซ็ถ สภา กัร อาซัณ แบเธ ซันตฺ สภา แยกาโร || เต็ส อาแก แร่ ห์ราส ฮมารี ซาจา อปั ร อปาโร || มัสตัก กาท ตะรี
เต็ส อาแก ตัน มัน อาแก เด็ว || นานัก ซันตฺ มิแล สัจ ปาอีแอ แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย ยัส เล็ว ||๑|| เกอา ปะวีแอ สัจ ซูจา โฮย ||
สาจ สบัด เบ็น มุกตั นา โกย ||๑|| รเฮา || กวัน ตุเม เกอา เนา ตุมารา กอน มารัก กอน สุ อาโอ || สาจ กโฮ่ อัรดาส
ฮมารี ฮอ ซันตฺ ยนา บัล ยาโอ || แก้ห์ แบโซ่ห์ แก้ห์ รฮีแอ บาเล แก้ห์ อาโว่ห์ แก้ห์ ยาโฮ || นานัก โบแล ซุณ
แบรากี เกอา ตุมารา ร่ าโฮ ||๒|| กัท กัท แบส นิรันตัร รฮีแอ จาแลห์ สัตคุร ป่ าเอ || แซ่ห์เย อาเอ หุกมั ซิ ถ่าเอ นานัก
สดา รยาเอ || อาซัณ แบซัณ เท็ร นาราเอ็ณ แอซี คุรมัต ปาเอ || คุรมุข บูแฉ่ อาป ปะชาแณ สัจเจ สัจ สมาเอ ||๓||
ดุนีอา ซากัร ดุตรั กะฮีแอ เก็ว กัร ปาอีแอ ปาโร || จัรปั ท โบแล ออถู่ นานัก เดโฮ สัจจา บีจาโร || อาเป อาแค อาเป
ซัมแฉ่ เต็ส เกอา อุตรั ดีแย || สาจ กโฮ่ ตุม ปารฺ กรามี ตุจฉฺ เกอา แบซัณ ดีแย ||๔|| แยเซ ยัล แม่ห์ กมัล นิราลัม
มุรกาอี แน ซาเณ || สุ รัต สบัด เป๋ าว์ ซากัร ตรี แอ นานัก นาม วคาเณ || รแฮ่ อิกานํตฺ เอโก มัน วัสเซอา อาซา ม่าเฮ
นิราโซ || อกัม อะโกจัร เดค ดิคาเอ นานัก ตา กา ดาโซ ||๕|| ซุณ สุ อามี อัรดาส ฮมารี ปูโช สาจ บีจาโร || โรส
นา กีแย อุตรั ดีแย เก็ว ปาอีแอ คุร ดุอาโร || เอ้ห์ มัน จัลโต สัจ กัร๋ แบแซ นานัก นาม อถ่าโร || อาเป เมล มิลาเอ
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กัรตา ลาแก สาจ เปอาโร ||๖|| ห่าที บาที รแฮ่ นิราเล รู ค บิรัค อุเดอาเน || กันดฺ มูล อะฮาโร คาอีแอ ออถู่ โบแล
กิอาเน ||
ตีรัท นาอีแอ ซุค พัล ปาอีแอ แมลฺ นา ลาแก กาอี || โกรัค ปูต โลห่ารี ปา โบแล โยก ยุกตั เบ็ถ ซาอี ||๗|| ห่าที บาที
นีด นา อาแว ปัร กัร๋ จิต นา โดลาอี || เบ็น นาแว มัน เทก นา ทิไก นานัก ปูค นา ยาอี || หาท ปะทัณ กัร๋ คุรู
ดิคายอา แซ่ห์เย สัจ วาปาโร || คันดิต นิดรา อลัป อะฮารัง นานัก ตัต บีจาโร ||๘|| ดัรซัน เป๋ ค กแร่ ห์ โยกินดรา
มุนดรา โจ่ลี คินทา || บาแร่ ห์ อันตัร เอก สะเรโว่ห์ คัท ดัรซัน เอ็ก ปั นทา || เอ็น เบ็ถ มัน ซัมหย่าอีแอ ปุรคา บาฮุร
โจท นา คาอีแอ || นานัก โบแล คุรมุข บูแฉ่ โยก ยุกตั เอ็ว ปาอีแอ ||๙|| อันตัร สบัด นิรันตัร มุดรา ห่อแม มัมตา ดูรฺ
กรี || กาม กโรถ อหังการฺ นิวาแร คุร แก สบัด โซ สมัจฉฺ ปะรี || คินทา โจ่ลี ปั่ รปุร รเฮอา นานัก ตาแร เอก ฮรี ||
ซาจา ซาฮิบ ซาจี นาอี ปัรแค คุร กี บาต ครี ||๑o|| อูนโํ ถ่ คปัร ปั นจฺ ปู๋ โทปี || กานํยอา กราซัณ มัน ยาโกที || สัต
ซันโตค ซันยัม แฮ นาล || นานัก คุรมุข นาม สะมาล ||๑๑|| กวัน โซ กุปตา กวัน โซ มุกตา || กวัน โซ อันตัร
บ้าฮัร ยุกตา || กวัน โซ อาแว กวัน โซ ยาย || กวัน โซ ตริ ภวัณ รเฮอา สมาย ||๑๒|| กัท กัท กุปตา คุรมุข มุกตา ||
อันตัร บ้าฮัร สบัด โซ ยุกตา || มันมุค บินแซ อาแว ยาย || นานัก คุรมุข สาจ สมาย ||๑๓|| เก็ว กัร บาถ่า ซัรปั น
คาถ่า || เก็ว กัร โคยอา เก็ว กัร ลาถ่า || เก็ว กัร นิรมัล เก็ว กัร อันเถ่อารา || เอ้ห์ ตัต บีจาแร โซ คุรู ฮมารา ||๑๔||
ดุระมัต บาถ่า ซัรปั น คาถ่า || มันมุค โคยอา คุรมุข ลาถ่า || สัตคุร มิแล อันเถ่รา ยาย || นานัก ห่ อแม เมท สมาย
||๑๕|| ซุน นิรันตัร ดีแย บันถฺ || อุแด นา หันซา ปแร นา กั้นถฺ || แซ่ ฮจั ยฺ กุพา กัร๋ ยาแณ ซาจา || นานัก ซาเจ ป่ าแว
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ซาจา ||๑๖|| กิส การัณ กแร่ ห์ ตะเยโอ อุดาซี || กิส การัณ เอ้ห์ เป๋ ค นิวาซี || กิส วคัร เก ตุม วัณยาเร || เก็ว กัร ซาท
ลังฆาโวห์ ปาเร ||๑๗|| คุรมุข โคยัต เป๋ ย อุดาซี || ดัรซัน แก ตาอี เป๋ ค นิวาซี || สาจ วคัร เก ฮัม วัณยาเร || นานัก
คุรมุข อุตรัส ปาเร ||๑๘|| กิต เบ็ถ ปุรคา ยนัม วทายอา || กาเฮ โก ตุจฉฺ เอ้ห์ มัน ลายอา ||
กิต เบ็ถ อาซา มันซา คาอี || กิต เบ็ถ โยต นิรันตัร ปาอี || เบ็น ดันตา เก็ว คาอีแอ ซาร || นานัก ซาจา กแร่ ห์ บีจาร
||๑๙|| สัตคุร แก ยันเม กะวัน มิทายอา || อันฮัต ราเต เอ้ห์ มัน ลายอา || มันซา อาซา สบัด ยลาอี || คุรมุข โยต
นิรันตัร ปาอี || ตแร คุณ เมเท คาอีแอ ซาร || นานัก ตาเร ตารัณฮาร ||๒o|| อาด โก กวัน บีจาร กะทีอฺเล ซุน กฮ่า กัร๋
วาโซ || กิอาน กี มุดรา กวัน กะทีอฺเล กัท กัท กวัน นิวาโซ || กาล กา ธีกา เก็ว ยลาอีอเ์ ล เก็ว นิรภอ กัร๋ ยาอีแอ ||
แซ่ฮจั ยฺ ซันโตค กา อาซัณ ยาแณ เก็ว เชเด แบราอีแอ || คุร แก สบัด ห่อแม บิค มาแร ตา นิจยฺ กัร๋ โฮแว วาโซ ||
เย็น รัจ รเจอา เต็ส สบัด ปะชาแณ นานัก ตา กา ดาโซ ||๒๑|| กฮ่า เต อาแว กฮ่า เอ้ห์ ยาแว กฮ่า เอ้ห์ รแฮ่ สมาอี ||
เอส สบัด โก โย อัรทาแว เต็ส คุร เต็ล นา ตะมาอี || เก็ว ตะแต อวิกะแต ปาแว คุรมุข ลแก เปอาโร || อาเป สุ รตา
อาเป กัรตา กโฮ่ นานัก บีจาโร || หุกเม อาแว หุกเม ยาแว หุกเม รแฮ่ สมาอี || ปูเร คุร เต สาจ กมาแว กัต เม็ต
สับเด ปาอี ||๒๒|| อาด โก บิสมาด บีจาร กะทีอฺเล ซุน นิรันตัร วาส ลีอา || อะกัลปั ต มุดรา คุร กิอาน บีจารี อฺเล กัท
กัท ซาจา สรับ ยีอา || คุร บัจนี อวิกตั สมาอีแอ ตัต นิรันยัน แซ่ฮจั ยฺ ลแฮ่ || นานัก ดูยี การ นา กัรณี เซแว ซิ กข์
โซ โคจยฺ ลแฮ่ || หุกมั บิสมาด หุกมั ปะชาแณ ญีอ์ ยุกตั สัจ ยาแณ โซอี || อาป เมท นิราลัม โฮแว อันตัร สาจ โยกี
กะฮีแอ โซอี ||๒๓|| อวิกะโต นิรมาอิล อุปเย นิรคุณ เต ซัรคุณ ทีอา || สัตคุร ปัรแจ ปะรัม ปัด ปาอีแอ ซาแจ สบัด
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สมาย ลีอา || เอก โก สัจ เอกา ยาแณ ห่อแม ดูยา ดูรฺ กีอา || โซ โยกี คุร สบัด ปะชาแณ อันตัร กมัล ประกาซ ทีอา ||
ยีวตั มแร ตา ซัภ กิช ซู่แฉ่ อันตัร ยาแณ สรับ ดัยอา || นานัก ตา โก มิแล วดาอี อาป ปะชาแณ สรับ ยีอา ||๒๔||
ซาจอ อุปแย สาจ สมาแว ซาเจ ซูเจ เอก เมยอา || จู่เธ อาแว่ห์ ธะวัร นา ปาแวห์ ดูแย อาวา กอณ เป่ ยอา || อาวา
กอณ มิแท คุร สับดี อาเป ปัรแค บคัส เลยอา || เอกา เบดัน ดูแย เบอาปี นาม ระส่ าเอ็ณ วีสเรอา ||
โซ บูแฉ่ ยิส อาป บุฉ่าเอ คุร แก สบัด โซ มุกตั เป่ ยอา || นานัก ตาเร ตารัณฮารา ห่อแม ดูยา ปั รหะเรอา ||๒๕||
มันมุค ปู่ แล ยัม กี กาณ || ปัร กัร๋ โย่แฮ ห่าเณ หาณ || มันมุค ปะรัม ปะแว เบบาณ || เวมารัก มูแซ มันตรึ มซาณ ||
สบัด นา จีแน ลแว กุบาณ || นานัก สาจ รัตเต ซุค ยาณ ||๒๖|| คุรมุข ซาเจ กา ป๋ อ ปาแว || คุรมุข บาณี อะกัร๋
กะหร่ าแว || คุรมุข นิรมัล ฮัร คุณ กาแว || คุรมุข ปวิตตรึ ปะรัม ปั ด ปาแว || คุรมุข โรม โรม ฮัร ติอ่าแว || นานัก
คุรมุข สาจ สมาแว ||๒๗|| คุรมุข ปัรแจ เบด บีจารี || คุรมุข ปัรแจ ตรี แอ ตารี || คุรมุข ปั รแจ โซ สบัด กิอานี ||
คุรมุข ปัรแจ อันตัร เบ็ถ ยานี || คุรมุข ปาอีแอ อลัค อปารฺ || นานัก คุรมุข มุกตั ดุอาร ||๒๘|| คุรมุข อกัท กะแท
บีจาร || คุรมุข นิบแฮ สปัรวาร || คุรมุข ยัปปี แอ อันตัร เปอาร || คุรมุข ปาอีแอ สบัด อจารฺ || สบัด เปด ยาแณ
ยาณาอี || นานัก ห่ อแม ยาล สมาอี ||๒๙|| คุรมุข ตัร่ ตี ซาแจ ซายี || เต็ส แม่ห์ โอปั ต คปั ต โซ บายี || คุร แก สบัด
รแป รังค์ ลาย || สาจ รัตโต ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย || สาจ สบัด เบ็น ปั ต นฮี ปาแว || นานัก เบ็น นาแว เก็ว สาจ สมาแว
||๓o|| คุรมุข อัสทฺ ซิถี่ ซัภ บุตถี่ || คุรมุข เป่ าว์ยลั ตรี แอ สัจ ซุถี่ || คุรมุข ซัร อัปซัร เบ็ถ ยาแณ || คุรมุข ปัรวิรัต
นัรวิรัต ปะชาแณ || คุรมุข ตาเร ปารฺ อุตาเร || นานัก คุรมุข สบัด นิสตาเร ||๓๑|| นาเม ราเต ห่อแม ยาย || นาม รัตเต
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สัจ รเฮ่ สมาย || นาม รัตเต โยก ยุกตั บีจาร || นาม รัตเต ปาแวห์ โมค ดุอาร || นาม รัตเต ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ โฮย ||
นานัก นาม รัตเต สดา ซุค โฮย ||๓๒|| นาม รัตเต เซ็ถ โกซัท โฮย || นาม รัตเต สดา ตัป โฮย || นาม รัตเต สัจ กัรณี
ซาร || นาม รัตเต คุณ กิอาน บีจาร || เบ็น นาแว โบแล ซัภ เวการ || นานัก นาม รัตเต เต็น โก แยการ ||๓๓|| ปูเร คุร
เต นาม ปายอา ยาย || โยก ยุกตั สัจ รแฮ่ สมาย || บาแร่ ห์ แม่ห์ โยกี ปั รหม่าแอ ซันเนอาซี เชอ์ จาร || คุร แก สบัด
โย มัร ยีแว โซ ปาเอ โมค ดุอาร ||
เบ็น สับแด ซัภ ดูแย ลาเก เดโคห์ ริ แด บีจาร || นานัก วัดเด เซ วัดป่ ากี ยินี สัจ รเคอา อุร ต๋ าร ||๓๔|| คุรมุข รตัน
ลแฮ่ เล็ว ลาย || คุรมุข ปัรแค รตัน สุ ผาย || คุรมุข ซาจี การ กมาย || คุรมุข ซาเจ มัน ปะตีอาย || คุรมุข อลัค ลคาย
เต็ส ป่ าแว || นานัก คุรมุข โจท นา คาแว ||๓๕|| คุรมุข นาม ดาน อิสนาน || คุรมุข ลาแก แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || คุรมุข
ปาแว ดัรก้าห์ มาน || คุรมุข ป๋ อ ปั่นยัน ปั รถาน || คุรมุข กัรณี การ กราเอ || นานัก คุรมุข เมล มิลาเอ ||๓๖|| คุรมุข
ซาสตรึ ซิมรัต เบด || คุรมุข ปาแว กัท กัท เปด || คุรมุข แวรฺ วิโรถ กวาแว || คุรมุข สักลี กะณัต มิทาแว || คุรมุข
ราม นาม รังค์ ราตา || นานัก คุรมุข คซัม ปะชาตา ||๓๗|| เบ็น คุร ปั่รแม อาแว ยาย || เบ็น คุร ก๋ าล นา ปะวัย ทาย
|| เบ็น คุร มนูอา อัต โดลาย || เบ็น คุร ตริ ปัต นฮี บิค คาย || เบ็น คุร บิซีอรั ดะแซ มัร วาท || นานัก คุร เบ็น ก่าเท
ก่าท ||๓๘|| ยิส คุร มิแล เต็ส ปารฺ อุตาแร || เอากัณ เมแท คุณ นิสตาแร || มุกตั มฮ่า ซุค คุร สบัด บีจาร || คุรมุข
กะเด นา อาแว ฮาร || ตัน หัทรี เอ้ห์ มัน วัณยารา || นานัก แซ่ห์เย สัจ วาปารา ||๓๙|| คุรมุข บานํเถ่โอ เซต บิถ่าแต
|| ลังกา ลูที แดต ซันตาแป || รามจันดฺ มาเรโอ แอ้ห์ ราวัณ || เปด บะภีคณั คุรมุข ปัรจาเอ็ณ || คุรมุข ซาเอ็ร ป้ าฮัณ
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ตาเร || คุรมุข โกท เตตีส อุถ่าเร ||๔o|| คุรมุข จูแก อาวัณ ยาณ || คุรมุข ดัรก้าห์ ปาแว มาณ || คุรมุข โคเท คเร
ปะชาณ || คุรมุข ลาแก แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || คุรมุข ดัรก้าห์ ซิ พตั สมาย || นานัก คุรมุข บันถฺ นา ปาย ||๔๑|| คุรมุข นาม
นิรันยัน ปาเอ || คุรมุข ห่อแม สบัด ยลาเอ || คุรมุข ซาเจ เก คุณ กาเอ || คุรมุข ซาแจ รแฮ่ สมาเอ || คุรมุข สาจ นาม
ปัต อูตมั โฮย || นานัก คุรมุข สกัล ปะหวัณ กี โซ่ฉี่ โฮย ||๔๒|| กวัณ มูล กวัณ มัต เวลา || เตรา กวัณ คุรู ยิส กา ตู
เจลา || กวัณ กะทา เล รโฮ่ นิราเล || โบแล นานัก สุ โณห์ ตุม บาเล || เอส กะทา กา เดย์ บีจาร || เป่ าว์ยลั สบัด
ลังฆาวัณฮาร ||๔๓||
ปวัน อรัมภฺ สัตคุร มัต เวลา || สบัด คุรู สุ รัต ตุ๋น เจลา || อกัท กะทา เล รโฮ่ นิราลา || นานัก ยุก ยุก คุร โคปาล ||
เอก สบัด เย็ต กะทา วีจารี || คุรมุข ห่ อแม อคัน นิวารี ||๔๔|| แมณ เก ดันตฺ เก็ว คาอีแอ ซาร || เย็ต กรับ ยาย โซ
กวัณ อาฮาร || หิแว กา กัร๋ มันดัร อคัน ปิ ราฮัน || กวัน กุพา เย็ต รแฮ่ อวาฮัน || เอ็ต อุต กิส โก ยาณ สมาแว || กวัน
คิอ๋าน มัน มแน่ห์ สมาแว ||๔๕|| ฮอ ฮอ แม แม วิโจห์ โคแว || ดูยา เมแท เอโก โฮแว || ญัก กัรรา มันมุค กาวาร ||
สบัด กมาอีแอ คาอีแอ ซาร || อันตัร บ้าฮัร เอโก ยาแณ || นานัก อคัน มแร สัตคุร แก ป่ าแณ ||๔๖|| สัจ แป๋ ราตา
กรับ นิวาแร || เอโก ยาตา สบัด วีจาแร || สบัด วัสแซ สัจ อันตัร ฮีอา || ตัน มัน ซี ตลั รังค์ รังกีอา || กาม กโรถ บิค
อคัน นิวาเร || นานัก นัดรี นะดัร เปอาเร ||๔๗|| กวัน มุค จันดฺ หิแว กัร๋ ชายอา || กวัน มุค ซูรัจยฺ ตแป ตะปายอา ||
กวัน มุค กาล โย่ฮตั เน็ต รแฮ่ || กวัน บุตถฺ คุรมุข ปั ต รแฮ่ || กวัน โยตถฺ โย กาล ซังข่าแร || โบแล บาณี นานัก
บีจาแร ||๔๘|| สบัด ป่ าคัต ซัส โยต อปารา || ซัส กัร๋ ซูร วัสแซ มิแท อันเถ่อารา || ซุค ดุค ซัม กัร นาม อถ่ารา ||
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อาเป ปารฺ อุตารัณฮารา || คุร ปั รแจ มัน สาจ สมาย || ปรัณวัต นานัก กาล นา คาย ||๔๙|| นาม ตัต ซัภ ฮี ศิร ยาแป ||
เบ็น นาแว ดุค กาล ซันตาแป || ตะโต ตัต มิแล มัน มาแน || ดูยา ยาย อิกตั กัร๋ อาแน || โบแล เปาว์นา กะกัน กัรแย
|| นานัก เน่ห์จลั มิลณั แซ่ห์แย ||๕o|| อันตัร ซุนนัง บ้าฮัร ซุนนัง ตริ ภวัณ ซุน มซุนนัง || จอแท ซุนแน โย นัร ยาแณ
ตา โก ปาป นา ปุนนัง || กัท กัท ซุน กา ยาแณ เป๋ ว || อาด ปุรัค นิรันยัน เด็ว || โย ยัน นาม นิรันยัน ราตา || นานัก
โซอี ปุรัค บิถ่าตา ||๕๑|| ซุนโน ซุน กะแฮ ซัภ โกอี || อันฮัต ซุน กฮ่า เต โฮอี || อันฮัต ซุน รัตเต เซ แกเซ || ยิส เต
อุปเย เต็ส ฮี แยเซ || โอย ยนัม นา มแร่ ห์ นา อาแว่ห์ ย่าเฮ || นานัก คุรมุข มัน ซัมย่าห์ ||๕๒|| นอ ซัร ซุภรั ดัสแว
ปูเร || แต้ห์ อันฮัต ซุน วยาแว่ห์ ตูเร || ซาแจ ราเจ เดค ฮยูเร || กัท กัท สาจ รเฮอา ปั่ รปูเร ||
กุปตี บาณี ปัรกัท โฮย || นานัก ปะรัค เลย สัจ โซย ||๕๓|| แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย มิลีแอ ซุค โฮแว || คุรมุข ยาแก นีด นา
โซแว || ซุน สบัด อัปรําปัร ต่าแร || แก้ห์เต มุกตั สบัด นิ สตาแร || คุร กี ดีเคอา เซ สัจ ราเต || นานัก อาป กวาย
มิลณั นฮี ปร่ าห์เต ||๕๔|| กุบุตถฺ จะวาแว โซ กิต ธาย || เก็ว ตัต นา บูแฉ่ โจทา คาย || ยัม ดัร บาเถ่ โกย นา ราแค ||
เบ็น สับแด น่าฮี ปัต ซาแค || เก็ว กัร บูแฉ่ ปาแว ปาร || นานัก มันมุค นา บุแฉ่ กวาร ||๕๕|| กุบุตถฺ มิแท คุร สบัด
บีจาร || สัตคุร เป่ แท โมค ดุอาร || ตัต นา จีแน มันมุค ยัล ยาย || ดุระมัต วิชุร โจทา คาย || มาแน หุกมั ซัภเภ คุณ
กิอาน || นานัก ดัรก้าห์ ปาแว มาน ||๕๖|| สาจ วคัร ตัน๋ ปั ลแล โฮย || อาป ตแร ตาเร ปี๋ โซย || แซ่ฮจั ยฺ รัตตา บูแฉ่
ปัต โฮย || ตา กี กีมตั กแร นา โกย || แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาย || นานัก ปารฺ ปแร สัจ ป๋ าย ||๕๗|| โซ สบัด กา
กฮ่า วาส กะทีอฺเล เย็ต ตรี แอ เป่ าว์ยลั ซันซาโร || ตแร สัต อังคุล วาอี กะฮีแอ เต็ส กโฮ่ กวัน อถ่าโร || โบแล เคแล
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อัสเท็ร โฮแว เก็ว กัร อลัค ลคาเอ || ซุณ สุ อามี สัจ นานัก ปรัณแว อัปเณ มัน ซัมหย่าเอ || คุรมุข สับเด สัจ เล็ว
ลาแก กัร นัดรี เมล มิลาเอ || อาเป ดานา อาเป บีนา ปูแร ปาก สมาเอ ||๕๘|| โซ สบัด โก นิรันตัร วาส อัลคัง แยห์
เดคา แต้ห์ โซอี || ปวัน กา วาซา ซุน นิวาซา อกัล กะลา ตัร๋ โซอี || นะดัร กเร สบัด กัท แม่ห์ วัสแซ วิโจห์ ปะรัม
กวาเอ || ตัน มัน นิรมัล นิรมัล บาณี นาโม มัน วซาเอ || สบัด คุรู เป๋ าว์ ซากัร ตรี แอ เอ็ต อุต เอโก ยาแณ || เจ้ฮนั
วรัน นฮี ชายอา มายอา นานัก สบัด ปะชาแณ ||๕๙|| ตแร สัต อังคุล วาอี ออถู่ ซุน สัจ อาฮาโร || คุรมุข โบแล ตัต
บิโรแล จีแน อลัค อปาโร || ตแร คุณ เมแท สบัด วซาเอ ตา มัน จูแก อหังกาโร || อันตัร บ้าฮัร เอโก ยาแณ ตา ฮัร
นาม ลแก เปอาโร || ซุคมนา อิรา ปิ งกุลา บูแฉ่ ยา อาเป อลัค ลคาเอ || นานัก เต้ห์ เต อูปัร ซาจา สัตคุร สบัด
สมาเอ ||๖o|| มัน กา ญีโอ ปวัน กะทีอฺเล ปวัน กฮ่า รัส คาอี || กิอาน กี มุดรา กวัน ออถู่ เซ็ถ กี กวัน กมาอี ||
เบ็น สับแด รัส นา อาแว ออถู่ ห่อแม เปอาส นา ยาอี || สบัด รัตเต อัมฤต รัส ปายอา ซาเจ รเฮ่ อะข่าอี || กวัน
บุตถฺ เย็ต อัสเท็ร รฮีแอ กิต โป่ ยัน ตริ ปตาแซ || นานัก ดุค ซุค ซัม กัร ยาแป สัตคุร เต กาล นา กราแซ ||๖๑|| รังค์
นา ราตา รัส นฮี มาตา || เบ็น คุร สับแด ยัล บัล ตาตา || บินดฺ นา ราเคอา สบัด นา ป่ าเคอา || ปวัน นา ซาเถ่อา สัจ
นา อราเถ่อา || อกัท กะทา เล ซัม กัร รแฮ่ || ตอ นานัก อาตัม ราม โก ลแฮ่ ||๖๒|| คุร ปัรซาดี รังเก ราตา || อัมฤต
ปี อา ซาเจ มาตา || คุร วีจารี อคัน นิวารี || อเป็ ว ปี โอ อาตัม ซุค ต่ารี || สัจ อราเถ่อา คุรมุข ตัร ตารี || นานัก บูแฉ่ โก
วีจารี ||๖๓|| เอ้ห์ มัน แมกัล กฮ่า บซี อะเล กฮ่า บแซ เอ้ห์ เปาว์นา || กฮ่า บแซ โซ สบัด ออถู่ ตา โก จูแก มัน กา
เป่ าว์นา || นะดัร กเร ตา สัตคุร เมเล ตา นิจยฺ กัร๋ วาซา เอ้ห์ มัน ปาเอ || อาแป อาป คาย ตา นิรมัล โฮแว ต่าวัต วรัจยฺ
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รฮาเอ || เก็ว มูล ปะชาแณ อาตัม ยาแณ เก็ว ซัส กัร๋ ซูร สมาแว || คุรมุข ห่ อแม วิโจห์ โคแว ตอ นานัก แซ่ฮจั ยฺ
สมาแว ||๖๔|| เอ้ห์ มัน เน่ห์จลั ฮิรแด วซีอฺเล คุรมุข มูล ปะชาณ รแฮ่ || น่าภ ปวัน กัร๋ อาซัณ แบแซ คุรมุข โคยัต
ตัต ลแฮ่ || โซ สบัด นิรันตัร นิจยฺ กัร๋ อาแช ตริ ภวัณ โยต โซ สบัด ลแฮ่ || คาแว ดูค ปูค ซาเจ กี ซาเจ ฮี ตริ ปตาส
รแฮ่ || อันฮัด บาณี คุรมุข ยาณี บิรโล โก อัรทาแว || นานัก อาแค สัจ สุ ป่าแค สัจ รแป รังค์ กับฮู นา ยาแว ||๖๕|| ยา
เอ้ห์ ฮิรดา เด้ห์ นา โห่ตี ตอ มัน แกแธ แร่ ห์ตา || น่าภ กมัล อัสทัมภฺ นา โห่โต ตา ปวัน กวัน กัร๋ แซ่ห์ตา || รู ป นา
โห่โต เรค นา กาอี ตา สบัด กฮ่า เล็ว ลาอี || รักตฺ บินดฺ กี มรี นา โห่ตี เม็ต กีมตั นฮี ปาอี || วรัน เป๋ ค อัสรู ป นา ยาปี
เก็ว กัร ยาปัส ซาจา || นานัก นาม รัตเต แบรากี เอ็บ ตับ ซาโจ ซาจา ||๖๖|| ฮิรดา เด้ห์ นา โห่ ตี ออถู่ ตอ มัน ซุน รแฮ่
แบรากี || น่าภ กมัล อัสทัมภฺ นา โห่โต ตา นิจยฺ กัร๋ บัสโต ปวัน อันรากี || รู ป นา เรเคอา ยาต นา โห่ตี ตอ อกุลีณ
แร่ ห์โต สบัด โซ ซาร || กอน กะกัน ยับ ตแบห์ นา โห่โต ตริ ภวัณ โยต อาเป นิรังการ ||
วรัน เป๋ ค อัสรู ป โซ เอโก เอโก สบัด วิดาณี || สาจ บินา ซูจา โก น่าฮี นานัก อกัท กะห่าณี ||๖๗|| กิต กิต เบ็ถ ญัก
อุปแย ปุรคา กิต กิต ดุค บินสั ยาอี || ห่อแม เว็จ ญัก อุปแย ปุรคา นาม วิสเรแอ ดุค ปาอี || คุรมุข โฮแว โซ กิอาน
ตัต บีจาแร ห่อแม สบัด ยลาเอ || ตัน มัน นิรมัล นิรมัล บาณี ซาแจ รแฮ่ สมาเอ || นาเม นาม รแฮ่ แบรากี สาจ รเคอา
อุร ต่าเร || นานัก เบ็น นาแว โยก กะเด นา โฮแว เดโคห์ ริ แด บีจาเร ||๖๘|| คุรมุข สาจ สบัด บีจาแร โกย || คุรมุข
สัจ บาณี ปัรกัท โฮย || คุรมุข มัน ปี่ แย วิระลา บูแฉ่ โกย || คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย || คุรมุข โยกี ยุกตั ปะชาแณ ||
คุรมุข นานัก เอโก ยาแณ ||๖๙|| เบ็น สัตคุร เซเว โยก นา โฮอี || เบ็น สัตคุร เป่ เท มุกตั นา โกอี || เบ็น สัตคุร เป่ เท
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นาม ปายอา นา ยาย || เบ็น สัตคุร เป่ เท มฮ่า ดุค ปาย || เบ็น สัตคุร เป่ เท มฮ่า กรับ กุบาร || นานัก เบ็น คุร โมอา
ยนัม ฮาร ||๗o|| คุรมุข มัน ยีตา ห่อแม มาร || คุรมุข สาจ รเคอา อุร ต๋ าร || คุรมุข ญัก ยีตา ยัมกาล มาร บิดาร ||
คุรมุข ดัรก้าห์ นา อาแว ฮาร || คุรมุข เมล มิลาเอ โซ ยาแณ || นานัก คุรมุข สบัด ปะชาแณ ||๗๑|| สับแด กา นิเบรา
ซุณ ตู ออถู่ เบ็น นาแว โยก นา โฮอี || นาเม ราเต อันเด็น มาเต นาแม เต ซุค โฮอี || นาแม ฮี เต ซัภ ปั รกัท โฮแว
นาเม โซ่ฉี่ ปาอี || เบ็น นาแว เป๋ ค กแร่ ห์ บโฮเตเร สัจแจ อาป คุอาอี || สัตคุร เต นาม ปาอีแอ ออถู่ โยก ยุกตั ตา โฮอี
|| กัร บีจาร มัน เดโคห์ นานัก เบ็น นาแว มุกตั นา โฮอี ||๗๒|| เตรี กัต เม็ต ตูแฮ ยาแณห์ เกอา โก อาค วคาแณ || ตู
อาเป กุปตา อาเป ปัรกัท อาเป ซัภ รังค์ มาแณ || ซาเถ็ก เซ็ถ คุรู บโฮ่ เจเล โคยัต พิแร่ ห์ พุรมาแณ || มาแก้ห์ นาม
ปาย เอ้ห์ ปิ เคอา เตเร ดัรซัน โก กุรบาแณ || อบินาซี ปรัภ เคลฺ รจายอา คุรมุข โซ่ฉี่ โฮอี || นานัก ซัภ ยุก อาเป
วัรแต ดูยา อวัรฺ นา โกอี ||๗๓||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รามกลี กี วาร แม่ห์ลา ๓ || โยแถ่ วีแร ปูรฺบาณี กี ตุนี || ศโลก ม: ๓ || สัตคุร แซ่ห์แย ดา เคต แฮ ยิส โน ลาเอ เป๋ า ||
เนา บีเย เนา อุคแว นาเม รแฮ่ สมาย || ห่อแม เอ้โฮ บีจยฺ แฮ แซ่ห์ซา เกยอา วิลาย || นา กิช บีเย นา อุคแว โย บัคเซ
โซ คาย || อั้มแภ เซตี อั้มถฺ รเลอา บฮุร นา นิกเซอา ยาย || นานัก คุรมุข จลัต แฮ เวโค่ห์ โลกา อาย || โลก เก เวแค
บัปรา ยิส โน โซ่ฉี่ น่าเฮ || ยิส เวคาเล โซ เวแค ยิส วัสเซอา มัน ม่าเฮ ||๑|| ม: ๓ || มันมุค ดุค กา เคต แฮ ดุค บีเย ดุค
คาย || ดุค เว็จ ยําแม ดุค มแร ห่อแม กะรัต วิฮาย || อาวัณ ยาณ นา ซุใฉ่ อันถ่า อั้นถฺ กมาย || โย เดแว ติแซ นา ยาใณ
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ดิเต โก ลัปทาย || นานัก ปูรัน ลิเคอา กมาวณา อวัรฺ นา กัรณา ยาย ||๒|| ม: ๓ || สัตคุร มิเลแอ สดา ซุค ยิส โน อาเป
เมเล โซย || ซุแค เอ้ห์ บิเบก แฮ อันตัร นิรมัล โฮย || อเกอาน กา ปะหรํา กะทีแอ กิอาน ปราปั ต โฮย || นานัก เอโก
นัดรี อายอา แยห์ เดคา แต้ห์ โซย ||๓|| ปอรี || สัจแจ ตะคัต รจายอา แบซัณ โก ยานํอี || ซัภ กิช อาเป อาป แฮ คุร
สบัด สุ ณาอี || อาเป กุดรัต ซายีอนั กัร แม่ฮลั สะราอี || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย จานเณ ปูรี บณัต บณาอี || อาเป เวแค
สุ เณ อาป คุร สบัด ติอ๋าอี ||๑|| ว่าโฮ ว่าโฮ สัจเจ ปาตซ่าห์ ตู สัจจี นาอี ||๑|| รเฮา || ศโลก || กะบีร แม่ห์ดี กัร แก
ก่าเลอา อาป ปี ซาย ปี ซาย || แต แซ่ห์ บาต นา ปุชีอา กับฮู นา ลาอี ปาย ||๑|| ม: ๓ || นานัก แม่ห์ดี กัร แก รเคอา โซ
สะโฮ นะดัร กเรย์ || อาเป ปี แซ อาเป กะแซ อาเป ฮี ลาย ลเอ || เอ้ห์ ปิ รัม เปอาลา คซัม กา แย ป่ าแว แต เดย์
||๒|| ปอรี || เวกี สริ สทฺ อุปาอีอนั ซัภ หุกมั อาแว ยาย สมาฮี || อาเป เวค วิกสั ดา ดูยา โก น่าฮี || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัค
ตู คุร สบัด บุฉ่าฮี || ซัภนา เตรา โยรฺ แฮ เย็ว ป่ าแว ติแว จลาฮี่ || ตุตถฺ เยวัด แม น่าเฮ โก กิส อาค สุ ณาอี ||๒|| ศโลก
ม: ๓ || ปะรัม ปุหล่าอี ซัภ ญัก พิรี พาวี โฮอี ป๋ าลฺ ||
โซ สะโฮ ซานํตฺ นา เดวัย เกอา จัลแล เต็ส นาล || คุร ปั รซาดี ฮัร ติอ๋าอีแอ อันตัร รคีแอ อุร ต๋ าร || นานัก กัร๋
แบเธอา สะโฮ ปายอา ยา กิรปา กีตี กัรตาร ||๑|| ม: ๓ || ตัน่ ถ่า ต่าวัต เด็น เกยอา แรณ กวาอี โซย || กูร โบลฺ บิค
คายอา มันมุค จเลอา โรย || สิ แร อุปัร ยัม ดันดฺ แฮ ดูแย ป๋ าย ปัต โคย || ฮัร นาม กะเด นา เจเตโอ เพ็ร อาวัณ ยาณา
โฮย || คุร ปั รซาดี ฮัร มัน วัสแซ ยัม ดันดฺ นา ลาแก โกย || นานัก แซ่ห์เย เม็ล รแฮ่ กะรัม ปราปั ต โฮย ||๒|| ปอรี ||
เอ็ก อาปณี ซิพตี ลายอัน เด สัตคุร มตี || อิกนา โน เนา บัคสิ โอน อัสเท็ร ฮัร สตี || ปอณ ปาณี แบซันตฺ โร หุกมั
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กแร่ ห์ ปั กตี || เอนา โน ป๋ อ อักลา ปูรี บณัต บัณตี || ซัภ อิโก หุกมั วัรตะดา มันเนแอ ซุค ปาอี ||๓|| ศโลก || กะบีร
กะซอที ราม กี จู่ธา ทิแก นา โกย || ราม กะซอที โซ สะแฮ โย มัรยีวา โฮย ||๑|| ม: ๓ || เก็ว กัร เอ้ห์ มัน มารี แอ เก็ว
กัร มิรตัก โฮย || กะเฮอา สบัด นา มานัย ห่อแม ฉะแด นา โกย || คุร ปั รซาดี ห่อแม ฉุ แท ยีวนั มุกตั โซ โฮย ||
นานัก ยิส โน บัคเซ เต็ส มิแล เต็ส บิฆนั นา ลาแก โกย ||๒|| ม: ๓ || ยีวตั มัรณา ซัภ โก กะแฮ ยีวนั มุกตั เก็ว โฮย ||
แป๋ กา ซันยัม โย กเร ดารู เป๋ า ลาเอย์ || อันเด็น คุณ กาแว ซุค แซ่ห์เย บิค เป่ าว์ยลั นาม ตเรย์ || นานัก คุรมุข
ปาอีแอ ยา โก นะดัร กเรย์ ||๓|| ปอรี || ดูยา เป๋ า รจายโอน ตแร คุณ วัรตารา || บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปายอัน หุกมั
กมาวัน การา || ปันดิต ปัรเด โยตกี นา บูแฉ่ ห์ บีจารา || ซัภ กิช เตรา เคลฺ แฮ สัจ ศิรยัณฮารา || ยิส ป่ าแว เต็ส บคัส
แล่ห์ สัจ สบัด สมาอี ||๔|| ศโลก ม: ๓ || มัน กา จู่ธา จู่ธ กมาแว || มายอา โน พิแร ตปา สดาแว || ปั่ รเม ปู่ ลา ซัภ
ตีรัท กะแฮ || โอ้ห์ ตปา แกเซ ปะรัม กัต ลแฮ่ || คุร ปั รซาดี โก สัจ กมาแว || นานัก โซ ตปา โมคันตัร ปาแว ||๑|| ม:
๓ || โซ ตปา เย เอ้ห์ ตัป ก่าเล || สัตคุร โน มิแล สบัด สมาเล || สัตคุร กี เซวา เอ้ห์ ตัป ปั รวาณ || นานัก โซ ตปา
ดัรก้าห์ ปาแว มาณ ||๒|| ปอรี || ราต ดินสั อุปายอัน ซันซาร กี วัรตัณ ||
คุรมะตี กัท จานณา อาเนรฺ บินาซัน || หุกเม ฮี ซัภ ซายีอนั รเวอา ซัภ วัณ ตริ ณ || ซัภ กิช อาเป อาป แฮ คุรมุข สดา
ฮัร ปั๋ณ || สับเด ฮี โซ่ฉี่ ปอี สัจแจ อาป บุฉ่าอี ||๕|| ศโลก ม: ๓ || อภิอากัต เอ้ห์ นา อาคีอนั ยิน เก จิต แม่ห์ ปะรัม ||
เต็ส แด ดิแต นานกา เต้โฮ เย่ฮา ตะรัม || อแป๋ นิรันยัน ปะรัม ปั ด ตา กา ปู่ คา โฮย || เต็ส กา โป่ ยัน นานกา วิระลา
ปาเอ โกย ||๑|| ม: ๓ || อภิอากัต เอ้ห์ นา อาคีอนั เย ปั ร กัร๋ โป่ ยัน กเรน || อุดแร การัณ อาปเณ แบห์เล เป๋ ค กเรน
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|| อภิอากัต เซอี นานกา เย อาตัม กอณ กเรน || ป๋ าลฺ ลเฮ็น สะโฮ อาปณา นิจยฺ กัร๋ แร่ ฮณั กเรน ||๒|| ปอรี || อัมบัร
ตะรัต วิโชริ อนั เว็จ สัจจา อัสเรา || กัร๋ ดัร ซัภโภ สัจ แฮ ยิส เว็จ สัจจา เนา || ซัภ สัจจา หุกมั วัรตะดา คุรมุข สัจ
สเมา || สัจจา อาป ตะคัต สัจจา แบ้ห์ สัจจา กเร นิเอา || ซัภ สัจโจ สัจ วัรตะดา คุรมุข อลัค ลคาอี ||๖|| ศโลก ม: ๓ ||
แรณาเอ็ร แม่ห์ อนันตฺ แฮ กูรี อาแว ยาย || ป่ าแณ จัลแล อาปแณ บฮุตี ลแฮ่ สยาย || แรณาเอ็ร แม่ห์ ซัภ กิช แฮ
กัรมี ปัลแล ปาย || นานัก นอ เน็ถ ปาอีแอ เย จัลแล ติแซ รยาย ||๑|| ม: ๓ || แซ่ห์เย สัตคุร นา เซเวโอ เว็จ ห่อแม
ยนัม บินาส || รัสนา ฮัร รัส นา จะเคโอ กมัล นา โฮยโอ ปั รกาซ || บิค คาถี่ มันมุค โมอา มายอา โม่ห์ วิณาส || อิกสั
ฮัร เก นาม เว็ณ ตริ ก ยีวณั ตริ ก วาส || ยา อาเป นะดัร กเร ปรัภ สัจจา ตา โฮแว ดาซัน ดาส || ตา อันเด็น เซวา กเร
สัตคุรู กี กะแบห์ นา โชแด ปาส || เย็ว ยัล แม่ห์ กมัล อะลิปโต วัรแต เต็ว วิเจ กิแร่ ห์ อุดาส || ยัน นานัก กเร
กรายอา ซัภ โก เย็ว ป่ าแว เต็ว ฮัร คุณตาซ ||๒|| ปอรี || ฉะตีห์ ยุก กุบาร ซา อาเป กะณัต กีนี || อาเป สริ สทฺ ซัภ
ซายีอนั อาป มัต ดีนี || ซิมรัต ซาสตึ ซายิอนั ปาป ปุน กะณัต กะณี นี || ยิส บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี สัจแจ สบัด ปะตีนี ||
ซัภ อาเป อาป วัรตะดา อาเป บคัส มิลาอี ||๗|| ศโลก ม: ๓ || เอ้ห์ ตัน ซัภโภ รัต แฮ รัต เบ็น ตัน นา โฮย || โย
แซ่ห์ รัตเต อาปแณ เต็น ตัน โลภ รัต นา โฮย || แป๋ ปั ยแอ ตัน คีณ โฮย โลภ รัต วิโจห์ ยาย ||
เย็ว แบซันตัร ตาต ซุถ โฮย เต็ว ฮัร กา ป๋ อ ดุระมัต แมลฺ กวาย || นานัก เต ยัน โซ่ห์เณ โย รัตเต ฮัร รังค์ ลาย ||๑|| ม:
๓ || รามกลี ราม มัน วัสเซอา ตา บเนอา ซีการ || คุร แก สบัด กมัล บิกเซอา ตา ซอเปอา ปะกัต ปั นด๋ าร || ปะรัม
เกยอา ตา ยาเกอา จูกา อเกอาน อันถารฺ || เต็ส โน รู ป อัต อักลา ยิส ฮัร นาล เปอาร || สดา รแว เป็ ร อาปณา
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โซ่ภาวันตี นารฺ || มันมุค ซีการ นา ยาณนี ยาซัน ยนัม ซัภ ฮาร || เบ็น ฮัร ปั กตี ซี การ กแร่ ห์ เน็ต ยําแมห์ โฮย คุอาร ||
แซซาแร เว็จ โซ่ภ นา ปายนี อะแก เย กเร โซ ยาแณ กัรตาร || นานัก สัจจา เอก แฮ โดห์ เว็จ แฮ ซันซาร || จังแก
มันแด อาป ลายอัน โซ กะรัน เย อาป กราเอ กัรตาร ||๒|| ม: ๓ || เบ็น สัตคุร เซเว ซานํตฺ นา อาวัย ดูยี น่าฮี ยาย || เย
บโฮเตรา โลจีแอ เว็ณ กัรมา ปายอา นา ยาย || อันตัร โลภ วิการ แฮ ดูแย ป๋ าย คุอาย || เต็น ยํามัณ มรัณ นา จุกไก
ห่อแม เว็จ ดุค ปาย || ยินี สัตคุร เซ็ว จิต ลายอา โซ คาลี โกอี น่าเฮ || เต็น ยัม กี ตลับ โฮวัย นา โอย ดุค สฮาเอ ||
นานัก คุรมุข อุบเร สัจแจ สบัด สะมาเฮ ||๓|| ปอรี || อาป อะลิปตฺ สดา รแฮ่ โฮรฺ ตัน่ แถ่ ซัภ ต่าแว่ห์ || อาป เน่ห์จลั
อจัล แฮ โฮรฺ อาแว่ห์ ยาแวห์ || สดา สดา ฮัร ติอ๋าอีแอ คุรมุข ซุค ปาแวห์ || นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาอีแอ สัจ ซิ พตั สมาแว่ห์
|| สัจจา แก้ฮรั กัมภีร แฮ คุร สบัด บุฉ่าอี ||๘|| ศโลก ม: ๓ || สัจจา นาม ติอ๋าย ตู ซัภโภ วัรแต สัจ || นานัก หุกแม โย
บุแฉ่ โซ พัล ปาเอ สัจ || กัทนี บัดนี กัรตา พิแร หุกมั นา บูแฉ่ สัจ || นานัก ฮัร กา ป่ าณา มันเน โซ ปะกัต โฮย เว็ณ
มันเน กัจ นิกจั ||๑|| ม: ๓ || มันมุค โบลฺ นา ยาณนี โอนา อันดัร กาม กโรถ อหังการฺ || โอย เทา กุเทา นา ยาณนี
อุน อันตัร โลภ วิการ || โอย อาปแณ สุ อาย อาย แบ้ห์ กลา กแร่ ห์ โอนา มาเร ยัม ยันดาร || อะแก ดัรก้าห์ เลแค
มังเกแอ มาร คุอาร กีแจห์ กูริอาร || เอ้ห์ กูแร กี มัล เก็ว อุตแร โกอี กัดโฎห์ เอ้ห์ วีจาร || สัตคุร มิแล ตา นาม ดิราเอ
ซัภ เก็ลวิค กะทัณฮาร || นาม ยเป นาโม อาราเถ่ เต็ส ยัน โก กแร่ ห์ ซัภ นมัสการ ||
มัล กูรี นาม อุตารี อนั ยัป นาม โฮอา สเจอาร || ยัน นานัก ยิส เด เอ้ห์ จลัต แฮ โซ ยีโว เดวัณฮาร ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ
เยวัด ดาตา น่าเฮ กิส อาค สุ ณาอีแอ || คุร ปั รซาดี ปาย ยิโทห์ ห่อแม ยาอีแอ || รัส กัส ซาดา บ้าห์รา สัจจี
1005

วเดอาอีแอ || ยิส โน บัคเซ เต็ส เดย์ อาป เลย มิลาอีแอ || กัท อันตัร อัมฤต รเคโอน คุรมุข กิแซ เปอาอี ||๙|| ศโลก
ม: ๓ || บาบาณี อา กะห่าณี อา ปุต สปุต กเรน || เย สัตคุร ป่ าแว โซ มัน แลน เซอี กะรัม กเรน || ยาย ปุโช่ห์ ซิ มรัต
ซาสตึ เบอาส สุ ก นารัด บจัน ซัภ สริ สทฺ กเรน || สัจแจ ลาเอ สัจ ลเก สดา สัจ สมาเลน || นานัก อาเอ เซ ปัรวาณ
เป๋ ย เย สักเล กุล ตาเรน ||๑|| ม: ๓ || คุรู ยินา กา อันถฺ ลา ซิกข์ ปี๋ อันเถ่ กะรัม กเรน || โอย ป่ าแณ จลัน อาปแณ
เน็ต จู่โธ จู่ธ โบเลน || กูร กุสตั กมาวเด ปั ร นินดา สดา กเรน || โอย อาป ดุเบ ปั ร นินดฺ กา สักเล กุล โดเบน ||
นานัก เย็ต โอย ลาเอ เต็ต ลเก โอย บัปเร เกอา กเรน ||๒|| ปอรี || ซัภ นัดรี อันดัร รัคดา เยตี ซิ สทฺ ซัภ กีตี || เอ็ก กูร
กุสตั ลายอัน มันมุค วิกตู ี || คุรมุข สดา ติอ๋าอีแอ อันดัร ฮัร ปรี ตี || ยิน โก โปแต ปุน แฮ เต็นห์ วาต ซิปีตี || นานัก
นาม ติอ๋าอีแอ สัจ ซิพตั สนาอี ||๑o|| ศโลก ม: ๑ || สตี ปาป กัร สัต กมาเฮ || คุร ดีเคอา กัร๋ เดวัณ ย่าเฮ || อิสตรี
ปุราแค คทิแอ เป๋ า || ป่ าแว อาโว ป่ าแว เยา || ซาสตึ เบด นา มาแน โกย || อาโป อาแป ปูญา โฮย || กายี โฮย แก
บแฮ นิอาย || เพเร ตัสบี กเร คุดาย || วัดฎี แล แก หัก กวาเอ || โย โก ปุแช ตา ปั ร สุ ณาเอ || ตุรัก มันตรึ กัน ริ แด
สะมาเฮ || โลก โมฮาแว่ห์ จารี ค่าเฮ || จอกา เด แก สุ จา โฮย || แอซา ฮินดู เวโค่ห์ โกย || โยกี กิระฮี ยะทา บิปูต
|| อาแก ปาแช โรแว่ห์ ปูต || โยก นา ปายอา ยุกตั กวาอี || กิต การัณ ศิร ชาอี ปาอี || นานัก กัล กา เอ้ห์ ปั รวาณ ||
อาเป อาคัณ อาเป ยาณ ||๑|| ม: ๑ || ฮินดู แก กัร๋ ฮินดู อาแว || ซูต ยเนอู ปัร กัล ปาแว || ซูต ปาย กเร บุริอาอี ||
นาตา โต่ตา ทาย นา ปาอี || มุสลั มาน กเร วเดอาอี ||
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เว็ณ คุร ปี แร โก ทาย นา ปาอี || ร่ าห์ ดะซาย โอแท โก ยาย || กัรณี บาโฉ่ ห์ ปิ สัต นา ปาย || โยกี แก กัร๋ ยุกตั
ดะซาอี || เต็ต การัณ กัน มุนดรา ปาอี || มุนดรา ปาย พิแร ซันซาร || ยิแท กิแท ศิรยัณฮารฺ || เยเต ญีอ์ เตเต วาทาอู ||
จีรี อาอี เด๋ ล นา เกา || เอแท ยาแณ โซ ยาย สิ ญาแณ || โฮรฺ พะกัร ฮินดู มุสลั มาแณ || ซัภนา กา ดัร เลคา โฮย ||
กัรณี บาโฉ่ห์ ตแร นา โกย || สัจโจ สัจ วคาแณ โกย || นานัก อะแก ปุช นา โฮย ||๒|| ปอรี || ฮัร กา มันดัร อาคีแอ
กายอา โกท กัร || อันดัร ลาล ยเวห์รี คุรมุข ฮัร นาม ปั ร || ฮัร กา มันดัร สะรี ร อัต โซ่ห์ณา ฮัร ฮัร นาม ดิรึ || มันมุค
อาป คุอายอัน มายอา โม่ห์ เน็ต กัร || ซัภนา ซาฮิบ เอก แฮ ปูแร ปาก ปายอา ยาอี ||๑๑|| ศโลก ม: ๑ || นา สัต ดุคีอา
นา สัต ซุคีอา นา สัต ปาณี ยันตฺ พิแร่ ห์ || นา สัต มูนดฺ มุดาอี เกศี นา สัต ปเรอา เดส พิแร่ ห์ || นา สัต รุ คี บิรคี ปะทัร
อาป ตะชาแวห์ ดุค ซะแฮ || นา สัต หัสตี บเถ่ ซังกัล นา สัต กาอี ก๋ าห์ จแรห์ || ยิส หัท เซ็ถ เดแว เย โซอี ยิส โน เดย์
เต็ส อาย มิแล || นานัก ตา โก มิแล วดาอี ยิส กัท ปี่ ตัร สบัด รแว || ซัภ กัท เมเร ฮอ ซัภนา อันดัร ยิแซห์ คุอาอี เต็ส
กอณ กะแฮ || ยิแซห์ ดิคาลา วาทรี ติแซห์ ปุหล่าแว กอณ || ยิแซห์ ปุหล่าอี ปั้ นถฺ ศิร ติแซห์ ดิคาแว กอณ ||๑|| ม: ๑ ||
โซ กิระฮี โย นิกโร่ ห์ กแร || ยัป ตัป ซันยัม ปี่ เคอา กแร || ปุน ทาน กา กเร สะรี ร || โซ กิระฮี กังกา กา นีร ||
โบแล อีซรั สัต สะรู ป || ปะรัม ตันตฺ แม่ห์ เรค นา รู ป ||๒|| ม: ๑ || โซ ออถู่ตี โย ตู่แป อาป || ปิ เคอา โป่ ยัน กแร
ซันตาป || ออฮัธ ปะทัณ แม่ห์ ปี่ เคอา กแร || โซ ออถู่ตี เศ็ว ปุร จะเเร || โบแล โกรัค สัต สะรู ป || ปะรัม ตันตฺ
แม่ห์ เรค นา รู ป ||๓|| ม: ๑ || โซ อุดาซี เย ปาเล อุดาส || อรัถ อุรัตถฺ กเร นิ รันยัน วาส || จันดฺ ซูรัจยฺ กี ปาเอ กั้นดฺ
|| เต็ส อุดาซี กา ปแร นา กั้นถฺ || โบแล โกปี จันดฺ สัต สะรู ป || ปะรัม ตันตฺ แม่ห์ เรค นา รู ป ||๔|| ม: ๑ || โซ
ปาคันดี เย กายอา ปะคาเล || กายอา กี อคัน บรัมห์ ปั รยาเล || สุ ปแน บินดฺ นา เดอี จัร๋ ณา ||
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เต็ส ปาคันดี ยรา นา มัรณา || โบแล จัรปัท สัต สะรู ป || ปะรัม ตันตฺ แม่ห์ เรค นา รู ป ||๕|| ม: ๑ || โซ แบรากี เย
อุลเท บรัมห์ || กะกัน มันดัล แม่ห์ โรแป ทัม || แอ้ห์เน็ส อันตัร รแฮ่ ติอ่าน || เต แบรากี สัต สะมาน || โบแล ปั่ รทัร
สัต สะรู ป || ปะรัม ตันตฺ แม่ห์ เรค นา รู ป ||๖|| ม: ๑ || เก็ว มแร มันดา เก็ว ยีแว ยุกตั || กัน ปราย เกอา คาแย ปุกตั
|| อาซัต นาซัต เอโก เนา || กอณ โซ อักคัร เย็ต รแฮ่ ฮิเอา || ตู่ป ชาว เย ซัม กัร สะแฮ || ตา นานัก อาแค คุร โก
กะแฮ || เชอ์ วัรตาเร วัรแต้ห์ ปูต || นา ซันซารี นา ออถูต || นิรังการ โย รแฮ่ สมาย || กาเฮ ปี่ เคอา มังกัณ ยาย ||๗||
ปอรี || ฮัร มันดัร โซอี อาคีแอ ยิโทห์ ฮัร ยาตา || มานัส เด้ห์ คุร บัจนี ปายอา ซัภ อาตัม ราม ปะชาตา || บ้าฮัร มูล
นา โคยีแอ กัร๋ ม่าเฮ บิถ่าตา || มันมุค ฮัร มันดัร กี ซาร นา ยาณนี ตินี ยนัม กวาตา || ซัภ แม่ห์ เอ็ก วัรตะดา คุร สับดี
ปายอา ยาอี ||๑๒|| ศโลก ม: ๓ || มูรัค โฮแว โซ สุ แณ มูรัค กา แก้ห์ณา || มูรัค เก เกอา ลคัณ แฮ เกอา มูรัค กา
กัรณา || มูรัค โอ้ห์ เย มุกตั ถฺ แฮ อหังกาเร มัรณา || เอต กมาแณ สดา ดุค ดุค ฮี แม่ห์ แร่ ห์ณา || อัต เปอารา ปแว คู่ห์
เก้ห์ ซันยัม กัรณา || คุรมุข โฮย โซ กเร วีจาร โอส อะลิปโต แร่ ห์ณา || ฮัร นาม ยแป อาป อุถแร โอส ปิ แช
ดุบเด ปี๋ ตัรณา || นานัก โย เต็ส ป่ าแว โซ กเร โย เดย์ โซ แซ่ห์ณา ||๑|| ม: ๑ || นานัก อาแค เร มนา สุ ณีแอ ซิกข์ สฮี
|| เลคา รับ มังเกซี อา แบธา กั้ด วฮี || ตัลบา ปอซัน อากีอา บากี ยินา รฮี || อัจยฺราอีล พเรสตา โฮซี อาย ตอี || อาวัณ
ยาณ นา ซุใฉ่ ปี่ รี กะลี พฮี || กูร นิคุเท นานกา โอรัก สัจ รฮี ||๒|| ปอรี || ฮัร กา ซัภ สะรี ร แฮ ฮัร เราว์ รเฮอา ซัภ
อาแป || ฮัร กี กีมตั นา ปแว กิช แก้ฮณั นา ยาแป || คุร ปั รซาดี ซาล่าฮีแอ ฮัร ปั กตี ราแป || ซัภ มัน ตัน ฮเรอา
โฮยอา อหังการฺ กวาแป || ซัภ กิช ฮัร กา เคลฺ แฮ คุรมุข กิแซ บุฉ่าอี ||๑๓|| ศโลก ม: ๑ || สฮันซัร ทาน เด อินดรึ
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โรอายอา || ปะรัส ราม โรแว กัร๋ อายอา || อแย โซ โรแว ปี่ เคอา คาย || แอซี ดัรก้าห์ มิแล สยาย || โรแว ราม
นิกาลา เป่ ยอา ||
ซี ตา ลัคมัณ วิชุร เกยอา || โรแว แดห์เซ็ร ลังกฺ กวาย || เย็น ซี ตา อาดี ดอรู วาย || โรแว่ห์ ปานํเดาว์ เป๋ ย มะยูร || ยิน
แก สุ อามี แร่ ฮตั ฮดูร || โรแว ยันเมยา โคย เกยอา || เอกี การัณ ปาปี เป่ ยอา || โรแว่ห์ เซค มซาเอ็ก ปี ร || อันตฺ กาล
มัต ลาแก ปี๋ ร || โรแว่ห์ ราเย กัน ปราย || กัร๋ กัร๋ มาแก้ห์ ปี่ เคอา ยาย || โรแว่ห์ กิรปั น ซันแจห์ ตัน๋ ยาย || ปั นดิต
โรแว่ห์ กิอาน กวาย || บาลี โรแว น่าเฮ ปะตาร || นานัก ดุคีอา ซัภ ซันซาร || มันเน เนา โซอี เย็ณ ยาย || ออรี กะรัม
นา เลแค ลาย ||๑|| ม: ๒ || ยัป ตัป ซัภ กิช มันเนแอ อวัร การา ซัภ บาด || นานัก มันเนอา มันนีแอ บุฉี่แอ คุร
ปัรสาด ||๒|| ปอรี || กายอา หันสฺ ตุ๋ร เมล กัรแต เล็ค ปายอา || ซัภ แม่ห์ กุปัต วัรตะดา คุรมุข ปรักทายอา || คุณ
กาแว คุณ อุจแร คุณ ม่าเฮ สมายอา || สัจจี บาณี สัจ แฮ สัจ เมล มิลายอา || ซัภ กิช อาเป อาป แฮ อาเป เดย์
วเดอาอี ||๑๔|| ศโลก ม: ๒ || นานัก อันถ่า โฮย แก รัตนา ปัรคัณ ยาย || รัตนา ซาร นา ยาใณ อาแว อาป ลคาย ||๑||
ม: ๒ || รัตนา เกรี กุทลี รัตนี โคลี อาย || วคัร แต วัณยาเรอา ดุฮา รฮี สมาย || ยิน คุณ ปัลแล นานกา มาณัก
วัณแย่ห์ เซอ์ || รัตนา ซาร นา ยาณนี อันเถ่ วแต้ห์ โลย ||๒|| ปอรี || นอ ดัรวาเย กายอา โกท แฮ ดัสแว กุปัต รคีแย ||
บะยัร กะปาท นา คุละนี คุร สบัด คุลีแย || อันฮัด วาเย ตุ๋น วัจยฺเด คุร สบัด สุ ณีแย || เต็ต กัท อันตัร จานณา กัร
ปะกัต มิลีแย || ซัภ แม่ห์ เอก วัรตะดา เย็น อาเป รจัน รจาอี ||๑๕|| ศโลก ม: ๒ || อันเถ่ แก ร่ าห์ ดะเซแอ อันถ่า
โฮย โซ ยาย || โฮย สุ ยาคา นานกา โซ เก็ว อุฉรั่ ปาย || อันเถ่ เอ้ห์ นา อาคีอนั ยิน มุค โลเอ็ณ น่าเฮ || อันเถ่ เซอี
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นานกา คัสโมห์ กุเท ย่าเฮ ||๑|| ม: ๒ || ซาฮิบ อันถ่า โย กีอา กเร สุ ยาคา โฮย || เย่ฮา ยาแณ เต้โฮ วัรแต เย โซ อาแค
โกย || ยิแท โซ วัสตฺ นา ยาปัย อาเป วัรโต ยาณ || นานัก ก้าฮัก เก็ว เลย สะแก นา วัสตฺ ปะชาณ ||๒|| ม: ๒ || โซ
เก็ว อันถ่า อาคีแอ เย หุกแม่ห์ อันถ่า โฮย || นานัก หุกมั นา บุใฉ่ อันถ่า กะฮีแอ โซย ||๓||
ปอรี || กายอา อันดัร กัร โกท แฮ ซัภ ดิซนั ตัร เดซา || อาเป ตารี ลาอีอนั ซัภ แม่ห์ ปั รเวซา || อาเป สริ สทฺ
ซายีอนั อาป กุปัต รเคซา || คุร เซวา เต ยาเณอา สัจ ปั รกะทีเอซา || ซัภ กิช สัจโจ สัจ แฮ คุร โซ่ฉี่ ปาอี ||๑๖|| ศโลก
ม: ๑ || ซาวัณ ราต อะฮาร เด้ห์ กาม กโรถ โดย เคต || ลับ วัตตรึ ดะโรก บีโอ ห่าลี ร่ าฮัก เหต || ฮัล บีจาร วิการ มัณ
หุกมี คัทเท คาย || นานัก เลแค มังเกแอ ออต ยเณดา ยาย ||๑|| ม: ๑ || ป๋ อ โป๋ ย ปวิต ปาณี สัต ซันโตค บเลด || ฮัล
หะเลมี ห่าลี จิต เจตา วัตตรึ วัคตฺ ซันโญก || เนา บีจยฺ บัคศีส โบฮัล ดุนีอา สกัล ดะโรก || นานัก นัดรี กะรัม โฮย
ยาแวห์ สกัล วิโยก ||๒|| ปอรี || มันมุค โม่ห์ กุบาร แฮ ดูแย ป๋ าย โบแล || ดูแย ป๋ าย สดา ดุค แฮ เน็ต นีร วิโรแล ||
คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ มัท ตัต กะโด่แล || อันตัร ปั รกาซ กัท จานณา ฮัร ลถ่า โทแล || อาเป ปะรัม ปุหลายดา กิช
แก้ฮณั นา ยาอี ||๑๗|| ศโลก ม: ๒ || นานัก จินตา มัต กแร่ ห์ จินตา เต็ส ฮี เฮย์ || ยัล แม่ห์ ยันตฺ อุปายอัน ตินา เป๋
โรยี เดย์ || โอแท หัท นา จัลอี นา โก กิรัส กเรย์ || ซอดา มูล นา โฮวัย นา โก เลย นา เดย์ || ยีอา กา อาฮาร ญีอ์
คาณา เอ้ห์ กเรย์ || เว็จ อุปาเอ ซายรา ตินา เป๋ ซาร กเรย์ || นานัก จินตา มัต กแร่ ห์ จินตา เต็ส ฮี เฮย์ ||๑|| ม: ๑ ||
นานัก เอ้ห์ ญีโอ มัชลี จี่วรั ตริ สนา กาล || มนูอา อั้นถฺ นา เจใต ปแร อจินตา ยาล || นานัก จิต อเจต แฮ จินตา บะถ่า
ยาย || นะดัร กเร เย อาปณี ตา อาเป เลย มิลาย ||๒|| ปอรี || เซ ยัน ซาเจ สดา สดา ยินี ฮัร รัส ปี ตา || คุรมุข สัจจา
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มัน วัสแซ สัจ ซอดา กีตา || ซัภ กิช กัร๋ ฮี ม่าเฮ แฮ วัดป่ ากี ลีตา || อันตัร ตริ สนา มัร กอี ฮัร คุณ กาวีตา || อาเป เมล
มิลายอัน อาเป เดย์ บุฉ่าอี ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || เวล ปิ นญายอา กัต วุณายอา || กัท กุท กัร คุมบึ จรายอา || โล่ฮา
วัดเฎ ดัรยี ปาเร ซูอี ต่ากา ซีแว || เอ็ว ปั ต ปาที ซิ พตี ซี แป นานัก ยีวตั ยีแว || โฮย ปุราณา กะปั ร ปาแท ซูอี ต่ากา
กั้นแด || ม่าห์ ปัค เก้ห์ จัลแล น่าฮี กะรี โม่ฮตั กิช ฮัน่ แด ||
สัจ ปุราณา โฮแว น่าฮี ซีตา กะเด นา ปาแท || นานัก ซาฮิบ สัจโจ สัจจา ติจรั ยาปี ยาแป ||๑|| ม: ๑ || สัจ กี กาตี สัจ
ซัภ ซาร || ก่ารัต เต็ส กี อปัร อปารฺ || สับเด ซาณ รคาอี ลาย || คุณ กี เทแก เว็จ สมาย || เต็ส ดา กุธา โฮแว เซค ||
โล่ฮู ลับ นิกทา เวค || โฮย ฮลาล ลแก หัก ยาย || นานัก ดัร ดีดาร สมาย ||๒|| ม: ๑ || กมัร กะทารา บังกุรา บังเก กา
อัสวาร || กรับ นา กีแย นานกา มัต ศิร อาแว ป๋ ารฺ ||๓|| ปอรี || โซ สัตซังคัต สบัด มิแล โย คุรมุข จัลแล || สัจ
ติอ๋าเอ็น เซ สัจเจ ยิน ฮัร ครัจ ตัน๋ ปัลแล || ปะกัต โซเฮ็น คุณ กาวเด คุรมัต อะจแล || รตัน บีจาร มัน วัสเซอา คุร แก
สบัด ปะแล || อาเป เมล มิลายดา อาเป เดย์ วเดอาอี ||๑๙|| ศโลก ม: ๓ || อาซา อันดัร ซัภ โก โกย นิราซา โฮย ||
นานัก โย มัร ยีเวอา แซ่ห์ลา อายอา โซย ||๑|| ม: ๓ || นา กิช อาซา หัท แฮ เกว นิราซา โฮย || เกอา กเร เอ้ห์ บัปรี
ยานํ โป่ ลาเอ โซย ||๒|| ปอรี || ตริ ก ยีวณั ซันซาร สัจเจ นาม เบ็น || ปรัภ ดาตา ดาตาร เน่ห์จลั เอ้ห์ ตัน๋ || ซาส ซาส
อาราเถ่ นิรมัล โซย ยัน || อันตัรยามี อกัม รัสนา เอก ปั๋ น || เราว์ รเฮอา ซัรบัต นานัก บัล ยาอี ||๒o|| ศโลก ม: ๑ ||
ซัรวัร หันสฺ ตุเร ฮี เมลา คัสแม เอแว ป่ าณา || ซัรวัร อันดัร ฮีรา โมตี โซ หันซา กา คาณา || บกุลา กาก นา รฮี ซัรวัร
เย โฮแว อัต เซอาณา || โอนา ริ ยกั นา ปัยโอ โอแท โอนาห์ โห่โร คาณา || สัจ กมาแณ สัจโจ ปาอีแอ กูแร กูรา
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มาณา || นานัก เต็น กอ สัตคุร มิเลอา ยินา ตุเร ปอีอา ปัรวาณา ||๑|| ม: ๑ || ซาฮิบ เมรา อุยะลา เย โก จิต กเรย์ ||
นานัก โซอี เซวีแอ สดา สดา โย เดย์ || นานัก โซอี เซวีแอ เย็ต เซเวแอ ดุค ยาย || เอากุณ วันญัน คุณ รแว่ห์ มัน ซุค
วัสแซ อาย ||๒|| ปอรี || อาเป อาป วัรตะดา อาป ตารี ลาอีอนั || อาเป ฮี อุปเดสฺ ดา คุรมุข ปะตีอาอีอนั || เอ็ก
อาเป อุฉรั่ ปายอัน เอ็ก ปักตี ลายอัน || ยิส อาป บุฉ่าเอ โซ บุฉะซี อาเป นาย ลาอีอนั || นานัก นาม ติอ๋าอีแอ สัจจี
วเดอาอี ||๒๑||๑|| ซุถ ||
รามกลี กี วาร แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๕ || แยซา สัตคุร สุ ณีดา แตโซ ฮี แม ดีธ || วิชุเรอา เมเล ประภู ฮัร ดัรก้าห์ กา บะซี ธ || ฮัร นาโม มันตรึ
ดริ รายดา กัทเท ห่อแม โรค || นานัก สัตคุร ตินา มิลายอา ยินา ตุเร ปัยอา ซันโญก ||๑|| ม: ๕ || เอ็ก สะยัณ ซัภ
สัจยะณา เอ็ก แวรี ซัภ วาด || คุร ปูแร เดคาเลอา เว็ณ นาแว ซัภ บาด || ซากัต ดุระยัน ปั่ รเมอา โย ลเก ดูแย ซาดฺ ||
ยัน นานัก ฮัร ปรัภ บุเฉ่อา คุร สัตคุร แก ปั รสาด ||๒|| ปอรี || ทะทัณฮาแร ทาท อาเป ฮี ทะเทอา || อาเป ปูรา
ซ่าห์ อาเป ฮี คะเทอา || อาเป กัร ปาซารฺ อาเป รังค์ ระเทอา || กุดรัต กีม นา ปาย อลัค บรัมห์เทอา || อะกัม
อท่าห์ เบอันตฺ ปแร ปัรเทอา || อาเป วัด ปาตซ่าห์ อาป วยีระเทอา || โกย นา ยาแณ กีม เกวัด มเทอา || สัจจา ซาฮิบ
อาป คุรมุข ปัรกะเทอา ||๑|| ศโลก ม: ๕ || ซุณ สะยัณ ปรี ตมั เมเรอา แม สัตคุร เดโฮ ดิคาล || ฮอ เต็ส เดวา มัน
อาปณา เน็ต ฮิรแด รัคคา สะมาล || อิกสั สัตคุร บ้าห์รา ตริ ก ยีวณั ซันซาร || ยัน นานัก สัตคุร ตินา มิลายโอน ยิน
สัด ฮี วัรแต นาล ||๑|| ม: ๕ || เมแร อันตัร โลจา มิลณั กี เก็ว ปาวา ปรัภ โต้เฮ || โกอี แอซา สะยัณ โลร ลโฮ่ โย
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เมเล ปรี ตมั โม่ห์ || คุร ปูแร เมลายอา ยัต เดคา ตัต โซย || ยัน นานัก โซ ปรัภ เซเวอา เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย ||๒||
ปอรี || เดวัณฮาร ดาตาร กิต มุค ซาล่าฮีแอ || ยิส รัคแค กิรปา ต๋ าร ริ ยกั สมาฮีแอ || โกย นา กิส ฮี วัส ซัภนา เอ็ก ตัร๋
|| ปาเล บาลัก วาก เด แก อาป กัร || กัรดา อนัด บิโนด กิชู นา ยาณี แอ || สรับ ต๋ าร ซัมรัท ฮอ เต็ส กุรบาณี แอ ||
กาอีแอ ราต ดินนั ตฺ กาวัณ โยเกอา || โย คุร กี แปรี ป้ าเฮ ตินี ฮัร รัส โป่ เกอา ||๒|| ศโลก ม: ๕ || ปี่ โรห์ โมกลาอี
กีตีอนั ซัภ รัคเค กุทาํ แบ นาล || การัจ อาป สวาเรอัน โซ ปรัภ สดา สะผาล || ปรัภ มาต ปิ ตา กันธฺ ลายดา ลโฮเร
บาลัก ปาล || ดัยอาล โฮย ซัภ ญีอ์ ยันตรึ ฮัร นานัก นะดัร นิฮาล ||๑||
ม: ๕ || เว็ณ ตุตถฺ โฮรฺ เย มังกะณา ศิร ดุคา แก ดุค || เด้ห์ นาม ซันโตคีอา อุตแร มัน กี ปุค || คุร วัณ เต็ณ ฮเรอา
กีเตอา นานัก เกอา มนุค ||๒|| ปอรี || โซ แอซา ดาตาร มโน่ห์ นา วีสแร || กะรี นา โม่ฮตั จะซา เต็ส เบ็น นา
สะแร || อันตัร บ้าฮัร ซังค์ เกอา โก ลุก กแร || ยิส ปัต รัคแค อาป โซ เป่ าว์ยลั ตแร || ปะกัต กิอานี ตปา ยิส กิรปา
กแร || โซ ปูรา ปัรถาน ยิส โน บัล ตะแร || ยิแซห์ ยราเอ อาป โซอี อยัร ยแร || เต็ส ฮี มิเลอา สัจ มันตรึ คุร มัน
ตะแร ||๓|| ศโลก ม: ๕ || ตัน๋ โซ ราก สุ รังกเร อาลาปั ต ซัภ เต็ค ยาย || ตัน๋ โซ ยันตฺ สุ ห่าวเร โย คุรมุข ยัปเด เนา ||
ยินี เอ็ก มัน เอ็ก อราเถ่อา เต็น สัด บัลฮาแร เยา || เต็น กี ตู๋ร ฮัม บาชเด กัรมี ปั ลแล ปาย || โย รัตเต รังค์ โควิด แก
ฮอ เต็น บัลฮาแร เยา || อาคา บิรทา ญีอ์ กี ฮัร สะยัณ เมโล่ห์ ราย || คุร ปูแร เมลายอา ยนัม มรัณ ดุค ยาย || ยัน
นานัก ปายอา อะกัม รู ป อนัต นา กาฮู ยาย ||๑|| ม: ๕ || ตัน๋ โซ เวลา กะรี ตัน๋ ตัน๋ มูรัต ปัล ซาร || ตัน๋ โซ ดินสั
ซันโญกรา เย็ต ดิธา คุร ดัรซาร || มัน กีอา อิชา ปูรีอา ฮัร ปายอา อะกัม อปารฺ || ห่อแม ตุทา โม่ห์รา เอ็ก สัจ นาม
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อาถารฺ || ยัน นานัก ลกา เซว ฮัร อุถะเรอา สกัล ซันซาร ||๒|| ปอรี || ซิ พตั สล่าฮัณ ปะกัต วิระเล ดิตีอนั || ซอเป ยิส
ปันด๋ าร เพ็ร ปุช นา ลีตีอนั || ยิส โน ลกา รังค์ เซ รังค์ รัตเตอา || โอนา อิโก นาม อถารฺ อิกา อุน ปะเตอา || โอนา
ปิ แช ญัก ปุ่ นแจ โป่ กัย || โอนา เปอารา รับ โอน่าฮา โยกัย || ยิส มิเลอา คุร อาย เต็น ปรัภ ยาเณอา || ฮอ บัลฮารี
เต็น เย คัสแม ป่ าเณอา ||๔|| ศโลก ม: ๕ || ฮัร อิกแซ นาล แม โดสฺ ตี ฮัร อิกแซ นาล แม รังค์ || ฮัร อิโก เมรา
สัจยะโณ ฮัร อิกแซ นาล แม ซังค์ || ฮัร อิกแซ นาล แม โกสเท โม่ห์ แมลา กแร นา ปั๋งค์ || ยาแณ บิรทา ญีอ์ กี
กะเด นา โมแร รังค์ || ฮัร อิโก เมรา มสัลตี ปั่ นนัณ กะรัน ซัมรัท || ฮัร อิโก เมรา ดาตาร แฮ ศิร ดาเตอา ญัก หัท ||
ฮัร อิกแซ ดี แม เทก แฮ โย ศิร ซัภนา ซัมรัท || สัตคุร ซันตฺ มิลายอา มัสตัก ตัร๋ แก หัท ||
วัดดา ซาฮิบ คุรู มิลายอา เย็น ตาเรอา สกัล ยกัต || มัน กีอา อิชา ปูรีอา ปายอา ตุ๋ร ซันโญก || นานัก ปายอา สัจ นาม
สัด ฮี โป่ เก โปคค์ ||๑|| ม: ๕ || มันมุคา เกรี โดสฺ ตี มายอา กา ซันบันถฺ || เวคเดอา ฮี ปัจยฺ ยาน กะเด นา ปาเอ็น
บันถฺ || ยิจรั แปนัน คาวเนห์ ติจรั รัคคัน กั้นดฺ || เย็ต เด็น กิช นา โฮวัย เต็ต เด็น โบลัน กั้นถฺ || ญีอ์ กี ซาร นา ยาณนี
มันมุค อเกอานี อั้นถฺ || กูรา กั้นดฺ นา จัลอี จิกกัร ปะทัร บันถฺ || อันเถ่ อาป นา ยาณนี พะกัร ปิ ทัน ตัน่ ถฺ || จู่แธ โม่ห์
ลัปทายอา ฮอ ฮอ กะรัต บิฮนั ถฺ || กริ ปา กเร ยิส อาปณี ตุ๋ร ปูรา กะรัม กเรย์ || ยัน นานัก เซ ยัน อุบเร โย สัตคุร
สรัณ ปะเร ||๒|| ปอรี || โย รัตเต ดีดาร เซอี สัจ หาก || ยินี ยาตา คซัม เก็ว ลัภแบ ตินา คาก || มัน แมลา เวการ
โฮแว ซังค์ ปาก || ดิแซ สัจจา แม่ฮลั คุแล ปะรัม ตาก || ยิแซห์ ดิคาเล แม่ฮลั เต็ส นา มิแล ตาก || มัน ตัน โฮย นิฮาล
บินดัก นะดัร จาก || นอ เน็ถ นาม นิถาน คุร แก สบัด ลาก || ติแซ มิแล ซันตฺ คาก มัสตัก ยิแซ ปาก ||๕|| ศโลก ม:
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๕ || ฮัรณาคี กู สัจ แวณ สุ ณาอี โย ตอ กเร อุถ่ารัณ || ซุนดัร บจัน ตุม สุ โณห์ ฉะบีลี เป็ ร แตดา มัน ซาถ่ารัณ ||
ดุระยัน เซตี เน่ห์ รจายโอ ดัส วิคา แม การัณ || อูณี น่าฮี จู่ณี น่าฮี น่าฮี กิแซ วิฮูณี || เป็ ร แชล ฉะบีลา ฉัด กวายโอ
ดุระมัต กะรัม วิฮูณี || นา ฮอ ปุลี นา ฮอ จุกี นา แม น่าฮี โดซา || เย็ต ฮอ ลาอี เต็ต ฮอ ลกี ตู ซุณ สัจ ซันเดซา ||
ซาอี โซห่ากัณ ซาอี ป่ ากัณ แย เป็ ร กิรปา ต่ารี || เป็ ร ออกัณ เต็ส เก ซัภ กวาเอ กัล เซตี ลาย สวารี || กรัมฮีณ ตัน๋
กแร เบนันตี กัด นานัก อาแว วารี || ซัภ สุ ห่ากัณ มาแณ่ ห์ รลีอา เอ็ก เดโวห์ ราต มุรารี ||๑|| ม: ๕ || กาเฮ มัน ตู
โดลตา ฮัร มันซา ปูรัณฮาร || สัตคุร ปุรัค ติอ๋าย ตู ซัภ ดุค วิซารัณ ฮาร || ฮัร นามา อาราถ มัน ซัภ เก็ลวิค ย่าเฮ วิการ
|| ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เต็น รังค์ ลกา นิรังการ || โอนี ฉะเดอา มายอา สุ อาวรา ตัน๋ ซันเจอา นาม อปารฺ || อะเธ่ แป้ ฮัร
อิกะแต ลิแว มันเนน หุกมั อปารฺ ||
ยัน นานัก มังแก ดาน เอ็ก เดโฮ ดะรัส มัน เปอาร ||๒|| ปอรี || ยิส ตู อาแว่ห์ จิต เต็ส โน สดา ซุค || ยิส ตู อาแว่ห์
จิต เต็ส ยัม น่าเฮ ดุค || ยิส ตู อาแว่ห์ จิต เต็ส เก กาเรอา || ยิส ดา กัรตา มิตรึ ซัภ กาจยฺ สวาเรอา
|| ยิส ตู
อาแว่ห์ จิต โซ ปัรวาณ ยัน || ยิส ตู อาแว่ห์ จิต บฮุตา เต็ส ตัน๋ || ยิส ตู อาแว่ห์ จิต โซ วัด ปั รวาเรอา || ยิส ตู อาแว่ห์
จิต เต็น กุล อุถ่าเรอา ||๖|| ศโลก ม: ๕ || อันดฺ โรห์ อันนา บ้าห์โรห์ อันนา กูรี กูรี กาแว || เด้ฮี โต่แว จักกรึ บณาเอ
มายอา โน บโฮ่ ต่าแว || อันดัร แมลฺ นา อุตแร ห่อแม เพ็ร เพ็ร อาแว ยาแว || นีด เวอาเปอา กาม ซันตาเปอา
มุคโคห์ ฮัร ฮัร กะห่าแว || แบสโน นาม กะรัม ฮอ ยุกตา โตห์ กุเท เกอา พัล ปาแว || หันซา เว็จ แบธา บัก นา
บะณี อ์ เน็ต แบธา มัชชี โน ตารฺ ลาแว || ยา หันสฺ สภา วีจาร กัร เดคัน ตา บักกา นาล โยร กะเด นา อาแว || หันซา
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ฮีรา โมตี จุกณา บัก ดัดดา ป่ าลัณ ยาแว || อุดเรอา เวจารา บกุลา มัต โฮแว มันญึ ลคาแว || เย็ต โก ลายอา เต็ต ฮี
ลากา กิส โดส ดิแจ ยา ฮัร เอแว ป่ าแว || สัตคุร ซัรวัร รัตนี ปั่ รปูเร ยิส ปราปั ต โซ ปาแว || ซิ กข์ หันสฺ ซัรวัร อิกะเธ
โฮเอ สัตคุร แก หุกมาแว || รตัน ปะดารัท มาณัก ซัรวัร ปั่ รปูเร คาย ครัจ รเฮ่ โตท นา อาแว || ซัรวัร หันสฺ ดูรฺ นา
โฮอี กัรเต เอแว ป่ าแว || ยัน นานัก ยิส แด มัสตัก ปาก ตุ๋ร ลิเคอา โซ ซิ กข์ คุรู แป้ ห์ อาแว || อาป ตเรอา กุทาํ บฺ
ซัภ ตาเร สภา สริ สทฺ ฉะดาแว ||๑|| ม: ๕ || ปั นดิต อาคาเอ บฮุตี ร่ าฮี โกรัร โมธฺ ยิเน่ฮา || อันดัร โม่ห์ เน็ต ปะรัม
เวอาเปอา ติสทัส น่าฮี เด้ฮา || กูรี อาแว กูรี ยาแว มายอา กี เน็ต โย่ฮา || สัจ กะแฮ ตา โช่โฮ อาแว อันตัร บฮุตา
โร่ ฮา || เวอาเปอา ดุระมัต กุบุตถฺ กุมูรา มัน ลากา เต็ส โม่ฮา || ธักแก เซตี ธัก รัล อายอา ซาท เป๋ อิโก เย่ฮา || สัตคุร
สะราพ นัดรี วิจโด กั้ดแด ตานํ อุก้ ฆัร อายอา โล่ฮา || บโฮเตรี ทาอี รลาย รลาย ดิตา อุก้ เรอา ปั รดา อะแก อาย
คโล่ฮา || สัตคุร กี เย ซัรณี อาแว เพ็ร มนูโร่ ห์ กันจัน โฮอา || สัตคุร นิรแวร ปุตรึ สะตรึ สมาเน ออกัณ กัทเท กเร
ซุถ เด้ฮา || นานัก ยิส ตุ๋ร มัสตัก โฮแว ลิเคอา เต็ส สัตคุร นาล สเน่ฮา ||
อัมฤต บาณี สัตคุร ปูเร กี ยิส กิรปาล โฮแว เต็ส ริ แด วเซฮา || อาวัณ ยาณา เต็ส กา กะทีแอ สดา สดา ซุค โฮอา ||๒||
ปอรี || โย ตุตถฺ ป่ าณา ยันตฺ โซ ตุตถฺ บุใฉ่ || โย ตุตถฺ ป่ าณา ยันตฺ โซ ดัรก้าห์ ซิ ใฉ่ || ยิส โน เตรี นะดัร ห่อแม เต็ส
กอี || ยิส โน ตู ซันตุสทฺ กัลมัล เต็ส คอี || ยิส แก สุ อามี วัล นิรภอ โซ ไป๋ || ยิส โน ตู กิรปาล สัจจา โซ เทอี || ยิส
โน เตรี เมยอา นา โป้ แฮ อักใน || เต็ส โน สดา ดัยอาล เย็น คุร เต มัต ลอี ||๗|| ศโลก ม: ๕ || กัร กิรปา กิรปาล อาเป
บคัส แล || สดา สดา ยปี เตรา นาม สัตคุร ปาย แป || มัน ตัน อันตัร วัส ดูคา นาซ โฮย || หัท เดย์ อาป รัค เวอาแป
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ป๋ อ นา โกย || คุณ กาวา เด็น แรณ เอแต กัม ลาย || ซันตฺ ยนา แก ซังค์ ห่อแม โรค ยาย || สรับ นิรันตัร คซัม เอโก
เราว์ รเฮอา || คุร ปั รซาดี สัจ สัจโจ สัจ ลเฮอา || ดัยอา กแร่ ห์ ดัยอาล อัปณี ซิ พตั เดโฮ || ดัรซัน เดค นิฮาล นานัก
ปรี ต เอ้ห์ ||๑|| ม: ๕ || เอโก ยัปปี แอ มแน ม่าเฮ อิกสั กี ซัรณาย || อิกสั เซ็ว กัร ปิ ระห์รี ดูยี น่าฮี ยาย || อิโก ดาตา
มังกีแอ ซัภ กิช ปั ลแล ปาย || มัน ตัน ซาส กิราส ปรัภ อิโก เอ็ก ติอ๋าย || อัมฤต นาม นิถาน สัจ คุรมุข ปายอา ยาย ||
วัดป่ ากี เต ซันตฺ ยัน ยิน มัน วุธา อาย || ยัล ทัล มฮีอลั เราว์ รเฮอา ดูยา โกอี น่าเฮ || นาม ติอ๋าอี นาม อุจรา นานัก
คซัม รยาย ||๒|| ปอรี || ยิส โน ตู รัควาลา มาเร เต็ส กอณ || ยิส โน ตู รัควาลา ยิตา ติแน แป๋ ณ || ยิส โน เตรา อังค์
เต็ส มุค อุยะลา || ยิส โน เตรา อังค์ โซ นิรมะลี ฮูนํ นิรมะลา || ยิส โน เตรี นะดัร นา เลคา ปุชีแอ || ยิส โน เตรี คุซี
เต็น นอ เน็ถ ปุ่ นจีแอ || ยิส โน ตู ปรัภ วัล เต็ส เกอา โม่ห์ชนั ดฺ กี || ยิส โน เตรี เมฮัร โซ เตรี บันดิกี ||๘|| ศโลก
แม่ห์ลา ๕ || โฮโอ กริ ปาล สุ อามี เมเร ซันตา ซังค์ วิฮาเว || ตุตโถ่ห์ ปุเล เซ ยัม ยัม มัรเด เต็น กะเด นา จุกนั ห่าเว
||๑|| ม: ๕ || สัตคุร ซิมโร่ ห์ อาปณา กัท เอาฆัท กัท ก่าท || ฮัร ฮัร นาม ยปั นเตอา โกย นา บันแถ่ วาท ||๒|| ปอรี ||
ติแท ตู ซัมรัท ยิแท โกย น่าเฮ || โอแท เตรี รัค อัคนี อุดรั ม่าเฮ || ซุณ แก ยัม แก ดูต นาย เตแร ฉัด ย่าเฮ || ป่ อยัล
บิคมั อัสค่าห์ คุร สับดี ปารฺ ป้ าเฮ || ยิน โก ลกี เปอาส อัมฤต เซอ์ ค่าเฮ || กัล แม่ห์ เอ้โฮ ปุน คุณ โควินดฺ ก้าห์ ||
ซัภแซ โน กิรปาล สะหม่าเล ซ่าห์ ซ่าห์ || บิรทา โกย นา ยาย เย อาแว ตุตถฺ อ้าห์ ||๙|| ศโลก ม: ๕ || ดูยา เต็ส นา
บุฉ่าเอห์ ปารบรัมห์ นาม เดโฮ อาถารฺ || อกัม อะโกจัร ซาเฮโบ ซัมรัท สัจ ดาตาร || ตู เน่ห์จลั นิ รแวร สัจ สัจจา
ตุตถฺ ดัรบาร || กีมตั แก้ฮณั นา ยาอีแอ อันตฺ นา ปาราวาร || ปรัภ โฉด โฮรฺ เย มังกะณา ซัภ บิเคอา รัส ชาร || เซ
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ซุคีเอ สัจ ซ่าห์ เซ ยิน สัจจา บิวฮาร || ยินา ลกี ปรี ต ปรัภ นาม แซ่ฮจั ยฺ ซุค ซาร || นานัก เอ็ก อาราเถ่ ซันตัน เรณาร
||๑|| ม: ๕ || อนัด ซูค บิสราม เน็ต ฮัร กา กีรตัน กาย || อวัร เซอาณัป ชาด เด้ห์ นานัก อุถฺรัส นาย ||๒|| ปอรี || นา
ตู อาแว่ห์ วัส บฮุต กิณาวเณ || นา ตู อาแว่ห์ วัส เบด ปราวเณ || นา ตู อาแว่ห์ วัส ตีรัท นาอีแอ || นา ตู อาแว่ห์ วัส
ตัร่ ตี ต่าอีแอ || นา ตู อาแว่ห์ วัส กิแต เซอาณแป || นา ตู อาแว่ห์ วัส บฮุตา ดาน เด || ซัภ โก เตแร วัส อะกัม
อะโกจรา || ตู ปั กตา แก วัส ปักตา ตาณ เตรา ||๑o|| ศโลก ม: ๕ || อาเป แวด อาป นาราเอ็ณ || เอ้ห์ แวด ญีอ์ กา
ดุค ลาเอ็ณ || คุร กา สบัด อัมฤต รัส คาเอ็ณ || นานัก ยิส มัน วัสแซ เต็ส เก ซัภ ดูค มิทาเอ็ณ ||๑|| ม: ๕ || หุกมั
อุชแล หุกเม รแฮ่ || หุกเม ดุค ซุค ซัม กัร สะแฮ || หุกเม นาม ยแป เด็น ราต || นานัก ยิส โน โฮแว ดาต || หุกมั
มแร หุกเม ฮี ยีแว || หุกเม นานาห์ วัดดา ทีแว || หุกเม โศก ฮรัค อานันดฺ || หุกเม ยแป นิโรถัร คุรมันตฺ || หุกเม
อาวัณ ยาณ รฮาเอ || นานัก ยา โก ปักตี ลาเอ ||๒|| ปอรี || ฮอ เต็ส ด่าดี กุรบาณ เย เตรา เซวาดาร || ฮอ เต็ส ด่าดี
บัลฮารฺ เย กาแว คุณ อปารฺ || โซ ด่าดี ตัน๋ ตัน๋ ยิส โลเร นิรังการ || โซ ด่าดี ป่ ากัธ ยิส สัจจา ดุอาร บาร || โอ้ห์ ด่าดี
ตุตถฺ ติอ๋าย กลาเณ เด็น แรณาร || มังแก อัมฤต นาม นา อาแว กะเด ฮาร || กะปั ร โป่ ยัน สัจ แร่ ห์ดา ลิแว ต๋ าร || โซ
ด่าดี คุณวันตฺ ยิส โน ปรัภ เปอาร ||๑๑||
ศโลก ม: ๕ || อัมฤต บาณี อเม็ว รัส อัมฤต ฮัร กา เนา || มัน ตัน ฮิรแด ซิมมัร ฮัร อาธ แป้ ฮัร คุณ เกา || อุปเดส
สุ โณห์ ตุม คุรซิกโคห์ สัจจา เอ้แฮ สุ เอา || ยนัม ปะดารัท สพัล โฮย มัน แม่ห์ ลาเอ้ห์ เป๋ า || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานัด
กะหน่า ปรัภ ยัปเตอา ดุค ยาย || นานัก นาม ยปั ต ซุค อูปแย ดัรก้าห์ ปาอีแอ เทา ||๑|| ม: ๕ || นานัก นาม ติอ๋าอีแอ
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คุร ปูรา มัต เดย์ || ป่ าแณ ยัป ตัป ซันยฺโม ป่ าแณ ฮี กั้ด เลย์ || ป่ าแณ โยน ปะหว่าอีแอ ป่ าแณ บคัส กเรย์ || ป่ าแณ ดุค
ซุค โป่ กีแอ ป่ าแณ กะรัม กเรย์ || ป่ าแณ มิที ซาจยฺ แก ป่ าแณ โยต ตะเรย์ || ป่ าแณ โปคค์ โป่ กายดา ป่ าแณ มแน่ห์
กเรย์ || ป่ าแณ นรัก สุ รัก ออตาเร ป่ าแณ ตะรัณ ปะเรย์ || ป่ าแณ ฮี ยิส ปักตี ลาเอ นานัก วิระเล เฮ ||๒|| ปอรี ||
วเดอาอี สัจเจ นาม กี ฮอ ยีวา ซุณ สุ เณ || ปะซู เปรต อเกอาน อุถ่าเร เอ็ก คเณ || ดินสั แรณ เตรา เนา สดา สัด
ยาปี แอ || ตริ สนา ปุค วิกราล นาย เตแร ตร่ าปี แอ || โรค โศก ดุค วันแญ ยิส เนา มัน วัสแซ || ติแซห์ ปราปั ต ลาล
โย คุร สับดี รัสแซ || คันดฺ บแรห์มนั ดฺ เบอันตฺ อุถ่ารัณ-ฮาเรอา || เตรี โซ่ภา ตุตถฺ สัจเจ เมเร เปอาเรอา ||๑๒|| ศโลก
ม: ๕ || มิตรึ เปอารา นานัก ญี แม ฉัด กวายอา รังค์ กะซุ่มแภ ปุลี || ตอ สะยัณ กี แม กีม นา ปอดี ฮอ ตุตถฺ เบ็น อัด
นา แล่ห์ดี ||๑|| ม: ๕ || ซัส วิราเอ็ณ นานัก ญีโอ ซะสุ รา วาดี เยโธ ปอ ปอ ลู่แฮ || หะเภ ปั ส ปุเณเด วตัน ยา แม
สะยัณ ตูแฮ ||๒|| ปอรี || ยิส ตู วุธา จิต เต็ส ดะรัด นิวารโณ || ยิส ตู วุธา จิต เต็ส กะเด นา ฮารฺ โณ || ยิส มิเลอา ปูรา
คุรู โซ ซัรปัร ตารฺ โณ || ยิส โน ลาเอ สัจ เต็ส สัจ สะหม่าลฺ โณ || ยิส อายอา หัท นิถาน โซ รเฮอา ป่ าลโณ || ยิส โน
อิโก รังค์ ปะกัต โซ ยานโณ || โอ้ห์ ซัภนา กี เรณ บิรฮี จารฺ โณ || ซัภ เตเร โจจยฺ วิดาณ ซัภ เตรา การฺ โณ ||๑๓||
ศโลก ม: ๕ || อุสตัต นินดา นานัก ญี แม ฮัภ วญาอี โชเรอา ฮัภ กิจฉฺ เตอากี || หะเภ ซาก กูราเว ดิเธ ตอ ปั ลแล
แตแด ลากี ||๑|| ม: ๕ || พิระดี พิระดี นานัก ญีโอ ฮอ พาวี ทีอี บฮุต ดิซาวัร ปั นถ่า || ตา ฮอ ซุค สุ คาลี สุ ตี ยา คุร
เม็ล สะยัณ แม ลถ่า ||๒||
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ปอรี || ซัภเภ ดุค ซัยตาป ยานํ ตุตโถ่ห์ ปุลีแอ || เย กีจนั ลัค อุปาว ตานํ กฮี นา กุลีแอ || ยิส โน วิสแร เนา โซ
นิรถัน ก้านํดีแอ || ยิส โน วิสแร เนา โซ โยนี ฮ่านํฎีแอ || ยิส คซัม นา อาแว จิต เต็ส ยัม ดันดฺ เด || ยิส คซัม นา
อาวี จิต โรคี เซ กะเณ || ยิส คซัม นา อาวี จิต โซ คโร อหังการี อา || โซอี โดเฮลา ญัก เย็น เนา วิซารี อา ||๑๔||
ศโลก ม: ๕ || แตดี บันดัส แม โกย นา ดิธา ตู นานัก มัน ป่ าณา || โก๋ ล กุไหม เต็ส มิตรึ วิโจเล แย เม็ล กันตฺ
ปะชาณา ||๑|| ม: ๕ || ปาว สุ ห่าเว ยานํ ตอ เถ็ร ยุลเด ศีสฺ สุ ห่าวา จัรณี || มุค สุ ห่าวา ยานํ ตอ ยัส กาแว ญีโอ
ปัยอา ตอ ซัรณี ||๒|| ปอรี || เม็ล นารี สัตซังค์ มังคัล กาวีอา || กัร๋ กา โฮอา บันถาน บฮุร นา ต่าวีอา || บินธี ดุระมัต
ดุรัต โซย กูราวีอา || ซี ลวันตฺ ปัรถาน ริ แด สจาวีอา || อันตัร บ้าฮัร เอ็ก เอ็ก รี ตาวีอา || มัน ดัรซัน กี เปอาส จรัณ
ดาซาวีอา || โซ่ภา บณี ซีการ คซัม ยานํ ราวีอา || มิลีอา อาย ซันโญก ยานํ เต็ส ป่ าวีอา ||๑๕|| ศโลก ม: ๕ || ฮัภ คุณ
แตเด นานัก ญีโอ แม กู ทีเอ แม นิรคุณ เต เกอา โฮแว || ตอ เยวัด ดาตาร นา โกอี ยาจัก สดา ยาโจแว ||๑|| ม: ๕ ||
เด้ห์ ชินยัดรี อูณ มะฉู่ณา คุร สะยัณ ญีโอ ตะหร่ ายอา || หะเภ ซุค สุ เฮลรา สุ ตา ยิตา ญัก สบายอา ||๒|| ปอรี ||
วัดดา เตรา ดัรบาร สัจจา ตุตถฺ ตะคัต || ศิร ซาฮา ปาตซ่าห์ เน่ห์จลั จอร ฉัต || โย ป่ าแว ปารบรัมห์ โซอี สัจ นิเอา ||
เย ป่ าแว ปารบรัมห์ นิทาเว มิแล เทา || โย กีนีห์ กัรตาร ซาอี ปะลี กัล || ยินีห์ ปะชาตา คซัม เซ ดัรก้าห์ มัล || สฮี
เตรา พุรมาน กิแน นา เพรี แอ || การัณ กรัณ กรี ม กุดรัต เตรี แอ ||๑๖|| ศโลก ม: ๕ || โซย สุ ณนั ดฺ รี เมรา ตัน มัน
มอลา นาม ยปันดะรี ลาลี || ปั้นถฺ ยุลนั ดรี เมรา อันดัร ธันฎา คุร ดัรซัน เดค นิฮาลี ||๑|| ม: ๕ || หัธ มันฉ่าฮู แม
มาณัก ลถ่า || มุล นา กิถ่า แม กู สัตคุร ดิตา || ดู๋นดฺ วญาอี ทีอา ทิตา || ยนัม ปะดารัท นานัก ยิตา ||๒|| ปอรี || ยิส
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แก มัสตัก กะรัม โฮย โซ เซวา ลากา || ยิส คุร เม็ล กมัล ประกาเซอา โซ อันเด็น ยากา || ลกา รังค์ จัรณารบินดฺ ซัภ
ปะหรํา ป๋ อ ป่ ากา ||
อาตัม ยิตา คุรมะตี อากันยัต ปากา || ยิแซห์ ติอ๋ายอา ปารบรัมห์ โซ กัล แม่ห์ ตากา || ซาถู่ ซังคัต นิรมะลา อัธสัธ
มัจยฺนากา || ยิส ปรัภ มิเลอา อาปณา โซ ปุรัค สป่ ากา || นานัก เต็ส บัลฮารแณ ยิส เอวัด ป่ ากา ||๑๗|| ศโลก ม: ๕ ||
ยานํ เป็ ร อันดัร ตานํ ตัน๋ บ้าฮัร || ยานํ เป็ ร บ้าฮัร ตานํ ตัน๋ ม่าฮัร || เบ็น นาแว บโฮ่ เพร พิราฮัร || สัตคุร ซังค์
ดิคายอา ย่าฮัร || ยัน นานัก สัจเจ สัจ สมาฮัร ||๑|| ม: ๕ || อ้าฮัร ซัภ กัรดา พิแร อ้าฮัร เอ็ก นา โฮย || นานัก เย็ต
อ้าฮัร ญัก อุถแร วิระลา บูแฉ่ โกย ||๒|| ปอรี || วัดดี ฮู วัดดา อปารฺ เตรา มัรตะบา || รังค์ ปรังค์ อเนก นา ยาปันห์
กัรตะบา || ยีอา อันดัร ญีโอ ซัภ กิช ยาณลา || ซัภ กิช เตแร วัส เตรา กัร๋ ปะลา || เตแร กัร๋ อานันดฺ วถ่าอี ตุตถฺ กัร๋ ||
มาณ แม่ห์ตา เตจยฺ อาปณา อาป ยัร || สรับ กะลา ปั่ รปูร ดิแซ ยัต กะตา || นานัก ดาซัน ดาส ตุตถฺ อาแก บินวะตา
||๑๘|| ศโลก ม: ๕ || ฉัตตฺ เร บายาร โซ่ฮนั เว็จ วปารี เอ || วคัร เห็ก อปารฺ นานัก คัทเท โซ ตะณี ||๑|| แม่ห์ลา ๕ ||
กะบีรา ฮัมรา โก นฮี ฮัม กิส ฮู เก น่าเฮ || เย็น เอ้ห์ รจัน รจายอา เต็ส ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒|| ปอรี || สัพเล็ว บิรัค
สุ ห่าวรา ฮัร สพัล อัมฤตา || มัน โลแจ อุนห์ มิลณั โก เก็ว วันแญ กิตา || วัรนา เจ้ห์นา บ้าห์รา โอ้ห์ อกัม อยิตา ||
โอ้ห์ เปอารา ญีอ์ กา โย โคแลห์ ปิ ตา || เซวา กรี ตุซารี อา แม ดะเซโฮ มิตา || กุรบาณี วันญา วารแณ บเล บัล กิตา ||
ดะซัน ซันตฺ เปอาเรอา สุ โณห์ ลาย จิตา || ยิส ลิเคอา นานัก ดาส เต็ส เนา อัมฤต สัตคุร ดิตา ||๑๙|| ศโลก แม่ห์ลา ๕
|| กะบีร ตัร่ ตี ซ่าถ กี ตัสกัร แบแซ่ห์ ก้าห์ || ตัร่ ตี ป๋ ารฺ นา เบอาปั ย อุน โก ล่าฮู ล่าเฮ ||๑|| แม่ห์ลา ๕ || กะบีร จาวัล
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การฺ เณ ตุค โก โม่ห์ลี ลาย || ซังค์ กุซงั กี แบสเต ตับ ปูเช ตะรัม ราย ||๒|| ปอรี || อาเป ฮี วัด ปั รวาร อาป อิกาตีอา ||
อาปณี กีมตั อาป อาเป ฮี ยาตีอา || ซัภ กิช อาเป อาป อาป อุปันเนอา || อาปณา กีตา อาป อาป วรันเนอา || ตัน๋
โซ เตรา ทาน ยิแท ตู วุธา ||
ตัน๋ โซ เตเร ปะกัต ยินีห์ สัจ ตูนํ ดิธา || ยิส โน เตรี ดัยอา สล่าเฮ โซย ตุตถฺ || ยิส คุร เป่ เท นานัก นิรมัล โซอี ซุถ
||๒o|| ศโลก ม: ๕ || พรี ดา ปู๋ ม รังกาวลี มัน่ ฉฺ วิซูลา บาก || โย นัร ปี ร นิวาเยอา ตินาห์ อันจฺ นา ลาก ||๑|| ม: ๕ ||
พรี ดา อุมรั สุ ห่าวรี ซังค์ สุ วนั นรี เด้ห์ || วิระเล เกอี ปาอีอนั ห์ ยินาห์ เปอาเร เน่ห์ ||๒|| ปอรี || ยัป ตัป ซันยัม
ดัยอา ตะรัม ยิส เด้ห์ โซ ปาเอ || ยิส บุฉ่าเอห์ อคัน อาป โซ นาม ติอ๋าเอ || อันตัรยามี อะกัม ปุรัค เอ็ก ดริ สทฺ ดิคาเอ
|| ซ่าถซังคัต แก อาสฺ แร ปรัภ เซ็ว รังค์ ลาเอ || ออกัณ กัท มุค อุยะลา ฮัร นาม ตราเอ || ยนัม มรัณ ป๋ อ กะเทโอน
เพ็ร โยน นา ปาเอ || อั้นถฺ กูป เต ก้าดิอนั ลัร อาป พราเอ || นานัก บคัส มิลายอัน รัคเค กัล ลาเอ ||๒๑|| ศโลก ม: ๕
|| โมฮับบัต ยิส คุดาย ดี รัตตา รังค์ จะลูล || นานัก วิระเล ปาอีแอห์ เต็ส ยัน กีม นา มูล ||๑|| ม: ๕ || อันดัร วิถ่า สัจ
นาย บ้าฮัร ปี๋ สัจ ดิโธม || นานัก รเวอา ฮัภ ทาย วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ โรม ||๒|| ปอรี || อาเป กีโต รจัน อาเป ฮี
รัตเตอา || อาเป โฮยโอ เอ็ก อาเป บโฮ่ ปะเตอา || อาเป ซัภนา มัน่ ฉฺ อาเป บ้าห์รา || อาเป ยาแณห์ ดูรฺ อาเป ฮี
ย่าห์รา || อาเป โฮแว่ห์ กุปัต อาเป ปัรกะทีแอ || กีมตั กิแซ นา ปาย เตรี ทะทีแอ || แก้ฮรั กัมภีร อท่าห์ อปารฺ
อะกณัต ตูนํ || นานัก วัรแต เอ็ก อิโก เอ็ก ตูนํ ||๒๒||๑||๒|| ซุถ ||
รามกลี กี วาร ราย บัลวันดฺ ตะทา สแต ดูม อาคี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เนา กัรตา กาดัร กเร เก็ว โบลฺ โฮแว โยคีวแด || เด กุนา สัต แป๋ ณ ปะหราว แฮ ปารังกัต ดาน ปรี วแด || นานัก ราจยฺ
จลายอา สัจ โกท สตาณี นีว แด || แล่ห์เณ ตะเรโอน ฉัต ศิร กัร ซิ พตี อัมฤต ปี วแด || มัต คุร อาตัม เดว ดี คะรัก โยรฺ
ปราโกย ญีอ์ แด || คุร เจเล แร่ ห์ราส กีอี นานัก สลามัต ทีวแด || แซ่ ห์ ทิกา ดิโตส ยีวแด ||๑|| แล่ห์เณ ดี เพราอีแอ
นานกา โดฮี คทีแอ || โยต โอ้ฮา ยุกตั ซาย แซ่ห์ กายอา เพร ปั ลทีแอ || จุแหล่ โซ ฉัต นิรันยฺนี มัล ตะคัต แบธา คุร
หะทีแอ || กแร่ ห์ เย คุร พุรมายอา เซ็ล โยก อลูณี จัททีแอ ||
ลังกัร จัลแล คุร สบัด ฮัร โตท นา อาวี คทีแอ || คัรเจ ดิต คะซัม ดี อาป แค่ห์ดี แครฺ ดับทีแอ || โฮแว ซิ พตั คะซัม
ดี นูร อัรโซห์ กุรโซห์ จัททีแอ || ตุตถฺ ดิเธ สัจเจ ปาตซ่าห์ มัล ยนัม ยนัม ดี กะทีแอ || สัจ เย คุร พุรมายอา เก็ว เอคู
โบโล่ห์ หะทีแอ || ปุตรี กอล นา ปาเลโอ กัร ปี โรห์ กันห์ มุระทีแอ || ดิล โคแท อากี พิรันห์ บันห์ ป๋ ารฺ อุจาเอ็นห์
ฉะทีแอ || เย็น อาคี โซอี กเร เย็น กีตี ติแน ทะทีแอ || กอณ ห่าเร เก็น อุวทั ทีแอ ||๒|| เย็น กีตี โซ มันณา โก ซาลฺ
เยวาเฮ ซาลี || ตะรัม ราย แฮ เดวตา แล กลา กเร ดะลาลี || สัตคุร อาแค สัจจา กเร ซา บาต โฮแว ดัรฮาลี || คุร
อังคัด ดี โดฮี พิรี สัจ กัรแต บันถฺ บฮาลี || นานัก กายอา ปะลัท กัร มัล ตะคัต แบธา แซ ดาลี || ดัร เซเว อุมตั ครี
มสักแล โฮย ยังกาลี || ดัร ดัรเวส คะซัม แด นาย สัจแจ บาณี ลาลี || บัลวันดฺ คีวี เนก ยัน ยิส บฮุตี เชา ปัตราลี ||
ลังกัร ดอลัต วันดีแอ รัส อัมฤต คีร กิอ่าลี || คุรซิกคา เก มุค อุยะเล มันมุค ทีเอ ปราลี || เปย กะบูล คะซัม นาล ยานํ
ก๋ าล มัรดี ก่าลี || มาตา คีวี สะโฮ โซย เย็น โกย อุธาลี ||๓|| โฮเรนํโอ กังค์ วฮาอีดา ดุนิอาอี อาแค เก กิโอน || นานัก
อีซรั ยักนาท อุแจห์ดี แวณ วิระเกโอน || มาถ่าณา ปั รบัต กัร เนตรึ บาสัก สบัด ริ ระเกโอน || จอแดห์ รตัน
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นิกาลิอนั กัร อาวา กอณ จิลกิโอน || กุดรัต แอ้ห์ เวคาลีอนั เย็ณ แอวัด เป็ ด ธิณเกโอน || แล่ห์เณ ตะเรโอน ฉะตรู
ศิร อัสมาน กิอารา ฉิ กิโอน || โยต สมาณี โยต ม่าเฮ อาป อาแป เซตี มิเกโอน || ซิคานํ ปุตรานํ โก่ค แก ซัภ อุมตั
เวโค่ห์ เย กิโอน || ยานํ สุ โถสฺ ตานํ แล่ห์ณา ทิกิโอน ||๔|| เพร วซายอา เพรฺ อาณ สัตคุร คาดูร || ยัป ตัป ซันยัม
นาล ตุตถฺ โฮรฺ มุจ กรู ร || ลับ วิณ่าเฮ มาณซา เย็ว ปาณี บูร || วัรแฮ ดัรก้าห์ คุรู กี กุดรั ตี นูร || เย็ต โซ หาท นา ลัภอี
ตูนํ โอ้ห์ ธะรู ร || นอ เน็ถ นาม นิถาน แฮ ตุตถฺ เว็จ ปั่ รปูร || นินดา เตรี โย กเร โซ วันแญ จูร || เนแร ดิแซ มาต โลก
ตุตถฺ ซุแฉ่ ดูร || เพร วซายอา เพรฺ อาณ สัตคุร คาดูร ||๕||
โซ ทิกา โซ แบ้ห์ณา โซอี ดีบาณ || เปอู ดาเด เยเว่ฮา โปตา ปั รวาณ || เย็น บาสัก เนตแร กะเตอา กัร เน่ฮี ตาณ ||
เย็น สมุนดฺ วิโรเลอา กัร เมรฺ มะถาณ || จอแดห์ รตัน นิกาลิอนั กีโตน จานาณ || โก่รา กีโต แซ่ฮจั ยฺ ดา ยัต กีโอ
ปลาณ || ตะณัค จรายโอ สัต ดา ยัส หันดา บาณ || กัล เว็จ ตู๋ อันถารฺ ซา จเรอา แร ป๋ าณ || สแตห์ เคต ยมายโอ
สแตห์ ชาวาณ || เน็ต รโซอี เตรี แอ กิโอ แมดา คาณ || จาเร กุนดานํ ซุฉี่โอส มัน แม่ห์ สบัด ปั รวาณ || อาวา กอณ
นิวาเรโอ กัร นะดัร นีซาณ || ออตะเรอา ออตาร แล โซ ปุรัค สุ ยาณ || จะคัร เวา นา โดลัย ปั รบัต เมราณ || ยาแณ
บิรทา ญีอ์ กี ยาณี ฮู ยาณ || เกอา ซาล่าฮี สัจเจ ปาตซ่าห์ ยานํ ตู ซุฆรั สุ ยาณ || ดาน เย สัตคุร ป่ าวซี โซ สเต ดาณ ||
นานัก หันดา ฉะตรู ศิร อุมตั แฮราณ || โซ ทิกา โซ แบ้ห์ณา โซอี ดีบาณ || เปอู ดาเด เยเว่ฮา โปตรา ปั รวาณ ||๖||
ตัน๋ ตัน๋ รามดาสฺ คุร เย็น ศิเรอา ติแน สวาเรอา
|| ปูรี โฮอี กรามาต อาป ศิรยัณฮาแร ต่าเรอา || ซิ กคี อแต
ซังคตี ปารบรัมห์ กัร นมัสกาเรอา || อะทัล อท่าห์ อโตลฺ ตู เตรา อันตฺ นา ปาราวาเรอา || ยินีห์ ตูน ํ เซเวอา เป๋ า กัร เซ
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ตุตถฺ ปารฺ อุตาเรอา || ลับ โลภ กาม กโรถ โม่ห์ มาร กั้ดเด ตุตถฺ สปั รวาเรอา || ตัน๋ โซ เตรา ทาน แฮ สัจ เตรา
แปสฺ กาเรอา || นานัก ตู แล่ห์ณา ตูแฮ คุร อมัร ตู วีจาเรอา || คุร ดิธา ตานํ มัน ซาถ่าเรอา ||๗|| จาเร ยาเก จะโฮ่ ยุกี
ปันจาเอ็ณ อาเป โฮอา || อาปี แนห์ อาป ซาเยโอน อาเป ฮี ถํ้าห์ คโลอา || อาเป ปะที กะลัม อาป อาป
ลิคณั ฮารา โฮอา || ซัภ อุมตั อาวัณ ยาวณี อาเป ฮี นวา นิโรอา || ตะคัต แบธา อัรยัน คุรู สัตคุร กา คิแว จันโดอา ||
อุควะโณห์ แต อาทวฺแณห์ จะโฮ่ จักกี กีอนั โลอา || ยินีห์ คุรู นา เซเวโอ มันมุคา ปั ยอา โมอา || ดูณี จอณี กรามาต
สัจเจ กา สัจจา โด่อา || จาเร ยาเก จะโฮ่ ยุกี ปั นจาเอ็ณ อาเป โฮอา ||๘||๑||
รามกลี บาณี ปักตา กี || กะบีร ญีโอ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || กายอา กลาลัน ลาฮัน เมโล คุร กา สบัด กุร
กีน เร ||
ตริ สนา กาม กโรถ มัด มัตซัร กาท กาท กัส ดีน เร ||๑|| โกอี แฮ เร ซันตฺ แซ่ฮจั ยฺ ซุค อันตัร ยา โก ยัป ตัป เด็ว
ดะลาลี เร || เอก บูนดฺ ปั๋ร ตัน มัน เดโว โย มัด เดย์ กลาลี เร ||๑|| รเฮา || ปะหวัน จตุร ดัส ป่ าธี กีนีห์ บรัมห์ อคัน ตัน
ยารี เร || มุดรา มดัก แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น ลากี ซุคมัน โปจันห์ห่ารี เร ||๒|| ตีรัท บะรัต เนม สุ จ ซันยัม เราว์ ซัส แก้ห์แน เด็ว
เร || สุ รัต เปอาล ซุถ่า รัส อัมฤต เอ้ห์ มฮ่า รัส เป็ ว เร ||๓|| นิฉรั ต๋ าร โจแอ อัต นิรมัล เอ้ห์ รัส มนูอา ราโต เร ||
แก้ห์ กะบีร สักเล มัด ชูเช เอ้แฮ มฮ่า รัส ซาโจ เร ||๔||๑|| กุร กัร กิอาน คิอ๋าน กัร มฮูอา ป๋ อ ป่ าธี มัน ต่ารา || ซุคมัน
นารี แซ่ฮจั ยฺ สมานี ปี แว ปี วันฮารา ||๑|| ออถู่ เมรา มัน มัตวารา || อุนมัด จัดด้า มดัน รัส จาเคอา ตริ ภวัน เป่ ยอา
อุเยอารา ||๑|| รเฮา || โดย ปุร โยรฺ ระส่ าอี ป่ าธี ปี โอ มฮ่า รัส ป่ ารี || กาม กโรถ โดย กีเอ ยเลตา ชูท กอี ซันซารี ||๒||
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ประกัท ประกาซ กิอาน คุร กัมมิต สัตคุร เต ซุถ ปาอี || ดาส กะบีร ตาส มัด มาตา อุจกั นา กับฮู ยาอี ||๓||๒|| ตูนํ
เมโร เมรฺ ปัรบัต สุ อามี โอท กะฮี แม เตรี || นา ตุม โดโลห์ นา ฮัม กิระเต รัค ลีนี ฮัร เมรี ||๑|| อับ ตับ ยับ กับ ตุฮี ตุฮี
|| ฮัม โตอ์ ปัรสาด ซุคี สัด ฮี ||๑|| รเฮา || โตเร ปะโหร่ เซ มักฮัร บะเซโอ เมเร ตัน กี ตะปั ต บุฉ่าอี || แป้ ห์เล ดัรซัน
มักฮัร ปายโอ พุน กาซี บะเซ อาอี ||๒|| แยซา มักฮัร แตซี กาซี ฮัม เอแก กัร ยานี || ฮัม นิรถัน เย็ว เอ้ห์ ตัน๋ ปายอา
มัรเต พูท กุมานี ||๓|| กแร กุมาน จุแภห์ เต็ส ซูลา โก ก้าดัน โก น่าฮี || อแย โซ โจ้ภฺ โก บิลลั บิลาเต นัรเก โก๋ ร
ปะจาฮี ||๔|| กวัน นรัก เกอา สุ รัก บิจารา ซันตัน โดอู ราเด || ฮัม กาฮู กี กาณ นา กั้ดเต อัปเน คุร ปั รซาเด ||๕|| อับ
ตอ ยาย จัดเด้ ซิงฆาซัน มิเล แฮ ซาเร็งปานี || ราม กะบีรา เอก เป๋ ย แฮ โกย นา สะแก ปะชานี ||๖||๓|| ซันตา มาโน
ดูตา ดาโน เอ้ห์ กุทวารี เมรี || ดิวสั แรน เตเร เปา ปโลโซ เกศ จะวัร กัร เพรี ||๑|| ฮัม กูกรั เตเร ดัรบาร || ป่ อแกห์
อาแก บดัน ปซารฺ ||๑|| รเฮา ||
ปูรับ ยนัม ฮัม ตุมห์เร เซวัก อับ ตอ มิเทอา นา ยาอี || เตเร ดุอาแร ตุ๋น แซ่ฮจั ยฺ กี มาแท เมเร ดะกาอี ||๒|| ดาเก โฮเอ
โซ รัน แม่ห์ ยูแฉ่ ห์ เบ็น ดาเก ปัก ยาอี || ซาถู่ โฮย โซ ปะกัต ปะชาแน ฮัร เลย คยาแน ปาอี ||๓|| โกธเร แม่ห์ โกธรี
ปะรัม โกธี บีจาร || คุร ดีนี บัสตฺ กะบีร โก เลโว่ห์ บัสตฺ สะหมารฺ ||๔|| กะบีร ดีอี ซันซาร โก ลีนี ยิส มัสตัก ปาก ||
อัมฤต รัส เย็น ปายอา เท็ร ตา กา โซหาก ||๕||๔|| เย่ห์ มุค เบด กายตะรี นิกแซ โซ เก็ว บรัมห์มนั บิซรั กแร || ยา แก
ปาย ยกัต ซัภ ลาแก โซ เก็ว ปันดิต ฮัร นา กะแฮ ||๑|| กาเฮ เมเร บามันห์ ฮัร นา กแฮ่ || ราม นา โบแล่ห์ ปาเด โดยัก
ปะแรห์ ||๑|| รเฮา || อาปัน อูจ นีจ กัร๋ โป่ ยัน หะเธ กะรัม กัร อุดรั ปะแรห์ || จอดัส อมาวัส รัจ รัจ มานํแก้ห์ กัร ดีปัก
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แล กูป ปะแร่ ห์ ||๒|| ตูนํ บรัมห์มนั แม กาซีก ยุลฮา โม่ห์ โต้เฮ บราบรี แกเซ แก บแนห์ || ฮัมเร ราม นาม แก้ห์
อุบเร เบด ปะโหร่ เซ ปานํเด ดูบ มแร่ ห์ ||๓||๕|| ตัรวัร เอก อนันตฺ ดาร ซาคา โปฮัป ปัตตรึ รัส ปะรี อา || เอ้ห์ อัมฤต
กี บารี แฮ เร เต็น ฮัร ปูแร กรี อา ||๑|| ยานี ยานี เร รายา ราม กี กะห่านี || อันตัร โยต ราม ปั รกาซา คุรมุข บิรแล ยานี
||๑|| รเฮา || ปะห์วรั เอก โปฮัป รัส บีถ่า บาแร่ ห์ เล อุร ตะเรอา || โซแร่ ห์ มะเถ่ ปวัน จะโก่เรอา อากาเซ พัร พเรอา
||๒|| แซ่ฮจั ยฺ ซุน เอ็ก บิรวา อุปเยอา ตัร่ ตี ยัลฮัร โซเคอา || แก้ห์ กะบีร ฮอ ตา กา เซวัก เย็น เอ้ห์ บิรวา เดเคอา
||๓||๖|| มุนดรา โมน ดัยอา กัร โจ่ลี ปัตตรึ กา กแร่ ห์ บีจาร เร || คินทา เอ้ห์ ตัน ซีโอ อัปนา นาม กะโร อาถารฺ เร ||๑||
แอซา โยก กมาโวห์ โยกี || ยัป ตัป ซันยัม คุรมุข โป่ กี ||๑|| รเฮา || บุตถฺ บิปูต จัดด่าโว อัปนี ซิ งกี สุ รัต
มิลาอี || กัร แบราก พิโร ตัน นักรี มัน กี กิงคุรี บยาอี ||๒|| ปั นจฺ ตัต แล ฮิรแด ราโค่ห์ รแฮ่ นิราลัม ตารี || แก้ฮตั
กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ ตะรัม ดัยอา กัร บารี ||๓||๗|| กวัน กาจยฺ ศิรฺเย ญัก ปี่ ตัร ยนัม กวัน พัล ปายอา || เป๋ าว์ เน็ถ
ตรัน ตารัน จินตามัน เอ็ก นิมคั นา เอ้ห์ มัน ลายอา ||๑||
โคบินดฺ ฮัม แอเซ อัปราถี่ || เย็น ปรัภ ญีโอ เป็ นดฺ ทา ดีอา เต็ส กี เป๋ า ปะกัต นฮี ซาถี่ ||๑|| รเฮา || ปั ร ตัน๋ ปั ร ตัน ปั ร
ตี นินดา ปัร อัปบาด นา ชูแท || อาวา กะวัน โหต แฮ พุน พุน เอ้ห์ ปัรซังค์ นา ตูแท ||๒|| เย่ห์ กัร๋ กะทา โหต ฮัร
ซันตัน เอ็ก นิมคั นา กีโนห์ แม เพรา || ลําปัท โจร ดูต มัตวาเร เต็น ซังค์ สดา บเซรา ||๓|| กาม กโรถ มายอา มัด
มัตซัร เอ ซัมแป โม ม่าฮี || ดัยอา ตะรัม อัร คุร กี เซวา เอ สุ ปนันตัร น่าฮี ||๔|| ดีน ดัยอาล กริ ปาล ดะโมดัร ปะกัต
บะชัล แป๋ ห่ารี || แก้ฮตั กะบีร ปี๋ ร ยัน ราโค่ห์ ฮัร เซวา กะโร ตุหม่ารี ||๕||๘|| เย่ห์ ซิมรัน โฮย มุกตั ดุอาร || ย่าเฮ
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แบกุนธฺ นฮี ซันซาร || นิรภอ แก กัร๋ บยาแว่ห์ ตูร || อันฮัด บแย่ห์ สดา ปั่ รปูร ||๑|| แอซา ซิมรัน กัร มัน ม่าเฮ ||
เบ็น ซิมรัน มุกตั กัต น่าเฮ ||๑|| รเฮา || เย่ห์ ซิ มรัน น่าฮี นันการ || มุกตั กแร อุตแร บโฮ่ ป๋ ารฺ || นมัสการ กัร ฮิรแด
ม่าเฮ || เพ็ร เพ็ร เตรา อาวัน น่าเฮ ||๒|| เย่ห์ ซิ มรัน กแร่ ห์ ตู เกลฺ || ดีปัก บานํถฺ ตะเรโอ เบ็น เตลฺ || โซ ดีปัก อะมรัก
ซันซาร || กาม กโรถ บิค ก้าดีเล มาร ||๓|| เย่ห์ ซิ มรัน เตรี กัต โฮย || โซ ซิมรัน รัค กันธฺ โปรย || โซ ซิ มรัน กัร นฮี
ราค อุตาร || คุร ปั รซาดี อุตแรห์ ปารฺ ||๔|| เย่ห์ ซิ มรัน น่าฮี โตเฮ กาน || มันดัร โซแว่ห์ ปะทัมบัร ตาน || เซจยฺ
สุ คาลี บิกแซ ญีโอ || โซ ซิมรัน ตู อันเด็น ปี โอ ||๕|| เย่ห์ ซิ มรัน เตรี ยาย บลาย || เย่ห์ ซิ มรัน ตุจฉฺ โป้ แฮ นา มาย ||
ซิมมัร ซิมมัร ฮัร ฮัร มัน กาอีแอ || เอ้ห์ ซิมรัน สัตคุร เต ปาอีแอ ||๖|| สดา สดา ซิมมัร เด็น ราต || อูธตั แบธัต ซาส
กิราส || ยาก โซย ซิ มรัน รัส โปคค์ || ฮัร ซิ มรัน ปาอีแอ ซันโญก ||๗|| เย่ห์ ซิ มรัน น่าฮี ตุจฉฺ ป๋ ารฺ || โซ ซิ มรัน ราม
นาม อถารฺ || แก้ห์ กะบีร ยา กา นฮี อันตฺ || เต็ส เก อาเก ตันตฺ นา มันตฺ ||๘||๙||
รามกลี กัร๋ ๒ บาณี กะบีร ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด || บันถัจ บันถัน่ ปายอา || มุกแต คุร อนัล บุฉ่ายอา ||
ยับ นัค ซิกข์ เอ้ห์ มัน จีนาห์ || ตับ อันตัร มยัน กีนาห์ ||๑|| ปวันปั ต อุนมัน แร่ ฮนั คะรา || นฮี มิรัต นา ยนัม ยรา
||๑|| รเฮา || อุลที เล สะกัต สห่ารัง || แปซีเล กะกัน มะฉ่ ารัง || เบถี่อฺเล จักกรึ ปุองั กา || เป่ ทีอฺเล ราย นิซงั กา ||๒||
จูกีอะเล โม่ห์ เมยอาซา || ซัส กีโน ซูร กิราซา || ยับ กุมภัก ปั่รปุร ลีณา || แต้ห์ บาเย อันฮัด บีณา ||๓|| บักแต บัก
สบัด สุ นายอา || ซุนแต ซุน มัน บซายอา || กัร กัรตา อุตรัส ปารัง || กะแฮ กะบีรา ซารัง ||๔||๑||๑o|| จันดฺ ซูรัจยฺ
โดย โยต สะรู ป || โยตี อันตัร บรัมห์ อนูป ||๑|| กัร เร กิอานี บรัมห์ บีจาร || โยตี อันตัร ตะเรอา ปซารฺ ||๑|| รเฮา ||
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ฮีรา เดค ฮีเร กะโร อาเดส || กะแฮ กะบีร นิรันยัน อเลค ||๒||๒||๑๑|| ดุนีอา หุซีอาร เบดาร ยากัต มุซีอตั ฮอ เร ป่ าอี
|| นิกมั หุซีอาร แป้ ห์รูอา เดคัต ยัม เล ยาอี ||๑|| รเฮา || นีนบํ ึ เป่ ยโอ อานํบฺ อานํบฺ เป่ ยโอ นีนบํ า เกลา ปากา จ๋ าร ||
นาลีเอรฺ พัล เซบัร ปากา มูรัค มุกตั ถฺ กวาร ||๑|| ฮัร เป่ ยโอ คานํดฺ เรต แม่ห์ บิคเรโอ หัสตีน ํ จุเนโอ นา ยาอี || แก้ห์
กมีร กุล ยาต ปานํตฺ ตัจยฺ จีที โฮย จุน คาอี ||๒||๓||๑๒||
บาณี นามเด็ว ญีโอ กี รามกลี กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อานีเล กากัด กาทีเล กูดี อากาซ มะเถ่ ปั่ รมีอฺเล || ปั นจฺ ยนา เซ็ว บาต บะตอูอา จีต โซ โดรี ราคีอฺเล ||๑|| มัน ราม
นามา เบถี่อฺเล || แยเซ กเน็ก กะลา จิต มานํดีอฺเล ||๑|| รเฮา || อานีเล กุมภฺ ปร่ าอีเล อูดกั ราจยฺ กุอาร ปุรันดฺ รีเอ ||
หัสตฺ บิโนด บีจาร กัรตี แฮ จีต โซ กากัร ราคีอฺเล ||๒|| มันดัร เอก ดุอาร ดัส ยา เก กอู จราวัน ชาดีอฺเล || ปานํจฺ โกส
ปัร กอู จราวัต จีต โซ บัชรา ราคีอฺเล ||๓|| แก้ฮตั นามเด็ว สุ โนห์ ติโลจัน บาลัก ปาลัน ปอดีอฺเล || อันตัร บ้าฮัร กาจยฺ
บิรูถี่ จีต โซ บาริ ก ราคีอฺเล ||๔||๑|| เบด ปุราน ซาสตรึ อานันตา กีต กะเบ็ต นา กาโวโก ||
อคันดฺ มันดัล นิรังการ แม่ห์ อันฮัด เบน บยาโวโก ||๑|| แบรากี ราแม่ห์ กาโวโก || สบัด อตีต อนาฮัด ราตา อากุล
แก กัร๋ เยาโก ||๑|| รเฮา || อิรา ปิ งกุลา ออร ซุคมนา ปอแน บันถฺ รเฮาโก || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย ซัม กัร ราโค บรัมห์
โยต เม็ล เยาโก ||๒|| ตีรัท เดค นา ยัล แม่ห์ แปโซ ญีอ์ ยันตฺ นา สตาโวโก || อัธสัธ ตีรัท คุรู ดิคาเอ กัท ฮี ปี่ ตัร
เหนาโก ||๓|| ปันจฺ สฮาอี ยัน กี โซ่ภา ปะโล ปะโล นา กะฮาโวโก || นามา กะแฮ จิต ฮัร เซ็ว ราตา ซุน สมาถ
สเมาโก ||๔||๒|| มาย นา โห่ตี บาป นา โห่ตา กะรัม นา โห่ตี กายอา || ฮัม นฮี โห่เต ตุม นฮี โห่เต กวัน กะฮานํ เต
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อายอา ||๑|| ราม โกย นา กิส ฮี เกรา || แยเซ ตัรวัร ปังคฺ บเซรา ||๑|| รเฮา || จันดฺ นา โห่ตา ซูร นา โห่ตา ปานี ปวัน
มิลายอา || ซาสตึ นา โห่ตา เบด นา โห่ตา กะรัม กะฮานํ เต อายอา ||๒|| เคจัร ปู่ จัร ตุละซี มาลา คุร ปัรซาดี ปายอา
|| นามา ปรัณแว ปะรัม ตัต แฮ สัตคุร โฮย ลคายอา ||๓||๓|| รามกลี กัร๋ ๒ || บานารซี ตัป กแร อุลทั ตีรัท มแร อคัน
ดะแฮ กายอา กะลัป กีแย || อัสเม่ถฺ ญัก กีแย โซนา กรัภ ดาน ดีแย ราม นาม ซัร ตอู นา ปูแย ||๑|| โฉด โฉด เร
ปาคันดี มัน กปัท นา กีแย || ฮัร กา นาม เน็ต นิแตห์ ลีแย ||๑|| รเฮา || กังกา โย โกดาวัร ยาอีแอ กุมภฺ โย เกดาร
หน่าอีแอ โกมตี แซ่ฮสั กอู ดาน กีแย || โกท โย ตีรัท กแร ตัน โย หิ วาเล กาแร ราม นาม ซัร ตอู นา ปูแย ||๒|| อัส
ทาน กัจยฺ ทาน เซ่ห์ยา นารี ปู๋ ม ทาน แอโซ ดาน เน็ต นิแตห์ กีแย || อาตัม โย นิรมาอิล กีแย อาป บราบัร กันจัน
ดีแย ราม นาม ซัร ตอู นา ปูแย ||๓|| มแน่ห์ นา กีแย โรส ยแมห์ นา ดีแย โดส นิรมัล นิรบาณ ปั ด จีนห์ ลีแย || ยัสรัท
ราย นันดฺ รายา เมรา ราม จันดฺ ปรัณแว นามา ตัต รัส อัมฤต ปี แย ||๔||๔||
รามกลี บาณี รวิดาส ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรี แอ กุนีแอ นาม ซัภ สุ นีแอ อันป๋ อ เป๋ า นา ดันแซ || โล่ฮา กันจัน หิ รัน โฮย แกเซ โย ปารฺ แซ่ ห์ นา ปั รแซ ||๑||
เดว ซันแซ กานํธฺ นา ชูแท || กาม กโรถ มายอา มัด มัตซัร เอ็น ปันโจห์ เม็ล ลูเท ||๑|| รเฮา || ฮัม บัด กับ กุลีน ฮัม
ปันดิต ฮัม โยกี ซันเนอาซี || กิอานี กุนี ซูร ฮัม ดาเต เอ้ห์ บุตถฺ กะแบห์ นา นาซี ||๒|| กโฮ่ รวิดาส ซัภแภ นฮี ซัมฉัส
ปู๋ ล ปะเร แยเซ บอเร || โม่ห์ อถารฺ นาม นาราเอ็น ยีวนั ปราน ตัน๋ โมเร ||๓||๑||
รามกลี บาณี เบณี ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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อิรา ปิ งกุลา ออร ซุคมนา ตีน บะแซ่ห์ เอ็ก ธาอี || เบณี ซังกัม แต้ห์ ปิ ราก มัน มยัน กเร ติทาอี ||๑|| ซันโตห์ ตะฮ่า
นิรันยัน ราม แฮ || คุร กัม จีแน บิรลา โกย || ตะฮานํ นิรันยัน รมัยอา โฮย ||๑|| รเฮา || เดว สทาแน เกอา นีซาณี ||
แต้ห์ บาเย สบัด อนาฮัด บาณี || แต้ห์ จันดฺ นา ซูรัจยฺ ปอณ นา ปาณี || ซาคี ยากี คุรมุข ยาณี ||๒|| อุปแย กิอาน
ดุระมัต ชีแย || อัมฤต รัส กักนันตัร ปี่ แย || เอส กะลา โย ยาแณ เป๋ ว || เป่ แท ตาส ปะรัม คุรเทว ||๓|| ดซัม ดุอารา
อะกัม อปารา ปะรัม ปุรัค กี ก่าที || อูปัร หาท หาท ปั ร อาลา อาเล ปี่ ตัร ทาตี ||๔|| ยากัต รแฮ่ โซ กับโบห์ นา โซแว
|| ตีน ติโลก สมาถ ปโลแว || บีจยฺ มันตรึ แล ฮิรแด รแฮ่ || มนูอา อุลทั ซุน แม่ห์ กะแฮ ||๕|| ยากัต รแฮ่ นา อลีอา
ป่ าแค || ปาโจ อินดรี บัส กัร ราแค || คุร กี ซาคี ราแค จีต || มัน ตัน อัรแป กริ ษนั ปรี ต ||๖|| กัร ปเลาว์ ซาคา บีจาเร
|| อัปนา ยนัม นา ยูแอ ห่าเร || อะซุร นดี กา บันแถ่ มูล || ปะชิม เพร จราแว ซูร || อยัร ยแร โซ นิฉรั จะแร ||
ญกันนาท เซ็ว โกซัท กแร ||๗|| จอมุค ดีวา โยต ดุอาร || ปั ลลู อนัต มูล บิจการ || สรับ กะลา เล อาเป รแฮ่ || มัน
มาณัก รัตนา แม่ห์ กุแฮ ||๘|| มัสตัก ปะดัม ดุอาแล มณี || ม่าเฮ นิรันยัน ตริ ภวัณ ตะณี || ปั นจฺ สบัด นิรมาอิล บาเย ||
ดุหละเก จะวัร ซังคฺ กัน๋ กาเย || ดัล มัล แดโตห์ คุรมุข กิอาน || เบณี ยาแจ เตรา นาม ||๙||๑||
ราก นัท นาราเอ็น
แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
เมเร มัน ยัป แอ้ห์เน็ส นาม ฮเร || โกท โกท โดค บโฮ่ กีเน ซัภ ปัรฮัร ปาส ตะเร ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ยแปห์
อาราแถ่ห์ เซวัก ป๋ าย คเร || เก็ลบิค โดค เกย ซัภ นีกรั เย็ว ปานี แมลฺ ฮเร ||๑|| คิน คิน นัร นาราเอ็น กาแว่ห์ มุค
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โบแล่ห์ นัร นัรหะเร || ปันจฺ โดค อซ่าถ นะกัร แม่ห์ เอ็ก คิน ปั ล ดูรฺ กเร ||๒|| วัดป่ ากี ฮัร นาม ติอ่าแว่ห์ ฮัร เก
ปะกัต ฮเร || เต็น กี ซังคัต เด้ห์ ปรัภ ยาโจ แม มูร มุกตั ถฺ นิ สตะเร ||๓|| กริ ปา กริ ปา ต๋ าร ญักยีวนั รัค เลโว่ห์ สรัน
ปะเร || นานัก ยัน ตุมรี ซัรนาอี ฮัร ราโค่ห์ ลาจยฺ ฮเร ||๔||๑|| นัท แม่ห์ลา ๔ || ราม ยัป ยัน ราแม นาม รเล || ราม
นาม ยัปเปโอ คุร บัจนี ฮัร ต่ารี ฮัร กริ ปเล ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร อะกัม อะโกจัร สุ อามี ยัน ยัป เม็ล สลัล ซัลเล || ฮัร เก
ซันตฺ เม็ล ราม รัส ปายอา ฮัม ยัน แก บัล บัลเล ||๑|| ปุรโคตัม ฮัร นาม ยัน กายโอ ซัภ ดาลัด ดุค ดัลเล || เว็จ เด้ฮี
โดค อซ่าถ ปันจฺ ต่าตู ฮัร กีเอ คิน ปัรเล ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ มัน ปรี ต ลกาอี เย็ว เดแค ซัส กัมเล || อุนแว กัน๋ กัน๋ กัน๋ ฮัร
กัรแย มัน บิกแซ โมรฺ มุรเล ||๓|| ฮัมแร สุ อามี โลจฺ ฮัม ลาอี ฮัม ยีแวห์ เดค ฮัร มิเล || ยัน นานัก ฮัร อะมัล ฮัร ลาเอ
ฮัร เมโล่ห์ อนัด ปะเล ||๔||๒|| นัท แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน ยัป ฮัร ฮัร นาม ซะเค ||
คุร ปัรซาดี ฮัร นาม ติอ๋ายโอ ฮัม สัตคุร จรัน ปะเค ||๑|| รเฮา || อูตมั ญกันนาท ญักดีซุร ฮัม ปาปี สรัน รัคเค || ตุม
วัด ปุรัค ดีน ดุค ปั่นยัน ฮัร ดีโอ นาม มุเค ||๑|| ฮัร กุน อูจ นีจ ฮัม กาเอ คุร สัตคุร ซังค์ ซะเค || เย็ว จันดัน ซังค์ บแซ
เน็ม บิรคา กุน จันดัน เก บัสเค ||๒|| ฮัมเร เอากัน บิเคอา บิแค เก บโฮ่ บาร บาร นิมเค || เอากะเนอาเร ปาทัร ป่ าเร
ฮัร ตาเร ซังค์ ยันเค ||๓|| ยิน โก ตุม ฮัร ราโค่ห์ สุ อามี ซัภ เต็น เก ปาป กริ เค || ยัน นานัก เก ดัยอาล ปรัภ สุ อามี ตุม
ดุสทฺ ตาเร ฮัรณฺ เค ||๔||๓|| นัท แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน ยัป ฮัร ฮัร ราม รังเก || ฮัร ฮัร กริ ปา กรี ญักดีซุร ฮัร ติอ๋ายโอ
ยัน ปัก ลเก ||๑|| รเฮา || ยนัม ยนัม เก ปู๋ ล จูก ฮัม อับ อาเอ ปรัภ ซรันเก || ตุม ซัรณากัต ปรัตปาลักห์ สุ อามี ฮัม
ราโค่ห์ วัด ปาปเก ||๑|| ตุมรี ซังคัต ฮัร โก โก นา อุถะเรโอ ปรัภ กีเอ ปะติต เปาว์เก || กุน กาวัต ชีปา ดุสทาเรโอ
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ปรัภ ราคี แปจยฺ ยันเก ||๒|| โย ตุมเร กุน กาแว่ห์ สุ อามี ฮอ บัล บัล บัล ตินเก || ปะหวัน ปะหวัน ปวิตตรึ ซัภ กีเอ
แยห์ ตู๋ร ปะรี ยัน ปะเก ||๓|| ตุมเร กุน ปรัภ แก้ห์ นา สแกห์ ฮัม ตุม วัด วัด ปุรัค วัดเก || ยัน นานัก โก ดัยอา ปรัภ
ต่าโรห์ ฮัม เซแว่ห์ ตุม ยัน ปะเก ||๔||๔|| นัท แม่ห์ลา ๔|| เมเร มัน ยัป ฮัร ฮัร นาม มเน || ญกันนาท กิรปา ปรัภ ต่ารี
มัน คุรมัต นาม บเน ||๑|| รเฮา || ฮัร ยัน ฮัร ยัส ฮัร ฮัร กายโอ อุปเดส คุรู คุร สุ เน || เก็ลบิค ปาป นาม ฮัร กาเท ยิว
เคต กริ ซาน ลุเน ||๑|| ตุมรี อุปมา ตุม ฮี ปรัภ ยาโนห์ ฮัม แก้ห์ นา สแกห์ ฮัร กุเน || แยเซ ตุม แตเซ ปรัภ ตุม ฮี กุน
ยาโนห์ ปรัภ อัปเน ||๒|| มายอา พาส บันถฺ บโฮ่ บันเถ่ ฮัร ยัปเปโอ คุล คุละเน || เย็ว ยัล กุนจัร ตะดูแอ บานํเถ่โอ
ฮัร เจเตโอ โมค มุคเน ||๓|| สุ อามี ปารบรัมห์ ปั รเมซัร ตุม โคโยห์ ยุก ยุกเน || ตุมรี ท่าห์ ปาอี นฮี ปาแว ยัน นานัก
เก ปรัภ วัดเน ||๔||๕|| นัท แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน กัล กีรัต ฮัร เปราเณ || ฮัร ฮัร ดัยอาล ดัยอา ปรัภ ต่ารี ลัก สัตคุร ฮัร
ยัปเณ ||๑|| รเฮา ||
ฮัร ตุม วัด อะกัม อะโกจัร สุ อามี ซัภ ติอ่าแว่ห์ ฮัร รุ ระเณ || ยิน โก ตุมห์เร วัด กะทาค แฮ เต คุรมุข ฮัร สิ มรั เณ ||๑||
เอ้ห์ ปัรปันจฺ กีอา ปรัภ สุ อามี ซัภ ญักยีวนั ยักเณ || เย็ว ซัลแล สลัล อุแธ่ห์ บโฮ่ แล่ห์รี เม็ล ซัลแล สลัล ซัมเณ ||๒||
โย ปรัภ กีอา โซ ตุม ฮี ยาโนห์ ฮัม แน่ห์ ยาณี ฮัร แก้ห์เณ || ฮัม บาริ ก โก ริ ด อุสตัต ต่าโรห์ ฮัม กแร่ ห์ ประภู สิ มรั เณ
||๓|| ตุม ยัล เน็ถ ฮัร มาน สะโรวัร โย เซแว ซัภ พัลเณ || ยัน นานัก ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร บานํแช ฮัร เดโวห์ กัร กริ ปเณ
||๔||๖||
นัท นาราเอ็น แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เมเร มัน เซว สพัล ฮัร ก๋ าล || เล คุร ปัก เรน รวาล || ซัภ ดะลัด ปั๋ นยฺ ดุค ดาล || ฮัร โฮ โฮ โฮ นะดัร นิฮาล ||๑|| รเฮา
|| ฮัร กา กแร่ ห์ ฮัร อาป สาวเรโอ ฮัร รังค์ รังค์ แม่ฮลั เบอันตฺ ลาล ลาล ฮัร ลาล || ฮัร อาปนี กริ ปา กรี อาป กแร่ ห์
อายโอ ฮัม ฮัร กี คุร กีอี แฮ บะซีธี ฮัม ฮัร เดเค ไป๋ นิฮาล นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๑|| ฮัร อาวเต กี คบัร คุร ปาอี มัน ตัน
อานโด อานันดฺ เป๋ ย ฮัร อาวเต สุ เน เมเร ลาล ฮัร ลาล || ยัน นานัก ฮัร ฮัร มิเล เป๋ ย กัลตาน ฮาล นิฮาล นิฮาล
||๒||๑||๗|| นัท แม่ห์ลา ๔ || มัน เม็ล ซันตฺ ซงั คัต ซุภวันตี || ซุน อกัท กะทา ซุควันตี || ซัภ เก็ลวิค ปาป ลฮันตี || ฮัร
โฮ โฮ โฮ ลิคตั ลิคนั ตี ||๑|| รเฮา || ฮัร กีรัต กัลยุก เว็จ อูตมั มัต คุรมัต กะทา ปะยันตี || เย็น ยัน สุ ณี มนี แฮ เย็น ยัน
เต็ส ยัน แก ฮอ กุรบานันตี ||๑|| ฮัร อกัท กะทา กา เย็น รัส จาเคอา เต็ส ยัน ซัภ ปูค ลฮันตี || นานัก ยัน ฮัร กะทา ซุณ
ตริ ปเต ยัป ฮัร ฮัร ฮัร โฮวันตี ||๒||๒||๘|| นัท แม่ห์ลา ๔ || โกอี อาน สุ นาแว ฮัร กี ฮัร กาล || เต็ส โก ฮอ บัล บัล
บาล || โซ ฮัร ยัน แฮ ปั๋ล ป๋ าลฺ ||
ฮัร โฮ โฮ โฮ เมล นิฮาล ||๑|| รเฮา || ฮัร กา มารัก คุร ซันตฺ บตายโอ คุร จาล ดิคาอี ฮัร จาล || อันตัร กปัท จุกาโวห์
เมเร คุรซิกโคห์ เน่ห์กปัท กมาโวห์ ฮัร กี ฮัร ก๋ าล นิฮาล นิ ฮาล นิฮาล ||๑|| เต คุร เก ซิกข์ เมเร ฮัร ปรัภ ป่ าเอ ยินา ฮัร
ปรัภ ยาเนโอ เมรา นาล || ยัน นานัก โก มัต ฮัร ปรัภ ดีนี ฮัร เดค นิกทั ฮดูร นิฮาล นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๒||๓||๙||
ราก นัท นาราเอ็น แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราม ฮอ เกอา ยานา เกอา ป่ าแว || มัน เปอาส บฮุต ดัรซาแว ||๑|| รเฮา || โซอี กิอานี โซอี ยัน เตรา เต็ส อูปัร รุ จ
อาแว || กริ ปา กแร่ ห์ ยิส ปุรัค บิถ่าเต โซ สดา สดา ตุตถฺ ติอ่าแว ||๑|| กวัน โยก กวัน กิอาน ติอาน่า กวัน กุนี
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รี ฉ่าแว || โซอี ยัน โซอี นิจยฺ ปักตา ยิส อูปัร รังค์ ลาแว ||๒|| ซาอี มัต ซาอี บุตถฺ เซอานัป เย็ต นิมคั นา ปรัภ
บิสราแว || ซันตฺ ซงั ค์ ลัก เอ้ห์ ซุค ปายโอ ฮัร กุน สัด ฮี กาแว ||๓|| เดเคโอ อะจรัจยฺ มฮ่า มังคัล รู ป กิช อาน นฮี
ดิสทาแว || กโฮ่ นานัก โมรฺ จา คุร ลาเฮโอ แต้ห์ กรัภ โยน แก้ห์ อาแว ||๔||๑||
นัท นาราเอ็น แม่ห์ลา ๕ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุล่าห์โน แม กาฮู นา ดีโอ || มัน มีธ ตุห่าโร กีโอ ||๑|| รเฮา || อาเกอา มาน ยาน ซุค ปายอา ซุน ซุน นาม ตุห่าโร
ญีโอ || อีฮานํ อูฮา ฮัร ตุม ฮี ตุม ฮี เอ้ห์ คุร เต มันตรึ ดริ รีโอ ||๑|| ยับ เต ยาน ปาอี เอ้ห์ บาตา ตับ กุซลั เคม ซัภ ทีโอ ||
ซ่าถซังค์ นานัก ปัรกาเซโอ อาน น่าฮี เร บีโอ ||๒||๑||๒|| นัท แม่ห์ลา ๕ || ยา โก ไป๋ ตุมารี ตี๋รฺ || ยัม กี ตราส มิที ซุค
ปายอา นิกซี ห่อแม ปี ร ||๑|| รเฮา || ตะปั ต บุฉ่านี อัมฤต บานี ตริ ปเต เย็ว บาริ ก คีร || มาต ปิ ตา ซายัน ซันตฺ เมเร
ซันตฺ สฮาอี บีร ||๑||
คุเล ปะหรํา ปี ต มิเล โคปาล ฮีแร เบเถ่ ฮีร || บิซมั เป๋ ย นานัก ยัส กาวัต ธากุร กุนี กะฮีร ||๒||๒||๓|| นัท แม่ห์ลา ๕ ||
อัปนา ยัน อาแปห์ อาป อุถ่าเรโอ || อาธ แป้ ฮัร ยัน แก ซังค์ บะเซโอ มัน เต น่าเฮ บิซาเรโอ ||๑|| รเฮา || บะรัน เจ้ฮนั
น่าฮี กิช เปเคโอ ดาส กา กุล นา บิจาเรโอ || กัร กิรปา นาม ฮัร ดีโอ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย สาวเรโอ ||๑|| มฮ่า บิคมั อคัน กา
ซากัร เต็ส เต ปารฺ อุตาเรโอ || เปค เปค นานัก บิกซาโน ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ บัลฮาเรโอ ||๒||๓||๔|| นัท แม่ห์ลา ๕ || ฮัร
ฮัร มัน แม่ห์ นาม กะเฮโอ || โกท อัปราถ มิแท่ห์ คิน ปี่ ตัร ตา กา ดุค นา รเฮโอ ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต เป่ ยโอ
แบรากี ซาถู่ ซังค์ ลเฮโอ || สกัล เตอาก เอก เล็ว ลากี ฮัร ฮัร จรัน กเฮโอ ||๑|| แก้ฮตั มุกตั ซุนเต นิสตาเร โย โย
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สรัน ปัยโอ || ซิ มมัร ซิมมัร สุ อามี ปรัภ อัปนา กโฮ่ นานัก อนัดฺ เป่ ยโอ ||๒||๔||๕|| นัท แม่ห์ลา ๕ || จรัน กมัล ซังค์
ลากี โดรี || ซุค ซากัร กัร ปะรัม กัต โมรี ||๑|| รเฮา || อันจฺลา กะฮายโอ ยัน อัปเน โก มัน บีโถ่ เปรม กี โครี || ยัส
กาวัต ปะกัต รัส อุปเยโอ มายอา กี ยาลี โตรี ||๑|| ปูรัน ปูร รเฮ่ กิรปา เน็ถ อาน นา เปโค โห่รี || นานัก เมล ลีโอ ดาส
อัปนา ปรี ต นา กับฮู โทรี ||๒||๕||๖|| นัท แม่ห์ลา ๕ || เมเร มัน ยัป ยัป ฮัร นาราเอ็ณ || กับฮู นา บิสโร่ ห์ มัน เมเร เต
อาธ แป้ ฮัร กุน กาเอ็ณ ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ตู๋ร กะโร เน็ต มยัน ซัภ เก็ลบิค ปาป กวาเอ็ณ || ปูรัน ปูร รเฮ่ กิรปา เน็ถ กัท
กัท ดิสทฺ สมาเอ็ณ ||๑|| ยาป ตาป โกท ลัค ปูญา ฮัร ซิมรัณ ตุล นา ลาเอ็ณ || โดย กัร โยร นานัก ดาน มานํแก เตเร
ดาซัน ดาส ดะซาเอ็ณ ||๒||๖||๗|| นัท แม่ห์ลา ๕ || เมแร ซัรบัส นาม นิถาน || กัร กิรปา ซาถู่ ซังค์ มิเลโอ สัตคุร
ดีโน ดาน ||๑|| รเฮา || ซุคดาตา ดุค ปั่ นยันฮารา เกา กีรตัน ปูรัน กิอาน || กาม กโรถ โลภ คันดฺ คันดฺ กีเนห์ บินเซโอ
มูร อภิมาน ||๑|| เกอา คุณ เตเร อาค วคาณา ปรัภ อันตัรยามี ยาน || จรัน กมัล สรัน ซุค ซากัร นานัก สัด กุรบาน
||๒||๗||๘||
นัท แม่ห์ลา ๕ || ฮอ วาร วาร เยา คุร โคปาล ||๑|| รเฮา || โม่ห์ นิรกุน ตุม ปูรัน ดาเต ดีนา นาท ดัยอาล ||๑|| อูธตั
แบธัต โซวัต ยากัต ญีอ์ ปราน ตัน๋ มาล ||๒|| ดัรซัน เปอาส บฮุต มัน เมแร นานัก ดะรัส นิฮาล ||๓||๘||๙||
นัท ปัรตาล แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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โกอู แฮ เมโร ซายัน มีต || ฮัร นาม สุ นาแว นีต || บินแซ ดุค บิปรี ต || ซัภ อัรโป มัน ตัน จีต ||๑|| รเฮา || โกอี
วิระลา อาปัน กีต || ซังค์ จรัน กมัล มัน ซี ต || กัร กิรปา ฮัร ยัส ดีต ||๑|| ฮัร ปัจยฺ ยนัม ปะดารัท ยีต || โกท ปะติต
โฮเอ ปุนีต || นานัก ดาส บัล บัล กีต ||๒||๑||๑o||๑๙||
นัท อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราม เมเร มัน ตัน นาม อถ่าเร || คิน ปั ล แร่ ห์ นา สะโก เบ็น เซวา แม คุรมัต นาม สะหม่าเร ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร ฮัร
ฮัร ฮัร มัน ติอ่าโวห์ แม ฮัร ฮัร นาม เปอาเร || ดีน ดัยอาล เป๋ ย ปรัภ ธากุร คุร แก สบัด สวาเร ||๑|| มัตถฺซูดนั ญักยีวนั
มาโถ่ เมเร ธากุร อะกัม อปาเร || เอ็ก บิโน เบนตี กะโร คุร อาแก แม ซาถู่ จรัน ปะคาเร ||๒|| แซ่ฮสั เนตรึ เนตรึ แฮ
ปรัภ โก ปรัภ เอโก ปุรัค นิราเร || แซ่ฮสั มูรัต เอโก ปรัภ ธากุร ปรัภ เอโก คุรมัต ตาเร ||๓|| คุรมัต นาม ดะโมดัร
ปายอา ฮัร ฮัร นาม อุร ต่าเร || ฮัร ฮัร กะทา บนี อัต มีธี เย็ว กูนกํ า กะทัก สะหม่าเร ||๔|| รัสนา ซาด จะแค ป๋ าย ดูแย
อัต พีเก โลภ บิกาเร || โย คุรมุข ซาด จักแคห์ ราม นามา ซัภ อัน รัส ซาด บิซาเร ||๕|| คุรมัต ราม นาม ตัน๋ ปายอา
ซุณ แก้ห์เตอา ปาป นิวาเร || ตะรัมราย ยัม เนร นา อาแว เมเร ธากุร เก ยัน เปอาเร ||๖|| ซาส ซาส ซาส แฮ เยเต
แม คุรมัต นาม สะหม่าเร || ซาส ซาส ยาย นาแม เบ็น โซ บิรทา ซาส บิกาเร ||๗|| กริ ปา กริ ปา กัร ดีน ปรัภ ซัรนี โม
โก ฮัร ยัน เมล เปอาเร ||
นานัก ดาซัน ดาส แก้ฮตั แฮ ฮัม ดาซัน เก ปั นฮาเร ||๘||๑|| นัท แม่ห์ลา ๔ || ราม ฮัม ปาทัร นิรกุนีอาเร || กริ ปา
กริ ปา กัร คุรู มิลาเอ ฮัม ป้ าฮัน สบัด คุร ตาเร ||๑|| รเฮา || สัตคุร นาม ดริ ราเอ อัต มีธา แมลากัร มัลกาเร || นาแม
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สุ รัต วยี แฮ แด้ห์ ดิส ฮัร มุสกี มุซกั กันถ่าเร ||๑|| เตรี นิรคุณ กะทา กะทา แฮ มีธี คุร นีเก บจัน สมาเร || กาวัต กาวัต
ฮัร กุน กาเอ กุน กาวัต คุร นิสตาเร ||๒|| บิเบก คุรู คุรู ซัมดัรซี เต็ส มิลีแอ ซันกฺ อุตาเร || สัตคุร มิเลแอ ปะรัม ปัด
ปายอา ฮอ สัตคุร แก บัลฮาเร ||๓|| ปาคันดฺ ปาคันดฺ กัร กัร ปั่รเม โลภ ปาคันดฺ ญัก บุริอาเร || หะลัต ปะลัต ดุคดาอี
โฮแว่ห์ ยัมกาล คะรา ศิร มาเร ||๔|| อุคแว ดินสั อาล ยาล สะหม่าแล บิค มายอา เก บิสทาเร || อาอี แรน เป่ ยอา
สุ ปนันตัร บิค สุ ปแน ปี๋ ดุค ซาเร ||๕|| กะลัร เคต แล กูร ยมายอา ซัภ กูแร เก คัลวาเร || ซากัต นัร ซัภ ปูค ปุคาเน
ดัร ธาเฎ ยัม ยันดาเร ||๖|| มันมุค กะรัจยฺ จเรอา บิค ป่ ารี อุตแร สบัด วีจาเร || ยิตเน กะรัจยฺ กะรัจยฺ เก มังกีเอ กัร
เซวัก ปัก ลัก วาเร ||๗|| ญกันนาท ซัภ ยันตรึ อุปาเอ นัก คีนี ซัภ นัทห่าเร || นานัก ปรัภ คินแจ เต็ว จลีแอ เย็ว ป่ าแว
ราม เปอาเร ||๘||๒|| นัท แม่ห์ลา ๔ || ราม ฮัร อัมฤต ซัร นาวาเร || สัตคุร กิอาน มยัน แฮ นีโก เม็ล กัลมัล ปาป
อุตาเร ||๑|| รเฮา || ซังคัต กา กุน บฮุต อถิกาอี ปัร ซูอา กนัก อุถ่าเร || ปะรัส นะปรัส เป๋ ย กุบยา โก แล แบกุนธฺ
ซิถ่าเร ||๑|| อะยามัล ปรี ต ปุตรึ ปรัต กีนี กัร นาราเอ็ณ โบลาเร || เมเร ธากุร แก มัน ป๋ าย ป่ าวนี ยัมกันกัร มาร บิดาเร
||๒|| มานุค กะแท กัท โลก สุ นาแว โย โบแล โซ นา บีจาเร || สัตซังคัต มิแล ตา ดิรึตา อาแว ฮัร ราม นาม นิสตาเร
||๓|| ยับ ลัก ญีโอ เป็ นดฺ แฮ ซาบัต ตับ ลัก กิช นา สมาเร || ยับ กัร๋ มันดัร อาก ลกานี กั้ด กูป กั้ดแด ปั นฮาเร ||๔||
ซากัต เซ็ว มัน เมล นา กรี แอห์ เย็น ฮัร ฮัร นาม บิซาเร || ซากัต บจัน บิชูอา เย็ว ดะซี แอ ตัจยฺ ซากัต ปแร ปราเร ||๕||
ลัก ลัก ปรี ต บโฮ่ ปรี ต ลกาอี ลัก ซาถู่ ซังค์ สวาเร || คุร เก บจัน สัต สัต กัร มาเน เมเร ธากุร บฮุต เปอาเร ||๖||
ปูรัน ยนัม ปัรจูน กมาเอ ฮัร ฮัร ฮัร นาม เปอาเร || คุร ประสาด อัมฤต รัส ปายอา รัส กาแว รัส วีจาเร ||๗|| ฮัร ฮัร
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รู ป รังค์ ซัภ เตเร เมเร ลาลัน ลาล กุลาเร || แยซา รังค์ เด้ห์ โซ โฮแว เกอา นานัก ยันตฺ วิจาเร ||๘||๓|| นัท แม่ห์ลา ๔
|| ราม คุร สรัน ประภู รัควาเร || เย็ว กุนจัร ตะดูแอ ปะกัร จลายโอ กัร อูปัร กั้ด นิสตาเร ||๑|| รเฮา || ปรัภ เก เซวัก
บฮุต อัต นีเก มัน ซัรถ่า กัร ฮัร ต่าเร || เมเร ปรัภ ซัรถ่า ปะกัต มัน ป่ าแว ยัน กี แปจยฺ สวาเร ||๑|| ฮัร ฮัร เซวัก เซวา
ลาแก ซัภ เดแค บรัมห์ ปซาเร || เอก ปุรัค เอ็ก นัดรี อาแว ซัภ เอกา นะดัร นิฮาเร ||๒|| ฮัร ปรัภ ธากุร รเวอา ซัภ
ธาอี ซัภ เจรี ยกัต สมาเร || อาป ดัยอาล ดัยอา ดาน เดแว เว็จ ปาทัร กีเร กาเร ||๓|| อันตัร วาส บฮุต มุสกาอี ปะหรํา
ปู่ ลา มิรัก ซิงหง่าเร || บัน บัน ดูด ดูด เพ็ร ทากี คุร ปูแร กัร๋ นิสตาเร ||๔|| บาณี คุรู คุรู แฮ บาณี เว็จ บาณี อัมฤต
ซาเร || คุร บาณี กะแฮ เซวัก ยัน มาแน ปัรตัค คุรู นิสตาเร ||๕|| ซัภ แฮ บรัมห์ บรัมห์ แฮ ปัสเรอา มัน บีเยอา
คาวาเร || เย็ว ยัน จันดรึ ฮานํส ดุเคอา ตริ สทฺ บุถี่ อัปนา กัร๋ ลูกี ยาเร ||๖|| ปรัภ โก ยัน อันตัร ริ ด โลแจ ปรัภ ยัน เก
ซาส นิฮาเร || กริ ปา กริ ปา กัร ปะกัต ดริ ราเอ ยัน ปี แช ญัก นิสตาเร ||๗|| อาปัน อาป อาป ปรัภ ธากุร ปรัภ อาเป
สริ สทฺ สวาเร || ยัน นานัก อาเป อาป ซัภ วัรแต กัร กริ ปา อาป นิสตาเร ||๘||๔|| นัท แม่ห์ลา ๔ || ราม กัร กิรปา
เล่โฮ อุบาเร || เย็ว ปะกัร ดะโรปตี ดุสทานํ อานี ฮัร ฮัร ลาจยฺ นิวาเร ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา ยาเจ็ก ยัน เตเร เอ็ก
มาโก ดาน เปอาเร || สัตคุร กี เน็ต ซัรถ่า ลากี โม โก ฮัร คุร เมล สวาเร ||๑|| ซากัต กะรัม ปาณี เย็ว มทีแอ เน็ต ปาณี
โจ๋ ล จุหล่าเร || เม็ล สัตซังคัต ปะรัม ปัด ปายอา กั้ด มาคัน เก กัทกาเร ||๒|| เน็ต เน็ต กายอา มยัน กีอา เน็ต มัล มัล
เด้ห์ สวาเร ||
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เมเร สัตคุร เก มัน บจัน นา ป่ าเอ ซัภ โพกัท จาร ซี กาเร ||๓|| มะทัก มะทัก จัล ซะคี สเฮลี เมเร ธากุร เก กุน ซาเร ||
คุรมุข เซวา เมเร ปรัภ ป่ าอี แม สัตคุร อลัค ลคาเร ||๔|| นารี ปุรัค ปุรัค ซัภ นารี ซัภ เอโก ปุรัค มุราเร || ซันตฺ ยนา กี
เรน มัน ป่ าอี เม็ล ฮัร ยัน ฮัร นิสตาเร ||๕|| กราม กราม นะกัร ซัภ พิเรอา ริ ด อันตัร ฮัร ยัน ป่ าเร || ซัรถ่า ซัรถ่า
อุปาย มิลาเอ โม โก ฮัร คุร คุร นิสตาเร ||๖|| ปวัน ซูต ซัภ นีกา กเรอา สัตคุร สบัด วีจาเร || นิจยฺ กัร๋ ยาย อัมฤต รัส
ปี อา เบ็น แนนา ยกัต นิฮาเร ||๗|| ตอ กุน อีส บะรัน นฮี ซาโก ตุม มันดัร ฮัม เน็ก กีเร || นานัก กริ ปา กแร่ ห์ คุร
เมโล่ห์ แม ราม ยปั ต มัน ตี่เร ||๘||๕|| นัท แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน ปั จยฺ ธากุร อะกัม อปาเร || ฮัม ปาปี บโฮ่
นิรกุณีอาเร กัร กิรปา คุร นิสตาเร ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ปุรัค ซ่าถ ยัน ปาเอ เอ็ก บิโน กะโร คุร เปอาเร || ราม นาม ตัน๋
ปูยี เดโวห์ ซัภ ติสนา ปูค นิวาเร ||๑|| ปะแจ ปะตังค์ มริ ก ปิ รังค์ กุนจัร มีน เอ็ก อินดรี ปะกัร สข่าเร || ปั นจฺ ปู๋ ต สบัล
แฮ เด้ฮี คุร สัตคุร ปาป นิวาเร ||๒|| ซาสตรึ เบด โซ่ถ โซ่ถ เดเค มุน นารัด บจัน ปุกาเร || ราม นาม ปโร่ ห์ กัต
ปาโวห์ สัตซังคัต คุร นิสตาเร ||๓|| ปรี ตมั ปรี ต ลกี ปรัภ เกรี ยิว ซูรัจยฺ กมัล นิฮาเร || เมรฺ สุ เมร โมรฺ บโฮ่ นาแจ ยับ
อุนแว กัน๋ กัน๋ ห่าเร ||๔|| ซากัต โก อัมฤต บโฮ่ ซิ นโจห์ ซัภ ดาล พูล บิสุกาเร || เย็ว เย็ว นิแว่ห์ ซากัต นัร เซตี เชร
เชร กั้ดแด บิค คาเร ||๕|| ซันตัน ซันตฺ ซ่าถ เม็ล รฮีแอ คุณ โบแล่ห์ ปั รอุปกาเร || ซันแต ซันตฺ มิแล มัน บิกแซ เย็ว
ยัล เม็ล กมัล สวาเร ||๖|| โลภ แล่ฮรั ซัภ สุ อาน หะลัก แฮ ฮัลเกโอ ซะแภ่ห์ บิกาเร || เมเร ธากุร แก ดีบาน คบัร โอฮี
คุร กิอาน คะรัก แล มาเร ||๗|| ราค ราค ราค ปรัภ เมเร แม ราโค่ห์ กิรปา ต่าเร || นานัก แม ตัร๋ อวัร นา กาอี แม
สัตคุร คุร นิสตาเร ||๘||๖|| ฉะกา ๑ ||
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ราก มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร
ประสาด ||
อเน็ก ยตัน กัร รเฮ่ ฮัร อันตฺ น่าฮี ปายอา || ฮัร อะกัม อะกัม อก้าถฺ โบถฺ อาเดส ฮัร ปรัภ รายอา ||๑|| รเฮา || กาม
กโรถ โลภ โม่ห์ เน็ต จะกัรเต จักรายอา || ฮัม ราค ราค ดีน เตเร ฮัร สรัน ฮัร ปรัภ อายอา ||๑|| ซัรณากตี ปรัภ ปาลเต
ฮัร ปะกัต วชัล นายอา || แปรลาด ยัน ฮัรนาค ปักเรอา ฮัร ราค ลีโอ ตรายอา ||๒|| ฮัร เจต เร มัน แม่ฮลั ปาวัณ ซัภ
ดูค ปั่นยัน รายอา || ป๋ อ ยนัม มรัน นิวาร ธากุร ฮัร คุรมะตี ปรัภ ปายอา ||๓|| ฮัร ปะติต ปาวัน นาม สุ อามี ป๋ อ ปะกัต
ปั่นยัน กายอา || ฮัร ฮาร ฮัร อุร ต่าเรโอ ยัน นานัก นาม สมายอา ||๔||๑|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ราม นาม
ซุคดาตา || สัตซังคัต เม็ล ฮัร ซาด อายอา คุรมุข บรัมห์ ปะชาตา ||๑|| รเฮา || วัดป่ ากี คุร ดัรซัน ปายอา คุร มิเลแอ
ฮัร ปรัภ ยาตา || ดุระมัต แมลฺ กอี ซัภ นีกรั ฮัร อัมฤต ฮัร ซัร นาตา ||๑|| ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ ยินีห์ ฮัร ปรัภ ปายอา เต็นห์
ปูโช ฮัร กี บาตา || ปาย ลโก เน็ต กะโร ยุดะรี อา ฮัร เมโล่ห์ กะรัม บิถ่าตา ||๒|| ลิลาท ลิเค ปายอา คุร ซาถู่ คุร บัจนี
มัน ตัน ราตา || ฮัร ปรัภ อาย มิเล ซุค ปายอา ซัภ เก็ลวิค ปาป กวาตา ||๓|| ราม ระส่ าเอ็ณ ยินห์ คุรมัต ปายอา เต็นห์
กี อูตมั บาตา || เต็น กี ปังกฺ ปาอีแอ วัดป่ ากี ยัน นานัก จรัน ปราตา ||๔||๒||
มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ || ซัภ เซ็ถ ซาเถ็ก มุน ยนา มัน ป่ าวนี ฮัร ติอ๋ายโอ || อัปรําปฺโร ปารบรัมห์ สุ อามี ฮัร อลัค คุรู
ลคายโอ ||๑|| รเฮา || ฮัม นีจ มะถัม่ กะรัม กีเอ นฮี เจเตโอ ฮัร รายโอ || ฮัร อาน เมเลโอ สัตคุรู คิน บันถฺ มุกตั
กรายโอ ||๑|| ปรัภ มัสตะเก ตุ๋ร ลีเคอา คุรมะตี ฮัร เล็ว ลายโอ || ปั นจฺ สบัด ดัรก้าห์ บาเยอา ฮัร มิเลโอ มังคัล กายโอ
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||๒|| ปะติต ปาวัน นาม นัรฮัร มันดฺ ป่ากีอานํ นฮี ป่ ายโอ || เต กรัภ โยนี กาลีแอห์ เย็ว โลน ยแลห์ กลายโอ ||๓|| มัต
เด้ห์ ฮัร ปรัภ อะกัม ธากุร คุร จรัน มัน แม ลายโอ || ฮัร ราม นาแม รโฮ่ ลาโก ยัน นานัก นาม สมายโอ ||๔||๓|| มาลี
กอรา แม่ห์ลา ๔ || เมรา มัน ราม นาม รัส ลากา || กมัล ประกาซ เป่ ยอา คุร ปายอา ฮัร ยัปเปโอ ปะหรํา ป๋ อ ป่ ากา
||๑|| รเฮา || แป๋ ป๋ าย ปะกัต ลาโก เมรา ฮีอรา มัน โซยโอ คุรมัต ยากา || เก็ลบิค คีน เป๋ ย ซานํตฺ อาอี ฮัร อุร ต่าเรโอ
วัดป่ ากา ||๑|| มันมุค รังค์ กุซาํ ภฺ แฮ กะจูอา เย็ว กุซมั จาร เด็น จากา || คิน แม่ห์ บินสั ยาย ปั รตาแป ดันดฺ ตะรัม ราย
กา ลากา ||๒|| สัตซังคัต ปรี ต ซ่าถ อัต กูรี เย็ว รังค์ มะยีธ บโฮ่ ลากา || กายอา กาปั ร จีร บโฮ่ พาเร ฮัร รังค์ นา ลแฮ่
สป่ ากา ||๓|| ฮัร จาเรห์โอ รังค์ มิแล คุร โซ่ภา ฮัร รังค์ จลูแล รานํกา || ยัน นานัก เต็น เก จรัน ปะคาแร โย ฮัร จัรนี
ยัน ลากา ||๔||๔|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน ปัจยฺ ฮัร ฮัร นาม กุปาลา || เมรา มัน ตัน ลีน เป่ ยอา ราม นาแม
มัต คุรมัต ราม ระส่ าลา ||๑|| รเฮา || คุรมัต นาม ติอ๋าอีแอ ฮัร ฮัร มัน ยัปปี แอ ฮัร ยัปมาลา || ยิน แก มัสตัก ลีเคอา ฮัร
มิเลอา ฮัร บันมาลา ||๑|| ยินห์ ฮัร นาม ติอ๋ายอา เต็นห์ จูเก สรับ ยันยาลา || เต็นห์ ยัม เนร นา อาวัย คุร ราเค ฮัร
รัควาลา ||๒|| ฮัม บาริ ก กิชู นา ยาณฮู ฮัร มาต ปิ ตา ปรัตปาลา || กัร มายอา อคัน เน็ต เมลเต คุร ราเค ดีน ดัยอาลา
||๓|| บโฮ่ แมเล นิรมัล โฮยอา ซัภ เก็ลบิค ฮัร ยัส ยาลา || มัน อนัดฺ เป่ ยอา คุร ปายอา ยัน นานัก สบัด นิฮาลา ||๔||๕||
มาลี กอรา แม่ห์ลา ๔ ||
เมเร มัน ฮัร ปัจยฺ ซัภ เก็ลบิค กาท || ฮัร ฮัร อุร ต่าเรโอ คุร ปูแร เมรา ศีสฺ กีแย คุร วาท ||๑|| รเฮา || เมเร ฮัร ปรัภ
กี แม บาต สุ นาแว เต็ส มัน เดโว กัท กาท || ฮัร ซายัน เมเลโอ คุร ปูแร คุร บจัน บิกาโน หัท หาท ||๑|| มักกัร ปราก
ดาน บโฮ่ กีอา สะรี ร ดีโอ *อัตถฺ กาท || เบ็น ฮัร นาม โก มุกตั นา ปาแว บโฮ่ กันจัน ดีแย กัท กาท ||๒|| ฮัร กีรัต
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คุรมัต ยัส กายโอ มัน *อุก้ เร กะปัท กะปาท || ตริ กทุ ี โพรฺ ปะรัม ป๋ อ ป่ ากา ลัจยฺ ป่ านี มัทกี มาท ||๓|| กัลยุก คุร ปูรา
เต็น ปายอา ยิน ตุ๋ร มัสตัก ลิเค ลิลาท || ยัน นานัก รัส อัมฤต ปี อา ซัภ ลาที ปูค ติคาท ||๔||๖|| ฉะกา ๑ ||
มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || เร มัน แท่ฮลั ฮัร ซุค ซาร || อวัร แท่ห์ลา จู่ธีอา เน็ต กแร ยัม
ศิร มาร ||๑|| รเฮา || ยินา มัสตัก ลีเคอา เต มิเล ซังการ || ซันซาร ป่ อยัล ตาเรอา ฮัร ซันตฺ ปุรัค อปารฺ ||๑|| เน็ต จรัน
เซโว่ห์ ซ่าถ เก ตัจยฺ โลภ โม่ห์ บิการ || ซัภ ตะโยห์ ดูยี อาสรี รัค อาส เอ็ก นิรังการ ||๒|| เอ็ก ปะรัม ปู่ เล ซากฺตา เบ็น
คุร อั้นถฺ อันถารฺ || ตุ๋ร โฮวนา โซ โฮยอา โก นา เมทัณฮาร ||๓|| อะกัม รู ป โคบินดฺ กา อเน็ก นาม อปารฺ || ตัน๋ ตัน๋
เต ยัน นานกา ยิน ฮัร นามา อุร ต๋ าร ||๔||๑|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ || ราม นาม โก นมัสการ || ยาส ยปัต โฮวัต อุถาร
||๑|| รเฮา || ยา แก ซิมรัน มิแท่ห์ ตัน่ ถฺ || ยา แก ซิ มรัน ชูแทห์ บันถฺ || ยา แก ซิ มรัน มูรัค จตุร || ยา แก ซิ มรัน กุแลห์
อุถรั ||๑|| ยา แก ซิ มรัน ป๋ อ ดุค ฮแร || ยา แก ซิมรัน อัปดา ทะแร || ยา แก ซิ มรัน มุจตั ปาป || ยา แก ซิมรัน นฮี
ซัยตาป ||๒|| ยา แก ซิมรัน ริ ด บิกาซ || ยา แก ซิมรัน เกาลา ดาส || ยา แก ซิมรัน เน็ถ นิถาน || ยา แก ซิมรัน ตเร
นิดาน ||๓|| ปะติต ปาวัน นาม ฮรี || โกท ปะกัต อุถาร กรี || ฮัร ดาส ดาซา ดีน สรัน || นานัก มาทา ซันตฺ จรัน
||๔||๒|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ || แอโซ สฮาอี ฮัร โก นาม || ซ่าถซังคัต ปัจยฺ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา || บูดตั โก แยเซ
เบรี มิลตั ||
บูฉตั ดีปัก มิลตั ติลตั || ยลัต อัคนี มิลตั นีร || แยเซ บาริ ก มุคแคห์ คีร ||๑|| แยเซ รัณ แม่ห์ สคา ปะหราต || แยเซ
ปู่ เค โป่ ยัน มาต || แยเซ กิรแคห์ บะรัส เมฆ || แยเซ ปาลัน สรัน เซงข์ ||๒|| กะรุ ร มุค นฮี สรัป ตราส || ซูอา
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ปิ นยัร นฮี คาย บิลาส || แยโซ อานํโด ฮิรเด ม่าเฮ || แยโซ ดาโน จักกี ดะร่ าห์ ||๓|| บฮุต โอปะมา โทรฺ กฮี || ฮัร
อะกัม อะกัม อก้าถฺ ตุฮี || อูจ มูจอ บโฮ่ อปารฺ || ซิ มรัต นานัก ตเร ซาร ||๔||๓|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ || เอ้ฮี
ฮมาแร สพัล กาจยฺ || อัปเน ดาส โก เล่โฮ นิวาจยฺ ||๑|| รเฮา || จรัน ซันแตห์ มาท โมรฺ || แนน ดะรัส เปโค เน็ส
โป๋ ร || หัสตฺ ฮัมเร ซันตฺ แท่ฮลั || ปราน มัน ตัน๋ ซันตฺ แบฮัล ||๑|| ซันตฺ ซงั ค์ เมเร มัน กี ปรี ต || ซันตฺ กุน บะแซ่ห์
เมแร จีต || ซันตฺ อาเกอา มแน่ห์ มีธ || เมรา กมัล บิกแซ ซันตฺ ดีธ ||๒|| ซันตฺ ซงั ค์ เมรา โฮย นิวาส || ซันตัน กี โม่ห์
บฮุต เปอาส || ซันตฺ บจัน เมเร มแน่ห์ มันตฺ || ซันตฺ ประสาด เมเร บิแค หันตฺ ||๓|| มุกตั ยุกตั เอ้ฮา นิถาน || ปรัภ
ดัยอาล โม่ห์ เดโวห์ ทาน || นานัก โก ปรัภ ดัยอา ต๋ าร || จรัน ซันตัน เก เมเร ริ เด มะฉาร ||๔||๔|| มาลี กอรา แม่ห์ลา
๕ || ซัภ แก ซังกี น่าฮี ดูรฺ || กะรัน กราวัน ฮายฺรา ฮยูร ||๑|| รเฮา || ซุนตฺ ญีโอ ยาส นาม || ดุค บินเซ ซุค กีโอ
บิสราม || สกัล เน็ถ ฮัร ฮัร ฮเร || มุน ยัน ตา กี เซว กเร ||๑|| ยา แก กัร๋ สักเล สะมาเฮ || ยิส เต บิรทา โกย น่าเฮ ||
ญีอ์ ยันตรึ กเร ปรัตปาล || สดา สดา เซโว่ห์ กิรปาล ||๒|| สดา ตะรัม ยา แก ดีบาณ || เบโม่ห์ตาจยฺ นฮี กิช กาณ ||
ซัภ กิช กัรนา อาปั น อาป || เร มัน เมเร ตู ตาโก ยาป ||๓|| ซ่าถซังคัต โก ฮอ บัลฮารฺ || ยาส เม็ล โฮแว อุถาร || นาม
ซังค์ มัน ตะแนห์ ราต || นานัก โก ปรัภ กรี ดาต ||๔||๕||
มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ฮัร ซัมรัท กี ซัรนา || ญีโอ เป็ นดฺ ตัน๋ ราส เมรี ปรัภ
เอก การัน กัรนา ||๑|| รเฮา || ซิมมัร ซิมมัร สดา ซุค ปาอีแอ ยีวแณ กา มูล || เราว์ รเฮอา ซัรบัต ธาอี ซูคโม อัสทูล
||๑||
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อาล ยาล บิการ ตัจยฺ ซัภ ฮัร กุนา เน็ต เกา || กัร โยร นานัก ดาน มานํแก เดโฮ อัปนา เนา ||๒||๑||๖|| มาลี กอรา
แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ซัมรัท เดว อปารฺ || กอน ยาแน จลิต เตเร กิช อันตฺ น่าฮี ปารฺ ||๑|| รเฮา || เอ็ก คิแนห์ ทาป
อุทาปดา กัร๋ ปั๋น กัรแนฮาร || เยต กีน อุปารยะนา ปรัภ ดาน เดย์ ดาตาร ||๑|| ฮัร สรัน อายโอ ดาส เตรา ปรัภ อูจ
อะกัม มุราร || กั้ด เล่โฮ ป่ อยัล บิคมั เต ยัน นานัก สัด บัลฮารฺ ||๒||๒||๗|| มาลี กอรา แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน บัส รเฮ่
โคปาล || ดีน บานํเถาว์ ปะกัต วชัล สดา สดา กริ ปาล ||๑|| รเฮา || อาด อันเต มัตถฺ ตูแฮ ปรัภ บินา น่าฮี โกย || ปูร
รเฮอา สกัล มันดัล เอก สุ อามี โซย ||๑|| กะรัน ฮัร ยัส เนตรึ ดัรซัน รสัน ฮัร กุน เกา || บัลฮาร ยาเอ สดา นานัก เดโฮ
อัปณา เนา ||๒||๓||๘||๖||๑๔||
มาลี กอรา บาณี ปะกัต นามเดว ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตัน๋ ตัน๋ โอ ราม เบน บาแย || มะถุร มะถุร ตุ๋น อันฮัต กาแย ||๑|| รเฮา || ตัน๋ ตัน๋ เม่ฆา โรมาวลี || ตัน๋ ตัน๋ กริ ษนั
โอ้แด่ กานํบลี ||๑|| ตัน๋ ตัน๋ ตู มาตา เดวกี || เย่ห์ กแร่ ห์ รมัยอา เกาลาปตี ||๒|| ตัน๋ ตัน๋ บัน คันดฺ บินดราบฺนา || แยห์
เคแล ศิรี นารายนา ||๓|| เบน บยาแว โกถัน จแร || นาเม กา สุ อามี อานัด กแร ||๔||๑|| เมโร บาป มาโถ่ ตู ตัน๋ เกซอ
ซานํวลีโอ บีธลาย ||๑|| รเฮา || กัร ตะเร จักกรึ แบกุนธฺ เต อาเอ กัจยฺ หัสตี เก ปราน อุถ่ารี อฺเล || โดห์ซาซัน กี สภา
ดะโรปตี อัมบัร เลต อุบารี อฺเล ||๑|| โกตัม นารฺ อะฮัลเลอา ตารี ปาวัน เกตัก ตารี อฺเล || แอซา อถัม อะยาต
นามเด็ว ตอ ซัรนากัต อาอีอฺเล ||๒||๒|| ซัภแภ กัท ราม โบแล รามา โบแล || ราม บินา โก โบแล เร ||๑|| รเฮา || เอกัล
มาที กุนยัร จีที ป่ ายัน แฮนํ บโฮ่ นานา เร || อัสทาวัร ยังกัม กีท ปะตังกัม กัท กัท ราม สะมานา เร ||๑|| เอกัล จินตา
ราค อนันตา ออร ตะโยห์ ซัภ อาซา เร || ปรัณแว นามา เป๋ ย เน่ห์กามา โก ธากุร โก ดาซา เร ||๒||๓||
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ราก มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร
ประสาด ||
ศโลก || ซายัน เตเร จรัน กี โฮย รฮ่า สัด ตู๋ร || นานัก สรัณ ตุห่ารี อา เปโค สดา ฮยูร ||๑|| สบัด || ปิ โชห์ ราตี สัดรา
นาม คซัม กา เล่ห์ || เคเม ฉะตรึ สะรายเจ ดิซนั รัท ปี เร || ยินี เตรา นาม ติอ๋ายอา เต็น โก สัด มิเล ||๑|| บาบา แม
กรัมฮีณ กูริอาร || นาม นา ปายอา เตรา อันถ่า ปะรัม ปู่ ลา มัน เมรา ||๑|| รเฮา || ซาด กีเต ดุค ปั รพุเร ปูรัน ลิเค มาย ||
ซุค โทเร ดุค อักเล ดูเค ดูค วิฮาย ||๒|| วิชุเรอา กา เกอา วีชุแร มิเลอา กา เกอา เมล || ซาฮิบ โซ ซาล่าฮีแอ เย็น กัร
เดเคอา เคลฺ ||๓|| ซันโญกี เมลาวรา เอ็น ตัน กีเต โปคค์ || วิโยกี เม็ล วิชุเร นานัก ปี๋ ซันโญก ||๔||๑|| มารู แม่ห์ลา ๑ ||
เม็ล มาต ปิ ตา เป็ นดฺ กมายอา || เต็น กัรแต เลค ลิคายอา || เล็ค ดาต โยต วเดอาอี || เม็ล มายอา สุ รัต กวาอี ||๑|| มูรัค
มัน กาเฮ กัรแซ่ห์ มาณา || อุธ จัลณา คัสแม ป่ าณา ||๑|| รเฮา || ตัจยฺ ซาด แซ่ฮจั ยฺ ซุค โฮอี || กัร๋ ฉัดเณ รแฮ่ นา โกอี ||
กิช คาแย กิช ตัร๋ ยาอีแอ || เย บาฮุร ดุนีอา อาอีเเอ ||๒|| สัจยฺ กายอา ปั ท หะด่าเอ || พุรมาเอ็ส บฮุต จลาเอ || กัร
เซจยฺ สุ คาลี โซแว || หะที ปอดี กาเฮ โรแว ||๓|| กัร๋ กุ๋มมัณวาณี ป่ าอี ||
ปาป ปะทัร ตรัณ นา ยาอี || ป๋ อ เบรา ญีโอ จะราอู || กโฮ่ นานัก เดแว กาฮู ||๔||๒|| มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ || กัรณี
กากัด มัน มัสวาณี บุรา ปะลา โดย เลค เปย || เย็ว เย็ว กิรัต จลาเอ เต็ว จลีแอ ตอ คุณ น่าฮี อันตฺ ฮเร ||๑|| จิต เจตัส กี
นฮี บาวเรอา || ฮัร บิสรัต เตเร คุณ กะเลอา ||๑|| รเฮา || ยาลี แรน ยาล เด็น ฮูอา เยตี กะรี พ่าฮี เตตี || รัส รัส โจก
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จุแกห์ เน็ต พาแซ่ห์ ชูทสั มูเร กวัน คุณี ||๒|| กายอา อารัณ มัน เว็จ โล่ฮา ปันจฺ อคัน เต็ต ลาก รฮี || โกยเล ปาป ปเร
เต็ส อูปัร มัน ยเลอา ซันนีห์ จินตฺ ไป๋ ||๓|| เป่ ยอา มนูรฺ กันจัน เพ็ร โฮแว เย คุร มิแล ติเน่ฮา || เอก นาม อัมฤต โอ้ห์
เดแว ตอ นานัก ตริ สทัส เด้ฮา ||๔||๓|| มารู แม่ห์ลา ๑ || บิมลั มะฉาร บะซัส นิรมัล ยัล ปัดมัน ยาวัล เร || ปัดมัน
ยาวัล ยัล รัส ซังคัต ซังค์ โดค นฮี เร ||๑|| ดาดัร ตู กะแบห์ นา ยานัส เร || ปะคัส ซิบาล บะซัส นิรมัล ยัล อัมฤต นา
ลคัส เร ||๑|| รเฮา || บัส ยัล เน็ต นา วัสตฺ อลีอลั เมรา จะจา กุน เร || จันดฺ กุมุดนี ดูโร่ ห์ นิวะซัส อันป๋ อ การัน เร ||๒||
อัมฤต คันดฺ ดูตถฺ มัตถฺ ซันจัส ตู บัน จาตุร เร || อัปนา อาป ตู กับโบห์ นา โชดัส ปิ ซัน ปรี ต เย็ว เร ||๓|| ปันดิต ซังค์
วแซ่ห์ ยัน มูรัค อากัม ซาส สุ เน || อัปนา อาป ตู กับโบห์ นา โชดัส สุ อาน ปูช เย็ว เร ||๔|| เอ็ก ปาคันดี นาม นา
ราแจห์ เอ็ก ฮัร ฮัร จัรณี เร || ปูรัน ลิเคอา ปาวัส นานัก รัสนา นาม ยัป เร ||๕||๔|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ศโลก || ปะติต
ปุนีต อซังคฺ โฮเอ ฮัร จัรนี มัน ลาก || อัธสัธ ตีรัท นาม ปรัภ นานัก ยิส มัสตัก ปาก ||๑|| สบัด || ซะคี สเฮลี กรับ
กะเฮลี || ซุณ แซ่ห์ กี เอ็ก บาต สุ เฮลี ||๑|| โย แม เบดัน ซา กิส อาคา มาอี || ฮัร เบ็น ญีโอ นา รแฮ่ แกเซ ราคา
มาอี ||๑|| รเฮา || ฮอ โดห่ากัณ ครี รันญาณี || เกยอา โซ โยบัน ตัน๋ ปั ชตาณี ||๒|| ตู ดานา ซาฮิบ ศิร เมรา || คิจยฺมตั
กรี ยัน บันดา เตรา ||๓|| ปะณัต นานัก อันเดสา เอ้ฮี || เบ็น ดัรซัน แกเซ รโว สเน่ฮี ||๔||๕||
มารู แม่ห์ลา ๑ || มุล ครี ดี ลาลา โกลา เมรา เนา สป่ ากา || คุร กี บัจนี หาท บิกานา เย็ต ลายอา เต็ต ลากา ||๑|| เตเร
ลาเล เกอา จตุราอี || ซาฮิบ กา หุกมั นา กัรณา ยาอี ||๑|| รเฮา || มา ลาลี เป็ ว ลาลา เมรา ฮอ ลาเล กา ยายอา || ลาลี
นาแจ ลาลา กาแว ปะกัต กะโร เตรี รายอา ||๒|| ปี แอห์ ตา ปาณี อาณี มีรา ค่าเฮ ตา ปี ซัณ เยา || ปะคา เพรี แปรฺ
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มโลวา ยปัต รฮ่า เตรา เนา ||๓|| ลูณ ฮรามี นานัก ลาลา บัคแซ่ห์ ตุตถฺ วเดอาอี || อาด ยุกาด ดัยอาปัต ดาตา ตุตถฺ เว็ณ
มุกตั นา ปาอี ||๔||๖|| มารู แม่ห์ลา ๑ || โกอี อาแค ปู่ ตนา โก กะแฮ เบตาลา || โกอี อาแค อาดมี นานัก เวจารา ||๑||
เป่ ยอา ดิวานา ซ่าห์ กา นานัก บอรานา || ฮอ ฮัร เบ็น อวัรฺ นา ยานา ||๑|| รเฮา || ตอ เดวานา ยาณี แอ ยา แป๋ เดวานา
โฮย || เอกี ซาฮิบ บ้าห์รา ดูยา อวัรฺ นา ยาแณ โกย ||๒|| ตอ เดวานา ยาณี แอ ยา เอกา การ กมาย || หุกมั ปะชาแณ
คซัม กา ดูยี อวัร เซอาณัป กาย ||๓|| ตอ เดวานา ยาณี แอ ยา ซาฮิบ ตะเร เปอาร || มันดา ยาแณ อาป โก อวัรฺ ปะลา
ซันซาร ||๔||๗|| มารู แม่ห์ลา ๑ || เอ้ห์ ตัน๋ สรับ รเฮอา ปั่ รปูร || มันมุค พิแร่ ห์ เซ ยาแณห์ ดูรฺ ||๑|| โซ ตัน๋ วคัร นาม
ริ แด ฮมาแร || ยิส ตู เด้ห์ ติแซ นิสตาแร ||๑|| รเฮา || นา เอ้ห์ ตัน๋ ยแล นา ตัสกัร แล ยาย || นา เอ้ห์ ตัน๋ ดูแบ นา เอ็ส
ตัน๋ โก มิแล สยาย ||๒|| เอ็ส ตัน๋ กี เดโคห์ วเดอาอี || แซ่ห์เย มาเต อันเด็น ยาอี ||๓|| เอ็ก บาต อนูป สุ โนห์ นัร ป่ าอี
|| เอ็ส ตัน๋ เบ็น กโฮ่ กิแน ปะรัม กัต ปาอี ||๔|| ปะณัต นานัก อกัท กี กะทา สุ ณาเอ || สัตคุร มิแล ตา เอ้ห์ ตัน๋ ปาเอ
||๕||๘|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ซูร ซัร โซส แล โซม ซัร โปค แล ยุกตั กัร มรัต โซ ซันบันถฺ กีแย || มีน กี จัปปั ล เซ็ว
ยุกตั มัน ราคีแอ อุแด แน่ห์ หันสฺ แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๑|| มูเร กายเจ ปะรัม ปุลา || แน่ห์ จีเนอา ปัรมานันดฺ แบรากี ||๑||
รเฮา || อยัร กะโฮ ยาร แล อมัร กะโฮ มาร แล ปะหราต ตัจยฺ โฉด ตอ อเป็ ว ปี แย || มีน กี จัปปั ล เซ็ว ยุกตั มัน
ราคีแอ อุแด แน่ห์ หันสฺ แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๒||
ปะณัต นานัก ยโน รแว เย ฮัร มโน มัน ปวัน เซ็ว อัมฤต ปี แย || มีน กี จัปปั ล เซ็ว ยุกตั มัน ราคีแอ อุแด แน่ห์ หันสฺ
แน่ห์ กั้นถฺ ชีแย ||๓||๙|| มารู แม่ห์ลา ๑ || มายอา โมอี นา มัน โมอา ซัร แล่ห์รี แม มัต || โบฮิท ยัล ศิร ตัร ทิแก ซาจา
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วคัร เย็ต || มาณัก มัน แม่ห์ มัน มารซี สัจ นา ลาแก กัต || รายา ตะคัต ทิแก คุณี แป๋ ปั นจาเอ็ณ รัต ||๑|| บาบา ซาจา
ซาฮิบ ดูรฺ นา เดค || สรับ โยต ญักยีวนา ศิร ศิร ซาจา เลค ||๑|| รเฮา || บรัมห์มา บิซนั ริ คี มุนี ซังกัร เอ็นดฺ ตแป
เปข่ารี || มาแน หุกมั โซ่แฮ ดัร ซาแจ อากี มแร่ ห์ อพารี || ยังกัม โยตถฺ ยตี ซันเนอาซี คุร ปูแร วีจารี || เบ็น เซวา พัล
กับโบห์ นา ปาวัส เซวา กัรณี ซารี ||๒|| นิถะเนอา ตัน๋ นิกเุ รอา คุร นิมาเณอา ตู มาณ || อันถฺแล มาณัก คุร ปักเรอา
นิตาเณอา ตู ตาณ || โฮม ยปา นฮี ยาเณอา คุรมะตี สาจ ปะชาณ || นาม บินา น่าฮี ดัร โด่อี จู่ธา อาวัณ ยาณ ||๓||
ซาจา นาม สล่าฮีแอ ซาเจ เต ตริ ปัต โฮย || กิอาน รตัน มัน มายีแอ บฮุร นา แมลา โฮย || ยับ ลัก ซาฮิบ มัน วัสแซ
ตับ ลัก บิฆนั นา โฮย || นานัก ศิร เด ฉุทีแอ มัน ตัน ซาจา โซย ||๔||๑o|| มารู แม่ห์ลา ๑ || โยกี ยุกตั นาม นิรมาอิล
ตา แก แมลฺ นา ราตี || ปรี ตมั นาท สดา สัจ ซังเก ยนัม มรัณ กัต บีตี ||๑|| กุซาอี เตรา กฮ่า นาม แกเซ ยาตี || ยา ตอ
ปี่ ตัร แม่ฮลั บุลาแว่ห์ ปูโช บาต นิรันตี ||๑|| รเฮา || บรัมห์มณั บรัมห์ กิอาน อิสอานี ฮัร คุณ ปูเญ ปาตี || เอโก นาม
เอก นาราเอ็ณ ตริ ภวัณ เอกา โยตี ||๒|| เย่ห์วา ดันดี เอ้ห์ กัท ชาบา โตโล นาม อะยาจี || เอโก หาท ซ่าห์ ซัภนา ศิร
วัณยาเร เอ็ก ป่ าตี ||๓|| โดแว สิ เร สัตคุรู นิเบเร โซ บูแฉ่ ยิส เอก เล็ว ลากี ญีโอห์ รแฮ่ นิภราตี || สบัด วซาเอ ปะรัม
จุกาเอ สดา เซวัก เด็น ราตี ||๔|| อูปัร กะกัน กะกัน ปัร โกรัค ตา กา อกัม คุรู ปุน วาซี || คุร บัจนี บ้าฮัร กัร๋ เอโก
นานัก เป่ ยอา อุดาซี ||๕||๑๑||
ราก มารู แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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แอ้ห์เน็ส ยาแก นีด นา โซแว || โซ ยาแณ ยิส เวดัน โฮแว || เปรม เก กาน ลเก ตัน ปี่ ตัร แวด เก ยาแณ การี ญีโอ
||๑|| ยิส โน ซาจา ซิ พตี ลาเอ || คุรมุข วิระเล กิแซ บุฉ่าเอ || อัมฤต กี ซาร โซอี ยาแณ เย อัมฤต กา วาปารี ญีโอ ||๑||
รเฮา || เป็ ร เซตี ตัน๋ เปรม รจาเอ || คุร แก สบัด ตะทา จิต ลาเอ || แซ่ฮจั ยฺ เซตี ตัน๋ ครี สุ เฮลี ตริ สนา ติคา นิวารี ญีโอ
||๒|| แซ่ห์ซา โตเร ปะรัม จุกาเอ || แซ่ ห์เย ซิพตี ตะณัค จราเอ || คุร แก สบัด มแร มัน มาเร ซุนดัร โยกาถ่ารี ญีโอ
||๓|| ห่อแม ยเลอา มโน่ห์ ห || ยัม ปุร วแย่ห์ คะรัก กราเร || อับ แก กะเฮแอ นาม นา มิลยั ตู สะโฮ ญีอะเร ป่ ารี ญีโอ
||๔|| มายอา มัมตา ปแว่ห์ เคอาลี || ยัม ปุร พาแซ่ห์กา ยัม ยาลี || เหต เก บันถัน่ โตรึ นา ซาแกห์ ตา ยัม กเร คุอารี
ญีโอ ||๕|| นา ฮอ กัรตา นา แม กีอา || อัมฤต นาม สัตคุร ดีอา || ยิส ตู เด้ห์ ติแซ เกอา จารา นานัก สรัณ ตุมารี ญีโอ
||๖||๑||๑๒||
มารู แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แยห์ แบซาแล่ห์ แต้ห์ แบซา สุ อามี แยห์ เป่ แย่ห์ แต้ห์ ยาวา || ซัภ นักรี แม่ห์ เอโก รายา ซัภเภ ปวิต แฮ ทาวา ||๑||
บาบา เด้ห์ วซา สัจ กาวา || ยา เต แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมาวา ||๑|| รเฮา || บุรา ปะลา กิช อาปัส เต ยาเนอา เออี สกัล
วิการา || เอ้ห์ พุรมายอา คซัม กา โฮอา วัรแต เอ้ห์ ซันซารา ||๒|| อินดรี ตาต สบัล กะฮีอตั แฮ อินดรี กิส เต โฮอี ||
อาเป เคลฺ กแร ซัภ กัรตา แอซา บูแฉ่ โกอี ||๓|| คุร ปัรซาดี เอก เล็ว ลากี ดุบิถา ตะเด บินาซี || โย เต็ส ป่ าณา โซ
สัต กัร มาเนอา กาที ยัม กี พาซี ||๔|| ปะณัต นานัก เลคา มาแก เกานา ยา จูกา มัน อภิมานา || ตาส ตาส ตะรัม ราย
ยปัต แฮ เปย สัจเจ กี ซัรนา ||๕||๑|| มารู แม่ห์ลา ๓ || อาวัณ ยาณา นา ทีแอ นิจยฺ กัร๋ วาซา โฮย || สัจ คยานา
บัคเซอา อาเป ยาแณ โซย ||๑||
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เอ มัน ฮัร ญีโอ เจต ตู มโน่ห์ ตัจยฺ วิการ || คุร แก สบัด ติอ๋าย ตู สัจ ลกี เปอาร ||๑|| รเฮา || แอแท นาโวห์ ปุเลอา
เพ็ร หัท กิทาอู นา ปาย || โยนี ซัภ ปะหว่าอีอนั บิสทา ม่าเฮ สมาย ||๒|| วัดป่ ากี คุร ปายอา ปูรัน ลิเคอา มาย ||
อันเด็น สัจจี ปะกัต กัร สัจจา เลย มิลาย ||๓|| อาเป สริ สทฺ ซัภ ซายีอนั อาเป นะดัร กเรย์ || นานัก นาม วเดอาอีอา
แย ป่ าแว แต เดย์ ||๔||๒|| มารู แม่ห์ลา ๓ || ปิ ชเล กุแนห์ บัคซาย ญีโอ อับ ตู มารัก ปาย || ฮัร กี จัรณี ลาก รฮ่า
วิโจห์ อาป กวาย ||๑|| เมเร มัน คุรมุข นาม ฮัร ติอ๋าย || สดา ฮัร จัรณี ลาก รฮ่า เอ็ก มัน เอแก ป๋ าย ||๑|| รเฮา || นา แม
ยาต นา ปัต แฮ นา แม เท่ห์ นา เทา || สบัด เปด ปะหรํา กะเทอา คุร นาม ดีอา ซัมหยาย ||๒|| เอ้ห์ มัน ลาลัจ กัรดา
พิแร ลาลัจ ลากา ยาย || ตัน่ แถ่ กูร เวอาเปอา ยัม ปุร โจทา คาย ||๓|| นานัก ซัภ กิช อาเป อาป แฮ ดูยา น่าฮี โกย ||
ปะกัต คยานา บัคสิ โอน คุรมุขคา ซุค โฮย ||๔||๓|| มารู แม่ห์ลา ๓ || สัจ รัตเต เซ โทล ลโฮ่ เซ วิระเล ซันซาร || เต็น
มิเลอา มุค อุยะลา ยัป นาม มุราร ||๑|| บาบา ซาจา ซาฮิบ ริ แด สะมาล || สัตคุร อัปนา ปุช เดค เล่โฮ วคัร ป๋ าลฺ ||๑||
รเฮา || เอ็ก สัจจา ซัภ เซวดี ตุ๋ร ปาก มิลาวา โฮย || คุรมุข มิเล เซ นา วิชุแรห์ ปาแวห์ สัจ โซย ||๒|| เอ็ก ปักตี ซาร
นา ยาณนี มันมุค ปะรัม ปุหลาย || โอนา เว็จ อาป วัรตะดา กัรณา กิชู นา ยาย ||๓|| ยิส นาล โยรฺ นา จัลอี คเล กีแจ
อัรดาส || นานัก คุรมุข นาม มัน วัสแซ ตา ซุณ กเร ซาบาส ||๔||๔|| มารู แม่ห์ลา ๓ || มารู เต ซี ตลั กเร มนูโร่ ห์
กันจัน โฮย || โซ ซาจา ซาล่าฮีแอ เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย ||๑|| เมเร มัน อันเด็น ติอ๋าย ฮัร เนา || สัตคุร แก บจัน
อราถ ตู อันเด็น คุณ เกา ||๑|| รเฮา || คุรมุข เอโก ยาณี แอ ยา สัตคุร เดย์ บุฉ่าย || โซ สัตคุร ซาล่าฮีแอ ยิดู เอ้ห์ โซ่ฉี่
ปาย ||๒|| สัตคุร โฉด ดูแย ลเก เกอา กะรัน อะแก ยาย || ยัม ปุร บเถ่ มารี แอ้ห์ บฮุตี มิแล สยาย ||๓||
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เมรา ปรัภ เวปัรว่าห์ แฮ นา เต็ส เต็ล นา ตะมาย || นานัก เต็ส ซัรณาอี ปั จยฺ ปอ อาเป บคัส มิลาย ||๔||๕||
มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยัปเปโอ นาม สุ ก ยนัก คุร บัจนี ฮัร ฮัร สรัณ ปะเร || ดาลัด ปั๋นยฺ สุ ดาเม มิเลโอ ปักตี ป๋ าย ตเร || ปะกัต วชัล ฮัร
นาม กริ ตารัท คุรมุข กริ ปา กเร ||๑|| เมเร มัน นาม ยปั ต อุถเร || ตะหรู่ แปรลาด บิดรั ดาซี สุ ตฺ คุรมุข นาม ตเร ||๑||
รเฮา || กัลยุก นาม ประธาน ปะดารัท ปะกัต ยนา อุถเร || นามา แยเด็ว กะบีร ตริ โลจัน ซัภ โดค เกย จัมเร || คุรมุข
นาม ลเก เซ อุถเร ซัภ เก็ลบิค ปาป ทะเร ||๒|| โย โย นาม ยแป อัปราถี่ ซัภ เต็น เก โดค ปัรหะเร || เบสุ อา รวัต
อะยามัล อุถะเรโอ มุค โบแล นาราเอ็ณ นัรหะเร || นาม ยปั ต อุครึ แซณ กัต ปาอี โตรึ บันถัน่ มุกตั กเร ||๓|| ยัน โก
อาป อนุกแร่ ห์ กีอา ฮัร อังกีการ กเร || เซวัก แปจยฺ รัคแค เมรา โควิด สรัณ ปะเร อุถเร || ยัน นานัก ฮัร กิรปา ต่ารี
อุร ตะเรโอ นาม ฮเร ||๔||๑|| มารู แม่ห์ลา ๔ || เซ็ถ สมาถ ยัปเปโอ เล็ว ลาอี ซาเถ็ก มุน ยัปเปอา || ยตี สตี ซันโตคี
ติอ๋ายอา มุค อินดราดิก รเวอา || สรัณ ปะเร ยัปเปโอ เต ป่ าเอ คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๑|| เมเร มัน นาม ยปัต ตเรอา ||
ตัน่ นา ยัท บาลมีก บัทวารา คุรมุข ปารฺ ปั ยอา ||๑|| รเฮา || ซุรฺ นัร กัณ กันถัรเบ ยัปเปโอ เร็ ค บัปแร ฮัร กายอา ||
ซังกัร บรัมห์แม เดวี ยัปเปโอ มุค ฮัร ฮัร นาม ยัปเปอา || ฮัร ฮัร นาม ยินา มัน ปี่ นา เต คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๒|| โกท
โกท เตตีส ติอ๋ายโอ ฮัร ยัปเตอา อันตฺ นา ปายอา || เบด ปุราณ ซิมรัต ฮัร ยัปเปอา มุค ปันดิต ฮัร กายอา || นาม
ระสาล ยินา มัน วัสเซอา เต คุรมุข ปารฺ ปัยอา ||๓|| อนัต ตรังกี นาม ยิน ยัปเปอา แม กะณัต นา กัร สะเกอา || โคบิด
กริ ปา กเร ทาย ปาเอ โย ฮัร ปรัภ มัน ป่ ายอา || คุร ต๋ าร กริ ปา ฮัร นาม ดริ รายโอ ยัน นานัก นาม เลยอา ||๔||๒||
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มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ฮัร นาม นิถาน แล คุรมัต ฮัร ปัต ปาย || หะลัต ปะลัต นาล จัลดา ฮัร อันเต เลย ฉะดาย || ยิแท เอาฆัท กะลีอา
ปี่ รี อา ติแท ฮัร ฮัร มุกตั กราย ||๑|| เมเร สัตคุรา แม ฮัร ฮัร นาม ดริ ราย || เมรา มาต ปิ ตา สุ ต บันถฺโป แม ฮัร เบ็น
อวัรฺ นา มาย ||๑|| รเฮา || แม ฮัร บิรฮี ฮัร นาม แฮ โกอี อาณ มิลาแว มาย || เต็ส อาแก แม โยดฺ รี เมรา ปรี ตมั เดย์
มิลาย || สัตคุร ปุรัค ดัยอาล ปรัภ ฮัร เมเล เด๋ ล นา ปาย ||๒|| ยิน ฮัร ฮัร นาม นา เจเตโอ เซ ปากฮีณ มัร ยาย || โอย
เพ็ร เพ็ร โยน ปะหว่าอีแอห์ มัร ยําแมห์ อาแว ยาย || โอย ยัม ดัร บเถ่ มารี แอ้ห์ ฮัร ดัรก้าห์ มิแล สยาย ||๓|| ตู ปรัภ
ฮัม ซัรณากตี โม โก เมล แล่ห์ ฮัร ราย || ฮัร ต๋ าร กริ ปา ญักยีวนา คุร สัตคุร กี ซัรณาย || ฮัร ญีโอ อาป ดัยอาล โฮย
ยัน นานัก ฮัร เมลาย ||๔||๑||๓|| มารู แม่ห์ลา ๔ || ฮอ ปูนยี นาม ดะซายดา โก ดะเซ ฮัร ตัน๋ ราส || ฮอ เต็ส วิโทห์
คัน คันนีแอ แม เมเล ฮัร ปรัภ ปาส || แม อันตัร เปรม ปิ รัม กา เก็ว สะยัณ มิแล มิลาส ||๑|| มัน เปอาเรอา มิตรา แม
ฮัร ฮัร นาม ตัน๋ ราส || คุร ปูแร นาม ดริ รายอา ฮัร ตี่รัก ฮัร ซาบาส ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร อาป มิลาย คุร แม ดะเซ ฮัร
ตัน๋ ราส || เบ็น คุร เปรม นา ลัภอี ยัน เวโค่ห์ มัน นิระยาส || ฮัร คุร เว็จ อาป รเคอา ฮัร เมเล คุร ซาบาส ||๒|| ซากัร
ปะกัต ปันด๋ าร ฮัร ปูเร สัตคุร ปาส || สัตคุร ตุธา โคลฺ เดย์ มุค คุรมุข ฮัร ปั รกาซ || มันมุค ปาก วิฮูเณอา เต็ค โมอีอา
กันถี่ ปาส ||๓|| คุร ดาตา ดาตาร แฮ ฮอ มาโก ดาน คุร ปาส || จิรี วิชุนนา เมล ปรัภ แม มัน ตัน วัดรี อาส || คุร
ป่ าแว ซุณ เบนตี ยัน นานัก กี อัรดาส ||๔||๒||๔|| มารู แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร กะทา สุ ณาย ปรัภ คุรมัต ฮัร ริ แด
สมาณี || ยัป ฮัร ฮัร กะทา วัดป่ ากีอา ฮัร อุตมั ปั ด นิรบาณี ||
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คุรมุขคา มัน ปัรตีต แฮ คุร ปูแร นาม สมาณี ||๑|| มัน เมเร แม ฮัร ฮัร กะทา มัน ป่ าณี || ฮัร ฮัร กะทา เน็ต สดา กัร
คุรมุข อกัท กะห่าณี ||๑|| รเฮา || แม มัน ตัน โคจยฺ ดันโด่เลอา เก็ว ปาอีแอ อกัท กะห่าณี || ซันตฺ ยนา เม็ล ปายอา
ซุณ อกัท กะทา มัน ป่ าณี || เมแร มัน ตัน นาม อถารฺ ฮัร แม เมเล ปุรัค สุ ยาณี ||๒|| คุร ปุราแค ปุรัค มิลาย ปรัภ
เม็ล สุ รตี สุ รัต สมาณี || วัดป่ ากี คุร เซเวอา ฮัร ปายอา ซุฆรั สุ ยาณี || มันมุค ปาก วิฮูเณอา เต็น ดุคี แรณ วิฮาณี ||๓||
ฮัม ยาเจ็ก ดีน ปรัภ เตเรอา มุค ดีแย อัมฤต บาณี || สัตคุร เมรา มิตรึ ปรัภ ฮัร เมโล่ห์ ซุฆรั สุ ยาณี || ยัน นานัก
ซัรณากตี กัร กิรปา นาม สมาณี ||๔||๓||๕|| มารู แม่ห์ลา ๔ || ฮัร เป๋ า ลกา แบรากีอา วัดป่ ากี ฮัร มัน ราค || เม็ล
ซังคัต ซัรถ่า อูปแย คุร สับดี ฮัร รัส จาค || ซัภ มัน ตัน ฮเรอา โฮยอา คุรบาณี ฮัร คุณ ปาค ||๑|| มัน เปอาเรอา มิตรา
ฮัร ฮัร นาม รัส จาค || คุร ปูแร ฮัร ปายอา หะลัต ปะลัต ปัต ราค ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ฮัร กีรัต คุรมุข
จาค || ตัน ตัร่ ตี ฮัร บียแี อ เว็จ ซังคัต ฮัร ปรัภ ราค || อัมฤต ฮัร ฮัร นาม แฮ คุร ปูแร ฮัร รัส จาค ||๒|| มันมุค ตริ สนา
ปั๋ร รเฮ่ มัน อาซา แด้ห์ ดิส บโฮ่ ลาค || เบ็น นาแว ตริ ก ยีวเด เว็จ บิสทา มันมุค ราค || โอย อาแว่ห์ ย่าเฮ
ปะหว่าอีแอห์ บโฮ่ โยนี ดุระกันถฺ ปาค ||๓|| ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ ซัรณากตี ฮัร ดัยอา ต๋ าร ปรัภ ราค || ซันตฺ ซงั คัต เมลาป
กัร ฮัร นาม มิแล ปั ต ซาค || ฮัร ฮัร นาม ตัน๋ ปายอา ยัน นานัก คุรมัต ปาค ||๔||๔||๖||
มารู แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ฮัร ฮัร ปะกัต ปะเร ปันด่ารา || คุรมุข ราม กเร นิสตารา || ยิส โน กริ ปา กเร เมรา สุ อามี โซ ฮัร เก คุณ กาแว ญีโอ
||๑|| ฮัร ฮัร กริ ปา กเร บันวาลี || ฮัร ฮิรแด สดา สดา สมาลี || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ เมเร ญีอะเร ยัป ฮัร ฮัร นาม
ฉะดาแว ญีโอ ||๑|| รเฮา ||
ซุคซากัร อัมฤต ฮัร เนา || มังกัต ยัน ยาแจ ฮัร เดโฮ ปเซา || ฮัร สัต สัต สดา ฮัร สัต ฮัร สัต เมแร มัน ป่ าแว ญีโอ
||๒|| นเว ฉิ ดรึ สระแวห์ อัปวิตรา || โบลฺ ฮัร นาม ปวิตตรึ ซัภ กิตา || เย ฮัร สุ ประซัน โฮแว เมรา สุ อามี ฮัร ซิ มรัต
มัล แล่ห์ ยาแว ญีโอ ||๓|| มายอา โม่ห์ บิคมั แฮ ป่ ารี || เก็ว ตรี แอ ดุตรั ซันซารี || สัตคุร โบฮิท เดย์ ปรัภ ซาจา ยัป
ฮัร ฮัร ปารฺ ลังฆาแว ญีโอ ||๔|| ตู ซัรบัตตรึ เตรา ซัภ โกอี || โย ตู กแร่ ห์ โซอี ปรัภ โฮอี || ยัน นานัก คุณ กาแว
เบจารา ฮัร ป่ าแว ฮัร ทาย ปาแว ญีโอ ||๕||๑||๗|| มารู แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน เมเร || ซัภ เก็ลวิค กาแท
ฮัร เตเร || ฮัร ตัน๋ ราโค่ห์ ฮัร ตัน๋ ซันโจห์ ฮัร จัลเดอา นาล สคาอี ญีโอ ||๑|| ยิส โน กริ ปา กเร โซ ติอ่าแว || เน็ต ฮัร
ยัป ยาแป ยัป ฮัร ซุค ปาแว || คุร ปัรซาดี ฮัร รัส อาแว ยัป ฮัร ฮัร ปารฺ ลังฆาอี ญีโอ ||๑|| รเฮา || นิรภอ นิรังการ สัต
นาม || ญัก แม่ห์ สเรสทฺ อูตมั กาม || ดุสมัน ดูต ยัมกาล เธ่ห์ มาโร ฮัร เซวัก เนร นา ยาอี ญีโอ ||๒|| ยิส อุปัร ฮัร กา
มัน มาเนอา || โซ เซวัก จะโฮ่ ยุก จะโฮ่ กุนท ยาเนอา || เย อุส กา บุรา กะแฮ โกอี ปาปี เต็ส ยัมกังกัร คาอี ญีโอ ||๓||
ซัภ แม่ห์ เอก นิรันยัน กัรตา || ซัภ กัร กัร เวแค อัปเณ จัลตา || ยิส ฮัร ราแค เต็ส กอณ มาแร ยิส กัรตา อาป ฉะดาอี
ญีโอ ||๔|| ฮอ อันเด็น นาม ลอี กัรตาเร || เย็น เซวัก ปะกัต ซัภเภ นิสตาเร || ดัส อัธ จาร เวด ซัภ ปูโช่ห์ ยัน นานัก
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นาม ฉะดาอี ญีโอ ||๕||๒||๘||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดัรแป ตะรัต อกาซฺ นะคัตรา ศิร อูปัร อมัร กรารา || ปอณ ปาณี แบซันตัร ดัรแป ดัรแป อินดรึ บิจารา ||๑|| เอกา
นิรภอ บาต สุ นี || โซ ซุคีอา โซ สดา สุ เฮลา โย คุร เม็ล กาย กุนี ||๑|| รเฮา || เด้ห์ถาร อัร เดวา ดัรแปห์ เซ็ถ ซาเถ็ก
ดัร โมยอา || ลัค จอราซีห์ มัร มัร ยันเม เพ็ร เพ็ร โยนี โญยอา ||๒||
รายัส ซาตัก ตามัส ดัรแปห์ เกเต รู ป อุปายอา || ชัล บัปรี เอ้ห์ กอลา ดัรแป อัต ดัรแป ตะรัม รายอา ||๓|| สกัล
สมักรี ดะแรห์ เบอาปี เบ็น ดัร กัรแณฮารา || กโฮ่ นานัก ปั กตัน กา ซังกี ปะกัต โซ่แฮ ดัรบารา ||๔||๑|| มารู แม่ห์ลา
๕ || ปานํจฺ บะรัค โก อนาท ตะหรู่ บาริ ก ฮัร ซิมรัต อมัร อทาเร || ปุตรึ เหต นาราเอ็ณ กะเฮโอ ยัมกันกัร มาร
บิดาเร ||๑|| เมเร ธากุร เกเต อะกนัต อุถ่าเร || โม่ห์ ดีน อลัป มัต นิรคุณ ปะเรโอ สรัณ ดุอาเร ||๑|| รเฮา || บาลมีก
สุ ปจาโร ตเรโอ บะถิก ตเร บิจาเร || เอก นิมคั มัน ม่าเฮ อราเถ่โอ กัจปัต ปารฺ อุตาเร ||๒|| กีนี รเคอา ปะกัต
แปรลาแด ฮัรนาคัส นะแค่ห์ บิดาเร || บิดรั ดาซี สุ ตฺ เป่ ยโอ ปุนีตา สักเล กุล อุยาเร ||๓|| กวัน ปราถ บตาโว อัปเน
มิเทอา โม่ห์ มักนาเร || อายโอ ซาม นานัก โอท ฮัร กี ลีแย ปุยา ปซาเร ||๔||๒|| มารู แม่ห์ลา ๕ || เว็ต นวิต
ประเมโอ บโฮ่ ป่ าตี อเน็ก ยตัน กัร ต่าเอ || โย โย กะรัม กีเอ ฮอ ห่อแม เต เต เป๋ ย อะยาเอ ||๑|| อวัร เด็น กาฮู กาจยฺ
นา ลาเอ || โซ เด็น โม โก ดีแย ปรัภ ญีโอ ยา เด็น ฮัร ยัส กาเอ ||๑|| รเฮา || ปุตรึ กลัตรึ กแร่ ห์ เดค ปซารา เอ็ส ฮี
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แม่ห์ อุรฉ่าเอ || มายอา มัด จาค เป๋ ย อุดมาเต ฮัร ฮัร กับโบห์ นา กาเอ ||๒|| เอ้ห์ เบ็ถ โคยี บโฮ่ ปัรการา เบ็น ซันตัน
นฮี ปาเอ || ตุม ดาตาร วัดเด ปรัภ ซัมรัท มากัน โก ดาน อาเอ ||๓|| เตอาเกโอ สักลา มาน แม่ห์ตา ดาส เรณ ซัรณาเอ
|| กโฮ่ นานัก ฮัร เม็ล เป๋ ย เอแก มฮ่า อนันดฺ ซุค ปาเอ ||๔||๓|| มารู แม่ห์ลา ๕ || กวัน ทาน ตี่เรโอ แฮ นามา กวัน
บัสตฺ อหังการา || กวัน เจ้ฮนั ซุน อูปัร โช่เฮโอ มุค เต ซุน กัร การา ||๑|| สุ โนห์ เร ตู กอน กฮ่า เต อายโอ || เอตี นา
ยาโน เกตีก มุดตั จัลเต คบัร นา ปายโอ ||๑|| รเฮา || แซ่ฮนั ซี ล ปวัน อัร ปาณี บซุถ่า คิมา นิภราเต || ปั นจฺ ตัต เม็ล
เป่ ยโอ ซันโญกา เอ็น แม่ห์ กวัน ดุราเต ||๒|| เย็น รัจ รเจอา ปุรัค บิถ่าแต นาเล ห่อแม ปาอี || ยนัม มรัณ อุส ฮี โก
แฮ เร โอ้ฮา อาแว ยาอี ||๓|| บะรัน เจ้ฮนั น่าฮี กิช รัจนา มิเทอา สกัล ปซารา || ปะณัต นานัก ยับ เคลฺ อุฉ่าแร ตับ
เอแก เอกังการา ||๔||๔||
มารู แม่ห์ลา ๕ || มาน โม่ห์ อัร โลภ วิการา บีโอ จีต นา ก่าเลโอ || นาม รตัน คุณา ฮัร บัณเย ลาด วคัร แล จาเลโอ
||๑|| เซวัก กี โอรัก นิบฮี ปรี ต || ยีวตั ซาฮิบ เซเวโอ อัปนา จัลเต ราเคโอ จีต ||๑|| รเฮา || แยซี อาเกอา กีนี ธากุร เต็ส
เต มุค นฮี โมเรโอ || แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ รเคโอ กแร่ ห์ ปี่ ตัร อุธ ÍØÍÒhU โก ดอเรโอ ||๒|| อาเกอา แม่ห์ ปูค โซอี กัร
ซูคา โศก ฮรัค นฮี ยาเนโอ || โย โย หุ กมั เป่ ยโอ ซาฮิบ กา โซ มาแท เล มาเนโอ ||๓|| เป่ ยโอ กริ ปาล ธากุร เซวัก โก
เซาเร หะลัต ปลาตา || ตัน๋ เซวัก สพัล โอ้ห์ อายอา เย็น นานัก คซัม ปะชาตา ||๔||๕|| มารู แม่ห์ลา ๕ || คุเลอา
กะรัม กริ ปา ไป๋ ธากุร กีรตัน ฮัร ฮัร กาอี || สรัม ทากา ปาเอ บิสรามา เม็ท กอี สักลี ต่าอี ||๑|| อับ โม่ห์ ยีวนั ปั ดวี
ปาอี || จีต อายโอ มัน ปุรัค บิถ่าตา ซันตัน กี ซัรณาอี ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ นิวาเร นิ วเร สกัล แบราอี ||
1057

สัด ฮยูร ฮายัร แฮ นายัร กะแตห์ นา เป่ ยโอ ดูราอี ||๒|| ซุค ซี ตลั ซัรถ่า ซัภ ปูรี โฮเอ ซันตฺ สฮาอี || ปาวัน ปะติต กีเอ
คิน ปัตตัร แม่ห์มา กะทัน นา ยาอี ||๓|| นิรภอ เป๋ ย สกัล แป๋ โคเอ โคบิด จรัณ โอทาอี || นานัก ยัส กาแว ธากุร กา
แรณ ดินสั เล็ว ลาอี ||๔||๖|| มารู แม่ห์ลา ๕ || โย ซัมรัท สรับ คุณ นาเอ็ก เต็ส โก กับโบห์ นา กาวัส เร || โฉด ยาย
คิน ปี่ ตัร ตา โก ÍØÍÒ โก เพ็ร เพ็ร ต่าวัส เร ||๑|| อัปเน ปรัภ โก เก็ว นา สมารัส เร || แบรี ซังค์ รังค์ รัส รเจอา เต็ส
เซ็ว ญีอะรา ยารัส เร ||๑|| รเฮา || ยา แก นาม สุ เนแอ ยัม โชแด ตา กี สรัณ นา ปาวัส เร || ก้าด เดย์ เซอาล บัปเร โก
ตา กี โอท ทิกาวัส เร ||๒|| ยิส กา ยาส ซุนตฺ เป๋ าว์ ตรี แอ ตา เซ็ว รังค์ นา ลาวัส เร || โทรี บาต อลัป สุ ปเน กี บฮุร
บฮุร อัทกาวัส เร ||๓|| เป่ ยโอ ประสาด กริ ปา เน็ถ ธากุร ซันตฺ ซงั ค์ ปั ต ปาอี || กโฮ่ นานัก ตแร คุณ ปะหรํา ชูทา โย
ปรัภ เป๋ ย สฮาอี ||๔||๗|| มารู แม่ห์ลา ๕ || อันตัรยามี ซัภ เบ็ถ ยาแน เต็ส เต กฮ่า ดุลาเรโอ || หัสตฺ ปาว จะเร คิน
ปี่ ตัร อคัน ซังค์ แล ยาเรโอ ||๑||
มูเร แต มัน เต ราม บิซาเรโอ || ลูณ คาย กแร่ ห์ ฮรามโครี เปคัต แนน บิดาเรโอ ||๑|| รเฮา || อซ่าถ โรค อุปเยโอ ตัน
ปี่ ตัร ทะรัต นา กาฮู ทาเรโอ || ปรัภ บิสรัต มฮ่า ดุค ปายโอ เอ้ห์ นานัก ตัต บีจาเรโอ ||๒||๘|| มารู แม่ห์ลา ๕ || จรัน
กมัล ปรัภ ราเค จีต || ฮัร คุณ กาแว่ห์ นีตา นีต || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา โกอู || อาด มัตถฺ อันตฺ แฮ โซอู ||๑|| ซันตัน
กี โอท อาเป อาป ||๑|| รเฮา || ยา แก วัส แฮ สกัล ซันซาร || อาเป อาป อาป นิรังการ || นานัก กเฮโอ ซาจา โซย ||
ซุค ปายอา เพ็ร ดูค นา โฮย ||๒||๙||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ปราน ซุคดาตา ญีอ์ ซุคดาตา ตุม กาเฮ บิซาเรโอ อเกอานัท || โห่ชา มัด จาค โฮเอ ตุม บาวัร ดุลบั ภ์ ยนัม อการัท
||๑|| เร นัร แอซี กแร่ ห์ อิอานัท || ตัจยฺ ซารังค์ถรั ปะหรํา ตู ปู่ ลา โม่ห์ ลัปเทโอ ดาซี ซังค์ ซานัท ||๑|| รเฮา ||
ตัร่ ณี ถรั เตอาก นีจ กุล เซแว่ห์ ฮอ ฮอ กะรัต บิห่าวัท || โพกัท กะรัม กแร่ ห์ อเกอานี มันมุค อั้นถฺ กะห่าวัท ||๒|| สัต
โห่ตา อสัตฺ กัร มาเนอา โย บินซัต โซ เน่ห์จลั ยานัท || ปั ร กี โก อัปนี กัร ปั กรี แอเซ ปู๋ ล ปุหล่านัท ||๓|| คัตตรี
บราห์มณั ซูด แวส ซัภ เอแก นาม ตรานัท || คุร นานัก อุปเดส แก้ฮตั แฮ โย สุ แน โซ ปารฺ ปรานัท ||๔||๑||๑o|| มารู
แม่ห์ลา ๕ || กุปัต กัรตา ซังค์ โซ ปรัภ แด้ห์กาเวย์ มนุคาย || บิซาร ฮัร ญีโอ บิแค โป่ แกห์ ตะปั ต ทัม กัล ลาย ||๑|| เร
นัร กาย ปัร กแร่ ห์ ยาย || กุจลั กะโธรฺ กาม กัรถัป ตุม นฮี สุ เนโอ ตะรัม ราย ||๑|| รเฮา || บิการ ปาทัร กะแล่ห์ บาเถ่
นินดฺ โปท สิ ราย || มฮ่า ซากัร สมุด ลัง่ ฆะนา ปารฺ นา ปั รนา ยาย ||๒|| กาม กโรถ โลภ โม่ห์ เบอาเปโอ เนตรึ รัคเค
พิราย || ศีสฺ อุธาวัน นา กับฮู มิลยั มฮ่า ดุตรั มาย ||๓|| ซูร มุกตา ซะซี มุกตา บรัมห์ กิอานี อัลปาย || สุ ผา่ วัต
แยเซ แบซันตัร อะลิปตฺ สดา นิรมะลาย ||๔|| ยิส กะรัม คุเลอา เต็ส ลเฮอา ปัรดา เย็น คุร แป้ ห์ มันเนอา สุ ผาย ||
คุร มันตรึ เอาคัถ นาม ดีนา ยัน นานัก ซันกัท โยน นา ปาย ||๕||๒|| เร นัร เอ็น เบ็ถ ปารฺ ปราย || ติอ๋าย ฮัร ญีโอ
โฮย มิรตัก เตอาก ดูยา เป๋ า || รเฮา ดูยา ||๒||๑๑|| มารู แม่ห์ลา ๕ || บ้าฮัร ดู่ดนั เต ชูท ปะเร คุร กัร๋ ฮี ม่าเฮ ดิคายอา
ทา || อันป๋ อ อะจรัจยฺ รู ป ปรัภ เปเคอา เมรา มัน โฉด นา กัตฮู ยายอา ทา ||๑|| มานัก ปายโอ เร ปายโอ ฮัร ปูรา
ปายอา ทา || โมลฺ อโมลฺ นา ปายอา ยาอี กัร กิรปา คุรู ดิวายอา ทา ||๑|| รเฮา || อดิสทฺ อะโกจัร ปารบรัมห์ เม็ล ซาถู่
อกัท กะทายอา ทา || อันฮัด สบัด ดซัม ดุอาร วเยโอ แต้ห์ อัมฤต นาม จุอายอา ทา ||๒|| โตท น่าฮี มัน ตริ สนา บูฉี่
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อคุท ปันด๋ าร สมายอา ทา || จรัณ จรัณ จรัณ คุร เซเว อะกัร๋ กะเรโอ รัส ปายอา ทา ||๓|| แซ่ห์เย อาวา แซ่ห์เย ยาวา
แซ่ห์เย มัน เคลายอา ทา || กโฮ่ นานัก ปะรัม คุร โคยอา ตา ฮัร แม่ห์ลี แม่ฮลั ปายอา ทา ||๔||๓||๑๒|| มารู แม่ห์ลา
๕ || ยิแซห์ ซาจยฺ นิวาเยอา ติแซห์ เซ็ว รุ จ น่าเฮ || อาน รู ตี อาน โบอีแอ พัล นา พูแล ต้าเฮ ||๑|| เร มัน วัตตรึ บียณั
เนา || โบย เคตี ลาย มนูอา ปะโล สะโม สุ เอา ||๑|| รเฮา || โคย แค่ห์รา ปะรัม มัน กา สัตคุร ซัรณี ยาย || กะรัม ยิส
โก ตุโรห์ ลิเคอา โซอี การ กมาย ||๒|| เป๋ า ลากา โคบิด เซ็ว ก๋ าล ปาอี ทาย || เคต เมแร ยําเมอา นิคุท นา กับฮู ยาย
||๓|| ปายอา อโมลฺ ปะดารฺ โท โฉด นา กัตฮู ยาย || กโฮ่ นานัก ซุค ปายอา ตริ ปัต รเฮ่ อาขาย ||๔||๔||๑๓|| มารู
แม่ห์ลา ๕ || พูโท อานํดา ปะรัม กา มแน่ห์ เป่ ยโอ ปัรกาซ || กาที เบรี ปะแกห์ เต คุร กีนี บันดฺ คลาส ||๑|| อาวัณ
ยาณ รเฮโอ || ตะปัต กร่ าฮา บุจฉฺ เกยอา คุร ซี ตลั นาม ดีโอ ||๑|| รเฮา || ยับ เต ซาถู่ ซังค์ เป่ ยอา ตอ โฉด เกย
นิคฮาร || ยิส กี อทัก เต็ส เต ฉุที ตอ กฮ่า กแร โกทวารฺ ||๒|| จูกา ป่ ารา กะรัม กา โฮเอ เน่ห์กรั มา || ซากัร เต กันแด่
จะเร คุร กีเน ตัร่ มา ||๓|| สัจ ทาน สัจ แบธกา สัจ สุ เอา บณายอา || สัจ ปูนยี สัจ วัคโร นานัก กัร๋ ปายอา ||๔||๕||๑๔||
มารู แม่ห์ลา ๕ ||
เบด ปุกาแร มุค เต ปันดัต กามามัน กา มาธา || โมนี โฮย แบธา อิกานํตี ฮิรแด กัลปั น กาธา || โฮย อุดาซี กแร่ ห์
ตัจยฺ จเลโอ ฉุทแก น่าฮี นาธา ||๑|| ญีอ์ กี แก แป้ ห์ บาต กฮ่า || อาป มุกตั โม โก ปรัภ เมเล แอโซ กฮ่า ลฮ่า ||๑|| รเฮา
|| ตปัสซี กัร แก เด้ฮี ซาถี่ มนูอา แด้ห์ ดิส ต่านา || บรัมห์จาร บรัมห์จจั ยฺ กีนา ฮิรแด เป่ ยอา กุมานา || ซันเนอาซี
โฮย แก ตีรัท ประเมโอ อุส แม่ห์ กโรถ เบกานา ||๒|| กู๋นฆํ รั บาถ เป๋ ย รามดาสา โรทีอนั เก โอปาวา || บะรัต เนม
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กะรัม คัท กีเน บ้าฮัร เป๋ ค ดิคาวา || กีต นาด มุค ราก อลาเป มัน นฮี ฮัร ฮัร กาวา ||๓|| ฮรัค โศก โลภ โม่ห์ แร่ ฮตั แฮ
นิรมัล ฮัร เก ซันตา || เต็น กี ตู๋ร ปาเอ มัน เมรา ยา ดัยอา กเร ปั กวันตา || กโฮ่ นานัก คุร ปูรา มิเลอา ตานํ อุตรี มัน กี
จินตา ||๔|| เมรา อันตัรยามี ฮัร รายอา || ซัภ กิช ยาแณ เมเร ญีอ์ กา ปรี ตมั บิซรั เกย บักบายอา ||๑|| รเฮา ดูยา
||๖||๑๕|| มารู แม่ห์ลา ๕ || โกท ลาค สรับ โก รายา ยิส ฮิรแด นาม ตุมารา || ยา โก นาม นา ดีอา เมแร สัตคุร เซ
มัร ยันแม่ห์ กาวารา ||๑|| เมเร สัตคุร ฮี ปั ต ราค || จีต อาแว่ห์ ตับ ฮี ปั ต ปูรี บิสรัต รลีแอ คาก ||๑|| รเฮา || รู ป รังค์
คุซีอา มัน โป่ กัณ เต เต ฉิ ดรึ วิการา || ฮัร กา นาม นิถาน กเลอาณา ซูค แซ่ฮจั ยฺ เอ้ห์ ซารา ||๒|| มายอา รังค์ บิรังค์
คิแน แม่ห์ เย็ว บาดัร กี ชายอา || เซ ลาล เป๋ ย กูแร รังค์ ราเต ยิน คุร เม็ล ฮัร ฮัร กายอา ||๓|| อูจ มูจ อปารฺ สุ อามี
อะกัม ดัรบารา || นาโม วเดอาอี โซ่ภา นานัก คซัม เปอารา ||๔||๗||๑๖||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โออังการ อุตปาตี || กีอา ดินสั ซัภ ราตี || วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ ปาณี || จาร เบด จาเร คาณี || คันดฺ ดีป ซัภ โลอา || เอก
กวาแว เต ซัภ โฮอา ||๑|| กัรแณฮารา บูโฉ่ห์ เร || สัตคุร มิแล ตา ซู่แฉ่ เร ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ กีอา ปซารา || นรัก
ั นา ปาแว ราอี ||
สุ รัก อวตารา || ห่อแม อาแว ยาอี || มัน ทิกณ
บาจฉฺ คุรู กุบารา || เม็ล สัตคุร นิสตารา ||๒|| ฮอ ฮอ กะรัม กมาเณ || เต เต บันถฺ กลาเณ || เมรี เมรี ต่ารี || โอ้ฮา
แปรฺ โลห่ารี || โซ คุร เม็ล เอก ปะชาแณ || ยิส โฮแว ปาก มทาแณ ||๓|| โซ มิเลอา เย ฮัร มัน ป่ ายอา || โซ ปู่ ลา เย
ประภู ปุหลายอา || แน่ห์ อาโปห์ มูรัค กิอานี || เย กราแว โซ นาม วคานี || เตรา อันตฺ นา ปาราวารา || ยัน นานัก
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สัด บัลฮารา ||๔||๑||๑๗|| มารู แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์นี โม่ห์ ลีเอ ตแร กุนีอา || โลภ เวอาปี จู่ธี ดุนีอา || เมรี เมรี กัร แก
ซันจี อันตฺ กี บาร สกัล เล ฉะลีอา ||๑|| นิรภอ นิรังการ ดัยอฺ ลีอา || ญีอ์ ยันตฺ สักเล ปรัตปะลีอา ||๑|| รเฮา || เอแก
สรัม กัร กาดี กัดแฮ || เอแก้ห์ สุ ปแน ดาม นา ฉะแดห์ || ราจยฺ กมาย กรี เย็น แทลี ตา แก ซังค์ นา จันจัล จลีอา
||๒|| เอแก้ห์ ปราณ เป็ นดฺ เต เปอารี || เอก ซันจี ตัจยฺ บาป แม่ห์ตารี || สุ ต มีต ปะหราต เต โกห์ยี ตา แก นิกทั นา
โฮอี คลีอา ||๓|| โฮย ออถูต แบเธ ลาย ตารี || โยกี ยตี ปั นดิต บีจารี || กแร่ ห์ มรี มซาณี มัน แม่ห์ บัสเต อูฐ ตินา แก
ลากี ปะลีอา ||๔|| กาเท บันถัน่ ธากุร ยา เก || ฮัร ฮัร นาม บะเซโอ ญีอ์ ตา แก || ซ่าถซังค์ เป๋ ย ยัน มุกเต กัต ปาอี
นานัก นะดัร เน่ห์ลีอา ||๕||๒||๑๘|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ซิ มโร่ ห์ เอก นิรันยัน โซอู || ยา เต บิรทา ยาต นา โกอู || มาต
กรัภ แม่ห์ เย็น ปรัตปาเรอา || ญีโอ เป็ นดฺ เด ซาจยฺ สวาเรอา
|| โซอี บิถ่าตา คิน คิน ยัปปี แอ || ยิส ซิ มรัต
เอากุณ ซัภ ดะกีแอ || จรัณ กมัล อุร อันตัร ต่าโรห์ || บิเคอา บัน เต ญีโอ อุถ่าโรห์ || กรัณ ปล่าห์ มิแท่ห์ บิลลาทา ||
ยัป โควิด ปะรัม ป๋ อ พาทา || ซ่าถซังค์ วิระลา โก ปาเอ || นานัก ตา แก บัล บัล ยาเอ ||๑|| ราม นาม มัน ตัน อาถ่ารา
|| โย ซิมแร เต็ส กา นิสตารา ||๑|| รเฮา || มิเทอา วัสตฺ สัต กัร มานี || เห็ต ลายโอ สัธ มูร อเกอานี || กาม กโรถ โลภ
มัด มาตา || กอดี บัดแล ยนัม กวาตา || อัปนา โฉด ปรายแอ ราตา || มายอา มัด มัน ตัน ซังค์ ยาตา || ตริ สนั นา บูแฉ่
กะรัต กะโลลา || อูณี อาส มิเทอา ซัภ โบลา || อาวัต อิเกลา ยาต อิเกลา ||
ฮัม ตุม ซังค์ จู่เธ ซัภ โบลา || ปาย ธะกอรี อาป ปุหลายโอ || นานัก กิรัต นา ยาย มิทายโอ ||๒|| ปัส ปังคี ปู๋ ต อัร
ปเรตา || บโฮ่ เบ็ถ โยนี พิรัต อเนตา || แยห์ ยาโน แต้ห์ แร่ ฮนั นา ปาแว || ทาน บิฮูน อุธ อุธ เพ็ร ต่าแว || มัน ตัน
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บาสฺ นา บฮุต บิสทารา || อหัม่ เมว มูโธ เบจารา || อเน็ก โดค อัร บฮุต สยาอี || ตา กี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || ปรัภ
บิสรัต นรัก แม่ห์ ปายอา || แต้ห์ มาต นา บันถฺ นา มีต นา ยายอา || ยิส โก โหต กริ ปาล สุ อามี || โซ ยัน นานัก
ปารฺ กรามี ||๓|| ประมัต ประมัต ปรัภ ซัรนี อายอา || ดีนา นาท ยกัต เป็ ต มายอา || ปรัภ ดัยอาล ดุค ดะรัด บิดารัณ ||
ยิส ป่ าแว เต็ส ฮี นิสตารัณ || อั้นถฺ กูป เต ก้าดันฮารา || เปรม ปะกัต โฮวัต นิ สตารา || ซ่าถ รู ป อัปนา ตัน ต่าเรอา ||
มฮ่า อคัน เต อาป อุบาเรอา || ยัป ตัป ซันยัม เอ็ส เต กิช น่าฮี || อาด อันตฺ ปรัภ อะกัม อะก้าฮี || นาม เด้ห์ มาแก ดาส
เตรา || ฮัร ยีวนั ปัด นานัก ปรัภ เมรา ||๔||๓||๑๙|| มารู แม่ห์ลา ๕ || กัต โก แด้ห์กาโวห์ โลกา โม่ฮนั ดีน กิรปาอี ||๑||
แอซี ยาน ปาอี || สรัณ ซูโร คุร ดาตา ราแค อาป วดาอี ||๑|| รเฮา || ปักตา กา อาเกอาการี สดา สดา ซุคดาอี ||๒||
อัปเน โก กิรปา กรี แอห์ เอ็ก นาม ติอ๋าอี ||๓|| นานัก ดีน นาม มาแก ดุตีอา ปะรัม จุกาอี ||๔||๔||๒o|| มารู แม่ห์ลา ๕
|| เมรา ธากุร อัต ป่ ารา || โม่ห์ เซวัก เบจารา ||๑|| โม่ฮนั ลาล เมรา ปรี ตมั มัน ปรานา || โม โก เดโฮ ดานา ||๑|| รเฮา
|| สักเล แม เดเค โยอี || บีโย อวัรฺ นา โกอี ||๒|| ยีอนั ปรัตปาล สมาแฮ || แฮ โฮซี อาเฮ ||๓|| ดัยอา โม่ห์ กีแย เดวา ||
นานัก ลาโก เซวา ||๔||๕||๒๑|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ปะติต อุถ่ารัน ตารัน บัล บัล บเล บัล ยาอีแอ || แอซา โกอี
เป่ แท ซันตฺ เย็ต ฮัร ฮเร ฮัร ติอ๋าอีแอ ||๑|| โม โก โกย นา ยานัต กะฮีอตั ดาส ตุมารา || เอ้ฮา โอท อาถ่ารา ||๑|| รเฮา
|| สรับ ต่ารัน ปรัตปารัน เอ็ก บิโน ดีนา || ตุมรี เบ็ถ ตุม ฮี ยาโนห์ ตุม ยัล ฮัม มีนา ||๒|| ปูรัน บิสทีรัน สุ อามี อ้าห์
อายโอ ปาแช || สักโล ปู๋ มันดัล คันดัล ปรัภ ตุม ฮี อาแช ||๓||
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อะทัล อะเคโอ เดวา โม่ฮนั อลัค อปารา || ดาน ปาโว ซันตฺ ซังค์ นานัก เรน ดาซารา ||๔||๖||๒๒|| มารู แม่ห์ลา ๕ ||
ตริ ปัต อาข่าเอ ซันตา || คุร ยาเน ยิน มันตา || ตา กี กิช แก้ฮนั นา ยาอี || ยา โก นาม บดาอี ||๑|| ลาล อโมลา ลาโล ||
อะแก้ห์ อโตลา นาโม ||๑|| รเฮา || อวิกตั เซ็ว มาเนอา มาโน || คุรมุข ตัต กิอาโน || เปคัต สกัล ติอ่าโน || ตะเยโอ
มัน เต อภิมาโน ||๒|| เน่ห์จลั เต็น กา ธาณา || คุร เต แม่ฮลั ปะชาณา || อันเด็น คุร เม็ล ยาเก || ฮัร กี เซวา ลาเก ||๓||
ปูรัน ตริ ปัต อะข่าเอ || แซ่ฮจั ยฺ สมาถ สุ ผา่ เอ || ฮัร ปั นด๋ าร หาท อายอา || นานัก คุร เต ปายอา ||๔||๗||๒๓||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ ดุปเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โฉด สกัล เซอาณปา เม็ล ซ่าถ เตอาก กุมาน || อวัรฺ ซัภ กิช มิเทอา รัสนา ราม ราม วคาน ||๑|| เมเร มัน กะรัน ซุณ
ฮัร นาม || มิแท่ห์ อักข์ เตเร ยนัม ยนัม เก กวัน บัปโร ยาม ||๑|| รเฮา || ดูค ดีน นา ป๋ อ เบอาแป มิแล ซุค บิสราม ||
คุร ประสาด นานัก บคาแน ฮัร ปะยัน ตัต กิอาน ||๒||๑||๒๔|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ยินี นาม วิซาเรอา เซ โหต เดเค เค่ห์
|| ปุตรึ มิตรึ บิลาส บันตา ตูทเต เอ เน่ห์ ||๑|| เมเร มัน นาม เน็ต เน็ต เล่ห์ || ยลัต น่าฮี อคัน ซากัร ซูค มัน ตัน เด้ห์
||๑|| รเฮา || บิรัค ชายอา แยเซ บินซัต ปวัน จู่ลตั เม่ห์ || ฮัร ปะกัต ดริ รึ เม็ล ซ่าถ นานัก เตแร กาม อาวัต เอ้ห์
||๒||๒||๒๕|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ปุรัค ปูรัน ซุแคห์ ดาตา ซังค์ บัสโต นีต || มแร นา อาแว นา ยาย บินแซ เบอาปัต
อุซนั นา ซีต ||๑|| เมเร มัน นาม เซ็ว กัร ปรี ต || เจต มัน แม่ห์ ฮัร ฮัร นิถ่านา เอ้ห์ นิรมัล รี ต ||๑|| รเฮา || กริ ปาล
ดัยอาล โคปาล โคบิด โย ยแป เต็ส ซี่ถ || นวัล เนาตัน จตุร ซุนดัร มัน นานัก เต็ส ซังค์ บีถ ||๒||๓||๒๖|| มารู
แม่ห์ลา ๕ || จลัต แบสัต โซวัต ยากัต คุร มันตรึ ริ แด จิตาร || จรัณ สรัณ ปั จยฺ ซังค์ ซาถู่ เป๋ าว์ ซากัร อุตแรห์ ปารฺ
||๑||
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เมเร มัน นาม ฮิรแด ต๋ าร || กัร ปรี ต มัน ตัน ลาย ฮัร เซ็ว อวัร สกัล วิซาร ||๑|| รเฮา || ญีโอ มัน ตัน ปราณ ปรัภ เก ตู
อาปัน อาป นิวาร || โควิด ปัจยฺ ซัภ สุ อารัท ปูเร นานัก กับโบห์ นา ฮาร ||๒||๔||๒๗|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ตัจยฺ อาป
บินซี ตาป เรณ ซาถู่ ทีโอ || ติแซห์ ปราปั ต นาม เตรา กัร กริ ปา ยิส ดีโอ ||๑|| เมเร มัน นาม อัมฤต ปี โอ || อาน
ซาด บิซาร โห่เช อมัร ยุก ยุก ญีโอ ||๑|| รเฮา || นาม เอ็ก รัส รังค์ นามา นาม ลากี ลีโอ || มีต ซายัน สคา บันถัป ฮัร
เอก นานัก กีโอ ||๒||๕||๒๘|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ปรัตปาล มาตา อุดรั ราแค ลกัน เดต นา เซก || โซอี สุ อามี อีฮา
ราแค บูจฉฺ บุตถฺ บิเบก ||๑|| เมเร มัน นาม กี กัร เทก || ติแซห์ บูจฉฺ เย็น ตู กีอา ปรัภ กรัณ การัณ เอก ||๑|| รเฮา || เจต
มัน แม่ห์ ตัจยฺ เซอาณัป โฉด สักเล เป๋ ค || ซิ มมัร ฮัร ฮัร สดา นานัก ตเร กอี อเนก ||๒||๖||๒๙|| มารู แม่ห์ลา ๕ ||
ปะติต ปาวัน นาม ยา โก อานัท โก แฮ นาท || มฮ่า ป่ อยัล ม่าเฮ ตุลโฮ ยา โก ลิเคโอ มาท ||๑|| ดูเบ นาม เบ็น กัน๋
ซาท || กรัณ การัณ จิต นา อาแว เด กัร ราแค หาท ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัต คุณ อุจารัณ ฮัร นาม อัมฤต ปาท || กแร่ ห์
กริ ปา มุราร มาโถ่ ซุณ นานัก ยีแว กาท ||๒||๗||๓o||
มารู อันยุลี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซันโญก วิโยก ตุโรห์ ฮี ฮูอา || ปั นจฺ ตาต กัร ปุตลา กีอา || ซาแฮ แก พุรมายแร ญี เด้ฮี เว็จ ญีโอ อาย ปั ยอา ||๑||
ยิแท อคัน ปะแค ปั๋รห่าเร || อูรัถ มุค มฮ่า กุบาเร || ซาส ซาส สมาเล โซอี โอแท คซัม ฉะดาย เลยอา ||๒|| วิโจห์
กัรแภ นิกลั อายอา || คซัม วิซาร ดุนี จิต ลายอา || อาแว ยาย ปะหว่าอีแอ โยนี แร่ ฮณั นา กิตฮี ทาย เป่ ยอา ||๓||
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เมฮัรวาน รัค เลยอัน อาเป || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เต็ส เก ทาเป || ยนัม ปะดารัท เย็ณ จเลอา นานัก อายอา โซ ปัรวาณ
เทอา ||๔||๑||๓๑||
มารู แม่ห์ลา ๕ || แวโด นา วาอี แป่ โณ นา ป่ าอี เอโก สฮาอี ราม เฮ ||๑|| กีตา ยิโซ โฮแว ปาปานํ มโล โต่แว โซ
ซิมโร่ ห์ ปั รถาน เฮ ||๒|| กัท กะเท วาซี สรับ นิวาซี อัสเท็ร ยา กา ทาน เฮ ||๓|| อาแว นา ยาแว ซังเก สมาแว ปูรัน
ยา กา กาม เฮ ||๔|| ปะกัต ยนา กา ราคัณฮารา || ซันตฺ ยีแวห์ ยัป ปราน อถ่ารา || กะรัน การัน ซัมรัท สุ อามี นานัก
เต็ส กุรบาน เฮ ||๕||๒||๓๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || มารู แม่ห์ลา ๙ || ฮัร โก นาม สดา ซุคดาอี || ยา โก ซิ มมัร อะยามัล อุถะเรโอ กันกา
ฮู กัต ปาอี ||๑|| รเฮา || ปันจาลี โก ราจยฺ สภา แม่ห์ ราม นาม ซุถ อาอี || ตา โก ดูค ฮเรโอ กรุ ณา แม อัปนี แปจยฺ
บัดฎาอี ||๑|| เย่ห์ นัร ยัส กิรปา เน็ถ กายโอ ตา โก เป่ ยโอ สฮาอี || กโฮ่ นานัก แม เอ้ฮี ปะโหร่ แซ กะฮี อาน
ซัรนาอี ||๒||๑|| มารู แม่ห์ลา ๙ || อับ แม กฮ่า กะโร รี มาอี || สกัล ยนัม บิเคอัน เซ็ว โคยอา ซิ มเรโอ น่าเฮ กะหน่าอี
||๑|| รเฮา || กาล พาส ยับ กัร แม่ห์ เมลี เต้ห์ ซุถ ซัภ บิสราอี || ราม นาม เบ็น ญา ซันกัท แม่ห์ โก อับ โหต สฮาอี
||๑|| โย ซัมปัต อัปนี กัร มานี คิน แม่ห์ ไป๋ ปราอี || กโฮ่ นานัก แญห์ โซจ รฮี มัน ฮัร ยัส กับฮู นา กาอี ||๒||๒|| มารู
แม่ห์ลา ๙ || มาอี แม มัน โก มาน นา เตอาเกโอ || มายอา เก มัด ยนัม สิ รายโอ ราม ปะยัน นฮี ลาเกโอ ||๑|| รเฮา ||
ยัม โก ดันดฺ ปะเรโอ ศิร อูปัร ตับ โซวัต แต ยาเกโอ || กฮ่า โหต อับ แก ปั ชตาเอ ชูทตั น่าฮิน ป่ าเกโอ ||๑|| เอ้ห์
จินตา อุปยี กัท แม่ห์ ยับ คุร จัรนัน อนุราเกโอ || สุ พลั ยนัม นานัก ตับ ฮูอา โย ปรัภ ยัส แม่ห์ ปาเกโอ ||๒||๓||
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มารู อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เบด ปุราณ กะเท สุเณ ห่าเร มุนี อเนกา || อัธสัธ ตีรัท บโฮ่ กะหน่า ปะหรํา ทาเก เป่ คา || ซาโจ ซาฮิบ นิรมะโล มัน
มาแน เอกา ||๑|| ตู อัจยฺราวัร อมัร ตู ซัภ จาลัณฮารี || นาม ระส่ าเอ็ณ ป๋ าย แล ปั รฮัร ดุค ป่ ารี ||๑|| รเฮา ||
ฮัร ปรี แอ ฮัร บุฉี่แอ คุรมะตี นาม อุถ่ารา || คุร ปูแร ปูรี มัต แฮ ปูแร สบัด บีจารา || อัธสัธ ตีรัท ฮัร นาม แฮ เก็ลวิค
กาทัณฮารา ||๒|| ยัล บิโลแว ยัล มัทแท ตัต โลแร อั้นถฺ อเกอานา || คุรมะตี ดุตถฺ มทีแอ อัมฤต ปาอีแอ นาม นิถ่านา
|| มันมุค ตัต นา ยาณนี ปะซู ม่าเฮ สะมานา ||๓|| ห่อแม เมรา มรี มัร มัร ยําแม วาโร วาร || คุร แก สับเด เย มแร เพ็ร
มแร นา ดูยี วาร || คุรมะตี ญักยีวนั มัน วัสแซ ซัภ กุล อุถ่ารัณฮาร ||๔|| สัจจา วคัร นาม แฮ สัจจา วาปารา || ล่าฮา
นาม ซันซาร แฮ คุรมะตี วีจารา || ดูแย ป๋ าย การ กมาวณี เน็ต โตทา แซซารา ||๕|| ซาจี ซังคัต ทาน สัจ สัจเจ กัร๋
บารา || สัจจา โป่ ยัน เป๋ า สัจ สัจ นาม อถ่ารา || สัจจี บาณี ซันโตเคอา สัจจา สบัด วีจารา ||๖|| รัส โป่ กัณ ปาตซาฮีอา
ดุค ซุค ซังฆารา || โมทา เนา ตะหร่ าอีแอ กัล ออกัณ ป่ ารา || มาณัส ดาต นา โฮวัย ตู ดาตา ซารา ||๗|| อะกัม
อะโกจัร ตู ตะณี อวิกตั อปารา || คุร สับดี ดัร โยอีแอ มุกเต ปั นด่ารา || นานัก เมล นา จูไก ซาเจ วาปารา ||๘||๑||
มารู แม่ห์ลา ๑ || บิค โบฮิทา ลาเดอา ดีอา สมุนดฺ มันฉาร || กันถี่ ดิส นา อาวัย นา อุรวาร นา ปาร || วันฉี่ หาท นา
เควทู ยัล ซากัร อัสราล ||๑|| บาบา ญัก พาทา มฮ่า ยาล || คุร ปั รซาดี อุบเร สัจจา นาม สะมาล ||๑|| รเฮา || สัตคุรู
แฮ โบฮิทา สบัด ลังฆาวัณฮาร || ยิแท ปวัณ นา ปาวโก นา ยัล นา อาการฺ || ติแท สัจจา สัจ นาย เป่ าว์ยลั ตารัณฮาร
||๒|| คุรมุข ลัง่ เฆ เซ ปารฺ เปย สัจเจ เซ็ว เล็ว ลาย || อาวา กอณ นิวาเรอา โยตี โยต มิลาย || คุรมะตี แซ่ฮจั ยฺ อูปแย
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สัจเจ รแฮ่ สมาย ||๓|| สัป ปิ ราอี ปาอีแอ บิค อันตัร มัน โรส || ปูรัน ลิเคอา ปาอีแอ กิส โน ดีแย โดส || คุรมุข การัร
เย สุ เณ มันเน เนา ซันโตส ||๔|| มากัรมัช พฮาอีแอ กุนดี ยาล วตาย || ดุระมัต พาทา พ่าฮีแอ เพ็ร เพ็ร ปะโชตาย ||
ยํามัณ มรัณ นา ซุใฉ่ กิรัต นา เมเทอา ยาย ||๕|| ห่อแม บิค ปาย ยกัต อุปายอา สบัด วัสแซ บิค ยาย || ยรา โย่ห์ นา
สะกัย สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย || ยีวนั มุกตั โซ อาคีแอ ยิส วิโจห์ ห่อแม ยาย ||๖||
ตัน่ แถ่ ต่าวัต ญัก บาเถ่อา นา บูแฉ่ วีจาร || ยํามัณ มรัณ วิซาเรอา มันมุค มุกตั ถฺ กวาร || คุร ราเค เซ อุบเร สัจจา
สบัด วีจาร ||๗|| ซูฮทั ปิ นยัร เปรม แก โบแล โบลัณฮาร || สัจ จุแก อัมฤต ปี แอ อุแด ตา เอกา วาร || คุร มิเลแอ
คซัม ปะชาณี แอ กโฮ่ นานัก โมค ดุอาร ||๘||๒|| มารู แม่ห์ลา ๑ || สบัด มแร ตา มาร มัร ป่ าโก กิส แป้ ห์ เยา || ยิส
แก ดัร แป๋ ป่ ากีแอ อัมฤต ตา โก เนา || มาแร่ ห์ ราแค่ห์ เอก ตู บีโย น่าฮี เทา ||๑|| บาบา แม กุจีล กาโจ มัตฮีน || นาม
บินา โก กัช นฮี คุร ปูแร ปูรี มัต กีน ||๑|| รเฮา || เอากุณ ซุภรั คุณ นฮี เบ็น คุณ เก็ว กัร๋ เยา || แซ่ ฮจั ยฺ สบัด ซุค อุปแย
เบ็น ป่ ากา ตัน๋ น่าเฮ || ยิน แก นาม นา มัน วัสแซ เซ บาเถ่ ดูค สฮาเอ ||๒|| ยินี นาม วิซาเรอา เซ กิต อาเอ ซันซาร ||
อาแก ปาแช ซุค นฮี กาเด ลาเด ชาร || วิชุเรอา เมลา นฮี ดูค กะโณ ยัม ดุอาร ||๓|| อะแก เกอา ยาณา น่าเฮ แม ปู่ เล ตู
ซัมหยาย || ปู่ เล มารัก โย ดะเซ เต็ส แก ลาโก ปาย || คุร เบ็น ดาตา โก นฮี กีมตั แก้ฮณั นา ยาย ||๔|| ซายัน เดคา ตา
กัล มิลา สาจ ปะธายโอ เลค || มุค ติมาแณ ตัน๋ ครี คุรมุข อาคี เดค || ตุตถฺ ป่ าแว ตู มัน วแซ่ห์ นัดรี กะรัม วิเซค ||๕||
ปูค เปอาโซ เย ปะแว เกอา เต็ส มาโก เดย์ || บีโย ซู่แฉ่ โก นฮี มัน ตัน ปูรัน เดย์ || เย็น กีอา เต็น เดเคอา อาป วดาอี
เดย์ ||๖|| นักรี นาเอ็ก เนาตฺ โน บาลัก ลีล อนูป || นารฺ นา ปุรัค นา ปังคณู ซาโจ จตุร สะรู ป || โย เต็ส ป่ าแว โซ
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ทีแอ ตู ดีปัก ตู ตู่ป ||๗|| กีต ซาด จาเค สุ เณ บาด ซาด ตัน โรค || สัจ ป่ าแว ซาโจ จะแว ชูแท โศก วิโยก || นานัก
นาม นา วีสแร โย เต็ส ป่ าแว โซ โหก ||๘||๓|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ซาจี การ กมาวณี โฮรฺ ลาลัจ บาด || เอ้ห์ มัน ซาแจ
โม่เฮอา เย่ห์วา สัจ ซาดฺ || เบ็น นาแว โก รัส นฮี โฮรฺ จแลห์ บิค ลาด ||๑|| แอซา ลาลา เมเร ลาล โก ซุณ คซัม
ฮมาเร || เย็ว พุรมาแว่ห์ เต็ว จลา สัจ ลาล เปอาเร ||๑|| รเฮา || อันเด็น ลาเล จากรี โกเล ศิร มีรา || คุร บัจนี มัน
เวเจอา สบัด มัน ตี่รา ||
คุร ปูเร ซาบาส แฮ กาแท มัน ปี รา ||๒|| ลาลา โกลา ตะณี โก เกอา กโฮ่ วเดอาอีแอ || ป่ าแณ บัคเซ ปูรา ตะณี สัจ
การ กมาอีแอ || วิชุเรอา โก เมล เลย คุร โก บัล ยาอีแอ ||๓|| ลาเล โกเล มัต ครี คุร กี มัต นีกี || ซาจี สุ รัต สุ ห่าวณี
มันมุค มัต พีกี || มัน ตัน เตรา ตู ประภู สัจ ตี่รัก ตุ๋ร กี ||๔|| ซาแจ แบซัณ อุธณา สัจ โป่ ยัน ป่ าเคอา || จิต สัจแจ วิโต
สัจจา ซาจา รัส จาเคอา || ซาแจ กัร๋ ซาแจ รัคเค คุร บจัน สุ ป่าเคอา ||๕|| มันมุค โก อาลัซ กะโณ พาเท โอยารี ||
พาทา จุแก เน็ต โจกรี ลัก บันถฺ วิการี || คุร ปั รซาดี มุกตั โฮย ซาเจ นิจยฺ ตารี ||๖|| อันฮัต ลาลา เบเถ่อา ปรัภ เหต
เปอารี || เบ็น ซาเจ ญีโอ ยัล บะโล จู่เธ เวการี || บาด การา ซัภ โชดีอา ซาจี ตัร ตารี ||๗|| ยินี นาม วิซาเรอา ตินา
ธอรฺ นา เธา || ลาแล ลาลัจ เตอาเกอา ปายอา ฮัร เนา || ตู บัคแซ่ห์ ตา เมล แล่ห์ นานัก บัล เยา ||๘||๔|| มารู แม่ห์ลา ๑
|| ลาแล การับ โชเดอา คุร แก แป๋ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี || ลาแล คซัม ปะชาเณอา วัดดี วเดอาอี || คซัม มิเลแอ ซุค ปายอา
กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี ||๑|| ลาลา โกลา คซัม กา คัสแม วเดอาอี || คุร ปั รซาดี อุบเร ฮัร กี ซัรณาอี ||๑|| รเฮา || ลาเล โน
ศิร การ แฮ ตุ๋ร คซัม พุรมาอี || ลาแล หุกมั ปะชาเณอา สดา รแฮ่ รยาอี || อาเป มีรา บคัส เลย วัดดี วเดอาอี ||๒||
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อาป สัจจา ซัภ สัจ แฮ คุร สบัด บุฉ่าอี || เตรี เซวา โซ กเร ยิส โน แล่ห์ ตู ลาอี || เบ็น เซวา กิแน นา ปายอา ดูแย
ปะรัม คุอาอี ||๓|| โซ เก็ว มโน่ห์ วิซารี แอ เน็ต เดแว จะเเร สวายอา || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส ดา ซ่าห์ ติแน เว็จ ปายอา
|| ยา กริ ปา กเร ตา เซวีแอ เซว สัจ สมายอา ||๔|| ลาลา โซ ยีวตั มแร มัร วิโจห์ อาป กวาเอ || บันถัน่ ตูแท่ห์ มุกตั
โฮย ตริ สนา อคัน บุฉ่าเอ || ซัภ แม่ห์ นาม นิถาน แฮ คุรมุข โก ปาเอ ||๕|| ลาเล เว็จ คุณ กิช นฮี ลาลา เอากะเณอาร ||
ตุตถฺ เยวัด ดาตา โก นฮี ตู บัคซัณฮาร || เตรา หุกมั ลาลา มันเน เอ้ห์ กัรณี ซาร ||๖|| คุร ซากัร อัมฤต ซัร โย อิเช โซ
พัล ปาเอ || นาม ปะดารัท อมัร แฮ ฮิรแด มัน วซาเอ ||
คุร เซวา สดา ซุค แฮ ยิส โน หุกมั มนาเอ ||๗|| โซยนา รุ ปา ซัภ ตาต แฮ มาที รัล ยาอี || เบ็น นาแว นาล นา จัลอี
สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || นานัก นาม รัตเต เซ นิรมะเล ซาแจ รเฮ่ สมาอี ||๘||๕|| มารู แม่ห์ลา ๑ || หุ กมั เป่ ยอา แร่ ห์ณา
นฮี ตุ๋ร พาเท จีแร || เอ้ห์ มัน เอากัณ บาเถ่อา สะโฮ เด้ห์ สะรี แร || ปูแร คุร บัคซาอีแอห์ ซัภ กุแนห์ พะกีแร ||๑|| เก็ว
รฮีแอ อุธ จัลณา บุจฉฺ สบัด บีจารา || ยิส ตู เมแล่ห์ โซ มิแล ตุ๋ร หุ กมั อปารา ||๑|| รเฮา || เย็ว ตู ราแค่ห์ เต็ว รฮ่า โย
เด้ห์ โซ เคา || เย็ว ตู จลาแวห์ เต็ว จลา มุค อัมฤต เนา || เมเร ธากุร หัท วเดอาอีอา เมแล่ห์ มัน เจา ||๒|| กีตา เกอา
ซาล่าฮีแอ กัร เดแค โซอี || เย็น กีอา โซ มัน วัสแซ แม อวัรฺ นา โกอี || โซ ซาจา ซาล่าฮีแอ ซาจี ปั ต โฮอี ||๓||
ปันดิต ปัร นา ปฮุใจ บโฮ่ อาล ยันยาลา || ปาป ปุน โดย ซังกเม คุเถ่อา ยัมกาลา || วิโชรา ป๋ อ วีสแร ปูรา รัควาลา
||๔|| ยิน กี เลแค ปั ต ปแว เซ ปูเร ป่ าอี || ปูเร ปูรี มัต แฮ สัจจี วเดอาอี || เดเด โตท นา อาวัย แล แล ทัก ปาอี ||๕||
คาร สมุดรึ ดันโด่ลีแอ เอ็ก มณี อา ปาแว || โดย เด็น จาร สุ ห่าวณา มาที เต็ส คาแว || คุร ซากัร สัต เซวีแอ เด
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โตท นา อาแว ||๖|| เมเร ปรัภ ป่ าวัน เซ อูยฺเล ซัภ แมลฺ ปะรี แย || แมลา อูยลั ตา ทีแอ ปารัส ซังค์ ปี่ แย || วันนี
ซาเจ ลาล กี เก็น กีมตั กีแย ||๗|| เป่ คี หาท นา ลัภอี ตีรัท นฮี ดาเน || ปูโช เบด ปะรันเตอา มูธี เว็ณ มาเน || นานัก
กีมตั โซ กเร ปูรา คุร กิอาเน ||๘||๖|| มารู แม่ห์ลา ๑ || มันมุค แล่ฮรั กัร๋ ตัจยฺ วิกแู จ เอารา เก กัร๋ เฮแร || กแร่ ห์ ตะรัม
กวาเอ สัตคุร นา เป่ แท ดุระมัต กู่มนั เก่แร || ดิซนั ตัร ปะเว ปาธ ปั ร ทากา ตริ สนา โฮย วเถ่แร || กาจี ปิ นดี สบัด นา
จีแน อุดรั ปะแร แยเซ โด่แร ||๑|| บาบา แอซี รวัต รแว ซันเนอาซี || คุร แก สบัด เอก เล็ว ลากี เตแร นาม รัตเต
ตริ ปตาซี ||๑|| รเฮา || โก่ลี เกรู รังค์ จรายอา วัสตรึ เป๋ ค เปข่ารี || กาปั ร พารฺ บนาอี คินทา โจ่ลี มายอาถ่ารี || กัร๋ กัร๋
มาแก ญัก ปั รโบแถ่ มัน อันแถ่ ปัต ห่ารี || ปะรัม ปุหล่าณา สบัด นา จีแน ยูแอ บายี ห่ารี ||๒||
อันตัร อคัน นา คุร เบ็น บูแฉ่ บ้าฮัร ปูอรั ตาแป || คุร เซวา เบ็น ปะกัต นา โฮวี เก็ว กัร จีนสั อาแป || นินดา กัร กัร
นรัก นิวาซี อันตัร อาตัม ยาแป || อัธสัธ ตีรัท ปะรัม วิกแู จ้ห์ เก็ว มัล โต่แป ปาแป ||๓|| ชาณี คาก บิปูต จะราอี
มายอา กา มัก โย่แฮ || อันตัร บ้าฮัร เอก นา ยาแณ สาจ กะเฮ เต โช่แฮ || ปาธ ปแร มุค จู่โธ โบแล นิกเุ ร กี มัต โอ้แฮ
|| นาม นา ยะปัย เก็ว ซุค ปาแว เบ็น นาแว เก็ว โซ่แฮ ||๔|| มูนดฺ มุดาย ยะทา ซิ กข์ บาถี่ โมน รแฮ่ อภิมานา || มนูอา
โดแล แด้ห์ ดิส ต่าแว เบ็น รัต อาตัม กิอานา || อัมฤต โฉด มฮ่า บิค ปี แว มายอา กา เดวานา || กิรัต นา มิทยั หุกมั
นา บูแฉ่ ปะซูอา ม่าเฮ สะมานา ||๕|| หาท กมันดัล กาปรี อา มัน ตริ สนา อุปยี ป่ ารี || อิสตรี ตัจยฺ กัร กาม เวอาเปอา
จิต ลายอา ปัร นารี || ซิกข์ กเร กัร สบัด นา จีแน ลําปั ท แฮ บายารี || อันตัร บิค บ้าฮัร นิภราตี ตา ยัม กเร คุอารี ||๖||
โซ ซันเนอาซี โย สัตคุร เซแว วิโจห์ อาป กวาเอ || ชาดัน โป่ ยัน กี อาส นา กัรรี อ์ อจินตฺ มิแล โซ ปาเอ || บะแก นา
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โบแล คิมา ตัน๋ ซังกระแฮ ตามัส นาม ยลาเอ || ตัน๋ กิระฮี ซันเนอาซี โยกี เย ฮัร จัรณี จิต ลาเอ ||๗|| อาส นิราส รแฮ่
ซันเนอาซี เอกัส เซ็ว เล็ว ลาเอ || ฮัร รัส ปี แว ตา ซาต อาแว นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาเอ || มนูอา นา โดแล คุรมุข บูแฉ่
ต่าวัต วรัจยฺ รฮาเอ || กแร่ ห์ สะรี ร คุรมะตี โคเย นาม ปะดารัท ปาเอ ||๘|| บรัมห์มา บิซนั มเหส สะเรสทฺ นาม รัตเต
วีจารี || คาณี บาณี กะกัน ปะตาลี ยันตา โยต ตุมารี || ซัภ ซุค มุกตั นาม ตุ๋น บาณี สัจ นาม อุร ต่ารี || นาม บินา นฮี
ชูทสั นานัก ซาจี ตัร ตู ตารี ||๙||๗|| มารู แม่ห์ลา ๑ || มาต ปิ ตา ซันโญก อุปาเอ รักตฺ บินดฺ เม็ล เป็ นดฺ กเร || อันตัร
กรัภ อุรัตถฺ เล็ว ลากี โซ ปรัภ ซาเร ดาต กเร ||๑|| ซันซาร เป่ าว์ยลั เก็ว ตแร || คุรมุข นาม นิรันยัน ปาอีแอ
อะพเรโอ ป๋ ารฺ อพารฺ ทะแร ||๑|| รเฮา || เต คุณ วิซรั เกย อัปราถี่ แม บอรา เกอา กะโร ฮเร || ตู ดาตา ดัยอาล ซัภแภ
ศิร แอ้ห์เน็ส ดาต สะมาร กเร ||๒|| จาร ปะดารัท แล ญัก ยันเมอา เศ็ว สักตี กัร๋ วาส ตะเร ||
ลากี ปูค มายอา มัก โย่แฮ มุกตั ปะดารัท โม่ห์ คเร ||๓|| กรัณ ปลาว กเร นฮี ปาแว เอ็ต อุต ดู่ดตั ทาก ปะเร || กาม
กโรถ อหังการ เวอาเป กูร กุทาํ บฺ เซ็ว ปรี ต กเร ||๔|| คาแว โป่ แก ซุณ ซุณ เดแค แป้ ฮัร ดิคาแว กาล กะเร ||
เบ็น คุร สบัด นา อาป ปะชาแณ เบ็น ฮัร นาม นา กาล ทะเร ||๕|| เยตา โม่ห์ ห่ อแม กัร ปู่ เล เมรี เมรี กัรเต ชีน คเร ||
ตัน ตัน๋ บินแซ แซ่ ห์แซ แซ่ห์ซา เพ็ร ปั ชตาแว มุค ตู๋ร ปะเร ||๖|| บิรัถ เป่ ยอา โยบัน ตัน คิเซอา กัพ กันธฺ บิรูโถ่
แนโนห์ นีร ดะเร || จรัณ รเฮ่ กัร กัมปั ณ ลาเก ซากัต ราม นา ริ แด ฮเร ||๗|| สุ รัต กอี กาลี ฮู ต่อเล กิแซ นา ป่ าแว
รเคโอ กะเร || บิสรัต นาม แอเซ โดค ลาแกห์ ยัม มาร สมาเร นรัก คเร ||๘|| ปูรับ ยนัม โก เลค นา มิทยั ยนัม มแร
กา โก โดส ตะเร || เบ็น คุร บาด ยีวณั โฮรฺ มัรณา เบ็น คุร สับแด ยนัม ยเร ||๙|| คุซี คุอาร เป๋ ย รัส โป่ กัณ โพกัท
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กะรัม วิการ กเร || นาม บิซาร โลภ มูล โคยโอ ศิร ตะรัม ราย กา ดันดฺ ปะเร ||๑o|| คุรมุข ราม นาม คุณ กาแว่ห์ ยา
โก ฮัร ปรัภ นะดัร กเร || เต นิรมัล ปุรัค อัปรําปั ร ปูเร เต ญัก แม่ห์ คุร โควินดฺ ฮเร ||๑๑|| ฮัร ซิมโร่ ห์ คุร บจัน
สมาโร่ ห์ ซังคัต ฮัร ยัน เป๋ า กเร || ฮัร ยัน คุร ปั รถาน ดุอาแร นานัก เต็น ยัน กี เรณ ฮเร ||๑๒||๘||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มารู กาพี แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ || อาโว วันโญ ดุมณี กิตี มิตรึ กเร็ ว || ซา ตัน๋ โด่อี นา ลแฮ่ ว่าฎี เก็ว ตี่เร็ ว ||๑|| แมดา มัน
รัตตา อาปันเร เป็ ร นาล || ฮอ โก๋ ล กุไหม คันนีแอ กีตี เห็ก โป่ รี นะดัร นิฮาล ||๑|| รเฮา || เปอีอะแร โดหากณี
ซาฮุรแร เก็ว เยา || แม กัล ออกัณ มุธรี เบ็น เป็ ร จู๋ร มเรา ||๒|| เปอีอะแร เป็ ร ซัมลา ซาฮุรแร กัร๋ วาส || ซุค สวันถฺ
โซหากณี เป็ ร ปายอา คุณตาซ ||๓|| เลพ นิฮาลี ปัท กี กาปั ร อังค์ บณาย || เป็ ร มุตี โดหากณี เต็น ดุคี แรณ วิฮาย ||๔||
กิตี จักโค ซาดเร กิตี เวส กเร็ว || เป็ ร เบ็น โยบัน บาด เกยอัม ว่าฎี จู่เรดี จู่เร็ ว ||๕|| สัจเจ ซันดา สัจรา สุ ณีแอ คุร
วีจาร || สัจเจ สัจจา แบ้ห์ณา นัดรี นะดัร เปอาร ||๖|| กิอานี อันยัน สัจ กา เดแค เดคัณฮาร || คุรมุข บูแฉ่ ยาณี แอ
ห่อแม กรับ นิวาร ||๗|| ตอ ป่ าวัน ตอ เยฮีอา มู เยฮีอา กิตีอาห์ || นานัก น่าห์ นา วีชุแร เต็น สัจแจ รัตรี อาห์ ||๘||๑||๙||
มารู แม่ห์ลา ๑ || นา แป่ ณา ปั่รยาอีอา นา เซ ซะสุ รีอาห์ || สัจจา ซาก นา ตุททัย คุร เมเล สฮีอาห์ ||๑|| บัลฮารี คุร
อาปเณ สัด บัลฮาแร เยา || คุร เบ็น เอตา เป๋ าว์ ทักกี คุร เป็ ร เมลัม ดิตมั มิลาย ||๑|| รเฮา || พุพี นานี มาซีอา เดรฺ
เยธานรี แอห์ || อาวัน วันญัน นา แร่ ฮนั ปูร ปะเร ปะฮีอา้ ห์ ||๒|| มาเม แต มามาณี อา ป่ าเอ็ร บาป นา เมา || ซาท ลเด
เต็น นาธีอา ปี๋ ร กะหนี่ ดรี เอา ||๓|| ซาโจ รังค์ รังกาวโล ซะคี ฮมาโร กันตฺ || สัจ วิโชรา นา ทีแอ โซ สะโฮ รังค์
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รวันตฺ ||๔|| ซัภเภ รุ ตี จังกีอา เย็ต สัจเจ เซ็ว เน่ห์ || ซา ตัน๋ กันตฺ ปะชาเณอา ซุค สุ ตี เน็ส เด้ห์ ||๕|| ปะตัณ กูเก ปาตณี
วันโญห์ ตรุ ก วิลาร || ปารฺ ปะวันดฺ เร ดิธ แม สัตคุร โบฮิท จาร ||๖|| หิกนี ลเดอา เห็ก ลัด เกย เห็ก ป่ าเร ปั๋ ร นาล ||
ยินี สัจ วณันเยอา เซ สัจเจ ปรัภ นาล ||๗|| นา ฮัม จังเก อาคิแอห์ บุรา นา ดิแซ โกย || นานัก ห่อแม มารี แอ สัจเจ
เย่ห์รา โซย ||๘||๒||๑o|| มารู แม่ห์ลา ๑ || นา ยาณา มูรัค แฮ โกอี นา ยาณา เซอาณา || สดา ซาฮิบ แก รังเก ราตา
อันเด็น นาม วคาณา ||๑|| บาบา มูรัค ฮา นาแว บัล เยา || ตู กัรตา ตู ดานา บีนา เตแร นาม ตเรา ||๑|| รเฮา || มูรัค
เซอาณา เอก แฮ เอก โยต โดย เนา || มูรคา ศิร มูรัค แฮ เย มันเน น่าฮี เนา ||๒|| คุร ดุอาแร เนา ปาอีแอ เบ็น สัตคุร
ปัลแล นา ปาย || สัตคุร แก ป่ าแณ มัน วัสแซ ตา แอ้ห์เน็ส รแฮ่ เล็ว ลาย ||๓|| รายัง รังกัง รู ปัง มาลัง โยบัน เต ยูอารี
|| หุกมี บาเถ่ ปาแซ เคแล่ห์ จอปัร เอกา ซารี ||๔|| ญัก จตุร เซอาณา ปะรัม ปุหล่าณา เนา ปั นดิต ปแร่ ห์ กาวารี ||
เนา วิซาแร่ ห์ เบด สมาแล่ห์ บิค ปู่ เล เลคารี ||๕||
กะลัร เคตี ตัรวัร กันเธ บากา แป้ ห์แรห์ กะยัล จะแร || เอ้ห์ ซันซาร ติแซ กี โกธี โย แปแซ โซ กรับ ยแร ||๖|| รอีอตั
ราเย กฮ่า สบาเอ โดห์ อันตัร โซ ยาซี || แก้ฮตั นานัก คุร สัจเจ กี ปอรี แร่ ห์ซี อลัค นิวาซี ||๗||๓||๑๑||
มารู แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๕ อัสทฺปดี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยิส โน เปรม มัน วซาเอ || ซาแจ สบัด แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || เอ้ฮา เวดัน โซอี ยาแณ อวัรฺ เก ยาแณ การี ญีโอ ||๑|| อาเป
เมเล อาป มิลาเอ || อาปณา เปอาร อาเป ลาเอ || เปรม กี ซาร โซอี ยาแณ ยิส โน นะดัร ตุมารี ญีโอ ||๑|| รเฮา || ดิบ
ดริ สทฺ ยาแก ปะรัม จุกาเอ || คุร ปัรสาด ปะรัม ปั ด ปาเอ || โซ โยกี เอ้ห์ ยุกตั ปะชาแณ คุร แก สบัด บีจารี ญีโอ
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||๒|| ซันโญกี ตัน๋ เป็ ร เมลา โฮแว || คุรมัต วิโจห์ ดุระมัต โคแว || รังค์ เซ็ว เน็ต รลีอา มาแณ อัปเณ กันตฺ เปอารี
ญีโอ ||๓|| สัตคุร บาโฉ่ห์ แวด นา โกอี || อาเป อาป นิรันยัน โซอี || สัตคุร มิเลแอ มแร มันดา โฮแว กิอาน บีจารี
ญีโอ ||๔|| เอ้ห์ สบัด ซาร ยิส โน ลาเอ || คุรมุข ตริ สนา ปุค กวาเอ || อาปั ณ ลีอา กิชู นา ปาอีแอ กัร กิรปา กัล ต่ารี
ญีโอ ||๕|| อะกัม นิกมั สัตคุรู ดิคายอา || กัร กิรปา อัปแน กัร๋ อายอา || อันยัน ม่าเฮ นิรันยัน ยาตา ยิน โก นะดัร
ตุมารี ญีโอ ||๖|| คุรมุข โฮแว โซ ตัต ปาเอ || อาปณา อาป วิโจห์ กวาเอ || สัตคุร บาโฉ่ ห์ ซัภ ตัน่ ถฺ กมาแว เวโค่ห์
มัน วีจารี ญีโอ ||๗|| เอ็ก ปะหรํา ปู่ เล พิแร่ ห์ อหังการี || อิกนา คุรมุข ห่อแม มารี || สัจแจ สบัด รัตเต แบรากี โฮรฺ
ปะรัม ปุเล กาวารี ญีโอ ||๘|| คุรมุข ยินี นาม นา ปายอา || มันมุค บิรทา ยนัม กวายอา || อะแก เว็ณ นาแว โก เบลี
น่าฮี บูแฉ่ คุร บีจารี ญีโอ ||๙|| อัมฤต นาม สดา ซุคดาตา || คุร ปูแร ยุก จาเร ยาตา || ยิส ตู เดแว่ห์ โซอี ปาเอ นานัก
ตัต บีจารี ญีโอ ||๑o||๑||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ลัค จอราซีห์ ปะหรํ่าเต ปะหรํ่าเต ดุลบั ภ์ ยนัม อับ ปายโอ ||๑|| เร มูเร ตู โห่แช รัส ลัปทายโอ || อัมฤต ซังค์ บัสตฺ
แฮ เตแร บิเคอา เซ็ว อุรฉ่ายโอ ||๑|| รเฮา || รตัน ยเวฮัร บันยัน อายโอ กาลัร ลาด จลายโอ ||๒|| เย่ห์ กัร๋ แม่ห์ ตุตถฺ
แร่ ห์นา บัสนา โซ กัร๋ จีต นา อายโอ ||๓|| อะทัล อคันดฺ ปราณ ซุคดาอี เอ็ก นิมคั นฮี ตุจฉฺ กายโอ ||๔|| ยะฮา ยาณา
โซ ทาน วิซาเรโอ เอ็ก นิมคั นฮี มัน ลายโอ ||๕|| ปุตรึ กลัตรึ กแร่ ห์ เดค สมักรี เอ็ส ฮี แม่ห์ อุรฉ่ ายโอ ||๖|| เย็ต โก
ลายโอ เต็ต ฮี ลากา แตเซ กะรัม กมายโอ ||๗|| โย เป่ ยโอ กริ ปาล ตา ซ่าถซังค์ ปายอา ยัน นานัก บรัมห์ ติอ๋ายโอ
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||๘||๑|| มารู แม่ห์ลา ๕ || กัร อนุกแร่ ห์ ราค ลีโน เป่ ยโอ ซาถู่ ซังค์ || ฮัร นาม รัส รัสนา อุจาแร มิสท กูรา รังค์ ||๑||
เมเร มาน โก อัสทาน || มีต ซายัน สคา บันถัป อันตัรยามี ยาน ||๑|| รเฮา || ซันซาร ซากัร เย็น อุปายโอ สรัณ ปรัภ
กี กะฮี || คุร ประสาดี ปรัภ อราเถ่ ยัมกังกัร กิช นา กฮี ||๒|| โมค มุกตั ดุอาร ยา แก ซันตฺ ริ ดา ปั นด๋ าร || ญีอ์ ยุกตั
สุ ยาณ สุ อามี สดา ราคัณฮาร ||๓|| ดูค ดะรัด กะเลส บินแซ่ห์ ยิส บแซ มัน ม่าเฮ || มิรัต นรัก อัสทาน บิคเร บิค นา
โป้ แฮ ต้าเฮ ||๔|| เร็ ถ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ ยา แก อัมฤตา ปั รว่าห์ || อาด อันเต มัตถฺ ปูรัน อูจ อะกัม อะก้าห์ ||๕|| เซ็ถ
ซาเถ็ก เดว มุน ยัน เบด กแร่ ห์ อุจาร || ซิ มมัร สุ อามี ซุค แซ่ฮจั ยฺ ปุ่ นแจห์ นฮี อันตฺ ปาราวาร ||๖|| อเน็ก ปราชัต
มิแท่ห์ คิน แม่ห์ ริ แด ยัป ปักหวาน || ปาวนา เต มฮ่า ปาวัน โกท ทาน อิสนาน ||๗|| บัล บุตถฺ ซุถ ปราณ ซัรบัส
ซันตฺ นา กี ราส || บิซรั น่าฮี นิมคั มัน เต นานัก กี อัรดาส ||๘||๒|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ซัสตรึ ตีคณั กาท ดาเรโอ มัน
นา กีโน โรส || กาจยฺ ÍØÍÒ เก เล สาวเรโอ เต็ล นา ดีโน โดส ||๑|| มัน เมเร ราม โร เน็ต นีต || ดัยอาล เดว กริ ปาล
โคบินดฺ ซุน ซันตฺ นา กี รี ต ||๑|| รเฮา ||
จรัณ ตแล อุค่าห์ แบเซโอ สรัม นา รเฮโอ สะรี ร || มฮ่า ซากัร แน่ห์ เวอาแป คิแนห์ อุตเรโอ ตีร ||๒|| จันดัน อะกัร
กะปูร เลปัน เต็ส ซังเก นฮี ปรี ต || บิสทา มูตรึ โคด เต็ล เต็ล มัน นา มนี บิปรี ต ||๓|| อูจ นีจ บิการ สุ กริ ต ซังลกัน
ซัภ ซุค ฉะตรึ || มิตรึ สัตรู นา กะชู ยาแน สรับ ญีอ์ สมัต ||๔|| กัร ประกาซ ประจันดฺ ปรักเทโอ อันถฺ การ บินาส ||
ปวิตตรึ อัปวิตแรห์ กิรัณ ลาเก มัน นา เป่ ยโอ บิคาด ||๕|| ซี ต มันดฺ สุ ก้ นั ถฺ จเลโอ สรับ ทาน สะมาน || ยะฮา ซา กิช
ตะฮ่า ลาเกโอ เต็ล นา ซังกา มาน ||๖|| สุ ผาย อะป๋ าย โย นิกทั อาแว ซีต ตา กา ยาย || อาป ปั ร กา กัช นา ยาแณ
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สดา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๗|| จรัณ สรัณ สนาท เอ้ห์ มัน รังค์ ราเต ลาล || โคปาล คุณ เน็ต เกา นานัก เป๋ ย ปรัภ กิรปาล
||๘||๓||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จาดฺ นา จาดัน อานํกนั ปรัภ ญีโอ อันตัร จาดฺ นา ||๑|| อาราถฺนา อราถัน นีกา ฮัร ฮัร นาม อราถฺนา ||๒|| เตอากนา
เตอากัน นีกา กาม กโรถ โลภ เตอากนา ||๓|| มากนา มากัน นีกา ฮัร ยัส คุร เต มากนา ||๔|| ยากนา ยากัน นีกา ฮัร
กีรตัน แม่ห์ ยากนา ||๕|| ลากนา ลากัน นีกา คุร จัรณี มัน ลากนา ||๖|| เอ้ห์ เบ็ถ ติแซห์ ปราปเต ยา แก มัสตัก
ปากนา ||๗|| กโฮ่ นานัก เต็ส ซัภ กิช นีกา โย ปรัภ กี ซัรนากนา ||๘||๑||๔|| มารู แม่ห์ลา ๕ || เอา ญี ตู เอา
ฮมาแร ฮัร ยัส ซัรวัน สุ นาวนา ||๑|| รเฮา || ตุตถฺ อาวัต เมรา มัน ตัน ฮเรอา ฮัร ยัส ตุม ซังค์ กาวนา ||๑|| ซันตฺ กริ ปา
เต ฮิรแด วาแซ ดูยา เป๋ า มิทาวนา ||๒|| ปะกัต ดัยอา เต บุตถฺ ปัรกาแซ ดุระมัต ดูค ตะยาวนา ||๓|| ดัรซัน เป่ ทัต โหต
ปุนีตา ปุนรัป กรัภ นา ปาวนา ||๔|| นอ เน็ถ เร็ถ เซ็ถ ปาอี โย ตุมแร มัน ป่ าวนา ||๕|| ซันตฺ บินา แม เทา นา โกอี
อวัร นา ซู่แฉ่ ยาวนา ||๖|| โม่ห์ นิรกุน โก โกย นา ราแค ซันตา ซังค์ สมาวนา ||๗|| กโฮ่ นานัก คุร จลัต ดิคายอา มัน
มะเถ่ ฮัร ฮัร ราวนา ||๘||๒||๕||
มารู แม่ห์ลา ๕ || ยีวนา สพัล ยีวนั ซุน ฮัร ยัป ยัป สัด ยีวนา ||๑|| รเฮา || ปี วนา เย็ต มัน อาข่าแว นาม อัมฤต รัส
ปี วนา ||๑|| คาวนา เย็ต ปูค นา ลาแก ซันโตค สดา ตริ ปตีวนา ||๒|| แปณนา รัค ปัต ปัรเมซุร เพ็ร นาเก นฮี ทีวนา
||๓|| โปกนา มัน มะเถ่ ฮัร รัส ซันตฺ ซงั คัต แม่ห์ ลีวนา ||๔|| เบ็น ตาเก เบ็น ซูอี อานี มัน ฮัร ปั กตี ซังค์ ซีวนา
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||๕|| มาเตอา ฮัร รัส แม่ห์ ราเต เต็ส บฮุร นา กับฮู ออคีวนา ||๖|| มิเลโอ เต็ส สรับ นิถ่านา ปรัภ กริ ปาล ยิส ดีวนา
||๗|| ซุค นานัก ซันตัน กี เซวา จรัณ ซันตฺ โต๋ ย ปี วนา ||๘||๓||๖||
มารู แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘ อันยุลีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยิส กแร่ ห์ บฮุต ติแซ กแร่ ห์ จินตา || ยิส กแร่ ห์ โทรี โซ พิแร ประมันตา || โดฮู บิวสั ทา เต โย มุกตา โซอี สุ เฮลา
ป่ าลีแอ ||๑|| กแร่ ห์ ราจยฺ แม่ห์ นรัก อุดาส กโรถ่า || บโฮ่ เบ็ถ เบด ปาธ ซัภ โซถ่า || เด้ฮี แม่ห์ โย รแฮ่ อะลิปตา เต็ส
ยัน กี ปูรัน ก่าลีแอ ||๒|| ยากัต ซูตา ปะรัม วิกตู า || เบ็น คุร มุกตั นา โฮอีแอ มีตา || ซ่าถซังค์ ตุทแทห์ ฮอ บันถัน่
เอโก เอก นิฮาลีแอ ||๓|| กะรัม กแร ตา บันถ่า แน่ห์ กแร ตา นินดา || โม่ห์ มกัน มัน เวอาเปอา จินดา || คุร ประสาด
ซุค ดุค ซัม ยาแณ กัท กัท ราม ฮิอาลีแอ ||๔|| ซันซาแร แม่ห์ แซ่ห์ซา เบอาแป || อกัท กะทา อะโกจัร นฮี ยาแป ||
ยิแซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ โอ้ห์ บาลัก วากี ปาลีแอ ||๕|| โฉด บแฮ ตอ ชูแท น่าฮี || โย ซันแจ ตอ ป๋ อ มัน ม่าฮี || เอ็ส
ฮี แม่ห์ ยิส กี ปัต ราแค เต็ส ซาถู่ จอร ด่าลีแอ ||๖|| โย ซูรา เต็ส ฮี โฮย มัรณา || โย ป่ าแก เต็ส โยนี พิรณา || โย
วัรตาเอ โซอี ปั๋ล มาแน บุจฉฺ หุกแม ดุระมัต ยาลีแอ ||๗|| เย็ต เย็ต ลาแว่ห์ เต็ต เต็ต ลักนา || กัร กัร เวแค อัปเณ
ยัจนา || นานัก เก ปูรัน ซุคดาเต ตู เด้ห์ ตา นาม สมาลีแอ ||๘||๑||๗|| มารู แม่ห์ลา ๕ || บิรแค เหธ ซัภ ยันตฺ อิกะเธ ||
เอ็ก ตะเต เอ็ก โบลัน มิธเธ || อสัตฺ อุโดต เป่ ยอา อุธ จัลเล เย็ว เย็ว ออตถฺ วิฮาณี อา ||๑|| ปาป กเรดัร ซัรปัร มุเธ ||
อัจยฺราอีล พเร พัร กุเธ ||

1078

โดยัก ปาเอ ศิรยัณฮาแร เลคา มังแก บาณี อา ||๒|| ซังค์ นา โกอี เป่ ยอา เบบา || มาล โยบัน ตัน๋ โฉด วเญซา || กรัณ
กรี ม นา ยาโต กัรตา เต็ล ปี เร เย็ว ก่าณีอา ||๓|| คุส คุส แลดา วัสตฺ ปราอี || เวแค สุ เณ เตแร นาล คุดาอี || ดุนีอา ลับ
ปัยอา คาต อันดัร อักลี กัล นา ยาณี อา ||๔|| ยัม ยัม มแร มแร เพ็ร ยําแม || บฮุต สยาย ปายอา เดส ลําแม || เย็น กีตา
ติแซ นา ยาณี อันถ่า ตา ดุค สะแฮ ปราณี อา ||๕|| คาลัก ทาโวห์ ปุลา มุธา || ดุนีอา เคลฺ บุรา รุ ธ ตุธา || สิ ดกั สบูรี
ซันตฺ นา มิเลโอ วแต อาปัณ ป่ าณี อา ||๖|| มอลา เคลฺ กเร ซัภ อาเป || เอ็ก กั้ดเด เอ็ก แล่ฮรั เวอาเป || เย็ว นะจาเอ
เต็ว เต็ว นะจัน ศิร ศิร กิรัต วิฮาณี อา ||๗|| เมฮัร กเร ตา คซัม ติอ๋าอี || ซันตา ซังคัต นรัก นา ปาอี || อัมฤต นาม ดาน
นานัก โก คุณ กีตา เน็ต วคาณี อา ||๘||๒||๘||๑๒||๒o||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซาจา สัจ โซอี อวัรฺ นา โกอี || เย็น ศิรยี เต็น ฮี พุน โกอี || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ แร่ ห์ณา ตุม เซ็ว เกอา มุกราอี เฮ
||๑|| อาป อุปาเอ อาป คปาเอ || อาเป ศิร ศิร ตัน่ แถ่ ลาเอ || อาเป วีจารี คุณการี อาเป มารัก ลาอี เฮ ||๒|| อาเป
ดานา อาเป บีนา || อาเป อาป อุปาย ปะตีนา || อาเป ปอณ ปาณี แบซันตัร อาเป เมล มิลาอี เฮ ||๓|| อาเป ซัส
ซูรา ปูโร ปูรา || อาเป กิอาน ติอ่าน คุร ซูรา || กาล ยาล ยัม โย่ห์ นา ซาแก ซาเจ เซ็ว เล็ว ลาอี เฮ ||๔|| อาเป ปุรัค
อาเป ฮี นารี || อาเป ปาซา อาเป ซารี || อาเป เป็ ร บาถี่ ญัก เคแล อาเป กีมตั ปาอี เฮ ||๕|| อาเป ปะห์วรั พุล
พัล ตัรวัร || อาเป ยัล ทัล ซากัร ซัรวัร || อาเป มัช กัช กัรณี กรั เตรา รู ป นา ลัคณา ยาอี เฮ ||๖|| อาเป ดินสั อาเป
ฮี แรณี || อาป ปะตีแย คุร กี แบณี || อาด ยุกาด อนาฮัด อันเด็น กัท กัท สบัด รยาอี เฮ ||๗|| อาเป รตัน อนูป
อโมโล || อาเป ปัรเค ปูรา โตโล ||
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อาเป กิส ฮี กัส บัคเซ อาเป เด แล ป่ าอี เฮ ||๘|| อาเป ตะนัค อาเป ซัรบาณา || อาเป ซุฆรั สะรู ป เซอาณา ||
แก้ห์ตา บักตา ซุณตา โซอี อาเป บณัต บณาอี เฮ ||๙|| ปอณ คุรู ปาณี เป็ ต ยาตา || อุดรั ซันโญกี ตัร่ ตี มาตา || แรณ
ดินสั โดย ดาอี ดายอา ญัก เคแล เคลาอี เฮ ||๑o|| อาเป มัชลี อาเป ยาลา || อาเป กอู อาเป รัควาลา || สรับ ยีอา
ญัก โยต ตุมารี แยซี ปรัภ พุรมาอี เฮ ||๑๑|| อาเป โยกี อาเป โป่ กี || อาเป รซี อา ปะรัม ซันโญกี || อาเป เวบาณี
นิรังการี นิรภอ ตารี ลาอี เฮ ||๑๒|| คาณี บาณี ตุแฉ่ ห์ สมาณี || โย ดีแซ ซัภ อาวัณ ยาณี || เซอี ซ่าห์ สัจเจ วาปารี
สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี เฮ ||๑๓|| สบัด บุฉ่าเอ สัตคุร ปูรา || สรับ กะลา ซาเจ ปั่ รปูรา || อะพเรโอ เวปั รว่าห์ สดา ตู นา
เต็ส เต็ล นา ตะมาอี เฮ ||๑๔|| กาล บิกาล เป๋ ย เดวาเน || สบัด แซ่ฮจั ยฺ รัส อันตัร มาเน || อาเป มุกตั ตริ ปัต วัรดาตา
ปะกัต ป๋ าย มัน ป่ าอี เฮ ||๑๕|| อาป นิ ราลัม คุร กัม กิอานา || โย ดีแซ ตุจฉฺ ม่าเฮ สะมานา || นานัก นีจ ปิ เคอา ดัร
ยาแจ แม ดีแย นาม วดาอี เฮ ||๑๖||๑|| มารู แม่ห์ลา ๑ || อาเป ตัร่ ตี ต๋ อล อกาซัง || อาเป ซาเจ คุณ ปั รกาซัง || ยตี
สตี ซันโตคี อาเป อาเป การ กมาอี เฮ ||๑|| ยิส กัรณา โซ กัร กัร เวแค || โกย นา เมแท ซาเจ เลแค || อาเป กเร
กราเอ อาเป อาเป เด วเดอาอี เฮ ||๒|| ปั นจฺ โจร จันจัล จิต จาแลห์ || ปั ร กัร๋ โย่แฮ กัร๋ นฮี ป่ าแลห์ || กายอา นะกัร
ดะแฮ แด่ห์ เด๋ รี เบ็น สับแด ปัต ยาอี เฮ ||๓|| คุร เต บูแฉ่ ตริ ภวัณ ซู่แฉ่ || มันซา มาร มแน เซ็ว ลูแฉ่ || โย ตุตถฺ
เซแว่ห์ เซ ตุตถฺ ฮี เย่เฮ นิรภอ บาล สคาอี เฮ ||๔|| อาเป สุ รัก มัช ปัยอาลา || อาเป โยต สะรู ปี บาลา || ยะทา บิกทั
บิกราล สะรู ปี รู ป นา เรเคอา กาอี เฮ ||๕|| เบด กะเตบี เปด นา ยาตา || นา เต็ส มาต ปิ ตา สุ ต ปร่ าตา || สักเล แซล
อุปาย สมาเอ อลัค นา ลัคณา ยาอี เฮ ||๖|| กัร กัร ทากี มีต กะเนเร || โกย นา กาแท เอากุณ เมเร || ซุรฺ นัร นาท ซาฮิบ
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ซัภนา ศิร ป๋ าย มิแล ป๋ อ ยาอี เฮ ||๗|| ปู่ เล จูเก มารัก ปาแวห์ || อาป ปุหลาย ตูแฮ ซัมหย่าแวห์ || เบ็น นาแว แม อวัรฺ
นา ดีแซ นาโวห์ กัต เม็ต ปาอี เฮ ||๘||
กังกา ยมุนา เกลฺ เกดารา || กาซี กานํตี ปุรี ดุอารา || กังกา ซากัร เบณี ซังกัม อัธสัธ อังกฺ สมาอี เฮ ||๙|| อาเป เซ็ถ
ซาเถ็ก วีจารี || อาเป รายัน ปันจา การี || ตะคัต บแฮ อัดลี ปรัภ อาเป ปะรัม เปด ป๋ อ ยาอี เฮ ||๑o|| อาเป กายี
อาเป มุลลา || อาป อปุ๋ ล นา กับฮู ปุลา || อาเป เมฮัร ดัยอาปั ต ดาตา นา กิแซ โก แบราอี เฮ ||๑๑|| ยิส บัคเซ เต็ส
เด วเดอาอี || ซัภแซ ดาตา เต็ล นา ตะมาอี || ปั่ รปุร ต๋ าร รเฮอา เน่ห์เกวัล กุปัต ประกัท ซัภ ธาอี เฮ ||๑๒|| เกอา
ซาล่าฮี อะกัม อปาแร || ซาเจ ศิรยัณฮารฺ มุราแร || ยิส โน นะดัร กเร เต็ส เมเล เมล มิแล เมลาอี เฮ ||๑๓|| บรัมห์มา
บิซนั มเหส ดุอาแร || อูเภ เซแว่ห์ อลัค อปาแร || โฮรฺ เกตี ดัร ดีแซ บิลลาดี แม กะณัต นา อาแว กาอี เฮ ||๑๔|| ซาจี
กีรัต ซาจี บาณี || โฮรฺ นา ดีแซ เบด ปุราณี || ปูนยี สาจ สัจเจ คุณ กาวา แม ตัร๋ โฮรฺ นา กาอี เฮ ||๑๕|| ยุก ยุก ซาจา
แฮ ปี๋ โฮซี || กอณ นา มูอา กอณ นา มัรซี || นานัก นีจ กะแฮ เบนันตี ดัร เดโคห์ เล็ว ลาอี เฮ ||๑๖||๒|| มารู แม่ห์ลา
๑ || ดูยี ดุระมัต อันนี โบลี || กาม กโรถ กี กะจี โจลี || กัร๋ วัร แซ่ฮจั ยฺ นา ยาแณ โช่ฮรั เบ็น เป็ ร นีด นา ปาอี เฮ ||๑||
อันตัร อคัน ยแล ปั่รกาเร || มันมุค ตะเก กุนดา จาเร || เบ็น สัตคุร เซเว เก็ว ซุค ปาอีแอ ซาเจ หาท วดาอี เฮ ||๒||
กาม กโรถ อหังการฺ นิวาเร || ตัสกัร ปั นจฺ สบัด ซังข่าเร || กิอาน คะรัก แล มัน เซ็ว ลูแฉ่ มันซา มแน่ห์ สมาอี เฮ
||๓|| มา กี รักตฺ ปิ ตา เบ็ด ต่ารา || มูรัต ซูรัต กัร อาปารา || โยต ดาต โยตี ซัภ เตรี ตู กัรตา ซัภ ธาอี เฮ ||๔|| ตุจฉฺ ฮี
กีอา ยํามัณ มัรณา || คุร เต สมัจฉฺ ปรี เกอา ดัรณา || ตู ดัยอาล ดัยอา กัร เดแคห์ ดุค ดะรัด สะรี โรห์ ยาอี เฮ ||๕||
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นิจยฺ กัร๋ แบส รเฮ่ ป๋ อ คายอา || ต่าวัต ราเค ธาก รฮายอา || กมัล บิกาซ ฮเร ซัร ซุภรั อาตัม ราม สคาอี เฮ ||๖|| มรัณ
ลิคาย มันดัล แม่ห์ อาเอ || เก็ว รฮีแอ จัลณา ปั รทาเอ || สัจจา อมัร สัจเจ อะมรา ปุร โซ สัจ มิแล วดาอี เฮ ||๗|| อาป
อุปายอา ยกัต สบายอา || เย็น ศิเรอา เต็น ตัน่ แถ่ ลายอา ||
สัจแจ อูปัร อวัร นา ดีแซ ซาเจ กีมตั ปาอี เฮ ||๘|| แอแท โกยละรา เด็น จาเร || เคลฺ ตะมาซา ตุ่นถู่กาเร || บายี เคลฺ
เกย บายีกรั เย็ว เน็ส สุ ปแน ปัคลาอี เฮ ||๙|| เต็น โก ตะคัต มิลี วเดอาอี || นิรภอ มัน วัสเซอา เล็ว ลาอี || คันดี
บแรห์มนั ดี ปาตาลี ปุรีอี ตริ ภวัณ ตารี ลาอี เฮ ||๑o|| ซาจี นักรี ตะคัต สจาวา || คุรมุข สาจ มิแล ซุค ปาวา || ซาเจ
ซาแจ ตะคัต วดาอี ห่อแม กะณัต กวาอี เฮ ||๑๑|| กะณัต กะณี แอ แซ่ห์ซา ยีแอ || เก็ว ซุค ปาแว ดูแอ ตีแอ || นิ รมัล
เอก นิรันยัน ดาตา คุร ปูเร เต ปัต ปาอี เฮ ||๑๒|| ยุก ยุก วิระลี คุรมุข ยาตา || ซาจา เราว์ รเฮอา มัน ราตา || เต็ส กี
โอท กะฮี ซุค ปายอา มัน ตัน แมลฺ นา กาอี เฮ ||๑๓|| ยีภ่ ระส่ าเอ็ณ ซาแจ ราตี || ฮัร ปรัภ ซังกี ป๋ อ นา ปร่ าตี ||
สระวัณ สโรต รัจเย คุรบาณี โยตี โยต มิลาอี เฮ ||๑๔|| รัค รัค แปรฺ ตะเร ปอ ตัร่ ณา || ยัต กัต เดโค เตรี ซัรณา || ดุค
ซุค เด้ห์ ตูแฮ มัน ป่ าแว่ห์ ตุจฉฺ ฮี เซ็ว บัณ อาอี เฮ ||๑๕|| อันตฺ กาล โก เบลี น่าฮี || คุรมุข ยาตา ตุตถฺ ซาล่าฮี ||
นานัก นาม รัตเต แบรากี ยิน กัร๋ ตารี ลาอี เฮ ||๑๖||๓|| มารู แม่ห์ลา ๑ || อาด ยุกาดี อปัร อปาเร || อาด นิรันยัน คซัม
ฮมาเร || ซาเจ โยก ยุกตั วีจารี ซาแจ ตารี ลาอี เฮ ||๑|| เกตฺ ริอา ยุก ตุ่นถู่กาแร || ตารี ลาอี ศิรยัณฮาแร || สัจ นาม สัจจี
วเดอาอี ซาแจ ตะคัต วดาอี เฮ ||๒|| สัตยุค สัต ซันโตค สะรี รา || สัต สัต วัรแต แก้ฮรั กัมภีรา || สัจจา ซาฮิบ สัจ
ปัรแค ซาแจ หุกมั จลาอี เฮ ||๓|| สัต ซันโตคี สัตคุร ปูรา || คุร กา สบัด มเน โซ ซูรา || ซาจี ดัรก้าห์ สาจ นิวาซา
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มาแน หุกมั รยาอี เฮ ||๔|| สัตยุค สาจ กะแฮ ซัภ โกอี || สัจ วัรแต ซาจา โซอี || มัน มุค สาจ ปะรัม ป๋ อ ปั่ นยัน คุรมุข
สาจ สคาอี เฮ ||๕|| ตเรแต ตะรัม กะลา เอ็ก จูกี || ตีน จรัณ เอ็ก ดุบิถา ซูกี || คุรมุข โฮแว โซ สาจ วคาแณ มันมุค
ปะแจ อวาอี เฮ ||๖|| มันมุค กะเด นา ดัรก้าห์ ซี่ แฉ่ || เบ็น สับแด เก็ว อันตัร รี แฉ่ || บาเถ่ อาแว่ห์ บาเถ่ ยาแวห์ โซ่ฉี่
บูจฉฺ นา กาอี เฮ ||๗|| ดัยอา ดุอาปุร อัตถี่ โฮอี ||
คุรมุข วิระลา จีแน โกอี || โดย ปัก ตะรัม ตะเร ตัร่ ณี ถรั คุรมุข สาจ ติทาอี เฮ ||๘|| ราเย ตะรัม กแร่ ห์ ปั รทาเอ ||
อาซา บันเถ่ ดาน กราเอ || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี ทาเก กะรัม กมาอี เฮ ||๙|| กะรัม ตะรัม กัร มุกตั มังก้าฮี ||
มุกตั ปะดารัท สบัด สล่าฮี || เบ็น คุร สับแด มุกตั นา โฮอี ปั รปั นจฺ กัร ปั รหม่าอี เฮ ||๑o|| มายอา มัมตา โชดี นา ยาอี
|| เซ ชูเท สัจ การ กมาอี || แอ้ห์เน็ส ปะกัต รัตเต วีจารี ธากุร เซ็ว บัณ อาอี เฮ ||๑๑|| เอ็ก ยัป ตัป กัร กัร ตีรัท นาแว่ห์
|| เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว ติแว จลาแวห์ || หัธ นิกแร่ ห์ อัปตีจยฺ นา ปี่ แย เบ็น ฮัร คุร เก็น ปั ต ปาอี เฮ ||๑๒|| กะลี กาล แม่ห์
เอ็ก กัล ราคี || เบ็น คุร ปูเร กิแน นา ป่ าคี || มันมุค กูร วัรแต วัรตารา เบ็น สัตคุร ปะรัม นา ยาอี เฮ ||๑๓|| สัตคุร
เวปัรว่าห์ สิ รันดา || นา ยัม กาณ นา ชันดา บันดา || โย เต็ส เซเว โซ อบินาซี นา เต็ส กาล ซันตาอี เฮ ||๑๔|| คุร
แม่ห์ อาป รเคอา กัรตาเร || คุรมุข โกท อซังคฺ อุถ่าเร || สรับ ยีอา ญักยีวนั ดาตา นิรภอ แมลฺ นา กาอี เฮ ||๑๕||
สักเล ยาแจห์ คุร ปั นด่ารี || อาป นิรันยัน อลัค อปารี || นานัก สาจ กะแฮ ปรัภ ยาแจ แม ดีแย สาจ รยาอี เฮ ||๑๖||๔||
มารู แม่ห์ลา ๑ || ซาแจ เมเล สบัด มิลาเอ || ยา เต็ส ป่ าณา แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ || ตริ ภวัณ โยต ตะรี ปั รเมซัร อวัรฺ นา ดูยา
ป่ าอี เฮ ||๑|| ยิส เก จากัร เต็ส กี เซวา || สบัด ปะตีแย อลัค อเป่ วา || ปั กตา กา คุณการี กัรตา บคัส เลย วเดอาอี เฮ
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||๒|| เดเด โตท นา อาแว ซาเจ || แล แล มุกรั ปอเด กาเจ || มูล นา บูแฉ่ ห์ สาจ นา รี แฉ่ ห์ ดูแย ปะรัม ปุหล่าอี เฮ
||๓|| คุรมุข ยาก รเฮ่ เด็น ราตี || ซาเจ กี เล็ว คุรมัต ยาตี || มันมุค โซย รเฮ่ เซ ลูเท คุรมุข ซาบัต ป่ าอี เฮ ||๔|| กูเร
อาแว กูเร ยาแว || กูเร ราตี กูร กมาแว || สบัด มิเล เซ ดัรก้าห์ แปเถ่ คุรมุข สุ รัต สมาอี เฮ ||๕|| กูร มุธี ธักกี ธักวารี
|| เย็ว วารี โอยาร อุยารี || นาม บินา กิช ซาดฺ นา ลาแก ฮัร บิสเรแอ ดุค ปาอี เฮ ||๖|| โป่ ยัน สาจ มิแล อาข่าอี || นาม
รตัน ซาจี วเดอาอี || จีแน อาป ปะชาแณ โซอี โยตี โยต มิลาอี เฮ ||๗||
นาโวห์ ปุลี โจทา คาเอ || บฮุต เซอาณัป ปะรัม นา ยาเอ || ปั จ ปั จ โมย อเจต นา เจแตห์ อัจยฺกรั ป๋ ารฺ ลดาอี เฮ ||๘||
เบ็น บาด บิโรแถ่ห์ โกอี น่าฮี || แม เดคาเลโฮ เต็ส ซาล่าฮี || มัน ตัน อรัป มิแล ญักยีวนั ฮัร เซ็ว บณัต บณาอี เฮ ||๙||
ปรัภ กี กัต เม็ต โกย นา ปาแว || เย โก วัดดา กะฮาย วดาอี คาแว || ซาเจ ซาฮิบ โตท นา ดาตี สักลี ติแนห์ อุปาอี เฮ
||๑o|| วัดดี วเดอาอี เวปัรว่าเฮ || อาป อุปาเอ ดาน สมาเฮ || อาป ดัยอาล ดูรฺ นฮี ดาตา มิเลอา แซ่ฮจั ยฺ รยาอี เฮ ||๑๑||
เอ็ก โศกี เอ็ก โรค เวอาเป || โย กิช กเร โซ อาเป อาเป || ปะกัต เป๋ า คุร กี มัต ปูรี อันฮัด สบัด ลคาอี เฮ ||๑๒|| เอ็ก
นาเก ปู่ เค ปะแว่ห์ ปะหว่าเอ || เอ็ก หัธ กัร มแร่ ห์ นา กีมตั ปาเอ || กัต เอากัต กี ซาร นา ยาแณ บูแฉ่ สบัด กมาอี เฮ
||๑๓|| เอ็ก ตีรัท นาแว่ห์ อัน นา คาแวห์ || เอ็ก อคัน ยลาแวห์ เด้ห์ คปาแว่ห์ || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี กิต เบ็ถ
ปารฺ ลังฆาอี เฮ ||๑๔|| คุรมัต โชแดห์ อุฉรั่ ยาอี || มันมุค ราม นา ยแป อวาอี || ปั จ ปั จ บูแด้ห์ กูร กมาแว่ห์ กูร กาล
แบราอี เฮ ||๑๕|| หุกเม อาแว หุกเม ยาแว || บูแฉ่ หุ กมั โซ สาจ สมาแว || นานัก สาจ มิแล มัน ป่ าแว คุรมุข การ
กมาอี เฮ ||๑๖||๕|| มารู แม่ห์ลา ๑ || อาเป กัรตา ปุรัค บิถ่าตา || เย็น อาเป อาป อุปาย ปะชาตา || อาเป สัตคุร
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อาเป เซวัก อาเป สริ สทฺ อุปาอี เฮ ||๑|| อาเป เนแร น่าฮี ดูเร || บูแฉ่ห์ คุรมุข เซ ยัน ปูเร || เต็น กี ซังคัต แอ้ห์เน็ส
ล่าฮา คุร ซังคัต เอ้ห์ วดาอี เฮ ||๒|| ยุก ยุก ซันตฺ ปะเล ปรัภ เตเร || ฮัร คุณ กาแว่ห์ รสัน รเซเร || อุสตัต กแร่ ห์ ปั รฮัร
ดุค ดาลัด ยิน น่าฮี จินตฺ ปราอี เฮ ||๓|| โอย ยากัต รแฮ่ นา ซูเต ดีแซ่ห์ || ซังคัต กุล ตาเร สาจ ปะรี แซ่ห์ || กัลมัล แมลฺ
น่าฮี เต นิรมัล โอย รแฮ่ ปะกัต เล็ว ลาอี เฮ ||๔|| บูโฉ่ ห์ ฮัร ยัน สัตคุร บาณี || เอ้ห์ โยบัน ซาส แฮ เด้ห์ ปุราณี ||
อาจยฺ กาล มัร ยาอีแอ ปราณี ฮัร ยัป ยัป ริ แด ติอ๋าอี เฮ ||๕|| โชโดห์ ปราณี กูร กะบารา || กูร มาเร กาล อุช่าฮารา ||
ซากัต กูร ปะแจ้ห์ มัน ห่อแม โดห์ มารัก ปะแจ ปะจาอี เฮ ||๖||
โชเดโฮ นินดา ตาต ปราอี || ปั ร ปัร ดะแฉ่ ห์ ซาต นา อาอี || เม็ล สัตซังคัต นาม สล่าโฮ อาตัม ราม สคาอี เฮ ||๗||
โชโดห์ กาม กโรถ บุริอาอี || ห่อแม ตัน่ ถฺ โชโดห์ ลําปฺทาอี || สัตคุร สรัณ ปะโร่ ห์ ตา อุบโร่ ห์ เอ็ว ตรี แอ เป่ าว์ยลั
ป่ าอี เฮ ||๘|| อาแก บิมลั นดี อคัน บิค เจ่ลา || ติแท อวัรฺ นา โกอี ญีโอ อิเกลา || ปั๋ ร ปั๋ ร อคัน ซากัร เด แล่ห์รี ปั ร
ดะแฉ่ห์ มันมุค ตาอี เฮ ||๙|| คุร แป้ ห์ มุกตั ดาน เด ป่ าแณ || เย็น ปายอา โซอี เบ็ถ ยาแณ || ยิน ปายอา เต็น ปูโช่ห์
ป่ าอี ซุค สัตคุร เซว กมาอี เฮ ||๑o|| คุร เบ็น *อุรัจฉฺ มแร่ ห์ เบการา || ยัม ศิร มาเร กเร คุอารา || บาเถ่ มุกตั น่าฮี นัร
นินดัก ดูแบห์ นินดฺ ปราอี เฮ ||๑๑|| โบโล่ห์ สาจ ปะชาโณห์ อันดัร || ดูรฺ น่าฮี เดโคห์ กัร นันดัร || บิฆนั น่าฮี คุรมุข
ตัร ตารี เอ็ว เป่ าว์ยลั ปารฺ ลังฆาอี เฮ ||๑๒|| เด้ฮี อันดัร นาม นิวาซี || อาเป กัรตา แฮ อบินาซี || นา ญีโอ มแร นา
มาเรอา ยาอี กัร เดแค สบัด รยาอี เฮ ||๑๓|| โอ้ห์ นิรมัล แฮ น่าฮี อันเถ่อารา || โอ้ห์ อาเป ตะคัต บแฮ สเจอารา ||
ซากัต กูเร บันถฺ ปะหว่าอีแอห์ มัร ยันแม่ห์ อาอี ยาอี เฮ ||๑๔|| คุร เก เซวัก สัตคุร เปอาเร || โอ้ห์ แบแซ่ห์ ตะคัต โซ
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สบัด วีจาเร || ตัต ลแฮ อันตัรกัต ยาแณห์ สัตซังคัต สาจ วดาอี เฮ ||๑๕|| อาป ตแร ยัน ปิ ตรา ตาเร || ซังคัต มุกตั โซ
ปารฺ อุตาเร || นานัก เต็ส กา ลาลา โกลา เย็น คุรมุข ฮัร เล็ว ลาอี เฮ ||๑๖||๖|| มารู แม่ห์ลา ๑ || เกเต ยุก วัรเต กุบาแร
|| ตารี ลาอี อปัร อปาแร || ตุ่นถู่การ นิ ราลัม แบธา นา ตัด ตัน่ ถฺ ปซารา เฮ ||๑|| ยุก ฉะตีห์ ติแน วัรตาเอ || เย็ว เต็ส
ป่ าณา ติแว จลาเอ || ติแซห์ สะรี ก นา ดีแซ โกอี อาเป อปัร อปารา เฮ ||๒|| กุปเต บูโฉ่ ห์ ยุก จตุอาเร || กัท กัท
วัรแต อุดรั มะฉ่าเร || ยุก ยุก เอกา เอกี วัรแต โกอี บูแฉ่ คุร วีจารา เฮ ||๓|| บินดฺ รักตฺ เม็ล เป็ นดฺ สะรี อา || ปอณ
ปาณี อัคนี เม็ล ยีอา || อาเป โจจยฺ กเร รังค์ แม่ห์ลี โฮรฺ มายอา โม่ห์ ปซารา เฮ ||๔|| กรัภ กุนดัล แม่ห์ อุรัตถฺ ติอ่านี
|| อาเป ยาแณ อันตัรยามี || ซาส ซาส สัจ นาม สมาเล อันตัร อุดรั มะฉ่ ารา เฮ ||๕||
จาร ปะดารัท แล ญัก อายอา || เศ็ว สักตี กัร๋ วาซา ปายอา || เอก ห ตา เป็ ร ห่าเร อันถฺแล นาม วิซารา เฮ ||๖||
บาลัก มแร บาลัก กี ลีลา || แก้ห์ แก้ห์ โรแว่ห์ บาล รังกีลา || ยิส กา ซา โซ เต็น ฮี ลีอา ปู่ ลา โรวัณฮารา เฮ ||๗|| ปั๋ ร
โยบัน มัร ย่าเฮ เก กีแย || เมรา เมรา กัร โรวีแย || มายอา การัณ โรย วิกแู จ้ห์ ตริ ก ยีวณั ซันซารา เฮ ||๘|| กาลี ฮู พุน
ต่อเล อาเอ || เว็ณ นาแว กัท เกยอา กวาเอ || ดุระมัต อันถฺ ลา บินสั บินาแซ มูเธ โรย ปูการา เฮ ||๙|| อาป วีจาร นา
โรแว โกอี || สัตคุร มิแล ตา โซ่ฉี่ โฮอี || เบ็น คุร บะยัร กะปาท นา คูแลห์ สบัด มิแล นิสตารา เฮ ||๑o|| บิรัถ เป่ ยอา
ตัน ชีแย เด้ฮี || ราม นา ยะปัย อันตฺ สเน่ฮี || นาม วิซาร จัลแล โม่ห์ กาแล ดัรก้าห์ จู่ธ คุอารา เฮ ||๑๑|| นาม วิซาร
จัลแล กูริอาโร || อาวัต ยาต ปแร ศิร ชาโร || ซาฮุรแร กัร๋ วาส นา ปาเอ เปอีอะแร ศิร มารา เฮ ||๑๒|| คาแย แปแฉ่
รลี กรี แย || เบ็น อัภ ปักตี บาด มรี แย || ซัร อัปซัร กี ซาร นา ยาแณ ยัม มาเร เกอา จารา เฮ ||๑๓|| ปัรวิระตี นัรวิรัต
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ปะชาแณ || คุร แก ซังค์ สบัด กัร๋ ยาแณ || กิส ฮี มันดา อาค นา จัลแล สัจ คะรา สเจอารา เฮ ||๑๔|| สาจ บินา ดัร
ซิแฉ่ นา โกอี || สาจ สบัด แปแฉ่ ปั ต โฮอี || อาเป บคัส เลย เต็ส ป่ าแว ห่อแม กรับ นิวารา เฮ ||๑๕|| คุร กิรปา เต
หุกมั ปะชาแณ || ยุกแกห์ ยุกนั ตัร กี เบ็ถ ยาแณ || นานัก นาม ยัปโปห์ ตัร ตารี สัจ ตาเร ตารัณฮารา เฮ ||๑๖||๑||๗||
มารู แม่ห์ลา ๑ || ฮัร ซา มีต น่าฮี แม โกอี || เย็น ตัน มัน ดีอา สุ รัต สะโมอี || สรับ ยีอา ปรัตปาล สมาเล โซ อันตัร
ดานา บีนา เฮ ||๑|| คุร ซัรวัร ฮัม หันสฺ เปอาเร || ซากัร แม่ห์ รตัน ลาล บโฮ่ ซาเร || โมตี มาณัก ฮีรา ฮัร ยัส กาวัต
มัน ตัน ปี่ นา เฮ ||๒|| ฮัร อะกัม อก้าห์ อก้าถฺ นิราลา || ฮัร อันตฺ นา ปาอีแอ คุร โคปาล || สัตคุร มัต ตาเร ตารัณฮารา
เมล เลย รังค์ ลีนา เฮ ||๓|| สัตคุร บาโฉ่ห์ มุกตั กิเน่ฮี || โอ้ห์ อาด ยุกาดี ราม สเน่ฮี || ดัรก้าห์ มุกตั กเร กัร กิรปา
บัคเซ เอากุณ กีนา เฮ ||๔||
สัตคุร ดาตา มุกตั กราเอ || ซัภ โรค กวาเอ อัมฤต รัส ปาเอ || ยัม ยากาต น่าฮี กัร ลาแก ยิส อคัน บุฉี่ ธัร ซี นา เฮ
||๕|| กายอา หันสฺ ปรี ต บโฮ่ ต่ารี || โอ้ห์ โยกี ปุรัค โอ้ห์ ซุนดัร นารี || แอ้ห์เน็ส โป่ แก โจจยฺ บิโนดี อุธ จัลแต มตา
นา กีนา เฮ ||๖|| สริ สทฺ อุปาย รเฮ่ ปรัภ ชาแย || ปอณ ปาณี แบซันตัร กาแย || มนูอา โดแล ดูต ซังคัต เม็ล โซ ปาเอ
โย กิช กีนา เฮ ||๗|| นาม วิซาร โดค ดุค สฮีแอ || หุกมั เป่ ยอา จัลณา เก็ว รฮีแอ || นรัก กูป แม่ห์ โกเต คาแว เย็ว ยัล
เต บ้าฮัร มีนา เฮ ||๘|| จอราซี ห์ นรัก ซากัต โป่ กาอีแอ || แยซา กีแจ แตโซ ปาอีแอ || สัตคุร บาโฉ่ ห์ มุกตั นา โฮอี
กิรัต บาถ่า กรัส ดีนา เฮ ||๙|| คันเด ต๋ าร กะลี อัต ปี่ รี || เลคา ลีแย เต็ล เย็ว ปี รี || มาต ปิ ตา กลัตรึ สุ ต เบลี น่าฮี เบ็น
ฮัร รัส มุกตั นา กีนา เฮ ||๑o|| มีต ซะเค เกเต ญัก ม่าฮี || เบ็น คุร ปัรเมซัร โกอี น่าฮี || คุร กี เซวา มุกตั ปราเอ็ณ
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อันเด็น กีรตัน กีนา เฮ ||๑๑|| กูร โฉด ซาเจ โก ต่าโวห์ || โย อิโช่ห์ โซอี พัล ปาโวห์ || สาจ วคัร เก วาปารี วิระเล
แล ล่าฮา ซอดา กีนา เฮ ||๑๒|| ฮัร ฮัร นาม วคัร แล จโลห์ || ดัรซัน ปาโวห์ แซ่ฮจั ยฺ แม่ห์โลห์ || คุรมุข โคจยฺ ลแฮ
ยัน ปูเร เอ็ว ซัมดัรซี จีนา เฮ ||๑๓|| ปรัภ เบอันตฺ คุรมัต โก ปาแวห์ || คุร แก สบัด มัน โก ซัมหย่าแวห์ || สัตคุร กี
บาณี สัต สัต กัร มาโน่ห์ เอ็ว อาตัม ราแม ลีนา เฮ ||๑๔|| นารัด ซารัด เซวัก เตเร || ตริ ภวัณ เซวัก วัดโดห์ วเดเร ||
ซัภ เตรี กุดรัต ตู ศิร ศิร ดาตา ซัภ เตโร การัณ กีนา เฮ ||๑๕|| เอ็ก ดัร เซแว่ห์ ดะรัด วญาเอ || โอย ดัรก้าห์ แปเถ่
สัตคุรู ฉะดาเอ || ห่อแม บันถัน่ สัตคุร โตเร จิต จันจัล จลัณ นา ดีนา เฮ ||๑๖|| สัตคุร มิโลห์ จีโนห์ เบ็ถ ซาอี || เย็ต
ปรัภ ปาโวห์ กะณัต นา กาอี || ห่อแม มาร กแร่ ห์ คุร เซวา ยัน นานัก ฮัร รังค์ ปี่ นา เฮ ||๑๗||๒||๘|| มารู แม่ห์ลา ๑ ||
อะซุร สข่ารัณ ราม ฮมารา || กัท กัท รมัยอา ราม เปอารา || นาเล อลัค นา ลคีแอ มูเล คุรมุข เล็ค วีจารา เฮ ||๑||
คุรมุข ซาถู่ สรัณ ตุมารี ||
กัร กิรปา ปรัภ ปารฺ อุตารี || อคัน ปาณี ซากัร อัต แก้ห์รา คุร สัตคุร ปารฺ อุตารา เฮ ||๒|| มันมุค อันถเล โซ่ฉี่ น่าฮี ||
อาแว่ห์ ย่าเฮ มแร่ ห์ มัร ยาฮี || ปูรัน ลิเคอา เลค นา มิทยั ยัม ดัร อั้นถฺ คุอารา เฮ ||๓|| เอ็ก อาแว่ห์ ยาแวห์ กัร๋ วาส นา
ปาแวห์ || กิรัต เก บาเถ่ ปาป กมาแว่ห์ || อันถเล โซ่ฉี่ บูจฉฺ นา กาอี โลภ บุรา อหังการา เฮ ||๔|| เป็ ร เบ็น เกอา เต็ส
ตัน๋ ซีการา || ปัร เป็ ร ราตี คซัม วิซารา || เย็ว เบสุ อา ปูต บาป โก กะฮีแอ เต็ว โพกัท การ วิการา เฮ ||๕|| เปรต
ปิ นยัร แม่ห์ ดูค กะเนเร || นรัก ปะแจ้ห์ อเกอาน อันเถ่เร || ตะรัม ราย กี บากี ลีแย เย็น ฮัร กา นาม วิซารา เฮ ||๖||
ซูรัจยฺ ตแป อคัน บิค จ่าลา || อะปัต ปะซู มันมุค เบตาลา || อาซา มันซา กูร กมาแว่ห์ โรค บุรา บุริอารา เฮ ||๗||
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มัสตัก ป๋ ารฺ กะลัร ศิร ป่ ารา || เก็ว กัร เป่ าว์ยลั ลัง่ ฆัส ปารา || สัตคุร โบฮิท อาด ยุกาดี ราม นาม นิสตารา เฮ ||๘||
ปุตรึ กลัตรึ ญัก เหต เปอารา || มายอา โม่ห์ ปั สเรอา ปาซารา || ยัม เก พ่าเฮ สัตคุร โตเร คุรมุข ตัต บีจารา เฮ ||๙|| กูร
มุธี จาแล บโฮ่ ร่ าฮี || มันมุค ดาแฉ่ ปัร ปั ร ป่ าฮี || อัมฤต นาม คุรู วัด ดาณา นาม ยัปโปห์ ซุค ซารา เฮ ||๑o|| สัตคุร
ตุธา สัจ ดริ ราเอ || ซัภ ดุค เมเท มารัก ปาเอ || กันดา ปาย นา กัดดัย มูเล ยิส สัตคุร ราคัณฮารา เฮ ||๑๑|| เค่ฮู เค่ห์
รแล ตัน ชีแย || มันมุค ปาทัร แซล นา ปี่ แย || กรัณ ปลาว กเร บโฮเตเร นรัก สุ รัก อวตารา เฮ ||๑๒|| มายอา บิค
โป่ ยอังกัม นาเล || เอ็น ดุบิถา กัร๋ บฮุเต กาเล || สัตคุร บาโฉ่ห์ ปรี ต นา อุปแย ปะกัต รัตเต ปะตีอารา เฮ ||๑๓||
ซากัต มายอา โก บโฮ่ ต่าแว่ห์ || นาม วิซาร กฮ่า ซุค ปาแวห์ || ตเรห์ คุณ อันตัร คแปห์ คปาแว่ห์ น่าฮี ปารฺ อุตารา
เฮ ||๑๔|| กูกรั ซูกรั กะฮีแอห์ กูริอารา || ปอก มแร่ ห์ ป๋ อ ป๋ อ ป๋ อ ห่ารา || มัน ตัน จู่เธ กูร กมาแว่ห์ ดุระมัต ดัรก้าห์
ห่ารา เฮ ||๑๕|| สัตคุร มิแล ตา มนูอา เทแก || ราม นาม เด สรัณ ปะเรแก || ฮัร ตัน๋ นาม อโมลัก เดแว ฮัร ยัส
ดัรก้าห์ เปอารา เฮ ||๑๖||
ราม นาม ซาถู่ ซัรณาอี || สัตคุร บัจนี กัต เม็ต ปาอี || นานัก ฮัร ยัป ฮัร มัน เมเร ฮัร เมเล เมลัณฮารา เฮ ||๑๗||๓||๙||
มารู แม่ห์ลา ๑ || กัร๋ รโฮ่ เร มัน มุกตั ถฺ อิอาเน || ราม ยัปโปห์ อันตัรกัต ติอ่าเน || ลาลัจ โฉด รโจห์ อัปรําปั ร เอ็ว
ปาโวห์ มุกตั ดุอารา เฮ ||๑|| ยิส บิสเรแอ ยัม โย่ฮิณ ลาแก || ซัภ ซุค ย่าเฮ ดุคา พุน อาแก || ราม นาม ยัป คุรมุข
ญีอะเร เอ้ห์ ปะรัม ตัต วีจารา เฮ ||๒|| ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ รัส มีธา || คุรมุข ฮัร รัส อันตัร ดีธา || แอ้ห์เน็ส ราม รโฮ่
รังค์ ราเต เอ้ห์ ยัป ตัป ซันยัม ซารา เฮ ||๓|| ราม นาม คุร บัจนี โบโล่ห์ || ซันตฺ สภา แม่ห์ เอ้ห์ รัส โทโลห์ ||
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คุรมัต โคจยฺ ลโฮ่ กัร๋ อัปนา บฮุร นา กรัภ มะฉ่ ารา เฮ ||๔|| สัจ ตีรัท นาโวห์ ฮัร คุณ กาโว่ห์ || ตัต วีจาโร่ ห์ ฮัร เล็ว
ลาโว่ห์ || อันตฺ กาล ยัม โย่ห์ นา ซาแก ฮัร โบโล่ห์ ราม เปอารา เฮ ||๕|| สัตคุร ปุรัค ดาตา วัด ดาณา || ยิส อันตัร
สาจ โซ สบัด สมาณา || ยิส โก สัตคุร เมล มิลาเอ เต็ส จูกา ยัม แป๋ ป่ ารา เฮ ||๖|| ปันจฺ ตัต เม็ล กายอา กีนี || เต็ส
แม่ห์ ราม รตัน แล จีนี || อาตัม ราม ราม แฮ อาตัม ฮัร ปาอีแอ สบัด วีจารา เฮ ||๗|| สัต ซันโตค รโฮ่ ยัน ป่ าอี || คิมา
กะโฮ สัตคุร ซัรณาอี || อาตัม จีน ปราตัม จีโนห์ คุร ซังคัต เอ้ห์ นิสตารา เฮ ||๘|| ซากัต กูร กะปั ท แม่ห์ เทกา ||
แอ้ห์เน็ส นินดา กแร่ ห์ อเนกา || เบ็น ซิ มรัน อาแว่ห์ พุน ยาแวห์ กรัภ โยนี นรัก มะฉ่ ารา เฮ ||๙|| ซากัต ยัม กี กาณ
นา จูแก || ยัม กา ดันดฺ นา กับฮู มูแก || บากี ตะรัมราย กี ลีแย ศิร อะพเรโอ ป๋ ารฺ อพารา เฮ ||๑o|| เบ็น คุร ซากัต กโฮ่
โก ตเรอา || ห่อแม กัรตา เป่ าว์ยลั ปะเรอา || เบ็น คุร ปาร นา ปาแว โกอี ฮัร ยัปปี แอ ปารฺ อุตารา เฮ ||๑๑|| คุร กี
ดาต นา เมแท โกอี || ยิส บัคเซ เต็ส ตาเร โซอี || ยนัม มรัณ ดุค เนร นา อาแว มัน โซ ปรัภ อปัร อปารา เฮ ||๑๒||
คุร เต ปู่ เล อาโว่ห์ ยาโวห์ || ยนัม มโร่ ห์ พุน ปาป กมาโวห์ || ซากัต มูร อเจต นา เจแตห์ ดุค ลาแก ตา ราม ปุการา
เฮ ||๑๓|| ซุค ดุค ปุรับ ยนัม เก กีเอ || โซ ยาแณ เย็น ดาแต ดีเอ || กิส โก โดส เด้ห์ ตู ปราณี สะโฮ อัปณา กีอา
กรารา เฮ ||๑๔||
ห่อแม มัมตา กัรดา อายอา || อาซา มันซา บันถฺ จลายอา || เมรี เมรี กะรัต เกอา เล จาเล บิค ลาเด ชาร บิการา เฮ
||๑๕|| ฮัร กี ปะกัต กแร่ ห์ ยัน ป่ าอี || อกัท กะโทห์ มัน ม่าเฮ สมาอี || อุธ จัลตา ธาก รัคโคห์ กัร๋ อัปแน ดุค กาเท
กาทัณฮารา เฮ ||๑๖|| ฮัร คุร ปูเร กี โอท ปราตี || คุรมุข ฮัร เล็ว คุรมุข ยาตี || นานัก ราม นาม มัต อูตมั ฮัร บัคเซ
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ปารฺ อุตารา เฮ ||๑๗||๔||๑o|| มารู แม่ห์ลา ๑ || สรัณ ปะเร คุรเทว ตุมารี || ตู ซัมรัท ดัยอาล มุรารี || เตเร โจจยฺ นา
ยาแณ โกอี ตู ปูรา ปุรัค บิถ่าตา เฮ ||๑|| ตู อาด ยุกาด กแร่ ห์ ปรัตปาลา || กัท กัท รู ป อนูป ดัยอาลา || เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว
ติแว จลาแวห์ ซัภ เตโร กีอา กมาตา เฮ ||๒|| อันตัร โยต ปะลี ญักยีวนั || ซัภ กัท โป่ แก ฮัร รัส ปี วัน || อาเป เลแว
อาเป เดแว เต้ห์ โลอี ยกัต เป็ ต ดาตา เฮ ||๓|| ยกัต อุปาย เคลฺ รจายอา || เปาว์แณ ปาณี อัคนี ญีโอ ปายอา || เด้ฮี
นักรี นอ ดัรวาเย โซ ดัสวา กุปัต รฮาตา เฮ ||๔|| จาร นดี อัคนี อัสราลา || โกอี คุรมุข บูแฉ่ สบัด นิราลา || ซากัต
ดุระมัต ดูแบห์ ดาแฉ่ห์ คุร ราเค ฮัร เล็ว ราตา เฮ ||๕|| อัป เตจยฺ วาย ปริ ทมี อากาซา || เต็น แม่ห์ ปั นจฺ ตัต กัร๋ วาซา
|| สัตคุร สบัด รแฮ่ รังค์ ราตา ตัจยฺ มายอา ห่อแม ปร่ าตา เฮ ||๖|| เอ้ห์ มัน ปี่ แย สบัด ปะตีแย || เบ็น นาแว เกอา เทก
ทิกีแย || อันตัร โจร มุแฮ กัร๋ มันดัร เอ็น ซากัต ดูต นา ยาตา เฮ ||๗|| ดูนดํ รั ดูต ปู๋ ต ปี่ ฮาเล || คินโจตาณ กแร่ ห์
เบตาเล || สบัด สุ รัต เบ็น อาแว ยาแว ปัต โคอี อาวัต ยาตา เฮ ||๘|| กูร กะลัร ตัน ปัสแม เด๋ รี || เบ็น นาแว แกซี ปัต
เตรี || บาเถ่ มุกตั น่าฮี ยุก จาเร ยัมกังกัร กาล ปราตา เฮ ||๙|| ยัม ดัร บาเถ่ มิแล่ห์ สยาอี || เต็ส อัปราถี่ กัต นฮี กาอี
|| กรัณ ปลาว กเร บิลลาแว เย็ว กุนดี มีน ปราตา เฮ ||๑o|| ซากัต พาซี ปแร อิเกลา || ยัม วัส กีอา อั้นถฺ โดเฮลา || ราม
นาม เบ็น มุกตั นา ซู่แฉ่ อาจยฺ กาล ปั จ ยาตา เฮ ||๑๑|| สัตคุร บาจฉฺ นา เบลี โกอี || แอแท โอแท ราคา ปรัภ โซอี ||
ราม นาม เดแว กัร กิรปา เอ็ว ซัลแล สลัล มิลาตา เฮ ||๑๒||
ปู่ เล ซิกข์ คุรู ซัมหย่าเอ || อุฉรั่ ยาเด มารัก ปาเอ || เต็ส คุร เซว สดา เด็น ราตี ดุค ปั่ นยัน ซังค์ สคาตา เฮ ||๑๓|| คุร
กี ปะกัต กแร่ ห์ เกอา ปราณี || บรัมห์แม อินดรึ มเหส นา ยาณี || สัตคุร อลัค กโฮ่ เก็ว ลคีแอ ยิส บัคเซ ติแซห์
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ปะชาตา เฮ ||๑๔|| อันตัร เปรม ปราปั ต ดัรซัน || คุร บาณี เซ็ว ปรี ต โซ ปั รซัน || แอ้ห์เน็ส นิ รมัล โยต สบาอี กัท
ดีปัก คุรมุข ยาตา เฮ ||๑๕|| โป่ ยัน กิอาน มฮ่า รัส มีธา || เย็น จาเคอา เต็น ดัรซัน ดีธา || ดัรซัน เดค มิเล แบรากี มัน
มันซา มาร สมาตา เฮ ||๑๖|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ ปัรถ่านา || เต็น กัท กัท อันตัร บรัมห์ ปะชานา || นานัก ฮัร ยัส ฮัร
ยัน กี ซังคัต ดีแย ยิน สัตคุร ฮัร ปรัภ ยาตา เฮ ||๑๗||๕||๑๑|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ซาเจ ซาฮิบ ศิรยัณฮาเร || เย็น ตัร๋
จักกรึ ตะเร วีจาเร || อาเป กัรตา กัร กัร เวแค ซาจา เวปั รว่าฮา เฮ ||๑|| เวกี เวกี ยันตฺ อุปาเอ || โดย ปั นดี โดย ร่ าห์
จลาเอ || คุร ปูเร เว็ณ มุกตั นา โฮอี สัจ นาม ยัป ล่าฮา เฮ ||๒|| ปแร่ ห์ มันมุค ปั ร เบ็ถ นฮี ยานา || นาม นา บูแฉ่ ห์
ปะรัม ปุหล่านา || แล แก วัดฎี เดน อุค่าฮี ดุระมัต กา กัล พ่าฮา เฮ ||๓|| ซิ มรัต ซาสตรึ ปแร่ ห์ ปุราณา || วาด
วคาแณ่ห์ ตัต นา ยาณา || เว็ณ คุร ปูเร ตัต นา ปาอีแอ สัจ ซูเจ สัจ ร่ าฮา เฮ ||๔|| ซัภ ซาล่าเฮ ซุณ ซุณ อาแค
|| อาเป ดานา สัจ ปราแค || ยิน โก นะดัร กเร ปรัภ อัปนี คุรมุข สบัด สล่าฮา เฮ ||๕|| ซุณ ซุณ อาแค เกตี
บาณี || ซุณ กะฮีแอ โก อันตฺ นา ยาณี || ยา โก อลัค ลคาเอ อาเป อกัท กะทา บุตถฺ ต้าฮา เฮ ||๖|| ยันเม โก
วาแย่ห์ วาถ่าเอ || โซเฮลฺ เร อเกอานี กาเอ || โย ยันแม เต็ส ซัรปัร มัรณา กิรัต ปั ยอา ศิร ซาฮา เฮ ||๗|| ซันโญก วิโยก
เมแร ปรัภ กีเอ || สริ สทฺ อุปาย ดุคา ซุค ดีเอ || ดุค ซุค ฮี เต เป๋ ย นิราเล คุรมุข ซี ล สน่าฮา เฮ ||๘|| นีเก ซาเจ เก
วาปารี || สัจ ซอดา แล คุร วีจารี || สัจจา วคัร ยิส ตัน๋ ปั ลแล สบัด สัจแจ โอม่าฮา เฮ ||๙|| กาจี ซอดี โตทา อาแว ||
คุรมุข วณัจยฺ กเร ปรัภ ป่ าแว || ปูนยี ซาบัต ราส สลามัต จูกา ยัม กา พ่าฮา เฮ ||๑o||
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ซัภ โก โบแล อาปั ณ ป่ าแณ || มันมุค ดูแย โบลฺ นา ยาแณ || อันถเล กี มัต อันถฺ ลี โบลี อาย เกยอา ดุค ต้าฮา เฮ
||๑๑|| ดุค แม่ห์ ยันแม ดุค แม่ห์ มัรณา || ดูค นา มิแท เบ็น คุร กี ซัรณา || ดูคี อุปแย ดูคี บินแซ เกอา แล อายอา
เกอา แล ย่าฮา เฮ ||๑๒|| สัจจี กัรณี คุร กี ศิรการา || อาวัณ ยาณ นฮี ยัม ต่ารา || ดาล โฉด ตัต มูล ปราตา มัน ซาจา
โอม่าฮา เฮ ||๑๓|| ฮัร เก โลก นฮี ยัม มาแร || นา ดุค เดแคห์ ปั นทฺ กราแร || ราม นาม กัท อันตัร ปูญา อวัรฺ นา ดูยา
กาฮา เฮ ||๑๔|| โอร นา กัทแน ซิพตั สยาอี || เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ รแฮ่ รยาอี || ดัรก้าห์ แปเถ่ ยาน สุ เฮเล หุกมั สัจเจ
ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๕|| เกอา กะฮีแอ คุณ กะแท่ห์ กะเนเร || อันตฺ นา ปาแวห์ วัดเด วเดเร || นานัก สาจ มิแล ปั ต ราโค่ห์
ตู ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๖||๖||๑๒|| มารู แม่ห์ลา ๑ ดัคณี || กายอา นะกัร นะกัร กัร อันดัร || ซาจา วาซา ปุร
กักนันดัร || อัสเท็ร ทาน สดา นิรมาอิล อาเป อาป อุปายดา ||๑|| อันดัร โกท ฉะเย หัทนาเล || อาเป เลแว วัสตฺ
สมาเล || บะยัร กะปาท ยเร ยัร ยาแณ คุร สับดี โคลายดา ||๒|| ปี่ ตัร โกท กุพา กัร๋ ยาอี || นอ กัร๋ ทาเป หุกมั รยาอี ||
ดัสแว ปุรัค อเลค อปารี อาเป อลัค ลคายดา ||๓|| ปอณ ปาณี อัคนี เอ็ก วาซา || อาเป กีโต เคลฺ ตะมาซา || บัลดี ยัล
นิวแร กิรปา เต อาเป ยัล เน็ถ ปายดา ||๔|| ตะรัต อุปาย ตะรี ตะรัม ซาลา || อุตปัต ปัรโล อาป นิราลา || เปาว์แณ
เคลฺ กีอา ซัภ ทาอี กะลา คินจฺ ดาฮายดา ||๕|| ป๋ ารฺ อะธาราห์ มาลัณ เตรี || จอร ดุแล เปาว์แณ แล เพรี || จันดฺ ซูรัจยฺ
โดย ดีปัก ราเค ซัส กัร๋ ซูร สมายดา ||๖|| ปั งคี ปั นจฺ อุดรั นฮี ต่าแว่ห์ || สัพเลโอ บิรัค อัมฤต พัล ปาแวห์ || คุรมุข
แซ่ฮจั ยฺ รแว คุณ กาแว ฮัร รัส โจก จุกายดา ||๗|| จิ๋ลมิล จิละแก จันดฺ นา ตารา || ซูรัจยฺ กิรัณ นา ปิ ยุล แกณารา ||
อกัทที กะโท เจ้ฮนั นฮี โกอี ปูร รเฮอา มัน ป่ ายดา ||๘|| ปั สรี กิรัณ โยต อุเยอาลา || กัร กัร เดแค อาป ดัยอาลา ||
อันฮัด รุ ณ จุ่ณการ สดา ตุ๋น นิรภอ แก กัร๋ วายดา ||๙||
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อันฮัด วาแย ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแย || สกัล เบอาป รเฮอา ปรัภ ชาแย || ซัภ เตรี ตู คุรมุข ยาตา ดัร โซ่แฮ คุณ กายดา
||๑o|| อาด นิรันยัน นิรมัล โซอี || อวัรฺ นา ยาณา ดูยา โกอี || เอกังการ วัสแซ มัน ป่ าแว ห่อแม กรับ กวายดา ||๑๑||
อัมฤต ปี อา สัตคุร ดีอา || อวัรฺ นา ยาณา ดูอา ตีอา || เอโก เอก โซ อปัร ปรําปัร ปะรัค คยาแน ปายดา ||๑๒|| กิอาน
คิอ๋าน สัจ แก้ฮรั กัมภีรา || โกย นา ยาแณ เตรา จีรา || เยตี แฮ เตตี ตุตถฺ ยาแจ กะรัม มิแล โซ ปายดา ||๑๓|| กะรัม
ตะรัม สัจ หาท ตุมาแร || เวปัรว่าห์ อคุท ปั นด่าแร || ตู ดัยอาล กิรปาล สดา ปรัภ อาเป เมล มิลายดา ||๑๔|| อาเป
เดค ดิคาแว อาเป || อาเป ทาป อุทาเป อาเป || อาเป โยร วิโชเร กัรตา อาเป มาร ยีวายดา ||๑๕|| เยตี แฮ เตตี
ตุตถฺ อันดัร || เดแคห์ อาป แบส บิจยฺ มันดัร || นานัก สาจ กะแฮ เบนันตี ฮัร ดัรซัน ซุค ปายดา ||๑๖||๑||๑๓|| มารู
แม่ห์ลา ๑ || ดัรซัน ปาวา เย ตุตถฺ ป่ าวา || ป๋ าย ปะกัต ซาเจ คุณ กาวา || ตุตถฺ ป่ าเณ ตู ป่ าแว่ห์ กัรเต อาเป รสัน
ระสายดา ||๑|| โซ่ฮนั ปะกัต ประภู ดัรบาเร || มุกตั เป๋ ย ฮัร ดาส ตุมาเร || อาป กวาย เตแร รังค์ ราเต อันเด็น นาม
ติอ๋ายดา ||๒|| อีซรั บรัมห์มา เดวี เดวา || อิมดรึ ตเป มุน เตรี เซวา || ยตี สตี เกเต บันวาซี อันตฺ นา โกอี ปายดา ||๓||
เว็ณ ยาณาเอ โกย นา ยาแณ || โย กิช กเร โซ อาปั ณ ป่ าแณ || ลัค จอราซี ห์ ญีอ์ อุปาเอ ป่ าแณ ซ่าห์ ลวายดา ||๔|| โย
เต็ส ป่ าแว โซ เน่ห์โจ โฮแว || มันมุค อาป กณาเอ โรแว || นาโวห์ ปุลา ธอรฺ นา ปาเอ อาย ยาย ดุค ปายดา ||๕||
นิรมัล กายอา อูยลั หันซา || เต็ส เว็จ นาม นิรันยัน อันซา || สักเล ดูค อัมฤต กัร ปี แว บาฮุร ดูค นา ปายดา ||๖|| บโฮ่
ซาโดห์ ดูค ปราปัต โฮแว || โป่ โกห์ โรค โซ อันตฺ วิโกแว || ฮัรโคห์ โศก นา มิทยั กับฮู เว็ณ ป่ าเณ ปั รหม่ายดา ||๗||
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กิอาน วิฮูณี ปะแว สบาอี || ซาจา เราว์ รเฮอา เล็ว ลาอี || นิรภอ สบัด คุรู สัจ ยาตา โยตี โยต มิลายดา ||๘|| อะทัล
อโดลฺ อโตลฺ มุราเร || คิน แม่ห์ ด่าเฮ เพร อุซาเร || รู ป นา เรเคอา เม็ต นฮี กีมตั สบัด เปด ปะตีอายดา ||๙||
ฮัม ดาซัน เก ดาส เปอาเร || ซาเถ็ก สาจ ปะเล วีจาเร || มันเน เนา โซอี เย็ณ ยาซี อาเป สาจ ดริ รายดา ||๑o|| ปัลแล
สาจ สัจเจ สเจอารา || ซาเจ ป่ าแว สบัด เปอารา || ตริ ภวัณ สาจ กะลา ตัร๋ ทาปี ซาเจ ฮี ปะตีอายดา ||๑๑|| วัดดา วัดดา
อาแค ซัภ โกอี || คุร เบ็น โซ่ฉี่ กิแน นา โฮอี || สาจ มิแล โซ ซาเจ ป่ าเอ นา วีชุร ดุค ปายดา ||๑๒|| ตุโรห์ วิชุนเน
ต๋ าฮี รุ นเน || มัร มัร ยันแม่ห์ โม่ห์ลตั ปุนเน || ยิส บัคเซ เต็ส เด วเดอาอี เมล นา ปะโชตายดา ||๑๓|| อาเป กัรตา
อาเป ปุกตา || อาเป ตริ ปตา อาเป มุกตา || อาเป มุกตั ดาน มุกตีซรั มัมตา โม่ห์ จุกายดา ||๑๔|| ดานา แก ศิร
ดาน วีจารา || กรัณ การัณ ซัมรัท อปารา || กัร กัร เวแค กีตา อัปณา กัรณี การ กรายดา ||๑๕|| เซ คุณ กาแว่ห์ ซาเจ
ป่ าแว่ห์ || ตุจฉฺ เต อุปแยห์ ตุจฉฺ ม่าเฮ สมาแว่ห์ || นานัก สาจ กะแฮ เบนันตี เม็ล ซาเจ ซุค ปายดา ||๑๖||๒||๑๔||
มารู แม่ห์ลา ๑ || อัรบัด นัรบัด ตุ่นถู่การา || ตะรัณ นา กักนา หุกมั อปารา || นา เด็น แรน นา จันดฺ นา ซูรัจยฺ ซุน
สมาถ ลกายดา ||๑|| คาณี นา บาณี ปอณ นา ปาณี || โอปั ต คปั ต นา อาวัณ ยาณี || คันดฺ ปะตาล สปั ต นฮี ซากัร นดี
นา นีร วฮายดา ||๒|| นา ตัด สุ รัก มัช ปัยอาลา || โดยัก ปิ สัต นฮี แค กาลา || นรัก สุ รัก นฮี ยํามัณ มัรณา นา โก อาย
นา ยายดา ||๓|| บรัมห์มา บิซนั มเหส นา โกอี || อวัรฺ นา ดีแซ เอโก โซอี || นารฺ ปุรัค นฮี ยาต นา ยันมา นา โก ดุค
ซุค ปายดา ||๔|| นา ตัด ยตี สตี บันวาซี || นา ตัด เซ็ถ ซาเถ็ก ซุควาซี || โยกี ยังกัม เป๋ ค นา โกอี นา โก นาท
กะฮายดา ||๕|| ยัป ตัป ซันยัม นา บรัต ปูญา || นา โก อาค วคาแณ ดูยา || อาเป อาป อุปาย วิกแซ อาเป กีมตั
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ปายดา ||๖|| นา สุ จ ซันยัม ตุละซี มาลา || โกปี กาน นา กอู โกอาลา || ตันตฺ มันตฺ ปาคันดฺ นา โกอี นา โก วันสฺ
วยายดา ||๗|| กะรัม ตะรัม นฮี มายอา มาคี || ยาต ยนัม นฮี ดีแซ อาคี || มัมตา ยาล กาล นฮี มาแท นา โก กิแซ
ติอ๋ายดา ||๘|| นินดฺ บินดฺ นฮี ญีโอ นา ยินโด || นา ตัด โกรัค นา มาชินโด || นา ตัด กิอาน คิอ๋าน กุล โอปั ต นา โก
กะณัต กณายดา ||๙||
วรัน เป๋ ค นฮี บรัมห์มณั คัตตรี || เด็ว นา เดหุรา กอู กายตะรี || โฮม ญัก นฮี ตีรัท นาวัณ นา โก ปูญา ลายดา ||๑o||
นา โก มุลลา นา โก กายี || นา โก เซค มซาเอ็ก ห่ายี || รอีอตั เรา นา ห่อแม ดุนีอา นา โก แก้ฮณ
ั กะฮายดา ||๑๑||
เป๋ า นา ปักตี นา เศ็ว สักตี || ซายัน มีต บินดฺ นฮี รักตี || อาเป ซ่าห์ อาเป วัณยารา ซาเจ เอ้โฮ ป่ ายดา ||๑๒|| เบด
กะเตบ นา ซิมรัต ซาสตึ || ปาธ ปุราณ อุแด นฮี อาซัต || แก้ห์ตา บักตา อาป อะโกจัร อาเป อลัค ลคายดา ||๑๓||
ยา เต็ส ป่ าณา ตา ยกัต อุปายอา || บาจฉฺ กะลา อาดาณ รฮายอา || บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ มายอา โม่ห์
วถ่ายดา ||๑๔|| วิระเล โก คุร สบัด สุ ณายอา || กัร กัร เดแค หุกมั สบายอา || คันดฺ บแรห์มนั ดฺ ปาตาล อรัมเภ
กุปโตห์ ปั รกะที อายดา ||๑๕|| ตา กา อันตฺ นา ยาแณ โกอี || ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ โฮอี || นานัก สาจ รัตเต บิสมาดี บิซมั
เป๋ ย คุณ กายดา ||๑๖||๓||๑๕|| มารู แม่ห์ลา ๑ || อาเป อาป อุปาย นิราลา || ซาจา ทาน กีโอ ดัยอาลา || ปอณ ปาณี
อัคนี กา บันถัน่ กายอา โกท รจายดา ||๑|| นอ กัร๋ ทาเป ทาปัณฮาแร || ดัสแว วาซา อลัค อปาแร || ซาเอ็ร สปั ต ปะเร
ยัล นิรมัล คุรมุข แมลฺ นา ลายดา ||๒|| เราว์ ซัส ดีปัก โยต สบาอี || อาเป กัร เวแค วเดอาอี || โยต สะรู ป สดา
ซุคดาตา สัจเจ โซ่ภา ปายดา ||๓|| กัร แม่ห์ หาท ปะทัณ วาปารา || ปูแร โตลฺ โตแล วัณยารา || อาเป รตัน วิซ่าเฮ
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เลแว อาเป กีมตั ปายดา ||๔|| กีมตั ปาอี ปาวัณฮาแร || เวปั รว่าห์ ปูเร ปั นด่าแร || สรับ กะลา เล อาเป รเฮอา
คุรมุข กิแซ บุฉ่ายดา ||๕|| นะดัร กเร ปูรา คุร เป่ แท || ยัม ยันดาร นา มาแร เพแท || เย็ว ยัล อันตัร กมัล บิกาซี อาเป
บิกสั ติอ๋ายดา ||๖|| อาเป วัรแค อัมฤต ต่ารา || รตัน ยเวฮัร ลาล อปารา || สัตคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ เปรม
ปะดารัท ปายดา ||๗|| เปรม ปะดารัท รแฮ่ อโมโล || กับ ฮี นา ก่าทัส ปูรา โตโล || สัจเจ กา วาปารี โฮแว สัจโจ
ซอดา ปายดา ||๘|| สัจจา ซอดา วิระลา โก ปาเอ || ปูรา สัตคุร มิแล มิลาเอ ||
คุรมุข โฮย โซ หุกมั ปะชาแณ มาแน หุกมั สมายดา ||๙|| หุกเม อายอา หุกมั สมายอา || หุกเม ดีแซ ยกัต อุปายอา
|| หุกเม สุ รัก มัช ปั ยอาลา หุกเม กะลา รฮายดา ||๑o|| หุกเม ตัร่ ตี ต๋ อล ศิร ป่ ารัง || หุกเม ปอณ ปาณี แกณารัง ||
หุกเม เศ็ว สักตี กัร๋ วาซา หุกเม เคลฺ เคลายดา ||๑๑|| หุกเม อาดาเณ อากาซี || หุกเม ยัล ทัล ตริ ภวัณ วาซี || หุกเม
ซาส กิราส สดา พุน หุกเม เดค ดิคายดา ||๑๒|| หุกมั อุปาเอ ดัส ออตารา || เดว ดาเนาว์ อะกณัต อปารา || มาแน
หุกมั โซ ดัรก้าห์ แปแฉ่ สาจ มิลาย สมายดา ||๑๓|| หุกเม ยุก ฉะตีห์ กุดาเร || หุกเม เซ็ถ ซาเถ็ก วีจาเร || อาป นาท
นที ซัภ ยา กี บัคเซ มุกตั กรายดา ||๑๔|| กายอา โกท กะแร แม่ห์ รายา || เนบ ควาส ปะลา ดัรวายา || มิเทอา โลภ
น่าฮี กัร๋ วาซา ลับ ปาป ปัชตายดา ||๑๕|| สัต ซันโตค นะกัร แม่ห์ การี || ยัต สัต ซันยัม สรัณ มุรารี || นานัก
แซ่ฮจั ยฺ มิแล ญักยีวนั คุร สับดี ปัต ปายดา ||๑๖||๔||๑๖|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ซุน กะลา อัปรําปั ร ต่ารี || อาป นิราลัม
อปัร อปารี || อาเป กุดรัต กัร กัร เดแค ซุนโนห์ ซุน อุปายดา ||๑|| ปอณ ปาณี ซุนแน เต ซาเย || สริ สทฺ อุปาย
กายอา กัร ราเย || อคัน ปาณี ญีโอ โยต ตุมารี ซุนเน กะลา รฮายดา ||๒|| ซุนโนห์ บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ ||
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ซุนเน วัรเต ยุก สบาเอ || เอ็ส ปัด วีจาเร โซ ยัน ปูรา เต็ส มิลีแอ ปะรัม จุกายดา ||๓|| ซุนโนห์ สปัต สะโรวัร ทาเป ||
เย็น ซาเย วีจาเร อาเป || เต็ต สัต ซัร มนูอา คุรมุข นาแว เพ็ร บาฮุร โยน นา ปายดา ||๔|| ซุนโนห์ จันดฺ ซูรัจยฺ
แกณาเร || เต็ส กี โยต ตริ ภวัณ ซาเร || ซุนเน อลัค อปารฺ นิราลัม ซุนเน ตารี ลายดา ||๕|| ซุนโนห์ ตะรัต อกาซฺ
อุปาเอ || เบ็น ทํามา ราเค สัจ กัล ปาเอ || ตริ ภวัณ ซาจยฺ เมคุลี มายอา อาป อุปาย คปายดา ||๖|| ซุนโนห์ คาณี
ซุนโนห์ บาณี || ซุนโนห์ อุปยี ซุน สมาณี || อุตปุจยฺ จลัต กีอา ศิร กัรแต บิสมาด สบัด เดคายดา ||๗|| ซุนโนห์ ราต
ดินสั โดย กีเอ || โอปัต คปัต ซุคา ดุค ดีเอ || ซุค ดุค ฮี เต อมัร อตีตา คุรมุข นิจยฺ กัร๋ ปายดา ||๘||
ซาม เวด เร็ก ยุยรั อทัรฺบณั || บรัมห์เม มุค มายอา แฮ ตแร คุณ || ตา กี กีมตั แก้ห์ นา สะแก โก เต็ว โบเล เย็ว
โบลายดา ||๙|| ซุนโนห์ สปั ต ปาตาล อุปาเอ || ซุนโนห์ ปะหวัณ รัคเค เล็ว ลาเอ || อาเป การัณ กีอา อัปรําปั ร ซัภ
เตโร กีอา กมายดา ||๑o|| รัจยฺ ตัม สัต กัล เตรี ชายอา || ยนัม มรัณ ห่อแม ดุค ปายอา || ยิส โน กริ ปา กเร ฮัร คุรมุข
คุณ จอแท มุกตั กรายดา ||๑๑|| ซุนโนห์ อุปเย ดัส อวตารา || สริ สทฺ อุปาย กีอา ปาซารา || เดว ดาเนาว์ กัณ
กันถะรับ ซาเย ซัภ ลิเคอา กะรัม กมายดา ||๑๒|| คุรมุข ซัมแฉ่ โรค นา โฮอี || เอ้ห์ คุร กี ปอรี ยาแณ ยัน โกอี ||
ยุกแกห์ ยุกนั ตัร มุกตั ปราเอ็ณ โซ มุกตั เป่ ยอา ปั ต ปายดา ||๑๓|| ปั นจฺ ตัต ซุนโนห์ ปั รกาซา || เด้ห์ ซันโญกี กะรัม
อภิอาสา || บุรา ปะลา โดย มัสตัก ลีเค ปาป ปุน บียายดา ||๑๔|| อูตมั สัตคุร ปุรัค นิราเล || สบัด รัตเต ฮัร รัส
มัตวาเล || เร็ถ บุตถฺ เซ็ถ กิอาน คุรู เต ปาอีแอ ปูแร ปาก มิลายดา ||๑๕|| เอ็ส มัน มายอา โก เน่ห์ กะเนรา || โกอี
บูโฉ่ห์ กิอานี กแร่ ห์ นิเบรา || อาซา มันซา ห่อแม แซ่ห์ซา นัร โล่บี กูร กมายดา ||๑๖|| สัตคุร เต ปาเอ วีจารา || ซุน
1098

สมาถ สัจเจ กัร๋ บารา || นานัก นิรมัล นาด สบัด ตุ๋น สัจ ราแม นาม สมายดา ||๑๗||๕||๑๗|| มารู แม่ห์ลา ๑ || แยห์
เดคา แต้ห์ ดีน ดัยอาลา || อาย นา ยาอี ปรัภ กิรปาลา || ยีอา อันดัร ยุกตั สมาอี รเฮโอ นิราลัม รายอา ||๑|| ญัก เต็ส กี
ชายอา ยิส บาป นา มายอา || นา เต็ส แป๋ ณ นา ปะเหรา กมายอา || นา เต็ส โอปัต คปัต กุล ยาตี โอ้ห์ อัจยฺราวัร มัน
ป่ ายอา ||๒|| ตู อกาล ปุรัค น่าฮี ศิร กาลา || ตู ปุรัค อเลค อะกัม นิราลา || สัต ซันโตค สบัด อัต ซี ตลั แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย
เล็ว ลายอา ||๓|| ตแร วัรตาย จอแท กัร๋ วาซา || กาล บิกาล กีเอ เอ็ก กราซา || นิรมัล โยต สรับ ญักยีวนั คุร อันฮัด
สบัด ดิคายอา ||๔|| อูตมั ยัน ซันตฺ ปะเล ฮัร เปอาเร || ฮัร รัส มาเต ปารฺ อุตาเร || นานัก เรณ ซันตฺ ยัน ซังคัต ฮัร คุร
ปัรซาดี ปายอา ||๕|| ตู อันตัรยามี ญีอ์ ซัภ เตเร ||
ตู ดาตา ฮัม เซวัก เตเร || อัมฤต นาม กริ ปา กัร ดีแย คุร กิอาน รตัน ดีปายอา ||๖|| ปันจฺ ตัต เม็ล เอ้ห์ ตัน กีอา ||
อาตัม ราม ปาเอ ซุค ทีอา || กะรัม กัรตูต อัมฤต พัล ลากา ฮัร นาม รตัน มัน ปายอา ||๗|| นา เต็ส ปูค เปอาส มัน
มาเนอา || สรับ นิรันยัน กัท กัท ยาเนอา || อัมฤต รัส ราตา เกวัล แบรากี คุรมัต ป๋ าย สุ ผา่ ยอา ||๘|| อเถ่อาตัม กะรัม
กเร เด็น ราตี || นิรมัล โยต นิรันตัร ยาตี || สบัด ระสาล รสัน รัส รัสนา เบณ ระสาล วยายอา ||๙|| เบณ ระสาล
วยาแว โซอี || ยา กี ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ โฮอี || นานัก บูโฉ่ ห์ เอ้ห์ เบ็ถ คุรมัต ฮัร ราม นาม เล็ว ลายอา ||๑o|| แอเซ ยัน
วิระเล ซันซาเร || คุร สบัด วีจาแร่ ห์ รแฮ่ นิราเร || อาป ตะแร่ ห์ ซังคัต กุล ตาแร่ ห์ เต็น สพัล ยนัม ญัก อายอา ||๑๑||
กัร๋ ดัร มันดัร ยาแณ โซอี || ยิส ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ โฮอี || กายอา กัร แม่ฮลั แม่ห์ลี ปรัภ ซาจา สัจ ซาจา ตะคัต รจายอา
||๑๒|| จตุร ดัส หาท ดีเว โดย ซาคี || เซวัก ปั นจฺ น่าฮี บิค จาคี || อันตัร วัสตฺ อนูป นิรโมลัก คุร มิเลแอ ฮัร ตัน๋
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ปายอา ||๑๓|| ตะคัต บแฮ ตัคแต กี ลาเอ็ก || ปันจฺ สมาเอ คุรมัต ปาเอ็ก || อาด ยุกาดี แฮ ปี๋ โฮซี แซ่ห์ซา ปะรัม
จุกายอา ||๑๔|| ตะคัต สลาม โฮแว เด็น ราตี || เอ้ห์ สาจ วดาอี คุรมัต เล็ว ยาตี || นานัก ราม ยัปโปห์ ตัร ตารี ฮัร
อันตฺ สคาอี ปายอา ||๑๕||๑||๑๘|| มารู แม่ห์ลา ๑ || ฮัร ตัน๋ ซันโจห์ เร ยัน ป่ าอี || สัตคุร เซว รโฮ่ ซัรณาอี || ตัสกัร
โจร นา ลาแก ตา โก ตุ๋น อุปแย สบัด ยะกายอา ||๑|| ตู เอกังการ นิราลัม รายา || ตู อาป สวาแรห์ ยัน เก กายา || อมัร
อโดลฺ อปารฺ อโมลัก ฮัร *อัสเท็ร ทาน โซฮายอา ||๒|| เด้ฮี นักรี อูตมั ทานา || ปั นจฺ โลก วแซ่ ห์ ปั รถ่านา || อูปัร
เอกังการ นิราลัม ซุน สมาถ ลกายอา ||๓|| เด้ฮี นักรี นอ ดัรวาเย || ศิร ศิร กัรแณฮาแร ซาเย || ดัสแว ปุรัค อตีต
นิราลา อาเป อลัค ลคายอา ||๔|| ปุรัค อเลค สัจเจ ดีวานา || หุกมั จลาเอ สัจ นีซานา || นานัก โคจยฺ ลโฮ่ กัร๋ อัปนา
ฮัร อาตัม ราม นาม ปายอา ||๕||
สรับ นิรันยัน ปุรัค สุ ยานา || อดัล กเร คุร กิอาน สะมานา || กาม กโรถ แล กัรดัน มาเร ห่อแม โลภ จุกายอา ||๖||
สัจแจ ทาน วัสแซ นิรังการา || อาป ปะชาแณ สบัด วีจารา || สัจแจ แม่ฮลั นิ วาส นิรันตัร อาวัณ ยาณ จุกายอา ||๗||
นา มัน จัลแล นา ปอณ อุดาแว || โยกี สบัด อนาฮัด วาแว || ปั นจฺ สบัด จุ่ณการ นิราลัม ปรัภ อาเป วาย สุ ณายอา
||๘|| ป๋ อ แบรากา แซ่ฮจั ยฺ สมาตา || ห่ อแม เตอากี อันฮัด ราตา || อันยัน ซาร นิรันยัน ยาแณ สรับ นิรันยัน รายอา
||๙|| ดุค แป๋ ปั่นยัน ปรัภ อบินาซี || โรค กัทเท กาที ยัม พาซี || นานัก ฮัร ปรัภ โซ ป๋ อ ปั่ นยัน คุร มิเลแอ ฮัร ปรัภ
ปายอา ||๑o|| กาแล กวัล นิรันยัน ยาแณ || บูแฉ่ กะรัม โซ สบัด ปะชาแณ || อาเป ยาแณ อาป ปะชาแณ ซัภ เต็ส กา
โจจยฺ สบายอา ||๑๑|| อาเป ซ่าห์ อาเป วัณยารา || อาเป ปัรเค ปั รคัณฮารา || อาเป กัส กัสวัทที ลาเอ อาเป กีมตั
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ปายอา ||๑๒|| อาป ดัยอาล ดัยอา ปรัภ ต่ารี || กัท กัท เราว์ รเฮอา บันวารี || ปุรัค อตีต วัสแซ เน่ห์เกวัล คุร ปุราแค
ปุรัค มิลายอา ||๑๓|| ปรัภ ดานา บีนา กรับ กวาเอ || ดูยา เมแท เอก ดิคาเอ || อาซา ม่าเฮ นิราลัม โยนี อะกุล นิรันยัน
กายอา ||๑๔|| ห่อแม เมท สบัด ซุค โฮอี || อาป วีจาเร กิอานี โซอี || นานัก ฮัร ยัส ฮัร คุณ ล่าฮา สัตซังคัต สัจ พัล
ปายอา ||๑๕||๒||๑๙|| มารู แม่ห์ลา ๑ || สัจ กโฮ่ สัจแจ กัร๋ แร่ ห์ณา || ยีวตั มโร่ ห์ เป่ าว์ยลั ญัก ตัรณา || คุร โบฮิท คุร
เบรี ตุลฮา มัน ฮัร ยัป ปารฺ ลังฆายอา ||๑|| ห่อแม มัมตา โลภ บินาซัน || นอ ดัร มุกเต ดัสแว อาซัน || อูปัร ปแร ปแร
อัปรําปัร เย็น อาเป อาป อุปายอา ||๒|| คุรมัต เลโว่ห์ ฮัร เล็ว ตรี แอ || อกัล กาย ยัม เต เกอา ดรี แอ || ยัต ยัต เดโค
ตัต ตัต ตุม ฮี อวัรฺ นา ดุตีอา กายอา ||๓|| สัจ ฮัร นาม สัจ แฮ ซัรณา || สัจ คุร สบัด ยิแต ลัก ตัรณา || อกัท กะแท
เดแค อัปรําปัร พุน กรัภ นา โยนี ยายอา ||๔|| สัจ เบ็น สัต ซันโตค นา ปาแว || เบ็น คุร มุกตั นา อาแว ยาแว || มูล
มันตรึ ฮัร นาม ระส่ าเอ็ณ กโฮ่ นานัก ปูรา ปายอา ||๕||
สัจ เบ็น เป่ าว์ยลั ยาย นา ตเรอา || เอ้ห์ สมุนดฺ อท่าห์ มฮ่า บิค ปะเรอา || รแฮ่ อตีต คุรมัต เล อูปัร ฮัร นิรภอ แก กัร๋
ปายอา ||๖|| จู่ธี ญัก เห็ต กี จตุราอี || บิลมั นา ลาแก อาแว ยาอี || นาม วิซาร จแลห์ อภิมานี อุปแย บินสั คปายอา
||๗|| อุปแยห์ บินแซ่ห์ บันถัน่ บันเถ่ || ห่อแม มายอา เก กัล พันเถ่ || ยิส ราม นาม น่าฮี มัต คุรมัต โซ ยัม ปุร บันถฺ
จลายอา ||๘|| คุร เบ็น โมค มุกตั เก็ว ปาอีแอ || เบ็น คุร ราม นาม เก็ว ติอ๋าอีแอ || คุรมัต เล่โฮ ตโรห์ เป๋ าว์ ดุตรั มุกตั
เป๋ ย ซุค ปายอา ||๙|| คุรมัต กริ ษนั โกวัรถัน ต่าเร || คุรมัต ซาเอ็ร ป้ าฮัณ ตาเร || คุรมัต เล่โฮ ปะรัม ปั ด ปาอีแอ
นานัก คุร ปะรัม จุกายอา ||๑o|| คุรมัต เล่โฮ ตโรห์ สัจ ตารี || อาตัม จีโนห์ ริ แด มุรารี || ยัม เก พ่าเฮ กาแท่ห์ ฮัร ยัป
1101

อะกุล นิรันยัน ปายอา ||๑๑|| คุรมัต ปั นจฺ ซะเค คุร ป่ าอี || คุรมัต อคัน นิวาร สมาอี || มัน มุค นาม ยัปโปห์ ญักยีวนั
ริ ด อันตัร อลัค ลคายอา ||๑๒|| คุรมุข บูแฉ่ สบัด ปะตีแย || อุสตัต นินดา กิส กี กีแย || จีโนห์ อาป ยัปโปห์ ญักดีซรั
ฮัร ญกันนาท มัน ป่ ายอา ||๑๓|| โย บแรห์มนั ดฺ คันดฺ โซ ยาโณห์ || คุรมุข บูโฉ่ ห์ สบัด ปะชาโณห์ || กัท กัท โป่ เก
โป่ กัณฮารา รแฮ่ อตีต สบายอา ||๑๔|| คุรมัต โบโล่ห์ ฮัร ยัส ซูจา || คุรมัต อาคี เดโคห์ อูจา || ซัรวณี นาม สุ แณ ฮัร
บาณี นานัก ฮัร รังค์ รังกายอา ||๑๕||๓||๒o|| มารู แม่ห์ลา ๑ || กาม กโรถ ปัรฮัร ปัร นินดา || ลับ โลภ ตัจยฺ โฮโอ
นิจินดา || ปะหรํา กา ซังกัล โตรึ นิราลา ฮัร อันตัร ฮัร รัส ปายอา ||๑|| เน็ส ดามัน เย็ว จะมัก จันดาอิณ เดแค ||
แอ้ห์เน็ส โยต นิรันตัร เปแค || อนันดฺ รู ป อนูป สะรู ปา คุร ปูแร เดคายอา ||๒|| สัตคุร มิโลห์ อาเป ปรัภ ตาเร ||
ซัส กัร๋ ซูร ดีปัก แกณาเร || เดค อดิสทฺ รโฮ่ เล็ว ลากี ซัภ ตริ ภวัณ บรัมห์ สบายอา ||๓|| อัมฤต รัส ปาเอ ตริ สนา ป๋ อ
ยาเอ || อันป๋ อ ปัด ปาแว อาป กวาเอ || อูจี ปัดวี อูโจ อูจา นิรมัล สบัด กมายอา ||๔|| อะดริ สทฺ อะโกจัร นาม
อปารา ||
อัต รัส มีธา นาม เปอารา || นานัก โก ยุก ยุก ฮัร ยัส ดีแย ฮัร ยัปปี แอ อันตฺ นา ปายอา ||๕|| อันตัร นาม ปราปัต ฮีรา
|| ฮัร ยัปเต มัน มัน เต ตี่รา || ดุฆทั กัท ป๋ อ ปั่ นยัน ปาอีแอ บาฮุร ยนัม นา ยายอา ||๖|| ปะกัต เหต คุร สบัด ตรังกา ||
ฮัร ยัส นาม ปะดารัท มังกา || ฮัร ป่ าแว คุร เมล มิลาเอ ฮัร ตาเร ยกัต สบายอา ||๗|| เย็น ยัป ยัปเปโอ สัตคุร มัต วา เก
|| ยัมกันกัร กาล เซวัก ปัก ตา เก || อูตมั ซังคัต กัต เม็ต อูตมั ญัก ป่ อยัล ปารฺ ตรายอา ||๘|| เอ้ห์ เป่ าว์ยลั ยกัต สบัด
คุร ตรี แอ || อันตัร กี ดุบิถา อันตัร ยรี แอ || ปั นจฺ บาณ เล ยัม โก มาแร กักนันตัร ตะณัค จรายอา ||๙|| ซากัต นัร
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สบัด สุ รัต เก็ว ปาอีแอ || สบัด สุ รัต เบ็น อาอีเเอ ยาอีแอ || นานัก คุรมุข มุกตั ปราเอ็ณ ฮัร ปูแร ปาก มิลายอา ||๑o||
นิรภอ สัตคุร แฮ รัควาลา || ปะกัต ปราปั ต คุร โคปาล || ตุ๋น อนันดฺ อนาฮัด วาแย คุร สบัด นิรันยัน ปายอา ||๑๑||
นิรภอ โซ ศิร น่าฮี เลคา || อาป อเลค กุดรัต แฮ เดคา || อาป อตีต อโยนี ซัมเภอ นานัก คุรมัต โซ ปายอา ||๑๒||
อันตัร กี กัต สัตคุร ยาแณ || โซ นิรภอ คุร สบัด ปะชาแณ || อันตัร เดค นิรันตัร บูแฉ่ อนัต นา มัน โดลายอา ||๑๓||
นิรภอ โซ อัภ อันตัร วัสเซอา || แอ้ห์เน็ส นาม นิรันยัน รัสเซอา || นานัก ฮัร ยัส ซังคัต ปาอีแอ ฮัร แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ
มิลายอา ||๑๔|| อันตัร บ้าฮัร โซ ปรัภ ยาแณ || รแฮ่ อะลิปตฺ จัลเต กัร๋ อาแณ || อูปัร อาด สรับ เต้ห์ โลอี สัจ นานัก
อัมฤต รัส ปายอา ||๑๕||๔||๒๑|| มารู แม่ห์ลา ๑ || กุดรัต กัรแนฮาร อปารา || กีเต กา น่าฮี เก้ห์ จารา || ญีอ์ อุปาย
ริ ยกั เด อาเป ศิร ศิร หุกมั จลายอา ||๑|| หุกมั จลาย รเฮอา ปั่รปูเร || กิส เนแร กิส อาคานํ ดูเร || กุปัต ประกัท ฮัร
กัท กัท เดโคห์ วัรแต ตาก สบายอา ||๒|| ยิส โก เมเล สุ รัต สมาเอ || คุร สับดี ฮัร นาม ติอ๋าเอ || อานัด รู ป อนูป
อะโกจัร คุร มิเลแอ ปะรัม ยายอา ||๓|| มัน ตัน ตัน๋ เต นาม เปอารา || อันตฺ สคาอี จลัณวารา ||
โม่ห์ ปซารฺ นฮี ซังค์ เบลี เบ็น ฮัร คุร เก็น ซุค ปายอา ||๔|| ยิส โก นะดัร กเร คุร ปูรา || สบัด มิลาเอ คุรมัต ซูรา ||
นานัก คุร เก จรัน สะเรโว่ห์ เย็น ปู่ ลา มารัก ปายอา ||๕|| ซันตฺ ยนานํ ฮัร ตัน๋ ยัส เปอารา || คุรมัต ปายอา นาม
ตุมารา || ยาเจ็ก เซว กเร ดัร ฮัร แก ฮัร ดัรก้าห์ ยัส กายอา ||๖|| สัตคุร มิแล ตา แม่ฮลั บุลาเอ || ซาจี ดัรก้าห์ กัต ปั ต
ปาเอ || ซากัต ธอรฺ น่าฮี ฮัร มันดัร ยนัม มแร ดุค ปายอา ||๗|| เซโว่ห์ สัตคุร สมุนดฺ อท่าฮา || ปาโวห์ นาม รตัน ตัน๋
ล่าฮา || บิเคอา มัล ยาย อัมฤต ซัร นาโวห์ คุร ซัร ซันโตค ปายอา ||๘|| สัตคุร เซโว่ห์ ซันกฺ นา กีแย || อาซา ม่าเฮ
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นิราส รฮีแย || ซันซา ดูค บินาซัน เซโว่ห์ เพ็ร บาฮุร โรค นา ลายอา ||๙|| ซาเจ ป่ าแว เต็ส วดีอาเอ || กอน โซ ดูยา
เต็ส ซัมหย่าเอ || ฮัร คุร มูรัต เอกา วัรแต นานัก ฮัร คุร ป่ ายอา ||๑o|| วาแจ้ห์ ปุสตัก เวด ปุรานานํ || เอ็ก แบ้ห์ สุ แน่ห์
สุ นาแวห์ กานานํ || อัจยฺกรั กปัท กโฮ่ เก็ว คุแลห์ เบ็น สัตคุร ตัต นา ปายอา ||๑๑|| กแร่ ห์ บิปูต ลกาแว่ห์ ปัสแม ||
อันตัร กโรถ จันดาล โซ ห่อแม || ปาคันดฺ กีเน โยก นา ปาอีแอ เบ็น สัตคุร อลัค นา ปายอา ||๑๒|| ตีรัท วรัต เนม
กแร่ ห์ อุเดอานา || ยัต สัต ซันยัม กะแท่ห์ กิอานา || ราม นาม เบ็น เก็ว ซุค ปาอีแอ เบ็น สัตคุร ปะรัม นา ยายอา
||๑๓|| เน็วลี กะรัม โป่ ยอังกัม ป่ าธี || เรจัก กุมภัก ปูรัก มัน ห่าธี || ปาคันดฺ ตะรัม ปรี ต นฮี ฮัร โซ คุร สบัด มฮ่า รัส
ปายอา ||๑๔|| กุดรัต เดค รเฮ่ มัน มาเนอา || คุร สับดี ซัภ บรัมห์ ปะชาเนอา || นานัก อาตัม ราม สบายอา คุร สัตคุร
อลัค ลคายอา ||๑๕||๕||๒๒||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๓
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
หุกมี แซ่ห์เย สริ สทฺ อุปาอี || กัร กัร เวแค อัปณี วเดอาอี || อาเป กเร กราเอ อาเป หุกเม รเฮอา สมาอี เฮ ||๑||
มายอา โม่ห์ ยกัต กุบารา || คุรมุข บูแฉ่ โก วีจารา || อาเป นะดัร กเร โซ ปาเอ อาเป เมล มิลาอี เฮ ||๒||
อาเป เมเล เด วเดอาอี || คุร ปัรซาดี กีมตั ปาอี || มันมุค บฮุต พิแร บิลลาดี ดูแย ป๋ าย คุอาอี เฮ ||๓|| ห่อแม มายอา
วิเจ ปาอี || มันมุค ปู่ เล ปัต กวาอี || คุรมุข โฮแว โซ นาย ราแจ ซาแจ รเฮอา สมาอี เฮ ||๔|| คุร เต กิอาน นาม รตัน
ปายอา || มันซา มาร มัน ม่าเฮ สมายอา || อาเป เคลฺ กเร ซัภ กัรตา อาเป เดย์ บุฉ่าอี เฮ ||๕|| สัตคุร เซเว อาป
กวาเอ || เม็ล ปรี ตมั สบัด ซุค ปาเอ || อันตัร เปอาร ปั กตี ราตา แซ่ฮจั ยฺ มเต บัณ อาอี เฮ ||๖|| ดูค นิวารัณ คุร เต
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ยาตา || อาป มิเลอา ญักยีวนั ดาตา || ยิส โน ลาเอ โซอี บูแฉ่ ป๋ อ ปะรัม สะรี โรห์ ยาอี เฮ ||๗|| อาเป คุรมุข อาเป
เดแว || สัจแจ สบัด สัตคุร เซแว || ยรา ยัม เต็ส โย่ห์ นา ซาแก ซาเจ เซ็ว บัณ อาอี เฮ ||๘|| ตริ สนา อคัน ยแล
ซันซารา || ยัล ยัล คแป บฮุต วิการา || มันมุค ธอรฺ นา ปาเอ กับฮู สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี เฮ ||๙|| สัตคุร เซวัน เซ วัดป่ ากี
|| ซาแจ นาม สดา เล็ว ลากี || อันตัร นาม รเวอา เน่ห์เกวัล ตริ สนา สบัด บุฉ่าอี เฮ ||๑o|| สัจจา สบัด สัจจี แฮ บาณี ||
คุรมุข วิระแล กิแน ปะชาณี || สัจเจ สบัด รัตเต แบรากี อาวัณ ยาณ รฮาอี เฮ ||๑๑|| สบัด บุแฉ่ โซ แมลฺ จุกาเอ ||
นิรมัล นาม วัสแซ มัน อาเอ || สัตคุร อัปณา สัด ฮี เซแว่ห์ ห่อแม วิโจห์ ยาอี เฮ ||๑๒|| คุร เต บูแฉ่ ตา ดัร ซู่แฉ่ ||
นาม วิฮูณา กัท กัท ลูแฉ่ || สัตคุร เซเว กี วเดอาอี ตริ สนา ปูค กวาอี เฮ ||๑๓|| อาเป อาป มิแล ตา บูแฉ่ || กิอาน
วิฮูณา กิชู นา ซู่แฉ่ || คุร กี ดาต สดา มัน อันตัร บาณี สบัด วยาอี เฮ ||๑๔|| โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กะรัม กมายอา || โกย
นา เมแท ตุ๋ร พุรมายอา || สัตซังคัต แม่ห์ เต็น ฮี วาซา ยิน โก ตุ๋ร เล็ค ปาอี เฮ ||๑๕|| อัปณี นะดัร กเร โซ ปาเอ ||
สัจแจ สบัด ตารี จิต ลาเอ || นานัก ดาส กะแฮ เบนันตี ปี่ เคอา นาม ดัร ปาอี เฮ ||๑๖||๑|| มารู แม่ห์ลา ๓ || เอโก เอก
วัรแต ซัภ โซอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี || เอโก เราว์ รเฮอา ซัภ อันตัร เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี เฮ ||๑|| ลัค จอราซีห์
ญีอ์ อุปาเอ ||
กิอานี ติอ่านี อาค สุ ณาเอ || ซัภนา ริ ยกั สมาเฮ อาเป กีมตั โฮรฺ นา โฮอี เฮ ||๒|| มายอา โม่ห์ อั้นถฺ อันถ่ารา ||
ห่อแม เมรา ปัสเรอา ปาซารา || อันเด็น ยลัต รแฮ่ เด็น ราตี คุร เบ็น ซานํตฺ นา โฮอี เฮ ||๓|| อาเป โยร วิโชเร อาเป
|| อาเป ทาป อุทาเป อาเป || สัจจา หุกมั สัจจา ปาซารา โห่รัน หุกมั นา โฮอี เฮ ||๔|| อาเป ลาย เลย โซ ลาแก ||
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คุร ปัรซาดี ยัม กา ป๋ อ ป่ าแก || อันตัร สบัด สดา ซุคดาตา คุรมุข บูแฉ่ โกอี เฮ ||๕|| อาเป เมเล เมล มิลาเอ || ปูรัน
ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาเอ || อันเด็น ปะกัต กเร เด็น ราตี คุรมุข เซวา โฮอี เฮ ||๖|| สัตคุร เซว สดา ซุค ยาตา || อาเป
อาย มิเลอา ซัภนา กา ดาตา || ห่อแม มาร ตริ สนา อคัน นิวารี สบัด จีน ซุค โฮอี เฮ ||๗|| กายอา กุทาํ บฺ โม่ห์ นา
บูแฉ่ || คุรมุข เฮแว ตา อาคี ซู่แฉ่ || อันเด็น นาม รแว เด็น ราตี เม็ล ปรี ตมั ซุค โฮอี เฮ ||๘|| มันมุค ตาต ดูแย แฮ
ลากา || ยันมัต กี นา มูโอ อาป่ ากา || อาวัต ยาต บิรทา ยนัม กวายอา เบ็น คุร มุกตั นา โฮอี เฮ ||๙|| กายอา กุซุถ
ห่อแม มัล ลาอี || เย โซ โต่แว่ห์ ตา แมลฺ นา ยาอี || สบัด โต่แป ตา หะชี โฮแว เพ็ร แมลี มูล นา โฮอี เฮ ||๑o|| ปันจฺ
ดูต กายอา ซังข่าแร่ ห์ || มัร มัร ยําแมห์ สบัด นา วีจาแร่ ห์ || อันตัร มายอา โม่ห์ กุบารา เย็ว สุ ปแน ซุถ นา โฮอี เฮ
||๑๑|| เอ็ก ปันจา มาร สบัด แฮ ลาเก || สัตคุร อาย มิเลอา วัดป่ าเก || อันตัร สาจ รแว่ห์ รังค์ ราเต แซ่ฮจั ยฺ สมาแว
โซอี เฮ ||๑๒|| คุร กี จาล คุรู เต ยาแป || ปูรา เซวัก สบัด สิ ญาแป
|| สดา สบัด รแว กัท อันตัร รัสนา รัส จาแค
สัจ โซอี เฮ ||๑๓|| ห่อแม มาเร สบัด นิวาเร || ฮัร กา นาม รัคแค อุร ต่าเร || เอกัส เบ็น ฮอ โฮรฺ นา ยาณา แซ่ห์เย
โฮย โซ โฮอี เฮ ||๑๔|| เบ็น สัตคุร แซ่ฮจั ยฺ กิแน นฮี ปายอา || คุรมุข บูแฉ่ สัจ สมายอา || สัจจา เซว สบัด สัจ ราเต
ห่อแม สับเด โคอี เฮ ||๑๕|| อาเป คุณดาตา บีจารี || คุรมุข เดแว่ห์ ปะกี ซารี || นานัก นาม สมาแว่ห์ ซาแจ ซาเจ เต
ปัต โฮอี เฮ ||๑๖||๒|| มารู แม่ห์ลา ๓ || ญักยีวนั ซาจา เอโก ดาตา || คุร เซวา เต สบัด ปะชาตา ||
เอโก อมัร เอกา ปัตซาฮี ยุก ยุก ศิร การ บณาอี เฮ ||๑|| โซ ยัน นิรมัล เย็น อาป ปะชาตา || อาเป อาย มิเลอา
ซุคดาตา || รัสนา สบัด รัตตี คุณ กาแว ดัร ซาแจ ปัต ปาอี เฮ ||๒|| คุรมุข นาม มิแล วเดอาอี || มันมุค นินดัก ปัต
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กวาอี || นาม รัตเต ปะรัม หันสฺ แบรากี นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี เฮ ||๓|| สบัด มแร โซอี ยัน ปูรา || สัตคุร อาค สุ ณาเอ ซูรา
|| กายอา อันดัร อัมฤต ซัร ซาจา มัน ปี แว ป๋ าย สุ ผา่ อี เฮ ||๔|| ปั ร ปันดิต เอารา ซัมหย่าเอ || กัร๋ ยัลเต กี คบัร นา
ปาเอ || เบ็น สัตคุร เซเว นาม นา ปาอีแอ ปัร ทาเก ซานํตฺ นา อาอี เฮ ||๕|| เอ็ก ปะซัม ลกาย พิแร่ ห์ เปคถ่ารี || เบ็น
สับแด ห่อแม เก็น มารี || อันเด็น ยลัต รแฮ่ เด็น ราตี ปะรัม เป๋ ค ปั รหม่าอี เฮ ||๖|| เอ็ก กแร่ ห์ กุทาํ บฺ แม่ห์ สดา อุดาซี
|| สบัด โมย ฮัร นาม นิวาซี || อันเด็น สดา รแฮ่ รังค์ ราเต แป๋ ป๋ าย ปะกัต จิต ลาอี เฮ ||๗|| มันมุค นินดา กัร กัร
วิกตุ า || อันตัร โลภ ป่ อแก ยิส กุตา || ยัมกาล เต็ส กะเด นา โชแด อันตฺ เกยอา ปัชตาอี เฮ ||๘|| สัจแจ สบัด สัจจี ปัต
โฮอี || เบ็น นาแว มุกตั นา ปาแว โกอี || เบ็น สัตคุร โก เนา นา ปาเอ ปรัภ แอซี บณัต บณาอี เฮ ||๙|| เอ็ก เซ็ถ
ซาเถ็ก บฮุต วีจารี || เอ็ก แอ้ห์เน็ส นาม รัตเต นิรังการี || ยิส โน อาป มิลาเอ โซ บูแฉ่ ปะกัต ป๋ าย ป๋ อ ยาอี เฮ ||๑o||
อิสนาน ดาน กแร่ ห์ นฮี บูแฉ่ห์ || เอ็ก มนูอา มาร มแน เซ็ว ลูแฉ่ ห์ || ซาแจ สบัด รัตเต เอ็ก รังกี ซาแจ สบัด มิลาอี เฮ
||๑๑|| อาเป ศิรฺเย เด วเดอาอี || อาเป ป่ าแณ เดย์ มิลาอี || อาเป นะดัร กเร มัน วัสเซอา เมแร ปรัภ เอ็ว พุรมาอี เฮ
||๑๒|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ ยัน ซาเจ || มันมุค เซว นา ยาณัน กาเจ || อาเป กัรตา กัร กัร เวแค เย็ว ป่ าแว เต็ว ลาอี เฮ
||๑๓|| ยุก ยุก ซาจา เอโก ดาตา || ปูแร ปาก คุร สบัด ปะชาตา || สบัด มิเล เซ วิชุเร น่าฮี นัดรี แซ่ ฮจั ยฺ มิลาอี เฮ ||๑๔||
ห่อแม มายอา แมลฺ กมายอา || มัร มัร ยําแมห์ ดูยา ป่ ายอา || เบ็น สัตคุร เซเว มุกตั นา โฮอี มัน เดโคห์ เล็ว ลาอี เฮ
||๑๕||
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โย เต็ส ป่ าแว โซอี กัรซี || อาโปห์ โฮอา นา กิช โฮซี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ดัร ซาแจ ปั ต ปาอี เฮ ||๑๖||๓||
มารู แม่ห์ลา ๓ || โย อายอา โซ ซัภ โก ยาซี || ดูแย ป๋ าย บาถ่า ยัม พาซี || สัตคุร ราเค เซ ยัน อุบเร ซาเจ สาจ สมาอี
เฮ ||๑|| อาเป กัรตา กัร กัร เวแค || ยิส โน นะดัร กเร โซอี ยัน เลแค || คุรมุข กิอาน เต็ส ซัภ กิช ซู่แฉ่ อเกอานี อั้นถฺ
กมาอี เฮ ||๒|| มันมุค แซ่ห์ซา บูจฉฺ นา ปาอี || มัร มัร ยําแม ยนัม กวาอี || คุรมุข นาม รัตเต ซุค ปายอา แซ่ห์เย สาจ
สมาอี เฮ ||๓|| ตัน่ แถ่ ต่าวัต มัน เป่ ยอา มนูรา || เพ็ร โฮแว กันจัน เป่ แท คุร ปูรา || อาเป บคัส เลย ซุค ปาเอ ปูแร
สบัด มิลาอี เฮ ||๔|| ดุระมัต จู่ธี บุรี บุริอาร || ออกเณอารี ออกเณอารฺ || กะจี มัต พีกา มุค โบแล ดุระมัต นาม นา
ปาอี เฮ ||๕|| ออกเณอารี กันตฺ นา ป่ าแว || มัน กี ยูธี ยูธฺ กมาแว || เป็ ร กา เซา นา ยาแณ มูรัค เบ็น คุร บูจฉฺ นา ปาอี
เฮ ||๖|| ดุระมัต โคที โคท กมาแว || ซี การ กเร เป็ ร คซัม นา ป่ าแว || คุณวันตี สดา เป็ ร ราแว สัตคุร เมล มิลาอี เฮ
||๗|| อาเป หุกมั กเร ซัภ เวแค || อิกนา บคัส เลย ตุ๋ร เลแค || อันเด็น นาม รัตเต สัจ ปายอา อาเป เมล มิลาอี เฮ
||๘|| ห่อแม ตาต โม่ห์ รัส ลาอี || คุรมุข เล็ว ซาจี แซ่ฮจั ยฺ สมาอี || อาเป เมแล อาเป กัร เวแค เบ็น สัตคุร บูจฉฺ นา
ปาอี เฮ ||๙|| เอ็ก สบัด วีจาร สดา ยัน ยาเก || เอ็ก มายอา โม่ห์ โซย รเฮ่ อป่ าเก || อาเป กเร กราเอ อาเป โฮรฺ กัรณา
กิชู นา ยาอี เฮ ||๑o|| กาล มาร คุร สบัด นิวาเร || ฮัร กา นาม รัคแค อุร ต่าเร || สัตคุร เซวา เต ซุค ปายอา ฮัร แก นาม
สมาอี เฮ ||๑๑|| ดูแย ป๋ าย พิแร เดวานี || มายอา โม่ห์ ดุค ม่าเฮ สมานี || บฮุเต เป๋ ค กแร แน่ห์ ปาเอ เบ็น สัตคุร ซุค
นา ปาอี เฮ ||๑๒|| กิส โน กะฮีแอ ยา อาป กราเอ || เย็ต ป่ าแว เต็ต ร่ าห์ จลาเอ || อาเป เมฮัรวาน ซุคดาตา เย็ว ป่ าแว
ติแว จลาอี เฮ ||๑๓|| อาเป กัรตา อาเป ปุกตา || อาเป ซันยัม อาเป ยุกตา || อาเป นิรมัล เมฮัรวาน มะถู่ซูดนั
ยิส ดา หุกมั นา เมเทอา ยาอี เฮ ||๑๔|| เซ วัดป่ ากี ยินี เอโก ยาตา ||
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กัท กัท วัส รเฮอา ญักยีวนั ดาตา || เอ็ก แท กุปัต ปั รกัท แฮ อาเป คุรมุข ปะหรํา ป๋ อ ยาอี เฮ ||๑๕|| คุรมุข ฮัร ญีโอ
เอโก ยาตา || อันตัร นาม สบัด ปะชาตา || ยิส ตู เด้ห์ โซอี ยัน ปาเอ นานัก นาม วดาอี เฮ ||๑๖||๔|| มารู แม่ห์ลา ๓ ||
สัจ ซาล่าฮี แก้ฮรั กัมภีแร || ซัภ ญัก แฮ เต็ส ฮี แก จีแร || ซัภ กัท โปกแว สดา เด็น ราตี อาเป ซูค นิวาซี เฮ ||๑||
สัจจา ซาฮิบ สัจจี นาอี || คุร ปัรซาดี มัน วซาอี || อาเป อาย วัสเซอา กัท อันตัร ตูที ยัม กี พาซี เฮ ||๒|| กิส เซวี แต
กิส ซาล่าฮี || สัตคุร เซวี สบัด ซาล่าฮี || สัจแจ สบัด สดา มัต อูตมั อันตัร กมัล ประกาซี เฮ ||๓|| เด้ฮี กาจี กากัด
มิกดารา || บูนดฺ ปแว บินแซ แด่ฮตั นา ลาแก บารา || กันจัน กายอา คุรมุข บูแฉ่ ยิส อันตัร นาม นิวาซี เฮ ||๔||
สัจจา จอกา สุ รัต กี การา || ฮัร นาม โป่ ยัน สัจ อาถ่ารา || สดา ตริ ปัต ปวิตตรึ แฮ ปาวัน เย็ต กัท ฮัร นาม นิวาซี เฮ
||๕|| ฮอ เต็น บัลฮารี โย ซาแจ ลาเก || ฮัร คุณ กาแว่ห์ อันเด็น ยาเก || ซาจา ซูค สดา เต็น อันตัร รัสนา ฮัร รัส ราซี
เฮ ||๖|| ฮัร นาม เจตา อวัรฺ นา ปูญา || เอโก เซวี อวัรฺ นา ดูยา || ปูแร คุร ซัภ สัจ ดิคายอา สัจแจ นาม นิวาซี เฮ ||๗||
ปะหรํา ปะหรํา โยนี เพ็ร เพ็ร อายอา || อาป ปู่ ลา ยา คซัม ปุหลายอา || ฮัร ญีโอ มิแล ตา คุรมุข บูแฉ่ จีแน สบัด
อบินาซี เฮ ||๘|| กาม กโรถ ปะเร ฮัม อัปราถี่ || เกอา โม่ห์ แล โบแล่ห์ นา ฮัม คุณ นา เซวา ซาถี่ || ดุบเด ปาทัร เมล
แล่ห์ ตุม อาเป สาจ นาม อบินาซี เฮ ||๙|| นา โกอี กเร นา กัรแณ โยกา || อาเป กแร่ ห์ กราแว่ห์ โซ โฮยกา || อาเป
บคัส แล่ห์ ซุค ปาเอ สัด ฮี นาม นิวาซี เฮ ||๑o|| เอ้ห์ ตัน ตัร่ ตี สบัด บีจยฺ อปารา || ฮัร ซาเจ เซตี วณัจยฺ วาปารา || สัจ
ตัน๋ ยําเมอา โตท นา อาแว อันตัร นาม นิวาซี เฮ ||๑๑|| ฮัร ญีโอ เอากะเณอาเร โน คุณ กีแย || อาเป บคัส แล่ห์
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นาม ดีแย || คุรมุข โฮแว โซ ปัต ปาเอ อิกตั นาม นิวาซี เฮ ||๑๒|| อันตัร ฮัร ตัน๋ สมัจฉฺ นา โฮอี || คุร ปัรซาดี บูแฉ่
โกอี || คุรมุข โฮแว โซ ตัน๋ ปาเอ สัด ฮี นาม นิวาซี เฮ ||๑๓|| อนัล เวา ปะรัม ปุหล่าอี ||
มายอา โม่ห์ ซุถ นา กาอี || มันมุค อันเถ่ กิชู นา ซู่แฉ่ คุรมัต นาม ประกาซี เฮ ||๑๔|| มันมุค ห่อแม มายอา ซูเต ||
อัปณา กัร๋ นา สมาแล่ห์ อันตฺ วิกเู ต || ปัร นินดา กแร่ ห์ บโฮ่ จินตา ยาแล ดุเค ดุค นิวาซี เฮ ||๑๕|| อาเป กัรแต การ
กราอี || อาเป คุรมุข เดย์ บุฉ่าอี || นานัก นาม รัตเต มัน นิรมัล นาเม นาม นิวาซี เฮ ||๑๖||๕|| มารู แม่ห์ลา ๓ ||
เอโก เซวี สดา เท็ร ซาจา || ดูแย ลากา ซัภ ญัก กาจา || คุรมะตี สดา สัจ ซาล่าฮี ซาเจ ฮี สาจ ปะตีแย เฮ ||๑|| เตเร คุณ
บฮุเต แม เอก นา ยาตา || อาเป ลาย เลย ญักยีวนั ดาตา || อาเป บัคเซ เด วเดอาอี คุรมัต เอ้ห์ มัน ปี่ แย เฮ ||๒||
มายอา แล่ฮรั สบัด นิวารี || เอ้ห์ มัน นิ รมัล ห่อแม มารี || แซ่ห์เย คุณ กาแว รังค์ ราตา รัสนา ราม รวีแย เฮ ||๓|| เมรี
เมรี กะรัต วิฮาณี || มันมุค นา บูแฉ่ พิแร อิอาณี || ยัมกาล กะรี โม่ฮตั นิฮาเล อันเด็น อารยา ชีแย เฮ ||๔|| อันตัร โลภ
กแร นฮี บูแฉ่ || ศิร อูปัร ยัมกาล นา ซู่แฉ่ || แอแท กมาณา โซ อะแก อายอา อันตฺ กาล เกอา กีแย เฮ ||๕|| โย สัจ
ลาเก เต็น ซาจี โซย || ดูแย ลาเก มันมุค โรย || ดุฮา ศิเรอา กา คซัม แฮ อาเป อาเป คุณ แม่ห์ ปี่ แย เฮ ||๖|| คุร แก
สบัด สดา ยัน โซ่แฮ || นาม ระส่ าเอ็ณ เอ้ห์ มัน โม่แฮ || มายอา โม่ห์ แมลฺ ปะตังค์ นา ลาแก คุรมะตี ฮัร นาม ปี่ แย เฮ
||๗|| ซัภนา เว็จ วัรแต เอ็ก โซอี || คุร ปั รซาดี ปัรกัท โฮอี || ห่อแม มาร สดา ซุค ปายอา นาย ซาแจ อัมฤต ปี แย เฮ
||๘|| เก็ลบิค ดูค นิวารันฮารา || คุรมุข เซเวอา สบัด วีจารา || ซัภ กิช อาเป อาป วัรแต คุรมุข ตัน มัน ปี่ แย เฮ ||๙||
มายอา อคัน ยแล ซันซาเร || คุรมุข นิวาแร สบัด วีจาเร || อันตัร ซานํตฺ สดา ซุค ปายอา คุรมะตี นาม ลีแย เฮ ||๑o||
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อิมดรึ อินดราสัณ แบเธ ยัม กา ป๋ อ ปาแวห์ || ยัม นา โชแด บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ || สัตคุร เป่ แท ตา มุกตั ปาอีแอ ฮัร
ฮัร รัสนา ปี แย เฮ ||๑๑|| มันมุค อันตัร ปะกัต นา โฮอี || คุรมุข ปะกัต ซานํตฺ ซุค โฮอี || ปวิตตรึ ปาวัน สดา แฮ บาณี
คุรมัต อันตัร ปี่ แย เฮ ||๑๒|| บรัมห์มา บิซนั มเหส วีจารี || ตแร คุณ บะถัก มุกตั นิรารี ||
คุรมุข กิอาน เอโก แฮ ยาตา อันเด็น นาม รวีแย เฮ ||๑๓|| เบด ปแร่ ห์ ฮัร นาม นา บูแฉ่ห์ || มายอา การัณ ปั ร ปั ร
ลูแฉ่ห์ || อันตัร แมลฺ อเกอานี อันถ่า เก็ว กัร ดุตรั ตรี แย เฮ ||๑๔|| เบด บาด ซัภ อาค วคาแณ่ ห์ || นา อันตัร ปี่ แย นา
สบัด ปะชาแณ่ห์ || ปุน ปาป ซัภ เบด ดริ รายอา คุรมุข อัมฤต ปี แย เฮ ||๑๕|| อาเป ซาจา เอโก โซอี || เต็ส เบ็น ดูยา
อวัรฺ นา โกอี || นานัก นาม รัตเต มัน ซาจา สัจโจ สัจ รวีแย เฮ ||๑๖||๖|| มารู แม่ห์ลา ๓ || สัจแจ สัจจา ตะคัต
รจายอา || นิจยฺ กัร๋ วัสเซอา ติแท โม่ห์ นา มายอา || สัด ฮี สาจ วัสเซอา กัท อันตัร คุรมุข กัรณี ซารี เฮ ||๑|| สัจจา
ซอดา สัจ วาปารา || นา ติแท ปะรัม นา ดูยา ปซารา || สัจจา ตัน๋ คะเทอา กะเด โตท นา อาแว บูแฉ่ โก วีจารี เฮ
||๒|| สัจแจ ลาเอ เซ ยัน ลาเก || อันตัร สบัด มัสตัก วัดป่ าเก || สัจแจ สบัด สดา คุณ กาแว่ห์ สบัด รัตเต วีจารี เฮ ||๓||
สัจโจ สัจจา สัจ ซาล่าฮี || เอโก เวคา ดูยา น่าฮี || คุรมัต อูโจ อูจี ปอรี กิอาน รตัน ห่อแม มารี เฮ ||๔|| มายอา โม่ห์
สบัด ยลายอา || สัจ มัน วัสเซอา ยา ตุตถฺ ป่ ายอา || สัจเจ กี ซัภ สัจจี กัรณี ห่อแม ติคา นิวารี เฮ ||๕|| มายอา โม่ห์ ซัภ
อาเป กีนา || คุรมุข วิระแล กิน ฮี จีนา || คุรมุข โฮแว โซ สัจ กมาแว ซาจี กัรณี ซารี เฮ ||๖|| การ กมาอี โย เมเร
ปรัภ ป่ าอี || ห่อแม ตริ สนา สบัด บุฉ่าอี || คุรมัต สัด ฮี อันตัร ซี ตลั ห่อแม มาร นิวารี เฮ ||๗|| สัจ ลเก เต็น ซัภ กิช
ป่ าแว || สัจแจ สับเด สัจ สุ ห่าแว || แอแท ซาเจ เซ ดัร ซาเจ นัดรี นะดัร สวารี เฮ ||๘|| เบ็น ซาเจ โย ดูแย ลายอา ||
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มายอา โม่ห์ ดุค สบายอา || เบ็น คุร ดุค ซุค ยาแป น่าฮี มายอา โม่ห์ ดุค ป่ ารี เฮ ||๙|| ซาจา สบัด ยินา มัน ป่ ายอา ||
ปูรัน ลิเคอา ตินี กมายอา || สัจโจ เซแว่ห์ สัจ ติอ่าแว่ห์ สัจ รัตเต วีจารี เฮ ||๑o|| คุร กี เซวา มีธี ลากี || อันเด็น ซูค
แซ่ฮจั ยฺ สมาถี่ || ฮัร ฮัร กัรเตอา มัน นิรมัล โฮอา คุร กี เซว เปอารี เฮ ||๑๑|| เซ ยัน ซุคีเอ สัตคุร สัจเจ ลาเอ || อาเป
ป่ าเณ อาป มิลาเอ || สัตคุร ราเค เซ ยัน อุบเร โฮรฺ มายอา โม่ห์ คุอารี เฮ ||๑๒||
คุรมุข ซาจา สบัด ปะชาตา || นา เต็ส กุทาํ บฺ นา เต็ส มาตา || เอโก เอก รเวอา ซัภ อันตัร ซัภนา ยีอา กา อาถ่ารี เฮ
||๑๓|| ห่อแม เมรา ดูยา ป่ ายอา || กิช นา จัลแล ตุ๋ร คซัม เล็ค ปายอา || คุร ซาเจ เต สาจ กมาแว่ห์ ซาแจ ดูค นิวารี เฮ
||๑๔|| ยา ตู เด้ห์ สดา ซุค ปาเอ || ซาแจ สับเด สาจ กมาเอ || อันดัร ซาจา มัน ตัน ซาจา ปะกัต ปะเร ปันด่ารี เฮ
||๑๕|| อาเป เวแค หุกมั จลาเอ || อัปณา ป่ าณา อาป กราเอ || นานัก นาม รัตเต แบรากี มัน ตัน รัสนา นาม สวารี
เฮ ||๑๖||๗|| มารู แม่ห์ลา ๓ || อาเป อาป อุปาย อุปันนา || ซัภ แม่ห์ วัรแต เอก ปั รชันนา || ซัภนา ซาร กเร ญักยีวนั
เย็น อัปณา อาป ปะชาตา เฮ ||๑|| เย็น บรัมห์มา บิซนั มเหส อุปาเอ || ศิร ศิร ตัน่ แถ่ อาเป ลาเอ || ยิส ป่ าแว เต็ส
อาเป เมเล เย็น คุรมุข เอโก ยาตา เฮ ||๒|| อาวา กอณ แฮ ซันซารา || มายอา โม่ห์ บโฮ่ จิแต บิการา || เท็ร ซาจา
ซาล่าฮี สัด ฮี เย็น คุร กา สบัด ปะชาตา เฮ ||๓|| เอ็ก มูล ลเก โอนี ซุค ปายอา || ดาลี ลาเก ตินี ยนัม กวายอา ||
อัมฤต พัล เต็น ยัน โก ลาเก โย โบแล่ห์ อัมฤต บาตา เฮ ||๔|| ฮัม คุณ น่าฮี เกอา โบแล่ห์ โบลฺ || ตู ซัภนา เดแคห์
โตแล่ห์ โตลฺ || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราแค่ห์ แร่ ห์ณา คุรมุข เอโก ยาตา เฮ ||๕|| ยา ตุตถฺ ป่ าณา ตา สัจจี กาแร ลาเอ ||
เอากัณ โฉด คุณ ม่าเฮ สมาเอ || คุณ แม่ห์ เอโก นิรมัล ซาจา คุร แก สบัด ปะชาตา เฮ ||๖|| แยห์ เดคา แต้ห์ เอโก
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โซอี || ดูยี ดุระมัต สับเด โคอี || เอกัส แม่ห์ ปรัภ เอก สมาณา อัปแณ รังค์ สัด ราตา เฮ ||๗|| กายอา กมัล แฮ
กุมลาณา || มันมุค สบัด นา บุแฉ่ อิอาณา || คุร ปั รซาดี กายอา โคเย ปาเอ ญักยีวนั ดาตา เฮ ||๘|| โกท กะฮี เก ปาป
นิวาเร || สดา ฮัร ญีโอ ราแค อุร ต่าเร || โย อิเช โซอี พัล ปาเอ เย็ว รังค์ มยีแธ ราตา เฮ ||๙|| มันมุค กิอาน กะเท นา
โฮอี || เพ็ร เพ็ร อาแว ธอรฺ นา โกอี || คุรมุข กิอาน สดา ซาล่าเฮ ยุก ยุก เอโก ยาตา เฮ ||๑o|| มันมุค การ กเร ซัภ
ดุค สบาเอ || อันตัร สบัด น่าฮี เก็ว ดัร ยาเอ || คุรมุข สบัด วัสแซ มัน ซาจา สัด เซเว ซุคดาตา เฮ ||๑๑||
แยห์ เดคา ตู ซัภนี ทาอี || ปูแร คุร ซัภ โซ่ฉี่ ปาอี || นาโม นาม ติอ๋าอีแอ สดา สัด เอ้ห์ มัน นาเม ราตา เฮ ||๑๒||
นาเม ราตา ปวิต สะรี รา || เบ็น นาแว ดูบ โมย เบ็น นีรา || อาแว่ห์ ยาแวห์ นาม นฮี บูแฉ่ ห์ อิกนา คุรมุข สบัด
ปะชาตา เฮ ||๑๓|| ปูแร สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || เว็ณ นาแว มุกตั กิแน นา ปาอี || นาเม นาม มิแล วเดอาอี แซ่ฮจั ยฺ รแฮ่
รังค์ ราตา เฮ ||๑๔|| กายอา นะกัร ดะแฮ แด่ห์ เด๋ รี || เบ็น สับแด จูแก นฮี เพรี || สาจ สล่าเฮ สาจ สมาแว เย็น คุรมุข
เอโก ยาตา เฮ ||๑๕|| ยิส โน นะดัร กเร โซ ปาเอ || ซาจา สบัด วัสแซ มัน อาเอ || นานัก นาม รัตเต นิรังการี ดัร
ซาแจ สาจ ปะชาตา เฮ ||๑๖||๘|| มารู โซลเฮ ๓ || อาเป กัรตา ซัภ ยิส กัรณา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตรี ซัรณา || อาเป
กุปัต วัรแต ซัภ อันตัร คุร แก สบัด ปะชาตา เฮ ||๑|| ฮัร เก ปะกัต ปะเร ปั นด่ารา || อาเป บัคเซ สบัด วีจารา || โย
ตุตถฺ ป่ าแว โซอี กัรแซ่ห์ สัจเจ เซ็ว มัน ราตา เฮ ||๒|| อาเป ฮีรา รตัน อโมโล || อาเป นัดรี โตเล โตโล || ญีอ์ ยันตฺ
ซัภ สรัณ ตุมารี กัร กิรปา อาป ปะชาตา เฮ ||๓|| ยิส โน นะดัร โฮแว ตุ๋ร เตรี || มแร นา ยําแม จูแก เพรี || ซาเจ คุณ
กาแว เด็น ราตี ยุก ยุก เอโก ยาตา เฮ ||๔|| มายอา โม่ห์ ซัภ ยกัต อุปายอา || บรัมห์มา บิซนั เดว สบายอา || โย ตุตถฺ
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ป่ าเณ เซ นาม ลาเก กิอาน มตี ปะชาตา เฮ ||๕|| ปาป ปุน วัรแต ซันซารา || ฮรัค โศก ซัภ ดุค แฮ ป่ ารา || คุรมุข
โฮแว โซ ซุค ปาเอ เย็น คุรมุข นาม ปะชาตา เฮ ||๖|| กิรัต นา โกอี เมทัณฮารา || คุร แก สับเด โมค ดุอารา || ปูรัน
ลิเคอา โซ พัล ปายอา เย็น อาป มาร ปะชาตา เฮ ||๗|| มายอา โม่ห์ ฮัร เซ็ว จิต นา ลาแก || ดูแย ป๋ าย กะหน่า ดุค
อาแก || มันมุค ปะรัม ปุเล เปคถ่ารี อันตฺ กาล ปั ชตาตา เฮ ||๘|| ฮัร แก ป่ าแณ ฮัร คุณ กาเอ || ซัภ เก็ลบิค กาเท ดูค
สบาเอ || ฮัร นิรมัล นิรมัล แฮ บาณี ฮัร เซตี มัน ราตา เฮ ||๙|| ยิส โน นะดัร กเร โซ คุณ เน็ถ ปาเอ || ห่อแม เมรา
ธาก รฮาเอ || คุณ เอากัณ กา เอโก ดาตา คุรมุข วิระลี ยาตา เฮ ||๑o|| เมรา ปรัภ นิรมัล อัต อปารา || อาเป เมแล คุร
สบัด วีจารา ||
อาเป บัคเซ สัจ ดริ ราเอ มัน ตัน ซาแจ ราตา เฮ ||๑๑|| มัน ตัน แมลา เว็จ โยต อปารา || คุรมัต บูแฉ่ กัร วีจารา ||
ห่อแม มาร สดา มัน นิรมัล รัสนา เซว ซุคดาตา เฮ ||๑๒|| กัร กายอา อันดัร บโฮ่ หัท บายารา || เต็ส เว็จ นาม แฮ อัต
อปารา || คุร แก สบัด สดา ดัร โซ่แฮ ห่อแม มาร ปะชาตา เฮ ||๑๓|| รตัน อโมลัก อะกัม อปารา || กีมตั กวัณ กเร
เวจารา || คุร แก สับเด โตลฺ โตลาเอ อันดัร สบัด ปะชาตา เฮ ||๑๔|| ซิ มรัต ซาสตรึ บฮุต บิสทารา || มายอา โม่ห์
ปัสเรอา ปาซารา || มูรัค ปแร่ ห์ สบัด นา บูแฉ่ ห์ คุรมุข วิระแล ยาตา เฮ ||๑๕|| อาเป กัรตา กเร กราเอ || สัจจี บาณี
สัจ ดริ ราเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ยุก ยุก เอโก ยาตา เฮ ||๑๖||๙|| มารู แม่ห์ลา ๓ || โซ สัจ เซเวโฮ ศิรยัณฮารา ||
สับเด ดูค นิวารันฮารา || อกัม อะโกจัร กีมตั นฮี ปาอี อาเป อะกัม อท่าฮา เฮ ||๑|| อาเป สัจจา สัจ วัรตาเอ || เอ็ก
ยัน ซาแจ อาเป ลาเอ || ซาโจ เซแว่ห์ สาจ กมาแว่ห์ นาเม สัจ สมาฮา เฮ ||๒|| ตุ๋ร ปักตา เมเล อาป มิลาเอ || สัจจี
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ปักตี อาเป ลาเอ || ซาจี บาณี สดา คุณ กาแว เอ็ส ยันแม กา ล่าฮา เฮ ||๓|| คุรมุข วณัจยฺ กแร่ ห์ ปั ร อาป ปะชาแณ่ ห์ ||
เอกัส เบ็น โก อวัรฺ นา ยาแณห์ || สัจจา ซ่าห์ สัจเจ วัณยาเร ปูนยี นาม วิซ่าฮา เฮ ||๔|| อาเป ซาเย สริ สทฺ อุปาเอ ||
วิระเล โก คุร สบัด บุฉ่าเอ || สัตคุร เซแว่ห์ เซ ยัน ซาเจ กาเท ยัม กา พ่าฮา เฮ ||๕|| ปั่นแน กะเร สวาเร ซาเย ||
มายอา โม่ห์ ดูแย ยันตฺ ปาเย || มันมุค พิแร่ ห์ สดา อั้นถฺ กมาแว่ห์ ยัม กา เยวรา กัล พ่าฮา เฮ ||๖|| อาเป บัคเซ คุร
เซวา ลาเอ || คุรมะตี นาม มัน วซาเอ || อันเด็น นาม ติอ๋าเอ ซาจา เอ็ส ญัก แม่ห์ นาโม ล่าฮา เฮ ||๗|| อาเป สัจจา
สัจจี นาอี || คุรมุข เดแว มัน วซาอี || ยิน มัน วัสเซอา เซ ยัน โซ่แฮ เต็น ศิร จูกา กาฮา เฮ ||๘|| อะกัม อะโกจัร กีมตั
นฮี ปาอี || คุร ปัรซาดี มัน วซาอี || สดา สบัด ซาล่าฮี คุณดาตา เลคา โกย นา มังแก ต้าฮา เฮ ||๙|| บรัมห์มา บิซนั
รุ ดรึ เต็ส กี เซวา || อันตฺ นา ปาแวห์ อลัค อเป่ วา || ยิน โก นะดัร กแร่ ห์ ตู อัปณี คุรมุข อลัค ลคาฮา เฮ ||๑o||
ปูแร สัตคุร โซ่ฉี่ ปาอี || เอโก นาม มัน วซาอี || นาม ยปี แต นาม ติอ๋าอี แม่ฮลั ปาย คุณ ก้าฮา เฮ ||๑๑|| เซวัก
เซแว่ห์ มัน หุกมั อปารา || มันมุค หุกมั นา ยาแณห์ ซารา || หุกเม มันเน หุกเม วเดอาอี หุกเม เวปั รว่าฮา เฮ ||๑๒||
คุร ปัรซาดี หุกมั ปะชาแณ || ต่าวัต ราแค อิกตั กัร๋ อาแณ || นาเม ราตา สดา แบรากี นาม รตัน มัน ต้าฮา เฮ ||๑๓||
ซัภ ญัก แม่ห์ วัรแต เอโก โซอี || คุร ปั รซาดี ปั รกัท โฮอี || สบัด สล่าแฮ เซ ยัน นิรมัล นิจยฺ กัร๋ วาซา ต้าฮา เฮ ||๑๔||
สดา ปะกัต เตรี ซัรณาอี || อะกัม อะโกจัร กีมตั นฮี ปาอี || เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ เต็ว ตู ราแค่ห์ คุรมุข นาม ติอ๋าฮ่า เฮ
||๑๕|| สดา สดา เตเร คุณ กาวา || ซาเจ ซาฮิบ เตแร มัน ป่ าวา || นานัก สาจ กะแฮ เบนันตี สัจ เซโว่ห์ สัจ สมาฮา เฮ
||๑๖||๑||๑o|| มารู แม่ห์ลา ๓ || สัตคุร เซวัน เซ วัดป่ ากี || อันเด็น สัจ นาม เล็ว ลากี || สดา ซุคดาตา รเวอา กัท อันตัร
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สบัด สัจแจ โอม่าฮา เฮ ||๑|| นะดัร กเร ตา คุรู มิลาเอ || ฮัร กา นาม มัน วซาเอ || ฮัร มัน วัสเซอา สดา ซุคดาตา
สับเด มัน โอม่าฮา เฮ ||๒|| กริ ปา กเร ตา เมล มิลาเอ || ห่อแม มัมตา สบัด ยลาเอ || สดา มุกตั รแฮ่ เอ็ก รังกี น่าฮี
กิแซ นาล กาฮา เฮ ||๓|| เบ็น สัตคุร เซเว โก๋ ร อันถ่ารา || เบ็น สับแด โกย นา ปาแว ปารา || โย สบัด ราเต มฮ่า
แบรากี โซ สัจ สับเด ล่าฮา เฮ ||๔|| ดุค ซุค กัรแต ตุ๋ร เล็ค ปายอา || ดูยา เป๋ า อาป วัรตายอา || คุรมุข โฮแว โซ
อะลิปโต วัรแต มันมุค กา เกอา เวซ่าฮา เฮ ||๕|| เซ มันมุค โย สบัด นา ปะชาแณ่ ห์ || คุร เก แป๋ กี ซาร นา ยาแณห์ ||
แป๋ เบ็น เก็ว นิรภอ สัจ ปาอีแอ ยัม ก้าด เลยกา ซาฮา เฮ ||๖|| อะพเรโอ ยัม มาเรอา นา ยาอี || คุร แก สับเด เนร นา
อาอี || สบัด สุ เณ ตา ดูโร่ ห์ ป่ าแก มัต มาเร ฮัร ญีโอ เวปั รว่าฮา เฮ ||๗|| ฮัร ญีโอ กี แฮ ซัภ ศิรการา || เอ้ห์ ยัม เกอา
กเร วิจารา || หุกมี บันดา หุกมั กมาแว หุกเม กั้ดดา ซาฮา เฮ ||๘|| คุรมุข ซาแจ กีอา อการา || คุรมุข ปั สเรอา ซัภ
ปาซารา || คุรมุข โฮแว โซ สัจ บูแฉ่ สบัด สัจแจ ซุค ต้าฮา เฮ ||๙|| คุรมุข ยาตา กะรัม บิถ่าตา ||
ยุก จาเร คุร สบัด ปะชาตา || คุรมุข มแร นา ยันแม คุรมุข คุรมุข สบัด สมาฮา เฮ ||๑o|| คุรมุข นาม สบัด ซาล่าเฮ
|| อะกัม อะโกจัร เวปัรว่าเฮ || เอก นาม ยุก จาร อุถ่าเร สับเด นาม วิซ่าฮา เฮ ||๑๑|| คุรมุข ซานํตฺ สดา ซุค ปาเอ ||
คุรมุข ฮิรแด นาม วซาเอ || คุรมุข โฮแว โซ นาม บูแฉ่ กาเท ดุระมัต พ่าฮา เฮ ||๑๒|| คุรมุข อุปแย สาจ สมาแว || นา
มัร ยําแม นา ยูนี ปาแว || คุรมุข สดา รแฮ่ รังค์ ราเต อันเด็น แลเด ล่าฮา เฮ ||๑๓|| คุรมุข ปะกัต โซ่แฮ ดัรบาเร ||
สัจจี บาณี สบัด สวาเร || อันเด็น คุณ กาแว เด็น ราตี แซ่ฮจั ยฺ เซตี กัร๋ ย่าฮา เฮ ||๑๔|| สัตคุร ปูรา สบัด สุ ณาเอ ||
อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ เล็ว ลาเอ || ฮัร คุณ กาแว่ห์ สัด ฮี นิรมัล นิรมัล คุณ ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๕|| คุณ กา ดาตา สัจจา
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โซอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี || นานัก ยัน นาม สล่าเฮ บิกแซ โซ นาม เบปั รวาฮ่า เฮ ||๑๖||๒||๑๑|| มารู แม่ห์ลา ๓
|| ฮัร ญีโอ เซเวโฮ อะกัม อปารา || เต็ส ดา อันตฺ นา ปาอีแอ ปาราวารา || คุร ปั รสาด รเวอา กัท อันตัร เต็ต กัท มัต
อะก้าฮา เฮ ||๑|| ซัภ แม่ห์ วัรแต เอโก โซอี || คุร ปั รซาดี ปั รกัท โฮอี || ซัภนา ปรัตปาล กเร ญักยีวนั เดดา ริ ยกั
ซัมบาฮา เฮ ||๒|| ปูแร สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่ายอา || หุกเม ฮี ซัภ ยกัต อุปายอา || หุกมั มันเน โซอี ซุค ปาเอ หุกมั ศิร
ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๓|| สัจจา สัตคุร สบัด อปารา || เต็ส แด สบัด นิสตะแร ซันซารา || อาเป กัรตา กัร กัร เวแค
เดดา ซาส กิร่าฮา เฮ ||๔|| โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าเอ || คุร แก สบัด รัตเต รังค์ ลาเอ || ฮัร ซาล่าแฮ สดา ซุคดาตา ฮัร
บัคเซ ปะกัต สล่าฮา เฮ ||๕|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ ยัน ซาเจ || โย มัร ยําแมห์ กาจัน กาเจ || อะกัม อะโกจัร เวปั รว่าฮา
ปะกัต วชัล อท่าฮา เฮ ||๖|| สัตคุร ปูรา สาจ ดริ ราเอ || สัจแจ สบัด สดา คุณ กาเอ || คุณดาตา วัรแต ซัภ อันตัร ศิร
ศิร ลิคดา ซาฮา เฮ ||๗|| สดา ฮดูร คุรมุข ยาแป || สับเด เซแว โซ ยัน ตร่ าแป || อันเด็น เซแว่ห์ สัจจี บาณี สบัด
สัจแจ โอม่าฮา เฮ ||๘|| อเกอานี อันถ่า บโฮ่ กะรัม ดริ ราเอ || มันฮัธ กะรัม เพ็ร โยนี ปาเอ ||
บิเคอา การัณ ลับ โลภ กมาแว่ห์ ดุระมัต กา โดร่ าฮา เฮ ||๙|| ปูรา สัตคุร ปะกัต ดริ ราเอ || คุร แก สบัด ฮัร นาม จิต
ลาเอ || มัน ตัน ฮัร รเวอา กัท อันตัร มัน ปี่ แน ปะกัต สล่าฮา เฮ ||๑o|| เมรา ปรัภ ซาจา อะซุร ซังฆารัณ || คุร แก
สบัด ปะกัต นิสตารัณ || เมรา ปรัภ ซาจา สัด ฮี ซาจา ศิร ซาฮา ปาตซ่าฮา เฮ ||๑๑|| เซ ปะกัต สัจเจ เตแร มัน ป่ าเอ ||
ดัร กีรตัน กแร่ ห์ คุร สบัด โซฮาเอ || ซาจี บาณี อันเด็น กาแว่ห์ นิรถัน กา นาม เวซ่าฮา เฮ ||๑๒|| ยิน อาเป เมล
วิโชแรห์ น่าฮี || คุร แก สบัด สดา ซาล่าฮี || ซัภนา ศิร ตู เอโก ซาฮิบ สับเด นาม สล่าฮา เฮ ||๑๓|| เบ็น สับแด
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ตุตถฺ โน โกอี นา ยาณี || ตุตถฺ อาเป กะที อกัท กะห่าณี || อาเป สบัด สดา คุร ดาตา ฮัร นาม ยัป ซัมบาฮา เฮ ||๑๔||
ตู อาเป กัรตา ศิรยัณฮารา || เตรา ลิเคอา โกย นา เมทัณฮารา || คุรมุข นาม เดแว่ห์ ตู อาเป แซ่ ห์ซา กะณัต นา
ต้าฮา เฮ ||๑๕|| ปะกัต สัจเจ เตแร ดัรวาเร || สับเด เซวัน ป๋ าย เปอาเร || นานัก นาม รัตเต แบรากี นาเม การัจ โซ่ฮา
เฮ ||๑๖||๓||๑๒|| มารู แม่ห์ลา ๓ || เมแร ปรัภ ซาแจ เอ็ก เคลฺ รจายอา || โกย นา กิส ฮี เย่ฮา อุปายอา || อาเป
พะรัก กเร เวค วิกแซ ซัภ รัส เด้ฮี ม่าฮา เฮ ||๑|| วาแย ปอณ แต อาป วยาเอ || เศ็ว สักตี เด้ฮี แม่ห์ ปาเอ || คุร ปั รซาดี
อุลที โฮแว กิอาน รตัน สบัด ต้าฮา เฮ ||๒|| อันเถ่รา จานัณ อาเป กีอา || เอโก วัรแต อวัรฺ นา บีอา || คุร ปั รซาดี
อาป ปะชาแณ กมัล บิกแซ บุตถฺ ต้าฮา เฮ ||๓|| อัปณี แก้ฮณ
ั กัต อาเป ยาแณ || โฮรฺ โลก ซุณ ซุณ อาค
วคาแณ || กิอานี โฮแว โซ คุรมุข บูแฉ่ ซาจี ซิ พตั สล่าฮา เฮ ||๔|| เด้ฮี อันดัร วัสตฺ อปารา || อาเป กะปัท
คุลาวัณฮารา || คุรมุข แซ่ห์เย อัมฤต ปี แว ตริ สนา อคัน บุฉ่าฮา เฮ ||๕|| ซัภ รัส เด้ฮี อันดัร ปาเอ || วิระเล โก คุร
สบัด บุฉ่าเอ || อันดัร โคเย สบัด ซาล่าเฮ บ้าฮัร กาเฮ ย่าฮา เฮ ||๖|| เว็ณ จาเค ซาด กิแซ นา อายอา || คุร แก สบัด
อัมฤต ปี อายอา || อัมฤต ปี อะมรา ปัด โฮเอ คุร แก สบัด รัส ต้าฮา เฮ ||๗|| อาป ปะชาแณ โซ ซัภ คุณ ยาแณ ||
คุร แก สบัด ฮัร นาม วคาแณ || อันเด็น นาม รัตตา เด็น ราตี มายอา โม่ห์ จุกาฮา เฮ ||๘|| คุร เซวา เต ซัภ กิช ปาเอ ||
ห่อแม เมรา อาป กวาเอ || อาเป กริ ปา กเร ซุคดาตา คุร แก สับเด โซ่ฮา เฮ ||๙|| คุร กา สบัด อัมฤต แฮ บาณี ||
อันเด็น ฮัร กา นาม วคาณี || ฮัร ฮัร สัจจา วัสแซ กัท อันตัร โซ กัท นิรมัล ต้าฮา เฮ ||๑o|| เซวัก เซแว่ห์ สบัด สล่าแฮ
|| สดา รังค์ ราเต ฮัร คุณ กาแว่ห์ || อาเป บัคเซ สบัด มิลาเอ ปัรมัล วาส มัน ต้าฮา เฮ ||๑๑|| สับเด อกัท กะเท
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ซาล่าเฮ || เมเร ปรัภ ซาเจ เวปัรว่าเฮ || อาเป คุณดาตา สบัด มิลาเอ สับแด กา รัส ต้าฮา เฮ ||๑๒|| มันมุค ปู่ ลา
ธอรฺ นา ปาเอ || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กะรัม กมาเอ || บิเคอา ราเต บิเคอา โคแย มัร ยันแม ดุค ต้าฮา เฮ ||๑๓|| อาเป
อาป อาป ซาล่าเฮ || เตเร คุณ ปรัภ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ || ตู อาป สัจจา เตรี บาณี สัจจี อาเป อลัค อท่าฮา เฮ ||๑๔|| เบ็น
คุร ดาเต โกย นา ปาเอ || ลัค โกที เย กะรัม กมาเอ || คุร กิรปา เต กัท อันตัร วัสเซอา สับเด สัจ ซาล่าฮา เฮ ||๑๕|| เซ
ยัน มิเล ตุ๋ร อาป มิลาเอ || ซาจี บาณี สบัด โซฮาเอ || นานัก ยัน คุณ กาแว เน็ต ซาเจ คุณ กาแว่ห์ คุณี สมาฮา เฮ
||๑๖||๔||๑๓|| มารู แม่ห์ลา ๓ || เน่ห์จลั เอก สดา สัจ โซอี || ปูเร คุร เต โซ่ฉี่ โฮอี || ฮัร รัส ปี่ เน สดา ติอ๋าเอ็น คุรมัต
ซีล ซันน่าฮา เฮ ||๑|| อันดัร รังค์ สดา สเจอารา || คุร แก สบัด ฮัร นาม เปอารา || นอ เน็ถ นาม วัสเซอา กัท อันตัร
โชเดอา มายอา กา ล่าฮา เฮ ||๒|| รอีอตั ราเย ดุระมัต โดอี || เบ็น สัตคุร เซเว เอก นา โฮอี || เอก ติอ๋าเอ็น สดา ซุค
ปาเอ็น เน่ห์จลั ราจยฺ ตินาฮา เฮ ||๓|| อาวัณ ยาณา รัคแค นา โกอี || ยํามัณ มรัณ ติแซ เต โฮอี || คุรมุข ซาจา สดา
ติอ่าโวห์ กัต มุกตั ติแซ เต ป้ าฮา เฮ ||๔|| สัจ ซันยัม สัตคุรู ดุอาแร || ห่ อแม กโรถ สบัด นิ วาแร || สัตคุร เซว
สดา ซุค ปาอีแอ ซีล ซันโตค ซัภ ต้าฮา เฮ ||๕|| ห่อแม โม่ห์ อุปแย ซันซารา || ซัภ ญัก บินแซ นาม วิซารา || เบ็น
สัตคุร เซเว นาม นา ปาอีแอ นาม สัจจา ญัก ล่าฮา เฮ ||๖|| สัจจา อมัร สบัด โซฮายอา || ปันจฺ สบัด เม็ล วายา วายอา ||
สดา การัจ สัจ นาม สุ เฮลา เบ็น สับแด การัจ เก้ฮา เฮ ||๗|| คิน แม่ห์ หะแซ คิน แม่ห์ โรแว || ดูยี ดุระมัต การัจ นา
โฮแว || ซันโญก วิโยก กัรแต เล็ค ปาเอ กิรัต นา จัลแล จลาฮ่า เฮ ||๘|| ยีวนั มุกตั คุร สบัด กมาเอ || ฮัร เซ็ว สัด ฮี
รแฮ่ สมาเอ || คุร กิรปา เต มิแล วเดอาอี ห่อแม โรค นา ต้าฮา เฮ ||๙|| รัส กัส คาเอ เป็ นดฺ วถ่าเอ || เป๋ ค กแร คุร สบัด
1119

นา กมาเอ || อันตัร โรค มฮ่า ดุค ป่ ารี บิสทา ม่าเฮ สมาฮา เฮ ||๑o|| เบด ปแร่ ห์ ปั ร บาด วคาแณ่ ห์ || กัท แม่ห์ บรัมห์
เต็ส สบัด นา ปะชาแณ่ห์ || คุรมุข โฮแว โซ ตัต บิโลแว รัสนา ฮัร รัส ต้าฮา เฮ ||๑๑|| กัร๋ วัท โชแดห์ บ้าฮัร ต่าแว่ห์ ||
มันมุค อันเถ่ ซาด นา ปาแวห์ || อัน รัส ราตี รัสนา พีกี โบเล ฮัร รัส มูล นา ต้าฮา เฮ ||๑๒|| มันมุค เด้ฮี ปะรัม
ปะตาโร || ดุระมัต มแร เน็ต โฮย คุอาโร || กาม กโรถ มัน ดูแย ลายอา สุ ปแน ซุค นา ต้าฮา เฮ ||๑๓|| กันจัน เด้ฮี
สบัด ปะตาโร || อันเด็น โปคค์ โป่ เก ฮัร เซ็ว เปอาโร || แม่ห์ลา อันดัร แกรฺ แม่ฮลั ปาเอ ป่ าณา บุจฉฺ สมาฮา เฮ
||๑๔|| อาเป เดแว เดวัณฮารา || เต็ส อาแก นฮี กิแซ กา จารา || อาเป บัคเซ สบัด มิลาเอ เต็ส ดา สบัด อท่าฮา เฮ
||๑๕|| ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ แฮ เต็ส เกรา || ซาจา ซาฮิบ ธากุร เมรา || นานัก คุรบาณี ฮัร ปายอา ฮัร ยัป ยาป สมาฮา เฮ
||๑๖||๕||๑๔|| มารู แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข นาด เบด บีจาร || คุรมุข กิอาน คิอ๋าน อาปารฺ || คุรมุข การ กเร ปรัภ ป่ าแว
คุรมุข ปูรา ปายดา ||๑|| คุรมุข มนูอา อุลทั ปราแว || คุรมุข บาณี นาด วยาแว || คุรมุข สัจ รัตเต แบรากี นิจยฺ กัร๋
วาซา ปายดา ||๒|| คุร กี ซาคี อัมฤต ป่ าคี || สัจแจ สับเด สัจ สุ ป่าคี || สดา สัจ รังค์ ราตา มัน เมรา สัจเจ สัจ สมายดา
||๓|| คุรมุข มัน นิรมัล สัต ซัร นาแว || แมลฺ นา ลาแก สัจ สมาแว || สัจโจ สัจ กมาแว สัด ฮี สัจจี ปะกัต ดริ รายดา
||๔|| คุรมุข สัจ แบณี คุรมุข สัจ แนณี || คุรมุข สัจ กมาแว กัรณี || สัด ฮี สัจ กะแฮ เด็น ราตี เอารา สัจ กะฮายดา ||๕||
คุรมุข สัจจี อูตมั บาณี || คุรมุข สัจโจ สัจ วคาณี || คุรมุข สัด เซแว่ห์ สัจโจ สัจจา คุรมุข สบัด สุ ณายดา ||๖||
คุรมุข โฮแว โซ โซ่ฉี่ ปาเอ || ห่อแม มายอา ปะรัม กวาเอ || คุร กี ปอรี อูตมั อูจี ดัร สัจแจ ฮัร คุณ กายดา ||๗||
คุรมุข สัจ ซันยัม กัรณี ซาร || คุรมุข ปาเอ โมค ดุอาร || ป๋ าย ปะกัต สดา รังค์ ราตา อาป กวาย สมายดา ||๘||
1120

คุรมุข โฮแว มัน โคจยฺ สุ ณาเอ || สัจแจ นาม สดา เล็ว ลาเอ || โย เต็ส ป่ าแว โซอี กัรซี โย สัจเจ มัน ป่ ายดา ||๙|| ยา
เต็ส ป่ าแว สัตคุรู มิลาเอ || ยา เต็ส ป่ าแว ตา มัน วซาเอ || อาปแณ ป่ าแณ สดา รังค์ ราตา ป่ าแณ มัน วซายดา
||๑o|| มันฮัธ กะรัม กเร โซ ชีแย || บฮุเต เป๋ ค กเร นฮี ปี่ แย || บิเคอา ราเต ดุค กมาแว่ห์ ดุเค ดุค สมายดา ||๑๑||
คุรมุข โฮแว โซ ซุค กมาเอ || มรัณ ยีวณั กี โซ่ฉี่ ปาเอ || มรัณ ยีวณั โย ซัม กัร ยาแณ โซ เมเร ปรัภ ป่ ายดา ||๑๒||
คุรมุข มแร่ ห์ โซ แฮ ปัรวาณ || อาวัณ ยาณา สบัด ปะชาณ || มแร นา ยําแม นา ดุค ปาเอ มัน ฮี มแน่ห์ สมายดา
||๑๓|| เซ วัดป่ ากี ยินี สัตคุร ปายอา || ห่อแม วิโจห์ โม่ห์ จุกายอา || มัน นิรมัล เพ็ร แมลฺ นา ลาแก ดัร สัจแจ โซ่ภา
ปายดา ||๑๔|| อาเป กเร กราเอ อาเป || อาเป เวแค ทาป อุทาเป || คุรมุข เซวา เมเร ปรัภ ป่ าแว สัจ ซุณ เลแค
ปายดา ||๑๕|| คุรมุข สัจโจ สัจ กมาแว || คุรมุข นิรมัล แมลฺ นา ลาแว || นานัก นาม รัตเต วีจารี นาเม นาม สมายดา
||๑๖||๑||๑๕|| มารู แม่ห์ลา ๓ || อาเป สริ สทฺ หุกมั ซัภ ซายี || อาเป ทาป อุทาป นิวายี || อาเป นิเอา กเร ซัภ
ซาจา ซาเจ สาจ มิลายดา ||๑|| กายอา โกท แฮ อาการา || มายอา โม่ห์ ปั สเรอา ปาซารา || เบ็น สับแด ปั สแม กี เด๋ รี
เค่ฮู เค่ห์ รลายดา ||๒|| กายอา กันจัน โกท อปารา || ยิส เว็จ รเวอา สบัด อปารา || คุรมุข กาแว สดา คุณ ซาเจ เม็ล
ปรี ตมั ซุค ปายดา ||๓|| กายอา ฮัร มันดัร ฮัร อาป สวาเร || เต็ส เว็จ ฮัร ญีโอ วัสแซ มุราเร || คุร แก สบัด วัณยัน
วาปารี นัดรี อาป มิลายดา ||๔|| โซ ซูจา เย กโรถ นิวาเร || สับเด บูแฉ่ อาป สวาเร || อาเป กเร กราเอ กัรตา อาเป
มัน วซายดา ||๕|| นิรมัล ปะกัต แฮ นิ ราลี || มัน ตัน โต่แว่ห์ สบัด วีจารี ||
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อันเด็น สดา รแฮ่ รังค์ ราตา กัร กิรปา ปะกัต กรายดา ||๖|| เอ็ส มัน มันดัร แม่ห์ มนูอา ต่าแว || ซุค ปะลัร เตอาก
มฮ่า ดุค ปาแว || เบ็น สัตคุร เป่ เท ธอรฺ นา ปาแว อาเป เคลฺ กรายดา ||๗|| อาป อัปรําปัร อาป วีจารี || อาเป เมเล
กัรณี ซารี || เกอา โก การ เวจารา อาเป บคัส มิลายดา ||๘|| อาเป สัตคุร เมเล ปูรา || สัจแจ สบัด มฮ่าบัล ซูรา ||
อาเป เมเล เด วเดอาอี สัจเจ เซ็ว จิต ลายดา ||๙|| กัร๋ ฮี อันดัร ซาจา โซอี || คุรมุข วิระลา บูแฉ่ โกอี || นาม นิถาน
วัสเซอา กัท อันตัร รัสนา นาม ติอ๋ายดา ||๑o|| ดิซนั ตัร ปะแว อันตัร นฮี ป่ าเล || มายอา โม่ห์ บะถ่า ยัมกาเล || ยัม กี
พาซี กับฮู นา ตูแท ดูแย ป๋ าย ปัรหม่ายดา ||๑๑|| ยัป ตัป ซันยัม โฮรฺ โกอี น่าฮี || ยับ ลัก คุร กา สบัด นา กมาฮี ||
คุร แก สบัด มิเลอา สัจ ปายอา สัจเจ สัจ สมายดา ||๑๒|| กาม กโรถ สบัล ซันซารา || บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ ซัภ ดุค
กา ปซารา || สัตคุร เซแว่ห์ เซ ซุค ปาแวห์ สัจแจ สบัด มิลายดา ||๑๓|| ปอณ ปาณี แฮ แบซันตัร || มายอา โม่ห์
วัรแต ซัภ อันตัร || เย็น กีเต ยา ติแซ ปะชาแณ่ ห์ มายอา โม่ห์ จุกายดา ||๑๔|| เอ็ก มายอา โม่ห์ กรับ เวอาเป || ห่อแม
โฮย รเฮ่ แฮ อาเป || ยัมกาแล กี คบัร นา ปาอี อันตฺ เกยอา ปั ชตายดา ||๑๕|| เย็น อุปาเอ โซ เบ็ถ ยาแณ || คุรมุข
เดแว สบัด ปะชาแณ || นานัก ดาส กะแฮ เบนันตี สัจ นาม จิต ลายดา ||๑๖||๒||๑๖|| มารู แม่ห์ลา ๓ || อาด ยุกาด
ดัยอาปัต ดาตา || ปูแร คุร แก สบัด ปะชาตา || ตุตถฺ โน เซแว่ห์ เซ ตุแฉ่ ห์ สมาแว่ห์ ตู อาเป เมล มิลายดา ||๑||
อะกัม อะโกจัร กีมตั นฮี ปาอี || ญีอ์ ยันตฺ เตรี ซัรณาอี || เย็ว ตุตถฺ ป่ าแว ติแว จลาแวห์ ตู อาเป มารัก ปายดา ||๒||
แฮ ปี๋ ซาจา โฮซี โซอี || อาเป ซาเย อวัรฺ นา โกอี || ซัภนา ซาร กเร ซุคดาตา อาเป ริ ยกั ปฮุจายดา ||๓|| อะกัม
อะโกจัร อลัค อปารา || โกย นา ยาแณ เตรา ปั รวารา || อาปณา อาป ปะชาแณ่ ห์ อาเป คุรมะตี อาป บุฉ่ายดา ||๔||
ปาตาล ปุรีอา โลอ์ อาการา || เต็ส เว็จ วัรแต หุกมั กรารา ||
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หุกเม ซาเย หุกเม ด่าเฮ หุกเม เมล มิลายดา ||๕|| หุ กแม บูแฉ่ โซ หุกมั สล่าเฮ || อะกัม อะโกจัร เวปั รว่าเฮ || เย่ฮี มัต
เด้ห์ โซ โฮแว ตู อาเป สบัด บุฉ่ายดา ||๖|| อันเด็น อารยา ฉิ จยฺดี ยาเอ || แรณ ดินสั โดย ซาคี อาเอ || มันมุค อั้นถฺ
นา เจแต มูรา ศิร อูปัร กาล รู อายดา ||๗|| มัน ตัน ซีตลั คุร จัรณี ลากา || อันตัร ปะรัม เกยอา ป๋ อ ป่ ากา || สดา
อนันดฺ สัจเจ คุณ กาแว่ห์ สัจ บาณี โบลายดา ||๘|| เย็น ตู ยาตา กะรัม บิถ่าตา || ปูแร ปาก คุร สบัด ปะชาตา || ยัต
ปัต สัจ สัจจา สัจ โซอี ห่อแม มาร มิลายดา ||๙|| มัน กะโธรฺ ดูแย ป๋ าย ลากา || ปั่ รเม ปู่ ลา พิแร อป่ ากา || กะรัม
โฮแว ตา สัตคุร เซเว แซ่ห์เย ฮี ซุค ปายดา ||๑o|| ลัค จอราซี ห์ อาป อุปาเอ || มานัส ยนัม คุร ปะกัต ดริ ราเอ || เบ็น
ปักตี บิสทา เว็จ วาซา บิสทา เว็จ เพ็ร ปายดา ||๑๑|| กะรัม โฮแว คุร ปะกัต ดริ ราเอ || เว็ณ กัรมา เก็ว ปายอา ยาเอ ||
อาเป กเร กราเอ กัรตา เย็ว ป่ าแว ติแว จลายดา ||๑๒|| ซิ มรัต ซาสตึ อันตฺ นา ยาแณ || มูรัค อันถ่า ตัต นา ปะชาแณ
|| อาเป กเร กราเอ กัรตา อาเป ปะรัม ปุหลายดา ||๑๓|| ซัภ กิช อาเป อาป กราเอ || อาเป ศิร ศิร ตัน่ แถ่ ลาเอ ||
อาเป ทาป อุทาเป เวแค คุรมุข อาป บุฉ่ายดา ||๑๔|| สัจจา ซาฮิบ แก้ฮรั กัมภีรา || สดา ซาล่าฮี ตา มัน ตี่รา || อะกัม
อะโกจัร กีมตั นฮี ปาอี คุรมุข มัน วซายดา ||๑๕|| อาป นิ ราลัม โฮรฺ ตัน่ แถ่ โลอี || คุร ปั รซาดี บูแฉ่ โกอี || นานัก
นาม วัสแซ กัท อันตัร คุรมะตี เมล มิลายดา ||๑๖||๓||๑๗|| มารู แม่ห์ลา ๓ || ยุก ฉะตีห์ กีโอ กุบารา || ตู อาเป
ยาแณห์ ศิรยัณฮารา || โฮรฺ เกอา โก กะแฮ เก อาค วคาแณ ตู อาเป กีมตั ปายดา ||๑|| โออังการ ซัภ สริ สทฺ อุปาอี ||
ซัภ เคลฺ ตะมาซา เตรี วเดอาอี || อาเป เวก กเร ซัภ ซาจา อาเป ปั๋ น กะหรายดา ||๒|| บายีกรั เอ็ก บายี ปาอี || ปูเร
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คุร เต นัดรี อาอี || สดา อะลิปตฺ รแฮ่ คุร สับดี ซาเจ เซ็ว จิต ลายดา ||๓|| บาแย่ห์ บาเย ตุ๋น อาการา || อาป วยาเอ
วยาวัณฮารา || กัท กัท ปอณ วแฮ่ เอ็ก รังกี เม็ล เปาว์แณ ซัภ วยายดา ||๔||
กัรตา กเร โซ เน่ห์โจ โฮแว || คุร แก สับเด ห่อแม โคแว || คุร ปั รซาดี กิแซ เด วเดอาอี นาโม นาม ติอ๋ายดา ||๕||
คุร เซเว เยวัด โฮรฺ ล่าฮา น่าฮี || นาม มัน วัสแซ นาโม ซาล่าฮี || นาโม นาม สดา ซุคดาตา นาโม ล่าฮา ปายดา ||๖||
เบ็น นาแว ซัภ ดุค ซันซารา || บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ วแถ่ห์ วิการา || นาม นา เซแว่ห์ เก็ว ซุค ปาอีแอ เบ็น นาแว ดุค
ปายดา ||๗|| อาป กเร แต อาป กราเอ || คุร ปั รซาดี กิแซ บุฉ่าเอ || คุรมุข โฮแว่ห์ เซ บันถัน่ โตแรห์ มุกตี แก กัร๋
ปายดา ||๘|| กะณัต กะแณ โซ ยแล ซันซารา || แซ่ห์ซา มูล นา จุแก วิการา || คุรมุข โฮแว โซ กะณัต จุกาเอ สัจเจ
สัจ สมายดา ||๙|| เย สัจ เดย์ ตา ปาเอ โกอี || คุร ปั รซาดี ปั รกัท โฮอี || สัจ นาม ซาล่าเฮ รังค์ ราตา คุร กิรปา เต
ซุค ปายดา ||๑o|| ยัป ตัป ซันยัม นาม เปอารา || เก็ลวิค กาเท กาทัณฮารา || ฮัร แก นาม ตัน มัน ซีตลั โฮอา
แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมายดา ||๑๑|| อันตัร โลภ มัน แมแล มัล ลาเอ || แมเล กะรัม กเร ดุค ปาเอ || กูโร กูร กเร วาปารา
กูร โบลฺ ดุค ปายดา ||๑๒|| นิรมัล บาณี โก มัน วซาเอ || คุร ปั รซาดี แซ่ ห์ซา ยาเอ || คุร แก ป่ าแณ จัลแล เด็น ราตี
นาม เจต ซุค ปายดา ||๑๓|| อาป สิ รันดา สัจจา โซอี || อาป อุปาย คปาเอ โซอี || คุรมุข โฮแว โซ สดา สล่าเฮ เม็ล
ซาเจ ซุค ปายดา ||๑๔|| อเนก ยตัน กเร อินดรี วัส นา โฮอี || กาม กโรถ ยแล ซัภ โกอี || สัตคุร เซเว มัน วัส อาแว
มัน มาเร มแน่ห์ สมายดา ||๑๕|| เมรา เตรา ตุตถฺ อาเป กีอา || ซัภ เตเร ยันตฺ เตเร ซัภ ยีอา || นานัก นาม สะมาล
สดา ตู คุรมะตี มัน วซายดา ||๑๖||๔||๑๘|| มารู แม่ห์ลา ๓ || ฮัร ญีโอ ดาตา อะกัม อท่าฮา || โอส เต็ล นา ตะมาย
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เวปัรว่าฮา || เต็ส โน อปัร นา สะแก โกอี อาเป เมล มิลายดา ||๑|| โย กิช กเร โซ เน่ห์โจ โฮอี || เต็ส เบ็น ดาตา
อวัรฺ นา โกอี || ยิส โน นาม ดาน กเร โซ ปาเอ คุร สับดี เมลายอา ||๒|| จอแดห์ ปะหวัณ เตเร หัทนาเล || สัตคุร
ดิคาเอ อันตัร นาเล || นาแว กา วาปารี โฮแว คุร สับดี โก ปายดา ||๓||
สัตคุร เซเวแอ แซ่ฮจั ยฺ อนันดา || ฮิรแด อาย วุธา โควินดา || แซ่ห์เย ปะกัต กเร เด็น ราตี อาเป ปะกัต กรายดา
||๔|| สัตคุร เต วิชุเร ตินี ดุค ปายอา || อันเด็น มารี แอ้ห์ ดุค สบายอา || มัทเท กาเล แม่ฮลั นา ปาแวห์ ดุค ฮี เว็จ ดุค
ปายดา ||๕|| สัตคุร เซแว่ห์ เซ วัดป่ ากี || แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย สัจจี เล็ว ลากี || สัจโจ สัจ กมาแว่ห์ สัด ฮี สัจแจ เมล มิลายดา
||๖|| ยิส โน สัจจา เดย์ โซ ปาเอ || อันตัร สาจ ปะรัม จุกาเอ || สัจ สัจแจ กา อาเป ดาตา ยิส เดแว โซ สัจ ปายดา
||๗|| อาเป กัรตา ซัภนา กา โซอี || ยิส โน อาป บุฉ่าเอ บูแฉ่ โกอี || อาเป บัคเซ เด วเดอาอี อาเป เมล มิลายดา
||๘|| ห่อแม กัรเดอา ยนัม กวายอา || อาแก โม่ห์ นา จูแก มายอา || อะแก ยัมกาล เลคา เลแว เย็ว เต็ล ก่าณี ปี รายดา
||๙|| ปูแร ปาก คุร เซวา โฮอี || นะดัร กเร ตา เซเว โกอี || ยัมกาล เต็ส เนร นา อาแว แม่ฮลั สัจแจ ซุค ปายดา ||๑o||
เต็น ซุค ปายอา โย ตุตถฺ ป่ าเอ || ปูแร ปาก คุร เซวา ลาเอ || เตแร หัท แฮ ซัภ วเดอาอี ยิส เดแว่ห์ โซ ปายดา ||๑๑||
อันดัร ปัรกาซ คุรู เต ปาเอ || นาม ปะดารัท มัน วซาเอ || กิอาน รตัน สดา กัท จานัณ อเกอาน อันเถรฺ กวายดา
||๑๒|| อเกอานี อันเถ่ ดูแย ลาเก || เบ็น ปาณี ดุบ มูเอ อป่ าเก || จัลเดอา กัร๋ ดัร นะดัร นา อาแว ยัม ดัร บาถ่า ดุค
ปายดา ||๑๓|| เบ็น สัตคุร เซเว มุกตั นา โฮอี || กิอานี ติอ่านี ปูโช่ห์ โกอี || สัตคุร เซเว เต็ส มิแล วเดอาอี ดัร สัจแจ
โซ่ภา ปายดา ||๑๔|| สัตคุร โน เซเว เต็ส อาป มิลาเอ || มัมตา กาท สัจ เล็ว ลาเอ || สดา สัจ วัณแย่ห์ วาปารี นาโม
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ล่าฮา ปายดา ||๑๕|| อาเป กเร กราเอ กัรตา || สบัด มแร โซอี ยัน มุกตา || นานัก นาม วัสแซ มัน อันตัร นาโม นาม
ติอ๋ายดา ||๑๖||๕||๑๙|| มารู แม่ห์ลา ๓ || โย ตุตถฺ กัรณา โซ กัร ปายอา || ป่ าเณ เว็จ โก วิระลา อายอา || ป่ าณา
มันเน โซ ซุค ปาเอ ป่ าแณ เว็จ ซุค ปายดา ||๑|| คุรมุข เตรา ป่ าณา ป่ าแว || แซ่ ห์เย ฮี ซุค สัจ กมาแว || ป่ าเณ โน
โลแจ บโฮเตรี อาปณา ป่ าณา อาป มนายดา ||๒|| เตรา ป่ าณา มันเน โซ มิแล ตุตถฺ อาเอ ||
ยิส ป่ าณา ป่ าแว โซ ตุแฉ่ห์ สมาเอ || ป่ าเณ เว็จ วัดดี วเดอาอี ป่ าณา กิแซห์ กรายดา ||๓|| ยา เต็ส ป่ าแว ตา คุรู มิลาเอ
|| คุรมุข นาม ปะดารัท ปาเอ || ตุตถฺ อาปแณ ป่ าแณ ซัภ สริ สทฺ อุปาอี ยิส โน ป่ าณา เด้ห์ เต็ส ป่ ายดา ||๔|| มันมุค
อั้นถฺ กเร จตุราอี || ป่ าณา นา มันเน บฮุต ดุค ปาอี || ปั่ รเม ปู่ ลา อาแว ยาเอ กัร๋ แม่ฮลั นา กับฮู ปายดา ||๕|| สัตคุร
เมเล เด วเดอาอี || สัตคุร กี เซวา ตุ๋ร พุรมาอี || สัตคุร เซเว ตา นาม ปาเอ นาเม ฮี ซุค ปายดา ||๖|| ซัภ นาโวห์ อุปแย
นาโวห์ ชีแย || คุร กิรปา เต มัน ตัน ปี่ แย || รัสนา นาม ติอ๋าเอ รัส ปี่ แย รัส ฮี เต รัส ปายดา ||๗|| แม่ห์แล อันดัร
แม่ฮลั โก ปาเอ || คุร แก สบัด สัจ จิต ลาเอ || ยิส โน สัจ เดย์ โซอี สัจ ปาเอ สัจเจ สัจ มิลายดา ||๘|| นาม วิซาร มัน
ตัน ดุค ปายอา || มายอา โม่ห์ ซัภ โรค กมายอา || เบ็น นาแว มัน ตัน แฮ กุสที นัรเก วาซา ปายดา ||๙|| นาม รัตเต
เต็น นิรมัล เด้ฮา || นิรมัล หันซา สดา ซุค เน่ฮา || นาม สล่าห์ สดา ซุค ปายอา นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายดา ||๑o|| ซัภ โก
วณัจยฺ กเร วาปารา || เว็ณ นาแว ซัภ โตทา ซันซารา || นาโก อายอา นาโก ยาซี เว็ณ นาแว ดุค ปายดา ||๑๑|| ยิส โน
นาม เดย์ โซ ปาเอ || คุร แก สบัด ฮัร มัน วซาเอ || คุร กิรปา เต นาม วัสเซอา กัท อันตัร นาโม นาม ติอ๋ายดา ||๑๒||
นาแว โน โลแจ เยตี ซัภ อาอี || เนา ตินา มิแล ตุ๋ร ปุรับ กมาอี || ยินี เนา ปายอา เซ วัดป่ ากี คุร แก สบัด มิลายดา
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||๑๓|| กายอา โกท อัต อปารา || เต็ส เว็จ แบ้ห์ ปรัภ กเร วีจารา || สัจจา นิเอา สัจโจ วาปารา เน่ห์จลั วาซา ปายดา
||๑๔|| อันตัร กัร๋ บังเก ทาน โซฮายอา || คุรมุข วิระแล กิแน ทาน ปายอา || เอ็ต ซาท นิบแฮ ซาล่าเฮ สัจเจ ฮัร
สัจจา มัน วซายดา ||๑๕|| เมแร กัรแต เอ็ก บณัต บณาอี || เอ็ส เด้ฮี เว็จ ซัภ วัท ปาอี || นานัก นาม วัณแย่ห์ รังค์ ราเต
คุรมุข โก นาม ปายดา ||๑๖||๖||๒o|| มารู แม่ห์ลา ๓ || กายอา กันจัน สบัด วีจารา || ติแท ฮัร วัสแซ ยิส ดา อันตฺ นา
ปาราวารา || อันเด็น ฮัร เซเวโฮ สัจจี บาณี ฮัร ญีโอ สบัด มิลายดา ||๑||
ฮัร เจแตห์ เต็น บัลฮาแร เยา || คุร แก สบัด เต็น เมล มิเลา || เต็น กี ตู๋ร ลาอี มุค มัสตัก สัตซังคัต แบ้ห์ คุณ กายดา
||๒|| ฮัร เก คุณ กาวา เย ฮัร ปรัภ ป่ าวา || อันตัร ฮัร นาม สบัด สุ ห่าวา || คุรบาณี จะโฮ่ กุนดี สุ ณีแอ ซาแจ นาม
สมายดา ||๓|| โซ ยัน ซาจา เย อันตัร ป่ าเล || คุร แก สบัด ฮัร นะดัร นิฮาเล || กิอาน อันยัน ปาเอ คุร สับดี นัดรี
นะดัร มิลายดา ||๔|| วัดแด ปาก เอ้ห์ สะรี ร ปายอา || มาณัส ยนัม สบัด จิต ลายอา || เบ็น สับแด ซัภ อั้นถฺ อันเถ่รา
คุรมุข กิแซห์ บุฉ่ายดา ||๕|| เอ็ก กิต อาเอ ยนัม กวาเอ || มันมุค ลาเก ดูแย ป่ าเอ || เอ้ห์ เวลา เพ็ร หาท นา อาแว ปัก
คิเซแอ ปัชตายดา ||๖|| คุร แก สบัด ปวิตตรึ สะรี รา || เต็ส เว็จ วัสแซ สัจ คุณี กะฮีรา || สัจโจ สัจ เวแค ซัภ ทาอี สัจ
ซุณ มัน วซายดา ||๗|| ห่อแม กะณัต คุร สบัด นิวาเร || ฮัร ญีโอ ฮิรแด รัคโคห์ อุร ต่าเร || คุร แก สบัด สดา
ซาล่าเฮ เม็ล ซาเจ ซุค ปายดา ||๘|| โซ เจเต ยิส อาป เจตาเอ || คุร แก สบัด วัสแซ มัน อาเอ || อาเป เวแค อาเป
บูแฉ่ อาแป อาป สมายดา ||๙|| เย็น มัน เว็จ วัท ปาอี โซอี ยาแณ || คุร แก สับเด อาป ปะชาแณ || อาป ปะชาแณ
โซอี ยัน นิรมัล บาณี สบัด สุ ณายดา ||๑o|| เอ้ห์ กายอา ปวิต แฮ สะรี ร || คุร สับดี เจแต คุณี กะฮีร || อันเด็น คุณ
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กาแว รังค์ ราตา คุณ แก้ห์ คุณี สมายดา ||๑๑|| เอ้ห์ สะรี ร ซัภ มูล แฮ มายอา || ดูแย ป๋ าย ปะรัม ปุหลายอา || ฮัร นา
เจแต สดา ดุค ปาเอ เบ็น ฮัร เจเต ดุค ปายดา ||๑๒|| เย สัตคุร เซเว โซ ปัรวาณ || กายอา หันสฺ นิรมัล ดัร สัจแจ ยาณ
|| ฮัร เซเว ฮัร มัน วซาเอ โซ่แฮ ฮัร คุณ กายดา ||๑๓|| เบ็น ป่ ากา คุร เซเวอา นา ยาย || มันมุค ปู่ เล โมย บิลลาย || ยิน
โก นะดัร โฮแว คุร เกรี ฮัร ญีโอ อาป มิลายดา ||๑๔|| กายอา โกท ปะเก หัทนาเล || คุรมุข เลแว วัสตฺ สมาเล || ฮัร
กา นาม ติอ๋าย เด็น ราตี อูตมั ปัดวี ปายดา ||๑๕|| อาเป สัจจา แฮ ซุคดาตา || ปูเร คุร แก สบัด ปะชาตา || นานัก
นาม สล่าเฮ ซาจา ปูแร ปาก โก ปายดา ||๑๖||๗||๒๑||
มารู แม่ห์ลา ๓ || นิรังการ อาการฺ อุปายอา || มายอา โม่ห์ หุกมั บณายอา || อาเป เคลฺ กเร ซัภ กัรตา ซุณ ซาจา
มัน วซายดา ||๑|| มายอา มาอี ตแร คุณ ปัรสูต ยมายอา || จาเร เบด บรัมห์เม โน พุรมายอา || วเร่ ห์ ม่าห์ วาร ทิตี กัร
เอ็ส ญัก แม่ห์ โซ่ฉี่ ปายดา ||๒|| คุร เซวา เต กัรณี ซาร || ราม นาม ราโค่ห์ อุร ต๋ าร || คุรบาณี วัรตี ญัก อันตัร เอ็ส
บาณี เต ฮัร นาม ปายดา ||๓|| เวด ปแร อันเด็น วาด สมาเล || นาม นา เจแต บะถ่า ยัมกาเล || ดูแย ป๋ าย สดา ดุค
ปาเอ ตแร คุณ ปะรัม ปุหลายดา ||๔|| คุรมุข เอกัส เซ็ว เล็ว ลาเอ || ตริ บิตถฺ มันซา มแน่ห์ สมาเอ || ซาแจ สบัด สดา
แฮ มุกตา มายอา โม่ห์ จุกายดา ||๕|| โย ตุ๋ร ราเต เซ ฮุณ ราเต || คุร ปั รซาดี แซ่ห์เย มาเต || สัตคุร เซว สดา ปรัภ
ปายอา อาแป อาป มิลายดา ||๖|| มายอา โม่ห์ ปะรัม นา ปาเอ || ดูแย ป๋ าย ลกา ดุค ปาเอ || ซู่ฮา รังค์ เด็น โทเร โฮแว
เอ็ส ยาเด บิลมั นา ลายดา ||๗|| เอ้ห์ มัน แป๋ ป๋ าย รังกาเอ || เอ็ต รังค์ ซาเจ ม่าเฮ สมาเอ || ปูแร ปาก โก เอ้ห์ รังค์
ปาเอ คุรมะตี รังค์ จรายดา ||๘|| มันมุค บฮุต กเร อภิมาน || ดัรก้าห์ กับ ฮี นา ปาแว มาน || ดูแย ลาเก ยนัม กวายอา
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เบ็น บูเฉ่ ดุค ปายดา ||๙|| เมแร ปรัภ อันดัร อาป ลุกายอา || คุร ปัรซาดี ฮัร มิแล มิลายอา || สัจจา ปรัภ สัจจา
วาปารา นาม อโมลัก ปายดา ||๑o|| เอ็ส กายอา กี กีมตั กิแน นา ปาอี || เมแร ธากุร เอ้ห์ บณัต บณาอี || คุรมุข
โฮแว โซ กายอา โซแถ่ อาแปห์ อาป มิลายดา ||๑๑|| กายอา เว็จ โตทา กายอา เว็จ ล่าฮา || คุรมุข โคเย เวปั รว่าฮา ||
คุรมุข วณัจยฺ สดา ซุค ปาเอ แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ มิลายดา ||๑๒|| สัจจา แม่ฮลั สัจเจ ปั นด่ารา || อาเป เดแว เดวัณฮารา ||
คุรมุข ซาล่าเฮ ซุคดาเต มัน เมเล กีมตั ปายดา ||๑๓|| กายอา เว็จ วัสตฺ กีมตั นฮี ปาอี || คุรมุข อาเป เด วเดอาอี ||
ยิส ดา หัท โซอี วัท ยาแณ คุรมุข เดย์ นา ปะโชตายดา ||๑๔|| ฮัร ญีโอ ซัภ แม่ห์ รเฮอา สมาอี || คุร ปั รซาดี ปายอา
ยาอี || อาเป เมล มิลาเอ อาเป สับเด แซ่ฮจั ยฺ สมายดา ||๑๕||
อาเป สัจจา สบัด มิลาเอ || สับเด วิโจห์ ปะรัม จุกาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี นาเม ฮี ซุค ปายดา ||๑๖||๘||๒๒||
มารู แม่ห์ลา ๓ || อะกัม อะโกจัร เวปั รว่าเฮ || อาเป เมฮัรวาน อะกัม อท่าเฮ || อปั ร โกย นา สะแก เต็ส โน คุร
สับดี เมลายอา ||๑|| ตุตถฺโน เซแว่ห์ โย ตุตถฺ ป่ าแว่ห์ || คุร แก สับเด สัจ สมาแว่ห์ || อันเด็น คุณ รแว่ห์ เด็น ราตี
รัสนา ฮัร รัส ป่ ายอา ||๒|| สบัด มแร่ ห์ เซ มรัณ สวาแรห์ || ฮัร เก คุณ ฮิรแด อุร ต่าแรห์ || ยนัม สพัล ฮัร จัรณี ลาเก
ดูยา เป๋ า จุกายอา ||๓|| ฮัร ญีโอ เมเล อาป มิลาเอ || คุร แก สับเด อาป กวาเอ || อันเด็น สดา ฮัร ปักตี ราเต เอ็ส ญัก
แม่ห์ ล่าฮา ปายอา ||๔|| เตเร คุณ กฮ่า แม แก้ฮณั นา ยาอี || อันตฺ นา ปารา กีมตั นฮี ปาอี || อาเป ดัยอา กเร
ซุคดาตา คุณ แม่ห์ คุณี สมายอา ||๕|| เอ็ส ญัก แม่ห์ โม่ห์ แฮ ปาซารา || มันมุค อเกอานี อั้นถฺ อันถ่ารา || ตัน่ แถ่
ต่าวัต ยนัม กวายอา เบ็น นาแว ดุค ปายอา ||๖|| กะรัม โฮแว ตา สัตคุร ปาเอ || ห่อแม แมลฺ สบัด ยลาเอ || มัน นิรมัล
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กิอาน รตัน จานัณ อเกอาน อันเถรฺ กวายอา ||๗|| เตเร นาม อเนก กีมตั นฮี ปาอี || สัจ นาม ฮัร ฮิรแด วซาอี || กีมตั
กอณ กเร ปรัภ เตรี ตู อาเป แซ่ฮจั ยฺ สมายอา ||๘|| นาม อโมลัก อะกัม อปารา || นา โก โฮอา โตลัณฮารา || อาเป
โตเล โตลฺ โตลาเอ คุร สับดี เมล โตลายอา ||๙|| เซวัก เซแว่ห์ กแร่ ห์ อัรดาส || ตู อาเป เมล บฮาแล่ห์ ปาส || ซัภนา
ยีอา กา ซุคดาตา ปูแร กะรัม ติอ๋ายอา ||๑o|| ยัต สัต ซันยัม เย สัจ กมาแว || เอ้ห์ มัน นิรมัล เย ฮัร คุณ กาแว || เอ็ส
บิค แม่ห์ อัมฤต ปราปัต โฮแว ฮัร ญีโอ เมเร ป่ ายอา ||๑๑|| ยิส โน บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ || ฮัร คุณ กาแว อันดัร ซู่แฉ่ ||
ห่อแม เมรา ธาก รฮาเอ แซ่ห์เย ฮี สัจ ปายอา ||๑๒|| เบ็น กัรมา โฮรฺ พิแร กะเนรี || มัร มัร ยําแม จุแก นา เพรี || บิค
กา ราตา บิค กมาแว ซุค นา กับฮู ปายอา ||๑๓|| บฮุเต เป๋ ค กเร เปคถ่ารี || เบ็น สับแด ห่อแม กิแน นา มารี || ยีวตั
มแร ตา มุกตั ปาเอ สัจแจ นาย สมายอา ||๑๔|| อเกอาน ตริ สนา เอ็ส ตะแนห์ ยลาเอ ||
เต็ส ดี บูแฉ่ เย คุร สบัด กมาเอ || ตัน มัน ซี ตลั กโรถ นิวาเร ห่อแม มาร สมายอา ||๑๕|| สัจจา ซาฮิบ สัจจี วเดอาอี ||
คุร ปัรซาดี วิระแล ปาอี || นานัก เอก กะแฮ เบนันตี นาเม นาม สมายอา ||๑๖||๑||๒๓|| มารู แม่ห์ลา ๓ || นัดรี ปักตา
แล่ห์ มิลาเอ || ปะกัต สล่าฮัน สดา เล็ว ลาเอ || ตอ ซัรณาอี อุบแร่ ห์ กัรเต อาเป เมล มิลายอา ||๑|| ปูแร สบัด ปะกัต
โซฮาอี || อันตัร ซุค เตแร มัน ป่ าอี || มัน ตัน สัจจี ปักตี ราตา สัจเจ เซ็ว จิต ลายอา ||๒|| ห่อแม เว็จ สัด ยแล สะรี รา
|| กะรัม โฮแว เป่ เท คุร ปูรา || อันตัร อเกอาน สบัด บุฉ่าเอ สัตคุร เต ซุค ปายอา ||๓|| มันมุค อันถ่า อั้นถฺ กมาเอ ||
บโฮ่ ซันกัท โยนี ปั รหม่าแอ || ยัม กา เยวรา กะเด นา กาแท อันเต บโฮ่ ดุค ปายอา ||๔|| อาวัณ ยาณา สบัด นิวาเร ||
สัจ นาม รัคแค อุร ต่าเร || คุร แก สบัด มแร มัน มาเร ห่อแม ยาย สมายอา ||๕|| อาวัณ ยาแณ ปะรัจยฺ วิโกอี || เบ็น
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สัตคุร เท็ร โกย นา โฮอี || อันตัร โยต สบัด ซุค วัสเซอา โยตี โยต มิลายอา ||๖|| ปันจฺ ดูต จิตแวห์ วิการา || มายอา
โม่ห์ กา เอ้ห์ ปซารา || สัตคุร เซเว ตา มุกตั โฮแว ปั นจฺ ดูต วัส อายอา ||๗|| บาจฉฺ คุรู แฮ โม่ห์ กุบารา || เพ็ร เพ็ร
ดุแบ วาโร วารา || สัตคุร เป่ เท สัจ ดริ ราเอ สัจ นาม มัน ป่ ายอา ||๘|| ซาจา ดัร ซาจา ดัรวารา || สัจเจ เซแว่ห์ สบัด
เปอารา || สัจจี ตุ๋น สัจเจ คุณ กาวา สัจเจ ม่าเฮ สมายอา ||๙|| กะแร อันดัร โก กัร๋ ปาเอ || คุร แก สับเด แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผา่ เอ || โอแท โศก วิโยก นา เวอาแป แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมายอา ||๑o|| ดูแย ป๋ าย ดุสทา กา วาซา || ป่ อเด พิแร่ ห์
บโฮ่ โม่ห์ เปอาซา || กุซงั คัต บะแฮ สดา ดุค ปาแวห์ ดุโค ดุค กมายอา ||๑๑|| สัตคุร บาโฉ่ ห์ ซังคัต นา โฮอี || เบ็น
สับเด ปาร นา ปาเอ โกอี || แซ่ห์เย คุณ รแว่ห์ เด็น ราตี โยตี โยต มิลายอา ||๑๒|| กายอา บิรัค ปังคี เว็จ วาซา ||
อัมฤต จุแกห์ คุร สบัด นิวาซา || อุแดห์ นา มูเล นา อาแว่ห์ นา ยาฮี นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา ||๑๓|| กายอา โซแถ่ห์
สบัด วีจาแร่ ห์ || โม่ห์ ธะกอรี ปะรัม นิวาแร่ ห์ || อาเป กริ ปา กเร ซุคดาตา อาเป เมล มิลายอา ||๑๔||
สัด ฮี เนแร ดูรฺ นา ยาโณห์ || คุร แก สบัด นยีก ปะชาโณห์ || บิกแซ กมัล กิรัณ ปั รกาแซ ปั รกัท กัร เดคายอา ||๑๕||
อาเป กัรตา สัจจา โซอี || อาเป มาร ยีวาเล อวัรฺ นา โกอี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี อาป กวาย ซุค ปายอา
||๑๖||๒||๒๔||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ปัรสาด ||
สัจจา อาป สวารัณฮารา || อวัร นา ซูฉสั บียี การา || คุรมุข สัจ วัสแซ กัท อันตัร แซ่ห์เย สัจ สมาอี เฮ ||๑|| ซัภนา
สัจ วัสแซ มัน ม่าฮี || คุร ปัรซาดี แซ่ฮจั ยฺ สมาฮี || คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปายอา คุร จัรณี จิต ลาอี เฮ ||๒|| สัตคุร แฮ
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กิอาน สัตคุร แฮ ปูญา || สัตคุร เซวี อวัรฺ นา ดูยา || สัตคุร เต นาม รตัน ตัน๋ ปายอา สัตคุร กี เซวา ป่ าอี เฮ ||๓|| เบ็น
สัตคุร โย ดูแย ลาเก || อาแว่ห์ ย่าเฮ ปะหรํา มแร่ ห์ อป่ าเก || นานัก เต็น กี เพ็ร กัต โฮแว เย คุรมุข รแฮ่ ซัรณาอี เฮ
||๔|| คุรมุข ปรี ต สดา แฮ ซาจี || สัตคุร เต มาโก นาม อะยาจี || โฮโอ ดัยอาล กริ ปา กัร ฮัร ญีโอ รัค เลโว่ห์ คุร
ซัรณาอี เฮ ||๕|| อัมฤต รัส สัตคุรู จุอายอา || ดัสแว ดุอาร ประกัท โฮย อายอา || แต้ห์ อันฮัด สบัด วแย่ห์ ตุ๋น บาณี
แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมาอี เฮ ||๖|| ยิน โก กัรแต ตุ๋ร เล็ค ปาอี || อันเด็น คุร คุร กะรัต วิฮาอี || เบ็น สัตคุร โก ซี่ แฉ่ น่าฮี
คุร จัรณี จิต ลาอี เฮ ||๗|| ยิส ป่ าแว เต็ส อาเป เดย์ || คุรมุข นาม ปะดารัท เลย์ || อาเป กริ ปา กเร นาม เดแว นานัก
นาม สมาอี เฮ ||๘|| กิอาน รตัน มัน ปั รกัท เป่ ยอา || นาม ปะดารัท แซ่ห์เย เลยอา || เอ้ห์ วเดอาอี คุร เต ปาอี สัตคุร
โก สัด บัล ยาอี เฮ ||๙|| ปรักเทอา ซูร เน็ส มิเทอา อันเถ่อารา || อเกอาน มิเทอา คุร รตัน อปารา || สัตคุร กิอาน รตัน
อัต ป่ ารี กะรัม มิแล ซุค ปาอี เฮ ||๑o|| คุรมุข นาม ปรักที แฮ โซย || จะโฮ่ ยุก นิรมัล หะชา โลย || นาเม นาม รัตเต
ซุค ปายอา นาม รเฮอา เล็ว ลาอี เฮ ||๑๑|| คุรมุข นาม ปราปัต โฮแว || แซ่ ห์เย ยาแก แซ่ห์เย โซแว ||
คุรมุข นาม สมาย สมาแว นานัก นาม ติอ๋าอี เฮ ||๑๒|| ปั กตา มุค อัมฤต แฮ บาณี || คุรมุข ฮัร นาม อาค วคาณี || ฮัร
ฮัร กะรัต สดา มัน บิกแซ ฮัร จัรณี มัน ลาอี เฮ ||๑๓|| ฮัม มูรัค อเกอาน กิอาน กิช น่าฮี || สัตคุร เต สมัจฉฺ ปรี มัน
ม่าฮี || โฮโอ ดัยอาล กริ ปา กัร ฮัร ญีโอ สัตคุร กี เซวา ลาอี เฮ ||๑๔|| เย็น สัตคุร ยาตา เต็น เอก ปะชาตา || ซัรเบ
เราว์ รเฮอา ซุคดาตา || อาตัม จีน ปะรัม ปัด ปายอา เซวา สุ รัต สมาอี เฮ ||๑๕|| ยิน โก อาด มิลี วเดอาอี || สัตคุร
มัน วัสเซอา เล็ว ลาอี || อาป มิเลอา ญักยีวนั ดาตา นานัก อังกฺ สมาอี เฮ ||๑๖||๑|| มารู แม่ห์ลา ๔ || ฮัร อะกัม
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อะโกจัร สดา อบินาซี || สับเด เราว์ รเฮอา กัท วาซี || เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกอี ดาตา ฮัร ติแซห์ สะเรโว่ห์ ปราณี เฮ
||๑|| ยา โก ราแค ฮัร ราคัณฮารา || ตา โก โกย นา ซากัส มารา || โซ แอซา ฮัร เซโว่ห์ ซันโตห์ ยา กี อูตมั บาณี เฮ
||๒|| ยา ยาแป กิช กิทาอู น่าฮี || ตา กัรตา ปั่รปูร สมาฮี || ซูเก เต พุน ฮเรอา กีโตน ฮัร ติอ่าโวห์ โจจยฺ วิดาณี เฮ ||๓||
โย ยีอา กี เวดัน ยาแณ || เต็ส ซาฮิบ แก ฮอ กุรบาแณ || เต็ส อาแก ยัน กัร เบนันตี โย สรับ ซุคา กา ดาณี เฮ ||๔|| โย
ยีแอ กี ซาร นา ยาแณ || เต็ส เซ็ว กิช นา กะฮีแอ อะยาแณ || มูรัค เซ็ว แน่ห์ ลูจฉฺ ปราณี ฮัร ยัปปี แอ ปั ด นิรบาณี เฮ
||๕|| นา กัร จินตฺ จินตา แฮ กัรเต || ฮัร เดแว ยัล ทัล ยันตา ซัภแต || อะจินตฺ ดาน เดย์ ปรัภ เมรา เว็จ ปาทัร กีท
ปะคาณี เฮ ||๖|| นา กัร อาส มีต สุ ต ป่ าอี || นา กัร อาส กิแซ ซ่าห์ บิวฮาร กี ปราอี || เบ็น ฮัร นาแว โก เบลี น่าฮี ฮัร
ยัปปี แอ ซารังค์ปาณี เฮ ||๗|| อันเด็น นาม ยัปโปห์ บันวารี || ซัภ อาซา มันซา ปูแร ทารี || ยัน นานัก นาม ยัปโปห์
เป๋ าว์ คันดัน ซุค แซ่ห์เย แรณ วิฮาณี เฮ ||๘|| เย็น ฮัร เซเวอา เต็น ซุค ปายอา || แซ่ห์เย ฮี ฮัร นาม สมายอา || โย
สรัณ ปแร เต็ส กี ปั ต ราแค ยาย ปูโช่ห์ เวด ปุราณี เฮ ||๙|| ยิส ฮัร เซวา ลาเอ โซอี ยัน ลาแก || คุร แก สบัด ปะรัม ป๋ อ
ป่ าแก || วิเจ กแร่ ห์ สดา รแฮ่ อุดาซี เย็ว กมัล รแฮ่ เว็จ ปาณี เฮ ||๑o||
เว็จ ห่อแม เซวา ทาย นา ปาเอ || ยนัม มแร เพ็ร อาแว ยาเอ || โซ ตัป ปูรา ซาอี เซวา โย ฮัร เมเร มัน ป่ าณี เฮ ||๑๑||
ฮอ เกอา คุณ เตเร อาคา สุ อามี || ตู สรับ ยีอา กา อันตัรยามี || ฮอ มาโก ดาน ตุแฉ่ แป้ ห์ กัรเต อันเด็น นาม วคาณี
เฮ ||๑๒|| กิส ฮี โยรฺ อหังการ โบลัณ กา || กิส ฮี โยรฺ ดีบาน มายอา กา || แม ฮัร เบ็น เทก ตัร๋ อวัร นา กาอี ตู กัรเต
ราค แม นิมาณี เฮ ||๑๓|| นิมาเณ มาณ กแร่ ห์ ตุตถฺ ป่ าแว || โฮรฺ เกตี จักคฺ จักคฺ อาแว ยาแว || ยิน กา ปั ค กแร่ ห์ ตู
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สุ อามี เต็น กี อูปัร กัล ตุตถฺ อาณี เฮ ||๑๔|| ฮัร ฮัร นาม ยินี สดา ติอ๋ายอา || ตินี คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา || เย็น
ฮัร เซเวอา เต็น ซุค ปายอา เบ็น เซวา ปะโชตาณี เฮ ||๑๕|| ตู ซัภ แม่ห์ วัรแต้ห์ ฮัร ญกันนาท || โซ ฮัร ยแป ยิส คุร
มัสตัก หาท || ฮัร กี สรัณ ปัยอา ฮัร ยาปี ยัน นานัก ดาส ดะซาณี เฮ ||๑๖||๒||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กะลา อุปาย ตะรี เย็น ตัร่ ณา || กะกัน รฮายอา หุกเม จัรณา || อคัน อุปาย อีถนั แม่ห์ บาถี่ โซ ปรัภ ราแค ป่ าอี เฮ ||๑||
ญีอ์ ยันตฺ โก ริ ยกั ซัมบาเฮ || กรัณ การัณ ซัมรัท อาป้ าเฮ || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปันฮารา โซอี เตรา สฮาอี เฮ ||๒||
มาต กรัภ แม่ห์ เย็น ปรัตปาเลอา || ซาส กราส โฮย ซังค์ สมาเลอา || สดา สดา ยัปปี แอ โซ ปรี ตมั วัดดี ยิส วเดอาอี
เฮ ||๓|| สุ ลตาน คาน กเร คิน กีเร || กะรี บ นิวาจยฺ กเร ปรัภ มีเร || กรับ นิวารัณ สรับ สถารัณ กิช กีมตั กฮี นา ยาอี
เฮ ||๔|| โซ ปั ตวันตา โซ ตัน่ วันตา || ยิส มัน วัสเซอา ฮัร ปั กวันตา || มาต ปิ ตา สุ ต บันถัป ป่ าอี เย็น เอ้ห์ สริ สทฺ
อุปาอี เฮ ||๕|| ปรัภ อาเอ ซัรณา ป๋ อ นฮี กัรณา || ซ่าถซังคัต เน่ห์โจ แฮ ตัรณา || มัน บัจ กะรัม อราเถ่ กัรตา เต็ส
น่าฮี กะเด สยาอี เฮ ||๖|| คุณ นิถาน มัน ตัน แม่ห์ รเวอา || ยนัม มรัณ กี โยน นา ปะเวอา || ดูค บินาส กีอา ซุค
เดรา ยา ตริ ปัต รเฮ่ อาข่าอี เฮ ||๗|| มีต ฮมารา โซอี สุ อามี ||
ทาน ทนันตัร อันตัรยามี || ซิมมัร ซิมมัร ปูรัน ปัรเมซุร จินตา กะณัต มิทาอี เฮ ||๘|| ฮัร กา นาม โกท ลัค บาฮา ||
ฮัร ยัส กีรตัน ซังค์ ตัน๋ ต้าฮา || กิอาน คะรัก กัร กิรปา ดีนา ดูต มาเร กัร ต่าอี เฮ ||๙|| ฮัร กา ยาป ยัปโปห์ ยัป ยัปเน ||
ยีต อาโว่ห์ วโซ่ห์ กัร๋ อัปเน || ลัค จอราซี ห์ นรัก นา เดโคห์ รสัก รสัก คุณ กาอี เฮ ||๑o|| คันดฺ บแรห์มนั ดฺ
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อุถ่ารัณฮารา || อูจ อท่าห์ อะกัม อปารา || ยิส โน กริ ปา กเร ปรัภ อัปนี โซ ยัน ติแซห์ ติอ๋าอี เฮ ||๑๑|| บันถัน่ โตรึ
ลีเอ ปรัภ โมเล || กัร กิรปา กีเน กัร๋ โกเล || อันฮัด รุ ณ จุ่ณการ แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น ซาจี การ กมาอี เฮ ||๑๒|| มัน ปั รตีต บนี
ปรัภ เตรี || บินสั กอี ห่อแม มัต เมรี || อังกีการ กีอา ปรัภ อัปแน ญัก แม่ห์ โซ่ภ โซฮาอี เฮ ||๑๓|| แย แย การ
ยัปโปห์ ญักดีแซ || บัล บัล ยาอี ปรัภ อัปเน อีแซ || เต็ส เบ็น ดูยา อวัรฺ นา ดีแซ เอกา ยกัต สบาอี เฮ ||๑๔|| สัต สัต
สัต ปรัภ ยาตา || คุร ปัรสาด สดา มัน ราตา || ซิ มมัร ซิ มมัร ยีแวห์ ยัน เตเร เอกังการ สมาอี เฮ ||๑๕|| ปะกัต ยนา กา
ปรี ตมั เปอารา || ซัภแภ อุถ่ารัณ คซัม ฮมารา || ซิ มมัร นาม ปุนนี ซัภ อิชา ยัน นานัก แปจยฺ รคาอี เฮ ||๑๖||๑||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซังกี โยกี นารฺ ลัปทาณี || *อุรัจฉฺ รฮี รังค์ รัส มาณี || กิรัต ซันโญกี เป๋ ย อิกะตรา กัรเต โปคค์ บิลาซา เฮ ||๑|| โย
เป็ ร กแร โซ ตัน๋ ตัต มาแน || เป็ ร ตะแนห์ ซี การ รัคแค ซังกาแน || เม็ล เอกัตตรึ วแซ่ ห์ เด็น ราตี ปเร็ ว เด ตะแนห์
ดิลาซา เฮ ||๒|| ตัน๋ มาแก ปเร็ ว บโฮ่ เบ็ถ ต่าแว || โย ปาแว โซ อาณ ดิคาแว || เอก วัสตฺ โก โปฮัจ นา ซาแก ตัน๋
แร่ ห์ตี ปูค เปอาซา เฮ ||๓|| ตัน๋ กแร บิโน โดอู กัร โยแร || ปริ อา ปั รเดส นา ยาโฮ วโซ่ห์ กัร๋ โมแร || แอซา
บณัจยฺ กแร่ ห์ กแร่ ห์ ปี่ ตัร เย็ต อุตแร ปูค เปอาซา เฮ ||๔|| สักเล กะรัม ตะรัม ยุก ซ่าถ่า || เบ็น ฮัร รัส ซุค เต็ล นฮี
ลาถ่า || ไป๋ กริ ปา นานัก สัตซังเค ตอ ตัน๋ เป็ ร อนันดฺ อุลาซา เฮ ||๕||
ตัน๋ อันถี่ เป็ ร จัปปัล เซอานา || ปั นจฺ ตัต กา รจัน รจานา || ยิส วคัร โก ตุม อาเอ โฮ โซ ปายโอ สัตคุร ปาซา เฮ
||๖|| ตัน๋ กะแฮ ตู วัส แม นาเล || ปริ แอ ซุควาซี บาล กุปาเล || ตุแฉ่ บินา ฮอ กิต ฮี นา เลแค วจัน เด้ห์ โฉด นา ยาซา
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เฮ ||๗|| เป็ ร กะเฮอา ฮอ หุกมี บันดา || โอ้ห์ ป่ าโร ธากุร ยิส กาณ นา ชันดา || ยิจรั ราแค ติจรั ตุม ซังค์ แร่ ห์ณา ยา
สะเด ตา อูฐ ซิถ่าซา เฮ ||๘|| โย ปริ แอ บจัน กะเฮ ตัน๋ ซาเจ || ตัน๋ กะชู นา ซัมแฉ่ จันจัล กาเจ || บฮุร บฮุร เป็ ร ฮี
ซังค์ มาแก โอ้ห์ บาต ยาแน กัร ห่าซา เฮ ||๙|| อาอี อาเกอา ปิ โรห์ บุลายอา || นา ตัน๋ ปุชี นา มตา ปะกายอา || อูฐ
ซิถ่ายโอ ชูทรั มาที เดค นานัก มิทนั โมห่าซา เฮ ||๑o|| เร มัน โล่บี ซุณ มัน เมเร || สัตคุร เซว เด็น ราต สเดเร ||
เบ็น สัตคุร ปัจ มูเอ ซากัต นิกเุ ร กัล ยัม พาซา เฮ ||๑๑|| มันมุค อาแว มันมุค ยาแว || มันมุค เพ็ร เพ็ร โจทา คาแว ||
ยิตเน นรัก เซ มันมุค โป่ แก คุรมุข เลป นา มาซา เฮ ||๑๒|| คุรมุข โซย เย ฮัร ญีโอ ป่ ายอา || เต็ส กอณ มิทาแว เย
ปรัภ แปห์รายอา || สดา อนันดฺ กเร อานันดี ยิส ศิรเปา ปั ยอา กัล คาซา เฮ ||๑๓|| ฮอ บัลฮารี สัตคุร ปูเร || สรัณ เก
ดาเต บจัน เก ซูเร || แอซา ปรัภ มิเลอา ซุคดาตา วิชุร นา กัต ฮี ยาซา เฮ ||๑๔|| คุณ นิถาน กิช กีม นา ปาอี || กัท
กัท ปูร รเฮโอ ซัภ ธาอี || นานัก สรัณ ดีน ดุค ปั่ นยัน ฮอ เรณ เตเร โย ดาซา เฮ ||๑๕||๑||๒||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กแร อนันดฺ อนันดี เมรา || กัท กัท ปูรัน ศิร ศิแรห์ นิเบรา || ศิร ซาฮา แก สัจจา ซาฮิบ อวัรฺ น่าฮี โก ดูยา เฮ ||๑||
ฮรัควันตฺ อานันตฺ ดัยอาลา || ประกัท รเฮโอ ปรัภ สรับ อุยาลา || รู ป กเร กัร เวแค วิกแซ อาเป ฮี อาป ปูญา เฮ ||๒||
อาเป กุดรัต กเร วีจารา || อาเป ฮี สัจ กเร ปซารา || อาเป เคลฺ คิลาแว เด็น ราตี อาเป ซุณ ซุณ ปี่ ยา เฮ ||๓||
ซาจา ตะคัต สัจจี ปาตซ่าฮี || สัจ คยีนา ซาจา ซาฮี ||
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อาเป สัจ ต่าเรโอ ซัภ ซาจา สัจเจ สัจ วัรตียา เฮ ||๔|| สัจ ตะปาวัส สัจเจ เกรา || ซาจา ทาน สดา ปรัภ เตรา || สัจจี
กุดรัต สัจจี บาณี สัจ ซาฮิบ ซุค กียา เฮ ||๕|| เอโก อาป ตูแฮ วัด รายา || หุ กมั สัจเจ แก ปูเร กายา || อันตัร บ้าฮัร ซัภ
กิช ยาแณ อาเป ฮี อาป ปะตียา เฮ ||๖|| ตู วัด รซี อา ตู วัด โป่ กี || ตู นิรบาณ ตูแฮ ฮี โยกี || สรับ ซูค แซ่ฮจั ยฺ กัร๋
เตแร อเม็ว เตรี ดริ สทียา เฮ ||๗|| เตรี ดาต ตุแฉ่ เต โฮแว || เด้ห์ ดาน ซัภแซ ยันตฺ โลแอ || โตท นา อาแว ปูร
ปันด่าแร ตริ ปัต รเฮ่ อาขี่ยา เฮ ||๘|| ยาแจห์ เซ็ถ ซาเถ็ก บันวาซี || ยาแจห์ ยตี สตี ซุควาซี || เอ็ก ดาตาร สกัล แฮ
ยาเจ็ก เด้ห์ ดาน สริ สทียา เฮ ||๙|| กแร่ ห์ ปะกัต อัร รังค์ อปารา || คิน แม่ห์ ทาป อุทาปั นฮารา || ป่ าโร โตลฺ เบอันตฺ
สุ อามี หุกมั มัน ปักตียา เฮ ||๑o|| ยิส เด้ห์ ดะรัส โซอี ตุตถฺ ยาแณ || โอ้ห์ คุร แก สบัด สดา รังค์ มาแณ || จตุร สะรู ป
เซอาณา โซอี โย มัน เตแร ป่ าวียา เฮ ||๑๑|| ยิส จีต อาแว่ห์ โซ เวปั รว่าฮา || ยิส จีต อาแว่ห์ โซ ซาจา ซาฮา || ยิส จีต
อาแว่ห์ เต็ส ป๋ อ เก้ฮา อวัรฺ กฮ่า กิช กียา เฮ ||๑๒|| ตริ สนา บูฉี่ อันตัร ธันฎา || คุร ปูแร แล ตูทา กั้นดา || สุ รัต สบัด
ริ ด อันตัร ยากี อเม็ว โจ๋ ล โจ๋ ล ปี ยา เฮ ||๑๓|| มแร น่าฮี สัด สัด ฮี ยีแว || อมัร เป่ ยอา อบินาซี ทีแว || นา โก อาแว
นา โก ยาแว คุร ดูรฺ กีอา ปั่รมียา เฮ ||๑๔|| ปูเร คุร กี ปูรี บาณี || ปูแร ลากา ปูเร ม่าเฮ สมาณี || จะเเร สวายอา เน็ต
เน็ต รังกา กะแท น่าฮี โตลียา เฮ ||๑๕|| บาร่ าห์ กันจัน ซุถ กรายอา || นะดัร สะราพ วันนี สัจรายอา || ปะรัค คยาแน
ปายอา สะราพี เพ็ร น่าฮี ตาอียา เฮ ||๑๖|| อัมฤต นาม ตุมารา สุ อามี || นานัก ดาส สดา กุรบานี || ซันตฺ ซงั ค์ มฮ่า ซุค
ปายอา เดค ดัรซัน เอ้ห์ มัน ปี่ ยา เฮ ||๑๗||๑||๓||
มารู แม่ห์ลา ๕ โซลเฮ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร โคปาล คุร โควินดา || คุร ดัยอาล สดา บัคซินดา || คุร ซาสตึ ซิ มรัต คัท กัรมา คุร ปวิตตรึ อัสทานา เฮ ||๑||
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คุร ซิมรัต ซัภ เก็ลวิค นาแซ่ห์ || คุร ซิมรัต ยัม ซังค์ นา พาแซ่ห์ || คุร ซิ มรัต มัน นิรมัล โฮแว คุร กาเท อัปมานา
เฮ ||๒|| คุร กา เซวัก นรัก นา ยาเอ || คุร กา เซวัก ปารบรัมห์ ติอ๋าเอ || คุร กา เซวัก ซ่าถซังค์ ปาเอ คุร กัรดา เน็ต ญีอ์
ดานา เฮ ||๓|| คุร ดุอาแร ฮัร กีรตัน สุ ณีแอ || สัตคุร เปท ฮัร ยัส มุค ปะณี แอ || กัล กะเลส มิทาเอ สัตคุร ฮัร ดัรก้าห์
เดแว มานานํ เฮ ||๔|| อกัม อะโกจัร คุรู ดิคายอา || ปู่ ลา มารัก สัตคุร ปายอา || คุร เซวัก โก บิฆนั นา ปักตี ฮัร ปูร
ดริ หร่ ายอา กิอานานํ เฮ ||๕|| คุร ดริ สทายอา ซัภนี ธานํอี || ยัล ทัล ปูร รเฮอา โกซาอี || อูจ อูน ซัภ เอก สะมานานํ
มัน ลากา แซ่ฮจั ยฺ ติอาน่า เฮ ||๖|| คุร มิเลแอ ซัภ ตริ สนั บุฉ่าอี || คุร มิเลแอ แน่ห์ โย่แฮ มาอี || สัต ซันโตค ดีอา คุร
ปูแร นาม อัมฤต ปี ปานานํ เฮ ||๗|| คุร กี บาณี ซัภ ม่าเฮ สมาณี || อาป สุ ณี แต อาป วคาณี || เย็น เย็น ยปี เตอี ซัภ
นิสตฺ เร เต็น ปายอา เน่ห์จลั ทานานํ เฮ ||๘|| สัตคุร กี แม่ห์มา สัตคุร ยาแณ || โย กิช กเร โซ อาปั ณ ป่ าแณ || ซาถู่
ตู๋ร ยาแจห์ ยัน เตเร นานัก สัด กุรบานานํ เฮ ||๙||๑||๔||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อาด นิรันยัน ปรัภ นิรังการา || ซัภ แม่ห์ วัรแต อาป นิรารา || วรัน ยาต เจ้ฮนั นฮี โกอี ซัภ หุกเม สริ สทฺ อุปายดา
||๑|| ลัค จอราซีห์ โยน สบาอี || มาณัส โก ปรัภ ดีอี วเดอาอี || เอ็ส ปอรี เต โย นัร จูแก โซ อาย ยาย ดุค ปายดา
||๒|| กีตา โฮแว เต็ส เกอา กะฮีแอ || คุรมุข นาม ปะดารัท ลฮีแอ || ยิส อาป ปุหล่าเอ โซอี ปู่ แล โซ บูแฉ่ ยิแซห์
บุฉ่ายดา ||๓|| ฮรัค โศก กา นะกัร เอ้ห์ กีอา || เซ อุบเร โย สัตคุร ซัรณี อา || ตเรฮา คุณา เต รแฮ่ นิ รารา โซ คุรมุข
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โซ่ภา ปายดา ||๔|| อเน็ก กะรัม กีเอ บโฮเตเร || โย กีแย โซ บันถัน่ แปเร || กุรุตา บีจยฺ บีเย นฮี ยําแม ซัภ ล่าฮา มูล
กวายดา ||๕|| กัลยุก แม่ห์ กีรตัน ปัรถ่านา || คุรมุข ยัปปี แอ ลาย ติอาน่า ||
อาป ตแร สักเล กุล ตาเร ฮัร ดัรก้าห์ ปั ต เซ็ว ยายดา ||๖|| คันดฺ ปะตาล ดีป ซัภ โลอา || ซัภ กาแล วัส อาป ปรัภ กีอา
|| เน่ห์จลั เอก อาป อบินาซี โซ เน่ห์จลั โย ติแซห์ ติอ๋ายดา ||๗|| ฮัร กา เซวัก โซ ฮัร เย่ฮา || เปด นา ยาโณห์ มาณัส
เด้ฮา || เย็ว ยัล ตรังค์ อุแธ่ห์ บโฮ่ ป่ าตี เพ็ร ซัลแล สลัล สมายดา ||๘|| เอ็ก ยาเจ็ก มังแก ดาน ดุอาแร || ยา ปรัภ ป่ าแว
ตา กิรปา ต่าแร || เดโฮ ดะรัส เย็ต มัน ตริ ปตาแซ ฮัร กีรตัน มัน แธห์รายดา ||๙|| รู โร ธากุร กิแต วัส นา อาแว || ฮัร
โซ กิช กเร เย ฮัร เกอา ซันตา ป่ าแว || กีตา โลรัน โซอี กราเอ็น ดัร เพร นา โกอี ปายดา ||๑o|| ยิแท ออฆัท อาย
บนัต แฮ ปราณี || ติแท ฮัร ติอ๋าอีแอ ซาเร็งปาณี || ยิแท ปุตรึ กลัตรึ นา เบลี โกอี ติแท ฮัร อาป ฉะดายดา ||๑๑||
วัดดา ซาฮิบ อะกัม อท่าฮา || เก็ว มิลีแอ ปรัภ เวปัรว่าฮา || กาท ซิ ลกั ยิส มารัก ปาเอ โซ เว็จ ซังคัต วาซา ปายดา
||๑๒|| หุกมั บูแฉ่ โซ เซวัก กะฮีแอ || บุรา ปะลา โดย ซัมซัร สฮีแอ || ห่อแม ยาย ตา เอโก บูแฉ่ โซ คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ
สมายดา ||๑๓|| ฮัร เก ปะกัต สดา ซุควาซี || บาล สุ ผาย อตีต อุดาซี || อเน็ก รังค์ กแร่ ห์ บโฮ่ ป่ าตี เย็ว ปิ ตา ปูต
ลาดายทา ||๑๔|| อะกัม อะโกจัร กีมตั นฮี ปาอี || ตา มิลีแอ ยา เลย มิลาอี || คุรมุข ประกัท เป่ ยอา เต็น ยัน โก ยิน ตุ๋ร
มัสตัก เลค ลิคายดา ||๑๕|| ตู อาเป กัรตา การัณ กัรณา || สริ สทฺ อุปาย ตะรี ซัภ ตัร่ ณา || ยัน นานัก สรัณ ปัยอา ฮัร
ดุอาแร ฮัร ป่ าแว ลาจยฺ รคายอา ||๑๖||๑||๕||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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โย ดีแซ โซ เอโก ตูแฮ || บาณี เตรี ซัรวัณ สุ ณีแอ || ดูยี อวัร นา ยาปั ส กาอี สกัล ตุมารี ต่ารฺ ณา ||๑|| อาป จิตาเร
อัปณา กีอา || อาเป อาป อาป ปรัภ ทีอา || อาป อุปาย รเจโอน ปซารา อาเป กัท กัท ซารฺ ณา ||๒|| เอ็ก อุปาเอ วัด
ดัรวารี || เอ็ก อุดาซี เอ็ก กัร๋ บารี ||
เอ็ก ปู่ เค เอ็ก ตริ ปัต อะข่าเอ ซัภแซ เตรา ปารณา ||๓|| อาเป สัต สัต สัต ซาจา || โอต โปต ปั กตัน ซังค์ ราจา ||
อาเป กุปัต อาเป แฮ ปัรกัท อัปณา อาป ปซารฺ ณา ||๔|| สดา สดา สัด โฮวัณฮารา || อูจา อกัม อท่าห์ อปารา || อูเณ
ปะเร ปะเร ปั๋ร อูเณ เอ้ห์ จลัต สุ อามี เก การฺ ณา ||๕|| มุค ซาล่าฮี สัจเจ ซาฮา || แนณี เปคา อะกัม อท่าฮา || กัรนี ซุณ
ซุณ มัน ตัน ฮเรอา เมเร ซาฮิบ สกัล อุถารฺ ณา ||๖|| กัร กัร เวแค่ห์ กีตา อัปณา || ญีอ์ ยันตฺ โซอี แฮ ยัปณา || อัปณี
กุดรัต อาเป ยาแณ นัดรี นะดัร นิฮาลณา ||๗|| ซันตฺ สภา แยห์ แบแซ่ ห์ ปรัภ ปาเซ || อนันดฺ มังคัล ฮัร จลัต ตะมาเซ
|| คุณ กาแว่ห์ อันฮัด ตุ๋น บาณี แต้ห์ นานัก ดาส จิตารฺ ณา ||๘|| อาวัณ ยาณา ซัภ จลัต ตุมารา || กัร กัร เดแค เคลฺ
อปารา || อาป อุปาเอ อุปาวัณฮารา อัปณา กีอา ปาลณา ||๙|| ซุณ ซุณ ยีวา โซย ตุมารี || สดา สดา ยาอี บัลฮารี
|| โดย กัร โยร ซิ มโร เด็น ราตี เมเร สุ อามี อะกัม อปารฺ ณา ||๑o|| ตุตถฺ เบ็น ดูเย กิส ซาล่าฮี || เอโก เอก ยปี มัน ม่าฮี
|| หุกมั บูจฉฺ ยัน เป๋ ย นิฮาลา เอ้ห์ ปักตา กี ก่าลณา ||๑๑|| คุร อุปเดส ยัปปี แอ มัน ซาจา || คุร อุปเดส ราม รังค์ ราจา
|| คุร อุปเดส ตุทแทห์ ซัภ บันถัน่ เอ้ห์ ปะรัม โม่ห์ ปั รยาลฺ ณา ||๑๒|| แยห์ ราแค โซอี ซุค ทานา || แซ่ห์เย โฮย โซอี
ปั๋ล มานา || บินเซ แบรฺ น่าฮี โก แบรี ซัภ เอโก แฮ ป่ าลณา ||๑๓|| ดัร จูเก บินเซ อันเถ่อาเร || ประกัท เป๋ ย ปรัภ
ปุรัค นิราเร || อาป โฉด เปย ซัรณาอี ยิส กา ซา เต็ส ก่าลณา ||๑๔|| แอซา โก วัดป่ ากี อายอา || อาธ แป้ ฮัร เย็น
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คซัม ติอ๋ายอา || เต็ส ยัน แก ซังค์ ตแร ซัภ โกอี โซ ปัรวาร สถารฺ ณา ||๑๕|| เอ้ห์ บัคศีส คซัม เต ปาวา || อาธ แป้ ฮัร
กัร โยร ติอ่าวา || นาม ยปี นาม แซ่ฮจั ยฺ สมาวา นาม นานัก มิแล อุจารฺ ณา ||๑๖||๑||๖|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ซูรัต เดค นา
ปู๋ ล กวารา || มิทนั โมห่ารา จู่ธ ปซารา || ญัก แม่ห์ โกอี แร่ ฮณั นา ปาเอ เน่ห์จลั เอก นารายณา ||๑|| คุร ปูเร กี ปอ
ซัรณาอี || โม่ห์ โศก ซัภ ปะรัม มิทาอี || เอโก มันตรึ ดริ ราเอ ออคัถ สัจ นาม ริ ด กายณา ||๒||
ยิส นาแม โก ตัรแซห์ บโฮ่ เดวา || สกัล ปะกัต ยา กี กัรเด เซวา || อนาทา นาท ดีน ดุค ปั่ นยัน โซ คุร ปูเร เต
ปายณา ||๓|| โฮรฺ ดุอารา โกย นา ซู่แฉ่ || ตริ ภวัณ ต่าแว ตา กิชู นา บูแฉ่ || สัตคุร ซ่าห์ ปั นด๋ าร นาม ยิส เอ้ห์ รตัน
ติแซ เต ปายณา ||๔|| ยา กี ตู๋ร กเร ปุนีตา || ซุรฺ นัร เดว นา ปาแวห์ มีตา || สัต ปุรัค สัตคุร ปัรเมซัร ยิส เป่ ทัต ปารฺ
ปรายณา ||๕|| ปารยาต โลแร่ ห์ มัน เปอาเร || กามเถน โซ่ ฮี ดัรบาเร || ตริ ปัต ซันโตค เซวา คุร ปูเร นาม กมาย
ระส่ ายณา ||๖|| คุร แก สบัด มแร่ ห์ ปันจฺ ต่าตู || แป๋ ปารบรัมห์ โฮแว่ห์ นิ รมะลา ตู || ปารัส ยับ เป่ แท คุร ปูรา ตา
ปารัส ปะรัส ดิคายณา ||๗|| กอี แบกุนธฺ น่าฮี ลแว ลาเก || มุกตั บัปรี ปี๋ กิอานี เตอาเก || เอกังการ สัตคุร เต ปาอีแอ
ฮอ บัล บัล คุร ดัรซายณา ||๘|| คุร กี เซว นา ยาแณ โกอี || คุร ปารบรัมห์ อะโกจัร โซอี || ยิส โน ลาย เลย โซ เซวัก
ยิส วัดปาก มทายณา ||๙|| คุร กี แม่ห์มา เบด นา ยาแณห์ || ตุช มาต ซุณ ซุณ วคาแณ่ ห์ || ปารบรัมห์ อัปรําปั ร
สัตคุร ยิส ซิมรัต มัน ซีตลายณา ||๑o|| ยา กี โซย สุ ณี มัน ยีแว || ริ แด วัสแซ ตา ธันฎา ทีแว || คุร มุคโคห์ อลาเอ
ตา โซ่ภา ปาเอ เต็ส ยัม แก ปันทฺ นา ปายณา ||๑๑|| ซันตัน กี ซัรณาอี ปเรอา || ญีโอ ปราณ ตัน๋ อาแก ตะเรอา ||
เซวา สุ รัต นา ยาณา กาอี ตุม กแร่ ห์ ดัยอา กิรมายณา ||๑๒|| นิรคุณ โก ซังค์ เล่โฮ รลาเอ || กัร กิรปา โม่ห์ แท่ห์แล
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ลาเอ || ปะคา เพโร ปี โซ ซันตฺ อาแก จรัณ โต๋ ย ซุค ปายณา ||๑๓|| บฮุต ดุอาเร ปะหรํา ปะหรํา อายอา || ตุมรี กริ ปา
เต ตุม ซัรณายอา || สดา สดา ซันแตห์ ซังค์ ราโค่ห์ เอ้ห์ นาม ดาน เดวายณา ||๑๔|| เป๋ ย กริ ปาล กุซาอี เมเร || ดัรซัน
ปายอา สัตคุร ปูเร || ซูค แซ่ฮจั ยฺ สดา อานันดา นานัก ดาส ดะซายณา ||๑๕||๒||๗||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซิ มแร ตัร่ ตี อัร อากาซา || ซิมแร่ ห์ จันดฺ ซูรัจยฺ คณตาซา || ปอณ ปาณี แบซันตัร ซิ มแร่ ห์ ซิ มแร สกัล อุปารยะนา
||๑||
ซิ มแร่ ห์ คันดฺ ดีป ซัภ โลอา || ซิมแร่ ห์ ปาตาล ปุรีอา สัจ โซอา || ซิ มแร่ ห์ คาณี ซิ มแร่ ห์ บาณี ซิ มแร่ ห์ สักเล ฮัร ยนา
||๒|| ซิมแร่ ห์ บรัมห์เม บิซนั มเฮซา || ซิมแร่ ห์ เดวเต โกร เตตีซา || ซิ มแร่ ห์ ยักเคแอ แดต ซัภ ซิ มแร่ ห์ อะกนัต นา
ยาอี ยัส กนา ||๓|| ซิมแร่ ห์ ปัส ปั งคี ซัภ ปู่ ตา || ซิมแร่ ห์ บัน ปั รบัต ออถู่ตา || ลตา บลี ซาค ซัภ ซิมแร่ ห์ เราว์ รเฮอา
สุ อามี ซัภ มนา ||๔|| ซิมแร่ ห์ ทูล ซูคมั ซัภ ยันตา || ซิมแร่ ห์ เซ็ถ ซาเถ็ก ฮัร มันตา || กุปัต ประกัท ซิ มแร่ ห์ ปรัภ
เมเร สกัล ปะหวัน กา ปรัภ ตะนา ||๕|| ซิ มแร่ ห์ นัร นารี อาสัรมา || ซิ มแร่ ห์ ยาต โยต ซัภ วัรนา || ซิ มแร่ ห์ คุณี จตุร
ซัภ เบเต ซิมแร่ ห์ แรณี อัร ดินา ||๖|| ซิ มแร่ ห์ กะรี มูรัต ปั ล นิมคา || ซิมแร กาล อกาล สุ จ โซจา || ซิ มแร่ ห์ ซอณ
ซาสตรึ ซันโญกา อลัค นา ลคีแอ เอ็ก คินา ||๗|| กะรัน กราวันฮาร สุ อามี || สกัล กะทา เก อันตัรยามี || กัร กิรปา
ยิส ปักตี ลาโว่ห์ ยนัม ปะดารัท โซ ยินา ||๘|| ยา แก มัน วูธา ปรัภ อัปนา || ปูแร กะรัม คุร กา ยัป ยัปนา || สรับ
นิรันตัร โซ ปรัภ ยาตา บฮุร นา โยนี ปะรัม รุ นา ||๙|| คุร กา สบัด วัสแซ มัน ยา แก || ดูค ดะรัด ปะหรํา ตา กา ป่ าแก
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|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ นาม รัส อันฮัด บาณี แซ่ฮจั ยฺ ตุนา ||๑o|| โซ ตัน่ วันตา เย็น ปรัภ ติอ๋ายอา || โซ ปั ตวันตา เย็น
ซ่าถซังค์ ปายอา || ปารบรัมห์ ยา แก มัน วูธา โซ ปูร กรัมมา นา ฉิ นา ||๑๑|| ยัล ทัล มฮีอลั สุ อามี โซอี || อวัรฺ นา
กะฮีแอ ดูยา โกอี || คุร กิอาน อันยัน กาเทโอ ปะหรํา สักลา อวัรฺ นา ดีแซ เอก บินา ||๑๒|| อูเจ เต อูจา ดัรบารา ||
แก้ฮณั นา ยาอี อันตฺ นา ปารา || แก้ฮรั กัมภีร อท่าห์ สุ อามี อตุล นา ยาอี เกอา มินา ||๑๓|| ตู กัรตา เตรา ซัภ กีอา ||
ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นา โกอี บีอา || อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ ตูแฮ สกัล ปซารา ตุม ตนา ||๑๔|| ยัมดูต เต็ส นิกทั นา อาแว ||
ซ่าถซังค์ ฮัร กีรตัน กาแว || สกัล มโนรัท ตา เก ปูรัน โย ซัรวณี ปรัภ กา ยัส สุ นา ||๑๕|| ตู ซัภนา กา ซัภ โก เตรา ||
ซาเจ ซาฮิบ แก้ฮรั กัมภีรา ||
กโฮ่ นานัก เซอี ยัน อูตมั โย ป่ าแว่ห์ สุ อามี ตุม มนา ||๑๖||๑||๘|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ซัมรัท สรับ ซุค ดานา ||
ซิมโร นาม โฮโอ เมฮัรวานา || ฮัร ดาตา ญีอ์ ยันตฺ เปข่ารี ยัน บานํแช ยาจังกนา ||๑|| มาโก ยัน ตู๋ร ปะรัม กัต ปาโว ||
ยนัม ยนัม กี แมลฺ มิทาโว || ดีรัฆ โรค มิแท่ห์ ฮัร ออคัถ ฮัร นิรมัล ราแป มังกะนา ||๒|| ซัรวณี สุ โณ บิมลั ยัส สุ อามี
|| เอกา โอท ตะโย บิค กามี || เน็ว เน็ว ปาย ลโก ดาส เตเร กัร สุ กริ ต น่าฮี ซังกนา ||๓|| รัสนา คุณ กาแว ฮัร เตเร ||
มิแท่ห์ กมาเต เอากุณ เมเร || ซิมมัร ซิ มมัร สุ อามี มัน ยีแว ปั นจฺ ดูต ตัจยฺ ตังกนา ||๔|| จรัน กมัล ยัป โบฮิท จรี แอ ||
ซันตฺ ซงั ค์ เม็ล ซากัร ตรี แอ || อัรจา บันดัน ฮัร สมัต นิวาซี บาฮุร โยน นา นังกนา ||๕|| ดาส ดาซัน โก กัร เล่โฮ
โคปาลา || กริ ปา นิถาน ดีน ดัยอาลา || สคา สฮาอี ปูรัน ปั รเมซุร เม็ล กะเด นา โฮวี ปั่ งกะนา ||๖|| มัน ตัน อรัป
ตะรี ฮัร อาแก || ยนัม ยนัม กา โซยอา ยาแก || ยิส กา ซา โซอี ปรัตปาลัก หัต เตอากี ห่อแม หันตฺ นา ||๗|| ยัล ทัล
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ปูรัน อันตัรยามี || กัท กัท รเวอา อะชัล สุ อามี || ปะรัม ปี ต โคอี คุร ปูแร เอก รเวอา ซัรบังค์นา ||๘|| ยัต กัต เปโค
ปรัภ ซุค ซากัร || ฮัร โตท ปันด๋ าร น่าฮี รัตนากัร || อะแก้ห์ อะก้าห์ กิช เม็ต นฮี ปาอีแอ โซ บูแฉ่ ยิส กิรปั งค์นา ||๙||
ชาตี ซีตลั มัน ตัน ธันฎา || ยนัม มรัณ กี มิทวี ดันฉ่ า || กัร แก้ห์ ก้าด ลีเอ ปรัภ อัปแน อเมโอ ต๋ าร ดริ สทังค์นา ||๑o||
เอโก เอก รเวอา ซัภ ธาอี || เต็ส เบ็น ดูยา โกอี น่าฮี || อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ รเวอา ตริ สนั บุฉี่ ปั่รมังกนา ||๑๑|| คุร
ปัรเมซัร คุร โคบินดฺ || คุร กัรตา คุร สัด บัคซันดฺ || คุร ยัป ยาป ยปั ต พัล ปายอา กิอาน ดีปัก ซันตฺ ซังกนา ||๑๒|| โย
เปคา โซ ซัภ กิช สุ อามี || โย ซุนณา โซ ปรัภ กี บานี || โย กีโน โซ ตุแมห์ กรายโอ สรัณ สฮาอี ซันแตห์ ตนา ||๑๓||
ยาจัก ยาแจ ตุแมห์ อราแถ่ || ปะติต ปาวัน ปูรัน ปรัภ ซาแถ่ || เอโก ดาน สรับ ซุค คุณ เน็ถ อาน มังกัน เน่ห์กินจฺนา
||๑๔||
กายอา ปาตรึ ปรัภ กัรแณฮารา || ลกี ลาก ซันตฺ ซังการา || นิรมัล โซย บณี ฮัร บาณี มัน นาม มยีแธ รังกนา ||๑๕||
โซแล่ห์ กะลา ซัมปูรัน พเลอา || อนัต กะลา โฮย ธากุร จเรอา || อนัด บิโนด ฮัร นาม ซุค นานัก อัมฤต รัส ฮัร
ปุ่ นจฺนา ||๑๖||๒||๙||
มารู โซลเฮ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตู ซาฮิบ ฮอ เซวัก กีตา || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เตรา ดีตา || กะรัน กราวัน ซัภ ตูแฮ ตูแฮ แฮ น่าฮี กิช อซารา ||๑|| ตุแมห์
ปะธาเอ ตา ญัก แม่ห์ อาเอ || โย ตุตถฺ ป่ าณา เซ กะรัม กมาเอ || ตุจฉฺ เต บ้าฮัร กิชู นา โฮอา ตา ปี๋ น่าฮี กิช การา ||๒||
อูฮา หุกมั ตุมารา สุ ณีแอ || อีฮา ฮัร ยัส เตรา ปะณี แอ || อาเป เลค อเลแค อาเป ตุม เซ็ว น่าฮี กิช จ่ารา ||๓|| ตู ปิ ตา
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ซัภ บาริ ก ทาเร || เย็ว เคลาแว่ห์ เต็ว เคลัณฮาเร || อุฉรั่ มารัก ซัภ ตุม ฮี กีนา จัลแล น่าฮี โก เวปารา ||๔|| เอ็ก แบซาย
รัคเค กแร่ ห์ อันตัร || เอ็ก ปะธาเอ เดส ดิซนั ตัร || เอ็ก ฮี โก ก๋ าส เอ็ก ฮี โก รายา เอ็น แม่ห์ กะฮีแอ เกอา กูรา ||๕||
กวัน โซ มุกตี กวัน โซ นัรกา || กวัน แซซารี กวัน โซ ปั กตา || กวัน โซ ดานา กวัน โซ โห่ชา กวัน โซ สุ รตา กวัน
ยรา ||๖|| หุกเม มุกตี หุกเม นัรกา || หุกมั แซซารี หุ กเม ปั กตา || หุกเม โห่ชา หุกเม ดานา ดูยา น่าฮี อวัรฺ ตะรา ||๗||
ซากัร กีนา อัต ตุม ป่ ารา || เอ็ก คะเร ระส่ าตัล กัร มันมุค กาวารา || อิกนา ปารฺ ลังฆาแวห์ อาเป สัตคุร ยิน กา สัจ
เบรา ||๘|| กอตัก กาล เอ้ห์ หุกมั ปะธายอา || ญีอ์ ยันตฺ โอปาย สมายอา || เวแค วิกแซ ซัภ รังค์ มาเณ รจัน กีนา เอ็ก
อาคารา ||๙|| วัดดา ซาฮิบ วัดดี นาอี || วัด ดาตาร วัดดี ยิส ยาอี || อะกัม อะโกจัร เบอันตฺ อโตลา แฮ น่าฮี กิช
อาฮารา ||๑o|| กีมตั โกย นา ยาแณ ดูยา || อาเป อาป นิรันยัน ปูญา || อาป โซ กิอานี อาป ติอ่านี อาป สัตวันตา อัต
การา ||๑๑|| เกตฺ ริอา เด็น กุปัต กะฮายอา || เกตฺ ริอา เด็น ซุน สมายอา || เกตฺ ริอา เด็น ตุ่นถู่การา อาเป กัรตา
ปัรกัทรา ||๑๒|| อาเป สักตี สบัล กะฮายอา ||
อาเป ซูรา อมัร จลายอา || อาเป เศ็ว วัรตาอีอนั อันตัร อาเป ซีตลั ธาร กะรา ||๑๓|| ยิแซห์ นิวาเย คุรมุข ซาเย ||
นาม วัสแซ เต็ส อันฮัด วาเย || เต็ส ฮี ซุค เต็ส ฮี ธะกุราอี ติแซห์ นา อาแว ยัม เนรา ||๑๔|| กีมตั กากัด กฮี นา ยาอี ||
กโฮ่ นานัก เบอันตฺ กุซาอี || อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ โซอี หาท ติแซ แก เนเบรา ||๑๕|| ติแซห์ สะรี ก น่าฮี เร โกอี || กิส
ฮี บุแต ยบาบ นา โฮอี || นานัก กา ปรัภ อาเป อาเป กัร กัร เวแค โจจยฺ คะรา ||๑๖||๑||๑o|| มารู แม่ห์ลา ๕ || อะจุต
ปารบรัมห์ ปั รเมซัร อันตัรยามี || มะถู่ซูดนั ดาโมดัร สุ อามี || ริ คีเกส โกวัรถัน ต่ารี มุรลี มโนฮัร ฮัร รังกา ||๑||
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โม่ฮนั มาเถาว์ กริ ษนั มุราเร || ญักดีซุร ฮัร ญีโอ อะซุร ซังข่าเร || ญักยีวนั อบินาซี ธากุร กัท กัท วาซี แฮ ซังกา ||๒||
ตัร่ ณี ถรั อีส นัรซิงข์ นาราเอ็ณ || ดารา อักเร ปริ ทมั ตะหร่ าเอ็ณ || บาวัน รู ป กีอา ตุตถฺ กัรเต ซัภ ฮี เซตี แฮ จังกา ||๓||
ศิรี รามจันดฺ ยิส รู ป นา เรเคอา || บันวาลี จักกระปาณ ดะรัส อนูเปอา || แซ่ฮสั เนตรึ มูรัต แฮ แซ่ห์ซา เอ็ก ดาตา
ซัภ แฮ มังกา ||๔|| ปะกัต วชัล อนาแทห์ นาเท || โกปี นาท สกัล แฮ ซาเท || บาสุ เดว นิรันยัน ดาเต บะรัน นา ซาโก
คุณ อังกา ||๕|| มุกนั ดฺ มโนฮัร ลัคมี นาราเอ็ณ || ดะโรปตี ลัจยา นิวาร อุถ่ารัณ || กัมลากันตฺ กแร่ ห์ กันตูฮลั อนัด
บิโนดี เน่ห์ซงั กา ||๖|| อโม่ฆ ดัรซัน อายูนี ซัมเภอ || อกาล มูรัต ยิส กะเด น่าฮี คอ || อบินาซี อบิกตั อะโกจัร ซัภ
กิช ตุจฉฺ ฮี แฮ ลกา ||๗|| ศิรีรังค์ แบกุนธฺ เก วาซี || มัช กัช กูรัม อาเกอา ออตราซี || เกเซาว์ จลัต กแร่ ห์ นิ ราเล กีตา
โลแร่ ห์ โซ โฮยกา ||๘|| นิราฮารี นิรแวร สมายอา || ต๋ าร เคลฺ จตุรภุจยฺ กะฮายอา || ซาวัล ซุนดัร รู ป บณาแวห์ เบณ
ซุนตฺ ซัภ โม่แฮกา ||๙|| บันมาลา บิปู่คัณ กมัล แนน || ซุนดัร กุนดัล มุกทั แบน || ซังคฺ จักกรึ กะดา แฮ ต่ารี มฮ่า
ซารฺ ที สัตซังคา ||๑o|| ปี ต ปี ตําบัร ตริ ภวัณ ตะณี || ญกันนาท โคปาล มุค ปะณี || ซาเร็ งถัร ปั กหวาน บีธลา แม
กะณัต นา อาแว ซัรบังกา ||๑๑|| เน่ห์กนั ทัก เน่ห์เกวัล กะฮีแอ || ตะนันแย ยัล ทัล แฮ มฮีแอ ||
มิรัต โลก ปัยอาล สมีปัต *อัสเท็ร ทาน ยิส แฮ อะปะกา ||๑๒|| ปะติต ปาวัน ดุค แป๋ ปั่ นยัน || อหังการ นิวารัณ แฮ
เป๋ าว์ คันดัน || ปักตี โตคิต ดีน กริ ปาลา คุเณ นา กิตี ฮี แฮ ปิ กา ||๑๓|| นิรังการ อะชัล อโดโล || โยต สะรู ปี ซัภ ญัก
มอโล || โซ มิแล ยิส อาป มิลาเอ อาโปห์ โกย นา ปาแวกา ||๑๔|| อาเป โกปี อาเป กานา || อาเป กอู จราแว
บานา || อาป อุปาแว่ห์ อาป คปาแว่ห์ ตุตถฺ เลป นฮี เอ็ก เต็ล รังกา ||๑๕|| เอก ยีห่ ์ คุณ กวัน บคาแน || แซ่ฮสั พนี
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เซค อันตฺ นา ยาแน || เนาตัน นาม ยแป เด็น ราตี เอ็ก คุณ น่าฮี ปรัภ แก้ห์ ซังกา ||๑๖|| โอท กะฮี ยกัต เป็ ต
ซัรณายอา || แป๋ เป่ ยอานัก ยัมดูต ดุตรั แฮ มายอา || โฮโอ กริ ปาล อิชา กัร ราโค่ห์ ซ่าถ ซันตัน แก ซังค์ ซังกา ||๑๗||
ดริ สทิมาน แฮ สกัล มิเทนา || เอ็ก มาโก ดาน โคบิด ซันตฺ เรนา || มัสตัก ลาย ปะรัม ปั ด ปาโว ยิส ปราปั ต โซ
ปาแวกา ||๑๘|| ยิน โก กริ ปา กรี ซุคดาเต || เต็น ซาถู่ จรัณ แล ริ แด ปราเต || สกัล นาม นิถาน เต็น ปายอา อันฮัด
สบัด มัน วายังกา ||๑๙|| กิรตัม นาม กะเท เตเร เย่ห์บา || สัต นาม เตรา ปะรา ปูรฺบลา || กโฮ่ นานัก ปะกัต เปย
ซัรณาอี เดโฮ ดะรัส มัน รังค์ ลกา ||๒o|| เตรี กัต เม็ต ตูแฮ ยาแณห์ || ตู อาเป กะแท่ห์ แต อาป วคาแณ่ ห์ || นานัก
ดาส ดาซัน โก กรี แอห์ ฮัร ป่ าแว ดาซา ราค ซังกา ||๒๑||๒||๑๑|| มารู แม่ห์ลา ๕ || อัลล่าห์ อะกัม คุดาอี บันเด ||
โฉด เคอาล ดุนีอา เก ตัน่ เถ่ || โฮย แป คาก พะกีร มุซาพัร เอ้ห์ ดัรเวส กะบูล ดะรา ||๑|| สัจ นิวาจยฺ ญะกีน มุสลา ||
มันซา มาร นิวาเรโฮ อาซา || เด้ห์ มะซีต มัน มอลาณา กะลัม คุดาอี ปาก คะรา ||๒|| สะรา สะรี อตั เล กัมมาโวห์ ||
ตรี กตั ตะรัก โคจยฺ โทลาโวห์ || มารพัต มัน มาโร่ ห์ อับดาลา มิโลห์ หะกีกตั เย็ต เพ็ร นา มรา ||๓|| กุราณ กะเตบ
ดิล ม่าเฮ กมาฮี || ดัส ออราต รัคโคห์ บัด ร่ าฮี || ปั นจฺ มรัด สิ ดกั เล บาโถ่ห์ แครฺ สบูรี กะบูล ปะรา ||๔|| มักกา
เมฮัร โรยา แป คากา || ปิ สัต ปี ร ลพัจยฺ กมาย อันดายา || ฮูร นูร มุสกฺ คุดายอา บันดฺ กี อัลล่าห์ อาลา หุยะรา ||๕||
สัจ กมาแว โซอี กายี || โย ดิล โซแถ่ โซอี ห่ายี || โซ มุลลา มัลอูน นิวาแร โซ ดัรเวส ยิส ซิพตั ตะรา ||๖|| ซัภเภ
วัคตฺ ซัภเภ กัร เวลา || คาลัก ญาด ดิแล แม่ห์ มอลา || ตัสบี ญาด กแร่ ห์ ดัส มัรดัน ซุนนัต ซี ล บันถาน บะรา ||๗||
ดิล แม่ห์ ยาโนห์ ซัภ พิลฮาลา || คิลคานา บิราดัร ฮมู ยันยาลา || มีร มลัก อุมเร พานายอา เอก มุกาม คุดาย ดะรา
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||๘|| อวัล ซิพตั ดูยี ซาบูรี || ตีแย หะเลมี จอแท แครี || ปั ญจแว ปั นเย อิกตั มุกาแม เอ้ห์ ปั ญจ วัคตฺ เตเร อปั รปะรา
||๙|| สักลี ยาน กแร่ ห์ มอดีพา || บัด อะมัล โฉด กแร่ ห์ หัท กูยา || คุดาย เอก บุจฉฺ เดโวห์ บานํกานํ บุรกู บัรคุรดาร
คะรา ||๑o|| หัก ฮลาล บโคโร่ ห์ คาณา || ดิล ดรี เอา โต่โว่ห์ แมลาณา || ปี ร ปะชาแณ ปิ สะตี โซอี อัจยฺราอีล นา
โดจยฺ ธะรา ||๑๑|| กายอา กิรดาร ออรัต ญะกีนา || รังค์ ตะมาเซ มาณ หะกีนา || นาปาก ปาก กัร ฮดูร หะดีซา ซาบัต
ซูรัต ดัสตาร สิ รา ||๑๒|| มุสลั มาณ โมม ดิล โฮแว || อันตัร กี มัล ดิล เต โต่แว || ดุนีอา รังค์ นา อาแว เนแร เย็ว
กุซมั ปาท กิโอ ปาก หะรา ||๑๓|| ยา โก เมฮัร เมฮัร เมฮัรวานา || โซอี มรัด มรัด มัรดานา || โซอี เซค มซาเอ็ก ห่ายี
โซ บันดา ยิส นยัร นรา ||๑๔|| กุดรัต กาดัร กรัณ กรี มา || ซิพตั โมฮับบัต อท่าห์ รฮีมา || หัก หุกมั สัจ คุดายอา บุจฉฺ
นานัก บันดฺ คลาส ตะรา ||๑๕||๓||๑๒|| มารู แม่ห์ลา ๕ || ปารบรัมห์ ซัภ อูจ บิราเย || อาเป ทาป อุทาเป ซาเย ||
ปรัภ กี สรัณ แก้ฮตั ซุค ปาอีแอ กิช ป๋ อ นา เวอาแป บาล กา ||๑|| กรัภ อคัน แม่ห์ ยิแนห์ อุบาเรอา || รักตฺ กิรัม แม่ห์
นฮี ซังข่าเรอา || อัปนา ซิมรัน เด ปรัตปาเลอา โอ้ห์ สกัล กะทา กา มาลกา ||๒|| จรัณ กมัล ซัรณาอี อายอา ||
ซ่าถซังค์ แฮ ฮัร ยัส กายอา || ยนัม มรัณ ซัภ ดูค นิวาเร ยัป ฮัร ฮัร ป๋ อ นฮี กาล กา ||๓|| ซัมรัท อกัท อะโกจัร เดวา ||
ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ตา กี เซวา || อันดัจยฺ เยรัจยฺ เซตัจยฺ *อุตปุจยฺ บโฮ่ ปั รการี ปาลกา ||๔|| ติแซห์ ปราปั ต โฮย นิถ่านา ||
ราม นาม รัส อันตัร มานา || กัร แก้ห์ ลีเน อั้นถฺ กูป เต วิระเล เกอี ซาลกา ||๕||
อาด อันตฺ มัตถฺ ปรัภ โซอี || อาเป กัรตา กเร โซ โฮอี || ปะหรํา ป๋ อ มิเทอา ซ่าถซังค์ เต ดาลิด นา โกอี ก่าลกา ||๖||
อูตมั บาณี เกา โคปาลา || ซ่าถซังคัต กี มังโกห์ รวาลา || บาซัน เมท นิบาซัน โฮอีแอ กัลมัล สักเล ยาลกา ||๗||
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ซันตา กี เร่ ห์ รี ต นิราลี || ปารบรัมห์ กัร เดแคห์ นาลี || ซาส ซาส อาราถัน ฮัร ฮัร เก็ว ซิ มรัต กีแย อาลฺ กา ||๘|| แยห์
เดคา แต้ห์ อันตัรยามี || นิมคั นา วิสโร่ ห์ ปรัภ เมเร สุ อามี || ซิ มมัร ซิ มมัร ยีแวห์ เตเร ดาซา บัน ยัล ปูรัน ทาลฺ กา
||๙|| ตะตี เวา นา ตา โก ลาแก || ซิมรัต นาม อันเด็น ยาแก || อนัด บิโนด กเร ฮัร ซิมรัน เต็ส มายอา ซังค์ นา
ตาลฺ กา ||๑o|| โรค โศก ดูค เต็ส น่าฮี || ซ่าถซังค์ ฮัร กีรตัน ก้าฮี || อาปณา นาม เด้ห์ ปรัภ ปรี ตมั ซุณ เบนันตี
คาลกา ||๑๑|| นาม รตัน เตรา แฮ เปอาเร || รังค์ รัตเต เตแร ดาส อปาเร || เตแร รังค์ รัตเต ตุตถฺ เย่เฮ วิระเล เกอี
ป่ าลกา ||๑๒|| เต็น กี ตู๋ร มานํแก มัน เมรา || ยิน วิสแร่ ห์ น่าฮี กาฮู เบรา || เต็น แก ซังค์ ปะรัม ปั ด ปาอี สดา ซังกี
ฮัร นาลกา ||๑๓|| ซายัน มีต เปอารา โซอี || เอก ดริ ราเอ ดุระมัต โคอี || กาม กโรถ อหังการฺ ตะยาเอ เต็ส ยัน โก
อุปเดส นิรมาลกา ||๑๔|| ตุตถฺ เว็ณ น่าฮี โกอี เมรา || คุร ปักราเอ ปรัภ เก แปรา || ฮอ บัลฮารี สัตคุร ปูเร เย็น
คันเดอา ปะรัม อนาลฺ กา ||๑๕|| ซาส ซาส ปรัภ บิสแร น่าฮี || อาธ แป้ ฮัร ฮัร ฮัร โก ติอ๋าอี || นานัก ซันตฺ เตแร รังค์
ราเต ตู ซัมรัท วดาลฺ กา ||๑๖||๔||๑๓||
มารู แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จรัน กมัล ฮิรแด เน็ต ต่ารี || คุร ปูรา คิน คิน นมัสการี || ตัน มัน อรัป ตะรี ซัภ อาแก ญัก แม่ห์ นาม สุ ห่าวณา
||๑|| โซ ธากุร เก็ว มโน่ห์ ห || ญีโอ เป็ นดฺ เด ซาจยฺ สวาเร || ซาส กราซ สมาเล กัรตา กีตา อัปณา ปาวณา ||๒|| ยา
เต บิรทา โกอู น่าฮี || อาธ แป้ ฮัร ฮัร รัค มัน ม่าฮี ||
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ซ่าถซังค์ ปัจยฺ อะจุต สุ อามี ดัรก้าห์ โซ่ภา ปาวณา ||๓|| จาร ปะดารัท อัสทฺ ดะซา เซ็ถ || นาม นิถาน แซ่ฮจั ยฺ ซุค นอ
เน็ถ || สรับ กเลอาณ เย มัน แม่ห์ จ้าแฮ เม็ล ซาถู่ สุ อามี ราวณา ||๔|| ซาสตึ ซิมรัต เบด วคาณี || ยนัม ปะดารัท ยีต
ปราณี || กาม กโรถ นินดา ปัรหะรี แอ ฮัร รัสนา นานัก กาวณา ||๕|| ยิส รู ป นา เรเคอา กุล นฮี ยาตี || ปูรัน ปูร
รเฮอา เด็น ราตี || โย โย ยแป โซอี วัดป่ ากี บฮุร นา โยนี ปาวณา ||๖|| ยิส โน บิสแร ปุรัค บิถ่าตา || ยัลตา พิแร รแฮ่
เน็ต ตาตา || อกิรัตกะแณ โก รัคแค นา โกอี นรัก โก๋ ร แม่ห์ ปาวณา ||๗|| ญีโอ ปราณ ตัน ตัน๋ เย็น ซาเยอา || มาต
กรัภ แม่ห์ ราค นิวาเยอา || เต็ส เซ็ว ปรี ต ชาด อัน ราตา กาฮู สิ แร นา ลาวณา ||๘|| ต๋ าร อนุกแร่ ห์ สุ อามี เมเร || กัท
กัท วแซ่ห์ ซะภัน แก เนเร || หาท ฮมาแร กะชูแอ น่าฮี ยิส ยณาเอห์ ติแซ ยณาวณา ||๙|| ยา แก มัสตัก ตุ๋ร เล็ค ปายอา
|| เต็ส ฮี ปุรัค นา เวอาแป มายอา || นานัก ดาส สดา ซัรณาอี ดูซรั ลแว นา ลาวณา ||๑o|| อาเกอา ดูค ซูค ซัภ กีเน ||
อัมฤต นาม บิรแล ฮี จีเน || ตา กี กีมตั แก้ฮณ
ั นา ยาอี ยัต กัต โอ้ฮี สมาวณา ||๑๑|| โซอี ปะกัต โซอี วัด ดาตา || โซอี
ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา || บาล สฮาอี โซอี เตรา โย เตแร มัน ป่ าวณา ||๑๒|| มิรัต ดูค ซูค เล็ค ปาเอ || เต็ล นฮี บแถ่ห์
กะแทห์ นา กะทาเอ || โซอี โฮย เย กัรเต ป่ าแว แก้ห์ แก อาป วญาวณา ||๑๓|| อั้นถฺ กูป เต เซอี ก้าเด || ยนัม ยนัม เก
ทูเท ก้านเด || กิรปา ต๋ าร รัคเค กัร อัปเน เม็ล ซาถู่ โคบินดฺ ติอ่าวณา ||๑๔|| เตรี กีมตั แก้ฮณั นา ยาอี || อะจรัจยฺ
รู ป วัดดี วเดอาอี || ปะกัต ดาน มังแก ยัน เตรา นานัก บัล บัล ยาวณา ||๑๕||๑||๑๔||๒๒||๒๔||๒||๑๔||๖๒||
มารู วาร แม่ห์ลา ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ศโลก ม: ๑ || เว็ณ ก้าฮัก คุณ เวจีแอ ตอ คุณ แซห์โฆ ยาย
|| คุณ กา ก้าฮัก เย มิแล ตอ คุณ ลาค วิกาย ||
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คุณ เต คุณ เม็ล ปาอีแอ เย สัตคุร ม่าเฮ สมาย || โมล อโมลฺ นา ปาอีแอ วณัจยฺ นา ลีแย หาท || นานัก ปูรา โตลฺ แฮ
กับโบห์ นา โฮแว กาท ||๑|| ม: ๔ || นาม วิฮูเณ ปั่ รมะแซห์ อาแว่ห์ ยาแวห์ นีต || เอ็ก บานํเถ่ เอ็ก ดี่เลอา เอ็ก ซุคีเอ
ฮัร ปรี ต || นานัก สัจจา มัน แล สัจ กัรณี สัจ รี ต ||๒|| ปอรี || คุร เต กิอาน ปายอา อัต คะรัก กรารา || ดูยา ปะหรํา
กัร กะเทอา โม่ห์ โลภ อหังการา || ฮัร กา นาม มัน วัสเซอา คุร สบัด วีจารา || สัจ ซันยัม มัต อูตฺมา ฮัร ลกา เปอารา
|| ซัภ สัจโจ สัจ วัรตะดา สัจ ศิรยัณฮารา ||๑|| ศโลก ม: ๓ || เกดารา รากา เว็จ ยาณี แอ ป่ าอี สับเด กเร เปอาร ||
สัตซังคัต เซ็ว มิลโด รแฮ่ สัจเจ ตะเร เปอาร || วิโจห์ มัล กัทเท อาปณี กุลา กา กเร อุถาร || คุณา กี ราส ซังกระแฮ
เอากัณ กั้ดแด วิดาร || นานัก มิเลอา โซ ยาณี แอ คุรู นา โชแด อาปณา ดูแย นา ตะเร เปอาร ||๑|| ม: ๔ || ซากัร เดโค
ดัร มโร แป๋ เตแร ดัร น่าเฮ || คุร แก สบัด ซันโตคีอา นานัก บิกซา นาย ||๒|| ม: ๔ || จัร โบฮิแท จาลโซ ซากัร
แล่ห์รี เดย์ || ธาก นา สัจแจ โบฮิแท เย คุร ตี่รัก เดย์ || เต็ต ดัร ยาย อุตารี อา คุร ดิแซ ซาวถาน || นานัก นัดรี ปาอีแอ
ดัรก้าห์ จัลแล มาน ||๓|| ปอรี || เน่ห์กนั ทัก ราจยฺ ปุ่ นจฺ ตู คุรมุข สัจ กมาอี || สัจแจ ตะคัต แบธา นิเอา กัร สัตซังคัต
เมล มิลาอี || สัจจา อุปเดส ฮัร ยาปณา ฮัร เซ็ว บัณ อาอี || แอแท ซุคดาตา มัน วัสแซ อันตฺ โฮย สคาอี || ฮัร เซ็ว
ปรี ต อูปยี คุร โซ่ฉี่ ปาอี ||๒|| ศโลก ม: ๑ || ปู่ ลี ปู่ ลี แม พิรี ปาถัร กะแฮ นา โกย || ปูโช่ห์ ยาย เซอาเณอา ดุค กาแท
เมรา โกย || สัตคุร ซาจา มัน วัสแซ ซายัน อุต ฮี ธาย || นานัก มัน เต ตริ ปตาซีแอ ซิพตี ซาแจ นาย ||๑|| ม: ๓ ||
อาเป กัรณี การ อาป อาเป กเร รยาย || อาเป กิส ฮี บคัส เลย อาเป การ กมาย || นานัก จานัณ คุร มิเล ดุค บิค
ยาลี นาย ||๒|| ปอรี || มายอา เวค นา ปุ๋ ล ตู มันมุค มูรคา || จัลเดอา นาล นา จัลอี ซัภ จู่ธ ดะรับ ลคา || อเกอานี
อั้นถฺ นา บูใฉ่ ศิร อูปัร ยัม คะรัก กัลคา || คุร ปั รซาดี อุบเร ยิน ฮัร รัส จะคา ||
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อาป กราเอ กเร อาป อาเป ฮัร รัคคา ||๓|| ศโลก ม: ๓ || ยินา คุร นฮี เป่ เทอา แป๋ กี น่าฮี บินดฺ || อาวัณ ยาวัณ ดุค
กะหน่า กะเด นา จูแก จินดฺ || กาปัร ยิแว ปะโชรี แอ กะรี โม่ฮตั กะรี อาล || นานัก สัจเจ นาม เบ็น ศิโรห์ นา จุแก
ยันยาล ||๑|| ม: ๓ || ตริ ภวัณ ดู่ดี สัจยะณา ห่อแม บุรี ยกัต || นา จุ๋ร ฮีอเร สัจ จอ นานัก สัจโจ สัจ ||๒|| ปอรี ||
คุรมุข อาเป บัคสิ โอน ฮัร นาม สมาเณ || อาเป ปั กตี ลายโอน คุร สบัด นีซาเณ || ซันมุค สดา โซ่ห์เณ สัจแจ ดัร
ยาเณ || แอแท โอแท มุกตั แฮ ยิน ราม ปะชาเณ || ตัน๋ ตัน๋ เซ ยัน ยิน ฮัร เซเวอา เต็น ฮอ กุรบาเณ ||๔|| ศโลก ม: ๑
|| แม่ฮลั กุจะยี มัรวะรี กาลี มโน่ห์ กะซุถ || เย คุณ โฮวัน ตา เป็ ร รแว นานัก เอากุณ มุนถฺ ||๑|| ม: ๑ || สาจ ซีล สัจ
ซันยฺมี ซา ปูรี ปัรวาร || นานัก แอ้ห์เน็ส สดา ปะลี เป็ ร แก เหต เปอาร ||๒|| ปอรี || อาปณา อาป ปะชาเณอา นาม
นิถาน ปายอา || กิรปา กัร แก อาปณี คุร สบัด มิลายอา || คุร กี บาณี นิรมะลี ฮัร รัส ปี อายอา || ฮัร รัส ยินี จาเคอา
อัน รัส ธาก รฮายอา || ฮัร รัส ปี สดา ตริ ปัต เป๋ ย เพ็ร ตริ สนา ปุค กวายอา ||๕|| ศโลก ม: ๓ || เป็ ร คุซีเอ ตัน๋ ราวีเอ
ตัน๋ อุร นาม ซีการ || นานัก ตัน๋ อาแก ครี โซ่ภาวันตี นารฺ ||๑|| ม: ๑ || ซะสุ แร เปอีแอ กันตฺ กี กันตฺ อะกัม อท่าห์ ||
นานัก ตัน๋ โซหากณี โย ป่ าแว่ห์ เวปัรว่าห์ ||๒|| ปอรี || ตะคัต รายา โซ บแฮ เย ตัคแต ลาเอ็ก โฮอี || ยินี สัจ
ปะชาเณอา สัจ ราเย เซอี || เอ้ห์ ปู่ ปัต ราเย นา อาคีแอห์ ดูแย ป๋ าย ดุค โฮอี || กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ ยิส ยาเด บิลมั นา
โฮอี || เน่ห์จลั สัจจา เอก แฮ คุรมุข บูแฉ่ โซ เน่ห์จลั โฮอี ||๖|| ศโลก ม: ๓ || ซัภนา กา เป็ ร เอก แฮ เป็ ร เบ็น คาลี
น่าเฮ || นานัก เซ โซหากณี เย สัตคุร ม่าเฮ สะมาเฮ ||๑|| ม: ๓ || มัน เก อถิก ตรังค์ เก็ว ดัร ซาฮิบ ฉุ ทีแอ || เย ราแจ
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สัจ รังค์ กูแร รังค์ อปารฺ แก || นานัก คุร ปัรซาดี ฉุทีแอ เย จิต ลแก สัจ ||๒|| ปอรี || ฮัร กา นาม อโมลฺ แฮ เก็ว กีมตั
กีแย ||
อาเป สริ สทฺ ซัภ ซายีอนั อาเป วัรตีแย || คุรมุข สดา สล่าฮีแอ สัจ กีมตั กีแย || คุร สับดี กมัล บิกาเซอา เอ็ว ฮัร รัส
ปี แย || อาวัณ ยาณา ธาเกอา ซุค แซ่ฮจั ยฺ สวีแย ||๗|| ศโลก ม: ๑ || นา แมลา นา ตุ่นถะลา นา ปั กวา นา กัจ || นานัก
ลาโล ลาล แฮ สัจแจ รัตตา สัจ ||๑|| ม: ๓ || แซ่ ฮจั ยฺ วณัสปัต พุล พัล ปะห์วรั วัสแซ แป๋ คันดฺ || นานัก ตัรวัร เอก
แฮ เอโก พุล ปิ รังค์ ||๒|| ปอรี || โย ยัน ลูแฉ่ห์ มแน เซ็ว เซ ซูเร ปั รถ่านา || ฮัร เซตี สดา เม็ล รเฮ่ ยินี อาป ปะชานา ||
กิอานีอา กา เอ้ห์ มหัต แฮ มัน ม่าเฮ สะมานา || ฮัร ญีโอ กา แม่ฮลั ปายอา สัจ ลาย ติอาน่า || ยิน คุร ปั รซาดี มัน
ยีเตอา ญัก ติแนห์ ยิตานา ||๘|| ศโลก ม: ๓ || โยกี โฮวา ญัก ปะหวา กัร๋ กัร๋ ปี่ เคอา เล็ว || ดัรก้าห์ เลคา มังกีแอ กิส
กิส อุตรั เด็ว || ปิ เคอา นาม ซันโตค มรี สดา สัจ แฮ นาล || เป่ คี หาท นา ลถี่อา ซัภ บะถี ยัมกาล || นานัก กลา จู่ธีอา
สัจจา นาม สะมาล ||๑|| ม: ๓ || เย็ต ดัร เลคา มังกีแอ โซ ดัร เซเวโฮ นา โกย || แอซา สัตคุร โลร ลโฮ่ ยิส เยวัด
อวัรฺ นา โกย || เต็ส ซัรณาอี ชูทีแอ เลคา มังแก นา โกย || สัจ ดริ ราเอ สัจ ดริ รึ สัจจา โอ้ห์ สบัด เดย์ || ฮิรแด ยิส แด
สัจ แฮ ตัน มัน ปี๋ สัจจา โฮย || นานัก สัจแจ หุกมั มันเนแอ สัจจี วเดอาอี เดย์ || สัจเจ ม่าเฮ สมาวซี ยิส โน นะดัร
กเรย์ ||๒|| ปอรี || ซูเร เอ้ห์ นา อาคีแอห์ อหังการ มแร่ ห์ ดุค ปาแวห์ || อันเถ่ อาป นา ปะชาณนี ดูแย ปั จ ยาแวห์ ||
อัต กโรถ เซ็ว ลูฉะเด อะแก ปิ แช ดุค ปาแวห์ || ฮัร ญีโอ อหังการฺ นา ป่ าวัย เวด กูก สุ ณาแวห์ || อหังการ โมย เซ
วิกตี เกย มัร ยันแม่ห์ เพ็ร อาแว่ห์ ||๙|| ศโลก ม: ๓ || กาโก โฮย นา อูยฺลา โล่เฮ นาว นา ปาร || ปิ รัม ปะดารัท มัน
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แล ตัน๋ สวารัณฮาร || หุกมั ปะชาแณ อูยฺลา ศิร กาซทฺ โล่ฮา ปารฺ || ตริ สนา โชแด แป๋ วัสแซ นานัก กัรณี ซาร ||๑||
ม: ๓ || มารู มารัณ โย เกย มาร นา สแกห์ กวาร || นานัก เย เอ้ห์ มารี แอ คุร สับดี วีจาร || เอ้ห์ มัน มาเรอา นา มแร
เย โลแจ ซัภ โกย || นานัก มัน ฮี โก มัน มารซี เย สัตคุร เป่ แท โซย ||๒||
ปอรี || โดแว ตัรพา อุปาอีโอน เว็จ สะกัต เศ็ว วาซา || สักตี กิแน นา ปายโอ เพ็ร ยนัม บินาซา || คุร เซเวแอ ซาต
ปาอีแอ ยัป ซาส กิราซา || ซิมรัต ซาสตึ โซ่ถ เดค อูตมั ฮัร ดาซา || นานัก นาม บินา โก เท็ร นฮี นาเม บัล ยาซา
||๑o|| ศโลก ม: ๓ || โฮวา ปันดิต โยตกี เวด ปรา มุค จาร || เนาว์ คันดฺ มะเถ่ ปูยอี า อัปแณ จัจยฺ วีจาร || มัต สัจจา
อักคัร ปุ๋ ล ยาย จอแก ปิ แท นา โกย || จู่เธ จอเก นานกา สัจจา เอโก โซย ||๑|| ม: ๓ || อาป อุปาเอ กเร อาป อาเป
นะดัร กเรย์ || อาเป เด วเดอาอีอา กโฮ่ นานัก สัจจา โซย ||๒|| ปอรี || กันทัก กาล เอก แฮ โฮรฺ กันทัก นา ซู่แฉ่ ||
อะพเรโอ ญัก แม่ห์ วัรตะดา ปาปี เซ็ว ลูแฉ่ || คุร สับดี ฮัร เป่ ดีแอ ฮัร ยัป ฮัร บูแฉ่ || โซ ฮัร ซัรณาอี ฉุ ทีแอ โย มัน
เซ็ว ยูแฉ่ || มัน วีจาร ฮัร ยัป กเร ฮัร ดัรก้าห์ ซี่ แฉ่ ||๑๑|| ศโลก ม: ๑ || หุกมั รยาอี ซาคตี ดัรก้าห์ สัจ กะบูล || ซาฮิบ
เลคา มังกซี ดุนีอา เดค นา ปู๋ ล || ดิล ดัรวานี โย กเร ดัรเวซี ดิล ราส || อิสกฺ โมฮับบัต นานกา เลคา กัรเต ปาส ||๑||
ม: ๑ || อลักโก โญย มะถู่กะโร ซารังค์ปาณ สบาย || ฮีแร ฮีรา เบเถ่อา นานัก กันธฺ สุ ผาย ||๒|| ปอรี || มันมุค กาล
เวอาปดา โม่ห์ มายอา ลาเก || คิน แม่ห์ มาร ปะชารซี ป๋ าย ดูแย ธาเก || เพ็ร เวลา หัท นา อาวัย ยัม กา ดันดฺ ลาเก ||
เต็น ยัม ดันดฺ นา ลกัย โย ฮัร เล็ว ลาเก || ซัภ เตรี ตุตถฺ ฉะดาวณี ซัภ ตุแถ่ ลาเก ||๑๒|| ศโลก ม: ๑ || ซัรเบ โญย
อะกัชมี ดูค กะเนโร อาท || กาลัร ลาดัส ซัร ลาฆะโณ ลาภ นา ปูนยี ซาท ||๑|| ม: ๑ || ปูนยี ซาโจ นาม ตู อคุโท
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ดะรับ อปารฺ || นานัก วคัร นิรมะโล ตัน๋ ซ่าห์ วาปาร ||๒|| ม: ๑ || ปูรับ ปรี ต ปิ ราณ แล โมโท ธากุร มาณ || มาแท
อูแภ ยัม มารซี นานัก เมลัณ นาม ||๓|| ปอรี || อาเป เป็ นดฺ สวาเรโอน เว็จ เนาว์ เน็ถ นาม || เอ็ก อาเป ปะรัม
ปุหลายอัน เต็น เน่ห์พลั กาม || อิกนี คุรมุข บุเฉ่ อา ฮัร อาตัม ราม || อิกนี ซุณ แก มันเนอา ฮัร อูตมั กาม ||
อันตัร ฮัร รังค์ อุปเยอา กายอา ฮัร คุณ นาม ||๑๓|| ศโลก ม: ๑ ||
โป่ ละตัณ แป๋ มัน วัสแซ เฮแก ปาถัร หีด || อัต ด้าห์ปัณ ดุค กะโณ ตีเน ทาว ปะหรี ด ||๑|| ม: ๑ || มานํดลั เบด เซ
บายะโณ กะโณ ตะรี แอ โญย || นานัก นาม สะมาล ตู บีโย อวัรฺ นา โกย ||๒|| ม: ๑ || ซากัร คุณี อท่าห์ เก็น ฮาทาลา
เดคีแอ || วัดดา เวปัรว่าห์ สัตคุร มิแล ตา ปารฺ ปะวา || มัจฉฺ ปั๋ ร ดุค บะดุค || นานัก สัจเจ นาม เบ็น กิแซ นา ลที ปุค
||๓|| ปอรี || ยินี อันดัร ป่ าเลอา คุร สบัด สุ ห่าแว || โย อิชนั โซ ปายเด ฮัร นาม ติอ่าแว || ยิส โน กริ ปา กเร เต็ส คุร
มิแล โซ ฮัร คุณ กาแว || ตะรัม ราย เต็น กา เม็ต แฮ ยัม มัก นา ปาแว || ฮัร นาม ติอ่าแว่ห์ ดินสั ราต ฮัร นาม สมาแว
||๑๔|| ศโลก ม: ๑ || สุ ณีแอ เอก วคาณี แอ สุ รัก มิรัต ปัยอาล || หุกมั นา ยาอี เมเทอา โย ลิเคอา โซ นาล || กอณ
มูอา กอณ มารซี กอณ อาแว กอณ ยาย || กอณ แร่ ห์ซี นานกา กิส กี สุ รัต สมาย ||๑|| ม: ๑ || ฮอ โมอา แม มาเรอา
ปอณ วแฮ่ ดรี เอา || ตริ สนา ทักกี นานกา ยา มัน รัตตา นาย || โลเอ็ณ รัตเต โลยณี กันนี สุ รัต สมาย || ยีภ่ ระส่ าเอ็ณ
จูนรี รัตตี ลาล ลวาย || อันดัร มุสกฺ จะโก่เลอา กีมตั กฮี นา ยาย ||๒|| ปอรี || เอ็ส ยุก แม่ห์ นาม นิถาน แฮ นาโม
นาล จัลแล || เอ้ห์ อคุท กะเด นา นิคุทีอ์ คาย คัรเจโอ ปัลแล || ฮัร ยัน เนร นา อาวัย ยัมกันกัร ยัมกฺแล || เซ ซ่าห์
สัจเจ วัณยาเรอา ยิน ฮัร ตัน๋ ปัลแล || ฮัร กิรปา เต ฮัร ปาอีแอ ยา อาป ฮัร กัล่ แล ||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || มันมุค วาปาแร
1155

ซาร นา ยาณนี บิค วิฮาแฉ่ห์ บิค ซังกระแฮ บิค เซ็ว ตะแรห์ เปอาร || บ้าห์โรห์ ปั นดิต สดายเด มโน่ห์ มูรัค กาวาร ||
ฮัร เซ็ว จิต นา ลายนี วาดี ตะรัน เปอาร || วาดา กีอา กะรัน กะห่าณี อา กูร โบลฺ กแร่ ห์ อาฮาร || ญัก แม่ห์ ราม นาม
ฮัร นิรมะลา โฮรฺ แมลา ซัภ อาการฺ || นานัก นาม นา เจตนี โฮย แมเล มแร่ ห์ กวาร ||๑|| ม: ๓ || ดุค ลกา เบ็น เซเวแอ
หุกมั มันเน ดุค ยาย || อาเป ดาตา ซุแค ดา อาเป เดย์ สยาย || นานัก เอแว ยาณี แอ ซัภ กิช ติแซ รยาย ||๒|| ปอรี ||
ฮัร นาม บินา ยกัต แฮ นิรถัน เบ็น นาแว ตริ ปัต น่าฮี || ดูแย ปะรัม ปุหลายอา ห่อแม ดุค ป้ าฮี ||
เบ็น กัรมา กิชู นา ปาอีแอ เย บฮุต โลจาฮี || อาแว ยาย ยําแม มแร คุร สบัด ฉุ ทาฮี || อาป กแร กิส อาคีแอ ดูยา โก
น่าฮี ||๑๖ || ศโลก ม: ๓ || เอ็ส ญัก แม่ห์ ซันตี ตัน๋ คะเทอา ยินา สัตคุร มิเลอา ปรัภ อาย || สัตคุร สัจ ดริ รายอา เอ็ส
ตัน๋ กี กีมตั กฮี นา ยาย || เอ็ต ตัน๋ ปายแอ ปุค ลที ซุค วัสเซอา มัน อาย || ยินนาห์ โก ตุ๋ร ลิเคอา ตินี ปายอา อาย ||
มันมุค ยกัต นิรถัน แฮ มายอา โน บิลลาย || อันเด็น พิระดา สดา รแฮ่ ปุค นา กะเด ยาย || ซานํตฺ นา กะเด อาวัย
แน่ห์ ซุค วัสแซ มัน อาย || สดา จินตฺ จิตวฺดา รแฮ่ แซ่ ห์ซา กะเด นา ยาย || นานัก เว็ณ สัตคุร มัต ปะวี สัตคุร โน
มิแล ตา สบัด กมาย || สดา สดา ซุค แม่ห์ รแฮ่ สัจเจ ม่าเฮ สมาย ||๑|| ม: ๓ || เย็น อุปาอี เมดะนี โซอี ซาร กเรย์ ||
เอโก ซิมโร่ ห์ ป่ ายโรห์ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || คาณา สบัด จังกิอาอีอา เย็ต คาแถ่ สดา ตริ ปัต โฮย || แปนัณ ซิพตั
สนาย แฮ สดา สดา โอ้ห์ อูยฺลา แมลา กะเด นา โฮย || แซ่ ห์เย สัจ ตัน๋ คะเทอา โทรา กะเด นา โฮย || เด้ฮี โน สบัด
ซีการ แฮ เย็ต สดา สดา ซุค โฮย || นานัก คุรมุข บุฉี่แอ ยิส โน อาป วิคาเล โซย ||๒|| ปอรี || อันตัร ยัป ตัป ซันยฺโม
คุร สับดี ยาแป || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ ห่อแม อเกอาน กวาแป || อันดัร อัมฤต ปั่ รปูร แฮ จาเคอา ซาด ยาแป || ยิน
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จาเคอา เซ นิรภอ เป๋ ย เซ ฮัร รัส ตร่ าแป || ฮัร กิรปา ต๋ าร ปี อายอา เพ็ร กาล นา เวอาแป ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || โลก
เอากณา กี บันแน่ห์ กันธะรี คุณ นา วิฮาแฉ่ โกย || คุณ กา ก้าฮัก นานกา วิระลา โกอี โฮย || คุร ปั รซาดี คุณ
ปาอีอนั ห์ ยิส โน นะดัร กเรย์ ||๑|| ม: ๓ || คุณ เอากุณ สะมาน แฮ เย อาป กีเต กัรตาร || นานัก หุกมั มันเนแอ ซุค
ปาอีแอ คุร สับดี วีจาร ||๒|| ปอรี || อันดัร รายา ตะคัต แฮ อาเป กเร นิเอา || คุร สับดี ดัร ยาณี แอ อันดัร แม่ฮลั
อัสเรา || คเร ปะรัค คยาแน ปาอีอนั โคเทอา น่าฮี เทา || ซัภ สัจโจ สัจ วัรตะดา สดา สัจ นิเอา || อัมฤต กา รัส
อายอา มัน วัสเซอา เนา ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || ห่อแม กรี ตานํ ตู น่าฮี ตู โฮแว่ห์ ฮอ น่าเฮ ||
บูโฉ่ห์ กิอานี บูฉะณา เอ้ห์ อกัท กะทา มัน ม่าเฮ || เบ็น คุร ตัต นา ปาอีแอ อลัค วัสแซ ซัภ ม่าเฮ || สัตคุร มิแล ตา
ยาณี แอ ยานํ สบัด วัสแซ มัน ม่าเฮ || อาป เกยอา ปะหรํา ป๋ อ เกยอา ยนัม มรัน ดุค ย่าเฮ || คุรมัต อลัค ลคาอีแอ อูตมั
มัต ตะร่ าห์ || นานัก โซฮัง หันซา ยัป ยาโปห์ ตริ ภวัณ ติแซ สะมาเฮ ||๑|| ม: ๓ || มัน มาณัก เย็น ปัรเคอา คุร สับดี
วีจาร || เซ ยัน วิระเล ยาณี แอห์ กัลยุก เว็จ ซันซาร || อาแป โน อาป เม็ล รเฮอา ห่อแม ดุบิถา มาร || นานัก นาม
รัตเต ดุตรั ตเร ป่ อยัล บิคมั ซันซาร ||๒|| ปอรี || มันมุค อันดัร นา ป่ าลนี มุเธ อหัม่ เต || จาเร กุนดานํ เป๋ าว์ ทักเก
อันดัร เต็ค ตะเต || ซิมรัต ซาสตึ นา โซถะนี มันมุค วิกเุ ต || เบ็น คุร กิแน นา ปายโอ ฮัร นาม ฮัร สเต || ตัต กิอาน
วีจาเรอา ฮัร ยัป ฮัร กะเต ||๑๙|| ศโลก ม: ๒ || อาเป ยาแณ กเร อาป อาเป อาแณ ราส || ติแซ อะแก นานกา คแล
กีแจ อัรดาส ||๑|| ม: ๑ || เย็น กีอา เต็น เดเคอา อาเป ยาแณ โซย || กิส โน กะฮีแอ นานกา ยา กัร๋ วัรแต ซัภ โกย
||๒|| ปอรี || ซัภเภ โทก วิซาร อิโก เม็ต กัร || มัน ตัน โฮย นิฮาล ปาปา ดะแฮ ฮัร || อาวัณ ยาณา จุแก ยนัม นา ย่าเฮ
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มัร || สัจ นาม อาถารฺ โศก นา โม่ห์ ยัร || นานัก นาม นิถาน มัน แม่ห์ ซันยฺ ตัร๋ ||๒o|| ศโลก ม: ๕ || มายอา มโน่ห์
นา วีสแร มานํแก ดัมมา ดัม || โซ ปรัภ จิต นา อาวัย นานัก นฮี กะรัม ||๑|| ม: ๕ || มายอา ซาท นา จัลอี เกอา
ลัปทาแว่ห์ อั้นถฺ || คุร เก จรัณ ติอ๋าย ตู ตูแท่ห์ มายอา บันถฺ ||๒|| ปอรี || ป่ าแณ หุกมั มนายโอน ป่ าแณ ซุค ปายอา
|| ป่ าแณ สัตคุร เมเลโอน ป่ าแณ สัจ ติอ๋ายอา || ป่ าเณ เยวัด โฮรฺ ดาต น่าฮี สัจ อาค สุ ณายอา || เย็น โก ปูรัน ลิเคอา
เต็น สัจ กมายอา || นานัก เต็ส ซัรณากตี เย็น ยกัต อุปายอา ||๒๑|| ศโลก ม: ๓ || ยิน โก อันดัร กิอาน นฮี แป๋ กี
น่าฮี บินดฺ || นานัก โมยอา กา เกอา มารณา เย อาป มาเร โควินดฺ ||๑|| ม: ๓ || มัน กี ปั ตตรี วาจฺณี ซุคี ฮู ซุค ซาร ||
โซ บราห์มณั ปะลา อาคีแอ เย บูแฉ่ บรัมห์ บีจาร || ฮัร ซาล่าเฮ ฮัร ปแร คุร แก สบัด วีจาร ||
อายอา โอ้ห์ ปัรวาณ แฮ เย กุล กา กเร อุถาร || อะแก ยาต นา ปุชีแอ กัรณี สบัด แฮ ซาร || โฮรฺ กูร ปั รณา กูร
กมาวณา บิเคอา นาล เปอาร || อันดัร ซุค นา โฮวัย มันมุค ยนัม คุอาร || นานัก นาม รัตเต เซ อุบเร คุร แก เหต
อปารฺ ||๒|| ปอรี || อาเป กัร กัร เวคดา อาเป ซัภ สัจจา || โย หุกมั นา บูแฉ่ คซัม กา โซอี นัร กัจจา || เย็ต ป่ าแว
เต็ต ลายดา คุรมุข ฮัร สัจจา || ซัภนา กา ซาฮิบ เอก แฮ คุร สับดี รจา || คุรมุข สดา สล่าฮีแอ ซัภ เต็ส เด ยจา || เย็ว
นานัก อาป นะจายดา เต็ว ฮี โก นะจา ||๒๒||๑|| ซุถ ||
มารู วาร แม่ห์ลา ๕ ดัคเณ ม: ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตู จอ สะยัณ แมเดอา เดอี ซิส อุตาร || แนณ แม่นหํ ์เย ตะรัสเด กัด ปะสี ดีดาร ||๑|| ม: ๕ || นี่ห์ แม่นหํ ์ยา ตอู นาล
เบอา เน่ห์ กูราเว เดค || กะปัร โปคค์ ดราวเณ ยิจรั ปิ รี นา เดค ||๒|| ม: ๕ || อุธี จ่าลู กันตฺ เร ฮอ ปะสี ตอ ดีดาร ||
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กายัล ฮาร ตะโมล รัส เบ็น ปะเซ ฮัภ รัส ชาร ||๓|| ปอรี || ตู สัจจา ซาฮิบ สัจ สัจ ซัภ ต่าเรอา || คุรมุข กีโต ทาท
ศิรัจยฺ ซันซาเรอา || ฮัร อาเกอา โฮเอ เบด ปาป ปุน วีจาเรอา || บรัมห์มา บิซนั มเหส ตแร คุณ บิสทาเรอา || เนาว์
คันดฺ ปริ ทมี ซาจยฺ ฮัร รังค์ สวาเรอา
|| เวกี ยันตฺ อุปาย อันตัร กัล ต่าเรอา || เตรา อันตฺ นา ยาแณ โกย สัจ
ศิรยัณฮาเรอา || ตู ยาแณห์ ซัภ เบ็ถ อาป คุรมุข นิสตาเรอา ||๑|| ดัคเณ ม: ๕ || เย ตู มิตรึ อะซาดะรา เห็ก โป่ รี นา
เวโชร || ญีโอ แม่นหํ ์ยา ตอ โม่เฮอา กัด ปะสี ยานี โต้เฮ ||๑|| ม: ๕ || ดุระยัน ตู ยัล ป่ าห์รี วิโชเร มัร ย่าเฮ || กันตา ตู
โซ เซยฺรี แมดา หะโภ ดุค อุล่าเฮ ||๒|| ม: ๕ || ดุระยัน ดูยา เป๋ า แฮ เวโชรา ห่ อแม โรค || สะยัณ สัจจา ปาตซ่าห์ ยิส
เม็ล กีแจ โปคค์ ||๓|| ปอรี || ตู อะกัม ดัยอาล เบอันตฺ เตรี กีมตั กะแฮ กอณ || ตุตถฺ ศิรเยอา ซัภ ซันซาร ตู นาเอ็ก
สกัล ป๋ อณ || เตรี กุดรัต โกย นา ยาแณ เมเร ธากุร สกัล รอณ || ตุตถฺ อปั ร โกย นา สะแก ตู อบินาซี ญัก อุถรัณ ||
ตุตถฺ ทาเป จาเร ยุก ตู กัรตา สกัล ตะรัณ || ตุตถฺ อาวัณ ยาณา กีอา ตุตถฺ เลป นา ลแก ตริ ณ || ยิส โฮแว่ห์ อาป
ดัยอาล เต็ส ลาแว่ห์ สัตคุร จรัณ || ตู โห่รัต อุปาย นา ลัภฮี อบินาซี สริ สทฺ กรัณ ||๒|| ดัคเณ ม: ๕ || เย ตู วแต้ห์
อังเณ ฮัภ ตะรัต สุ ห่าวี โฮย || หิ กสั กันแต บ้าห์รี แมดี วาต นา ปุแช โกย ||๑|| ม: ๕ || หะเภ โทล สุ ห่าวเณ สะโฮ
แบธา อังงัณ มัล || ปะฮี นา วันแญ บิรัทะรา โย กัร๋ อาแว จัล ||๒|| ม: ๕ || เซจยฺ วิชาอี กันตฺ กู กีอา ฮัภ ซี การ || อิตี
มัน่ ฉฺ นา สมาวัย เย กัล แป้ ห์รา ฮาร ||๓|| ปอรี || ตู ปารบรัมห์ ปัรเมซัร โยน นา อาวฮี || ตู หุกมี ซาแยห์ สริ สทฺ
ซาจยฺ สมาวฮี || เตรา รู ป นา ยาอี ลเคอา เก็ว ตุแฉ่ ห์ ติอ่าวฮี || ตู ซัภ แม่ห์ วัรแต้ห์ อาป กุดรัต เดคาวฮี || เตรี ปะกัต
ปะเร ปันด๋ าร โตท นา อาวฮี || เอ้ห์ รตัน ยเวฮัร ลาล กีม นา ปาวฮี || ยิส โฮแว่ห์ อาป ดัยอาล เต็ส สัตคุร เซวา ลาวฮี
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|| เต็ส กะเด นา อาแว โตท โย ฮัร คุณ กาวฮี ||๓|| ดัคเณ ม: ๕ || ยา มู ปะสี หัธ แม ปิ รี แม่ห์แย นาล || หะเภ ดุค
อุลาเฮอัม นานัก นะดัร นิฮาล ||๑|| ม: ๕ || นานัก แบธา ปะเค เวา ลําเม เซแว่ห์ ดัร คะรา || ปิ รี เอ ตู ยาณ แม่ห์ยา เซา
โยอี ซาอี โม่ห์ คะรา ||๒|| ม: ๕ || เกอา กาลายโอ ปูช ปั ร เวล นา โย่เฮ กันตฺ ตู || นานัก พุลา ซันดี วาร คิเรอา ฮัภ
ซันซาร เย็ว ||๓|| ปอรี || ซุฆรั สุ ยาณ สะรู ป ตู ซัภ แม่ห์ วัรตันตา || ตู อาเป ธากุร เซวโก อาเป ปูยนั ตา || ดานา
บีนา อาป ตู อาเป สัตวันตา || ยตี สตี ปรัภ นิรมะลา เมเร ฮัร ปักวันตา || ซัภ บรัมห์ ปซารฺ ปซาเรโอ อาเป
เคลันตา || เอ้ห์ อาวา กะวัณ รจายโอ กัร โจจยฺ เดคันตา || เต็ส บาฮุร กรัภ นา ปาวฮี ยิส เดแว่ห์ คุร มันตา || เย็ว อาป
จลาแวห์ เต็ว จัลเด กิช วัส นา ยันตา ||๔|| ดัคเณ ม: ๕ || กุรีเอ กุรีเอ แวเดอา ตัล การา แม่ห์เรรฺ || เวเค ฉิ ทรั ทีวโด
ยาม คิซนั โด เปรฺ ||๑|| ม: ๕ || สัจ ยาแณ กัจ แวเดโอ ตู อาฆู อาเฆ ซัลเว || นานัก อาตัสรี มัน่ ฉฺ แนณู เบอา ดัล๋
ปะบัณ เย็ว ยุมเมโอ ||๒|| ม: ๕ || โป่ เร โป่ เร รู ห์เร เซเวเด อาลัก || มุดตั ปอี จิราณี อา เพ็ร กะดู อาแว รุ ต ||๓||
ปอรี || ตุตถฺ รู ป นา เรเคอา ยาต ตู วัรนา บ้าห์รา || เอ มาณัส ยาแณห์ ดูรฺ ตู วัรแต้ห์ ย่าห์รา || ตู ซัภ กัท โป่ แกห์ อาป
ตุตถฺ เลป นา ล่าห์รา || ตู ปุรัค อนันดี อนันตฺ ซัภ โยต สมาห์รา || ตู ซัภ เดวา แม่ห์ เดว บิถ่าเต นัรหะรา || เกอา
อาราเถ่ เย่ห์วา เอ็ก ตู อบินาซี อปัรปะรา || ยิส เมแล่ห์ สัตคุร อาป เต็ส เก ซัภ กุล ตะรา || เซวัก ซัภ กัรเด เซว ดัร
นานัก ยัน เตรา ||๕|| ดัคเณ ม: ๕ || แก้ห์ดรั รา ตริ ณ ชายอา กาพัล ยเลโอ้ห์ ป่ าเฮ || ยินา ปาก มท่าห์แร เต็น อุสตาด
ปะน่าห์ ||๑|| ม: ๕ || นานัก ปี ธา ปะกา ซาเยอา ตะเรอา อาณ มอยูด || บาโฉ่ ห์ สัตคุร อาปเณ แบธา จาก ดะรู ด
||๒|| ม: ๕ || นานัก ปุสรี อา ปะกาอีอา ปาอีอา ทาแล ม่าเฮ || ยินี คุรู มนายอา รัจยฺ รัจยฺ เซอี ค่าเฮ ||๓|| ปอรี || ตุตถฺ
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ญัก แม่ห์ เคลฺ รจายอา เว็จ ห่อแม ปาอีอา || เอก มันดัร ปั นจฺ โจร แฮ เน็ต กแร่ ห์ บุริอาอีอา || ดัส นารี เอ็ก ปุรัค กัร
ดะเซ ซาดฺ โลผ่าอีอา || เอน มายอา โม่ห์ณี โม่ฮีอา เน็ต พิแร่ ห์ ปั รหม่าอีอา || ห่าธา โดแว กีตีโอ เศ็ว สะกัต
วัรตาอีอา || เศ็ว อะแก สักตี ห่าเรอา เอแว ฮัร ป่ าอีอา || เอ็ก วิโจห์ ฮี ตุตถฺ รเคอา โย สัตซังค์ มิลาอีอา || ยัล วิโจห์
บิมบฺ อุธาเลโอ ยัล ม่าเฮ สมาอีอา ||๖|| ดัคเณ ม: ๕ || อาก้าฮา กู ตราก ปิ ชา เพร นา โม่ห์ดรา || นานัก ซิ จฉฺ อิเว่ฮา
วาร บฮุร นา โฮวี ยันมะรา ||๑|| ม: ๕ || สะยัณ แมดา จาอีอา ฮัภ กฮี ดา เม็ต || หะเภ ยาณัน อาปณา กฮี นา ธ่าเฮ จิต
||๒|| ม: ๕ || กุจฉะรา ลถัม ลาล มัทแท ฮี ปัรกัท เทอา || โซอี สุ ห่าวา ทาน ยิแท ปิ รี เอ นานัก ญี ตู วุเธอา ||๓|| ปอรี ||
ยา ตู เมแร วัล แฮ ตา เกอา โม่ห์ชนั ดา || ตุตถฺ ซัภ กิช แมโน ซอเปอา ยา เตรา บันดา || ลัคมี โตท นา อาวัย คาย ครัจ
รฮันดา || ลัค จอราซีห์ เมดะนี ซัภ เซว กรันดา || เอ้ห์ แวรี มิตรึ ซัภ กีเตอา แน่ห์ มังแกห์ มันดา || เลคา โกย นา
ปุใช ยา ฮัร บัคซันดา || อนันดฺ เป่ ยอา ซุค ปายอา เม็ล คุร โควินดา || ซัภเภ กาจยฺ สวาริ แอ ยา ตุตถฺ ป่ าวันดา ||๗||
ดัคเณ ม: ๕ || เดคัณ กู มุสตาก มุค กิเย่ฮา ตอ ตะณี || พิระดา กิแต ฮาล ยา ดิธมั ตา มัน ตร่ าเปอา ||๑||
ม: ๕ || ดุคีอา ดะรัด กะเณห์ เวดัน ยาแณ ตู ตะณี || ยาณา ลัค ปะเว ปิ รี ดิคนั โด ตา ยีวซา ||๒|| ม: ๕ || แด่ห์ที ยาย
กราร แว่ฮณั วฮันเด แม ดิเธอา || เซอี รเฮ่ อมาณ ยินา สัตคุร เป่ เทอา ||๓|| ปอรี || ยิส ยัน เตรี ปุค แฮ เต็ส ดุค นา
เวอาแป || เย็น ยัน คุรมุข บุเฉ่อา โซ จะโฮ่ กุนดี ยาแป || โย นัร อุส กี ซัรณี ปแร เต็ส กัมแบห์ ปาแป || ยนัม ยนัม กี
มัล อุตแร คุร ตู่รี นาแป || เย็น ฮัร ป่ าณา มันเนอา เต็ส โศก นา ซันตาแป || ฮัร ญีโอ ตู ซัภนา กา เม็ต แฮ ซัภ
ยาแณห์ อาแป || แอซี โซ่ภา ยแน กี เยวัด ฮัร ปั รตาแป || ซัภ อันตัร ยัน วัรตายอา ฮัร ยัน เต ยาแป ||๘|| ดัคเณ ม: ๕
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|| ยินา ปิ แช ฮอ กอี เซ แม ปิ แช ปี๋ รเวอาส || ยินา กี แม อาสรี ตินา แม่ห์ยี อาส ||๑|| ม: ๕ || กิลี กิลี โรดฺ รี ป่ อดี เป๋ าว์
เป๋ าว์ อาย || โย แบเธ เซ พาเทอา อุบเร ปาก มทาย ||๒|| ม: ๕ || ดิธา ฮัภ มะฉ่าเฮ คาลี โกย นา ยาณี แอ || แต ซะคี
ปาก มท่าเฮ ยินี เมรา สะยัณ ราเวอา ||๓|| ปอรี || ฮอ ด่าดี ดัร คุณ กาวดา เย ฮัร ปรัภ ป่ าแว || ปรัภ เมรา เท็ร ทาวรี
โฮรฺ อาแว ยาแว || โซ มังกา ดาน โกซาอีอา เย็ต ปุค แล่ห์ ยาแว || ปรัภ ญีโอ เดโวห์ ดัรซัน อาปณา เย็ต ด่าดี
ตริ ปตาแว || อัรดาส สุ ณี ดาตาร ปรัภ ด่าดี โก แม่ฮลั บุลาแว || ปรัภ เดคเดอา ดุค ปุค กอี ด่าดี โก มังกัณ จิต นา
อาแว || ซัภเภ อิชา ปูรีอา ลัก ปรัภ แก ปาแว || ฮอ นิ รกุณ ด่าดี บัคสิ โอน ปรัภ ปุรัค เวดาแว ||๙|| ดัคเณ ม: ๕ || ยา
ฉุเท ตา คาก ตู ซุนญี กันตฺ นา ยาณฮี || ดุระยัน เซตี เน่ห์ ตู แก คุณ ฮัร รังค์ มาณฮี ||๑|| ม: ๕ || นานัก ยิส เบ็น กะรี
นา ยีวณา วิสเร สะแร นา บินดฺ || เต็ส เซ็ว เก็ว มัน รู ซีแอ ยิแซห์ ฮมารี จินดฺ ||๒|| ม: ๕ || รัตเต รังค์ ปารบรัมห์ แก
มัน ตัน อัต กุลาล || นานัก เว็ณ นาแว อาลูเดอา ยิตี โฮรฺ เคอาล ||๓|| เปาว์รี || ฮัร ญีโอ ยา ตู เมรา มิตรึ แฮ ตา เกอา
แม การา || ยินี ธักกี ญัก ธักเกอา เซ ตุตถฺ มาร นิวารา || คุร ป่ อยัล ปารฺ ลังฆายอา ยิตา ปาวารา || คุรมะตี ซัภ รัส
โปกดา วัดดา อาคารา || ซัภ อินดรี อา วัส กัร ดิตีโอ สัตวันตา ซารา ||
เย็ต ลาอีอนั ติแต ลักดีอา แน่ห์ คินโยตารา || โย อิชี โซ พัล ปายดา คุร อันดัร วารา || คุร นานัก ตุธา ป่ ายโรห์ ฮัร
วัสดา เนรา ||๑o|| ดัคเณ ม: ๕ || ยา มูนํ อาแว่ห์ จิต ตู ตา หะเภ ซุค ลเฮา || นานัก มัน ฮี มัน่ ฉฺ รังกาวลา ปิ รี ตฮิยา เนา
||๑|| ม: ๕ || กะปัร โปคค์ วิการ เอ หะเภ ฮี ชาร || คาก โลเรดา ตัน เค โย รัตเต ดีดาร ||๒|| ม: ๕ || เกอา ตะแกห์
เบอา ปาส กัร ฮีอเร เห็ก อถารฺ || ทีโอ ซันตัน กี เรณ เย็ต ลัภบี ซุค ดาตาร ||๓|| ปอรี || เว็ณ กัรมา ฮัร ญีโอ นา
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ปาอีแอ เบ็น สัตคุร มนูอา นา ลแก || ตะรัม ตี่รา กัล อันดฺ เร เอ้ห์ ปาปี มูล นา ตะแก || แอ้ห์ กัร กเร โซ แอ้ห์ กัร
ปาเอ เอ็ก กะรี โม่ฮตั นา ลแก || จาเร ยุก แม่ห์ โซเถ่อา เว็ณ ซังคัต อหังการฺ นา ปะแก || ห่อแม มูล นา ฉุ ไท เว็ณ
ซาถู่ สัตซังแค || ติจรั ท่าห์ นา ปาวัย ยิจรั ซาฮิบ เซ็ว มัน ปั่ งแก || เย็น ยัน คุรมุข เซเวอา เต็ส กัร๋ ดีบาณ อะปะแก ||
ฮัร กิรปา เต ซุค ปายอา คุร สัตคุร จัรณี ลแก ||๑๑|| ดัคเณ ม: ๕ || โลรี โด ฮัภ ยาย โซ มีรา มีรัน ศิร || หัธ มันฉ่ าฮู โซ
ตะณี จอโด มุค อลาย ||๑|| ม: ๕ || มาณิ กู โม่ห์ เมา ดินนา ตะณี อป้ าห์ || ฮิเอา แม่ห์ยา ธันฎะรา มุคโคห์ สัจ อลาย
||๒|| ม: ๕ || มู ทีอาอู เซจยฺ แนณา ปิ รี วิชาวณา || เย เดแค เห็ก วาร ตา ซุค กีมา ฮู บ้าห์เร ||๓|| ปอรี || มัน โลแจ ฮัร
มิลณั โก เก็ว ดัรซัน ปาอีอา || แม ลัค วิระเต ซาฮิบา เย บินดฺ โบลาอีอา || แม จาเร กุนดา ป่ าลีอา ตุตถฺ เยวัด นา
ซาอีอา || แม ดะเซโฮ มารัก ซันโตห์ เก็ว ประภู มิลาอีอา || มัน อัรโปห์ ห่อแม ตะโยห์ เอ็ต ปั นทฺ ยุลาอีอา || เน็ต
เซเวโฮ ซาฮิบ อาปณา สัตซังค์ มิลาอีอา || ซัภเภ อาซา ปูรีอา คุร แม่ฮลั บุลาอีอา || ตุตถฺ เยวัด โฮรฺ นา ซุใฉ่ เมเร
มิตรึ โกซาอีอา ||๑๒|| ดัคเณ ม: ๕ || มู ทีเอา ตะคัต ปิ รี แม่นหํ ์เย ปาตซ่าห์ || ปาว มิลาเว โกล กวัล ยิแว บิกซาวโด
||๑|| ม: ๕ || ปิ รี อา ซันดฺ รี ปุค มู ลาวัณ ที วิทรา || ยาณ มิธาอี เอ็ค เบอี ปี เร นา หุแท ||๒|| ม: ๕ || ธักกา นี่ห์ มัตโรร
ยาณ กันถัรบา นักรี || ซุค กะทาอู ดูเอ เอ็ส ปั นถ่าณู กัร๋ กะเณห์ ||๓|| ปอรี || อกัล กะลา แน่ห์ ปาอีแอ ปรัภ อลัค
อเลคัง ||
คัท ดัรซัน ปะหรํ่าเต พิแร่ ห์ แน่ห์ มิลีแอ เป่ คัง || วรัต กแร่ ห์ จันดรายณา เซ กิแต นา เลคัง || เบด ปแร่ ห์ ซัมปูรนา
ตัต ซาร นา เปคัง || ติลกั กัดแฎห์ อิสนาน กัร อันตัร กาเลคัง || เป่ คี ประภู นา ลัภอี เว็ณ สัจจี ซิคงั || ปู่ ลา มารัก โซ
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ปแว ยิส ตุ๋ร มัสตัก เลคัง || เต็น ยนัม สวาเรอา
อาปณา เย็น คุร อคี เดคัง ||๑๓|| ดัคเณ ม: ๕ || โซ นิวา่ ฮู กัด
โย จลาอู นา ทีแอ || การ กุราวี ฉัด ซัมมัล สัจ ตะณี ||๑|| ม: ๕ || ฮัภ สมาณี โยต เย็ว ยัล กะทาอู จันดรึ มา || ปั รกัท
ทีอา อาป นานัก มัสตัก ลิเคอา ||๒|| ม: ๕ || มุค สุ ห่าเว นาม จอ อาธ แป้ ฮัร คุณ เกา || นานัก ดัรก้าห์ มันนีแอ้ห์ มิลี
นิทาเว เทา ||๓|| ปอรี || บ้าฮัร เป๋ ค นา ปาอีแอ ปรัภ อันตัรยามี || อิกสั ฮัร ญีโอ บ้าห์รี ซัภ พิแร นิกามี || มัน รัตตา
กุทาํ บฺ เซ็ว เน็ต กรับ พิรามี || พิแร่ ห์ กุมานี ญัก แม่ห์ เกอา กัรแบห์ ดามี || จัลเดอา นาล นา จัลอี คิน ยาย บิลามี ||
บิจรั เด พิแร่ ห์ ซันซาร แม่ห์ ฮัร ญี หุกามี || กะรัม คุลา คุร ปายอา ฮัร มิเลอา สุ อามี || โย ยัน ฮัร กา เซวโก ฮัร เต็ส กี
กามี ||๑๔|| ดัคเณ ม: ๕ || มุคโคห์ อลาเอ ฮัภ มรัณ ปะชาณันโด โกย || นานัก ตินา คาก ยินา ญะกีนา เห็ก เซ็ว ||๑||
ม: ๕ || ยาณ วซันโด มัน่ ฉฺ ปะชาณู โก เฮกโร || แต ตัน ปั รดา น่าเฮ นานัก แย คุร เป่ เทอา ||๒|| ม: ๕ || มัตรี ก้านดัก
อ้าห์ ปาว โต่วนั โด ปี วซา || มู ตัน เปรม อท่าห์ ปะซัณ กู สัจจา ตะณี ||๓|| ปอรี || นิรภอ นาม วิซาเรอา นาล
มายอา รจา || อาแว ยาย ปะหว่าอีแอ บโฮ่ โยนี นะจา || บจัน กเร แต คิสกั ยาย โบเล ซัภ กัจจา || อันดฺ โรห์ โททา
กูริอาร กูรี ซัภ คะจา || แวรฺ กเร นิรแวร นาล จู่เธ ลาลจา || มาเรอา สัจแจ ปาตซ่าห์ เวค ตุ๋ร กรัมจา || ยัมดูตี แฮ
เฮเรอา ดุค ฮี แม่ห์ ปะจา || โฮอา ตะปาวัส ตะรัม กา นานัก ดัร สัจจา ||๑๕|| ดัคเณ ม: ๕ || ปัรผ่าเต ปรัภ นาม ยัป คุร
เก จรัณ ติอ๋าย || ยนัม มรัณ มัล อุตแร สัจเจ เก คุณ กาย ||๑|| ม: ๕ || เด้ห์ อันถ่ารี อั้นถฺ ซุนญี นาม วิฮูณีอา || นานัก
สพัล ยะนัม แย กัท วุธา สัจ ตะณี ||๒|| ม: ๕ || โลเอ็ณ โลอี ดิธ เปอาส นา บุแฉ่ มู กะหนี่ ||
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นานัก เซ อัครี อา เบอัน ยินี ดิซนั โด มา ปิ รี ||๓|| ปอรี || เย็น ยัน คุรมุข เซเวอา เต็น ซัภ ซุค ปาอี || โอ้ห์ อาป ตเรอา
กุทาํ บฺ เซ็ว ซัภ ยกัต ตราอี || โอน ฮัร นามา ตัน๋ ซันเจอา ซัภ ติคา บุฉ่าอี || โอน ฉะเด ลาลัจ ดุนี เก อันตัร เล็ว ลาอี ||
โอส สดา สดา กัร๋ อนันดฺ แฮ ฮัร สคา สฮาอี || โอน แวรี มิตรึ ซัม กีเตอา ซัภ นาล สุ ผา่ อี || โฮอา โอ้ฮี อัล ญัก แม่ห์
คุร กิอาน ยปาอี || ปูรัน ลิเคอา ปายอา ฮัร เซ็ว บัณ อาอี ||๑๖|| ดัคเณ ม: ๕ || สัจ สุ ห่าวา ก้าดีแอ กูแร กูรี โซย ||
นานัก วิระเล ยาณี แอห์ ยิน สัจ ปัลแล โฮย ||๑|| ม: ๕ || สะยัณ มุค อนูป อะเธ่ แป้ ฮัร นิฮาลซา || สุ ตรี โซ สะโฮ ดิธ
แต สุ ปเน ฮอ คันนีแอ ||๒|| ม: ๕ || สะยัณ สัจ ปะรัค มุค อลาวัณ โททฺ รา || มัน มะฉาฮู่ ลัค ตุตโถ่ห์ ดูรฺ นา โซ ปิ รี
||๓|| ปอรี || ตะรัต อากาซ ปาตาล แฮ จันดฺ ซูร บินาซี || บาทซ่าห์ ซ่าห์ อุมราว คาน ด่าเฮ เดเร ยาซี || รังค์ ตุงค์
กะรี บ มัสตฺ ซัภ โลก ซิถ่าซี || กายี เซค มซายกา ซัภเภ อุธ ยาซี || ปี ร แปกาบัร ออลีเอ โก เท็ร นา รฮาซี || โรยา บาก
นิวาจยฺ กะเตบ เว็ณ บุเฉ่ ซัภ ยาซี || ลัค จอราซีห์ เมดะนี ซัภ อาแว ยาซี || เน่ห์จลั สัจ คุดาย เอก คุดาย บันดา
อบินาซี ||๑๗|| ดัคเณ ม: ๕ || ดิธี ฮัภ ดันโด่ล หิกสั บาจฉฺ นา โกย || เอา สะยัณ ตู มุค ลัก เมรา ตัน มัน ธันฎา โฮย
||๑|| ม: ๕ || อาซัก อาซา บ้าห์รา มู มัน วัดดี อาส || อาส นิราซา เห็ก ตู ฮอ บัล บัล บัล กอีอาซ ||๒|| ม: ๕ || วิโชรา
สุ เณ ดุค เว็ณ ดิเธ มเรโอด || บาจฉฺ เปอาเร อาปเณ บิรฮี นา ตี่โรด ||๓|| ปอรี || ตัท ตีรัท เดว เดวาเลอา เกดาร
มทุรา กาซี || โกท เตตีซา เดวเต ซัณ อินดฺ แร ยาซี || ซิมรัต ซาสตรึ เบด จาร คัท ดะรัส สมาซี || โปที ปั นดิต กีต
กเว็ต เกาเต ปี๋ ยาซี || ยตี สตี ซันเนอาซีอา ซัภ กาแล วาซี || มุน โยกี ดิกาํ บรา ยแม ซัณ ยาซี || โย ดีแซ โซ วิณสฺ ณา
ซัภ บินสั บินาซี || เท็ร ปารบรัมห์ ปัรเมสฺ โร เซวัก เท็ร โฮซี ||๑๘ || ศโลก ดัคเณ ม: ๕ || แซ นังเก แน่ห์ นังค์ ปุกเค
ลัค นา ปุเคอา || ดุเค โกร นา ดุค นานัก ปิ รี ปิ คันโด ซุภ ดิสทฺ ||๑||
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ม: ๕ || ซุค สะมู่ฮา โปคค์ ปู๋ ม สบาอี โก ตะณี || นานัก หะโภ โรค มิรตัก นาม วิฮูเณอา ||๒|| ม: ๕ || หิกสั กูน ํ ตู
อ้าห์ ปะชาณู ปี๋ เห็ก กัร || นานัก อาสรี นิบา้ ห์ มานุค ปัรทาอี ลยีวะโด ||๓|| ปอรี || เน่ห์จลั เอก นรายโณ ฮัร อะกัม
อก้าถ่า || เน่ห์จลั นาม นิถาน แฮ ยิส ซิ มรัต ฮัร ลาถ่า || เน่ห์จลั กีรตัน คุณ โคบินดฺ คุรมุข กาว่าถ่า || สัจ ตะรัม ตัป
เน่ห์จโล เด็น แรน อราถ่า || ดัยอา ตะรัม ตัป เน่ห์จโล ยิส กะรัม ลิคาถ่า || เน่ห์จลั มัสตัก เลค ลิเคอา โซ ทะแล นา
ทะลาถ่า || เน่ห์จลั ซังคัต ซ่าถ ยัน บจัน เน่ห์จลั คุร ซ่าถ่า || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เต็น สดา สดา อาราถ่า ||๑๙|| ศโลก
ดัคเณ ม: ๕ || โย ดุบนั โด อาป โซ ตราเอ กินห์ เค || ตาเรดะโร ปี๋ ตารฺ นานัก เป็ ร เซ็ว รัตเตอา ||๑|| ม: ๕ || ยิแท
โกย กะทัน เนา สุ ณนั โด มา ปิ รี || มูนํ ยุลาอูน ํ ตัท นานัก ปิ รี ปซันโด ฮเรโอ ทีโอส ||๒|| ม: ๕ || เมรี เมรี เกอา
กแร่ ห์ ปุตรึ กลัตรึ สเน่ห์ || นานัก นาม วิฮูณีอา นิมุณีอาดี เด้ห์ ||๓|| ปอรี || แนนี เดโค คุร ดัรสฺ โน คุร จัรณี มัททา
|| แปรี มารัก คุร จัลดา ปะคา เพรี หะทา || อกาล มูรัต ริ แด ติอ๋ายดา เด็น แรน ยปั นทา || แม ฉะเดอา สกัล อปายโณ
ปัรหว่าแซ คุร ซัมรฺ ทา || คุร บัคเซอา นาม นิถาน ซัภโภ ดุค ลทา || โป่ โกห์ ปุ่ นโจห์ ป่ าอีโฮ ปั ลแล นาม อะกัททา ||
นาม ดาน อิสนาน ดิรึ สดา กแร่ ห์ คุร กะทา || แซ่ฮจั ยฺ เป่ ยอา ปรัภ ปายอา ยัม กา ป๋ อ ลทา ||๒o|| ศโลก ดัคเณ ม: ๕
|| ลักรี อา ปิ รี อนั เปคันดีอา นา ติปีอา || ฮัภ มะฉาฮู่ โซ ตะณี เบอา นา ดิโธ โกย ||๑|| ม: ๕ || กัทรี อา ซันต้าห์ เต
สุ คาอู ปันถี่อา || นานัก ลัตถฺรีอา ตินน่าห์ ยินา ปาก มท่าห์แร ||๒|| ม: ๕ || ดูนกํ รั ยลา ทลา ปู๋ ม บนา พัล กันดฺ รา ||
ปาตาลา อากาซ ปูรัน ฮัภ กะหน่า || นานัก เปค ญีโอ อิกตั ซูต ปโรตีอา ||๓|| ปอรี || ฮัร ญี มาตา ฮัร ญี ปิ ตา ฮัร ญีโอ
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ปรัตปาลักห์ || ฮัร ญี เมรี ซาร กเร ฮัม ฮัร เก บาลัก || แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ คิลายดา นฮี กัรดา อาลัก || ออกัณ โก นา
จิตารฺ ดา กัล เซตี ลาเอ็ก || โม่ห์ มังกานํ โซอี เดวดา ฮัร ปิ ตา ซุคดาเอ็ก ||
กิอาน ราส นาม ตัน๋ ซอเปโอน เอ็ส ซอเด ลาเอ็ก || ซ่าฉี่ คุร นาล บฮาเลอา สรับ ซุค ปาเอ็ก || แม นาโลห์ กะเด
นา วิชุแร ฮัร ปิ ตา ซัภนา กลา ลาเอ็ก ||๒๑|| ศโลก ดัคเณ ม: ๕ || นานัก กัจเรอา เซ็ว โตรึ ดูด สะยัณ ซันตฺ ปะเกอา ||
โอย ยีวนั เด วิชุแรห์ โอย โมยอา นา ยาฮี โชร ||๑|| ม: ๕ || นานัก บิยลุ ีอา จัมกัน กุรันห์ กะทา อัต กาลีอา || บัรซัน
เมฆ อปารฺ นานัก ซังกัม ปิ รี สุ ฮนั ดีอา ||๒|| ม: ๕ || ยัล ทัล นีร ปะเร ซีตลั ปวัณ จุลารฺ เด || เซยฺรีอา โซเอ็น ฮีเร ลาล
ยรันดีอา || ซุภรั กะปัร โปคค์ นานัก ปิ รี วิฮูณี ตะตีอา ||๓|| ปอรี || การัณ กัรแต โย กีอา โซอี แฮ กัรณา || เย โซ
ต่าแว่ห์ ปราณี อา ปาแวห์ ตุ๋ร แล่ห์ณา || เบ็น กัรมา กิชู นา ลัภอี เย พิแร่ ห์ ซัภ ตัร่ ณา || คุร เม็ล ป๋ อ โควินดฺ กา แป๋
ดัร ดูรฺ กัรณา || แป๋ เต แบราก อูปแย ฮัร โคยัต พิรณา || โคยัต โคยัต แซ่ฮจั ยฺ อุปเยอา เพ็ร ยนัม นา มัรณา || ฮิอาย
กมาย ติอ๋ายอา ปายอา ซ่าถ ซัรณา || โบฮิท นานัก เด็ว คุร ยิส ฮัร จราเอ เต็ส ป่ อยัล ตัรณา ||๒๒|| ศโลก ม: ๕ ||
แป้ ห์ลา มรัณ กะบูล ยีวณั กี ฉัด อาส || โฮโอ ซัภนา กี เรณุกา ตอ เอา ฮมาแร ปาส ||๑|| ม: ๕ || โมอา ยีวนั ดา เปค
ยีวนั เด มัร ยาน || ยินาห์ โมฮับบัต เอ็ก เซ็ว เต มาณัส ปัรถาน ||๒|| ม: ๕ || ยิส มัน วัสแซ ปารบรัมห์ นิกทั นา อาแว
ปี ร || ปุค เต็ค เต็ส นา เวอาปัย ยัม นฮี อาแว นีร ||๓|| ปอรี || กีมตั แก้ฮณั นา ยาอีแอ สัจ ซ่าห์ อโดแล || เซ็ถ ซาเถ็ก
กิอานี ติอ่านีอา กอณ ตุตถฺโน โตแล || ปั่นนัณ กะรัณ ซัมรัท แฮ โอปั ต ซัภ ปั รแล || กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ กัท กัท
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ซัภ โบแล || ริ ยกั สมาเฮ ซัภแซ เกอา มาณัส โดแล || แก้ฮรั กะภีร อท่าห์ ตู คุณ กิอาน อโมแล || โซอี กัม กมาวณา
กีอา ตุ๋ร มอแล || ตุตโถ่ห์ บ้าฮัร กิช นฮี นานัก คุณ โบแล ||๒๓||๑||๒||
ราก มารู บาณี กะบีร ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปะดีอา กวัน กุมตั ตุม ลาเก || บูดอห์เก ปัรวาร สกัล เซ็ว ราม นา ยัปโปห์ อป่ าเก ||๑|| รเฮา || เบด ปุราน ปเร กา
เกอา กุน คัร จันดัน ยัส ป่ ารา ||
ราม นาม กี กัต นฮี ยานี แกเซ อุตรัส ปารา ||๑|| ญีอ์ บโถ่ห์ โซ ตะรัม กัร ทาโปห์ อตะรัม กโฮ่ กัต ป่ าอี || อาปั ส โก
มุนิวรั กัร ทาโปห์ กา โก กโฮ่ กะซาอี ||๒|| มัน เก อันเถ่ อาป นา บูโฉ่ ห์ กาเฮ บุฉ่าโวห์ ป่ าอี || มายอา การัน บิเดอา
เบโจห์ ยนัม อบิรฺทา ยาอี ||๓|| นารัด บจัน เบอาส แก้ฮตั แฮ สุ ก โก ปูโช่ห์ ยาอี || แก้ห์ กะบีร ราแม รัม ชูโทห์ น่าเฮ
ตา บูเด ป่ าอี ||๔||๑|| บแนห์ บะเซ เก็ว ปาอีแอ โย โล มโน่ห์ นา ตะแยห์ บิการ || เย่ห์ กัร๋ บัน ซัมซัร กีอา เต ปูเร
ซันซาร ||๑|| ซาร ซุค ปาอีแอ รามา || รังค์ รโว่ห์ อาตแม ราม ||๑|| รเฮา || ยะทา ปะซัม เลปั น กีอา กฮ่า กุพา แม่ห์
บาส || มัน ยีเต ญัก ยีเตอา ยานํ เต บิเคอา เต โฮย อุดาส ||๒|| อันยัน เดย์ ซัภแภ โกอี ทุก จ้าฮัน ม่าเฮ บิดาน || กิอาน
อันยัน เย่ห์ ปายอา เต โลอิณ ปัรวาน ||๓|| แก้ห์ กะบีร อับ ยาเนอา คุร กิอาน ดีอา ซัมหยาย || อันตัรกัต ฮัร เป่ เทอา
อับ เมรา มัน กัตฮู นา ยาย ||๔||๒|| เร็ ถ เซ็ถ ยา โก พุรี ตับ กาฮู เซ็ว เกอา กาจยฺ || เตเร แก้ห์เน กี กัต เกอา กโฮ่ แม
โบลัต ฮี บัด ลาจยฺ ||๑|| ราม เย่ห์ ปายอา ราม || เต ปะแว่ห์ นา บาแร บาร ||๑|| รเฮา || จู่ธา ญัก แด้ห์แก กะนา เด็น
โดย บัรตัน กี อาส || ราม อุดกั เย่ห์ ยัน ปี อา เต้ห์ บฮุร นา ไป๋ เปอาส ||๒|| คุร ปัรสาด เย่ห์ บูเฉ่อา อาซา เต เป่ ยอา
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นิราส || ซัภ สัจ นัดรี อายอา โย อาตัม เป่ ยอา อุดาส ||๓|| ราม นาม รัส จาเคอา ฮัร นามา ฮัร ตารฺ || กโฮ่ กะบีร
กันจัน เป่ ยอา ปะหรํา เกยอา สมุดแร ปารฺ ||๔||๓|| อุดกั สมุนดฺ สลัล กี ซาเคอา นดี ตรังค์ สมาแว่ห์เก || ซุนแน่ห์ ซุน
มิเลอา ซัมดัรซี ปวัน รู ป โฮย ยาแวห์เก ||๑|| บฮุร ฮัม กาเฮ อาแว่ห์เก || อาวัน ยานา หุกมั ติแซ กา หุกแม บุจฉฺ
สมาแว่ห์เก ||๑|| รเฮา || ยับ จูแก ปั นจฺ ตาต กี รัจนา แอเซ ปะรัม จุกาแวห์เก || ดัรซัน โฉด เป๋ ย ซัมดัรซี เอโก นาม
ติอ่าแวห์เก ||๒|| เย็ต ฮัม ลาเอ เต็ต ฮี ลาเก แตเซ กะรัม กมาแว่ห์เก || ฮัร ญี กริ ปา กเร โย อัปนี ตอ คุร เก สบัด
สมาแว่ห์เก ||๓|| ยีวตั มโร่ ห์ มโร่ ห์ พุน ยีโวห์ ปุนรัป ยนัม นา โฮอี ||
กโฮ่ กะบีร โย นาม สมาเน ซุน รเฮอา เล็ว โซอี ||๔||๔|| โย ตุมห์ โม โก ดูรฺ กะรัต ฮอ ตอ ตุม มุกตั บตาโว่ห์ || เอก
อเนก โฮย รเฮโอ สกัล แม่ห์ อับ แกเซ ปัรหม่าโว่ห์ ||๑|| ราม โม โก ตารฺ กะฮานํ แล ยอี แฮ || โซโถ่ มุกตั กฮ่า เด็ว
แกซี กัร ประสาด โม่ห์ ปาอี แฮ ||๑|| รเฮา || ตารัน ตรัน ตะแบ ลัก กะฮีแอ ยับ ลัก ตัต นา ยาเนอา || อับ ตอ บิมลั เป๋ ย
กัท ฮี แม่ห์ แก้ห์ กะบีร มัน มาเนอา ||๒||๕|| เย็น กัร โกท กีเอ กันจัน เก โฉด เกยอา โซ ราวัน ||๑|| กาเฮ กียตั แฮ มัน
ป่ าวัน || ยับ ยัม อาย เกศ เต ปักแร แต้ห์ ฮัร โก นาม ฉะดาวัน ||๑|| รเฮา || กาล อกาล คซัม กา กีนาห์ เอ้ห์ ปัรปั นจฺ
บะถ่าวัน || แก้ห์ กะบีร เต อันเต มุกเต ยินห์ ฮิรแด ราม ระส่ าเอ็น ||๒||๖|| เด้ฮี กาวา ญีโอ ตัร๋ แม่ห์โต บะแซ่ห์ ปั นจฺ
กิรซานา || แนนู นักทู ซัรวนู รัสปัต อินดรี กะเฮอา นา มานา ||๑|| บาบา อับ นา บะโซ เอ้ห์ เกา || กะรี กะรี กา
เลคา มาแก กาเอ็ท เจตู เนา ||๑|| รเฮา || ตะรัม ราย ยับ เลคา มาแก บากี นิกซี ป่ ารี || ปั นจฺ กริ ซานวา ปาก เกย แล
บาเถ่โอ ญีโอ ดัรบารี ||๒|| กะแฮ กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ เคต ฮี กแร่ ห์ นิเบรา || อับ กี บาร บคัส บันเด โก บฮุร นา
ป่ อยัล เพรา ||๓||๗||
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ราก มารู บาณี กะบีร ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อันป๋ อ กิแน นา เดเคอา แบรากีอะเร || เบ็น แป๋ อันป๋ อ โฮย วณาฮังแบ ||๑|| สะโฮ ฮดูร เดแค ตานํ ป๋ อ ปแว
แบรากีอะเร || หุกแม บูแฉ่ ตา นิรภอ โฮย วณาฮังแบ ||๒|| ฮัร ปาคันดฺ นา กีใย แบรากีอะเร || ปาคันดฺ รัตตา ซัภ
โลก วณาฮังแบ ||๓|| ตริ สนา ปาส นา โชดัย แบรากีอะเร || มัมตา ยาเลอา เป็ นดฺ วณาฮังแบ ||๔|| จินตา ยาล ตัน
ยาเลอา แบรากีอะเร || เย มัน มิรตัก โฮย วณาฮังแบ ||๕|| สัตคุร เบ็น แบราก นา โฮวัย แบรากีอะเร || เย โลแจ ซัภ
โกย วณาฮังแบ ||๖|| กะรัม โฮแว สัตคุร มิแล แบรากีอะเร || แซ่ ห์เย ปาแว โซย วณาฮังแบ ||๗|| กโฮ่ กะบีร เอ็ก
เบนตี แบรากีอะเร || โม โก ป่ อยัล ปารฺ อุตาร วณาฮังแบ ||๘||๑||๘||
รายัน กอน ตุมาแร อาแว || แอโซ เป๋ า บิดรั โก เดเคโอ โอ้ห์ กะรี บ โม่ห์ ป่ าแว ||๑|| รเฮา || หัสตี เดค ปะรัม เต
ปู่ ลา ศิรี ปักหวาน นา ยาเนอา || ตุมโร ดูตถฺ บิดรั โก ปาโนห์ อัมฤต กัร แม มาเนอา ||๑|| คีร สะมาน ซาก แม
ปายอา กุน กาวัต แรน บิฮานี || กะบีร โก ธากุร อนัด บิโนดี ยาต นา กาฮู กี มานี ||๒||๙|| ศโลก กะบีร || กะกัน
ดะมามา บาเยโอ ปะเรโอ นีซาแน เก๋ า || เคต โย มานํเดโอ ซูรมา อับ ยูฉนั่ โก เดา ||๑|| ซูรา โซ แปห์จานีแอ โย ลแร
ดีน เก เหต || ปุรยา ปุรยา กัท มแร กับฮู นา ชาแด เคต ||๒||๒||
กะบีร กา สบัด ราก มารู บาณี นามเด็ว ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จาร มุกตั จาแร เซ็ถ เม็ล แก ดูแล่ห์ ปรัภ กี สรัน ปะเรโอ || มุกตั เป่ ยโอ จอฮูน ํ ยุก ยาเนโอ ยัส กีรัต มาแท ฉะตรู
ตะเรโอ ||๑|| รายา ราม ยปัต โก โก นา ตเรโอ || คุร อุปเดส ซ่าถ กี ซังคัต ปะกัต ปะกัต ตา โก นาม ปะเรโอ ||๑||
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รเฮา || ซังคฺ จักกรึ มาลา ติลกั บิรายิต เดค ประตาป ยัม ดะเรโอ || นิ รภอ เป๋ ย ราม บัล กัรยิต ยนัม มรัน ซัยตาป
หิเรโอ ||๒|| อัมบรี ก โก ดีโอ อแป๋ ปั ด ราจยฺ ปะภีคนั อถิก กเรโอ || นอ เน็ถ ธากุร ดอี สุ ดาแม ตะหรู่ อ์ อะทัล
อัจยฺฮู นา ทเรโอ ||๓|| ปะกัต เหต มาเรโอ ฮัรนาคัส นัรซิ งข์ รู ป โฮย เด้ห์ ตะเรโอ || นามา กะแฮ ปะกัต บัส เกเซาว์
อัจยฺฮูนํ บัล เก ดุอาร คโร ||๔||๑|| มารู กะบีร ญีโอ || ดีน บิซาเรโอ เร ดิวาเน ดีน บิซาเรโอ เร || เปท ปะเรโอ
ปะซูอา เย็ว โซยโอ มนุค ยนัม แฮ ห่าเรโอ ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัต กับฮู นฮี กีนี รเจโอ ตัน่ แถ่ จู่ธ || สุ อาน ซูกรั
บาอิส ยิแว ปัทกัต จาเลโอ อูฐ ||๑|| อาปัส โก ดีรัฆ กัร ยาแน ออรัน โก ลัก มาต || มันซา บาจา กัรมฺ นา แม เดเค
โดยัก ยาต ||๒|| กามี กโรถี่ จาตุรี บายีกรั เบกาม || นินดา กัรเต ยนัม สิ ราโน กับฮู นา ซิ มเรโอ ราม ||๓|| แก้ห์ กะบีร
เจแต นฮี มูรัค มุกตั ถฺ กวาร || ราม นาม ยาเนโอ นฮี แกเซ อุตรัส ปารฺ ||๔||๑||
ราก มารู บาณี แยเด็ว ญี กี
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || จันดฺ สัต เป่ เดอา นาด สัต ปูเรอา ซูร สัต โคระซา ดัต กีอา || อบัล บัล โตเรอา อะจัล
จัล ทเปอา อะกัร๋ กะเรอา ตะฮ่า อเป็ ว ปี อา ||๑|| มัน อาด คุณ อาด วคาเณอา || เตรี ดุบิถา ดริ สทฺ ซัมมาเนอา ||๑|| รเฮา
|| อรัถ โก อัรเถ่อา สรัถ โก ซัรเถ่อา สลัล โก สลัล ซัมมาน อายอา || บะดัต แยเด็ว แยเดว โก รัมเมอา บรัมห์
นิรบาณ เล็ว ลีณ ปายอา ||๒||๑|| กะบีร || มารู || ราม ซิมมัร ปัชตาเฮกา มัน || ปาปี ญีอะรา โลภ กรัต แฮ อาจยฺ กาล
อุธ ยาเฮกา ||๑|| รเฮา || ลาลัจ ลาเก ยนัม กวายอา มายอา ปะรัม ปุหล่าเฮกา || ตัน๋ โยบัน กา กรับ นา กีแย กากัด เย็ว
กัล ยาเฮกา ||๑|| โย ยัม อาย เกศ แก้ห์ ปัทแก ตา เด็น กิช นา บซาเฮกา || ซิ มรัน ปะยัน ดัยอา นฮี กีนี ตอ มุค โจทา
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คาเฮกา ||๒|| ตะรัม ราย ยับ เลคา มาแก เกอา มุค แล แก ยาเฮกา || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ ซ่าถซังคัต ตัร
ยานํเฮกา ||๓||๑||
ราก มารู บาณี รวิดาส ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แอซี ลาล ตุจฉฺ เบ็น กอน กแร || กะรี บ นิวาจยฺ กุซยั อา เมรา มาแท ฉะตรู ตะแร ||๑|| รเฮา || ยา กี โชต ยกัต โก
ลาแก ตา ปัร ตุฮี ดะแร || นีแจห์ อูจ กแร เมรา โคบินดฺ กาฮู เต นา ดะแร ||๑|| นามเดว กะบีร ติโลจัน สัถนา แซน
ตแร || แก้ห์ รวิดาส สุ โนห์ เร ซันโตห์ ฮัร ญีโอ เต ซัภแภ สะแร ||๒||๑|| มารู || ซุค ซากัร สุ รตัร จินตามัน กามเถน
บัส ยา เก เร || จาร ปะดารัท อัสทฺ มฮ่า เซ็ถ เนาว์ เน็ถ กัร ตัล ตา แก ||๑|| ฮัร ฮัร ฮัร นา ยปัส รัสนา || อวัร ซัภ ชาด
บจัน รัจนา ||๑|| รเฮา || นานา เคอาน ปุราน เบด เบ็ถ จอตีส อชัร ม่าฮี || เบอาส บีจาร กะเฮโอ ปั รมารัท ราม นาม
ซัร น่าฮี ||๒|| แซ่ฮจั ยฺ สมาถ อุปาถฺ แร่ ฮตั โฮย บัดเด ปาก เล็ว ลากี || แก้ห์ รวิดาส อุดาส ดาส มัต ยนัม มรัน แป๋
ป่ ากี ||๓||๒||๑๕||
ตุคารี ชันตฺ แม่ห์ลา ๑ บาแร่ ห์ ม่าฮา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตู ซุณ กิรัต กรัมมา ปุรับ กมายอา || ศิร ศิร ซุค สฮัมมา เด้ห์ โซ ตู ปะลา || ฮัร รัจนา เตรี เกอา กัต เมรี ฮัร เบ็น
กะรี นา ยีวา || ปริ แอ บาจฉฺ โดเฮลี โกย นา เบลี คุรมุข อัมฤต ปี วานํ || รัจนา ราจ รเฮ่ นิรังการี ปรัภ มัน กะรัม
สุ กรั มา || นานัก ปั นทฺ นิฮาเล ซา ตัน๋ ตู ซุณ อาตัม รามา ||๑|| บาบีฮา ปเร็ ว โบเล โกกิล บาณี อา || ซา ตัน๋ ซัภ รัส
โจแล อังกฺ สมาณี อา || ฮัร อังกฺ สมาณี ยา ปรัภ ป่ าณี ซา โซห่ากัณ นาเร || เนาว์ กัร๋ ทาป แม่ฮลั กัร๋ อูโจ นิจยฺ กัร๋
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วาส มุราเร || ซัภ เตรี ตู เมรา ปรี ตมั เน็ส บาซุร รังค์ ราแว || นานัก ปเร็ ว ปเร็ ว จะแว บะบีฮา โกกิล สบัด สุ ห่าแว
||๒|| ตู ซุณ ฮัร รัส ปิ่ นเน ปรี ตมั อาปเณ || มัน ตัน รวัต รวันเน กะรี นา บีสแร || เก็ว กะรี บิซารี ฮอ บัลฮารี
ฮอ ยีวา คุณ กาเอ || นา โกอี เมรา ฮอ กิส เกรา ฮัร เบ็น แร่ ฮณั นา ยาเอ || โอท กะฮี ฮัร จรัณ นิวาเซ เป๋ ย ปวิตตรึ
สะรี รา || นานัก ดริ สทฺ ดีรัฆ ซุค ปาแว คุร สับดี มัน ตี่รา ||๓|| บัรแซ อัมฤต ต๋ าร บูนดฺ สุ ห่าวณี || ซายัน มิเล
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ฮัร เซ็ว ปรี ต บณี || ฮัร มันดัร อาแว ยา ปรัภ ป่ าแว ตัน๋ อูภ้ ี คุณ ซารี || กัร๋ กัร๋ กันตฺ รแว โซห่ากัณ ฮอ
เก็ว กันตฺ วิซารี || อุเน็ว กัน๋ ชาเอ บะรัส สุ ผา่ เอ มัน ตัน เปรม สุ คาแว || นานัก วัรแซ อัมฤต บาณี กัร กิรปา กัร๋ อาแว
||๔|| เจต บซันตฺ ปะลา ปะห์วรั สุ ห่าวเร ||
บัน พูเล มัน่ ฉฺ บาร แม เป็ ร กัร๋ บาฮุแร || เป็ ร กัร๋ นฮี อาแว ตัน๋ เก็ว ซุค ปาแว บิแร่ ห์ บิโรถ ตัน ชีแย || โกกิล อัมบฺ
สุ ห่าวี โบแล เก็ว ดุค อังกฺ สฮีแย || ปะห์วรั ปะหวัน่ ตา พูลี ดาลี เก็ว ยีวา มัร มาเอ || นานัก เจต แซ่ฮจั ยฺ ซุค ปาแว เย
ฮัร วัร กัร๋ ตัน๋ ปาเอ ||๕|| แวซาค ปะลา ซาคา เวส กเร || ตัน๋ เดแค ฮัร ดุอาร อาโว่ห์ ดัยอา กเร || กัร๋ เอา เปอาเร
ดุตรั ตาเร ตุตถฺ เบ็น อัด นา โมโล || กีมตั กอณ กเร ตุตถฺ ป่ าวานํ เดค ดิคาแว โด่โล || ดูรฺ นา ยานา อันตัร มานา ฮัร
กา แม่ฮลั ปะชานา || นานัก แวซาคี ปรัภ ปาแว สุ รัต สบัด มัน มานา ||๖|| ม่าห์ เยธฺ ปะลา ปรี ตมั เก็ว บิสแร || ทัล
ตาแปห์ ซัร ป๋ ารฺ ซา ตัน๋ บิโน กแร || ตัน๋ บิโน กเรดี คุณ ซาเรดี คุณ ซารี ปรัภ ป่ าวา || ซาแจ แม่ฮลั รแฮ่ แบรากี
อาวัณ เด้ห์ ตา อาวา || นิมาณี นิตาณี ฮัร เบ็น เก็ว ปาแว ซุค แม่ห์ลี || นานัก เยธฺ ยาแณ เต็ส แยซี กะรัม มิแล คุณ
แก้ห์ลี ||๗|| อาซาร ปะลา ซูรัจยฺ กะกัน ตแป || ตัร่ ตี ดูค สะแฮ โซแค อคัน ปะแค || อคัน รัส โซแค มรี แอ โต่แค ปี๋
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โซ กิรัต นา ห่าเร || รัท พิแร ชายอา ตัน๋ ตาแก ทีด ลแว มัน่ ฉฺ บาเร || เอากัณ บาถ จลี ดุค อาแก ซุค เต็ส สาจ สมาเล
|| นานัก ยิส โน เอ้ห์ มัน ดีอา มรัณ ยีวณั ปรัภ นาเล ||๘|| ซาวัณ สรัส มนา กัณ
๋ วัรแซ่ห์ รุ ต อาเอ || แม มัน ตัน
สะโฮ ป่ าแว เป็ ร ปัรเดส ซิถ่าเอ || เป็ ร กัร๋ นฮี อาแว มรี แอ ห่าแว ดามัน จะมัก ดราเอ || เซจยฺ อิเกลี ครี โดเฮลี มรัณ
เป่ ยอา ดุค มาเอ || ฮัร เบ็น นีด ปูค กโฮ่ แกซี กาปั ร ตัน นา สุ คาเวย์ || นานัก ซา โซห่ากัณ กันตี เป็ ร แก อังกฺ สมาเวย์
||๙|| ป่ าโด ปะรัม ปุลี ปั๋ร โยบัน ปัชตาณี || ยัล ทัล นีร ปะเร บะรัส รุ เต รังค์ มาณี || บัรแซ เน็ส กาลี เก็ว ซุค บาลี
ดาดัร โมรฺ ลวันเต || ปเร็ว ปเร็ว จะแว บะบีฮา โบเล โป่ ยอังกัม พิแร่ ห์ ดซันเต || มัชชัร ดังคฺ ซาเอ็ร ปั๋ ร ซุภรั เบ็น ฮัร
เก็ว ซุค ปาอีแอ || นานัก ปูช จัลโล คุร อัปเน แยห์ ปรัภ แต้ห์ ฮี ยาอีแอ ||๑o|| อะซุน เอา ปิ รา ซา ตัน๋ จู๋ร โมอี ||
ตา มิลีแอ ปรัภ เมเล ดูแย ป๋ าย โคอี || จู่ธ วิกตุ ี ตา เป็ ร มุตี กุแกห์ ก้าห์ เซ พุเล ||
อาแก ก่าม ปิ แช รุ ต ยาดา เดค จลัต มัน โดเล || แด้ห์ ดิส ซาค ฮรี ฮรี อาวัล แซ่ฮจั ยฺ ปะแก โซ มีธา || นานัก อะซุน
มิโลห์ เปอาเร สัตคุร เป๋ ย บะซีธา ||๑๑|| กะตัก กิรัต ปัยอา โย ปรัภ ป่ ายอา || ดีปัก แซ่ฮจั ยฺ บแล ตัต ยลายอา || ดีปัก
รัส เตโล ตัน๋ เป็ ร เมโล ตัน๋ โอม่าแฮ ซัรซี || เอากัณ มารี มแร นา ซี่ แฉ่ คุณ มารี ตา มัรซี || นาม ปะกัต เด นิจยฺ กัร๋
แบเธ อัจโยห์ ตินารี อาซา || นานัก มิโลห์ กะปัท ดัร โคโลห์ เอก กะรี คัท มาซา ||๑๒|| มัง่ ฆัร ม่าห์ ปะลา ฮัร คุณ
อังกฺ สมาเวย์ || คุณวันตี คุณ รแว แม เป็ ร เน่ห์จลั ป่ าเวย์ || เน่ห์จลั จตุร สุ ยาณ บิถ่าตา จันจัล ยกัต สบายอา || กิอาน
คิอ๋าน คุณ อังกฺ สมาเณ ปรัภ ป่ าเณ ตา ป่ ายอา || กีต นาด กเว็ต กเว ซุณ ราม นาม ดุค ป่ าแก || นานัก ซา ตัน๋ น่าห์
เปอารี อัภ ปักตี เป็ ร อาแก ||๑๓|| โปค ตุคาร ปแร วัณ ตริ ณ รัส โซแค || อาวัต กี น่าฮี มัน ตัน วแซ่ห์ มุเค || มัน ตัน
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เราว์ รเฮอา ญักยีวนั คุร สับดี รังค์ มาณี || อันดัจยฺ เยรัจยฺ เซตัจยฺ *อุตปุจยฺ กัท กัท โยต สมาณี || ดัรซัน เดโฮ
ดัยอาปัต ดาเต กัต ปาโว มัต เดโฮ || นานัก รังค์ รแว รัส รซี อา ฮัร เซ็ว ปรี ต สเน่โฮ ||๑๔|| ม่าฆ ปุนีต ไป๋ ตีรัท
อันตัร ยาเนอา || ซายัน แซ่ฮจั ยฺ มิเล คุณ แก้ห์ อังกฺ สะมาเนอา || ปรี ตมั คุณ อังเก ซุณ ปรัภ บังเก ตุตถฺ ป่ าวา ซัร
นาวา || กังค์ ยมุน แต้ห์ เบณี ซังกัม ซาต สมุนดฺ สมาวา || ปุน ทาน ปูญา ปั รเมซุร ยุก ยุก เอโก ยาตา || นานัก ม่าฆ
มฮ่า รัส ฮัร ยัป อัธสัธ ตีรัท นาตา ||๑๕|| พัลกุน มัน แร่ ห์ซี เปรม สุ ผา่ ยอา || อันเด็น แร่ ฮสั เป่ ยอา อาป กวายอา ||
มัน โม่ห์ จุกายอา ยา เต็ส ป่ ายอา กัร กิรปา กัร๋ อาโอ || บฮุเต เวส กรี เป็ ร บาโฉ่ ห์ แม่ห์ลี ลฮ่า นา ทาโอ || ฮาร
โดรฺ รัส ปาท ปะทัมบัร เป็ ร โลรี ซีการี || นานัก เมล ลอี คุร อัปแณ กัร๋ วัร ปายอา นารี ||๑๖|| เบ ดัส มฮ่า รุ ตี ทิตี
วาร ปะเล || กะรี มูรัต ปั ล ซาเจ อาเอ แซ่ฮจั ยฺ มิเล || ปรัภ มิเล เปอาเร การัจ ซาเร กัรตา ซัภ เบ็ถ ยาแณ || เย็น ซี การี
ติแซห์ เปอารี เมล เป่ ยอา รังค์ มาแณ || กัร๋ เซจยฺ สุ ห่าวี ยา เป็ ร ราวี คุรมุข มัสตัก ป่ าโก ||
นานัก แอ้ห์เน็ส ราแว ปรี ตมั ฮัร วัร เท็ร โซห่าโก ||๑๗||๑|| ตุคารี แม่ห์ลา ๑ || แป้ ห์แล แป้ ห์แร แนณ สโลนะรี เอ
แรณ อันเถ่อารี ราม || วคัร ราค โมอีเอ อาแว วารี ราม || วารี อาแว กวัณ ยะกาแว ซูตี ยัม รัส จูเซย์ || แรณ อันเถ่รี
เกอา ปัต เตรี โจร ปแร กัร๋ มูเซย์ || ราคัณฮารา อะกัม อปารา ซุณ เบนันตี เมรี อา || นานัก มูรัค กะแบห์ นา เจแต
เกอา ซู่แฉ่ แรณ อันเถ่รีอา ||๑|| ดูยา แป้ ฮัร เป่ ยอา ยาก อเจตี ราม || วคัร ราค โมอีเอ คาแย เคตี ราม || ราโค่ห์ เคตี
ฮัร คุร เฮตี ยากัต โจร นา ลาแก || ยัม มัก นา ยาโวห์ นา ดุค ปาโวห์ ยัม กา ดัร ป๋ อ ป่ าแก || เราว์ ซัส ดีปัก คุรมัต
ดุอาแร มัน ซาจา มุค ติอ่าเวย์ || นานัก มูรัค อัจโยห์ นา เจแต เก็ว ดูแย ซุค ปาเวย์ ||๒|| ตียา แป้ ฮัร เป่ ยอา นีด เวอาปี
1175

ราม || มายอา สุ ต ดารา ดูค ซันตาปี ราม || มายอา สุ ต ดารา ยกัต เปอารา โจก จุแก เน็ต พาแซ || นาม ติอ่าแว ตา ซุค
ปาแว คุรมัต กาล นา กราแซ || ยํามัณ มรัณ กาล นฮี โชแด เว็ณ นาแว ซันตาปี || นานัก ตีแย ตริ บิตถฺ โลกา มายอา
โม่ห์ เวอาปี ||๓|| จอทา แป้ ฮัร เป่ ยอา ดอต บิห่าแก ราม || เต็น กัร๋ ราเคอะรา โย อันเด็น ยาแก ราม || คุร ปูช ยาเก
นาม ลาเก ตินา แรณ สุ เฮลีอา || คุร สบัด กมาแว่ห์ ยนัม นา อาแว่ห์ ตินา ฮัร ปรัภ เบลีอา || กัร กัมปฺ จรัณ สะรี ร
กัมแป แนณ อันถเล ตัน ปะซัม เซ || นานัก ดุคีอา ยุก จาเร เบ็น นาม ฮัร เก มัน วัสเซ ||๔|| คูลี กันธฺ อุโธ ลิเคอา
อายอา ราม || รัส กัส ซุค ธาเก บันถฺ จลายอา ราม || บันถฺ จลายอา ยา ปรัภ ป่ ายอา นา ดีแซ นา สุ ณีแอ || อาปัณ วารี
ซัภแซ อาแว ปะกี เคตี ลุณีแอ || กะรี จะเซ กา เลคา ลีแย บุรา ปะลา สะโฮ ยีอา || นานัก ซุรฺ นัร สบัด มิลาเอ เต็น
ปรัภ การัณ กีอา ||๕||๒|| ตุคารี แม่ห์ลา ๑ || ตารา จเรอา ลํามา เก็ว นะดัร นิฮาเลอา ราม || เซวัก ปูร กรัมมา สัตคุร
สบัด ดิคาเลอา ราม || คุร สบัด ดิคาเลอา สัจ สมาเลอา แอ้ห์เน็ส เดค บีจาเรอา || ต่าวัต ปั นจฺ รเฮ่ กัร๋ ยาเณอา กาม
กโรถ บิค มาเรอา || อันตัร โยต ไป๋ คุร ซาคี จีเน ราม กรัมมา ||
นานัก ห่อแม มาร ปะตีเณ ตารา จเรอา ลํามา ||๑|| คุรมุข ยาก รเฮ่ จูกี อภิมานี ราม || อันเด็น โป๋ ร เป่ ยอา สาจ
สมานี ราม || สาจ สมานี คุรมุข มัน ป่ านี คุรมุข ซาบัต ยาเก || สาจ นาม อัมฤต คุร ดีอา ฮัร จัรนี เล็ว ลาเก || ปรักที
โยต โยต แม่ห์ ยาตา มันมุค ปะรัม ปุหล่าณี || นานัก โป๋ ร เป่ ยอา มัน มาเนอา ยากัต แรณ วิฮาณี ||๒|| ออกัณ วีสเรอา
คุณี กัร๋ กีอา ราม || เอโก เราว์ รเฮอา อวัรฺ นา บีอา ราม || เราว์ รเฮอา โซอี อวัรฺ นา โกอี มัน ฮี เต มัน มาเนอา || เย็น
ยัล ทัล ตริ ภวัณ กัท กัท ทาเปอา โซ ปรัภ คุรมุข ยาเนอา || กรัณ การัณ ซัมรัท อปารา ตริ บิตถฺ เมท สมาอี || นานัก
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เอากัณ คุแณห์ สมาเณ แอซี คุรมัต ปาอี ||๓|| อาวัณ ยาณ รเฮ่ จูกา โป่ ลา ราม || ห่อแม มาร มิเล ซาจา โจลา ราม ||
ห่อแม คุร โคอี ปั รกัท โฮอี จูเก โศก ซันตาแป || โยตี อันดัร โยต สมาณี อาป ปะชาตา อาแป || เปอีอะแร กัร๋ สบัด
ปะตีณี ซาฮุรแร เป็ ร ป่ าณี || นานัก สัตคุร เมล มิลาอี จูกี กาณ โลกาณี ||๔||๓|| ตุคารี แม่ห์ลา ๑|| โป่ ลาวแร ปุลี ปุ๋ ล
ปุ๋ ล ปะโชตาณี || เป็ ร โชดอะรี สุ ตี เป็ ร กี ซาร นา ยาณี || เป็ ร โชดี สุ ตี เอากัณ มุตี เต็ส ตัน๋ วิถณั ราเต || กาม กโรถ
อหังการ วิกตุ ี ห่อแม ลกี ตาเต || อุดรั หันสฺ จเลอา พุรมายอา ปัสแม ปะซัม สมาณี || นานัก สัจเจ นาม วิฮูณี ปุ๋ ล ปุ๋ ล
ปะโชตาณี ||๑|| ซุณ น่าห์ เปอาเร เอ็ก เบนันตี เมรี || ตู นิจยฺ กัร๋ วัสเซอะรา ฮอ รุ ล ปั สแม เด๋ รี || เบ็น อัปเน น่าแฮ
โกย นา จ้าแฮ เกอา กะฮีแอ เกอา กีแย || อัมฤต นาม รสัน รัส รัสนา คุร สับดี รัส ปี แย || เว็ณ นาแว โก ซังค์ นา
ซาที อาแว ยาย กะเนรี || นานัก ล่าฮา แล กัร๋ ยาอีแอ ซาจี สัจ มัต เตรี ||๒|| ซายัน เดส วิเดซีอะเร ซาเนห์เร เดดี ||
ซาร สมาเล เต็น สัจยะณา มุนถฺ แนณ ปะเหร่ ดี || มุนถฺ แนณ ปะเหร่ ดี คุณ ซาเรดี เก็ว ปรัภ มิลา เปอาเร || มารัก
ปันทฺ นา ยาโณ วิครา เก็ว ปาอีแอ เป็ ร ปาเร || สัตคุร สับดี มิแล วิชุนนี ตัน มัน อาแก ราแค || นานัก อัมฤต บิรัค
มฮ่า รัส พเลอา เม็ล ปรี ตมั รัส จาแค ||๓|| แม่ฮลั บุลายรี เอ บิลมั นา กีแย ||
อันเด็น รัตรี เอ แซ่ฮจั ยฺ มิลีแย || ซุค แซ่ฮจั ยฺ มิลีแย โรส นา กีแย กรับ นิวาร สมาณี || ซาแจ ราตี มิแล มิลาอี มันมุค
อาวัณ ยาณี || ยับ นาจี ตับ กู่กทั แกซา มัทกี โพร นิวารี || นานัก อาแป อาป ปะชาแณ คุรมุข ตัต บีจารี ||๔||๔||
ตุคารี แม่ห์ลา ๑ || เมเร ลาล รังกีเล ฮัม ลาลัน เก ลาเล || คุร อลัค ลคายอา อวัรฺ นา ดูยา ป่ าเล || คุร อลัค ลคายอา ยา
เต็ส ป่ ายอา ยา ปรัภ กิรปา ต่ารี || ญักยีวนั ดาตา ปุรัค บิถ่าตา แซ่ฮจั ยฺ มิเล บันวารี || นะดัร กแร่ ห์ ตู ตาแร่ ห์ ตรี แอ
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สัจ เดโวห์ ดีน ดัยอาลา || ปรัณวัต นานัก ดาซัน ดาซา ตู สรับ ยีอา ปรัตปาลา ||๑|| ปั่รปุร ต๋ าร รเฮ่ อัต เปอาเร ||
สับเด เราว์ รเฮอา คุร รู ป มุราเร || คุร รู ป มุราเร ตริ ภวัณ ต่าเร ตา กา อันตฺ นา ปายอา || รังกี ยินซี ยันตฺ อุปาเอ เน็ต
เดแว จะเเร สวายอา || อัปรําปัร อาเป ทาป อุทาเป เต็ส ป่ าแว โซ โฮแว || นานัก ฮีรา ฮีแร เบเถ่อา คุณ แก ฮาร
ปโรแว ||๒|| คุณ คุแณห์ สมาเณ มัสตัก นาม นีซาโณ || สัจ สาจ สมายอา จูกา อาวัณ ยาโณ || สัจ สาจ ปะชาตา
ซาแจ ราตา สาจ มิแล มัน ป่ าแว || ซาเจ อูปัร อวัรฺ นา ดีแซ ซาเจ สาจ สมาแว || โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มัน เมรา บันถัน่
โคลฺ นิราเร || นานัก โยตี โยต สมาณี ยา มิเลอา อัต เปอาเร ||๓|| สัจ กัร๋ โคจยฺ ลเฮ่ ซาจา คุร ทาโน || มันมุค แน่ห์
ปาอีแอ คุรมุข กิอาโน || เดแว สัจ ดาโน โซ ปั รวาโน สัด ดาตา วัด ดาณา || อมัร อโยนี อัสเท็ร ยาแป ซาจา แม่ฮลั
จิราณา || โดต อุจาปัต เลค นา ลิคีแอ ปรักที โยต มุรารี || นานัก ซาจา ซาแจ ราจา คุรมุข ตรี แอ ตารี ||๔||๕|| ตุคารี
แม่ห์ลา ๑ || เอ มัน เมเรอา ตู สมัจฉฺ อเจต อิอาเณอา ราม || เอ มัน เมเรอา ฉัด เอากัณ คุณี สมาเณอา ราม || บโฮ่
ซาด ลุผา่ เณ กิรัต กมาเณ วิชุเรอา นฮี เมลา || เก็ว ดุตรั ตรี แอ ยัม ดัร มรี แอ ยัม กา ปั นทฺ โดเฮลา || มัน ราม นฮี ยาตา
*ซ่าจฉฺ ประภาตา เอาฆัท รุ ถ่า เกอา กเร || บันถัน่ บาเถ่อา เอ็น เบ็ถ ชูแท คุรมุข เซแว นัรหะเร ||๑|| เอ มัน เมเรอา ตู
โฉด อาล ยันยาลา ราม || เอ มัน เมเรอา ฮัร เซโว่ห์ ปุรัค นิ ฮาลา ราม ||
ฮัร ซิมมัร เอกังการ ซาจา ซัภ ยกัต เย็นนํ อุปายอา || ปอณ ปาณี อคัน บาเถ่ คุร เคลฺ ยกัต ดิคายอา || อาจารฺ ตู วีจาร
อาเป ฮัร นาม ซันยัม ยัป ตโป || สคา แซน เปอาร ปรี ตมั นาม ฮัร กา ยัป ยัปโป ||๒|| เอ มัน เมเรอา ตู เท็ร รโฮ่
โจท นา คาวฮี ราม || เอ มัน เมเรอา คุณ กาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สมาวฮี ราม || คุณ กาย ราม ระสาย รซี แอห์ คุร กิอาน
1178

อันยัน ซารฺ เฮ || ตแร โลก ดีปัก สบัด จานัณ ปั นจฺ ดูต ซังฆารฺ เฮ || แป๋ กาท นิรภอ ตะแร่ ห์ ดุตรั คุร มิเลแอ การัจ
ซาเรย์ || รู ป รังค์ เปอาร ฮัร เซ็ว ฮัร อาป กิรปา ต่าเรย์ ||๓|| เอ มัน เมเรอา ตู เกอา แล อายอา เกอา แล ยายซี ราม ||
เอ มัน เมเรอา ตา ฉุทซี ยา ปะรัม จุกายซี ราม || ตัน๋ ซันจฺ ฮัร ฮัร นาม วคัร คุร สบัด เป๋ า ปะชาณเฮ || แมลฺ ปั รฮัร
สบัด นิรมัล แม่ฮลั กัร๋ สัจ ยาณเฮ || ปั ต นาม ปาแวห์ กัร๋ ซิ ถ่าแวห์ โจ๋ ล อัมฤต ปี รโซ || ฮัร นาม ติอ๋าอีแอ สบัด รัส
ปาอีแอ วัดปาก ยัปปี แอ ฮัร ยะโซ ||๔|| เอ มัน เมเรอา เบ็น ปอรี อา มันดัร เก็ว จะเเร ราม || เอ มัน เมเรอา เบ็น เบรี
ปารฺ นา อัมบฺแร ราม || ปารฺ ซายัน อปารฺ ปรี ตมั คุร สบัด สุ รัต ลังฆาเวย์ || เม็ล ซ่าถซังคัต กแร่ ห์ รลีอา เพ็ร นา
ปะโชตาเวย์ || กัร ดัยอา ดาน ดัยอาล ซาจา ฮัร นาม ซังคัต ปาโว || นานัก ปั ยอัมแป สุ โณห์ ปรี ตมั คุร สบัด มัน
ซัมหย่าโว ||๕||๖||
ตุคารี ชันตฺ แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อันตัร ปิ รี เปอาร เก็ว เป็ ร เบ็น ยีวแี อ ราม || ยับ ลัก ดะรัส นา โฮย เก็ว อัมฤต ปี วีแอ ราม || เก็ว อัมฤต ปี วีแอ ฮัร
เบ็น ยีวแี อ เต็ส เบ็น แร่ ฮนั นา ยาเอ || อันเด็น ปเร็ ว ปเร็ ว กเร เด็น ราตี เป็ ร เบ็น เปอาส นา ยาเอ || อัปณี กริ ปา
กแร่ ห์ ฮัร เปอาเร ฮัร ฮัร นาม สัด ซาเรอา || คุร แก สบัด มิเลอา แม ปรี ตมั ฮอ สัตคุร วิโทห์ วาเรอา ||๑|| ยับ เดคานํ
เป็ ร เปอารา ฮัร คุณ รัส รวา ราม ||
เมแร อันตัร โฮย วิกาซ ปเร็ว ปเร็ว สัจ เน็ต จะวา ราม || ปเร็ว จะวา เปอาเร สบัด นิสตาเร เบ็น เดเค ตริ ปัต นา
อาเวย์ || สบัด ซีการ โฮแว เน็ต กามัณ ฮัร ฮัร นาม ติอ่าเวย์ || ดัยอา ดาน มังกัต ยัน ดีแย แม ปรี ตมั เดโฮ มิลาเอ ||
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อันเด็น คุร โคปาล ติอ๋าอี ฮัม สัตคุร วิโทห์ กุหมาย ||๒|| ฮัม ปาทัร คุร นาว บิค เป่ าว์ยลั ตารี แอ ราม || คุร เดโวห์
สบัด สุ ผาย แม มูร นิสตารี แอ ราม || ฮัม มูร มุกตั ถฺ กิช เม็ต นฮี ปาอี ตู อะกัม วัด ยาเณอา || ตู อาป ดัยอาล ดัยอา กัร
เมแล่ห์ ฮัม นิรกุณี นิมาเณอา || อเนก ยนัม ปาป กัร ปั่รเม ฮุณ ตอ ซัรณากัต อาเอ || ดัยอา กแร่ ห์ รัค เลโว่ห์ ฮัร ญีโอ
ฮัม ลาแกห์ สัตคุร ปาเอ ||๓|| คุร ปารัส ฮัม โล่ห์ เม็ล กันจัน โฮยอา ราม || โยตี โยต มิลาย กายอา กัร โซเฮอา ราม ||
กายอา กัร โซเฮอา เมแร ปรัภ โม่เฮอา เก็ว ซาส กิราส วิซารี แอ || อะดริ สทฺ อะโกจัร ปั กเรอา คุร สับดี ฮอ สัตคุร แก
บัลฮารี แอ || สัตคุร อาแก ศีสฺ เปท เด็ว เย สัตคุร ซาเจ ป่ าแว || อาเป ดัยอา กแร่ ห์ ปรัภ ดาเต นานัก อังกฺ
สมาแว ||๔||๑|| ตุคารี แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร อะกัม อก้าถฺ อัปรําปั ร อปั รปะรา || โย ตุม ติอ่าแว่ห์ ญักดีส เต ยัน ป๋ อ
บิคมั ตะรา || บิคมั ป๋ อ เต็น ตเรอา สุ เฮลา ยิน ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา || คุร วาก สัตคุร โย ป๋ าย จัลเล เต็น ฮัร ฮัร อาป
มิลายอา || โยตี โยต เม็ล โยต สมาณี ฮัร กริ ปา กัร ตัร่ ณี ถะรา || ฮัร ฮัร อะกัม อก้าถฺ อัปรําปัร อปัรปะรา ||๑|| ตุม
สุ อามี อะกัม อท่าห์ ตู กัท กัท ปูร รเฮอา || ตู อลัค อเป๋ ว อะกัม คุร สัตคุร บจัน ลเฮอา || ตัน๋ ตัน๋ เต ยัน ปุรัค ปูเร ยิน
คุร ซันตฺ ซงั คัต เม็ล คุณ รเว || บิเบก บุตถฺ บีจาร คุรมุข คุร สบัด คิน คิน ฮัร เน็ต จะเว || ยา บะแฮ คุรมุข ฮัร นาม
โบแล่ห์ ยา คะเร คุรมุข ฮัร ฮัร กะเฮอา || ตุม สุ อามี อะกัม อท่าห์ ตู กัท กัท ปูร รเฮอา ||๒|| เซวัก ยัน เซแว่ห์ เต
ปัรวาณ ยิน เซเวอา คุรมัต ฮเร || เต็น เก โกท ซัภ ปาป คิน ปัรฮัร ฮัร ดูรฺ กเร || เต็น เก ปาป โดค ซัภ บินเซ ยิน มัน
จิต เอ็ก อราเถ่อา ||
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เต็น กา ยนัม สัพเลโอ ซัภ กีอา กัรแต ยิน คุร บัจนี สัจ ป่ าเคอา || เต ตัน๋ ยัน วัด ปุรัค ปูเร โย คุรมัต ฮัร ยัป ป๋ อ บิคมั
ตเร || เซวัก ยัน เซแว่ห์ เต ปัรวาณ ยิน เซเวอา คุรมัต ฮเร ||๓|| ตู อันตัรยามี ฮัร อาป เย็ว ตู จลาแวห์ เปอาเร ฮอ ติแว
จลา || ฮัมแร หาท กิช น่าเฮ ยา ตู เมแล่ห์ ตา ฮอ อาย มิลา || ยิน โก ตู ฮัร เมแล่ห์ สุ อามี ซัภ เต็น กา เลคา ฉุ ทกั
เกยอา || เต็น กี กะณัต นา กเรโอห์ โก ป่ าอี โย คุร บัจนี ฮัร เมล เลยอา || นานัก ดัยอาล โฮอา เต็น อูปัร ยิน คุร กา
ป่ าณา มันเนอา ปะลา || ตู อันตัรยามี ฮัร อาป เย็ว ตู จลาแวห์ เปอาเร ฮอ ติแว จลา ||๔||๒|| ตุคารี แม่ห์ลา ๔ || ตู
ญักยีวนั ญักดีส ซัภ กัรตา สริ สทฺ นาท || เต็น ตู ติอ๋ายอา เมรา ราม ยิน แก ตุ๋ร เลค มาท || ยิน โก ตุ๋ร ฮัร ลิเคอา
สุ อามี เต็น ฮัร ฮัร นาม อราเถ่อา || เต็น เก ปาป เอ็ก นิมคั ซัภ ลาเท ยิน คุร บัจนี ฮัร ยาเปอา || ตัน๋ ตัน๋ เต ยัน ยิน ฮัร
นาม ยัปเปอา เต็น เดเค ฮอ เป่ ยอา สนาท || ตู ญักยีวนั ญักดีส ซัภ กัรตา สริ สทฺ นาท ||๑|| ตู ยัล ทัล มฮีอลั ปั่รปูร ซัภ
อูปัร สาจ ตะณี || ยิน ยัปเปอา ฮัร มัน จีต ฮัร ยัป ยัป มุกตั กะหนี่ || ยิน ยัปเปอา ฮัร เต มุกตั ปราณี เต็น เก อูยลั มุค
ฮัร ดุอาร || โอย หะลัต ปะลัต ยัน เป๋ ย สุ เฮเล ฮัร ราค ลีเอ รคันฮาร || ฮัร ซันตฺ ซงั คัต ยัน สุ โณห์ ป่ าอี คุรมุข ฮัร เซวา
สพัล บณี || ตู ยัล ทัล มฮีอลั ปั่รปูร ซัภ อูปัร สาจ ตะณี ||๒|| ตู ทาน ทนันตัร ฮัร เอก ฮัร เอโก เอก รเวอา || วัณ ตริ ณ
ตริ ภวัณ ซัภ สริ สทฺ มุค ฮัร ฮัร นาม จะเวอา || ซัภ จะแวห์ ฮัร ฮัร นาม กัรเต อซังคฺ อะกณัต ฮัร ติอ่าเวย์ || โซ ตัน๋ ตัน๋
ฮัร ซันตฺ ซาถู่ โย ฮัร ปรัภ กัรเต ป่ าเวย์ || โซ สพัล ดัรซัน เดโฮ กัรเต ยิส ฮัร ฮิรแด นาม สัด จะเวอา || ตู ทาน
ทนันตัร ฮัร เอก ฮัร เอโก เอก รเวอา ||๓|| เตรี ปะกัต ปั นด๋ าร อซังคฺ ยิส ตู เดแว่ห์ เมเร สุ อามี เต็ส มิแล่ห์ || ยิส แก
มัสตัก คุร หาท เต็ส ฮิรแด ฮัร คุณ ทิแกห์ || ฮัร คุณ ฮิรแด ทิแกห์ เต็ส แก ยิส อันตัร ป๋ อ ป่ าวนี โฮอี ||
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เบ็น แป๋ กิแน นา เปรม ปายอา || เบ็น แป๋ ปารฺ นา อุตเรอา โกอี || ป๋ อ เป๋ า ปรี ต นานัก ติแซห์ ลาแก ยิส ตู อาปณี
กิรปา กแร่ ห์ || เตรี ปะกัต ปันด๋ าร อซังคฺ ยิส ตู เดแว่ห์ เมเร สุ อามี เต็ส มิแล่ห์ ||๔||๓|| ตุคารี แม่ห์ลา ๔ || นาวัณ
ปุรับ อปี จ คุร สัตคุร ดะรัส เป่ ยอา || ดุระมัต แมลฺ ฮรี อเกอาน อันเถรฺ เกยอา || คุร ดะรัส ปายอา อเกอาน กวายอา
อันตัร โยต ประกาซี || ยนัม มรัน ดุค คิน แม่ห์ บินเซ ฮัร ปายอา ปรัภ อบินาซี || ฮัร อาป กัรแต ปุรับ กีอา สัตคุรู
กุลเคต นาวัณ เกยอา || นาวัณ ปุรับ อปี จ คุร สัตคุร ดะรัส เป่ ยอา ||๑|| มารัก ปั นทฺ จัลเล คุร สัตคุร ซังค์ ซิกคา ||
อันเด็น ปะกัต บณี คิน คิน นิมคั วิคา || ฮัร ฮัร ปะกัต บณี ปรัภ เกรี ซัภ โลก เวคัณ อายอา || ยิน ดะรัส สัตคุร คุรู
กีอา เต็น อาป ฮัร เมลายอา || ตีรัท อุดมั สัตคุรู กีอา ซัภ โลก อุถรัณ อัรทา || มารัก ปั นทฺ จัลเล คุร สัตคุร ซังค์
ซิกคา ||๒|| ประทัม อาเอ กุลเคต คุร สัตคุร ปุรับ โฮอา || คบัร ไป๋ ซันซาร อาเอ ตแร โลอา || เดคัณ อาเอ ตีน โลก
ซุรฺ นัร มุน ยัน ซัภ อายอา || ยิน ปัรเซอา คุร สัตคุรู ปูรา เต็น เก เก็ลวิค นาซ กวายอา || โยกี ดิกาํ บัร ซันเนอาซี คัท
ดัรซัน กัร เกย โกซัท โด่อา || ประทัม อาเอ กุลเคต คุร สัตคุร ปุรับ โฮอา ||๓|| ดุตีอา ยมุน เกย คุร ฮัร ฮัร ยปัน กีอา ||
ยากาตี มิเล เด เปท คุร ปิ แช ลังฆาย ดีอา || ซัภ ฉุที สัตคุรู ปิ แช เย็น ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา || คุร บจัน มารัก โย ปันทฺ
จาเล เต็น ยัม ยากาตี เนร นา อายอา || ซัภ คุรู คุรู ยกัต โบแล คุร แก นาย เลยแอ ซัภ ฉุ ทกั เกยอา || ดุตีอา ยมุน เกย
คุร ฮัร ฮัร ยปัน กีอา ||๔|| ตริ ตีอา อาเอ สุ รสะรี แต้ห์ กอตัก จลัต เป่ ยอา || ซัภ โม่ฮี เดค ดัรซัน คุร ซันตฺ กิแน อ้าด
นา ดาม เลยอา || อ้าด ดาม กิช ปัยอา นา โบลัก ยากาตีอา โม่ฮณั มุนดัณ ปอี || ป่ าอี ฮัม กแร่ ห์ เกอา กิส ปาส
มานํแก้ห์ ซัภ ปาก สัตคุร ปิ แช ปอี ||
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ยากาตีอา อุปาว เซอาณัป กัร วีจาร ดิธา ปั๋ น โบลกา ซัภ อุธ เกยอา || ตริ ตีอา อาเอ สุ รสะรี แต้ห์ กอตัก จลัต เป่ ยอา
||๕|| เม็ล อาเอ นะกัร มฮ่า ยนา คุร สัตคุร โอท กะฮี || คุร สัตคุร คุร โควิด ปุช ซิ มรัต กีตา สฮี || ซิ มรัต ซาสตรึ
ซัภนี สฮี กีตา สุ ก แปรลาด ศิรีราม กัร คุร โควิด ติอ๋ายอา || เด้ฮี นะกัร โกท ปั นจฺ โจร วัทวาเร เต็น กา เทา เท่ห์
กวายอา || กีรตัน ปุราณ เน็ต ปุน โฮแว่ห์ คุร บจัน นานัก ฮัร ปะกัต ลฮี || เม็ล อาเอ นะกัร มฮ่า ยนา คุร สัตคุร โอท
กะฮี ||๖||๔||๑o||
ตุคารี ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โก๋ ล กุไหม ลาลนา คุร มัน ดีนา || ซุณ สบัด ตุมารา เมรา มัน ปี่ นา || เอ้ห์ มัน ปี่ นา เย็ว ยัล มีนา ลากา รังค์
มุรารา || กีมตั กฮี นา ยาอี ธากุร เตรา แม่ฮลั อปารา || สกัล คุณา เก ดาเต สุ อามี บิโน สุ โนห์ เอ็ก ดีนา || เดโฮ ดะรัส
นานัก บัลฮารี ญีอะรา บัล บัล กีนา ||๑|| เอ้ห์ ตัน มัน เตรา ซัภ คุณ เตเร || คันนีแอ วันญา ดัรซัน เตเร || ดัรซัน เตเร
ซุณ ปรัภ เมเร นิมคั ดริ สทฺ เปค ยีวา || อัมฤต นาม สุ นีแย เตรา กิรปา กแร่ ห์ ตา ปี วา || อาส เปอาซี เป็ ร แก ตาอี
เย็ว จาตริ ก บูนเดเร || กโฮ่ นานัก ญีอะรา บัลฮารี เดโฮ ดะรัส ปรัภ เมเร ||๒|| ตู ซาจา ซาฮิบ ซ่าห์ อมิตา || ตู ปรี ตมั
เปอารา ปราน เห็ต จิตา || ปราน ซุคดาตา คุรมุข ยาตา สกัล รังค์ บัน อาเอ || โซอี กะรัม กมาแว ปราณี เย่ฮา ตู
พุรมาเอ || ยา โก กริ ปา กรี ญักดีซุร เต็น ซ่าถซังค์ มัน ยิตา || กโฮ่ นานัก ญีอะรา บัลฮารี ญีโอ เป็ นดฺ ตอ ดิตา ||๓||
นิรกุณ ราค ลีอา ซันตัน กา สัดกา || สัตคุร ดาก ลีอา โม่ห์ ปาปี ปัรดา || ด่ากันฮาเร ประภู ฮมาเร ญีอ์ ปราน ซุคดาเต
|| อบินาซี อบิกตั สุ อามี ปูรัน ปุรัค บิถ่าเต || อุสตัต แก้ฮนั นา ยาย ตุมารี กอณ กะแฮ ตู กัด กา || นานัก ดาส ตา แก
บัลฮารี มิแล นาม ฮัร นิมกา ||๔||๑||๑๑||
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เกดารา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมเร มัน ราม นาม เน็ต กาวีแอ เร || อะกัม อะโกจัร นา ยาอี ฮัร ลเคอา คุร ปูรา มิแล ลคาวีแอ เร || รเฮา || ยิส อาเป
กิรปา กเร เมรา สุ อามี เต็ส ยัน โก ฮัร เล็ว ลาวีแอ เร || ซัภ โก ปะกัต กเร ฮัร เกรี ฮัร ป่ าแว โซ ทาย ปาวีแอ เร ||๑||
ฮัร ฮัร นาม อโมลัก ฮัร แป้ ห์ ฮัร เดแว ตา นาม ติอ่าวีแอ เร || ยิส โน นาม เดย์ เมรา สุ อามี เต็ส เลคา ซัภ ฉะดาวีแอ
เร ||๒|| ฮัร นาม อราแถ่ห์ เซ ตัน๋ ยัน กะฮีแอห์ เต็น มัสตัก ปาก ตุ๋ร เล็ค ปาวีแอ เร || เต็น เดเค เมรา มัน บิกแซ เย็ว
สุ ตฺ เม็ล มาต กัล ลาวีแอ เร ||๓|| ฮัม บาริ ก ฮัร ปิ ตา ปรัภ เมเร โม โก เดโฮ มตี เย็ต ฮัร ปาวีแอ เร || เย็ว บัชรา เดค กอู
ซุค มาแน เต็ว นานัก ฮัร กัล ลาวีแอ เร ||๔||๑||
เกดารา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เมเร มัน ฮัร ฮัร กุน กโฮ่ เร || สัตคุรู เก จรัน โต๋ ย โต๋ ย ปูโญห์ เอ็น เบ็ถ เมรา ฮัร ปรัภ ลโฮ่ เร || รเฮา || กาม กโรถ
โลภ โม่ห์ อภิมาน บิแค รัส เอ็น ซังคัต เต ตู รโฮ่ เร || เม็ล สัตซังคัต กีแย ฮัร โกซัท ซาถู่ เซ็ว โกซัท ฮัร เปรม
ระส่ าเอ็ณ ราม นาม ระส่ าเอ็ณ ฮัร ราม นาม ราม รโม่ห์ เร ||๑||
อันตัร กา อภิมาน โยรฺ ตู กิช กิช กิช ยานตา เอ้ห์ ดูรฺ กแร่ ห์ อาปั น กะโฮ เร || ยัน นานัก โก ฮัร ดัยอาล โฮโอ สุ อามี
ฮัร ซันตัน กี ตู๋ร กัร ฮเร ||๒||๑||๒||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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มาอี ซันตฺ ซงั ค์ ยากี || ปริ แอ รังค์ เดแค ยัปตี นาม นิถ่านี || รเฮา || ดัรซัน เปอาส โลจัน ตารฺ ลากี || บิสรี เตอาส
บิดานี ||๑|| อับ คุร ปายโอ แฮ แซ่ฮจั ยฺ ซุคดาเอ็ก ดัรซัน เปคัต มัน ลัปทานี || เดค ดะโมดัร แร่ ฮสั มัน อุปเยโอ นานัก
ปริ แอ อัมฤต บานี ||๒||๑||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดีน บิโน ซุน ดัยอาล || ปันจฺ ดาส ตีน โดคี เอก มัน อนาท นาท || ราค โฮ กิรปาล || รเฮา || อเน็ก ยตัน กะวัน กะโร
|| คัท กะรัม ยุกตั คิอ๋าน ตะโร || อุปาว สกัล กัร ห่าเรโอ แน่ห์ แน่ห์ หุแทห์ บิกราล ||๑|| สรัณ บันดัน กรุ ณา ปะเต ||
เป๋ าว์ หะรัณ ฮัร ฮัร ฮัร ฮเร || เอก ตูฮี ดีน ดัยอาล || ปรัภ สรัน นานัก อาสฺ โร || อุถเร ปะหรํา โม่ห์ ซากัร || ลัก
ซันตฺ นา ปัก ปาล ||๒||๑||๒||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัรนี อายโอ นาท นิถาน || นาม ปรี ต ลากี มัน ปี่ ตัร มากัน โก ฮัร ทาน ||๑|| รเฮา || ซุคดาอี ปูรัน ปั รเมซุร กัร กิรปา
ราโค่ห์ มาน || เดโฮ ปรี ต ซาถู่ ซังค์ สุ อามี ฮัร กุน รสัน บคาน ||๑|| โคปาล ดัยอาล โคบิด ดะโมดัร นิรมัล กะทา
กิอาน || นานัก โก ฮัร แก รังค์ ราโกห์ จรัน กมัล ซังค์ ติอ๋าน ||๒||๑||๓|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก ดัรซัน โก มัน
เจา || กัร กิรปา สัตซังค์ มิลาโว่ห์ ตุม เดโวห์ อัปโน เนา || รเฮา || กะโร เซวา สัต ปุรัค เปอาเร ยัต สุ นีแอ ตัต มัน
แร่ ห์เซา ||
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วารี เพรี สดา กุไหม กวัน อนูป เตโร เธา ||๑|| สรับ ปรัตปาแลห์ สกัล สมาแล่ห์ สักเลอา เตรี เชา || นานัก เก ปรัภ
ปุรัค บิถ่าเต กัท กัท ตุแฉ่ห์ ดิเคา ||๒||๒||๔|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ปริ แอ กี ปรี ต เปอารี || มกัน มแน แม่ห์ จิตโว
อาซา แนโนห์ ตารฺ ตุห่ารี || รเฮา || โอย เด็น แป้ ฮัร มูรัต ปั ล แกเซ โอย ปั ล กะรี กิห่ารี || คูเล กะปัท ตะปัท บุจฉฺ
ตริ สนา ยีโว เปค ดัรซารี ||๑|| กอน โซ ยตัน อุเปา กิเน่ฮา เซวา กอน บีจารี || มาน อภิมาน โม่ห์ ตัจยฺ นานัก ซันแตห์
ซังค์ อุถ่ารี ||๒||๓||๕|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ฮัร กุน กาโว่ห์ || กแร่ ห์ กริ ปา โคปาล โคบิเด อัปนา นาม
ยปาโวห์ || รเฮา || ก้าด ลีเอ ปรัภ อาน บิแค เต ซ่าถซังค์ มัน ลาโว่ห์ || ปะหรํา ป๋ อ โม่ห์ กะเทโอ คุร บัจนี อัปนา
ดะรัส ดิคาโวห์ ||๑|| ซัภ กี เรน โฮย มัน เมรา อหัม่ บุธ ตะยาโวห์ || อัปนี ปะกัต เด้ห์ ดัยอาลา วัดป่ ากี นานัก ฮัร
ปาโวห์ ||๒||๔||๖|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เบ็น ยนัม อการัท ยาต || ตัจยฺ โคปาล อาน รังค์ ราจัต มิเทอา แป้ ห์รัต
คาต || รเฮา || ตัน๋ โยบัน ซัมแป ซุค โปกแว ซังค์ นา นิบฮัต มาต || มริ ก ตริ สนา เดค รเจโอ บาวัร ดรุ ม ชายอา รังค์
ราต ||๑|| มาน โม่ห์ มฮ่า มัด โม่ฮตั กาม กโรถ แก คาต || กัร แก้ห์ เล่โฮ ดาส นานัก โก ปรัภ ญีโอ โฮย สฮาต
||๒||๕||๗|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เบ็น โกย นา จาลัส ซาท || ดีนา นาท กรุ ณาปัต สุ อามี อนาทา เก นาท || รเฮา ||
สุ ต ซัมปัต บิเคอา รัส โปกวัต แน่ห์ นิบฮัต ยัม แก ปาท || นาม นิถาน เกา กุน โคบินดฺ อุถรั ซากัร เก คาต ||๑|| สรัน
ซัมรัท อกัท อะโกจัร ฮัร ซิมรัต ดุค ลาท || นานัก ดีน ตู๋ร ยัน บานํชตั มิแล ลิคตั ตุ๋ร มาท ||๒||๖||๘||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
บิสรัต น่าเฮ มัน เต ฮรี || อับ เอ้ห์ ปรี ต มฮ่า ประบัล ไป๋ อาน บิแค ยรี || รเฮา || บูนดฺ กฮ่า เตอาก จาตริ ก มีน แร่ ฮตั
นา กะรี ||
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กุน โคปาล อุจาร รัสนา เทว เอ้ห์ ปะรี ||๑|| มฮ่า นาด กุรังกฺ โม่เฮโอ เบถ ตีคนั สะรี || ปรัภ จรัน กมัล ระสาล นานัก
กาธ บาถ ตะรี ||๒||๑||๙|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ปรี ตมั บัสตฺ ริ ด แม่ห์ โครฺ || ปะรัม ปี ต นิวาร ธากุร แก้ห์ เล่โฮ อัปนี
ออรฺ ||๑|| รเฮา || อถิก กรัต ซันซาร ซากัร กัร ดัยอา จาโรห์ โต๋ ร || ซันตฺ ซงั ค์ ฮัร จรัน โบฮิท อุถรั เต แล โมรฺ ||๑||
กรัภ กุนท แม่ห์ ยิแนห์ ต่าเรโอ นฮี บิแค บัน แม่ห์ โฮรฺ || ฮัร สกัต สรัน ซัมรัท นานัก อาน นฮี นิโฮรฺ ||๒||๒||๑o||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ || รัสนา ราม ราม บคาน || กุน โคปาล อุจาร เด็น แรน เป๋ ย กัลมัล หาน || รเฮา || เตอาก จัลนา
สกัล ซัมปัต กาล ศิร ปัร ยาน || มิทนั โม่ห์ ดุรันตฺ อาซา จู่ธ ซัรปั ร มาน ||๑|| สัต ปุรัค อกาล มูรัต ริ แด ต่าโรห์ คิอ๋าน
|| นาม นิถาน ลาภ นานัก บัสตฺ เอ้ห์ ปัรวาน ||๒||๓||๑๑|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นาม โก อาถารฺ || กัล กะเลส
นา กัช เบอาแป ซันตฺ ซงั ค์ บิวฮาร || รเฮา || กัร อนุกแร่ ห์ อาป ราเคโอ แน่ห์ อุปัจยฺโต เบการ || ยิส ปราปั ต โฮย
ซิมแร เต็ส แด้หตั แน่ห์ ซันซาร ||๑|| ซุค มังคัล อานันดฺ ฮัร ฮัร ปรัภ จรัน อัมฤต ซาร || นานัก ดาส ซัรนากตี เตเร
ซันตฺ นา กี ชาร ||๒||๔||๑๒|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นาม เบ็น ตริ ก สโรต || ยีวนั รู ป บิซาร ยีแวห์ เต้ห์ กัต ยีวนั
โหต || รเฮา || คาต ปี ต อเนก บินยัน แยเซ ป๋ ารฺ บาฮัก โคต || อาธ แป้ ฮัร มฮ่า สรัม ปายอา แยเซ บิรัค ยันตี โยต ||๑||
ตัจยฺ โคปาล เย อาน ลาเก เซ บโฮ่ ประการี โรต || กัร โยรฺ นานัก ดาน มาแก ฮัร รัคโค กันธฺ โปรต ||๒||๕||๑๓||
เกดารา แม่ห์ลา ๕ || ซันแตห์ ตู๋ร เล มุค มลี || คุณา อะจุต สดา ปูรัน แน่ห์ โดค เบอาแป้ ห์ กะลี || รเฮา || คุร บจัน
การัจ สรับ ปูรัน อีต อูต นา หะลี || ปรัภ เอก อเน็ก ซัรบัต ปูรัน บิแค อคัน นา ยลี ||๑|| แก้ห์ ปุยา ลีโน ดาส อัปโน
โยต โยตี รลี || ปรัภ จรัน สรัน อนาท อายโอ นานัก ฮัร ซังค์ จลี ||๒||๖||๑๔|| เกดารา แม่ห์ลา ๕ ||
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ฮัร เก นาม กี มัน รุ แจ || โกท ซานํตฺ อนันดฺ ปูรัน ยลัต ชาตี บุแฉ่ || รเฮา || ซันตฺ มารัก จลัต ปรานี ปะติต อุถเร มุแจ
|| เรน ยัน กี ลกี มัสตัก อเน็ก ตีรัท สุ แจ ||๑|| จรัน กมัล ติอ๋าน ปี่ ตัร กัท กะแทห์ สุ อามี ซุแฉ่ || สรัน เดว อปารฺ นานัก
บฮุร ยัม นฮี ลุจแฉ่ ||๒||๗||๑๕||
เกดารา ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เม็ล เมเร ปรี ตมั เปอาเรอา || รเฮา || ปูร รเฮอา ซัรบัตตรึ แม โซ ปุรัค บิถ่าตา || มารัก ปรัภ กา ฮัร กีอา ซันตัน ซังค์
ยาตา || ซันตัน ซังค์ ยาตา ปุรัค บิถ่าตา กัท กัท นะดัร นิฮาเลอา || โย ซัรนี อาแว สรับ ซุค ปาแว เต็ล นฮี ปั่ นแน
ก่าเลอา || ฮัร คุณ เน็ถ กาเอ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ เปรม มฮ่า รัส มาตา || นานัก ดาส เตรี ซัรณาอี ตู ปูรัน ปุรัค บิถ่าตา ||๑||
ฮัร เปรม ปะกัต ยัน เบเถ่อา เซ อาน กัต ยาฮี || มีน บิโช่ฮา นา สะแฮ ยัล เบ็น มัร ป้ าฮี || ฮัร เบ็น เก็ว รฮีแอ ดูค เก็น
สฮีแอ จาตริ ก บูนดฺ เปอาเซอา || กับ แรน บิห่าแว จักวี ซุค ปาแว ซูรัจยฺ กิรัณ ประกาเซอา || ฮัร ดะรัส มัน ลากา
ดินสั สป่ ากา อันเด็น ฮัร กุน ก้าฮี || นานัก ดาส กะแฮ เบนันตี กัต ฮัร เบ็น ปราณ ทิกาฮี ||๒|| ซาส บินา เย็ว เดหุรี
ั นา อาแว || ฮัร เบ็น โย แร่ ห์ณา นรัก โซ แซ่ห์ณา จรัน กมัล มัน
กัต โซ่ภา ปาแว || ดะรัส บิฮูนา ซ่าถ ยัน คิน ทิกณ
เบเถ่อา || ฮัร รสิ ก แบรากี นาม เล็ว ลากี กะแตห์ นา ยาย นิเคเถ่อา || ฮัร เซ็ว ยาย มิลณา ซ่าถซังค์ แร่ ห์ณา โซ ซุค
อังกฺ นา มาแว || โฮโอ กริ ปาล นานัก เก สุ อามี ฮัร จัรแน่ห์ ซังค์ สมาแว ||๓|| โคยัต โคยัต ปรัภ มิเล ฮัร กรุ ณา ต่าเร
|| นิรกุณ นีจ อนาท แม นฮี โดค บีจาเร || นฮี โดค บีจาเร ปูรัน ซุค ซาเร ปาวัน บิรัด บคาเนอา || ปะกัต วชัล ซุน
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*อันจฺโล กเฮอา กัท กัท ปูร สะมาเนอา || ซุค ซากโร ปายอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ ยอา ยนัม มรัน ดุค ห่าเร || กัร แก้ห์ ลีเน
นานัก ดาส อัปเน ราม นาม อุร ห่าเร ||๔||๑||
ราก เกดารา บาณี กะบีร ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อุสตัต นินดา โดอู บิบรั ยิต ตะโยห์ มาน อภิมานา || โล่ฮา กันจัน ซัม กัร ยาแน่ห์ เต มูรัต ปักหว่านา ||๑|| เตรา ยัน
เอก อ้าถ โกอี || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ บิบรั ยิต ฮัร ปั ด จีแนห์ โซอี ||๑|| รเฮา || รัจยฺ คุณ ตัม คุณ สัต คุณ กะฮีแอ เอ้ห์
เตรี ซัภ มายอา || จอเท ปัด โก โย นัร จีแนห์ เต็นห์ ฮี ปะรัม ปัด ปายอา ||๒|| ตีรัท บะรัต เนม สุ จ ซันยัม สดา รแฮ่
เน่ห์กามา || ตริ สนา อัร มายอา ปะหรํา จูกา จิตวัต อาตัม รามา ||๓|| เย่ห์ มันดัร ดีปัก ปั รกาเซอา อันถฺ การ แต้ห์
นาซา || นิรภอ ปูร รเฮ่ ปะหรํา ป่ ากา แก้ห์ กะบีร ยัน ดาซา ||๔||๑|| กินฮี บันเยอา กานํซี ตานํบา กินฮี ลอก สุ ปารี ||
ซันโตห์ บันเยอา นาม โคบิด กา แอซี เคป ฮมารี ||๑|| ฮัร เก นาม เก เบอาปารี || ฮีรา หาท จเรอา นิรโมลัก ชูท กอี
ซันซารี ||๑|| รเฮา || ซาเจ ลาเอ ตอ สัจ ลาเก ซาเจ เก บิวฮารี || ซาจี บัสตฺ เก ป๋ ารฺ จลาเอ ปฮุเจ ยาย ปั นด่ารี ||๒||
อาแปห์ รตัน ยวาฮัร มาเน็ก อาแป แฮ ปาซารี || อาแป แด้ห์ ดิส อาป จลาแว เน่ห์จลั แฮ เบอาปารี ||๓|| มัน กัร แบลฺ
สุ รัต กัร แปดา กิอาน โกน ปั๋ร ดารี || แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ นิบฮี เคป ฮมารี ||๔||๒|| รี กัลวาร กวาร มู่ด
มัต อุลโท ปวัน พิราดว || มัน มัตวาร เมรฺ ซัร ป่ าธี อัมฤต ต๋ าร จุอาโว ||๑|| โบโล่ห์ ไป่ อา ราม กี ดุห่าอี || ปี โว่ห์
ซันตฺ สดา มัต ดุระลับภ์ แซ่ห์เย เปอาส บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา || แป๋ บิจ เป๋ า ป๋ าย โกอุ บูแฉ่ ห์ ฮัร รัส ปาแว ป่ าอี || เยเต กัท
อัมฤต ซัภ ฮี แม่ห์ ป่ าแว ติแซห์ ปี อาอี ||๒|| นักรี เอแก นอ ดัรวาเย ต่าวัต บะรัจยฺ รฮาอี || ตริ กทุ ี ชูแท ดัสวา ดัร
1189

คูแลห์ ตา มัน คีวา ป่ าอี ||๓|| อแป๋ ปัด ปูร ตาป แต้ห์ นาเซ แก้ห์ กะบีร บีจารี || อุบทั จลันเต เอ้ห์ มัด ปายอา แยเซ
โคด คุมารี ||๔||๓|| กาม กโรถ ตริ สนา เก ลีเน กัต นฮี เอแก ยานี || พูที อาแค กะชู นา ซู่แฉ่ บูด มูเอ เบ็น ปานี ||๑||
จลัต กัด เท่เด เท่เด เท่เด || อสัตฺ จรัม บิสทา เก มูนเด ดุระกันถฺ ฮี เก เบเฎ ||๑|| รเฮา || ราม นา ยัปโปห์ กวัน ปะหรํา
ปู่ เล ตุม เต กาล นา ดูเร || อเน็ก ยตัน กัร เอ้ห์ ตัน ราโค่ห์ รแฮ่ อวัสทา ปูเร ||๒|| อาปั น กีอา กะชู นา โฮแว เกอา โก
กแร ปรานี || ยา เต็ส ป่ าแว สัตคุร เป่ แท เอโก นาม บคานี ||๓|| บลูอา เก กะรู อา แม่ห์ บัสเต พุลวัต เด้ห์ อัยอาเน ||
กโฮ่ กะบีร เย่ห์ ราม นา เจเตโอ บูเด บฮุต เซอาเน ||๔||๔|| เท่ดี ปาก เท่เด จัลเล ลาเก บีเร คาน || เป๋ า ปะกัต เซ็ว
กาจยฺ นา กะชูแอ เมโร กาม ดีวาน ||๑|| ราม บิซาเรโอ แฮ อภิมาน || กเน็ก กามนี มฮ่า ซุนดรี เปค เปค สัจ มาน ||๑||
รเฮา || ลาลัจ จู่ธ บิการ มฮ่า มัด เอ้ห์ เบ็ถ ออตถฺ บิฮาน || แก้ห์ กะบีร อันตฺ กี เบรฺ อาย ลาโก กาล นิดาน ||๒||๕||
จาร เด็น อัปนี นอบัต จัลเล บยาย || อิตนัก คทีอา กะธีอา มะทีอา ซังค์ นา กัช แล ยาย ||๑|| รเฮา || เด้ห์รี แบธี เม่ห์รี
โรแว ดุอาแร โล ซังค์ มาย || มัรฮัท ลัก ซัภ โลก กุทาํ บฺ เม็ล หันสฺ อิเกลา ยาย ||๑|| แว สุ ต แว เบ็ต แว ปุร ปาทัน
บฮุร นา เดแค อาย || แก้ฮตั กะบีร ราม กี นา ซิ มโร่ ห์ ยนัม อการัท ยาย ||๒||๖||
ราก เกดารา บาณี รวิดาส ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คัท กะรัม กุล ซันยุกตั แฮ ฮัร ปะกัต ฮิรแด น่าเฮ || จัรนารบินดฺ นา กะทา ป่ าแว สุ ปัจ ตุล สะมาน ||๑|| เร จิต เจต
เจต อเจต || กาเฮ นา บาลมีแกห์ เดค || กิส ยาต เต เก้ห์ ปะแดห์ อะมเรโอ ราม ปะกัต บิเซค ||๑|| รเฮา || สุ อาน สัตรู
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อะยาต ซัภ เต กริ ษนั ลาแว เหต || โลก บัปรา เกอา สะราแฮ ตีน โลก ประเวส ||๒|| อะยามัล ปิ งกุลา ลุภตั กุนจัร
เกย ฮัร แก ปาส || แอเซ ดุระมัต นิสตะเร ตู เก็ว นา ตะแร่ ห์ รวิดาส ||๓||๑||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ จอปะเด เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร
ประสาด ||
ตุจฉฺ เต บ้าฮัร กิชู นา โฮย || ตู กัร กัร เดแคห์ ยาแณห์ โซย ||๑|| เกอา กะฮีแอ กิช กฮี นา ยาย || โย กิช อะแฮ ซัภ
เตรี รยาย ||๑|| รเฮา || โย กิช กัรณา โซ เตแร ปาส || กิส อาแก กีแจ อัรดาส ||๒|| อาคัณ ซุนณา เตรี บาณี || ตู อาเป
ยาแณห์ สรับ วิดาณี ||๓|| กเร กราเอ ยาแณ อาป || นานัก เดแค ทาป อุทาป ||๔||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ || คุร แก สบัด ตเร มุน เกเต อินดราดิก บรัมห์มาด ตเร || สนัก สนันดัน ตปัสซี ยัน
เกเต คุร ปัรซาดี ปารฺ ปะเร ||๑|| เป่ าว์ยลั เบ็น สับแด เก็ว ตรี แอ || นาม บินา ญัก โรค เบอาเปอา ดุบิถา ดุบ ดุบ มรี แอ
||๑|| รเฮา || คุร เดวา คุร อลัค อเป่ วา ตริ ภวัณ โซ่ฉี่ คุร กี เซวา || อาเป ดาต กรี คุร ดาแต ปายอา อลัค อเป่ วา ||๒||
มัน รายา มัน มัน เต มาเนอา มันซา มแน่ห์ สมาอี || มัน โยกี มัน บินสั บิโอกี มัน ซัมแฉ่ คุณ กาอี ||๓|| คุร เต มัน
มาเรอา สบัด วีจาเรอา เต วิระเล ซันซารา || นานัก ซาฮิบ ปั่ รปุร ลีณา สาจ สบัด นิสตารา ||๔||๑||๒|| แป่ โร แม่ห์ลา
๑ || แนนี ดริ สทฺ นฮี ตัน ฮีนา ยัร ยีเตอา ศิร กาโล || รู ป รังค์ แร่ ฮสั นฮี ซาจา เก็ว โชแด ยัม ยาโล ||๑|| ปราณี ฮัร ยัป
ยนัม เกยโอ ||
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สาจ สบัด เบ็น กับโบห์ นา ชูทสั บิรทา ยนัม เป่ ยโอ ||๑|| รเฮา || ตัน แม่ห์ กาม กโรถ ฮอ มัมตา กะเธ็น ปี ร อัต ป่ ารี
|| คุรมุข ราม ยัปโปห์ รัส รัสนา เอ็น เบ็ถ ตัร ตู ตารี ||๒|| แบ้ห์เร กะรัน อกัล ไป๋ โห่ซี สบัด แซ่ฮจั ยฺ นฮี บูเฉ่ อา ||
ยนัม ปะดารัท มันมุค ห่าเรอา เบ็น คุร อั้นถฺ นา ซู่เฉ่ อา ||๓|| รแฮ่ อุดาส อาส นิราซา แซ่ฮจั ยฺ ติอ่าน แบรากี ||
ปรัณวัต นานัก คุรมุข ชูทสั ราม นาม เล็ว ลากี ||๔||๒||๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๑ || ปู่ นํดี จาล จรัณ กัร คิสเร ตุจา เด้ห์
กุมลานี || เนตรี ตุ๋นถฺ กะรัน เป๋ ย แบ้ห์เร มันมุค นาม นา ยานี ||๑|| อันถเล เกอา ปายอา ญัก อาย || ราม ริ แด นฮี คุร
กี เซวา จาเล มูล กวาย ||๑|| รเฮา || เย่ห์วา รังค์ นฮี ฮัร ราตี ยับ โบแล ตับ พีเก || ซันตฺ ยนา กี นินดา เวอาปั ส ปะซู
เป๋ ย กะเด โฮเอ นา นีเก ||๒|| อัมฤต กา รัส วิระลี ปายอา สัตคุร เมล มิลาเอ || ยับ ลัก สบัด เปด นฮี อายอา ตับ ลัก
กาล ซันตาเอ ||๓|| อัน โก ดัร กัร๋ กับฮู นา ยานัส เอโก ดัร สเจอารา || คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา นานัก กะแฮ
วิจารา ||๔||๓||๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๑ || สักลี แรณ โซวัต กัล พ่าฮี ดินสั ยันยาล กวายอา || คิน ปั ล กะรี นฮี ปรัภ
ยาเนอา เย็น เอ้ห์ ยกัต อุปายอา ||๑|| มัน เร เก็ว ชูทสั ดุค ป่ ารี || เกอา เล อาวัส เกอา เล ยาวัส ราม ยัปโปห์ คุณการี
||๑|| รเฮา || อูนโํ ถ่ กวัล มันมุค มัต โห่ ซี มัน อันแถ่ ศิร ตัน่ ถ่า || กาล บิกาล สดา ศิร เตแร เบ็น นาแว กัล พันถ่า ||๒||
ดักรี จาล เนตรึ พุน อันถเล สบัด สุ รัต นฮี ป่ าอี || ซาสตรึ เบด ตแร คุณ แฮ มายอา *อันถฺ โล ตัน่ ถฺ กมาอี ||๓|| โคยโอ
มูล ลาภ แก้ห์ ปาวัส ดุระมัต กิอาน วิฮูเณ || สบัด บีจาร ราม รัส จาเคอา นานัก สาจ ปะตีเณ ||๔||๔||๕|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๑ || คุร แก ซังค์ รแฮ่ เด็น ราตี ราม รสัน รังค์ ราตา || อวัรฺ นา ยาณัส สบัด ปะชาณัส อันตัร ยาณ ปะชาตา
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||๑|| โซ ยัน แอซา แม มัน ป่ าแว || อาป มาร อัปรําปั ร ราตา คุร กี การ กมาแว ||๑|| รเฮา || อันตัร บ้าฮัร ปุรัค
นิรันยัน อาด ปุรัค อาเดโส || กัท กัท อันตัร สรับ นิรันตัร เราว์ รเฮอา สัจ เวโซ ||๒||
สาจ รัตเต สัจ อัมฤต เย่ห์วา มิเทอา แมลฺ นา ราอี || นิ รมัล นาม อัมฤต รัส จาเคอา สบัด รัตเต ปัต ปาอี ||๓|| คุณี คุณี
เม็ล ล่าฮา ปาวัส คุรมุข นาม วดาอี || สักเล ดูค มิแท่ห์ คุร เซวา นานัก นาม สคาอี ||๔||๕||๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๑ ||
ฮิรแด นาม สรับ ตัน๋ ต่ารัณ คุร ปัรซาดี ปาอีแอ || อมัร ปะดารัท เต กิรตารัท แซ่ฮจั ยฺ ติอ่าน เล็ว ลาอีแอ ||๑|| มัน เร
ราม ปะกัต จิต ลาอีแอ || คุรมุข ราม นาม ยัป ฮิรแด แซ่ฮจั ยฺ เซตี กัร๋ ยาอีแอ ||๑|| รเฮา || ปะรัม เปด ป๋ อ กับโบห์ นา
ชูทสั อาวัต ยาต นา ยานี || เบ็น ฮัร นาม โก มุกตั นา ปาวัส ดูบ โมย เบ็น ปานี ||๒|| ตัน่ ถ่า กะรัต สักลี ปั ต โควัส
ปะรัม นา มิทสั กวารา || เบ็น คุร สบัด มุกตั นฮี กับ ฮี อันถเล ตัน่ ถฺ ปซารา ||๓|| อะกุล นิรันยัน เซ็ว มัน มาเนอา มัน
ฮี เต มัน มูอา || อันตัร บ้าฮัร เอโก ยาเนอา นานัก อวัรฺ นา ดูอา ||๔||๖||๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๑ || ยกัน โฮม ปุน ตัป
ปูญา เด้ห์ ดุคี เน็ต ดูค สะแฮ || ราม นาม เบ็น มุกตั นา ปาวัส มุกตั นาม คุรมุข ลแฮ่ ||๑|| ราม นาม เบ็น บิรเท ญัก
ยันมา || บิค คาแว บิค โบลี โบแล เบ็น นาแว เน่ห์พลั มัร ปะหรํ่านา ||๑|| รเฮา || ปุสตัก ปาธ เบอากรัณ วคาแณ
ซันเถ่อา กะรัม เตกาล กแร || เบ็น คุร สบัด มุกตั กฮ่า ปราณี ราม นาม เบ็น *อุรัจฉฺ มแร ||๒|| ดันดฺ กมันดัล ซิกคา
ซูต โต่ตี ตีรัท กะวัน อัต ประมัน กแร || ราม นาม เบ็น ซานํตฺ นา อาแว ยัป ฮัร ฮัร นาม โซ ปารฺ ปแร ||๓|| ยะทา
มุกทั ตัน ปะซัม ลกาอี บัสตรึ โฉด ตัน นกัน เป่ ยอา || ราม นาม เบ็น ตริ ปัต นา อาแว กิรัต แก บานํแถ่ เป๋ ค เป่ ยอา
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||๔|| เยเต ญีอ์ ยันตฺ ยัล ทัล มฮีอลั ยัตรึ กะตรึ ตู สรับ ยีอา || คุร ประสาด ราค เล ยัน โก ฮัร รัส นานัก โจ๋ ล ปี อา
||๕||๗||๘||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๓ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยาต กา กรับ นา กรี แอห์ โกอี || บรัมห์ บินเด โซ บราห์มณั โฮอี ||๑|| ยาต กา กรับ นา กัร มูรัค กวารา ||
เอ็ส กรับ เต จแลห์ บฮุต วิการา ||๑|| รเฮา || จาเร วรัน อาแค ซัภ โกอี || บรัมห์ บินดฺ เต ซัภ โอปัต โฮอี ||๒|| มาที
เอก สกัล ซันซารา || บโฮ่ เบ็ถ ป่ านเด กะแร กุหม่ารา ||๓|| ปั นจฺ ตัต เม็ล เด้ฮี กา อาการา || กัท วัตถฺ โก กแร บีจารา
||๔|| แก้ฮตั นานัก เอ้ห์ ญีโอ กะรัม บันถฺ โฮอี || เบ็น สัตคุร เป่ เท มุกตั นา โฮอี ||๕||๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || โยกี
กแร่ ฮี ปันดิต เปคถ่ารี || เอ ซูเต อัปแณ อหังการี ||๑|| มายอา มัด มาตา รเฮอา โซย || ยากัต รแฮ่ นา มูแซ โกย ||๑||
รเฮา || โซ ยาแก ยิส สัตคุร มิแล || ปั นจฺ ดูต โอ้ห์ วัสกัต กแร ||๒|| โซ ยาแก โย ตัต บีจาแร || อาป มแร เอารา แน่ห์
มาแร ||๓|| โซ ยาแก โย เอโก ยาแณ || ปั รกิรัต โชแด ตัต ปะชาแณ ||๔|| จะโฮ่ วัรนา เว็จ ยาแก โกย || ยแม กาแล เต
ชูแท โซย ||๕|| แก้ฮตั นานัก ยัน ยาแก โซย || กิอาน อันยัน ยา กี เนตรี โฮย ||๖||๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || ยา โก ราแค
อัปณี ซัรณาอี || ซาเจ ลาแก ซาจา พัล ปาอี ||๑|| เร ยัน แก เซ็ว กแร่ ห์ ปุการา || หุกเม โฮอา หุกเม วัรตารา ||๑|| รเฮา
|| เอ้ห์ อาการฺ เตรา แฮ ต่ารา || คิน แม่ห์ บินแซ กะรัต นา ลาแก บารา ||๒|| กัร ประสาด เอ็ก เคลฺ ดิคายอา || คุร
กิรปา เต ปะรัม ปัด ปายอา ||๓|| แก้ฮตั นานัก มาร ยีวาเล โซย || แอซา บูโฉ่ ห์ ปะรัม นา ปู่ โลห์ โกย ||๔||๓||
แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || แม กามัณ เมรา กันตฺ กัรตาร || เย่ฮา กราเอ เต้ฮา กรี ซี การ ||๑|| ยานํ เต็ส ป่ าแว ตานํ กเร โปคค์ ||
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ตัน มัน ซาเจ ซาฮิบ โยก ||๑|| รเฮา || อุสตัต นินดา กเร เกอา โกอี || ยานํ อาเป วัรแต เอโก โซอี ||๒|| คุร ปั รซาดี
ปิ รัม กะซาอี || มิโลกี ดัยอาล ปันจฺ สบัด วยาอี ||๓|| ปะนัต นานัก กเร เกอา โกย || ยิส โน อาป มิลาแว โซย ||๔||๔||
แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || โซ มุน เย มัน กี ดุบิถา มาเร || ดุบิถา มาร บรัมห์ บีจาเร ||๑|| เอ็ส มัน โก โกอี โคโยห์ ป่ าอี ||
มัน โคยัต นาม นอ เน็ถ ปาอี ||๑|| รเฮา || มูล โม่ห์ กัร กัรแต ยกัต อุปายอา || มัมตา ลาย ปะรัม โป่ ลายอา ||๒|| เอ็ส
มัน เต ซัภ เป็ นดฺ ปราณา || มัน แก วีจาร หุกมั บุจฉฺ สมาณา ||๓||
กะรัม โฮแว คุร กิรปา กแร || เอ้ห์ มัน ยาแก เอ็ส มัน กี ดุบิถา มแร ||๔|| มัน กา สุ เผา สดา แบรากี || ซัภ แม่ห์
วัสแซ อตีต อันรากี ||๕|| แก้ฮตั นานัก โย ยาแณ เป๋ ว || อาด ปุรัค นิรันยัน เด็ว ||๖||๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || ราม นาม
ยกัต นิสตารา || เป่ าว์ยลั ปารฺ อุตารัณฮารา ||๑|| คุร ประสาดี ฮัร นาม สะหมาลฺ || สัด ฮี นิบแฮ เตแร นาล ||๑|| รเฮา ||
นาม นา เจแตห์ มันมุค กาวารา || เบ็น นาแว แกเซ ปาแวห์ ปารา ||๒|| อาเป ดาต กเร ดาตาร || เดวัณฮาเร โก
แยการ ||๓|| นะดัร กเร สัตคุรู มิลาเอ || นานัก ฮิรแด นาม วซาเอ ||๔||๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || นาเม อุถเร ซัภ ยิตเน
โลอ์ || คุรมุข ยินา ปราปัต โฮย ||๑|| ฮัร ญีโอ อัปณี กริ ปา กเรย์ || คุรมุข นาม วเดอาอี เดย์ ||๑|| รเฮา || ราม นาม ยิน
ปรี ต เปอาร || อาป อุถเร ซัภ กุล อุถ่ารัณฮาร ||๒|| เบ็น นาแว มันมุค ยัม ปุร ย่าเฮ || ออเค โฮแว่ห์ โจทา ค่าเฮ ||๓||
อาเป กัรตา เดแว โซย || นานัก นาม ปราปั ต โฮย ||๔||๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || โควินดฺ ปรี ต สันกาเด็ก อุถ่าเร ||
ราม นาม สบัด บีจาเร ||๑|| ฮัร ญีโอ อัปณี กิรปา ต๋ าร || คุรมุข นาเม ลแก เปอาร ||๑|| รเฮา || อันตัร ปรี ต ปะกัต ซาจี
โฮย || ปูแร คุร เมลาวา โฮย ||๒|| นิจยฺ กัร๋ วัสแซ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || คุรมุข นาม วัสแซ มัน อาย ||๓|| อาเป เวแค
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เวคัณฮาร || นานัก นาม รัคโคห์ อุร ต๋ าร ||๔||๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || กัลยุก แม่ห์ ราม นาม อุร ต๋ าร || เบ็น นาแว
มาแท ปาแว ชาร ||๑|| ราม นาม ดุลบั ภ์ แฮ ป่ าอี || คุร ประสาด วัสแซ มัน อาอี ||๑|| รเฮา || ราม นาม ยัน ป่ าแลห์
โซย || ปูเร คุร เต ปราปัต โฮย ||๒|| ฮัร กา ป่ าณา มันแน่ห์ เซ ยัน ปัรวาณ || คุร แก สบัด นาม นี ซาณ ||๓|| โซ
เซโว่ห์ โย กัล รเฮอา ต๋ าร || นานัก คุรมุข นาม เปอาร ||๔||๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || กัลยุก แม่ห์ บโฮ่ กะรัม กมาเฮ ||
นา รุ ต นา กะรัม ทาย ป้ าเฮ ||๑|| กัลยุก แม่ห์ ราม นาม แฮ ซาร || คุรมุข ซาจา ลแก เปอาร ||๑|| รเฮา || ตัน มัน โคจยฺ
กะแร แม่ห์ ปายอา || คุรมุข ราม นาม จิต ลายอา ||๒||
กิอาน อันยัน สัตคุร เต โฮย || ราม นาม เราว์ รเฮอา เต้ห์ โลย ||๓|| กัลยุก แม่ห์ ฮัร ญีโอ เอก โฮรฺ รุ ต นา กาอี ||
นานัก คุรมุข ฮิรแด ราม นาม เล่โฮ ยมาอี ||๔||๑o||
แป่ โร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ดุบิถา มันมุค โรค เวอาเป ตริ สนา ยแลห์ อถิกาอี || มัร มัร ยําแมห์ ธอรฺ นา ปาแวห์
บิรทา ยนัม กวาอี ||๑|| เมเร ปรี ตมั กัร กิรปา เดโฮ บุฉ่าอี || ห่อแม โรคี ยกัต อุปายอา เบ็น สับแด โรค นา ยาอี ||๑||
รเฮา || ซิมรัต ซาสตรึ ปแร่ ห์ มุน เกเต เบ็น สับแด สุ รัต นา ปาอี || ตแร คุณ ซัภเภ โรค เวอาเป มัมตา สุ รัต กวาอี
||๒|| เอ็ก อาเป ก้าด เลย ปรัภ อาเป คุร เซวา ปรัภ ลาเอ || ฮัร กา นาม นิถ่าโน ปายอา ซุค วัสเซอา มัน อาย ||๓||
จอที ปัดวี คุรมุข วัรแต้ห์ เต็น นิจยฺ กัร๋ วาซา ปายอา || ปูแร สัตคุร กิรปา กีนี วิโจห์ อาป กวายอา ||๔|| เอกัส กี ศิร
การ เอก เย็น บรัมห์มา บิซนั รุ ดรึ อุปายอา || นานัก เน่ห์จลั ซาจา เอโก นา โอ้ห์ มแร นา ยายอา ||๕||๑||๑๑|| แป่ โร
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แม่ห์ลา ๓ || มันมุค ดุบิถา สดา แฮ โรคี โรคี สกัล ซันซารา || คุรมุข บูแฉ่ ห์ โรค กวาแวห์ คุร สับดี วีจารา ||๑|| ฮัร
ญีโอ สัตซังคัต เมลาย || นานัก เต็ส โน เดย์ วเดอาอี โย ราม นาม จิต ลาย ||๑|| รเฮา || มัมตา กาล ซัภ ซัภ โรค
เวอาเป เต็น ยัม กี แฮ ศิร การา || คุรมุข ปราณี ยัม เนร นา อาแว ยิน ฮัร ราเคอา อุร ต่ารา ||๒|| ยิน ฮัร กา นาม นา
คุรมุข ยาตา เซ ญัก แม่ห์ กาเฮ อายอา || คุร กี เซวา กะเด นา กีนี บิรทา ยนัม กวายอา ||๓|| นานัก เซ ปูเร วัดป่ ากี
สัตคุร เซวา ลาเอ || โย อิแช่ห์ โซอี พัล ปาแวห์ คุรบาณี ซุค ปาเอ ||๔||๒||๑๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || ดุค เว็จ ยําแม ดุค
มแร ดุค เว็จ การ กมาย || กรัภ โยนี เว็จ กะเด นา นิกแล บิสทา ม่าเฮ สมาย ||๑|| ตริ ก ตริ ก มันมุค ยนัม กวายอา ||
ปูเร คุร กี เซว นา กีนี ฮัร กา นาม นา ป่ ายอา ||๑|| รเฮา || คุร กา สบัด ซัภ โรค กวาเอ ยิส โน ฮัร ญีโอ ลาเอ ||
นาเม นาม มิแล วเดอาอี ยิส โน มัน วซาเอ ||๒|| สัตคุร เป่ แท ตา พัล ปาเอ สัจ กัรณี ซุค ซาร || เซ ยัน นิรมัล โย ฮัร
ลาเก ฮัร นาเม ตะแรห์ เปอาร ||๓|| เต็น กี เรณ มิแล ตานํ มัสตัก ลาอี ยิน สัตคุร ปูรา ติอ๋ายอา || นานัก เต็น กี เรณ
ปูแร ปาก ปาอีแอ ยินี ราม นาม จิต ลายอา ||๔||๓||๑๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || สบัด บีจาเร โซ ยัน ซาจา ยิน แก ฮิรแด
ซาจา โซอี || ซาจี ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี ตานํ ตัน ดูค นา โฮอี ||๑|| ปะกัต ปะกัต กะแฮ ซัภ โกอี || เบ็น สัตคุร เซเว
ปะกัต นา ปาอีแอ ปูแร ปาก มิแล ปรัภ โซอี ||๑|| รเฮา || มันมุค มูล กวาแวห์ ลาภ มาแก้ห์ ล่าฮา ลาภ กิดู โฮอี ||
ยัมกาล สดา แฮ ศิร อูปัร ดูแย ป๋ าย ปัต โคอี ||๒|| แบห์เล เป๋ ค ปะแว่ห์ เด็น ราตี ห่อแม โรค นา ยาอี || ปั ร ปั ร ลูแฉ่ ห์
บาด วคาแณ่ห์ เม็ล มายอา สุ รัต กวาอี ||๓|| สัตคุร เซแว่ห์ ปะรัม กัต ปาแวห์ นาม มิแล วเดอาอี || นานัก นาม ยินา
มัน วัสเซอา ดัร ซาแจ ปัต ปาอี ||๔||๔||๑๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || มันมุค อาซา นฮี อุตแร ดูแย ป๋ าย คุอาเอ || อุดรั แน
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ซาณ นา ปะรี แอ กับฮู ตริ สนา อคัน ปะจาเอ ||๑|| สดา อนันดฺ ราม รัส ราเต || ฮิรแด นาม ดุบิถา มัน ป่ ากี ฮัร ฮัร
อัมฤต ปี ตริ ปตาเต ||๑|| รเฮา || อาเป ปารบรัมห์ สริ สทฺ เย็น ซายี ศิร ศิร ตัน่ แถ่ ลาเอ || มายอา โม่ห์ กีอา เย็น อาเป
อาเป ดูแย ลาเอ ||๒|| เต็ส โน เก้ห์ กะฮีแอ เย ดูยา โฮแว ซัภ ตุแถ่ ม่าเฮ สมาเอ || คุรมุข กิอาน ตัต บีจารา โยตี โยต
มิลาเอ ||๓|| โซ ปรัภ ซาจา สัด ฮี ซาจา ซาจา ซัภ อาการา || นานัก สัตคุร โซ่ ฉี่ ปาอี สัจ นาม นิสตารา ||๔||๕||๑๕||
แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || กัล แม่ห์ เปรต ยินีห์ ราม นา ปะชาตา สัตยุค ปะรัม หันสฺ บีจารี || ดุอาปุร ตเรแต มาณัส วัรแต้ห์
วิระแล ห่อแม มารี ||๑|| กัล แม่ห์ ราม นาม วเดอาอี || ยุก ยุก คุรมุข เอโก ยาตา เว็ณ นาแว มุกตั นา ปาอี ||๑|| รเฮา ||
ฮิรแด นาม ลแค ยัน ซาจา คุรมุข มัน วซาอี || อาป ตเร สักเล กุล ตาเร ยินี ราม นาม เล็ว ลาอี ||๒|| เมรา ปรัภ แฮ คุณ
กา ดาตา เอากัณ สบัด ยลาเอ ||
ยิน มัน วัสเซอา เซ ยัน โซ่เฮ ฮิรแด นาม วซาเอ ||๓|| กัร๋ ดัร แม่ฮลั สัตคุรู ดิคายอา รังค์ เซ็ว รลีอา มาแณ || โย กิช
กะแฮ โซ ปะลา กัร มาแน นานัก นาม วคาแณ ||๔||๖||๑๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || มันซา มแน่ห์ สมาย แล คุร สับดี
วีจาร || คุร ปูเร เต โซ่ฉี่ ปแว เพ็ร มแร นา วาโร วาร ||๑|| มัน เมเร ราม นาม อาถารฺ || คุร ปั รสาด ปะรัม ปัด ปายอา
ซัภ อิช ปุยาวัณฮาร ||๑|| รเฮา || ซัภ แม่ห์ เอโก เราว์ รเฮอา คุร เบ็น บูจฉฺ นา ปาย || คุรมุข ประกัท โฮอา เมรา ฮัร
ปรัภ อันเด็น ฮัร คุณ กาย ||๒|| ซุคดาตา ฮัร เอก แฮ โฮรฺ แท ซุค นา ป้ าเฮ || สัตคุร ยินี นา เซเวอา ดาตา เซ อันตฺ เกย
ปัชตาเฮ ||๓|| สัตคุร เซว สดา ซุค ปายอา เพ็ร ดุค นา ลาแก ต๋ าย || นานัก ฮัร ปะกัต ปราปั ต โฮอี โยตี โยต สมาย
||๔||๗||๑๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || บาจฉฺ คุรู ยกัต บอรานา ปู่ ลา โจทา คาอี || มัร มัร ยําแม สดา ดุค ปาเอ ดัร กี คบัร
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นา ปาอี ||๑|| เมเร มัน สดา รโฮ่ สัตคุร กี ซัรณา || ฮิรแด ฮัร นาม มีธา สัด ลากา สับเด เป่ าว์ยลั ตัรณา ||๑|| รเฮา ||
เป๋ ค กแร บฮุต จิต โดแล อันตัร กาม กโรถ อหังการฺ || อันตัร ติซา ปูค อัต บฮุตี ป่ อกัต พิแร ดัร บาร ||๒|| คุร แก
สบัด มแร่ ห์ เพ็ร ยีแวห์ เต็น โก มุกตั ดุอาร || อันตัร ซานํตฺ สดา ซุค โฮแว ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร ||๓|| เย็ว เต็ส ป่ าแว
ติแว จลาแว กัรณา กิชู นา ยาอี || นานัก คุรมุข สบัด สะหม่าเล ราม นาม วเดอาอี ||๔||๘||๑๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ ||
ห่อแม มายอา โม่ห์ คุอายอา ดุค คัทเท ดุค คาย || อันตัร โลภ หะลัก ดุค ป่ ารี เบ็น บิเบก ปัรหมาย ||๑|| มันมุค ตริ ก
ยีวณั แซซาร || ราม นาม สุ ปแน นฮี เจเตอา ฮัร ญีโอ กะเด นา ลาแก เปอาร ||๑|| รเฮา || ปะซูอา กะรัม กแร นฮี บูแฉ่
กูร กมาแว กูโร โฮย || สัตคุร มิแล ตา อุลที โฮแว โคจยฺ ลแฮ่ ยัน โกย ||๒|| ฮัร ฮัร นาม ริ แด สัด วัสเซอา ปายอา คุณี
นิถาน || คุร ปัรซาดี ปูรา ปายอา จูกา มัน อภิมาน ||๓|| อาเป กัรตา กเร กราเอ อาเป มารัก ปาเอ ||
อาเป คุรมุข เด วเดอาอี นานัก นาม สมาเอ ||๔||๙||๑๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || เมรี ปะทีอา ลิโค่ห์ ฮัร โควินดฺ โคปาล ||
ดูแย ป๋ าย พาเท ยัม ยาลา || สัตคุร กเร เมรี ปรัตปาลา || ฮัร ซุคดาตา เมแร นาลา ||๑|| คุร อุปเดส แปรลาด ฮัร อุจแร
|| ซาสนา เต บาลัก กัม นา กแร ||๑|| รเฮา || มาตา อุปเดแซ แปรลาด เปอาเร || ปุตรึ ราม นาม โชโดห์ ญีโอ เล่โฮ
อุบาเร || แปรลาด กะแฮ สุ โนห์ เมรี มาย || ราม นาม นา โชดา คุร ดีอา บุฉ่าย ||๒|| ซันดา มัรกา ซัภ ยาย ปุกาเร ||
แปรลาด อาป วิกเรอา ซัภ จาทเร วิกาเร || ดุสทฺ สภา แม่ห์ มันตรึ ปะกายอา || ประห์ลาด กา ราคา โฮย รฆุรายอา
||๓|| หาท คะรัก กัร ต่ายอา อัต อหังการ || ฮัร เตรา กฮ่า ตุจฉฺ เลย อุบาร || คิน แม่ห์ แป่ อาน รู ป นิกเซอา ถํ้า อุปาร ||
ฮัรณาคัส นคี บิดาเรอา ประห์ลาด ลีอา อุบาร ||๔|| ซันตฺ ยนา เก ฮัร ญีโอ การัจ สวาเร || ประห์ลาด ยัน เก อิก้ ีห์ กุล
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อุถ่าเร || คุร แก สบัด ห่อแม บิค มาเร || นานัก ราม นาม ซันตฺ นิสตาเร ||๕||๑o||๒o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || อาเป
แดต ลาย ดิเต ซันตฺ ยนา โก อาเป ราคา โซอี || โย เตรี สดา ซัรณาอี เต็น มัน ดุค นา โฮอี ||๑|| ยุก ยุก ปั กตา กี
รัคดา อายอา || แดต ปุตรึ ประห์ลาด กายตะรี ตัรปั ณ กิชู นา ยาแณ สับเด เมล มิลายอา ||๑|| รเฮา || อันเด็น ปะกัต
กแร่ ห์ เด็น ราตี ดุบิถา สับเด โคอี || สดา นิรมัล แฮ โย สัจ ราเต สัจ วัสเซอา มัน โซอี ||๒|| มูรัค ดุบิถา ปัรแฮ มูล นา
ปะชาแณ่ห์ บิรทา ยนัม กวายอา || ซันตฺ ยนา กี นินดา กแร่ ห์ ดุสทฺ แดต จิรายอา ||๓|| ประห์ลาด ดุบิถา นา ปแร ฮัร
นาม นา โชแด ดะแร นา กิแซ ดา ดรายอา || ซันตฺ ยนา กา ฮัร ญีโอ ราคา แดแต กาล เนรา อายอา ||๔|| อาปณี
แปจยฺ อาเป ราแค ปักตานํ เดย์ วเดอาอี || นานัก ฮัรณาคัส นคี บิดาเรอา อันแถ่ ดัร กี คบัร นา ปาอี ||๕||๑๑||๒๑||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๔ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ฮัร ยัน ซันตฺ กัร กิรปา ปั ก ลาเอ็ณ ||
คุร สับดี ฮัร ปัจยฺ สุ รัต สมาเอ็ณ ||๑|| เมเร มัน ฮัร ปัจยฺ นาม นราเอ็ณ || ฮัร ฮัร กริ ปา กเร ซุคดาตา คุรมุข เป่ าว์ยลั ฮัร
นาม ตราเอ็ณ ||๑|| รเฮา || ซังคัต ซ่าถ เมล ฮัร กาเอ็ณ || คุรมะตี เล ราม ระส่ าเอ็ณ ||๒|| คุร ซาถู่ อัมฤต กิอาน ซัร
นาเอ็ณ || ซัภ เก็ลวิค ปาป เกย กาวาอิณ ||๓|| ตู อาเป กัรตา สริ สทฺ ตะหร่ าเอ็ณ || ยัน นานัก เมล เตรา ดาส
ดะซาเอ็ณ ||๔||๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๔ || โบลฺ ฮัร นาม สพัล ซา กะรี || คุร อุปเดส ซัภ ดุค ปัรหะรี ||๑|| เมเร มัน ฮัร
ปัจยฺ นาม นัรหะรี || กัร กิรปา เมโล่ห์ คุร ปูรา สัตซังคัต ซังค์ ซิ่ นถฺ ป๋ อ ตรี ||๑|| รเฮา || ญักยีวนั ติอ๋าย มัน ฮัร ซิมรี ||
โกท โกทันตัร เตเร ปาป ปัรหะรี ||๒|| สัตซังคัต ซ่าถ ตู๋ร มุค ปะรี || อิสนาน กีโอ อัธสัธ สุ รสะรี ||๓|| ฮัม มูรัค โก
ฮัร กิรปา กรี || ยัน นานัก ตาเรโอ ตารัณ ฮรี ||๔||๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๔ || สุ กริ ต กัรณี ซาร ยัปมาลี || ฮิรแด เพร
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จัลแล ตุตถฺ นาลี ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ บันวาลี || กัร กิรปา เมโล่ห์ สัตซังคัต ตูท กอี มายอา ยัม ยาลี ||๑|| รเฮา ||
คุรมุข เซวา ก๋ าล เย็น ก่าลี || เต็ส กะรี แอ สบัด สัจจี ทักซาลี ||๒|| ฮัร อะกัม อะโกจัร คุร อะกัม ดิคาลี || เว็จ กายอา
นะกัร ลถ่า ฮัร ป่ าลี ||๓|| ฮัม บาริ ก ฮัร ปิ ตา ปรัตปาลี || ยัน นานัก ตาโรห์ นะดัร นิฮาลี ||๔||๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๔ ||
ซัภ กัท เตเร ตู ซัภนา ม่าเฮ || ตุจฉฺ เต บ้าฮัร โกอี น่าเฮ ||๑|| ฮัร ซุคดาตา เมเร มัน ยาป || ฮอ ตุตถฺ ซาล่าฮี ตู เมรา ฮัร
ปรัภ บาป ||๑|| รเฮา || แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ ฮัร ปรัภ โซย || ซัภ เตแร วัส ดูยา อวัรฺ นา โกย ||๒|| ยิส โก ตุม ฮัร
ราเคอา ป่ าแว || เต็ส แก เนแร โกย นา ยาแว ||๓|| ตู ยัล ทัล มฮีอลั ซัภ แต ปั่ รปูร || ยัน นานัก ฮัร ยัป ฮายฺรา ฮยูร
||๔||๔||
แป่ โร แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร กา ซันตฺ ฮัร กี ฮัร มูรัต ยิส ฮิรแด ฮัร นาม มุราร || มัสตัก ปาก โฮแว ยิส ลิเคอา โซ คุรมัต ฮิรแด ฮัร นาม
สะหมารฺ ||๑||
มะถู่ซูดนั ยัปปี แอ อุร ต๋ าร || เด้ฮี นะกัร ตัสกัร ปั นจฺ ต่าตู คุร สับดี ฮัร ก้าเด มาร ||๑|| รเฮา || ยิน กา ฮัร เซตี มัน
มาเนอา เต็น การัจ ฮัร อาป สวาร || เต็น จูกี โม่ห์ตายี โลกัน กี ฮัร อังกีการ กีอา กัรตาร ||๒|| มตา มซูรัต ตานํ กิช
กีแย เย กิช โฮแว ฮัร บ้าฮัร || โย กิช กแร โซอี ปั๋ล โฮซี ฮัร ติอ่าโวห์ อันเด็น นาม มุราร ||๓|| ฮัร โย กิช กเร โซ อาเป
อาเป โอ้ห์ ปูช นา กิแซ กเร บีจาร || นานัก โซ ปรัภ สดา ติอ๋าอีแอ เย็น เมเลอา สัตคุร กิรปา ต๋ าร ||๔||๑||๕|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๔ || เต ซาถู่ ฮัร เมโล่ห์ สุ อามี ยิน ยัปเปอา กัต โฮย ฮมารี || เต็น กา ดะรัส เดค มัน บิกแซ คิน คิน เต็น โก
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ฮอ บัลฮารี ||๑|| ฮัร ฮิรแด ยัป นาม มุรารี || กริ ปา กริ ปา กัร ยกัต เป็ ต สุ อามี ฮัม ดาซัน ดาส กีแย ปั นฮารี ||๑|| รเฮา ||
เต็น มัต อูตมั เต็น ปัต อูตมั ยิน ฮิรแด วัสเซอา บันวารี || เต็น กี เซวา ลาย ฮัร สุ อามี เต็น ซิ มรัต กัต โฮย ฮมารี ||๒||
ยิน แอซา สัตคุร ซ่าถ นา ปายอา เต ฮัร ดัรก้าห์ ก้าเด มารี || เต นัร นินดัก โซ่ภ นา ปาแวห์ เต็น นัก กาเท
ศิรยันฮารี ||๓|| ฮัร อาป บุลาแว อาเป โบแล ฮัร อาป นิรันยัน นิรังการ นิราฮารี || ฮัร ยิส ตู เมแล่ห์ โซ ตุตถฺ มิละซี
ยัน นานัก เกอา เอ้ห์ ยันตฺ วิจารี ||๔||๒||๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๔|| สัตซังคัต ซาอี ฮัร เตรี เย็ต ฮัร กีรัต ฮัร ซุนเณ || ยิน
ฮัร นาม สุ เณอา มัน ปี่ นา เต็น ฮัม สเรแวห์ เน็ต จัรเณ ||๑|| ญักยีวนั ฮัร ติอ๋าย ตัรเณ || อเนก อซังคฺ นาม ฮัร เตเร นา
ยาฮี เย่ห์วา เอ็ต กันเณ ||๑|| รเฮา || คุรซิ กข์ ฮัร โบโล่ห์ ฮัร กาโว่ห์ เล คุรมัต ฮัร ยัปเณ || โย อุปเดส สุ เณ คุร เกรา โซ
ยัน ปาแว ฮัร ซุค กะเณห์ ||๒|| ตัน๋ โซ วันสฺ ตัน๋ โซ ปิ ตา ตัน๋ โซ มาตา เย็น ยัน ยเณ || ยิน ซาส กิราส ติอ๋ายอา เมรา
ฮัร ฮัร เซ ซาจี ดัรก้าห์ ฮัร ยัน บเณ ||๓|| ฮัร ฮัร อะกัม นาม ฮัร เตเร เว็จ ปักตา ฮัร ตัร่ เณ || นานัก ยัน ปายอา มัต
คุรมัต ยัป ฮัร ฮัร ปารฺ เปาว์เณ ||๔||๓||๗||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สักลี ทีเต ปาส ดาร ราคี || อัสทัม ทีเต โควินดฺ ยันมา ซี ||๑|| ปะรัม ปู่ เล นัร กะรัต กัจฺราเอ็ณ || ยนัม มรัณ เต แร่ ฮตั
นาราเอ็ณ ||๑|| รเฮา || กัร ปันยีร ควายโอ โจร || โอ้ห์ ยนัม นา มแร เร ซากัต โด๋ ร ||๒|| สกัล ปราถ เด้ห์ โลโรนี ||
โซ มุค ยโล เย็ต กแฮ่ ธากุร โยนี ||๓|| ยนัม นา มแร นา อาแว นา ยาย || นานัก กา ปรัภ รเฮโอ สมาย ||๔||๑|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๕ || อูธตั ซุคีอา แบธัต ซุคีอา || ป๋ อ นฮี ลาแก ยานํ แอเซ บุฉี่อา ||๑|| ราคา เอก ฮมารา สุ อามี || สกัล กะทา
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กา อันตัรยามี ||๑|| รเฮา || โซย อจินตา ยาก อจินตา || ยะฮานํ กะฮานํ ปรัภ ตูนํ วัรตันตา ||๒|| กัร๋ ซุค วัสเซอา บ้าฮัร
ซุค ปายอา || กโฮ่ นานัก คุร มันตรึ ดริ รายอา ||๓||๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || วรัต นา รโฮ่ นา แม่ห์ รัมดานา || เต็ส เซวี
โย รัคแค นิดานา ||๑|| เอก กุซาอี อัลล่าห์ เมรา || ฮินดู ตุรัก โดฮานํ เนเบรา ||๑|| รเฮา || ฮัจยฺ กาแบ เยา นา ตีรัท ปูญา
|| เอโก เซวี อวัรฺ นา ดูยา ||๒|| ปูญา กะโร นา นิวาจยฺ กุยาโร || เอก นิรังการ เล ริ แด นมัสกาโร ||๓|| นา ฮัม ฮินดู นา
มุสลั มาน || อัลล่าห์ ราม เก เป็ นดฺ ปราน ||๔|| กโฮ่ กะบีร เอ้ห์ กีอา วคานา || คุร ปี ร เม็ล คุด คซัม ปะชานา ||๕||๓||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ดัส มิระกี แซ่ห์เย บันถฺ อานี || ปานํจฺ มิรัก เบเถ่ เศ็ว กี บานี ||๑|| ซันตฺ ซงั ค์ เล จเรโอ สิ การ ||
มริ ก ปักเร เบ็น โก๋ ร หะทีอาร ||๑|| รเฮา || อาเครฺ บิรัต บ้าฮัร อายโอ ต๋ าย || อะเฮรา ปายโอ กัร๋ แก กานํย ||๒|| มริ ก
ปักเร กัร๋ อาเณ หาท || จุค จุค เล เกย บานํเฎ บาท ||๓|| เอ้ห์ อะเฮรา กีโน ดาน || นานัก แก กัร๋ เกวัล นาม ||๔||๔||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || เย โซ โลจฺ โลจฺ คาวายอา || ซากัต ฮัร ฮัร จีต นา อายอา ||๑|| ซันตฺ ยนา กี เล่โฮ มเต || ซ่าถซังค์
ปาโวห์ ปะรัม กะเต ||๑|| รเฮา || ปาทัร โก บโฮ่ นีร ปวายอา || แน่ห์ ปี่ แก อถิก ซูกายอา ||๒||
คัท ซาสตรึ มูรเเค สุ นายอา || แยเซ แด้ห์ ดิส ปวัน จุหล่ายอา ||๓|| เบ็น กัณ คัลฮาน แยเซ ก้าฮัน ปายอา || เต็ว ซากัต
เต โก นา บราซายอา ||๔|| เต็ต ฮี ลากา เย็ต โก ลายอา || กโฮ่ นานัก ปรัภ บณัต บณายอา ||๕||๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ ||
ญีโอ ปราณ เย็น รเจโอ สะรี ร || ยิแนห์ อุปาเอ เต็ส โก ปี ร ||๑|| คุร โคบินดฺ ญีอ์ แก กาม || หะลัต ปะลัต ยากี สัด
ชาม ||๑|| รเฮา || ปรัภ อาราถัน นิรมัล รี ต || ซ่าถซังค์ บินซี บิปรี ต ||๒|| มีต ฮีต ตัน๋ แน่ห์ ปารณา || ตัน๋ ตัน๋ เมเร
นารายณา ||๓|| นานัก โบแล อัมฤต บาณี || เอก บินา ดูยา นฮี ยาณี ||๔||๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || อาแก ดอี ปาแช
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นาราเอ็ณ || มัตถฺ ปาก ฮัร เปรม รส่ าเอ็ณ ||๑|| ประภู ฮมาแร ซาสตรึ ซอณ || ซูค แซ่ฮจั ยฺ อนันดฺ กแร่ ห์ ป๋ อณ ||๑||
รเฮา || รัสนา นาม กะรัน ซุณ ยีเว || ปรัภ ซิมมัร ซิมมัร อมัร เท็ร ทีเว ||๒|| ยนัม ยนัม เก ดูค นิวาเร || อันฮัด
สบัด วเย ดัรบาเร ||๓|| กัร กิรปา ปรัภ ลีเอ มิลาเอ || นานัก ปรัภ ซัรณากัต อาเอ ||๔||๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || โกท
มโนรัท อาแว่ห์ หาท || ยัม มารัก แก ซังกี ปานํทฺ ||๑|| กังกา ยัล คุร โคบินดฺ นาม || โย ซิ มแร เต็ส กี กัต โฮแว ปี วัต
บฮุร นา โยน ประมาม ||๑|| รเฮา || ปูญา ยาป ตาป อิสนาน || ซิ มรัต นาม เป๋ ย เน่ห์กาม ||๒|| ราจยฺ มาล ซาดัน
ดัรบาร || ซิมรัต นาม ปูรัน อาจารฺ ||๓|| นานัก ดาส เอ้ห์ กีอา บีจาร || เบ็น ฮัร นาม มิเทอา ซัภ ชาร ||๔||๘|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๕ || เลป นา ลาโก เต็ล กา มูล || ดุสทฺ บราห์มณั มูอา โฮย แก ซูล ||๑|| ฮัร ยัน ราเค ปารบรัมห์ อาป || ปาปี
มูอา คุร ปัรตาป ||๑|| รเฮา || อัปณา คซัม ยัน อาป ติอ๋ายอา || อิอาณา ปาปี โอ้ห์ อาป ปะจายอา ||๒|| ปรัภ มาต ปิ ตา
อัปเณ ดาส กา รัควาลา || นินดัก กา มาทา อีฮานํ อูฮา กาลา ||๓|| ยัน นานัก กี ปัรเมซัร สุ ณี อัรดาส || มเลช ปาปี
ปะเจอา เป่ ยอา นิราส ||๔||๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || คูบ คูบ คูบ คูบ คูบ เตโร นาม || จู่ธ จู่ธ จู่ธ จู่ธ ดุนี กุมาน ||๑|| รเฮา
|| นะกัจยฺ เตเร บันเด ดีดาร อปารฺ ||
นาม บินา ซัภ ดุนีอา ชาร ||๑|| อะจรัจยฺ เตรี กุดรัต เตเร กะดัม สล่าห์ || กะนีว เตรี ซิ พตั สัจเจ ปาตซ่าห์ ||๒||
นีถฺเรอา ตัร๋ ปะแนห์ คุดาย || กะรี บ นิวาจยฺ เด็น แรณ ติอ๋าย ||๓|| นานัก โก คุด คซัม เมฮัรวาน || อัลล่าห์ นา วิสแร
ดิล ญีอ์ ปราน ||๔||๑o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || สาจ ปะดารัท คุรมุข ลโฮ่ || ปรัภ กา ป่ าณา สัต กัร ซะโฮ ||๑|| ยีวตั ยีวตั
ยีวตั รโฮ่ || ราม ระส่ าเอ็ณ เน็ต อุธ ปี โว่ห์ || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร รัสนา กโฮ่ ||๑|| รเฮา || กัลยุก แม่ห์ เอ็ก นาม อุถาร ||
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นานัก โบแล บรัมห์ บีจาร ||๒||๑๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร เซว สรับ พัล ปาเอ || ยนัม ยนัม กี แมลฺ มิทาเอ ||๑||
ปะติต ปาวัน ปรัภ เตโร เนา || ปูรัน กะรัม ลิเค คุณ เกา ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ซังค์ โฮแว อุถาร || โซ่ภา ปาแว ปรัภ แก
ดุอาร ||๒|| สรับ กเลอาณ จรัณ ปรัภ เซวา || ตู๋ร บาแช่ห์ ซัภ ซุร นัร เดวา ||๓|| นานัก ปายอา นาม นิถาน || ฮัร ยัป
ยัป อุถะเรอา สกัล ยะฮาน ||๔||๑๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || อัปเณ ดาส โก กันธฺ ลกาแว || นินดัก โก อคัน แม่ห์ ปาแว
||๑|| ปาปี เต ราเค นาราเอ็ณ || ปาปี กี กัต กัตฮู น่าฮี ปาปี ปะเจอา อาป กมาเอ็ณ ||๑|| รเฮา || ดาส ราม ญีโอ ลากี ปรี ต
|| นินดัก กี โฮอี บิปรี ต ||๒|| ปารบรัมห์ อัปณา บิรัด ปรักทายอา || โดคี อัปณา กีตา ปายอา ||๓|| อาย นา ยาย รเฮอา
สมาอี || นานัก ดาส ฮัร กี ซัรณาอี ||๔||๑๓||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศิรีถรั โม่ฮนั สกัล อุปาวัน นิรังการ ซุคดาตา || แอซา ปรัภ โฉด กแร่ ห์ อัน เซวา กวัน บิเคอา รัส มาตา ||๑|| เร
มัน เมเร ตู โควิด ปาจยฺ || อวัร อุปาว สกัล แม เดเค โย จิตวีแอ เต็ต บิกรัส กาจยฺ ||๑|| รเฮา || ธากุร โฉด ดาซี โก
ซิมแร่ ห์ มันมุค อั้นถฺ อเกอานา || ฮัร กี ปะกัต กแร่ ห์ เต็น นินแดห์ นิกเุ ร ปะซู สะมานา ||๒|| ญีโอ เป็ นดฺ ตัน ตัน๋ ซัภ
ปรัภ กา ซากัต แก้ห์เต เมรา ||
อหัม่ บุธ ดุระมัต แฮ แมลี เบ็น คุร เป่ าว์ยลั เพรา ||๓|| โฮม ญัก ยัป ตัป ซัภ ซันยัม ตัท ตีรัท นฮี ปายอา || มิเทอา อาป
เปย ซัรณาอี คุรมุข นานัก ยกัต ตรายอา ||๔||๑||๑๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || บัน แม่ห์ เปเคโอ ตริ ณ แม่ห์ เปเคโอ กแร่ ห์
เปเคโอ อุดาซาเอ || ดันดฺ ถาร ยัทถ่าแร เปเคโอ วรัต เนม ตีรทาเอ ||๑|| ซันตฺ ซงั ค์ เปเคโอ มัน มาเอนํ || อูภ้ ปัยอาล
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สรับ แม่ห์ ปูรัน รัส มังคัล คุณ กาเอ ||๑|| รเฮา || โยก เป๋ ค ซันเนอาแซ เปเคโอ ยัต ยังกัม กาปราเอ || ตะปี ตะปี ซุร
มุน แม่ห์ เปเคโอ นัท นาทิก นิรตาเอ ||๒|| จะโฮ่ แม่ห์ เปเคโอ คัท แม่ห์ เปเคโอ ดัส อัสที ซิมรฺ ตาเอ || ซัภ เม็ล เอโก
เอก วคาแน่ห์ ตอ กิส เต กโฮ่ ดุราเอ ||๓|| อะแก้ห์ อะแก้ห์ เบอันตฺ สุ อามี แน่ห์ กีม กีม กีมาเอ || ยัน นานัก เต็น แก
บัล บัล ยาอีแอ เย่ห์ กัท ปัรกะทีอาเอ ||๔||๒||๑๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นิ กทั บุแฉ่ โซ บุรา เก็ว กแร || บิค ซันแจ เน็ต
ดัรตา พิแร || แฮ นิกเท อัร เปด นา ปายอา || เบ็น สัตคุร ซัภ โม่ฮี มายอา ||๑|| เนแร เนแร ซัภ โก กะแฮ || คุรมุข
เปด วิระลา โก ลแฮ่ ||๑|| รเฮา || นิกทั นา เดแค ปั ร กแร่ ห์ ยาย || ดะรับ หิ แร มิเทอา กัร คาย || ปอี ธะกอรี ฮัร ซังค์
นา ยาเนอา || บาจฉฺ คุรู แฮ ปะรัม ปุหล่าเนอา ||๒|| นิกทั นา ยาแน โบแล กูร || มายอา โม่ห์ มูธา แฮ มูร || อันตัร
วัสตฺ ดิซนั ตัร ยาย || บาจฉฺ คุรู แฮ ปะรัม ปุหลาย ||๓|| ยิส มัสตัก กะรัม ลิเคอา ลิลาท || สัตคุร เซเว คุเลห์ กะปาท ||
อันตัร บ้าฮัร นิกเท โซย || ยัน นานัก อาแว นา ยาแว โกย ||๔||๓||๑๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ยิส ตู ราแค่ห์ เต็ส กอน
มาแร || ซัภ ตุจฉฺ ฮี อันตัร สกัล ซันซาแร || โกท อุปาว จิตวัต แฮ ปราณี || โซ โฮแว เย กแร โจจยฺ วิดาณี ||๑||
ราโค่ห์ ราโค่ห์ กิรปา ต๋ าร || เตรี สรัณ เตแร ดัรวาร ||๑|| รเฮา || เย็น เซเวอา นิรภอ ซุคดาตา || เต็น ป๋ อ ดูรฺ กีอา เอก
ปราตา || โย ตู กแร่ ห์ โซอี พุน โฮย || มาแร นา ราแค ดูยา โกย ||๒|| เกอา ตู โซแจห์ มาณัส บาณ || อันตัรยามี ปุรัค
สุ ยาณ || เอก เทก เอโก อาถารฺ || ซัภ กิช ยาแณ ศิรยัณฮารฺ ||๓|| ยิส อูปัร นะดัร กเร กัรตาร ||
เต็ส ยัน เก ซัภ กาจยฺ สวาร || เต็ส กา ราคา เอโก โซย || ยัน นานัก อปัร นา ซาแก โกย ||๔||๔||๑๗|| แป่ โร แม่ห์ลา
๕ || ตอ กรี แอ เย โฮแว บ้าฮัร || ตอ กรี แอ เย วิสแร นัรฮัร || ตอ กรี แอ เย ดูยา ป่ าเอ || เกอา กรี แอ ยานํ รเฮอา
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สมาเอ ||๑|| มายอา โม่ห์ กเร กัร ปะเจอา || เบ็น นาแว ปะหรํา ปะหรํา ปะหรํา คัปเปอา ||๑|| รเฮา || ตอ กรี แอ เย ดูยา
กัรตา || ตอ กรี แอ เย อเนอาย โก มัรตา || ตอ กรี แอ เย กิช ยาแณ น่าฮี || เกอา กรี แอ ยานํ ปั่ รปูร สมาฮี ||๒|| ตอ
กรี แอ เย กิช โฮย ติงาแณ || ตอ กรี แอ เย ปู๋ ล รัณญาแณ || คุร กะเฮอา โย โฮย ซัภ ปรัภ เต || ตับ การา โฉด อะจินตฺ
ฮัม โซเต ||๓|| ปรัภ ตูแฮ ธากุร ซัภ โก เตรา || เย็ว ป่ าแว เต็ว กแร่ ห์ นิเบรา || ดุตีอา นาซัต เอ็ก รเฮอา สมาย ||
ราโค่ห์ แปจยฺ นานัก ซัรณาย ||๔||๕||๑๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || เบ็น บาเย แกโซ นิรัตการี || เบ็น กันแธ แกเซ
กาวันฮารี || ยีล บินา แกเซ บแย รบาบ || นาม บินา บิรเท ซัภ กาจยฺ ||๑|| นาม บินา กโฮ่ โก ตเรอา || เบ็น สัตคุร
แกเซ ปารฺ ปะเรอา ||๑|| รเฮา || เบ็น เย่ห์วา กฮ่า โก บักตา || เบ็น ซัรวนา กฮ่า โก ซุนตา || เบ็น เนตรา กฮ่า โก เปแค
|| นาม บินา นัร กฮี นา เลแค ||๒|| เบ็น บิเดอา กฮ่า โกอี ปั นดิต || เบ็น อะมแร แกเซ ราจยฺ มันดิต || เบ็น บูเฉ่ กฮ่า
มัน แธห์รานา || นาม บินา ซัภ ญัก บอรานา ||๓|| เบ็น แบราก กฮ่า แบรากี || เบ็น ฮอ เตอาก กฮ่า โกอู เตอากี ||
เบ็น บัส ปันจฺ กฮ่า มัน จูเร || นาม บินา สัด สัด ฮี จู่เร ||๔|| เบ็น คุร ดีเคอา แกเซ กิอาน || เบ็น เปเค กโฮ่ แกโซ
คิอ๋าน || เบ็น แป๋ กัทนี สรับ บิการ || กโฮ่ นานัก ดัร กา บีจาร ||๕||๖||๑๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ห่อแม โรค มานุค
โก ดีนา || กาม โรค แมกัล บัส ลีนา || ดริ สทฺ โรค ปัจ โมย ปะตังกา || นาด โรค คัป เกย กุรังกา ||๑|| โย โย ดีแซ โซ
โซ โรคี || โรค แร่ ฮตั เมรา สัตคุร โยกี ||๑|| รเฮา || เย่ห์วา โรค มีน กระสิ อาโน || บาซัน โรค ปะห์วรั บินซาโน ||
เหต โรค กา สกัล ซันซารา || ตริ บิตถฺ โรค แม่ห์ บเถ่ บิการา ||๒|| โรเค มัรตา โรเค ยันแม || โรเค เพ็ร เพ็ร โยนี
ปั่รแม ||
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โรค บันถฺ แร่ ฮนั รัตตี นา ปาแว || เบ็น สัตคุร โรค กะแตห์ นา ยาแว ||๓|| ปารบรัมห์ ยิส กีนี ดัยอา || บ้าห์ ปะกัร
โรโคห์ กั้ด เลยอา || ตูเท บันถัน่ ซ่าถซังค์ ปายอา || กโฮ่ นานัก คุร โรค มิทายอา ||๔||๗||๒o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ ||
จีต อาแว ตานํ มฮ่า อนันดฺ || จีต อาแว ตานํ ซัภ ดุค ปั๋ นยฺ || จีต อาแว ตานํ ซัรถ่า ปูรี || จีต อาแว ตานํ กะแบห์
นา จู่รี ||๑|| อันตัร ราม ราย ปรักเท อาย || คุร ปูเร ดีโอ รังค์ ลาย ||๑|| รเฮา || จีต อาแว ตานํ สรับ โก รายา || จีต
อาแว ตานํ ปูเร กายา || จีต อาแว ตานํ รังค์ กุลาล || จีต อาแว ตานํ สดา นิฮาล ||๒|| จีต อาแว ตานํ สัด
ตัน่ วันตา || จีต อาแว ตานํ สัด นิภรันตา || จีต อาแว ตานํ ซัภ รังค์ มาเณ || จีต อาแว ตานํ จูกี กาเณ ||๓|| จีต
อาแว ตานํ แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ ปายอา || จีต อาแว ตานํ ซุน สมายอา || จีต อาแว สัด กีรตัน กัรตา || มัน มาเนอา นานัก
ปักวันตา ||๔||๘||๒๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || บาป ฮมารา สัด จรันยีวี || ป่ าอี ฮมาเร สัด ฮี ยีวี || มีต ฮมาเร สดา อบินาซี
|| กุทาํ บฺ ฮมารา นิจยฺ กัร๋ วาซี ||๑|| ฮัม ซุค ปายอา ตานํ ซะแภ่ห์ สุ เฮเล || คุร ปูแร ปิ ตา ซังค์ เมเล ||๑|| รเฮา || มันดัร
เมเร ซัภ เต อูเจ || เดส เมเร เบอันตฺ อปูเช || ราจยฺ ฮมารา สัด ฮี เน่ห์จลั || มาล ฮมารา อคุท อเบจัล ||๒|| โซ่ภา เมรี
ซัภ ยุก อันตัร || บาจยฺ ฮมารี ทาน ทนันตัร || กีรัต ฮัมรี กัร๋ กัร๋ โฮอี || ปะกัต ฮมารี ซัภนี โลอี ||๓|| ปิ ตา ฮมาเร
ปรักเท มาจฉฺ || ปิ ตา ปูต รัล กีนี ซ่านํฉฺ || กโฮ่ นานัก โย ปิ ตา ปะตีเน || ปิ ตา ปูต เอแก รังค์ ลีเน ||๔||๙||๒๒||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นิรแวร ปุรัค สัตคุร ปรัภ ดาเต || ฮัม อัปราถี่ ตุมห์ บัคซาเต || ยิส ปาปี โก มิแล นา โด่อี || สรัณ
อาแว ตานํ นิรมัล โฮอี ||๑|| ซุค ปายอา สัตคุรู มนาเอ || ซัภ พัล ปาเอ คุรู ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || ปารบรัมห์ สัตคุร
อาเดส || มัน ตัน เตรา ซัภ เตรา เดส || จูกา ปั รดา ตานํ นัดรี อายอา || คซัม ตูแฮ ซัภนา เก รายอา ||๒|| เต็ส ป่ าณา
ซูเก กาซทฺ ฮเรอา || เต็ส ป่ าณา ตานํ ทัล ศิร สระอา || เต็ส ป่ าณา ตานํ ซัภ พัล ปาเอ || จินตฺ กอี ลัก สัตคุร ปาเอ ||๓||
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ฮรามโครฺ นิรคุณ โก ตูธา || มัน ตัน ซี ตลั มัน อัมฤต วูธา || ปารบรัมห์ คุร เป๋ ย ดัยอาลา || นานัก ดาส เดค เป๋ ย
นิฮาลา ||๔||๑o||๒๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร เมรา เบโม่ห์ตาจยฺ || สัตคุร เมเร สัจจา ซาจยฺ || สัตคุร เมรา ซะภัส
กา ดาตา || สัตคุร เมรา ปุรัค บิถ่าตา ||๑|| คุร แยซา น่าฮี โก เดว || ยิส มัสตัก ปาก โซ ลากา เซว ||๑|| รเฮา || สัตคุร
เมรา สรับ ปรัตปาแล || สัตคุร เมรา มาร ยีวาแล || สัตคุร เมเร กี วเดอาอี || ประกัท ไป๋ แฮ ซัภนี ทาอี ||๒|| สัตคุร
เมรา ตาณ นิตาณ || สัตคุร เมรา กัร๋ ดีบาณ || สัตคุร แก ฮอ สัด บัล ยายอา || ประกัท มารัก เย็น กัร ดิคลายอา ||๓||
เย็น คุร เซเวอา เต็ส ป๋ อ นา เบอาแป || เย็น คุร เซเวอา เต็ส ดุค นา ซันตาแป || นานัก โซเถ่ ซิ มรัต เบด || ปารบรัมห์
คุร น่าฮี เปด ||๔||๑๑||๒๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นาม แลต มัน ปั รกัท เป่ ยอา || นาม แลต ปาป ตัน เต เกยอา || นาม
แลต สกัล ปุระบายอา || นาม แลต อัธสัธ มัจยฺนายอา ||๑|| ตีรัท ฮัมรา ฮัร โก นาม || คุร อุปเดเซอา ตัต กิอาน ||๑||
รเฮา || นาม แลต ดุค ดูรฺ ปรานา || นาม แลต อัต มูร สุ เกอานา || นาม แลต ปั รกัท อุยอี ารา || นาม แลต ฉุ เท ยันยารา
||๒|| นาม แลต ยัม เนร นา อาแว || นาม แลต ดัรก้าห์ ซุค ปาแว || นาม แลต ปรัภ กะแฮ ซาบาส || นาม ฮมารี ซาจี
ราส ||๓|| คุร อุปเดส กะเฮโอ เอ้ห์ ซาร || ฮัร กีรัต มัน นาม อถารฺ || นานัก อุถเร นาม ปุแน่ห์จาร || อวัร กะรัม
โลแก้ห์ ปะตีอาร ||๔||๑๒||๒๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นมัสการ ตา โก ลัค บาร || เอ้ห์ มัน ดีแย ตา โก วาร || ซิมรัน
ตา แก มิแท่ห์ ซัยตาป || โฮย อนันดฺ นา เวอาแป้ ห์ ตาป ||๑|| แอโซ ฮีรา นิรมัล นาม || ยาส ยปัต ปูรัน ซัภ กาม ||๑||
รเฮา || ยา กี ดริ สทฺ ดุค เดรา ดะแฮ || อัมฤต นาม ซี ตลั มัน กะแฮ || อเน็ก ปะกัต ยา เก จรัน ปูญารี || สกัล 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||
ซัภ แม่ห์ เอก รเฮอา ปั่รปูรา || โซ ยาแป ยิส สัตคุร ปูรา || ฮัร กีรตัน ตา โก อาถารฺ || กโฮ่ นานัก ยิส อาป ดัยอาร
||๔||๑๓||๒๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์ ดุห่ากัน อาป ซี การี || รู ป รังค์ เด นาม สวารี || มิเทโอ ดุค อัร สกัล ซัยตาป
|| คุร โฮเอ เมเร มาอี บาป ||๑|| ซะคี สเฮรี เมแร กรัสตฺ อนันดฺ || กัร กิรปา เป่ เท โม่ห์ กันตฺ ||๑|| รเฮา || ตะปัต บุฉี่
ปูรัน ซัภ อาซา || มิเท อันเถรฺ เป๋ ย ปัรกาซา || อันฮัด สบัด อะจรัจยฺ บิสมาด || คุร ปูรา ปูรา ปัรสาด ||๒|| ยา โก
ประกัท เป๋ ย โคปาล || ตา แก ดัรซัน สดา นิฮาล || สรับ คุณา ตา แก บฮุต นิถาน || ยา โก สัตคุร ดีโอ นาม ||๓|| ยา
โก เป่ เทโอ ธากุร อัปนา || มัน ตัน ซีตลั ฮัร ฮัร ยัปนา || กโฮ่ นานัก โย ยัน ปรัภ ป่ าเอ || ตา กี เรน บิรลา โก ปาเอ
||๔||๑๔||๒๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || จิตวัต ปาป นา อาลัก อาแว || เบสุ อา ปะยัต กิช แน่ห์ ซัรมาแว || ซาโร ดินสั
มยูรี กแร || ฮัร ซิมรัน กี เวลา บะยัร ศิร ปแร ||๑|| มายอา ลัก ปู่ โล ซันซาร || อาป ปุหลายอา ปุหล่าวัณฮาแร ราจ
รเฮอา บิรทา บิวฮาร ||๑|| รเฮา || เปคัต มายอา รังค์ บิฮาย || กัรบัร กแร กอดี รังค์ ลาย || อั้นถฺ บิวฮาร บันถฺ มัน ต่าแว
|| กัรแณฮาร นา ญีอ์ แม่ห์ อาแว ||๒|| กะรัต กะรัต เอ็ว ฮี ดุค ปายอา || ปูรัน โหต นา การัจ มายอา || กาม กโรถ
โลภ มัน ลีนา || ตะรัพ มูอา เย็ว ยัล เบ็น มีนา ||๓|| ยิส เก ราเค โฮย ฮัร อาป || ฮัร ฮัร นาม สดา ยัป ยาป || ซ่าถซังค์
ฮัร เก คุณ กายอา || นานัก สัตคุร ปูรา ปายอา ||๔||๑๕||๒๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || อัปณี ดัยอา กเร โซ ปาเอ || ฮัร กา
นาม มัน วซาเอ || สาจ สบัด ฮิรเด มัน ม่าเฮ || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ย่าเฮ ||๑|| ราม นาม ญีอ์ โก อาถารฺ || คุร ปั รสาด
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ยัปโปห์ เน็ต ป่ าอี ตารฺ เลย ซากัร ซันซาร ||๑|| รเฮา || ยิน โก ลิเคอา ฮัร เอ้ห์ นิถาน || เซ ยัน ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน ||
ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ คุณ เกา || อาแก มิแล นิทาเว เทา ||๒|| ยุกแกห์ ยุกนั ตัร เอ้ห์ ตัต ซาร || ฮัร ซิ มรัณ ซาจา บีจาร ||
ยิส ลัร ลาย เลย โซ ลาแก || ยนัม ยนัม กา โซยอา ยาแก ||๓|| เตเร ปะกัต ปักตัน กา อาป || อัปณี แม่ห์มา อาเป
ยาป || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ เตแร หาท || นานัก เก ปรัภ สัด ฮี ซาท ||๔||๑๖||๒๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นาม ฮมาแร
อันตัรยามี || นาม ฮมาแร อาแว กามี || โรม โรม รเวอา ฮัร นาม || สัตคุร ปูแร กีโน ดาน ||๑|| นาม รตัน เมแร
ปันด๋ าร || อะกัม อโมลา อปัร อปารฺ ||๑|| รเฮา || นาม ฮมาแร เน่ห์จลั ตะนี || นาม กี แม่ห์มา ซัภ แม่ห์ บนี || นาม
ฮมาแร ปูรา ซ่าห์ || นาม ฮมาแร เบปัรว่าห์ ||๒|| นาม ฮมาแร โป่ ยัน เป๋ า || นาม ฮมาแร มัน กา สุ เอา || นาม นา
วิสแร ซันตฺ ประสาด || นาม แลต อันฮัด ปูเร นาด ||๓|| ปรัภ กิรปา เต นาม นอ เน็ถ ปาอี || คุร กิรปา เต นาม เซ็ว
บัน อาอี || ตัน่ วันเต เซอี ปัรถาน || นานัก ยา แก นาม นิถาน ||๔||๑๗||๓o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ตู เมรา ปิ ตา ตูแฮ
เมรา มาตา || ตู เมเร ญีอ์ ปราน ซุคดาตา || ตู เมรา ธากุร ฮอ ดาส เตรา || ตุจฉฺ เบ็น อวัรฺ นฮี โก เมรา ||๑|| กัร กิรปา
กแร่ ห์ ปรัภ ดาต || ตุมห์รี อุสตัต กะโร เด็น ราต ||๑|| รเฮา || ฮัม เตเร ยันตฺ ตู บยาวันฮารา || ฮัม เตเร ปิ ข่ารี ดาน เด้ห์
ดาตารา || ตอ ปัรสาด รังค์ รัส มาเณ || กัท กัท อันตัร ตุแมห์ สมาเณ ||๒|| ตุมห์รี กริ ปา เต ยัปปี แอ เนา || ซ่าถซังค์
ตุมเร คุณ เกา || ตุมห์รี ดัยอา เต โฮย ดะรัด บินาส || ตุมรี เมยอา เต กมัล บิกาซ ||๓|| ฮอ บัลฮาร เยา คุรเทว || สพัล
ดัรซัน ยา กี นิรมัล เซว || ดัยอา กแร่ ห์ ธากุร ปรัภ เมเร || คุณ กาแว นานัก เน็ต เตเร ||๔||๑๘||๓๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕
|| ซัภ เต อูจ ยา กา ดัรบาร || สดา สดา ตา โก โยฮาร || อูเจ เต อูจา ยา กา ทาน || โกท อะฆ่า มิแท่ห์ ฮัร นาม ||๑||
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เต็ส ซัรณาอี สดา ซุค โฮย || กัร กิรปา ยา โก เมแล โซย ||๑|| รเฮา || ยา เก กัรตับ ลเค นา ย่าเฮ || ยา กา ปั รหว่าซา
ซัภ กัท ม่าเฮ || ประกัท เป่ ยอา ซาถู่ แก ซังค์ || ปะกัต อราแถ่ห์ อันเด็น รังค์ ||๒|| เดเด โตท นฮี ปั นด๋ าร || คิน แม่ห์
ทาป อุทาปันฮาร || ยา กา หุกมั นา เมแท โกย || ศิร ปาตซ่าฮา ซาจา โซย ||๓|| ยิส กี โอท ติแซ กี อาซา ||
ดุค ซุค ฮัมรา เต็ส ฮี ปาซา || ราค ลีโน ซัภ ยัน กา ปัรดา || นานัก เต็ส กี อุสตัต กัรดา ||๔||๑๙||๓๒|| แป่ โร แม่ห์ลา
๕ || โรวันฮารี โรจยฺ บนายอา || บะลัน บัรตัน โก ซันบันถฺ จิต อายอา || บูจฉฺ แบราก กเร เย โกย || ยนัม มรัณ เพ็ร
โศก นา โฮย ||๑|| บิเคอา กา ซัภ ตัน่ ถฺ ปซารฺ || วิระแล กีโน นาม อถารฺ ||๑|| รเฮา || ตริ บิตถฺ มายอา รฮี เบอาป || โย
ลัปทาโน เต็ส ดูค ซัยตาป || ซุค น่าฮี เบ็น นาม ติอ๋าเอ || นาม นิถาน บัดป่ ากี ปาเอ ||๒|| สวานํกี เซ็ว โย มัน รี ฉ่าแว
|| สวาก อุตาริ แอ เพ็ร ปัชตาแว || เมฆ กี ชายอา แยเซ บัรตันฮาร || แตโซ ปั รปั นจฺ โม่ห์ บิการ ||๓|| เอก วัสตฺ เย
ปาแว โกย || ปูรัน กาจยฺ ต้าฮี กา โฮย || คุร ประสาด เย็น ปายอา นาม || นานัก อายอา โซ ปัรวาน ||๔||๒o||๓๓||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ กี นินดา โยนี เป่ าว์นา || ซันตฺ กี นินดา โรคี กัรนา || ซันตฺ กี นินดา ดูค สฮาม || ดาน แดต
นินดัก โก ยาม ||๑|| ซันตฺ ซงั ค์ กแร่ ห์ โย บาด || เต็น นินดัก น่าฮี กิช ซาด ||๑|| รเฮา || ปะกัต กี นิ นดา กั้นถฺ เชดาแว ||
ปะกัต กี นินดา นรัก ปุ่ นจาแว || ปะกัต กี นินดา กรัภ แม่ห์ กะแล || ปะกัต กี นินดา ราจยฺ เต ทะแล ||๒|| นินดัก กี
กัต กัตฮู น่าเฮ || อาป บีจยฺ อาเป ฮี ค่าเฮ || โจร ยาร ยูอาร เต บุรา || อัณโห่ดา ป๋ ารฺ นินดัก ศิร ตะรา ||๓||
ปารบรัมห์ เก ปะกัต นิรแวร || โซ นิสตะแร โย ปูแย แปรฺ || อาด ปุรัค นินดัก โป่ ลายอา || นานัก กิรัต นา ยาย
มิทายอา ||๔||๒๑||๓๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นาม ฮมาแร เบด อัร นาด || นาม ฮมาแร ปูเร กาจยฺ || นาม ฮมาแร ปูญา
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เดว || นาม ฮมาแร คุร กี เซว ||๑|| คุร ปูแร ดริ ริโอ ฮัร นาม || ซัภ เต อูตมั ฮัร ฮัร กาม ||๑|| รเฮา || นาม ฮมาแร มยัน
อิสนาน || นาม ฮมาแร ปูรัน ดาน || นาม แลต เต สกัล ปวีต || นาม ยปั ต เมเร ป่ าอี มีต ||๒|| นาม ฮมาแร ซอณ
ซันโญก || นาม ฮมาแร ตริ ปัต สุ โปก || นาม ฮมาแร สกัล อาจารฺ || นาม ฮมาแร นิรมัล บิวฮาร ||๓|| ยา แก มัน
วัสเซอา ปรัภ เอก || สกัล ยนา กี ฮัร ฮัร เทก || มัน ตัน นานัก ฮัร คุณ เกา || ซ่ าถซังค์ ยิส เดแว เนา ||๔||๒๒||๓๕||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นิรถัน โก ตุม เดโวห์ ตะนา || อเน็ก ปาป ย่าเฮ นิรมัล มนา || สกัล มโนรัท ปูรัน กาม || ปะกัต
อัปเน โก เดโวห์ นาม ||๑|| สพัล เซวา โคปาล ราย || กะรัน กราวันฮาร สุ อามี ตา เต บิรทา โกย นา ยาย ||๑|| รเฮา ||
โรคี กา ปรัภ คันโดห์ โรค || ดุคีเอ กา มิทาโว่ห์ ปรัภ โศก || นิทาเว โก ตุมห์ ทาน แบธาโว่ห์ || ดาส อัปเน โก ปั กตี
ลาโว่ห์ ||๒|| นิมาเณ โก ปรัภ เดโต มาน || มูร มุกตั ถฺ โฮย จตุร สเกอาน || สกัล เป่ ยอาน กา ป๋ อ นะแซ || ยัน อัปเน
แก ฮัร มัน บแซ ||๓|| ปารบรัมห์ ปรัภ ซูค นิถาน || ตัต กิอาน ฮัร อัมฤต นาม || กัร กิรปา ซันตฺ แท่ห์แล ลาเอ ||
นานัก ซาถู่ ซังค์ สมาเอ ||๔||๒๓||๓๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ ฮัร มัน วัสแซ || ซันตฺ มันดัล แม่ห์
ดุรัต ซัภ นะแซ || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ นิรมัล รี ต || ซันตฺ ซงั ค์ โฮย เอก ปรี ต ||๑|| ซันตฺ มันดัล ตะฮ่า กา เนา ||
ปารบรัมห์ เกวัล คุณ เกา ||๑|| รเฮา || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ ยนัม มรัณ รแฮ่ || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ ยัม กิชู นา กะแฮ ||
ซันตฺ ซงั ค์ โฮย นิรมัล บาณี || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ นาม วคาณี ||๒|| ซันตฺ มันดัล กา เน่ห์จลั อาซัน || ซันตฺ มันดัล แม่ห์
ปาป บินาซัน || ซันตฺ มันดัล แม่ห์ นิรมัล กะทา || ซันตฺ ซงั ค์ ห่อแม ดุค นะซา ||๓|| ซันตฺ มันดัล กา นฮี บินาส ||
ซันตฺ มันดัล แม่ห์ ฮัร คุณตาซ || ซันตฺ มันดัล ธากุร บิสราม || นานัก โอต โปต ปั กหวาน ||๔||๒๔||๓๗|| แป่ โร
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แม่ห์ลา ๕ || โรค กวัน ยานํ ราแค อาป || เต็ส ยัน โฮย นา ดูค ซันตาป || ยิส อูปัร ปรัภ กิรปา กแร || เต็ส อูปัร เต
กาล ปัรหะแร ||๑|| สดา สคาอี ฮัร ฮัร นาม || ยิส จีต อาแว เต็ส สดา ซุค โฮแว นิกทั นา อาแว ตา แก ยาม ||๑||
รเฮา || ยับ เอ้ห์ นา โซ ตับ กิแนห์ อุปายอา || กวัน มูล เต เกอา ปรักทายอา || อาแปห์ มาร อาป ยีวาแล || อัปเน
ปะกัต โก สดา ปรัตปาแล ||๒|| ซัภ กิช ยาโณห์ เต็ส แก หาท || ปรัภ เมโร อนาท โก นาท || ดุค ปั่ นยัน ตา กา แฮ
เนา || ซุค ปาแวห์ เต็ส เก คุณ เกา ||๓|| ซุณ สุ อามี ซันตัน อัรดาส || ญีโอ ปราน ตัน๋ ตุมห์แร ปาส || เอ้ห์ ญัก
เตรา ซัภ ตุแฉ่ห์ ติอ๋าเอ ||
กัร กิรปา นานัก ซุค ปาเอ ||๔||๒๕||๓๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || เตรี เทก รฮ่า กัล ม่าเฮ || เตรี เทก เตเร คุณ ก้าห์ || เตรี
เทก นา โป้ แฮ กาล || เตรี เทก บินแซ ยันยาล ||๑|| ดีน ดุนีอา เตรี เทก || ซัภ แม่ห์ รเวอา ซาฮิบ เอก ||๑|| รเฮา || เตรี
เทก กะโร อานันดฺ || เตรี เทก ยัปโป คุร มันตฺ || เตรี เทก ตรี แอ ป๋ อ ซากัร || ราคัณฮาร ปูรา ซุค ซากัร ||๒|| เตรี เทก
น่าฮี ป๋ อ โกย || อันตัรยามี ซาจา โซย || เตรี เทก เตรา มัน ตาณ || อีฮานํ อูฮานํ ตู ดีบาณ ||๓|| เตรี เทก เตรา
ปัรหว่าซา || สกัล ติอ่าแว่ห์ ปรัภ คณตาซา || ยัป ยัป อนัดฺ กแร่ ห์ เตเร ดาซา || ซิ มมัร นานัก ซาเจ คณตาซา
||๔||๒๖||๓๙|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ปรัทเม โชดี ปราอี นินดา || อุตรั กอี ซัภ มัน กี จินดา || โลภ โม่ห์ ซัภ กีโน ดูรฺ ||
ปะรัม แบสโน ปรัภ เปค ฮยูร ||๑|| แอโซ เตอากี วิระลา โกย || ฮัร ฮัร นาม ยแป ยัน โซย ||๑|| รเฮา || อหัม่ บุธ กา
โชเดอา ซังค์ || กาม กโรถ กา อุตเรอา รังค์ || นาม ติอ๋าเอ ฮัร ฮัร ฮเร || ซ่าถ ยนา แก ซังค์ นิสตะเร ||๒|| แบรี มีต
โฮเอ ซัมมาน || สรับ แม่ห์ ปูรัน ปักหวาน || ปรัภ กี อาเกอา มาน ซุค ปายอา || คุร ปูแร ฮัร นาม ดริ รายอา ||๓|| กัร
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กิรปา ยิส ราแค อาป || โซอี ปะกัต ยแป นาม ยาป || มัน ประกาซ คุร เต มัต ลอี || กโฮ่ นานัก ตา กี ปูรี ปอี
||๔||๒๗||๔o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ซุค น่าฮี บโฮแต ตัน๋ คาเท || ซุค น่าฮี เปเค นิรัต นาเท || ซุค น่าฮี บโฮ่ เดส กมาเอ
|| สรับ ซุคา ฮัร ฮัร คุณ กาเอ ||๑|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ ลโฮ่ || ซ่าถซังคัต ปาอีแอ วัดป่ ากี คุรมุข ฮัร ฮัร นาม กโฮ่
||๑|| รเฮา || บันถัน่ มาต ปิ ตา สุ ต บันตา || บันถัน่ กะรัม ตะรัม ฮอ กัรตา || บันถัน่ กาทันฮาร มัน วัสแซ || ตอ ซุค
ปาแว นิจยฺ กัร๋ บแซ ||๒|| ซัภ ยาเจ็ก ปรัภ เดวันฮาร || คุณ นิถาน เบอันตฺ อปารฺ || ยิส โน กะรัม กเร ปรัภ อัปนา ||
ฮัร ฮัร นาม ติแน ยัน ยัปนา ||๓|| คุร อัปเน อาแก อัรดาส || กัร กิรปา ปุรัค คุณตาซ || กโฮ่ นานัก ตุมรี ซัรณาอี ||
เย็ว ป่ าแว เต็ว รัคโคห์ กุซาอี ||๔||๒๘||๔๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || คุร เม็ล เตอาเกโอ ดูยา เป๋ า ||
คุรมุข ยัปเปโอ ฮัร กา เนา || บิสรี จินตฺ นาม รังค์ ลากา || ยนัม ยนัม กา โซยอา ยากา ||๑|| กัร กิรปา อัปนี เซวา
ลาเอ || ซาถู่ ซังค์ สรับ ซุค ปาเอ ||๑|| รเฮา || โรค โดค คุร สบัด นิวาเร || นาม ออคัถ มัน ปี่ ตัร ซาเร || คุร เป่ ทัต
มัน เป่ ยอา อนันดฺ || สรับ นิถาน นาม ปักวันตฺ ||๒|| ยนัม มรัณ กี มิที ยัม ตราส || ซ่าถซังคัต อูน้ ถํ ฺ กมัล บิกาซ ||
คุณ กาวัต เน่ห์จลั บิสราม || ปูรัน โฮย สักเล กาม ||๓|| ดุลบั ภ์ เด้ห์ อาอี ปัรวาน || สพัล โฮอี ยัป ฮัร ฮัร นาม || กโฮ่
นานัก ปรัภ กิรปา กรี || ซาส กิราส ยัปโป ฮัร ฮรี ||๔||๒๙||๔๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ซัภ เต อูจา ยา กา เนา || สดา
สดา ตา เก คุณ เกา || ยิส ซิมรัต สักลา ดุค ยาย || สรับ ซูค วแซ่ห์ มัน อาย ||๑|| ซิมมัร มนา ตู ซาจา โซย || หะลัต
ปะลัต ตุมรี กัต โฮย ||๑|| รเฮา || ปุรัค นิรันยัน ศิรยันฮารฺ || ญีอ์ ยันตฺ เดแว อาฮาร || โกท คเต คิน บัคซันฮาร ||
ปะกัต ป๋ าย สดา นิสตาร ||๒|| ซาจา ตัน๋ ซาจี วเดอาอี || คุร ปูเร เต เน่ห์จลั มัต ปาอี || กัร กิรปา ยิส ราคัณฮารา || ตา
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กา สกัล มิแท อันเถ่อารา ||๓|| ปารบรัมห์ เซ็ว ลาโก ติอ๋าน || ปูรัน ปูร รเฮโอ นิรบาน || ปะหรํา ป๋ อ เมท มิเล
โคปาล || นานัก โก คุร เป๋ ย ดัยอาล ||๔||๓o||๔๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ยิส ซิ มรัต มัน โฮย ประกาซ || มิแท่ห์
กะเลส ซุค แซ่ฮจั ยฺ นิวาส || ติแซห์ ปราปั ต ยิส ปรัภ เดย์ || ปูเร คุร กี ปาเอ เซว ||๑|| สรับ ซุคา ปรัภ เตโร เนา ||
อาธ แป้ ฮัร เมเร มัน เกา ||๑|| รเฮา || โย อิแช โซอี พัล ปาเอ || ฮัร กา นาม มัน วซาเอ || อาวัณ ยาณ รเฮ่ ฮัร ติอ๋าย ||
ปะกัต ป๋ าย ปรัภ กี เล็ว ลาย ||๒|| บินเซ กาม กโรถ อหังการ || ตูเท มายอา โม่ห์ เปอาร || ปรัภ กี เทก รแฮ่ เด็น ราต
|| ปารบรัมห์ กเร ยิส ดาต ||๓|| กะรัน กราวันฮาร สุ อามี || สกัล กะทา เก อันตัรยามี || กัร กิรปา อัปนี เซวา ลาย ||
นานัก ดาส เตรี ซัรณาย ||๔||๓๑||๔๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ลาจยฺ มแร โย นาม นา เลแว || นาม บิฮูน ซุคี เก็ว โซแว ||
ฮัร ซิมรัน ชาด ปะรัม กัต จ้าแฮ ||
มูล บินา ซาคา กัต อาแฮ ||๑|| คุร โควินดฺ เมเร มัน ติอ๋าย || ยนัม ยนัม กี แมลฺ อุตาแร บันถัน่ กาท ฮัร ซังค์ มิลาย
||๑|| รเฮา || ตีรัท นาย กฮ่า สุ จ แซล || มัน โก เวอาแป ห่อแม แมลฺ || โกท กะรัม บันถัน่ กา มูล || ฮัร เก ปะยัน เบ็น
บิรทา ปูลิ ||๒|| เบ็น คาย บูแฉ่ นฮี ปูค || โรค ยาย ตานํ อุตแรห์ ดูค || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ เบอาเปอา || เย็น ปรัภ
กีนา โซ ปรัภ นฮี ยาเปอา ||๓|| ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ ตัน๋ ฮัร เนา || อาธ แป้ ฮัร กีรตัน คุณ เกา || ตัน๋ ฮัร ปะกัต ตัน๋ กัรแณฮาร
|| สรัณ นานัก ปรัภ ปุรัค อปารฺ ||๔||๓๒||๔๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || คุร สุ ประซัน โฮเอ ป๋ อ เกย || นาม นิรันยัน มัน
แม่ห์ เลย || ดีน ดัยอาล สดา กิรปาล || บินสั เกย สักเล ยันยาล ||๑|| ซูค แซ่ฮจั ยฺ อานันดฺ กะเน || ซ่าถซังค์ มิเท แป๋
ปั่รมา อัมฤต ฮัร ฮัร รสัน ปะเน ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล เซ็ว ลาโก เหต || คิน แม่ห์ บินเซโอ มฮ่า เปรต || อาธ แป้ ฮัร
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ฮัร ฮัร ยัป ยาป || ราคัณฮาร โควิด คุร อาป ||๒|| อัปเน เซวัก โก สดา ปรัตปาแร || ปะกัต ยนา เก ซาส นิฮาแร ||
มานัส กี กโฮ่ เกตัก บาต || ยัม เต ราแค เด กัร หาท ||๓|| นิรมัล โซ่ภา นิรมัล รี ต || ปารบรัมห์ อายอา มัน จีต || กัร
กิรปา คุร ดีโน ดาน || นานัก ปายอา นาม นิถาน ||๔||๓๓||๔๖|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || กรัณ การัณ ซัมรัท คุร เมรา ||
ญีอ์ ปราณ ซุคดาตา เนรา || แป๋ ปั่ นยัน อบินาซี ราย || ดัรซัน เดคิแอ ซัภ ดุค ยาย ||๑|| ยัต กัต เปโค เตรี ซัรณา || บัล
บัล ยาอี สัตคุร จัรณา ||๑|| รเฮา || ปูรัน กาม มิเล คุรเทว || ซัภ พัลดาตา นิรมัล เซว || กัร แก้ห์ ลีเน อัปเน ดาส ||
ราม นาม ริ ด ดีโอ นิวาส ||๒|| สดา อนันดฺ น่าฮี กิช โศก || ดูค ดะรัด แน่ห์ เบอาแป โรค || ซัภ กิช เตรา ตู กัรแณฮาร
|| ปารบรัมห์ คุร อะกัม อปารฺ ||๓|| นิ รมัล โซ่ภา อะจรัจยฺ บาณี || ปารบรัมห์ ปูรัน มัน ป่ าณี || ยัล ทัล มฮีอลั รเวอา
โซย || นานัก ซัภ กิช ปรัภ เต โฮย ||๔||๓๔||๔๗|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ราตา ราม รังค์ จัรเณ ||
สรับ มโนรัท ปูรัน กัรเณ || อาธ แป้ ฮัร กาวัต ปั กวันตฺ || สัตคุร ดีโน ปูรา มันตฺ ||๑|| โซ วัดป่ ากี ยิส นาม เปอาร ||
เต็ส แก ซังค์ ตแร ซันซาร ||๑|| รเฮา || โซอี กิอานี เย ซิ มแร เอก || โซ ตัน่ วันตา ยิส บุตถฺ บิเบก || โซ กุลวันตา เย
ซิมแร สุ อามี || โซ ปัตวันตา เย อาป ปะชานี ||๒|| คุร ปัรสาด ปะรัม ปัด ปายอา || คุณ โคปาล เด็น แรน ติอ๋ายอา ||
ตูเท บันถัน่ ปูรัน อาซา || ฮัร เก จรัณ ริ ด ม่าเฮ นิวาซา ||๓|| กโฮ่ นานัก ยา เก ปูรัน กัรมา || โซ ยัน อายอา ปรัภ กี
ซัรนา || อาป ปวิต ปาวัน ซัภ กีเน || ราม ระส่ าเอ็ณ รัสนา จีเนห์ ||๔||๓๕||๔๘|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นาม แลต กิช
บิฆนั นา ลาแก || นาม สุ ณตั ยัม ดูโร่ ห์ ป่ าแก || นาม แลต ซัภ ดูแคห์ นาซ || นาม ยปั ต ฮัร จรัณ นิวาส ||๑||
นิรบิฆนั ปะกัต ปัจยฺ ฮัร ฮัร เนา || รสัก รสัก ฮัร เก คุณ เกา ||๑|| รเฮา || ฮัร ซิมรัต กิช จาค นา โย่แฮ || ฮัร ซิ มรัต
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แดต เด็ว นา โป้ แฮ || ฮัร ซิมรัต โม่ห์ มาน นา บแถ่ || ฮัร ซิ มรัต กรัภ โยน นา รุ แถ่ ||๒|| ฮัร ซิ มรัน กี สักลี เบลา ||
ฮัร ซิมรัน บโฮ่ ม่าเฮ อิเกลา || ยาต อะยาต ยแป ยัน โกย || โย ยาแป เต็ส กี กัต โฮย ||๓|| ฮัร กา นาม ยัปปี แอ
ซ่าถซังค์ || ฮัร เก นาม กา ปูรัน รังค์ || นานัก โก ปรัภ กิรปา ต๋ าร || ซาส ซาส ฮัร เดโฮ จิตาร ||๔||๓๖||๔๙|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๕ || อาเป ซาสตึ อาเป เบด || อาเป กัท กัท ยาแณ เปด || โยต สะรู ป ยากี ซัภ วัท || กรัณ การัณ ปูรัน
ซัมรัท ||๑|| ปรัภ กี โอท กะโฮ มัน เมเร || จรัน กมัล คุรมุข อาราโถ่ห์ ดุสมัน ดูค นา อาแว เนเร ||๑|| รเฮา || อาเป
วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ ซาร || ยา แก ซูต โปรยอา ซันซาร || อาเป เศ็ว สักตี ซันโญกี || อาป นิรบาณี อาเป โป่ กี ||๒||
ยัต กัต เปโค ตัต ตัต โซย || เต็ส เบ็น ดูยา น่าฮี โกย || ซากัร ตรี แอ นาม แก รังค์ || คุณ กาแว นานัก ซ่าถซังค์ ||๓||
มุกตั ปุกตั ยุกตั วัส ยา แก || อูณา น่าฮี กิช ยัน ตา แก || กัร กิรปา ยิส โฮย สุ ประซัน || นานัก ดาส เซอี ยัน ตัน๋
||๔||๓๗||๕o|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || ปักตา มัน อานันดฺ โคบินดฺ || อัสทิต เป๋ ย บินซี ซัภ จินดฺ ||
แป๋ ปะหรํา บินสั เกย คิน ม่าเฮ || ปารบรัมห์ วัสเซอา มัน อาย ||๑|| ราม ราม ซันตฺ สดา สฮาย || กัร๋ บ้าฮัร นาเล
ปัรเมซัร เราว์ รเฮอา ปูรัน ซัภ ธาย ||๑|| รเฮา || ตัน๋ มาล โยบัน ยุกตั โคปาล || ญีอ์ ปราณ เน็ต ซุค ปรัตปาล || อัปเน
ดาส โก เด ราแค หาท || นิมคั นา โชแด สัด ฮี ซาท ||๒|| ฮัร ซา ปรี ตมั อวัรฺ นา โกย || ซาร สะหม่าเล ซาจา โซย ||
มาต ปิ ตา สุ ต บันถฺ นราเอ็ณ || อาด ยุกาด ปะกัต คุณ กาเอ็ณ ||๓|| เต็ส กี ตัร๋ ปรัภ กา มัน โยรฺ || เอก บินา ดูยา นฮี
โฮรฺ || นานัก แก มัน เอ้ห์ ปุรคารัท || ประภู ฮมารา ซาเร สุ อารัท ||๔||๓๘||๕๑|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || แป๋ โก ป๋ อ
ปเรอา ซิมรัต ฮัร นาม || สกัล เบอาถฺ มิที ตเรห์ คุณ กี ดาส เก โฮเอ ปูรัน กาม ||๑|| รเฮา || ฮัร เก โลก สดา คุณ
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กาแว่ห์ เต็น โก มิเลอา ปูรัน ต๋ าม || ยัน กา ดะรัส บานํแช เด็น ราตี โฮย ปุนีต ตะรัม ราย ยาม ||๑|| กาม กโรถ โลภ
มัด นินดา ซ่าถซังค์ มิเทอา อภิมาน || แอเซ ซันตฺ เป่ แท่ห์ วัดป่ ากี นานัก เต็น แก สัด กุรบาน ||๒||๓๙||๕๒|| แป่ โร
แม่ห์ลา ๕ || ปันจฺ มัจยฺมี โย ปันจัน ราแค || มิเทอา รัสนา เน็ต อุธ ป่ าแค || จักกรึ บณาย กแร ปาคันดฺ || จุ๋ร จุ๋ร มแร
แยเซ ตเรอ์ รันดฺ ||๑|| ฮัร เก นาม บินา ซัภ จู่ธ || เบ็น คุร ปูเร มุกตั นา ปาอีแอ ซาจี ดัรก้าห์ ซากัต มูธ ||๑|| รเฮา ||
โซอี กุจีล กุดรัต นฮี ยาแน || ลีแป ทาย นา สุ จ ฮัร มาแน || อันตัร แมลา บ้าฮัร เน็ต โต่แว || ซาจี ดัรก้าห์ อัปนี ปั ต
โคแว ||๒|| มายอา การัณ กแร อุเปา || กะแบห์ นา ก่าแล ซี่ ถ่า เปา || เย็น กีอา เต็ส จีต นา อาแณ || กูรี กูรี มุคโคห์
วคาแณ ||๓|| ยิส โน กะรัม กเร กัรตาร || ซ่าถซังค์ โฮรฺ เต็ส บิวฮาร || ฮัร นาม ปะกัต เซ็ว ลากา รังค์ || กโฮ่ นานัก
เต็ส ยัน นฮี ปั๋งค์ ||๔||๔o||๕๓|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || นินดัก โก พิทเก ซันซาร || นินดัก กา จู่ธา บิวฮาร || นินดัก กา
แมลา อาจารฺ || ดาส อัปเน โก ราคัณฮาร ||๑|| นินดัก โมอา นินดัก แก นาล || ปารบรัมห์ ปัรเมซัร ยัน ราเค นินดัก
แก ศิร กัรเกโอ กาล ||๑|| รเฮา ||
นินดัก กา กะเฮอา โกย นา มาแน || นินดัก จู่ธ โบลฺ ปั ชตาเน || หาท ปะโชแร่ ห์ ศิร ตะรัน ลกาเฮ || นินดัก โก ดอี
โชแด น่าเฮ ||๒|| ฮัร กา ดาส กิช บุรา นา มาแก || นินดัก โก ลาแก ดุค ซานํแก || บกุเล เย็ว รเฮอา ปั งคฺ ปซารฺ || มุค
เต โบเลอา ตานํ กั้ดเดอา บีจาร ||๓|| อันตัรยามี กัรตา โซย || ฮัร ยัน กแร โซ เน่ห์จลั โฮย || ฮัร กา ดาส ซาจา ดัรบาร
|| ยัน นานัก กะเฮอา ตัต บีจาร ||๔||๔๑||๕๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || โดย กัร โยรฺ กะโร อัรดาส || ญีโอ เป็ นดฺ ตัน๋ เต็ส
กี ราส || โซอี เมรา สุ อามี กัรแนฮาร || โกท บาร ยาอี บัลฮารฺ ||๑|| ซาถู่ ตู๋ร ปุนีต กรี || มัน เก บิการ มิแท่ห์ ปรัภ
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ซิมรัต ยนัม ยนัม กี แมลฺ ฮรี ||๑|| รเฮา || ยา แก กแร่ ห์ แม่ห์ สกัล นิถาน || ยา กี เซวา ปาอีแอ มาน || สกัล มโนรัท
ปูรันฮาร || ญีอ์ ปราน ปักตัน อาถารฺ ||๒|| กัท กัท อันตัร สกัล ประกาซ || ยัป ยัป ยีแวห์ ปะกัต คุณตาซ || ยา กี เซว
นา บิรที ยาย || มัน ตัน อันตัร เอก ติอ๋าย ||๓|| คุร อุปเดส ดัยอา ซันโตค || นาม นิถาน นิ รมัล เอ้ห์ โทก || กัร กิรปา
ลีแย ลัร ลาย || จรัน กมัล นานัก เน็ต ติอ๋าย ||๔||๔๒||๕๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร อัปเน สุ นี อัรดาส || การัจ
อายอา สักลา ราส || มัน ตัน อันตัร ประภู ติอ๋ายอา || คุร ปูเร ดัร สกัล จุกายอา ||๑|| ซัภ เต วัด ซัมรัท คุรเทว || ซัภ
ซุค ปาอี เต็ส กี เซว || รเฮา || ยา กา กีอา ซัภ กิช โฮย || เต็ส กา อมัร นา เมแท โกย || ปารบรัมห์ ปั รเมซัร อนูป ||
สพัล มูรัต คุร เต็ส กา รู ป ||๒|| ยา แก อันตัร บแซ ฮัร นาม || โย โย เปแค โซ บรัมห์ กิอาน || บีส บิสุเอ ยา แก มัน
ปัรกาซ || เต็ส ยัน แก ปารบรัมห์ กา นิวาส ||๓|| เต็ส คุร โก สัด กรี นมัสการ || เต็ส คุร โก สัด เยา บัลฮารฺ || สัตคุร
เก จรัน โต๋ ย โต๋ ย ปี วา || คุร นานัก ยัป ยัป สัด ยีวา ||๔||๔๓||๕๖||
ราก แป่ โร แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรัตปาล ปรัภ กริ ปาล กวัน กุน กะนี || อเน็ก รังค์ บโฮ่ ตรังค์ สรับ โก ตะนี ||๑|| รเฮา || อเน็ก กิอาน อเน็ก ติอ๋าน
อเน็ก ยาป ยาป ตาป || อเน็ก กุเน็ต ตุนตั ลลิต อเน็ก ต๋ าร มุนี ||๑|| อเน็ก นาด อเน็ก บาจยฺ นิมคั นิมคั อเน็ก สวาด
อเน็ก โดค อเน็ก โรค มิแท่ห์ ยัส สุ นี || นานัก เซว อปารฺ เดว ตะแทห์ คแท่ห์ บะรัต ปูญา กะวัน ปะหวัน ยาตรึ
กะรัน สกัล พัล ปุนี ||๒||๑||๕๗||๘||๒๑||๗||๕๗||๙๓||
แป่ โร อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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อาตัม แม่ห์ ราม ราม แม่ห์ อาตัม จีนสั คุร บีจารา || อัมฤต บาณี สบัด ปะชาณี ดุค กาแท ฮอ มารา ||๑|| นานัก
ห่อแม โรค บุเร || แยห์ เดคานํ แต้ห์ เอกา เบดัน อาเป บัคแซ สบัด ตุเร ||๑|| รเฮา || อาเป ปัรเค ปัรคัณฮาแร บฮุร
ซูลาก นา โฮอี || ยิน โก นะดัร ไป๋ คุร เมเล ปรัภ ป่ าณา สัจ โซอี ||๒|| ปอณ ปาณี แบซันตัร โรคี โรคี ตะรัต สะโป่ กี
|| มาต ปิ ตา มายอา เด้ห์ เซ โรคี โรคี กุทาํ บฺ ซันโญกี ||๓|| โรคี บรัมห์มา บิซนั สะรุ ดรา โรคี สกัล ซันซารา || ฮัร ปั ด
จีน เป๋ ย เซ มุกเต คุร กา สบัด วีจารา ||๔|| โรคี ซาต สมุนดฺ ซันดีอา คันดฺ ปะตาล เซ โรค ปะเร || ฮัร เก โลก เซ สาจ
สุ เฮเล ซัรบี ทาอี นะดัร กเร ||๕|| โรคี คัท ดัรซัน เปคถ่ารี นานา หะธี อเนกา || เบด กะเตบ กแร่ ห์ แก้ห์ บัปเร แน่ห์
บูแฉ่ห์ เอ็ก เอกา ||๖|| เม็ธ รัส คาย โซ โรค ปะรี แย กันดฺ มูล ซุค น่าฮี || นาม วิซาร จแลห์ อัน มารัก อันตฺ กาล
ปัชตาฮี ||๗|| ตีรัท ปั่รแม โรค นา ชูทสั ปเรอา บาด บิบาด เป่ ยอา || ดุบิถา โรค โซ อถิก วเดรา มายอา กา โม่ห์ตาจยฺ
เป่ ยอา ||๘|| คุรมุข ซาจา สบัด สล่าแฮ มัน ซาจา เต็ส โรค เกยอา || นานัก ฮัร ยัน อันเด็น นิรมัล ยิน โก กะรัม นีซาณ
ปัยอา ||๙||๑||

แป่ โร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เต็น กัรแต เอ็ก จลัต อุปายอา || อันฮัด บาณี สบัด สุ ณายอา || มันมุค ปู่ เล คุรมุข บุฉ่ายอา || การัณ กัรตา กัรดา
อายอา ||๑|| คุร กา สบัด เมแร อันตัร คิอ๋าน || ฮอ กับโบห์ นา โชโด ฮัร กา นาม ||๑|| รเฮา || ปิ ตา ประห์ลาด ปรัณ
ปะธายอา || แล ปาที ปาเถ่ แก อายอา || นาม บินา แน่ห์ ปโร อจารฺ || เมรี ปะทีอา เล็ค เดโฮ โคบินดฺ มุราร ||๒||
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ปุตรึ แปรลาด เซ็ว กะเฮอา มาย || ปั รวิรัต นา ปโร่ ห์ รฮี ซัมหยาย || นิรภอ ดาตา ฮัร ญีโอ เมแร นาล || เย ฮัร โชโด
ตอ กุล ลาแก กาล ||๓|| ประห์ลาด ซัภ จาทเร วิกาเร || ฮมารา กะเฮอา นา สุ แณ อาปเณ การัจ สวาเร || ซัภ นักรี
แม่ห์ ปะกัต ดริ ราอี || ดุสทฺ สภา กา กิช นา วซาอี ||๔|| ซันแด มัรแก กีอี ปูการ || ซัภเภ แดต รเฮ่ จักคฺ มาร || ปะกัต
ยนา กี ปัต ราแค โซอี || กีเต แก กะเฮแอ เกอา โฮอี ||๕|| กิรัต ซันโญกี แดต ราจยฺ จลายอา || ฮัร นา บูแฉ่ เต็น อาป
ปุหลายอา || ปุตรึ ประห์ลาด เซ็ว วาด รจายอา || อันถ่า นา บูแฉ่ กาล เนแร อายอา ||๖|| ประห์ลาด โกเธ เว็จ
ราเคอา บาร ดีอา ตาลา || นิรภอ บาลัก มูล นา ดัรอี เมแร อันตัร คุร โคปาล || กีตา โฮแว สะรี กี กแร อันโห่ดา เนา
ตะหร่ ายอา || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ อาย ปฮุตา ยัน เซ็ว วาด รจายอา ||๗|| ปิ ตา ประห์ลาด เซ็ว คุรัจยฺ อุธาอี || กะฮานํ
ตุหม่ารา ญักดีส กุซาอี || ญักยีวนั ดาตา อันตฺ สคาอี || แยห์ เดคา แต้ห์ รเฮอา สมาอี ||๘|| ถํ้าห์ อุปาร ฮัร อาป
ดิคายอา || อหังการี แดต มาร ปะจายอา || ปักตา มัน อานันดฺ วยี วถ่าอี || อัปเน เซวัก โก เด วเดอาอี ||๙|| ยํามัณ
มัรณา โม่ห์ อุปายอา || อาวัณ ยาณา กัรแต เล็ค ปายอา || ประห์ลาด แก การัจ ฮัร อาป ดิคายอา || ปั กตา กา โบลฺ
อาแก อายอา ||๑o|| เดว กุลี ลัคมี โก กแร่ ห์ แยการ || มาตา นัรซิงข์ กา รู ป นิวาร || ลัคมี ป๋ อ กแร นา ซาแก ยาย ||
ประห์ลาด ยัน จัรณี ลากา อาย ||๑๑|| สัตคุร นาม นิถาน ดริ รายอา || ราจยฺ มาล จู่ธี ซัภ มายอา || โล่บี นัร รเฮ่
ลัปทาย || ฮัร เก นาม เบ็น ดัรก้าห์ มิแล สยาย ||๑๒|| กะแฮ นานัก ซัภ โก กเร กรายอา || เซ ปัรวาณ ยินี ฮัร เซ็ว จิต
ลายอา || ปักตา กา อังกีการ กัรดา อายอา || กัรแต อัปณา รู ป ดิคายอา ||๑๓||๑||๒|| แป่ โร แม่ห์ลา ๓ || คุร เซวา เต
อัมฤต พัล ปายอา ห่อแม ตริ สนั บุฉ่าอี || ฮัร กา นาม ฮิรแด มัน วัสเซอา มันซา มแน่ห์ สมาอี ||๑|| ฮัร ญีโอ กริ ปา
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กแร่ ห์ เมเร เปอาเร || อันเด็น ฮัร คุณ ดีน ยัน มานํแก คุร แก สบัด อุถ่าเร ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ยนา โก ยัม โย่ห์ นา
ซาแก รัตตี อันจฺ ดูค นา ลาอี || อาป ตะแร่ ห์ สักเล กุล ตาแร่ ห์ โย เตรี ซัรณาอี ||๒|| ปักตา กี แปจยฺ รัคแคห์ ตู อาเป
เอ้ห์ เตรี วเดอาอี || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ดุค กาแท่ห์ ดุบิถา รัตตี นา ราอี ||๓|| ฮัม มูร มุกตั ถฺ กิช บูแฉ่ ห์ น่าฮี ตู อาเป
เด้ห์ บุฉ่าอี || โย ตุตถฺ ป่ าแว โซอี กัรซี อวัรฺ นา กัรณา ยาอี ||๔|| ยกัต อุปาย ตุตถฺ ตัน่ แถ่ ลายอา ปู่ นํดี การ กมาอี ||
ยนัม ปะดารัท ยูแอ ห่าเรอา สับแด สุ รัต นา ปาอี ||๕|| มันมุค มแร่ ห์ เต็น กิชู นา ซู่แฉ่ ดุระมัต อเกอาน อันถ่ารา ||
เป่ าว์ยลั ปารฺ นา ปาแวห์ กับ ฮี ดูบ โมย เบ็น คุร ศิร ป่ ารา ||๖|| ซาแจ สบัด รัตเต ยัน ซาเจ ฮัร ปรัภ อาป มิลาเอ || คุร
กี บาณี สบัด ปะชาตี สาจ รเฮ่ เล็ว ลาเอ ||๗|| ตูนํ อาป นิรมัล เตเร ยัน แฮ นิรมัล คุร แก สบัด วีจาเร || นานัก เต็น แก
สัด บัลฮาแร ราม นาม อุร ต่าเร ||๘||๒||๓||
แป่ โร แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยิส นาม ริ แด โซอี วัด รายา || ยิส นาม ริ แด เต็ส ปูเร กายา || ยิส นาม ริ แด เต็น โกท ตัน๋ ปาเอ || นาม บินา ยนัม
บิรทา ยาเอ ||๑|| เต็ส ซาล่าฮี ยิส ฮัร ตัน๋ ราส || โซ วัดป่ ากี ยิส คุร มัสตัก หาท ||๑|| รเฮา || ยิส นาม ริ แด เต็ส โกท
กอี แซนา || ยิส นาม ริ แด เต็ส แซ่ฮจั ยฺ ซุแคนา ||
ยิส นาม ริ แด โซ ซี ตลั ฮูอา || นาม บินา ตริ ก ยีวณั มูอา ||๒|| ยิส นาม ริ แด โซ ยีวนั มุกตา || ยิส นาม ริ แด เต็ส ซัภ
ฮี ยุกตา || ยิส นาม ริ แด เต็น นอ เน็ถ ปาอี || นาม บินา ปะหรํา อาแว ยาอี ||๓|| ยิส นาม ริ แด โซ เวปั รว่าฮา || ยิส
นาม ริ แด เต็ส สัด ฮี ล่าฮา || ยิส นาม ริ แด เต็ส วัด ปัรวารา || นาม บินา มันมุค กาวารา ||๔|| ยิส นาม ริ แด เต็ส
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เน่ห์จลั อาซัน || ยิส นาม ริ แด เต็ส ตะคัต นิวาซัน || ยิส นาม ริ แด โซ ซาจา ซ่าห์ || นามฮีณ น่าฮี ปั ต เวซ่าห์ ||๕||
ยิส นาม ริ แด โซ ซัภ แม่ห์ ยาตา || ยิส นาม ริ แด โซ ปุรัค บิถ่าตา || ยิส นาม ริ แด โซ ซัภ เต อูจา || นาม บินา
ปะหรํา โยนี มูจา ||๖|| ยิส นาม ริ แด เต็ส ประกัท ปะห่ารา || ยิส นาม ริ แด เต็ส มิเทอา อันถ่ารา || ยิส นาม ริ แด โซ
ปุรัค ปัรวาณ || นาม บินา เพ็ร อาวัณ ยาณ ||๗|| เต็น นาม ปายอา ยิส เป่ ยโอ กริ ปาล || ซ่าถซังคัต แม่ห์ ลเค โคปาล ||
อาวัณ ยาณ รเฮ่ ซุค ปายอา || กโฮ่ นานัก ตะแต ตัต มิลายอา ||๘||๑||๔|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || โกท บิซนั กีเน อวตาร ||
โกท บแรห์มนั ดฺ ยา เก ตรัมซาล || โกท มเหส อุปาย สมาเอ || โกท บรัมห์เม ญัก ซายัณ ลาเอ ||๑|| แอโซ ตะณี
คุวนิ ดฺ ฮมารา || บะรัน นา ซาโก คุณ บิสทารา ||๑|| รเฮา || โกท มายอา ยา แก เซวกาย || โกท ญีอ์ ยา กี เซ่ห์ยาย ||
โกท อุปารยะนา เตแร อังค์ || โกท ปะกัต บัสตฺ ฮัร ซังค์ ||๒|| โกท ฉะตรึ ปัต กะรัต นมัสการ || โกท อิมดรึ ธาเฎ แฮ
ดุอาร || โกท แบกุนธฺ ยา กี ดริ สที ม่าเฮ || โกท นาม ยา กี กีมตั น่าเฮ ||๓|| โกท ปูรีอตั แฮ ยา แก นาด || โกท อคาเร
จลัต บิสมาด || โกท สะกัต เศ็ว อาเกอาการ || โกท ญีอ์ เดแว อาถารฺ ||๔|| โกท ตีรัท ยา เก จรัน มะฉาร || โกท
ปวิตตรึ ยปัต นาม จาร || โกท ปูญารี กัรเต ปูญา || โกท บิสทารัน อวัรฺ นา ดูยา ||๕|| โกท แม่ห์มา ยา กี นิรมัล หันสฺ
|| โกท อุสตัต ยา กี กะรัต บรัมห์มนั สฺ || โกท ปั รโล โอปั ต นิมคั ม่าเฮ || โกท คุณา เตเร กะเณ นา ย่าเฮ ||๖|| โกท
กิอานี กะแท่ห์ กิอาน || โกท ติอ่านี ตะรัต คิอ๋าน || โกท ตะปี ซัร ตัป ฮี กัรเต ||
โกท มุนีซรั โมน แม่ห์ แร่ ห์เต ||๗|| อวิกตั นาท อะโกจัร สุ อามี || ปูร รเฮอา กัท อันตัรยามี || ยัต กัต เดโค เตรา
วาซา || นานัก โก คุร กีโอ ประกาซา ||๘||๒||๕|| แป่ โร แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร โม โก กีโน ดาน || อโมลฺ รตัน ฮัร ดีโน
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นาม || แซ่ฮจั ยฺ บิโนด โจจยฺ อานันตา || นานัก โก ปรัภ มิเลโอ อจินตา ||๑|| กโฮ่ นานัก กีรัต ฮัร ซาจี || บฮุร บฮุร
เต็ส ซังค์ มัน ราจี ||๑|| รเฮา || อะจินตฺ ฮมาแร โป่ ยัน เป๋ า || อะจินตฺ ฮมาแร ลีแจ เนา || อะจินตฺ ฮมาแร สบัด
อุถาร || อะจินตฺ ฮมาแร ปะเร ปันด๋ าร ||๒|| อะจินตฺ ฮมาแร การัจ ปูเร || อะจินตฺ ฮมาแร ลเท วิซูเร || อะจินตฺ
ฮมาแร แบรี มีตา || อจินโต ฮี เอ้ห์ มัน วัส กีตา ||๓|| อะจินตฺ ประภู ฮัม กีอา ดิลาซา || อะจินตฺ ฮมารี ปูรัน อาซา ||
อะจินตฺ ฮมาห์ โก สกัล ซิถานํตฺ || อะจินตฺ ฮัม โก คุร ดีโน มันตฺ ||๔|| อะจินตฺ ฮมาเร บินเซ แบรฺ || อะจินตฺ
ฮมาเร มิเท อันเถรฺ || อจินโต ฮี มัน กีรตัน มีธา || อจินโต ฮี ปรัภ กัท กัท ดีธา ||๕|| อะจินตฺ มิเทโอ แฮ สักโล ปั่ รมา
|| อะจินตฺ วัสเซโอ มัน ซุค บิสรามา || อะจินตฺ ฮมาแร อันฮัต วาแย || อะจินตฺ ฮมาแร โคบินดฺ กาแย ||๖||
อะจินตฺ ฮมาแร มัน ปะตีอานา || เน่ห์จลั ตะนี อจินตฺ ปะชานา || อจินโต อุปเยโอ สกัล บิเบกา || อะจินตฺ จรี หัท
ฮัร ฮัร เทกา ||๗|| อะจินตฺ ประภู ตุ๋ร ลิเคอา เลค || อะจินตฺ มิเลโอ ปรัภ ธากุร เอก || จินตฺ อจินตา สักลี กอี || ปรัภ
นานัก นานัก นานัก มอี ||๘||๓||๖||
แป่ โร บาณี ปักตา กี || กะบีร ญีโอ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอ้ห์ ตัน๋ เมเร ฮัร โก เนา || กานํธฺ นา บาโถ่ เบจ นา เคา ||๑|| รเฮา || เนา เมเร เคตี เนา เมเร บารี || ปะกัต กะโร ยัน
สรัน ตุหม่ารี ||๑|| เนา เมเร มายอา เนา เมเร ปูนยี || ตุแมห์ โฉด ยาโน นฮี ดูยี ||๒|| เนา เมเร บันถิป เนา เมเร ป่ าอี ||
เนา เมเร ซังค์ อันตฺ โฮย สคาอี ||๓|| มายอา แม่ห์ ยิส รัคแค อุดาส || แก้ห์ กะบีร ฮอ ตา โก ดาส ||๔||๑|| นานํเก
อาวัน นานํเก ยานา || โกย นา รเฮแอ รายา รานา ||๑||
1225

ราม รายา นอ เน็ถ เมแร || ซัมแป เหต กลัต ตัน๋ เตแร ||๑|| รเฮา || อาวัต ซังค์ นา ยาต ซังกาตี || กฮ่า เป่ ยโอ ดัร
บานํเถ่ ห่าที ||๒|| ลังกา กั้ด โซเน กา เป่ ยอา || มูรัค ราวัน เกอา เล เกยอา ||๓|| แก้ห์ กะบีร กิช กุน บีจาร || จัลเล
ยุอารี โดย หัท จ๋ าร ||๔||๒|| แมลา บรัมห์มา แมลา เอ็นดฺ || เราว์ แมลา แมลา แฮ จันดฺ ||๑|| แมลา มัลตา เอ้ห์ ซันซาร
|| เอ็ก ฮัร นิรมัล ยา กา อันตฺ นา ปาร ||๑|| รเฮา || แมเล บแรห์มนั ดาย แก อีส || แมเล เน็ส บาซุร เด็น ตีส ||๒|| แมลา
โมตี แมลา ฮีร || แมลา ปอน ปาวัก อัร นีร ||๓|| แมเล เศ็ว ซังกรา มเหส || แมเล เซ็ถ ซาเถ็ก อัร เป๋ ค ||๔|| แมเล
โยกี ยังกัม ยะทา สเหต || แมลี กายอา หันสฺ สเมต ||๕|| แก้ห์ กะบีร เต ยัน ปัรวาน || นิรมัล เต โย ราแม่ห์ ยาน
||๖||๓|| มัน กัร มักกา กิบลา กัร เด้ฮี || โบลันฮาร ปะรัม คุร เอ้ฮี ||๑|| กโฮ่ เร มุลลานํ บานํก นิวาจยฺ || เอก มะซี ต
ดะแซ ดัรวาจยฺ ||๑|| รเฮา || มิสเม็ล ตามัส ปะรัม กะดูรี || ปาค เล ปันแจ โฮย สบูรี ||๒|| ฮินดู ตุรัก กา ซาฮิบ เอก ||
แก้ห์ กแร มุลลานํ แก้ห์ กแร เซค ||๓|| แก้ห์ กะบีร ฮอ เป่ ยอา ดิวานา || มุส มุส มนูอา แซ่ฮจั ยฺ สะมานา ||๔||๔||
กังกา แก ซังค์ สลิตา บิกรี || โซ สลิตา กังกา โฮย นิบรี ||๑|| บิกเรโอ กะบีรา ราม ดุห่าอี || สาจ เป่ ยโอ อัน
กะแตห์ นา ยาอี ||๑|| รเฮา || จันดัน แก ซังค์ ตัรวัร บิกเรโอ || โซ ตัรวัร จันดัน โฮย นิบเรโอ ||๒|| ปารัส แก ซังค์
ตานํบา บิกเรโอ || โซ ตานํบา กันจัน โฮย นิบเรโอ ||๓|| ซันตัน ซังค์ กะบีรา บิกเรโอ || โซ กะบีร ราแม โฮย
นิบเรโอ ||๔||๕|| มาเท ติลกั หัท มาลา บานานํ || โลกัน ราม คิโลนา ยานานํ ||๑|| โย ฮอ บอรา ตอ ราม โตรา || โลก
มรัม แก้ห์ ยาแน โมรา ||๑|| รเฮา || โตโร นา ปาตี ปูโญ นา เดวา || ราม ปะกัต เบ็น เน่ห์พลั เซวา ||๒|| สัตคุร ปูโญ
สดา สดา มนาโว || แอซี เซว ดัรก้าห์ ซุค ปาโว ||๓|| โลก กะแฮ กะบีร บอรานา || กะบีร กา มรัม ราม แปห์จานานํ
||๔||๖|| อุลทั ยาต กุล โดอู บิซารี || ซุน แซ่ฮจั ยฺ แม่ห์ บุนตั ฮมารี ||๑|| ฮัมรา จักรา รฮ่า นา โกอู ||
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ปันดิต มุลลานํ ชาเด โดอู ||๑|| รเฮา || บุน บุน อาป อาป แปห์ราโว || แยห์ นฮี อาป ตะฮ่า โฮย กาโว ||๒|| ปันดิต
มุลลานํ โย เล็ค ดีอา || ชาด จัลเล ฮัม กะชู นา ลีอา ||๓|| ริ แด อิคลาส นิรัค เล มีรา || อาป โคจยฺ โคจยฺ มิเล กะบีรา
||๔||๗|| นิรถัน อาดัร โกอี นา เดย์ || ลาค ยตัน กแร โอ้ห์ จิต นา ตะเรย์ ||๑|| รเฮา || โย นิรถัน ซัรถัน แก ยาย || อาเก
แบธา ปี ธ พิราย ||๑|| โย ซัรถัน นิรถัน แก ยาย || ดีอา อาดัร ลีอา บุลาย ||๒|| นิรถัน ซัรถัน โดโน ป่ าอี || ปรัภ กี
กะลา นา เมที ยาอี ||๓|| แก้ห์ กะบีร นิรถัน แฮ โซอี || ยา เก ฮิรแด นาม นา โฮอี ||๔||๘|| คุร เซวา เต ปะกัต กมาอี ||
ตับ เอ้ห์ มานัส เด้ฮี ปาอี || เอ็ส เด้ฮี โก ซิ มแร่ ห์ เดว || โซ เด้ฮี ปั จยฺ ฮัร กี เซว ||๑|| ปะโย่ห์ โคบินดฺ ปู๋ ล มัต ยาโฮ ||
มานัส ยนัม กา เอ้ฮี ฮี ล่าห์ ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก ยรา โรค นฮี อายอา || ยับ ลัก กาล กระซี นฮี กายอา || ยับ ลัก บิกลั
ไป๋ นฮี บานี || ปัจยฺ เล่ห์ เร มัน ซาเร็ คปานี ||๒|| อับ นา ปะยัส ปะยัส กับ ป่ าอี || อาแว อันตฺ นา ปะเยอา ยาอี || โย
กิช กแร่ ห์ โซอี อับ ซาร || เพ็ร ปัชตาโฮ นา ปาโวห์ ปาร ||๓|| โซ เซวัก โย ลายอา เซว || เต็น ฮี ปาเอ นิรันยัน เดว ||
คุร เม็ล ตา เก คุเลห์ กะปาท || บฮุร นา อาแว โยนี บาท ||๔|| เอ้ฮี เตรา ออซัร เอ้ห์ เตรี บาร || กัท ปี่ ตัร ตู เดค
บิจาร || แก้ฮตั กะบีร ยีต แก ฮาร || บโฮ่ เบ็ถ กะเฮโอ ปุการ ปุการ ||๕||๑||๙|| เศ็ว กี ปุรี บแซ บุตถฺ ซาร || แต้ห์ ตุมห์
เม็ล แก กแร่ ห์ บิจารฺ || อีต อูต กี โซ่ฉี่ ปแร || กอน กะรัม เมรา กัร กัร มแร ||๑|| นิจยฺ ปัด อูปัร ลาโก คิอ๋าน || รายา
ราม นาม โมรา บรัมห์ กิอาน ||๑|| รเฮา || มูล ดุอาแร บันเถ่อา บันถฺ || เราว์ อูปัร แก้ห์ ราเคอา จันดฺ || ปะชัม ดุอาแร
ซูรัจยฺ ตแป || เมรฺ ดันดฺ ศิร อูปัร บแซ ||๒|| ปั สจัม ดุอาเร กี เซ็ล โอร || เต้ห์ เซ็ล อูปัร คิระกี ออร || คิระกี อูปัร
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ดัสวา ดุอาร || แก้ห์ กะบีร ตา กา อันตฺ นา ปาร ||๓||๒||๑o|| โซ มุลลานํ โย มัน เซ็ว ลแร || คุร อุปเดส กาล เซ็ว ยุแร
|| กาล ปุรัค กา มัรแด มาน || เต็ส มุลลา โก สดา สลาม ||๑||
แฮ ฮยูร กัต ดูรฺ บตาโว่ห์ || ดุนดัร บาโถ่ห์ ซุนดัร ปาโวห์ ||๑|| รเฮา || กายี โซ โย กายอา บีจาแร || กายอา กี อคัน
บรัมห์ ปัรยาแร || สุ ปแน บินดฺ นา เดอี จัร๋ นา || เต็ส กายี โก ยรา นา มัรนา ||๒|| โซ สุ รตาน โย โดย ซัร ตาแน
|| บ้าฮัร ยาตา ปี่ ตัร อาแน || กะกัน มันดัล แม่ห์ ลัสกัร กแร || โซ สุ รตาน ฉะตรู ศิร ตะแร ||๓|| โยกี โกรัค
โกรัค กแร || ฮินดู ราม นาม อุจแร || มุสลั มาน กา เอก คุดาย || กะบีร กา สุ อามี รเฮอา สมาย ||๔||๓||๑๑|| แม่ห์ลา
๕ || โย ปาทัร โก แก้ห์เต เดว || ตา กี บิรที โฮแว เซว || โย ปาทัร กี ปานํอี ปาย || เต็ส กี ก๋ าล อะยานํอี ยาย ||๑||
ธากุร ฮัมรา สัด โบลันตา || สรับ ยีอา โก ปรัภ ดาน เดตา ||๑|| รเฮา || อันตัร เด็ว นา ยาแน อั้นถฺ || ปะหรํา กา
โม่เฮอา ปาแว พันถฺ || นา ปาทัร โบแล นา กิช เดย์ || โพกัท กะรัม เน่ห์พลั แฮ เซว ||๒|| เย มิรตัก โก จันดัน จราแว
|| อุส เต กโฮ่ กวัน พัล ปาแว || เย มิรตัก โก บิสทา ม่าเฮ รุ ลาอี || ตานํ มิรตัก กา เกอา กัท ยาอี ||๓|| แก้ฮตั กะบีร ฮอ
กโฮ่ ปุการ || สมัจฉฺ เดค ซากัต กาวาร || ดูแย ป๋ าย บฮุต กัร๋ กาเล || ราม ปะกัต แฮ สดา สุ คาเล ||๔||๔||๑๒|| ยัล
แม่ห์ มีน มายอา เก เบเถ่ || ดีปัก ปะตังค์ มายอา เก เชเด || กาม มายอา กุนจัร โก เบอาแป || โป่ ยอังกัม ปิ รังค์ มายอา
แม่ห์ คาเป ||๑|| มายอา แอซี โม่ห์นี ป่ าอี || เยเต ญีอ์ เตเต แด้ห์กาอี ||๑|| รเฮา || ปั งคี มริ ก มายอา แม่ห์ ราเต ||
ซากัร มาคี อถิก ซันตาเป || ตุเร อุสท มายอา แม่ห์ เป่ ลา || เซ็ถ จอราซี ห์ มายอา แม่ห์ เคลา ||๒|| เชอ์ ยตี มายอา เก
บันดา || นแว นาท ซูรัจยฺ อัร จันดา || ตเป รคีซรั มายอา แม่ห์ ซูตา || มายอา แม่ห์ กาล อัร ปั นจฺ ดูตา ||๓|| สุ อาน
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เซอาล มายอา แม่ห์ ราตา || บันตัร จีเต อัร ซิ งฆาตา || มานํยาร กาดัร อัร ลูบรา || บิรัค มูล มายอา แม่ห์ ปะรา ||๔||
มายอา อันตัร ปี่ เน เดว || ซากัร อินดรา อัร ตัร่ เตว || แก้ห์ กะบีร ยิส อุดรั เต็ส มายอา || ตับ ชูเท ยับ ซาถู่ ปายอา
||๕||๕||๑๓|| ยับ ลัก เมรี เมรี กแร || ตับ ลัก กาจยฺ เอก นฮี สะแร || ยับ เมรี เมรี เม็ท ยาย ||
ตับ ปรัภ กาจยฺ สวาแรห์ อาย ||๑|| แอซา กิอาน บิจารฺ มนา || ฮัร กี นา ซิ มโร่ ห์ ดุค ปั่ นยะนา ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก
ซิงห์ รแฮ่ บัน ม่าเฮ || ตับ ลัก บัน พูแล ฮี น่าเฮ || ยับ ฮี เซอาร ซิ งห์ โก คาย || พูล รฮี สักลี บันราย ||๒|| ยีโต บูแด
ห่าโร ติแร || คุร ปั รซาดี ปารฺ อุตแร || ดาส กะบีร กะแฮ ซัมหยาย || เกวัล ราม รโฮ่ เล็ว ลาย ||๓||๖||๑๔|| สะตัร
แซเอ สลารฺ แฮ ยา เก || สะวา ลาค แปกาบัร ตา เก || เซค โย กะฮีแอห์ โกท อธาซี || ฉะปัน โกท ยา เก เคลฺ คาซี ||๑||
โม กะรี บ กี โก กุจยฺราแว || มัจยฺลสั ดูรฺ แม่ฮลั โก ปาแว ||๑|| รเฮา || เตตีส กโรรี แฮ เคลฺ คานา || จอราซี ลัค พิแร
ดิวานานํ || บาบา อาดัม โก กิช นะดัร ดิคาอี || อุน ปี๋ ปิ สัต กะเนรี ปาอี ||๒|| ดิล คัลฮัล ยา แก ยะรัด รู บานี || โฉด
กะเตบ กแร แซตานี || ดุนีอา โดส โรส แฮ โลอี || อัปนา กีอา ปาแว โซอี ||๓|| ตุม ดาเต ฮัม สดา ปิ ข่ารี || เด็ว ยบาบ
โฮย บัจยฺการี || ดาส กะบีร เตรี ปะแนห์ สะมานานํ || ปิ สัต นยีก ราค แร่ ห์มานา ||๔||๗||๑๕|| ซัภ โกอี จลัน แก้ฮตั
แฮ อูฮานํ || นา ยาโน แบกุนธฺ แฮ กะฮานํ ||๑|| รเฮา || อาป อาป กา มรัม นา ยานานํ || บาตัน ฮี แบกุนธฺ บคานา ||๑||
ยับ ลัก มัน แบกุนธฺ กี อาส || ตับ ลัก น่าฮี จรัน นิวาส ||๒|| คาอี โกท นา ปะรัล ปะการา || นา ยาโน แบกุนธฺ ดุอารา
||๓|| แก้ห์ กมีร อับ กะฮีแอ กาเฮ || ซ่าถซังคัต แบกุนแธ อ้าห์ ||๔||๘||๑๖|| เก็ว ลีแย กั้ด บังกา ป่ าอี || โดวัร โกท อัร
เตวัร คาอี ||๑|| รเฮา || ปานํจฺ ปะจีส โม่ห์ มัด มัตซัร อาดี ปั รบัล มายอา || ยัน กะรี บ โก โยรฺ นา ปฮุแจ กฮ่า กะโร
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รฆุรายอา ||๑|| กาม กิวารี ดุค ซุค ดัรวานี ปาป ปุน ดัรวายา || กโรถ ประธาน มฮ่า บัด ดุนดัร แต้ห์ มัน มาวาซี รายา
||๒|| สวาด สน่าห์ โทป มัมตา โก กุบุตถฺ กมาน จัดด่าอี || ติสนา ตีร รเฮ่ กัท ปี่ ตัร เอ็ว กั้ด ลีโอ นา ยาอี ||๓|| เปรม
ปะลีตา สุ รัต ฮวาอี โกลา กิอาน จลายอา || บรัมห์ อคัน แซ่ห์เย ปั รยาลี เอแก้ห์ โจท ซิ ฉายอา ||๔|| สัต ซันโตค แล
ลัรเน ลากา โตเร โดย ดัรวายา || ซ่าถซังคัต อัร คุร กี กริ ปา เต ปั กเรโอ กั้ด โก รายา ||๕||
ปั กวัต ปี๋ ร สะกัต ซิ มรัน กี กะที กาล แป๋ พาซี || ดาส กมีร จะเรโอ กัรห์ อูปัร ราจยฺ ลีโอ อบินาซี ||๖||๙||๑๗|| กังค์
กุซาเอ็น แก้ฮรั กัมภีร || ยันยีร บานํถฺ กัร คเร กะบีร ||๑|| มัน นา ดิแก ตัน กาเฮ โก ดราย || จรัน กมัล จิต รเฮโอ
สมาย || รเฮา || กังกา กี แล่ฮรั เมรี ทุตที ยันยีร || มริ กชาลา ปั ร แบเธ กะบีร ||๒|| แก้ห์ กัมบีร โกอู ซังค์ นา ซาท ||
ยัล ทัล ราคัน แฮ รฆุนาท ||๓||๑o||๑๘||
แป่ โร กะบีร ญีโอ อัสทฺปดี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อะกัม ดรุ กมั กัร รเจโอ บาส || ยา แม่ห์ โยต กเร ปั รกาซ || บิยลุ ี จัมแก โฮย อนันดฺ || เย่ห์ ปอเรห์ ปรัภ บาล
โคบินดฺ ||๑|| เอ้ห์ ญีโอ ราม นาม เล็ว ลาแก || ยรา มรัน ชูแท ปะหรํา ป่ าแก ||๑|| รเฮา || อะบรัน บะรัน เซ็ว มัน ฮี
ปรี ต || ห่อแม กาวัน กาแว่ห์ กีต || อันฮัด สบัด โหต จุ่นการ || เย่ห์ ปอเรห์ ปรัภ ศิรี โคปาล ||๒|| คันดัล มันดัล
มันดัล มันดา || ตเรอ์ อัสทาน ตีน ตเรอ์ คันดา || อะกัม อะโกจัร รเฮอา อัภ อันตฺ || ปาร นา ปาแว โก ตัร่ นีถรั มันตฺ
||๓|| กัดลี โปฮัป ตู่ป ปั รกาซ || รัจยฺ ปั งกัจยฺ แม่ห์ ลีโอ นิวาส || ดุอาดัส ดัล อัภ อันตัร มันตฺ || แยห์ ปอเร ศิรี กัมลา
กันตฺ ||๔|| อรัถ อุรัตถฺ มุค ลาโก กาซ || ซุน มันดัล แม่ห์ กัร ปั รกาซ || อูฮานํ ซูรัจยฺ น่าฮี จันดฺ || อาด นิรันยัน กแร
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อนันดฺ ||๕|| โซ บแรห์มนั ดฺ เป็ นดฺ โซ ยาน || มาน สะโรวัร กัร อิสนาน || โซฮัง โซ ยา โก แฮ ยาป || ยา โก ลิปัต นา
โฮย ปุน อัร ปาป ||๖|| อะบรัน บะรัน ก่าม นฮี ชาม || อวัร นา ปาอีแอ คุร กี ซาม || ทารี นา ทะแร อาแว นา ยาย ||
ซุน แซ่ฮจั ยฺ แม่ห์ รเฮโอ สมาย ||๗|| มัน มะเถ่ ยาแน เย โกย || โย โบแล โซ อาแป โฮย || โยต มันตรึ มัน อัสเท็ร
กแร || แก้ห์ กะบีร โซ ปรานี ตแร ||๘||๑|| โกท ซูร ยา แก ปั รกาซ || โกท มฮ่าเดว อัร กะบิลาส || ดุระกา โกท ยา
แก มัรดัน กแร || บรัมห์มา โกท เบด อุจแร ||๑|| โย ยาโจ ตอ เกวัล ราม || อาน เดว เซ็ว น่าฮี กาม ||๑|| รเฮา || โกท
จันดรึ เม กแร่ ห์ จราก ||
ซุร เตตีโซ เยแวห์ ปาก || เนาว์ กแร่ ห์ โกท ธาเฎ ดัรบาร || ตะรัม โกท ยา แก ปรัตฮาร ||๒|| ปวัน โกท จอบาเร
พิแร่ ห์ || บาสัก โกท เซจยฺ บิสทฺแรห์ || สมุนดฺ โกท ยา เก ปานีฮาร || โรมาวัล โกท อะธาราห์ ป๋ ารฺ ||๓|| โกท กะเมร
ปะแรห์ ปันด๋ าร || โกเท็ก ลัคมี กแร ซี การ || โกเท็ก ปาป ปุน บโฮ่ หิแรห์ || อิมดรึ โกท ยา เก เซวา กแร่ ห์ ||๔||
ฉะปัน โกท ยา แก ปรัตฮาร || นักรี นักรี เคอัต อปารฺ || ลัท ชูที วัรแต บิกราล || โกท กะลา เคแล โคปาล ||๕|| โกท
ญัก ยา แก ดัรบาร || กันถรับ โกท กแร่ ห์ แยการ || บิเดอา โกท ซัภแภ กุน กะแฮ || ตอู ปารบรัมห์ กา อันตฺ นา ลแฮ่
||๖|| บาวัน โกท ยา แก โรมาวลี || ราวัน แซนา แยห์ เต ชัลลี || แซ่ ฮสั โกท บโฮ่ กะรัต ปุราน || ดุระโยถัน กา มเทอา
มาน ||๗|| กันดรัป โกท ยา แก ลแว นา ตะแรห์ || อันตัร อันตัร มันซา ฮแร่ ห์ || แก้ห์ กะบีร ซุน ซารัคปาน || เด้ห์
อแป๋ ปัด มานํโก ทาน ||๘||๒||๑๘||๒o||
แป่ โร บาณี นามเด็ว ญีโอ กี กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เร เย่ห์บา กะโร สัต คันดฺ || ยาม นา อุจรัส ศิรี โคบินดฺ ||๑|| รังกี เล เย่ห์บา ฮัร แก นาย || สุ รังค์ รังกีเล ฮัร ฮัร ติอ๋าย
||๑|| รเฮา || มิเทอา เย่ห์บา เอาเรนํ กาม || นิรบาณ ปั ด เอ็ก ฮัร โก นาม ||๒|| อซังคฺ โกท อัน ปูญา กรี || เอก นา ปูญสั
นาแม ฮรี ||๓|| ปรัณแว นามเด็ว เอ้ห์ กัรณา || อนันตฺ รู ป เตเร นารายณา ||๔||๑|| ปั ร ตัน๋ ปัร ดารา ปั รหะรี || ตา แก
นิกทั บแซ นัรหะรี ||๑|| โย นา ปะยันเต นารายณา || เต็น กา แม นา กะโร ดัรสฺ นา ||๑|| รเฮา || ยิน แก ปี่ ตัร แฮ
อันตรา || แยเซ ปัส แตเซ โอย นรา ||๒|| ปรัณวัต นามเด็ว นาแกห์ บินา || นา โซ่แฮ บะตีส ลัคนา ||๓||๒|| ดูตถฺ
กะโทแร กัดแว ปานี || กะปัล กาย นาแม โดห์ อานี ||๑|| ดูตถฺ ปี โอ โคบินเด ราย || ดูตถฺ ปี โอ เมโร มัน ปะตีอาย ||
น่าฮี ตา กัร๋ โก บาป ริ สาย ||๑|| รเฮา || โซเอ็น กะโทรี อัมฤต ปะรี || แล นาแม ฮัร อาแก ตะรี ||๒|| เอก ปะกัต เมเร
ฮิรแด บแซ || นาเม เดค นาราเอ็น หะแซ ||๓|| ดูตถฺ ปี อาย ปะกัต กัร๋ เกยอา ||
นาเม ฮัร กา ดัรซัน เป่ ยอา ||๔||๓|| แม บอรี เมรา ราม ปะตาร || รัจ รัจ ตา โก กะโร ซิงการ ||๑|| ปะเล นินโด ปะเล
นินโด ปะเล นินโด โลก || ตัน มัน ราม เปอาเร โยก ||๑|| รเฮา || บาด บิบาด กาฮู เซ็ว นา กีแย || รัสนา ราม
ระส่ าเอ็น ปี แย ||๒|| อับ ญีอ์ ยาน แอซี บัน อาอี || มิโล กุปาล นีซาน บยาอี ||๓|| อุสตัต นินดา กแร นัร โกอี ||
นาเม ศิรีรังค์ เป่ ทัล โซอี ||๔||๔|| กับฮู คีร คาด กี๋โอ นา ป่ าแว || กับฮู กัร๋ กัร๋ ทูก มกาแว || กับฮู กูรัน จะเน บินาแว
||๑|| เย็ว ราม ราแค เต็ว รฮีแอ เร ป่ าอี || ฮัร กี แม่ห์มา กิช กะทัน นา ยาอี ||๑|| รเฮา || กับฮู ตุเร ตุรังค์ นะจาแว ||
กับฮู ปาย ปันฮีโอ นา ปาแว ||๒|| กับฮู คาท สุ เปดี สุ วาแว || กับฮู ปู๋ ม แปอาร นา ปาแว ||๓|| ปะนัต นามเด็ว เอ็ก
นาม นิสตาแร || เย่ห์ คุร มิแล เต้ห์ ปารฺ อุตาแร ||๔||๕|| หัสตฺ เคลัต เตเร เดหุเร อายอา || ปะกัต กะรัต นามา ปะกัร
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อุธายอา ||๑|| ฮีนรี ยาต เมรี ยาดิม รายอา || ฉี ป เก ยนัม กาเฮ โก อายอา ||๑|| รเฮา || แล กัมลี จเลโอ ปัลทาย ||
เดหุแร ปาแช แบธา ยาย ||๒|| เย็ว เย็ว นามา ฮัร คุณ อุจแร || ปะกัต ยนานํ โก เดหุรา พิแร ||๓||๖||
แป่ โร นามเด็ว ญีโอ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แยซี ปู่ เค ปรี ต อนาจยฺ || ตริ คาวันตฺ ยัล เซตี กาจยฺ || แยซี มูร กุทาํ บฺ ปราเอ็ณ || แอซี นาเม ปรี ต นาราเอ็ณ ||๑||
นาเม ปรี ต นาราเอ็ณ ลากี || แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย เป่ ยโอ แบรากี ||๑|| รเฮา || แยซี ปั ร ปุรคา รัต นารี || โล่บี นัร ตัน๋ กา
ฮิตการี || กามี ปุรัค กามนี เปอารี || แอเซ นาเม ปรี ต มุรารี ||๒|| ซาอี ปรี ต เย อาเป ลาเอ || คุร ปัรซาดี ดุบิถา ยาเอ
|| กับโบห์ นา ตูทสั รเฮอา สมาย || นาเม จิต ลายอา สัจ นาย ||๓|| แยซี ปรี ต บาริ ก อัร มาตา || แอซา ฮัร เซตี มัน
ราตา || ปรัณแว นามเด็ว ลากี ปรี ต || โคบิด บแซ ฮมาแร จีต ||๔||๑||๗|| กัร๋ กี นารฺ เตอาแก อันถ่า ||
ปั ร นารี เซ็ว ก่าแล ตัน่ ถ่า || แยเซ ซิ มบัล เดค ซูอา บิกซานา || อันตฺ กี บาร มูอา ลัปทานา ||๑|| ปาปี กา กัร๋
อัคเน ม่าเฮ || ยลัต รแฮ่ มิทแว กับ น่าเฮ ||๑|| รเฮา || ฮัร กี ปะกัต นา เดแค ยาย || มารัก โฉด อมารัก ปาย || มูโล่ห์
ปู่ ลา อาแว ยาย || อัมฤต ดาร ลาด บิค คาย ||๒|| เย็ว เบสวา เก ปแร อคารา || กาปั ร แป้ ฮัร กแร่ ห์ ซี การา || ปูเร ตาล
นิฮาเล ซาส || วา เก กะเล ยัม กา แฮ พาส ||๓|| ยา เก มัสตัก ลิเคโอ กัรมา || โซ ปั จยฺ ปั ร แฮ คุร กี ซัรนา || แก้ฮตั
นามเด็ว เอ้ห์ บีจาร || เอ็น เบ็ถ ซันโตห์ อุตโรห์ ปารฺ ||๔||๒||๘|| ซันดา มัรกา ยาย ปุกาเร || ปแร นฮี ฮัม ฮี ปั จ ห่าเร
|| ราม กะแฮ กัร ตาล บยาแว จัททีอา ซัภแภ บิกาเร ||๑|| ราม นามา ยับโบ กแร || ฮิรแด ฮัร ญี โก ซิมรัน ตะแร ||๑||
รเฮา || บซุถ่า บัส กีนี ซัภ ราเย บินตี กแร ปั ทรานี || ปูต แปรลาด กะเฮอา นฮี มาแน เต็น ตอ ออแร ธานี ||๒|| ดุสทฺ
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สภา เม็ล มันตัร อุปายอา กัรแซ่ห์ ออตถฺ กะเนรี || เก็ร ตัร ยัล ยุอาลา แป๋ ราเคโอ รายา ราม มายอา เพรี ||๓|| ก้าด
คะรัก กาล แป๋ โกเปโอ โม่ห์ บเตา โย โตเฮ ราแค || ปี ต ปี ตานํบรั ตริ ภวัณ ตะณี ภํ้าภฺ ม่าเฮ ฮัร ป่ าแค ||๔|| ฮัรนาคัส
เย็น นะแค่ห์ บิดาเรโอ ซุรฺ นัร กีเอ สนาทา || แก้ห์ นามเด็ว ฮัม นัรฮัร ติอ่าแว่ห์ ราม อแป๋ ปั ด ดาตา ||๕||๓||๙||
สุ ลตาน ปูแช ซุน เบ นามา || เดโคห์ ราม ตุหม่าเร กามา ||๑|| นามา สุ ลตาเน บาถิลา || เดโค เตรา ฮัร บีธลา ||๑||
รเฮา || บิสมิล กอู เดโฮ ยีวาย || นาตัร กัรดัน มาโร ธานํย ||๒|| บาทซ่าห์ แอซี เก็ว โฮย || บิสมิล กีอา นา ยีแว โกย
||๓|| เมรา กีอา กะชู นา โฮย || กัร แฮ ราม โฮย แฮ โซย ||๔|| บาทซ่าห์ จะเรโอ อหังการ || กัจยฺ หัสตี ดีโน จัมการ
||๕|| รุ ดนั กแร นาเม กี มาย || โฉด ราม กี นา ปะแย่ห์ คุดาย ||๖|| นา ฮอ เตรา ปูงกรา นา ตู เมรี มาย || เป็ นดฺ ปแร
ตอ ฮัร กุน กาย ||๗|| กแร กะยินดฺ ซุนดฺ กี โจท || นามา อุบแร ฮัร กี โอท ||๘|| กายี มุลลานํ กแร่ ห์ สลาม || เอ็น
ฮินดู เมรา มะเลอา มาน ||๙|| บาทซ่าห์ เบนตี สุ เน่ห์ ||
นาเม ซัร ปั๋ร โซนา เล่โฮ ||๑o|| มาล เล็ว ตอ โดยัก ปะโร || ดีน โฉด ดุนีอา โก ปะโร ||๑๑|| ปาโวห์ เบรี ห่าโทห์
ตาล || นามา กาแว กุน โคปาล ||๑๒|| กังค์ ยมุน โย อุลที บแฮ || ตอ นามา ฮัร กัรตา รแฮ่ ||๑๓|| ซาต กะรี ยับ บีตี
สุ ณี || อัจโยห์ นา อายโอ ตริ ภวัณ ตะณี ||๑๔|| ปาคันตัณ บาจยฺ บยายลา || กะรุ ร จะเรห์ โคบินดฺ อายลา ||๑๕||
อัปเน ปะกัต ปัร กี ปรัตปาล || กะรุ ร จะเรห์ อาเอ โคปาล ||๑๖|| กแฮ่ ตา ตะรัณ อิโกดี กะโร || กแฮ่ ตา เล กัร อูปัร
ตะโร ||๑๗|| กแฮ่ ตา โมอี กอู เด็ว ยีอาย || ซัภ โกอี เดแค ปะตีอาย ||๑๘|| นามา ปรัณแว เซลฺ มเซล || กอู ดุห่าอี
บัชรา เมล ||๑๙|| ดูแถ่ห์ โดห์ ยับ มัทกี ปะรี || เล บาทซ่าห์ เก อาเก ตะรี ||๒o|| บาทซ่าห์ แม่ฮลั แม่ห์ ยาย || ออฆัท
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กี กัท ลากี อาย ||๒๑|| กายี มุลลานํ บินตี พุรมาย || บัคซี ฮินดู แม เตรี กาย ||๒๒|| นามา กะแฮ สุ โนห์ บาทซ่าห์ ||
เอ้ห์ กิช ปะตีอา มุแฉ่ห์ ดิคาย ||๒๓|| เอ็ส ปะตีอา กา เอ้แฮ ปัรวาน || สาจ ซี ล จาโลห์ สุ ลตาน ||๒๔|| นามเด็ว ซัภ
รเฮอา สมาย || เม็ล ฮินดู ซัภ นาเม แป้ ห์ ยาย ||๒๕|| โย อับ กี บาร นา ยีแว กาย || ตา นามเดว กา ปะตีอา ยาย ||๒๖||
นาเม กี กีรัต รฮี ซันซาร || ปะกัต ยนานํ เล อุถะเรอา ปารฺ ||๒๗|| สกัล กะเลส นินดัก เป่ ยอา เคด || นาเม นาราเอ็น
น่าฮี เปด ||๒๘||๑||๑o|| กัร๋ ๒ || โย คุรเทว ตา มิแล มุราร || โย คุรเทว ตา อุตแร ปารฺ || โย คุรเทว ตา แบกุนธฺ ตแร ||
โย คุรเทว ตา ยีวตั มแร ||๑|| สัต สัต สัต สัต สัต คุรเทว || จู่ธ จู่ธ จู่ธ จู่ธ อาน ซัภ เซว ||๑|| รเฮา || โย คุรเทว ตา นาม
ดริ ราแว || โย คุรเทว นา แด้ห์ ดิส ต่าแว || โย คุรเทว ปั นจฺ เต ดูรฺ || โย คุรเทว นา มัรโบ จู๋ร ||๒|| โย คุรเทว ตา
อัมฤต บานี || โย คุรเทว ตา อกัท กะห่านี || โย คุรเทว ตา อัมฤต เด้ห์ || โย คุรเทว นาม ยัป เล่ห์ ||๓|| โย คุรเทว
ปะหวัน 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 หิ แร || โย คุรเทว เดหุรา พิแร || โย
คุรเทว ตา ชาปัร ชาอี || โย คุรเทว เซฮัจ นิกซาอี ||๖|| โย คุรเทว ตา อัธสัธ นายอา || โย คุรเทว ตัน จักกรึ ลกายอา ||
โย คุรเทว ตา ดุอาดัส เซวา || โย คุรเทว ซัภแภ บิค เมวา ||๗|| โย คุรเทว ตา ซันซา ทูแท || โย คุรเทว ตา ยัม เต ชูแท
|| โย คุรเทว ตา ป่ อยัล ตแร || โย คุรเทว ตา ยนัม นา มแร ||๘|| โย คุรเทว อัธดัส บิวฮาร || โย คุรเทว อะธาราห์ ป๋ ารฺ
|| เบ็น คุรเทว อวัร นฮี ยาอี || นามเด็ว คุร กี ซัรณาอี ||๙||๑||๒||๑๑||
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แป่ โร บาณี รวิดาส ญีโอ กี กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เบ็น เดเค อุปแย นฮี อาซา || โย ดีแซ โซ โฮย บินาซา || บะรัน แซ่ฮตั โย ยาแป นาม || โซ โยกี เกวัล เนห์กาม ||๑||
ปัรแจ ราม รแว โย โกอี || ปารัส ปัรแซ ดุบิถา นา โฮอี ||๑|| รเฮา || โซ มุน มัน กี ดุบิถา คาย || เบ็น ดุอาเร ตแร โลก
สมาย || มัน กา สุ เผา ซัภ โกอี กแร || กัรตา โฮย โซ อันแป๋ รแฮ่ ||๒|| พัล การัน พูลี บันราย || พัล ลากา ตับ พูล
บิลาย || กิอาแน การัน กะรัม อภิอาส || กิอาน เป่ ยอา แต้ห์ กัรแม่ห์ นาซ ||๓|| กริ ต การัน ดัตถฺ มัทแท ซัยอาน ||
ยีวตั มุกตั สดา นิรบาน || แก้ห์ รวิดาส ปะรัม แบราก || ริ แด ราม กี นา ยปั ส อปาก ||๔||๑|| นามเดว || เอา
กลันดัร เกศวา || กัร อับดาลี เปสวา || รเฮา || เย็น อากาซ กุแลห์ ศิร กีนี กอแซ สปั ต ปั ยอาลา || จมัร โปส กา มันดัร
เตรา เอ้ห์ เบ็ถ บเน กุปาลา ||๑|| ฉะปั น โกท กา เปฮัน เตรา โซแล่ห์ แซ่ฮสั อิยารา || ป๋ ารฺ อะธาราห์ มุดกัร เตรา
แซ่ห์นกั ซัภ ซันซารา ||๒|| เด้ฮี แม่ห์ยดั มัน มอลานา แซ่ฮจั ยฺ นิวาจยฺ กุยาแร || บีบี กอลา โซ กาเอ็น เตรา นิรังการ
อาเกแร ||๓|| ปะกัต กะรัต เมเร ตาล ฉิ นาเอ เก้ห์ แป้ ห์ กะโร ปุการา || นาเม กา สุ อามี อันตัรยามี พิเร สกัล เบเดสวา
||๔||๑||
ราก บซันตฺ แม่ห์ลา ๑
กัร๋ ๑ จอปะเด ดุตุเก เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ม่าฮา ม่าห์ มุมารคี จเรอา สดา บซันตฺ || ปั รพัร จิต สะมาล โซย สดา สดา โคบินดฺ ||๑|| โป่ เลอา ห่อแม สุ รัต วิซาร ||
ห่อแม มาร บีจาร มัน คุณ เว็จ คุณ แล ซาร ||๑|| รเฮา || กะรัม เปด ซาคา ฮรี ตะรัม พุล พัล กิอาน || ปั ต ปราปั ต ชาว
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กะหนี่ จูกา มัน อภิมาน ||๒|| อคี กุดรัต กันนี บาณี มุค อาคัณ สัจ นาม || ปั ต กา ตัน๋ ปูรา โฮอา ลากา แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน
||๓|| ม่าฮา รุ ตี อาวณา เวโค่ห์ กะรัม กมาย || นานัก ฮเร นา ซูกะฮี เย คุรมุข รเฮ่ สมาย ||๔||๑|| แม่ห์ลา ๑ บซันตฺ ||
รุ ต อาอีเล สรัส บซันตฺ ม่าเฮ || รังค์ ราเต รแว่ห์ เซ เตแร จาย || กิส ปูญ จราโว ลโก ปาย ||๑|| เตรา ดาซัน ดาซา
กโฮ่ ราย || ญักยีวนั ยุกตั นา มิแล กาย ||๑|| รเฮา || เตรี มูรัต เอกา บฮุต รู ป || กิส ปูญ จราโว เด็ว ตู่ป || เตรา อันตฺ นา
ปายอา กฮ่า ปาย || เตรา ดาซัน ดาซา กโฮ่ ราย ||๒|| เตเร สัธ ซัมบัต ซัภ ตีรทา || เตรา สัจ นาม ปั รเมสฺ รา || เตรี กัต
เอากัต นฮี ยาณี แอ || อัณยาณัต นาม วคาณี แอ ||๓|| นานัก เวจารา เกอา กะแฮ || ซัภ โลก สล่าเฮ เอกแซ || ศิร
นานัก โลกา ปาว แฮ || บัลฮารี เยา เยเต เตเร นาว แฮ ||๔||๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || โซยเน กา จอกา กันจัน กุอาร ||
รุ เป กีอา การา บฮุต บิสทาร || กังกา กา อุดกั กรันเต กี อาก || กะรุ รา คาณา ดุตถฺ เซ็ว กาด ||๑|| เร มัน เลแค กับฮู นา
ปาย ||
ยาม นา ปี่ แย สาจ นาย ||๑|| รเฮา || ดัส อัธ ลีเค โฮแว่ห์ ปาส || จาเร เบด มุคากัร ปาธ || ปุรบี นาแว วัรนานํ กี ดาต ||
วรัต เนม กเร เด็น ราต ||๒|| กายี มุลลานํ โฮแว่ห์ เซค || โยกี ยังกัม ปักเว เป๋ ค || โก กิระฮี กัรมา กี ซัน่ ถฺ || เบ็น บูเฉ่
ซัภ ครี อสั บันถฺ ||๓|| เยเต ญีอ์ ลิคี ศิร การ || กัรณี อูปัร โฮวัก ซาร || หุกมั กแร่ ห์ มูรัค กาวาร || นานัก ซาเจ เก ซิ พตั
ปันด๋ าร ||๔||๓|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ ตียา || บัสตรึ อุตาร ดิกาํ บัร โหก || ยทาถาร เกอา กมาแว โยก || มัน นิรมัล นฮี
ดัสแว ดุอาร || ปะหรํา ปะหรํา อาแว มูราห์ วาโร วาร ||๑|| เอก ติอ่าโวห์ มูรห์ มนา || ปารฺ อุตรั ย่าเฮ เอ็ก คินานํ
||๑|| รเฮา || ซิมรัต ซาสตรึ กแร่ ห์ วเคอาณ || นาดี เบดี ปแร่ ห์ ปุราณ || ปาคันดฺ ดริ สทฺ มัน กปั ท กมาเฮ || เต็น แก
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รมัยอา เนร น่าเฮ ||๒|| เย โก แอซา ซันยฺมี โฮย || กริ อา วิเซค ปูญา กเรย์ || อันตัร โลภ มัน บิเคอา ม่าเฮ || โอย
นิรันยัน แกเซ ป้ าเฮ ||๓|| กีตา โฮอา กเร เกอา โฮย || ยิส โน อาป จลาเอ โซย || นะดัร กเร ตานํ ปะรัม จุกาเอ ||
หุกแม บูแฉ่ ตานํ ซาจา ปาเอ ||๔|| ยิส ญีโอ อันตัร แมลา โฮย || ตีรัท ปะแว ดิซนั ตัร โลย || นานัก มิลีแอ สัตคุร
ซังค์ || ตอ เป่ าว์ยลั เก ตูทสั บันถฺ ||๕||๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || สกัล ปะหวัน เตรี มายอา โม่ห์ || แม อวัรฺ นา ดีแซ
สรับ โต้ห์ || ตู ซุรฺ นาทา เดวา เดว || ฮัร นาม มิแล คุร จรัน เซว ||๑|| เมเร ซุนดัร แก้ฮรั กัมภีร ลาล || คุรมุข ราม
นาม กุน กาเอ ตู อัปรําปัร สรับ ปาล ||๑|| รเฮา || เบ็น ซ่าถ นา ปาอีแอ ฮัร กา ซังค์ || เบ็น คุร แมลฺ มลีน อังค์ || เบ็น
ฮัร นาม นา ซุถ โฮย || คุร สบัด สล่าเฮ สาจ โซย ||๒|| ยา โก ตู ราแค่ห์ รคันฮาร || สัตคุรู มิลาแว่ห์ กแร่ ห์ ซาร ||
บิค ห่อแม มัมตา ปัรหะราย || ซัภ ดูค บินาเซ ราม ราย ||๓|| อูตมั กัต เม็ต ฮัร กุน สะรี ร || คุรมัต ปรักเท ราม นาม
ฮีร || เล็ว ลากี นาม ตัจยฺ ดูยา เป๋ า || ยัน นานัก ฮัร คุร คุร มิเลา ||๔||๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || เมรี ซะคี สเฮลี สุ โนห์
ป๋ าย || เมรา เป็ ร รี ส่าลู ซังค์ ซาย || โอ้ห์ อลัค นา ลคีแอ กโฮ่ กาย ||
คุร ซังค์ ดิคายโอ ราม ราย ||๑|| เม็ล ซะคี สเฮลี ฮัร กุน บเน || ฮัร ปรัภ ซังค์ เคแล่ห์ วัร กามัน คุรมุข โคยัต มัน มเน
||๑|| รเฮา || มันมุคี ดุห่ากัณ น่าเฮ เป๋ ว || โอ้ห์ กัท กัท ราแว สรับ เปรว || คุรมุข เท็ร จีแน ซังค์ เด็ว || คุร นาม
ดริ รายอา ยัป ยเปว ||๒|| เบ็น คุร ปะกัต นา เป๋ า โฮย || เบ็น คุร ซันตฺ นา ซังค์ เดย์ || เบ็น คุร อันถเล ตัน่ ถฺ โรย || มัน
คุรมุข นิรมัล มัล สบัด โคย ||๓|| คุร มัน มาเรโอ กัร ซันโญก || แอ้ห์เน็ส ราเว ปะกัต โยก || คุร ซันตฺ สภา ดุค มิแท
โรค || ยัน นานัก ฮัร วัร แซ่ฮจั ยฺ โยก ||๔||๖|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || อาเป กุดรัต กเร ซาจยฺ || สัจ อาป นิเบเร ราจยฺ
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ราจยฺ || คุรมัต อูตมั ซังค์ ซาท || ฮัร นาม ระส่ าเอ็ณ แซ่ฮจั ยฺ อาท ||๑|| มัต บิสรัส เร มัน ราม โบลฺ || อัปรําปั ร อะกัม
อะโกจัร คุรมุข ฮัร อาป ตุลาเอ อตุล โตลฺ ||๑|| รเฮา || คุร จรัน สะเรแว่ห์ คุรซิกข์ โตรฺ || คุร เซว ตเร ตัจยฺ เมรฺ โตรฺ ||
นัร นินดัก โล่บี มัน กะโธรฺ || คุร เซว นา ป่ าอี เซ โจร โจร ||๒|| คุร ตุธา บัคเซ ปะกัต เป๋ า || คุร ตุแธ ปาอีแอ ฮัร
แม่ฮลั เธา || ปัรฮัร นินดา ฮัร ปะกัต ยาก || ฮัร ปะกัต สุ ห่าวี กะรัม ปาก ||๓|| คุร เมล มิลาแว กเร ดาต || คุรซิกข์
เปอาเร ดินสั ราต || พัล นาม ปราปัต คุร ตุส เดย์ || กโฮ่ นานัก ปาแวห์ วิระเล เกย์ ||๔||๗|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ เอ็ก
ตุกา || ซาฮิบ ป่ าแว เซวัก เซวา กแร || ยีวตั มแร ซัภ กุล อุถแร ||๑|| เตรี ปะกัต นา โชโด เกอา โก หะแซ || สาจ
นาม เมแร ฮิรแด วัสแซ ||๑|| รเฮา || แยเซ มายอา โม่ห์ ปราณี กะลัต รแฮ่ || แตเซ ซันตฺ ยัน ราม นาม รวัต รแฮ่ ||๒||
แม มูรัค มุกตั ถฺ อูปัร กแร่ ห์ ดัยอา || ตอ ซัรณากัต รโฮ่ ปั ยอา ||๓|| แก้ฮตั นานัก ซันซาร เก เน่ห์พลั กามา || คุร
ประสาด โก ปาแว อัมฤต นามา ||๔||๘||
แม่ห์ลา ๑ บซันตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซาล กราม บิป ปูญ มนาโว่ห์ สุ กริ ต ตุละซี มาลา || ราม นาม ยัป เบรา บานํโถ่ห์ ดัยอา กแร่ ห์ ดัยอาลา ||๑||
กาเฮ กัลรา ซินโจห์ ยนัม กวาโวห์ || กาจี แด่ฮกั ดิวาล กาเฮ กัจ ลาโว่ห์ ||๑|| รเฮา || กัร ฮัรหัท มาล เท็นดฺ ปโรโว่ห์
เต็ส ปี่ ตัร มัน โยโวห์ || อัมฤต ซินโจห์ ปะโรห์ เกอาเร ตอ มาลี เก โฮโวห์ ||๒|| กาม กโรถ โดย กแร่ ห์ บโซเล
โกโดห์ ตัร่ ตี ป่ าอี || เย็ว โกโดห์ เต็ว ตุมห์ ซุค ปาโวห์ กิรัต นา เมเทอา ยาอี ||๓|| บกุเล เต พุน หันสฺ ลา โฮแว เย ตู
กแร่ ห์ ดัยอาลา || ปรัณวัต นานัก ดาซัน ดาซา ดัยอา กแร่ ห์ ดัยอาลา ||๔||๑||๙|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ ฮินโดลฺ || ซาฮุรรี
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วัท ซัภ กิช ซ่าฉี่ เปวักแร ตัน๋ วเค || อาป กุจะยี โดส นา เดอู ยาณา น่าฮี รัคเค ||๑|| เมเร ซาฮิบา ฮอ อาเป ปะรัม
ปุหล่าณี || อักคัร ลิเค เซอี กาวา อวัร นา ยาณา บาณี ||๑|| รเฮา || กั้ด กะซีดา แป้ ห์แรห์ โจลี ตานํ ตุมห์ ยาโณห์ นารี ||
เย กัร๋ ราแค่ห์ บุรา นา จาแคห์ โฮแว่ห์ กันตฺ เปอารี ||๒|| เย ตูนํ ปเรอา ปันดิต บีนา โดย อักคัร โดย นาวา || ปรัณวัต
นานัก เอก ลังฆาเอ เย กัร สัจ สมาวานํ ||๓||๒||๑o|| บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ || รายา บาลัก นักรี กาจี ดุสทา นาล
เปอาโร || โดย มาอี โดย บาปา ปรี แอห์
ปันดิต กแร่ ห์ บีจาโร ||๑|| สุ อามี ปั นดิตา ตุมห์ เดโฮ มตี || กิน เบ็ถ
ปาโว ปราณปะตี ||๑|| รเฮา || ปี่ ตัร อคัน บนาสปัต มอลี ซากัร ปั นแด ปายอา || จันดฺ ซูรัจยฺ โดย กัร๋ ฮี ปี่ ตัร แอซา
กิอาน นา ปายอา ||๒|| ราม รวันตา ยาณี แอ เอ็ก มาอี โปคค์ กเรย์ || ตา เก ลคัณ ยาณี แอห์ คิมา ตัน๋ ซังกระเฮ ||๓||
กะเฮอา สุ แณห์ นา คายอา มาแน่ห์ ตินาห์ ฮี เซตี วาซา || ปรัณวัต นานัก ดาซัน ดาซา คิน โตลา คิน มาซา
||๔||๓||๑๑|| บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ || ซาจา ซ่าห์ คุรู ซุคดาตา ฮัร เมเล ปุค กวาเอ || กัร กิรปา ฮัร ปะกัต ดริ ราเอ
อันเด็น ฮัร คุณ กาเอ ||๑|| มัต ปู่ แลห์ เร มัน เจต ฮรี || เบ็น คุร มุกตั น่าฮี ตแร โลอี คุรมุข ปาอีแอ นาม ฮรี ||๑|| รเฮา ||
เบ็น ปักตี นฮี สัตคุร ปาอีแอ เบ็น ป่ ากา นฮี ปะกัต ฮรี || เบ็น ป่ ากา สัตซังค์ นา ปาอีแอ กะรัม มิแล ฮัร นาม ฮรี ||๒||
กัท กัท กุปัต อุปาเอ เวแค ปัรกัท คุรมุข ซันตฺ ยนา || ฮัร ฮัร กแร่ ห์ โซ ฮัร รังค์ ปี่ เน ฮัร ยัล อัมฤต นาม มนา ||๓||
ยิน โก ตะคัต มิแล วเดอาอี คุรมุข เซ ปัรถาน กีเอ || ปารัส เปท เป๋ ย เซ ปารัส นานัก ฮัร คุร ซังค์ ทีเอ ||๔||๔||๑๒||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๑ ดุตุเก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ม่าฮา รุ ตี แม่ห์ สัด บซันตฺ || เย็ต ฮเรอา ซัภ ญีอ์ ยันตฺ || เกอา ฮอ อาคา กิรัม ยันตฺ || เตรา กิแน นา ปายอา อาด อันตฺ
||๑|| แต ซาฮิบ กี กแร่ ห์ เซว || ปะรัม ซุค ปาแวห์ อาตัม เดว ||๑|| รเฮา || กะรัม โฮแว ตานํ เซวา กแร || คุร ปัรซาดี
ยีวตั มแร || อันเด็น สาจ นาม อุจแร || เอ็น เบ็ถ ปราณี ดุตรั ตแร ||๒|| บิค อัมฤต กัรตาร อุปาเอ || ซันซาร บิรัค โก
โดย พัล ลาเอ || อาเป กัรตา กเร กราเอ || โย เต็ส ป่ าแว ติแซ ควาเอ ||๓|| นานัก ยิส โน นะดัร กเรย์ || อัมฤต นาม
อาเป เดย์ || บิเคอา กี บาสฺ นา มแน่ห์ กเรย์ || อัปณา ป่ าณา อาป กเรย์ ||๔||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || ราเต สาจ ฮัร
นาม นิฮาลา || ดัยอา กแร่ ห์ ปรัภ ดีน ดัยอาลา || เต็ส เบ็น อวัรฺ น่าฮี แม โกย || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราแค โซย ||๑|| คุร
โคปาล เมแร มัน ป่ าเอ || แร่ ห์ นา สะโก ดัรซัน เดเค เบ็น แซ่ฮจั ยฺ มิโล คุร เมล มิลาเอ ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มัน โล่บี โลภ
ลุผา่ นา || ราม บิซาร บฮุร ปัชตานา || บิชุรัต มิลาย คุร เซว รานํเก || ฮัร นาม ดีโอ มัสตัก วัดป่ าเก ||๒|| ปอณ ปาณี
กี เอ้ห์ เด้ห์ สะรี รา || ห่อแม โรค กะธัน ตัน ปี รา || คุรมุข ราม นาม ดารู คุณ กายอา || กัร กิรปา คุร โรค กวายอา
||๓|| จาร นดีอา อัคนี ตัน จาเร || ตริ สนา ยลัต ยเล อหังกาเร || คุร ราเค วัดป่ ากี ตาเร || ยัน นานัก อุร ฮัร อัมฤต
ต่าเร ||๔||๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || ฮัร เซเว โซ ฮัร กา โลก || สาจ แซ่ฮจั ยฺ กะเด นา โฮแว โศก || มันมุค โมย น่าฮี ฮัร
มัน ม่าเฮ || มัร มัร ยําแมห์ ปี๋ มัร ย่าเฮ ||๑|| เซ ยัน ยีเว ยิน ฮัร มัน ม่าเฮ || สาจ สะหม่าแล่ห์ สาจ สะมาเฮ ||๑|| รเฮา ||
ฮัร นา เซแว่ห์ เต ฮัร เต ดูรฺ || ดิซนั ตัร ปะแว่ห์ ศิร ปาแวห์ ตู๋ร || ฮัร อาเป ยัน ลีเอ ลาย || เต็น สดา ซุค แฮ เต็ล นา
ตะมาย ||๒||
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นะดัร กเร จูแก อภิมาน || ซาจี ดัรก้าห์ ปาแว มาน || ฮัร ญีโอ เวแค สัด ฮยูร || คุร แก สบัด รเฮอา ปั่ รปูร ||๓|| ญีอ์
ยันตฺ กี กเร ปรัตปาล || คุร ปัรซาดี สัด สะหมาลฺ || ดัร ซาแจ ปัต เซ็ว กัร๋ ยาย || นานัก นาม วดาอี ปาย ||๔||๓||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๓|| อันตัร ปูญา มัน เต โฮย || เอโก เวแค ออร นา โกย || ดูแย โลกี บฮุต ดุค ปายอา || สัตคุร แมโน
เอก ดิคายอา ||๑|| เมรา ปรัภ มอเลอา สัด บซันตฺ || เอ้ห์ มัน มอเลอา กาย คุณ โคบินดฺ ||๑|| รเฮา || คุร ปูโช่ห์ ตุมห์
กแร่ ห์ บีจาร || ตานํ ปรัภ ซาเจ ลแก เปอาร || อาป โฉด โฮเอ ดาซัต ป๋ าย || ตอ ญักยีวนั วัสแซ มัน อาย ||๒|| ปะกัต
กเร สัด เวแค ฮยูร || เมรา ปรัภ สัด รเฮอา ปั่ รปูร || เอ็ส ปั กตี กา โกอี ยาแณ เป๋ ว || ซัภ เมรา ปรัภ อาตัม เด็ว ||๓||
อาเป สัตคุร เมล มิลาเอ || ญักยีวนั เซ็ว อาป จิต ลาเอ || มัน ตัน ฮเรอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ || นานัก นาม รเฮ่ เล็ว ลาเอ
||๔||๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || ปะกัต วชัล ฮัร วัสแซ มัน อาย || คุร กิรปา เต แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ปะกัต กเร วิโจห์ อาป
โคย || ตัด ฮี สาจ มิลาวา โฮย ||๑|| ปะกัต โซ่แฮ สดา ฮัร ปรัภ ดุอาร || คุร แก เหต ซาแจ เปรม เปอาร ||๑|| รเฮา ||
ปะกัต กเร โซ ยัน นิรมัล โฮย || คุร สับดี วิโจห์ ห่อแม โคย || ฮัร ญีโอ อาป วัสแซ มัน อาย || สดา ซานํตฺ ซุค
แซ่ฮจั ยฺ สมาย ||๒|| สาจ รัตเต เต็น สัด บซันตฺ || มัน ตัน ฮเรอา เราว์ คุณ คุวนิ ดฺ || เบ็น นาแว ซูกา ซันซาร || อคัน
ตริ สนา ยแล วาโร วาร ||๓|| โซอี กเร เย ฮัร ญีโอ ป่ าแว || สดา ซุค สะรี ร ป่ าแณ จิต ลาแว || อัปณา ปรัภ เซเว
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || นานัก นาม วัสแซ มัน อาย ||๔||๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || มายอา โม่ห์ สบัด ยลาเอ || มัน ตัน ฮเรอา
สัตคุร ป่ าเอ || สัพเลโอ บิรัค ฮัร แก ดุอาร || ซาจี บาณี นาม เปอาร ||๑|| เอ มัน ฮเรอา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || สัจ พัล ลาแก
สัตคุร ป๋ าย ||๑|| รเฮา || อาเป เนแร อาเป ดูรฺ || คุร แก สบัด เวแค สัด ฮยูร || ชาว กะหนี่ พูลี บันราย || คุรมุข
บิกแซ แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย ||๒|| อันเด็น กีรตัน กแร่ ห์ เด็น ราต || สัตคุร กวาอี วิโจห์ ยูธฺ ปะหรานตฺ ||
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ปัรปันจฺ เวค รเฮอา วิสมาด || คุรมุข ปาอีแอ นาม ประสาด ||๓|| อาเป กัรตา ซัภ รัส โปคค์ || โย กิช กเร โซอี ปัร
โหก || วัดดา ดาตา เต็ล นา ตะมาย || นานัก มิลีแอ สบัด กมาย ||๔||๖|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || ปูแร ปาก สัจ การ
กมาแว || เอโก เจแต เพ็ร โยน นา อาแว || สพัล ยนัม เอ็ส ญัก แม่ห์ อายอา || สาจ นาม แซ่ฮจั ยฺ สมายอา ||๑||
คุรมุข การ กแร่ ห์ เล็ว ลาย || ฮัร นาม เซโว่ห์ วิโจห์ อาป กวาย ||๑|| รเฮา || เต็ส ยัน กี แฮ ซาจี บาณี || คุร แก สบัด
ญัก ม่าเฮ สมาณี || จะโฮ่ ยุก ปัสรี ซาจี โซย || นาม รัตตา ยัน ปั รกัท โฮย ||๒|| เอ็ก ซาแจ สบัด รเฮ่ เล็ว ลาย || เซ
ยัน ซาเจ ซาแจ ป๋ าย || สาจ ติอ๋าเอ็น เดค ฮยูร || ซันตฺ ยนา กี ปั ก ปั งกัจยฺ ตู๋ร ||๓|| เอโก กัรตา อวัรฺ นา โกย || คุร
สับดี เมลาวา โฮย || เย็น สัจ เซเวอา เต็น รัส ปายอา || นานัก แซ่ห์เย นาม สมายอา ||๔||๗|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ ||
ปะกัต กแร่ ห์ ยัน เดค ฮยูร || ซันตฺ ยนา กี ปั ก ปั งกัจยฺ ตู๋ร || ฮัร เซตี สัด รแฮ่ เล็ว ลาย || ปูแร สัตคุร ดีอา บุฉ่าย ||๑||
ดาซา กา ดาส วิระลา โกอี โฮย || อูตมั ปัดวี ปาแว โซย ||๑|| รเฮา || เอโก เซโว่ห์ อวัรฺ นา โกย || เย็ต เซเวแอ สดา
ซุค โฮย || นา โอ้ห์ มแร นา อาแว ยาย || เต็ส เบ็น อวัรฺ เซวี เก็ว มาย ||๒|| เซ ยัน ซาเจ ยินี สาจ ปะชาเณอา || อาป
มาร แซ่ห์เย นาม สมาเณอา || คุรมุข นาม ปราปั ต โฮย || มัน นิรมัล นิรมัล สัจ โซย ||๓|| เย็น กิอาน กีอา เต็ส ฮัร ตู
ยาณ || สาจ สบัด ปรัภ เอก สิ ญาณ || ฮัร รัส จาแค ตานํ ซุถ โฮย || นานัก นาม รัตเต สัจ โซย ||๔||๘|| บซันตฺ
แม่ห์ลา ๓ || นาม รัตเต กุลานํ กา กแร่ ห์ อุถาร || ซาจี บาณี นาม เปอาร || มันมุค ปู่ เล กาเฮ อาเอ || นาโม่ห์ ปู่ เล
ยนัม กวาเอ ||๑|| ยีวตั มแร มัร มรัณ สวาแร || คุร แก สบัด สาจ อุร ต่าแร ||๑|| รเฮา || คุรมุข สัจ โป่ ยัน ปวิต สะรี รา
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|| มัน นิรมัล สัด คุณี กะฮีรา || ยําแม มแร นา อาแว ยาย || คุร ปัรซาดี สาจ สมาย ||๒|| ซาจา เซโว่ห์ สาจ ปะชาแณ
|| คุร แก สบัด ฮัร ดัร นีซาแณ ||
ดัร ซาแจ สัจ โซ่ภา โฮย || นิจยฺ กัร๋ วาซา ปาแว โซย ||๓|| อาป อปุ๋ ล สัจจา สัจ โซย || โฮรฺ ซัภ ปู่ แลห์ ดูแย ปัต โคย
|| ซาจา เซโว่ห์ ซาจี บาณี || นานัก นาเม สาจ สมาณี ||๔||๙|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || เบ็น กัรมา ซัภ ปะรัม ปุหล่าอี ||
มายอา โม่ห์ บฮุต ดุค ปาอี || มันมุค อันเถ่ ธอรฺ นา ปาอี || บิสทา กา กีรา บิสทา ม่าเฮ สมาอี ||๑|| หุกมั มันเน โซ ยัน
ปัรวาณ || คุร แก สบัด นาม นีซาณ ||๑|| รเฮา || สาจ รัตเต ยินาห์ ตุ๋ร เล็ค ปายอา || ฮัร กา นาม สดา มัน ป่ ายอา ||
สัตคุร กี บาณี สดา ซุค โฮย || โยตี โยต มิลาเอ โซย ||๒|| เอก นาม ตาเร ซันซาร || คุร ปั รซาดี นาม เปอาร || เบ็น
นาแม มุกตั กิแน นา ปาอี || ปูเร คุร เต นาม ปั ลแล ปาอี ||๓|| โซ บูแฉ่ ยิส อาป บุฉ่าเอ || สัตคุร เซวา นาม ดริ หร่ าเอ
|| ยิน เอ็ก ยาตา เซ ยัน ปัรวาณ || นานัก นาม รัตเต ดัร นีซาณ ||๔||๑o|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || กริ ปา กเร สัตคุรู
มิลาเอ || อาเป อาป วัสแซ มัน อาเอ || เน่ห์จลั มัต สดา มัน ตี๋รฺ || ฮัร คุณ กาแว คุณี กะฮีร ||๑|| นาโม่ห์ ปู่ เล มแร่ ห์
บิค คาย || บริ ทา ยนัม เพ็ร อาแว่ห์ ยาย ||๑|| รเฮา || บโฮ่ เป๋ ค กแร่ ห์ มัน ซานํตฺ นา โฮย || บโฮ่ อภิมาน อัปณี ปั ต
โคย || เซ วัดป่ ากี ยิน สบัด ปะชาเณอา || บ้าฮัร ยาดา กัร๋ แม่ห์ อาเณอา ||๒|| กัร๋ แม่ห์ วัสตฺ อะกัม อปารา || คุรมัต
โคแยห์ สบัด บีจารา || นาม เนาว์ เน็ถ ปาอี กัร๋ ฮี ม่าเฮ || สดา รังค์ ราเต สัจ สะมาเฮ ||๓|| อาป กเร กิช กะรัณ นา
ยาย || อาเป ป่ าแว เลย มิลาย || เต็ส เต เนแร น่าฮี โก ดูรฺ || นานัก นาม รเฮอา ปั่ รปูร ||๔||๑๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ ||
คุร สับดี ฮัร เจต สุ ผาย || ราม นาม รัส รแฮ่ อะขาย || โกท โกทันตัร เก ปาป ยัล ย่าเฮ || ยีวตั มแร่ ห์ ฮัร นาม สะมาเฮ
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||๑|| ฮัร กี ดาต ฮัร ญีโอ ยาแณ || คุร แก สบัด เอ้ห์ มัน มอเลอา ฮัร คุณดาตา นาม วคาแณ ||๑|| รเฮา || ปักแว เวส
ปะหรํา มุกตั นา โฮย || บโฮ่ ซันยัม ซานํตฺ นา ปาแว โกย || คุรมัต นาม ปราปั ต โฮย || วัดป่ ากี ฮัร ปาแว โซย ||๒||
กัล แม่ห์ ราม นาม วเดอาอี ||
คุร ปูเร เต ปายอา ยาอี || นาม รัตเต สดา ซุค ปาอี || เบ็น นาแม ห่อแม ยัล ยาอี ||๓|| วัดป่ ากี ฮัร นาม บีจารา || ชูแท
ราม นาม ดุค ซารา || ฮิรแด วัสเซอา โซ บ้าฮัร ปาซารา || นานัก ยาแณ ซัภ อุปาวัณฮารา ||๔||๑๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา
๓ เอ็ก ตุเก || เตรา กีอา กิรัม ยันตฺ || เด้ห์ ตา ยาปี อาด มันตฺ ||๑|| คุณ อาค วีจารี เมรี มาย || ฮัร ยัป ฮัร แก ลโก ปาย
||๑|| รเฮา || คุร ปัรสาด ลาเก นาม สุ อาด || กาเฮ ยนัม กวาโวห์ แวรฺ วาด ||๒|| คุร กิรปา กีนีห์ จูกา อภิมาน || แซ่ฮจั ยฺ
ป๋ าย ปายอา ฮัร นาม ||๓|| อูตมั อูจา สบัด กาม || นานัก วคาแณ สาจ นาม ||๔||๑||๑๓|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || บนัสปั ต
มอลี จเรอา บซันตฺ || เอ้ห์ มัน มอเลอา สัตคุรู ซังค์ ||๑|| ตุมห์ สาจ ติอ่าโวห์ มุกตั ถฺ มนา || ตานํ ซุค ปาโวห์ เมเร
มนา ||๑|| รเฮา || เอ็ต มัน มอเลแอ เป่ ยอา อนันดฺ || อัมฤต พัล ปายอา นาม โคบินดฺ ||๒|| เอโก เอก ซัภ อาค วคาแณ
|| หุกมั บูแฉ่ ตานํ เอโก ยาแณ ||๓|| แก้ฮตั นานัก ห่อแม กะแฮ นา โกย || อาคัณ เวคัณ ซัภ ซาฮิบ เต โฮย
||๔||๒||๑๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || ซัภ ยุก เตเร กีเต โฮเอ || สัตคุร เป่ แท มัต บุตถฺ โฮเอ ||๑|| ฮัร ญีโอ อาเป แล่ห์
มิลาย || คุร แก สบัด สัจ นาม สมาย ||๑|| รเฮา || มัน บซันตฺ ฮเร ซัภ โลย || พแลห์ พุลีแอห์ ราม นาม ซุค โฮย ||๒||
สดา บซันตฺ คุร สบัด วีจาเร || ราม นาม ราแค อุร ต่าเร ||๓|| มัน บซันตฺ ตัน มัน ฮเรอา โฮย || นานัก เอ้ห์ ตัน บิรัค
ราม นาม พัล ปาเอ โซย ||๔||๓||๑๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || เต็นห์ บซันตฺ โย ฮัร คุณ กาย || ปูแร ปาก ฮัร ปะกัต กราย
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||๑|| เอ็ส มัน โก บซันตฺ กี ลแก นา โซย || เอ้ห์ มัน ยเลอา ดูแย โดย ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มัน ตัน่ แถ่ บานํถ่า กะรัม กมาย
|| มายอา มูธา สดา บิลลาย ||๒|| เอ้ห์ มัน ชูแท ยานํ สัตคุร เป่ แท || ยัม กาล กี เพ็ร อาแว นา เพแท ||๓|| เอ้ห์ มัน
ชูทา คุร ลีอา ฉะดาย || นานัก มายอา โม่ห์ สบัด ยลาย ||๔||๔||๑๖|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๓ || บซันตฺ จเรอา พูลี บันราย ||
เอ้ห์ ญีอ์ ยันตฺ พูแล่ห์ ฮัร จิต ลาย ||๑||
เอ็น เบ็ถ เอ้ห์ มัน ฮเรอา โฮย || ฮัร ฮัร นาม ยแป เด็น ราตี คุรมุข ห่อแม กั้ดแด โต๋ ย ||๑|| รเฮา || สัตคุร บาณี สบัด
สุ ณาเอ || เอ้ห์ ญัก ฮเรอา สัตคุร ป่ าเอ ||๒|| พัล พูล ลาเก ยานํ อาเป ลาเอ || มูล ลแก ตานํ สัตคุร ปาเอ ||๓|| อาป
บซันตฺ ยกัต ซัภ วารี || นานัก ปูแร ปาก ปะกัต นิราลี ||๔||๕||๑๗||
บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร กี บาณี วิโทห์ วาเรอา ป่ าอี คุร สบัด วิโทห์ บัล ยาอี || คุร ซาล่าฮี สัด อัปณา ป่ าอี คุร จัรณี จิต ลาอี ||๑|| เมเร มัน
ราม นาม จิต ลาย || มัน ตัน เตรา ฮเรอา โฮแว เอ็ก ฮัร นามา พัล ปาย ||๑|| รเฮา || คุร ราเค เซ อุบเร ป่ าอี ฮัร รัส
อัมฤต ปี อาย || วิโจห์ ห่อแม ดุค อุธ เกยอา ป่ าอี ซุค วุธา มัน อาย ||๒|| ตุ๋ร อาเป ยินาห์ โน บัคสิ โอน ป่ าอี สับเด
เลยอัน มิลาย || ตู๋ร ตินาห์ กี อะกุลีแอ ป่ าอี สัตซังคัต เมล มิลาย ||๓|| อาป กราเอ กเร อาป ป่ าอี เย็น ฮเรอา กีอา ซัภ
โกย || นานัก มัน ตัน ซุค สัด วัสแซ ป่ าอี สบัด มิลาวา โฮย ||๔||๑||๑๘||๑๒||๑๘||๓o||
ราก บซันตฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอ็ก ตุเก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เย็ว ปัสรี ซูรัจยฺ กิรัณ โยต || เต็ว กัท กัท รมัยอา โอต โปต ||๑|| เอโก ฮัร รเวอา สรับ ทาย || คุร สับดี มิลีแอ เมรี
มาย ||๑|| รเฮา || กัท กัท อันตัร เอโก ฮัร โซย || คุร มิเลแอ เอ็ก ประกัท โฮย ||๒|| เอโก เอก รเฮอา ปั่ รปูร || ซากัต
นัร โล่บี ยาแณห์ ดูรฺ ||๓|| เอโก เอก วัรแต ฮัร โลย || นานัก ฮัร เอโก กเร โซ โฮย ||๔||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๔ || แรณ
ดินสั โดย สะเด เปย || มัน ฮัร ซิมโร่ ห์ อันตฺ สดา รัค เลย ||๑|| ฮัร ฮัร เจต สดา มัน เมเร || ซัภ อาลัซ ดูค ปั๋ นยฺ ปรัภ
ปายอา คุรมัต กาโว่ห์ คุณ ปรัภ เกเร ||๑|| รเฮา || มันมุค เพ็ร เพ็ร ห่อแม โมย ||
กาล แดต ซังข่าเร ยัม ปุร เกย ||๒|| คุรมุข ฮัร ฮัร ฮัร เล็ว ลาเก || ยนัม มรัณ โดอู ดุค ป่ าเก ||๓|| ปะกัต ยนา โก ฮัร
กิรปา ต่ารี || คุร นานัก ตุธา มิเลอา บันวารี ||๔||๒||
บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราม นาม รตัน โกธรี กัร มันดัร เอก ลุกานี || สัตคุร มิแล ตา โคยีแอ เม็ล โยตี โยต สมานี ||๑|| มาโถ่ ซาถู่ ยัน เดโฮ
มิลาย || เดคัต ดะรัส ปาป ซัภ นาแซ่ห์ ปวิตตรึ ปะรัม ปั ด ปาย ||๑|| รเฮา || ปั นจฺ โจร เม็ล ลาเก นักรี อา ราม นาม ตัน๋
หิเรอา || คุรมัต โคจฺย ปะเร ตับ ปักเร ตัน๋ ซาบัต ราส อุบเรอา ||๒|| ปาคันดฺ ปะรัม อุปาว กัร ทาเก ริ ด อันตัร มายอา
มายอา || ซาถู่ ปุรัค ปุรัคปัต ปายอา อเกอาน อันเถรฺ กวายอา ||๓|| ญกันนาท ญักดีส กุซาอี กัร กิรปา ซ่าถ มิลาแว
|| นานัก ซานํตฺ โฮแว มัน อันตัร เน็ต ฮิรแด ฮัร คุณ กาแว ||๔||๑||๓|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๔ ฮินโดลฺ || ตุมห์ วัด ปุรัค วัด
อะกัม กุซาอี ฮัม กีเร กิรัม ตุมนั เช || ฮัร ดีน ดัยอาล กแร่ ห์ ปรัภ กิรปา คุร สัตคุร จรัณ ฮัม บันเช ||๑|| โคบินดฺ ญีโอ
สัตซังคัต เมล กัร กริ ปเช || ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค มัล ปะเรอา เม็ล ซังคัต กัร ปรัภ ฮันเช ||๑|| รเฮา || ตุมห์รา ยัน ยาต
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อวิยาตา ฮัร ยัปเปโอ ปะติต ปวีเช || ฮัร กีโอ สกัล ปะหวัน เต อูปัร ฮัร โซ่ภา ฮัร ปรัภ ดินเช ||๒|| ยาต อะยาต โกอี
ปรัภ ติอ่าแว ซัภ ปูเร มานัส ตินเช || เซ ตัน๋ วัดเด วัด ปูเร ฮัร ยัน ยินห์ ฮัร ต่าเรโอ ฮัร อุรเช ||๓|| ฮัม ดี่เด ดี๋ม บฮุต
อัต ป่ ารี ฮัร ต๋ าร กริ ปา ปรัภ มิลเช || ยัน นานัก คุร ปายอา ฮัร ตูเธ ฮัม กีเอ ปะติต ปวีเช ||๔||๒||๔|| บซันตฺ ฮินโดลฺ
แม่ห์ลา ๔ || เมรา เอ็ก คิน มนูอา แร่ ห์ นา สะแก เน็ต ฮัร ฮัร นาม รัส กี้เถ่ || เย็ว บาริ ก รสัก ปะเรโอ ทัน มาตา ทัน
ก้าเด บิลลั บิลีเถ่ ||๑|| โคบินดฺ ญีโอ เมเร มัน ตัน นาม ฮัร บีเถ่ || วัดแด ปาก คุร สัตคุร ปายอา เว็จ กายอา นะกัร ฮัร
ซี่เถ่ ||๑|| รเฮา ||
ยัน เก ซาส ซาส แฮ เยเต ฮัร บิแร่ ห์ ประภู ฮัร บีเถ่ || เย็ว ยัล กมัล ปรี ต อัต ป่ ารี เบ็น ยัล เดเค สุ กลี่เถ่
||๒|| ยัน
ยัปเปโอ นาม นิรันยัน นัรฮัร อุปเดส คุรู ฮัร ปรี เถ่ || ยนัม ยนัม กี ห่อแม มัล นิกซี ฮัร อัมฤต ฮัร ยัล นีเถ่ ||๓|| ฮัมเร
กะรัม นา บิจโร่ ห์ ธากุร ตุมห์ แปจยฺ รัคโคห์ อัปนีเถ่ || ฮัร ป่ าแว ซุณ บิโน เบนตี ยัน นานัก สรัณ ปวีเถ่
||๔||๓||๕|| บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ || มัน คิน คิน ปะรัม ปะรัม บโฮ่ ต่าแว เต็ล กัร๋ นฮี วาซา ปาอีแอ || คุร อังกัส
สบัด ดารู ศิร ต่าเรโอ กัร๋ มันดัร อาณ วซาอีแอ ||๑|| โคบินดฺ ญีโอ สัตซังคัต เมล ฮัร ติอ๋าอีแอ || ห่อแม โรค เกยอา
ซุค ปายอา ฮัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาอีแอ ||๑|| รเฮา || กัร๋ รตัน ลาล บโฮ่ มาณัก ลาเด มัน ประเมอา แล่ห์ นา สกาอีแอ ||
เย็ว โอดา กูป โกฮัจยฺ คิน ก้าแด เต็ว สัตคุร วัสตฺ ลฮาอีแอ ||๒|| ยิน แอซา สัตคุร ซ่าถ นา ปายอา เต ตริ ก ตริ ก
นัร ยีวาอีแอ || ยนัม ปะดารัท ปุน พัล ปายอา กอดี บัดแล ยาอีแอ ||๓|| มะถู่ซูดนั ฮัร ต๋ าร ปรัภ กิรปา กัร กิรปา คุรู
มิลาอีแอ || ยัน นานัก นิรบาณ ปัด ปายอา เม็ล ซาถู่ ฮัร คุณ กาอีแอ ||๔||๔||๖|| บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๔ || อาวัณ
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ยาณ เป่ ยอา ดุค บิเคอา เด้ห์ มันมุค ซุนญี ซุนญึ || ราม นาม คิน ปัล นฮี เจเตอา ยัม ปักเร กาล สลุนญ ||๑|| โคบินดฺ
ญีโอ บิค ห่อแม มัมตา มุนญึ || สัตซังคัต คุร กี ฮัร เปอารี เม็ล ซังคัต ฮัร รัส ปุ๋ นญึ ||๑|| รเฮา || สัตซังคัต ซ่าถ ดัยอา
กัร เมโล่ห์ ซัรณากัต ซาถู่ ปันญึ || ฮัม ดุบเด ปาทัร ก้าด เล่โฮ ปรัภ ตุมห์ ดีน ดัยอาล ดุค ปั๋ นญึ ||๒|| ฮัร อุสตัต
ต่าโรห์ ริ ด อันตัร สุ อามี สัตซังคัต เม็ล บุตถฺ ลันญึ || ฮัร นาแม ฮัม ปรี ต ลกานี ฮัม ฮัร วิโทห์ กุ๋ม วันญึ ||๓|| ยัน เก
ปูร มโนรัท ฮัร ปรัภ ฮัร นาม เดโวห์ ฮัร ลันญึ || ยัน นานัก มัน ตัน อนัดฺ เป่ ยอา แฮ คุร มันตรึ ดีโอ ฮัร ปั๋ นญึ
||๔||๕||๗||๑๒||๑๘||๗||๓๗||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุตุเก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร เซโว กัร นมัสการ || อาจยฺ ฮมาแร มังคัลจาร || อาจยฺ ฮมาแร มฮ่า อนันดฺ || จินตฺ ลที เป่ เท โคบินดฺ ||๑|| อาจยฺ
ฮมาแร กแร่ ห์ บซันตฺ || กุน กาเอ ปรัภ ตุมห์ เบอันตฺ ||๑|| รเฮา || อาจยฺ ฮมาแร บเน พาก || ปรัภ ซังกี เม็ล เคลัน ลาก
|| โห่ลี กีนี ซันตฺ เซว || รังค์ ลากา อัต ลาล เดว ||๒|| มัน ตัน มอเลโอ อัต อนูป || ซูแก น่าฮี ชาว ตู่ป || สักลี รู ตี
ฮเรอา โฮย || สัด บซันตฺ คุร มิเล เดว ||๓|| บิรัค ยัมเมโอ แฮ ปารยาต || พูล ลเก พัล รตัน ป๋ านตฺ || ตริ ปัต อะข่าเน
ฮัร คุแณห์ กาย || ยัน นานัก ฮัร ฮัร ฮัร ติอ๋าย ||๔||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || หัทวาณี ตัน๋ มาล หาท กีต || ยูอารี ยูเอ
ม่าเฮ จีต || อัมลี ยีแว อะมัล คาย || เต็ว ฮัร ยัน ยีแว ฮัร ติอ๋าย ||๑|| อัปแน รังค์ ซัภ โก รแจ || เย็ต ปรัภ ลายอา เต็ต
เต็ต ลแก ||๑|| รเฮา || เมฆ สแม โมรฺ นิรัตการ || จันดฺ เดค บิกแซ่ห์ กอลาร || มาตา บาริ ก เดค อนันดฺ || เต็ว ฮัร ยัน
ยีแวห์ ยัป โคบินดฺ ||๒|| ซิงห์ รุ แจ สัด โป่ ยัน มาส || รัณ เดค ซูเร จิต อุลาส || กิรปั น โก อัต ตัน๋ เปอาร || ฮัร ยัน โก
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ฮัร ฮัร อาถารฺ ||๓|| สรับ รังค์ เอ็ก รังค์ ม่าเฮ || สรับ ซุคา ซุค ฮัร แก นาย || ติแซห์ ปราปัต เอ้ห์ นิถาน || นานัก คุร
ยิส กเร ดาน ||๔||๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || เต็ส บซันตฺ ยิส ปรัภ กริ ปาล || เต็ส บซันตฺ ยิส คุร ดัยอาล || มังคัล เต็ส
แก ยิส เอก กาม || เต็ส สัด บซันตฺ ยิส ริ แด นาม ||๑|| กแร่ ห์ ตา เก บซันตฺ กะนี || ยา แก กีรตัน ฮัร ตุนี ||๑|| รเฮา ||
ปรี ต ปารบรัมห์ มอล มนา || กิอาน กมาอีแอ ปูช ยนานํ || โซ ตปั สซี ยิส ซ่าถซังค์ || สัด ติอ่านี ยิส คุแรห์ รังค์ ||๒||
เซ นิรภอ ยินห์ ป๋ อ ปัยอา || โซ ซุคีอา ยิส ปะหรํา เกยอา || โซ อิกานํตี ยิส ริ ดา ทาย || โซอี เน่ห์จลั สาจ ธาย ||๓||
เอกา โคแย เอก ปรี ต || ดัรซัน ปั รซัน ฮีต จีต || ฮัร รังค์ รังกา แซ่ฮจั ยฺ มาณ || นานัก ดาส เต็ส ยัน กุรบาณ ||๔||๓||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ปราณ ตุมห์ เป็ นดฺ ดีนห์ || มุกตั ถฺ ซุนดัร ต๋ าร โยต กีนห์ || ซัภ ยาเจ็ก ปรัภ ตุมห์ ดัยอาล ||
นาม ยปัต โฮวัต นิฮาล ||๑|| เมเร ปรี ตมั การัณ กรัณ โยก || ฮอ ปาโว ตุม เต สกัล โทก ||๑|| รเฮา || นาม ยปัต โฮวัต
อุถาร || นาม ยปัต ซุค แซ่ฮจั ยฺ ซาร || นาม ยปั ต ปั ต โซ่ภา โฮย || นาม ยปั ต บิฆนั น่าฮี โกย ||๒|| ยา การัณ เอ้ห์
ดุลบั ภ์ เด้ห์ || โซ โบลฺ เมเร ประภู เด้ห์ || ซ่าถซังคัต แม่ห์ เอ้ห์ บิสราม || สดา ริ แด ยปี ปรัภ เตโร นาม ||๓|| ตุจฉฺ
เบ็น ดูยา โกย น่าเฮ || ซัภ เตโร เคลฺ ตุจฉฺ แม่ห์ สะมาเฮ || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราค เล || ซุค นานัก ปูรา คุร มิเล ||๔||๔||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ปรี ตมั เมแร ซังค์ ราย || ยิแซห์ เดค ฮอ ยีวา มาย || ยา แก ซิ มรัน ดุค นา โฮย || กัร ดัยอา
มิลาโว่ห์ ติแซห์ โม่ห์ ||๑|| เมเร ปรี ตมั ปราน อถารฺ มัน || ญีโอ ปราน ซัภ เตโร ตัน๋ ||๑|| รเฮา || ยา โก โคแยห์ ซุรฺ
นัร เดว || มุน ยัน เซค นา ลแฮ เป๋ ว || ยา กี กัต เม็ต กฮี นา ยาย || กัท กัท กัท กัท รเฮอา สมาย ||๒|| ยา เก ปะกัต
อานันดฺ แม || ยา เก ปะกัต โก น่าฮี แค || ยา เก ปะกัต โก น่าฮี แป๋ || ยา เก ปะกัต โก สดา แย ||๓|| กอน อุปมา เตรี
1250

กฮี ยาย || ซุคดาตา ปรัภ รเฮโอ สมาย || นานัก ยาแจ เอก ดาน || กัร กิรปา โม่ห์ เดโฮ นาม ||๔||๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา
๕ || เม็ล ปาณี เย็ว ฮเร บูท || ซ่าถซังคัต เต็ว ห่อแม ชูท || แยซี ดาเซ ตี๋รฺ มีร || แตเซ อุถ่ารัน คุแรห์ ปี ร ||๑|| ตุม ดาเต
ปรัภ เดนฮาร || นิมคั นิมคั เต็ส นมัสการ ||๑|| รเฮา || ยิแซห์ ปราปั ต ซ่าถซังค์ || เต็ส ยัน ลากา ปารบรัมห์ รังค์ || เต
บันถัน่ เต เป๋ ย มุกตั || ปะกัต อราแถ่ห์ โยก ยุกตั ||๒|| เนตรึ ซันโตเค ดะรัส เปค || รัสนา กาเอ คุณ อเนก || ตริ สนา
บูฉี่ คุร ประสาด || มัน อาข่านา ฮัร รแซ่ห์ สุ อาด ||๓|| เซวัก ลาโก จรัณ เซว || อาด ปุรัค อัปรําปัร เดว || สกัล
อุถ่ารัณ เตโร นาม || นานัก ปายโอ เอ้ห์ นิถาน ||๔||๖|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || ตุม บัด ดาเต เด รเฮ่ || ญีอ์ ปราณ แม่ห์
เราว์ รเฮ่ || ดีเน สักเล โป่ ยัน คาน || โม่ห์ นิรกุน เอ็ก กุน นา ยาน ||๑|| ฮอ กะชู นา ยาโน เตรี ซาร ||
ตู กัร กัต เมรี ปรัภ ดัยอาร ||๑|| รเฮา || ยาป นา ตาป นา กะรัม กีต || อาแว น่าฮี กะชู รี ต || มัน แม่ห์ ราโค อาส เอก
|| นาม เตเร กี ตะโร เทก ||๒|| สรับ กะลา ปรัภ ตุมห์ ประบีน || อันตฺ นา ปาแวห์ ยแลห์ มีน || อะกัม อะกัม อูแจ้ห์
เต อูจ || ฮัม โทเร ตุม บฮัต มูจ ||๓|| ยิน ตู ติอ๋ายอา เซ กะนี || ยิน ตู ปายอา เซ ตะนี || เย็น ตู เซเวอา ซุคี เซ || ซันตฺ
สรัณ นานัก ปะเร ||๔||๗|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || เต็ส ตู เซว เย็น ตู กีอา || เต็ส อราถ เย็น ญีโอ ดีอา || เต็ส กา จากัร
โฮเอ เพ็ร ดาน นา ลาแก || เต็ส กี กัร โปตดารี เพ็ร ดูค นา ลาแก ||๑|| เอวัด ปาก โฮเอ ยิส ปราณี || โซ ปาเอ เอ้ห์ ปัด
นิรบาณี ||๑|| รเฮา || ดูยี เซวา ยีวนั บิรทา || กะชู นา โฮอี แฮ ปูรัน อัรทา || มาณัส เซวา ครี โดเฮลี || ซ่าถ กี เซวา
สดา สุ เฮลี ||๒|| เย โลแร่ ห์ สดา ซุค ป่ าอี || ซาถู่ ซังคัต คุแรห์ บตาอี || อูฮา ยัปปี แอ เกวัล นาม || ซาถู่ ซังคัต
ปารฺ กราม ||๓|| สกัล ตัต แม่ห์ ตัต กิอาน || สรับ ติอ๋าน แม่ห์ เอก คิอ๋าน || ฮัร กีรตัน แม่ห์ อูตมั ตุนา || นานัก คุร
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เม็ล กาย กุนา ||๔||๘|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || ยิส โบลัต มุค ปวิต โฮย || ยิส ซิ มรัต นิรมัล แฮ โซย || ยิส อราเถ่ ยัม
กิช นา กะแฮ || ยิส กี เซวา ซัภ กิช ลแฮ่ || ราม ราม โบลฺ ราม ราม || เตอาโกห์ มัน เก สกัล กาม ||๑|| รเฮา || ยิส เก
ต่าเร ตะรัณ อกาซฺ || กัท กัท ยิส กา แฮ ประกาซ || ยิส ซิ มรัต ปะติต ปุนีต โฮย || อันตฺ กาล เพ็ร เพ็ร นา โรย ||๒||
สกัล ตะรัม แม่ห์ อูตมั ตะรัม || กะรัม กัรตูต แก อูปัร กะรัม || ยิส โก จ้าแฮ ซุรฺ นัร เดว || ซันตฺ สภา กี ลโกห์ เซว
||๓|| อาด ปุรัค ยิส กีอา ดาน || เต็ส โก มิเลอา ฮัร นิถาน || เต็ส กี กัต เม็ต กฮี นา ยาย || นานัก ยัน ฮัร ฮัร ติอ๋าย
||๔||๙|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ปี่ ตัร ลากี เปอาส || คุร ดัยอาล ปูรี เมรี อาส || เก็ลวิค กาเท ซ่าถซังค์ || นาม
ยัปเปโอ ฮัร นาม รังค์ ||๑|| คุร ปั รสาด บซันตฺ บนา || จรัน กมัล ฮิรแด อุร ต่าเร สดา สดา ฮัร ยัส สุ นา ||๑|| รเฮา ||
ซัมรัท สุ อามี การัณ กรัณ || โม่ห์ อนาท ปรัภ เตรี สรัณ || ญีอ์ ยันตฺ เตเร อาถารฺ || กัร กิรปา ปรัภ เล่ห์ นิสตาร
||๒|| เป๋ าว์ คันดัน ดุค นาซ เดว || สุ รนัร มุน ยัน ตา กี เซว || ตะรัณ อกาซฺ ยา กี กะลา ม่าเฮ || เตรา ดีอา ซัภ ยันตฺ
ค่าเฮ ||๓|| อันตัรยามี ปรัภ ดัยอาล || อัปเณ ดาส โก นะดัร นิฮาล || กัร กิรปา โม่ห์ เดโฮ ดาน || ยัป ยีแว นานัก เตโร
นาม ||๔||๑o|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || ราม รังค์ ซัภ เกย ปาป || ราม ยปั ต กัช นฮี ซัยตาป || โคบินดฺ ยปั ต ซัภ มิเท
อันเถรฺ || ฮัร ซิมรัต กัช น่าเฮ เพร ||๑|| บซันตฺ ฮมาแร ราม รังค์ || ซันตฺ ยนา เซ็ว สดา ซังค์ ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ยนี
กีอา อุปเดส || แยห์ โคบินดฺ ปะกัต โซ ตัน๋ เดส || ฮัร ปกัตฮีน อุเดอาน ทาน || คุร ประสาด กัท กัท ปะชาน ||๒|| ฮัร
กีรตัน รัส โปคค์ รังค์ || มัน ปาป กะรัต ตู สดา ซังค์ || นิ กทั เปค ปรัภ กรัณฮาร || อีต อูต ปรัภ การัจ ซาร ||๓|| จรัน
กมัล เซ็ว ลโก คิอ๋าน || กัร กิรปา ปรัภ กีโน ดาน || เตเรอา ซันตฺ ยนา กี บาโช ตู๋ร || ยัป นานัก สุ อามี สัด ฮยูร
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||๔||๑๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || สัจ ปัรเมซัร เน็ต นวา || คุร กิรปา เต เน็ต จะวา || ปรัภ รัควาเล มาอี บาป || ยา แก
ซิมรัณ นฮี ซัยตาป ||๑|| คซัม ติอ๋าอี เอ็ก มัน เอ็ก ป๋ าย || คุร ปูเร กี สดา ซัรณาอี ซาแจ ซาฮิบ รเคอา กันธฺ ลาย ||๑||
รเฮา || อัปเณ ยัน ปรัภ อาป รัคเค || ดุสทฺ ดูต ซัภ ปะหรํา ทักเก || เบ็น คุร ซาเจ นฮี ยาย || ดุค เดส ดิซนั ตัร รเฮ่ ต๋ าย
||๒|| กิรัต โอนาห์ กา มิทสั น่าเฮ || โอย อัปณา บีเยอา อาป ค่าเฮ || ยัน กา รัควาลา อาป โซย || ยัน โก ปฮุจ นา สกัส
โกย ||๓|| ปรัภ ดาส รัคเค กัร ยตัน อาป || อคันดฺ ปูรัน ยา โก ประตาป || คุณ โคบินดฺ เน็ต รสัน กาย || นานัก ยีแว
ฮัร จรัณ ติอ๋าย ||๔||๑๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || คุร จรัณ สะเรวัต ดุค เกยอา || ปารบรัมห์ ปรัภ กรี เมยอา || สรับ
มโนรัท ปูรัน กาม || ยัป ยีแว นานัก ราม นาม ||๑|| ซา รุ ต สุ ห่าวี เย็ต ฮัร จิต อาแว || เบ็น สัตคุร ดีแซ บิลลานํตี
ซากัต เพ็ร เพ็ร อาแว ยาแว ||๑|| รเฮา ||
เซ ตัน่ วันตฺ ยิน ฮัร ปรัภ ราส || กาม กโรถ คุร สบัด นาซ || แป๋ บินเซ นิรแภ ปั ด ปายอา || คุร เม็ล นานัก คซัม
ติอ๋ายอา ||๒|| ซ่าถซังคัต ปรัภ กีโอ นิวาส || ฮัร ยัป ยัป โฮอี ปูรัน อาส || ยัล ทัล มฮีอลั เราว์ รเฮอา || คุร เม็ล นานัก
ฮัร ฮัร กะเฮอา ||๓|| อัสทฺ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ เอ้ห์ || กะรัม ปราปัต ยิส นาม เด้ห์ || ปรัภ ยัป ยัป ยีแวห์ เตเร ดาส || คุร เม็ล
นานัก กมัล ประกาซ ||๔||๑๓||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอ็ก ตุเก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สกัล อิชา ยัป ปุนนีอา || ปรัภ เมเล จิรี วิชุนเนอา ||๑|| ตุม รโว่ห์ โคบินแด รวัณ โยก || เย็ต รเวแอ ซุค แซ่ฮจั ยฺ
โปคค์ ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา นะดัร นิฮาเลอา || อัปณา ดาส อาป สะหม่าเลอา ||๒|| เซจยฺ สุ ห่าวี รัส บนี || อาย มิเล
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ปรัภ ซุค ตะนี ||๓|| เมรา คุณ เอากัณ นา บีจาเรอา || ปรัภ นานัก จรัณ ปูญาเรอา ||๔||๑||๑๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ ||
เก็ลบิค บินเซ กาย กุนา || อันเด็น อุปยี แซ่ฮจั ยฺ ตุนา ||๑|| มัน มอเลโอ ฮัร จรัน ซังค์ || กัร กิรปา ซาถู่ ยัน เป่ เท เน็ต
ราตอ ฮัร นาม รังค์ ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา ปรักเท โคปาล || ลัร ลาย อุถ่าเร ดีน ดัยอาล ||๒|| เอ้ห์ มัน โฮอา ซ่าถ ตู๋ร ||
เน็ต เดแค สุ อามี ฮยูร ||๓|| กาม กโรถ ตริ สนา กอี || นานัก ปรัภ กิรปา ไป๋ ||๔||๒||๑๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || โรค
มิทาเอ ประภู อาป || บาลัก ราเค อัปเน กัร ทาป ||๑|| ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ กแร่ ห์ สัด บซันตฺ || คุร ปูเร กี ซัรณี อาเอ
กเลอาณ รู ป ยัป ฮัร ฮัร มันตฺ ||๑|| รเฮา || โศก ซัยตาป กัทเท ปรัภ อาป || คุร อัปเน โก เน็ต เน็ต ยาป ||๒|| โย ยัน
เตรา ยเป เนา || ซัภ พัล ปาเอ เน่ห์จลั คุณ เกา ||๓|| นานัก ปักตา ปะลี รี ต || ซุคดาตา ยัปเด นีต นีต ||๔||๓||๑๖||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || หุกมั กัร กีเนห์ นิ ฮาล || อัปเน เซวัก โก เป่ ยอา ดัยอาล ||๑|| คุร ปูแร ซัภ ปูรา กีอา || อัมฤต นาม
ริ ด แม่ห์ ดีอา ||๑|| รเฮา || กะรัม ตะรัม เมรา กัช นา บีจาเรโอ ||
บ้าห์ ปะกัร เป่ าว์ยลั นิสตาเรโอ ||๒|| ปรัภ กาท แมลฺ นิรมัล กเร || คุร ปูเร กี ซัรณี ปะเร ||๓|| อาป กแร่ ห์ อาป
กัรแณฮาเร || กัร กิรปา นานัก อุถ่าเร ||๔||๔||๑๗||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เดค พูล พูล พูเล || อหัง เตอาก เตอาเก || จรัน กมัล ปาเก || ตุม มิโลห์ ปรัภ สป่ าเก || ฮัร เจต มัน เมเร || รเฮา ||
สะฆัน บาส กูเล || เอ็ก รเฮ่ ซูก กะธูเล || บซันตฺ รุ ต อาอี || ปั รพูลตา รเฮ่ ||๑|| อับ กะลู อายโอ เร || เอ็ก นาม
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โบโว่ห์ โบโว่ห์ || อัน รู ต น่าฮี น่าฮี || มัต ปะรัม ปู่ โลห์ ปู่ โลห์ || คุร มิเล ฮัร ปาเอ || ยิส มัสตัก แฮ เลคา || มัน รุ ต
นาม เร || กุน กะเฮ นานัก ฮัร ฮเร ฮัร ฮเร ||๒||๑๘||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ ฮินโดลฺ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โฮย อิกะตรึ มิโลห์ เมเร ป่ าอี ดุบิถา ดูรฺ กแร่ ห์ เล็ว ลาย || ฮัร นาแม เก โฮโวห์ โยรี คุรมุข แบโซ่ห์ สะพา วิชาย ||๑||
เอ็นห์ เบ็ถ ปาซา ด่าโลห์ บีร || คุรมุข นาม ยัปโปห์ เด็น ราตี อันตฺ กาล แน่ห์ ลาแก ปี ร ||๑|| รเฮา || กะรัม ตะรัม
ตุมห์ จอปัร ซาโยห์ สัต กแร่ ห์ ตุมห์ ซารี || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ ยีโตห์ แอซี เคลฺ ฮัร เปอารี ||๒|| อุธ อิสนาน
กแร่ ห์ ปั รผ่าเต โซเอ ฮัร อาราเถ่ || บิคเร เดา ลังฆาแว เมรา สัตคุร ซุค แซ่ฮจั ยฺ เซตี กัร๋ ยาเต ||๓|| ฮัร อาเป เคแล
อาเป เดแค ฮัร อาเป รจัน รจายอา || ยัน นานัก คุรมุข โย นัร เคแล โซ เย็ณ บายี กัร๋ อายอา ||๔||๑||๑๙|| บซันตฺ
แม่ห์ลา ๕ ฮินโดลฺ || เตรี กุดรัต ตูแฮ ยาแณห์ ออร นา ดูยา ยาแณ || ยิส โน กริ ปา กแร่ ห์ เมเร เปอาเร โซอี ตุแฉ่
ปะชาแณ ||๑|| เตเรอา ปักตา โก บัลฮารา || ทาน สุ ห่าวา สดา ปรัภ เตรา รังค์ เตเร อาปารา ||๑|| รเฮา || เตรี เซวา ตุจฉฺ
เต โฮแว ออร นา ดูยา กัรตา || ปะกัต เตรา โซอี ตุตถฺ ป่ าแว ยิส โน ตู รังค์ ตัร่ ตา ||๒||
ตู วัด ดาตา ตู วัด ดานา ออร นฮี โก ดูยา || ตู ซัมรัท สุ อามี เมรา ฮอ เกอา ยาณา เตรี ปูญา ||๓|| เตรา แม่ฮลั อะโกจัร
เมเร เปอาเร บิคมั เตรา แฮ ป่ าณา || กโฮ่ นานัก แด่ห์ ปั ยอา ดุอาแร รัค เลโว่ห์ มุกตั ถฺ อะยาณา ||๔||๒||๒o|| บซันตฺ
ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๕ || มูล นา บูแฉ่ อาป นา ซู่แฉ่ ปะรัม เบอาปี อหัง มนี ||๑|| ปิ ตา ปารบรัมห์ ปรัภ ตะนี || โม่ห์
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นิสตาโรห์ นิรกุนี ||๑|| รเฮา || โอปัต ปั รโล ปรัภ เต โฮแว เอ้ห์ บีจารี ฮัร ยนี ||๒|| นาม ประภู เก โย รังค์ ราเต กัล
แม่ห์ ซุคีเอ เซ กะนี ||๓|| อวัรฺ อุเปา นา โกอี ซู่แฉ่ นานัก ตรี แอ คุร บัจนี ||๔||๓||๒๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๙ || ซาโถ่ เอ้ห์ ตัน มิเทอา ยาโน || ญา ปี่ ตัร โย ราม
บัสตฺ แฮ ซาโจ ต้าเฮ ปะชาโน ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ ญัก แฮ ซัมปัต สุ ปเน กี เดค กฮ่า แอดาโน || ซังค์ เตฮาแร กะชู นา
จาแล ต้าเฮ กฮ่า ลัปทาโน ||๑|| อุสตัต นินดา โดอู ปั รฮัร ฮัร กีรัต อุร อาโน || ยัน นานัก ซัภ ฮี แม่ห์ ปูรัน เอก ปุรัค
ปักหว่าโน ||๒||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๙ || ปาปี ฮีแอ แม กาม บซาย || มัน จันจัล ญา เต กเฮโอ นา ยาย ||๑|| รเฮา || โยกี
ยังกัม อัร ซันเนอาซ || ซัภ ฮี ปัร ดารี เอ้ห์ พาส ||๑|| เย่ห์ เย่ห์ ฮัร โก นาม สะหมารฺ || เต เป๋ าว์ ซากัร อุตเร ปารฺ ||๒||
ยัน นานัก ฮัร กี ซัรนาย || ดีแย นาม รแฮ่ กุน กาย ||๓||๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๙ || มาอี แม ตัน๋ ปายโอ ฮัร นาม || มัน
เมโร ต่าวัน เต ชูเทโอ กัร แบโธ บิสราม ||๑|| รเฮา || มายอา มัมตา ตัน เต ป่ ากี อุปเยโอ นิรมัล กิอาน || โลภ โม่ห์
เอ้ห์ ปะรัส นา ซาแก กะฮี ปะกัต ปักหวาน ||๑|| ยนัม ยนัม กา ซันซา จูกา รตัน นาม ยับ ปายอา || ตริ สนา สกัล
บินาซี มัน เต นิจยฺ ซุค ม่าเฮ สมายอา ||๒|| ยา โก โหต ดัยอาล กิรปา เน็ถ โซ โคบินดฺ กุน กาแว || กโฮ่ นานัก เอ้ห์
เบ็ถ กี ซัมแป โกอู คุรมุข ปาแว ||๓||๓|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๙ || มัน กฮ่า บิซาเรโอ ราม นาม || ตัน บินแซ ยัม เซ็ว ปแร
กาม ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ ญัก ตู่เอ กา ปะฮาร ||
แต ซาจา มาเนอา เก้ห์ บิจาร ||๑|| ตัน๋ ดารา ซัมปั ต กเร่ ห์ || กัช ซังค์ นา จาแล สมัจฉฺ เล่ห์ ||๒|| เอ็ก ปะกัต นาราเอ็น
โฮย ซังค์ || กโฮ่ นานัก ปัจยฺ เต้ห์ เอก รังค์ ||๓||๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๙ || กฮ่า ปู่ เลโอ เร จู่เธ โลภ ลาก || กัช บิกเรโอ
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น่าฮิน อัจโยห์ ยาก ||๑|| รเฮา || ซัม สุ ปแน แก เอ้ห์ ญัก ยาน || บินแซ ชิน แม่ห์ ซาจี มาน ||๑|| ซังค์ เตแร ฮัร บัสตฺ
นีต || เน็ส บาซุร ปั จยฺ ต้าเฮ มีต ||๒|| บาร อันตฺ กี โฮย สฮาย || กโฮ่ นานัก กุน ตา เก กาย ||๓||๕||
บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑ ดุตุกีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ญัก กอูอา นาม นฮี จีต || นาม บิซาร กิแร เดค ปี ต || มนูอา โดแล จีต อนีต || ญัก เซ็ว ตูที จู่ธ ปรี ต ||๑|| กาม กโรถ
บิค บะยัร ป๋ ารฺ || นาม บินา แกเซ กุน จาร ||๑|| รเฮา || กัร๋ บาลู กา กู่มนั เก๋ รฺ || บัรคัส บาณี บุทบุดา เฮรฺ || มาตรึ
บูนดฺ เต ตัร๋ จัก เพร || สรับ โยต นาแม กี เจร ||๒|| สรับ อุปาย คุรู ศิร โมรฺ || ปะกัต กะโร ปั ก ลาโก โตรฺ || นาม
รัตโต จ้าโฮ ตุจฉฺ ออรฺ || นาม ดุราย จัลแล โซ โจร ||๓|| ปั ต โคอี บิค อันจัล ปาย || สาจ นาม รัตเต ปั ต เซ็ว กัร๋ ยาย ||
โย กิช กีนสั ปรัภ รยาย || แป๋ มาแน นิรภอ เมรี มาย ||๔|| กามัน จ้าแฮ ซุนดัร โปคค์ || ปาน พูล มีเธ รัส โรค || คีแล
บิกแซ เตโต โศก || ปรัภ ซัรณากัต กีนสั โหก ||๕|| กาปัร แป้ ห์รัส อถิก ซีการ || มาที พูลี รู ป บิการ || อาซา มันซา
บานํโถ่ บาร || นาม บินา ซูนา กัร๋ บาร ||๖|| กาโชห์ ปุตรี ราจยฺ กุอาร || นาม ปะโณห์ สัจ โดต สวาร || ปเร็ ว เซโว่ห์
ปรัภ เปรม อถารฺ || คุร สับดี บิค เตอาส นิวาร ||๗|| โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มัน โม่ห์ || คุร แก สบัด ปะชานา โต้เฮ ||
นานัก ธาเฎ จ้าแฮ ประภู ดุอาร || เตเร นาม ซันโตเค กิรปา ต๋ าร ||๘||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || มัน ปู่ โล ปั่รมัส อาย
ยาย || อัต ลุบตั ถฺ ลุผา่ โน บิคมั มาย || แน่ห์ อัสเท็ร ดีแซ เอก ป๋ าย || เย็ว มีน กุนดฺ ลีอา กันธฺ ปาย ||๑|| มัน ปู่ โล
ซัมฉัส สาจ นาย || คุร สบัด บีจาเร แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย ||๑|| รเฮา ||
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มัน ปู่ โล ปั่รมัส ปะห์วรั ตารฺ || เบ็ล บิรเท จ้าแฮ บโฮ่ บิการ || แมกัล เย็ว พาซัส กามฮาร || กัร บันถัน่ บาเถ่โอ ศีสฺ
มาร ||๒|| มัน มุกถ่อ ดาดัร ปกัตฮีน || ดัร ปรัสทฺ สะราปี นาม บีน || ตา แก ยาต นา ปาตี นาม ลีน || ซัภ ดูค สคาอี
คุแณห์ บีน ||๓|| มัน จัลแล นา ยาอี ธาก ราค || เบ็น ฮัร รัส ราเต ปั ต นา ซาค || ตู อาเป สุ รตา อาป ราค || ตัร๋ ต่ารัณ
เดแค ยาแณ อาป ||๔|| อาป ปุหล่าเอ กิส กโฮ่ ยาย || คุร เมเล บิรทา กโฮ่ มาย || เอากัณ โชโด คุณ กมาย || คุร สับดี
ราตา สัจ สมาย ||๕|| สัตคุร มิเลแอ มัต อูตมั โฮย || มัน นิรมัล ห่อแม กั้ดแด โต๋ ย || สดา มุกตั บันถฺ นา สะแก โกย
|| สดา นาม วคาแณ ออร นา โกย ||๖|| มัน ฮัร แก ป่ าแณ อาแว ยาย || ซัภ แม่ห์ เอโก กิช แก้ฮณ
ั นา ยาย || ซัภ
หุกโม วัรแต หุกมั สมาย || ดูค ซูค ซัภ เต็ส รยาย ||๗|| ตู อปุ๋ ล นา ปู่ ลอ กะเด น่าเฮ || คุร สบัด สุ ณาเอ มัต อะก้าห์ ||
ตู โมโท ธากุร สบัด ม่าเฮ || มัน นานัก มาเนอา สัจ สล่าห์ ||๘||๒|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || ดัรซัน กี เปอาส ยิส นัร โฮย
|| เอกัต ราแจ ปั รฮัร โดย || ดูรฺ ดะรัด มัท อัมฤต คาย || คุรมุข บูแฉ่ เอก สมาย ||๑|| เตเร ดัรซัน โก เกตี บิลลาย ||
วิระลา โก จีนสั คุร สบัด มิลาย ||๑|| รเฮา || เบด วคาณ กแฮ่ เอ็ก กะฮีแอ || โอ้ห์ เบอันตฺ อันตฺ เก็น ลฮีแอ || เอโก
กัรตา เย็น ญัก กีอา || บาจฉฺ กะลา ตัร๋ กะกัน ตะรี อา ||๒|| เอโก กิอาน คิอ๋าน ตุ๋น บาณี || เอก นิราลัม อกัท กะห่าณี ||
เอโก สบัด สัจจา นีซาณ || ปูเร คุร เต ยาแณ ยาณ ||๓|| เอโก ตะรัม ดริ แร สัจ โกอี || คุรมัต ปูรา ยุก ยุก โซอี ||
อันฮัด ราตา เอก เล็ว ตารฺ || โอ้ห์ คุรมุข ปาแว อลัค อปารฺ ||๔|| เอโก ตะคัต เอโก ปาตซ่าห์ || ซัรบี ทาอี เวปั รว่าห์ ||
เต็ส กา กีอา ตริ ภวัณ ซาร || โอ้ห์ อกัม อะโกจัร เอกังการ ||๕|| เอกา มูรัต ซาจา เนา || ติแท นิบแร สาจ นิเอา || ซาจี
กัรณี ปัต ปัรวาณ || ซาจี ดัรก้าห์ ปาแว มาณ ||๖|| เอกา ปะกัต เอโก แฮ เป๋ า || เบ็น แป๋ ปั กตี อาโว เยา || คุร เต
สมัจฉฺ รแฮ่ เม่ห์มาณ ||
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ฮัร รัส ราตา ยัน ปัรวาณ ||๗|| เอ็ต อุต เดโค แซ่ห์เย ราโว || ตุจฉฺ เบ็น ธากุร กิแซ นา ป่ าโว || นานัก ห่อแม สบัด
ยลายอา || สัตคุร ซาจา ดะรัส ดิคายอา ||๘||๓|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ || จันจัล จีต นา ปาแว ปารา || อาวัต ยาต นา ลาแก
บารา || ดูค กะโณ มรี แอ กัรตารา || เบ็น ปรี ตมั โก กแร นา ซารา ||๑|| ซัภ อูตมั กิส อาโค ฮีนา || ฮัร ปั กตี สัจ นาม
ปะตีนา ||๑|| รเฮา || ออคัถ กัร ทากี บโฮเตเร || เก็ว ดุค จูแก เบ็น คุร เมเร || เบ็น ฮัร ปั กตี ดูค กะเณเร || ดุค ซุค ดาเต
ธากุร เมเร ||๒|| โรค วัดโด เก็ว บานํโถ่ ตี่รา || โรค บุแฉ่ โซ กาแท ปี รา || แม เอากัณ มัน ม่าเฮ สะรี รา || ดู่ดตั
โคยัต คุร เมเล บีรา ||๓|| คุร กา สบัด ดารู ฮัร เนา || เย็ว ตู ราแค่ห์ ติแว รเฮา || ญัก โรคี แก้ห์ เดค ดิเคา || ฮัร
นิรมาอิล นิรมัล เนา ||๔|| กัร๋ แม่ห์ กัร๋ โย เดค ดิคาแว || คุร แม่ห์ลี โซ แม่ฮลั บุลาแว || มัน แม่ห์ มนูอา จิต แม่ห์
จีตา || แอเซ ฮัร เก โลก อตีตา ||๕|| ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิราซา || อัมฤต จาค ฮัร นาม นิวาซา || อาป ปะชาณ รแฮ่ เล็ว
ลากา || ยนัม ยีต คุรมัต ดุค ป่ ากา ||๖|| คุร ดีอา สัจ อัมฤต ปี โว || แซ่ ฮจั ยฺ มโร ยีวตั ฮี ยีโว || อัปโณ กัร ราโค่ห์ คุร
ป่ าแว || ตุมโร โฮย โซ ตุแฉ่ห์ สมาแว ||๗|| โป่ กี โก ดุค โรค เวอาแป || กัท กัท เราว์ รเฮอา ปรัภ ยาแป || ซุค ดุค ฮี
เต คุร สบัด อตีตา || นานัก ราม รแว เห็ต จีตา ||๘||๔|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ เอ็ก ตุกีอา || มัต ปะซัม อันถู่เล กรับ ย่าเฮ ||
เอ็น เบ็ถ นาเก โยก น่าเฮ ||๑|| มูเรห์ กาเฮ บิซาเรโอ แต ราม นาม || อันตฺ กาล เตแร อาแว กาม ||๑|| รเฮา || คุร ปูช
ตุม กแร่ ห์ บีจาร || แยห์ เดเคโอ แต้ห์ ซาเร็ คปาณ ||๒|| เกอา ฮอ อาคา ยานํ กะชู น่าเฮ || ยาต ปั ต ซัภ เตแร นาย ||๓||
กาเฮ มาล ดะรับ เดค กรับ ย่าเฮ || จัลตี บาร เตโร กะชู น่าเฮ ||๔|| ปั นจฺ มาร จิต รัคโคห์ ทาย || โยก ยุกตั กี เอ้แฮ
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ปานํย ||๕|| ห่อแม แปคัร เตเร มแน ม่าเฮ || ฮัร นา เจแตห์ มูเร มุกตั ย่าเฮ ||๖|| มัต ฮัร วิสเรแอ ยัม วัส ป้ าเฮ || อันตฺ
กาล มูเร โจท ค่าเฮ ||๗||
คุร สบัด บีจาแร่ ห์ อาป ยาย || สาจ โยก มัน วัสแซ อาย ||๘|| เย็น ญีโอ เป็ นดฺ ดิตา เต็ส เจแตห์ น่าเฮ || มรี มซาณี
มูเร โยก น่าเฮ ||๙|| คุณ นานัก โบแล ปะลี บาณ || ตุม โฮโอ สุ ยาเค เล่โฮ ปะชาณ ||๑o||๕|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๑ ||
ดุบิถา ดุระมัต อถุลี การ || มันมุค ปั่รแม มัจฉฺ กุบาร ||๑|| มัน อันถฺลา อันถฺลี มัต ลาแก || คุร กัรณี เบ็น ปะรัม นา
ป่ าแก ||๑|| รเฮา || มันมุค อันถเล คุรมัต นา ป่ าอี || ปะซู เป๋ ย อภิมาน นา ยาอี ||๒|| ลัค จอราซีห์ ยันตฺ อุปาเอ || เมเร
ธากุร ป่ าเณ ศิรัจยฺ สมาย ||๓|| สักลี ปู่ แล นฮี สบัด อจารฺ || โซ ซัมแฉ่ ยิส คุร กัรตาร ||๔|| คุร เก จากัร ธากุร ป่ าเณ ||
บคัส ลีเอ น่าฮี ยัม กาเณ ||๕|| ยิน แก ฮิรแด เอโก ป่ ายอา || อาเป เมเล ปะรัม จุกายอา ||๖|| เบโม่ห์ตาจยฺ เบอันตฺ
อปารา || สัจ ปะตีแย กัรแณฮารา ||๗|| นานัก ปู่ เล คุร ซัมหย่าแว || เอก ดิคาแว สาจ ทิกาแว ||๘||๖|| บซันตฺ แม่ห์ลา
๑ || อาเป เป่ าว์รา พูล เบล || อาเป ซังคัต มีต เมล ||๑|| แอซี เป่ าว์รา บาส เล || ตัรวัร พูเล บัน ฮเร ||๑|| รเฮา ||
อาเป เกาลา กันตฺ อาป || อาเป ราเว สบัด ทาป ||๒|| อาเป บัชรู กอู คีร || อาเป มันดัร ถํ้าห์ สะรี ร ||๓|| อาเป
กัรณี กรัณฮาร || อาเป คุรมุข กัร บีจาร ||๔|| ตู กัร กัร เดแคห์ กรัณฮาร || โยต ญีอ์ อซังคฺ เดย์ อถารฺ ||๕|| ตู ซัร
ซากัร คุณ กะฮีร || ตู อะกุล นิรันยัน ปะรัม ฮีร ||๖|| ตู อาเป กัรตา กรัณ โยก || เน่ห์เกวัล รายัน ซุคี โลก ||๗||
นานัก ตร่ าเป ฮัร นาม สุ อาด || เบ็น ฮัร คุร ปรี ตมั ยนัม บาด ||๘||๗||
บซันตฺ ฮินโดลฺ แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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นอ สัต จอแดห์ ตีน จาร กัร แม่ห์ลตั จาร บฮาลี || จาเร ดีเว จะโฮ่ หัท ดีเอ เอกา เอกา วารี ||๑|| เมฮัรวาน มะถู่ซูดนั
มาถ่อ แอซี สะกัต ตุหม่ารี ||๑|| รเฮา || กัร๋ กัร๋ ลัสกัร ปาวัก เตรา ตะรัม กเร ซิ กดารี || ตัร่ ตี เดก มิแล เอ็ก เวรา ปาก
เตรา ปันด่ารี ||๒|| นา ซาบูร โฮแว เพ็ร มังแก นารัด กเร คุอารี ||
ลับ อเถ่รา บันดีคานา ออกัณ แปรฺ ลุฮารี ||๓|| ปูนยี มาร ปแว เน็ต มุดกัร ปาป กเร โกทวารี || ป่ าแว จังกา ป่ าแว
มันดา แยซี นะดัร ตุหม่ารี ||๔|| อาด ปุรัค โก อัลล่าห์ กะฮีแอ เซคานํ อาอี วารี || เดวัล เดวเตอา กัร ลากา แอซี
กีรัต จาลี ||๕|| กูยา บานํก นิวาจยฺ มุสลา นีล รู ป บันวารี || กัร๋ กัร๋ มีอา ซัภนา ยีอานํ โบลี อวัร ตุมารี ||๖|| เย ตู มีร
มฮีปัต ซาฮิบ กุดรัต กอณ ฮมารี || จาเร กุนท สลาม กแร่ ห์เก กัร๋ กัร๋ ซิ พตั ตุหม่ารี ||๗|| ตีรัท ซิ มรัต ปุน ทาน กิช
ล่าฮา มิแล ดิห่ารี || นานัก นาม มิแล วเดอาอี เมกา กะรี สะหม่าลี ||๘||๑||๘||
บซันตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒ แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กานํยอา นะกัร เอ็ก บาลัก วัสเซอา คิน ปั ล เท็ร นา รฮาอี || อเน็ก อุปาว ยตัน กัร ทาเก บารัง บาร ปั รหม่าอี ||๑||
เมเร ธากุร บาลัก อิกตั กัร๋ อาณ || สัตคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ปั จยฺ ราม นาม นีซาณ ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ มิรตัก มรา
สะรี ร แฮ ซัภ ญัก เย็ต ราม นาม นฮี วัสเซอา || ราม นาม คุร อุดกั จุอายอา เพ็ร ฮเรอา โฮอา รัสเซอา ||๒|| แม นิรคัต
นิรคัต สะรี ร ซัภ โคเยอา เอ็ก คุรมุข จลัต ดิคายอา || บ้าฮัร โคจยฺ โมย ซัภ ซากัต ฮัร คุรมะตี กัร๋ ปายอา ||๓|| ดีนา
ดีน ดัยอาล เป๋ ย แฮ เย็ว กริ ษนั บิดรั กัร๋ อายอา || มิเลโอ สุ ดามา ป่ าวนี ต๋ าร ซัภ กิช อาแก ดาลัด ปั๋ นยฺ สมายอา ||๔||
ราม นาม กี แปจยฺ วเดรี เมเร ธากุร อาป รคาอี || เย ซัภ ซากัต กแร่ ห์ บคีลี เอ็ก รัตตี เต็ล นา กะทาอี ||๕|| ยัน กี
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อุสตัต แฮ ราม นามา แด้ห์ ดิส โซ่ภา ปาอี || นินดัก ซากัต เคาว์ นา สะแก เต็ล อัปแณ กัร๋ ลูกี ลาอี ||๖|| ยัน โก ยัน
เม็ล โซ่ภา ปาแว คุณ แม่ห์ คุณ ปัรกาซา || เมเร ธากุร เก ยัน ปรี ตมั เปอาเร โย โฮแว่ห์ ดาซัน ดาซา ||๗|| อาเป ยัล
อัปรําปัร กัรตา อาเป เมล มิลาแว || นานัก คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ มิลาเอ เย็ว ยัล ยแลห์ สมาแว ||๘||๑||๙||

บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ ดุตุกีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซุณ ซาคี มัน ยัป เปอาร || อะยามัล อุถะเรอา แก้ห์ เอก บาร || บาลมีแก โฮอา ซ่าถซังค์ || ตะหรู่ โก มิเลอา ฮัร
นิซงั ค์ ||๑|| เตเรอา ซันตา ยาโจ จรัน เรน || เล มัสตัก ลาโว กัร กริ ปา เดน ||๑|| รเฮา || กันกา อุถรี ฮัร กะแฮ โตต ||
กัจดินดฺ ติอ๋ายโอ ฮัร กีโอ โมค || บิปรึ สุ ดาเม ดาลัด ปั๋ นยฺ || เร มัน ตู ปี๋ ปั จยฺ โคบินดฺ ||๒|| บะถิก อุถ่าเรโอ คัม
ปัรฮาร || กุบยา อุถรี อังกุสทฺ ต๋ าร || บิดรั อุถ่าเรโอ ดาซัต ป๋ าย || เร มัน ตู ปี๋ ฮัร ติอ๋าย ||๓|| ประห์ลาด รัคคี ฮัร
แปจยฺ อาป || บัสตรึ ชีนตั ดะโรปตี รัคคี ลาจยฺ || เย็น เย็น เซเวอา อันตฺ บาร || เร มัน เซว ตู ปะแร่ ห์ ปารฺ ||๔||
ตัน่ แน เซเวอา บาล บุตถฺ || ตริ โลจัน คุร เม็ล ไป๋ เซ็ถ || เบณี โก คุร กีโอ ประกาซ || เร มัน ตู ปี๋ โฮเอ ดาส ||๕||
แยเดว เตอาเกโอ อหัม่ เมว || นาอี อุถะเรโอ แซน เซว || มัน ดีก นา โดแล กะฮูน ํ ยาย || มัน ตู ปี๋ ตัรแซห์ สรัณ ปาย
||๖|| เย่ห์ อนุกแร่ ห์ ธากุร กีโอ อาป || เซ แตนํ ลีเน ปะกัต ราค || เต็น กา คุณ เอากัณ นา บีจาเรโอ โกย || เอ้ห์ เบ็ถ
เดค มัน ลกา เซว ||๗|| กะบีร ติอ๋ายโอ เอก รังค์ || นามเดว ฮัร ญีโอ บะแซ่ห์ ซังค์ || รวิดาส ติอ๋าเอ ปรัภ อนูป || คุร
นานัก เดว โควินดฺ รู ป ||๘||๑|| บซันตฺ แม่ห์ลา ๕ || อเน็ก ยนัม ประเม โยน ม่าเฮ || ฮัร ซิ มรัน เบ็น นรัก ป้ าเฮ ||
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ปะกัต บิฮูนา คันดฺ คันดฺ || เบ็น บูเฉ่ ยัม เดต ดันดฺ ||๑|| โคบินดฺ ปะโย่ห์ เมเร สดา มีต || สาจ สบัด กัร สดา ปรี ต ||๑||
รเฮา || ซันโตค นา อาวัต กะฮูนํ กาจยฺ || ตู๋ม บาดัร ซัภ มายอา *ซาจยฺ || ปาป กรันตอ แน่ห์ ซังกาย || บิค กา มาตา
อาแว ยาย ||๒|| ฮอ ฮอ กะรัต บเถ่ บิการ || โม่ห์ โลภ ดูบอ ซันซาร || กาม กโรถ มัน วัส กีอา || สุ ปแน นาม นา ฮัร
ลีอา ||๓|| กับ ฮี รายา กับ มังกันฮาร || ดูค ซูค บาถ่อ ซันซาร || มัน อุถรัณ กา ซาจยฺ น่าเฮ || ปาป บันถัน่ เน็ต ปอต
ย่าเฮ ||๔|| อีธฺ มีต โกอู สคา น่าเฮ || อาป บีจยฺ อาเป ฮี คานํเฮ ||
ยา แก กีแนห์ โหต บิการ || เซ โฉด จเลอา คิน แม่ห์ กวาร ||๕|| มายอา โม่ห์ บโฮ่ ปั่ รเมอา || กิรัต เรค กัร กัรเมอา ||
กัรแณฮาร อะลิปตฺ อาป || นฮี เลป ปรัภ ปุน ปาป ||๖|| ราค เล่โฮ โคบินดฺ ดัยอาล || เตรี สรัณ ปูรัน กริ ปาล || ตุจฉฺ
เบ็น ดูยา นฮี เธา || กัร กิรปา ปรัภ เดโฮ เนา ||๗|| ตู กัรตา ตู กรัณฮาร || ตู อูจา ตู บโฮ่ อปารฺ || กัร กิรปา ลัร เล่โฮ
ลาย || นานัก ดาส ปรัภ กี ซัรณาย ||๘||๒||
บซันตฺ กี วาร แม่ฮลั ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร กา นาม ติอ๋าย แก โฮโอ ฮเรอา ป่ าอี || กะรัม ลิคนั เต ปาอีแอ เอ้ห์ รุ ต โซฮาอี || วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ มอเลอา
อัมฤต พัล ปาอี || เม็ล ซาถู่ ซุค อูปแย ลที ซัภ ชาอี || นานัก ซิ มแร เอก นาม เพ็ร บฮุร นา ต่าอี ||๑|| ปันเย บเถ่
มฮ่าบลี กัร สัจจา โด่อา || อาปเณ จรัณ ยปายอัน เว็จ ดอี คะโรอา || โรค โศก ซัภ เม็ท เกย เน็ต นวา นิโรอา ||
เด็น แรณ นาม ติอ๋ายดา เพ็ร ปาย นา โมอา || ยิส เต อุปเยอา นานกา โซอี เพ็ร โฮอา ||๒|| กิโทห์ อุปแย แก้ห์ รแฮ่
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แก้ห์ ม่าเฮ สมาแว || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ คซัม เก กอณ กีมตั ปาแว || แก้ฮนั ติอ๋าเอ็น สุ ณนั เน็ต เซ ปะกัต สุ ห่าแว || อกัม
อะโกจัร ซาเฮโบ ดูซรั ลแว นา ลาแว || สัจ ปูแร คุร อุปเดเซอา นานัก สุ ณาแว ||๓||๑||
บซันตฺ บาณี ปักตานํ กี || กะบีร ญี กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มอลี ตัร่ ตี มอเลอา อกาซฺ || กัท กัท มอเลอา อาตัม ประกาซ ||๑|| รายา ราม มอเลอา อนัต ป๋ าย || แยห์ เดโค แต้ห์
รเฮอา สมาย ||๑|| รเฮา || ดุตีอา มอเล จาร เบด || ซิมรัต มอลี เซ็ว กะเตบ ||๒|| ซังกัร มอเลโอ โยก ติอ๋าน || กะบีร
โก สุ อามี ซัภ สะมาน ||๓||๑|| ปันดิต ยัน มาเต ปั รห์ ปุราน || โยกี มาเต โยก ติอ๋าน || ซันเนอาซี มาเต อหัม่ เมว ||
ตปัสซี มาเต ตัป แก เป๋ ว ||๑|| ซัภ มัด มาเต โกอู นา ยาก || ซังค์ ฮี โจร กัร๋ มุซนั ลาก ||๑|| รเฮา || ยาแก สุ กเดว อัร
อกูรฺ ||
ฮัณวันตฺ ยาแก ตัร๋ ลังกูร || ซังกัร ยาแก จรัน เซว || กัล ยาเก นามา แยเดว ||๒|| ยากัต โซวัต บโฮ่ ประการ || คุรมุข
ยาแก โซอี ซาร || เอ็ส เด้ฮี เก อถิก กาม || แก้ห์ กะบีร ปั จยฺ ราม นาม ||๓||๒|| โญย คซัม แฮ ยายอา || ปูต บาป
เคลายอา || เบ็น ซัรวณา คีร ปิ ลายอา ||๑|| เดโคห์ โลกา กัล โก เป๋ า || สุ ต มุกลาอี อัปนี เมา ||๑|| รเฮา || ปะกา เบ็น
หุรีอา มารตา || บัดแน เบ็น เค็ร เค็ร หาสฺ ตา || นิดรา เบ็น นัร แป โซแว || เบ็น บาซัน คีร บิโลแว ||๒|| เบ็น อัสทัน
กอู ลเวรี || แปเด เบ็น บาท กะเนรี || เบ็น สัตคุร บาท นา ปาอี || กโฮ่ กะบีร ซัมหย่าอี ||๓||๓|| ประห์ลาด ปะธาเอ
ปรัน ซาล || ซังค์ สคา บโฮ่ ลีเอ บาล || โม โก กฮ่า ปราห์วสั อาล ยาล || เมรี ปะทีอา เล็ค เดโฮ ศิรี โคปาล ||๑|| นฮี
โชโด เร บาบา ราม นาม || เมโร ออร ปรัน เซ็ว นฮี กาม ||๑|| รเฮา || ซันแด มัรแก กะเฮโอ ยาย || ประห์ลาด บุลาเอ
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เบก ต๋ าย || ตู ราม แก้ฮนั กี โฉด บาน || ตุจฉฺ ตุรัต ฉะดาอู เมโร กะเฮโอ มาน ||๒|| โม โก กฮ่า สตาโวห์ บาร บาร ||
ปรัภ ยัล ทัล เก็ร กีเอ ปะฮาร || เอ็ก ราม นา โชโด คุแรห์ การ || โม โก ก๋ าล ยาร ป่ าแว มาร ดาร ||๓|| ก้าด คะรัก
โกเปโอ ริ สาย || ตุจฉฺ ราคันฮาโร โม่ห์ บตาย || ปรัภ ภํ้าภฺ เต นิกเซ แก บิสทาร || ฮัรนาคัส เชเดโอ นัค บิดาร ||๔||
โอย ปะรัม ปุรัค เดวาถ เดว || ปะกัต เหต นัรซิ งข์ เป๋ ว || แก้ห์ กะบีร โก ลแค นา ปารฺ || ประห์ลาด อุถ่าเร อเน็ก
บาร ||๕||๔|| เอ็ส ตัน มัน มะเถ่ มดัน โจร || เย็น กิอาน รตัน *เฮ็ร ลีน โมรฺ || แม อนาท ปรัภ กโฮ่ กาเฮ || โก โก นา
บิกโู ต แม โก อ้าห์ ||๑|| มาโถ่ ดารุ น ดุค สเฮโอ นา ยาย || เมโร จัปปั ล บุตถฺ เซ็ว กฮ่า บซาย ||๑|| รเฮา || สนัก
สนันดัน เศ็ว สุ กาด || น่าภ กมัล ยาเน บรัมห์มาด || กับ ยัน โยกี ยทาถาร || ซัภ อาปัน ออซัร จัลเล ซาร ||๒|| ตู
อท่าห์ โม่ห์ ท่าห์ น่าเฮ || ปรัภ ดีนา นาท ดุค กโฮ่ กาเฮ || โมโร ยนัม มรัน ดุค อาท ตี๋รฺ || ซุค ซากัร กุน โร กะบีร
||๓||๕|| นาเอ็ก เอก บันยาเร ปาจ || บรัตถฺ ปะจีสกั ซังค์ กาจ || นอ บฮีอานํ ดัส โกน อ้าห์ || กะซัน บหัตตัร ลากี
ต้าเฮ ||๑|| โม่ห์ แอเซ บนัจยฺ เซ็ว นฮีน กาจยฺ ||
เย่ห์ กะแท มูล เน็ต บัดแฎ เบอาจยฺ || รเฮา || ซาต ซูต เม็ล บนัจยฺ กีน || กะรัม ป่ าวนี ซังค์ ลีน || ตีน ยะกาตี กะรัต
ราร || จะโล บันยารา หาท จ๋ าร ||๒|| ปูนยี หิรานี บนัจยฺ ทูท || แด้ห์ ดิส ทานํโด เกยโอ พูท || แก้ห์ กะบีร มัน ซัรซี
กาจยฺ || แซ่ฮจั ยฺ สมาโน ตา ปะรัม ปาจยฺ ||๓||๖||
บซันตฺ ฮินโดลฺ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด || มาตา ยูธี ปิ ตา ปี๋ ยูธา ยูเธ ฮี พัล ลาเก || อาแว่ห์ ยูเธ
ย่าเฮ ปี๋ ยูเธ ยูเธ มแร่ ห์ อป่ าเก ||๑|| กโฮ่ ปั นดิต ซูจา กวัน เธา || ยะฮานํ แบส ฮอ โป่ ยัน เคา ||๑|| รเฮา || เย่ห์บา ยูธี
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โบลัต ยูธา กะรัน เนตรึ ซัภ ยูเธ || อินดรี กี ยูธฺ อุตรัส น่าฮี บรัมห์ อคัน เก ลูเธ ||๒|| อคัน ปี๋ ยูธี ปานี ยูธา ยูธี แบส
ปะกายอา || ยูธี กัรชี ปโรซัน ลากา ยูเธ ฮี แบธ คายอา ||๓|| โกบัร ยูธา จอกา ยูธา ยูธี ดีนี การา || แก้ห์ กะบีร เตอี
นัร ซูเจ ซาจี ปะรี บิจารา ||๔||๑||๗||
รามานันดฺ ญี กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัต ยาอีแอ เร กัร๋ ลาโก รังค์ || เมรา จิต นา จัลแล
มัน เป่ ยโอ ปังค์ ||๑|| รเฮา || เอก ดิวสั มัน ไป๋ อุมงั ค์ || กัส จันดัน โจอา บโฮ่ สุ ก้ นั ถฺ || ปูญนั จาลี บรัมห์ ธาย || โซ
บรัมห์ บตายโอ คุร มัน ฮี ม่าเฮ ||๑|| แยห์ ยาอีแอ แต้ห์ ยัล ปะคาน || ตู ปูร รเฮโอ แฮ ซัภ สะมาน || เบด ปุราน ซัภ
เดเค โญย || อูฮานํ ตอ ยาอีแอ โย อีฮานํ นา โฮย ||๒|| สัตคุร แม บัลฮารี โตรฺ || เย็น สกัล บิกลั ปะหรํา กาเท โมรฺ ||
รามานันดฺ สุ อามี รมัต บรัมห์ || คุร กา สบัด กาแท โกท กะรัม ||๓||๑||
บซันตฺ บาณี นามเด็ว ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซาฮิบ ซังกัทแว เซวัก ปะแย || จิรังกาล นา ยีแว
โดอู กุล ลัจแย ||๑|| เตรี ปะกัต นา โชโด ป่ าแว โลก หะแซ || จรัน กมัล เมเร ฮีอเร บแซนํ ||๑|| รเฮา || แยเซ อัปเน
ตะแนห์ ปรานี มรัน มานํแด || แตเซ ซันตฺ ยนานํ ราม นาม นา ชาแดนํ ||๒|| กังกา เกยอา โกดาวรี ซันซาร เก กามา ||
นาราเอ็ณ สุ ประซัน โฮย ตา เซวัก นามา ||๓||๑|| โลภ แล่ฮรั อัต นีฉรั บาแย || กายอา ดูแบ เกศวา ||๑|| ซันซาร
สมุนเด ตารฺ โคบินเด || ตารฺ แล บาป บีธลา ||๑|| รเฮา || อเน็ล เบรา ฮอ เคว นา ซาโก || เตรา ปาร นา ปายอา บีธลา
||๒|| โฮโอ ดัยอาล สัตคุร เมล ตู โม โก || ปารฺ อุตาเร เกศวา ||๓|| นามา กะแฮ ฮอ ตัร ปี๋ นา ยาโน || โม โก บ้าห์
เด้ห์ บ้าห์ เด้ห์ บีธลา ||๔||๒|| แซ่ฮจั ยฺ อวัล ตู๋ร มณี กาดี จาลตี || ปี แช ตินกา แล กัร ฮานํกตี ||๑|| แยเซ ปันกัต ทรู ทิท
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ฮานํกตี || ซัร โต่วนั จาลี ลาดฺ ลี ||๑|| รเฮา || โต่บี โต่แว เบแร่ ห์ บิราตา || ฮัร จรัน เมรา มัน ราตา ||๒|| ปะณิ ต
นามเด็ว รัม รเฮอา || อัปเน ปะกัต ปัร กัร ดัยอา ||๓||๓||
บซันตฺ บาณี รวิดาส ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตุแฉ่ห์ สุ ฉนั ตา กะชู น่าเฮ || แปห์ราวา เดเค อูภ้ ย่าเฮ || กรับวะตี กา น่าฮี เธา || เตรี กัรดัน อูปัร ลแว เกา ||๑|| ตู
*กานํย กัรแบห์ บาวลี || แยเซ ป่ าโด คูมบะราจยฺ ตู เต็ส เต ครี อุตาวลี ||๑|| รเฮา || แยเซ กุรังกฺ นฮี ปายโอ เปด || ตัน
สุ ก้ นั ถฺ ดู่แด ประเดส || อัป ตัน กา โย กเร บีจาร || เต็ส นฮี ยัมกังกัร กเร คุอาร ||๒|| ปุตรึ กลัตรึ กา กเร อหังการฺ ||
ธากุร เลคา มกันฮารฺ || เพเร กา ดุค สะแฮ ญีโอ || ปาเช กิแซห์ ปุกาแร่ ห์ ปี โอ ปี โอ ||๓|| ซาถู่ กี โย เล่ห์ โอท || เตเร
มิแท่ห์ ปาป ซัภ โกท โกท || แก้ห์ รวิดาส โย ยแป นาม || เต็ส ยาต นา ยนัม นา โยน กาม ||๔||๑||
บซันตฺ กะบีร ญีโอ
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สุ แรห์ กี แยซี เตรี จาล || เตรี ปูนชัท อูปัร จะมัก บาล ||๑|| เอ็ส กัร๋ แม่ห์ แฮ โซ ตู ดูด ค่าเฮ || ออร กิส ฮี เก ตู มัต ฮี
ย่าเฮ ||๑|| รเฮา || จากี จาแทห์ จูน ค่าเฮ || จากี กา จีทรา กะฮานํ แล ย่าเฮ ||๒|| ชีเก ปัร เตรี บฮุต ดีธ || มัต ลักรี โซทา
เตรี ปแร ปี ธ ||๓|| แก้ห์ กะบีร โปคค์ ปะเล กีน || มัต โกอู มาแร อีท เด๋ ม ||๔||๑||
ราก ซารัค จอปะเด
แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
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อัปเน ธากุร กี ฮอ เจรี || จรัน กะเฮ ญักยีวนั ปรัภ เก ห่อแม มาร นิเบรี ||๑|| รเฮา || ปูรัน ปะรัม โยต ปัรเมซัร ปรี ตมั
ปราน ฮมาเร || โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มัน เมรา ซัมฉัส สบัด บีจาเร ||๑|| มันมุค ฮีน โห่ซี มัต จู่ธี มัน ตัน ปี ร สะรี เร || ยับ
กี ราม รังกีแล ราตี ราม ยปัต มัน ตี่เร ||๒|| ห่อแม โฉด ไป๋ แบรากัน ตับ ซาจี สุ รัต สมานี || อะกุล นิรันยัน เซ็ว มัน
มาเนอา บิสรี ลาจยฺ โลกานี ||๓|| ปู๋ ร ปะเว็ค น่าฮี ตุม แยเซ เมเร ปรี ตมั ปราน อถ่ารา || ฮัร แก นาม รัตตี โซห่ากัน
นานัก ราม ปะตารา ||๔||๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๑ || ฮัร เบ็น เก็ว รฮีแอ ดุค เบอาแป || เย่ห์วา ซาด นา พีกี รัส เบ็น เบ็น
ปรัภ กาล ซันตาแป ||๑|| รเฮา || ยับ ลัก ดะรัส นา ปัรแซ ปรี ตมั ตับ ลัก ปูค เปอาซี || ดัรซัน เดคัต ฮี มัน มาเนอา ยัล
รัส กมัล บิกาซี ||๑|| อูเนาว์ กัน๋ ฮัร กัรแย บัรแซ โกกิล โมรฺ แบราแก || ตัรวัร บิรัค บิฮงั ค์ โป่ ยอังกัม กัร๋ เป็ ร ตัน๋
สุ ห่าแก ||๒|| กุเจ็ล กุรูป กุนาร กุลคั นี เป็ ร กา แซ่ฮจั ยฺ นา ยาเนอา || ฮัร รัส รังค์ รสัน นฮี ตริ ปตี ดุระมัต ดูค
สะมาเนอา ||๓|| อาย นา ยาแว นา ดุค ปาแว นา ดุค ดะรัด สะรี เร || นานัก ปรัภ เต แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลี ปรัภ เดคัต ฮี มัน
ตี่เร ||๔||๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๑ || ดูรฺ น่าฮี เมโร ปรัภ เปอารา || สัตคุร บจัน เมโร มัน มาเนอา ฮัร ปาเอ ปราน อถ่ารา
||๑|| รเฮา ||
เอ็น เบ็ถ ฮัร มิลีแอ วัร กามัน ตัน๋ โซหาก เปอารี || ยาต บะรัน กุล แซ่ห์ซา จูกา คุรมัต สบัด บีจารี ||๑|| ยิส มัน
มาแน อภิมาน นา ตา โก ฮินซา โลภ ห || แซ่ฮจั ยฺ รแว วัร กามัณ เป็ ร กี คุรมุข รังค์ สวาเร ||๒|| ยาโร แอซี ปรี ต
กุทาํ บฺ ซันบันถี่ มายอา โม่ห์ ปซารี || ยิส อันตัร ปรี ต ราม รัส น่าฮี ดุบิถา กะรัม บิการี ||๓|| อันตัร รตัน ปะดารัท
เห็ต กอ ดุแร นา ลาล เปอารี || นานัก คุรมุข นาม อโมลัก ยุก ยุก อันตัร ต่ารี ||๔||๓||
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ซารังค์ แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เก ซันตฺ ยนา กี ฮัม ตู๋ร || เม็ล สัตซังคัต ปะรัม ปั ด ปายอา อาตัม ราม รเฮอา ปั่ รปูร ||๑|| รเฮา || สัตคุร ซันตฺ มิแล
ซานํตฺ ปาอีแอ เก็ลวิค ดุค กาเท ซัภ ดูรฺ || อาตัม โยต ไป๋ ปั รพูเล็ต ปุรัค นิรันยัน เดเคอา ฮยูร ||๑|| วัดแด ปาก
สัตซังคัต ปาอี ฮัร ฮัร นาม รเฮอา ปั่รปูร || อัธสัธ ตีรัท มยัน กีอา สัตซังคัต ปั ก นาเอ ตู๋ร ||๒|| ดุระมัต บิการ มลีน
มัต โห่ซี ฮิรดา กุซุถ ลากา โม่ห์ กูร || เบ็น กัรมา เก็ว ซังคัต ปาอีแอ ห่อแม เบอาป รเฮอา มัน จู๋ร ||๓|| โฮโอ ดัยอาล
กริ ปา กัร ฮัร ญี มาโก สัตซังคัต ปัก ตู๋ร || นานัก ซันตฺ มิแล ฮัร ปาอีแอ ยัน ฮัร เป่ เทอา ราม ฮยูร ||๔||๑|| ซารังค์
แม่ห์ลา ๔ || โคบินดฺ จัรนัน โก บัลฮารี || เป่ าว์ยลั ยกัต นา ยาอี ตัรณา ยัป ฮัร ฮัร ปารฺ อุตารี ||๑|| รเฮา || ฮิรแด
ประตีต บนี ปรัภ เกรี เซวา สุ รัต บีจารี || อันเด็น ราม นาม ยัป ฮิรแด สรับ กะลา คุณการี ||๑|| ปรัภ อะกัม อะโกจัร
รเวอา สรับ ธาอี มัน ตัน อลัค อปารี || คุร กิรปาล เป๋ ย ตับ ปายอา ฮิรแด อลัค ลคารี ||๒|| อันตัร ฮัร นาม สรับ
ตัร่ ณี ถรั ซากัต โก ดูรฺ เป่ ยอา อหังการี || ตริ สนา ยลัต นา กับฮู บูแฉ่ ห์ ยูแอ บายี ห่ารี ||๓|| อูธตั แบธัต ฮัร กุน
กาแว่ห์ คุร กินจัต กิรปา ต่ารี || นานัก ยิน โก นะดัร ไป๋ แฮ เต็น กี แปจยฺ สวารี ||๔||๒||
ซารัค แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ฮัร อัมฤต นาม เดโฮ เปอาเร || ยิน อูปัร คุรมุข มัน มาเนอา เต็น เก กาจยฺ สวาเร ||๑|| รเฮา ||
โย ยัน ดีน เป๋ ย คุร อาแก เต็น เก ดูค นิวาเร || อันเด็น ปะกัต กแร่ ห์ คุร อาแก คุร แก สบัด สวาเร ||๑|| ฮิรแด นาม
อัมฤต รัส รัสนา รัส กาแว่ห์ รัส บีจาเร || คุร ปั รสาด อัมฤต รัส จีเนห์อา โอย ปาแวห์ โมค ดุอาเร ||๒|| สัตคุร ปุรัค
อจัล อะจลา มัต ยิส ดริ รึตา นาม อถ่าเร || เต็ส อาแก ญีโอ เดโว อัปนา ฮอ สัตคุร แก บัลฮาเร ||๓|| มันมุค ปะหรํา
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ดูแย ป๋ าย ลาเก อันตัร อเกอาน กุบาเร || สัตคุร ดาตา นะดัร นา อาแว นา อุรวาร นา ปาเร || ซัรเบ กัท กัท รเวอา
สุ อามี สรับ กะลา กัล ต่าเร || นานัก ดาซัน ดาส แก้ฮตั แฮ กัร กิรปา เล่โฮ อุบาเร ||๕||๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || โคบิด
กี แอซี การ กมาย || โย กิช กเร โซ สัต กัร มาโน่ห์ คุรมุข นาม รโฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| รเฮา || โคบิด ปรี ต ลกี อัต มีธี
อวัร วิซรั ซัภ ยาย || อันเด็น แร่ ฮสั เป่ ยอา มัน มาเนอา โยตี โยต มิลาย ||๑|| ยับ คุณ กาย ตับ ฮี มัน ตริ ปแต ซานํตฺ
วัสแซ มัน อาย || คุร กิรปาล เป๋ ย ตับ ปายอา ฮัร จัรณี จิต ลาย ||๒|| มัต ประกาซ ไป๋ ฮัร ติอ๋ายอา กิอาน ตัต เล็ว ลาย
|| อันตัร โยต ปรักที มัน มาเนอา ฮัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาย ||๓|| ฮิรแด กปัท เน็ต กปั ท กมาแว่ห์ มุคโคห์ ฮัร ฮัร
สุ ณาย || อันตัร โลภ มฮ่า กุบารา โตห์ กูแท ดุค คาย ||๔|| ยับ สุ ประซัน เป๋ ย ปรัภ เมเร คุรมุข ปัรจา ลาย || นานัก
นาม นิรันยัน ปายอา นาม ยปัต ซุค ปาย ||๕||๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || เมรา มัน ราม นาม มัน มานี || เมแร ฮีอแร
สัตคุร ปรี ต ลกาอี มัน ฮัร ฮัร กะทา สุ คานี ||๑|| รเฮา || ดีน ดัยอาล โฮโวห์ ยัน อูปัร ยัน เดโวห์ อกัท กะห่านี ||
ซันตฺ ยนา เม็ล ฮัร รัส ปายอา ฮัร มัน ตัน มีธ ลกานี ||๑|| ฮัร แก รังค์ รัตเต แบรากี ยินห์ คุรมัต นาม ปะชานี ||
ปุราแค ปุรัค มิเลอา ซุค ปายอา ซัภ จูกี อาวัณ ยานี ||๒|| แนณี บิรโฮห์ เดคา ปรัภ สุ อามี รัสนา นาม วคานี ||
ซัรวณี กีรตัน สุ โน เด็น ราตี ฮิรแด ฮัร ฮัร ป่ านี ||๓|| ปันจฺ ยนา คุร วัสกัต อาเณ ตอ อุนมัน นาม ลกานี || ยัน นานัก
ฮัร กิรปา ต่ารี ฮัร ราแม นาม สมานี ||๔||๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ราม นาม ปัรห์ ซาร || ราม นาม เบ็น เท็ร นฮี
โกอี โฮรฺ เน่ห์พลั ซัภ บิสทาร ||๑|| รเฮา || เกอา ลีแย เกอา ตะยีแอ บอเร โย ดีแซ โซ ชาร || ยิส บิเคอา โก ตุมห์ อัปนี
กัร ยาโน ซา ชาด ยาโฮ ศิร ป๋ ารฺ ||๑|| เต็ล เต็ล ปัล ปัล ออตถฺ พุน ก่าแท บูจฉฺ นา สะแก กวาร || โซ กิช กแร เย ซาท
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นา จาแล เอ้ห์ ซากัต กา อาจารฺ ||๒|| ซันตฺ ยนา แก ซังค์ เม็ล บอเร ตอ ปาแวห์ โมค ดุอาร || เบ็น สัตซังค์ ซุค กิแน
นา ปายอา ยาย ปูโช่ห์ เบด บีจาร ||๓|| ราณา เรา ซัภแภ โกอู จาแล จู่ธ โฉด ยาย ปาซารฺ || นานัก ซันตฺ สดา เท็ร
เน่ห์จลั ยิน ราม นาม อาถารฺ ||๔||๖||
ซารัค แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๓ ดุปดา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กาเฮ ปูต จักรัต ฮอ ซังค์ บาป || ยิน เก ยเณ บดีเร ตุม ฮอ เต็น เซ็ว จักรัต ปาป ||๑|| รเฮา || ยิส ตัน๋ กา ตุม กรับ กะรัต
ฮอ โซ ตัน๋ กิแซห์ นา อาป || คิน แม่ห์ โฉด ยาย บิเคอา รัส ตอ ลาแก ปั ชตาป ||๑|| โย ตุมเร ปรัภ โห่เต สุ อามี ฮัร
เต็น เก ยาโปห์ ยาป || อุปเดส กะรัต นานัก ยัน ตุม โก โย สุ โนห์ ตอ ยาย ซัยตาป ||๒||๑||๗||
ซารัค แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๕ ดุปเด ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยัป มัน ญกันนาท ญักดีสโร ญักยีวโน มันโม่ฮนั เซ็ว ปรี ต ลากี แม ฮัร ฮัร ฮัร เทก ซัภ ดินสั ซัภ ราต ||๑|| รเฮา || ฮัร
กี อุปมา อเน็ก อเน็ก อเน็ก กุน กาวัต สุ ก นารัด บรัมห์มาดิก เตาว์ กุน สุ อามี กเน็น นา ยาต || ตู ฮัร เบอันตฺ ตู ฮัร
เบอันตฺ ตู ฮัร สุ อามี ตู อาเป ฮี ยาแน่ห์ อาปนี ป๋ านตฺ ||๑|| ฮัร แก นิกทั นิ กทั ฮัร นิกทั ฮี บัสเต เต ฮัร เก ยัน ซาถู่
ฮัร ปะกาต || เต ฮัร เก ยัน ฮัร เซ็ว รัล มิเล แยเซ ยัน นานัก ซัลแล สลัล มิลาต ||๒||๑||๘||
ซารังค์ แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน นัรหะเร นัรฮัร สุ อามี ฮัร สกัล เดว เดวา ศิรี ราม ราม นามา ฮัร ปรี ตมั โมรา ||๑|| รเฮา ||
เย็ต กแร่ ห์ กุน กาวเต ฮัร เก กุน กาวเต ราม กุน กาวเต เต็ต กแร่ ห์ วาเย ปั นจฺ สบัด วัด ปาก มโทรา || เต็นห์ ยัน เก
ซัภ ปาป เกย ซัภ โดค เกย ซัภ โรค เกย กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อภิมาน เกย เต็นห์ ยัน เก ฮัร มาร กั้ดเด ปั นจฺ โจรา ||๑||
ฮัร ราม โบโล่ห์ ฮัร ซาถู่ ฮัร เก ยัน ซาถู่ ญักดีส ยัปโปห์ มัน บจัน กะรัม ฮัร ฮัร อาราถู่ ฮัร เก ยัน ซาถู่ || ฮัร ราม
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โบลฺ ฮัร ราม โบลฺ ซัภ ปาป กวาถู่ || เน็ต เน็ต ยากรัณ กแร่ ห์ สดา สดา อานันดฺ ยัป ญักดีโซรา || มัน อิเช พัล ปาโวห์
ซัภแภ พัล ปาโวห์ ตะรัม อรัท กาม โมค ยัน นานัก ฮัร เซ็ว มิเล ฮัร ปะกัต โตรา ||๒||๒||๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || ยัป
มัน มาโถ่ มะถู่ซูดะโน ฮัร ศิรีรังโก ปัรเมสฺ โร สัต ปัรเมสฺ โร ปรัภ อันตัรยามี || ซัภ ดูคนั โก หันตา ซัภ ซูคนั โก
ดาตา ฮัร ปรี ตมั กุน กาโอ ||๑|| รเฮา || ฮัร กัท กะเท กัท บัสตา ฮัร ยัล ทเล ฮัร บัสตา ฮัร ทาน ทานันตัร บัสตา แม ฮัร
เดคัน โก จาโอ || โกอี อาแว ซันโต ฮัร กา ยัน ซันโต เมรา ปรี ตมั ยัน ซันโต โม่ห์ มารัก ดิคลาแว || เต็ส ยัน เก ฮอ
มัล มัล โต่วา ปาโอ ||๑|| ฮัร ยัน โก ฮัร มิเลอา ฮัร ซัรถ่า เต มิเลอา คุรมุข ฮัร มิเลอา || เมแร มัน ตัน อานันดฺ เป๋ ย แม
เดเคอา ฮัร ราโอ || ยัน นานัก โก กิรปา ไป๋ ฮัร กี กิรปา ไป๋ ญักดีซุร กิรปา ไป๋ || แม อันดิโน สัด สัด สดา ฮัร
ยัปเปอา ฮัร นาโอ ||๒||๓||๑o|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน นิรภอ || สัต สัต สดา สัต || นิรแวร อกาล มูรัต || อายูนี
ซัมเภอ || เมเร มัน อันดิโน ติอ๋าย นิรังการ นิราฮารี ||๑|| รเฮา || ฮัร ดัรซัน โก ฮัร ดัรซัน โก โกท โกท เตตีส เซ็ถ ยตี
โยกี ตัท ตีรัท ปั รผะวัน กะรัต แร่ ฮตั นิ ราฮารี || เต็น ยัน กี เซวา ทาย ปอี ยินห์ โก กิรปาล โฮวัต บันวารี ||๑|| ฮัร เก
โฮ ซันตฺ ปะเล เต อูตมั ปะกัต ปะเล โย ป่ าวัต ฮัร ราม มุรารี || ยินห์ กา อังค์ กแร เมรา สุ อามี เต็นห์ กี ฮัร นานัก
แปจยฺ สวารี ||๒||๔||๑๑||
ซารัค แม่ห์ลา ๔ ปั รตาล || ยัป มัน โควินดฺ ฮัร โควินดฺ คุณี นิถาน ซัภ สริ สทฺ กา ประโภ เมเร มัน ฮัร โบลฺ ฮัร ปุรัค
อบินาซี ||๑|| รเฮา || ฮัร กา นาม อัมฤต ฮัร ฮัร ฮเร โซ ปี แอ ยิส ราม เปอาซี || ฮัร อาป ดัยอาล ดัยอา กัร เมแล ยิส
สัตคุรู โซ ยัน ฮัร ฮัร อัมฤต นาม จะคาซี ||๑|| โย ยัน เซแว่ห์ สัด สดา เมรา ฮัร ฮเร เต็น กา ซัภ ดูค ปะรัม ป๋ อ ยาซี ||
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ยัน นานัก นาม เลย ตานํ ยีแว เย็ว จาตริ ก ยัล ปี แอ ตริ ปตาซี ||๒||๕||๑๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ศิรี ราม || ราม
รมัต ราม || สัต สัต ราม || โบโล่ห์ ไป่ อา สัด ราม ราม ราม เราว์ รเฮอา ซัรบะเก ||๑|| รเฮา || ราม อาเป อาป อาเป
ซัภ กัรตา ราม อาเป อาป อาป ซะภัต ยะเก || ยิส อาป กริ ปา กเร เมรา ราม ราม ราม ราย โซ ยัน ราม นาม เล็ว ลาเก
||๑|| ราม นาม กี อุปมา เดโคห์ ฮัร ซันโตห์ โย ปะกัต ยนานํ กี ปัต ราแค เว็จ กัลยุก อะเก || ยัน นานัก กา อังค์ กีอา
เมแร ราม ราย ดุสมัน ดูค เกย ซัภ ปะเก ||๒||๖||๑๓||
ซารังค์ แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
สัตคุร มูรัต โก บัล เยา || อันตัร เปอาส จาตริ ก เย็ว ยัล กี สพัล ดัรซัน กัด เปานํ ||๑|| รเฮา || อนาทา โก นาท สรับ
ปรัตปาลัก ปะกัต วชัล ฮัร เนา || ยา โก โกย นา ราแค ปราณี เต็ส ตู เด้ห์ อัสเรา ||๑|| นิถะเรอา ตัร๋ นิกะเตอา กัต
นิทาเวอา ตู เทา || แด้ห์ ดิส เยานํ ตะฮานํ ตู ซังเก เตรี กีรัต กะรัม กะเมา ||๒|| เอกัส เต ลาค ลาค เต เอกา เตรี กัต เม็ต
แก้ห์ นา สเกา || ตู เบอันตฺ เตรี เม็ต นฮี ปาอีแอ ซัภ เตโร เคลฺ ดิเคา ||๓|| ซ่าถัน กา ซังค์ ซ่าถ เซ็ว โกซัท ฮัร ซ่าถัน
เซ็ว เล็ว เลา || ยัน นานัก ปายอา แฮ คุรมัต ฮัร เดโฮ ดะรัส มัน เจา ||๔||๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ญีโอ อันตัรยามี
ยาน || กะรัต บุราอี มานุค เต ฉะปาอี ซาคี ปู๋ ต ปวาน ||๑|| รเฮา || แบสนอ นาม กะรัต คัท กัรมา อันตัร โลภ ยูธาน ||
ซันตฺ สภา กี นินดา กัรเต ดูเบ ซัภ อเกอาน ||๑||
กแร่ ห์ โซม ปาก หิ แรห์ ปั ร ดัรบา อันตัร จู่ธ กุมาน || ซาสตรึ เบด กี เบ็ถ นฮี ยาแณห์ เบอาเป มัน แก มาน ||๒||
ซันเถ่อา กาล กแร่ ห์ ซัภ วัรตา เย็ว สัพรี ดัมพาน || ประภู ปุหล่าเอ อุฉรั่ ปาเอ เน่ห์พลั ซัภ กัรมาน ||๓|| โซ กิอานี โซ
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แบสนอ ปเรอา ยิส กรี กริ ปา ปักหวาน || โอน สัตคุร เซว ปะรัม ปั ด ปายอา อุถะเรอา สกัล บิสวาน ||๔|| เกอา ฮัม
กะแท่ห์ กิช กัท นฮี ยาแณห์ ปรัภ ป่ าแว ติแว bu]]lan || ซ่าถซังคัต กี ตู๋ร เอ็ก มานํโก ยัน นานัก ปั ยโอ สะราน
||๕||๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โมโร นาจฺโน รโฮ่ || ลาล รังกีลา แซ่ห์เย ปายโอ สัตคุร บจัน ลโฮ่ ||๑|| รเฮา || กุอาร
กันเนอา แยเซ ซังค์ สเฮรี ปริ แอ บจัน อุปฮาส กะโฮ || โย สุ รยัน กแร่ ห์ ปี่ ตัร อายโอ ตับ มุค กาจยฺ ลัจโย ||๑|| เย็ว
กันโก โกธารี จเรโอ กับโร โหต พิโร || ยับ เต ซุถ เป๋ ย แฮ บาแร่ ห์ ตับ เต ทาน ทิโร ||๒|| โย เด็น แรน ตอู โล
บเยโอ มูรัต กะรี ปโล || บยาวันฮาโร อูฐ ซิ ถ่าเรโอ ตับ เพ็ร บาจยฺ นา เป่ ยโอ ||๓|| แยเซ กุมภฺ อุดกั ปูร อาเนโอ ตับ
โอ้ห์ ปิ๋ น ดริ สโท || กโฮ่ นานัก กุมภฺ ยแล แม่ห์ ดาเรโอ อั้มแภ อั้มภฺ มิโล ||๔||๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ ปูเช เกอา
กฮ่า || แลโน นาม อัมฤต รัส นีโก บาวัร บิค เซ็ว แก้ห์ รฮ่า ||๑|| รเฮา || ดุลบั ภ์ ยนัม จิรังกาล ปายโอ ยาโต กอดี
บัดละฮา || กาทูรี โก ก้าฮัก อายโอ ลาเดโอ กาลัร บิรัค เยวาห์ ||๑|| อายโอ ลาภ ล่าภัน แก ตาอี โม่ฮนั ธากอรี เซ็ว
อุลจั ฉฺ ปะฮา || กาจ บาดแร ลาล โคอี แฮ เพ็ร เอ้ห์ ออซัร กัด ลฮ่า ||๒|| สกัล ปราถ เอก คุณ น่าฮี ธากุร โชแดห์ ดาส
ปะย่าห์ || อาอี มัสท ยัรวัต กี นิอาอี เย็ว ตัสกัร ดัร ซานํเน่ห์ฮา ||๓|| อาน อุเปา นา โกอู ซู่แฉ่ ฮัร ดาซา ซัรณี ปั ร รฮ่า
|| กโฮ่ นานัก ตับ ฮี มัน ฉุทีแอ โย สักเล ออกัน เมท ตะราห์ ||๔||๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี ตี่รฺ รฮี ปริ แอ บฮุต
บิราเกโอ || อเน็ก ป๋ านตฺ อานูป รังค์ เร เต็นห์ เซ็ว รุ แจ นา ลาเกโอ ||๑|| รเฮา || เน็ส บาซุร ปริ แอ ปริ แอ มุค เทโร นีด
ปะลัก นฮี ยาเกโอ || ฮาร กะยัร บัสตรึ อเน็ก ซีการ เร เบ็น เป็ ร ซัภแภ บิค ลาเกโอ ||๑||

1274

ปูโช ปูโช ดีน ป๋ านตฺ กัร โกอู กะแฮ ปริ แอ เดซานํเกโอ || ฮีโอ เดนํวฺ ซัภ มัน ตัน อัรโป ศีสฺ จรัณ ปัร ราเคโอ
||๒|| จรัณ บันดฺ นา อโมลฺ ดาสฺ โร เดนํวฺ ซ่าถซังคัต อัรดาเกโอ || กแร่ ห์ กริ ปา โม่ห์ ประภู มิลาโว่ห์ นิมคั ดะรัส
เปคาเกโอ ||๓|| ดริ สทฺ ไป๋ ตับ ปี่ ตัร อายโอ เมรา มัน อันเด็น ซี ตลาเกโอ || กโฮ่ นานัก รัส มังคัล กาเอ สบัด อนาฮัด
บาเยโอ ||๔||๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี สัต สัต สัต ฮัร สัต สัต สัต ซ่าถ่า || บจัน คุรู โย ปูแร กะเฮโอ แม ฉี ก
กานํธรี บาถ่า ||๑|| รเฮา || เน็ส บาซุร นะเคตรึ บินาซี เราว์ ซะซี อรั เบนาถ่า || เก็ร บซุถ่า ยัล ปวัน ยายโก เอ็ก ซ่าถ
บจัน อัทล่าถ่า ||๑|| อันดฺ บินาซี เยร บินาซี *อุตปุจยฺ เซต บินาถ่า || จาร บินาซี คแท่ห์ บินาซี เอ็ก ซ่าถ บจัน
เน่ห์จลาถ่า ||๒|| ราจยฺ บินาซี ตาม บินาซี ซาตัก ปี๋ เบนาถ่า || ดริ สทิมาน แฮ สกัล บินาซี เอ็ก ซ่าถ บจัน อาก้าถ่า
||๓|| อาเป อาป อาป ฮี อาเป ซัภ อาปั น เคลฺ ดิคาถ่า || ปายโอ นา ยาอี กฮี ป๋ านตฺ เร ปรัภ นานัก คุร เม็ล ลาถ่า
||๔||๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมแร มัน บาสโบ คุร โคบินดฺ || ยะฮานํ ซิ มรัน เป่ ยโอ แฮ ธากุร ตะฮานํ นะกัร ซุค
อานันดฺ ||๑|| รเฮา || ยะฮานํ บีสแร ธากุร เปอาโร ตะฮานํ ดูค ซัภ อาปั ด || แยห์ กุน กาย อานันดฺ มังคัล รู ป ตะฮานํ
สดา ซุค ซัมปัด ||๑|| ยะฮา ซัรวัน ฮัร กะทา นา สุ นีแอ แต้ห์ มฮ่า เป่ ยอาน อุเดอานัด || ยะฮานํ กีรตัน ซ่าถซังคัต รัส
แต้ห์ สะฆัน บาส พลานํนดั ||๒|| เบ็น ซิมรัน โกท บะรัค ยีแว สักลี ออตถฺ บริ ทานัด || เอก นิมคั โคบินดฺ ปะยัน กัร
ตอ สดา สดา ยีวานัด ||๓|| สรัน สรัน สรัน ปรัภ ปาโว ดีแย ซ่าถซังคัต กิรปานัด || นานัก ปูร รเฮโอ แฮ สรับ แม
สกัล คุณา เบ็ถ ยานํนดั ||๔||๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โม่ห์ ราม ปะโหร่ โซ ปาเอ || โย โย สรัณ ปะเรโอ กรุ ณาเน็ต
เต เต ปะแว่ห์ ตราเอ ||๑|| รเฮา || ซุค โซยโอ อัร แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ แซ่ห์ซา คุแรห์ กวาเอ || โย จ้าหัต โซอี ฮัร กีโอ มัน
บานํชตั พัล ปาเอ ||๑|| ฮิรแด ยัปโป เนตรึ คิอ๋าน ลาโว ซัรวนี กะทา สุ นาเอ ||
1275

จัรณี จัลโล มารัก ธากุร แก รัสนา ฮัร คุณ กาเอ ||๒|| เดเคโอ ดริ สทฺ สรับ มังคัล รู ป อุลที ซันตฺ กราเอ || ปายโอ
ลาล อโมลฺ นาม ฮัร โฉด นา กัตฮู ยาเอ ||๓|| กวัน อุปมา กอน บดาอี เกอา กุน กโฮ่ รี ฉ่าเอ || โหต กริ ปาล ดีน ดัยอา
ปรัภ ยัน นานัก ดาส ดะซาเอ ||๔||๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โอย ซุค กา เซ็ว บะรัน สุ นาวัต || อนัด บิโนด เปค ปรัภ
ดัรซัน มัน มังคัล กุน กาวัต ||๑|| รเฮา || บิซมั ไป๋ เปค บิสมาดี ปูร รเฮ่ กิรปาวัต || ปี โอ อัมฤต นาม อโมลัก เย็ว จาค
กูนกํ า มุสกาวัต ||๑|| แยเซ ปวัน บันถฺ กัร ราเคโอ บูจฉฺ นา อาวัต ยาวัต || ยา โก ริ แด ประกาซ เป่ ยโอ ฮัร ÍØÍÒ กี กฮี
นา ยาย กะห่าวัต ||๒|| อาน อุปาว เยเต กิช กะฮีแอห์ เตเต ซี เค ปาวัต || อะจินตฺ ลาล กแร่ ห์ ปี่ ตัร ปรักเทโอ อะกัม
แยเซ ปัรคาวัต ||๓|| นิรคุณ นิรังการ อบินาซี อตุโล ตุเลโอ นา ยาวัต || กโฮ่ นานัก อยัร เย็น ยเรอา เต็ส ฮี โก บัน
อาวัต ||๔||๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || บิคยั เด็น แรน เอ็ว ฮี กุดาแร || โคบินดฺ นา ปะแย อหัม่ บุธ มาตา ยนัม ยูแอ เย็ว
ห่าแร ||๑|| รเฮา || นาม อโมลา ปรี ต นา เต็ส เซ็ว ปัร นินดา ฮิตกาแร || ชาปั ร บานํถฺ สวาแร ตริ ณ โก ดุอาแร ปาวัก
ยาแร ||๑|| กาลัร โปท อุธาแว มูนแด้ห์ อัมฤต มัน เต ดาแร || โอ้แด่ บัสตรึ กายัร แม่ห์ ปะเรอา บฮุร บฮุร เพ็ร จ่าแร
||๒|| กาแท เปด ดาล ปัร ธาฎอ คาย คาย มุสกาแร || กิเรโอ ยาย ระส่ าตัล ปะเรโอ ฉิ ที ฉิ ที ศิร ป่ าแร ||๓|| นิรแวแร
ซังค์ แวรฺ รจาเอ ปฮุจ นา สะแก กวาแร || กโฮ่ นานัก ซันตัน กา ราคา ปารบรัมห์ นิรังกาแร ||๔||๑o|| ซารัค แม่ห์ลา
๕ || อวัร ซัภ ปู่ เล ประมัต นา ยาเนอา || เอก สุ ถ่าคัร ยา แก ฮิรแด วัสเซอา เต็น เบแด้ห์ ตัต ปะชาเนอา ||๑|| รเฮา ||
ปัรวิรัต มารัก เยตา กิช โฮอีแอ เตตา โลก ปะจารา || โย โล ริ แด นฮี ปั รกาซา ตอ โล อั้นถฺ อันถ่ารา ||๑|| แยเซ ตัร่ ตี
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ซาแถ่ บโฮ่ เบ็ถ เบ็น บีแย นฮี ยานํแม || ราม นาม เบ็น มุกตั นา โฮอี แฮ ตุแท น่าฮี อภิมาแน ||๒|| นีร บิโลแว อัต
สรัม ปาแว แนนู แกเซ รี แซ || เบ็น คุร เป่ เท มุกตั นา กาฮู มิลตั นฮี ญักดีแซ ||๓||
โคยัต โคยัต เอ้แฮ บีจาเรโอ สรับ ซุคา ฮัร นามา || กโฮ่ นานัก เต็ส เป่ ยโอ ปราปัต ยา แก เลค มทามา ||๔||๑๑||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อันเด็น ราม เก คุณ กะฮีแอ || สกัล ปะดารัท สรับ ซูค เซ็ถ มัน บานํชตั พัล ลฮีแอ ||๑|| รเฮา ||
อาโว่ห์ ซันตฺ ปราน ซุคดาเต ซิมแร่ ห์ ปรัภ อบินาซี || อนาแทห์ นาท ดีน ดุค ปั่ นยัน ปูร รเฮโอ กัท วาซี ||๑|| กาวัต
ซุนตฺ สุ นาวัต ซัรถ่า ฮัร รัส ปี วัดป่ าเก || กัล กะเลส มิเท ซัภ ตัน เต ราม นาม เล็ว ยาเก ||๒|| กาม กโรถ จู่ธ ตัจยฺ
นินดา ฮัร ซิมรัน บันถัน่ ตูเท || โม่ห์ มกัน อหัง อั้นถฺ มัมตา คุร กิรปา เต ชูเท ||๓|| ตู ซัมรัท ปารบรัมห์ สุ อามี กัร
กิรปา ยัน เตรา || ปูร รเฮโอ สรับ แม่ห์ ธากุร นานัก โซ ปรัภ เนรา ||๔||๑๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || บัลฮารี คุรเทว
จรัน || ยา แก ซังค์ ปารบรัมห์ ติอ๋าอีแอ อุปเดส ฮมารี กัต กะรัน ||๑|| รเฮา || ดูค โรค แป๋ สกัล บินาเซ โย อาแว ฮัร
ซันตฺ สรัน || อาป ยแป เอาแรห์ นาม ยปาแว วัด ซัมรัท ตารัน ตรัน ||๑|| ยา โก มันตรึ อุตาแร แซ่ห์ซา อูเณ โก ซุภรั
ปะรัน || ฮัร ดาซัน กี อาเกอา มานัต เต น่าฮี พุน กรัภ ปะรัน ||๒|| ปั กตัน กี แท่ฮลั กมาวัต กาวัต ดุค กาเท ตา เก
ยนัม มรัน || ยา โก เป่ ยโอ กริ ปาล บีธลา เต็น ฮัร ฮัร อยัร ยะรัน ||๓|| ฮัร รแซ่ ห์ อะข่าเน แซ่ฮจั ยฺ สมาเน มุค เต น่าฮี
ยาต บะรัน || คุร ประสาด นานัก ซันโตเค นาม ประภู ยัป ยัป อุถะรัน ||๔||๑๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กายโอ รี แม
คุณ เน็ถ มังคัล กายโอ || ปะเล ซันโญก ปะเล เด็น ออซัร โย โคปาล รี ฉายโอ ||๑|| รเฮา || ซันแตห์ จรัน โมรฺ โล
มาทา || ฮัมเร มัสตัก ซันตฺ ตะเร ห่าทา ||๑|| ซ่าแถ่ห์ มันตรึ โมรฺ โล มนูอา || ตา เต กัต โฮเอ ตแร กุนีอา ||๒||
1277

ปักแตห์ ดะรัส เดค แนน รังกา || โลภ โม่ห์ ตูเท ปะหรํา ซังกา ||๓|| กโฮ่ นานัก ซุค แซ่ฮจั ยฺ อนันดา || โคลฺ ห์ ปี ต
มิเล ปัรมานันดา ||๔||๑๔||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แกเซ กโฮ่ โม่ห์ ญีอ์ เบดฺ นาอี || ดัรซัน เปอาส ปริ แอ ปรี ต มโนฮัร มัน นา รแฮ่ บโฮ่ เบ็ถ อุมกาอี ||๑|| รเฮา ||
จิตวัน จิตโว ปริ แอ ปรี ต แบรากี กัด ปาโว ฮัร ดัรซาอี || ยตัน กะโร เอ้ห์ มัน นฮี ตี่แร โกอู แฮ เร ซันตฺ มิลาอี ||๑||
ยัป ตัป ซันยัม ปุน ซัภ โห่โม เต็ส อัรโป ซัภ ซุค ยานํอี || เอก นิมคั ปริ แอ ดะรัส ดิคาแว เต็ส ซันตัน แก บัล ยานํอี
||๒|| กะโร นิโห่รา บฮุต เบนตี เซโว เด็น แรนาอี || มาน อภิมาน ฮอ สกัล เตอาโก โย ปริ แอ บาต สุ นาอี ||๓|| เดค
จริ ตรั ไป๋ ฮอ บิสมัน คุร สัตคุร ปุรัค มิลาอี || ปรัภ รังค์ ดัยอาล โม่ห์ กแร่ ห์ แม่ห์ ปายอา ยัน นานัก ตะปั ต บุฉ่าอี
||๔||๑||๑๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เร มูเรห์ ตู เก็ว ซิมรัต อับ น่าฮี || นรัก โก๋ ร แม่ห์ อุรัตถฺ ตัป กัรตา นิมคั นิมคั คุณ
กานํฮี ||๑|| รเฮา || อเน็ก ยนัม ปะหรํ่าตอ ฮี อายโอ มานัส ยนัม ดุลภาฮี || กรัภ โยน โฉด โย นิกเซโอ ตอ ลาโก อัน
ธานํฮี ||๑|| กแร่ ห์ บุราอี ธะกาอี เด็น แรน เน่ห์พลั กะรัม กมาฮี || กัณ น่าฮี โตห์ ก้าฮัณ ลาเก ต๋ าย ต๋ าย ดุค ปานํฮี ||๒||
มิเทอา ซังค์ กูร ลัปทายโอ *อุรัจฉฺ ปะเรโอ กุสมานํฮี || ตะรัม ราย ยับ ปักรัส เบาเร ตอ กาล มุคคา อุธ ยาฮี ||๓|| โซ
มิเลอา โย ประภู มิลายอา ยิส มัสตัก เลค ลิคานํฮี || กโฮ่ นานัก เต็นห์ ยัน บัลฮารี โย อลัป รเฮ่ มัน ม่านํฮี ||๔||๒||๑๖||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เก็ว ยีวนั ปรี ตมั เบ็น มาอี || ยา เก บิชุรัต โหต มิรตะกา กแร่ ห์ แม่ห์ แร่ ฮนั นา ปาอี ||๑|| รเฮา ||
ญีอ์ ฮีแอ ปราน โก ดาตา ยา แก ซังค์ โซฮาอี || กแร่ ห์ กริ ปา ซันโตห์ โม่ห์ อัปนี ปรัภ มังคัล คุณ กาอี ||๑|| จรัน
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ซันตัน เก มาเท เมเร อูปัร แนโนห์ ตู๋ร บานํชาอี || เย่ห์ ประสาด มิลีแอ ปรัภ นานัก บัล บัล ตา แก ฮอ ยาอี
||๒||๓||๑๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ÍØÍÒ ออซัร แก ฮอ บัล ยาอี || อาธ แป้ ฮัร อัปนา ปรัภ ซิ มรัน วัดป่ ากี ฮัร ปานํอี ||๑||
รเฮา || ปะโล กะบีร ดาส ดาซัน โก อูตมั แซน ยัน นาอี || อูจ เต อูจ นามเด็ว ซัมดัรซี รวิดาส ธากุร บัณ อาอี ||๑||
ญีโอ เป็ นดฺ ตัน ตัน๋ ซ่าถัน กา เอ้ห์ มัน ซันตฺ เรนาอี || ซันตฺ ประตาป ปะรัม ซัภ นาเซ นานัก มิเล กุซาอี ||๒||๔||๑๘||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มโนรัท ปูเร สัตคุร อาป ||
สกัล ปะดารัท ซิมรัน ยา แก อาธ แป้ ฮัร เมเร มัน ยาป ||๑|| รเฮา || อัมฤต นาม สุ อามี เตรา โย ปี แว เต็ส ฮี ตริ ปตาส ||
ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค นาแซ่ห์ อาแก ดัรก้าห์ โฮย คลาส ||๑|| สรัน ตุมารี อายโอ กัรเต ปารบรัมห์ ปูรัน อบินาส || กัร
กิรปา เตเร จรัน ติอ่าโว นานัก มัน ตัน ดะรัส เปอาส ||๒||๕||๑๙||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน กฮ่า ลุผา่ อีแอ อาน โก || อีต อูต ปรัภ สดา สฮาอี ญีอ์ ซังค์ เตเร กาม โก ||๑|| รเฮา || อัมฤต นาม ปริ แอ ปรี ต
มโนฮัร เอ้แฮ อะข่าวัน ปานํน โก || อกาล มูรัต แฮ ซ่าถ ซันตัน กี ธ่าฮัร นีกี ติอ๋าน โก ||๑|| บาณี มันตรึ มฮ่า ปุรคัน
กี มแน่ห์ อุตารัน มานํน โก || โคจยฺ ลเฮโอ นานัก ซุค ทานานํ ฮัร นามา บิสราม โก ||๒||๑||๒o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
มัน สดา มังคัล โคบินดฺ กาย || โรค โศก เตเร มิแท่ห์ สกัล อักข์ นิมคั ฮีแอ ฮัร นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || โฉด เซอานัป
บโฮ่ จตุราอี ซาถู่ ซัรณี ยาย ปาย || โย โฮย กริ ปาล ดีน ดุค ปั่ นยัน ยัม เต โฮแว ตะรัม ราย ||๑|| เอกัส เบ็น น่าฮี โก
ดูยา อาน นา บีโอ ลแว ลาย || มาต ปิ ตา ป่ าอี นานัก โก ซุคดาตา ฮัร ปราน ซาย ||๒||๒||๒๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร
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ยัน สกัล อุถ่าเร ซังค์ เก || เป๋ ย ปุนีต ปวิตตรึ มัน ยนัม ยนัม เก ดุค ฮเร ||๑|| รเฮา || มารัก จัลเล ตินีห์ ซุค ปายอา ยินห์
เซ็ว โกซัท เซ ตเร || บุดตั โก๋ ร อั้นถฺ กูป แม่ห์ เต ซาถู่ ซังค์ ปารฺ ปะเร ||๑|| ยินห์ เก ปาก บัดเด แฮ ป่ าอี เต็นห์ ซาถู่
ซังค์ มุค ยุเร || เต็นห์ กี ตู๋ร บานํแช เน็ต นานัก ปรัภ เมรา กิรปา กเร ||๒||๓||๒๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ยัน ราม
ราม ราม ติอ่านํเอ || เอก ปะลัก ซุค ซ่าถ สมาคัม โกท แบกุนแธห์ ปานํเอ ||๑|| รเฮา || ดุลบั ภ์ เด้ห์ ยัป โหต ปุนีตา ยัม
กี ตราส นิวาแร || มฮ่า ปะติต เก ปาเต็ก อุตแรห์ ฮัร นามา อุร ต่าแร ||๑|| โย โย สุ แน ราม ยัส นิรมัล ตา กา ยนัม
มรัณ ดุค นาซา || กโฮ่ นานัก ปาอีแอ วัดป่ ากี มัน ตัน โฮย บิกาซา ||๒||๔||๒๓||

ซารัค แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โม่ฮนั กัร๋ อาโว่ห์ กะโร โยดฺ รีอา || มาน กะโร อภิมาแน โบโล ปู๋ ล จูก เตรี ปริ แอ จิรีอา ||๑|| รเฮา || นิกทั สุ โน อัร
เปโค น่าฮี ปะรัม ปะรัม ดุค ปะรี อา || โฮย กริ ปาล คุร ล่าเฮ ปารโด มิโล ลาล มัน ฮรี อา ||๑|| เอก นิมคั เย บิสแร
สุ อามี ยาโน โกท ดินสั ลัค บรี อา || ซ่าถซังคัต กี ปี๋ ร โย ปาอี ตอ นานัก ฮัร ซังค์ มิรีอา ||๒||๑||๒๔|| ซารัค แม่ห์ลา
๕ || อับ เกอา โซโจ โซจ บิซารี || กัรณา ซา โซอี กัร รเฮอา เด้ห์ เนา บัลฮารี ||๑|| รเฮา || จะโฮ่ ดิส พูล รฮี บิเคอา
บิค คุร มันตรึ มูค กะรุ รารี || หาท เดย์ ราเคโอ กัร อัปนา เย็ว ยัล กัมลา อัลปารี ||๑|| ฮอ น่าฮี กิช แม เกอา โฮซา ซัภ
ตุม ฮี กัล ต่ารี || นานัก ปาก ปะเรโอ ฮัร ปาแช ราค ซันตฺ สัดการี ||๒||๒||๒๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โม่ห์ สรับ
อุปาว บิรกาเต || กรัณ การัณ ซัมรัท สุ อามี ฮัร เอกัส เต เมรี กาเต ||๑|| รเฮา || เดเค นานา รู ป บโฮ่ รังกา อัน น่าฮี ตุม
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ป่ านเต || เด้นหํ ์ อถารฺ สรับ โก ธากุร ญีอ์ ปราน ซุคดาเต ||๑|| ปะหรํ่าตอ ปะหรํ่าตอ ฮาร โย ปะเรโอ ตอ คุร เม็ล
จรัน ปราเต || กโฮ่ นานัก แม สรับ ซุค ปายอา เอ้ห์ ซูค บิฮานี ราเต ||๒||๓||๒๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โม่ห์
ลับเถ่โอ แฮ ฮัร เทกา || คุร ดัยอาล เป๋ ย ซุคดาอี อันถฺแล มาเณ็ก เดคา ||๑|| รเฮา || กาเท อเกอาน ติมรั นิรมะลีอา บุตถฺ
บิกาซ บิเบกา || เย็ว ยัล ตรังค์ เพน ยัล โฮอี แฮ เซวัก ธากุร เป๋ ย เอกา ||๑|| แยห์ เต อุเธโอ แต้ห์ ฮี อายโอ ซัภ ฮี เอแก
เอกา || นานัก ดริ สทฺ อายโอ สรับ ธาอี ปราณปะตี ฮัร ซัมกา ||๒||๔||๒๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมรา มัน เอแก ฮี
ปริ แอ มานํแก || เปค อายโอ สรับ ทาน เดส ปริ แอ โรม นา ซัมซัร ลาแก ||๑|| รเฮา || แม นีเร อเน็ก โป่ ยัน บโฮ่
บินยัน เต็น เซ็ว ดริ สทฺ นา กแร รุ จานํแก || ฮัร รัส จ้าแฮ ปริ แอ ปริ แอ มุค เทแร เย็ว อัล กัมลา โลภานํแก ||๑||
คุณ นิถาน มันโม่ฮนั ลาลัน ซุคดาอี ซัรบานํแก || คุร นานัก ปรัภ ป้ าเฮ ปะธายโอ มิโลห์ สคา กัล ลาแก
||๒||๕||๒๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ เมโร ธากุร เซ็ว มัน มานานํ || ซ่าถ กริ ปาล ดัยอาล เป๋ ย แฮ เอ้ห์ เชเดโอ ดุสทฺ
เบกานา ||๑|| รเฮา || ตุม ฮี ซุนดัร ตุแมห์ เซอาเน ตุม ฮี ซุฆรั สุ ยานา || สกัล โยก อัร กิอาน ติอ๋าน เอ็ก นิมคั นา กีมตั
ยานานํ ||๑|| ตุม ฮี นาเอ็ก ตุมแฮ่ห์ ฉะตรึ ปัต ตุม ปูร รเฮ่ ปั กหว่านา || ปาโว ดาน ซันตฺ เซวา ฮัร นานัก สัด กุรบานานํ
||๒||๖||๒๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมแร มัน จีต อาเอ ปริ แอ รังกา || บิสเรโอ ตัน่ ถฺ บันถฺ มายอา โก รัจยัน สบาอี ยังกา
||๑|| รเฮา || ฮัร เซโว ฮัร ริ แด บซาโว ฮัร ปายอา สัตซังคา || แอโซ มิเลโอ มโนฮัร ปรี ตมั ซุค ปาเอ มุค มังกา ||๑||
ปเร็ว อัปนา คุร บัส กัร ดีนา โป่ โก โปคค์ นิซงั กา || นิรภอ เป๋ ย นานัก ป๋ อ มิเทอา ฮัร ปายโอ ปาธังกา ||๒||๗||๓o||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ญีโอ เก ดัรซัน โก กุรบานี || บจัน นาด เมเร ซัรวโนห์ ปูเร เด้ฮา ปริ แอ อังกฺ สมานี ||๑|| รเฮา
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|| ชูทรั เต คุร กีอี โซห่ากัน ฮัร ปายโอ ซุฆรั สุ ยานี || เย่ห์ กัร๋ แม่ห์ แบซัน นฮี ปาวัต โซ ทาน มิเลโอ บาซานี ||๑||
อุนห์ แก บัส อายโอ ปะกัต บะชัล เย็น ราคี อาน ซันตานี || กโฮ่ นานัก ฮัร ซังค์ มัน มาเนอา ซัภ จูกี กาณ โลกานี
||๒||๘||๓๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ เมโร ปั นจา เต ซังค์ ตูทา || ดัรซัน เดค เป๋ ย มัน อานัด คุร กิรปา เต ชูทา ||๑||
รเฮา || บิคมั ทาน บฮัต บโฮ่ ตะรี อา อเน็ก ราค ซูรูทา || บิคมั การห์ กัร ปฮุแจ น่าฮี ซันตฺ ซานัท เป๋ ย ลูทา ||๑|| บฮุต
คยาเน เมแร ปาแล ปะเรอา อโมลฺ ลาล อาคูทา || ยัน นานัก ปรัภ กิรปา ต่ารี ตอ มัน แม่ห์ ฮัร รัส กู่ทา ||๒||๙||๓๒||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ เมโร ธากุร เซ็ว มัน ลีนา || ปราน ดาน คุร ปูแร ดีอา อุรฉ่ ายโอ เย็ว ยัล มีนา ||๑|| รเฮา || กาม
กโรถ โลภ มัด มัตซัร เอ้ห์ อรัป สกัล ดาน กีนา || มันตรึ ดริ ราย ฮัร ออคัถ คุร ดีโอ ตอ มิเลโอ สกัล ประบีนา ||๑||
กแร่ ห์ เตรา ตู ธากุร เมรา คุร ฮอ โคอี ปรัภ ดีนา ||
กโฮ่ นานัก แม แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ ปายอา ฮัร ปะกัต ปั นด๋ าร คยีนา ||๒||๑o||๓๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โม่ฮนั ซัภ ญีอ์ เตเร ตู
ตาแร่ ห์ || ฉุแทห์ ซังฆาร นิมคั กิรปา เต โกท บแรห์มนั ดฺ อุถ่าแรห์ ||๑|| รเฮา || กแร่ ห์ อัรดาส บฮุต เบนันตี นิมคั
นิมคั ซาหม่าแร || โฮโอ กริ ปาล ดีน ดุค ปั่นยัน หาท เดย์ นิสตาแร่ ห์ ||๑|| เกอา เอ ปู่ ปั ต บัปเร กะฮีแอห์ กโฮ่ เอ กิส
โน มาแร่ ห์ || ราค ราค ราค ซุคดาเต ซัภ นานัก ยกัต ตุหม่าแรห์ ||๒||๑๑||๓๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โม่ห์ ตัน๋
ปายโอ ฮัร นามา || เป๋ ย อะจินตฺ ตริ สนั ซัภ บุฉี่ แฮ เอ้ห์ ลิเคโอ เลค มทามา ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต เป่ ยโอ แบรากี
เพ็ร อายโอ เด้ห์ กิรามา || คุร กริ ปาล ซอดา เอ้ห์ โยเรโอ หัท จเรโอ ลาล อะกามา ||๑|| อาน บาปาร บนัจยฺ โย
กรี แอห์ เตเต ดูค สห่ามา || โคบิด ปะยัน เก นิรแภ วาปารี ฮัร ราส นานัก ราม นามา ||๒||๑๒||๓๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕
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|| เมแร มัน มิสท ลเก ปริ แอ โบลา || คุร บ้าห์ ปะกัร ปรัภ เซวา ลาเอ สัด ดัยอาล ฮัร โด่ลา ||๑|| รเฮา || ปรัภ ตู ธากุร
สรับ ปรัตปาลัก โม่ห์ กลัตรึ แซ่ฮตั ซัภ โกลา || มาณ ตาณ ซัภ ตูแฮ ตูแฮ เอ็ก นาม เตรา แม โอลาห์ ||๑|| เย ตะคัต
แบซาแล่ห์ ตอ ดาส ตุหม่าเร ก๋ าส บัดฎาแวห์ เกตัก โบลา || ยัน นานัก เก ปรัภ ปุรัค บิถ่าเต เมเร ธากุร อะแก้ห์
อโตลา ||๒||๑๓||๓๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || รัสนา ราม แก้ฮตั คุณ โซฮัง || เอก นิมคั โอปาย สมาแว เดค จริ ต มัน
โมฮัง ||๑|| รเฮา || ยิส สุ เณแอ มัน โฮย แร่ ฮสั อัต ริ แด มาน ดุค โย่ฮงั || ซุค ปายโอ ดุค ดูรฺ ปรายโอ บัณ อาอี ปรัภ
โตฮัง ||๑|| เก็ลวิค เกย มัน นิรมัล โฮอี แฮ คุร ก้าเด มายอา ดโรฮัง || กโฮ่ นานัก แม โซ ปรัภ ปายอา กรัณ การัณ
ซัมรฺ โทฮัง ||๒||๑๔||๓๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || แนโนห์ เดเคโอ จลัต ตะมาซา || ซัภ ฮู ดูรฺ ซัภ ฮู เต เนแร อะกัม อะกัม
กัท วาซา ||๑|| รเฮา || อปู๋ ล นา ปู่ แล ลิเคโอ นา จลาแว มตา นา กแร ปะจาซา || คิน แม่ห์ ซาจยฺ สวาร บินาแฮ ปะกัต
วชัล คุณ ตาสา ||๑|| อั้นถฺ กูป แม่ห์ ดีปัก บเลโอ คุร ริ แด กีโอ ปั รกาซา ||
กโฮ่ นานัก ดะรัส เปค ซุค ปายอา ซัภ ปูรัน โฮอี อาซา ||๒||๑๕||๓๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || จัรแน่ห์ โคบินดฺ มารัก
สุ ห่าวา || อาน มารัก เยตา กิช ต่าอีแอ เตโต ฮี ดุค ห่าวา ||๑|| รเฮา || เนตรึ ปุนีต เป๋ ย ดะรัส เปเค หัสตฺ ปุนีต
แท่ห์ลาวา || ริ ดา ปุนีต ริ แด ฮัร บะเซโอ มัสตฺ ปุนีต ซันตฺ ตู่ราวา ||๑|| สรับ นิถาน นาม ฮัร ฮัร แก ยิส กะรัม ลิเคอา
เต็น ปาวา || ยัน นานัก โก คุร ปูรา เป่ เทโอ ซุค แซ่ห์เย อนัด บิห่าวา ||๒||๑๖||๓๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕|| ติอ๋ายโอ อันตฺ
บาร นาม สคา || แยห์ มาต ปิ ตา สุ ต ป่ าอี นา ปฮุแจ ตะฮ่า ตะฮ่า ตู รัคคา ||๑|| รเฮา || อั้นถฺ กูป กแร่ ห์ แม่ห์ เต็น
ซิมเรโอ ยิส มัสตัก เลค ลิคา || คูเลห์ บันถัน่ มุกตั คุร กีนี ซัภ ตูแฮ ตุฮี ดิคา ||๑|| อัมฤต นาม ปี อา มัน ตริ ปเตอา
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อาข่าเอ รสัน จะคา || กโฮ่ นานัก ซุค แซ่ฮจั ยฺ แม ปายอา คุร ลาฮี สกัล ติคา ||๒||๑๗||๔o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || คุร
เม็ล แอเซ ประภู ติอ๋ายอา || เป่ ยโอ กริ ปาล ดัยอาล ดุค ปั่นยัน ลแก นา ตาตี บายอา ||๑|| รเฮา || เยเต ซาส ซาส ฮัม
เลเต เตเต ฮี คุณ กายอา || นิมคั นา บิชุแร กะรี นา บิสแร สัด ซังเก ยัต ยายอา ||๑|| ฮอ บัล บัล บัล บัล จรัน กมัล โก
บัล บัล คุร ดัรซายอา || กโฮ่ นานัก กาฮู ปั รว่าฮา โย ซุค ซากัร แม ปายอา ||๒||๑๘||๔๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมแร
มัน สบัด ลโก คุร มีธา || คุเลโอ กะรัม เป่ ยโอ ปั รกาซา กัท กัท ฮัร ฮัร ดีธา ||๑|| รเฮา || ปารบรัมห์ อาโยนี ซัมเภอ
สรับ ทาน กัท บีธา || เป่ ยโอ ปราปัต อัมฤต นามา บัล บัล ปรัภ จัรณี ธา ||๑|| สัตซังคัต กี เรณ มุค ลากี กีเอ สกัล
ตีรัท มัจยฺนีธา || กโฮ่ นานัก รังค์ จะลูล เป๋ ย แฮ ฮัร รังค์ นา ลแฮ่ มยีธา ||๒||๑๙||๔๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร
นาม ดีโอ คุร ซาเท || นิมคั บจัน ปรัภ ฮีอแร บะเซโอ สกัล ปูค เมรี ลาเท ||๑|| รเฮา || กริ ปา นิถาน คุณ นาเอ็ก ธากุร
ซุค สะมู่ห์ ซัภ นาเท || เอก อาส โม่ห์ เตรี สุ อามี ออร ดุตีอา อาส บิราเท ||๑|| แนณ ตริ ปตาเซ เดค ดัรซาวา คุร กัร
ต่าเร เมแร มาเท ||
กโฮ่ นานัก แม อตุล ซุค ปายอา ยนัม มรัณ แป๋ ลาเท ||๒||๒o||๔๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เร มูเรห์ อาน กาเฮ กัต ยาอี ||
ซังค์ มโนฮัร อัมฤต แฮ เร ปู๋ ล ปู๋ ล บิค คาอี ||๑|| รเฮา || ปรัภ ซุนดัร จตุร อนูป บิถ่าเต เต็ส เซ็ว รุ จ นฮี ราอี || โม่ฮนั
เซ็ว บาวัร มัน โม่เฮโอ จู่ธ ธะกอรี ปาอี ||๑|| เป่ ยโอ ดัยอาล กริ ปาล ดุค ฮัรตา ซันตัน เซ็ว บัน อาอี || สกัล นิถาน
กะแร แม่ห์ ปาเอ กโฮ่ นานัก โยต สมาอี ||๒||๒๑||๔๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โออัง ปริ แอ ปรี ต จีต แปฮัลรี อา || โย
ตอ บจัน ดีโอ เมเร สัตคุร ตอ แม *ซาจยฺ ซีกรี อา ||๑|| รเฮา || ฮัม ปู่ แลห์ ตุม สดา อปู่ ลา ฮัม ปะติต ตุม ปะติต อุถรี อา
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|| ฮัม นีจ บิรัค ตุม แมลากัร ลาจยฺ ซังค์ ซังค์ บัสรี อา ||๑|| ตุม กัมภีร ตี๋รฺ อุปการี ฮัม เกอา บัปเร ยันตรี อา || คุร
กริ ปาล นานัก ฮัร เมเลโอ ตอ เมรี ซูค เซยฺรีอา ||๒||๒๒||๔๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มัน โอย ดินสั ตัน๋ ปั รวานานํ ||
สพัล เต กะรี ซันโญก สุ ห่าเว สัตคุร ซังค์ กิอานานํ ||๑|| รเฮา || ตัน๋ สุ ปาก ตัน๋ โซห่ากา ตัน๋ เดต เย็น มานานํ || เอ้ห์
ตัน ตุมห์รา ซัภ กแร่ ห์ ตัน๋ ตุมรา ฮีโอ กีโอ กุรบานานํ ||๑|| โกท ลาค ราจยฺ ซุค ปาเอ เอ็ก นิมคั เปค ดริ สทานานํ ||
โย กโฮ่ มุคโคห์ เซวัก เอ้ห์ แบซีแอ ซุค นานัก อันตฺ นา ยานานํ ||๒||๒๓||๔๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อับ โมโร
แซ่ห์ซา ดูค เกยอา || ออร อุปาว สกัล เตอาก โชเด สัตคุร สรัณ ปั ยอา ||๑|| รเฮา || สรับ เซ็ถ การัจ ซัภ เซาเร อหัง
โรค สกัล ฮี เคยอา || โกท ปราถ คิน แม่ห์ คอ ไป๋ แฮ คุร เม็ล ฮัร ฮัร กะเฮอา ||๑|| ปันจฺ ดาส คุร วัสกัต กีเน มัน
เน่ห์จลั นิรภัยอา || อาย นา ยาแว นา กัต ฮี โดแล เท็ร นานัก ราเยอา ||๒||๒๔||๔๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เมโร
เอ็ต อุต สดา สฮาอี || มันโม่ฮนั เมเร ญีอ์ โก เปอาโร กวัน กฮ่า กุน กาอี ||๑|| รเฮา || เคลฺ คิลาย ลาด ลาดาแว สดา
สดา อันดาอี || ปรัตปาแล บาริ ก กี นิ อาอี แยเซ มาต ปิ ตาอี ||๑|| เต็ส เบ็น นิ มคั นฮี แร่ ห์ สะกีแอ บิซรั นา กับฮู ยาอี ||
กโฮ่ นานัก เม็ล ซันตฺ ซงั คัต เต มกัน เป๋ ย เล็ว ลาอี ||๒||๒๕||๔๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อัปนา มีต สุ อามี กาอีแอ ||
อาส นา อวัร กาฮู กี กีแย ซุคดาตา ปรัภ ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา || ซูค มังคัล กเลอาณ ยิแซห์ กัร๋ เต็ส ฮี ซัรณี ปาอีแอ ||
ตะแซห์ เตอาก มานุค เย เซโว่ห์ ตอ ลาจยฺ โลน โฮย ยาอีแอ ||๑|| เอก โอท ปักรี ธากุร กี คุร เม็ล มัต บุตถฺ ปาอีแอ ||
คุณ นิถาน นานัก ปรัภ มิเลอา สกัล จุกี โม่ตาอีแอ ||๒||๒๖||๔๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โอท สตาณี ปรัภ ญีโอ เมแร ||
ดริ สทฺ นา ลิอาโว อวัร กาฮู โก มาณ มหัต ปรัภ เตแร ||๑|| รเฮา || อังกีการ กีโอ ปรัภ อัปแน ก้าด ลีอา บิค เก่แร ||
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อัมฤต นาม ออคัถ มุค ดีโน ยาย ปัยอา คุร แปแร ||๑|| กวัน อุปมา กโฮ่ เอก มุค นิรคุณ เก ดาเตแร || กาท ซิ ลกั โย
อัปนา กีโน นานัก ซูค กะเนแร ||๒||๒๗||๕o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ซิมรัต ดูค บินาซี || เป่ ยโอ กริ ปาล ญีอ์
ซุคดาตา โฮอี สกัล คลาซี ||๑|| รเฮา || อวัรฺ นา โกอู ซู่แฉ่ ปรัภ เบ็น กโฮ่ โก กิส แป้ ห์ ยาซี || เย็ว ยาโณห์ เต็ว ราโค่ห์
ธากุร ซัภ กิช ตุม ฮี ปาซี ||๑|| หาท เดย์ ราเค ปรัภ อัปเน สัด ยีวนั อบินาซี || กโฮ่ นานัก มัน อนัดฺ เป่ ยอา แฮ กาที
ยัม กี พาซี ||๒||๒๘||๕๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมโร มัน ยัต กัต ตุแฉ่ห์ สะหม่าแร || ฮัม บาริ ก ดีน ปิ ตา ปรัภ เมเร เย็ว
ยาแน่ห์ เต็ว ปาแร ||๑|| รเฮา || ยับ ปุกคอ ตับ โป่ ยัน มานํแก อะข่าเอ ซูค สข่าแร || ตับ อโรค ยับ ตุม ซังค์ บัสตอ
ฉุทกัต โฮย รวาแร ||๑|| กวัน บเซโร ดาส ดาซัน โก ทาเป็ ว ทาปัณฮาแร || นาม นา บิสแร ตับ ยีวนั ปาอีแอ บินตี
นานัก เอ้ห์ ซาแร ||๒||๒๙||๕๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มัน เต แป๋ ป๋ อ ดูรฺ ปรายโอ || ลาล ดัยอาล กุลาล ลาดฺ เล แซ่ฮจั ยฺ
แซ่ฮจั ยฺ กุน กายโอ ||๑|| รเฮา || คุร บัจนาต กมาต กริ ปา เต บฮุร นา กัตฮู ต่ายโอ || แร่ ฮตั อุปาถฺ สมาถ ซุค อาซัน
ปะกัต วชัล กแร่ ห์ ปายโอ ||๑|| นาด บิโนด โกด อานันดา แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ || กัรนา อาป กราวัน อาเป กโฮ่
นานัก อาป อาปายโอ ||๒||๓o||๕๓||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อัมฤต นาม มแน่ห์ อถ่าโร || ยิน ดีอา เต็ส แก กุรบาแน คุร ปูเร นมัสกาโร ||๑|| รเฮา || บูฉี่
ตริ สนา แซ่ฮจั ยฺ สุ เฮลา กาม กโรถ บิค ยาโร || อาย นา ยาย บแซ เอ้ห์ ธ่าฮัร แยห์ อาซัน นิรังกาโร ||๑|| เอแก ปั รกัท
เอแก กุปตา เอแก ตุ่นถู่กาโร || อาด มัตถฺ อันตฺ ปรัภ โซอี กโฮ่ นานัก สาจ บีจาโร ||๒||๓๑||๕๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
เบ็น ปรัภ แร่ ฮนั นา ยาย กะรี || สรับ ซูค ต้าฮู แก ปูรัน ยา แก ซุค แฮ ฮรี ||๑|| รเฮา || มังคัล รู ป ปราน ยีวนั ตัน๋
1286

ซิมรัต อนัด กะนา || วัด ซัมรัท สดา สัด ซังเก กุน รัสนา กวัน ปะนา ||๑|| ทาน ปวิตตรา มาน ปวิตตรา ปวิตตรึ
สุ นนั แก้ฮนั ฮาเร || กโฮ่ นานัก เต ปะหวัน ปวิตตรา ยา แม่ห์ ซันตฺ ตุหม่าเร ||๒||๓๒||๕๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
รัสนา ยัปตี ตูฮี ตูฮี || มาต กรัภ ตุม ฮี ปรัตปาลักห์ มริ ต มันดัล เอ็ก ตุฮี ||๑|| รเฮา || ตุแมห์ ปิ ตา ตุม ฮี พุน มาตา
ตุแมห์ มีต เห็ต ปร่ าตา || ตุม ปั รวาร ตุแมห์ อาถ่ารา ตุแมห์ ญีอ์ ปรานดาตา ||๑|| ตุแมห์ คยีนา ตุแมห์ ยรี นา ตุม ฮี
มาเณ็ก ลาลา || ตุแมห์ ปารยาต คุร เต ปาเอ ตอ นานัก เป๋ ย นิฮาลา ||๒||๓๓||๕๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ยาฮู กาฮู
อัปโน ฮี จิต อาแว || โย กาฮู โก เจโร โฮวัต ธากุร ฮี แป้ ห์ ยาแว ||๑|| รเฮา || อัปเน แป้ ห์ ดูค อัปเน แป้ ห์ ซูคา อัปเน
ฮี แป้ ห์ บิรทา || อัปเน แป้ ห์ มาน อัปเน แป้ ห์ ตานา อัปเน ฮี แป้ ห์ อัรทา ||๑|| กิน ฮี ราจยฺ โยบัน ตัน๋ มิลคา กิน ฮี
บาป แม่ห์ตารี || สรับ โทก นานัก คุร ปาเอ ปูรัน อาส ฮมารี ||๒||๓๔||๕๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || จู่โธ มายอา โก มัด
มาน || ตะโหร่ ห์ โม่ห์ ดูรฺ กัร บัปเร ซังค์ โคปาแลห์ ยาน ||๑|| รเฮา || มิเทอา ราจยฺ โยบัน อัร อุมเร มีร มลัก อัร คาน
|| มิเทอา กาปัร สุ ก้ นั ถฺ จตุราอี มิเทอา โป่ ยัน ปาน ||๑|| ดีน บันถฺโร ดาส ดาสฺ โร ซันแตห์ กี ซาราน || มานํกนั
มานํโก โฮย อจินตา เม็ล นานัก เก ฮัร ปราน ||๒||๓๕||๕๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อัปนี อิตนี กะชู นา ซารี || อเน็ก
กาจยฺ อเน็ก ต่าวัรตา อุรเฉ่โอ อาน ยันยารี ||๑|| รเฮา || เดอุส จาร เก ดีแซ่ห์ ซังกี อูฮานํ น่าฮี แยห์ ป่ ารี ||
เต็น เซ็ว ราจ มาจ เห็ต ลายโอ โย กาม นฮี กาวารี ||๑|| ฮอ น่าฮี น่าฮี กิช เมรา นา ฮัมโร บัส จารี || กะรัน กราวัน
นานัก เก ปรัภ ซันตัน ซังค์ อุถ่ารี ||๒||๓๖||๕๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โม่ห์นี โม่ฮตั รแฮ่ นา โห่รี || ซาเถ็ก เซ็ถ สกัล กี
เปอารี ตุแท นา กาฮู โตรี ||๑|| รเฮา || คัท ซาสตรึ อุจรัต รัสนากัร ตีรัท กะวัน นา โทรี || ปูญา จักกรึ บะรัต เนม
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ตะปี อา อูฮา แกลฺ นา โชรี ||๑|| อั้นถฺ กูป แม่ห์ ปะติต โหต ญัก ซันโตห์ กแร่ ห์ ปะรัม กัต โมรี || ซ่าถซังคัต นานัก
เป่ ยโอ มุกตา ดัรซัน เปคัต โป่ รี ||๒||๓๗||๖o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กฮ่า กแร่ ห์ เร คาท คาทลี || ปวัน อพารฺ โตรฺ
จามโร อัต ยัจรี เตรี เร มาทลี ||๑|| รเฮา || อูฮี เต ฮเรโอ อูฮา เล ตะเรโอ แยเซ บาซา มาส เดต จ่าทลี || เดวันฮาร
บิซาเรโอ อันถเล เย็ว สัพรี อุดรั ปะแร แบ้ห์ ห่าทลี ||๑|| ซาด บิการ บิการ จู่ธ รัส แยห์ ยาโน แต้ห์ ปี๋ ร บาทลี || กโฮ่
นานัก สมัจฉฺ เร อิอาเน อาจยฺ กาล คุแลห์ เตรี กานํธลี ||๒||๓๘||๖๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || คุร ญีโอ ซังค์ ตุห่าแร
ยาเนโอ || โกท โยตถฺ ÍØÍÒ กี บาต นา ปุชีแอ ตานํ ดัรก้าห์ ปี๋ มาเนโอ ||๑|| รเฮา || กวัน มูล ปรานี กา กะฮีแอ กวัน
รู ป ดริ สทาเนโอ || โยต ประกาซ ไป๋ มาที ซังค์ ดุลบั ภ์ เด้ห์ บคาเนโอ ||๑|| ตุม เต เซว ตุม เต ยัป ตาปา ตุม เต ตัต
ปะชาเนโอ || กัร มัสตัก ตัร๋ กะที เยวรี นานัก ดาส ดะซาเนโอ ||๒||๓๙||๖๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ดีโอ เซวัก
โก นาม || มานัส กา โก บัปโร ป่ าอี ยา โก ราคา ราม ||๑|| รเฮา || อาป มฮ่า ยัน อาเป ปันจา อาป เซวัก แก กาม ||
อาเป สักเล ดูต บิดาเร ธากุร อันตัรยาม ||๑|| อาเป ปั ต ราคี เซวัก กี อาป กีโอ บันถาน || อาด ยุกาด เซวัก กี ราแค
นานัก โก ปรัภ ยาน ||๒||๔o||๖๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ตู เมเร มีต สคา ฮัร ปราน || มัน ตัน๋ ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ ตุมรา
เอ้ห์ ตัน ซีโต ตุมแร ต๋ าน ||๑|| รเฮา || ตุม ฮี ดีเอ อเน็ก ประการา ตุม ฮี ดีเอ มาน || สดา สดา ตุม ฮี ปั ต ราโค่ห์
อันตัรยามี ยาน ||๑||
ยิน ซันตัน ยาเนอา ตู ธากุร เต อาเอ ปัรวาน || ยัน กา ซังค์ ปาอีแอ วัดป่ ากี นานัก ซันตัน แก กุรบาน ||๒||๔๑||๖๔||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กแร่ ห์ กัต ดัยอาล ซันโตห์ โมรี || ตุม ซัมรัท การัน กัรนา ตูที ตุม ฮี โยรี ||๑|| รเฮา || ยนัม ยนัม
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เก บิคยั ตุม ตาเร สุมตั ซังค์ ตุมาแร ปาอี || อเน็ก โยน ปะหรํ่าเต ปรัภ บิสรัต ซาส ซาส ฮัร กาอี ||๑|| โย โย ซังค์ มิเล
ซาถู่ แก เต เต ปะติต ปุนีตา || กโฮ่ นานัก ยา เก วัดป่ ากา เต็น ยนัม ปะดารัท ยีตา ||๒||๔๒||๖๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
ธากุร บินตี กะรัน ยัน อายโอ || สรับ ซูค อานันดฺ แซ่ฮจั ยฺ รัส ซุนตฺ ตุห่าโร นายโอ ||๑|| รเฮา || กริ ปา นิถาน ซูค เก
ซากัร ยัส ซัภ แม่ห์ ยา โก ชายโอ || ซันตฺ ซงั ค์ รังค์ ตุม กีเอ อัปนา อาป ดริ สทายโอ ||๑|| แนโนห์ ซังค์ ซันตัน กี เซวา
จรัน จ่ารี เกซายโอ || อาธ แป้ ฮัร ดัรซัน ซันตัน กา ซุค นานัก เอ้ห์ ปายโอ ||๒||๔๓||๖๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ยา กี
ราม นาม เล็ว ลากี || สะยัน สุ ริดา สุ เฮลา แซ่ห์เย โซ กะฮีแอ บัดป่ ากี ||๑|| รเฮา || แร่ ฮตั บิการ อลัป มายอา เต
อหัม่ บุธ บิค เตอากี || ดะรัส เปอาส อาส เอแก้ห์ กี เทก ฮีแอนํ ปริ แอ ปากี ||๑|| อะจินตฺ โซย ยากัน อุธ แบซัน
อะจินตฺ หัสตฺ แบรากี || กโฮ่ นานัก เย็น ยกัต ธะกานา โซ มายอา ฮัร ยัน ธากี ||๒||๔๔||๖๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
อับ ยัน อูปัร โก นา ปุกาแร || ปูการัน โก โย อุดมั กัรตา คุร ปั รเมซัร ตา โก มาแร ||๑|| รเฮา || นิรแวแร ซังค์ แวรฺ
รจาแว ฮัร ดัรก้าห์ โอ้ห์ ห่าแร || อาด ยุกาด ปรัภ กี วเดอาอี ยัน กี แปจยฺ สวาแร ||๑|| นิรภอ เป๋ ย สกัล ป๋ อ มิเทอา
จรัน กมัล อถ่าแร || คุร แก บจัน ยัปเปโอ เนา นานัก ประกัท เป่ ยโอ ซันซาแร ||๒||๔๕||๖๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
ฮัร ยัน โชเดอา สักลา อาป || เย็ว ยาโนห์ เต็ว รัคโคห์ กุซาอี เปค ยีวานํ ปัรตาป ||๑|| รเฮา || คุร อุปเดส ซ่าถ กี ซังคัต
บินเซโอ สกัล ซันตาป || มิตรึ สะตรึ เปค สมัต บีจาเรโอ สกัล ซัมผ่าคัน ยาป ||๑|| ตะปัต บุฉี่ ซี ตลั อาข่าเน ซุน
อันฮัด บิซมั เป๋ ย บิสมาด || อนัดฺ เป่ ยอา นานัก มัน ซาจา ปูรัน ปูเร นาด ||๒||๔๖||๖๙||
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ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมแร คุร โมโร แซ่ห์ซา อุตาเรอา || เต็ส คุร แก ยาอีแอ บัลฮารี สดา สดา ฮอ วาเรอา ||๑|| รเฮา ||
คุร กา นาม ยัปเปโอ เด็น ราตี คุร เก จรัน มัน ต่าเรอา || คุร กี ตู๋ร กะโร เน็ต มยัน เก็ลวิค แมลฺ อุตาเรอา ||๑|| คุร ปูเร
กี กะโร เน็ต เซวา คุร อัปนา นมัสกาเรอา || สรับ พลา ดีเนห์ คุร ปูแร นานัก คุร นิสตาเรอา ||๒||๔๗||๗o|| ซารัค
แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัต นาม ปราน กัต ปาแว || มิแท่ห์ กะเลส ตราส ซัภ นาแซ ซ่าถซังค์ เห็ต ลาแว ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร
ฮัร ฮัร มัน อาราเถ่ รัสนา ฮัร ยัส กาแว || ตัจยฺ อภิมาน กาม กโรถ นินดา บาสุ เดว รังค์ ลาแว ||๑|| ดาโมดัร ดัยอาล
อาราโถ่ห์ โคบินดฺ กะรัต โซห่าแว || กโฮ่ นานัก ซัภ กี โฮย เรนา ฮัร ฮัร ดะรัส สมาแว ||๒||๔๘||๗๑|| ซารัค แม่ห์ลา
๕ || อัปเน คุร ปูเร บัลฮาแร || ประกัท ประตาป กีโอ นาม โก ราเค ราคัณฮาแร ||๑|| รเฮา || นิ รภอ กีเอ เซวัก ดาส
อัปเน สักเล ดูค บิดาแร || อาน อุปาว เตอาก ยัน สักเล จรัน กมัล ริ ด ต่าแร ||๑|| ปราน อถารฺ มีต ซายัน ปรัภ เอแก
เอกังกาแร || ซัภ เต อูจ ธากุร นานัก กา บาร บาร นมัสกาแร ||๒||๔๙||๗๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เบ็น ฮัร แฮ โก กฮ่า
บตาโว่ห์ || ซุค สะมู่ห์ กรุ ณา แม กัรตา เต็ส ปรัภ สดา ติอ่าโวห์ ||๑|| รเฮา || ยา แก ซูต ปโรเอ ยันตา เต็ส ปรัภ กา ยัส
กาโว่ห์ || ซิมมัร ธากุร เย็น ซัภ กิช ดีนา อาน กฮ่า แป้ ห์ ยาโวห์ ||๑|| สพัล เซวา สุ อามี เมเร กี มัน บานํชตั พัล
ปาโวห์ || กโฮ่ นานัก ลาภ ล่าฮา แล จาโลห์ ซุค เซตี กัร๋ ยาโวห์ ||๒||๕o||๗๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ธากุร ตุมห์
ซัรณาอี อายอา || อุตรั เกยโอ เมเร มัน กา ซันซา ยับ เต ดัรซัน ปายอา ||๑|| รเฮา || อันโบลัต เมรี บิรทา ยานี อัปนา
นาม ยปายอา || ดุค นาเธ ซุค แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ อนัด อนัด คุณ กายอา ||๑|| บ้าห์ ปะกัร กั้ด ลีเน อัปเน กแร่ ห์ อั้นถฺ กูป
เต มายอา || กโฮ่ นานัก คุร บันถัน่ กาเท บิชุรัต อาน มิลายอา ||๒||๕๑||๗๔||
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ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นาม กี กัต ธานํฎี || เบด ปุราน ซิ มรัต ซาถู่ ยัน โคยัต โคยัต ก้าดี ||๑|| รเฮา || เศ็ว บิรันจฺ
อัร อิมดรึ โลก ตา แม ยัลตอ พิเรอา || ซิมมัร ซิมมัร สุ อามี เป๋ ย ซีตลั ดูค ดะรัด ปะหรํา หิเรอา ||๑|| โย โย ตเรโอ
ปุราตัน เนาตัน ปะกัต ป๋ าย ฮัร เดวา || นานัก กี เบนันตี ปรัภ ญีโอ มิแล ซันตฺ ยัน เซวา ||๒||๕๒||๗๕|| ซารัค
แม่ห์ลา ๕ || เย่ห์เว อัมฤต คุณ ฮัร เกา || ฮัร ฮัร โบลฺ กะทา ซุน ฮัร กี อุจโรห์ ปรัภ โก เนา ||๑|| รเฮา || ราม นาม รตัน
ตัน๋ ซันโจห์ มัน ตัน ลาโว่ห์ เป๋ า || อาน บิปูต มิเทอา กัร มาโน่ห์ ซาจา เอ้แฮ สุ เอา ||๑|| ญีอ์ ปราน มุกตั โก ดาตา
เอกัส เซ็ว เล็ว เลา || กโฮ่ นานัก ตา กี ซัรณาอี เดต สกัล อเปเอา ||๒||๕๓||๗๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โห่ตี นฮี กวัน
กัช กัรณี || เอ้แฮ โอท ปาอี เม็ล ซันแตห์ โคปาล เอก กี ซัรณี ||๑|| รเฮา || ปั นจฺ โดค ฉิ ดรึ เออา ตัน แม่ห์ บิแค เบอาถฺ
กี กัรณี || อาส อปารฺ ดินสั กัณ ราเค กรัสตฺ ยาต บัล ยัรณี ||๑|| อนาแทห์ นาท ดัยอาล ซุค ซากัร สรับ โดค แป๋ ฮัรณี
|| มัน บานํชตั จิตวัต นานัก ดาส เปค ยีวา ปรัภ จัรณี ||๒||๕๔||๗๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || พีเก ฮัร เก นาม เบ็น ซาด ||
อัมฤต รัส กีรตัน ฮัร กาอีแอ แอ้ห์เน็ส ปูรัน นาด ||๑|| รเฮา || ซิ มรัต ซานํตฺ มฮ่า ซุค ปาอีแอ เม็ท ย่าเฮ สกัล บิคาด ||
ฮัร ฮัร ลาภ ซ่าถซังค์ ปาอีแอ กัร๋ แล อาโว่ห์ ลาด ||๑|| ซัภ เต อูจ อูจ เต อูโจ อันตฺ นฮี มัรยาด || บะรัน นา ซาโก
นานัก แม่ห์มา เปค รเฮ่ บิสมาด ||๒||๕๕||๗๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อายโอ สุ นนั ปรัน โก บาณี || นาม วิซาร ลแกห์
อัน ลาลัจ บิรทา ยนัม ปราณี ||๑|| รเฮา || สมัจฉฺ อเจต เจต มัน เมเร กะที ซันตัน อกัท กะห่าณี || ลาภ แล่ห์ ฮัร ริ แด
อราโถ่ห์ ฉุทแก อาวัณ ยาณี ||๑|| อุดมั สะกัต เซอาณัป ตุมห์รี เด้ห์ ตา นาม วคาณี || เซอี ปะกัต ปะกัต เซ ลาเก
นานัก โย ปรัภ ป่ าณี ||๒||๕๖||๗๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ตัน่ วันตฺ นาม เก วัณยาเร || ซ่านํฉี่ กแร่ ห์ นาม ตัน๋ คาโทห์
คุร กา สบัด วีจาเร ||๑|| รเฮา ||
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โชโดห์ กปัท โฮย นิรแวรา โซ ปรัภ ซังค์ นิฮาเร || สัจ ตัน๋ วัณโยห์ สัจ ตัน๋ ซันโจห์ กับฮู นา อาโว่ห์ ห่าเร ||๑|| คาต
คัรจัต กิช นิคุทตั น่าฮี อะกนัต ปะเร ปั นด่าเร || กโฮ่ นานัก โซ่ภา ซังค์ ยาโวห์ ปารบรัมห์ แก ดุอาเร ||๒||๕๗||๘o||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ ญี โม่ห์ กวัน อนาท บิจารา || กวัน มูล เต มานุค กเรอา เอ้ห์ ปั รตาป ตุห่ารา ||๑|| รเฮา || ญีอ์
ปราณ สรับ เก ดาเต คุณ กะเฮ นา ย่าเฮ อปารา || ซัภ เก ปรี ตมั สรับ ปรัตปาลักห์ สรับ กะทานํ อาถ่ารา ||๑|| โกย
นา ยาแณ ตุมรี กัต เม็ต อาแปห์ เอก ปซารา || ซ่าถ นาว แบธาโว่ห์ นานัก เป๋ าว์ ซากัร ปารฺ อุตารา ||๒||๕๘||๘๑||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || อาแว ราม สรัณ วัดป่ ากี || เอกัส เบ็น กิช โฮรฺ นา ยาแณ อวัร อุปาว เตอากี ||๑|| รเฮา || มัน บัจ
กรัม อาราแถ่ ฮัร ฮัร ซ่าถซังค์ ซุค ปายอา || อนัด บิโนด อกัท กะทา รัส ซาแจ แซ่ฮจั ยฺ สมายอา ||๑|| กัร กิรปา โย
อัปนา กีโน ตา กี อูตมั บาณี || ซ่าถซังค์ นานัก นิสตะรี แอ โย ราเต ปรัภ นิรบาณี ||๒||๕๙||๘๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
ยา เต ซาถู่ สรัณ กะฮี || ซานํตฺ แซ่ฮจั ยฺ มัน เป่ ยโอ ประกาซา บิรทา กัช นา รฮี ||๑|| รเฮา || โฮโอ กริ ปาล นาม เดโฮ
อัปนา บินตี เอ้ห์ กฮี || อาน บิวฮาร บิสเร ปรัภ ซิมรัต ปายโอ ลาภ สฮี ||๑|| เย่ห์ เต อุปเยโอ ตะฮี สมาโน ซาอี บัสตฺ
อะฮี || กโฮ่ นานัก ปะรัม คุร โคยโอ โยตี โยต ซัมฮี ||๒||๖o||๘๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || รัสนา ราม โก ยัส เกา || อาน
สุ อาด บิซาร สักเล ปะโล นาม สุ เอา ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล บซาย ฮิรแด เอก เซ็ว เล็ว เลา || ซ่าถซังคัต โฮเอ นิรมัล
บฮุร โยน นา เอา ||๑|| ญีโอ ปราน อถารฺ เตรา ตูนํ นิทาเว เทา || ซาส ซาส สะหมาลฺ ฮัร ฮัร นานัก สัด บัล เยา
||๒||๖๑||๘๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || แบกุนธฺ โคบินดฺ จรัน เน็ต ติเอ๋ า || มุกตั ปะดารัท ซาถู่ ซังคัต อัมฤต ฮัร กา เนา
||๑|| รเฮา || อูตมั กะทา สุ ณีแย ซัรวณี เมยอา กแร่ ห์ ปั กหวาน || อาวัต ยาต โดอู ปั ค ปูรัน ปาอีแอ ซุค บิสราม ||๑||
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โซถัต โซถัต ตัต บีจาเรโอ ปะกัต สะเรสทฺ ปูรี || กโฮ่ นานัก เอ็ก ราม นาม เบ็น อวัร สกัล เบ็ถ อูรี ||๒||๖๒||๘๕||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ซาเจ สัตคุรู ดาตารา || ดัรซัน เดค สกัล ดุค นาแซ่ห์ จรัน กมัล บัลฮารา ||๑|| รเฮา || สัต ปัรเมซัร
สัต ซ่าถ ยัน เน่ห์จลั ฮัร กา เนา || ปะกัต ป่ าวนี ปารบรัมห์ กี อบินาซี คุณ เกา ||๑|| อกัม อะโกจัร เม็ต นฮี ปาอีแอ
สกัล กะทา อาถารฺ || นานัก ว่าโฮ ว่าโฮ กโฮ่ ตา โก ยา กา อันตฺ นา ปาร ||๒||๖๓||๘๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || คุร เก
จรัน บะเซ มัน เมแร || ปูร รเฮโอ ธากุร ซัภ ทาอี นิกทั บแซ ซัภ เนแร ||๑|| รเฮา || บันถัน่ โตรฺ ราม เล็ว ลาอี
ซันตฺ ซงั ค์ บัน อาอี || ยนัม ปะดารัท เป่ ยโอ ปุนีตา อิชา สกัล ปุยาอี ||๑|| ยา โก กริ ปา กแร่ ห์ ปรัภ เมเร โซ ฮัร กา ยัส
กาแว || อาธ แป้ ฮัร โคบินดฺ กุน กาแว ยัน นานัก สัด บัล ยาแว ||๒||๖๔||๘๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ยีวนั ตอ กะนีแอ
ฮัร เปคา || กแร่ ห์ กริ ปา ปรี ตมั มันโม่ฮนั โพรฺ ปะรัม กี เรคา ||๑|| รเฮา || แก้ฮตั ซุนตฺ กิช ซานํตฺ นา อุปยัต เบ็น
บิสาส เกอา เซคานํ || ประภู เตอาก อาน โย จ้าหัต ตา แก มุค ลาแก กาเลคา ||๑|| ยา แก ราส สรับ ซุค สุ อามี อาน
นา มานัต เป่ คา || นานัก ดะรัส มกัน มัน โม่เฮโอ ปูรัน อรัท บิเซคา ||๒||๖๕||๘๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัน ราม
โก เอ็ก นาม || กัลมัล ดะกัตถฺ โฮเอ คิน อันตัร โกท ทาน อิสนาน ||๑|| รเฮา || อาน ยันยาร บริ ทา สรัม ก่าลัต เบ็น
ฮัร โพกัท กิอาน || ยนัม มรัน ซันกัท เต ชูแท ญักดีส ปะยัน ซุค ติอ๋าน ||๑|| เตรี สรัน ปูรัน ซุค ซากัร กัร กิรปา
เดโวห์ ทาน || ซิมมัร ซิมมัร นานัก ปรัภ ยีแว บินสั ยาย อภิมาน ||๒||๖๖||๘๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ตู่รัต โซอี เย ตุ๋ร
โก ลาแก || โซอี ตุรันถัร โซย บซุนถัร ฮัร เอก เปรม รัส ปาแก ||๑|| รเฮา || บัลบันจฺ กแร นา ยาแน ล่าแภ โซ ตู่รัต
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นฮี มูราห์ || สุ อารัท เตอาก อซารัท รเจโอ แน่ห์ บิสแร ปรัภ รู รา ||๑|| โซอี จตุร เซอาณา ปันดิต โซ ซูรา โซ ดานานํ
|| ซ่าถซังค์ เย็น ฮัร ฮัร ยัปเปโอ นานัก โซ ปั รวานา ||๒||๖๗||๙o||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮัร ซันตฺ ยนา กี ยีวนั || บิแค รัส โปคค์ อัมฤต ซุค ซากัร ราม นาม รัส ปี วัน ||๑|| รเฮา ||
ซันจัน ราม นาม ตัน๋ รัตนา มัน ตัน ปี่ ตัร ซี วนั || ฮัร รังค์ รานํก เป๋ ย มัน ลาลา ราม นาม รัส คีวนั ||๑|| เย็ว มีนา ยัล
เซ็ว อุรฉ่าโน ราม นาม ซังค์ ลีวนั || นานัก ซันตฺ จาตริ ก กี นิอาอี ฮัร บูนดฺ ปาน ซุค ทีวนั ||๒||๖๘||๙๑|| ซารัค
แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นามฮีน เบตาล || เยตา กะรัน กราวัน เตตา ซัภ บันถัน่ ยันยาล ||๑|| รเฮา || เบ็น ปรัภ เซว กะรัต
อัน เซวา บิรทา กาแท กาล || ยับ ยัม อาย ซังข่าแร ปรานี ตับ ตุมโร กอน ฮวาล ||๑|| ราค เล่โฮ ดาส อัปเน โก สดา
สดา กิรปาล || ซุค นิถาน นานัก ปรัภ เมรา ซ่าถซังค์ ตัน๋ มาล ||๒||๖๙||๙๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ราม โก
บิวฮาร || เปรม ปะกัต กุน กาวัน กี้เถ่ โปฮัต แน่ห์ ซันซาร ||๑|| รเฮา || ซัรวณี กีรตัน ซิ มรัน สุ อามี เอ้ห์ ซ่าถ โก
อาจารฺ || จรัน กมัล อัสทิต ริ ด อันตัร ปูญา ปราน โก อาถารฺ ||๑|| ปรัภ ดีน ดัยอาล สุ โนห์ เบนันตี กิรปา อัปนี ต๋ าร ||
นาม นิถาน อุจโร เน็ต รัสนา นานัก สัด บัลฮาร ||๒||๗o||๙๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นามฮีน มัต โทรี || ซิมรัต
น่าเฮ ศิรีถรั ธากุร มิลตั อั้นถฺ ดุค โก่รี ||๑|| รเฮา || ฮัร เก นาม เซ็ว ปรี ต นา ลากี อเน็ก เป๋ ค บโฮ่ โยรี || ตูทตั บาร นา
ลาแก ตา โก เย็ว กากัร ยัล โพรี ||๑|| กัร กิรปา ปะกัต รัส ดีแย มัน คะจิต เปรม รัส โครี || นานัก ดาส เตรี ซัรณาอี
ปรัภ เบ็น อาน นา โห่รี ||๒||๗๑||๙๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || จิตโว วา ออซัร มัน ม่าเฮ || โฮย อิกะตรึ มิโลห์ ซันตฺ
ซายัน คุณ โคบินดฺ เน็ต ก้าห์ ||๑|| รเฮา || เบ็น ฮัร ปะยัน เยเต กาม กรี แอห์ เตเต บิรเท ยานํเฮ || ปูรัน ปัรมานันดฺ มัน
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มีโธ เต็ส เบ็น ดูซรั น่าเฮ ||๑|| ยัป ตัป ซันยัม กะรัม ซุค ซ่าถัน ตุล นา กะชูแอ ล่าเฮ || จรัน กมัล นานัก มัน เบเถ่โอ
จัรแน่ห์ ซังค์ สะมาเฮ ||๒||๗๒||๙๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เมรา ปรัภ ซังเก อันตัรยามี || อาแก กุซลั ปาแช เคม ซูคา
ซิมรัต นาม สุ อามี ||๑|| รเฮา ||
ซายัน มีต สคา ฮัร เมแร กุน โคปาล ฮัร รายอา || บิซรั นา ยาอี นิมคั ฮิรแด เต ปูแร คุรู มิลายอา ||๑|| กัร กิรปา ราเค
ดาส อัปเน ญีอ์ ยันตฺ วัส ยา แก || เอกา เล็ว ปูรัน ปัรเมซุร ป๋ อ นฮี นานัก ตา แก ||๒||๗๓||๙๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ยา
แก ราม โก บัล โฮย || สกัล มโนรัท ปูรัน ต้าฮู เก ดูค นา เบอาแป โกย ||๑|| รเฮา || โย ยัน ปะกัต ดาส นิจยฺ ปรัภ กา
ซุณ ยีวานํ เต็ส โซย || อุดมั กะโร ดัรซัน เปคัน กอ กะรัม ปราปัต โฮย ||๑|| คุร ปั รซาดี ดริ สทฺ นิฮาโร ดูซรั น่าฮี
โกย || ดาน เด้ห์ นานัก อัปเน โก จรัน ยีวานํ ซันตฺ โต๋ ย ||๒||๗๔||๙๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ยีวตั ราม เก คุณ กาย ||
กแร่ ห์ กริ ปา โคปาล บีธเล บิซรั นา กับ ฮี ยาย ||๑|| รเฮา || มัน ตัน ตัน๋ ซัภ ตุมรา สุ อามี อาน นา ดูยี ยาย || เย็ว ตู
ราแค่ห์ เต็ว ฮี แร่ ห์ณา ตุมห์รา แปแนห์ คาย ||๑|| ซ่าถซังคัต แก บัล บัล ยาอี บฮุร นา ยันมา ต๋ าย || นานัก ดาส เตรี
ซัรณาอี เย็ว ป่ าแว ติแว จลาย ||๒||๗๕||๙๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มัน เร ราม โก ซุค ซาร || อาน กาม บิการ มายอา
สกัล ดีแซ่ห์ ชาร ||๑|| รเฮา || กแร่ ห์ อั้นถฺ กูป ปะติต ปราณี นรัก โก๋ ร กุบาร || อเน็ก โยนี ประมัต ห่าเรโอ ประมัต
บารัง บาร ||๑|| ปะติต ปาวัน ปะกัต บะชัล ดีน กิรปา ต๋ าร || กัร โยร นานัก ดาน มานํแก ซ่าถซังค์ อุถาร
||๒||๗๖||๙๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || บิรายิต ราม โก ปัรตาป || อ้าถ เบอาถฺ อุปาถฺ ซัภ นาซี บินเซ ตีแน ตาป ||๑|| รเฮา
|| ตริ สนา บุฉี่ ปูรัน ซัภ อาซา จูเก โศก ซัยตาป || คุณ กาวัต อะจุต อบินาซี มัน ตัน อาตัม ตราป ||๑|| กาม กโรถ
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โลภ มัด มัตซัร ซาถู่ แก ซังค์ คาป || ปะกัต วชัล แป๋ กาทันฮาเร นานัก เก มาอี บาป ||๒||๗๗||๑oo|| ซารัค แม่ห์ลา
๕ || อาตุร นาม เบ็น ซันซาร || ตริ ปัต นา โฮวัต กูกรี อาซา เอ็ต ลาโก บิเคอา ชาร ||๑|| รเฮา || ปาย ธะกอรี อาป
ปุหลายโอ ยันมัต บาโร บาร || ฮัร กา ซิมรัน นิมคั นา ซิ มเรโอ ยัมกันกัร กะรัต คุอาร ||๑|| โฮโอ กริ ปาล ดีน ดุค
ปั่นยัน เตเรอา ซันแตห์ กี ราวาร ||
นานัก ดาส ดะรัส ปรัภ ยาแจ มัน ตัน โก อาถารฺ ||๒||๗๘||๑o๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || แมลา ฮัร เก นาม เบ็น ญีโอ ||
เต็น ปรัภ ซาแจ อาป ปุหลายอา บิแค ธะกอรี ปี โอ ||๑|| รเฮา || โกท ยนัม ปะหรํ่าตอ บโฮ่ ป่ านตี เท็ต นฮี กัตฮู ปาอี ||
ปูรา สัตคุร แซ่ฮจั ยฺ นา เป่ เทอา ซากัต อาแว ยาอี ||๑|| ราค เล่โฮ ปรัภ ซัมรัท ดาเต ตุม ปรัภ อะกัม อปารฺ || นานัก
ดาส เตรี ซัรณาอี เป่ าว์ยลั อุตเรโอ ปารฺ ||๒||๗๙||๑o๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || รมัณ โก ราม เก คุณ บาด || ซ่าถซังค์
ติอ๋าอีแอ ปัรเมซัร อัมฤต ยา เก สุ อาด ||๑|| รเฮา || ซิมรัต เอก อะจุต อบินาซี บินเซ มายอา มาด || แซ่ฮจั ยฺ อนัด
อันฮัด ตุ๋น บาณี บฮุร นา เป๋ ย บิคาด ||๑|| สันกาเด็ก บรัมห์มาดิก กาวัต กาวัต สุ ก แปรลาด || ปี วัต อเม็ว มโนฮัร ฮัร
รัส ยัป นานัก ฮัร บิสมาด ||๒||๘o||๑o๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กีเนห์ ปาป เก บโฮ่ โกท || ดินสั แรนี ทกัต น่าฮี
กะแตห์ น่าฮี โชท ||๑|| รเฮา || มฮ่า บะยัร บิค เบอาถี่ ศิร อุธาอี โปท || อุก้ ฆัร กอีอานํ คิแนห์ ปี่ ตัร ยแมห์ กราเซ โจท
||๑|| ปัส เปรต อุสท กัรถัป อเน็ก โยนี เลท || ปั จยฺ ซ่าถซังค์ โคบินดฺ นานัก กัช นา ลาแก เพท ||๒||๘๑||๑o๔|| ซารัค
แม่ห์ลา ๕ || อันเถ่ คาแวห์ บิซู เก กะทาก || แนน ซัรวัน สะรี ร ซัภ หุเทโอ ซาส เกยโอ ตัต ก่าท ||๑|| รเฮา || อนาท
ระญาณ อุดรั เล โปแค่ห์ มายอา กอีอา หาท || เก็ลบิค กะรัต กะรัต ปั ชตาแว่ห์ กับโบห์ นา ซาแกห์ ชานํท ||๑||
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นินดัก ยัมดูตี อาย ซังข่าเรโอ เดแว่ห์ มูนดฺ อุปัร มทาก || นานัก อาปั น กะทารี อาปั ส โก ลาอี มัน อัปนา กีโน พาท
||๒||๘๒||๑o๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ทูที นินดัก กี *อัตถฺ บีจ || ยัน กา ราคา อาป สุ อามี เบมุค โก อาย ปฮูจี มีจ ||๑||
รเฮา || อุส กา กะเฮอา โกย นา สุ ณีอ์ กฮี นา แบซัณ ปาแว || อีฮานํ ดุค อาแก นรัก ปุ่ นแจ บโฮ่ โยนี ปั รหม่าแว ||๑||
ประกัท เป่ ยอา คันดี บแรห์มนั ดี กีตา อัปณา ปายอา || นานัก สรัณ นิรภอ กัรเต กี อนัด มังคัล คุณ กายอา
||๒||๘๓||๑o๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ตริ สนา จลัต บโฮ่ ปั รการ ||
ปูรัน โหต นา กะแตห์ บาแต้ห์ อันตฺ ปั รตี ฮาร ||๑|| รเฮา || ซานํตฺ ซูค นา แซ่ฮจั ยฺ อุปแย เอ้แฮ เอ็ส บิวฮาร || อาป ปั ร
กา กัช นา ยาแน กาม กโรแถ่ห์ ยาร ||๑|| ซันซาร ซากัร ดุค เบอาเปโอ ดาส เลโว่ห์ ตารฺ || จรัน กมัล ซัรณาย นานัก
สัด สดา บัลฮาร ||๒||๘๔||๑o๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || เร ปาปี แต กวัน กี มัต ลีน || นิมคั กะรี นา ซิ มมัร สุ อามี ญีโอ
เป็ นดฺ เย็น ดีน ||๑|| รเฮา || คาวัต ปี วัต สวันตฺ ซุคีอา นาม ซิ มรัต คีน || กรัภ อุดรั บิลลาท กัรตา ตะฮานํ โฮวัต ดีน
||๑|| มฮ่า มาด บิการ บาถ่า อเน็ก โยน ประมีน || โคบินดฺ บิสเร กวัน ดุค กะนีแอห์ ซุค นานัก ฮัร ปั ด จีนห์
||๒||๘๕||๑o๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี จัรแน่ห์ โอท กะฮี || ดัรซัน เปค เมรา มัน โม่เฮโอ ดุระมัต ยาต บฮี ||๑||
รเฮา || อะแก้ห์ อก้าถฺ อูจ อบินาซี กีมตั ยาต นา กฮี || ยัล ทัล เปค เปค มัน บิกเซโอ ปูร รเฮโอ สรับ มฮี ||๑|| ดีน
ดัยอาล ปรี ตมั มันโม่ฮนั เม็ล ซ่าแถ่ห์ กีโน สฮี || ซิ มมัร ซิ มมัร ยีวตั ฮัร นานัก ยัม กี ปี๋ ร นา พฮี ||๒||๘๖||๑o๙|| ซารัค
แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี มัน เมโร มัตวาโร || เปค ดัยอาล อนัด ซุค ปูรัน ฮัร รัส รเปโอ คุมาโร ||๑|| รเฮา || นิรมัล เป๋ ย
อูยลั ยัส กาวัต บฮุร นา โฮวัต กาโร || จรัน กมัล เซ็ว โดรี ราจี เป่ เทโอ ปุรัค อปาโร ||๑|| กัร แก้ห์ ลีเน ซัรบัส ดีเน
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ดีปัก เป่ ยโอ อุยาโร || นานัก นาม รสิ ก แบรากี กุแลห์ สะมู่ฮานํ ตาโร ||๒||๘๗||๑๑o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี
อาน ซิมมัร มัร ยานํเฮ || เตอาก โคบิด ยีอนั โก ดาตา มายอา ซังค์ ลัปทาเฮ ||๑|| รเฮา || นาม บิซาร จแลห์ อัน มารัก
นรัก โก๋ ร แม่ห์ ป้ าเฮ || อเน็ก สยานํอี กะณัต นา อาแว กัรแภ กรัภ ประมาเฮ ||๑|| เซ ตัน่ วันเต เซ ปัตวันเต ฮัร กี
สรัณ สะมาเฮ || คุร ประสาด นานัก ญัก ยีเตโอ บฮุร นา อาแว ยานํเฮ ||๒||๘๘||๑๑๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร กาที
กุเท็ลตา กุธาร || ปะหรํา บัน แด้ฮนั เป๋ ย คิน ปี่ ตัร ราม นาม ปัรฮาร ||๑|| รเฮา || กาม กโรถ นินดา ปั รหะรี อา ก้าเด
ซาถู่ แก ซังค์ มาร ||
ยนัม ปะดารัท คุรมุข ยีเตอา บฮุร นา ยูแอ ฮาร ||๑|| อาธ แป้ ฮัร ปรัภ เก คุณ กาแว่ห์ ปูรัน สบัด บีจาร || นานัก
ดาซัน ดาส ยัน เตรา ปุแน่ห์ ปุแน่ห์ นมัสการ ||๒||๘๙||๑๑๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โปที ปัรเมซัร กา ทาน || ซ่าถซังค์
กาแว่ห์ คุณ โคบินดฺ ปูรัน บรัมห์ กิอาน ||๑|| รเฮา || ซาเถ็ก เซ็ถ สกัล มุน โลแจ้ห์ บิรเล ลาแก คิอ๋าน || ยิแซห์ กริ ปาล
โฮย เมรา สุ อามี ปูรัน ตา โก กาม ||๑|| ยา แก ริ แด วัสแซ แป๋ ปั่ นยัน เต็ส ยาแน สกัล ยะฮาน || คิน ปั ล บิซรั นฮี เมเร
กัรเต เอ้ห์ นานัก มานํแก ดาน ||๒||๙o||๑๑๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || วูธา สรับ ทาอี เม่ห์ || อนัด มังคัล เกา ฮัร ยัส
ปูรัน ปรักเทโอ เน่ห์ ||๑|| รเฮา || จาร กุนท แด้ห์ ดิส ยัล เน็ถ อูน เทา นา เก้ห์ || กริ ปา เน็ถ โคบินดฺ ปูรัน ญีอ์ ดาน
ซัภ เดโฮ ||๑|| สัต สัต ฮัร สัต สุ อามี สัต ซ่าถซังเคห์ || สัต เต ยัน ยิน ปั รตีต อุปยี นานัก แน่ห์ ปั่ รเม่ห์ ||๒||๙๑||๑๑๔||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โคบิด ญีโอ ตู เมเร ปราน อถารฺ || ซายัน มีต สฮาอี ตุม ฮี ตู เมโร ปัรวาร ||๑|| รเฮา || กัร มัสตัก
ต่าเรโอ เมแร มาแท ซ่าถซังค์ คุณ กาเอ || ตุมรี กริ ปา เต ซัภ พัล ปาเอ รสัก ราม นาม ติอ๋าเอ ||๑|| อับจัล นีว ตะหร่ าอี
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สัตคุร กับฮู โดลัต น่าฮี || คุร นานัก ยับ เป๋ ย ดัยอารา สรับ ซุคา เน็ถ ปานํฮี ||๒||๙๒||๑๑๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
นิบฮี นาม กี สัจ เคป || ลาภ ฮัร คุณ กาย เน็ถ ตัน๋ บิแค ม่าเฮ อเลป ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ สกัล ซันโตเค อาปนา ปรัภ
ติอ๋าย || รตัน ยนัม อปารฺ ยีเตโอ บฮุร โยน นา ปาย ||๑|| เป๋ ย กริ ปาล ดัยอาล โคบิด เป่ ยอา ซาถู่ ซังค์ || ฮัร จรัน ราส
นานัก ปาอี ลกา ปรัภ เซ็ว รังค์ ||๒||๙๓||๑๑๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี เปค รฮี บิสมาด || อันฮัด ตุนี เมรา มัน
โม่เฮโอ อะจรัจยฺ ตา เก สวาด ||๑|| รเฮา || มาต ปิ ตา บันถัป แฮ โซอี มัน ฮัร โก แอ้ห์ลาด || ซ่าถซังค์ กาเอ กุน
โคบินดฺ บินเซโอ ซัภ ปัรมาด ||๑|| โดรี ลปั ท รฮี จัรแน่ห์ ซังค์ ปะหรํา แป๋ สักเล คาด || เอก อถารฺ นานัก ยัน กีอา
บฮุร นา โยน ประมาด ||๒||๙๔||๑๑๗||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี มาตี จรัณ สะมู่ห์ || เอกัส เบ็น ฮอ อาน นา ยาโน ดุตีอา เป๋ า ซัภ ลู่ห์ ||๑|| รเฮา || เตอาก
โคปาล อวัร โย กัรณา เต บิเคอา เก คู่ห์ || ดะรัส เปอาส เมรา มัน โม่เฮโอ ก้าดี นรัก เต ตู๋ห์ ||๑|| ซันตฺ ประสาด
มิเลโอ ซุคดาตา บินซี ห่อแม ฮูห์ || ราม รังค์ ราเต ดาส นานัก มอเลโอ มัน ตัน ยูห่ ์ ||๒||๙๕||๑๑๘|| ซารัค แม่ห์ลา ๕
|| บินเซ กาจ เก บิวฮาร || ราม ปัจยฺ เม็ล ซ่าถซังคัต เอ้แฮ ญัก แม่ห์ ซาร ||๑|| รเฮา || อีต อูต นา โดลฺ กัตฮู นาม ฮิรแด
ต๋ าร || คุร จรัน โบฮิท มิเลโอ ป่ ากี อุตเรโอ ซันซาร ||๑|| ยัล ทัล มฮีอลั ปูร รเฮโอ สรับ นาท อปารฺ || ฮัร นาม
อัมฤต ปี โอ นานัก อาน รัส ซัภ คาร ||๒||๙๖||๑๑๙|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ตา เต กรัณ ปล่าห์ กเร || มฮ่า บิการ โม่ห์ สัด
มาตอ ซิ มรัต น่าเฮ ฮเร ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ ยัปเต นาราเอ็ณ เต็น เก โดค ยเร || สพัล เด้ห์ ตัน๋ โอย ยันเม ปรัภ แก
ซังค์ รเล ||๑|| จาร ปะดารัท อัสทฺ ดะซา เซ็ถ ซัภ อูปัร ซ่าถ ปะเล || นานัก ดาส ตู๋ร ยัน บานํแช อุถฺแรห์ ลาก ปั ลเล
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||๒||๙๗||๑๒o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นาม เก ยัน กานํคี || มัน ตัน บจัน เอ้ฮี ซุค จ้าหัต ปรัภ ดะรัส เดแคห์ กับ
อาคี ||๑|| รเฮา || ตู เบอันตฺ ปารบรัมห์ สุ อามี กัต เตรี ยาย นา ลาคี || จรัน กมัล ปรี ต มัน เบเถ่อา กัร ซัรบัส อันตัร
ราคี ||๑|| เบด ปุราน ซิมรัต ซาถู่ ยัน เอ้ห์ บาณี รัสนา ป่ าคี || ยัป ราม นาม นานัก นิสตะรี แอ โฮรฺ ดุตีอา บิรที ซาคี
||๒||๙๘||๑๒๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาคี ราม กี ตู มาคี || แยห์ ดุระกันถฺ ตะฮ่า ตู แบแซ่ห์ มฮ่า บิเคอา มัด จาคี ||๑||
รเฮา || กิแตห์ อัสทาน ตู ทิกนั นา ปาแวห์ เอ้ห์ เบ็ถ เดคี อาคี || ซันตา เบ็น แต โกย นา ชาเดอา ซันตฺ ปะเร โคบิด กี
ปาคี ||๑|| ญีอ์ ยันตฺ สักเล แต โม่เฮ เบ็น ซันตา กิแน นา ลาคี || นานัก ดาส ฮัร กีรตัน ราตา สบัด สุ รัต สัจ ซาคี
||๒||๙๙||๑๒๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มาอี รี กาที ยัม กี พาส || ฮัร ฮัร ยปัต สรับ ซุค ปาเอ บีเจ กรัสตฺ อุดาส ||๑|| รเฮา
||
กัร กิรปา ลีเน กัร อัปเน อุปยี ดะรัส เปอาส || ซันตฺ ซงั ค์ เม็ล ฮัร คุณ กาเอ บินซี ดุตีอา อาส ||๑|| มฮ่า อุเดอาน อัทวี
เต ก้าเด มารัก ซันตฺ กะเฮโอ || เดคัต ดะรัส ปาป ซัภ นาเซ ฮัร นานัก รตัน ลเฮโอ ||๒||๑oo||๑๒๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕
|| มาอี รี อเรโอ เปรม กี โครฺ || ดัรซัน รุ จิต เปอาส มัน ซุนดัร สกัต นา โกอี โตรฺ ||๑|| รเฮา || ปราน มาน ปัต เป็ ต
สุ ต บันถัป ฮัร ซัรบัส ตัน๋ โมรฺ || ตริ ก สะรี ร อัสตฺ บิสทา กริ ม เบ็น ฮัร ยานัต โฮรฺ ||๑|| เป่ ยโอ กริ ปาล ดีน ดุค
ปั่นยัน ปะรา ปูรฺบลา โยรฺ || นานัก สรัณ กริ ปา เน็ถ ซากัร บินเซโอ อาน นิโฮรฺ ||๒||๑o๑||๑๒๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ ||
นีกี ราม กี ตุ๋น โซย || จรัน กมัล อนูป สุ อามี ยปั ต ซาถู่ โฮย ||๑|| รเฮา || จิตวะตา โคปาล ดัรซัน กัลมะลา กั้ด โต๋ ย ||
ยนัม มรัน บิการ อังกุร ฮัร กาท ชาเด โคย ||๑|| ปะรา ปูรัน ยิแซห์ ลิเคอา บิรลา ปาเอ โกย || รวัณ คุณ โคปาล กัรเต
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นานกา สัจ โญย ||๒||๑o๒||๑๒๕|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก นาม กี มัต ซาร || ฮัร บิซาร โย อาน ราแจห์ มิทนั ซัภ
บิสทาร ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังคัม ปั จยฺ สุอามี ปาป โฮวัต คาร || จัรนารบินดฺ บซาย ฮิรแด บฮุร ยนัม นา มาร ||๑|| กัร
อนุกแร่ ห์ ราค ลีเน เอก นาม อถารฺ || เด็น แรน ซิ มรัต สดา นานัก มุค อูยลั ดัรบาร ||๒||๑o๓||๑๒๖|| ซารัค แม่ห์ลา
๕ || มานี ตูนํ ราม แก ดัร มานี || ซ่าถซังค์ เม็ล ฮัร กุน กาเอ บินซี ซัภ อภิมานี ||๑|| รเฮา || ต๋ าร อนุกแร่ ห์ อัปนี กัร
ลีนี คุรมุข ปูร กิอานี || สรับ ซูค อานันดฺ กะเนเร ธากุร ดะรัส ติอ่านี ||๑|| นิ กทั วัรตัน ซา สดา สห่ากัน แด้ห์ ดิส
ซาอี ยานี || ปริ แอ รังค์ รังค์ รัตตี นาราเอ็น นานัก เต็ส กุรบานี ||๒||๑o๔||๑๒๗|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || โตอ์ จรัน
อาสฺ โร อีส || ตุแมห์ ปะชานู ซาก ตุแมห์ ซังค์ ราคัณฮาร ตุแม ญักดีส || รเฮา || ตู ฮัมโร ฮัม ตุมเร กะฮีแอ เอ็ต อุต ตุม
ฮี ราเค || ตู เบอันตฺ อัปรําปัร สุ อามี คุร กิรปา โกอี ลาแค ||๑|| เบ็น บักเน เบ็น แก้ฮนั กะห่าวัน อันตัรยามี ยาแน || ยา
โก เมล เลย ปรัภ นานัก เซ ยัน ดัรก้าห์ มาเน ||๒||๑o๕||๑๒๘||

ซารังค์ แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ปัจยฺ อาน กะรัม บิการ || มาน โม่ห์ นา บุฉตั ตริ สนา กาล กรัส ซันซาร ||๑|| รเฮา || คาต ปี วัต หัสตฺ โซวัต ออตถฺ
บิตี อซารฺ || นรัก อุดรั ประมันตฺ ยัลโต ยแมห์ กีนี ซาร ||๑|| ปั ร ดโร่ ห์ กะรัต บิการ นินดา ปาป รัต กัร จ๋ าร || บินา
สัตคุร บูจฉฺ น่าฮี ตัม โม่ห์ มฮ่านํ อันถารฺ ||๒|| บิค ธะกอรี คาย มูโธ จิต นา ศิรยันฮารฺ || โคบินดฺ กุปัต โฮย รเฮโอ
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นิอาโร มาตังค์ มัต อหังการ ||๓|| กัร กริ ปา ปรัภ ซันตฺ ราเค จรัน กมัล อถารฺ || กัร โยรฺ นานัก สรัน อายโอ โคปาล
ปุรัค อปารฺ ||๔||๑||๑๒๙||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ ปัรตาล
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซุภ บจัน โบลฺ กุน อโมลฺ || กิงกรี บิการ || เดค รี บีจาร || คุร สบัด ติอ๋าย แม่ฮลั ปาย || ฮัร ซังค์ รังค์ กัรตี มฮ่า เกลฺ
||๑|| รเฮา || สุ ปัน รี ซันซาร || มิทนี บิสทาร || ซะคี กาย โม่ห์ โม่เฮลี ปริ แอ ปรี ต ริ แด เมล ||๑|| สรับ รี ปรี ต เปอาร
|| ปรัภ สดา รี ดัยอาร || กานํเอนํ อาน อาน รุ จีแอ || ฮัร ซังค์ ซังค์ คะจีแอ || โย ซ่าถซังค์ ปาเอ || กโฮ่ นานัก ฮัร
ติอ๋าเอ || อับ รเฮ่ ยแมห์ เมล ||๒||๑||๑๓o|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กันจนา บโฮ่ ดัต กะรา || ปู๋ ม ดาน อรัป ตะรา || มัน
อเน็ก โซจ ปวิตตรึ กะรัต || น่าฮี เร นาม ตุล มัน จรัน กมัล ลาเก ||๑|| รเฮา || จาร เบด เยเฮาว์ ปะเน || ดัส อัสทฺ คัสทฺ
ซัรวัน สุ เน || นฮี ตุล โคบิด นาม ตุเน || มัน จรัน กมัล ลาเก ||๑|| บะรัต ซัน่ ถฺ โซจ จาร || กริ อา กุนท นิราฮาร ||
อะปรัส กะรัต ปากซารฺ || นิวลี กะรัม บโฮ่ บิสทาร || ตู่ป ดีป กัรเต ฮัร นาม ตุล นา ลาเก || ราม ดัยอาร ซุน ดีน
เบนตี || เดโฮ ดะรัส แนน เปโค ยัน นานัก นาม มิสท ลาเก ||๒||๒||๑๓๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ราม ราม ราม ยาป
รมัต ราม สฮาอี ||๑|| รเฮา ||
ซันตัน แก จรัน ลาเก กาม กโรถ โลภ เตอาเก คุร โคปาล เป๋ ย กริ ปาล ลบัตถฺ อัปนี ปาอี ||๑|| บินเซ ปะหรํา โม่ห์
อั้นถฺ ทูเท มายอา เก บันถฺ ปูรัน ซัรบัตตรึ ธากุร แน่ห์ โกอู แบราอี || สุ อามี สุ ประซัน เป๋ ย ยนัม มรัน โดค เกย
ซันตัน แก จรัน ลาก นานัก กุน กาอี ||๒||๓||๑๓๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ฮัร ฮเร ฮัร มุคโคห์ โบลฺ ฮัร ฮเร มัน ต่าเร
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||๑|| รเฮา || ซัรวัน สุ นนั ปะกัต กะรัน อเน็ก ปาเต็ก ปุแน่ห์จรัน || สรัน ปะรัน ซาถู่ อาน บาน บิซาเร ||๑|| ฮัร จรัน
ปรี ต นีต นีต ปาวนา แม่ห์ มฮ่า ปุนีต || เซวัก แป๋ ดูรฺ กะรัน กัลมัล โดค ยาเร || แก้ฮตั มุกตั ซุนตฺ มุกตั แร่ ฮตั ยนัม
แร่ ห์เต || ราม ราม ซาร ปู๋ ต นานัก ตัต บีจาเร ||๒||๔||๑๓๓|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || นาม ปะกัต มาก ซันตฺ เตอาก สกัล
กามี ||๑|| รเฮา || ปรี ต ลาย ฮัร ติอ๋าย กุน โคบินดฺ สดา กาย || ฮัร ยัน กี เรน บานํชฺ แดนฮาร สุ อามี ||๑|| สรับ กุซลั
ซุค บิสราม อานดา อานันดฺ นาม ยัม กี กัช น่าเฮ ตราส ซิ มมัร อันตัรยามี || เอก สรัน โคบินดฺ จรัน ซันซาร สกัล
ตาป หะรัน || นาว รู ป ซ่าถซังค์ นานัก ปารฺ กรามี ||๒||๕||๑๓๔|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || กุน ลาล กาโว คุร เดเค || ปันจา
เต เอก ชูทา โย ซ่าถซังค์ ปัก โร ||๑|| รเฮา || ดริ สโท กัช ซังค์ นา ยาย มาน เตอาก โม่ฮา || เอแก ฮัร ปรี ต ลาย เม็ล
ซ่าถซังค์ โซ่ฮา ||๑|| ปายโอ แฮ คุณ นิถาน สกัล อาส ปูรี || นานัก มัน อนันดฺ เป๋ ย คุร บิคมั การห์ โตรี ||๒||๖||๑๓๕||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || มัน บิราแกกี || โคยะตี ดัรซาร ||๑|| รเฮา || ซาถู่ ซันตัน เซว แก ปเร็ว ฮีอแร ติอ๋ายโอ || อานันดฺ
รู ปี เปค แก ฮอ แม่ฮลั ปาโวกี ||๑|| กาม กรี ซัภ เตอาก แก ฮอ สรัณ ปะโรกี || นานัก สุ อามี กัร มิเล ฮอ คุร มนาโวกี
||๒||๗||๑๓๖|| ซารัค แม่ห์ลา ๕ || แอซี โฮย ปะรี || ยานเต ดัยอาร ||๑|| รเฮา || มาตัร ปิ ตัร เตอาก แก มัน ซันตัน
ป้ าเฮ เบจายโอ || ยาต ยนัม กุล โคอีแอ ฮอ กาโว ฮัร ฮรี ||๑|| โลก กุทาํ บฺ เต ทูทีแอ ปรัภ กิรัต กิรัต กรี || คุร โม โก
อุปเดเซอา นานัก เซว เอก ฮรี ||๒||๘||๑๓๗||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ || ลาล ลาล โม่ฮนั โคปาล ตู || กีท หัสตฺ ปาคาณ ยันตฺ สรับ แม ปรัตปาล ตู ||๑|| รเฮา || แน่ห์ ดูรฺ
ปูร ฮยูร ซังเก || ซุนดัร ระสาล ตู ||๑|| แน่ห์ บะรัน บะรัน แน่ห์ กุแลห์ กุล || นานัก ปรัภ กิรปาล ตู ||๒||๙||๑๓๘||
1303

ซารัค ม: ๕ || กะรัต เกลฺ บิแค เมล จันดรึ ซูร โม่เฮ || อุปัจยฺตา บิการ ดุนดัร นอปะรี จุนนั ตฺ การ ซุนดัร อเน็ค เป๋ า
กะรัต พิรัต เบ็น โคปาล โต่เฮ || รเฮา || ตีน ป่ อเน ลัปทาย รฮี กาจ กะรัม นา ยาต สฮี อุนมัต อั้นถฺ ตัน่ ถฺ รเจ็ต แยเซ
มฮ่า ซากัร โฮเอ ||๑|| อุถเร ฮัร ซันตฺ ดาส กาท ดีนี ยัม กี พาส || ปะติต ปาวัน นาม ยา โก ซิ มมัร นานัก โอ้เฮ
||๒||๑o||๑๓๙||๓||๑๓||๑๕๕||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด || ราก ซารังค์ แม่ห์ลา ๙ ||
ฮัร เบ็น เตโร โก นา สฮาอี || กานํ กี มาต ปิ ตา สุ ต บันตา โก กาฮู โก ป่ าอี ||๑|| รเฮา || ตัน๋ ตัร่ นี อัร ซัมปั ต สักรี โย
มาเนโอ อัปนาอี || ตัน ชูแท กัช ซังค์ นา จาแล กฮ่า ต้าเฮ ลัปทาอี ||๑|| ดีน ดัยอาล สดา ดุค ปั่ นยัน ตา เซ็ว รุ จ นา
บัดฎาอี || นานัก แก้ฮตั ยกัต ซัภ มิเทอา เย็ว สุ ปนา แรนาอี ||๒||๑|| ซารังค์ แม่ห์ลา ๙ || กฮ่า มัน บิเคอา เซ็ว ลัปทาฮี
|| ญา ญัก แม่ห์ โกอู แร่ ฮนั นา ปาแว เอ็ก อาแว่ห์ เอ็ก ยาฮี ||๑|| รเฮา || กานํ โก ตัน ตัน๋ ซัมปั ต กานํ กี กา เซ็ว เน่ห์
ลกาฮี || โย ดีแซ โซ สกัล บินาแซ เย็ว บาดัร กี ช่าฮี ||๑|| ตัจยฺ อภิมาน สรัณ ซันตัน กะโฮ มุกตั โฮเอ ชิน ม่าฮี || ยัน
นานัก ปักวันตฺ ปะยัน เบ็น ซุค สุ ปแน ปี๋ น่าฮี ||๒||๒|| ซารังค์ แม่ห์ลา ๙ || กฮ่า นัร อัปโน ยนัม กวาแว || มายอา มัด
บิเคอา รัส รเจโอ ราม สรัน นฮี อาแว ||๑|| รเฮา || เอ้ห์ ซันซาร สกัล แฮ สุ ปโน เดค กฮ่า โลผ่าแว || โย อุปแย โซ
สกัล บินาแซ แร่ ฮนั นา โกอู ปาแว ||๑|| มิเทอา ตัน ซาโจ กัร มาเนโอ เอ้ห์ เบ็ถ อาป บันถ่าแว || ยัน นานัก โซอู ยัน
มุกตา ราม ปะยัน จิต ลาแว ||๒||๓|| ซารังค์ แม่ห์ลา ๙ || มัน กัร กับฮู นา ฮัร กุน กายโอ ||
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บิเคอาสกัต รเฮโอ เน็ส บาซุร กีโน อัปโน ป่ ายโอ ||๑|| รเฮา || คุร อุปเดส สุ เนโอ แน่ห์ กานัน ปั ร ดารา ลัปทายโอ ||
ปัร นินดา การัน บโฮ่ ต่าวัต ซัมเยโอ แน่ห์ ซัมหยายโอ ||๑|| กฮ่า กโฮ่ แม อัปนี กัรนี เย่ห์ เบ็ถ ยนัม กวายโอ ||
แก้ห์ นานัก ซัภ ออกัน โม แม่ห์ ราค เล่โฮ ซัรนายโอ ||๒||๔||๓||๑๓||๑๓๙||๔||๑๕๙||
ราก ซารัค อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เบ็น เก็ว ยีวา เมรี มาอี || แย ญักดีส เตรา ยัส ยาโจ แม ฮัร เบ็น แร่ ฮนั นา ยาอี ||๑|| รเฮา || ฮัร กี เปอาส เปอาซี
กามัน เดโค แรน สบาอี || ศิรีถรั นาท เมรา มัน ลีนา ปรัภ ยาแน ปี ร ปราอี ||๑|| กะณัต สะรี ร ปี ร แฮ ฮัร เบ็น คุร
สับดี ฮัร ปานํอี || โฮโอ ดัยอาล กริ ปา กัร ฮัร ญีโอ ฮัร เซ็ว รฮ่านํ สมาอี ||๒|| แอซี รวัต รโว่ห์ มัน เมเร ฮัร จัรณี จิต
ลาอี || บิซมั เป๋ ย คุณ กาย มโนฮัร นิรภอ แซ่ฮจั ยฺ สมาอี ||๓|| ฮิรแด นาม สดา ตุ๋น เน่ห์จลั กะแท นา กีมตั ปาอี ||
เบ็น นาแว ซัภ โกอี นิรถัน สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๔|| ปรี ตมั ปราน เป๋ ย ซุน สัจยะนี ดูต โมย บิค คาอี || ยับ กี อุปยี
ตับ กี แตซี รังกุล ไป๋ มัน ป่ าอี ||๕|| แซ่ฮจั ยฺ สมาถ สดา เล็ว ฮัร เซ็ว ยีวานํ ฮัร กุน กาอี || คุร แก สบัด รัตตา แบรากี
นิจยฺ กัร๋ ตารี ลาอี ||๖|| ซุถ รัส นาม มฮ่า รัส มีธา นิจยฺ กัร๋ ตัต กุซานํอี || แต้ห์ ฮี มัน แยห์ ฮี แต ราเคอา แอซี คุรมัต
ปาอี ||๗|| สนัก สนาด บรัมห์มาด อินดราดิก ปะกัต รัตเต บัน อาอี || นานัก ฮัร เบ็น กะรี นา ยีวานํ ฮัร กา นาม
วดาอี ||๘||๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๑ || ฮัร เบ็น เก็ว ตี่แร มัน เมรา || โกท กะลัป เก ดูค บินาซัน สาจ ดริ ราย นิเบรา ||๑||
รเฮา || กโรถ นิวาร ยเล ฮอ มัมตา เปรม สดา นอ รังกี || อันป๋ อ บิซรั เกย ปรัภ ยาเจอา ฮัร นิรมาอิล ซังกี ||๑|| จันจัล
มัต เตอาก ป๋ อ ปั่ นยัน ปายอา เอก สบัด เล็ว ลากี || ฮัร รัส จาค ตริ คา นิวารี ฮัร เมล เลย บัดป่ ากี ||๒|| อะปะรัต ซินจฺ
เป๋ ย ซุภรั ซัร คุรมัต สาจ นิฮาลา ||
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มัน รัต นาม รัตเต เน่ห์เกวัล อาด ยุกาด ดัยอาลา ||๓|| โม่ฮนั โม่ห์ ลีอา มัน เมรา บัดแด ปาก เล็ว ลากี || สาจ บีจาร
เก็ลวิค ดุค กาเท มัน นิรมัล อันรากี ||๔|| แก้ฮรั กัมภีร ซากัร รัตนากัร อวัร นฮี อัน ปูญา || สบัด บีจาร ปะรัม ป๋ อ
ปั่นยัน อวัรฺ นา ยาเนอา ดูยา ||๕|| มนูอา มาร นิรมัล ปัด จีเนอา ฮัร รัส รัตเต อถิกาอี || เอกัส เบ็น แม อวัรฺ นา ยานานํ
สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี ||๖|| อะกัม อะโกจัร อนาท อโยนี คุรมัต เอโก ยาเนอา || ซุภรั ปะเร น่าฮี จิต โดแล มัน ฮี เต มัน
มาเนอา ||๗|| คุร ปั รซาดี อกัทโท กะทีแอ กโฮ่ กะห่าแว โซอี || นานัก ดีน ดัยอาล ฮมาเร อวัรฺ นา ยาเนอา โกอี
||๘||๒||
ซารัค แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน เมเร ฮัร แก นาม วดาอี || ฮัร เบ็น อวัรฺ นา ยาณา โกอี ฮัร แก นาม มุกตั กัต ปาอี ||๑|| รเฮา || สบัด ป๋ อ ปั่ นยัน
ยัมกาล นิคนั ยัน ฮัร เซตี เล็ว ลาอี || ฮัร ซุคดาตา คุรมุข ยาตา แซ่ห์เย รเฮอา สมาอี ||๑|| ปั กตานํ กา โป่ ยัน ฮัร นาม
นิรันยัน แปห์นณ
ั ปะกัต บดาอี || นิจยฺ กัร๋ วาซา สดา ฮัร เซวัน ฮัร ดัร โซ่ภา ปาอี ||๒|| มันมุค บุตถฺ กาจี มนูอา
โดแล อกัท นา กะแท กะห่านี || คุรมัต เน่ห์จลั ฮัร มัน วัสเซอา อัมฤต ซาจี บานี ||๓|| มัน เก ตรังค์ สบัด นิวาเร
รัสนา แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี || สัตคุร เม็ล รฮีแอ สัด อัปเน เย็น ฮัร เซตี เล็ว ลาอี ||๔|| มัน สบัด มแร ตา มุกโต โฮแว ฮัร
จัรณี จิต ลาอี || ฮัร ซัร ซากัร สดา ยัล นิรมัล นาแว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี ||๕|| สบัด วีจาร สดา รังค์ ราเต ห่อแม ตริ สนา
มารี || อันตัร เน่ห์เกวัล ฮัร รเวอา ซัภ อาตัม ราม มุรารี ||๖|| เซวัก เซว รเฮ่ สัจ ราเต โย เตแร มัน ป่ าเณ || ดุบิถา
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แม่ฮลั นา ปาแว ญัก จู่ธี คุณ เอากัณ นา ปะชาเณ ||๗|| อาเป เมล เลย อกัท กะทีแอ สัจ สบัด สัจ บาณี || นานัก ซาเจ
สัจ สมาเณ ฮัร กา นาม วคาณี ||๘||๑|| ซารัค แม่ห์ลา ๓ || มัน เมเร ฮัร กา นาม อัต มีธา ||
ยนัม ยนัม เก เก็ลวิค ป๋ อ ปั่นยัน คุรมุข เอโก ดีธา ||๑|| รเฮา || โกท โกทันตัร เก ปาป บินาซัน ฮัร ซาจา มัน ป่ ายอา ||
ฮัร เบ็น อวัรฺ นา ซู่แฉ่ ดูยา สัตคุร เอก บุฉ่ายอา ||๑|| เปรม ปะดารัท ยิน กัท วัสเซอา แซ่ห์เย รเฮ่ สมาอี || สบัด รัตเต
เซ รังค์ จลูเล ราเต แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี ||๒|| รัสนา สบัด วีจาร รัส ราตี ลาล ไป๋ รังค์ ลาอี || ราม นาม เน่ห์เกวัล ยาเณอา
มัน ตริ ปเตอา ซานํตฺ อาอี ||๓|| ปันดิต ปัรห์ ปัรห์ โมนี ซัภ ทาเก ปะหรํา เป๋ ค ทักเก เปคถ่ารี || คุร ปั รสาด นิรันยัน
ปายอา ซาแจ สบัด วีจารี ||๔|| อาวา กอณ นิวาร สัจ ราเต สาจ สบัด มัน ป่ ายอา || สัตคุร เซว สดา ซุค ปาอีแอ เย็น
วิโจห์ อาป กวายอา ||๕|| ซาแจ สบัด แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อุปแย มัน ซาแจ เล็ว ลาอี || อะกัม อะโกจัร นาม นิรันยัน คุรมุข
มัน วซาอี ||๖|| เอกัส แม่ห์ ซัภ ยักโต วัรแต วิระลา เอก ปะชาแณ || สบัด มแร ตา ซัภ กิช ซู่แฉ่ อันเด็น เอโก ยาแณ
||๗|| ยิส โน นะดัร กเร โซอี ยัน บูแฉ่ โฮรฺ แก้ห์ณา กะทัน นา ยาอี || นานัก นาม รัตเต สดา แบรากี เอก สบัด เล็ว
ลาอี ||๘||๒|| ซารัค แม่ห์ลา ๓ || มัน เมเร ฮัร กี อกัท กะห่าณี || ฮัร นะดัร กเร โซอี ยัน ปาเอ คุรมุข วิระแล ยาณี ||๑||
รเฮา || ฮัร แก้ฮรั กัมภีร คุณี กะฮีร คุร แก สบัด ปะชาเนอา || บโฮ่ เบ็ถ กะรัม กแร่ ห์ ป๋ าย ดูแย เบ็น สับแด
บอราเนอา ||๑|| ฮัร นาม นาแว โซอี ยัน นิรมัล เพ็ร แมลา มูล นา โฮอี || นาม บินา ซัภ ญัก แฮ แมลา ดูแย ปะรัม ปัต
โคอี ||๒|| เกอา ดริ รานํ เกอา ซังกแร่ ห์ เตอากี แม ตา บูจฉฺ นา ปาอี || โฮเอ ดัยอาล กริ ปา กัร ฮัร ญีโอ นาโม โฮย
สคาอี ||๓|| สัจจา สัจ ดาตา กะรัม บิถ่าตา ยิส ป่ าแว เต็ส นาย ลาเอ || คุรู ดุอาแร โซอี บูแฉ่ ยิส โน อาป บุฉ่าเอ ||๔||
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เดค บิสมาด เอ้ห์ มัน นฮี เจเต อาวา กอณ ซันซารา || สัตคุร เซเว โซอี บูแฉ่ ปาเอ โมค ดุอารา ||๕|| ยินห์ ดัร ซู่แฉ่
เซ กะเด นา วิกาแร่ ห์ สัตคุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || สัจ ซันยัม กัรณี กิรัต กมาแว่ห์ อาวัณ ยาณ รฮาอี ||๖|| เซ ดัร ซาแจ
สาจ กมาแว่ห์ ยิน คุรมุข สาจ อถ่ารา ||
มันมุค ดูแย ปะรัม ปุหล่าเอ นา บูแฉ่ ห์ วีจารา ||๗|| อาเป คุรมุข อาเป เดแว อาเป กัร กัร เวแค || นานัก เซ ยัน
ทาย เปย แฮ ยิน กี ปั ต ปาแว เลแค ||๘||๓||
ซารัค แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กุซาอี ปัรตาป ตุห่าโร ดีธา || กะรัน กราวัน อุปาย สมาวัน สกัล ฉะตรึ ปัต บีธา ||๑|| รเฮา || ราณา เรา ราจยฺ เป๋ ย
รังกา อุน จู่เธ แก้ฮณ
ั กะฮายโอ || ฮัมรา รายัน สดา สลามัต ตา โก สกัล กะทา ยัส กายโอ ||๑|| อุปมา สุ โนห์ รายัน กี
ซันโตห์ แก้ฮตั เยต ปาฮูจา || เบสุ มาร วัด ซ่าห์ ดาตารา อูเจ ฮี เต อูจา ||๒|| ปวัน โปรยโอ สกัล อการา ปาวัก กาซทฺ
ซังเก || นีร ตะรัณ กัร ราเค เอกัต โกย นา กิส ฮี ซังเก ||๓|| กัท กัท กะทา รายัน กี จาแล กัร๋ กัร๋ ตุแฉ่ห์ อุม่าฮา || ญีอ์
ยันตฺ ซัภ ปาแช กเรอา ปรัทเม ริ ยกั สมาฮา ||๔|| โย กิช กัรณา โซ อาเป กัรณา มัสลัต กาฮู ดีนีห์ || อเน็ก ยตัน กัร
กแร่ ห์ ดิคาเอ ซาจี ซาคี จีนีห์ ||๕|| ฮัร ปั กตา กัร ราเค อัปเน ดีนี นาม วดาอี || เย็น เย็น กรี อะวะเกอา ยัน กี เต แตนํ
ดีเอ รุ ราห์อี ||๖|| มุกตั เป๋ ย ซ่าถซังคัต กัร เต็น เก เอากัน ซัภ ปั รหะเรอา || เต็น โก เดค เป๋ ย กิรปาลา เต็น เป๋ าว์ ซากัร
ตเรอา ||๗|| ฮัม นาเนห์ นีจ ตุเม่ห์ บัด ซาฮิบ กุดรัต กอณ บีจารา || มัน ตัน ซี ตลั คุร ดะรัส เดเค นานัก นาม อถ่ารา
||๘||๑||
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ซารัค แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อะกัม อก้าถฺ สุ โนห์ ยัน กะทา || ปารบรัมห์ กี อะจรัจยฺ สภา ||๑|| รเฮา || สดา สดา สัตคุร นมัสการ || คุร กิรปา เต
กุน กาย อปารฺ || มัน ปี่ ตัร โฮแว ปัรกาซ || กิอาน อันยัน อเกอาน บินาส ||๑|| เม็ต น่าฮี ยา กา บิสทาร || โซ่ภา ตา กี
อปัร อปารฺ || อเน็ก รังค์ ยา เก กะเน นา ย่าเฮ || โศก ฮรัค โดห์ฮู แม่ห์ น่าเฮ ||๒|| อเน็ก บรัมห์เม ยา แก เบด ตุ๋น
กแร่ ห์ || อเน็ก มเหส แบส คิอ๋าน ตะแรห์ ||
อเน็ก ปุรัค อันซา อวตาร || อเน็ก อิมดรึ อูเภ ดัรบาร ||๓|| อเน็ก ปวัน ปาวัก อัร นีร || อเน็ก รตัน ซากัร ดัตถฺ คีร ||
อเน็ก ซูร ซะซีอรั นเคอาต || อเน็ก เดวี เดวา บโฮ่ ป๋ านตฺ ||๔|| อเน็ก บซุถ่า อเน็ก กามเถน || อเน็ก ปารยาต อเน็ก
มุค เบน || อเน็ก อกาซฺ อเน็ก ปาตาล || อเน็ก มุคี ยัปปี แอ โคปาล ||๕|| อเน็ก ซาสตรึ ซิมรัต ปุราน || อเน็ก ยุกตั
โฮวัต บเคอาน || อเน็ก สะโรเต สุ แน่ห์ นิถาน || สรับ ญีอ์ ปูรัน ปั กหวาน ||๖|| อเน็ก ตะรัม อเน็ก กุเมรฺ || อเน็ก
บะรัน อเน็ก กเน็ก สุ เมร || อเน็ก เซค เนาตัน นาม เล่ห์ || ปารบรัมห์ กา อันตฺ นา เต้ห์ ||๗|| อเน็ก ปุรีอา อเน็ก แต้ห์
คันดฺ || อเน็ก รู ป รังค์ บแรห์มนั ดฺ || อเน็ก บนา อเน็ก พัล มูล || อาแปห์ ซูคมั อาแปห์ อัสทูล ||๘|| อเน็ก ยุกาด ดินสั
อัร ราต || อเน็ก ปัรโล อเน็ก อุตปาต || อเน็ก ญีอ์ ยา เก กแร่ ห์ ม่าเฮ || รมัต ราม ปูรัน สรับ ธานํย ||๙|| อเน็ก มายอา
ยา กี ลคี นา ยาย || อเน็ก กะลา เคแล ฮัร ราย || อเน็ก ตุนตั ลลิต ซังคีต || อเน็ก กุปัต ปรักเท แต้ห์ จีต ||๑o|| ซัภ เต
อูจ ปะกัต ยา แก ซังค์ || อาธ แป้ ฮัร กุน กาแว่ห์ รังค์ || อเน็ก อนาฮัด อานันดฺ จุ่นการ || ÍØÍÒ รัส กา กัช อันตฺ นา
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ปารฺ ||๑๑|| สัต ปุรัค สัต อัสทาน || อูจ เต อูจ นิรมัล นิรบาน || อัปนา กีอา ยาแน่ห์ อาป || อาเป กัท กัท รเฮโอ
เบอาป || กริ ปา นิถาน นานัก ดัยอาล || เย็น ยัปเปอา นานัก เต เป๋ ย นิฮาล ||๑๒||๑||๒||๒||๓||๗||
ซารัค ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัภ เดคีแอ อันแป๋ กา ดาตา || กัท กัท ปูรัน แฮ อัลปาตา || กัท กัท ปูรัน กัร บิสทีรัน ยัล ตรังค์ เย็ว รจัน กีอา || ฮัภ
รัส มาเณ โปคค์ กะทาเณ อาน นา บีอา โก ทีอา || ฮัร รังกี เอ็ก รังกี ธากุร ซันตฺ ซงั ค์ ปรัภ ยาตา || นานัก ดะรัส ลีนา
เย็ว ยัล มีนา ซัภ เดคีแอ อันแป๋ กา ดาตา ||๑|| กอน อุปมา เด็ว กวัน บดาอี || ปูรัน ปูร รเฮโอ สรับ ธาอี || ปูรัน
มันโม่ฮนั กัท กัท โซ่ฮนั ยับ คินแจ ตับ ชาอี ||
เก็ว นา อราโถ่ห์ เม็ล กัร ซ่าโถ่ห์ กะรี โม่ตกั เบลา อาอี || อรัท ดะรับ ซัภ โย กิช ดีแซ ซังค์ นา กัชฮู ยาอี || กโฮ่
นานัก ฮัร ฮัร อาราโถ่ห์ กวัน อุปมา เด็ว กวัน บดาอี ||๒|| ปูโช ซันตฺ เมโร ธากุร แกซา || ฮีโอ อราโปนํ เดโฮ สเดซา
|| เดโฮ สเดซา ปรัภ ญีโอ แกซา แก้ห์ โม่ฮนั ปั รเวซา || อังค์ อังค์ ซุคดาอี ปูรัน บรัมห์มาอี ทาน ทานันตัร เดซา ||
บันถัน่ เต มุกตา กัท กัท ยุกตา แก้ห์ นา สะโก ฮัร แยซา || เดค จริ ต นานัก มัน โม่เฮโอ ปูแช ดีน เมโร ธากุร แกซา
||๓|| กัร กิรปา อัปเน แป้ ห์ อายอา || ตัน๋ โซ ริ ดา เย่ห์ จรัน บซายอา || จรัน บซายอา ซันตฺ ซังกายอา อเกอาน
อันเถรฺ กวายอา || เป่ ยอา ประกาซ ริ แด อุลาส ปรัภ โลรี ดา ปายอา || ดุค นาธา ซุค กัร๋ แม่ห์ วูธา มฮ่า อนันดฺ
แซ่ห์ยายอา || กโฮ่ นานัก แม ปูรา ปายอา กัร กิรปา อัปเน แป้ ห์ อายอา ||๔||๑||
ซารังค์ กี วาร แม่ห์ลา ๔ ราย แม่ห์เม หัสเน กี ตุ๋น เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ศโลก แม่ห์ลา ๒ || คุร กุนยี ปาฮู นิวลั มัน โกธา ตัน ฉัต || นานัก คุร เบ็น มัน กา ตาก นา อุก้ แร อวัร นา กุนยี หัท
||๑|| แม่ห์ลา ๑ || นา ปี่ แย รากี นาดี เบด || นา ปี่ แย สุ รตี กิอานี โยก || นา ปี่ แย โศกี กีแต โรจยฺ || นา ปี่ แย รู ปี มาลี
รังค์ || นา ปี่ แย ตีรัท ปะวิแอ นังค์ || นา ปี่ แย ดาตี กีแต ปุน || นา ปี่ แย บ้าฮัร แบเธอา ซุน || นา ปี่ แย เป๋ ร มแร่ ห์ ปิ๋ ร
ซูร || นา ปี่ แย เกเต โฮแว่ห์ ตู๋ร || เลคา ลิคีแอ มัน แก ป๋ าย || นานัก ปี่ แย ซาแจ นาย ||๒|| แม่ห์ลา ๑ || เนาว์ เชอ์ คัท
กา กเร บีจาร || เน็ส เด็น อุจแร ป๋ ารฺ อะธารฺ || เต็น ปี๋ อันตฺ นา ปายอา โต้เฮ || นาม บิฮูณ มุกตั เก็ว โฮย || น่าภ วัสตฺ
บรัมห์แม อันตฺ นา ยาเณอา || คุรมุข นานัก นาม ปะชาเณอา ||๓|| ปอรี || อาเป อาป นิรันยฺนา เย็น อาป อุปายอา
|| อาเป เคลฺ รจายโอน ซัภ ยกัต สบายอา || ตแร คุณ อาป ศิรยิอนั มายอา โม่ห์ วถ่ายอา || คุร ปัรซาดี อุบเร ยิน
ป่ าณา ป่ ายอา || นานัก สัจ วัรตะดา ซัภ สัจ สมายอา ||๑||
ศโลก แม่ห์ลา ๒ || อาป อุปาเอ นานกา อาเป รัคแค เวก || มันดา กิส โน อาคีแอ ยานํ ซัภนา ซาฮิบ เอก || ซัภนา
ซาฮิบ เอก แฮ เวแค ตัน่ แถ่ ลาย || กิแซ โทรา กิแซ อักลา คาลี โกอี น่าเฮ || อาแว่ห์ นังเก ย่าเฮ นังเก วิเจ กแร่ ห์ วิทาร
|| นานัก หุกมั นา ยาณี แอ อะแก กาอี การ ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || ยินสั ทาป ยีอานํ โก เป่ แย ยินสั ทาป แล ยาแว || อาเป
ทาป อุทาแป อาเป เอเต เวส กราแว || เยเต ญีอ์ พิแร่ ห์ ออถู่ตี อาเป ปิ เคอา ปาแว || เลแค โบลัณ เลแค จลัณ กาเอ็ต
กีแจห์ ดาเว || มูล มัต ปัรวาณา เอ้โฮ นานัก อาค สุ ณาเอ || กัรณี อุปัร โฮย ตะปาวัส เย โก กะแฮ กะฮาเอ ||๒|| ปอรี
|| คุรมุข จลัต รจายโอน คุณ ปัรกะที อายอา || คุรบาณี สัด อุจแร ฮัร มัน วซายอา || สะกัต กอี ปะหรํา กะเทอา เศ็ว
โยต ยะกายอา || ยิน แก โปแต ปุน แฮ คุร ปุรัค มิลายอา || นานัก แซ่ ห์เย เม็ล รเฮ่ ฮัร นาม สมายอา ||๒|| ศโลก
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แม่ห์ลา ๒ || ซ่าห์ จัลเล วัณยาเรอา ลิเคอา เดแว นาล || ลิเค อุปัร หุกมั โฮย ลอีแอ วัสตฺ สะหมาลฺ || วัสตฺ ลอี
วัณยารัย วคัร บะถ่า ปาย || เกอี ล่าฮา แล จัลเล เอ็ก จัลเล มูล กวาย || โทรา กิแน นา มังเกโอ กิส กะฮีแอ ซาบาส ||
นะดัร ตินา โก นานกา เย ซาบัต ลาเอ ราส ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || ยุร ยุร วิชุเร วิชุร ยุเร || ยีเว ยีเว โมย โมย ยีเว || เกเตอา
เก บาป เกเตอา เก เบเท เกเต คุร เจเล ฮูเอ || อาแก ปาแช กะณัต นา อาแว เกอา ยาตี เกอา ฮุณ ฮูเอ || ซัภ กัรณา กิรัต
กัร ลิคีแอ กัร กัร กัรตา กเร กเร || มันมุค มรี แอ คุรมุข ตรี แอ นานัก นัดรี นะดัร กเร ||๒|| ปอรี || มันมุค ดูยา ปะรัม
แฮ ดูแย โลผ่ายอา || กูร กปัท กมาวเด กูโร อาลายอา || ปุตรึ กลัตรึ โม่ห์ เหต แฮ ซัภ ดุค สบายอา || ยัม ดัร บเถ่
มารี แอ้ห์ ปะหรํ่าแมห์ ปัรหม่ายอา || มันมุค ยนัม กวายอา นานัก ฮัร ป่ ายอา ||๓|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || ยิน วเดอาอี
เตเร นาม กี เต รัตเต มัน ม่าเฮ || นานัก อัมฤต เอก แฮ ดูยา อัมฤต น่าเฮ || นานัก อัมฤต มแน ม่าเฮ ปาอีแอ คุร
ปัรสาด || ตินีห์ ปี ตา รังค์ เซ็ว ยินห์ โก ลิเคอา อาด ||๑||
แม่ห์ลา ๒ || กีตา เกอา ซาล่าฮีแอ กเร โซย ซาล่าห์ || นานัก เอกี บ้าห์รา ดูยา ดาตา น่าเฮ || กัรตา โซ ซาล่าฮีแอ เย็น
กีตา อาการฺ || ดาตา โซ ซาล่าฮีแอ เย ซัภแซ เด อาถารฺ || นานัก อาป สะดีว แฮ ปูรา ยิส ปั นด๋ าร || วัดดา กัร
ซาล่าฮีแอ อันตฺ นา ปาราวาร ||๒|| ปอรี || ฮัร กา นาม นิถาน แฮ เซเวแอ ซุค ปาอี || นาม นิรันยัน *อุจรานํ ปัต เซ็ว
กัร๋ ยานํอี || คุรมุข บาณี นาม แฮ นาม ริ แด วซาอี || มัต ปั งเครู วัส โฮย สัตคุรู ติอ๋าอี || นานัก อาป ดัยอาล โฮย
นาเม เล็ว ลาอี ||๔|| ศโลก แม่ห์ลา ๒ || เต็ส เซ็ว แกซา โบลณา เย อาเป ยาแณ ยาณ || จีรี ยา กี นา พิแร ซาฮิบ โซ
ปัรวาณ || จีรี ยิส กี จัลณา มีร มลัก สลารฺ || โย เต็ส ป่ าแว นานกา ซาอี ปะลี การ || ยินาห์ จีรี จัลณา หัท ตินาห์ กิช
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น่าเฮ || ซาฮิบ กา พุรมาณ โฮย อุธี กัรแล ป้ าเฮ || เย่ฮา จีรี ลิเคอา เต้ฮา หุกมั กมาเฮ || กัล่ เล อาแว่ห์ นานกา สะเด อุธี
ย่าเฮ ||๑|| แม่ห์ลา ๒ || ซิพตั ยินา โก บัคซีแอ เซอี โปเตดาร || กุนยี ยิน โก ดิตีอา ตินาห์ มิเล ปั นด๋ าร || แยห์ ปั นด่ารี
ฮู คุณ นิกแล่ห์ เต กีแอห์ ปัรวาณ || นะดัร ตินาห์ โก นานกา นาม ยินาห์ นีซาณ ||๒|| ปอรี || นาม นิรันยัน นิรมะลา
สุ เณแอ ซุค โฮอี || ซุณ ซุณ มัน วซาอีแอ บูแฉ่ ยัน โกอี || แบห์เดอา อุธเดอา นา วิสแร ซาจา สัจ โซอี ||
ปักตา โก นาม อถารฺ แฮ นาเม ซุค โฮอี || นานัก มัน ตัน เราว์ รเฮอา คุรมุข ฮัร โซอี ||๕|| ศโลก แม่ห์ลา ๑ || นานัก
ตุลีแอห์ โตลฺ เย ญีโอ ปิ แช ปาอีแอ || อิกสั นา ปุแย่ห์ โบลฺ เย ปูเร ปูรา กัร มิแล || วัดดา อาคัณ ป่ ารา โตลฺ || โฮรฺ
ห่อลี มตี ห่อเล โบลฺ || ตัร่ ตี ปาณี ปัรบัต ป๋ ารฺ || เก็ว กันแด โตแล สุ เนอาร || โตลา มาซา ระตัก ปาย || นานัก ปุเชอา
เดย์ ปุยาย || มูรัค อันเถ่อา อันถี่ ตาต || แก้ห์ แก้ห์ แก้ฮณั กะฮาเอ็น อาป ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || อาคัณ ออคา สุ นณ
ั
ออคา อาค นา ยาปี อาค || เอ็ก อาค อาแค่ห์ สบัด ป่ าแค่ห์ อรัถ อุรัตถฺ เด็น ราต || เย เก้ห์ โฮย ตา เก้ห์ ดิแซ ยาแป
รู ป นา ยาต || ซัภ การัณ กัรตา กเร กัท ออฆัท กัท ทาป ||
อาคัณ ออคา นานกา อาค นา ยาแป อาค ||๒|| ปอรี || นาย สุ เณแอ มัน แร่ ห์ซีแอ นาเม ซานํตฺ อาอี || นาย สุ เณแอ
มัน ตริ ปตีแอ ซัภ ดุค กวาอี || นาย สุ เณแอ เนา อูปแย นาเม วเดอาอี || นาเม ฮี ซัภ ยาต ปั ต นาเม กัต ปาอี || คุรมุข
นาม ติอ๋าอีแอ นานัก เล็ว ลาอี ||๖|| ศโลก แม่ห์ลา ๑ || ยูธฺ นา รากี ยูธฺ นา เวดี || ยูธฺ นา จันดฺ ซูรัจยฺ กี เป่ ดี || ยูธฺ นา
อันนี ยูธฺ นา นาอี || ยูธฺ นา มี่ห์ วัรแฮ ซัภ ทาอี || ยูธฺ นา ตัร่ ตี ยูธฺ นา ปาณี || ยูธฺ นา ปอแณ ม่าเฮ สมาณี || นานัก
นิกเุ รอา คุณ น่าฮี โกย || โม่ห์ เพริ แอ โม่ห์ ยูธา โฮย ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || นานัก จุลีอา สุ จีอา เย ปั๋ ร ยาแณ โกย || สุ รเต
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จุลี กิอาน กี โยกี กา ยัต โฮย || บรัมห์มณ
ั จุลี ซันโตค กี กิระฮี กา สัต ดาน || ราเย จุลี นิอาว กี ปเรอา สัจ คิอ๋าน ||
ปาณี จิต นา โต่ปัย มุค ปี แต เต็ค ยาย || ปาณี ปิ ตา ยกัต กา เพ็ร ปาณี ซัภ คาย ||๒|| ปอรี || นาย สุ เณแอ ซัภ เซ็ถ แฮ
เร็ถ ปิ แช อาแว || นาย สุ เณแอ นอ เน็ถ มิแล มัน จินเดอา ปาแว || นาย สุ เณแอ ซันโตค โฮย เกาลา จรัน ติอ่าแว ||
นาย สุ เณแอ แซ่ฮจั ยฺ อูปแย แซ่ห์เย ซุค ปาแว || คุรมะตี เนา ปาอีแอ นานัก คุณ กาแว ||๗|| ศโลก แม่ห์ลา ๑ || ดุค
เว็จ ยํามัณ ดุค มรัณ ดุค วัรตัณ ซันซาร || ดุค ดุค อะแก อาคีแอ ปั รห์ ปั รห์ กแร่ ห์ ปุการ || ดุค กีอา ปั นดา คุลีห์อา
ซุค นา นิกเลโอ โกย || ดุค เว็จ ญีโอ ยลายอา ดุคีอา จเลอา โรย || นานัก ซิ พตี รัตเตอา มัน ตัน ฮเรอา โฮย || ดุค กีอา
อะกี มารี แอ้ห์ ปี๋ ดุค ดารู โฮย ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || นานัก ดุนีอา ปัส รังค์ ปะซู ฮู ปั ส เค่ห์ || ปะโซ ปั ส กมาวณี ปี๋ ปั ส
ปะรี แอ เด้ห์ || ยา ญีโอ วิโจห์ กั้ดดีแอ ปะซู ปะเรอา ยาย || อะแก เลแค มังเกแอ โฮรฺ ดะซูณี ปาย ||๒|| ปอรี || นาย
สุ เณแอ สุ จ ซันยฺโม ยัม เนร นา อาแว || นาย สุ เณแอ กัท จานณา อาเนรฺ ห์ กวาแว || นาย สุ เณแอ อาป บุฉี่แอ
ล่าฮา เนา ปาแว || นาย สุ เณแอ ปาป กะทีแอห์ นิรมัล สัจ ปาแว || นานัก นาย สุ เณแอ มุค อุยะเล เนา คุรมุข ติอ่าแว
||๘|| ศโลก แม่ห์ลา ๑ || กัร๋ นาราเอ็ณ สภา นาล ||
ปูญ กเร รัคแค นาวาล || กุงคู จันนัณ พุล จราเอ || แปรี แป แป บฮุต มนาเอ || มาณูอา มังค์ มังค์ แปแนห์ คาย ||
อันถี่ กัมมี อั้นถฺ สยาย || ปู่ เคอา เดย์ นา มัรเดอา รัคแค || อันถ่า จักรา อันถี่ สแท ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || ซัภเภ สุ รตี
โยก ซัภ ซัภเภ เบด ปุราณ || ซัภเภ กัรเณ ตัป ซัภ ซัภเภ กีต กิอาน || ซัภเภ บุตถี่ ซุถ ซัภ ซัภ ตีรัท ซัภ ทาน || ซัภ
ปาตซาฮีอา อมัร ซัภ ซัภ คุซีอา ซัภ คาน || ซัภเภ มาณัส เดว ซัภ ซัภเภ โยก ติอ๋าน || ซัภเภ ปุรีอา คันดฺ ซัภ ซัภเภ ญีอ์
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ยะฮาน || หุกมั จลาเอ อาปแณ กัรมี วแฮ่ กลาม || นานัก สัจจา สัจ นาย สัจ สภา ดีบาน ||๒|| ปอรี || นาย
มันเนแอ ซุค อูปแย นาเม กัต โฮอี || นาย มันเนแอ ปั ต ปาอีแอ ฮิรแด ฮัร โซอี || นาย มันเนแอ เป่ าว์ยลั ลัง่ ฆีอา เพ็ร
บิฆนั นา โฮอี || นาย มันเนแอ ปันทฺ ปัรกะทา นาเม ซัภ โลอี || นานัก สัตคุร มิเลแอ เนา มันนีแอ ยิน เดแว โซอี ||๙||
ศโลก แม่ห์ลา ๑ || ปุรีอา คันดา ศิร กเร เอ็ก แปรฺ ติอ๋าเอ || ปอณ มาร มัน ยัป กเร ศิร มุนดี ตแล เดย์ || กิส อุปัร โอ้ห์
เท็ก ทิแก กิส โน โยรฺ กเรย์ || กิส โน กะฮีแอ นานกา กิส โน กัรตา เดย์ || หุกมั รฮาเอ อาปแณ มูรัค อาป กะเณย์
||๑|| ม: ๑ || แฮ แฮ อาคานํ โกท โกท โกที ฮู โกท โกท || อาคูนํ อาคานํ สดา สดา แก้ฮณั นา อาแว โตท || นา ฮอ
ทกานํ นา ธากีอา เอวัด รัคแคห์ โยต || นานัก จะเซโอห์ จุค บินดฺ อุปัร อาคัณ โดส ||๒|| ปอรี || นาย มันเนแอ กุล
อุถแร ซัภ กุทาํ บฺ สบายอา || นาย มันเนแอ ซังคัต อุถแร ยิน ริ แด วซายอา || นาย มันเนแอ ซุณ อุถเร ยิน รสัน
ระส่ ายอา || นาย มันเนแอ ดุค ปุค กอี ยิน นาม จิต ลายอา || นานัก นาม ตินี ซาล่าเฮอา ยิน คุรู มิลายอา ||๑o|| ศโลก
ม: ๑ || ซัภเภ ราตี ซัภ เด้ห์ ซัภ ทิตี ซัภ วาร || ซัภเภ รุ ตี ม่าห์ ซัภ ซัภ ตัร่ ตี ซัภ ป๋ ารฺ || ซัภเภ ปาณี ปอณ ซัภ ซัภ อัคนี
ปาตาล || ซัภเภ ปุรีอา คันดฺ ซัภ ซัภ โลอ์ โลอ์ อาการฺ || หุ กมั นา ยาปี เกตรา แก้ห์ นา สกีแย การ || อาแค่ห์ ทแกห์
อาค อาค กัร ซิพตี วีจาร || ตริ ณ นา ปายโอ บัปรี นานัก กะแฮ กวาร ||๑|| ม: ๑ || อคี ปัรแณ เย พิรานํ เดคานํ ซัภ
อาการฺ || ปุชา กิอานี ปันดิตานํ ปุชา เบด บีจาร ||
ปุชา เดวานํ มาณซานํ โยตถฺ กแร่ ห์ อวตาร || เซ็ถ สมาถี่ ซัภ สุ ณี ยาย เดคานํ ดัรบาร || อะแก สัจจา สัจ นาย นิรภอ
แป๋ เว็ณ ซาร || โฮรฺ กะจี มตี กัจ ปิ จ อันเถ่อา อั้นถฺ บีจาร || นานัก กัรมี บันดฺ กี นะดัร ลังฆาเอ ปารฺ ||๒|| ปอรี ||
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นาย มันเนแอ ดุระมัต กอี มัต ปัรกะที อายอา || เนา มันเนแอ ห่อแม กอี ซัภ โรค กวายอา || นาย มันเนแอ นาม
อูปแย แซ่ห์เย ซุค ปายอา || นาย มันเนแอ ซานํตฺ อูปแย ฮัร มัน วซายอา || นานัก นาม ระตัน แฮ คุรมุข ฮัร ติอ๋ายอา
||๑๑|| ศโลก ม: ๑ || โฮรฺ สะรี ก โฮแว โกอี เตรา เต็ส อะแก ตุตถฺ อาคานํ || ตุตถฺ อะแก ตุแถ่ ซาล่าฮี แม อันเถ่ เนา
สุ ยาคา || เยตา อาคัณ ซาฮี สับดี ป่ าเคอา ป๋ าย สุ ผา่ อี || นานัก บฮุตา เอ้โฮ อาคัณ ซัภ เตรี วเดอาอี ||๑|| ม: ๑ || ยานํ
นา เซอา เกอา จากรี ยานํ ยําเม เกอา การ || ซัภ การัณ กัรตา กเร เดแค วาโร วาร || เย จุแป เย มังเกแอ ดาต กเร
ดาตาร || เอ็ก ดาตา ซัภ มังกะเต เพ็ร เดแคห์ อาการฺ || นานัก เอแว ยาณี แอ ยีแว เดวัณฮาร ||๒|| ปอรี || นาย
มันเนแอ สุ รัต อูปแย นาเม มัต โฮอี || นาย มันเนแอ คุณ อุจแร นาเม ซุค โซอี || นาย มันเนแอ ปะหรํา กะทีแอ เพ็ร
ดุค นา โฮอี || นาย มันเนแอ ซาล่าฮีแอ ปาปานํ มัต โต่อี || นานัก ปูเร คุร เต เนา มันนีแอ ยิน เดแว โซอี ||๑๒||
ศโลก ม: ๑ || ซาสตรึ เบด ปุราณ ปะรันห์ตา || ปูการันตา อะยาณังตา || ยานํ บูแฉ่ ตานํ ซู่แฉ่ โซอี || นานัก อาแค
กูก นา โฮอี ||๑|| ม: ๑ || ยานํ ฮอ เตรา ตานํ ซัภ กิช เมรา ฮอ น่าฮี ตู โฮแว่ห์ || อาเป สักตา อาเป สุ รตา สักตี ยกัต
ปโรแว่ห์ || อาเป เป่ เย อาเป สะเด รัจนา รัจ รัจ เวแค || นานัก สัจจา สัจจี นานํอี สัจ ปแว ตุ๋ร เลแค ||๒|| ปอรี ||
นาม นิรันยัน อลัค แฮ เก็ว ลเคอา ยาอี || นาม นิรันยัน นาล แฮ เก็ว ปาอีแอ ป่ าอี || นาม นิรันยัน วัรตะดา รเวอา ซัภ
ธานํอี || คุร ปูเร เต ปาอีแอ ฮิรแด เดย์ ดิคาอี || นานัก นัดรี กะรัม โฮย คุร มิลีแอ ป่ าอี ||๑๓|| ศโลก ม: ๑ || กัล โฮอี
กุเต โม่ฮี คาจยฺ โฮอา มุรดาร || กูร โบลฺ โบลฺ ปอกณา จูกา ตะรัม บีจาร || ยิน ยีวนั เดอา ปั ต นฮี โมยอา มันดี โซย ||
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ลิเคอา โฮแว นานกา กัรตา กเร โซ โฮย ||๑|| ม: ๑ || รันนา โฮอีอา โบถี่อา ปุรัส โฮเอ สออีาด || ซีล ซันยัม สูจ
ปั่นนี คาณา คาจยฺ อะฮาจยฺ || สรัม เกยอา กัร๋ อาปแณ ปั ต อุธ จลี นาล || นานัก สัจจา เอก แฮ ออร นา สัจจา ป๋ าลฺ
||๒|| ปอรี || บ้าฮัร ปะซัม เลปัน กเร อันตัร กุบารี || คินทา โจ่ลี บโฮ่ เป๋ ค กเร ดุระมัต อหังการี || ซาฮิบ สบัด นา
อูจแร มายอา โม่ห์ ปซารี || อันตัร ลาลัจ ปะรัม แฮ ปั่ รแม กาวารี || นานัก นาม นา เจใต ยูแอ บายี ห่ารี ||๑๔||
ศโลก ม: ๑ || ลัค เซ็ว ปรี ต โฮแว ลัค ยีวณั เกอา คุซีอา เกอา เจา || วิชุเรอา เว็ส โฮย วิโชรา เอก กะรี แม่ห์ ยาย || เย
โซ วเรห์อา มิธธา คาแย ปี๋ เพ็ร กอรา คาย || มิธธา คาถ่า จิต นา อาแว กอระตัณ ต๋ าย ยาย || มิธธา กอรา โดแว โรค
|| นานัก อันตฺ วิกเุ ต โปคค์ || จักคฺ จักคฺ จักคฺ ณา จักรา จาค || จักคฺ จักคฺ ย่าเฮ จักแคห์ เต็นห์ ปาส ||๑|| ม: ๑ || กาปั ร
กาธ รังกายอา รานํก || กัร๋ กัจ กีเต บาเก บาก || ซาด แซ่ฮจั ยฺ กัร มัน เคลายอา || แต แซ่ห์ ปาโซห์ แก้ฮณั กะฮายอา ||
มิธธา กัร แก กอรา คายอา || เต็น กอแร ตัน โรค ยมายอา || เย เพ็ร มิธธา เปแร ปาย || ตอ กอระตัณ จูกสั มาย ||
นานัก คุรมุข ปาแว โซย || ยิส โน ปราปัต ลิเคอา โฮย ||๒|| ปอรี || ยิน แก ฮิรแด แมลฺ กปั ท แฮ บ้าฮัร โต่วายอา ||
กูร กปัท กมาวเด กูร ปัรกะที อายอา || อันดัร โฮย โซ นิกแล แน่ห์ ฉะแป ฉะปายอา || กูแร ลาลัจ ลเกอา เพ็ร ยูนี
ปายอา || นานัก โย บีแย โซ คาวณา กัรแต เล็ค ปายอา ||๑๕|| ศโลก ม: ๒ || กะทา กะห่าณี เบดี อาณี ปาป ปุน
บีจาร || เด เด แลณา แล แล เดณา นรัก สุ รัก อวตาร || อุตมั มะถัม่ ยาตี ยินซี ปะรัม ปะแว ซันซาร || อัมฤต บาณี ตัต
วคาณี กิอาน ติอ๋าน เว็จ อาอี || คุรมุข อาคี คุรมุข ยาตี สุ รตี กะรัม ติอ๋าอี || หุกมั ซาจยฺ หุกแม เว็จ รัคแค หุกแม
อันดัร เวแค || นานัก อะแก้ห์ ห่อแม ตุแท ตานํ โก ลิคีแอ เลแค ||๑|| ม: ๑ || เบด ปุกาเร ปุน ปาป สุ รัก นรัก กา บีโอ
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|| โย บีแย โซ อุคแว คานํดา ยาแณ ญีโอ || กิอาน สล่าเฮ วัดดา กัร สัจโจ สัจจา เนา || สัจ บีแย สัจ อุคแว ดัรก้าห์
ปาอีแอ เทา ||
เบด วปารี กิอาน ราส กัรมี ปัลแล โฮย || นานัก ราซี บ้าห์รา ลัด นา จเลอา โกย ||๒|| ปอรี || เน็ม บิรัค บโฮ่
ซันจีแอ อัมฤต รัส ปายอา || บิซีอรั มันตรึ วิซาฮีแอ บโฮ่ ดูตถฺ ปี อายอา || มันมุค อปิ๋ น นา ปิ ใย ปะทัร นาวายอา ||
บิค แม่ห์ อัมฤต ซินจีแอ บิค กา พัล ปายอา || นานัก ซังคัต เมล ฮัร ซัภ บิค แล่ห์ ยายอา ||๑๖|| ศโลก ม: ๑ || มรัณ
นา มูรัต ปุเชอา ปุชี เท็ต นา วาร || อิกนีห์ ลเดอา เอ็ก ลัด จัลเล อิกนีห์ บเถ่ ป๋ ารฺ || อิกน่าห์ โฮอี ซาคตี อิกน่าห์ โฮอี
ซาร || ลัสกัร สแณ ดะมาเมอา ฉุเท บังกฺ ดุอาร || นานัก เด๋ รี ชาร กี ปี๋ เพ็ร โฮอี ชาร ||๑|| ม: ๑ || นานัก เด๋ รี แด่ห์ ปอี
มิที ซันดา โกท || ปี่ ตัร โจร บฮาเลอา โคท เว ยีอา โคท ||๒|| ปอรี || ยิน อันดัร นินดา ดุสทฺ แฮ นัก วัดเฎ นัก
วะด่ายอา || มฮ่า กรู ป ดุคีเอ สดา กาเล โม่ห์ มายอา || ปั่ ลเก อุธ เน็ต ปั ร ดะรับ หิ แรห์ ฮัร นาม จุรายอา || ฮัร ญีโอ
เต็น กี ซังคัต มัต กแร่ ห์ รัค เล่โฮ ฮัร รายอา || นานัก ปั ยแอ กิรัต กมาวเด มันมุค ดุค ปายอา ||๑๗|| ศโลก ม: ๔ || ซัภ
โกอี แฮ คซัม กา คัสโมห์ ซัภ โก โฮย || หุกมั ปะชาแณ คซัม กา ตา สัจ ปาแว โกย || คุรมุข อาป ปะชาณี แอ บุรา นา
ดีแซ โกย || นานัก คุรมุข นาม ติอ๋าอีแอ แซ่ห์ลา อายอา โซย ||๑|| ม: ๔ || ซัภนา ดาตา อาป แฮ อาเป เมลัณฮาร ||
นานัก สบัด มิเล นา วิชุแรห์ ยินา เซเวอา ฮัร ดาตาร ||๒|| ปอรี || คุรมุข ฮิรแด ซานํตฺ แฮ เนา อุเคาว์ อายอา || ยัป
ตัป ตีรัท ซันยัม กเร เมเร ปรัภ ป่ ายอา || ฮิรดา ซุถ ฮัร เซวเด โซ่แฮ คุณ กายอา || เมเร ฮัร ญีโอ เอแว ป่ าวดา คุรมุข
ตรายอา || นานัก คุรมุข เมลิอนั ฮัร ดัร โซฮายอา ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || ตัน่ วันตา เอ็ว ฮี กะแฮ เอารี ตัน๋ โก เยา ||
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นานัก นิรถัน เต็ต เด็น เย็ต เด็น วิสแร เนา ||๑|| ม: ๑ || ซูรัจยฺ จะเเร วิโยก ซัภแซ กะแท อารยา || ตัน มัน รัตตา
โปคค์ โกอี ห่าแร โก ยิแณ || ซัภ โก ปะเรอา พูก อาคัณ แก้ฮณั นา ถํ้ามีแอ || นานัก เวแค อาป พูก กะด่าเอ แด่ห์
ปแว ||๒|| ปอรี || สัตซังคัต นาม นิถาน แฮ ยิโทห์ ฮัร ปายอา ||
คุร ปัรซาดี กัท จานณา อาเนรฺ ห์ กวายอา || โล่ฮา ปารัส เป่ ทีแอ กันจัน โฮย อายอา || นานัก สัตคุร มิเลแอ เนา
ปาอีแอ เม็ล นาม ติอ๋ายอา || ยินห์ แก โปแต ปุน แฮ ตินีห์ ดัรซัน ปายอา ||๑๙|| ศโลก ม: ๑ || ตริ ก ตินา กา ยีเวอา เย
เล็ค เล็ค เวแจ้ห์ เนา || เคตี ยิน กี อุยะแร คัลวาเร เกอา เทา || สัจแจ ซัรแม บ้าห์เร อะแก ลแฮ นา ดาด || อกัล เอ้ห์ นา
อาคีแอ อกัล กวาอีแอ บาด || อักลี ซาฮิบ เซวีแอ อักลี ปาอีแอ มาน || อักลี ปั รห์ แก บุฉี่แอ อักลี กีแจ ดาน ||
นานัก อาแค ร่ าห์ เอ้ห์ โฮรฺ กัลลานํ แซตาน ||๑|| ม: ๒ || แยซา กแร กะห่าแว แตซา แอซี บนี ยรู รัต || โฮแว่ห์ เล็ง
จิ๋ง แน่ห์ โฮแว่ห์ แอซี กะฮีแอ ซูรัต || โย โอส อิเช โซ พัล ปาเอ ตานํ นานัก กะฮีแอ มูรัต ||๒|| ปอรี || สัตคุร
อัมฤต บิรัค แฮ อัมฤต รัส พเลอา || ยิส ปราปั ต โซ ลแฮ่ คุร สับดี มิเลอา || สัตคุร แก ป่ าแณ โย จัลแล ฮัร เซตี รเลอา
|| ยัมกาล โย่ห์ นา สะกัย กัท จานัณ บเลอา || นานัก บคัส มิลายอัน เพ็ร กรัภ นา กะเลอา ||๒o|| ศโลก ม: ๑ || สัจ
วรัต ซันโตค ตีรัท กิอาน คิอ๋าน อิสนาน || ดัยอา เดวตา คิมา ยัปมาลี เต มาณัส ปั รถาน || ยุกตั โต่ตี สุ รัต จอกา ติลกั
กัรณี โฮย || เป๋ า โป่ ยัน นานกา วิระลา ตา โกอี โกย ||๑|| แม่ห์ลา ๓ || นอมี เนม สัจ เย กแร || กาม กโรถ ตริ สนา
อุจแร || ดัสมี ดะเซ ดุอาร เย ธาแก เอกาดซี เอก กัร ยาแณ || ดุอาดซี ปั นจฺ วัสกัต กัร ราแค ตอ นานัก มัน มาแน ||
แอซา วรัต รฮีแย ปาเด โฮรฺ บฮุต ซิ กข์ เกอา ดีแย ||๒|| ปอรี || ปู่ ปั ต ราเย รังค์ ราย ซันแจห์ บิค มายอา || กัร กัร
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เหต วถ่ายเด ปัร ดะรับ จุรายอา || ปุตรึ กลัตรึ นา วิสแฮ บโฮ่ ปรี ต ลกายอา || เวคเดอา ฮี มายอา โต๋ ห์ กอี ปัชแต้ห์
ปัชตายอา || ยัม ดัร บเถ่ มารี แอ้ห์ นานัก ฮัร ป่ ายอา ||๒๑|| ศโลก ม: ๑ || กิอาน วิฮูณา กาแว กีต || ปุกเค มุลลานํ
กะเร มะซีต || มคัททู โฮย แก กัน ปราเอ || พะกัร กเร โฮรฺ ยาต กวาเอ || คุร ปี ร สดาเอ มังกัณ ยาย || ตา แก มูล นา
ลกีแอ ปาย || ก๋ าล คาย กิช หะโทห์ เดย์ || นานัก ร่ าห์ ปะชาแณ่ ห์ เซอ์ ||๑||
ม: ๑ || มโน่ห์ เย อันเถ่ กูป กะเฮอา บิรัด นา ยาณนีห์ || มัน อันแถ่ อูนแํ ถ่ กวัล ดิซนั ห์ คเร กรู ป || เอ็ก แก้ห์ ยาแณห์
กะเฮอา บุแฉ่ห์ เต นัร ซุฆรั สะรู ป || อิกนา นาด นา เบด นา กีแอ รัส รัส กัส นา ยาณันตฺ || อิกนา ซุถ นา บุตถฺ นา
อกัล ซัร อักคัร กา เป๋ ว นา ลฮันตฺ || นานัก เซ นัร อซัล คัร เย เบ็น คุณ กรับ กรันตฺ ||๒|| ปอรี || คุรมุข ซัภ ปวิต แฮ
ตัน๋ ซัมแป มายอา || ฮัร อรัท โย ครัจเด เดนํเด ซุค ปายอา || โย ฮัร นาม ติอ๋ายเด เต็น โตท นา อายอา || คุรมุขคานํ
นัดรี อาวดา มายอา ซุท ปายอา || นานัก ปักตานํ โฮรฺ จิต นา อาวัย ฮัร นาม สมายอา ||๒๒|| ศโลก ม: ๔ || สัตคุร
เซวัน เซ วัดป่ ากี || สัจแจ สบัด ยินาห์ เอก เล็ว ลากี || กิแร่ ห์ กุทาํ บฺ แม่ห์ แซ่ฮจั ยฺ สมาถี่ || นานัก นาม รัตเต เซ สัจเจ
แบรากี ||๑|| ม: ๔ || กัณแต เซว นา โฮวัย กีตา ทาย นา ปาย || สับแด ซาด นา อายโอ สัจ นา ลโก เป๋ า || สัตคุร
เปอารา นา ลกัย มันฮัธ อาแว ยาย || เย เอ็ก เว็ค อะก้าฮา ปะเร ตานํ ดัส วิคานํ ปิ ช่าฮา ยาย || สัตคุร กี เซวา จากรี เย
จแลห์ สัตคุร ป๋ าย || อาป กวาย สัตคุรู โน มิแล แซ่ ห์เย รแฮ่ สมาย || นานัก ตินาห์ นาม นา วีสแร สัจเจ เมล มิลาย
||๒|| ปอรี || คาน มลูก กะฮายเด โก แร่ ฮณั นา ปาอี || กัรห์ มันดัร กัจ กีรีอา กิช ซาท นา ยาอี || โซเอ็น ซาคัต ปอณ
เวก ตริ ก ตริ ก จตุราอี || ฉะตีห์ อัมฤต ปั รการ กแร่ ห์ บโฮ่ แมลฺ วถ่าอี || นานัก โย เดแว ติแซห์ นา ยาณนีห์ มันมุค
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ดุค ปาอี ||๒๓|| ศโลก ม: ๓ || ปัรห์ ปั รห์ ปั นดิต โมนี ทักเก เดซันตัร เป๋ าว์ ทักเก เปคถ่ารี || ดูแย ป๋ าย เนา กะเด นา
ปาเอ็น ดุค ลากา อัต ป่ ารี || มูรัค อันเถ่ ตแร คุณ เซแว่ห์ มายอา แก บิวฮารี || อันดัร กปัท อุดรั ปะรัน แก ตาอี ปาธ
ปแร่ ห์ กาวารี || สัตคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ ยิน ห่อแม วิโจห์ มารี || นานัก ปั รณา กุนณา เอ็ก เนา แฮ บูแฉ่ โก บีจารี
||๑|| ม: ๓ || นานํเก อาวณา นานํเก ยาณา ฮัร หุกมั ปายอา เกอา กีแย || ยิส กี วัสตฺ โซอี แล ยายกา โรส กิแซ เซ็ว
กีแย || คุรมุข โฮแว โซ ป่ าณา มันเน แซ่ห์เย ฮัร รัส ปี แย || นานัก ซุคดาตา สดา สล่าเฮโอ รัสนา ราม รวีแย ||๒||
ปอรี || กัรห์ กายอา ซีการ บโฮ่ ป๋ านตฺ บณาอี || รังค์ ปรังค์ กะตีเพอา แป้ ห์แรห์ ตัร๋ มาอี || ลาล สุ เปด ดุลีเจอา บโฮ่
สภา บณาอี || ดุค คาณา ดุค โปกณา กัรแบ กัรบาอี || นานัก นาม นา เจเตโอ อันตฺ เลย ฉะดาอี ||๒๔|| ศโลก ม: ๓ ||
แซ่ห์เย ซุค สุ ตี สบัด สมาย || อาเป ปรัภ เมล ลอี กัล ลาย || ดุบิถา จูกี แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย || อันตัร นาม วัสเซอา มัน
อาย || เซ กันธฺ ลาเอ เย ปั๋น กะหราย || นานัก โย ตุ๋ร มิเล เซ ฮุณ อาณ มิลาย ||๑|| ม: ๓ || ยินีห์ นาม วิซาเรอา เกอา
ยัป ยาแปห์ โฮรฺ || บิสทา อันดัร กีท เซ มุเธ ตัน่ แถ่ โจร || นานัก นาม นา วีสแร จู่เธ ลาลัจ โฮรฺ ||๒|| ปอรี || นาม
สล่าฮัน นาม มัน อัสเท็ร ญัก โซอี || ฮิรแด ฮัร ฮัร จิตเเว ดูยา นฮี โกอี || โรม โรม ฮัร อุจแร คิน คิน ฮัร โซอี ||
คุรมุข ยนัม สการฺ ทา นิรมัล มัล โคอี || นานัก ยีวดา ปุรัค ติอ๋ายอา อะมรา ปัด โฮอี ||๒๕|| ศโลก ม: ๓ || ยินี นาม
วิซาเรอา บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ โฮรฺ || นานัก ยัม ปุร บเถ่ มารี แอ้ห์ เย็ว ซันนีห์ อุปัร โจร ||๑|| ม: ๕ || ตะรัต สุ ห่าวรี
อากาซ สุ ฮนั ดา ยปันเดอา ฮัร เนา || นานัก นาม วิฮูเณอา เต็นห์ ตัน คาแวห์ เกา ||๒|| ปอรี || นาม สล่าฮัน เป๋ า กัร
นิจยฺ แม่ห์ลี วาซา || โอย บาฮุร โยน นา อาวนี เพ็ร โฮเอ นา บินาซา || ฮัร เซตี รังค์ เราว์ รเฮ่ ซัภ ซาส กิราซา || ฮัร
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กา รังค์ กะเด นา อุตแร คุรมุข ปัรกาซา || โอย กิรปา กัร แก เมลิอนั นานัก ฮัร ปาซา ||๒๖|| ศโลก ม: ๓ || ยิจรั เอ้ห์
มัน แล่ห์รี เว็จ แฮ ห่อแม บฮุต อหังการฺ || สับแด ซาด นา อาวัย นาม นา ลแก เปอาร || เซวา ทาย นา ปะวัย เต็ส กี
คัป คัป โฮย คุอาร || นานัก เซวัก โซอี อาคีแอ โย ศิร ตะเร อุตาร || สัตคุร กา ป่ าณา มัน เลย สบัด รัคแค อุร ต๋ าร
||๑|| ม: ๓ || โซ ยัป ตัป เซวา จากรี โย คัสแม ป่ าแว || อาเป บัคเซ เมล เลย อาปัตฺ กวาแว || มิเลอา กะเด นา
วีชุแร โยตี โยต มิลาแว || นานัก คุร ปั รซาดี โซ บุฉะซี ยิส อาป บุฉ่าแว ||๒|| ปอรี || ซัภ โก เลเค เว็จ แฮ มันมุค
อหังการี || ฮัร นาม กะเด นา เจใต ยัมกาล ศิร มารี ||
ปาป บิการ มนูรฺ ซัภ ลเด บโฮ่ ป่ ารี || มารัก บิคมั ดราวณา เก็ว ตรี แอ ตารี || นานัก คุร ราเค เซ อุบเร ฮัร นาม อุถ่ารี
||๒๗|| ศโลก ม: ๓ || เว็ณ สัตคุร เซเว ซุค นฮี มัร ยําแมห์ วาโร วาร || โม่ห์ ธักกอลี ปาอีอนั บโฮ่ ดูแย ป๋ าย วิการ ||
เอ็ก คุร ปัรซาดี อุบเร เต็ส ยัน โก กแร่ ห์ ซัภ นมัสการ || นานัก อันเด็น นาม ติอ๋าย ตู อันตัร เย็ต ปาแวห์ โมค ดุอาร
||๑|| ม: ๓ || มายอา โม่ห์ วิซาเรอา สัจ มัรณา ฮัร นาม || ตัน่ ถ่า กัรเตอา ยนัม เกยอา อันดัร ดุค สฮาม || นานัก สัตคุร
เซว ซุค ปายอา ยินห์ ปูรัน ลิเคอา กราม ||๒|| ปอรี || เลคา ปรี แอ ฮัร นาม เพ็ร เลค นา โฮอี || ปุช นา สะแก โกย
ฮัร ดัร สัด โด่อี || ยัมกาล มิแล เด เปท เซวัก เน็ต โฮอี || ปูเร คุร เต แม่ฮลั ปายอา ปั ต ปั รกัท โลอี || นานัก อันฮัด
ตุนี ดัร วัจยฺเด มิเลอา ฮัร โซอี ||๒๘|| ศโลก ม: ๓ || คุร กา กะเฮอา เย กเร ซุคี ฮู ซุค ซาร || คุร กี กัรณี ป๋ อ กะทีแอ
นานัก ปาแวห์ ปาร ||๑|| ม: ๓ || สัจ ปุราณา นา ทีแอ นาม นา แมลา โฮย || คุร แก ป่ าแณ เย จัลแล บฮุร นา อาวัณ
โฮย || นานัก นาม วิซาเรแอ อาวัณ ยาณา โดย ||๒|| ปอรี || มังกัต ยัน ยาแจ ดาน ฮัร เดโฮ สุ ผาย || ฮัร ดัรซัน กี
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เปอาส แฮ ดัรซัน ตริ ปตาย || คิน ปัล กะรี นา ยีวอู เบ็น เดเค มรานํ มาย || สัตคุร นาล ดิคาเลอา เราว์ รเฮอา ซัภ ทาย
|| สุ เตอา อาป อุธาล เดย์ นานัก เล็ว ลาย ||๒๙|| ศโลก ม: ๓ || มันมุค โบลฺ นา ยาณนีห์ โอนา อันดัร กาม กโรถ
อหังการฺ || เทา กุเทา นา ยาณนีห์ สดา จิตแวห์ บิการ || ดัรก้าห์ เลคา มังกีแอ โอแท โฮเอ กูริอาร || อาเป สริ สทฺ
อุปาอีอนั อาป กเร บีจาร || นานัก กิส โน อาคีแอ ซัภ วัรแต อาป สเจอาร ||๑|| ม: ๓ || ฮัร คุรมุข ตินีห์ อราเถ่อา
ยินห์ กะรัม ปราปัต โฮย || นานัก ฮอ บัลฮารี เต็นห์ โก ยินห์ ฮัร มัน วัสเซอา โซย ||๒|| ปอรี || อาส กเร ซัภ โลก
บโฮ่ ยีวณั ยาเณอา || เน็ต ยีวณั โก จิต กัรห์ มันดัป สวาเรอา
|| วัลวันจฺ กัร อุปาว มายอา *เฮ็ร อาเณอา ||
ยัมกาล นิฮาเล ซาส อาว กะแท เบตาเลอา ||
นานัก คุร ซัรณาอี อุบเร ฮัร คุร รัควาเลอา ||๓o|| ศโลก ม: ๓ || ปั ร ปัร ปันดิต วาด วคาณเด มายอา โม่ห์ สุ อาย ||
ดูแย ป๋ าย นาม วิซาเรอา มัน มูรัค มิแล สยาย || เย็นห์ กีเต ติแซ นา เซวนีห์ เดดา ริ ยกั สมาย || ยัม กา พ่าฮา กะโล่ห์
นา กะทีแอ เพ็ร เพ็ร อาแว่ห์ ยาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา สัตคุร มิเลอา เต็น อาย || อันเด็น นาม ติอ๋ายเด นานัก สัจ
สมาย ||๑|| ม: ๓ || สัจ วัณแย่ห์ สัจ เซวเด เย คุรมุข แปรี ป้ าเฮ || นานัก คุร แก ป่ าแณ เย จแลห์ แซ่ห์เย สัจ สะมาเฮ
||๒|| ปอรี || อาซา เว็จ อัต ดุค กะหน่า มันมุค จิต ลายอา || คุรมุข เป๋ ย นิราส ปะรัม ซุค ปายอา || วิเจ กิแร่ ห์ อุดาส
อะลิปตฺ เล็ว ลายอา || โอนา โศก วิโยก นา เวอาปัย ฮัร ป่ าณา ป่ ายอา || นานัก ฮัร เซตี สดา เราว์ รเฮ่ ตุ๋ร เลย มิลายอา
||๓๑|| ศโลก ม: ๓ || ปราอี อมาณ เก็ว รคีแอ ดิตี ฮี ซุค โฮย || คุร กา สบัด คุร แท ทิแก โฮรฺ แท ปั รกัท นา โฮย ||
อันเนห์ วัส มาณัก ปัยอา กัร๋ กัร๋ เวจัณ ยาย || โอนา ปะรัค นา อาวัย อัด นา ปัลแล ปาย || โย อาป ปะรัค นา อาวัย
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ตานํ ปารฺ คีอา ทาโวห์ เลยโอ ปัรคาย || เย โอส นาล จิต ลาเอ ตานํ วัท ลแฮ่ นอ เน็ถ ปั ลแล ปาย || กัร๋ โห่ แด ตัน๋ ญัก
ปุกคา โมอา เบ็น สัตคุร โซ่ฉี่ นา โฮย || สบัด ซี ตลั มัน ตัน วัสแซ ติแท โศก วิโยก นา โกย || วัสตฺ ปราอี อาป กรับ
กเร มูรัค อาป กณาเอ || นานัก เบ็น บูเฉ่ กิแน นา ปายโอ เพ็ร เพ็ร อาแว ยาเอ ||๑|| ม: ๓ || มัน อนัดฺ เป่ ยอา มิเลอา
ฮัร ปรี ตมั ซัรเซ สะยัณ ซันตฺ เปอาเร || โย ตุ๋ร มิเล นา วิชุแรห์ กับฮู เย อาป เมเล กัรตาเร || อันตัร สบัด รเวอา คุร
ปายอา สักเล ดูค นิวาเร || ฮัร ซุคดาตา สดา สล่าฮี อันตัร รัคคานํ อุร ต่าเร || มันมุค เต็น กี บคีลี เก กเร เย สัจแจ
สบัด สวาเร || โอนา ดี อาป ปัต รัคซี เมรา เปอารา ซัรณากัต เปย คุร ดุอาเร || นานัก คุรมุข เซ สุ เฮเล เป๋ ย มุค อูยลั
ดัรบาเร ||๒|| ปอรี || อิสตรี ปุราแค บโฮ่ ปรี ต เม็ล โม่ห์ วถ่ายอา || ปุตรึ กลัตรึ เน็ต เวแค วิกแซ โม่ห์ มายอา || เดส
ปัรเดส ตัน๋ โจราย อาณ โม่ห์ ปายอา ||
อันตฺ โฮแว แวรฺ วิโรถ โก สะแก นา ฉะดายอา || นานัก เว็ณ นาแว ตริ ก โม่ห์ เย็ต ลัก ดุค ปายอา ||๓๒|| ศโลก ม:
๓ || คุรมุข อัมฤต นาม แฮ เย็ต คาแถ่ ซัภ ปุค ยาย || ตริ สนา มูล นา โฮวัย นาม วัสแซ มัน อาย || เบ็น นาแว เย โฮรฺ
คาณา เต็ต โรค ลแก ตัน ต๋ าย || นานัก รัส กัส สบัด สล่าห์ณา อาเป เลย มิลาย ||๑|| ม: ๓ || ยีอา อันดัร ญีโอ สบัด
แฮ เย็ต แซ่ห์ เมลาวา โฮย || เบ็น สับแด ญัก อาเนรฺ ห์ แฮ สับเด ปั รกัท โฮย || ปั นดิต โมนี ปั ร ปั ร ทักเก เป๋ ค ทักเก
ตัน โต๋ ย || เบ็น สับแด กิแน นา ปายโอ ดุคีเอ จัลเล โรย || นานัก นัดรี ปาอีแอ กะรัม ปราปั ต โฮย ||๒|| ปอรี ||
อิสตรี ปุราแค อัต เน่ห์ แบ้ห์ มันดฺ ปะกายอา || ดิสดา ซัภ กิช จัลซี เมเร ปรัภ ป่ ายอา || เก็ว รฮีแอ เท็ร ญัก โก
กัดโฎห์ อุปายอา || คุร ปูเร กี จากรี เท็ร กั้นถฺ สบายอา || นานัก บคัส มิลายอัน ฮัร นาม สมายอา ||๓๓|| ศโลก ม:
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๓ || มายอา โม่ห์ วิซาเรอา คุร กา ป๋ อ เหต อปารฺ || โลภ แล่ฮรั ซุถ มัต กอี สัจ นา ลแก เปอาร || คุรมุข ยินา สบัด มัน
วัสแซ ดัรก้าห์ โมค ดุอาร || นานัก อาเป เมล เลย อาเป บัคซัณฮาร ||๑|| ม: ๔ || นานัก ยิส เบ็น กะรี นา ยีวณา
วิสเร สะแร นา บินดฺ || เต็ส เซ็ว เก็ว มัน รู ซีแอ ยิแซห์ ฮมารี จินดฺ ||๒|| ม: ๔ || ซาวัณ อายอา จิ๋ม จิมา ฮัร คุรมุข
นาม ติอ๋าย || ดุค ปุค การา ซัภ จุกายซี มี่ห์ วุธา แช่ห์บรั ลาย || ซัภ ตะรัต ไป๋ ฮรี อาวลี อัน ยําเมอา โบฮัล ลาย || ฮัร
อจินตฺ บุลาแว กริ ปา กัร ฮัร อาเป ปาแว ทาย || ฮัร ติแซห์ ติอ่าโวห์ ซันตฺ ยะโนห์ โย อันเต เลย ฉะดาย || ฮัร กีรัต
ปะกัต อนันดฺ แฮ สดา ซุค วัสแซ มัน อาย || ยินาห์ คุรมุข นาม อราเถ่อา ตินา ดุค ปุค แล่ห์ ยาย || ยัน นานัก ตริ ปแต
กาย คุณ ฮัร ดัรซัน เดโฮ สุ ผาย ||๓|| ปอรี || คุร ปูเร กี ดาต เน็ต เดแว จะเเร สวาอีอา || ตุส เดแว อาป ดัยอาล นา C{[
ฉะปาอีอา || ฮิรแด กวัล ประกาซ อุนมัน เล็ว ลาอีอา || เย โก กเร อุส ดี รี ส ศิร ชาอี ปาอีอา || นานัก อปัร โกย นา
สะกัย ปูเร สัตคุร กี วเดอาอีอา ||๓๔||
ศโลก ม: ๓ || อมัร เวปัรว่าห์ แฮ เต็ส นาล เซอาณัป นา จัลอี นา หุยตั กัรณี ยาย || อาป โฉด ซัรณาย ปแว มัน เลย
รยาย || คุรมุข ยัม ดันดฺ นา ลกัย ห่อแม วิโจห์ ยาย || นานัก เซวัก โซอี อาคีแอ เย สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| ม: ๓ || ดาต
โยต ซัภ ซูรัต เตรี || บฮุต เซอาณัป ห่อแม เมรี || บโฮ่ กะรัม กมาแว่ห์ โลภ โม่ห์ เวอาเป ห่อแม กะเด นา จูแก เพรี ||
นานัก อาป กราย กัรตา โย เต็ส ป่ าแว ซาอี กัล จังเกรี ||๒|| ปอรี ม: ๕ || สัจ คาณา สัจ แปนณา สัจ นาม อถารฺ || คุร
ปูแร เมลายอา ปรัภ เดวัณฮาร || ปาก ปูรา เต็น ยาเกอา ยัปเปอา นิรังการ || ซาถู่ ซังคัต ลเกอา ตเรอา ซันซาร ||
นานัก ซิพตั สล่าห์ กัร ปรัภ กา แยการ ||๓๕|| ศโลก ม: ๕ || ซัภเภ ญีอ์ สะมาล อัปณี เมฮัร กัร || อัน ปาณี มุจ
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อุปาย ดุค ดาลัด ปั๋น ตัร || อัรดาส สุ ณี ดาตาร โฮอี ซิ สทฺ ธัร || เลโว่ห์ กันธฺ ลกาย อัปดา ซัภ ฮัร || นานัก นาม ติอ๋าย
ปรัภ กา สพัล กัร๋ ||๑|| ม: ๕ || วุเธ เมฆ สุ ห่าวเณ หุกมั กีตา กัรตาร || ริ ยกั อุปายโอน อักลา ธานํฎ ปอี ซันซาร ||
ตัน มัน ฮเรอา โฮยอา ซิมรัต อะกัม อปารฺ || กัร กิรปา ปรัภ อาปณี สัจเจ ศิรยัณฮารฺ || กีตา โลแร่ ห์ โซ กแร่ ห์
นานัก สัด บัลฮารฺ ||๒|| ปอรี || วัดดา อาป อะกัม แฮ วัดดี วเดอาอี || คุร สับดี เวค วิกเซอา อันตัร ซานํตฺ อาอี || ซัภ
อาเป อาป วัรตะดา อาเป แฮ ป่ าอี || อาป นาท ซัภ นทีอนั ซัภ หุกมั จลาอี || นานัก ฮัร ป่ าแว โซ กเร ซัภ จัลแล
รยาอี ||๓๖||๑|| ซุถ ||
ราก ซารังค์ บาณี ปักตานํ กี || กะบีร ญี || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กฮ่า นัร กัรบัส โทรี บาต || มัน ดัส นาจยฺ ทกา จาร กานํธี แอนํดอ เท่ดอ ยาต ||๑|| รเฮา || บฮุต ประตาป เกานํ โซ
ปาเอ โดย ลัค ทกา บราต || ดิวสั จาร กี กแร่ ห์ ซาเฮบี แยเซ บัน ฮัร ปาต ||๑|| นา โกอู แล อายโอ เอ้ห์ ตัน๋ นา โกอู
แล ยาต || ราวัน ฮูนํ เต อถิก ฉะตรึ ปัต คิน แม่ห์ เกย บิลาต ||๒||
ฮัร เก ซันตฺ สดา เท็ร ปูโญห์ โย ฮัร นาม ยปาต || ยิน โก กริ ปา กะรัต แฮ โคบิด เต สัตซังค์ มิลาต ||๓|| มาต ปิ ตา
บันตา สุ ต ซัมปั ต อันตฺ นา จลัต ซังกาต || แก้ฮตั กะบีร ราม ปั จยฺ บอเร ยนัม อการัท ยาต ||๔||๑|| รายาสรัม เม็ต นฮี
ยานี เตรี || เตเร ซันตัน กี ฮอ เจรี ||๑|| รเฮา || หัสโต ยาย โซ โรวัต อาแว โรวัต ยาย โซ หะแซ || บัสโต โฮย โฮย
โซ อูยรั อูยรั โฮย โซ บแซ ||๑|| ยัล เต ทัล กัร ทัล เต กูอา กูป เต เมรฺ กราแว || ตัร่ ตี เต อากาซ จัดด่าแว จัดเด้ อกาซฺ
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กิราแว ||๒|| เปข่ารี เต ราจยฺ กราแว รายา เต เปข่ารี || คัล มูรัค เต ปั นดิต กัรโบ ปั นดิต เต มุกถ่ารี ||๓|| นารี เต โย
ปุรัค กราแว ปุรคัน เต โย นารี || กโฮ่ กะบีร ซาถู่ โก ปรี ตมั เต็ส มูรัต บัลฮารี ||๔||๒||
ซารังค์ บาณี นามเด็ว ญี กี || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กาเอนํ เร มัน บิเคอา บัน ยาย || ปู่ ลอ เร ธักมูรี คาย ||๑|| รเฮา || แยเซ มีน ปานี แม่ห์ รแฮ่ || กาล ยาล กี ซุถ นฮี ลแฮ่
|| เย่ห์บา สุ อาดี ลีเล็ต โล่ห์ || แอเซ กเน็ก กามนี บาเถ่โอ โม่ห์ ||๑|| เย็ว มัตถฺ มาคี ซันแจ อปารฺ || มัตถฺ ลีโน มุค ดีนี
ชาร || กอู บาช โก ซันแจ คีร || กลา บานํถฺ โดห์ เลย์ อะฮีร ||๒|| มายอา การัน สรัม อัต กแร || โซ มายอา แล กาแด
ตะแร || อัต ซันแจ ซัมแฉ่ นฮี มูรห์ || ตัน๋ ตัร่ ตี ตัน โฮย เกยโอ ตู๋ร ||๓|| กาม กโรถ ตริ สนา อัต ยแร || ซ่าถซังคัต
กับฮู นฮี กแร || แก้ฮตั นามเด็ว ตา จี อาณ || นิรแภ โฮย ปะยีแอ ปักหวาน ||๔||๑|| บะโดห์ กี นา โหด มาโถ่ โม เซ็ว
|| ธากุร เต ยัน ยัน เต ธากุร เคลฺ ปะเรโอ แฮ โต เซ็ว ||๑|| รเฮา || อาปัน เด็ว เดหุรา อาปัน อาป ลกาแว ปูญา || ยัล เต
ตรังค์ ตรังค์ เต แฮ ยัล แก้ฮนั สุ นนั โก ดูยา ||๑|| อาแปห์ กาแว อาแปห์ นาแจ อาป บยาแว ตูรา || แก้ฮตั นามเด็ว ตูน ํ
เมโร ธากุร ยัน อูรา ตู ปูรา ||๒||๒|| ดาส อเน็น เมโร นิจยฺ รู ป || ดัรซัน นิมคั ตาป ตะรัย โมจัน ปั รซัต มุกตั กะรัต
กแร่ ห์ กูป ||๑|| รเฮา || เมรี บานํถี่ ปะกัต ฉะดาแว บานํแถ่ ปะกัต นา ชูแท โม่ห์ ||
เอก สแม โม โก แก้ห์ บานํแถ่ ตอ พุน โม แป ยบาบ นา โฮย ||๑|| แม กุน บันถฺ สกัล กี ยีวนั เมรี ยีวนั เมเร ดาส ||
นามเดว ยา เก ญีอ์ แอซี แตโซ ตา แก เปรม ประกาซ ||๒||๓||
ซารังค์ ||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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แต นัร เกอา ปุราน ซุน กีนา || อันปาวนี ปะกัต นฮี อุปยี 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 ซัภ เซวา ||๑|| บาท ปารฺ กัร๋ มูส บิราโน เปท
ปะแร อัปราถี || เย่ห์ ปัรโลก ยาย อัปกีรัต โซอี อบิเดอา ซาถี่ ||๒|| ฮินซา ตอ มัน เต นฮี ชูที ญีอ์ ดัยอา นฮี ปาลี ||
ปัรมานันดฺ ซ่าถซังคัต เม็ล กะทา ปุนีต นา จาลี ||๓||๑||๖||
ชาด มัน ฮัร เบมุคนั โก ซังค์ ||
ซารังค์ แม่ห์ลา ๕ ซูรดาส || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เก ซังค์ บะเซ ฮัร โลก || ตัน มัน อรัป ซัรบัส ซัภ อัรเปโอ อนัด แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น โจก ||๑|| รเฮา || ดัรซัน เปค เป๋ ย
นิรบิคยั ปาเอ แฮ สักเล โทก || อาน บัสตฺ เซ็ว กาจยฺ นา กะชูแอ ซุนดัร บะดัน อโลก ||๑|| เซอาม ซุนดัร ตัจยฺ อาน
นา จ้าหัต เย็ว กุสที ตัน โญก || ซูรดาส มัน ปรัภ หัท ลีโน ดีโน เอ้ห์ ปัรโลก ||๒||๑||๘||
ซารังค์ กะบีร ญีโอ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร เบ็น กอน สฮาอี มัน กา || มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ต บันตา เห็ต ลาโก ซัภ พัน กา ||๑|| รเฮา || อาเก โก กิช ตุลฮา
บานํโถ่ห์ เกอา ปัรหว่าซา ตัน๋ กา || กฮ่า บิซาซา เอ็ส ป่ านเด กา อิตนัก ลาแก ธันกา ||๑|| สกัล ตะรัม ปุน พัล ปาโวห์
ตู๋ร บานํโช่ห์ ซัภ ยัน กา || กะแฮ กะบีร สุ โนห์ เร ซันโตห์ เอ้ห์ มัน อุดนั ปั งเครู บัน กา ||๒||๑||๙||
ราก มลาร จอปะเด
แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
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คาณา ปี ณา หัสณา ซอณา วิซรั เกยอา แฮ มัรณา || คซัม วิซาร คุอารี กีนี ตริ ก ยีวณั นฮี แร่ ห์ณา ||๑|| ปราณี เอโก
นาม ติอ่าโวห์ || อัปนี ปัต เซตี กัร๋ ยาโวห์ ||๑|| รเฮา || ตุตถฺโน เซแว่ห์ ตุจฉฺ เกอา เดแว่ห์ มานํแก้ห์ เลแว่ห์ รแฮ่ นฮี ||
ตู ดาตา ยีอา ซัภนา กา ยีอา อันดัร ญีโอ ตุฮี ||๒|| คุรมุข ติอ่าแว่ห์ เซ อัมฤต ปาแวห์ เซอี ซูเจ โฮอี || แอ้ห์เน็ส นาม
ยัปโปห์ เร ปราณี แมเล หะเช โฮอี ||๓|| เย่ฮี รุ ต กายอา ซุค เต้ฮา เต้โฮ เย่ฮี เด้ฮี || นานัก รุ ต สุ ห่าวี ซาอี เบ็น นาแว
รุ ต เก้ฮี ||๔||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || กะโร บิโน คุร อัปเน ปรี ตมั ฮัร วัร อาณ มิลาแว || ซุณ กัน๋ โก๋ ร ซี ตลั มัน
โมรา ลาล รัตตี คุณ กาแว ||๑|| บะรัส กะนา เมรา มัน ปี่ นา || อัมฤต บูนดฺ สุ หานี
ฮีอแร คุร โม่ฮี มัน ฮัร รัส
ลีนา ||๑|| รเฮา || แซ่ฮจั ยฺ ซุคี วัร กามัณ เปอารี ยิส คุร บัจนี มัน มาเนอา || ฮัร วัร นารฺ ไป๋ โซห่ากัณ มัน ตัน เปรม
สุ คาเนอา ||๒|| เอากัณ เตอาก ไป๋ แบรากัน อัสเท็ร วัร โซหาก ฮรี || โศก วิโยก เต็ส กะเด นา เวอาแป ฮัร ปรัภ
อัปณี กิรปา กรี ||๓|| อาวัณ ยาณ นฮี มัน เน่ห์จลั ปูเร คุร กี โอท กะฮี || นานัก ราม นาม ยัป คุรมุข ตัน๋ โซห่ากัณ สัจ
สฮี ||๔||๒|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || ซาจี สุ รัต นาม นฮี ตริ ปเต ห่อแม กะรัต กวายอา ||
ปั ร ตัน๋ ปัร นารี รัต นินดา บิค คาอี ดุค ปายอา || สบัด จีน แป๋ กะปั ท นา ชูเท มัน มุค มายอา มายอา || อัจยฺกรั ป๋ ารฺ
ลเด อัต ป่ ารี มัร ยันเม ยนัม กวายอา ||๑|| มัน ป่ าแว สบัด โซฮายอา || ปะหรํา ปะหรํา โยน เป๋ ค บโฮ่ กีเนห์ คุร ราเค
สัจ ปายอา ||๑|| รเฮา || ตีรัท เตจยฺ นิวาร นา หน่าเต ฮัร กา นาม นา ป่ ายอา || รตัน ปะดารัท ปั รฮัร เตอาเกอา ยัต โก
ตัต ฮี อายอา || บิสทา กีท เป๋ ย อุต ฮี เต อุต ฮี ม่าเฮ สมายอา || อถิก สุ อาด โรค อถิกาอี เบ็น คุร แซ่ฮจั ยฺ นา ปายอา
||๒|| เซวา สุ รัต แร่ ฮสั คุณ กาวา คุรมุข กิอาน บีจารา || โคยี อุปแย บาดี บินแซ ฮอ บัล บัล คุร กัรตารา || ฮัม นีจ
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โฮเต ฮีณมัต จู่เธ ตู สบัด สวารัณฮารา || อาตัม จีน ตะฮ่า ตู ตารัณ สัจ ตาเร ตารัณฮารา ||๓|| แบส สุ ทาน กะฮานํ คุณ
เตเร เกอา เกอา กะโท อปารา || อลัค นา ลคีแอ อกัม อโยนี ตูนํ นาทานํ นาทัณฮารา || กิส แป้ ห์ เดค กโฮ่ ตู แกซา
ซัภ ยาจัก ตู ดาตารา || ปกัตฮีณ นานัก ดัร เดโคห์ เอ็ก นาม มิแล อุร ต่ารา ||๔||๓|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || เย็น ตัน๋ เป็ ร กา
ซาด นา ยาเนอา ซา บิลคั บะดัน กุมลานี || ไป๋ นิราซี กะรัม กี พาซี เบ็น คุร ปะรัม ปุหล่านี ||๑|| บะรัส กะนา เมรา
เป็ ร กัร๋ อายอา || บัล ยาวานํ คุร อัปเน ปรี ตมั เย็น ฮัร ปรัภ อาณ มิลายอา ||๑|| รเฮา || นอตัน ปรี ต สดา ธากุร เซ็ว
อันเด็น ปะกัต สุ ห่าวี || มุกตั เป๋ ย คุร ดะรัส ดิคายอา ยุก ยุก ปะกัต สุ ผา่ วี ||๒|| ฮัม ทาเร ตริ ภวัณ ญัก ตุมรา ตู เมรา
ฮอ เตรา || สัตคุร มิเลแอ นิรันยัน ปายอา บฮุร นา เป่ าว์ยลั เพรา ||๓|| อัปเน เป็ ร ฮัร เดค วิกาซี ตอ ตัน๋ สาจ ซี กาโร
|| อะกุล นิรันยัน เซ็ว สัจ ซาจี คุรมัต นาม อถ่าโร ||๔|| มุกตั ไป๋ บันถัน่ คุร โคเลห์ สบัด สุ รัต ปัต ปาอี || นานัก ราม
นาม ริ ด อันตัร คุรมุข เมล มิลาอี ||๕||๔|| แม่ห์ลา ๑ มลาร || ปั ร ดารา ปั ร ตัน๋ ปั ร โลภา ห่อแม บิแค บิการ || ดุสทฺ
เป๋ า ตัจยฺ นินดฺ ปราอี กาม กโรถ จันดาร ||๑|| แม่ฮลั แม่ห์ แบเธ อะกัม อปารฺ || ปี่ ตัร อัมฤต โซอี ยัน ปาแว ยิส คุร กา
สบัด รตัน อาจารฺ ||๑|| รเฮา ||
ดุค ซุค โดอู ซัม กัร ยาแน บุรา ปะลา ซันซาร || ซุถ บุตถฺ สุ รัต นาม ฮัร ปาอีแอ สัตซังคัต คุร เปอาร ||๒|| แอ้ห์เน็ส
ล่าฮา ฮัร นาม ปราปัต คุร ดาตา เดวัณฮาร || คุรมุข ซิ กข์ โซอี ยัน ปาเอ ยิส โน นะดัร กเร กัรตาร ||๓|| กายอา แม่ฮลั
มันดัร กัร๋ ฮัร กา เต็ส แม่ห์ ราคี โยต อปารฺ || นานัก คุรมุข แม่ฮลั บุลาอีแอ ฮัร เมเล เมลัณฮาร ||๔||๕||
มลาร แม่ห์ลา ๑ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เปาว์แณ ปาณี ยาแณ ยาต || กายอานํ อคัน กเร นิภรานํต || ยําแมห์ ญีอ์ ยาแณ เย เทา || สุ รตา ปันดิต ตา กา เนา ||๑||
คุณ โคบินดฺ นา ยาณี แอห์ มาย || อัณดีธา กิช แก้ฮณั นา ยาย || เกอา กัร อาค วคาณี แอ มาย ||๑|| รเฮา || อูปัร ดัร
อัสมาน ปัยอาล || เก็ว กัร กะฮีแอ เดโฮ วีจาร || เบ็น เย่ห์วา โย ยแป ฮิอาย || โกอี ยาแณ แกซา เนา ||๒|| กัทนี บัดนี
รแฮ่ นิภรานํต || โซ บูแฉ่ โฮแว ยิส ดาต || แอ้ห์เน็ส อันตัร รแฮ่ เล็ว ลาย || โซอี ปุรัค เย สัจ สมาย ||๓|| ยาต กุลีน
เซวัก เย โฮย || ตา กา แก้ห์ณา กโฮ่ นา โกย || เว็จ สนาตี เซวัก โฮย || นานัก ปั ณฮีอา แป้ ห์แร โซย ||๔||๑||๖|| มลาร
แม่ห์ลา ๑ || ดุค เวโชรา เอ็ก ดุค ปูค || เอ็ก ดุค สกัตฺวาร ยัมดูต || เอ็ก ดุค โรค ลแก ตัน ต๋ าย || แวด นา โป่ เล ดารู
ลาย ||๑|| แวด นา โป่ เล ดารู ลาย || ดะรัด โฮแว ดุค รแฮ่ สะรี ร || แอซา ดารู ลแก นา บีร ||๑|| รเฮา || คซัม วิซาร
กีเอ รัส โปคค์ || ตานํ ตัน อุธ คโลเอ โรค || มัน อันเถ่ โก มิแล สยาย || แวด นา โป่ เล ดารู ลาย ||๒|| จันดัน กา พัล
จันดัน วาส || มาณัส กา พัล กัท แม่ห์ ซาส || ซาส เกยแอ กายอา ดัล๋ ปาย || ตา แก ปาแช โกย นา คาย ||๓|| กันจัน
กายอา นิรมัล หันสฺ || ยิส แม่ห์ นาม นิ รันยัน อันสฺ || ดูค โรค ซัภ เกยอา กวาย || นานัก ชูทสั ซาแจ นาย ||๔||๒||๗||
มลาร แม่ห์ลา ๑ || ดุค ม่อห์รา มารัณ ฮัร นาม || ศิลา ซันโตค ปี ซัณ หัท ดาน ||
เน็ต เน็ต เล่โฮ นา ชีแย เด้ห์ || อันตฺ กาล ยัม มาแร เธ่ห์ ||๑|| แอซา ดารู ค่าเฮ กวาร || เย็ต คาแถ่ เตเร ย่าเฮ วิการ
||๑|| รเฮา || ราจยฺ มาล โยบัน ซัภ ชานํว || รัท พิรันแด ดีแซ่ห์ ทาว || เด้ห์ นา เนา นา โฮแว ยาต || โอแท เด้ห์ แอแท
ซัภ ราต ||๒|| ซาด กัร ซัมถานํ ตริ สนา กิโอ เตลฺ || กาม กโรถ อัคนี เซ็ว เมล || โฮม ญัก อัร ปาธ ปุราณ || โย เต็ส
ป่ าแว โซ ปัรวาณ ||๓|| ตัป กากัด เตรา นาม นีซาน || ยิน โก ลิเคอา เอ้ห์ นิถาน || เซ ตัน่ วันตฺ ดิแซห์ กัร๋ ยาย ||
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นานัก ยันนะพี ตัน่ นี มาย ||๔||๓||๘|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || บาเก กาปัร โบแล แบณ || ลํามา นัก กาเล เตเร แนณ ||
กับฮูนํ ซาฮิบ เดเคอา แป๋ ณ ||๑|| อูดานํ อูด จรานํ อัสมาน || ซาฮิบ ซัมรัท เตแร ตาณ || ยัล ทัล ดูนกํ รั เดคานํ ตีร ||
ทาน ทนันตัร ซาฮิบ บีร ||๒|| เย็น ตัน ซาจยฺ ดีเอ นาล คัมภฺ || อัต ตริ สนา อุดแณ กี ดันฉฺ || นะดัร กเร ตานํ บันถ่านํ
ตี๋รฺ || เย็ว เวคาเล เต็ว เวคานํ บีร ||๓|| นา เอ้ห์ ตัน ยายกา นา ยาเฮเก คัมภฺ || ปอแณ ปาณี อัคนี กา ซันบันถฺ || นานัก
กะรัม โฮแว ยัปปี แอ กัร คุร ปี ร || สัจ สมาแว เอ้ห์ สะรี ร ||๔||๔||๙||
มลาร แม่ห์ลา ๓ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นิรังการ อาการฺ แฮ อาเป อาเป ปะรัม ปุหล่าเอ || กัร กัร กัรตา อาเป เวแค เย็ต ป่ าแว เต็ต ลาเอ || เซวัก โก เอ้ฮา
วเดอาอี ยา โก หุกมั มนาเอ ||๑|| อาปณา ป่ าณา อาเป ยาแณ คุร กิรปา เต ลฮีแอ || เอ้ฮา สะกัต สิ แว กัร๋ อาแว
ยีวเดอา มัร รฮีแอ ||๑|| รเฮา || เวด ปแร ปัร วาด วคาแณ บรัมห์มา บิซนั มเฮซา || เอ้ห์ ตริ กณ
ุ มายอา เย็น ยกัต
ปุหลายอา ยนัม มรัณ กา แซ่ห์ซา || คุร ปั รซาดี เอโก ยาแณ จูแก มโน่ห์ อันเดสา ||๒|| ฮัม ดีน มูรัค อวีจารี ตุม
จินตา กแร่ ห์ ฮมารี || โฮโอ ดัยอาล กัร ดาส ดาซา กา เซวา กรี ตุมารี || เอก นิ ถาน เด้ห์ ตู อัปณา แอ้ห์เน็ส นาม
วคาณี ||๓|| แก้ฮตั นานัก คุร ปั รซาดี บูโฉ่ ห์ โกอี แอซา กเร วีจารา || เย็ว ยัล อูปัร เพน บุทบุดา แตซา เอ้ห์
ซันซารา ||
ยิส เต โฮอา ติแซห์ สมาณา จูก เกยอา ปาซารา ||๔||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || ยินี หุกมั ปะชาเณอา เซ เมเล ห่อแม สบัด
ยลาย || สัจจี ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี สัจ รเฮ่ เล็ว ลาย || สดา สัจ ฮัร เวคเด คุร แก สบัด สุ ผาย ||๑|| มัน เร หุกมั มัน
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ซุค โฮย || ปรัภ ป่ าณา อัปณา ป่ าวดา ยิส บัคเซ เต็ส บิฆนั นา โกย ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ สภา ตาต แฮ นา ฮัร ปะกัต
นา ป๋ าย || กัต มุกตั กะเด นา โฮวัย ห่อแม กะรัม กมาเฮ || ซาฮิบ ป่ าแว โซ ทีแอ ปั ยแอ กิรัต พิร่าเฮ ||๒|| สัตคุร
เป่ ทิแอ มัน มัร รแฮ่ ฮัร นาม วัสแซ มัน อาย || เต็ส กี กีมตั นา ปแว แก้ห์ณา กิชู นา ยาย || จอแท ปัด วาซา โฮยอา
สัจแจ รแฮ่ สมาย ||๓|| เมรา ฮัร ปรัภ อะกัม อะโกจัร แฮ กีมตั แก้ฮณั นา ยาย || คุร ปั รซาดี บุฉี่แอ สับเด การ กมาย ||
นานัก นาม สล่าห์ ตู ฮัร ฮัร ดัร โซ่ภา ปาย ||๔||๒|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข โกอี วิระลา บูแฉ่ ยิส โน นะดัร กเรย์ ||
คุร เบ็น ดาตา โกอี น่าฮี บัคเซ นะดัร กเรย์ || คุร มิเลแอ ซานํตฺ อูปแย อันเด็น นาม ลเอ ||๑|| เมเร มัน ฮัร อัมฤต นาม
ติอ๋าย || สัตคุร ปุรัค มิแล เนา ปาอีแอ ฮัร นาเม สดา สมาย ||๑|| รเฮา || มันมุค สดา วิชุเร พิแร่ ห์ โกย นา กิส ฮี นาล ||
ห่อแม วัดดา โรค แฮ ศิร มาเร ยัมกาล || คุรมัต สัตซังคัต นา วิชุแรห์ อันเด็น นาม สะหมาลฺ ||๒|| ซัภนา กัรตา เอก ตู
เน็ต กัร เดแคห์ วีจาร || เอ็ก คุรมุข อาป มิลายอา บัคเซ ปะกัต ปั นด๋ าร || ตู อาเป ซัภ กิช ยาณดา กิส อาแก กรี
ปูการ ||๓|| ฮัร ฮัร นาม อัมฤต แฮ นัดรี ปายอา ยาย || อันเด็น ฮัร ฮัร อุจแร คุร แก แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย || นานัก นาม
นิถาน แฮ นาเม ฮี จิต ลาย ||๔||๓|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || คุร ซาล่าฮี สดา ซุคดาตา ปรัภ นาราเอ็ณ โซอี || คุร ปั รสาด
ปะรัม ปัด ปายอา วัดดี วเดอาอี โฮอี || อันเด็น คุณ กาแว เน็ต ซาเจ สัจ สมาแว โซอี ||๑|| มัน เร คุรมุข ริ แด วีจาร ||
ตัจยฺ กูร กุทาํ บฺ ห่อแม บิค ตริ สนา จลัณ ริ แด สะหมาลฺ ||๑|| รเฮา || สัตคุร ดาตา ราม นาม กา โฮรฺ ดาตา โกอี น่าฮี ||
ญีอ์ ดาน เดย์ ตริ ปตาเซ สัจแจ นาม สมาฮี || อันเด็น ฮัร รเวอา ริ ด อันตัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ ลกาฮี ||๒|| สัตคุร สับดี เอ้ห์
มัน เป่ เดอา ฮิรแด ซาจี บาณี || เมรา ปรัภ อลัค นา ยาอี ลเคอา คุรมุข อกัท กะห่าณี || อาเป ดัยอา กเร ซุคดาตา
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ยัปปี แอ ซาเร็งปาณี ||๓|| อาวัณ ยาณา บฮุร นา โฮแว คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ ติอ๋ายอา || มัน ฮี เต มัน มิเลอา สุ อามี มัน ฮี มัน
สมายอา || ซาเจ ฮี สัจ สาจ ปะตีแย วิโจห์ อาป กวายอา ||๔|| เอโก เอก วัสแซ มัน สุ อามี ดูยา อวัรฺ นา โกอี || เอโก
นาม อัมฤต แฮ มีธา ญัก นิรมัล สัจ โซอี || นานัก นาม ประภู เต ปาอีแอ ยิน โก ตุ๋ร ลิเคอา โฮอี ||๕||๔|| มลาร
แม่ห์ลา ๓ || กัณ กันถะรับ นาเม ซัภ อุถเร คุร กา สบัด วีจาร || ห่อแม มาร สัด มัน วซายอา ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร ||
ยิแซห์ บุฉ่าเอ โซอี บูแฉ่ ยิส โน อาเป เลย มิลาย || อันเด็น บาณี สับเด กานํแว สาจ รแฮ่ เล็ว ลาย ||๑|| มัน เมเร คิน
คิน นาม สะหมาลฺ || คุร กี ดาต สบัด ซุค อันตัร สดา นิบแฮ เตแร นาล ||๑|| รเฮา || มันมุค ปาคันดฺ กะเด นา จูแก
ดูแย ป๋ าย ดุค ปาเอ || นาม วิซาร บิเคอา มัน ราเต บิรทา ยนัม กวาเอ || เอ้ห์ เวลา เพ็ร หัท นา อาแว อันเด็น สดา
ปัชตาเอ || มัร มัร ยันแม กะเด นา บูแฉ่ วิสทา ม่าเฮ สมาเอ ||๒|| คุรมุข นาม รัตเต เซ อุถเร คุร กา สบัด วีจาร || ยีวนั
มุกตั ฮัร นาม ติอ๋ายอา ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร || มัน ตัน นิ รมัล นิรมัล มัต อูตมั อูตมั บาณี โฮอี || เอโก ปุรัค เอก ปรัภ
ยาตา ดูยา อวัรฺ นา โกอี ||๓|| อาเป กเร กราเอ ปรัภ อาเป อาเป นะดัร กเรย์ || มัน ตัน ราตา คุร กี บาณี เซวา สุ รัต
สเมย์ || อันตัร วัสเซอา อลัค อเป่ วา คุรมุข โฮย ลคาย || นานัก ยิส ป่ าแว เต็ส อาเป เดแว ป่ าแว ติแว จลาย ||๔||๕||
มลาร แม่ห์ลา ๓ ดุตุเก || สัตคุร เต ปาแว กัร๋ ดัร แม่ฮลั โซ ทาน || คุร สับดี จูแก อภิมาน ||๑|| ยิน โก ลิลาท ลิเคอา
ตุ๋ร นาม || อันเด็น นาม สดา สดา ติอ่าแว่ห์ ซาจี ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน ||๑|| รเฮา || มัน กี เบ็ถ สัตคุร เต ยาแณ อันเด็น
ลาแก สัด ฮัร เซ็ว คิอ๋าน ||
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คุร สบัด รัตเต สดา แบรากี ฮัร ดัรก้าห์ ซาจี ปาแวห์ มาน ||๒|| เอ้ห์ มัน เคแล หุกมั กา บาถ่า เอ็ก คิน แม่ห์ แด้ห์ ดิส
เพ็ร อาแว || ยานํ อาเป นะดัร กเร ฮัร ปรัภ ซาจา ตานํ เอ้ห์ มัน คุรมุข ตัตกาล วัส อาแว ||๓|| เอ็ส มัน กี เบ็ถ มัน
ฮู ยาแณ บูแฉ่ สบัด วีจาร || นานัก นาม ติอ๋าย สดา ตู เป๋ าว์ ซากัร เย็ต ปาแวห์ ปารฺ ||๔||๖|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || ญีโอ
เป็ นดฺ ปราณ ซัภ เต็ส เก กัท กัท รเฮอา สมาอี || เอกัส เบ็น แม อวัรฺ นา ยาณา สัตคุร ดีอา บุฉ่าอี ||๑|| มัน เมเร นาม
รโฮ่ เล็ว ลาอี || อดิสทฺ อะโกจัร อัปรําปั ร กัรตา คุร แก สบัด ฮัร ติอ๋าอี ||๑|| รเฮา || มัน ตัน ปี่ แย เอก เล็ว ลาแก
แซ่ห์เย รเฮ่ สมาอี || คุร ปัรซาดี ปะหรํา ป๋ อ ป่ าแก เอก นาม เล็ว ลาอี ||๒|| คุร บัจนี สัจ การ กมาแว กัต มัต ตับ ฮี
ปาอี || โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าเอ เต็น ราม นาม เล็ว ลาอี ||๓|| แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ เอโก โซอี เอ้ห์ คุรมัต บุตถฺ ปาอี
|| มัน ตัน ปราน ตะรี เต็ส อาแก นานัก อาป กวาอี ||๔||๗|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || เมรา ปรัภ ซาจา ดูค นิวารัณ สับเด
ปายอา ยาอี || ปักตี ราเต สัด แบรากี ดัร ซาแจ ปั ต ปาอี ||๑|| มัน เร มัน เซ็ว รโฮ่ สมาอี || คุรมุข ราม นาม มัน ปี่ แย
ฮัร เซตี เล็ว ลาอี ||๑|| รเฮา || เมรา ปรัภ อัต อะกัม อะโกจัร คุรมัต เดย์ บุฉ่าอี || สัจ ซันยัม กัรณี ฮัร กีรัต ฮัร เซตี
เล็ว ลาอี ||๒|| อาเป สบัด สัจ ซาคี อาเป ยินห์ โยตี โยต มิลาอี || เด้ฮี กาจี ปอณ วยาเอ คุรมุข อัมฤต ปาอี ||๓||
อาเป ซาเย ซัภ กาแร ลาเอ โซ สัจ รเฮอา สมาอี || นานัก นาม บินา โกอี กิช น่าฮี นาเม เดย์ วดาอี ||๔||๘|| มลาร
แม่ห์ลา ๓ || ห่อแม บิค มัน โม่เฮอา ลเดอา อัจยฺกรั ป่ ารี || กะรุ ร สบัด มุค ปายอา ห่อแม บิค ฮัร มารี ||๑|| มัน เร
ห่อแม โม่ห์ ดุค ป่ ารี || เอ้ห์ เป่ าว์ยลั ยกัต นา ยาอี ตัรณา คุรมุข ตัร ฮัร ตารี ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ มายอา โม่ห์ ปซารา
ซัภ วัรแต อาการี || ตุรีอา คุณ สัตซังคัต ปาอีแอ นัดรี ปารฺ อุตารี ||๒|| จันดัน กั้นถฺ สุ ก้ นั ถฺ แฮ บโฮ่ บาสฺ นา
แบห์การ ||
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ฮัร ยัน กัรณี อูตมั แฮ ฮัร กีรัต ญัก บิสทาร ||๓|| กริ ปา กริ ปา กัร ธากุร เมเร ฮัร ฮัร ฮัร อุร ต๋ าร || นานัก สัตคุร ปูรา
ปายอา มัน ยัปเปอา นาม มุราร ||๔||๙||
มลาร แม่ห์ลา ๓ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอ้ห์ มัน กิระฮี เก เอ้ห์ มัน อุดาซี || เก เอ้ห์ มัน อะวรัน สดา อวินาซี || เก เอ้ห์ มัน จันจัล เก เอ้ห์ มัน แบรากี ||
เอ็ส มัน โก มัมตา กิโทห์ ลากี ||๑|| ปั นดิต เอ็ส มัน กา กแร่ ห์ บีจาร || อวัรฺ เก บฮุตา ปแร่ ห์ อุธาแว่ห์ ป๋ ารฺ ||๑|| รเฮา ||
มายอา มัมตา กัรแต ลาอี || เอ้ห์ หุกมั กัร สริ สทฺ อุปาอี || คุร ปั รซาดี บูโฉ่ ห์ ป่ าอี || สดา รโฮ่ ฮัร กี ซัรณาอี ||๒|| โซ
ปันดิต โย เตฮานํ คุณา กี ปันดฺ อุตาแร || อันเด็น เอโก นาม วคาแณ || สัตคุร กี โอ้ห์ ดีเคอา เลย์ || สัตคุร อาแก ศีสฺ
ตะเรย์ || สดา อลัก รแฮ่ นิรบาณ || โซ ปันดิต ดัรก้าห์ ปั รวาณ ||๓|| ซัภนา แม่ห์ เอโก เอก วคาแณ || ยานํ เอโก เวแค
ตานํ เอโก ยาแณ || ยา โก บัคเซ เมเล โซย || แอแท โอแท สดา ซุค โฮย ||๔|| แก้ฮตั นานัก กวัน เบ็ถ กเร เกอา โกย
|| โซอี มุกตั ยา โก กิรปา โฮย || อันเด็น ฮัร คุณ กาแว โซย || ซาสตรึ เบด กี เพ็ร กูก นา โฮย ||๕||๑||๑o|| มลาร
แม่ห์ลา ๓ || ปะหรํา ปะหรํา โยน มันมุค ปัรหม่าอี || ยัมกาล มาเร เน็ต ปั ต กวาอี || สัตคุร เซวา ยัม กี กาณ จุกาอี ||
ฮัร ปรัภ มิเลอา แม่ฮลั กัร๋ ปาอี ||๑|| ปราณี คุรมุข นาม ติอ๋าย || ยนัม ปะดารัท ดุบิถา โคยอา กอดี บัดแล ยาย ||๑||
รเฮา || กัร กิรปา คุรมุข ลแก เปอาร || อันตัร ปะกัต ฮัร ฮัร อุร ต๋ าร || เป่ าว์ยลั สบัด ลังฆาวัณฮาร || ดัร ซาแจ ดิแซ
สเจอาร ||๒|| บโฮ่ กะรัม กเร สัตคุร นฮี ปายอา || เบ็น คุร ปะรัม ปู่ เล บโฮ่ มายอา || ห่อแม มัมตา บโฮ่ โม่ห์
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วถ่ายอา || ดูแย ป๋ าย มันมุค ดุค ปายอา ||๓|| อาเป กัรตา อะกัม อท่าฮา || คุร สับดี ยัปปี แอ สัจ ล่าฮา || ฮายัร ฮยูร
ฮัร เวปัรว่าฮา ||
นานัก คุรมุข นาม สมาฮา ||๔||๒||๑๑|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || ยีวตั มุกตั คุรมะตี ลาเก || ฮัร กี ปะกัต อันเด็น สัด ยาเก ||
สัตคุร เซแว่ห์ อาป กวาย || ฮอ เต็น ยัน เก สัด ลาโก ปาย ||๑|| ฮอ ยีวานํ สดา ฮัร เก คุณ กาอี || คุร กา สบัด มฮ่า รัส
มีธา ฮัร แก นาม มุกตั กัต ปาอี ||๑|| รเฮา || มายอา โม่ห์ อเกอาน กุบาร || มันมุค โม่เฮ มุกตั ถฺ กวาร || อันเด็น ตัน่ ถ่า
กะรัต วิฮาย || มัร มัร ยําแมห์ มิแล สยาย ||๒|| คุรมุข ราม นาม เล็ว ลาอี || กูแร ลาลัจ นา ลัปทาอี || โย กิช โฮแว
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ฮัร รัส ปี แว รสัน ระสาย ||๓|| โกท มะเถ่ กิแซห์ บุฉ่าอี || อาเป บัคเซ เด วเดอาอี || โย ตุ๋ร มิเลอา
โซ วิชุร นา ยาอี || นานัก ฮัร ฮัร นาม สมาอี ||๔||๓||๑๒|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || รัสนา นาม ซัภ โกอี กะแฮ || สัตคุร
เซเว ตา นาม ลแฮ่ || บันถัน่ โตเร มุกตั กัร๋ รแฮ่ || คุร สับดี อัสเท็ร กัร๋ บแฮ ||๑|| เมเร มัน กาเฮ โรส กรี แย || ล่าฮา
กัลยุก ราม นาม แฮ คุรมัต อันเด็น ฮิรแด รวีแย ||๑|| รเฮา || บาบีฮา คิน คิน บิลลาย || เบ็น เป็ ร เดเค นีด นา ปาย ||
เอ้ห์ เวโชรา สเฮอา นา ยาย || สัตคุร มิแล ตานํ มิแล สุ ผาย ||๒|| นามฮีณ บินแซ ดุค ปาย || ตริ สนา ยเลอา ปูค นา
ยาย || เว็ณ ป่ ากา นาม นา ปายอา ยาย || บโฮ่ เบ็ถ ทากา กะรัม กมาย ||๓|| ตแร คุณ บาณี เบด บีจาร || บิเคอา แมลฺ
บิเคอา วาปาร || มัร ยันแม่ห์ เพ็ร โฮเอ คุอาร || คุรมุข ตุรีอา คุณ อุร ต๋ าร ||๔|| คุร มาแน มาแน ซัภ โกย || คุร บัจนี
มัน ซีตลั โฮย || จะโฮ่ ยุก โซ่ภา นิรมัล ยัน โซย || นานัก คุรมุข วิระลา โกย ||๕||๔||๑๓||๙||๑๓||๒๒||
ราก มลาร แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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อันเด็น ฮัร ฮัร ติอ๋ายโอ ฮิรแด มัต คุรมัต ดูค วิซารี || ซัภ อาซา มันซา บันถัน่ ตูเท ฮัร ฮัร ปรัภ กิรปา ต่ารี ||๑|| แนนี
ฮัร ฮัร ลากี ตารี || สัตคุร เดค เมรา มัน บิกเซโอ ยัน ฮัร เป่ เทโอ บันวารี ||๑|| รเฮา ||
เย็น แอซา นาม วิซาเรอา เมรา ฮัร ฮัร เต็ส แก กุล ลากี การี || ฮัร เต็ส แก กุล ปั รสู ต นา กรี แอห์ เต็ส บิถวา กัร
แม่ห์ตารี ||๒|| ฮัร ฮัร อาน มิลาโว่ห์ คุร ซาถู่ ยิส แอ้ห์เน็ส ฮัร อุร ต่ารี || คุร ดีแธ คุร กา ซิ กข์ บิกแซ เย็ว บาริ ก
เดค แม่ห์ตารี ||๓|| ตัน๋ เป็ ร กา เอ็ก ฮี ซังค์ วาซา เว็จ ห่อแม ปี ต กรารี || คุร ปูแร ห่อแม ปี ต โตรี ยัน นานัก มิเล
บันวารี ||๔||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || กังกา ยมุนา โกดาวรี สรัสตี เต กแร่ ห์ อุดมั ตู๋ร ซาถู่ กี ตาอี || เก็ลวิค แมลฺ ปะเร
ปะเร ฮัมแร เว็จ ฮัมรี แมลฺ ซาถู่ กี ตู๋ร กวาอี ||๑|| ตีรัท อัธสัธ มยัน นาอี || สัตซังคัต กี ตู๋ร ปะรี อุด เนตรี ซัภ ดุระมัต
แมลฺ กวาอี ||๑|| รเฮา || ย่าฮัรนวี ตแป ป่ ากีรัท อาณี เกดาร ทาเปโอ แม่ห์ซาอี || กานํซี กริ ษนั จราวัต กาอู เม็ล ฮัร ยัน
โซ่ภา ปาอี ||๒|| ยิตเน ตีรัท เดวี ทาเป ซัภ ติตเน โลแจ้ห์ ตู๋ร ซาถู่ กี ตาอี || ฮัร กา ซันตฺ มิแล คุร ซาถู่ แล เต็ส กี ตู๋ร
มุค ลาอี ||๓|| ยิตนี สริ สทฺ ตุมรี เมเร สุ อามี ซัภ ติตนี โลแจ ตู๋ร ซาถู่ กี ตาอี || นานัก ลิลาท โฮแว ยิส ลิเคอา เต็ส
ซาถู่ ตู๋ร เด ฮัร ปารฺ ลังฆาอี ||๔||๒|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || เต็ส ยัน โก ฮัร มีธ ลกานา ยิส ฮัร ฮัร กริ ปา กแร || เต็ส กี
ปูค ดูค ซัภ อุตแร โย ฮัร คุณ ฮัร อุจแร ||๑|| ยัป มัน ฮัร ฮัร ฮัร นิสตะแร || คุร เก บจัน กะรัน ซุน ติอ่าแว เป๋ าว์ ซากัร
ปารฺ ปแร ||๑|| รเฮา || เต็ส ยัน เก ฮัม หาท บิห่าเฌ ยิส ฮัร ฮัร กริ ปา กแร || ฮัร ยัน โก มิเลอานํ ซุค ปาอีแอ ซัภ
ดุระมัต แมลฺ ฮแร ||๒|| ฮัร ยัน โก ฮัร ปูค ลกานี ยัน ตริ ปแต ยา ฮัร กุน บิจแร || ฮัร กา ยัน ฮัร ยัล กา มีนา ฮัร บิสรัต
พูท มแร ||๓|| เย็น เอ้ห์ ปรี ต ลาอี โซ ยาแน แก ยาแน ยิส มัน ตะแร || ยัน นานัก ฮัร เดค ซุค ปาแว ซัภ ตัน กี ปูค
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ทะแร ||๔||๓|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || ยิตเน ญีอ์ ยันตฺ ปรัภ กีเน ติตเน ศิร การ ลิคาแว || ฮัร ยัน โก ฮัร ดีนห์ วดาอี ฮัร
ยัน ฮัร กาแร ลาแว ||๑|| สัตคุร ฮัร ฮัร นาม ดริ ราแว ||
ฮัร โบโล่ห์ คุร เก ซิกข์ เมเร ป่ าอี ฮัร ป่ อยัล ยกัต ตราแว ||๑|| รเฮา || โย คุร โก ยัน ปูเญ เซเว โซ ยัน เมเร ฮัร ปรัภ
ป่ าแว || ฮัร กี เซวา สัตคุร ปูโญห์ กัร กิรปา อาป ตราแว ||๒|| ปะรัม ปู่ เล อเกอานี อันถเล ปะหรํา ปะหรํา พูล
โตราแว || นิรยีโอ ปูแญห์ มรา สะเรแว่ห์ ซัภ บิรที ก๋ าล กวาแว ||๓|| บรัมห์ บินเด โซ สัตคุร กะฮีแอ ฮัร ฮัร กะทา
สุ ณาแว || เต็ส คุร โก ชาดัน โป่ ยัน ปาท ปะทัมบัร บโฮ่ เบ็ถ สัต กัร มุค ซันโจห์ เต็ส ปุน กี เพ็ร โตท นา อาแว
||๔|| สัตคุร เด็ว ปัรตัค ฮัร มูรัต โย อัมฤต บจัน สุ ณาแว || นานัก ปาก ปะเล เต็ส ยัน เก โย ฮัร จัรณี จิต ลาแว
||๕||๔|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || ยินห์ แก ฮีอแร บะเซโอ เมรา สัตคุร เต ซันตฺ ปะเล ปั๋ ล ป๋ านตฺ || เต็นห์ เดเค เมรา มัน
บิกแซ ฮอ เต็น แก สัด บัล ยานํต ||๑|| กิอานี ฮัร โบโล่ห์ เด็น ราต || เต็นห์ กี ตริ สนา ปูค ซัภ อุตรี โย คุรมัต ราม รัส
คานํตฺ ||๑|| รเฮา || ฮัร เก ดาส ซ่าถ สคา ยัน ยิน มิเลอา แล่ห์ ยาย ปะหรานตฺ || เย็ว ยัล ดุตถฺ ปิ๋ น ปิ๋ น ก้าแด จุณ
หันสฺ ลา เต็ว เด้ฮี เต จุณ ก้าแด ซาถู่ ห่อแม ตาต ||๒|| ยิน แก ปรี ต น่าฮี ฮัร ฮิรแด เต กัปที นัร เน็ต กปั ท กมานํตฺ ||
เต็น โก เกอา โกอี เดย์ ควาแล โอย อาป บีจยฺ อาเป ฮี คานํตฺ ||๓|| ฮัร กา เจ้ฮนั โซอี ฮัร ยัน กา ฮัร อาเป ยัน แม่ห์
อาป รคานํตฺ || ตัน๋ ตัน๋ คุรู นานัก ซัมดัรซี เย็น นินดา อุสตัต ตรี ตรานํตฺ ||๔||๕|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || อกัม อะโกจัร
นาม ฮัร อูตมั ฮัร กิรปา เต ยัป เลยอา || สัตซังคัต ซ่าถ ปาอี วัดป่ ากี ซังค์ ซาถู่ ปารฺ ปั ยอา ||๑|| เมแร มัน อันเด็น
อนัดฺ เป่ ยอา || คุร ปัรสาด นาม ฮัร ยัปเปอา เมเร มัน กา ปะหรํา ป๋ อ เกยอา ||๑|| รเฮา || ยิน ฮัร กายอา ยิน ฮัร ยัปเปอา
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เต็น ซังคัต ฮัร เมโล่ห์ กัร เมยอา || เต็น กา ดะรัส เดค ซุค ปายอา ดุค ห่อแม โรค เกยอา ||๒|| โย อันเด็น ฮิรแด นาม
ติอ่าแว่ห์ ซัภ ยนัม ตินา กา สพัล เป่ ยอา || โอย อาป ตเร สริ สทฺ ซัภ ตารี ซัภ กุล ปี๋ ปารฺ ปัยอา ||๓|| ตุตถฺ อาเป อาป
อุปายอา ซัภ ญัก ตุตถฺ อาเป วัส กัร เลยอา ||
ยัน นานัก โก ปรัภ กิรปา ต่ารี บิค ดุบดา ก้าด เลยอา ||๔||๖|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || คุร ปั รซาดี อัมฤต นฮี ปี อา ตริ สนา
ปูค นา ยาอี || มันมุค มูรห์ ยลัต อหังการี ห่อแม เว็จ ดุค ปาอี || อาวัต ยาต บิรทา ยนัม กวายอา ดุค ลาแก ปั ชตาอี ||
ยิส เต อุปเย ติแซห์ นา เจแตห์ ตริ ก ยีวณั ตริ ก คาอี ||๑|| ปราณี คุรมุข นาม ติอ๋าอี || ฮัร ฮัร กิรปา กเร คุร เมเล ฮัร ฮัร
นาม สมาอี ||๑|| รเฮา || มันมุค ยนัม เป่ ยอา แฮ บิรทา อาวัต ยาต ลยาอี || กาม กโรถ ดูเบ อภิมานี ห่อแม เว็จ ยัล
ยาอี || เต็น เซ็ถ นา บุตถฺ ไป๋ มัต มะถัม่ โลภ แล่ฮรั ดุค ปาอี || คุร บิฮูน มฮ่า ดุค ปายอา ยัม ปั กเร บิลลาอี ||๒|| ฮัร กา
นาม อะโกจัร ปายอา คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ อี || นาม นิถาน วัสเซอา กัท อันตัร รัสนา ฮัร คุณ กาอี || สดา อนันดฺ รแฮ่
เด็น ราตี เอก สบัด เล็ว ลาอี || นาม ปะดารัท แซ่ห์เย ปายอา เอ้ห์ สัตคุร กี วเดอาอี ||๓|| สัตคุร เต ฮัร ฮัร มัน
วัสเซอา สัตคุร โก สัด บัล ยาอี || มัน ตัน อรัป รัคโค ซัภ อาแก คุร จัรณี จิต ลาอี || อัปณี กริ ปา กแร่ ห์ คุร ปูเร อาเป
แล่ห์ มิลาอี || ฮัม โล่ห์ คุร นาว โบฮิทา นานัก ปารฺ ลังฆาอี ||๔||๗||
มลาร แม่ห์ลา ๔ ปั รตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮัร ยัน โบลัต ศิรีราม นามา เม็ล ซ่าถซังคัต ฮัร โตรฺ ||๑|| รเฮา || ฮัร ตัน๋ บันโยห์ ฮัร ตัน๋ ซันโจห์ ยิส ลากัต แฮ นฮี
โจร ||๑|| จาตริ ก โมรฺ โบลัต เด็น ราตี ซุน กัน๋ ฮัร กี โก๋ ร ||๒|| โย โบลัต แฮ มริ ก มีน ปังเครู โซ เบ็น ฮัร ยาปัต แฮ
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นฮี โฮรฺ ||๓|| นานัก ยัน ฮัร กีรัต กาอี ชูท เกยโอ ยัม กา ซัภ โซรฺ ||๔||๑||๘|| มลาร แม่ห์ลา ๔ || ราม ราม โบลฺ โบลฺ
โคยะเต บัดป่ ากี || ฮัร กา ปั นทฺ โกอู บตาแว ฮอ ตา แก ปาย ลากี ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮมาโร มีต สคาอี ฮัม ฮัร เซ็ว ปรี ต
ลากี ||
ฮัร ฮัม กาแว่ห์ ฮัร ฮัม โบแล่ห์ ออร ดุตีอา ปรี ต ฮัม เตอากี ||๑|| มันโม่ฮนั โมโร ปรี ตมั ราม ฮัร ปั รมานันดฺ แบรากี ||
ฮัร เดเค ยีวตั แฮ นานัก เอ็ก นิมคั ปโล มุค ลากี ||๒||๒||๙||๙||๑๓||๙||๓๑||
ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เกอา ตู โซแจห์ เกอา ตู จิตแวห์ เกอา ตูนํ กแร่ ห์ อุปาเอ || ตา โก กโฮ่ ปั รว่าห์ กาฮู กี เย่ห์ โคปาล สฮาเอ ||๑|| บัรแซ
เมฆ ซะคี กัร๋ ปาฮุน อาเอ || โม่ห์ ดีน กริ ปา เน็ถ ธากุร เนาว์ เน็ถ นาม ซาเมย์ ||๑|| รเฮา || อเน็ก ประการ โป่ ยัน บโฮ่
กีเอ บโฮ่ บินยัน มิสทาเอ || กรี ปากซาล โซจ ปวิตตรา ฮุณ ลาโว่ห์ โปคค์ ฮัร ราเอ ||๒|| ดุสทฺ บิดาเร ซายัน แร่ ห์เซ
เอ้ห์ มันดิร กัร๋ อัปนาเอ || โย กแร่ ห์ ลาล รังกีโอ อายอา ตอ แม ซัภ ซุค ปาเอ ||๓|| ซันตฺ สภา โอท คุร ปูเร ตุ๋ร
มัสตัก เลค ลิคาเอ || ยัน นานัก กันตฺ รังกีลา ปายอา เพ็ร ดูค นา ลาแก อาเอ ||๔||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || คีร อถารฺ
บาริ ก ยับ โห่ตา เบ็น คีแร แร่ ฮนั นา ยาอี || ซาร สะหมาลฺ มาตา มุค นีแร ตับ โอ้ห์ ตริ ปัต อะข่าอี ||๑|| ฮัม บาริ ก
ปิ ตา ปรัภ ดาตา || ปู่ แลห์ บาริ ก อเน็ก ลัค บรี อา อัน ธอรฺ น่าฮี แยห์ ยาตา ||๑|| รเฮา || จันจัล มัต บาริ ก บัปเร กี สรัป
อคัน กัร เมแล || มาตา ปิ ตา กันธฺ ลาย ราแค อนัด แซ่ฮจั ยฺ ตับ เคแล ||๒|| ยิส กา ปิ ตา ตู แฮ เมเร สุ อามี เต็ส บาริ ก
ปูค แกซี || เนาว์ เน็ถ นาม นิถาน กแร่ ห์ เตแร มัน บานํแช โซ แลซี ||๓|| ปิ ตา กริ ปาล อาเกอา เอ้ห์ ดีนี บาริ ก มุค
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มานํแก โซ เดนา || นานัก บาริ ก ดะรัส ปรัภ จ้าแฮ โม่ห์ ฮิรแด บะแซ่ห์ เน็ต จัรนา ||๔||๒|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || สกัล
บิถี่ ยุร อ้าฮัร กเรอา ตะเยโอ สกัล อันเดสา || การัจ สกัล อรัมเภโอ กัร๋ กา ธากุร กา ป่ าโรซา ||๑|| สุ นีแอ บาแย บาจยฺ
สุ ห่าวี || โป๋ ร เป่ ยอา แม ปริ แอ มุค เปเค กแร่ ห์ มังคัล โซห์ลาวี ||๑|| รเฮา || มนูอา ลาย สวาเร ทานานํ ปูโช ซันตา
ยาเอ || โคยัต โคยัต แม ปาฮุน มิเลโอ ปะกัต กะโร เน็ว ปาเอ ||๒||
ยับ ปริ แอ อาย บะเซ กแร่ ห์ อาซัน ตับ ฮัม มังคัล กายอา || มีต ซายัน เมเร เป๋ ย สุ เฮเล ปรัภ ปูรา คุรู มิลายอา ||๓||
ซะคี สเฮลี เป๋ ย อนันดา คุร การัจ ฮัมเร ปูเร || กโฮ่ นานัก วัร มิเลอา ซุคดาตา โฉด นา ยาอี ดูเร ||๔||๓|| มลาร
แม่ห์ลา ๕ || ราจยฺ เต กีท กีท เต สุ รปั ต กัร โดค ยะธัร โก ปั่ รเต || กริ ปา เน็ถ โฉด อาน โก ปูแญห์ อาตัม ก่าตี ฮัรเต
||๑|| ฮัร บิสรัต เต ดุค ดุค มัรเต || อเน็ก บาร ประแมห์ บโฮ่ โยนี เทก นา กาฮู ตัร่ เต ||๑|| รเฮา || เตอาก สุ อามี อาน
โก จิตวัต มูร มุกตั ถฺ คัล คัร เต || กากัร นาว ลัง่ แฆห์ กัต ซากัร บริ ทา กะทัต ฮัม ตัรเต ||๒|| เศ็ว บิรันจฺ อะซุร ซุร
เยเต กาล อคัน แม่ห์ ยัรเต || นานัก สรัน จรัน กัมลัน กี ตุมห์ นา ดาโรห์ ปรัภ กัรเต ||๓||๔||
ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ ดุปเด กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรัภ เมเร โอย แบรากี เตอากี || ฮอ เอ็ก คิน เต็ส เบ็น แร่ ห์ นา สะโก ปรี ต ฮมารี ลากี ||๑|| รเฮา || อุน แก ซังค์ โม่ห์
ปรัภ จิต อาแว ซันตฺ ประสาด โม่ห์ ยากี || ซุน อุปเดส เป๋ ย มัน นิรมัล กุน กาเอ รังค์ รานํกี ||๑|| เอ้ห์ มัน เดย์ กีเอ
ซันตฺ มีตา กริ ปาล เป๋ ย บัดป่ ากี || มฮ่า ซุค ปายอา บะรัน นา ซาโก เรน นานัก ยัน ปากี ||๒||๑||๕|| มลาร แม่ห์ลา ๕ ||
มาอี โม่ห์ ปรี ตมั เดโฮ มิลาอี || สกัล สเฮลี ซุค ปั๋ ร ซูตี เย่ห์ กัร๋ ลาล บซาอี ||๑|| รเฮา || โม่ห์ เอากัน ปรัภ สดา
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ดัยอาลา โม่ห์ นิรกุน เกอา จตุราอี || กะโร บราบัร โย ปริ แอ ซังค์ ราตี เอ้ห์ ห่อแม กี ดี่ธาอี ||๑|| ไป๋ นิมาณี สรัน เอ็ก
ตากี คุร สัตคุร ปุรัค ซุคดาอี || เอก นิมคั แม่ห์ เมรา ซัภ ดุค กาเทอา นานัก ซุค แรน บิฮาอี ||๒||๒||๖|| มลาร แม่ห์ลา
๕ || บะรัส เมฆ ญี เต็ล บิลมั นา เลา || บะรัส เปอาเร มแน่ห์ สถ่าเร โฮย อนัดฺ สดา มัน เจา ||๑|| รเฮา || ฮัม เตรี ตัร๋
สุ อามีอา เมเร ตู เก็ว มโน่ห์ บิซาเร ||
อิสตรี รู ป เจรี กี นิอาอี โซ่ภ นฮี เบ็น ปั่รตาเร ||๑|| บิโน สุ เนโอ ยับ ธากุร เมแร เบก อายโอ กิรปา ต่าเร || กโฮ่
นานัก เมโร บเนโอ สุ ห่าโก ปัต โซ่ภา ปะเล อจาเร ||๒||๓||๗|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || ปรี ตมั ซาจา นาม ติอ๋าย || ดูค
ดะรัด บินแซ เป๋ าว์ ซากัร คุร กี มูรัต ริ แด บซาย ||๑|| รเฮา || ดุสมัน หะเต โดคี ซัภ เวอาเป ฮัร ซัรณาอี อายอา ||
ราคัณฮาแร หาท เด ราเคโอ นาม ปะดารัท ปายอา ||๑|| กัร กิรปา เก็ลวิค ซัภ กาเท นาม นิรมัล มัน ดีอา || คุณ นิถาน
นานัก มัน วัสเซอา บาฮุร ดูค นา ทีอา ||๒||๔||๘|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เมเร ปรี ตมั ปราน เปอาเร || เปรม ปะกัต
อัปโน นาม ดีแย ดัยอาล อนุกแร่ ห์ ต่าเร ||๑|| รเฮา || ซิมโร จรัน ตุห่าเร ปรี ตมั ริ แด ตุห่ารี อาซา || ซันตฺ ยนา แป้ ห์
กะโร เบนตี มัน ดัรซัน กี เปอาซา ||๑|| บิชุรัต มรัน ยีวนั ฮัร มิลเต ยัน โก ดัรซัน ดีแย || นาม อถารฺ ยีวนั ตัน๋ นานัก
ปรัภ เมเร กิรปา กีแย ||๒||๕||๙|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || อับ อัปเน ปรี ตมั เซ็ว บัน อาอี || รายา ราม รมัต ซุค ปายโอ
บะรัส เมฆ ซุคดาอี ||๑|| รเฮา || เอ็ก ปัล บิสรัต นฮี ซุค ซากัร นาม นแว เน็ถ ปาอี || อุดอต เป่ ยโอ ปูรัน ป่ าวี โก เป่ เท
ซันตฺ สฮาอี ||๑|| ซุค อุปเย ดุค สกัล บินาเซ ปารบรัมห์ เล็ว ลาอี || ตเรโอ ซันซาร กะเธ็น แป๋ ซากัร ฮัร นานัก จรัน
ติอ๋าอี ||๒||๖||๑o|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || กัน๋ ฮัร บะรัส สกัล ญัก ชายอา || เป๋ ย กริ ปาล ปรี ตมั ปรัภ เมเร อนัด มังคัล ซุค
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ปายอา ||๑|| รเฮา || มิเท กะเลส ตริ สนั ซัภ บูฉี่ ปารบรัมห์ มัน ติอ๋ายอา || ซ่าถซังค์ ยนัม มรัน นิวาเร บฮุร นา กัตฮู
ต่ายอา ||๑|| มัน ตัน นาม นิรันยัน ราโต จรัน กมัล เล็ว ลายอา || อังกีการ กีโอ ปรัภ อัปแน นานัก ดาส ซัรณายอา
||๒||๗||๑๑|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || บิชุรัต เก็ว ยีเว โอย ยีวนั || จิแตห์ อุลาส อาส มิลเบ กี จรัน กมัล รัส ปี วัน ||๑|| รเฮา ||
ยิน โก เปอาส ตุมารี ปรี ตมั เต็น โก อันตัร น่าฮี || ยิน โก บิสแร เมโร ราม เปอารา เซ มูเอ มัร ยานํฮี ||๑||
มัน ตัน เราว์ รเฮอา ญักดีซุร เปคัต สดา ฮยูเร || นานัก เราว์ รเฮโอ ซัภ อันตัร สรับ รเฮอา ปั่ รปูเร ||๒||๘||๑๒||
มลาร แม่ห์ลา ๕ || ฮัร แก ปะยัน กอน กอน นา ตาเร || คัก ตัน มีน ตัน มริ ก ตัน บร้าห์ ตัน ซาถู่ ซังค์ อุถ่าเร ||๑||
รเฮา || เดว กุล แดต กุล ยักแค กินนัร นัร ซากัร อุตเร ปาเร || โย โย ปะยัน กแร ซาถู่ ซังค์ ตา เก ดูค บิดาเร ||๑||
กาม กโรถ มฮ่า บิเคอา รัส เอ็น เต เป๋ ย นิราเร || ดีน ดัยอาล ยแปห์ กรุ ณา แม นานัก สัด บัลฮาเร ||๒||๙||๑๓|| มลาร
แม่ห์ลา ๕ || อาจยฺ แม แบเซโอ ฮัร หาท || นาม ราส ซ่าฉี่ กัร ยัน เซ็ว เยานํ นา ยัม แก ก่าท ||๑|| รเฮา || ต๋ าร
อนุกแร่ ห์ ปารบรัมห์ ราเค ปะหรํา เก คุเลห์ กะปาท || เบสุ มาร ซ่าห์ ปรัภ ปายอา ล่าฮา จรัน เน็ถ คาท ||๑|| สรัน กะฮี
อะจุต อบินาซี เก็ลบิค ก้าเด แฮ ชานํท || กัล กะเลส มิเท ดาส นานัก บฮุร นา โยนี มาท ||๒||๑o||๑๔|| มลาร แม่ห์ลา
๕ || บโฮ่ เบ็ถ มายอา โม่ห์ หิราโน || โกท มะเถ่ โกอู บิรลา เซวัก ปูรัน ปะกัต จิราโน ||๑|| รเฮา || เอ็ต อุต โดลฺ โดลฺ
สรัม ปายโอ ตัน ตัน๋ โหต บิราโน || โลก ดุราย กะรัต ธักเกอาอี โห่ตอ ซังค์ นา ยาโน ||๑|| มริ ก ปังคี มีน ดีน นีจ
เอ้ห์ ซันกัท เพ็ร อาโน || กโฮ่ นานัก ป้ าฮัน ปรัภ ตาโรห์ ซ่ าถซังคัต ซุค มาโน ||๒||๑๑||๑๕|| มลาร แม่ห์ลา ๕ ||
ดุสทฺ โมย บิค คาอี รี มาอี || ยิส เก ญีอ์ เต็น ฮี รัค ลีเน เมเร ปรัภ โก กิรปา อาอี ||๑|| รเฮา || อันตัรยามี ซัภ แม่ห์
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วัรแต ตานํ ป๋ อ แกซา ป่ าอี || ซังค์ สฮาอี โฉด นา ยาอี ปรัภ ดีแซ ซัภนี ธาอี ||๑|| อนาทา นาท ดีน ดุค ปั่ นยัน อาป
ลีเอ ลัร ลาอี || ฮัร กี โอท ยีแวห์ ดาส เตเร นานัก ปรัภ ซัรณาอี ||๒||๑๒||๑๖|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || มัน เมเร ฮัร เก
จรัน รวีแย || ดะรัส เปอาส เมโร มัน โม่เฮโอ ฮัร ปั งคฺ ลกาย มิลีแย ||๑|| รเฮา || โคยัต โคยัต มารัก ปายโอ ซาถู่ เซว
กรี แย || ต๋ าร อนุกแร่ ห์ สุ อามี เมเร นาม มฮ่า รัส ปี แย ||๑|| ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ กัร ซัรนี อาเอ ยัลโต กิรปา กีแย || กัร
แก้ห์ เล่โฮ ดาส อัปเน โก นานัก อัปโน กีแย ||๒||๑๓||๑๗||
มลาร ม: ๕ || ปรัภ โก ปะกัต บะชัล บิรดายโอ || นินดัก มาร จรัน ตัล ดีเน อัปโน ยัส วัรตายโอ ||๑|| รเฮา || แย แย
การ กีโน ซัภ ญัก แม่ห์ ดัยอา ยีอนั แม่ห์ ปายโอ || กันธฺ ลาย อัปโน ดาส ราเคโอ ตาตี เวา นา ลายโอ ||๑|| อังกีการ
กีโอ เมเร สุ อามี ปะหรํา ป๋ อ เมท สุ คายโอ || มฮ่า อนันดฺ กแร่ ห์ ดาส ฮัร เก นานัก บิสวาส มัน อายโอ ||๒||๑๔||๑๘||
ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ จอปะเด กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุรมุข ดีแซ บรัมห์ ปซารฺ || คุรมุข ตแร คุณีอานํ บิสทาร || คุรมุข นาด เบด บีจาร || เบ็น คุร ปูเร โก๋ ร อันถารฺ ||๑||
เมเร มัน คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปาอีแอ || คุร อุปเดส ฮัร ฮิรแด วัสเซโอ ซาส กิราส อัปณา คซัม ติอ๋าอีแอ ||๑|| รเฮา ||
คุร เก จรัณ วิโทห์ บัล เยา || คุร เก คุณ อันเด็น เน็ต เกา || คุร กี ตู๋ร กะโร อิสนาน || ซาจี ดัรก้าห์ ปาอีแอ มาน ||๒||
คุร โบฮิท เป่ าว์ยลั ตารัณฮาร || คุร เป่ ทิแอ นา โฮย โยน ออตาร || คุร กี เซวา โซ ยัน ปาเอ || ยา โก กะรัม ลิเคอา ตุ๋ร
อาเอ ||๓|| คุร เมรี ยีวนั คุร อาถารฺ || คุร เมรี วัรตัณ คุร ปัรวาร || คุร เมรา คซัม สัตคุร ซัรณาอี || นานัก คุร
ปารบรัมห์ ยา กี กีม นา ปาอี ||๔||๑||๑๙|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || คุร เก จรัน ฮิรแด วซาเอ || กัร กิรปา ปรัภ อาป มิลาเอ ||
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อัปเน เซวัก โก เลย ปรัภ ลาย || ตา กี กีมตั กฮี นา ยาย ||๑|| กัร กิรปา ปูรัน ซุคดาเต || ตุมห์รี กริ ปา เต ตูนํ จิต
อาแว่ห์ อาธ แป้ ฮัร เตแร รังค์ ราเต ||๑|| รเฮา || กาวัณ สุ นณ
ั ซัภ เตรา ป่ าณา || หุกมั บูแฉ่ โซ สาจ สมาณา || ยัป ยัป
ยีแวห์ เตรา เนานํ || ตุจฉฺ เบ็น ดูยา น่าฮี เทา ||๒|| ดุค ซุค กัรเต หุกมั รยาย || ป่ าแณ บคัส ป่ าแณ เดย์ สยาย || โดฮานํ
ศิริอานํ กา กัรตา อาป || กุรบาณ ยานํอี เตเร ปั รตาป ||๓|| เตรี กีมตั ตูแฮ ยาแณห์ || ตู อาเป บูแฉ่ ห์ ซุณ อาป
วคาแณ่ห์ || เซอี ปะกัต โย ตุตถฺ ป่ าเณ ||
นานัก เต็น แก สัด กุรบาเณ ||๔||๒||๒o|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || ปัรเมซัร โฮอา ดัยอาล || เมฆ วัรแซ อัมฤต ต๋ าร ||
สักเล ญีอ์ ยันตฺ ตริ ปตาเซ || การัจ อาเอ ปูเร ราเซ ||๑|| สดา สดา มัน นาม สะหมาลฺ || คุร ปูเร กี เซวา ปายอา แอแท
โอแท นิบแฮ นาล ||๑|| รเฮา || ดุค ปั่ นนา แป๋ ปั่นยันฮาร || อาปเณอา ยีอา กี กีตี ซาร || ราคัณฮาร สดา เมฮัรวาน ||
สดา สดา ยาอีแอ กุรบาน ||๒|| กาล กวายอา กัรแต อาป || สดา สดา มัน เต็ส โน ยาป || ดริ สทฺ ต๋ าร ราเค ซัภ ยันตฺ ||
คุณ กาโว่ห์ เน็ต เน็ต ปักวันตฺ ||๓|| เอโก กัรตา อาเป อาป || ฮัร เก ปะกัต ยาแณห์ ปั รตาป || นาแว กี แปจยฺ รัคดา
อายอา || นานัก โบแล เต็ส กา โบลายอา ||๔||๓||๒๑|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || คุร ซัรณาอี สกัล นิถาน || ซาจี ดัรก้าห์
ปาอีแอ มาน || ปะหรํา ป๋ อ ดูค ดะรัด ซัภ ยาย || ซ่าถซังค์ สัด ฮัร คุณ กาย ||๑|| มัน เมเร คุร ปูรา ซาล่าห์ || นาม
นิถาน ยัปโปห์ เด็น ราตี มัน จินเด พัล ปาย ||๑|| รเฮา || สัตคุร เยวัด อวัรฺ นา โกย || คุร ปารบรัมห์ ปัรเมซัร โซย ||
ยนัม มรัณ ดูค เต ราแค || มายอา บิค เพ็ร บฮุร นา จาแค ||๒|| คุร กี แม่ห์มา กะทัน นา ยาย || คุร ปั รเมซัร ซาแจ
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นาย || สัจ ซันยัม กัรณี ซัภ ซาจี || โซ มัน นิรมัล โย คุร ซังค์ ราจี ||๓|| คุร ปูรา ปาอีแอ วัด ปาก || กาม กโรถ
โลภ มัน เต เตอาก || กัร กิรปา คุร จรัณ นิวาส || นานัก กี ปรัภ สัจ อัรดาส ||๔||๔||๒๒||
ราก มลาร แม่ห์ลา ๕ ปัรตาล กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร มนาร ปริ แอ ดัยอาร เซ็ว รังค์ กีอา || กีโน รี สกัล ซี การ || ตะเยโอ รี สกัล บิการ || ต๋ าวโต อัสเท็ร ทีอา ||๑|| รเฮา
|| แอเซ เร มัน ปาย แก อาป กวาย แก กัร ซ่าถัน เซ็ว ซังค์ || บาเย บแย่ห์ มริ ดงั อนาฮัด โกกิล รี ราม นาม โบแล
มะถุร แบน อัต สุ ฮีอา ||๑|| แอซี เตเร ดัรซัน กี โซ่ภ อัต อปารฺ ปริ แอ อโม่ฆ แตเซ ฮี ซังค์ ซันตฺ บเน || เป๋ าว์ อุตาร
นาม ปะเน || รัม ราม ราม มาล ||
มัน เพรฺ เต ฮัร ซังค์ ซังกีอา || ยัน นานัก ปเร็ ว ปรี ตมั ทีอา ||๒||๑||๒๓|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || มัน กะแน ประแม บแน
|| อุมกั ตะรัส จาแล || ปรัภ มิลเบ กี จ้าห์ ||๑|| รเฮา || ตแร คุณ มาอี โม่ห์ อาอี กะฮอนํ เบดัน กาเฮ ||๑|| อาน อุปาว
สกัร กีเอ แน่ห์ ดูค ซาแกห์ ล่าเฮ || ปั จยฺ สรัน ซาถู่ นานกา เม็ล กุน โคบันแดห์ ก้าห์ ||๒||๒||๒๔|| มลาร แม่ห์ลา ๕
|| ปริ แอ กี โซ่ภ สุ ห่าวนี นีกี || ฮ่าฮา ฮูฮู กันถรับ อัปสะรา อนันดฺ มังคัล รัส กาวนี นีกี ||๑|| รเฮา || ตุนตั ลลิต
กุนะเกแอ อเน็ก ป๋ านตฺ บโฮ่ เบ็ถ รู ป ดิคาวนี นีกี ||๑|| เก็ร ตัร ทัล ยัล ปะหวัน ปั่รปุร กัท กัท ลาลัน ชาวนี นีกี ||
ซ่าถซังค์ รามัยอา รัส ปายโอ นานัก ยา แก ป่ าวนี นีกี ||๒||๓||๒๕|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || คุร ปรี ต เปอาเร จรัน กมัล
ริ ด อันตัร ต่าเร ||๑|| รเฮา || ดะรัส สัพเลโอ ดะรัส เปเคโอ เกย เก็ลบิค เกย || มัน นิรมัล อุยอี าเร ||๑|| บิซมั บิสแม
บิซมั ไป๋ || อักข์ โกท ฮัรเต นาม ลอี || คุร จรัน มัสตัก ดาร ปะฮี || ปรัภ เอก ตูนฮํ ี เอก ตุฮี || ปะกัต เทก ตุห่าเร || ยัน
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นานัก สรัน ดุอาเร ||๒||๔||๒๖|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || บะรัส สรัส อาเกอา || โฮเอ อานันดฺ สกัล ปาก ||๑|| รเฮา || ซันตฺ
ซังเก มัน ปัรพะแร เม็ล เมฆ ตัร๋ สุ หาก ||๑|| กัน๋ โก๋ ร ปรี ต โมรฺ || จิต จาตริ ก บูนดฺ ออรฺ || แอโซ ฮัร ซังเก มัน โม่ห์ ||
เตอาก มายอา โต๋ ห์ || เม็ล ซันตฺ นานัก ยาเกอา ||๒||๕||๒๗|| มลาร แม่ห์ลา ๕ || กุน โคปาล เกา นีต || ราม นาม ต๋ าร
จีต ||๑|| รเฮา || โฉด มาน ตัจยฺ กุมาน เม็ล ซาถู่อา แก ซังค์ || ฮัร ซิ มมัร เอก รังค์ เม็ท ยานํเฮ โดค มีต ||๑|| ปารบรัมห์
เป๋ ย ดัยอาล || บินสั เกย บิแค ยันยาล || ซ่าถ ยนานํ แก จรัน ลาก || นานัก กาแว โคบินดฺ นีต ||๒||๖||๒๘|| มลาร
แม่ห์ลา ๕ || กัน๋ กัรยัต โคบินดฺ รู ป || กุน กาวัต ซุค แจน ||๑|| รเฮา || ฮัร จรัน สรัน ตรัน ซากัร ตุ๋น อันหะตา รัส
แบน ||๑|| ปะเท็ก เปอาส จิต สะโรวัร อาตัม ยัล แลน || ฮัร ดะรัส เปรม ยัน นานัก กัร กิรปา ปรัภ แดน ||๒||๗||๒๙||
มลาร แม่ห์ลา ๕ || เฮ โคบินดฺ เฮ โคปาล เฮ ดัยอาล ลาล ||๑|| รเฮา || ปราน นาท อนาท ซะเค ดีน ดะรัด นิวาร ||๑||
เฮ ซัมรัท อะกัม ปูรัน โม่ห์ เมยอา ต๋ าร ||๒|| อั้นถฺ กูป มฮ่า เป่ ยอาน นานัก ปารฺ อุตาร ||๓||๘||๓o||
มลาร แม่ห์ลา ๑ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
จักวี แนน นีด แน่ห์ จ้าแฮ เบ็น เป็ ร นี ด นา ปาอี || ซูร จแรห์ ปเร็ ว เดแค แนนี เน็ว เน็ว ลาแก ปานํอี ||๑|| เป็ ร ป่ าแว
เปรม สคาอี || เต็ส เบ็น กะรี นฮี ญัก ยีวา แอซี เปอาส ติซาอี ||๑|| รเฮา || ซัรวัร กมัล กิรัณ อากาซี บิกแซ แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผา่ อี || ปรี ตมั ปรี ต บนี อัภ แอซี โยตี โยต มิลาอี ||๒|| จาตริ ก ยัล เบ็น ปเร็ว ปเร็ว เทแร บิลปั กแร บิลลาอี ||
กัน๋ ฮัร โก๋ ร ดะซอ ดิส บัรแซ เบ็น ยัล เปอาส นา ยาอี ||๓|| มีน นิวาส อุปแย ยัล ฮี เต ซุค ดุค ปุรับ กมาอี || คิน เต็ล
แร่ ห์ นา สะแก ปัล ยัล เบ็น มรัน ยีวนั เต็ส ตานํอี ||๔|| ตัน๋ ว่านํฎี เป็ ร เดส นิวาซี สัจเจ คุร แป้ ห์ สบัด ปะธาอี || คุณ
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ซังกแร่ ห์ ปรัภ ริ แด นิวาซี ปะกัต รัตตี ฮัรคาอี ||๕|| ปเร็ว ปเร็ว กแร ซัภแภ แฮ เยตี คุร ป่ าแว ปเร็ ว ปาอี || ปเร็ว
นาเล สัด ฮี สัจ ซังเก นัดรี เมล มิลาอี ||๖|| ซัภ แม่ห์ ญีโอ ญีโอ แฮ โซอี กัท กัท รเฮอา สมาอี || คุร ปั รสาด กัร๋ ฮี
ปัรกาเซอา แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมาอี ||๗|| อัปนา กาจยฺ สวาโรห์ อาเป ซุคดาเต โกซานํอี || คุร ปั รสาด กัร๋ ฮี เป็ ร
ปายอา ตอ นานัก ตะปัต บุฉ่าอี ||๘||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || ยากัต ยาก รแฮ่ คุร เซวา เบ็น ฮัร แม โก น่าฮี || อเน็ก
ยตัน กัร แร่ ฮณั นา ปาแว อาจ กาจ ดัร๋ ปานํฮี ||๑|| เอ็ส ตัน ตัน๋ กา กโฮ่ กรับ แกซา || บินซัต บาร นา ลาแก เบาเร
ห่อแม กรับ คแป ญัก แอซา ||๑|| รเฮา || แย ญักดีส ประภู รัควาเร ราแค ปัรแค โซอี || เยตี แฮ เตตี ตุจฉฺ ฮี เต
ตุมห์ ซัร อวัรฺ นา โกอี ||๒|| ญีอ์ อุปาย ยุกตั วัส กีนี อาเป คุรมุข อันยัน || อมัร อนาท สรับ ศิร โมรา กาล บิกาล
ปะรัม แป๋ คันยัน ||๓||
กากัด โกท เอ้ห์ ญัก แฮ บัปโร รังกัน เจ้ฮนั จตุราอี || นานีห์ ซี บูนดฺ ปวัน ปัต โคแว ยนัม มแร บิค ตาอี ||๔|| นดี
อุปกันธฺ แยเซ กัร๋ ตัรวัร ซัรปัน กัร๋ กัร๋ ม่าฮี || อุลที นดี กะฮานํ กัร๋ ตัรวัร ซัรปั น ดะแซ ดูยา มัน ม่านํฮี ||๕|| การุ ร คุร
กิอาน คิอ๋าน คุร บัจนี บิเคอา คุรมัต ยารี || มัน ตัน เฮว เป๋ ย สัจ ปายอา ฮัร กี ปะกัต นิรารี ||๖|| เยตี แฮ เตตี ตุตถฺ
ยาแจ ตู สรับ ยีอานํ ดัยอาลา || ตุมห์รี สรัณ ปะเร ปั ต ราโค่ห์ สาจ มิแล โคปาล ||๗|| บาถี่ ตัน่ ถฺ อั้นถฺ นฮี ซู่แฉ่
บะถิก กะรัม กมาแว || สัตคุร มิแล ตา ซูฉสั บูฉสั สัจ มัน กิอาน สมาแว ||๘|| นิรคุณ เด้ห์ สาจ เบ็น กาจี แม ปูโช คุร
อัปนา || นานัก โซ ปรัภ ประภู ดิคาแว เบ็น ซาเจ ญัก สุ ปนา ||๙||๒|| มลาร แม่ห์ลา ๑ || จาตริ ก มีน ยัล ฮี เต ซุค
ปาแวห์ ซาเร็งค์ สบัด โซฮาอี ||๑|| แรน บะบีฮา โบเลโอ เมรี มาอี ||๑|| รเฮา || ปริ แอ เซ็ว ปรี ต นา อุลแท กับฮู โย แต
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ป่ าแว ซาอี ||๒|| นีด กอี ห่อแม ตัน ทากี สัจ มัต ริ แด สมาอี ||๓|| รู คี บิรคี อูโด ปู่ คา ปี วา นาม สุ ผา่ อี ||๔|| โลจัน
ตารฺ ลัลตา บิลลาตี ดัรซัน เปอาส รยาอี ||๕|| ปริ แอ เบ็น ซี การ กรี เตตา ตัน ตาแป กาปัร อังค์ นา โซฮาอี ||๖|| อัปเน
เปอาเร เบ็น เอ็ก คิน แร่ ห์ นา สะโกนํ เบ็น มิเล นีด นา ปาอี ||๗|| เป็ ร นยีก นา บูแฉ่ บัปรี สัตคุร ดีอา ดิคาอี ||๘||
แซ่ฮจั ยฺ มิเลอา ตับ ฮี ซุค ปายอา ตริ สนา สบัด บุฉ่าอี ||๙|| กโฮ่ นานัก ตุจฉฺ เต มัน มาเนอา กเม็ต แก้ฮนั นา ยาอี
||๑o||๓||
มลาร แม่ห์ลา ๑ อัสทฺ ปดีอา กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อัคลี อูนดํ ี ยัล ปั๋ร นาล || ดูกรั อูโจ กัร ปาตาล || ซากัร ซี ตลั คุร สบัด วีจาร || มารัก มุกตา ห่อแม มาร ||๑|| แม
อันถเล นาแว กี โยต || นาม อถารฺ จลา คุร แก แป๋ เปต ||๑|| รเฮา ||
สัตคุร สับดี ปาถัร ยาณ || คุร แก ตะกีแอ ซาแจ ตาณ || นาม สะหม่าลัส รู รีห์ บาณ || แทนํ ป่ าแว ดัร แลฮัส ปิ ราณ
||๒|| อูดานํ แบซา เอก เล็ว ตารฺ || คุร แก สบัด นาม อาถารฺ || นา ยัล ดูนกํ รั นา อูจี ต๋ าร || นิจยฺ กัร๋ วาซา แต้ห์ มัก
นา จาลัณฮาร ||๓|| เย็ต กัร๋ วแซ่ห์ ตูแฮ เบ็ถ ยาแณห์ บีโย แม่ฮลั นา ยาแป || สัตคุร บาโฉ่ ห์ สมัจฉฺ นา โฮวี ซัภ ญัก
ดะเบอา ชาแป || กรัณ ปลาว กแร บิลลาโต เบ็น คุร นาม นา ยาแป || ปั ล ปั งกัจยฺ แม่ห์ นาม ฉะดาเอ โย คุร สบัด
สิ ญาแป
||๔|| เอ็ก มูรัค อันเถ่ มุกตั ถฺ กวาร || เอ็ก สัตคุร แก แป๋ นาม อถารฺ || ซาจี บาณี มีธี อัมฤต ต๋ าร || เย็น
ปี ตี เต็ส โมค ดุอาร ||๕|| นาม แป๋ ป๋ าย ริ แด วซ่าฮี คุร กัรณี สัจ บาณี || เอ็นดฺ วัรแซ ตะรัต สุ ห่าวี กัท กัท โยต
สมาณี || กาลัร บียสั ดุระมัต แอซี นิกเุ ร กี นีซาณี || สัตคุร บาโฉ่ ห์ โก๋ ร อันถ่ารา ดูบ โมย เบ็น ปาณี ||๖|| โย กิช
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กีโน โซ ประภู รยาย || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาย || หุกเม บาถ่า การ กมาย || เอก สบัด ราแจ สัจ สมาย ||๗||
จะโฮ่ ดิส หุกมั วัรแต ปรัภ เตรา จะโฮ่ ดิส นาม ปะตาลัง || ซัภ แม่ห์ สบัด วัรแต ปรัภ ซาจา กะรัม มิแล แบอาลัง ||
ยานํมณั มัรณา ดีแซ ศิร อูภอ คุเถ่อา นิดรา กาลัง || นานัก นาม มิแล มัน ป่ าแว ซาจี นะดัร ระส่ าลัง ||๘||๑||๔|| มลาร
แม่ห์ลา ๑ || มรัณ มุกตั กัต ซาร นา ยาแน || กันเธ แบธี คุร สบัด ปะชาแน ||๑|| ตู แกเซ อาร พาที ยาล || อลัค นา
ยาแจห์ ริ แด สะหมาลฺ ||๑|| รเฮา || เอก ญีอ์ แก ยีอา คาฮี || ยัล ตัรตี บูดี ยัล ม่าฮี ||๒|| สรับ ญีอ์ กีเอ ปรัตปานี || ยับ
ปักรี ตับ ฮี ปัชตานี ||๓|| ยับ กัล พาส ปรี อัต ป่ ารี || อูด นา ซาแก ปั งคฺ ปซารี ||๔|| รัส จูแกห์ มันมุค กาวาร || พาที
ชูแทห์ คุณ กิอาน บีจาร ||๕|| สัตคุร เซว ตูแท ยัมกาล || ฮิรแด ซาจา สบัด สะหม่าลฺ ||๖|| คุรมัต ซาจี สบัด แฮ ซาร ||
ฮัร กา นาม รัคแค อุร ต๋ าร ||๗|| เซ ดุค อาแก เย โปคค์ บิลาเซ || นานัก มุกตั นฮี เบ็น นาแว ซาเจ ||๘||๒||๕||
มลาร แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดีอา กัร๋ ๑ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กะรัม โฮแว ตา สัตคุร ปาอีแอ เว็ณ กัรแม ปายอา นา ยาย || สัตคุร มิเลแอ กันจัน โฮอีแอ ยานํ ฮัร กี โฮย รยาย ||๑||
มัน เมเร ฮัร ฮัร นาม จิต ลาย || สัตคุร เต ฮัร ปาอีแอ ซาจา ฮัร เซ็ว รแฮ่ สมาย ||๑|| รเฮา || สัตคุร เต กิอาน อุปแย
ตานํ เอ้ห์ ซันซา ยาย || สัตคุร เต ฮัร บุฉี่แอ กรัภ โยนี แน่ห์ ปาย ||๒|| คุร ปั รซาดี ยีวตั มแร มัร ยีแว สบัด กมาย ||
มุกตั ดุอารา โซอี ปาเอ เย วิโจห์ อาป กวาย ||๓|| คุร ปั รซาดี เศ็ว กัร๋ ยําแม วิโจห์ สะกัต กวาย || อะจัร จแร บิเบก
บุตถฺ ปาเอ ปุราแค ปุรัค มิลาย ||๔|| ต่าตุร บายี ซันซาร อเจต แฮ จัลแล มูล กวาย || ล่าฮา ฮัร สัตซังคัต ปาอีแอ กัรมี
ปัลแล ปาย ||๕|| สัตคุร เว็ณ กิแน นา ปายอา มัน เวโค่ห์ ริ แด บีจาร || วัดป่ ากี คุร ปายอา เป่ าว์ยลั อุตเร ปารฺ ||๖|| ฮัร
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นามานํ ฮัร เทก แฮ ฮัร ฮัร นาม อถารฺ || กริ ปา กแร่ ห์ คุร เมโล่ห์ ฮัร ญีโอ ปาโว โมค ดุอาร ||๗|| มัสตัก ลิลาท ลิเคอา
ตุ๋ร ธากุร เมทณา นา ยาย || นานัก เซ ยัน ปูรัน โฮเอ ยิน ฮัร ป่ าณา ป๋ าย ||๘||๑|| มลาร แม่ห์ลา ๓ || เบด บาณี ญัก
วัรตะดา ตแร คุณ กเร บีจาร || เบ็น นาแว ยัม ดันดฺ สะแฮ มัร ยันแม วาโร วาร || สัตคุร เป่ เท มุกตั โฮย ปาเอ โมค
ดุอาร ||๑|| มัน เร สัตคุร เซว สมาย || วัดแด ปาก คุร ปูรา ปายอา ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || ฮัร อาปแณ ป่ าแณ
สริ สทฺ อุปาอี ฮัร อาเป เดย์ อถารฺ || ฮัร อาปแณ ป่ าแณ มัน นิรมัล กีอา ฮัร เซ็ว ลากา เปอาร || ฮัร แก ป่ าแณ
สัตคุร เป่ เทอา ซัภ ยนัม สวารัณฮาร ||๒|| ว่าโฮ ว่าโฮ บาณี สัต แฮ คุรมุข บูแฉ่ โกย || ว่าโฮ ว่าโฮ กัร ปรัภ
ซาล่าฮีแอ เต็ส เยวัด อวัรฺ นา โกย || อาเป บัคเซ เมล เลย กะรัม ปราปั ต โฮย ||๓|| ซาจา ซาฮิบ ม่าห์โร สัตคุร ดีอา
ดิคาย || อัมฤต วัรแซ มัน ซันโตคีแอ สัจ รแฮ่ เล็ว ลาย || ฮัร แก นาย สดา ฮรี อาวลี เพ็ร สุ แก นา กุมลาย ||๔||
เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายโอ มัน เวโค่ห์ โก ปะตีอาย || ฮัร กิรปา เต สัตคุร ปาอีแอ เป่ แท แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || มันมุค
ปะรัม ปุหลายอา เบ็น ป่ ากา ฮัร ตัน๋ นา ปาย ||๕|| ตแร คุณ สภา ตาต แฮ ปัร ปั ร กแร่ ห์ วีจาร || มุกตั กะเด นา โฮวัย
แน่ห์ ปาเอ็นห์ โมค ดุอาร || เบ็น สัตคุร บันถัน่ นา ตุทฮี นาม นา ลแก เปอาร ||๖|| ปัร ปัร ปันดิต โมนี ทักเก เบดานํ
กา อภิอาส || ฮัร นาม จิต นา อาวัย แน่ห์ นิจยฺ กัร๋ โฮแว วาส || ยัมกาล ศิโรห์ นา อุตแร อันตัร กะปัท วิณาส ||๗||
ฮัร นาแว โน ซัภ โก ปัรตาปดา เว็ณ ป่ ากานํ ปายอา นา ยาย || นะดัร กเร คุร เป่ ทีแอ ฮัร นาม วัสแซ มัน อาย ||
นานัก นาเม ฮี ปัต อูปแย ฮัร เซ็ว รฮ่านํ สมาย ||๘||๒||
มลาร แม่ห์ลา ๓ อัสทฺปดี กัร๋ ๒ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ฮัร ฮัร กริ ปา กเร คุร กี กาแร ลาเอ || ดุค ปะห์ลรั ฮัร นาม วซาเอ || ซาจี กัต ซาแจ จิต ลาเอ || คุร กี บาณี สบัด
สุ ณาเอ ||๑|| มัน เมเร ฮัร ฮัร เซว นิถาน || คุร กิรปา เต ฮัร ตัน๋ ปาอีแอ อันเด็น ลาแก แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน ||๑|| รเฮา || เบ็น
เป็ ร กามัณ กเร ซีการ || โดห์จารณี กะฮีแอ เน็ต โฮย คุอาร || มันมุค กา เอ้ห์ บาด อาจารฺ || บโฮ่ กะรัม ดริ ราแวห์
นาม วิซาร ||๒|| คุรมุข กามัณ บเณอา ซี การ || สับเด เป็ ร ราเคอา อุร ต๋ าร || เอก ปะชาแณ ห่อแม มาร || โซ่ภาวันตี
กะฮีแอ นารฺ ||๓|| เบ็น คุร ดาเต กิแน นา ปายอา || มันมุค โลภ ดูแย โลผ่ายอา || แอเซ กิอานี บูโฉ่ ห์ โกย || เบ็น คุร
เป่ เท มุกตั นา โฮย ||๔|| แก้ห์ แก้ห์ แก้ฮณั กะแฮ ซัภ โกย || เบ็น มัน มูเอ ปะกัต นา โฮย || กิอาน มตี กมัล ปั รกาซ ||
เต็ต กัท นาแม นาม นิวาส ||๕|| ห่อแม ปะกัต กเร ซัภ โกย || นา มัน ปี่ แย นา ซุค โฮย || แก้ห์ แก้ห์ แก้ฮณั อาป
ยาณาเอ || บิรที ปะกัต ซัภ ยนัม กวาเอ ||๖|| เซ ปะกัต สัตคุร มัน ป่ าเอ || อันเด็น นาม รเฮ่ เล็ว ลาเอ || สัด ฮี นาม
เวแค่ห์ ฮยูร ||
คุร แก สบัด รเฮอา ปั่รปูร ||๗|| อาเป บัคเซ เดย์ เปอาร || ห่อแม โรค วัดดา ซันซาร || คุร กิรปา เต เอ้ห์ โรค ยาย ||
นานัก ซาเจ สาจ สมาย ||๘||๑||๓||๕||๘||
ราก มลาร ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรี ตมั เปรม ปะกัต เก ดาเต || อัปเน ยัน ซังค์ ราเต || ยัน ซังค์ ราเต ดินสั ราเต เอ็ก นิมคั มโน่ห์ นา วีสแร || โคปาล
คุณ เน็ถ สดา ซังเก สรับ คุณ ญักดีสแร || มัน โม่ห์ ลีนา จรัน ซังเก นาม รัส ยัน มาเต || นานัก ปรี ตมั กริ ปาล
สัดฮูนํ กิแน โกท มะเถ่ ยาเต ||๑|| ปรี ตมั เตรี กัต อะกัม อปาเร || มฮ่า ปะติต ตุมห์ ตาเร || ปะติต ปาวัน ปะกัต วชัล
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กริ ปา ซิ่นถฺ สุ อามีอา || ซันตฺ ซงั เก ปัจยฺ นิซงั เก โรนํ สดา อันตัรยามีอา || โกท ยนัม ประมันตฺ โยนี เต นาม ซิ มรัต
ตาเร || นานัก ดะรัส เปอาส ฮัร ญีโอ อาป เล่โฮ สะหม่าเร ||๒|| ฮัร จรัน กมัล มัน ลีนา || ปรัภ ยัล ยัน เตเร มีนา ||
ยัล มีน ปรัภ ญีโอ เอก ตูแฮ ปิ๋ น อาน นา ยานีแอ || แก้ห์ ปุยา เลโว่ห์ นาม เดโวห์ ตอ ประสาดี มานีแอ || ปั จยฺ
ซ่าถซังเค เอก รังเก กริ ปาล โคบิด ดีนา || อนาท นีจ ซัรณาย นานัก กัร เมยอา อัปนา กีนา ||๓|| อาปัส โก อาป
มิลายอา || ปะหรํา ปั่นยัน ฮัร รายอา || อาจรัจยฺ สุ อามี อันตัรยามี มิเล คุณ เน็ถ เปอาเรอา || มฮ่า มังคัล ซูค อุปเย
โคบินดฺ คุณ เน็ต ซาเรอา || เม็ล ซังค์ โซ่เฮ เดค โม่เฮ ปุรับ ลิเคอา ปายอา || บินวันตฺ นานัก สรัน เต็น กี ยินีห์ ฮัร ฮัร
ติอ๋ายอา ||๔||๑||
วาร มลาร กี แม่ห์ลา ๑ ราเณ แกลาซ ตะทา มาลเด กี ตุ๋น || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก แม่ห์ลา ๓ || คุร มิเลแอ มัน แร่ ห์ซีแอ เย็ว วุแธ ตะรัณ ซี การ || ซัภ ดิแซ ฮรี อาวลี ซัร ปะเร ซุภรั ตาล || อันดัร
รแจ สัจ รังค์ เย็ว มันยีแธ ลาล || กมัล วิกแซ สัจ มัน คุร แก สบัด นิฮาล ||
มันมุค ดูยี ตะรัพ แฮ เวโค่ห์ นะดัร นิฮาล || พ่าฮี พาเท มิรัก เย็ว ศิร ดีแซ ยัมกาล || คุเถ่อา ตริ สนา นินดา บุรี กาม
กโรถ วิกราล || เอนี อคี นะดัร นา อาวัย ยิจรั สบัด นา กเร บีจาร || ตุตถฺ ป่ าแว ซันโตคีอานํ จูแก อาล ยันยาล ||
มูล รแฮ่ คุร เซเวแอ คุร ปอรี โบฮิท || นานัก ลกี ตัต แล ตูนํ สัจจา มัน สัจ ||๑|| แม่ห์ลา ๑ || เฮโก ปาถัร เหก ดัร คุร
ปอรี นิจยฺ ทาน || รู โร ธากุร นานกา ซัภ ซุค ซาโจ นาม ||๒|| ปอรี || อาปี แนห์ อาป ซาจยฺ อาป ปะชาเณอา ||
อัมบัร ตะรัต วิโชร จันโดอา ตาเณอา || เว็ณ ถํ้ามา กะกัน รฮาย สบัด นีซาเณอา || ซูรัจยฺ จันดฺ อุปาย โยต สมาเณอา ||
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กีเอ ราต ดินนั ตฺ โจจยฺ วิดาเณอา || ตีรัท ตะรัม วีจาร นาวัณ ปุระบาเณอา || ตุตถฺ ซัร อวัรฺ นา โกย เก อาค วคาเณอา ||
สัจแจ ตะคัต นิวาส โฮรฺ อาวัณ ยาเณอา ||๑|| ศโลก ม: ๑ || นานัก ซาวัณ เย วัสแซ จะโฮ่ โอม่าฮา โฮย || นากานํ
มิรกานํ มะชีอานํ รซี อานํ กัร๋ ตัน๋ โฮย ||๑|| ม: ๑ || นานัก ซาวัณ เย วัสแซ จะโฮ่ เวโชรา โฮย || กาอี ปุตา นิรถะนา
ปันที จากัร โฮย ||๒|| ปอรี || ตู สัจจา สเจอาร เย็น สัจ วัรตายอา || แบธา ตารี ลาย กวัล ฉะปายอา || บรัมห์แม วัดดา
กะฮาย อันตฺ นา ปายอา || นา เต็ส บาป นา มาย เก็น ตู ยายอา || นา เต็ส รู ป นา เรค วรัน สบายอา || นา เต็ส ปุค
เปอาส ระยา ต่ายอา || คุร แม่ห์ อาป สะโมย สบัด วัรตายอา || สัจเจ ฮี ปะตีอาย สัจ สมายอา ||๒|| ศโลก ม: ๑ ||
แวด บุลายอา แวดกี ปะกัร ดันโด่เล บ้านํห์ || โป่ ลา แวด นา ยาใณ กะรัก กะเลเย ม่าเฮ ||๑|| ม: ๒ || แวดา แวด
สุ แวด ตู แป้ ห์ลานํ โรค ปะชาณ || แอซา ดารู โลร ลโฮ่ เย็ต วันแญ โรคา ก่าณ || เย็ต ดารู โรค อุธิแอห์ ตัน ซุค
วัสแซ อาย || โรค กวาเอ้ห์ อาปณา ตา นานัก แวด สดาย ||๒|| ปอรี || บรัมห์มา บิซนั มเหส เดว อุปายอา ||
บรัมห์เม ดิเต เบด ปูญา ลายอา || ดัส อวตารี ราม รายา อายอา || แดตา มาเร ต๋ าย หุกมั สบายอา || อีส มเฮซุร เซว
ตินีห์ อันตฺ นา ปายอา || สัจจี กีมตั ปาย ตะคัต รจายอา || ดุนีอา ตัน่ แถ่ ลาย อาป ฉะปายอา ||
ตะรัม กราเอ กะรัม ตุโรห์ พุรมายอา ||๓|| ศโลก ม: ๒ || ซาวัณ อายอา เฮ ซะคี กันแต จิต กเร่ โฮ || นานัก จู๋ร
มแร่ ห์ โดหากณี ยินห์ เอารี ลากา เน่ห์ ||๑|| ม: ๒ || ซาวัณ อายอา เฮ ซะคี ยัลฮัร บัรซันฮาร || นานัก ซุค สวัน
โซหากณี ยินห์ แซ่ห์ นาล เปอาร ||๒|| ปอรี || อาเป ชินจฺ ปวาย มลาคารา รเจอา || ลเท ปั่ รทู ปาย คุรมุข มเจอา ||
มันมุค มาเร ปะชาร มูรัค กะเจอา || อาป ปิ แร มาเร อาป อาป การัจ รเจอา || ซัภนา คซัม เอก แฮ คุรมุข ยาณี แอ ||
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หุกมี ลิแค ศิร เลค เว็ณ กะลัม มัสวาณีแอ || สัตซังคัต เมลาป ยิแท ฮัร คุณ สดา วคาณี แอ || นานัก สัจจา สบัด
สล่าห์ สัจ ปะชาณี แอ ||๔|| ศโลก ม: ๓ || อูนเํ นาว์ อูนเํ นาว์ อายอา อวัร กะเรนํดา วัน || เกอา ยาณา เต็ส ซ่าห์ เซ็ว
เกว แร่ ห์ซี รังค์ || รังค์ รเฮอา เต็นห์ กามณี ยินห์ มัน ป๋ อ เป๋ า โฮย || นานัก แป๋ ป๋ าย บ้าห์รี เต็น ตัน ซุค นา โฮย ||๑||
ม: ๓ || อูนเํ นาว์ อูนเํ นาว์ อายอา วัรแซ นีร นิปังค์ || นานัก ดุค ลากา เต็นห์ กามณี ยินห์ กันแต เซ็ว มัน ปั๋ งค์ ||๒||
ปอรี || โดแว ตัรพา อุปาย เอ็ก วัรเตอา || เบด บาณี วัรตาย อันดัร วาด กะเตอา || ปั รวิรัต นิรวิรัต ห่าธา โดแว เว็จ
ตะรัม พิแร แรบาเรอา || มันมุค กะเจ กูริอาร ตินีห์ เน่ห์โจ ดัรก้าห์ ห่าเรอา || คุรมะตี สบัด ซูร แฮ กาม กโรถ ยินีห์
มาเรอา || สัจแจ อันดัร แม่ฮลั สบัด สวาเรอา
|| เซ ปะกัต ตุตถฺ ป่ าวเด สัจแจ นาย เปอาเรอา || สัตคุร เซวัน
อาปณา ตินาห์ วิโทห์ ฮอ วาเรอา ||๕|| ศโลก ม: ๓ || อูนเํ นาว์ อูนเํ นาว์ อายอา วัรแซ ลาย จะรี || นานัก ป่ าแณ
จัลแล กันตฺ แก โซ มาเณ สดา รลี ||๑|| ม: ๓ || เกอา อุธ อุธ เดโคห์ บัปเรนํ เอ็ส เม่แฆ หัท กิช น่าเฮ || เย็น เอ้ห์ เมฆ
ปะธายอา เต็ส ราโค่ห์ มัน ม่านํเฮ || เต็ส โน มัน วซายซี ยา โก นะดัร กเรย์ || นานัก นัดรี บ้าห์รี ซัภ กรัณ ปล่าห์
กเรย์ ||๒|| ปอรี || โซ ฮัร สดา สะเรวีแอ ยิส กะรัต นา ลาแก วาร || อาดาเณ อากาซ กัร คิน แม่ห์ ด่าเฮ อุซารัณฮาร ||
อาเป ยกัต อุปาย แก กุดรัต กเร วีจาร || มันมุค อะแก เลคา มังกีแอ บฮุตี โฮแว มาร ||
คุรมุข ปัต เซ็ว เลคา นิบแร บัคเซ ซิพตั ปันด๋ าร || โอแท หัท นา อัปแร กูก นา สุ ณีแอ ปุการ || โอแท สัตคุร เบลี
โฮแว กั้ด เลย อันตี วาร || เอนา ยันตา โน โฮรฺ เซวา นฮี สัตคุร ศิร กัรตาร ||๖|| ศโลก ม: ๓ || บาบีฮา ยิส โน ตู
ปูการฺ ดา เต็ส โน โลแจ ซัภ โกย || อัปณี กิรปา กัร แก วัสซี วัณ ตริ ณ ฮเรอา โฮย || คุร ปั รซาดี ปาอีแอ วิระลา บูแฉ่
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โกย || แบห์เดอา อุธเดอา เน็ต ติอ๋าอีแอ สดา สดา ซุค โฮย || นานัก อัมฤต สัด ฮี วัรสะดา คุรมุข เดแว ฮัร โซย ||๑||
ม: ๓ || กัลมัล โฮอี เมดะนี อัรดาส กเร เล็ว ลาย || สัจแจ สุ เณอา กัน เด ตี่รัก เดแว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || อินดฺ แร โน
พุรมายอา วุธา แช่ห์บรั ลาย || อัน ตัน๋ อุปแย บโฮ่ กะหน่า กีมตั แก้ฮณั นา ยาย || นานัก นาม สล่าห์ ตู ซัภนา ยีอา
เดดา ริ ยกั ซัมบาเฮ || เย็ต คาแถ่ ซุค อูปแย เพ็ร ดูค นา ลาแก อาย ||๒|| ปอรี || ฮัร ญีโอ สัจจา สัจ ตู สัจเจ แล่ห์
มิลาย || ดูแย ดูยี ตะรัพ แฮ กูร มิแล นา มิเลอา ยาย || อาเป โยร วิโชริ แอ อาเป กุดรัต เดย์ ดิคาย || โม่ห์ โศก
วิโยก แฮ ปูรัน ลิเคอา กมาย || ฮอ บัลฮารี เต็น โก โย ฮัร จัรณี รเฮ่ เล็ว ลาย || เย็ว ยัล แม่ห์ กมัล อะลิปตฺ แฮ แอซี
บณัต บณาย || เซ ซุคีเอ สดา โซ่ห์เณ ยินห์ วิโจห์ อาป กวาย || เต็นห์ โศก วิโยก กะเด นฮี โย ฮัร แก อังกฺ สมาย ||๗||
ศโลก ม: ๓ || นานัก โซ ซาล่าฮีแอ ยิส วัส ซัภ กิช โฮย || ติแซ สะเรโวห์ ปราณี โฮ เต็ส เบ็น อวัรฺ นา โกย || คุรมุข
ฮัร ปรัภ มัน วัสแซ ตานํ สดา สดา ซุค โฮย || แซ่ห์ซา มูล นา โฮวัย ซัภ จินตา วิโจห์ ยาย || โย กิช โฮย โซ แซ่ ห์เย
โฮย แก้ห์ณา กิชู นา ยาย || สัจจา ซาฮิบ มัน วัสแซ ตานํ มัน จินเดอา พัล ปาย || นานัก เต็น กา อาเคอา อาป สุ เณ เย
เลยอัน ปันแน ปาย ||๑|| ม: ๓ || อัมฤต สดา วัรสะดา บูฉนั่ บูฉณ
ั่ ฮาร || คุรมุข ยินีห์ บุเฉ่อา ฮัร อัมฤต รเคอา อุร ต๋ าร
|| ฮัร อัมฤต ปี แว่ห์ สดา รังค์ ราเต ห่อแม ตริ สนา มาร || อัมฤต ฮัร กา นาม แฮ วัรแซ กิรปา ต๋ าร || นานัก คุรมุข
นัดรี อายอา ฮัร อาตัม ราม มุราร ||๒||
ปอรี || อตุล เก็ว โตลีแอ เว็ณ โตเล ปายอา นา ยาย || คุร แก สบัด วีจารี แอ คุณ แม่ห์ รแฮ่ สมาย || อัปณา อาป อาป
โตลฺ ซี อาเป มิแล มิลาย || เต็ส กี กีมตั นา ปแว แก้ห์ณา กิชู นา ยาย || ฮอ บัลฮารี คุร อาปเณ เย็น สัจจี บูจฉฺ ดิตี
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บุฉ่าย || ยกัต มุแซ อัมฤต ลุทีแอ มันมุค บูจฉฺ นา ปาย || เว็ณ นาแว นาล นา จัลซี ยาซี ยนัม กวาย || คุรมะตี ยาเก
ตินีห์ กัร๋ รเคอา ดูตา กา กิช นา วซาย ||๘|| ศโลก ม: ๓ || บาบีฮา นา บิลลาย นา ตัรซาย เอ้ห์ มัน คซัม กา หุกมั มัน
|| นานัก หุกมั มันเนแอ เต็ค อุตแร จะเเร เจากัล วัน ||๑|| ม: ๓ || บาบีฮา ยัล แม่ห์ เตรา วาส แฮ ยัล ฮี ม่าเฮ พิร่าเฮ ||
ั ป้ าเฮ || ยัล ทัล จะโฮ่ ดิส วัรสะดา คาลี โก เทา น่าเฮ || เอแต ยัล วัรสะแด เต็ค
ยัล กี ซาร นา ยาณฮี ตานํ ตูนํ กูกณ
มแร่ ห์ ปาก ตินา เก น่าเฮ || นานัก คุรมุข เต็น โซ่ฉี่ ปอี ยิน วัสเซอา มัน ม่าเฮ ||๒|| ปอรี || นาท ยตี เซ็ถ ปี ร กิแน
อันตฺ นา ปายอา || คุรมุข นาม ติอ๋าย ตุแฉ่ สมายอา || ยุก ฉะตีห์ กุบาร เต็ส ฮี ป่ ายอา || ยลา บิมบฺ อัสราล ติแน
วัรตายอา || นีล อนีล อะกัม ซัรยีต สบายอา || อคัน อุปาอี วาด ปุค เตฮายอา || ดุนีอา แก ศิร กาล ดูยา ป่ ายอา ||
รัคแค รคัณฮาร เย็น สบัด บุฉ่ายอา ||๙|| ศโลก ม: ๓ || เอ้ห์ ยัล ซัภ แต วัรสะดา วัรแซ ป๋ าย สุ ผาย || เซ บิรคา
ฮรี อาวเล โย คุรมุข รเฮ่ สมาย || นานัก นัดรี ซุค โฮย เอนา ยันตา กา ดุค ยาย ||๑|| ม: ๓ || ปิ่ นนี แรณ จัมเกอา วุธา
แช่ห์บรั ลาย || เย็ต วุแธ อัน ตัน๋ บฮุต อูปแย ยานํ สะโฮ กเร รยาย || เย็ต คาแถ่ มัน ตริ ปตีแอ ยีอานํ ยุกตั สมาย ||
เอ้ห์ ตัน๋ กัรเต กา เคลฺ แฮ กะเด อาแว กะเด ยาย || กิอานีอา กา ตัน๋ นาม แฮ สัด ฮี รแฮ่ สมาย || นานัก ยิน โก นะดัร
กเร ตานํ เอ้ห์ ตัน๋ ปัลแล ปาย ||๒|| ปอรี || อาป กราเอ กเร อาป ฮอ แก เซ็ว กรี ปุการ || อาเป เลคา มังกซี อาป
กราเอ การ || โย เต็ส ป่ าแว โซ ทีแอ หุกมั กเร กาวาร || อาป ฉะดาเอ ฉุ ทีแอ อาเป บัคซัณฮาร || อาเป เวแค สุ เณ
อาป ซัภแซ เด อาถารฺ || ซัภ แม่ห์ เอก วัรตะดา ศิร ศิร กเร บีจาร ||
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คุรมุข อาป วีจารี แอ ลแก สัจ เปอาร || นานัก กิส โน อาคีแอ อาเป เดวัณฮาร ||๑o|| ศโลก ม: ๓ || บาบีฮา เอ้ห์
ยกัต แฮ มัต โก ปะรัม ปุหลาย || เอ้ห์ บาบีฮา ปะซู แฮ เอ็ส โน บูฉณ
ั่ น่าเฮ || อัมฤต ฮัร กา นาม แฮ เย็ต ปี แต เต็ค
ยาย || นานัก คุรมุข ยินห์ ปี อา เต็นห์ บฮุร นา ลากี อาย ||๑|| ม: ๓ || มลาร ซีตลั ราก แฮ ฮัร ติอ๋ายแอ ซานํตฺ โฮย ||
ฮัร ญีโอ อัปณี กริ ปา กเร ตานํ วัรแต ซัภ โลย || วุแธ ยีอา ยุกตั โฮย ตัร่ ณี โน ซี การ โฮย || นานัก เอ้ห์ ยกัต ซัภ ยัล
แฮ ยัล ฮี เต ซัภ โกย || คุร ปัรซาดี โก วิระลา บูแฉ่ โซ ยัน มุกตั สดา โฮย ||๒|| ปอรี || สัจจา เวปั รว่าห์ อิโก ตู ตะณี
|| ตู ซัภ กิช อาเป อาป ดูเย กิส กณี || มาณัส กูรา กรับ สัจจี ตุตถฺ มณี || อาวา กอณ รจาย อุปาอี เมดะนี || สัตคุร
เซเว อาปณา อายอา เต็ส กณี || เย ห่อแม วิโจห์ ยาย ตา เก้ฮี กะณัต กณี || มันมุค โม่ห์ กุบาร เย็ว ปุลา มัน่ ฉฺ วณี ||
กัทเท ปาป อซังคฺ นาแว เอ็ก กณี ||๑๑|| ศโลก ม: ๓ || บาบีฮา คัสแม กา แม่ฮลั นา ยาณฮี แม่ฮลั เดค อัรดาส ปาย ||
อาปแณ ป่ าแณ บฮุตา โบแล่ห์ โบเลอา ทาย นา ปาย || คซัม วัดดา ดาตาร แฮ โย อิเช โซ พัล ปาย || บาบีฮา เกอา
บัปรา ยักแต กี เต็ค ยาย ||๑|| ม: ๓ || บาบีฮา ปิ่ นนี แรณ โบเลอา แซ่ห์เย สัจ สุ ผาย || เอ้ห์ ยัล เมรา ญีโอ แฮ ยัล เบ็น
แร่ ฮณั นา ยาย || คุร สับดี ยัล ปาอีแอ วิโจห์ อาป กวาย || นานัก ยิส เบ็น จะซา นา ยีวดี โซ สัตคุร ดีอา มิลาย ||๒||
ปอรี || คันดฺ ปะตาล อซังคฺ แม กะณัต นา โฮอี || ตู กัรตา โควินดฺ ตุตถฺ ศิรยี ตุแถ่ โกอี || ลัค จอราซี ห์ เมดะนี ตุจฉฺ ฮี
เต โฮอี || เอ็ก ราเย คาน มลูก กแฮ่ กะฮาแวห์ โกอี || เอ็ก ซ่าห์ สดาแวห์ ซันจฺ ตัน๋ ดูแย ปั ต โคอี || เอ็ก ดาเต เอ็ก
มังกะเต ซัภนา ศิร โซอี || เว็ณ นาแว บายารี อา ปี่ ฮาวัล โฮอี || กูร นิคุเท นานกา สัจ กเร โซ โฮอี ||๑๒|| ศโลก ม: ๓
|| บาบีฮา คุณวันตี แม่ฮลั ปายอา ออกัณวันตี ดูรฺ || อันตัร เตแร ฮัร วัสแซ คุรมุข สดา ฮยูร || กูก ปุการ นา โฮวัย
นัดรี นะดัร นิฮาล || นานัก นาม รัตเต แซ่ห์เย มิเล สบัด คุรู แก ก๋ าล ||๑||
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ม: ๓ || บาบีฮา เบนตี กเร กัร กิรปา เดโฮ ญีอ์ ทาน || ยัล เบ็น เปอาส นา อูตฺแร ฉุ ทกั ยานํเฮ เมเร ปราน || ตู
ซุคดาตา เบอันตฺ แฮ คุณดาตา เนถาน || นานัก คุรมุข บคัส เลย อันตฺ เบลี โฮย ปักหวาน ||๒|| ปอรี || อาเป ยกัต
อุปาย แก คุณ ออคุณ กเร บีจาร || ตแร คุณ สรับ ยันยาล แฮ นาม นา ตะเร เปอาร || คุณ โฉด ออคุณ กมาวเด
ดัรก้าห์ โฮเอ คุอาร || ยูแอ ยนัม ตินี ห่าเรอา กิต อาเอ ซันซาร || สัจแจ สบัด มัน มาเรอา แอ้ห์เน็ส นาม เปอาร || ยินี
ปุรคี อุร ต่าเรอา สัจจา อลัค อปารฺ || ตู คุณดาตา นิถาน แฮ อะซี เอากะเณอาร || ยิส บัคเซ โซ ปายซี คุร สับดี วีจาร
||๑๓|| ศโลก ม: ๕ || ราต นา วิฮาวี ซากฺตานํ ยินาห์ วิสแร เนา || ราตี ดินสั สุ เฮลีอา นานัก ฮัร คุณ เกานํ ||๑|| ม: ๕ ||
รตัน ยเวฮัร มาณกา หะเภ มณี มะทัน || นานัก โย ปรัภ ป่ าเณอา สัจแจ ดัร โซฮัน ||๒|| ปอรี || สัจจา สัตคุร เซว สัจ
สะหม่าเลอา || อันตฺ คโลอา อาย เย สัตคุร อะแก ก่าเลอา || โป้ ห์ นา สะแก ยัมกาล สัจจา รัควาเลอา || คุร ซาคี
โยต ยะกาย ดีวา บาเลอา || มันมุค เว็ณ นาแว กูริอาร พิแร่ ห์ เบตาเลอา || ปะซู มาณัส จัม ปเลเท อันดฺ โรห์ กาเลอา ||
ซัภโภ วัรแต สัจ สัจแจ สบัด นิฮาเลอา || นานัก นาม นิถาน แฮ ปูแร คุร เดคาเลอา ||๑๔|| ศโลก ม: ๓ || บาบีแฮ
หุกมั ปะชาเณอา คุร แก แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || เมฆ วัรแซ ดัยอา กัร กูรี แช่ห์บรั ลาย || บาบีเฮ กูก ปุการ แร่ ห์ กอี ซุค
วัสเซอา มัน อาย || นานัก โซ ซาล่าฮีแอ เย เดนํดา ซัภนา ยีอา ริ ยกั สมาย ||๑|| ม: ๓ || จาตริ ก ตู นา ยาณฮี เกอา
ตุตถฺ เว็จ ติคา แฮ กิต ปี แต เต็ค ยาย || ดูแย ป๋ าย ปะหรํ่าเมอา อัมฤต ยัล ปั ลแล นา ปาย || นะดัร กเร เย อาปณี ตานํ
สัตคุร มิแล สุ ผาย || นานัก สัตคุร เต อัมฤต ยัล ปายอา แซ่ห์เย รเฮอา สมาย ||๒|| ปอรี || เอ็ก วัณ คันดฺ แบแซ่ห์
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ยาย สัด นา เดวฮี || เอ็ก ปาลา กะกัร ปั๋น ซี ตลั ยัล เฮวฮี || เอ็ก ปะซัม จะหร่ าแวห์ อังค์ แมลฺ นา โต่วฮี || เอ็ก ยะทา
บิกทั บิกราล กุล กัร๋ โควฮี ||
เอ็ก นะกัน พิแร่ ห์ เด็น ราต นีด นา โซวฮี || เอ็ก อคัน ยลาแวห์ อังค์ อาป วิโกวฮี || เว็ณ นาแว ตัน ชาร เกอา แก้ห์
โรวฮี || โซ่ฮนั คซัม ดุอาร เย สัตคุร เซวฮี ||๑๕|| ศโลก ม: ๓ || บาบีฮา อัมฤต เวแล โบเลอา ตานํ ดัร สุ ณี ปุการ ||
เม่แฆ โน พุรมาน โฮอา วัรโซ่ห์ กิรปา ต๋ าร || ฮอ เต็น แก บัลฮารแณ ยินี สัจ รเคอา อุร ต๋ าร || นานัก นาเม ซัภ
ฮรี อาวลี คุร แก สบัด วีจาร ||๑|| ม: ๓ || บาบีฮา เอ็ว เตรี ติคา นา อุตแร เย โซ กแร่ ห์ ปุการ || นัดรี สัตคุร ปาอีแอ
นัดรี อุปแย เปอาร || นานัก ซาฮิบ มัน วัสแซ วิโจห์ ย่าเฮ วิการ ||๒|| ปอรี || เอ็ก แยนี อุฉรั่ ปาย ตุโรห์ คุอายอา ||
เต็น มุค น่าฮี นาม นา ตีรัท หน่ายอา || หะที ศิร โคฮาย นา ปั ด กรายอา || กุเจ็ล รแฮ่ เด็น ราต สบัด นา ป่ ายอา ||
เต็น ยาต นา ปัต นา กะรัม ยนัม กวายอา || มัน ยูแธ เวยาต ยูธา คายอา || เบ็น สับแด อาจารฺ นา กิน ฮี ปายอา ||
คุรมุข โออังการ สัจ สมายอา ||๑๖|| ศโลก ม: ๓ || ซาวัณ ซัรซี กามณี คุร สับดี วีจาร || นานัก สดา สุ หากณี คุร แก
เหต อปารฺ ||๑|| ม: ๓ || ซาวัณ ดะแฉ่ คุณ บ้าห์รี ยิส ดูแย ป๋ าย เปอาร || นานัก เป็ ร กี ซาร นา ยาใณ ซัภ ซี การ คุอาร
||๒|| ปอรี || สัจจา อลัค อเป๋ ว หัธ นา ปะตีใย || เอ็ก กาแว่ห์ ราก ปะรี อา ราก นา ปี่ ใย || เอ็ก นัจ นัจ ปูแร่ ห์ ตาล
ปะกัต นา กีใย || เอ็ก อัน นา ค่าเฮ มูรัค ตินา เกอา กีใย || ตริ สนา โฮอี บฮุต กิแว นา ตี่ใย || กะรัม วแถ่ห์ แก โลอ์
คัป มรี ใย || ล่าฮา นาม ซันซาร อัมฤต ปี ใย || ฮัร ปั กตี อัสเน่ห์ คุรมุข กี่ใย ||๑๗|| ศโลก ม: ๓ || คุรมุข มลาร ราก โย
กแร่ ห์ เต็น มัน ตัน ซีตลั โฮย || คุร สับดี เอก ปะชาเณอา เอโก สัจจา โซย || มัน ตัน สัจจา สัจ มัน สัจเจ สัจจี โซย ||
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อันดัร สัจจี ปะกัต แฮ แซ่ห์เย ฮี ปัต โฮย || กัลยุก แม่ห์ โก๋ ร อันถารฺ แฮ มันมุค ร่ าห์ นา โกย || เซ วัดป่ ากี นานกา
ยิน คุรมุข ปัรกัท โฮย ||๑|| ม: ๓ || เอ็นดฺ วัรแซ กัร ดัยอา โลกานํ มัน อุปแย เจา || ยิส แก หุกมั เอ็นดฺ วัรสะดา เต็ส
แก สัด บัลฮาแร เยานํ ||
คุรมุข สบัด สะหม่าลีแอ สัจเจ เก คุณ เกา || นานัก นาม รัตเต ยัน นิรมะเล แซ่ห์เย สัจ สเมา ||๒|| ปอรี || ปูรา
สัตคุร เซว ปูรา ปายอา || ปูแร กะรัม ติอ๋าย ปูรา สบัด มัน วซายอา || ปูแร กิอาน ติอ่าน แมลฺ จุกายอา || ฮัร ซัร ตีรัท
ยาณ มนูอา นายอา || สบัด มแร มัน มาร ตัน๋ ยเณดี มายอา || ดัร สัจแจ สเจอาร สัจจา อายอา || ปุช นา สะแก โกย
ยานํ คัสแม ป่ ายอา || นานัก สัจ สล่าห์ ลิเคอา ปายอา ||๑๘|| ศโลก ม: ๑ || กุลฮานํ เดนํเด บาวเล แลนํเด วัดเด นิลจั ยฺ
|| จูฮ้ า คัด นา มาวัย เตกัล บันแน่ห์ ฉัจยฺ || เดนห์ ดุอาอี เซ มแร่ ห์ ยิน โก เดน เซ ย่าเฮ || นานัก หุ กมั นา ยาปั ย กิแท
ยาย สะมาเฮ || พซัล อะฮารี เอก นาม ซาวณี สัจ เนา || แม แม่ห์ดูด ลิคายอา คัสแม แก ดัร ยาย || ดุนีอา เก ดัร
เกตฺ เร เกเต อาแว่ห์ ยานํเฮ || เกเต มังแกห์ มังกะเต เกเต มังค์ มังค์ ย่าเฮ ||๑|| ม: ๑ || โซ มัณ หัสตี กิโอ กุร คาแว
ปัญจ แซ ดาณา คาย || ดะแก พูแก เค่ห์ อุดาแว ซ่าห์ เกยแอ ปั ชตาย || อันถี่ พูก โมอี เดวานี || คซัม มิที เพ็ร ป่ านี ||
ั แกณ จะรี บิลลาย || คัสแม ป่ าแว โอ้ฮา จังกี เย กเร คุดาย คุดาย || สักตา ซี ห์ มาเร แซ
อัตถฺ กุลฮ่า จิรี กา จุกณ
มิเรอา ซัภ ปิ แช แป คาย || โฮย สตาณา กุแร นา มาแว ซ่าห์ เกยแอ ปัชตาย || อันถ่า กิส โน บุก สุ ณาแว || คัสแม
มูล นา ป่ าแว || อัก เซ็ว ปรี ต กเร อัก ติดา อัก ดาลี แบ้ห์ คาย || คัสแม ป่ าแว โอ้โฮ จังกา เย กเร คุดาย คุดาย || นานัก
ดุนีอา จาร ดิห่าเร ซุค กีแต ดุค โฮอี || กลา วาเล แฮน กะเณเร ฉัด นา สะแก โกอี || มักคี มิธแธ มัรณา || ยิน ตู
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รัคแคห์ เต็น เนร นา อาแว เต็น ป๋ อ ซากัร ตัรณา ||๒|| ปอรี || อะกัม อะโกจัร ตู ตะณี สัจจา อลัค อปารฺ || ตู ดาตา
ซัภ มังกะเต อิโก เดวัณฮาร || ยินี เซเวอา ตินี ซุค ปายอา คุรมะตี วีจาร || อิกนา โน ตุตถฺ เอแว ป่ าวดา มายอา นาล
เปอาร || คุร แก สบัด สล่าฮีแอ อันตัร เปรม เปอาร || เว็ณ ปรี ตี ปะกัต นา โฮวัย เว็ณ สัตคุร นา ลแก เปอาร || ตู
ปรัภ ซัภ ตุตถฺ เซวเด เอ็ก ด่าดี กเร ปุการ || เด้ห์ ดาน ซันโตคีอา สัจจา นาม มิแล อาถารฺ ||๑๙||
ศโลก ม: ๑ || ราตี กาล กะแท เด็น กาล || ฉิ แย กายอา โฮย ปราล || วัรตัณ วัรเตอา สรับ ยันยาล || ปุเลอา จุก
เกยอา ตัป ตาล || อันถ่า จักคฺ จักคฺ ปั ยอา เจ่ร || ปิ แช โรแว่ห์ ลิอาแว่ห์ เพร || เบ็น บูเฉ่ กิช ซู่แฉ่ น่าฮี || โมยอา โร่ ห์
โรเด มัร ยานํฮี || นานัก คัสแม เอแว ป่ าแว || เซอี โมย เย็น จิต นา อาแว ||๑|| ม: ๑ || โมอา เปอาร ปรี ต โมอี โมอา
แวรฺ วาดี || วัน เกยอา รู ป วิณเซอา ดุคี เด้ห์ รุ ลี || กิโทห์ อายอา แก้ห์ เกยอา เก้ห์ นา ซี โอ เก้ห์ ซี || มัน มุค กลา
โกอีอา กีตา เจา รลี || นานัก สัจเจ นาม เบ็น ศิร คุร ปั ต ปาที ||๒|| ปอรี || อัมฤต นาม สดา ซุคดาตา อันเต โฮย
สคาอี || บาจฉฺ คุรู ยกัต บอรานา นาแว ซาร นา ปาอี || สัตคุร เซแว่ห์ เซ ปั รวาณ ยินห์ โยตี โยต มิลาอี || โซ ซาฮิบ
โซ เซวัก เต้ฮา ยิส ป่ าณา มัน วซาอี || อาปแณ ป่ าแณ กโฮ่ เก็น ซุค ปายอา อันถ่า อั้นถฺ กมาอี || บิเคอา กะเด ฮี
รัจแย น่าฮี มูรัค ปุค นา ยาอี || ดูแย ซัภ โก ลัก วิกตุ า เบ็น สัตคุร บูจฉฺ นา ปาอี || สัตคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ ยิส โน
กิรปา กเร รยาอี ||๒o|| ศโลก ม: ๑ || สรัม ตะรัม โดย นานกา เย ตัน๋ ปัลแล ปาย || โซ ตัน๋ มิตรึ นา ก้านํดีแอ เย็ต ศิร
โจทานํ คาย || ยิน แก ปัลแล ตัน๋ วัสแซ เต็น กา เนา พะกีร || ยินห์ แก ฮิรแด ตู วแซ่ห์ เต นัร คุณี กะฮีร ||๑|| ม: ๑ ||
ดุคี ดุนี สเฮรี แอ ยาย ตา ลแกห์ ดุค || นานัก สัจเจ นาม เบ็น กิแซ นา ลที ปุค || รู ปี ปุค นา อุตแร ยานํ เดคานํ ตานํ
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ปุค || เยเต รัส สะรี ร เก เตเต ลแกห์ ดุค ||๒|| ม: ๑ || อันถี่ กัมมี อั้นถฺ มัน มัน อันแถ่ ตัน อั้นถฺ || จิกกัร ลายแอ
เกอา ทีแอ ยานํ ตุแท ปะทัร บันถฺ || บันถฺ ตุทา เบรี นฮี นา ตุลฮา นา หาท || นานัก สัจเจ นาม เว็ณ เกเต ดุเบ ซาท
||๓|| ม: ๑ || ลัค มัณ โซยนา ลัค มัณ รุ ปา ลัค ซาฮา ศิร ซ่ าห์ || ลัค ลัสกัร ลัค วาเย เนเย ลคี โก่รี ปาตซ่าห์ || ยิแท
ซาเอ็ร ลัง่ ฆะณา อคัน ปาณี อัสค่าห์ || กันถี่ ดิส นา อาวัย ต๋ าฮี ปแว กะฮ่าห์ || นานัก โอแท ยาณี แอห์ ซ่าห์ เกอี
ปาตซ่าห์ ||๔|| ปอรี || อิกนา กะลี ยันยีร บันดฺ รบาณี แอ || บเถ่ ฉุแทห์ สัจ สัจ ปะชาณี แอ ||
ลิเคอา ปัลแล ปาย โซ สัจ ยาณี แอ || หุกมี โฮย นิเบร เกยอา ยาณี แอ || ป่ อยัล ตารัณฮาร สบัด ปะชาณี แอ || โจร
ยาร ยูอาร ปี เร ก่าณี แอ || นินดัก ลายตะบาร มิเล ฮัรห์วาณี แอ || คุรมุข สัจ สมาย โซ ดัรก้าห์ ยาณี แอ ||๒๑|| ศโลก
ม: ๒ || เนา พะกีแร ปาตซ่าห์ มูรัค ปั นดิต เนา || อันเถ่ กา เนา ปารฺ คู เอแว กเร กุเอา || อิลตั กา เนา จอถะรี กูรี ปูเร
เทา || นานัก คุรมุข ยาณี แอ กัล กา เอ้ห์ นิเอา ||๑|| ม: ๑ || ฮัรณานํ บายานํ แต ซิกดารานํ เอนาห์ ปเรอา เนา ||
พานํถี่ ลกี ยาต พฮาเอ็น อะแก น่าฮี เทา || โซ ปเรอา โซ ปั นดิต บีนา ยินีห์ กมาณา เนา || แป้ ห์โล เด ยัร อันดัร ยําแม
ตา อุปัร โฮแว เชานํ || ราเย ซี่ห์ มุกดัม กุเต || ยาย ยะกายอันห์ แบเธ สุ เต || จากัร แน่ห์ดา ปาเอ็นห์ เก๋ า || รัต
เป็ ต กุเตโฮ จัท ยาโฮ || ยิแท ยีอานํ โฮซี ซาร || นักกี วัดฎี ลายตะบาร ||๒|| ปอรี || อาป อุปาเอ เมดะนี อาเป กัรดา
ซาร || แป๋ เบ็น ปะรัม นา กะทีแอ นาม นา ลแก เปอาร || สัตคุร เต ป๋ อ อูปแย ปาอีแอ โมค ดุอาร || แป๋ เต แซ่ฮจั ยฺ
ปาอีแอ เม็ล โยตี โยต อปารฺ || แป๋ เต แป่ ยัล ลัง่ ฆีอา คุรมะตี วีจาร || แป๋ เต นิรภอ ปาอีแอ ยิส ดา อันตฺ นา ปาราวาร
|| มันมุค แป๋ กี ซาร นา ยาณนีห์ ตริ สนา ยัลเต กแร่ ห์ ปุการ || นานัก นาแว ฮี เต ซุค ปายอา คุรมะตี อุร ต๋ าร ||๒๒||
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ศโลก ม: ๑ || รู แป กาแม โดสฺ ตี ปุกแค ซาแด กั้นดฺ || ลแบ มาแล กุ๋ล เม็ล มิจลั อูน้ แํ ฆ ซอร ปลังข์ || ป๋ อนํแก โกป
คุอาร โฮย พะกัร ปิ เท อั้นถฺ || จุแป จังกา นานกา เว็ณ นาแว โม่ห์ กั้นถฺ ||๑|| ม: ๑ || ราจยฺ มาล รู ป ยาต โยบัน ปันเย
ธัก || เอนี ธักกี ญัก ธักเกอา กิแน นา รัคคี ลัจยฺ || เอนา ธักกันห์ ธัก เซ เย คุร กี แปรี ป้ าเฮ || นานัก กัรมา บ้าห์เร
โฮรฺ เกเต มุเธ ย่าเฮ ||๒|| ปอรี || ปเรอา เลเคดาร เลคา มังกีแอ || เว็ณ นาแว กูริอาร ออคา ตังกีแอ || ออฆัท รุ เถ่ ร่ าห์
กะลีอานํ โรกีอานํ || สัจจา เวปัรว่าห์ สบัด ซันโตคีอานํ || แก้ฮรั กะภีรฺ อท่าห์ หาท นา ลัภอี || มุเฮ โม่ห์ โจทา คาโฮ
เว็ณ คุร โกย นา ฉุทซี || ปัต เซตี กัร๋ ยาโฮ นาม วคาณี แอ || หุกมี ซ่าห์ กิร่าห์ เดนํดา ยาณี แอ ||๒๓||
ศโลก ม: ๑ || ปอแณ ปาณี อัคนี ญีโอ เต็น เกอา คุซีอา เกอา ปี ร || ตัร่ ตี ปาตาลี อากาซี เอ็ก ดัร แร่ ฮนั วยีรฺ || อิกนา
วัดดี อารยา เอ็ก มัร โฮเอ ยะฮีร || เอ็ก เด ค่าเฮ นิคุแท น่าฮี เอ็ก สดา พิแร่ ห์ พะกีร || หุกมี ซาเย หุ กมี ด่าเฮ เอก
จะเซ แม่ห์ ลัค || ซัภ โก นะแท นเทอา บัคเซ โตเร นัท || วัรนา เจ้ห์นา บ้าห์รา เลเค บาจฉฺ อลัค || เก็ว กะทีแอ เก็ว
อาคีแอ ยาแป สัจโจ สัจ || กัรณา กัทนา การ ซัภ นานัก อาป อกัท || อกัท กี กะทา สุ เณย์ || เร็ ถ บุตถฺ เซ็ถ กิอาน สดา
ซุค โฮย ||๑|| ม: ๑ || อยัร ยแร ตา นอ กุล บันถฺ || ปูแย ปราณ โฮแว เท็ร กั้นถฺ || กะฮานํ เต อายอา กะฮานํ เอ้ห์ ยาณ
|| ยีวตั มรัต รแฮ่ ปั รวาณ || หุกแม บูแฉ่ ตัต ปะชาแณ || เอ้ห์ ปั รสาด คุรู เต ยาแณ || โฮนํดา พรี อกั นานัก ยาณ || นา
ฮอ นา แม ยูนี ปาณ ||๒|| ปอรี || ปะรี ห์แอ นาม ซาล่าห์ โฮรฺ บุตถี่ มิเทอา || เบ็น สัจเจ วาปาร ยนัม บิรเทอา || อันตฺ
นา ปาราวาร นา กิน ฮี ปายอา || ซัภ ญัก กรับ กุบาร เต็น สัจ นา ป่ ายอา || จัลเล นาม วิซาร ตาวัณ ตะเตอา || บัลดี
อันดัร เตลฺ ดุบิถา กะเตอา || อายอา อุธี เคลฺ พิแร อุวตั เตอา || นานัก สัจแจ เมล สัจแจ รัตเตอา ||๒๔|| ศโลก ม: ๑ ||
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แป้ ห์ลานํ มาโซ่ห์ นิมเมอา มาแซ อันดัร วาส || ญีโอ ปาย มาส โม่ห์ มิเลอา หัด จัม ตัน มาส || มาโซ่ห์ บ้าฮัร
กั้ดเดอา มัมมา มาส กิราส || โม่ห์ มาแซ กา ยีภ่ มาแซ กี มาแซ อันดัร ซาส || วัดดา โฮอา วีอาเฮอา กัร๋ แล อายอา
มาส || มาโซ่ห์ ฮี มาส อูปแย มาโซ่ห์ ซัภโภ ซาก || สัตคุร มิเลแอ หุกมั บุฉี่แอ ตานํ โก อาแว ราส || อาป ฉุ เท
แน่ห์ ชูทีแอ นานัก บจัน บิณาส ||๑|| ม: ๑ | มาส มาส กัร มูรัค จักเร กิอาน คิอ๋าน นฮี ยาแณ || กอณ มาส กอณ ซาก
กะห่าแว กิส แม่ห์ ปาป สมาเณ || แกนํดา มาร โฮม ญัก กีเอ เดวเตอา กี บาเณ || มาส โฉด แบส นัก ปั กแรห์ ราตี
มาณัส คาเณ || พัร กัร โลกานํ โน ดิคลาแวห์ กิอาน คิอ๋าน นฮี ซู่แฉ่ || นานัก อันเถ่ เซ็ว เกอา กะฮีแอ กะแฮ นา
กะเฮอา บูแฉ่ || อันถ่า โซย เย อั้นถฺ กมาแว เต็ส ริ แด เซ โลจัน น่าฮี || มาต ปิ ตา กี รักตฺ นิปันเน มัชชี มาส นา คานํฮี
||
อิสตรี ปุราแค ยานํ เน็ส เมลา โอแท มันถฺ กมาฮี || มาโซ่ ห์ นิมเม มาโซ่ห์ ยําเม ฮัม มาแซ เก ป่ านเด || กิอาน คิอ๋าน
กัช ซู่แฉ่ น่าฮี จตุร กะห่าแว ปานํเด || บ้าฮัร กา มาส มันดา สุ อามี กัร๋ กา มาส จังเกรา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ มาโซ่ห์ โฮเอ
ยีเอ เลยอา วาเซรา || อะปัค ปะแคห์ ปัค ตัจยฺ โชแดห์ อั้นถฺ คุรู ยิน เกรา || มาโซ่ห์ นิมเม มาโซ่ห์ ยําเม ฮัม มาแซ เก
ป่ านเด || กิอาน คิอ๋าน กัช ซู่แฉ่ น่าฮี จตุร กะห่าแว ปานํเด || มาส ปุราณี มาส กะเตบี จะโฮ่ ยุก มาส กมาณา || ยัจยฺ
กาจยฺ วิอา้ ห์ สุ ห่าแว โอแท มาส สมาณา || อิสตรี ปุรัค นิปแยห์ มาโซ่ห์ ปาตซ่าห์ สุ ลตานานํ || เย โอย ดิแซห์ นรัก
ยานํเด ตานํ อุนห์ กา ดาน นา แลณา || เดนํดา นรัก สุ รัก แลเด เดโคห์ เอ้ห์ ติงาณา || อาป นา บูแฉ่ โลก บุฉ่าเอ
ปานํเด คะรา เซอาณา || ปานํเด ตู ยาแณ ฮี น่าฮี กิโทห์ มาส อุปันนา || โตยโอห์ อัน กมาด กะปาฮานํ โตยโอห์
1366

ตริ ภวัณ กันนา || โตอา อาแค ฮอ บโฮ่ เบ็ถ หะชา โตแอ บฮุต บิการา || เอเต รัส โฉด โฮแว ซันเนอาซี นานัก กะแฮ
วิจารา ||๒|| ปอรี || ฮอ เกอา อาคา เอ็ก ยีภ่ เตรา อันตฺ นา กิน ฮี ปายอา || สัจจา สบัด วีจาร เซ ตุจฉฺ ฮี ม่าเฮ สมายอา
|| เอ็ก ปักวา เวส กัร ปั่รมะเด เว็ณ สัตคุร กิแน นา ปายอา || เดส ดิซนั ตัร เป๋ าว์ ทักเก ตุตถฺ อันดัร อาป ลุกายอา || คุร
กา สบัด ระตัน แฮ กัร จานัณ อาป ดิคายอา || อาปณา อาป ปะชาเณอา คุรมะตี สัจ สมายอา || อาวา กอณ บยารี อา
บายาร ยินี รจายอา || เอ็ก เท็ร สัจจา ซาล่าห์ณา ยิน มัน สัจจา ป่ ายอา ||๒๕|| ศโลก ม: ๑ || นานัก มายอา กะรัม
บิรัค พัล อัมฤต พัล เว็ส || ซัภ การัณ กัรตา กเร ยิส ควาเล เต็ส ||๑|| ม: ๒ || นานัก ดุนีอา กีอานํ วเดอาอีอานํ อะกี
เซตี ยาล || เอนี ยลีอี นาม วิซาเรอา เอ็ก นา จลีอา นาล ||๒|| ปอรี || ศิร ศิร โฮย นิเบร หุกมั จลายอา || เตแร หัท
นิเบร ตูแฮ มัน ป่ ายอา || กาล จลาเอ บัน โกย นา รัคซี || ยัร ยัรวาณา กันห์ จเรอา นัจซี || สัตคุร โบฮิท เบร สัจจา
รัคซี || อคัน ปะแค ปัรฮาร อันเด็น ปัคซี || พาทา จุแก โจก หุกมี ฉุ ทซี || กัรตา กเร โซ โหก กูร นิคุทซี ||๒๖||
ศโลก ม: ๑ || กัร๋ แม่ห์ กัร๋ เดคาย เดย์ โซ สัตคุร ปุรัค สุ ยาณ || ปั นจฺ สบัด ตุ่นการ ตุ๋น แต้ห์ บาแย สบัด นีซาณ ||
ดีป โลอ์ ปาตาล แต้ห์ คันดฺ มันดัล แฮราน || ตารฺ โก๋ ร บายินตรึ แต้ห์ สาจ ตะคัต สุ ลตาน || ซุคมัน แก กัร๋ ราก ซุน
ซุน มันดัล เล็ว ลาย || อกัท กะทา บีจารี แอ มันซา มแน่ห์ สมาย || อุลทั กมัล อัมฤต ปะเรอา เอ้ห์ มัน กะแตห์ นา
ยาย || อะยัปปา ยาป นา วีสแร อาด ยุกาด สมาย || ซัภ ซะคีอา ปั นเจ มิเล คุรมุข นิจยฺ กัร๋ วาส || สบัด โคจยฺ เอ้ห์ กัร๋
ลแฮ่ นานัก ตา กา ดาส ||๑|| ม: ๑ || เจ็ลเม็ล บิสอารฺ ดุนีอา พานี || กาลูบ อกัล มัน โกรฺ นา มานี || มัน กมีน กัมตรี น
ตู ดรี เอา คุดายอา || เอก จีจยฺ มุแฉ่ห์ เด้ห์ อวัร แยฮัร จีจยฺ นา ป่ ายอา || ปุราบ คาม กูแย หิ กมัต คุดายอา || มัน ตุอานา
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ตู กุดรั ตี อายอา || สัก นานัก ดีบาน มัสตานา เน็ต จะเเร สวายอา || อาตัม ดุนีอา คุนกั นาม คุดายอา ||๒|| ปอรี นวี
ม: ๕ || ซัภโภ วัรแต จลัต จลัต วคาเณอา || ปารบรัมห์ ปั รเมซัร คุรมุข ยาเณอา || ลเท ซัภ วิการ สบัด นีซาเณอา ||
ซาถู่ ซังค์ อุถาร เป๋ ย นิกาเณอา || ซิมมัร ซิ มมัร ดาตาร ซัภ รังค์ มาเณอา || ปั รกัท เป่ ยอา ซันซาร เมฮัร ชาวาเณอา ||
อาเป บคัส มิลาเอ สัด กุรบาเณอา || นานัก เลย มิลาย คัสแม ป่ าเณอา ||๒๗|| ศโลก ม: ๑ || ตัน๋ โซ กากัด กะลัม
ตัน๋ ตัน๋ ป่ านดา ตัน๋ มัส || ตัน๋ เลคารี นานกา เย็น นาม ลิคายอา สัจ ||๑|| ม: ๑ || อาเป ปะที กะลัม อาป อุปัร เลค เป๋
ตูนํ || เอโก กะฮีแอ นานกา ดูยา กาเฮ กู ||๒|| ปอรี || ตูนํ อาเป อาป วัรตะดา อาป บณัต บณาอี || ตุตถฺ เบ็น ดูยา โก
นฮี ตู รเฮอา สมาอี || เตรี กัต เม็ต ตูแฮ ยาณดา ตุตถฺ กีมตั ปาอี || ตู อลัค อะโกจัร อกัม แฮ คุรมัต ดิคาอี || อันตัร
อเกอาน ดุค ปะรัม แฮ คุร กิอาน กวาอี || ยิส กริ ปา กแร่ ห์ เต็ส เมล แล่ห์ โซ นาม ติอ๋าอี || ตู กัรตา ปุรัค อะกัม แฮ
รเวอา ซัภ ธาอี || เย็ต ตู ลาเอ้ห์ สเจอา เต็ต โก ลแก นานัก คุณ กาอี ||๒๘||๑|| ซุถ ||
ราก มลาร บาณี ปะกัต นามเดว ญีโอ กี || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซวีเล โคปาล ราย อะกุล นิรันยัน || ปะกัต ดาน ดีแย ยาแจห์ ซันตฺ ยัน ||๑|| รเฮา || ยานํ แจ กัร๋ เด็ก ดิแซ สะรายจา
แบกุนธฺ ปะหวัน จิตรึ ซาลา สปัต โลก ซามาน ปูรีอะเล || ยานํ แจ กัร๋ ลัชมี กุอารี จันดฺ ซูรัจยฺ ดีวเร กอตัก กาล บัปรา
โกทวาล โซ กะรา ศิรี || โซ แอซา รายา ศิรี นัรหะรี ||๑|| ยานํ แจ กัร๋ กุลาล บรัมห์มา จตุร มุค ดานํวรา เย็น บิสวฺ
ซันซาร ราจีเล || ยานํ แก กัร๋ อีซรั บาวลา ยกัต คุรู ตัต ซารฺ คา กิอาน ป่ าคีเล || ปาป ปุน ยานํ แจ ดานํกีอา ดุอาแร
จิตรึ กุปัต เลคีอา || ตะรัม ราย ปัรลี ปรัตฮาร || โซ แอซา รายา ศิรี โคปาล ||๒|| ยานํ แจ กัร๋ กัณ กันถะรับ ริ คี
1368

บัปเร ด่าดีอา กาวันตฺ อาแช || สรับ ซาสตรึ บโฮ่ รู ปีอา อันกรู อา อาคารา มันดฺ ลีก โบลฺ โบแล่ห์ กาเช || จอร ดู๋ล
ยานํ แจ แฮ ปวัณ || เจรี สะกัต ยีต เล ปะหวัณ || อันดฺ ทูก ยา แจ ปั สมะตี || โซ แอซา รายา ตริ ภวัณ ปตี ||๓|| ยานํ
แจ กัร๋ กูรมา ปาล แซ่ซรั พนี บาสัก เซจยฺ วาลูอา || อะธาราห์ ป๋ ารฺ บนาสปตี มาลณี ชินแว กโรรี เมฆ มาลา
ปาณี ฮารี อา || นัค ประเซว ยา แจ สุ รสะรี || สปั ต สมุนดฺ ยานํ แจ กัร่ ทะลี || เอเต ญีอ์ ยานํ แจ วัรตะณี || โซ แอซา
รายา ตริ ภวัณ ตะณี ||๔|| ยานํ แจ กัร๋ นิกทั วัรตี อัรยัน ตะหรู่ ประห์ลาด อัมบรี ก นารัด เนแย เซ็ถ บุตถฺ กัณ กันถะรับ
บานแว เฮลา || เอเต ญีอ์ ยานํ แจ แฮ กะรี || สรับ เบอาเป็ ก อันตัร ฮรี || ปรัณแว นามเด็ว ตานํ จี อาณ || สกัล
ปะกัต ยา แจ นีซาณ ||๕||๑|| มลาร || โม โก ตูนํ นา บิซาร ตู นา บิซาร || ตู นา บิซาเร รามัยอา ||๑|| รเฮา || อาลาวันตี
เอ้ห์ ปะหรํา โย แฮ มุจฉฺ อูปัร ซัภ โกปิ ลา || ซูด ซูด กัร มาร อุธายโอ กฮ่า กะโร บาป บีธลา ||๑|| มูเอ ฮูเอ โย มุกตั
เดหุเก มุกตั นา ยาแน โกยลา || เอ ปันดีอา โม โก เด้ด แก้ฮตั เตรี แปจยฺ ปิ ชอนํดี โฮยลา ||๒|| ตู โย ดัยอาล กริ ปาล
กะฮีอตั แฮนํ อัตถุจยฺ เป่ ยโอ อปารฺ ลา || เพร ดีอา เดหุรา นาเม โก ปันดีอนั โก ปิ ชวารฺ ลา ||๓||๒||

มลาร บาณี ปะกัต รวิดาส ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นากัร ยนานํ เมรี ยาต บิเคอาตฺ จัมมารัง || ริ แด ราม โคบินดฺ กุน ซารัง ||๑|| รเฮา || สุ รสะรี สลัล กริ ต บารนี เร
ซันตฺ ยัน กะรัต นฮี ปานัง || สุ รา อัปวิตรึ นัต อวัร ยัล เร สุ รสะรี มิลตั แน่ห์ โฮย อานัง ||๑|| ตัร ตารฺ อัปวิตรึ กัร
มานีแอ เร แยเซ กากรา กะรัต บีจารัง || ปะกัต ป่ ากอต ลิคีแอ เต้ห์ อูปเร ปูยแี อ กัร นมัสการัง ||๒|| เมรี ยาต กุท
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บานํฎลา โด๋ ร โด่วนั ตา นิแตห์ บานารซี อาส ปาซา || อับ บิปรึ ปั รถาน เต้ห์ กแร่ ห์ ดันดอต เตเร นาม ซัรณาย
รวิดาส ดาซา ||๓||๑|| มลาร || ฮัร ยปัต เตอู ยนา ปะดัม เกาลาส ปัต ตาส ซัม ตุล นฮี อาน โกอู || เอก ฮี เอก อเนก
โฮย บิสทฺเรโอ อาน เร อาน ปั่รปูร โซอู || รเฮา || ยา แก ปากวัต เลคีแอ อวัรฺ นฮี เปคีแอ ตาส กี ยาต อาโชปฺ ชีปา ||
เบอาส แม่ห์ เลคีแอ สนัก แม่ห์ เปคีแอ นาม กี นามนา สปั ต ดีปา ||๑|| ยา แก อีด บกาเฮ กุล กอู เร บัตถฺ กแร่ ห์
มานีแอห์ เซค สฮีด ปี รา || ยา แก บาป แวซี กรี ปูต แอซี สะรี เตฮู เร โลก ปั รซิถ กะบีรา ||๒|| ยา เก กุทาํ บฺ เก เด้ด
ซัภ โด๋ ร โด่วนั ตฺ พิแร่ ห์ อัจโยห์ บันนารซี อาส ปาซา || อาจารฺ แซ่ฮตั บิปรึ กแร่ ห์ ดันดอต เต็น ตะแน รวิดาส
ดาซาน ดาซา ||๓||๒||
มลาร เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มิลตั เปอาโร ปราน นาท กวัน ปะกัต เต || ซ่าถซังคัต ปาอี ปะรัม กะเต || รเฮา || แมเล กัปเร กฮ่า โล โต่โว ||
อาแวกี นีด กฮ่า ลัก โซโว ||๑|| โยอี โยอี โยเรโอ โซอี โซอี พาเทโอ || จู่แธ บนัจยฺ อุธ ฮี กอี ห่าเทโอ ||๒|| กโฮ่
รวิดาส เป่ ยโอ ยับ เลโค || โยอี โยอี กีโน โซอี โซอี เดเคโอ ||๓||๑||๓||
ราก กานรา จอปะเด แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
เมรา มัน ซ่าถ ยนานํ เม็ล ฮเรอา || ฮอ บัล บัล บัล บัล ซ่าถ ยนานํ โก เม็ล ซังคัต ปารฺ อุตเรอา ||๑|| รเฮา || ฮัร ฮัร
กริ ปา กแร่ ห์ ปรัภ อัปนี ฮัม ซ่าถ ยนานํ ปัก ปะเรอา || ตัน๋ ตัน๋ ซ่าถ ยิน ฮัร ปรัภ ยาเนอา เม็ล ซาถู่ ปะติต อุถะเรอา
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||๑|| มนูอา จัลแล จัลแล บโฮ่ บโฮ่ เบ็ถ เม็ล ซาถู่ วัสกัต กเรอา || เย็วนํ ยัล ตันตฺ ปซาเรโอ บะถัก กรัส มีนา วัสกัต
คเรอา ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ ซันตฺ ปั๋ ล นีเก เม็ล ซันตฺ ยนา มัล ลฮีอา || ห่อแม ดุรัต เกยอา ซัภ นีกรั เย็ว ซาบุน กาปั ร
กเรอา ||๓|| มัสตัก ลิลาท ลิเคอา ตุ๋ร ธากุร คุร สัตคุร จรัน อุร ตะเรอา || ซัภ ดาลัด ดูค ปั๋ นยฺ ปรัภ ปายอา ยัน นานัก
นาม อุถะเรอา ||๔||๑|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || เมรา มัน ซันตฺ ยนา ปัก เรน || ฮัร ฮัร กะทา สุ นี เม็ล ซังคัต มัน โกรา ฮัร
รังค์ เป๋ น ||๑|| รเฮา || ฮัม อะเจ็ต อเจต นา ยาแน่ห์ กัต เม็ต คุร กีเอ สุ จิต จิเตน || ปรัภ ดีน ดัยอาล กีโอ อังกีกริ ต มัน
ฮัร ฮัร นาม ยเปน ||๑|| ฮัร เก ซันตฺ มิแล่ห์ มัน ปรี ตมั กัท เดโว ฮีอรา เตน || ฮัร เก ซันตฺ มิเล ฮัร มิเลอา ฮัม กีเอ
ปะติต ปเวน ||๒|| ฮัร เก ยัน อูตมั ญัก กะฮีแอห์ ยิน มิเลอา ปาทัร เซน ||
ยัน กี แม่ห์มา บะรัน นา ซาโก โอย อูตมั ฮัร ฮัร เกน ||๓|| ตุมห์ ฮัร ซ่าห์ วัดเด ปรัภ สุ อามี ฮัม วัณยาเร ราส เดน ||
ยัน นานัก โก ดัยอา ปรัภ ต่าโรห์ ลัด วาคัร ฮัร ฮัร เลน ||๔||๒|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ราม นาม ปัรกาซ || ฮัร
เก ซันตฺ เม็ล ปรี ต ลกานี วิเจ กิแร่ ห์ อุดาส ||๑|| รเฮา || ฮัม ฮัร ฮิรแด ยัปเปโอ นาม นัรฮัร ปรัภ กริ ปา กรี กิรปาส ||
อันเด็น อนัดฺ เป่ ยอา มัน บิกเซอา อุดมั เป๋ ย มิลนั กี อาส ||๑|| ฮัม ฮัร สุ อามี ปรี ต ลกาอี ยิตเน ซาส ลีเอ ฮัม กราส ||
เก็ลบิค แด้ฮนั เป๋ ย คิน อันตัร ตูท เกย มายอา เก พาส ||๒|| เกอา ฮัม กิรัม เกอา กะรัม กมาแว่ห์ มูรัค มุกตั ถฺ รัคเค
ปรัภ ตาส || เอากนีอาเร ปาทัร ป่ าเร สัตซังคัต เม็ล ตเร ตราส ||๓|| เยตี สริ สทฺ กรี ญักดีซรั เต ซัภ อูจ ฮัม นีจ
บิเคอาส || ฮัมเร เอากุน ซังค์ คุร เมเท ยัน นานัก เมล ลีเอ ปรัภ ปาส ||๔||๓|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || เมแร มัน ราม นาม
ยัปเปโอ คุร วาก || ฮัร ฮัร กริ ปา กรี ญักดีซรั ดุระมัต ดูยา เป๋ า เกยโอ ซัภ จาก ||๑|| รเฮา || นานา รู ป รังค์ ฮัร เกเร กัท
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กัท ราม รเวโอ กุปลาก || ฮัร เก ซันตฺ มิเล ฮัร ปรักเท อุก้ ฆัร เกย บิเคอา เก ตาก ||๑|| ซันตฺ ยนา กี บฮุต บโฮ่ โซ่ภา
ยิน อุร ต่าเรโอ ฮัร รสัก ระสาก || ฮัร เก ซันตฺ มิเล ฮัร มิเลอา แยเซ กอู เดค บัชราก ||๒|| ฮัร เก ซันตฺ ยนา แม่ห์ ฮัร
ฮัร เต ยัน อูตมั ยนัก ยนาก || เต็น ฮัร ฮิรแด บาส บซานี ชูท กอี มุสกี มุสกาก ||๓|| ตุมห์เร ยัน ตุมห์ ฮี ปรัภ กีเอ ฮัร
ราค เล่โฮ อาปัน อัปนาก || ยัน นานัก เก สคา ฮัร ป่ าอี มาต ปิ ตา บันถัป ฮัร ซาก ||๔||๔|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || เมเร
มัน ฮัร ฮัร ราม นาม ยัป จีต || ฮัร ฮัร วัสตฺ มายอา กัรห์ เวรี ห์ คุร แก สบัด ลีโอ กัร ยีต ||๑|| รเฮา || มิเทอา ปะรัม
ปะรัม บโฮ่ ประเมอา ลุบโถ่ ปุตรึ กลัตรึ โม่ห์ ปรี ต || แยเซ ตัรวัร กี ตุช ชายอา คิน แม่ห์ บินสั ยาย เด้ห์ ปี ต ||๑||
ฮัมเร ปราน ปรี ตมั ยัน อูตมั ยิน มิเลอา มัน โฮย ประตีต || ปั รแจ ราม รเวอา กัท อันตัร อัสเท็ร ราม รเวอา รังค์ ปรี ต
||๒||
คุร เก ซันตฺ ซันตฺ ยัน นีเก ยิน มิเลอานํ มัน รังค์ รังกีต || ฮัร รังค์ ลแฮ่ นา อุตแร กับฮู ฮัร ฮัร ยาย มิแล ฮัร ปรี ต ||๓||
ฮัม บโฮ่ ปาป กีเอ อัปราถี่ คุร กาเท กะเท็ต กะทีต || ฮัร ฮัร นาม ดีโอ มุค ออคัถ ยัน นานัก ปะติต ปุนีต ||๔||๕||
กานรา แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน ราม นาม ญกันนาท || กู่มนั เก๋ รฺ ปะเร บิค บิเคอา สัตคุร ก้าด ลีเอ เด หาท ||๑|| รเฮา ||
สุ อามี อแป๋ นิรันยัน นัรฮัร ตุมห์ ราค เล่โฮ ฮัม ปาปี ปาท || กาม กโรถ บิเคอา โลภ ลุภเต กาซทฺ โล่ห์ ตเร ซังค์ ซาท
||๑|| ตุมห์ วัด ปุรัค บัด อะกัม อะโกจัร ฮัม ดูด รเฮ่ ปาอี นฮี หาท || ตู ปแร ปแร อัปรําปั ร สุ อามี ตู อาปั น ยาแน่ห์
อาป ญกันนาท ||๒|| อะดริ สทฺ อะโกจัร นาม ติอ๋าเอ สัตซังคัต เม็ล ซาถู่ ปาท || ฮัร ฮัร กะทา สุ นี เม็ล ซังคัต ฮัร ฮัร
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ยัปเปโอ อกัท กัท กาท ||๓|| ฮัมเร ปรัภ ญักดีส กุซาอี ฮัม ราค เล่โฮ ญกันนาท || ยัน นานัก ดาส ดาส ดาซัน โก ปรัภ
กแร่ ห์ กริ ปา ราโค่ห์ ยัน ซาท ||๔||๖||
กานรา แม่ห์ลา ๔ ปัรตาล กัร๋ ๕ || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน ยาโปห์ ราม กุปาล || ฮัร รตัน ยเวฮัร ลาล || ฮัร คุรมุข กัร๋ ทักซาลฺ || ฮัร โฮ โฮ กิรปาล ||๑|| รเฮา || ตุมเร กุน
อะกัม อะโกจัร เอก ยีห่ ์ เกอา กะแท บิจารี ราม ราม ราม ราม ลาล || ตุมรี ญี อกัท กะทา ตู ตู ตู ฮี ยาแน่ห์ ฮอ ฮัร ยัป
ไป๋ นิฮาล นิฮาล นิฮาล ||๑|| ฮัมเร ฮัร ปราน สคา สุ อามี ฮัร มีตา เมเร มัน ตัน ยีห่ ์ ฮัร ฮเร ฮเร ราม นาม ตัน๋ มาล || ยา
โก ปาก เต็น ลีโอ รี สุ หาก ฮัร ฮัร ฮเร ฮเร กุน กาแว คุรมัต ฮอ บัล บเล ฮอ บัล บเล ยัน นานัก ฮัร ยัป ไป๋ นิฮาล
นิฮาล นิฮาล ||๒||๑||๗|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || ฮัร กุน กาโว่ห์ ญักดีส || เอกา ยีห่ ์ กีแจ ลัค บีส || ยัป ฮัร ฮัร สบัด ยปี ส
|| ฮัร โฮ โฮ กิรปี ส ||๑|| รเฮา || ฮัร กิรปา กัร สุ อามี ฮัม ลาย ฮัร เซวา ฮัร ยัป ยเป ฮัร ยัป ยเป ยัป ยาโป ญักดีส || ตุมเร
ยัน ราม ยแปห์ เต อูตมั เต็น โก ฮอ กุ๋ม กุ๋มเม กุ๋ม กุ๋ม ยีส ||๑||
ฮัร ตุม วัด วัดเด วัดเด วัด อูเจ โซ กแร่ ห์ เย ตุตถฺ ป่ าวีส || ยัน นานัก อัมฤต ปี อา คุรมะตี ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ ตัน๋ คุรู
ซาบีส ||๒||๒||๘|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || ปัจยฺ ราโม มัน ราม || ยิส รู ป นา เรค วดาม || สัตซังคัต เม็ล ปั จยฺ ราม || บัด
โฮ โฮ ปาก มทาม ||๑|| รเฮา || เย็ต กแร่ ห์ มันดัร ฮัร โหต ยาส เต็ต กัร๋ อานโด อานันดฺ ปั จยฺ ราม ราม ราม || ราม
นาม กุน กาโว่ห์ ฮัร ปรี ตมั อุปเดส คุรู คุร สัตคุรา ซุค โหต ฮัร ฮเร ฮัร ฮเร ฮเร ปั จยฺ ราม ราม ราม ||๑|| ซัภ ซิสทฺ ต๋ าร
ฮัร ตุม กิรปาล กัรตา ซัภ ตู ตู ตู ราม ราม ราม || ยัน นานโก ซัรณากตี เดโฮ คุรมะตี ปั จยฺ ราม ราม ราม ||๒||๓||๙||
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กานรา แม่ห์ลา ๔ || สัตคุร จาโท ปัก จาท || เย็ต เม็ล ฮัร ปาถัร บาท || ปัจยฺ ฮัร รัส รัส ฮัร กาท || ฮัร โฮ โฮ ลิเค
ลิลาท ||๑|| รเฮา || คัท กะรัม กิเรอา กัร บโฮ่ บโฮ่ บิสทาร เซ็ถ ซาเถ็ก โยกีอา กัร ยัท ยะทา ยัท ยาท || กัร เป๋ ค นา
ปาอีแอ ฮัร บรัมห์ โยก ฮัร ปาอีแอ สัตซังคฺ ตี อุปเดส คุรู คุร ซันตฺ ยนา โคลฺ โคลฺ กะปาท ||๑|| ตู อัปรําปัร สุ อามี อัต
อก้าห์ ตู ปั่รปุร รเฮอา ยัล ทเล ฮัร เอ็ก อิโก เอ็ก เอแก ฮัร ทาท || ตู ยาแณห์ ซัภ เบ็ถ บูแฉ่ ห์ อาเป ยัน นานัก เก ปรัภ
กัท กะเท กัท กะเท กัท ฮัร ก่าท ||๒||๔||๑o|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || ยัป มัน โคบิด มาโถ่ || ฮัร ฮัร อะกัม อก้าโถ่ || มัต
คุรมัต ฮัร ปรัภ ลาโถ่ || ตุ๋ร โฮ โฮ ลิเค ลิลาโถ่ ||๑|| รเฮา || บิค มายอา ซันจฺ บโฮ่ จิแต บิการ ซุค ปาอีแอ ฮัร ปั จยฺ
ซันตฺ ซันตฺ ซังคตี เม็ล สัตคุรู คุร ซาโถ่ || เย็ว โช่ห์ ปารัส มนูรฺ เป๋ ย กันจัน เต็ว ปะติต ยัน เม็ล ซังคตี ซุถ โฮวัต
คุรมะตี ซุถ ฮาโถ่ ||๑|| เย็ว กาซทฺ ซังค์ โล่ฮา บโฮ่ ตัรตา เต็ว ปาปี ซังค์ ตเร ซ่าถ ซ่าถ ซังคตี คุร สัตคุรู คุร ซาโถ่ ||
จาร บะรัน จาร อาสรัม แฮ โกอี มิแล คุรู คุร นานัก โซ อาป ตแร กุล สกัล ตราโถ่ ||๒||๕||๑๑|| กานรา แม่ห์ลา ๔ ||
ฮัร ยัส กาโว่ห์ ปักหวาน || ยัส กาวัต ปาป ลฮาน || มัต คุรมัต ซุน ยัส กาน || ฮัร โฮ โฮ กิรปาน ||๑|| รเฮา ||
เตเร ยัน ติอ่าแว่ห์ เอ็ก มัน เอ็ก จิต เต ซาถู่ ซุค ปาแวห์ ยัป ฮัร ฮัร นาม นิถาน || อุสตัต กแร่ ห์ ปรัภ เตรี อา เม็ล ซาถู่
ซ่าถ ยนา คุร สัตคุรู ปักหวาน ||๑|| ยิน แก ฮิรแด ตู สุ อามี เต ซุค พัล ปาแวห์ เต ตเร เป๋ าว์ ซิ่ นถฺ เต ปะกัต ฮัร ยาน ||
เต็น เซวา ฮัม ลาย ฮเร ฮัม ลาย ฮเร ยัน นานัก เก ฮัร ตู ตู ตู ตู ตู ปักหวาน ||๒||๖||๑๒||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กาอีแอ คุณ โคปาล กริ ปา เน็ถ || ดุค บิดารัน ซุคดาเต สัตคุร ยา โก เป่ ทัต โฮย สกัล เซ็ถ ||๑|| รเฮา || ซิมรัต นาม
มแน่ห์ ซาถ่าแร || โกท ปราถี คิน แม่ห์ ตาแร ||๑|| ยา โก จีต อาแว คุร อัปนา || ตา โก ดูค นฮี เต็ล สุ ปนา ||๒|| ยา
โก สัตคุร อัปนา ราแค || โซ ยัน ฮัร รัส รัสนา จาแค ||๓|| กโฮ่ นานัก คุร กีนี เมยอา || หะลัต ปะลัต มุค อูยลั เป่ ยอา
||๔||๑|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || อาราโถ่ ตุแฉ่ ห์ สุ อามี อัปเน || อูธตั แบธัต โซวัต ยากัต ซาส ซาส ซาส ฮัร ยัปเน ||๑||
รเฮา || ตา แก ฮิรแด บะเซโอ นาม || ยา โก สุ อามี กีโน ดาน ||๑|| ตา แก ฮิรแด อาอี ซานํตฺ || ธากุร เป่ เท คุร
บัจนานํตฺ ||๒|| สรับ กะลา โซอี ปัรบีน || นาม มันตรึ ยา โก คุร ดีน ||๓|| กโฮ่ นานัก ตา แก บัล เยา || กัลยุก แม่ห์
ปายอา เย็น เนา ||๔||๒|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || กีรัต ปรัภ กี เกา เมรี รัสนานํ || อเน็ก บาร กัร บันดัน ซันตัน อูฮานํ
จรัน โคบินดฺ ญี เก บัสนา ||๑|| รเฮา || อเน็ก ป๋ านตฺ กัร ดุอาร นา ปาโว || โฮย กริ ปาล ตา ฮัร ฮัร ติอ่าโว ||๑|| โกท
กะรัม กัร เด้ห์ นา โซถ่า || ซ่าถซังคัต แม่ห์ มัน ปั รโบถ่า ||๒|| ตริ สนั นา บูฉี่ บโฮ่ รังค์ มายอา || นาม แลต สรับ
ซุค ปายอา ||๓|| ปารบรัมห์ ยับ เป๋ ย ดัยอาล || กโฮ่ นานัก ตอ ชูเท ยันยาล ||๔||๓|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || แอซี มานํก
โคบิด เต || แท่ฮลั ซันตัน กี ซังค์ ซาถู่ กา ฮัร นามานํ ยัป ปะรัม กะเต ||๑|| รเฮา || ปูญา จัรนา ธากุร ซัรนา || โซอี
กุซลั โย ปรัภ ญีโอ กัรนา ||๑|| สพัล โหต เอ้ห์ ดุระลับภ์ เด้ฮี ||
ยา โก สัตคุร เมยอา กเร่ ฮี ||๒|| อเกอาน ปะรัม บินแซ ดุค เดรา || ยา แก ฮิรแด บะแซ่ห์ คุร แปรา ||๓|| ซ่าถซังค์
รังค์ ปรัภ ติอ๋ายอา || กโฮ่ นานัก เต็น ปูรา ปายอา ||๔||๔|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ปะกัต ปั กตัน ฮูน ํ บัน อาอี || ตัน มัน
กะลัต เป๋ ย ธากุร เซ็ว อาปัน ลีเอ มิลาอี ||๑|| รเฮา || กาวันฮารี กาแว กีต || เต อุถเร บะเซ เย่ห์ จีต ||๑|| เปเค บินยัน
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ปโรซันฮาแร || เย่ห์ โป่ ยัน กีโน เต ตริ ปตาแร ||๒|| อเน็ก สวานํคฺ กาเช เปคถ่ารี || แยโซ ซา แตโซ ดริ สทารี ||๓||
แก้ฮนั กะห่าวัน สกัล ยันยาร || นานัก ดาส สัจ กัรณี ซาร ||๔||๕|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || เตโร ยัน ฮัร ยัส ซุนตฺ อุม่าโฮ
||๑|| รเฮา || มแน่ห์ ประกาซ เปค ปรัภ กี โซ่ภา ยัต กัต เปโค อาเฮโอ ||๑|| ซัภ เต ปแร ปแร เต อูจา แก้ฮรั กัมภีร
อท่าเฮโอ ||๒|| โอต โปต มิเลโอ ปักตัน โก ยัน เซ็ว ปัรดา ลาเฮโอ ||๓|| คุร ประสาด กาแว คุณ นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาถ
สมาเฮโอ ||๔||๖|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซันตัน แป้ ห์ อาป อุถ่ารัน อายโอ ||๑|| รเฮา || ดัรซัน เป่ ทัต โหต ปุนีตา ฮัร ฮัร
มันตรึ ดริ รายโอ ||๑|| กาเท โรค เป๋ ย มัน นิรมัล ฮัร ฮัร ออคัถ คายโอ ||๒|| อัสทิต เป๋ ย บะเซ ซุค ทานา บฮุร นา กัตฮู
ต่ายโอ ||๓|| ซันตฺ ประสาด ตเร กุล โลกา นานัก ลิปัต นา มายโอ ||๔||๗|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || บิซรั กอี ซัภ ตาต
ปราอี || ยับ เต ซ่าถซังคัต โม่ห์ ปาอี ||๑|| รเฮา || นา โก แบรี นฮี เบกานา สกัล ซังค์ ฮัม โก บัน อาอี ||๑|| โย ปรัภ
กีโน โซ ปั๋ล มาเนโอ เอ้ห์ สุ มตั ซาถู่ เต ปาอี ||๒|| ซัภ แม่ห์ เราว์ รเฮอา ปรัภ เอแก เปค เปค นานัก บิกซาอี ||๓||๘||
กานรา แม่ห์ลา ๕ || ธากุร ญีโอ ตุห่าโร ปั รนา || มาน มหัต ตุหม่าแร อูปัร ตุมห์รี โอท ตุหม่ารี ซัรนา ||๑|| รเฮา ||
ตุมห์รี อาส ปะโหร่ ซา ตุมห์รา ตุมรา นาม ริ แด แล ตัร่ นา || ตุมโร บัล ตุม ซังค์ สุ เฮเล โย โย กโฮ่ โซอี โซอี กัรนา
||๑|| ตุมรี ดัยอา เมยอา ซุค ปาโว โฮโอ กริ ปาล ตา ป่ อยัล ตัรนา || อแป๋ ดาน นาม ฮัร ปายโอ ศิร ดาเรโอ นานัก ซันตฺ
จัรนา ||๒||๙||
กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถ สรัน จรัน จิต ลายอา || สุ ปัน กี บาต สุ นี เปคี สุ ปนา นาม มันตรึ สัตคุรู ดริ รายอา ||๑||
รเฮา || แน่ห์ ตริ ปตาโน ราจยฺ โยบัน ตัน๋ บฮุร บฮุร เพ็ร ต่ายอา || ซุค ปายอา ตริ สนา ซัภ บุฉี่ แฮ ซานํตฺ ปาอี กุน
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กายอา ||๑|| เบ็น บูเฉ่ ปะซู กี นิอาอี ปะหรํา โม่ห์ เบอาเปโอ มายอา || ซ่าถซังค์ ยัม เยวรี กาที นานัก แซ่ฮจั ยฺ
สมายอา ||๒||๑o|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ฮัร เก จรัน ฮิรแด กาย || ซีตลา ซุค ซานํตฺ มูรัต ซิมมัร ซิ มมัร เน็ต ติอ๋าย ||๑||
รเฮา || สกัล อาส โหต ปูรัน โกท ยนัม ดุค ยาย ||๑|| ปุน ทาน อเนก กิเรอา ซาถู่ ซังค์ สมาย || ตาป ซัยตาป มิเท
นานัก บาฮุร กาล นา คาย ||๒||๑๑||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กะทีแอ ซันตฺ ซงั ค์ ปรัภ กิอาน || ปูรัน ปะรัม โยต ปั รเมซุร ซิ มรัต ปาอีแอ มาน ||๑|| รเฮา || อาวัต ยาต รเฮ่ สรัม
นาเซ ซิมรัต ซาถู่ ซังค์ || ปะติต ปุนีต โฮเอ คิน ปี่ ตัร ปารบรัมห์ แก รังค์ ||๑|| โย โย กะแท สุ แน ฮัร กีรตัน ตา กี
ดุระมัต นาซ || สกัล มโนรัท ปาแว นานัก ปูรัน โฮแว อาส ||๒||๑||๑๒|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซ่าถซังคัต เน็ถ ฮัร โก
นาม || ซังค์ สฮาอี ญีอ์ แก กาม ||๑|| รเฮา || ซันตฺ เรน เน็ต มยัน กแร || ยนัม ยนัม เก เก็ลบิค ฮแร ||๑|| ซันตฺ ยนา กี
อูจี บานี || ซิมมัร ซิมมัร ตเร นานัก ปรานี ||๒||๒||๑๓|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซาถู่ ฮัร ฮเร กุน กาย || มาน ตัน ตัน๋
ปราน ปรัภ เก ซิมรัต ดุค ยาย ||๑|| รเฮา || อีต อูต กฮ่า โลผ่าแวห์ เอก เซ็ว มัน ลาย ||๑|| มฮ่า ปวิตตรึ ซันตฺ อาซัน
เม็ล ซังค์ โคบิด ติอ๋าย ||๒|| สกัล เตอาก สรัน อายโอ นานัก เล่โฮ มิลาย ||๓||๓||๑๔|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || เปค เปค
บิกเซา ซายัน ปรัภ อาปนา อิกานํตฺ ||๑|| รเฮา || อานดา ซุค แซ่ฮจั ยฺ มูรัต เต็ส อาน น่าฮี ป๋ านตฺ ||๑|| ซิมรัต เอ็ก บาร
ฮัร ฮัร เม็ท โกท กัสมัล ยานํต ||๒||
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คุณ รมันตฺ ดูค นาแซ่ห์ ริ ด เป่ ยอันตฺ ซานํตฺ ||๓|| อัมฤตา รัส ปี โอ รัสนา นานัก ฮัร รังค์ ราต ||๔||๔||๑๕ || กานรา
แม่ห์ลา ๕ || ซายฺนา ซันตฺ เอา เมแร ||๑|| รเฮา || อานดา กุน กาย มังคัล กัสมะลา เม็ท ย่าเฮ ปเรแร ||๑|| ซันตฺ จรัน
ตะโร มาแท จานํดฺนา กแร่ ห์ โฮย อันเถ่แร ||๒|| ซันตฺ ประสาด กมัล บิกแซ โคบินดฺ ปะโย เปค เนแร ||๓|| ปรัภ
กริ ปา เต ซันตฺ ปาเอ วาร วาร นานัก โอ้ห์ เบแร ||๔||๕||๑๖|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || จรัน สรัน โคปาล เตรี || โม่ห์ มาน
โต๋ ห์ ปะรัม ราค ลีแย กาท เบรี ||๑|| รเฮา || บูดตั ซันซาร ซากัร || อุถเร ฮัร ซิมมัร รัตนากัร ||๑|| ซี ตลา ฮัร นาม เตรา
|| ปูรโน ธากุร ปรัภ เมรา ||๒|| ดีน ดะรัด นิวาร ตารัน || ฮัร กริ ปา เน็ถ ปะติต อุถ่ารัน ||๓|| โกท ยนัม ดูค กัร ปายโอ
|| ซุคี นานัก คุร นาม ดริ รายโอ ||๔||๖||๑๗|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ตัน๋ โอ้ห์ ปรี ต จรัน ซังค์ ลากี || โกท ยาป ตาป ซุค
ปาเอ อาย มิเล ปูรัน บัดป่ ากี ||๑|| รเฮา || โม่ห์ อนาท ดาส ยัน เตรา อวัร โอท สักลี โม่ห์ เตอากี || โป๋ ร ปะรัม กาเท
ปรัภ ซิมรัต กิอาน อันยัน เม็ล โซวัต ยากี ||๑|| ตู อท่าห์ อัต บัดโด สุ อามี กริ ปา ซิ่ นถฺ ปูรัน รัตนากี || นานัก ยาจัก
ฮัร ฮัร นาม มานํแก มัสตัก อาน ตะเรโอ ปรัภ ปากี ||๒||๗||๑๘|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || กุเจ็ล กะโธรฺ กะปัท กามี ||
เย็ว ยาแน่ห์ เต็ว ตารฺ สุ อามี ||๑|| รเฮา || ตู ซัมรัท สรัน โยก ตู ราแค่ห์ อัปนี กัล ต๋ าร ||๑|| ยาป ตาป เนม สุ จ ซันยัม
น่าฮี เอ็น บิเถ่ ฉุทการ || กรัต โก๋ ร อั้นถฺ เต ก้าโดห์ ปรัภ นานัก นะดัร นิฮาร ||๒||๘||๑๙||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
นาราเอ็น นัรปัต นมัสกาแร || แอเซ คุร โก บัล บัล ยาอีแอ อาป มุกตั โม่ห์ ตาแร ||๑|| รเฮา || กวัน กวัน กวัน กุน
กะฮีแอ อันตฺ นฮี กัช ปาแร || ลาค ลาค ลาค กอี โกแร โก แฮ แอโซ บีจาแร ||๑||
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บิซมั บิซมั บิซมั ฮี ไป๋ แฮ ลาล กุลาล รังกาแร || กโฮ่ นานัก ซันตัน รัส อาอี แฮ เย็ว จาค กูนกํ า มุสกาแร
||๒||๑||๒o|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || นา ยานี ซันตัน ปรัภ เบ็น อาน || อูจ นีจ ซัภ เปค สมาโน มุค บักโน มัน มาน ||๑||
รเฮา || กัท กัท ปูร รเฮ่ ซุค ซากัร แป๋ ปั่ นยัน เมเร ปราน || มแน่ห์ ประกาซ เป่ ยโอ ปะหรํา นาเซโอ มันตรึ ดีโอ คุร
กาน ||๑|| กะรัต รเฮ่ กัรตะแก กรุ ณา แม อันตัรยามี เกอาน || อาธ แป้ ฮัร นานัก ยัส กาแว มานํกนั โก ฮัร ทาน
||๒||๒||๒๑|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || แก้ฮนั กะห่าวัน โก กอี เกแต || แอโซ ยัน บิรโล แฮ เซวัก โย ตัต โยก โก เบแต
||๑|| รเฮา || ดุค น่าฮี ซัภ ซุค ฮี แฮ เร เอแก เอกี เนแต || บุรา นฮี ซัภ ปะลา ฮี แฮ เร ฮาร น่าฮี ซัภ เยแต ||๑|| โศก น่าฮี
สดา ฮัรคี แฮ เร โฉด น่าฮี กิช เลแต || กโฮ่ นานัก ยัน ฮัร ฮัร ฮัร แฮ กัต อาแว กัต รัมแต ||๒||๓||๒๒|| กานรา
แม่ห์ลา ๕ || ฮีเอ โก ปรี ตมั บิซรั นา ยาย || ตัน มัน กะลัต เป๋ ย เต้ห์ ซังเก โม่ห์นี โม่ห์ รฮี โมรี มาย ||๑|| รเฮา || แย
แย แป้ ห์ กโฮ่ บริ ทา ฮอ อัปนี เตอู เตอู กะเฮ รเฮ่ อัทกาย || อเน็ก ป๋ านตฺ กี เอแก ยาลี ตา กี กันธฺ นฮี โชราย ||๑||
พิรัต พิรัต นานัก ดาส อายโอ ซันตัน ฮี ซัรนาย || กาเท อเกอาน ปะรัม โม่ห์ มายอา ลีโอ กันธฺ ลกาย ||๒||๔||๒๓||
กานรา แม่ห์ลา ๕ || อานัด รังค์ บิโนด ฮมาแร || นาโม กาวัน นาม คิอ่าวัน นาม ฮมาเร ปราน อถ่าแร ||๑|| รเฮา ||
นาโม กิอาน นาม อิสนานา ฮัร นาม ฮมาเร การัจ สวาแร || ฮัร นาโม โซ่ภา นาม บดาอี ป่ อยัล บิคมั นาม ฮัร ตาแร
||๑|| อะกัม ปะดารัท ลาล อโมลา เป่ ยโอ ปราปั ต คุร จัรนาแร || กโฮ่ นานัก ปรัภ เป๋ ย กริ ปาลา มกัน เป๋ ย ฮีอแร
ดัรซาแร ||๒||๕||๒๔|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซายัน มีต สุ อามี เนโร || เปคัต ซุนตฺ ซะภัน แก ซังเก โทแร กาจยฺ บุโร
แก้ห์ เพโร ||๑|| รเฮา || นาม บินา เยโต ลัปทายโอ กะชู นฮี น่าฮี กัช เตโร || อาแก ดริ สทฺ อาวัต ซัภ ปัรกัท อีฮา
โม่เฮโอ ปะรัม อันเถ่โร ||๑|| อัทเกโอ สุ ต บันตา ซังค์ มายอา เดวันฮาร ดาตาร บิเซโร ||
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กโฮ่ นานัก เอแก ป่ าโรโซ บันถัน่ กาทันฮาร คุร เมโร ||๒||๖||๒๕|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || บิแค ดัล ซันตัน ตุมห์แร
ก้าเฮโอ || ตุมรี เทก ปะโหร่ ซา ธากุร สรัน ตุหม่ารี อาเฮโอ ||๑|| รเฮา || ยนัม ยนัม เก มฮ่า ปราชัต ดัรซัน เปท
มิทาเฮโอ || เป่ ยโอ ประกาซ อนัด อุยอี ารา แซ่ฮจั ยฺ สมาถ สมาเฮโอ ||๑|| กอน กะแฮ ตุม เต กัช น่าฮี ตุม ซัมรัท
อท่าเฮโอ || กริ ปา นิถาน รังค์ รู ป รัส นาม นานัก แล ลาเฮโอ ||๒||๗||๒๖|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || บูดตั ปรานี ฮัร ยัป
ตี่แร || บินแซ โม่ห์ ปะรัม ดุค ปี แร ||๑|| รเฮา || ซิมโร เด็น แรน คุร เก จัรนา || ยัต กัต เปโค ตุมรี ซัรนา ||๑|| ซันตฺ
ประสาด ฮัร เก กุน กายอา || คุร เป่ ทัต นานัก ซุค ปายอา ||๒||๘||๒๗|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัต นาม มแน่ห์ ซุค
ปาอีแอ || ซ่าถ ยนา เม็ล ฮัร ยัส กาอีแอ ||๑|| รเฮา || กัร กิรปา ปรัภ ริ แด บเซโร || จรัน ซันตัน แก มาทา เมโร ||๑||
ปารบรัมห์ โก ซิ มโร่ ห์ มนานํ || คุรมุข นานัก ฮัร ยัส สุ นานํ ||๒||๙||๒๘|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || เมเร มัน ปรี ต จรัน
ปรัภ ปัรซัน || รัสนา ฮัร ฮัร โป่ ยัน ตริ ปตานี อคีอนั โก ซันโตค ปรัภ ดัรซัน ||๑|| รเฮา || กัรนัน ปูร รเฮโอ ยัส ปรี ตมั
กัลมัล โดค สกัล มัล ฮัรซัน || ปาวัน ต่าวัน สุ อามี ซุค ปั นทา อังค์ ซังค์ กายอา ซันตฺ ซัรซัน ||๑|| สรัน กะฮี ปูรัน
อบินาซี อาน อุปาว ทเก็ต นฮี กัรซัน || กัร แก้ห์ ลีเอ นานัก ยัน อัปเน อั้นถฺ โก๋ ร ซากัร นฮี มัรซัน ||๒||๑o||๒๙||
กานรา แม่ห์ลา ๕ || โกห์กตั กะปัท คปัท คัล กัรยัต มัรยัต มีจ อเน็ก บรี อา ||๑|| รเฮา || อหัง มัต อัน รัต กุเม็ต เห็ต
ปรี ตมั เปคัต ประมัต ลาค กะรี อา ||๑|| อเน็ต บิวฮาร อจารฺ เบ็ถ ฮีนตั มัม มัด มาต โกป ยรี อา || กรุ ณ กริ ปาล โคปาล
ดีน บันถฺ นานัก อุถรั สรัน ปะรี อา ||๒||๑๑||๓o|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ญีอ์ ปราน มาน ดาตา || ฮัร บิสระเต ฮี หาน
||๑|| รเฮา || โคบินดฺ เตอาก อาน ลาแกห์ อัมฤโต ดาร ปู๋ ม ปาแก้ห์ || บิแค รัส เซ็ว อาสฺ กตั มูเร กาเฮ ซุค มาน ||๑||
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กาม กโรถ โลภ เบอาเปโอ ยนัม ฮี กี คาน || ปะติต ปาวัน สรัน อายโอ อุถรั นานัก ยาน ||๒||๑๒||๓๑|| กานรา
แม่ห์ลา ๕ || อวิโลโก ราม โก มุคารบินดฺ || โคยัต โคยัต รตัน ปายโอ บิสรี ซัภ จินดฺ ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล ริ แด ต๋ าร
|| อุตเรอา ดุค มันดฺ ||๑|| ราจยฺ ตัน๋ ปัรวาร เมแร ซัรบฺโซ โคบินดฺ || ซ่าถซังคัม ลาภ ปายโอ นานัก เพ็ร นา มรันดฺ
||๒||๑๓||๓๒||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปรัภ ปูญโฮ นาม อราถ || คุร สัตคุร จัรนี ลาก || ฮัร ปาโวห์ มัน อก้าถฺ || ญัก ยีโต โฮ โฮ คุร กิรปาถ ||๑|| รเฮา ||
อเน็ก ปูญา แม บโฮ่ เบ็ถ โคยี ซา ปูญา เย ฮัร ป่ าวาส || มาที กี เอ้ห์ ปุตรี โยรี เกอา เอ้ห์ กะรัม กมาซ || ปรัภ บ้าห์
ปะกัร ยิส มารัก ปาโวห์ โซ ตุตถฺ ยันตฺ มิลาส ||๑|| อวัร โอท แม โกย นา ซู่แฉ่ เอ็ก ฮัร กี โอท แม อาส || เกอา ดีน
กเร อัรดาส || โย ซัภ กัท ประภู นิวาส || ปรัภ จัรนัน กี มัน เปอาส || ยัน นานัก ดาส กะฮีอตั แฮ ตุมห์รา ฮอ บัล บัล
สัด บัล ยาส ||๒||๑||๓๓||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๖ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยกัต อุถ่ารัน นาม ปริ แอ เตแร || เนาว์ เน็ถ นาม นิถาน ฮัร เกแร || ฮัร รังค์ รังค์ รังค์ อนูเปแร || กาเฮ เร มัน โม่ห์
มักเนแร || แนโนห์ เดค ซ่าถ ดัรเซแร || โซ ปาแว ยิส ลิคตั ลิเลแร ||๑|| รเฮา || เซโว ซ่าถ ซันตฺ จัรเนแร || บานํโช
ตู๋ร ปวิตตรึ กเรแร || อัธสัธ มยัน แมลฺ กะเทแร || ซาส ซาส ติอ่าโวห์ มุค นฮี โมแร || กิช ซังค์ นา จาแล ลาค กโรแร
|| ปรัภ ญี โก นาม อันตฺ ปุกโรแร ||๑|| มันซา มาน เอก นิรังเกแร || สกัล เตอาโกห์ เป๋ า ดูเยแร || กวัน กะฮานํ ฮอ
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กุน ปริ แอ เตแร || บะรัน นา ซาโก เอก ทุเลแร || ดัรซัน เปอาส บฮุต มัน เมแร || เม็ล นานัก เดว ยกัต คุร เกแร
||๒||๑||๓๔||
กานรา แม่ห์ลา ๕ || แอซี กอน บิเถ่ ดัรซัน ปรัสนา ||๑|| รเฮา || อาส เปอาส สพัล มูรัต อุมกั ฮีโอ ตะรัสนา ||๑||
ดีน ลีน เปอาส มีน ซันตฺ นา ฮัร ซันตฺ นา || ฮัร ซันตฺ นา กี เรน || ฮีโอ อรัป เดน || ปรัภ เป๋ ย แฮ กิรเปน || มาน โม่ห์
เตอาก โชเดโอ ตอ นานัก ฮัร ญีโอ เป่ ทนา ||๒||๒||๓๕|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || รังกา รังค์ รังกัน เก รังกา || กีท หัสตฺ
ปูรัน ซัภ ซังกา ||๑|| รเฮา || บะรัต เนม ตีรัท แซ่ฮตั กังกา || ยัล เฮวัต ปูค อัร นังกา || ปูญาจาร กะรัต เมลังกา ||
จักกรึ กะรัม ติลกั คาทังกา || ดัรซัน เป่ เท เบ็น สัตซังคา ||๑|| หัธ นิกแร่ ห์ อัต แร่ ฮตั บิทงั กา || ฮอ โรค เบอาแป จุแก
นา ปั่งกา || กาม กโรถ อัต ตริ สนั ยรังกา || โซ มุกตั นานัก ยิส สัตคุร จังกา ||๒||๓||๓๖||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๗ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เต็ค บูจฉฺ กอี กอี เม็ล ซ่าถ ยนา || ปันจฺ ป่ าเก โจร แซ่ห์เย ซุแคโน ฮเร กุน กาวตี กาวตี กาวตี ดะรัส เปอาร ||๑||
รเฮา || แยซี กรี ปรัภ โม เซ็ว โม เซ็ว แอซี ฮอ แกเซ กะโร || ฮีโอ ตุหม่าเร บัล บเล บัล บเล บัล กอี ||๑|| แป้ ห์เล แป
ซันตฺ ปาย ติอ๋าย ติอ๋าย ปรี ต ลาย || ปรัภ ทาน เตโร เก้ห์โร เย็ต ยันตัน กัร บีจาร || อเน็ก ดาส กีรัต กแร่ ห์ ตุห่ารี ||
โซอี มิเลโอ โย ป่ าวโต ยัน นานัก ธากุร รเฮโอ สมาย || เอก ตูฮี ตูฮี ตูฮี ||๒||๑||๓๗||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๘ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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เตอากีแอ กุมาน มาน เปคตา ดัยอาล ลาล ฮานํ ฮานํ มัน จรัน เรน ||๑|| รเฮา || ฮัร ซันตฺ มันตฺ กุปาล กิอาน ติอ๋าน ||๑||
ฮิรแด โคบินดฺ กาย จรัน กมัล ปรี ต ลาย ดีน ดัยอาล โม่ห์นา || กริ ปาล ดัยอา เมยอา ต๋ าร || นานัก มาแก นาม ดาน ||
ตัจยฺ โม่ห์ ปะรัม สกัล อภิมาน ||๒||๑||๓๘|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ แก้ฮนั มลัน แด้ฮนั แล่ฮนั คุร มิเล อาน นฮี
อุเปา ||๑|| รเฮา ||
ตะทัน คัททัน ยทัน โห่มนั น่าฮี ดันดฺ ถาร สุ เอา ||๑|| ยตัน ป่ านตัน ตปั น ประมัน อเน็ก กะทัน กัทเต นฮี ท่าห์ ปาอี
เธา || โซ่ถ สกัร โซถะนา ซุค นานกา ปัจยฺ เนา ||๒||๒||๓๙||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๙ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปะติต ปาวัน ปะกัต บะชัล แป๋ หะรัน ตารัน ตรัน ||๑|| รเฮา || แนน ติปเต ดะรัส เปค ยัส โตค ซุนตฺ กะรัน ||๑||
ปราน นาท อนาท ดาเต ดีน โคบิด สรัน || อาส ปูรัน ดุค บินาซัน กะฮี โอท นานัก ฮัร จรัน ||๒||๑||๔o|| กานรา
แม่ห์ลา ๕ || จรัน สรัน ดัยอาล ธากุร อาน น่าฮี ยาย || ปะติต ปาวัน บิรัด สุ อามี อุถรั เต ฮัร ติอ๋าย ||๑|| รเฮา || แซซาร
การ บิการ ซากัร ปะติต โม่ห์ มาน อั้นถฺ || บิกลั มายอา ซังค์ ตัน่ ถฺ || กัร กะเฮ ปรัภ อาป ก้าโดห์ ราค เล่โฮ โคบินดฺ
ราย ||๑|| อนาท นาท สนาท ซันตัน โกท ปาป บินาส || มัน ดัรสฺ แน กี เปอาส || ปรัภ ปูรัน กุนตาซ || กริ ปาล ดัยอาล
กุปาล นานัก ฮัร รัสนา กุน กาย ||๒||๒||๔๑|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || วาร วาโร อเน็ก ดาโร || ซุค ปริ แอ สุ หาก ปะลัก
ราต ||๑|| รเฮา || กเน็ก มันดัร ปาท เซจยฺ ซะคี โม่ห์ น่าเฮ เอ็น เซ็ว ตาต ||๑|| มุกตั ลาล อเน็ก โปคค์ เบ็น นาม นานัก
หาต || รู โค โป่ ยัน ปู๋ ม แซน ซะคี ปริ แอ ซังค์ ซูค เบหาต ||๒||๓||๔๒|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || อหัง โตโร มุค โยโร ||
คุร คุร กะรัต มัน โลโร || ปริ แอ ปรี ต เปอาโร โมโร ||๑|| รเฮา || กแร่ ห์ เซจยฺ สุ ห่าวี อากัน แจนา โตโร รี โตโร ปั นจฺ
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ดูตนั เซ็ว ซังค์ โตโร ||๑|| อาย นา ยาย บะเซ นิจยฺ อาซัน อูน้ ถํ ฺ กมัล บิกโซโร || ฉุ ทกี ห่อแม โซโร || กายโอ รี
กายโอ ปรัภ นานัก กุนี กะเฮโร ||๒||๔||๔๓|| กานรา ม: ๕ กัร๋ ๙ || ตานํ เต ยาป มนา ฮัร ยาป || โย ซันตฺ เบด แก้ฮตั
ปันทฺ กาคโร โม่ห์ มกัน อหัง ตาป || รเฮา || โย ราเต มาเต ซังค์ บัปรี มายอา โม่ห์ ซัยตาป ||๑|| นาม ยปัต โซอู ยัน
อุถแร ยิแซห์ อุถ่าโรห์ อาป || บินสั ยาย โม่ห์ แป๋ ปั่ รมา นานัก ซันตฺ ประตาป ||๒||๕||๔๔||

กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑o เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แอโซ ดาน เดโฮ ญี ซันโตห์ ยาต ญีโอ บัลฮาร || มาน โม่ฮี ปั นจฺ โดฮี *อุรัจฉฺ นิกทั บะเซโอ ตากี สรัน ซาถู่อา ดูต
ซังค์ นิวาร ||๑|| รเฮา || โกท ยนัม โยน ประเมโอ ฮาร ปะเรโอ ดุอาร ||๑|| กิรปา โคบินดฺ ไป๋ มิเลโอ นาม อถารฺ ||
ดุลบั ภ์ ยนัม สพัล นานัก เป๋ าว์ อุตาร ปารฺ ||๒||๑||๔๕||
กานรา แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แซ่ฮจั ยฺ สุ ผา่ เอ อาปัน อาเอ || กะชู นา ยานอ กะชู ดิคาเอ || ปรัภ มิเลโอ ซุค บาเล โป่ เล ||๑|| รเฮา || ซันโญก มิลาเอ
ซ่าถ ซังกาเอ || กัตฮู นา ยาเอ กะแรห์ บซาเอ || กุน นิถาน ปรักเทโอ เอ้ห์ โจแล ||๑|| จรัน ลุผา่ เอ อาน ตะยาเอ ||
ทาน ทนาเอ สรับ สมาเอ || รสัก รสัก นานัก กุน โบแล ||๒||๑||๔๖|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || โคบินดฺ ธากุร มิลนั ดุราอี
|| ปัรมิต รู ป อะกัม อะโกจัร รเฮโอ สรับ สมาอี ||๑|| รเฮา || แก้ฮนั ปะหวัน น่าฮี ปายโอ ปายโอ อเน็ก อุกตั จตุราอี
||๑|| ยตัน ยตัน อเน็ก อุปาว เร ตอ มิเลโอ โย กิรปาอี || ประภู ดัยอาร กริ ปาร กริ ปา เน็ถ ยัน นานัก ซันตฺ เรนาอี
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||๒||๒||๔๗|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || มาอี ซิมรัต ราม ราม ราม || ปรัภ บินา น่าฮี โฮรฺ || จิตโว จัรนารบินดฺ ซาซัน
เน็ส โป๋ ร ||๑|| รเฮา || ลาย ปรี ต กีน อาปัน ตูทตั นฮี โยรฺ || ปราน มัน ตัน๋ ซัรบโซ ฮัร กุน นิเถ่ ซุค โมรฺ ||๑|| อีต อูต
ราม ปูรัน นิรคัต ริ ด โครฺ || ซันตฺ สรัน ตรัน นานัก บินเซโอ ดุค โก๋ ร ||๒||๓||๔๘|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || ยัน โก ปรัภ
ซังเก อัสเน่ห์ || ซายฺโน ตู มีต เมรา กแร่ ห์ เตแร ซัภ เก้ห์ ||๑|| รเฮา || มาน มานํโก ตาน มานํโก ตัน๋ ลัคมี สุ ต เด้ห์ ||๑||
มุกตั ยุกตั ปุกตั ปูรัน ปัรมานันดฺ ปะรัม นิถาน ||
แป๋ ป๋ าย ปะกัต นิฮาล นานัก สดา สดา กุรบาน ||๒||๔||๔๙|| กานรา แม่ห์ลา ๕ || กะรัต กะรัต จรัจ จรัจ จัรฺจรี || โยก
ติอ๋าน เป๋ ค กิอาน พิรัต พิรัต ตะรัต ตะรัต ตัร่ จะรี ||๑|| รเฮา || อหัง อหัง อะแฮ อวัร มูร มูร มูร เบารี อ์ || ยัต ยาต ยาต
ยาต สดา สดา สดา สดา กาล ฮอี ||๑|| มาน มาน มาน เตอาก มิรัต มิรัต นิกทั นิกทั สดา ฮอี || ฮัร ฮเร ฮเร ปาจยฺ
แก้ฮตั นานัก สุ โนห์ เร มูร เบ็น ปะยัน ปะยัน ปะยัน แอ้ห์ลา ยนัม กอี ||๒||๕||๕o||๑๒||๖๒||
กานรา อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๔ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยัป มัน ราม นาม ซุค ปาแวโก || เย็ว เย็ว ยแป ติแว ซุค ปาแว สัตคุร เซว สมาแวโก ||๑|| รเฮา || ปะกัต ยนานํ กี คิน
คิน โลจา นาม ยปัต ซุค ปาแวโก || อัน รัส ซาด เกย ซัภ นีกรั เบ็น นาแว กิช นา สุ คาแวโก ||๑|| คุรมัต ฮัร ฮัร มีธา
ลากา คุร มีเธ บจัน กะด่าแวโก || สัตคุร บาณี ปุรัค ปุรโคตัม บาณี เซ็ว จิต ลาแวโก ||๒|| คุรบาณี ซุนตฺ เมรา มัน
ดระเวอา มัน ปี่ นา นิจยฺ กัร๋ อาแวโก || แต้ห์ อันฮัต ตุนี บาแย่ห์ เน็ต บาเย นีฉรั ต๋ าร จุอาแวโก ||๓|| ราม นาม เอ็ก
เต็ล เต็ล กาแว มัน คุรมัต นาม สมาแวโก || นาม สุ แณ นาโม มัน ป่ าแว นาเม ฮี ตริ ปตาแวโก ||๔|| กเน็ก กเน็ก
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แป้ ห์เร บโฮ่ กังค์นา กาปัร ป๋ านตฺ บนาแวโก || นาม บินา ซัภ พีก พิกาเน ยนัม มแร เพ็ร อาแวโก ||๕|| มายอา ปะทัล
ปะทัล แฮ ป่ ารี กัร๋ กู่มนั เก๋ รฺ กุลาแวโก || ปาป บิการ มนูรฺ ซัภ ป่ าเร บิค ดุตรั ตเรโอ นา ยาแวโก ||๖|| ป๋ อ แบราก
เป่ ยอา แฮ โบฮิท คุร เควัท สบัด ตราแวโก || ราม นาม ฮัร เป่ ทีแอ ฮัร ราแม นาม สมาแวโก ||๗|| อเกอาน ลาย
สวาเลอา คุร กิอาแน ลาย ยะกาแวโก || นานัก ป่ าแณ อาปแณ เย็ว ป่ าแว ติแว จลาแวโก ||๘||๑|| กานรา แม่ห์ลา ๔
|| ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม ตราแวโก || โย โย ยแป โซอี กัต ปาแว เย็ว ตะหรู่ แปรลาด สมาแวโก ||๑|| รเฮา ||
กริ ปา กริ ปา กริ ปา กัร ฮัร ญีโอ กัร กิรปา นาม ลกาแวโก || กัร กิรปา สัตคุรู มิลาโว่ห์ เม็ล สัตคุร นาม ติอ่าแวโก
||๑|| ยนัม ยนัม กี ห่อแม มัล ลากี เม็ล ซังคัต มัล แล่ห์ ยาแวโก || เย็ว โล่ฮา ตเรโอ ซังค์ กาซทฺ ลัก สบัด คุรู ฮัร
ปาแวโก ||๒|| ซังคัต ซันตฺ มิโลห์ สัตซังคัต เม็ล ซังคัต ฮัร รัส อาแวโก || เบ็น ซังคัต กะรัม กแร อภิมานี กั้ด ปาณี
จีกรั ปาแวโก ||๓|| ปะกัต ยนา เก ฮัร รัควาเร ยัน ฮัร รัส มีธ ลกาแวโก || คิน คิน นาม เดย์ วเดอาอี สัตคุร อุปเดส
สมาแวโก ||๔|| ปะกัต ยนา โก สดา เน็ว รฮีแอ ยัน นิแว่ห์ ตา พัล กุน ปาแวโก || โย นินดา ดุสทฺ กแร่ ห์ ปั กตา กี
ฮัรนาคัส เย็ว ปัจ ยาแวโก ||๕|| บรัมห์ กมัล ปุต มีน เบอาซา ตัป ตาปัน ปูญ กราแวโก || โย โย ปะกัต โฮย โซ
ปูโญห์ ปั่ รมัน ปะรัม จุกาแวโก ||๖|| ยาต นยาต เดค มัต ปั่รโมห์ สุ ก ยนัก ปะกี ลัก ติอ่าแวโก || ยูธนั ยูธฺ ปอี ศิร อูปัร
คิน มนูอา เต็ล นา ดุลาแวโก ||๗|| ยนัก ยนัก แบเธ ซิงฆาซัน นอ มุนี ตู๋ร แล ลาแวโก || นานัก กริ ปา กริ ปา กัร ธากุร
แม ดาซัน ดาส กราแวโก ||๘||๒|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || มัน คุรมัต รัส กุน กาแวโก || เย่ห์วา เอก โฮย ลัค โกที ลัค
โกที โกท ติอ่าแวโก ||๑|| รเฮา || แซ่ฮสั พนี ยัปเปโอ เซคนาแก ฮัร ยัปเตอา อันตฺ นา ปาแวโก || ตู อท่าห์ อัต อกัม
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อกัม แฮ มัต คุรมัต มัน แธห์ราแวโก ||๑|| ยิน ตู ยัปเปโอ เตอี ยัน นีเก ฮัร ยัปเตโอห์ โก ซุค ปาแวโก || บิดรั ดาซี สุ ตฺ
โฉก โช่ห์รา กริ ษนั อังกฺ กัล ลาแวโก ||๒|| ยัล เต โอปัต ไป๋ แฮ กาซทฺ กาซทฺ อังค์ ตราแวโก || ราม ยนา ฮัร อาป
สวาเร อัปนา บิรัด รคาแวโก ||๓|| ฮัม ปาทัร โล่ห์ โล่ห์ บัด ปาทัร คุร ซังคัต นาว ตราแวโก || เย็ว สัตซังคัต ตเรโอ
ยุล่าโฮ ซันตฺ ยนา มัน ป่ าแวโก ||๔|| คเร คโรเอ แบธัต อูธตั มารัก ปั นทฺ ติอ่าแวโก || สัตคุร บจัน บจัน แฮ สัตคุร
ปาถัร มุกตั ยนาแวโก ||๕|| ซาซัน ซาส ซาส บัล ปาอี แฮ เน่ห์ซาซัน นาม ติอ่าแวโก || คุร ปั รซาดี ห่อแม บูแฉ่ ตอ
คุรมัต นาม สมาแวโก ||๖||
สัตคุร ดาตา ญีอ์ ยีอนั โก ปากฮีน นฮี ป่ าแวโก || เพ็ร เอ้ห์ เวลา หาท นา อาแว ปัรตาแป ปัชตาแวโก ||๗|| เย โก
ปะลา โลแร ปั๋ล อัปนา คุร อาแก แด่ห์ แด่ห์ ปาแวโก || นานัก ดัยอา ดัยอา กัร ธากุร แม สัตคุร ปะซัม ลกาแวโก
||๘||๓|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || มัน ฮัร รังค์ ราตา กาแวโก || แป๋ แป๋ ตราส เป๋ ย แฮ นิรมัล คุรมัต ลาก ลกาแวโก ||๑||
รเฮา || ฮัร รังค์ ราตา สัด แบรากี ฮัร นิกทั ตินา กัร๋ อาแวโก || เต็น กี ปั งกฺ มิแล ตานํ ยีวา กัร กิรปา อาป ดิวาแวโก
||๑|| ดุบิถา โลภ ลเก แฮ ปราณี มัน โกแร รังค์ นา อาแวโก || เพ็ร อุลเทโอ ยนัม โฮแว คุร บัจนี คุร ปุรัค มิแล รังค์
ลาแวโก ||๒|| อินดรี ดะเซ ดะเซ พุน ต่าวัต ตแร คุณีอา คิน นา ทิกาแวโก || สัตคุร ปั รแจ วัสกัต อาแว โมค มุกตั
โซ ปาแวโก ||๓|| โออังการ เอโก เราว์ รเฮอา ซัภ เอกัส ม่าเฮ สมาแวโก || เอโก รู ป เอโก บโฮ่ รังกี ซัภ เอกัต บจัน
จลาแวโก ||๔|| คุรมุข เอโก เอก ปะชาตา คุรมุข โฮย ลคาแวโก || คุรมุข ยาย มิแล นิจยฺ แม่ห์ลี อันฮัด สบัด
บยาแวโก ||๕|| ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ซิสทฺ อุปาอี คุรมุข โซ่ภา ปาแวโก || เบ็น คุร เป่ เท โก แม่ฮลั นา ปาแว อาย ยาย ดุค
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ปาแวโก ||๖|| อเนก ยนัม วิชุเร เมเร ปรี ตมั กัร กิรปา คุรู มิลาแวโก || สัตคุร มิลตั มฮ่า ซุค ปายอา มัต มลีน
บิกซาแวโก ||๗|| ฮัร ฮัร กริ ปา กแร่ ห์ ญักยีวนั แม ซัรถ่า นาม ลกาแวโก || นานัก คุรู คุรู แฮ สัตคุร แม สัตคุร สรัน
มิลาแวโก ||๘||๔|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || มัน คุรมัต จาล จลาแวโก || เย็ว แมกัล มัสตฺ ดีแย ตัล กุนเด คุร อังกัส สบัด
ดริ ราแวโก ||๑|| รเฮา || จัลตอ จัลแล จัลแล แด้ห์ แด้ห์ ดิส คุร ราแค ฮัร เล็ว ลาแวโก || สัตคุร สบัด เดย์ ริ ด อันตัร
มุค อัมฤต นาม จุอาแวโก ||๑|| บิซีอรั บิซู ปะเร แฮ ปูรัน คุร กะรุ ร สบัด มุค ปาแวโก || มายอา โป่ ยอังค์ เต็ส เนร นา
อาแว บิค จ๋ าร จ๋ าร เล็ว ลาแวโก ||๒|| สุ อาน โลภ นะกัร แม่ห์ สับลา คุร คิน แม่ห์ มาร กะด่าแวโก || สัต ซันโตค
ตะรัม อาน ราเค ฮัร นักรี ฮัร กุน กาแวโก ||๓||
ปั งกัจยฺ โม่ห์ นิขะรัต แฮ ปรานี คุร นิ ขะรัต ก้าด กะด่าแวโก || ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ สรัน ยัน อาเอ คุร ห่าที เด
นิกลาแวโก ||๔|| สุ ปนันตัร ซันซาร ซัภ บายี ซัภ บายี เคลฺ คิลาแวโก || ล่าฮา นาม คุรมัต แล จาโลห์ ฮัร ดัรก้าห์
แปถ่า ยาแวโก ||๕|| ห่อแม กแร กราแว ห่อแม ปาป โกยเล อาน ยมาแวโก || อายอา กาล ดุคดาอี โฮเอ โย บีเย
โซ เคาลาแวโก ||๖|| ซันโตห์ ราม นาม ตัน๋ ซันโจห์ แล ครัจ จัลเล ปั ต ปาแวโก || คาย ครัจ เดแว่ห์ บโฮเตรา ฮัร
เดเด โตท นา อาแวโก ||๗|| ราม นาม ตัน๋ แฮ ริ ด อันตัร ตัน๋ คุร ซัรณาอี ปาแวโก || นานัก ดัยอา ดัยอา กัร ดีนี ดุค
ดาลัด ปั๋นยฺ สมาแวโก ||๘||๕|| กานรา แม่ห์ลา ๔ || มัน สัตคุร สรัน ติอ่าแวโก || โล่ฮา หิ รัน โฮแว ซังค์ ปารัส กุน
ปารัส โก โฮย อาแวโก ||๑|| รเฮา || สัตคุร มฮ่า ปุรัค แฮ ปารัส โย ลาแก โซ พัล ปาแวโก || เย็ว คุร อุปเดส ตเร
แปรลาดา คุร เซวัก แปจยฺ รคาแวโก ||๑|| สัตคุร บจัน บจัน แฮ นีโก คุร บัจนี อัมฤต ปาแวโก || เย็ว อัมบรี ก อะมรา
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ปัด ปาเอ สัตคุร มุค บจัน ติอ่าแวโก ||๒|| สัตคุร สรัน สรัน มัน ป่ าอี ซุถ่า ซุถ่า กัร ติอ่าแวโก || ดัยอาล ดีน เป๋ ย แฮ
สัตคุร ฮัร มารัก ปั นทฺ ดิคาแวโก ||๓|| สัตคุร สรัน เปย เซ ทาเป เต็น ราคัน โก ปรัภ อาแวโก || เย โก ซัร ซันแถ่ ยัน
อูปัร เพ็ร อุลโท ติแซ ลกาแวโก ||๔|| ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ซัร เซแว่ห์ เต็น ดัรก้าห์ มาน ดิวาแวโก || คุรมัต คุรมัต คุรมัต
ติอ่าแว่ห์ ฮัร กัล เม็ล เมล มิลาแวโก ||๕|| คุรมุข นาด เบด แฮ คุรมุข คุร ปัรแจ นาม ติอ่าแวโก || ฮัร ฮัร รู ป ฮัร รู โป
โฮแว ฮัร ยัน โก ปูญ กราแวโก ||๖|| ซากัต นัร สัตคุร นฮี กีอา เต เบมุค ฮัร ปั รหม่าแวโก || โลภ แล่ฮรั สุ อาน กี
ซังคัต บิค มายอา กรังค์ ลกาแวโก ||๗|| ราม นาม ซัภ ญัก กา ตารัก ลัก ซังคัต นาม ติอ่าแวโก || นานัก ราค ราค
ปรัภ เมเร สัตซังคัต ราค สมาแวโก ||๘||๖|| ฉะกา ๑ ||
กานรา ชันตฺ แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เซ อุถเร ยิน ราม ติอ๋าเอ || ยตัน มายอา เก กาม นา อาเอ || ราม ติอ๋าเอ ซัภ พัล ปาเอ ตัน๋ ตัน๋ เต บัดป่ ากีอา || สัตซังค์
ยาเก นาม ลาเก เอก เซ็ว เล็ว ลากีอา || ตัจยฺ มาน โม่ห์ บิการ ซาถู่ ลัก ตะโร เต็น แก ปาเอ || บินวันตฺ นานัก สรัณ
สุ อามี บัดปาก ดัรซัน ปาเอ ||๑|| เม็ล ซาถู่ เน็ต ปะแย่ห์ นาราเอ็ณ || รสัก รสัก สุ อามี คุณ กาเอ็ณ || คุณ กาย ยีแวห์
ฮัร อเม็ว ปี แว่ห์ ยนัม มัรณา ป่ าเกย์ || สัตซังค์ ปาอีแอ ฮัร ติอ๋าอีแอ บฮุร ดูค นา ลาเกย์ || กัร ดัยอา ดาเต ปุรัค บิถ่าเต
ซันตฺ เซว กมาเอ็ณ || บินวันตฺ นานัก ยัน ตู๋ร บานํแช่ห์ ฮัร ดะรัส แซ่ฮจั ยฺ สมาเอ็ณ ||๒|| สักเล ยันตฺ ปะโย่ห์ โคปาแล
|| ยัป ตัป ซันยัม ปูรัน ก่าแล || เน็ต ปะโย่ห์ สุ อามี อันตัรยามี สพัล ยนัม สบายอา || โคบิด กาอีแอ เน็ต ติอ๋าอีแอ
ปัรวาณ โซอี อายอา || ยัป ตาป ซันยัม ฮัร ฮัร นิ รันยัน โคบินดฺ ตัน๋ ซังค์ จาแล || บินวันตฺ นานัก กัร ดัยอา ดีแย ฮัร
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รตัน บาโถ่ ปาแล ||๓|| มังคัลจาร โจจยฺ อานันดา || กัร กิรปา มิเล ปั รมานันดา || ปรัภ มิเล สุ อามี ซุแคห์กามี อิช มัน
กี ปุนนีอา || บยี บะถ่าอี แซ่ห์เย สมาอี บฮุร ดูค นา รุ นนีอา || เล กันธฺ ลาเอ ซุค ดิคาเอ บิการ บินเซ มันดา ||
บินวันตฺ นานัก มิเล สุ อามี ปุรัค ปัรมานันดา ||๔||๑||
กานเร กี วาร แม่ห์ลา ๔ มูเซ กี วาร กี ตุนี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ศโลก ม: ๔ || ราม นาม นิถาน ฮัร คุรมัต รัค อุร ต๋ าร || ดาซัน ดาซา โฮย รโฮ่ ห่อแม บิเคอา มาร || ยนัม ปะดารัท
ยีเตอา กะเด นา อาแว ฮาร || ตัน๋ ตัน๋ วัดป่ ากี นานกา ยิน คุรมัต ฮัร รัส ซาร ||๑|| ม: ๔ || โควินดฺ โควิด โควิด ฮัร
โควิด คุณี นิถาน || โควิด โควิด คุรมัต ติอ๋าอีแอ ตานํ ดัรก้าห์ ปาอีแอ มาน ||
โควิด โควิด โควิด ยัป มุค อูยฺลา ปัรถาน || นานัก คุร โควินดฺ ฮัร เย็ต เม็ล ฮัร ปายอา นาม ||๒|| ปอรี || ตูนํ อาเป ฮี
เซ็ถ ซาถิโก ตู อาเป ฮี ยุก โยกีอา || ตู อาเป ฮี รัส รซี อะรา ตู อาเป ฮี โปคค์ โป่ กีอา || ตู อาเป อาป วัรตะดา ตู
อาเป กแร่ ห์ โซ โฮกีอา || สัตซังคัต สัตคุร ตัน๋ ตะโน ตัน๋ ตัน๋ ตะโน เย็ต เม็ล ฮัร บุลกั บุโลกีอา || ซัภ กโฮ่ มุคโคห์
ฮัร ฮัร ฮเร ฮัร ฮัร ฮเร ฮัร โบลัต ซัภ ปาป ลโฮกีอา ||๑|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร นาม แฮ คุรมุข ปาแว โกย ||
ห่อแม มัมตา นาซ โฮย ดุระมัต กั้ดแด โต๋ ย || นานัก อันเด็น คุณ อุจแร ยิน โก ตุ๋ร ลิเคอา โฮย ||๑|| ม: ๔ || ฮัร อาเป
อาป ดัยอาล ฮัร อาเป กเร โซ โฮย || ฮัร อาเป อาป วัรตะดา ฮัร เยวัด อวัรฺ นา โกย || โย ฮัร ปรัภ ป่ าแว โซ ทีแอ
โย ฮัร ปรัภ กเร โซ โฮย || กีมตั กิแน นา ปาอีอา เบอันตฺ ประภู ฮัร โซย || นานัก คุรมุข ฮัร ซาล่าเฮอา ตัน มัน ซี ตลั
โฮย ||๒|| ปอรี || ซัภ โยต เตรี ญักยีวนา ตู กัท กัท ฮัร รังค์ รังกนา || ซัภ ติอ่าแว่ห์ ตุตถฺ เมเร ปรี ตมา ตู สัต สัต ปุรัค
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นิรันยฺนา || เอ็ก ดาตา ซัภ ยกัต ปิ ข่ารี อา ฮัร ยาแจห์ ซัภ มังค์ มังกะนา || เซวัก ธากุร ซัภ ตูแฮ ตูแฮ คุรมะตี ฮัร จังค์
จังกนา || ซัภ กโฮ่ มุคโคห์ ริ คีเกส ฮเร ริ คีเกส ฮเร เย็ต ปาแวห์ ซัภ พัล พัลนา ||๒|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย
มัน ฮัร ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน || โย อิแช่ห์ โซ พัล ปายซี คุร สับดี ลแก คิอ๋าน || เก็ลวิค ปาป ซัภ กะทีแอห์ ห่อแม
จุแก กุมาน || คุรมุข กมัล วิกเซอา ซัภ อาตัม บรัมห์ ปะชาน || ฮัร ฮัร กิรปา ต๋ าร ปรัภ ยัน นานัก ยัป ฮัร นาม ||๑|| ม:
๔ || ฮัร ฮัร นาม ปวิต แฮ นาม ยปัต ดุค ยาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา เต็น มัน วัสเซอา อาย || สัตคุร แก ป่ าแณ โย
จัลแล เต็น ดาลัด ดุค แล่ห์ ยาย || อาปแณ ป่ าแณ กิแน นา ปายโอ ยัน เวโค่ห์ มัน ปะตีอาย || ยัน นานัก ดาซัน ดาส
แฮ โย สัตคุร ลาเก ปาย ||๒|| ปอรี ||
ตูนํ ทาน ทนันตัร ปั่รปูร แฮ กัรเต ซัภ เตรี บณัต บณาวณี || รังค์ ปรังค์ ซิ สทฺ ซัภ ซายี บโฮ่ บโฮ่ เบ็ถ ป๋ านตฺ อุปาวณี
|| ซัภ เตรี โยต โยตี เว็จ วัรแต้ห์ คุรมะตี ตุแถ่ ลาวณี || ยิน โฮเอ ดัยอาล เต็น สัตคุร เมแล่ห์ มุค คุรมุข ฮัร ซัมหย่าวณี
|| ซัภ โบโล่ห์ ราม รโม ศิรี ราม รโม เย็ต ดาลัด ดุค ปุค ซัภ แล่ห์ ยาวณี ||๓|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ฮัร อัมฤต นาม รัส
ฮัร อัมฤต ฮัร อุร ต๋ าร || เว็จ ซังคัต ฮัร ปรัภ วัรตะดา บุโฉ่ ห์ สบัด วีจาร || มัน ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา บิค ห่อแม กั้ดดี
มาร || ยิน ฮัร ฮัร นาม นา เจเตโอ เต็น ยูแอ ยนัม ซัภ ฮาร || คุร ตุแธ ฮัร เจตายอา ฮัร นามา ฮัร อุร ต๋ าร || ยัน นานัก
เต มุค อุยะเล เต็ต สัจแจ ดัรบาร ||๑|| ม: ๔ || ฮัร กีรัต อุตมั นาม แฮ เว็จ กัลยุก กัรณี ซาร || มัต คุรมัต กีรัต ปาอีแอ
ฮัร นามา ฮัร อุร ฮาร || วัดป่ ากี ยิน ฮัร ติอ๋ายอา เต็น ซอเปอา ฮัร ปั นด๋ าร || เบ็น นาแว เย กะรัม กมาวเณ เน็ต ห่อแม
โฮย คุอาร || ยัล หัสตี มัล นาวาลีแอ ศิร ปี๋ เพ็ร ปาแว ชาร || ฮัร เมโล่ห์ สัตคุร ดัยอา กัร มัน วัสแซ เอกังการ || ยิน
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คุรมุข ซุณ ฮัร มันเนอา ยัน นานัก เต็น แยการ ||๒|| ปอรี || ราม นาม วคัร แฮ อูตมั ฮัร นาเอ็ก ปุรัค ฮมารา || ฮัร
เคลฺ กีอา ฮัร อาเป วัรแต ซัภ ยกัต กีอา วัณยารา || ซัภ โยต เตรี โยตี เว็จ กัรเต ซัภ สัจ เตรา ปาซารา || ซัภ ติอ่าแว่ห์
ตุตถฺ สพัล เซ กาแว่ห์ คุรมะตี ฮัร นิรังการา || ซัภ จะโวห์ มุคโคห์ ญกันนาท ญกันนาท ญักยีวโน เย็ต เป่ าว์ยลั ปารฺ
อุตารา ||๔|| ศโลก ม: ๔ || ฮัมรี เย่ห์บา เอก ปรัภ ฮัร เก คุณ อะกัม อท่าห์ || ฮัม เก็ว กัร ยแปห์ อิอาเณอา ฮัร ตุม วัด
อะกัม อะก้าห์ || ฮัร เดโฮ ประภู มัต อูตฺมา คุร สัตคุร แก ปั ก ป้ าห์ || สัตซังคัต ฮัร เมล ปรัภ ฮัม ปาปี ซังค์ ตะร่ าห์ ||
ยัน นานัก โก ฮัร บคัส แล่ห์ ฮัร ตุแธ เมล มิลาห์ || ฮัร กิรปา กัร ซุณ เบนตี ฮัม ปาปี กิรัม ตะร่ าห์ ||๑|| ม: ๔ || ฮัร
กแร่ ห์ กริ ปา ญักยีวนา คุร สัตคุร เมล ดัยอาล || คุร เซวา ฮัร ฮัม ป่ าอีอา ฮัร โฮอา ฮัร กิรปาล ||
ซัภ อาซา มันซา วิสรี มัน จูกา อาล ยันยาล || คุร ตุแธ นาม ดริ รายอา ฮัม กีเอ สบัด นิฮาล || ยัน นานัก อตุท ตัน๋
ปายอา ฮัร นามา ฮัร ตัน๋ มาล ||๒|| ปอรี || ฮัร ตุมห์ วัด วัดเด วัดเด วัด อูเจ ซัภ อูปัร วัดเด วะดอนา || โย ติอ่าแว่ห์
ฮัร อัปรําปัร ฮัร ฮัร ฮัร ติอ๋าย ฮเร เต โห่นา || โย กาแว่ห์ สุ แณห์ เตรา ยัส สุ อามี เต็น กาเท ปาป กะโทนา || ตุม แยเซ
ฮัร ปุรัค ยาเน มัต คุรมัต มุค วัด วัด ปาก วโดนา || ซัภ ติอ่าโวห์ อาด สเต ยุกาด สเต ปั รตัค สเต สดา สดา สเต ยัน
นานัก ดาส ดะโซนา ||๕|| ศโลก ม: ๔ || ฮัมเร ฮัร ญักยีวนา ฮัร ยัปเปโอ ฮัร คุร มันตฺ || ฮัร อกัม อะโกจัร อกัม ฮัร
ฮัร มิเลอา อาย อะจินตฺ || ฮัร อาเป กัท กัท วัรตะดา ฮัร อาเป อาป เบอันตฺ || ฮัร อาเป ซัภ รัส โปกดา ฮัร อาเป
เกาลา กันตฺ || ฮัร อาเป ปิ เคอา ปายดา ซัภ ซิ สทฺ อุปาอี ญีอ์ ยันตฺ || ฮัร เดโวห์ ดาน ดัยอาล ปรัภ ฮัร มานํแก้ห์ ฮัร
ยัน ซันตฺ || ยัน นานัก เก ปรัภ อาย เม็ล ฮัม กาแว่ห์ ฮัร คุณ ชันตฺ ||๑|| ม: ๔ || ฮัร ปรัภ สะยัณ นาม ฮัร แม มัน ตัน
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นาม สะรี ร || ซัภ อาซา คุรมุข ปูรีอา ยัน นานัก ซุณ ฮัร ตี๋รฺ ||๒|| ปอรี || ฮัร อูตมั ฮเรอา นาม แฮ ฮัร ปุรัค นิรันยัน
มอลา || โย ยัปเด ฮัร ฮัร ดินสั ราต เต็น เซเว จรัน เน็ต กอลา || เน็ต ซาร สะหม่าเล ซัภ ญีอ์ ยันตฺ ฮัร วัสแซ นิกทั ซัภ
ยอลา || โซ บูแฉ่ ยิส อาป บุฉ่ายซี ยิส สัตคุร ปุรัค ปรัภ ซอลา || ซัภ กาโว่ห์ คุณ โควินดฺ ฮเร โควินดฺ ฮเร โควินดฺ
ฮเร คุณ กาวัต คุณี สะมอลา ||๖|| ศโลก ม: ๔ || สุ เตอา ฮัร ปรัภ เจต มัน ฮัร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ สมาย || ยัน นานัก ฮัร ฮัร
เจา มัน คุร ตุธา เมเล มาย ||๑|| ม: ๔ || ฮัร อิกสั เซตี ปิ ระห์รี ฮัร อิโก เมแร จิต || ยัน นานัก เอ็ก อถารฺ ฮัร ปรัภ อิกสั
เต กัต ปัต ||๒|| ปอรี || ปันเจ สบัด วเย มัต คุรมัต วัดป่ ากี อันฮัด วเยอา || อานัด มูล ราม ซัภ เดเคอา คุร สับดี โควิด
กะเยอา || อาด ยุกาด เวส ฮัร เอโก มัต คุรมัต ฮัร ปรัภ ปะเยอา || ฮัร เดโวห์ ดาน ดัยอาล ปรัภ ยัน ราโค่ห์ ฮัร ปรัภ
ลัจเยอา ||
ซัภ ตัน๋ กโฮ่ คุร สัตคุรู คุร สัตคุรู เย็ต เม็ล ฮัร ปั รดา กะเยอา ||๗|| ศโลก ม: ๔ || ปะกัต สะโรวัร อุชแล ซุภรั ปะเร
วฮัน || ยินา สัตคุร มันเนอา ยัน นานัก วัด ปาก ละฮัน ||๑|| ม: ๔ || ฮัร ฮัร นาม อซังคฺ ฮัร ฮัร เก กุน กะทัน นา ย่าเฮ ||
ฮัร ฮัร อกัม อก้าถฺ ฮัร ยัน กิต เบ็ถ มิแล่ห์ มิลาเฮ || ฮัร ฮัร ยัส ยปั ต ยะปั นตฺ ยัน เอ็ก เต็ล นฮี กีมตั ปาย || ยัน นานัก
ฮัร อะกัม ปรัภ ฮัร เมล แล่ห์ ลัร ลาย ||๒|| ปอรี || ฮัร อกัม อะโกจัร อกัม ฮัร เก็ว กัร ฮัร ดัรซัน ปิ คา || กิช วคัร โฮย
โซ วัรนีแอ เต็ส รู ป นา ริ คา || ยิส บุฉ่าเอ อาป บุฉ่าย เดย์ โซอี ยัน ดิคา || สัตซังคัต สัตคุร จัทซาล แฮ เย็ต ฮัร คุณ
ซิกคา || ตัน๋ ตัน๋ โซ รัสนา ตัน๋ กัร ตัน๋ โซ ปาถ่า สัตคุรู เย็ต เม็ล ฮัร เลคา ลิคา ||๘|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ฮัร นาม
อัมฤต แฮ ฮัร ยัปปี แอ สัตคุร ป๋ าย || ฮัร ฮัร นาม ปวิต แฮ ฮัร ยปั ต ซุนตฺ ดุค ยาย || ฮัร นาม ตินี อาราเถ่อา ยิน มัสตัก
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ลิเคอา ตุ๋ร ปาย || ฮัร ดัรก้าห์ ยัน แปนาอีอนั ยิน ฮัร มัน วัสเซอา อาย || ยัน นานัก เต มุค อุยะเล ยิน ฮัร สุ เณอา มัน
ป๋ าย ||๑|| ม: ๔ || ฮัร ฮัร นาม นิถาน แฮ คุรมุข ปายอา ยาย || ยิน ตุ๋ร มัสตัก ลิเคอา เต็น สัตคุร มิเลอา อาย || ตัน มัน
ซีตลั โฮยอา ซานํตฺ วัสซี มัน อาย || นานัก ฮัร ฮัร จอเดอา ซัภ ดาลัด ดุค แล่ห์ ยาย ||๒|| ปอรี || ฮอ วาเรอา เต็น โก
สดา สดา ยินา สัตคุร เมรา เปอารา เดเคอา || เต็น โก มิเลอา เมรา สัตคุรู ยิน โก ตุ๋ร มัสตัก เลเคอา || ฮัร อกัม
ติอ๋ายอา คุรมะตี เต็ส รู ป นฮี ปรัภ เรเคอา || คุร บจัน ติอ๋ายอา ยินา อกัม ฮัร เต ธากุร เซวัก รัล เอเกอา || ซัภ กโฮ่
มุคโคห์ นัร นัรหะเร นัร นัรหะเร นัร นัรหะเร ฮัร ล่าฮา ฮัร ปะกัต วิเซเคอา ||๙|| ศโลก ม: ๔ || ราม นาม รัม เราว์
รเฮ่ รัม ราโม ราม รมีต || กัท กัท อาตัม ราม แฮ ปรัภ เคลฺ กีโอ รังค์ รี ต || ฮัร นิกทั วัสแซ ญักยีวนา ปั รกาซ กีโอ คุร
มีต ||
ฮัร สุ อามี ฮัร ปรัภ เต็น มิเล ยิน ลิเคอา ตุ๋ร ฮัร ปรี ต || ยัน นานัก นาม ติอ๋ายอา คุร บจัน ยัปเปโอ มัน จีต ||๑|| ม: ๔ ||
ฮัร ปรัภ สะยัณ โลร ลโฮ่ ปาก วัสแซ วัดปาก || คุร ปูแร เดคาเลอา นานัก ฮัร เล็ว ลาก ||๒|| ปอรี || ตัน๋ ตัน๋ สุ ห่าวี
สพัล กะรี เย็ต ฮัร เซวา มัน ป่ าณี || ฮัร กะทา สุ ณาโวห์ เมเร คุรซิ กโคห์ เมเร ฮัร ปรัภ อกัท กะห่ าณี || เก็ว ปาอีแอ
เก็ว เดคีแอ เมรา ฮัร ปรัภ ซุฆรั สุ ยาณี || ฮัร เมล ดิคาเอ อาป ฮัร คุร บัจนี นาม สมาณี || เต็น วิโทห์ นานัก วาเรอา
โย ยัปเด ฮัร นิรบาณี ||๑o|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ปรัภ รัตเต โลยณา กิอาน อันยัน คุร เดย์ || แม ปรัภ สะยัณ ปายอา ยัน
นานัก แซ่ฮจั ยฺ มิเลย์ ||๑|| ม: ๔ || คุรมุข อันตัร ซานํตฺ แฮ มัน ตัน นาม สมาย || นาม จิตเเว นาโม ปแร นาม รแฮ่ เล็ว
ลาย || นาม ปะดารัท ปาอีแอ จินตา กอี บิลาย || สัตคุร มิเลแอ นาม อูปแย ตริ สนา ปุค ซัภ ยาย || นานัก นาเม
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รัตเตอา นาโม ปัลแล ปาย ||๒|| ปอรี || ตุตถฺ อาเป ยกัต อุปาย แก ตุตถฺ อาเป วัสกัต กีตา || เอ็ก มันมุค กัร
ฮารายอัน อิกนา เมล คุรู ตินา ยีตา || ฮัร อูตมั ฮัร ปรัภ นาม แฮ คุร บจัน สป่ าแก ลีตา || ดุค ดาลัด ซัภโภ แล่ห์ เกยอา
ยานํ เนา คุรู ฮัร ดีตา || ซัภ เซโว่ห์ โม่ห์โน มันโม่ห์โน ยักโม่ห์โน เย็น ยกัต อุปาย ซัภโภ วัส กีตา ||๑๑|| ศโลก ม: ๔
|| มัน อันตัร ห่อแม โรค แฮ ปะหรํา ปู่ เล มันมุค ดุรยะนา || นานัก โรค วญาย เม็ล สัตคุร ซาถู่ สัจยะนา ||๑|| ม: ๔
|| มัน ตัน ตาม สการวา ยานํ เดคา ฮัร แนเณ || นานัก โซ ปรัภ แม มิแล ฮอ ยีวา สัด สุ เณ ||๒|| ปอรี || ญกันนาท
ยักดีซรั กัรเต อัปรําปัร ปุรัค อโตลฺ || ฮัร นาม ติอ่าโวห์ เมเร คุรซิ กโคห์ ฮัร อูตมั ฮัร นาม อโมลฺ || ยิน ติอ๋ายอา ฮิรแด
ดินสั ราต เต มิเล นฮี ฮัร โรล || วัดป่ ากี ซังคัต มิแล คุร สัตคุร ปูรา โบลฺ || ซัภ ติอ่าโวห์ นัร นารายโณ นารายโณ
เย็ต จูกา ยัม จะกัร จะโกล ||๑๒|| ศโลก ม: ๔ || ฮัร ยัน ฮัร ฮัร จอเดอา ซัร ซันเถ่อา กาวาร || นานัก ฮัร ยัน ฮัร เล็ว
อุบเร ยิน ซันเถ่อา เต็ส เพ็ร มาร ||๑||
ม: ๔ || อคี เปรม กะซาอีอา ฮัร ฮัร นาม ปิ คันห์ || เย กัร ดูยา เดคเด ยัน นานัก กั้ด ดิจนั ห์ ||๒|| ปอรี || ยัล ทัล มฮีอลั
ปูรโน อัปรําปัร โซอี || ญีอ์ ยันตฺ ปรัตปาลดา โย กเร โซ โฮอี || มาต ปิ ตา สุ ต ปะหราต มีต เต็ส เบ็น นฮี โกอี || กัท
กัท อันตัร เราว์ รเฮอา ยัปเปโอห์ ยัน โกอี || สกัล ยัปโปห์ โคปาล กุน ปั รกัท ซัภ โลอี ||๑๓|| ศโลก ม: ๔ || คุรมุข
มิเล เซ สัจยะณา ฮัร ปรัภ ปายอา รังค์ || ยัน นานัก นาม สล่าห์ ตู ลุด ลุด ดัรก้าห์ วันญึ ||๑|| ม: ๔ || ฮัร ตูแฮ ดาตา
ซะภัส ดา ซัภ ญีอ์ ตุหม่าเร || ซัภ ตุแถ่ โน อาราถฺ เด ดาน เด้ห์ เปอาเร || ฮัร ดาแต ดาตาร หัท กั้ดเดอา มี่ห์ วุธา
แซซาเร || อัน ยําเมอา เคตี เป๋ า กัร ฮัร นาม สะหม่าเร || ยัน นานัก มังแก ดาน ปรัภ ฮัร นาม อถ่าเร ||๒|| ปอรี || อิชา
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มัน กี ปูรีแอ ยัปปี แอ ซุค ซากัร || ฮัร เก จรัน อราถี่แอห์ คุร สบัด รัตนากัร || เม็ล ซาถู่ ซังค์ อุถาร โฮย พาแท ยัม
กากัร || ยนัม ปะดารัท ยีตีแอ ยัป ฮัร แบรากัร || ซัภ ปโว่ห์ สรัน สัตคุรู กี บินแซ ดุค ดากัร ||๑๔|| ศโลก ม: ๔ ||
ฮอ ดู่นเดนที สัจยะณา สะยัณ แมแด นาล || ยัน นานัก อลัค นา ลคีแอ คุรมุข เด้ห์ ดิคาล ||๑|| ม: ๔ || นานัก ปรี ต
ลาอี เต็น สัจแจ เต็ส เบ็น แร่ ฮณั นา ยาอี || สัตคุร มิแล ตา ปูรา ปาอีแอ ฮัร รัส รสัน ระส่ าอี ||๒|| ปอรี || โกอี กาแว
โก สุ แณ โก อุจรั สุ นาแว || ยนัม ยนัม กี มัล อุตแร มัน จินเดอา ปาแว || อาวัณ ยาณา เมทีแอ ฮัร เก คุณ กาแว ||
อาป ตะแร่ ห์ ซังกี ตะร่ าห์ ซัภ กุทาํ บฺ ตราแว || ยัน นานัก เต็ส บัลฮารแณ โย เมเร ฮัร ปรัภ ป่ าแว ||๑๕||๑|| ซุถ ||
ราก กานรา บาณี นามเดว ญีโอ กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
แอโซ ราม ราย อันตัรยามี || แยเซ ดัรปั น ม่าเฮ บะดัน ปัรวานี ||๑|| รเฮา || บแซ กะทา กัท ลีป นา ชีแป || บันถัน่
มุกตา ยาต นา ดีแซ ||๑|| ปานี ม่าเฮ เดค มุค แยซา || นาเม โก สุ อามี บีธลั แอซา ||๒||๑||
ราก กเลอาน
แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
รามา รัม ราแม อันตฺ นา ปายอา || ฮัม บาริ ก ปรัตปาเร ตุมเร ตู บัด ปุรัค ปิ ตา เมรา มายอา ||๑|| รเฮา || ฮัร เก นาม
อซังคฺ อะกัม แฮ อะกัม อะกัม ฮัร รายอา || คุณี กิอานี สุ รัต บโฮ่ กีนี เอ็ก เต็ล นฮี กีมตั ปายอา ||๑|| โคบิด คุณ โคบิด
สัด กาแว่ห์ คุณ โคบิด อันตฺ นา ปายอา || ตู อมิต อโตลฺ อัปรําปั ร สุ อามี บโฮ่ ยัปปี แอ ท่าห์ นา ปายอา ||๒|| อุสตัต
กแร่ ห์ ตุมรี ยัน มาถ่อ กุน กาแว่ห์ ฮัร รายอา || ตุมห์ ยัล เน็ถ ฮัม มีเน ตุมเร เตรา อันตฺ นา กัตฮู ปายอา ||๓|| ยัน โก
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กริ ปา กแร่ ห์ มัตถฺซูดนั ฮัร เดโวห์ นาม ยปายอา || แม มูรัค อันถเล นาม เทก แฮ ยัน นานัก คุรมุข ปายอา ||๔||๑||
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || ฮัร ยัน กุน กาวัต หะเซอา || ฮัร ฮัร ปะกัต บนี มัต คุรมัต ตุ๋ร มัสตัก ปรัภ ลิเคอา ||๑|| รเฮา || คุร
เก ปัก ซิมโร เด็น ราตี มัน ฮัร ฮัร ฮัร บะเซอา || ฮัร ฮัร ฮัร กีรัต ญัก ซารี กัส จันดัน ยัส กะเส่ อา ||๑|| ฮัร ยัน ฮัร ฮัร
ฮัร เล็ว ลาอี ซัภ ซากัต โคจยฺ ปัยอา || เย็ว กิรัต ซันโญก จเลโอ นัร นินดัก ปั ก นากัน โช่ห์ ยเลอา ||๒|| ยัน เก ตุมห์
ฮัร ราเค สุ อามี ตุมห์ ยุก ยุก ยัน รเคอา || กฮ่า เป่ ยอา แดต กรี บคีลี ซัภ กัร กัร จัร๋ ปะเรอา ||๓|| เยเต ญีอ์ ยันตฺ ปรัภ
กีเอ ซัภ กาแล มุค กระเซอา || ฮัร ยัน ฮัร ฮัร ฮัร ปรัภ ราเค ยัน นานัก สรัน ปั ยอา ||๔||๒|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ ||
เมเร มัน ยัป ยัป ญกันนาเท || คุร อุปเดส ฮัร นาม ติอ๋ายโอ ซัภ เก็ลบิค ดุค ลาเท ||๑|| รเฮา || รัสนา เอก ยัส กาย นา
ซาแก บโฮ่ กีแย บโฮ่ รซุนเท || บาร บาร คิน ปั ล ซัภ กาแว่ห์ กุน แก้ห์ นา สแกห์ ปรัภ ตุมนั เท ||๑|| ฮัม บโฮ่ ปรี ต
ลกี ปรัภ สุ อามี ฮัม โลแจ้ห์ ปรัภ ดิคนั เท || ตุม บัด ดาเต ญีอ์ ยีอนั เก ตุม ยาโนห์ ฮัม บิรเท ||๒|| โกอี มารัก ปันทฺ
บตาแว ปรัภ กา กโฮ่ เต็น โก เกอา ดินเท || ซัภ ตัน มัน อัรโป อรัป อราโป โกอี เมแล ปรัภ มิลเท ||๓|| ฮัร เก กุน
บฮัต บฮัต บโฮ่ โซ่ภา ฮัม ตุช กัร กัร บรันเท || ฮัมรี มัต วัสกัต ปรัภ ตุมแร ยัน นานัก เก ปรัภ ซัมรฺ เท ||๔||๓||
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || เมเร มัน ยัป ฮัร กุน อกัท ซุนไท || ตะรัม อรัท ซัภ กาม โมค แฮ ยัน ปี แช ลัก พิรทัย ||๑|| รเฮา
|| โซ ฮัร ฮัร นาม ติอ่าแว ฮัร ยัน ยิส บัดปาก มะทัย || แยห์ ดัรก้าห์ ปรัภ เลคา มาแก แต้ห์ ฉุ แท นาม ติอ๋ายทัย ||๑||
ฮัมเร โดค บโฮ่ ยนัม ยนัม เก ดุค ห่อแม แมลฺ ลักทัย || คุร ต๋ าร กริ ปา ฮัร ยัล นาวาเอ ซัภ เก็ลบิค ปาป กะทีอ์ ||๒||
ยัน แก ริ ด อันตัร ปรัภ สุ อามี ยัน ฮัร ฮัร นาม ปัจยฺทยั || แยห์ อันตี ออซัร อาย บนัต แฮ แต้ห์ ราแค นาม ซาไท ||๓||
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ยัน เตรา ยัส กาแว่ห์ ฮัร ฮัร ปรัภ ฮัร ยัปเปโอ ญกันนะที || ยัน นานัก เก ปรัภ ราเค สุ อามี ฮัม ปาทัร รัค บุดทัย
||๔||๔|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || ฮัมรี จิตวฺนี ฮัร ปรัภ ยาแน || ออร โกอี นินดฺ กแร ฮัร ยัน กี ปรัภ ตา กา กะเฮอา เอ็ก
เต็ล นฮี มาแน ||๑|| รเฮา || ออร ซัภ เตอาก เซวา กัร อะจุต โย ซัภ เต อูจ ธากุร ปั กหว่าแน || ฮัร เซวา เต กาล โย่ห์ นา
ซาแก จัรนี อาย ปแว ฮัร ยาแน ||๑|| ยา โก ราค เลย์ เมรา สุ อามี ตา โก สุ มตั เดย์ แป กาแน || ตา โก โกอี อปัร นา
ซาแก ยา กี ปะกัต เมรา ปรัภ มาแน ||๒|| ฮัร เก โจจยฺ วิดาน เดค ยัน โย โคทา คะรา เอ็ก นิมคั ปะชาแน || ตา เต ยัน
โก อนัดฺ เป่ ยอา แฮ ริ ด ซุถ มิเล โคเท ปัชตาแน ||๓|| ตุม ฮัร ดาเต ซัมรัท สุ อามี เอ็ก มาโก ตุจฉฺ ปาโซห์ ฮัร ดาแน ||
ยัน นานัก โก ฮัร กริ ปา กัร ดีแย สัด บะแซ่ห์ ริ แด โม่ห์ ฮัร จราแน ||๔||๕||
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || ปรัภ กีแย กริ ปา นิถาน ฮัม ฮัร กุน กาแว่ห์เก || ฮอ ตุมรี กะโร เน็ต อาส ปรัภ โม่ห์ กับ กัล
ลาแว่ห์เก ||๑|| รเฮา || ฮัม บาริ ก มุกตั ถฺ อิอาน ปิ ตา ซัมหย่าาแวห์เก || สุ ตฺ คิน คิน ปู๋ ล บิการ ยกัต เป็ ต ป่ าแว่ห์เก ||๑||
โย ฮัร สุ อามี ตุม เดโฮ โซอี ฮัม ปาแวห์เก || โม่ห์ ดูยี น่าฮี ธอรฺ ยิส แป้ ห์ ฮัม ยาแวห์เก ||๒|| โย ฮัร ป่ าแว่ห์ ปะกัต
ตินา ฮัร ป่ าแว่ห์เก || โยตี โยต มิลาย โยต รัล ยาแวห์เก ||๓|| ฮัร อาเป โฮย กริ ปาล อาป เล็ว ลาแว่ห์เก || ยัน นานัก
สรัน ดุอาร ฮัร ลาจยฺ รคาแวห์เก ||๔||๖|| ฉะกา ๑ ||
กเลอาน โป่ ปาลี แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ปารบรัมห์ ปั รเมซุร สุ อามี ดูค นิวารัณ นารายเณ || สกัล ปะกัต ยาแจห์ ซุค ซากัร เป๋ าว์ เน็ถ ตรัณ ฮัร จินตามเณ ||๑||
รเฮา || ดีน ดัยอาล ญักดีส ดะโมดัร ฮัร อันตัรยามี โคบินเด || เต นิรภอ ยิน ศิรีราม ติอ๋ายอา คุรมัต มุราร ฮัร มุกนั เด
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||๑|| ญักดีซุร จรัน สรัน โย อาเอ เต ยัน เป๋ าว์ เน็ถ ปารฺ ปะเร || ปะกัต ยนา กี แปจยฺ ฮัร ราแค ยัน นานัก อาป ฮัร
กริ ปา กเร ||๒||๑||๗||
ราก กเลอาน แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ฮมาแร เอ้ห์ กิรปา กีแย || อัล มักรันดฺ จรัน กมัล เซ็ว มัน เพร เพร รี แฉ่ ||๑|| รเฮา || อาน ยลา เซ็ว กาจยฺ นา กะชูแอ
ฮัร บูนดฺ จาตริ ก โก ดีแย ||๑|| เบ็น มิลเบ น่าฮี ซันโตคา เปค ดัรซัน นานัก ยีแย ||๒||๑|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || ยาเจ็ก
นาม ยาแจ ยาแจ || สรับ ต๋ าร สรับ เก นาเอ็ก ซุค สะมู่ห์ เก ดาเต ||๑|| รเฮา || เกตี เกตี มานํกนั มาแก ป่ าวนีอา โซ
ปาอีแอ ||๑|| สพัล สพัล สพัล ดะรัส เร ปะรัส ปะรัส กุน กาอีแอ || นานัก ตัต ตัต เซ็ว มิลีแอ ฮีแร ฮีร บิถ่าอีแอ
||๒||๒||
กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || เมเร ลาลัน กี โซ่ ภา || สัด เนาตัน มัน รังกี โซ่ภา ||๑|| รเฮา || บรัมห์ มเหส เซ็ถ มุน อินดรา
ปะกัต ดาน ยัส มังกี ||๑|| โยก กิอาน ติอ๋าน เซคนาแก สกัล ยแปห์ ตรังกี || กโฮ่ นานัก ซันตัน บัลฮาแร โย ปรัภ เก
สัด ซังกี ||๒||๓||
กเลอาน แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เตแร มาน ฮัร ฮัร มาน || แนน แบน ซัรวัน สุ นีแอ อังค์ อังเก ซุค ปราน ||๑|| รเฮา || เอ็ต อุต แด้ห์ ดิส รเวโอ เมเร
ติแนห์ สะมาน ||๑|| ยัต กะตา ตัต เปคีแอ ฮัร ปุรัค ปัต ปัรถาน || ซ่าถซังค์ ปะหรํา แป๋ มิเท กะเท นานัก บรัมห์
กิอาน ||๒||๑||๔|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || กุน นาด ตุ๋น อนันดฺ เบด || กะทัต ซุนตฺ มุน ยนา เม็ล ซันตฺ มันดฺ ลี ||๑|| รเฮา ||
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กิอาน ติอ๋าน มาน ทาน มัน รสัก รสัน นาม ยปั ต แต้ห์ ปาป คันดฺ ลี ||๑|| โยก ยุกตั กิอาน ปุกตั สุ รัต สบัด ตัต เบเต ยัป
ตัป อคันดฺ ลี || โอต โปต เม็ล โยต นานัก กะชู ดุค นา ดันดฺ ลี ||๒||๒||๕|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || กอน เบ็ถ ตา กี กฮ่า
กะโร || ตะรัต คิอ๋าน กิอาน ซัสตรึ เกอา อยัร ปั ด แกเซ ยะโร ||๑|| รเฮา || บิซนั มเหส เซ็ถ มุน อินดรา แก ดัร สรัน
ปะโร ||๑|| กาฮู แป้ ห์ ราจยฺ กาฮู แป้ ห์ สุ รกา โกท มะเถ่ มุกตั กโฮ่ || กโฮ่ นานัก นาม รัส ปาอีแอ ซาถู่ จรัน กะโฮ
||๒||๓||๖|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || ปรานปั ต ดัยอาล ปุรัค ปรัภ ซะเค || กรัภ โยน กัล กาล ยาล ดุค บินาซัน ฮัร รัคเค
||๑|| รเฮา || นาม ต่ารี สรัน เตรี || ปรัภ ดัยอาล เทก เมรี ||๑|| อนาท ดีน อาสวันตฺ || นาม สุ อามี มแน่ห์ มันตฺ ||๒||
ตุจฉฺ บินา ปรัภ กิชู นา ยานู || สรับ ยุก แม่ห์ ตุม ปะชานู ||๓|| ฮัร มัน บะเซ เน็ส บาสโร || โคบินดฺ นานัก อาสฺ โร
||๔||๔||๗|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || มัน ตัน ยาปี แอ ปักหวาน || คุร ปูเร สุ ประซัน เป๋ ย สดา ซูค กเลอาน ||๑|| รเฮา ||
สรับ การัจ เซ็ถ เป๋ ย กาย กุน กุปาล || เม็ล ซ่าถซังคัต ประภู ซิ มเร นาเธอา ดุค กาล ||๑|| กัร กิรปา ปรัภ เมเรอา
กะโร เด็น แรน เซว ||
นานัก ดาส ซัรณากตี ฮัร ปุรัค ปูรัน เดว ||๒||๕||๘|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ เมรา อันตัรยามี ยาณ || กัร กิรปา
ปูรัน ปัรเมซัร เน่ห์จลั สัจ สบัด นีซาณ ||๑|| รเฮา || ฮัร เบ็น อาน นา โกอี ซัมรัท เตรี อาส เตรา มัน ตาณ || สรับ
กะทา เก ดาเต สุ อามี เด้ห์ โซ แป้ ห์รัณ คาณ ||๑|| สุ รัต มัต จตุราอี โซ่ภา รู ป รังค์ ตัน๋ มาณ || สรับ ซูค อานันดฺ
นานัก ยัป ราม นาม กเลอาณ ||๒||๖||๙|| กเลอาน แม่ห์ลา ๕ || ฮัร จรัน สรัน กเลอาน กะรัน || ปรัภ นาม ปะติต
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ปาวโน ||๑|| รเฮา || ซ่าถซังค์ ยัป นิซงั ค์ ยัมกาล เต็ส นา คาวโน ||๑|| มุกตั ยุกตั อเน็ก ซูค ฮัร ปะกัต ลแว นา ลาวโน ||
ปรัภ ดะรัส ลุบตั ถฺ ดาส นานัก บฮุร โยน นา ต๋ าวโน ||๒||๗||๑o||
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ อัสทฺปดีอา || เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รามา รัม ราโม ซุน มัน ปี่ แย || ฮัร ฮัร นาม อัมฤต รัส มีธา คุรมัต แซ่ห์เย ปี แย ||๑|| รเฮา || กาซทฺ แม่ห์ เย็ว แฮ
แบซันตัร มัท ซันยัม ก้าด กะดี่แย || ราม นาม แฮ โยต สบาอี ตัต คุรมัต ก้าด ลอีแย ||๑|| นอ ดัรวาจยฺ นเว ดัร พีเก
รัส อัมฤต ดัสเว โจอีแย || กริ ปา กริ ปา กิรปา กัร เปอาเร คุร สับดี ฮัร รัส ปี แย ||๒|| กายอา นะกัร นะกัร แฮ นีโก
เว็จ ซอดา ฮัร รัส กีแย || รตัน ลาล อโมลฺ อโมลัก สัตคุร เซวา ลีแย ||๓|| สัตคุร อกัม อกัม แฮ ธากุร ปั๋ ร ซากัร ปะกัต
กรี แย || กริ ปา กริ ปา กัร ดีน ฮัม ซาเร็งค์ เอ็ก บูนดฺ นาม มุค ดีแย ||๔|| ลาลัน ลาล ลาล แฮ รังกัน มัน รังกัน โก คุร
ดีแย || ราม ราม ราม รังค์ ราเต รัส รสัก กะทัก เน็ต ปี แย ||๕|| บซุถ่า สปัต ดีป แฮ ซากัร กั้ด กันจัน ก้าด ตะรี แย ||
เมเร ธากุร เก ยัน อิโนห์ นา บาแช่ห์ ฮัร มาแก้ห์ ฮัร รัส ดีแย ||๖|| ซากัต นัร ปรานี สัด ปู่ เค เน็ต ปู่ คัน ปูค กรี แย ||
ต่าวัต ต๋ าย ต่าแว่ห์ ปรี ต มายอา ลัค โกซัน โก เบ็ท ดีแย ||๗|| ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ยัน อูตมั เกอา อุปมา เต็นห์ ดีแย ||
ราม นาม ตุล ออร นา อุปมา ยัน นานัก กริ ปา กรี แย ||๘||๑|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || ราม คุร ปารัส ปะรัส กรี แย || ฮัม
นิรกุณี มนูรฺ อัต พีเก เม็ล สัตคุร ปารัส กีแย ||๑|| รเฮา || สุ รัก มุกตั แบกุนธฺ ซัภ บานํแช่ห์ เน็ต อาซา อาส กรี แย || ฮัร
ดัรซัน เก ยัน มุกตั นา มานํแก้ห์ เม็ล ดัรซัน ตริ ปัต มัน ตี่แย ||๑|| มายอา โม่ห์ สบัล แฮ ป่ ารี โม่ห์ กาลัค ดาก ลกีแย ||
เมเร ธากุร เก ยัน อะลิปตฺ แฮ มุกเต เย็ว มุรกาอี ปังกฺ นา ปี่ แย ||๒|| จันดัน วาส โป่ ยอังกัม เวรี เก็ว มิลีแอ จันดัน ลีแย
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|| ก้าด คะรัก คุร กิอาน กรารา บิค เฉด เฉด รัส ปี แย ||๓|| อาน อาน ซัมถ่า บโฮ่ กีนี ปั ล แบซันตัร ปะซัม กรี แย
|| มฮ่า อุครึ ปาป ซากัต นัร กีเน เม็ล ซาถู่ ลูกี ดีแย ||๔|| ซาถู่ ซ่าถ ซ่าถ ยัน นีเก ยิน อันตัร นาม ตะรี แย || ปะรัส
นิปรัส เป๋ ย ซาถู่ ยัน ยัน ฮัร ปักหวาน ดิคีแย ||๕|| ซากัต ซูต บโฮ่ คุรฉี่ ปะเรอา เก็ว กัร ตาน ตนีแย || ตันตฺ ซูต กิช
นิกแซ น่าฮี ซากัต ซังค์ นา กีแย ||๖|| สัตคุร ซ่าถซังคัต แฮ นีกี เม็ล ซังคัต ราม รวีแย || อันตัร รตัน ยเวฮัร มาณัก คุร
กิรปา เต ลีแย ||๗|| เมรา ธากุร วัดดา วัดดา แฮ สุ อามี ฮัม เก็ว กัร มิแล่ห์ มิลีแย || นานัก เมล มิลาเอ คุร ปูรา ยัน โก
ปูรัน ดีแย ||๘||๒|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || รามา รัม ราโม ราม รวีแย || ซาถู่ ซ่าถ ซ่าถ ยัน นีเก เม็ล ซาถู่ ฮัร รังค์
กีแย ||๑|| รเฮา || ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ญัก แฮ เยตา มัน โดลัต โดลฺ กรี แย || กริ ปา กริ ปา กัร ซ่าถ มิลาโว่ห์ ญัก ทํามัน โก
ทัม ดีแย ||๑|| บซุถ่า ตแล ตแล ซัภ อูปัร เม็ล ซาถู่ จรัน รุ ลีแย || อัต อูตมั อัต อูตมั โฮโวห์ ซัภ ซิ สทฺ จรัน ตัล ดีแย
||๒|| คุรมุข โยต ปะลี เศ็ว นีกี อาน ปานี สะกัต ปะรี แย || แมนดันตฺ นิ กเซ คุร บัจนี ซาร จับ จับ ฮัร รัส ปี แย ||๓||
ราม นาม อนุกแร่ ห์ บโฮ่ กีอา คุร ซาถู่ ปุรัค มิลีแย || กุน ราม นาม บิสทีรัน กีเอ ฮัร สกัล ปะหวัน ยัส ดีแย ||๔||
ซาถู่ ซ่าถ ซ่าถ มัน ปรี ตมั เบ็น เดเค แร่ ห์ นา สกีแย || เย็ว ยัล มีน ยลัง ยัล ปรี ต แฮ คิน ยัล เบ็น พูท มรี แย ||๕||
มฮ่า อปาก อปาก แฮ ยิน เก เต็น ซาถู่ ตู๋ร นา ปี แย || ตินา ติสนา ยลัต ยลัต นฮี บูแฉ่ ห์ ดันดฺ ตะรัม ราย กา ดีแย ||๖||
ซัภ ตีรัท บะรัต ยักแก ปุน กีเอ หิแว กาล กาล ตัน ชีแย || อตุลา โตลฺ ราม นาม แฮ คุรมัต โก ปุแย นา โตลฺ ตุลีแย
||๗|| เตาว์ กุน บรัมห์ บรัมห์ ตู ยาแน่ห์ ยัน นานัก สรัน ปรี แย || ตู ยัล เน็ถ มีน ฮัม เตเร กัร กิรปา ซังค์ รคีแย ||๘||๓||
กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || รามา รัม ราโม ปูญ กรี แย || มัน ตัน อรัป ตะโร ซัภ อาแก รัส คุรมัต กิอาน ดริ รีแย ||๑|| รเฮา ||
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บรัมห์ นาม คุณ ซาค ตโรวัร เน็ต จุน จุน ปูญ กรี แย || อาตัม เด็ว เด็ว แฮ อาตัม รัส ลาแก ปูญ กรี แย ||๑|| บิเบก
บุตถฺ ซัภ ญัก แม่ห์ นิรมัล บิจรั บิจรั รัส ปี แย || คุร ปัรสาด ปะดารัท ปายอา สัตคุร โก เอ้ห์ มัน ดีแย ||๒|| นิรโมลัก
อัต ฮีโร นีโก ฮีแร ฮีร บิถี่แย || มัน โมตี ซาลฺ แฮ คุร สับดี เย็ต ฮีรา ปะรัค ลอีแย ||๓|| ซังคัต ซันตฺ ซังค์ ลัก อูเจ เย็ว
ปี ป ปลาส คาย ลีแย || ซัภ นัร แม่ห์ ปรานี อูตมั โฮแว ราม นาแม บาส บะซีแย ||๔|| นิรมัล นิรมัล กะรัม บโฮ่ กีเน
เน็ต ซาคา ฮรี ยรี แย || ตะรัม พุล พัล คุร กิอาน ดริ รายอา แบห์การ บาส ญัก ดีแย ||๕|| เอก โยต เอโก มัน วัสเซอา
ซัภ บรัมห์ ดริ สทฺ เอ็ก กีแย || อาตัม ราม ซัภ เอแก แฮ ปั สเร ซัภ จรัน ตเล ศิร ดีแย ||๖|| นาม บินา นักเท นัร เดโคห์
เต็น กัส กัส นาก วะดี่แย || ซากัต นัร อหังการี กะฮีแอห์ เบ็น นาแว ตริ ก ยีวแี ย ||๗|| ยับ ลัก ซาส ซาส มัน อันตัร
ตัต เบกัล สรัน ปรี แย || นานัก กริ ปา กริ ปา กัร ต่าโรห์ แม ซาถู่ จรัน ปะคีแย ||๘||๔|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || รามา
แม ซาถู่ จรัน ตุวแี ย || เก็ลบิค แด้ฮนั โฮเอ คิน อันตัร เมเร ธากุร กิรปา กีแย ||๑|| รเฮา || มังกัต ยัน ดีน คเร ดัร ธาเฎ
อัต ตัรซัน โก ดาน ดีแย || ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ สรัน ปรัภ อาเอ โม โก คุรมัต นาม ดริ รีแย ||๑|| กาม กโรถ นะกัร แม่ห์
สับลา เน็ต อุธ อุธ ยูฉ่ ฺ กรี แย || อังกีการ กแร่ ห์ รัค เลโว่ห์ คุร ปูรา ก้าด กะดี่แย ||๒|| อันตัร อคัน สบัล อัต บิเคอา เฮ็ว
ซีตลั สบัด คุร ดีแย ||
ตัน มัน ซานํตฺ โฮย อถิกาอี โรค กาแท ซูค สวีแย ||๓|| เย็ว ซูรัจยฺ กิรัณ รเวอา สรับ ธาอี ซัภ กัท กัท ราม รวีแย ||
ซาถู่ ซ่าถ มิเล รัส ปาแว ตัต นิจยฺ กัร๋ แบเธอา ปี แย ||๔|| ยัน โก ปรี ต ลกี คุร เซตี เย็ว จักวี เดค ซูรีแย || นิ รคัต
นิรคัต แรน ซัภ นิรคี มุค ก้าแด อัมฤต ปี แย ||๕|| ซากัต สุ อาน กะฮีแอห์ บโฮ่ โล่บี บโฮ่ ดุระมัต แมลฺ ปะรี แย ||
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อาปัน สุ อาย กแร่ ห์ บโฮ่ บาตา ตินา กา วิซ่าห์ เกอา กีแย ||๖|| ซาถู่ ซ่าถ สรัน เม็ล ซังคัต เย็ต ฮัร รัส ก้าด กะดี่แย ||
ปัรอุปการ โบแล่ห์ บโฮ่ คุณีอา มุค ซันตฺ ปะกัต ฮัร ดีแย ||๗|| ตู อะกัม ดัยอาล ดัยอา ปั ต ดาตา ซัภ ดัยอา ต๋ าร รัค
ลีแย || สรับ ญีอ์ ญักยีวนั เอโก นานัก ปรัตปาล กรี แย ||๘||๕|| กเลอาน แม่ห์ลา ๔ || รามา ฮัม ดาซัน ดาส กรี แย ||
ยับ ลัก ซาส โฮย มัน อันตัร ซาถู่ ตู๋ร ปิ วีแย ||๑|| รเฮา || ซังกัร นารัด เซคนาก มุน ตู๋ร ซาถู่ กี โลจีแย || ปะหวัน
ปะหวัน ปวิต โฮเอ ซัภ แยห์ ซาถู่ จรัน ตะรี แย ||๑|| ตัจยฺ ลาจยฺ อหังการฺ ซัภ ตะยีแอ เม็ล ซาถู่ ซังค์ รฮีแย || ตะรัม
ราย กี กาน จุกาแว บิค ดุบดา ก้าด กะดี่แย ||๒|| ปะรัม ซูเก บโฮ่ อุภ สุ ก กะฮีแอห์ เม็ล ซาถู่ ซังค์ ฮรี แย || ตา เต
บิลมั ปัล เด๋ ล นา กีแย ยาย ซาถู่ จรัน ลกีแย ||๓|| ราม นาม กีรตัน รตัน วัท ฮัร ซาถู่ ปาส รคีแย || โย บจัน คุร สัต
สัต กัร มาแน เต็ส อาแก ก้าด ตะรี แย ||๔|| ซันโตห์ สุ โนห์ สุ โนห์ ยัน ป่ าอี คุร ก้าดี บ้าห์ กุกีแย || เย อาตัม โก ซุค
ซุค เน็ต โลโร่ ห์ ตานํ สัตคุร สรัน ปวีแย ||๕|| เย วัด ปาก โฮย อัต นีกา ตานํ คุรมัต นาม ดริ รีแย || ซัภ มายอา โม่ห์
บิคมั ญัก ตรี แอ แซ่ห์เย ฮัร รัส ปี แย ||๖|| มายอา มายอา เก โย อถิกาอี เว็จ มายอา ปะแจ ปะจีแย || อเกอาน อันเถรฺ
มฮ่า ปันทฺ บิครา อหังการ ป๋ ารฺ ลัด ลีแย ||๗|| นานัก ราม รัม รัม รัม รัม ราแม เต กัต กีแย || สัตคุร มิแล ตา นาม
ดริ ราเอ ราม นาแม รแล มิลีแย ||๘||๖|| ฉะกา ๑ ||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก ประภาตี บิปาส แม่ห์ลา ๑ จอปะเด กัร๋ ๑ ||
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นาย เตแร ตัรณา นาย ปัต ปูญ || เนา เตรา แก้ห์ณา มัต มักสู ด || นาย เตแร เนา มันเน ซัภ โกย || เว็ณ นาแว ปัต
กับโบห์ นา โฮย ||๑|| อวัร เซอาณัป สักลี ปาจยฺ || แย บัคเซ แต ปูรา กาจยฺ ||๑|| รเฮา || เนา เตรา ตาณ เนา ดีบาณ ||
เนา เตรา ลัสกัร เนา สุ ลตาน || นาย เตแร มาณ มหัต ปั รวาณ || เตรี นัดรี กะรัม ปแว นีซาณ ||๒|| นาย เตแร แซ่ฮจั ยฺ
นาย ซาล่าห์ || เนา เตรา อัมฤต บิค อุธ ยาย || นาย เตแร ซัภ ซุค วแซ่ห์ มัน อาย || เบ็น นาแว บาถี่ ยัม ปุร ยาย ||๓||
นารี เบรี กัร๋ ดัร เดส || มัน กีอา คุซีอา กีแจห์ เวส || ยานํ สะเด ตานํ เด๋ ล นา ปาย || นานัก กูร กูโร โฮย ยาย ||๔||๑||
ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || เตรา นาม รตัน กะรัม จานัณ สุ รัต ติแท โลย || อันเถรฺ อันถี่ วาปแร สกัล ลีแย โคย ||๑|| เอ้ห์
ซันซาร สกัล บิการ || เตรา นาม ดารู อวัรฺ นาซัต กรัณฮาร อปารฺ ||๑|| รเฮา || ปาตาล ปุรีอา เอก ป๋ ารฺ โฮแว่ห์ ลาค
กโรร || เตเร ลาล กีมตั ตา ปแว ยานํ สิ แร โฮแว่ห์ โฮรฺ ||๒||
ดูคา เต ซุค อูปแย่ห์ ซูคี โฮแว่ห์ ดูค || เย็ต มุค ตู ซาล่าฮีแอห์ เต็ต มุค แกซี ปูค ||๓|| นานัก มูรัค เอก ตู อวัรฺ ปะลา
แซซาร || เย็ต ตัน นาม นา อูปแย เซ ตัน โฮเอ คุอาร ||๔||๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || แย การัณ เบด บรัมห์แม อุจเร
ซังกัร โชดี มายอา || แย การัณ เซ็ถ เป๋ ย อุดาซี เดวี มรัม นา ปายอา ||๑|| บาบา มัน ซาจา มุค ซาจา กะฮีแอ ตรี แอ
ซาจา โฮอี || ดุสมัน ดูค นา อาแว เนแร ฮัร มัต ปาแว โกอี ||๑|| รเฮา || อคัน บิมบฺ เปาว์แณ กี บาณี ตีน นาม เก
ดาซา || เต ตัสกัร โย นาม นา เลแว่ห์ วาแซ่ห์ โกท ปั นจาซา ||๒|| เย โก เอก กแร จังกิอาอี มัน จิต บฮุต บะพาแว ||
เอเต คุณ เอตีอา จังกิอาอีอา เดย์ นา ปะโซตาแว ||๓|| ตุตถฺ ซาล่าฮัน เต็น ตัน๋ ปั ลแล นานัก กา ตัน๋ โซอี || เย โก ญีโอ
กะแฮ โอนา โก ยัม กี ตลับ นา โฮอี ||๔||๓|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || ยา แก รู ป น่าฮี ยาต น่าฮี น่าฮี มุค มาซา || สัตคุร
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มิเล นิรันยัน ปายอา เตแร นาม แฮ นิวาซา ||๑|| ออถู่ แซ่ห์เย ตัต บีจาร || ยา เต เพ็ร นา อาโว่ห์ แซซาร ||๑|| รเฮา ||
ยา แก กะรัม น่าฮี ตะรัม น่าฮี น่าฮี สุ จ มาลา || เศ็ว โยต กันโนห์ บุตถฺ ปาอี สัตคุรู รัควาลา ||๒|| ยา แก บะรัต น่าฮี
เนม น่าฮี น่าฮี บักบาอี || กัต เอากัต กี จินตฺ น่าฮี สัตคุรู พุรมาอี ||๓|| ยา แก อาส น่าฮี นิราส น่าฮี จิต สุ รัต
ซัมหย่าอี || ตันตฺ โก ปะรัม ตันตฺ มิเลอา นานกา บุตถฺ ปาอี ||๔||๔|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || ตา กา กะเฮอา ดัร ปัรวาณ
|| บิค อัมฤต โดย ซัม กัร ยาณ ||๑|| เกอา กะฮีแอ ซัรเบ รเฮอา สมาย || โย กิช วัรแต ซัภ เตรี รยาย ||๑|| รเฮา ||
ปรักที โยต จูกา อภิมาน || สัตคุร ดีอา อัมฤต นาม ||๒|| กัล แม่ห์ อายอา โซ ยัน ยาณ || ซาจี ดัรก้าห์ ปาแว มาณ
||๓|| แก้ห์ณา ซุนณา อกัท กัร๋ ยาย || กัทนี บัดนี นานัก ยัล ยาย ||๔||๕|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || อัมฤต นีร กิอาน มัน
มยัน อัธสัธ ตีรัท ซังค์ กะเฮ || คุร อุปเดส ยวาฮัร มาณัก เซเว ซิ กข์ โซ โคจยฺ ลแฮ่ ||๑|| คุร สะมาน ตีรัท นฮี โกย ||
ซัร ซันโตค ตาส คุร โฮย ||๑|| รเฮา ||
คุร ดรี เอา สดา ยัล นิรมัล มิเลอา ดุระมัต แมลฺ ฮแร || สัตคุร ปายแอ ปูรา นาวัณ ปะซู ปเรโตห์ เดว กแร ||๒|| รัตตา
สัจ นาม ตัล ฮีอลั โซ คุร ปัรมัล กะฮีแอ || ยา กี วาส บนาสปั ต ซอแร ตาส จรัณ เล็ว รฮีแอ ||๓|| คุรมุข ญีอ์ ปราน
อุปแยห์ คุรมุข เศ็ว กัร๋ ยาอีแอ || คุรมุข นานัก สัจ สมาอีแอ คุรมุข นิจยฺ ปั ด ปาอีแอ ||๔||๖|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||
คุร ปัรซาดี วิเดอา วีจาแร ปัร ปั ร ปาแว มาน || อาปา มะเถ่ อาป ปั รกาเซอา ปายอา อัมฤต นาม ||๑|| กัรตา ตู เมรา
ยัจมาน || เอ็ก ดัคณา ฮอ แต แป้ ห์ มาโก เด้ห์ อาปณา นาม ||๑|| รเฮา || ปันจฺ ตัสกัร ต่าวัต ราเค จูกา มัน อภิมาน ||
ดิสทฺ บิการี ดุระมัต ป่ ากี แอซา บรัมห์ กิอาน ||๒|| ยัต สัต จาวัล ดัยอา กณัก กัร ปราปั ต ปาตี ต๋ าน || ดูตถฺ กะรัม
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ซันโตค กี๋โอ กัร แอซา มานํโก ดาน ||๓|| คิมา ตี่รัจยฺ กัร กอู ลเวรี แซ่ห์เย บัชรา คีร ปี แอ || ซิ พตั สรัม กา กัปรา
มานํโก ฮัร คุณ นานัก รวัต รแฮ่ ||๔||๗|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || อาวัต กิแน นา ราเคอา ยาวัต เก็ว ราเคอา ยาย || ยิส
เต โฮอา โซอี ปัร ยาแณ ยานํ อุส ฮี ม่าเฮ สมาย ||๑|| ตูแฮ แฮ ว่าโฮ เตรี รยาย || โย กิช กแร่ ห์ โซอี ปัร โฮยบา อวัรฺ
นา กัรณา ยาย ||๑|| รเฮา || แยเซ ฮัรหัท กี มาลา เท็นดฺ ลกัต แฮ เอ็ก ซัคนี โฮรฺ เพร ปะรี อตั แฮ || แตโซ ฮี เอ้ห์ เคลฺ
คซัม กา เย็ว อุส กี วเดอาอี ||๒|| สุ รตี แก มารัก จัล แก อุลที นะดัร ประกาซี || มัน วีจาร เดค บรัมห์ กิอานี กอน
กิระฮี กอน อุดาซี ||๓|| ยิส กี อาซา เต็ส ฮี ซอป แก เอ้ห์ รเฮอา นิรบาณ || ยิส เต โฮอา โซอี กัร มาเนอา นานัก
กิระฮี อุดาซี โซ ปั รวาณ ||๔||๘|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || ดิสทฺ บิการี บันถัน่ บานํแถ่ ฮอ เต็ส แก บัล ยาอี || ปาป ปุน
กี ซาร นา ยาแณ ปู่ ลา พิแร อะยาอี ||๑|| โบโล่ห์ สัจ นาม กัรตาร || พุน บฮุร นา อาวัณ วาร ||๑|| รเฮา || อูจา เต พุน
นีจ กรัต แฮ นีจ กแร สุ ลตาน || ยินี ยาณ สุ ยาเณอา ญัก เต ปูเร ปัรวาณ ||๒|| ตา โก ซัมหย่าวัณ ยาอีแอ เย โก ปู่ ลา
โฮอี ||
อาเป เคลฺ กเร ซัภ กัรตา แอซา บูแฉ่ โกอี ||๓|| เนา ประภาแต สบัด ติอ๋าอีแอ โชโดห์ ดุนี ปรี ตา || ปรัณวัต
นานัก ดาซัน ดาซา ญัก ห่าเรอา เต็น ยีตา ||๔||๙|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || มัน มายอา มัน ต่ายอา มัน ปังคี อากาซ ||
ตัสกัร สบัด นิวาเรอา นะกัร วุธา ซาบาส || ยา ตู ราแค่ห์ ราค แล่ห์ ซาบัต โฮแว ราส ||๑|| แอซา นาม รตัน เน็ถ
เมแร || คุรมัต เด้ห์ ลโก ปัก เตแร ||๑|| รเฮา || มัน โยกี มัน โป่ กีอา มัน มูรัค กาวาร || มัน ดาตา มัน มังกะตา มัน ศิร
คุร กัรตาร || ปั นจฺ มาร ซุค ปายอา แอซา บรัมห์ วีจาร ||๒|| กัท กัท เอก วคาณี แอ กโฮ่ นา เดเคอา ยาย || โคโท
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ปูโธ ราลีแอ เบ็น นาแว ปัต ยาย || ยา ตู เมแล่ห์ ตา เม็ล รฮ่านํ ยานํ เตรี โฮย รยาย ||๓|| ยาต ยนัม แน่ห์ ปูชีแอ สัจ กัร๋
เล่โฮ บตาย || ซา ยาต ซา ปัต แฮ เย่เฮ กะรัม กมาย || ยนัม มรัน ดุค กาทีแอ นานัก ชูทสั นาย ||๔||๑o|| ประภาตี
แม่ห์ลา ๑ || ยากัต บิกแซ มูโธ อันถ่า || กัล พ่าฮี ศิร มาเร ตัน่ ถ่า || อาซา อาแว มันซา ยาย || อุรฉี่ ตาณี กิช นา
บซาย ||๑|| ยากัส ยีวณั ยากัณฮารา || ซุค ซากัร อัมฤต ปั นด่ารา ||๑|| รเฮา || กะเฮโอ นา บูแฉ่ อั้นถฺ นา ซู่แฉ่ โป่ ดี
การ กมาอี || อาเป ปรี ต เปรม ปัรเมซุร กัรมี มิแล วดาอี ||๒|| เด็น เด็น อาแว เต็ล เต็ล ชีแย มายอา โม่ห์ กะทาอี ||
เบ็น คุร บูโด ธอรฺ นา ปาแว ยับ ลัก ดูยี ราอี ||๓|| แอ้ห์เน็ส ยีอา เดค สะหม่าแล ซุค ดุค ปุรับ กมาอี || กรัมฮีณ สัจ
ปี่ เคอา มานํแก นานัก มิแล วดาอี ||๔||๑๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || มัสท กะโร มูรัค ญัก กะฮีอา || อถิก บะโก เตรี เล็ว
รฮีอา || ปู๋ ล จูก เตแร ดัรบาร || นาม บินา แกเซ อาจารฺ ||๑|| แอเซ จู่ธ มุเธ ซันซารา || นินดัก นิ นแด มุแฉ่ ห์
เปอารา ||๑|| รเฮา || ยิส นินแดห์ โซอี เบ็ถ ยาแณ || คุร แก สับเด ดัร นีซาแณ || การัณ นาม อันตัรกัต ยาแณ || ยิส
โน นะดัร กเร โซอี เบ็ถ ยาแณ ||๒|| แม แมลอ อูยลั สัจ โซย || อูตมั อาค นา อูจา โฮย || มันมุค คูเลห์ มฮ่า บิค คาย ||
คุรมุข โฮย โซ ราแจ นาย ||๓|| อันถ่อ โบลอ มุกตั ถฺ กวาร ||
ฮีณอ นีจ บุรอ บุริอาร || นีถนั่ กอ ตัน๋ นาม เปอาร || เอ้ห์ ตัน๋ ซาร โฮรฺ บิเคอา ชาร ||๔|| อุสตัต นินดา สบัด วีจาร ||
โย เดแว เต็ส โก แยการ || ตู บัคแซ่ห์ ยาต ปั ต โฮย || นานัก กะแฮ กะห่าแว โซย ||๕||๑๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||
คายอา แมลฺ วถ่ายอา แปแถ่ กัร๋ กี หาณ || บัก บัก วาด จลายอา เบ็น นาแว บิค ยาณ ||๑|| บาบา แอซา บิคมั ยาล
มัน วาเซอา || บิบลั จาก แซ่ฮจั ยฺ ปัรกาเซอา ||๑|| รเฮา || บิค คาณา บิค โบลณา บิค กี การ กมาย || ยัม ดัร บาเถ่
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มารี แอ้ห์ ชูทสั ซาแจ นาย ||๒|| ยิว อายอา เต็ว ยายซี กีอา เล็ค แล ยาย || มันมุค มูล กวายอา ดัรก้าห์ มิแล สยาย ||๓||
ญัก โคทอ สัจ นิรมะลอ คุร สับดี วีจาร || เต นัร วิระเล ยาณี แอห์ ยิน อันตัร กิอาน มุราร ||๔|| อยัร ยแร นีฉรั จะแร
อมัร อนันดฺ สะรู ป || นานัก ยัล กอ มีน แซ เท ป่ าแว ราโค่ห์ ปรี ต ||๕||๑๓|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || กีต นาด ฮรัค
จตุราอี || แร่ ฮสั รังค์ พุรมาเอ็ส กาอี || แปห์นณ
ั คาณา จีต นา ปาอี || สาจ แซ่ ฮจั ยฺ ซุค นาม วซาอี ||๑|| เกอา ยานานํ
เกอา กแร กราแว || นาม บินา ตัน กิช นา สุ คาแว ||๑|| รเฮา || โยก บิโนด สวาด อานันดา || มัต สัต ป๋ าย ปะกัต
โคบินดา || กีรัต กะรัม การ นิจยฺ ซันดา || อันตัร เราว์ตอ ราจยฺ รวินดา ||๒|| ปเร็ ว ปเร็ ว ปรี ต เปรม อุร ต่ารี || ดีนา
นาท ปี โอ บันวารี || อันเด็น นาม ดาน บรัตการี || ตริ ปัต ตรังค์ ตัต บีจารี ||๓|| อกัททอ กะโท เกอา แม โยรฺ ||
ปะกัต กรี กราเอห์ โมรฺ || อันตัร วัสแซ จูแก แม โมรฺ || กิส เซวี ดูยา นฮี โฮรฺ ||๔|| คุร กา สบัด มฮ่า รัส มีธา ||
แอซา อัมฤต อันตัร ดีธา || เย็น จาเคอา ปูรา ปั ด โฮย || นานัก ตร่ าเปโอ ตัน ซุค โฮย ||๕||๑๔|| ประภาตี แม่ห์ลา
๑ || อันตัร เดค สบัด มัน มาเนอา อวัรฺ นา รานํกนั ฮารา || แอ้ห์เน็ส ยีอา เดค สมาเล เต็ส ฮี กี ซัรการา ||๑|| เมรา ปรัภ
รานํก กะณอ อัต รู รอ || ดีน ดัยอาล ปรี ตมั มันโม่ฮนั อัต รัส ลาล สกูรอ ||๑|| รเฮา || อูปัร กูป กะกัน ปั นฮารี อัมฤต
ปี วัณฮารา || ยิส กี รัจนา โซ เบ็ถ ยาแณ คุรมุข กิอาน วีจารา ||๒||
ปั สรี กิรัณ รัส กมัล บิกาเซ ซัส กัร๋ ซูร สมายอา || กาล บิถุนสฺ มันซา มัน มารี คุร ประสาด ปรัภ ปายอา ||๓|| อัต รัส
รังค์ จลูแล ราตี ดูยา รังค์ นา โกอี || นานัก รสัน ระส่ าเอ ราเต เราว์ รเฮอา ปรัภ โซอี ||๔||๑๕|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ||
บาแร่ ห์ แม่ห์ ราวัล คัป ยาแวห์ จะโฮ่ เชอ์ แม่ห์ ซันเนอาซี || โยกี กาปรี อา ศิรคูเท เบ็น สับแด กัล พาซี ||๑|| สบัด
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รัตเต ปูเร แบรากี || ออฮัธ หัสตฺ แม่ห์ ปี่ เคอา ยาจี เอก ป๋ าย เล็ว ลากี ||๑|| รเฮา || บรัมห์มณั วาด ปแร่ ห์ กัร กิเรอา
กัรณี กะรัม กราเอ || เบ็น บูเฉ่ กิช ซู่แฉ่ น่าฮี มันมุค วิชุร ดุค ปาเอ ||๒|| สบัด มิเล เซ ซูจาจารี ซาจี ดัรก้าห์ มาเน ||
อันเด็น นาม รตัน เล็ว ลาเก ยุก ยุก สาจ สมาเน ||๓|| สักเล กะรัม ตะรัม สุ จ ซันยัม ยัป ตัป ตีรัท สบัด วัสเซ || นานัก
สัตคุร มิแล มิลายอา ดูค ปราชัต กาล นะเซ ||๔||๑๖|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || ซันตา กี เรณ ซ่าถ ยัน ซังคัต ฮัร กีรัต ตัร
ตารี || กฮ่า กแร บัปรา ยัม ดัรแป คุรมุข ริ แด มุรารี ||๑|| ยัล เยา ยีวนั นาม บินา || ฮัร ยัป ยาป ยัปโป ยัปมาลี คุรมุข
อาแว ซาด มนา ||๑|| รเฮา || คุร อุปเดส สาจ ซุค ยา โก เกอา เต็ส อุปมา กะฮีแอ || ลาล ยเวฮัร รตัน ปะดารัท โคยัต
คุรมุข ลฮีแอ ||๒|| จีแน กิอาน คิอ๋าน ตัน๋ ซาจอ เอก สบัด เล็ว ลาแว || นิราลัมบฺ นิรฮาร เน่ห์เกวัล นิรภอ ตารี ลาแว
||๓|| ซาเอ็ร สปัต ปะเร ยัล นิรมัล อุลที นาว ตราแว || บ้าฮัร ยาตอ ธาก รฮาแว คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ สมาแว ||๔|| โซ กิระฮี
โซ ดาส อุดาซี เย็น คุรมุข อาป ปะชาเนอา || นานัก กะแฮ อวัรฺ นฮี ดูยา สาจ สบัด มัน มาเนอา ||๕||๑๗||
ราก ประภาตี แม่ห์ลา ๓ จอปะเด เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุรมุข วิระลา โกอี บูแฉ่ สับเด รเฮอา สมาอี || นาม รัตเต สดา ซุค ปาแว สาจ รแฮ่ เล็ว ลาอี ||๑||
ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ ยัน ป่ าอี || คุร ประสาด มัน อัสเท็ร โฮแว อันเด็น ฮัร รัส รเฮอา อะข่าอี ||๑|| รเฮา || อันเด็น
ปะกัต กแร่ ห์ เด็น ราตี เอ็ส ยุก กา ล่าฮา ป่ าอี || สดา ยัน นิรมัล แมลฺ นา ลาแก สัจ นาม จิต ลาอี ||๒|| ซุค ซีการ
สัตคุรู ดิคายอา นาม วัดดี วเดอาอี || อคุท ปั นด๋ าร ปะเร กะเด โตท นา อาแว สดา ฮัร เซโว่ห์ ป่ าอี ||๓|| อาเป
กัรตา ยิส โน เดแว เต็ส วัสแซ มัน อาอี || นานัก นาม ติอ๋าย สดา ตู สัตคุร ดีอา ดิคาอี ||๔||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ ||
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นิรกุณีอาเร โก บคัส แล สุ อามี อาเป แล่ห์ มิลาอี || ตู เบอันตฺ เตรา อันตฺ นา ปายอา สับเด เด้ห์ บุฉ่าอี ||๑|| ฮัร ญีโอ
ตุตถฺ วิโทห์ บัล ยาอี || ตัน มัน อัรปี ตุตถฺ อาแก ราโค สดา รฮ่านํ ซัรณาอี ||๑|| รเฮา || อาปเณ ป่ าเณ เว็จ สดา รัค
สุ อามี ฮัร นาโม เดโฮ วเดอาอี || ปูเร คุร เต ป่ าณา ยาแป อันเด็น แซ่ฮจั ยฺ สมาอี ||๒|| เตแร ป่ าแณ ปะกัต เย ตุตถฺ
ป่ าแว อาเป บคัส มิลาอี || เตแร ป่ าแณ สดา ซุค ปายอา คุร ตริ สนา อคัน บุฉ่าอี ||๓|| โย ตู กแร่ ห์ โซ โฮแว กัรเต
อวัรฺ นา กัรณา ยาอี || นานัก นาแว เยวัด อวัรฺ นา ดาตา ปูเร คุร เต ปาอี ||๔||๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข ฮัร
ซาล่าเฮอา ยินนา เต็น สล่าห์ ฮัร ยาตา || วิโจห์ ปะรัม เกยอา แฮ ดูยา คุร แก สบัด ปะชาตา ||๑|| ฮัร ญีโอ ตู เมรา เอ็ก
โซอี || ตุตถฺ ยปี ตุแถ่ ซาล่าฮี กัต มัต ตุจฉฺ เต โฮอี ||๑|| รเฮา || คุรมุข ซาล่าฮัน เซ ซาด ปาเอ็น มีธา อัมฤต ซาร || สดา
มีธา กะเด นา พีกา คุร สับดี วีจาร ||๒|| เย็น มีธา ลายอา โซอี ยาแณ เต็ส วิโทห์ บัล ยาอี || สบัด สล่าฮี สดา ซุคดาตา
วิโจห์ อาป กวาอี ||๓|| สัตคุร เมรา สดา แฮ ดาตา โย อิแช โซ พัล ปาเอ || นานัก นาม มิแล วเดอาอี คุร สับดี สัจ
ปาเอ ||๔||๓|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || โย เตรี ซัรณาอี ฮัร ญีโอ เต็น ตู ราคัน โยก || ตุตถฺ เยวัด แม อวัรฺ นา ซู่แฉ่ นา
โก โฮอา นา โหก ||๑|| ฮัร ญีโอ สดา เตรี ซัรณาอี || เย็ว ป่ าแว เต็ว ราโค่ห์ เมเร สุ อามี เอ้ห์ เตรี วเดอาอี ||๑|| รเฮา ||
โย เตรี ซัรณาอี ฮัร ญีโอ เต็น กี กแร่ ห์ ปรัตปาล ||
อาป กริ ปา กัร ราโค่ห์ ฮัร ญีโอ โป้ ห์ นา สะแก ยัมกาล ||๒|| เตรี ซัรณาอี สัจจี ฮัร ญีโอ นา โอ้ห์ กะแท นา ยาย ||
โย ฮัร โฉด ดูแย ป๋ าย ลาแก โอ้ห์ ยําแม แต มัร ยาย ||๓|| โย เตรี ซัรณาอี ฮัร ญีโอ ตินา ดูค ปูค กิช น่าเฮ || นานัก
นาม สล่าห์ สดา ตู สัจแจ สบัด สะมาเฮ ||๔||๔|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || คุรมุข ฮัร ญีโอ สดา ติอ่าโวห์ ยับ ลัก ญีอ์
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ปราน || คุร สับดี มัน นิรมัล โฮอา จูกา มัน อภิมาน || สพัล ยนัม เต็ส ปรานี เกรา ฮัร แก นาม สะมาน ||๑|| เมเร มัน
คุร กี ซิกข์ สุ ณีแย || ฮัร กา นาม สดา ซุคดาตา แซ่ห์เย ฮัร รัส ปี แย ||๑|| รเฮา || มูล ปะชาณัน เต็น นิจยฺ กัร๋ วาซา
แซ่ห์เย ฮี ซุค โฮอี || คุร แก สบัด กมัล ปั รกาเซอา ห่อแม ดุระมัต โคอี || ซัภนา แม่ห์ เอโก สัจ วัรแต วิระลา บูแฉ่
โกอี ||๒|| คุรมะตี มัน นิรมัล โฮอา อัมฤต ตัต วคาแน || ฮัร กา นาม สดา มัน วัสเซอา เว็จ มัน ฮี มัน มาแน || สัด
บัลฮารี คุร อัปเน วิโทห์ เย็ต อาตัม ราม ปะชาแน ||๓|| มานัส ยนัม สัตคุรู นา เซเวอา บิรทา ยนัม กวายอา ||
นะดัร กเร ตานํ สัตคุร เมเล แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สมายอา || นานัก นาม มิแล วเดอาอี ปูแร ปาก ติอ๋ายอา ||๔||๕||
ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || อาเป ป๋ านตฺ บณาเอ บโฮ่ รังกี ซิ สทฺ อุปาย ปรัภ เคลฺ กีอา || กัร กัร เวแค กเร กราเอ สรับ
ยีอา โน ริ ยกั ดีอา ||๑|| กะลี กาล แม่ห์ รเวอา ราม || กัท กัท ปูร รเฮอา ปรัภ เอโก คุรมุข ปั รกัท ฮัร ฮัร นาม ||๑|| รเฮา
|| กุปตา นาม วัรแต เว็จ กัลยุก กัท กัท ฮัร ปั่ รปูร รเฮอา || นาม รตัน ตินา ฮิรแด ปรักเทอา โย คุร ซัรณาอี ปั จยฺ ปั ยอา
||๒|| อินดรี ปันจฺ ปั นเจ วัส อาแณ คิมา ซันโตค คุรมัต ปาแว || โซ ตัน๋ ตัน๋ ฮัร ยัน วัด ปูรา โย แป๋ แบราก ฮัร คุณ
กาแว ||๓|| คุร เต โม่ห์ เพเร เย โกอี คุร กา กะเฮอา นา จิต ตะแร || กัร อาจารฺ บโฮ่ ซัมโป ซันแจ โย กิช กแร โซ
นรัก ปแร ||๔|| เอโก สบัด เอโก ปรัภ วัรแต ซัภ เอกัส เต อุตปั ต จัลแล || นานัก คุรมุข เมล มิลาเอ คุรมุข ฮัร ฮัร ยาย
รแล ||๕||๖|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || เมเร มัน คุร อัปณา ซาล่าห์ ||
ปูรา ปาก โฮแว มุค มัสตัก สดา ฮัร เก คุณ ก้าห์ ||๑|| รเฮา || อัมฤต นาม โป่ ยัน ฮัร เดย์ || โกท มะเถ่ โกอี วิระลา เลย์
|| ยิส โน อัปณี นะดัร กเรย์ ||๑|| คุร เก จรัณ มัน ม่าเฮ วซาย || ดุค อเนห์รา อันดฺ โรห์ ยาย || อาเป ซาจา เลย มิลาย
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||๒|| คุร กี บาณี เซ็ว ลาย เปอาร || แอแท โอแท เอ้ห์ อถารฺ || อาเป เดแว ศิรยันฮาร ||๓|| สัจจา มนาเอ อัปณา
ป่ าณา || โซอี ปะกัต ซุฆรั โซยาณา || นานัก เต็ส แก สัด กุรบาณา ||๔||๗||๑๗||๗||๒๔||
ประภาตี แม่ห์ลา ๔ บิปาส
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รสัก รสัก กุน กาโว่ห์ คุรมัต เล็ว อุนมัน นาม ลกาน || อัมฤต รัส ปี อา คุร สับดี ฮัม นาม วิโทห์ กุรบาน ||๑|| ฮัมเร
ญักยีวนั ฮัร ปราน || ฮัร อูตมั ริ ด อันตัร ป่ ายโอ คุร มันตฺ ดีโอ ฮัร กาน ||๑|| รเฮา || อาโว่ห์ ซันตฺ มิโลห์ เมเร ป่ าอี
เม็ล ฮัร ฮัร นาม วคาน || กิต เบ็ถ เก็ว ปาอีแอ ปรัภ อัปนา โม โก กแร่ ห์ อุปเดส ฮัร ทาน ||๒|| สัตซังคัต แม่ห์ ฮัร ฮัร
วัสเซอา เม็ล ซังคัต ฮัร กุน ยาน || วัดแด ปาก สัตซังคัต ปาอี คุร สัตคุร ปะรัส ปักหวาน ||๓|| กุน กาแว่ห์ ปรัภ
อะกัม ธากุร เก กุน กาย รเฮ่ แฮราน || ยัน นานัก โก คุร กิรปา ต่ารี ฮัร นาม ดีโอ คิน ทาน ||๔||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา
๔ || อุคแว ซูร คุรมุข ฮัร โบแล่ห์ ซัภ แรน สะหม่าแล่ห์ ฮัร กาล || ฮัมแร ปรัภ ฮัร โลจฺ ลกาอี ฮัม กแร่ ห์ ประภู ฮัม
ป๋ าลฺ ||๑|| เมรา มัน ซาถู่ ตู๋ร รวาล || ฮัร ฮัร นาม ดริ รายโอ คุร มีธา คุร ปั ก จ่าแรห์ ฮัม บาล ||๑|| รเฮา || ซากัต โก
เด็น แรน อันถ่ารี โม่ห์ พาเท มายอา ยาล || คิน ปั ล ฮัร ปรัภ ริ แด นา วัสเซโอ เร็ น บาเถ่ บโฮ่ เบ็ถ บาล ||๒||
สัตซังคัต เม็ล มัต บุตถฺ ปาอี ฮอ ชูเท มัมตา ยาล || ฮัร นามา ฮัร มีธ ลกานา คุร กีเอ สบัด นิฮาล ||๓|| ฮัม บาริ ก คุร
อะกัม กุซาอี คุร กัร กิรปา ปรัตปาล || บิค ป่ อยัล ดุบเด ก้าด เล่โฮ ปรัภ คุร นานัก บาล กุปาล ||๔||๒|| ประภาตี
แม่ห์ลา ๔ || เอ็ก คิน ฮัร ปรัภ กิรปา ต่ารี กุน กาเอ รสัก รสี ก ||
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กาวัต ซุนตฺ โดอู เป๋ ย มุกเต ยินา คุรมุข คิน ฮัร ปี ก ||๑|| เมแร มัน ฮัร ฮัร ราม นาม รัส ทีก || คุรมุข นาม ซีตลั ยัล
ปายอา ฮัร ฮัร นาม ปี อา รัส จีก ||๑|| รเฮา || ยิน ฮัร ฮิรแด ปรี ต ลกานี ตินา มัสตัก อูยลั ทีก || ฮัร ยัน โซ่ภา ซัภ ญัก
อูปัร เย็ว เว็จ อุดวา ซัส กีก ||๒|| ยิน ฮัร ฮิรแด นาม นา วัสเซโอ เต็น ซัภ การัจ พีก || แยเซ ซีการ กแร เด้ห์ มานุค
นาม บินา นักเท นัก กีก ||๓|| กัท กัท รมัยอา รมัต ราม ราย ซัภ วัรแต ซัภ แม่ห์ อีก || ยัน นานัก โก ฮัร กิรปา ต่ารี
คุร บจัน ติอ๋ายโอ กะรี มีก ||๔||๓|| ประภาตี แม่ห์ลา ๔ || อะกัม ดัยอาล กริ ปา ปรัภ ต่ารี มุค ฮัร ฮัร นาม ฮัม กะเฮ ||
ปะติต ปาวัน ฮัร นาม ติอ๋ายโอ ซัภ เก็ลบิค ปาป ลเฮ่ ||๑|| ยัป มัน ราม นาม เราว์ รเฮ่ || ดีน ดัยอาล ดุค ปั่ นยัน กายโอ
คุรมัต นาม ปะดารัท ลเฮ่ ||๑|| รเฮา || กายอา นะกัร นะกัร ฮัร บะเซโอ มัต คุรมัต ฮัร ฮัร สะเฮ || สะรี ร สะโรวัร นาม
ฮัร ปรักเทโอ กัร๋ มันดัร ฮัร ปรัภ ลเฮ่ ||๒|| โย นัร ปะรัม ปะรัม อุเดอาเน เต ซากัต มูร มุเฮ || เย็ว มริ ก น่าภ บแซ
บาส บัสนา ปะหรํา ประเมโอ จ๋ าร กะเฮ ||๓|| ตุม วัด อะกัม อก้าถฺ โบถฺ ปรัภ มัต เดโวห์ ฮัร ปรัภ ลเฮ่ || ยัน นานัก
โก คุร หาท ศิร ตะเรโอ ฮัร ราม นาม เราว์ รเฮ่ ||๔||๔|| ประภาตี แม่ห์ลา ๔ || มัน ลากี ปรี ต ราม นาม ฮัร ฮัร
ยัปเปโอ ฮัร ปรัภ วัดพา || สัตคุร บจัน สุ คาเน ฮีอแร ฮัร ต่ารี ฮัร ปรัภ กริ ปพา ||๑|| เมเร มัน ปัจยฺ ราม นาม ฮัร
นิมคั พา || ฮัร ฮัร ดาน ดีโอ คุร ปูแร ฮัร นามา มัน ตัน บัสพา ||๑|| รเฮา || กายอา นะกัร วัสเซโอ กัร๋ มันดัร ยัป โซ่ภา
คุรมุข กัรปะพา || หะลัต ปะลัต ยัน เป๋ ย สุ เฮเล มุค อูยลั คุรมุข ตัรพา ||๒|| อันป๋ อ ฮัร ฮัร ฮัร เล็ว ลากี ฮัร อุร ต่าเรโอ
คุร นิมคั พา || โกท โกท เก โดค ซัภ ยัน เก ฮัร ดูรฺ กีเอ เอ็ก ปั ลพา ||๓|| ตุมเร ยัน ตุม ฮี เต ยาเน ปรัภ ยาเนโอ ยัน เต
มุคพา || ฮัร ฮัร อาป ตะเรโอ ฮัร ยัน แม่ห์ ยัน นานัก ฮัร ปรัภ อิกะพา ||๔||๕||
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ประภาตี แม่ห์ลา ๔ || คุร สัตคุร นาม ดริ รายโอ ฮัร ฮัร ฮัม โมย ยีเว ฮัร ยัปภา || ตัน๋ ตัน๋ คุรู คุร สัตคุร ปูรา บิค ดุบเด
บ้าห์ เดย์ กั้ดภา ||๑|| ยัป มัน ราม นาม อัรฺถานํภา || อุปยําปฺ อุปาย นา ปาอีแอ กัตฮู คุร ปูแร ฮัร ปรัภ ล่าภา ||๑||
รเฮา || ราม นาม รัส ราม ระส่ าเอ็ณ รัส ปี อา คุรมัต รัสภา || โล่ห์ มนูรฺ กันจัน เม็ล ซังคัต ฮัร อุร ต่าเรโอ คุร ฮัรภา
||๒|| ห่อแม บิเคอา เน็ต โลภ ลุผา่ เน ปุต กลัต โม่ห์ ลุภบา || เต็น ปัก ซันตฺ นา เซเว กับฮู เต มันมุค ปู่ มบัร ปั่ รภา ||๓||
ตุมเร กุน ตุม ฮี ปรัภ ยาโนห์ ฮัม ปะเร ฮาร ตุม ซรันภา || เย็ว ยาโนห์ เต็ว ราโค่ห์ สุ อามี ยัน นานัก ดาส ตุมนั ภา
||๔||๖|| ฉะกา ๑ ||
ประภาตี บิปาส ปัรตาล แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ยัป มัน ฮัร ฮัร นาม นิถาน || ฮัร ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน || เย็น ยัปเปอา เต ปารฺ ปราน ||๑|| รเฮา || ซุน มัน ฮัร ฮัร นาม
กัร คิอ๋าน || ซุน มัน ฮัร กีรัต อัธสัธ มยาน || ซุน มัน คุรมุข ปาแวห์ มาน ||๑|| ยัป มัน ปัรเมซุร ปัรถาน || คิน โคแว
ปาป โกทาน || เม็ล นานัก ฮัร ปักหวาน ||๒||๑||๗||
ประภาตี แม่ห์ลา ๕ บิปาส เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน ฮัร กีอา ตัน ซัภ ซาเยอา || ปันจฺ ตัต รัจ โยต นิวาเยอา || เซ่ห์ยา ตะรัต บัรตัน โก ปานี || นิมคั นา วิซาโร่ ห์
เซโว่ห์ ซารัคปานี ||๑|| มัน สัตคุร เซว โฮย ปะรัม กะเต || ฮรัค โศก เต รแฮ่ นิรารา ตานํ ตู ปาแวห์ ปรานปะเต ||๑||
รเฮา || กาปั ร โปคค์ รัส อเน็ก ปุ่ นจาเอ || มาต ปิ ตา กุทาํ บฺ สกัล บนาเอ || ริ ยกั สมาเฮ ยัล ทัล มีต || โซ ฮัร เซโว่ห์
นีตา นีต ||๒|| ตะฮ่า สคาอี แยห์ โกย นา โฮแว || โกท อัปราถ เอ็ก คิน แม่ห์ โต่แว || ดาต กแร นฮี ปะโชตาแว ||
เอกา บคัส เพ็ร บฮุร นา บุลาแว ||๓||
1415

กิรัต ซันโญกี ปายอา ป๋ าลฺ || ซ่าถซังคัต แม่ห์ บะเซ กุปาล || คุร เม็ล อาเอ ตุมแร ดุอาร || ยัน นานัก ดัรซัน เดโฮ
มุราร ||๔||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || ปรัภ กี เซวา ยัน กี โซ่ภา || กาม กโรถ มิเท เต็ส โลภา || นาม เตรา ยัน แก
ปันด๋ าร || กุน กาแว่ห์ ปรัภ ดะรัส เปอาร ||๑|| ตุมรี ปะกัต ปรัภ ตุแมห์ ยนาอี || กาท เยวรี ยัน ลีเอ ฉะดาอี ||๑|| รเฮา ||
โย ยัน ราตา ปรัภ แก รังค์ || เต็น ซุค ปายอา ปรัภ แก ซังค์ || ยิส รัส อายอา โซอี ยาแน || เปค เปค มัน แม่ห์
แฮราแน ||๒|| โซ ซุคีอา ซัภ เต อูตมั โซย || ยา แก ฮิรแด วัสเซอา ปรัภ โซย || โซอี เน่ห์จลั อาแว นา ยาย ||
อันเด็น ปรัภ เก ฮัร คุณ กาย ||๓|| ตา โก กแร่ ห์ สกัล นมัสการ || ยา แก มัน ปูรัน นิรังการ || กัร กิรปา โม่ห์ ธากุร
เดวา || นานัก อุถแร ยัน กี เซวา ||๔||๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || กุน กาวัต มัน โฮย อนันดฺ || อาธ แป้ ฮัร ซิมโร
ปักวันตฺ || ยา แก ซิ มรัน กัลมัล ย่าเฮ || เต็ส คุร กี ฮัม จัรนี ป้ าเฮ ||๑|| สุ มตั เดโวห์ ซันตฺ เปอาเร || ซิมโร นาม โม่ห์
นิสตาเร ||๑|| รเฮา || เย็น คุร กะเฮอา มารัก ซี่ถ่า || สกัล เตอาก นาม ฮัร กี้ถ่า || เต็ส คุร แก สดา บัล ยาอีแอ || ฮัร
ซิมรัน ยิส คุร เต ปาอีแอ ||๒|| บูดตั ปรานี เย็น คุแรห์ ตรายอา || ยิส ประสาด โม่แฮ นฮี มายอา || หะลัต ปะลัต เย็น
คุแรห์ สวาเรอา
|| เต็ส คุร อูปัร สดา ฮอ วาเรอา ||๓|| มฮ่า มุกตั ถฺ เต กีอา กิอานี || คุร ปูเร กี อกัท กะห่านี ||
ปารบรัมห์ นานัก คุรเทว || วัดแด ปาก ปาอีแอ ฮัร เซว ||๔||๓|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || สักเล ดูค มิเท ซุค ดีเอ อัปนา
นาม ยปายอา || กัร กิรปา อัปนี เซวา ลาเอ สักลา ดุรัต มิทายอา ||๑|| ฮัม บาริ ก สรัน ปรัภ ดัยอาล || เอากัณ กาท กีเอ
ปรัภ อัปเน ราค ลีเอ เมแร คุร โคปาล ||๑|| รเฮา || ตาป ปาป บินเซ คิน ปี่ ตัร เป๋ ย กริ ปาล กุซาอี || ซาส ซาส
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ปารบรัมห์ อราถี่ อัปเน สัตคุร แก บัล ยาอี ||๒|| อะกัม อะโกจัร เบอันตฺ สุ อามี ตา กา อันตฺ นา ปาอีแอ || ล่าฮา คาท
โฮอีแอ ตัน่ วันตา อัปนา ประภู ติอ๋าอีแอ ||๓||
อาธ แป้ ฮัร ปารบรัมห์ ติอ๋าอี สดา สดา กุน กายอา || กโฮ่ นานัก เมเร ปูเร มโนรัท ปารบรัมห์ คุร ปายอา ||๔||๔||
ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || ซิมรัต นาม เก็ลบิค ซัภ นาเซ || สัจ นาม คุร ดีนี ราเซ || ปรัภ กี ดัรก้าห์ โซ่ภาวันเต || เซวัก
เซว สดา โซฮันเต ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ เมเร ป่ าอี || สักเล โรค โดค ซัภ บินแซ่ห์ อเกอาน อันเถ่รา มัน เต ยาอี
||๑|| รเฮา || ยนัม มรัน คุร ราเค มีต || ฮัร เก นาม เซ็ว ลากี ปรี ต || โกท ยนัม เก เกย กะเลส || โย เต็ส ป่ าแว โซ ปั๋ ล
โฮสฺ ||๒|| เต็ส คุร โก ฮอ สัด บัล ยาอี || ยิส ประสาด ฮัร นาม ติอ๋าอี || แอซา คุร ปาอีแอ วัดป่ ากี || ยิส มิลเต ราม
เล็ว ลากี ||๓|| กัร กิรปา ปารบรัมห์ สุ อามี || สกัล กะทา เก อันตัรยามี || อาธ แป้ ฮัร อัปนี เล็ว ลาย || ยัน นานัก
ปรัภ กี ซัรนาย ||๔||๕|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || กัร กิรปา อัปเน ปรัภ กีเอ || ฮัร กา นาม ยปั น โก ดีเอ || อาธ แป้ ฮัร
กุน กาย คุบินดฺ || แป๋ บินเซ อุตรี ซัภ จินดฺ ||๑|| อุบเร สัตคุร จัรนี ลาก || โย คุร กะแฮ โซอี ปั๋ล มีธา มัน กี มัต เตอาก
||๑|| รเฮา || มัน ตัน วัสเซอา ฮัร ปรัภ โซอี || กัล กะเลส กิช บิฆนั นา โฮอี || สดา สดา ปรัภ ญีอ์ แก ซังค์ || อุตรี
แมลฺ นาม แก รังค์ ||๒|| จรัน กมัล เซ็ว ลาโก เปอาร || บินเซ กาม กโรถ อหังการ || ปรัภ มิลนั กา มารัก ยานานํ ||
ป๋ าย ปะกัต ฮัร เซ็ว มัน มานานํ ||๓|| ซุณ สะยัณ ซันตฺ มีต สุ เฮเล || นาม รตัน ฮัร อะแก้ห์ อโตเล || สดา สดา
ปรัภ คุณ เน็ถ กาอีแอ || กโฮ่ นานัก วัดป่ ากี ปาอีแอ ||๔||๖|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || เซ ตัน่ วันตฺ เซอี สัจ ซาฮา || ฮัร กี
ดัรก้าห์ นาม วิซ่าฮา ||๑|| ฮัร ฮัร นาม ยัปโปห์ มัน มีต || คุร ปูรา ปาอีแอ วัดป่ ากี นิรมัล ปูรัน รี ต ||๑|| รเฮา || ปายอา
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ลาภ วยี วาถ่าอี || ซันตฺ ประสาด ฮัร เก กุน กาอี ||๒|| สพัล ยนัม ยีวนั ปัรวาณ || คุร ปัรซาดี ฮัร รังค์ มาณ ||๓||
บินเซ กาม กโรถ อหังการ || นานัก คุรมุข อุตแรห์ ปารฺ ||๔||๗|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || คุร ปูรา ปูรี ตา กี กะลา ||
คุร กา สบัด สดา สัด อัทลา || คุร กี บาณี ยิส มัน วัสแซ || ดูค ดะรัด ซัภ ตา กา นะแซ ||๑|| ฮัร รังค์ ราตา มัน ราม
กุน กาแว || มุกโต ซาถู่ ตู่รี นาแว ||๑|| รเฮา || คุร ปั รซาดี อุตเร ปารฺ || ป๋ อ ปะรัม บินเซ บิการ || มัน ตัน อันตัร
บะเซ คุร จัรนา || นิรแภ ซ่าถ ปะเร ฮัร ซัรนา ||๒|| อนัด แซ่ฮจั ยฺ รัส ซูค กะเนเร || ดุสมัน ดูค นา อาแว เนเร || คุร
ปูแร อัปเน กัร ราเค || ฮัร นาม ยปัต เก็ลบิค ซัภ ลาเท ||๓|| ซันตฺ ซายัน ซิกข์ เป๋ ย สุ เฮเล || คุร ปูแร ปรัภ เซ็ว แล
เมเล || ยนัม มรัน ดุค พ่าฮา กาเทอา || กโฮ่ นานัก คุร ปั รดา ด่าเกอา ||๔||๘|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || สัตคุร ปูแร นาม
ดีอา || อนัด มังคัล กเลอาณ สดา ซุค การัจ สักลา ราส ทีอา ||๑|| รเฮา || จรัน กมัล คุร เก มัน วูเธ || ดูค ดะรัด ปะหรํา
บินเซ จู่เธ ||๑|| เน็ต อุธ กาโว่ห์ ปรัภ กี บาณี || อาธ แป้ ฮัร ฮัร ซิ มโร่ ห์ ปราณี ||๒|| กัร๋ บ้าฮัร ปรัภ ซัภนี ทาอี || ซังค์
สฮาอี แยห์ ฮอ ยาอี ||๓|| โดย กัร โยร กรี อัรดาส || สดา ยเป นานัก คุณตาซ ||๔||๙|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||
ปารบรัมห์ ปรัภ ซุฆรั สุ ยาณ || คุร ปูรา ปาอีแอ วัดป่ ากี ดัรซัน โก ยาอีแอ กุรบาณ ||๑|| รเฮา || เก็ลบิค เมเท สบัด
ซันโตค || นาม อราถัน โฮอา โยก || ซ่าถซังค์ โฮอา ปั รกาซ || จรัน กมัล มัน ม่าเฮ นิวาส ||๑|| เย็น กีอา เต็น ลีอา
ราค || ปรัภ ปูรา อนาท กา นาท || ยิแซห์ นิวาเย กิรปา ต๋ าร || ปูรัน กะรัม ตา เก อาจารฺ ||๒|| กุน กาแว เน็ต เน็ต
เน็ต นเว || ลัค จอราซีห์ โยน นา ปะเว || อีฮานํ อูฮานํ จรัณ ปูญาเร || มุค อูยลั ซาเจ ดัรบาเร ||๓|| ยิส มัสตัก คุร
ตะเรอา หาท || โกท มะเถ่ โก วิระลา ดาส || ยัล ทัล มฮีอลั เปแค ปั่รปูร || นานัก อุถฺรัส เต็ส ยัน กี ตู๋ร ||๔||๑o||
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ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || กุรบาณ ยาอี คุร ปูเร อัปเน || ยิส ประสาด ฮัร ฮัร ยัป ยัปเน ||๑|| รเฮา || อัมฤต บาณี สุ ณตั
นิฮาล || บินสั เกย บิเคอา ยันยาล ||๑|| สาจ สบัด เซ็ว ลากี ปรี ต || ฮัร ปรัภ อัปนา อายอา จีต ||๒|| นาม ยปัต โฮอา
ปัรกาซ ||
คุร สับเด กีนา ริ แด นิวาส ||๓|| คุร ซัมรัท สดา ดัยอาล || ฮัร ยัป ยัป นานัก เป๋ ย นิฮาล ||๔||๑๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕
|| คุร คุร กะรัต สดา ซุค ปายอา || ดีน ดัยอาล เป๋ ย กิรปาลา อัปณา นาม อาป ยปายอา ||๑|| รเฮา || ซันตฺ ซงั คัต เม็ล
เป่ ยอา ประกาซ || ฮัร ฮัร ยปัต ปูรัน ไป๋ อาส ||๑|| สรับ กเลอาณ ซูค มัน วูเธ || ฮัร คุณ กาเอ คุร นานัก ตูเธ
||๒||๑๒||
ประภาตี แม่ห์ลา ๕ กัร๋ ๒ บิปาส เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อวัรฺ นา ดูยา เธา || น่าฮี เบ็น ฮัร เนา || สรับ เซ็ถ กเลอาน || ปูรัน โฮเอ สกัล กาม ||๑|| ฮัร โก นาม ยัปปี แอ นีต ||
กาม กโรถ อหังการฺ บินแซ ลแก เอแก ปรี ต ||๑|| รเฮา || นาม ลาแก ดูค ป่ าแก สรัน ปาลัน โยก || สัตคุร เป่ แท ยัม
นา เตแท ยิส ตุ๋ร โฮแว ซันโญก ||๒|| แรน ดินสั ติอ๋าย ฮัร ฮัร ตะโยห์ มัน เก ปะรัม || ซ่าถซังคัต ฮัร มิแล ยิแซห์
ปูรัน กะรัม ||๓|| ยนัม ยนัม บิคาด บินเซ ราค ลีเน อาป || มาต ปิ ตา มีต ป่ าอี ยัน นานัก ฮัร ฮัร ยาป ||๔||๑||๑๓||
ประภาตี แม่ห์ลา ๕ บิปาส ปัรตาล เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รัม ราม ราม ราม ยาป || กัล กะเลส โลภ โม่ห์ บินสั ยาย อหัง ตาป ||๑|| รเฮา || อาป เตอาก ซันตฺ จรัน ลาก มัน ปวิต
ย่าเฮ ปาป ||๑|| นานัก บาริ ก กะชู นา ยาแน ราคัน โก ปรัภ มาอี บาป ||๒||๑||๑๔|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || จรัน กมัล
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สรัน เทก || อูจ มูจ เบอันตฺ ธากุร สรับ อูปัร ตุฮี เอก ||๑|| รเฮา || ปราน อถารฺ ดุค บิดาร แดนฮาร บุตถฺ บิเบก ||๑||
นมัสการ รคันฮาร มัน อราถ ประภู เมก || ซันตฺ เรน กะโร มยัน นานัก ปาแว ซุค อเนก ||๒||๒||๑๕||
ประภาตี อัสทฺปดีอา แม่ห์ลา ๑ บิปาส เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ดุบิถา บอรี มัน บอรายอา || จู่แธ ลาลัจ ยนัม กวายอา || ลปั ท รฮี พุน บันถฺ นา ปายอา || สัตคุร ราเค นาม ดริ รายอา
||๑|| นา มัน มแร นา มายอา มแร || เย็น กิช กีอา โซอี ยาแณ สบัด วีจาร ป๋ อ ซากัร ตแร ||๑|| รเฮา || มายอา ซันจฺ
ราเย อหังการี || มายอา ซาท นา จัลแล เปอารี || มายอา มัมตา แฮ บโฮ่ รังกี || เบ็น นาแว โก ซาท นา ซังกี ||๒|| เย็ว
มัน เดแคห์ ปัร มัน แตซา || แยซี มันซา แตซี ดะซา || แยซา กะรัม แตซี เล็ว ลาแว || สัตคุร ปูช แซ่ฮจั ยฺ กัร๋ ปาแว
||๓|| ราก นาด มัน ดูแย ป๋ าย || อันตัร กปั ท มฮ่า ดุค ปาย || สัตคุร เป่ แท โซ่ฉี่ ปาย || สัจแจ นาม รแฮ่ เล็ว ลาย ||๔||
สัจแจ สบัด สัจ กมาแว || สัจจี บาณี ฮัร คุณ กาแว || นิจยฺ กัร๋ วาส อมัร ปั ด ปาแว || ตา ดัร ซาแจ โซ่ภา ปาแว ||๕||
คุร เซวา เบ็น ปะกัต นา โฮอี || อเนก ยตัน กแร เย โกอี || ห่อแม เมรา สับเด โคอี || นิรมัล นาม วัสแซ มัน โซอี
||๖|| เอ็ส ญัก แม่ห์ สบัด กัรณี แฮ ซาร || เบ็น สับแด โฮรฺ โม่ห์ กุบาร || สับเด นาม รัคแค อุร ต๋ าร || สับเด กัต มัต
โมค ดุอาร ||๗|| อวัรฺ น่าฮี กัร เดคัณฮาโร || ซาจา อาป อนูป อปาโร || ราม นาม อูตมั กัต โฮอี || นานัก โคจยฺ ลแฮ่
ยัน โกอี ||๘||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || มายอา โม่ห์ สกัล ญัก ชายอา || กามัณ เดค กาม โลผ่ายอา || สุ ต กันจัน เซ็ว
เหต วถ่ายอา || ซัภ กิช อัปนา เอ็ก ราม ปรายอา ||๑|| แอซา ยาป ยัปโป ยัปมาลี || ดุค ซุค ปั รฮัร ปะกัต นิราลี ||๑||
รเฮา || คุณ นิถาน เตรา อันตฺ นา ปายอา || สาจ สบัด ตุจฉฺ ม่าเฮ สมายอา || อาวา กอณ ตุตถฺ อาป รจายอา || เซอี
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ปะกัต ยิน สัจ จิต ลายอา ||๒|| กิอาน คิอ๋าน นัรฮัร นิรบาณี || เบ็น สัตคุร เป่ เท โกย นา ยาณี || สกัล สะโรวัร โยต
สมาณี || อานัด รู ป วิโทห์ กุรบาณี ||๓|| เป๋ า ปะกัต คุรมะตี ปาเอ || ห่อแม วิโจห์ สบัด ยลาเอ ||
ต่าวัต ราแค ธาก รฮาเอ || สัจจา นาม มัน วซาเอ ||๔|| บิซมั บิโนด รเฮ่ ปัรมาดี || คุรมัต มาเนอา เอก เล็ว ลากี || เดค
นิวาเรอา ยัล แม่ห์ อากี || โซ บูแฉ่ โฮแว วัดป่ ากี ||๕|| สัตคุร เซเว ปะรัม จุกาเอ || อันเด็น ยาแก สัจ เล็ว ลาเอ ||
เอโก ยาแณ อวัรฺ นา โกย || ซุคดาตา เซเว นิรมัล โฮย ||๖|| เซวา สุ รัต สบัด วีจาร || ยัป ตัป ซันยัม ห่อแม มาร ||
ยีวนั มุกตั ยา สบัด สุ ณาเอ || สัจจี แร่ ฮตั สัจจา ซุค ปาเอ ||๗|| ซุคดาตา ดุค เมทัณฮารา || อวัรฺ นา ซูฉสั บียี การา ||
ตัน มัน ตัน๋ ฮัร อาแก ราเคอา || นานัก กะแฮ มฮ่า รัส จาเคอา ||๘||๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || นิวลี กะรัม ปุองั กัม
ป่ าธี เรจัก ปูรัก กุมภฺ กแร || เบ็น สัตคุร กิช โซ่ฉี่ น่าฮี ปั่ รเม ปู่ ลา บูด มแร || อันถ่า ปะเรอา ปั๋ ร ปั๋ ร โต่แว อันตัร กี
มัล กะเด นา ลแฮ่ || นาม บินา โพกัท ซัภ กัรมา เย็ว บายีกรั ปะรัม ปุแล ||๑|| คัท กะรัม นาม นิรันยัน โซอี || ตู คุณ
ซากัร เอากุณ โม่ฮี ||๑|| รเฮา || มายอา ตัน่ ถ่า ต่าวณี ดุระมัต การ บิการ || มูรัค อาป กณายดา บูจฉฺ นา สะแก การ ||
มันซา มายอา โม่ห์ณี มันมุค โบลฺ คุอาร || มยัน จู่ธา จันดาล กา โพกัท จาร ซี การ ||๒|| จู่ธี มัน กี มัต แฮ กัรณี บาด
บิบาด || จู่เธ เว็จ อหังกรัณ แฮ คซัม นา ปาแว ซาด || เบ็น นาแว โฮรฺ กมาวณา พิกา อาแว ซาด || ดุสที สภา
วิกจุ ีแอ บิค วาตี ยีวณั บาด ||๓|| เอ ปะหรํา ปู่ เล มโร่ ห์ นา โกอี || สัตคุร เซว สดา ซุค โฮอี || เบ็น สัตคุร มุกตั กิแน
นา ปาอี || อาแว่ห์ ยานํเฮ มแร่ ห์ มัร ยาอี ||๔|| เอ้ห์ สะรี ร แฮ ตแร คุณ ตาต || เอ็ส โน เวอาแป โศก ซันตาป || โซ
เซโว่ห์ ยิส มาอี นา บาป || วิโจห์ จูแก ติสนา อัร อาป ||๕|| แยห์ แยห์ เดคา แต้ห์ แต้ห์ โซอี || เบ็น สัตคุร เป่ เท มุกตั
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นา โฮอี || ฮิรแด สัจ เอ้ห์ กัรณี ซาร || โฮรฺ ซัภ ปาคันดฺ ปูญ คุอาร ||๖|| ดุบิถา จูแก ตานํ สบัด ปะชาณ || กัร๋ บ้าฮัร
เอโก กัร ยาณ || เอ้ฮา มัต สบัด แฮ ซาร || เว็จ ดุบิถา มาแท ปแว ชาร ||๗|| กัรณี กีรัต คุรมัต ซาร || ซันตฺ สภา คุณ
กิอาน บีจาร || มัน มาเร ยีวตั มัร ยาณ || นานัก นัดรี นะดัร ปะชาณ ||๘||๓||
ประภาตี แม่ห์ลา ๑ ดัคณี || โกตัม ตปา แอ้ห์เลอา อิสตรี เต็ส เดค อินดรึ ลุผา่ ยอา || แซ่ฮสั สะรี ร เจ้ฮนั ปั ก ฮูเอ ตา
มัน ปะโชตายอา ||๑|| โกอี ยาณ นา ปู่ แล ป่ าอี || โซ ปู่ แล ยิส อาป ปุหล่าเอ บูแฉ่ ยิแซ บุฉ่าอี ||๑|| รเฮา || เต็น ฮรี
จันดฺ ปริ ทมี ปัต ราแย กากัด กีม นา ปาอี || ออกัณ ยาแณ ตา ปุน กเร เก็ว เก็ว เนคาส บิกาอี ||๒|| กะโร อฺ ด่าอี ตัร่ ตี
มานํกี บาวัน รู ป บฮาแน || เก็ว ปัยอาล ยาย เก็ว ฉะลีแอ เย บัล รู ป ปะชาแน ||๓|| รายา ยันเมยา เด มตี บะรัจยฺ
เบอาส ปรายห์อา || เต็นห์ กัร ญัก อะธาราห์ ก๋ าเอ กิรัต นา จัลแล จลายอา ||๔|| กะณัต นา กะณี หุกมั ปะชาณา โบลี
ป๋ าย สุ ผา่ อี || โย กิช วัรแต ตุแถ่ สล่าฮี ซัภ เตรี วเดอาอี ||๕|| คุรมุข อะลิปตฺ เลป กะเด นา ลาแก สดา รแฮ่ ซัรณาอี ||
มันมุค มุกตั ถฺ อาแก เจแต น่าฮี ดุค ลาแก ปั ชตาอี ||๖|| อาเป กเร กราเอ กัรตา เย็น เอ้ห์ รัจนา รจีแอ || ฮัร อภิมาน
นา ยาอี ญีโอห์ อภิมาเน แป ปะจีแอ ||๗|| ปุลณั เว็จ กีอา ซัภ โกอี กัรตา อาป นา ปุแล || นานัก สัจ นาม นิสตารา
โก คุร ปัรสาด อกุแล ||๘||๔|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || อาคฺ ณา ซุนณา นาม อถารฺ || ตัน่ ถ่า ฉุ ทกั เกยอา เวการ || เย็ว
มันมุค ดูแย ปัต โคอี || เบ็น นาแว แม อวัรฺ นา โกอี ||๑|| ซุณ มัน อันเถ่ มูรัค กวาร || อาวัต ยาต ลาจยฺ นฮี ลาแก
เบ็น คุร บูแด บาโร บาร ||๑|| รเฮา || เอ็ส มัน มายอา โม่ห์ บินาส || ตุ๋ร หุกมั ลิเคอา ตานํ กะฮีแอ กาซ || คุรมุข
วิระลา จีแนห์ โกอี || นาม บิฮูนา มุกตั นา โฮอี ||๒|| ปะหรํา ปะหรํา โดแล ลัค จอราซี || เบ็น คุร บูเฉ่ ยัม กี พาซี ||
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เอ้ห์ มนูอา คิน คิน อูภ้ ปัยอาล || คุรมุข ชูแท นาม สะหมาลฺ ||๓|| อาเป สะเด เด๋ ล นา โฮย || สบัด มแร แซ่ ห์ลา
ยีแว โซย || เบ็น คุร โซ่ฉี่ กิแซ นา โฮย || อาเป กแร กราแว โซย ||๔|| จะกัร จุกาแว ฮัร คุณ กาแว || ปูรา สัตคุร
แซ่ฮจั ยฺ สมาแว || เอ้ห์ มัน โดลัต ตอ แธห์ราแว || สัจ กัรณี กัร การ กมาแว ||๕|| อันตัร ยูธา เก็ว สุ จ โฮย || สับดี
โต่แว วิระลา โกย || คุรมุข โกอี สัจ กมาแว || อาวัณ ยาณา ธาก รฮาแว ||๖||
ป๋ อ คาณา ปี ณา ซุค ซาร || ฮัร ยัน ซังคัต ปาแว ปาร || สัจ โบแล โบลาแว เปอาร || คุร กา สบัด กัรณี แฮ ซาร ||๗||
ฮัร ยัส กะรัม ตะรัม ปัต ปูญา || กาม กโรถ อัคนี แม่ห์ ปู่ นํยา || ฮัร รัส จาเคอา ตอ มัน ปี่ ยา || ปรัณวัต นานัก อวัรฺ
นา ดูยา ||๘||๕|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || ราม นาม ยัป อันตัร ปูญา || คุร สบัด วีจาร อวัรฺ นฮี ดูยา ||๑|| เอโก เราว์
รเฮอา ซัภ ธาอี || อวัรฺ นา ดีแซ กิส ปูญ จะราอี ||๑|| รเฮา || มัน ตัน อาแก ญีอะรา ตุจฉฺ ปาส || เย็ว ป่ าแว เต็ว รัคโคห์
อัรดาส ||๒|| สัจ เย่ห์วา ฮัร รสัน ระส่ าอี || คุรมัต ชูทสั ปรัภ ซัรณาอี ||๓|| กะรัม ตะรัม ปรัภ เมแร กีเอ || นาม วดาอี
ศิร กัรมานํ กีเอ ||๔|| สัตคุร แก วัส จาร ปะดารัท || ตีน สมาเอ เอก กริ ตารัท ||๕|| สัตคุร ดีเอ มุกตั ติอ๋านานํ || ฮัร
ปัด จีนห์ เป๋ ย ปัรถ่านา ||๖|| มัน ตัน ซีตลั คุร บูจฉฺ บุฉ่าอี || ปรัภ นิวาเย เก็น กีมตั ปาอี ||๗|| กโฮ่ นานัก คุร บูจฉฺ
บุฉ่าอี || นาม บินา กัต กิแน นา ปาอี ||๘||๖|| ประภาตี แม่ห์ลา ๑ || เอ็ก ตุ๋ร บคัส เลย คุร ปูแร สัจจี บณัต บณาอี ||
ฮัร รังค์ ราเต สดา รังค์ ซาจา ดุค บิสเร ปัต ปาอี ||๑|| จู่ธี ดุระมัต กี จตุราอี || บินซัต บาร นา ลาแก กาอี ||๑|| รเฮา ||
มันมุค โก ดุค ดะรัด เวอาปัส มันมุค ดุค นา ยาอี || ซุค ดุค ดาตา คุรมุข ยาตา เมล เลย ซัรณาอี ||๒|| มันมุค เต อัภ
ปะกัต นา โฮวัส ห่อแม ปะแจ้ห์ ดิวาเน || เอ้ห์ มนูอา คิน อูภ้ ปั ยอาลี ยับ ลัก สบัด นา ยาเน ||๓|| ปูค เปอาซา ญัก
1423

เป่ ยอา ติปัต นฮี เบ็น สัตคุร ปาเอ || แซ่ห์แย แซ่ฮจั ยฺ มิแล ซุค ปาอีแอ ดัรก้าห์ แปถ่า ยาเอ ||๔|| ดัรก้าห์ ดานา บีนา
เอ็ก อาเป นิรมัล คุร กี บาณี || อาเป สุ รตา สัจ วีจารัส อาเป บูแฉ่ ปั ด นิรบาณี ||๕|| ยัล ตรังค์ อัคนี เปาว์แน พุน
ตแร เม็ล ยกัต อุปายอา || แอซา บัล ชัล เต็น โก ดีอา หุกมี ธาก รฮายอา ||๖|| แอเซ ยัน วิระเล ญัก อันดัร ปะรัค
คยาแน ปายอา || ยาต วรัน เต เป๋ ย อตีตา มัมตา โลภ จุกายอา ||๗|| นาม รัตเต ตีรัท เซ นิรมัล ดุค ห่อแม แมลฺ
จุกายอา || นานัก เต็น เก จรัน ปะคาแล ยินา คุรมุข ซาจา ป่ ายอา ||๘||๗||

ประภาตี แม่ห์ลา ๓ บิปาส เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
คุร ปัรซาดี เวค ตู ฮัร มันดัร เตแร นาล || ฮัร มันดัร สับเด โคยีแอ ฮัร นาโม เล่โฮ สะหมาลฺ ||๑|| มัน เมเร สบัด รแป
รังค์ โฮย || สัจจี ปะกัต สัจจา ฮัร มันดัร ปรักที ซาจี โซย ||๑|| รเฮา || ฮัร มันดัร เอ้ห์ สะรี ร แฮ กิอาน รตัน ปั รกัท
โฮย || มันมุค มูล นา ยาณนี มาณัส ฮัร มันดัร นา โฮย ||๒|| ฮัร มันดัร ฮัร ญีโอ ซาเยอา รเคอา หุกมั สวาร || ตุ๋ร เลค
ลิเคอา โซ กมาวณา โกย นา เมทัณฮาร ||๓|| สบัด จีนห์ ซุค ปายอา สัจแจ นาย เปอาร || ฮัร มันดัร สับเด โซ่ห์ณา
กันจัน โกท อปารฺ ||๔|| ฮัร มันดัร เอ้ห์ ยกัต แฮ คุร เบ็น โก่รังถาร || ดูยา เป๋ า กัร ปูญะเด มันมุค อั้นถฺ กวาร ||๕||
ยิแท เลคา มังกีแอ ติแท เด้ห์ ยาต นา ยาย || สาจ รัตเต เซ อุบเร ดุคีเอ ดูแย ป๋ าย ||๖|| ฮัร มันดัร แม่ห์ นาม นิถาน แฮ
นา บูแฉ่ห์ มุกตั ถฺ กวาร || คุร ปั รซาดี จีเนห์อา ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร ||๗|| คุร กี บาณี คุร เต ยาตี เย สบัด รัตเต รังค์ ลาย
|| ปวิต ปาวัน เซ ยัน นิรมัล ฮัร แก นาม สมาย ||๘|| ฮัร มันดัร ฮัร กา หาท แฮ รเคอา สบัด สวาร || เต็ส เว็จ ซอดา
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เอก นาม คุรมุข แลน สวาร ||๙|| ฮัร มันดัร แม่ห์ มัน โลฮัท แฮ โม่เฮอา ดูแย ป๋ าย || ปารัส เป่ ทิแอ กันจัน เป่ ยอา
กีมตั กฮี นา ยาย ||๑o|| ฮัร มันดัร แม่ห์ ฮัร วัสแซ สรับ นิรันตัร โซย || นานัก คุรมุข วัณยีแอ สัจจา ซอดา โฮย
||๑๑||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๓ || แป๋ ป๋ าย ยาเก เซ ยัน ยากรัณ กแร่ ห์ ห่อแม แมลฺ อุตาร || สดา ยาแกห์ กัร๋ อัปณา
ราแค่ห์ ปั นจฺ ตัสกัร ก้าแดห์ มาร ||๑|| มัน เมเร คุรมุข นาม ติอ๋าย || เย็ต มารัก ฮัร ปาอีแอ มัน เซอี กะรัม กมาย ||๑||
รเฮา || คุรมุข แซ่ฮจั ยฺ ตุ๋น อูปแย ดุค ห่อแม วิโจห์ ยาย || ฮัร นามา ฮัร มัน วัสแซ แซ่ห์เย ฮัร คุณ กาย ||๒|| คุรมะตี
มุค โซ่ห์เณ ฮัร ราเคอา อุร ต๋ าร || แอแท โอแท ซุค กะหน่า ยัป ฮัร ฮัร อุตเร ปารฺ ||๓||
ห่อแม เว็จ ยากรัณ นา โฮวัย ฮัร ปะกัต นา ปะวัย ทาย || มันมุค ดัร โด่อี นา ลแฮ ป๋ าย ดูแย กะรัม กมาย ||๔|| ตริ ก
คาณา ตริ ก แปนห์ณา ยินาห์ ดูแย ป๋ าย เปอาร || บิสทา เก กีเร บิสทา ราเต มัร ยําแมห์ โฮเอ คุอาร ||๕|| ยิน โก สัตคุร
เป่ เทอา ตินา วิโทห์ บัล เยา || เต็น กี ซังคัต เม็ล รฮ่านํ สัจเจ สัจ สเมา ||๖|| ปูแร ปาก คุร ปาอีแอ อุปาย กิแต นา
ปายอา ยาย || สัตคุร เต แซ่ฮจั ยฺ อูปแย ห่อแม สบัด ยลาย ||๗|| ฮัร ซัรณาอี ปัจยฺ มัน เมเร ซัภ กิช กัรแณ โยก ||
นานัก นาม นา วีสแร โย กิช กแร โซ โหก ||๘||๒||๗||๒||๙||
บิปาส ประภาตี แม่ห์ลา ๕ อัสทฺปดีอา เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มาต ปิ ตา ป่ าอี สุ ตฺ บันตา || จูแกห์ โจก อนันดฺ เซ็ว ยุกตา || *อุรัจฉฺ ปะเรโอ มัน มีธ โมห่ารา || กุน ก้าฮัก เมเร
ปราน อถ่ารา ||๑|| เอก ฮมารา อันตัรยามี || ตัร๋ เอกา แม เท็ก เอกัส กี ศิร ซาฮา วัด ปุรัค สุ อามี ||๑|| รเฮา || ชัล นากัน
เซ็ว เมรี ทูทนั โฮอี || คุร กะเฮอา เอ้ห์ จู่ธี โต่ฮี || มุค มีธี คาอี กอราย || อัมฤต นาม มัน รเฮอา อะขาย ||๒|| โลภ
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โม่ห์ เซ็ว กอี วิโคท || คุร กริ ปาล โม่ห์ กีนี โชท || เอ้ห์ ธักวารี บฮุต กัร๋ กาเล || ฮัม คุร ราค ลีเอ กิรปาเล ||๓|| กาม
กโรถ เซ็ว ธาท นา บเนอา || คุร อุปเดส โม่ห์ กานี สุ เนอา || แยห์ เดโค แต้ห์ มฮ่า จันดาล || ราค ลีเอ อัปแน คุร
โคปาล ||๔|| ดัส นารี แม กรี ดุห่ากัน || คุร กะเฮอา เอ้ห์ รแซ่ห์ บิคากัน || เอ็น ซันบันถี่ ระส่ าตัล ยาย || ฮัม คุร ราเค
ฮัร เล็ว ลาย ||๕|| อหัม่ เมว เซ็ว มัสลัต โชดี || คุร กะเฮอา เอ้ห์ มูรัค โห่ดี || เอ้ห์ นีฆรั กัร๋ กฮี นา ปาเอ || ฮัม คุร ราค
ลีเอ เล็ว ลาเอ ||๖|| เอ็น โลกัน เซ็ว ฮัม เป๋ ย แบราอี || เอก กแร่ ห์ แม่ห์ โดย นา คทานํอี || อาเอ ปรัภ แป้ ห์ อันจัร ลาก
|| กแร่ ห์ ตะปาวัส ปรัภ ซัรบาก ||๗|| ปรัภ หัส โบเล กีเอ นิอานํเอนํ || สกัล ดูต เมรี เซวา ลาเอ || ตูน ํ ธากุร เอ้ห์
กแร่ ห์ ซัภ เตรา || กโฮ่ นานัก คุร กีอา นิเบรา ||๘||๑|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ ||
มัน แม่ห์ กโรถ มฮ่า อหังการา || ปูญา กแร่ ห์ บฮุต บิสทารา || กัร อิสนาน ตัน จักกรึ บณาเอ || อันตัร กี มัล กับ ฮี
นา ยาย ||๑|| เอ็ต ซันยัม ปรัภ กิน ฮี นา ปายอา || ปะกอตี มุดรา มัน โม่เฮอา มายอา ||๑|| รเฮา || ปาป กแร่ ห์ ปั นจานํ
เก บัส เร || ตีรัท นาย กแฮ่ ซัภ อุตเร || บฮุร กมาแว่ห์ โฮย นิซงั ก์ || ยัม ปุร บานํถฺ คเร กาลังกฺ ||๒|| กู่กรั บาถ
บยาแว่ห์ ตาลา || อันตัร กปัท พิแร่ ห์ เบตาลา || วัรมี มารี ซาป นา มูอา || ปรัภ ซัภ กิช ยาแน เย็น ตู กีอา ||๓|| ปูนอํ รั
ตาป เกรี เก บัสตรา || อัปดา กา มาเรอา กแร่ ห์ เต นัสตา || เดส โฉด ปั รเดแซ่ห์ ต่ายอา || ปั นจฺ จันดาล นาเล แล
อายอา ||๔|| กาน พราย หิราเอ ทูกา || กัร๋ กัร๋ มานํแก ตริ ปตาวัน เต จูกา || บันตา โฉด บัด นะดัร ปั ร นารี || เวส นา
ปาอีแอ มฮ่า ดุคิอารี ||๕|| โบแล น่าฮี โฮย แบธา โมนี || อันตัร กะลัป ปะหว่าอีแอ โยนี || อัน เต แร่ ห์ตา ดุค เด้ฮี
แซ่ห์ตา || หุกมั นา บูแฉ่ เวอาเปอา มัมตา ||๖|| เบ็น สัตคุร กิแน นา ปาอี ปะรัม กะเต || ปูโช่ห์ สกัล เบด ซิ มระเต ||
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มันมุค กะรัม กแร อะยาอี || เย็ว บาลู กัร๋ ธอรฺ นา ธาอี ||๗|| ยิส โน เป๋ ย โคบินดฺ ดัยอาลา || คุร กา บจัน เต็น บาเถ่โอ
ปาลา || โกท มะเถ่ โกอี ซันตฺ ดิคายอา || นานัก เต็น แก ซังค์ ตรายอา ||๘|| เย โฮแว ปาก ตา ดัรซัน ปาอีแอ || อาป
ตแร ซัภ กุทาํ บฺ ตราอีแอ ||๑|| รเฮา ดูยา ||๒|| ประภาตี แม่ห์ลา ๕ || ซิ มรัต นาม เก็ลบิค ซัภ กาเท || ตะรัม ราย เก
กากัร พาเท || ซ่าถซังคัต เม็ล ฮัร รัส ปายอา || ปารบรัมห์ ริ ด ม่าเฮ สมายอา ||๑|| ราม รมัต ฮัร ฮัร ซุค ปายอา || เตเร
ดาส จรัน ซัรนายอา ||๑|| รเฮา || จูกา กอณ มิเทอา อันเถ่อาร || คุร ดิคลายอา มุกตั ดุอาร || ฮัร เปรม ปะกัต มัน ตัน
สัด ราตา || ประภู ยนายอา ตับ ฮี ยาตา ||๒|| กัท กัท อันตัร รเวอา โซย || เต็ส เบ็น บีโย น่าฮี โกย || แบรฺ บิโรถ เชเด
แป๋ ปั่รมานํ || ปรัภ ปุน อาตแม กีเน ตัร่ มา ||๓|| มฮ่า ตรังค์ เต ก้านํแด ลากา || ยนัม ยนัม กา ทูทา ก้านํดา || ยัป ตัป
ซันยัม นาม สะหม่าเลอา || อัปแน ธากุร นะดัร นิฮาเลอา ||๔|| มังคัล ซูค กเลอาณ ติทาอี ||
แยห์ เซวัก โคปาล กุซาอี || ปรัภ สุ ประซัน เป๋ ย โคปาล || ยนัม ยนัม เก มิเท เบตาล ||๕|| โฮม ญัก อุรัตถฺ ตัป ปูญา
|| โกท ตีรัท อิสนาน กรี ยา || จรัน กมัล นิมคั ริ แด ต่าเร || โคบินดฺ ยปัต ซัภ การัจ ซาเร ||๖|| อูเจ เต อูจา ปรัภ ทาน
|| ฮัร ยัน ลาแว่ห์ แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || ดาส ดาซัน กี บานํโช ตู๋ร || สรับ กะลา ปรี ตมั ปั่ รปูร ||๗|| มาต ปิ ตา ฮัร ปรี ตมั
เนรา || มีต ซายัน ปัรหว่าซา เตรา || กัร แก้ห์ ลีเน อัปเน ดาส || ยัป ยีแว นานัก คุณตาซ ||๘||๓||๒||๗||๑๒||
บิปาส ประภาตี บาณี ปะกัต กะบีร ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มรัน ยีวนั กี ซังกา นาซี || อาปัน รังค์ แซ่ฮจั ยฺ ปั รกาซี ||๑|| ปรักที โยต มิเทอา อันเถ่อารา || ราม รตัน ปายอา กะรัต
บีจารา ||๑|| รเฮา || แยห์ อนันดฺ ดุค ดูรฺ ปัยอานา || มัน มานัก เล็ว ตัต ลุกานา ||๒|| โย กิช โฮอา โซ เตรา ป่ าณา || โย
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เอ็ว บูแฉ่ โซ แซ่ฮจั ยฺ สมาณา ||๓|| แก้ฮตั กะบีร เก็ลบิค เกย คีณา || มัน เป่ ยอา ญักยีวนั ลีณา ||๔||๑|| ประภาตี ||
อัลล่าห์ เอก มะซี ต บัสตฺ แฮ อวัรฺ มุลคั กิส เกรา || ฮินดู มูรัต นาม นิวาซี โดห์ แม่ห์ ตัต นา เฮ่รา ||๑|| อัลล่าห์ ราม
ยีโว เตเร นาอี || ตู กัร เม่ห์รามัต ซาอี ||๑|| รเฮา || ดะคัน เดส ฮรี กา บาซา ปะชิม อัลล่าห์ มุกามา || ดิล แม่ห์ โคจยฺ
ดิแล ดิล โคโยห์ เอ้ฮี ธอรฺ มุกามา ||๒|| บรัมห์มนั กิอาส กแร่ ห์ จอบีซา กายี แม่ห์ รัมยานา || กิอาแรห์ มาส ปาส แก
ราเค เอแก ม่าเฮ นิถ่านา ||๓|| กฮ่า อุดีเซ มยัน กีอา เกอา มะซีต ศิร นานํเอนํ || ดิล แม่ห์ กปั ท นิ วาจยฺ กุยาแร เกอา
ฮัจยฺ กาแบ ยานํเอนํ ||๔|| เอเต ออรัต มัรดา ซาเย เอ ซัภ รู ป ตุหม่าเร || กะบีร ปูงกรา ราม อัลล่าห์ กา ซัภ คุร ปี ร
ฮมาเร ||๕|| แก้ฮตั กะบีร สุ โนห์ นัร นัรแว ปะโร่ ห์ เอก กี ซัรนา || เกวัล นาม ยัปโปห์ เร ปรานี ตับ ฮี เน่ห์แจ ตัรนา
||๖||๒|| ประภาตี || อวัล อัลล่าห์ นูร อุปายอา กุดรัต เก ซัภ บันเด || เอก นูร เต ซัภ ญัก อุปเยอา กอน ปะเล โก
มันเด ||๑||
โลกา ปะรัม นา ปู่ โลห์ ป่ าอี || คาเล็ก คลัก คลัก แม่ห์ คาเล็ก ปูร รเฮโอ สรับ ธานํอี ||๑|| รเฮา || มาที เอก อเนก
ป๋ านตฺ กัร ซายี ซายันฮาแร || นา กัช โปจฺ มาที เก ป่ านเด นา กัช โปจฺ กุมภาแร ||๒|| ซัภ แม่ห์ สัจจา เอโก โซอี
เต็ส กา กีอา ซัภ กัช โฮอี || หุกมั ปะชาแน โซ เอโก ยาแน บันดา กะฮีแอ โซอี ||๓|| อัลล่าห์ อลัค นา ยาอี ลเคอา คุร
กุร ดีนา มีธา || แก้ห์ กะบีร เมรี ซังกา นาซี สรับ นิรันยัน ดีธา ||๔||๓|| ประภาตี || เบด กะเตบ กโฮ่ มัต จู่เธ จู่ธา
โย นา บิจาแร || โย ซัภ แม่ห์ เอก คุดาย แก้ฮตั ฮอ ตอ เก็ว มุรกี มาแร ||๑|| มุลลานํ กโฮ่ นิเอา คุดาอี || เตเร มัน กา
ปะรัม นา ยาอี ||๑|| รเฮา || ปะกัร ญีโอ อาเนอา เด้ห์ บินาซี มาที โก บิสมิล กีอา || โยต สะรู ป อนาฮัต ลากี กโฮ่
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ฮลาล เกอา กีอา ||๒|| เกอา อุยู ปาก กีอา โม่ห์ โต่ยอา เกอา มะซี ต ศิร ลายอา || โย ดิล แม่ห์ กปั ท นิวาจยฺ กุยาโรห์
เกอา ฮัจยฺ กาแบ ยายอา ||๓|| ตูนํ นาปาก ปาก นฮี ซู่เฉ่ อา เต็ส กา มรัม นา ยาเนอา || แก้ห์ กะบีร ปิ สัต เต จูกา โดยัก
เซ็ว มัน มาเนอา ||๔||๔|| ประภาตี || ซุน ซันเถ่อา เตรี เดว เดวากัร อัตถฺปัต อาด สมาอี || เซ็ถ สมาถ อันตฺ นฮี ปายอา
ลาก รเฮ่ ซัรนาอี ||๑|| เล่โฮ อารฺ ตี โฮ ปุรัค นิรันยัน สัตคุร ปูโญห์ ป่ าอี || ธาฎา บรัมห์มา นิกมั บีจาแร อลัค นา
ลเคอา ยาอี ||๑|| รเฮา || ตัต เตลฺ นาม กีอา บาตี ดีปัก เด้ห์ อุเยอารา || โยต ลาย ญักดีส ยะกายอา บูแฉ่ บูฉนั่ ฮารา ||๒||
ปันเจ สบัด อนาฮัด บาเย ซังเก ซาเร็ งปานี || กะบีร ดาส เตรี อารฺ ตี กีนี นิรังการ นิรบานี ||๓||๕||
ประภาตี บาณี ปะกัต นามเดว ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
มัน กี บิรทา มัน ฮี ยาแน แก บูฉลั อาแก กะฮีแอ || อันตัรยามี ราม รวานํอี แม ดัร แกเซ จะฮีแอ ||๑|| เบถี่อฺเล
โคปาล โกซาอี || เมรา ปรัภ รเวอา ซัรเบ ธาอี ||๑|| รเฮา || มาแน หาท มาแน ปาท มาแน แฮ ปาซารี || มาแน บาแซ
นานา เป่ ดี ปั่รมัต แฮ ซันซารี ||๒|| คุร แก สบัด เอ้ห์ มัน ราตา ดุบิถา แซ่ฮจั ยฺ สมาณี ||
ซัภโภ หุกมั หุกมั แฮ อาเป นิรภอ สมัต บีจารี ||๓|| โย ยัน ยาน ปะแย่ห์ ปุรโคตัม ตา จี อบิกตั บาณี || นามา
กะแฮ ญักยีวนั ปายอา ฮิรแด อลัค บิดาณี ||๔||๑|| ประภาตี || อาด ยุกาด ยุกาด ยุโก ยุก ตา กา อันตฺ นา ยาเนอา ||
สรับ นิรันตัร ราม รเฮอา เราว์ แอซา รู ป บคาเนอา ||๑|| โคบิด กาแย สบัด บาแย || อานัด รู ปี เมโร รามัยอา ||๑||
รเฮา || บาวัน บีคู บาแน บีเค บาส เต ซุค ลากิลา || ซัรเบ อาด ปั รมะลาด กาซทฺ จันดัน แป่ เอลา ||๒|| ตุมห์ เจ ปารัส
ฮัม เจ โล่ฮา ซังเก กันจัน แป่ เอลา || ตู ดัยอาล รตัน ลาล นามา สาจ สมายลา ||๓||๒|| ประภาตี || อะกุล ปุรัค เอ็ก
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จลิต อุปายอา || กัท กัท อันตัร บรัมห์ ลุกายอา ||๑|| ญีอ์ กี โยต นา ยาแน โกอี || แต แม กีอา โซ มาลูม โฮอี ||๑||
รเฮา || เย็ว ประกาเซอา มาที กุมเภว || อาป ฮี กัรตา บีธลั เด็ว ||๒|| ญีอ์ กา บันถัน่ กะรัม เบอาแป || โย กิช กีอา โซ
อาแป อาแป ||๓|| ปรัณวัต นามเด็ว เอ้ห์ ญีโอ จิตเเว โซ ลแฮ่ || อมัร โฮย สัด อากุล รแฮ่ ||๔||๓||
ประภาตี ปะกัต เบณี ญี กี เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ตัน จันดัน มัสตัก ปาตี || ริ ด อันตัร กัร ตัล กาตี || ธัก ดิสทฺ บักกา เล็ว ลากา || เดค แบสโน ปราน มุค ป่ ากา ||๑||
กัล ปักวัต บันดฺ จิรานํมงั || กรู ร ดิสทฺ รัตตา เน็ส บาดัง ||๑|| รเฮา || นิตปรัต อิสนาน สะรี รัง || โดย โต่ตี กะรัม มุค
คีรัง || ริ แด ฉุรี ซันเถ่อานี || ปัร ดะรับ หิ รัน กี บานี ||๒|| เซ็ล ปูญสั จักกรึ กะเณซัง || เน็ส ยากัส ปะกัต ประเวซัง ||
ปัก นาจัส จิต อกัรมัง || เอ ลําปัท นาจ อตัร่ มัง ||๓|| มริ ก อาซัณ ตุละซี มาลา || กัร อูยลั ติลกั กะปาลา || ริ แด กูร
กันธฺ รุ ดราคัง || เร ลําปัท กริ ษนั อป่ าคัง ||๔|| เย็น อาตัม ตัต นา จีเนห์อา || ซัภ โพกัท ตะรัม อบีเนอา || กโฮ่ เบณี
คุรมุข ติอ่าแว || เบ็น สัตคุร บาท นา ปาแว ||๕||๑||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ราก แยยาวันตี แม่ห์ลา ๙ ||
ราม ซิมมัร ราม ซิ มมัร เอ้แฮ เตแร กาจยฺ แฮ || มายอา โก ซังค์ เตอาก ปรัภ ยู กี สรัน ลาก || ยกัต ซุค มาน มิเทอา
จู่โธ ซัภ ซาจยฺ แฮ ||๑|| รเฮา || สุ ปเน เย็ว ตัน๋ ปะชาน กาเฮ ปัร กะรัต มาน || บารู กี ปี ต แยเซ บซุถ่า โก ราจยฺ แฮ ||๑||
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นานัก ยัน แก้ฮตั บาต บินสั แยแฮ่ เตโร กาต || ชิน ชิน กัร เกยโอ กาล แตเซ ยาต อาจยฺ แฮ ||๒||๑|| แยยาวันตี
แม่ห์ลา ๙ || ราม ปั จยฺ ราม ปัจยฺ ยนัม สิ ราต แฮ || กโฮ่ กฮ่า บาร บาร ซัมฉัต แน่ห์ เก็ว กวาร || บินซัต แน่ห์ ลแก
บาร เอาเร ซัม กาต แฮ ||๑|| รเฮา || สกัล ปะรัม ดาร เด้ห์ โคบินดฺ โก นาม เล่ห์ || อันตฺ บาร ซังค์ เตแร เอ้แฮ เอก ยาต
แฮ ||๑|| บิเคอา บิค เย็ว บิซาร ปรัภ กอ ยัส ฮีเอ ต๋ าร || นานัก ยัน แก้ห์ ปุการ ออซัร เบหาต แฮ ||๒||๒|| แยยาวันตี
แม่ห์ลา ๙ || เร มัน กอน กัต โฮย แฮ เตรี || เอ้ห์ ญัก แม่ห์ ราม นาม โซ ตอ นฮี สุ เนโอ กาน || บิเคอัน เซ็ว อัต
ลุผาน มัต น่าฮิน เพรี ||๑|| รเฮา || มานัส โก ยนัม ลีน ซิมรัน แน่ห์ นิมคั กีน || ดารา ซุค เป่ ยโอ ดีน ปะโกห์ ปะรี เบรี
||๑|| นานัก ยัน แก้ห์ ปุการ สุ ปแน เย็ว ญัก ปซารฺ || ซิ มรัต แน่ห์ เก็ว มุราร มายอา ยา กี เจรี ||๒||๓|| แยยาวันตี
แม่ห์ลา ๙ || บีต แยแฮ่ บีต แยแฮ่ ยนัม อกาจยฺ เร || เน็ส เด็น ซุน แก ปุราน ซัมฉัต แน่ห์ เร อะยาน || กาล ตอ
ปฮูเจโอ อาน กฮ่า แยแฮ่ ปาจยฺ เร ||๑|| รเฮา ||
อัสเท็ร โย มาเนโอ เด้ห์ โซ ตอ เตโร โฮย แฮ เค่ห์ || เก็ว นา ฮัร โก นาม เล่ห์ มูรัค นิลาจยฺ เร ||๑|| ราม ปะกัต ฮีเอ
อาน ชาด เด แต มัน โก มาน || นานัก ยัน เอ้ห์ บคาน ญัก แม่ห์ บิราจยฺ เร ||๒||๔||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ศโลก แซ่ฮสั -กริ ตี แม่ห์ลา ๑ ||
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ปั รห์ ปุสตัก ซันเถ่อา บาดัง || เซ็ล ปูญสั บกุล สมาถัง || มุค จู่ธ บิปู่คัณ ซารัง || ตแรปาล เตฮาล บิจารัง || กัล
มาลา ติลกั ลิลาทัง || โดย โต่ตี บัสตรึ กะปาทัง || โย ยานัส บรัมห์มงั กัรมัง || ซัภ โพกัท นิสแจ กัรมัง || กโฮ่ นานัก
นิสจอ ติอ่าแว || เบ็น สัตคุร บาท นา ปาแว ||๑|| เน่ห์พลัง ตะแซ ยันมะแซ ยาวัด บรัมห์ นา บินดะเต || ซากรัง
ซันซารัสแซ คุร ปั รซาดี ตะแร่ ห์ เก || กรัณ การัณ ซัมรัท แฮ กโฮ่ นานัก บีจาร || การัณ กัรเต วัส แฮ เย็น กัล รัคคี
ต๋ าร ||๒|| โยก สับดัง กิอาน สับดัง เบด สับดัง ตา บราห์มแณห์ || เคอัตตรี สับดัง ซูร สับดัง ซูดรึ สับดัง ปะรา
กริ แตห์ || สรับ สับดัง ตา เอก สับดัง เย โก ยานัส เป๋ ว || นานัก ตา โก ดาส แฮ โซอี นิรันยัน เด็ว ||๓|| เอก กริ ษนัง
ตา สรับ เดวา เดว เดวา ตา อาตแม่ห์ || อาตมัง ศิรี บาสวึเดวัสแซ เย โกอี ยานัส เป๋ ว || นานัก ตา โก ดาส แฮ โซอี
นิรันยัน เดว ||๔||
ศโลก แซ่ฮสั -กริ ตี แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร
ประสาด ||
กะตันจฺ มาตา กะตันจฺ ปิ ตา กะตันจฺ บันตา บิโนด สุ แตห์ || กะตันจฺ ปะหราต มีต เห็ต บันเถาว์ กะตันจฺ โม่ห์
กุทาํ เบเต || กะตันจฺ จัปปัล โม่ห์นี รู ปัง เปคันเต เตอากัง กโรต || รฮันตฺ ซังค์ ปั กหวาน ซิ มรัณ นานัก ลับเถ่องั อะจุต
ตะแนห์ ||๑||
ตริ กนั ตฺ มาต ปิ ตา สเน่ฮงั ตริ ก สเน่ฮงั ปะหราต บานํถแวห์ || ตริ ก สเน่ฮงั บันตา บิลาส สุ แตห์ || ตริ ก สเน่ฮงั
กริ ฮารัท แก้ห์ || ซ่าถซังค์ สเน่ห์ สะเตอัง ซุเคอัง บซันตฺ นานแกห์ ||๒|| มิเทอันตฺ เดฮัง คีณนั ตฺ บัลนัง || บัรถันตฺ
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ยรู อา ฮิเตอันตฺ มายอา || อเตอันตฺ อาซา อาทิแต เป่ าว์นงั || กะนันตฺ สวาเซา แป่ อาน ตัร่ มัง || ปะตันตฺ โม่ห์ กูป
ดุระลับเก เดฮัง ตัต อาสฺ เรอัง นานัก || โคบินดฺ โคบินดฺ โคบินดฺ โคปาล กริ ปา ||๓|| กาจ โกทัง ระจันตฺ โตอัง เลปนัง
รักตฺ จัรมฺ แณห์ || นวันตฺ ดุอารัง ปี ต แร่ ห์ตงั บาย รู ปัง อัสทําภฺ แนห์ || โคบินดฺ นามัง แน่ห์ ซิ มรันตฺ อเกอานี ยานันตฺ
อัสทิรัง || ดุระลับภ์ เด้ห์ อุถรันตฺ ซ่าถ สรัณ นานัก || ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮัร ฮเร ยะปันตฺ ||๔|| สุ ผนั ตฺ โตอัง อะจุต
กุณะเกอัง ปูรนัง บโฮโล กริ ปาลา || กัมภีรัง อูแจ ซัรบัก อปารา || ปริ เตอา ปริ องั บิสราม จัรณัง || อนาท นาเท
นานัก ซัรณัง ||๕|| มริ กกี เปคันตฺ บะถิก ปั รฮาเรณ ลแค อาวแถ่ห์ || อะโฮ ยะแซ รเคณ โคปาแลห์ นานัก โรม นา
เชเดอาเต ||๖|| บโฮ่ ยตัน กัรตา บัลวันตฺ การี เซวันตฺ ซูรา จตุร ดิแซห์ || บิคมั ทาน บซันตฺ อูแจ้ห์ แน่ห์ ซิ มรันตฺ
มัรณัง กะดานํแจห์ || โฮวันตฺ อาเกอา ปั กหวาน ปุรแค่ห์ นานัก กีที ซาส อะกรัคเต ||๗|| สับดัง รตัง หิตงั เมยอา
กีรตัง กะลี กะรัม กริ ตุอา || มิทนั ตฺ ตะตรากัต ปะรัม โมฮัง || ปั กหวาน รัมณัง ซัรบัตตรึ ทาเนอัง || ดริ สทฺ โตอัง
อโม่ฆ ดัรสฺ นงั บซันตฺ ซ่าถ รัสนา || ฮัร ฮัร ฮัร ฮเร นานัก ปริ องั ยาป ยัปนา ||๘|| กะทันตฺ รู ปัง กะทันตฺ ดีปัง กะทันตฺ
เราว์ ซะซีอรั นะคัตรึ กักนัง || กะทันตฺ บซุถ่า เก็ร ตัร สิ คนั ดัง || กะทันตฺ ลัลนา สุ ต ปะหราต ฮีตงั || กะทันตฺ กเน็ก
มาเน็ก มายอา เสารู ปัง || แน่ห์ กะทันตฺ เกวัล โคปาล อะจุต || อัสทิรัง นานัก ซ่าถ ยัน ||๙|| แน่ห์ บิลาํ บฺ ตัร่ มัง บิลาํ บฺ
ปาปัง || ดริ รันตฺ นามัง ตะยันตฺ โล่บงั สรัณ ซันตัง เก็ลบิค นาซัง ปราปตัง ตะรัม ลคิอณั || นานัก เย่ห์ สุ ประซัน
มาถแว่ห์ ||๑o|| มิรัต โมฮัง อลัป บุเถ่องั ระจันตฺ บันตา บิโนด ซาฮัง || ยอบัน แบ้ห์กรัม กเน็ก กุนดแลห์ || บจิตรึ
มันดิร โซภันตฺ บัสตรา อิเตอันตฺ มายอา เบอาปตัง || เฮ อะจุต สรัณ ซันตฺ นานัก โป๋ ปักหว่าเนย์ นะแม่ห์ ||๑๑||
ยันมัง ตา มัรณัง ฮัรคัง ตา โศกังค์ โป่ กัง ตา โรคัง || อูจงั ตา นีจงั นานาห์ โซ มูจงั ||
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รายัง ตา มานัง อภิมานัง ตา ฮีนงั || ประวิรัต มารกัง วัรตันตฺ บินาสฺ นงั || โคบินดฺ ปะยัน ซ่าถ ซังเกณ อัสทิรัง
นานัก ปักวันตฺ ปั จนาสนัง ||๑๒|| กิรปั นตฺ ฮรี องั มัต ตัต กิอานัง || บิกซี เถ่ บุตถ่า กุซลั ทานัง || บะสิ อนั ตฺ ริ เคอัง
เตอาก มานัง || ซีตลันตฺ ริ เดอัง ดริ รึ ซันตฺ กิอานัง || รฮันตฺ ยันมัง ฮัร ดะรัส ลีณา || บายันตฺ นานัก สบัด บีณานํ
||๑๓|| กะฮันตฺ เบดา คุณนั ตฺ กุนีอา สุ ณนั ตฺ บาลา บโฮ่ เบ็ถ ประการา || ดริ รันตฺ สุ บิเดอา ฮัร ฮัร กริ ปาลา || นาม ดาน
ยาจันตฺ นานัก แดนฮาร คุร โคปาล ||๑๔|| แน่ห์ จินตา มาต เป็ ต ปร่ าแต้ห์ แน่ห์ จินตา กัช โลก แก้ห์ || แน่ห์ จินตา
บันตา สุ ต มีแต้ห์ ประวิรัต มายอา ซันบันถฺแนห์ || ดัยอาล เอก ปักหวาน ปุรแค่ห์ นานัก สรับ ญีอ์ ปรัตปาลแกห์
||๑๕|| อนิเแต วิตงั อนิเแต จิตงั อนิเแต อาซา บโฮ่ เบ็ถ ประการัง || อนิเแต เฮตัง อหัง บันถัง่ ปะรัม มายอา มัลนัง
บิการัง || พิรันตฺ โยน อเนก ยัธรากัน แน่ห์ ซิ มรันตฺ มลีณ บุเถ่องั || เฮ โคบินดฺ กะรัต เมยอา นานัก ปะติต อุถ่ารัณ
ซ่าถ ซังกแม่ห์ ||๑๖|| กิรันตฺ เก็ร ปะติต ปาตาลัง ยลันตฺ เดดีแป แบสวานตฺ แรห์ || บฮันตฺ อะก้าห์ โตอัง ตรังกัง
ดุคนั ตฺ กแร่ ห์ จินตา ยันมัง ตา มัรแณ่ ห์ || อเน็ก ซ่าถนัง นา ซิ เถ่แอเต นานัก อัสทัมภัง อัสทัมภัง อัสทัมภัง สบัด ซ่าถ
สวัจยฺแนห์ ||๑๗|| โก๋ ร ดุเคอัง อเน็ก หะเตอัง ยนัม ดาริ ดรัง มฮ่า บิเคอาดัง || มิทนั ตฺ สกัล ซิ มรันตฺ ฮัร นาม นานัก
แยเซ ปาวัก กาซทฺ ปัสมัง กโรต ||๑๘|| อันถฺการ ซิมรัต ประกาซัง คุณ รมันตฺ อักข์ คันดฺ แนห์ || ริ ด บซันตฺ แป๋ ปี ต
ดูแตห์ กะรัม กะรัต มฮ่า นิรมะแลห์ || ยนัม มรัณ รฮันตฺ สโรตา ซุค สะมู่ห์ อโม่ฆ ดัรสฺ แนห์ || สรัณ โยกัง ซันตฺ
ปริ แอ นานัก โซ ปั กหวาน เคมัง กโรต ||๑๙|| ปาชัง กโรต อะกรึ ณีแว่ห์ นิราซัง อาส ปูรแน่ห์ || นิ รถัน เป่ ยอัง
ตัน่ วันแตห์ โรคีองั โรค คันดฺ แนห์ || ปั กเตอัง ปะกัต ดานัง ราม นาม คุณ กีรตะแนห์ || ปารบรัมห์ ปุรัค ดาตาแรห์
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นานัก คุร เซวา กิง นา ลัภภะเต ||๒o|| อัตถฺ รัง ตะหรัง ต่ารฺ แณห์ นิรถะนัง ตัน๋ นาม นัรหะแรห์ || อนาท นาท
โคบินแดห์ บัลฮีณ บัล เกศแวห์ || สรับ ปู๋ ต ดัยอาล อะจุต ดีน บานํเถาว์ ดาโมดฺ แรห์ || ซัรบักแก ปูรัน ปุรัค
ปักหว่าแนห์ ปะกัต วชัล กรุ ณา เมยแอ ||
กัท กัท บซันตฺ บาสุ เดแวห์ ปารบรัมห์ ปัรเมสุ แร่ ห์ || ยาจันตฺ นานัก กริ ปาล ประสาดัง แน่ห์ บิสรันตฺ แน่ห์ บิสรันตฺ
นารายแณห์ ||๒๑|| แน่ห์ ซัมรฺ ทงั แน่ห์ เซวกัง แน่ห์ ปรี ต ปะรัม ปุรโคตฺ มงั || เตาว์ ประสาด สิ มรั เต นามัง นานัก
กริ ปาล ฮัร ฮัร คุรัง ||๒๒|| ปะรัน โปคัณ กรันตฺ ยีอา บิสราม ชาดัน เดวันตฺ ดานัง || ศิรยันตฺ รตัน ยนัม จตุร เจตแน่ห์
|| วัรตันตฺ ซุค อานันดฺ ประสาแดห์ || ซิมรันตฺ นานัก ฮัร ฮัร ฮเร || อนิเแต รัจนา นิรโม่ห์ เต ||๒๓|| ดานัง ปะรา
ปูรเบณ ปุ่ นจันเต มฮีปเต || บิปรี ต บุเถ่องั มารัต โลแก้ห์ นานัก จิรังกาล ดุค โปกเต ||๒๔|| บริ ทา อนุกแรฮัง
โคบินแดห์ ยะแซ ซิมรัณ ริ ดนั ตะแรห์ || อาโรเคอัง มฮ่า โรเคอัง บิซิมรฺ เต กรุ ณา เมยแอ ||๒๕|| รัมณัง เกวลัง
กีรตะนัง สุ ถรั่ มัง เด้ห์ ต่ารฺ แณห์ || อัมฤต นาม นาราเอ็ณ นานัก ปี วตัง ซันตฺ นา ตริ ปะเต ||๒๖|| แซ่ฮณั ซี ล ซันตัง
ซัม มิตรึ แซ ดุรยะแนห์ || นานัก โป่ ยัน อเน็ก ประกาเรณ นินดัก อาวัถ โฮย อุปติสทฺเต ||๒๗|| ติรัสการฺ แน่ห์
ปะหวันตฺ แน่ห์ ปะหวันตฺ มาน ปั่งกะแนห์ || โซ่ภา ฮีน แน่ห์ ปะหวันตฺ แน่ห์ โปฮันตฺ ซันซาร ดุคแนห์ || โคบินดฺ
นาม ยะปันตฺ เม็ล ซ่าถ ซังแกห์ นานัก เซ ปราณี ซุค บาสแน่ห์ ||๒๘|| แซนา ซ่าถ สะมู่ห์ ซูร อยิตงั ซันนาฮัง ตัน
นิมระตาห์ || อาวแถ่ห์ คุณ โคบินดฺ รัมณัง โอท คุร สบัด กัร จัรมฺ แณห์ || อารู ระเต อัสวฺ รัท นาแกห์ บุฉนั่ เต ปรัภ
มารแก้ห์ || บิจรั เต นิรเภอัง สัตรู แซนา ตาญันเต โคปาล กีรตะแนห์ || ยิตเต บิสวฺ ซันซาแร่ ห์ นานัก วะเซอัง กโรต
1435

ปันจฺ ตัสกฺแรห์ ||๒๙|| มริ ก ตริ สนา กันถะรับ นักรัง ดรุ ม ชายอา รัจ ดุระมะแตห์ || ตะแตห์ กุทาํ บฺ โม่ห์ มิเทอา
ซิมรันตฺ นานัก ราม ราม นาแม่ห์ ||๓o|| นัจ บิเดอา นิถาน นิกะมัง นัจ กุณะเกแอ นาม กีรตะแนห์ || นัจ ราก รตัน
กันธัง แน่ห์ จันจัล จตุร จาตุแรห์ || ปาก อุเด็ม ลับเถ่องั มายอา นานัก ซ่าถซังค์ คัล ปั นดิแตห์ ||๓๑|| กันธฺ รัมณี แอ
ราม ราม มาลา หัสตฺ อูจ เปรม ต่ารฺ ณี || ยีห่ ์ ปั๋ ณ โย อุตมั ศโลก อุถระณัง แนน นันดฺ นี ||๓๒|| คุร มันตรึ ฮีณะแซ โย
ปราณี ตริ กนั ตฺ ยนัม ปรัสทะแณห์ || กูกแร่ ห์ ซูกแรห์ กัรถะแบห์ กาแกห์ สรัปแนห์ ตุล คแลห์ ||๓๓|| จัรณารบินดฺ
ปัจยฺนงั ริ เดอัง นาม ต่ารฺ แณห์ ||
กีรตะนัง ซ่าถซังเคณ นานัก แน่ห์ ดริ สทันตฺ ยัมดูตแนห์ ||๓๔|| นัจ ดุรละภัง ตะนัง รู ปัง นัจ ดุรละภัง สวารัค
ราจยฺแนห์ || นัจ ดุรละภัง โป่ ยนัง บินยฺนงั นัจ ดุรละภัง สวัช อัมบฺแรห์ || นัจ ดุรละภัง สุ ต มิตรึ ปะหราต บานํเถาว์
นัจ ดุรละภัง บันตา บิลาแซ่ห์ || นัจ ดุรละภัง บิเดอา ประบีณงั นัจ ดุรละภัง จตุร จันจฺแลห์ || ดุรละภัง เอก ปั กหวาน
นาแม่ห์ นานัก ลับเถ่องั ซ่าถซังค์ กริ ปา ประภัง ||๓๕|| ยัต กะแตห์ ตะแตห์ ดริ สทัง สวารัค มรัต ปั ยอาล โลแก้ห์ ||
ซัรบัตตรึ รัมณัง โคบินแดห์ นานัก เลป เชป นา ลิปปะเต ||๓๖|| บิเคอา เป่ ยอันตฺ อัมฤตัง ดรุ สทานํ สคา สวัจยฺแนห์ ||
ดุคงั เป่ ยอันตฺ ซุเคอัง แป๋ ปี่ ตัง ตา นิรภัยแอห์ || ทาน บิฮูน บิสราม นามัง นานัก กริ ปาล ฮัร ฮัร คุแรห์ ||๓๗|| สรับ
ซีล มะมัง ซีลงั สรับ ปาวัน มัม ปาวแน่ห์ || สรับ กัรตับ มะมัง กัรตา นานัก เลป เชป นา ลิปปะเต ||๓๘|| แน่ห์
ซีตลัง จันดรึ เดแว่ห์ แน่ห์ ซีตลัง บาวัน จันดฺ แนห์ || แน่ห์ ซี ตลัง ซี ต รุ เตณ นานัก ซี ตลัง ซ่าถ สวัจยฺแนห์ ||๓๙||
มันตรัง ราม ราม นามัง เตอ่านัง ซัรบัตตรึ ปูรแน่ห์ || กัยอานัง ซัม ดุค ซุคงั ยุกตั นิรมัล นิรแวรฺ แณห์ || ดัยอาลัง
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ซัรบัตตรึ ยีอา ปันจฺ โดค บิวรั ยฺแตห์ || โป่ ยนัง โคปาล กีรตะนัง อลัป มายอา ยัล กมัล แร่ ห์แตห์ || อุปเดซัง ซัม มิตรึ
สะตแรห์ ปักวันตฺ ปะกัต ป่ าวนี || ปั ร นินดา แน่ห์ สโรต ซัรวณัง อาป เตอาก สกัล เรณุแกห์ || คัท ลเคอัณ ปูรนัง
ปุรแค่ห์ นานัก นาม ซ่าถ สวัจยฺแนห์ ||๔o|| อะยา โป่ กันตฺ กันดฺ มูลงั บซันเต สมีป เก้ห์แรห์ || ตะตรึ กะเต
ซันซาแร่ ห์ นานัก โศก ฮัรคัง เบอาปเต ||๔๑|| ฉะลัง ฉิ ดรัง โกท บิฆนัง อัปราธัง เก็ลบิค มลัง || ปะรัม โมฮัง มาน
อัปมานัง มดัง มายอา เปอาปตัง || มริ แต ยนัม ประมันตฺ นัรแกห์ อเน็ก อุปาวัง นา ซิ เถ่แอเต || นิรมลัง ซ่าถ ซังแกห์
ยะปันตฺ นานัก โคปาล นามัง || รมันตฺ คุณ โคบินดฺ เน็ต ประแตห์ ||๔๒|| ตรัณ สรัณ สุ อามี รมัณ ซี ล ปั รเมสุ แร่ ห์ ||
กรัณ การัณ ซัมรฺ แทห์ ดาน เดต ปรัภ ปูรแน่ห์ || นิ ราส อาส กัรณัง สกัล อรัท อาลฺ แอ || คุณ นิถาน ซิ มรันตฺ นานัก
สกัล ยาจันตฺ ยาจแกห์ ||๔๓|| ดุระกัม สทาน สุ กมัง มฮ่า ดูค สรับ ซูคแณห์ || ดุรบะจัน เปด ปั่ รมัง ซากัต ปิ สนัง ตา
สุ รึยแนห์ || อัสทิตงั โศก ฮัรคัง แป๋ คีณงั ตา นิรภแวห์ ||
แป๋ อัทวีองั มฮ่า นะกัร บาซัง ตะรัม ลเคอัณ ปรัภ เมยอา || ซ่าถ ซังกัม ราม ราม รัมณัง สรัณ นานัก ฮัร ฮัร ดัยอาล
จัรณัง ||๔๔|| เฮ อยิต ซูร ซังกรามัง อัต บัลนา บโฮ่ มัรดะแนห์ || กัณ กันถะรับ เดว มานุเคอัง ปัส ปั งคี เบโม่ห์แนห์
|| ฮัร กรัณฮารัง นมัสการัง สรัณ นานัก ญักดีสวฺแรห์ ||๔๕|| เฮ กามัง นรัก บิสรามัง บโฮ่ โยนี ประมาวแณ่ ห์ || จิต
ฮัรณัง ตแร โลก กัมเมอัง ยัป ตัป ซีล บิดารแณห์ || อลัป ซุค อเว็ต จันจัล อูจ นีจ สมาวแณห์ || เตาว์ แป๋ เบมุนเจ็ต
ซ่าถ ซังกัม โอท นานัก นารายแณห์ ||๔๖|| เฮ กัล มูล กโรถัง กะดันจฺ กรุ ณา นา อุปะรัจยฺเต || บิเคอันตฺ ยีวงั วะเซอัง
กโรต นิรเตอัง กโรต ยทา มรักะแทห์ || อเน็ก ซาซัน ตารันตฺ ยัมดูแตห์ เตาว์ ซังเก อถัมมัง นะแรห์ || ดีน ดุค ปั่ นยัน
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ดัยอาล ปรัภ นานัก สรับ ญีอ์ รัคเคอา กโรต ||๔๗|| เฮ โลภา ลําปั ท ซังค์ ศิรโมแรห์ อเน็ก แล่ห์รี กะโลลฺ เต ||
ต่าวันตฺ ยีอา บโฮ่ ประการัง อเน็ก ป๋ านตฺ บโฮ่ โดลเต || นัจ มิตรัง นัจ อิสทัง นัจ บาเถาว์ นัจ มาต ปิ ตา เตาว์ ลัจเยอา
|| อกัรณัง กโรต อคาแด คาเดอัง อะซาเยอัง ซาจยฺ ซัมเยอา || ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ สรัณ สุ อามี บิเกอาปั ต นานัก ฮัร
นัรหะแรห์ ||๔๘|| เฮ ยนัม มรัณ มูลงั อหังการัง ปาปาตมา || มิตรัง ตะยันตฺ สะตรัง ดริ รันตฺ อเน็ก มายอา
บิสตีรแนห์ || อาวันตฺ ยาวันตฺ ทะกันตฺ ยีอา ดุค ซุค บโฮ่ โปกแณห์ || ปะหรํา เป่ ยอาน อุเดอาน รัมณัง มฮ่า บิกทั
อซ่าถ โรคแณ่ห์ || แบเดอัง ปารบรัมห์ ปัรเมสฺ วรั อาราถ นานัก ฮัร ฮัร ฮเร ||๔๙|| เฮ ปราณ นาท โคบินแดห์ กริ ปา
นิถาน ยกัด คุโร || เฮ ซันซาร ตาป ฮัรแณห์ กรุ ณา แม ซัภ ดุค หะโร || เฮ สรัณ โยก ดัยอาแลห์ ดีนา นาท มัยอา กโร
|| สะรี ร สวัสทฺ คีณ สะเม ซิมรันตฺ นานัก ราม ดาโมดัร มาถแว่ห์ ||๕o|| จรัณ กมัล ซัรณัง รัมณัง โคปาล กีรตะแนห์
|| ซ่าถ ซังเกณ ตัรณัง นานัก มฮ่า ซากัร แป๋ ดุตแรห์ ||๕๑|| ศิร มัสตัก รัคเคอา ปารบรัมห์มงั หัสตฺ กายอา รัคเคอา
ปัรเมส-วแรห์ || อาตัม รัคเคอา โคปาล สุ อามี ตัน๋ จรัณ รัคเคอา ญักดีสวฺแรห์ || สรับ รัคเคอา คุร ดัยอาแลห์ แป๋ ดูค
บินาสฺ แน่ห์ || ปะกัต วชัล อนาท นาเท สรัณ นานัก ปุรัค อจุแตห์ ||๕๒|| เยน กะลา ต่าเรโอ อากาซัง แบซันตรัง
กาซทฺ เบสทัง || เยน กะลา ซัส ซูร นะคัตรึ โยเตอัง ซาซัง สะรี ร ต่ารณัง ||
เยน กะลา มาต กรัภ ปรัตปาลัง แน่ห์ เชดันตฺ ยะธัร โรคแณ่ ห์ || เตน กะลา อัสทัมภัง สะโรวรัง นานัก แน่ห์ ฉิ ยนั ตฺ
ตรังค์ โตยแณห์ ||๕๓|| กุซานํอี กะริ สทฺ รู เปณ สิ มรั ณัง ซัรบัตตรึ ยีวแณห์ || ลับเถ่องั ซันตฺ ซังเกณ นานัก สวัช
มารัก ฮัร ปักตะแณห์ ||๕๔|| มัสกัง ปั กนันตฺ แซลัง กัรดะมัง ตะรันตฺ ปะปี ลแกห์ || ซากรัง ลังฆันตฺ ปิ งกัง ตัม
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ปัรกาซ อั้นถฺแกห์ || ซ่าถ ซังเกณ ซิมรันตฺ โคบินดฺ สรัณ นานัก ฮัร ฮัร ฮเร ||๕๕|| ติลกั ฮีณงั ยทา บิปรา อมัร ฮีณงั
ยทา ราจยฺแนห์ || อาวัถ ฮีณงั ยทา ซูรา นานัก ตะรัม ฮีณงั ตะทา แบสนะแวห์ ||๕๖|| นา ซังคัง นา จักกรัง นา กะดา
นา เซอามัง || อัสจรัจยฺ รู ปัง รฮันตฺ ยันมัง || เนต เนต กะทันตฺ เบดา || อูจ มูจ อปารฺ โคบินแดห์ || บซันตฺ ซ่าถ
ริ เดอัง อะจุต บุฉนั ตฺ นานัก บัดป่ ากีแอห์ ||๕๗|| อุเดอาน บัสนัง ซันซารัง ซันบันถี่ สวาน เซอาล คแรห์ || บิคมั
สทาน มัน โม่ห์ มัดรัง มฮ่านํ อซ่าถ ปันจฺ ตัสกฺแรห์ || ฮีต โม่ห์ แป๋ ปะรัม ปะหรํ่าณัง อหัง พานํสฺ ตีเควัณ กัธแน่ห์ ||
ปาวัก โตอ์ อซ่าถ โก่รัง อะกัม ตีร แน่ห์ ลัง่ ฆะแนห์ || ปั จยฺ ซ่าถซังค์ โคปาล นานัก ฮัร จรัณ สรัณ อุถรัณ กริ ปา
||๕๘|| กริ ปา กรันตฺ โคบินดฺ โคปาแลห์ สักเลอัง โรค คันดฺ แณห์ || ซ่าถ ซังเกณ คุณ รมัต นานัก สรัณ ปูรัน
ปัรเมสุ แร่ ห์ ||๕๙|| เซอามลัง มะถุร มานุเคอัง ริ เดอัง ปู๋ ม แวรแณ่ ห์ || นิวนั ตฺ โฮวันตฺ มิเทอา เจตนัง ซันตฺ สวัจยฺแนห์
||๖o|| อเจต มูรา นา ยาณันตฺ กะทันตฺ ซาซา เน็ต ประเต || ฉิ ยนั ตฺ มฮ่า ซุนดรี กานํยอา กาล กันเนอา กราสฺ เต ||
ระจันตฺ ปุรแค่ห์ กุทาํ บฺ ลีลา อเน็ต อาซา บิเคอา บิโนด || ประมันตฺ ประมันตฺ บโฮ่ ยนัม ห่าเรโอ สรัณ นานัก กรุ ณา
เมยแอ ||๖๑|| เฮ เย่ห์เบ เฮ รัสเก มะถุร ปริ แอ โตอัง || สัต หะตัง ปะรัม บาดัง อะวรัต เอแท่ห์ ซุถ อชัรแณห์ ||
โคบินดฺ ดาโมดัร มาถเว ||๖๒|| กัรบันตฺ นารี มะโดน มตัง || บัลวันตฺ บลาต การฺ แณห์ || จรัน กมัล แน่ห์ ปะยันตฺ
ตริ ณ สะมาน ตริ ก ยันมฺ แนห์ || เฮ ปะปี ลกา กรัสเท โคบินดฺ ซิมรัณ โตอัง ตะเน || นานัก อเน็ก บาร นะโม นะแม่ห์
||๖๓|| ตริ ณงั ตา เมรัง แซห์กงั ตา ฮรี องั || บูดงั ตา ตรี องั อูณงั ตา ปะรี องั || อันถฺ การ โกท ซูร อุยารัง || บินวันตฺ
นานัก ฮัร คุร ดัยอารัง ||๖๔||
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บรัมห์แณห์ ซังค์ อุถระณัง บรัมห์ กะรัม เย ปูรแณ่ ห์ || อาตัม รตัง ซันซาร กะฮัง เต นัร นานัก เน่ห์พแลห์ ||๖๕|| ปัร
ดะรับ ฮิรณัง บโฮ่ วิฆนั กัรณัง อุจระณัง สรับ ญีอ์ แก้ห์ || โล ลอี ตริ สนา อะติปตฺ มัน มาเอ กะรัม กะรัต เซ ซูกแรห์
||๖๖|| มเต สเมว จัรณัง อุถระณัง แป๋ ดุตแรห์ || อเนก ปาเต็ก ฮัรณัง นานัก ซ่ าถ ซังกัม นา ซันแซห์ ||๖๗||๔||
แม่ห์ลา ๕ กาทา
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กัรปูร โปฮัป สุ ก้ นั ถ่า ปะรัส มานุแค เดฮัง มลีณงั || มะยา รุ ถรั ดรุ กนั ถ่า นานัก อัท กัรเบณ อเกอานโณ ||๑||
ปัรมาโณ ปัรยันตฺ อากาแซ่ห์ ดีป โลอ์ สิ คนั ดฺ แณห์ || กะเชณ แนณ ป่ าเรณ นานัก บินา ซาถู่ นา ซิ เถ่แอเต ||๒||
ยาโณ สัต โฮวันโต มัรโณ ดริ สเทณ มิเทอา || กีรัต ซาท จลันโท ปะณันตฺ นานัก ซ่าถ ซังเกณ ||๓|| มายอา จิต
ปั่รเมณ อิสทฺ มิตเรค บานํถแวห์ || ลับเถ่องั ซ่าถ ซังเกณ นานัก ซุค อัสทานัง โคปาล ปั จยฺณงั ||๔|| แมลากัร ซังเกณ
เน็ม บิรัค เซ จันดฺ แนห์ || นิกทั บซันโต บานํโซ นานัก อหัง บุตถฺ นา โบ้ห์เต ||๕|| กาทา กุมพฺ โคปาล กะทัง มทัง
มาน มัรดะแนห์ || หะตัง ปันจฺ สัตเรณ นานัก ฮัร บาเณ ปัรฮารฺ แณห์ ||๖|| บจัน ซ่าถ ซุค ปันทา ลฮันทา บัด
กัรมฺ แณห์ || รฮันตา ยนัม มัรเณน รัมณัง นานัก ฮัร กีรตะแนห์ ||๗|| ปั ตตรึ ปุ่ รเยณ จะรี องั แน่ห์ ยรี องั เปด ซัมปฺตา ||
นาม บิฮูณ บิคมั ตา นานัก บฮันตฺ โยน บาสโร แรณี ||๘|| ป่ าวนี ซ่าถ ซังเกณ ลภันตัง บัด ปากแณห์ || ฮัร นาม คุณ
รัมณัง นานัก ซันซาร ซากัร แน่ห์ เบอาปแณห์ ||๙|| กาทา กูร อปารัง สมัจฉฺ ณงั บิรลา ยะแนห์ || ซันซาร กาม
ตัจยฺณงั นานัก โคบินดฺ รัมณัง ซ่าถ ซังกแม่ห์ ||๑o|| สุ มนั ตรึ ซ่าถ บัจนา โกท โดค บินาสฺ แน่ห์ || ฮัร จรัณ กมัล
เตอ่านัง นานัก กุล สะมู่ห์ อุถ่ารฺ แณห์ ||๑๑|| ซุนดัร มันดัร แซแณ่ ห์ เยณ มะแถ่ ฮัร กีรตะแนห์ || มุกเต รมัณ
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โคบินแดห์ นานัก ลับเถ่องั บัด ปากแณห์ ||๑๒|| ฮัร ลับโถ่ มิตรึ สุ มิโต || บิดารัณ กะเด นา จิโต || ยา กา อัสทัล โตลฺ
อมิโต || โซอี นานัก สคา ญีอ์ ซังค์ กิโต ||๑๓|| อัปยะซัง มิทนั ตฺ สัต ปุตแร่ ห์ || ซิ มรัตตะแบ ริ แด คุร มันตรึ แณ่ ห์ ||
ปรี ตมั ปักหวาน อะจุต || นานัก ซันซาร ซากัร ตารฺ แณห์ ||๑๔|| มัรณัง บิซรั ณัง โคบินแดห์ || ยีวณัง ฮัร นาม
เตอ่าวแณห์ || ลัภณัง ซ่าถ ซังเกณ || นานัก ฮัร ปูรัน ลิคแณ่ ห์ ||๑๕|| ดะซัน บิฮูน ปุญงั กัง มันตรัง การุ รี นิวารัง ||
เบอาตถฺ อุปารัณ ซันตัง || นานัก ลบัตถฺ กัรมฺ แณห์ ||๑๖|| ยัท กัท รัมณัง ซัรณัง ซัรบัตตรึ ยีอแณห์ || ตัท ลักณัง เปรม
นานัก || ปัรซาดัง คุร ดัรสฺ แนห์ ||๑๗|| จัรณารบินดฺ มัน บิเถ่องั || ซิเถ่องั สรับ กุซลั แณห์ || กาทา กาวันตฺ นานัก
ปะเบอัง ปะรา ปูรฺบแณห์ ||๑๘|| ซุภ บจัน รัมณัง เกาณัง ซ่าถ ซังเกณ อุถระแณห์ || ซันซาร ซากรัง นานัก ปุนรัป
ยนัม นา ลัภภะเต ||๑๙|| เบด ปุราณ ซาสตรึ บีจารัง || เอกังการ นาม อุร ต่ารัง || กุแลห์ สะมู่ห์ สกัล อุถ่ารัง ||
บัดป่ ากี นานัก โก ตารัง ||๒o|| สิ มรั ณัง โคบินดฺ นามัง อุถระณัง กุล สะมู่ห์แณห์ || ลับเถ่องั ซ่ าถ ซังเกณ นานัก
วัดป่ ากี เป่ ทันตฺ ดัรสฺ แนห์ ||๒๑|| สรับ โดค ปรันติอากี สรับ ตะรัม ดริ รันตะแณห์ || ลับเถณ ซ่าถ ซังเกณ นานัก
มัสตัก ลิคแณ่ห์ ||๒๒|| โฮยโอ แฮ โฮวันโต หะรัณ ปะรัน ซัมปูรแณ่ ห์ || ซาถู่ สะตัม ยาโณ นานัก ปรี ต การฺ ณงั
||๒๓|| ซุเคณ แบณ รัตนัง รัจนัง กะซุ่มภฺ รังกะแณ่ห์ || โรค โศก บิโอกัง นานัก ซุค นา สุ ปแน่ห์ ||๒๔||
พุนเฮ แม่ห์ลา ๕
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
หาท กะลัม อะกัม มัสตัก เลคาวตี || *อุรัจฉฺ รเฮโอ ซัภ ซังค์ อนูป รู ปาวตี || อุสตัต แก้ฮนั นา ยาย มุคโคห์ ตุห่ารี อา
|| โม่ฮี เดค ดะรัส นานัก บัลฮารี อา ||๑|| ซันตฺ สภา แม่ห์ แบส เก กีรัต แม กะฮานํ || อัรปี ซัภ ซี การ เอ้ห์ ญีโอ ซัภ
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ดิวา || อาส เปอาซี เซจยฺ โซ กันตฺ วิชาอีแอ || ฮัรฮานํ มัสตัก โฮแว ปาก ตา ซายัน ปาอีแอ ||๒|| ซะคี กายัล ฮาร
ตําโบลฺ ซัภแภ กิช ซาเยอา || โซแล่ห์ กีเอ ซีการ เก อันยัน ปาเยอา || เย กัร๋ อาแว กันตฺ ตา ซัภ กิช ปาอีแอ || ฮัรฮานํ
กันแต บาจฉฺ ซีการ ซัภ บิรทา ยาอีแอ ||๓|| ยิส กัร๋ วัสเซอา กันตฺ ซา วัดปากเณ || เต็ส บเณอา ฮัภ ซี การ ซาอี
โซหากเณ || ฮอ สุ ตี โฮย อะจินตฺ มัน อาส ปุราอีอา || ฮัรฮานํ ยา กัร๋ อายอา กันตฺ ตา ซัภ กิช ปาอีอา ||๔||
อาซา อิตี อาส เก อาส ปุราอีแอ || สัตคุร เป๋ ย ดัยอาล ตา ปูรา ปาอีแอ || แม ตัน เอากัณ บฮุต เก เอากัณ ชายอา ||
ฮัรฮานํ สัตคุร เป๋ ย ดัยอาล ตา มัน แธห์รายอา ||๕|| กโฮ่ นานัก เบอันตฺ เบอันตฺ ติอ๋ายอา || ดุตรั เอ้ห์ ซันซาร สัตคุรู
ตรายอา || มิเทอา อาวา กอณ ยานํ ปูรา ปายอา || ฮัรฮานํ อัมฤต ฮัร กา นาม สัตคุร เต ปายอา ||๖|| เมแร หาท ปะดัม
อากัน ซุค บาสฺ นา || ซะคี โมแร กันธฺ ระตัน เปค ดุค นาสฺ นา || บาโซ ซังค์ กุปาล สกัล ซุค ราส ฮัร || ฮัรฮานํ เร็ ถ
เซ็ถ เนาว์ เน็ถ บะแซ่ห์ ยิส สดา กัร ||๗|| ปั ร ตเรอ์ ราวัณ ย่าเฮ เซอี ตา ลายีแอห์ || นิตปรัต หิ แรห์ ปั ร ดะรับ ฉิ ดรึ กัต
ด่ากีแอห์ || ฮัร คุณ รมัต ปวิตตรึ สกัล กุล ตาไร || ฮัรฮานํ ซุนเต เป๋ ย ปุนีต ปารบรัมห์ บีจารัย ||๘|| อูปัร บแน อกาซฺ
ตแล ตัร๋ โซ่ห์ตี || แด้ห์ ดิส จัมแก บียลุ มุค โก โย่ห์ตี || โคยัต พิโร บิเดส ปี โอ กัต ปาอีแอ || ฮัรฮานํ เย มัสตัก โฮแว
ปาก ตา ดะรัส สมาอีแอ ||๙|| ดิเธ ซัภเภ ทาว นฮี ตุตถฺ เยเฮอา || บโถ่ห์ ปุรัค บิถ่าแต ตานํ ตู โซเฮอา || วัสดี สะฆัน
อปารฺ อนูป รามดาสฺ ปุร || ฮัรฮานํ นานัก กัสมัล ย่าเฮ นายแอ รามดาสฺ ซัร ||๑o|| จาตริ ก จิต สุ จิต โซ ซายัน จ้าฮีแอ ||
ยิส ซังค์ ลาเก ปราณ ติแซ โก อาฮีแอ || บัน บัน พิรัต อุดาส บูนดฺ ยัล การฺ เณ || ฮัรฮานํ เต็ว ฮัร ยัน มานํแก นาม
นานัก บัลฮารฺ เณ ||๑๑|| เม็ต กา จิต อนูป มรัม นา ยานีแอ || ก้าฮัก กุนี อปารฺ โซ ตัต ปะชานีแอ || จิแตห์ จิต สมาย
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ตา โฮแว รังค์ กะนา || ฮัรฮานํ จันจัล โจแรห์ มาร ตา ปาแวห์ สัจ ตะนา ||๑๒|| สุ ปแน อูภ้ ี ไป๋ กเฮโอ กี นา อันจฺลา ||
ซุนดัร ปุรัค บิรายิต เปค มัน บันจฺลา || โคโย ตา เก จรัณ กโฮ่ กัต ปาอีแอ || ฮัรฮานํ โซอี ยะตัน บตาย ซะคี ปเร็ว
ปาอีแอ ||๑๓|| แนณ นา เดแคห์ ซ่าถ เซ แนณ เบห่าเลอา || กะรัน นา ซุนฮี นาด กะรัน มุนดฺ ก่าเลอา || รัสนา ยแป
นา นาม เต็ล เต็ล กัร กะทีแอ || ฮัรฮานํ ยับ บิสแร โคบิด ราย ดิโน เด็น กะที่แอ ||๑๔|| ปังกัจยฺ พาเท ปั งกฺ มฮ่า มัด
กุมเพอา || อังค์ ซังค์ อุรฉาย บิสระเต ซุมเพอา ||
แฮ โกอู แอซา มีต เย โตแร บิคมั กานํธฺ || นานัก เอ็ก ศิรีถรั นาท เย ทูเท เลย์ ซานํธฺ ||๑๕|| ต่าโว ดะซา อเนก
เปรม ปรัภ การฺ เณ || ปันจฺ สตาแวห์ ดูต กวัน เบ็ถ มารเณ || ตีคณั บาณ จลาย นาม ปรัภ เตอ่าอีแอ || ฮัรฮานํ มฮ่า
บิคาดี กาต ปูรัน คุร ปาอีแอ ||๑๖|| สัตคุร กีนี ดาต มูล นา นิคุทีอ์ || คาโวห์ ปุ่ นโจห์ ซัภ คุรมุข ฉุ ไท || อัมฤต นาม
นิถาน ดิตา ตุส ฮัร || นานัก สดา อราถ กะเด นา ยานํเฮ มัร ||๑๗|| ยิแท ยาย ปะกัต โซ ทาน สุ ห่าวณา || สักเล
โฮเอ ซุค ฮัร นาม ติอ่าวณา || ญีอ์ กะรัน แยการ นินดัก โมย ปั จ || ซายัน มัน อานันดฺ นานัก นาม ยัป ||๑๘|| ปาวัน
ปะติต ปุนีต กะแตห์ นฮี เซวีแอ || จู่แธ รังค์ คุอาร กะฮานํ ลัก เควีแอ || ฮัรจันดอรี เปค กาเฮ ซุค มาเนอา || ฮัรฮานํ
ฮอ บัลฮารี เต็น เย ดัรก้าห์ ยาเนอา ||๑๙|| กีเน กะรัม อเนก กวาร บิการ กัน๋ || มฮ่า ดรุ กนั ถัต วาส สัธ กา ชาร ตัน ||
พิรโต กรับ กุบาร มรัณ แน่ห์ ยาใน || ฮัรฮานํ ฮัรจันดอรี เปค กาเฮ สัจ มานัย ||๒o|| ยิส กี ปูแย ออตถฺ ติแซ กอณ
ราคัย || แบดัก อเน็ก อุปาว กะฮานํ โล ป่ าคัย || เอโก เจต กวาร กาจยฺ เตแร อาวัย || ฮัรฮานํ เบ็น นาแว ตัน ชาร
บริ ทา ซัภ ยาวัย ||๒๑|| ออคัถ นาม อปารฺ อโมลัก ปี ใย || เม็ล เม็ล คาแวห์ ซันตฺ สกัล โก ดีใย || ยิแซ ปราปั ต โฮย
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ติแซ ฮี ปาวเณ || ฮัรฮานํ ฮอ บัลฮารี เต็นห์ เย ฮัร รังค์ ราวเณ ||๒๒|| แวดา ซันดา ซังค์ อิกะธา โฮยอา || ออคัด อาเอ
ราส เว็จ อาป คโลยอา || โย โย โอนา กะรัม สุ กรัม โฮย ปัสเรอา || ฮัรฮานํ ดูค โรค ซัภ ปาป ตัน เต คิสเรอา ||๒๓||
จอโบเล แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซัมมัน โย เอ็ส เปรม กี ดัม เกย์โฮ โห่ตี ซาท || ราวัน หุเต โซ รังกฺ แน่ห์ เย็น ศิร ดีเน กาท ||๑|| ปรี ต เปรม ตัน คัจ
รเฮอา บีจ นา ราอี โหต || จรัน กมัล มัน เบเถ่โอ บูฉนั่ สุ รัต ซันโญก ||๒||
ซากัร เมรฺ อุเดอาน บัน เนาว์ คันดฺ บซุถ่า ปะรัม || มูซนั เปรม ปิ รัม แก กะโน เอก กัร กะรัม ||๓|| มูซนั มสักกัร
เปรม กี รฮี โย อัมบัร ชาย || บีเถ่ บานํเถ่ กมัล แม่ห์ ปะห์วรั รเฮ่ ลัปทาย ||๔|| ยัป ตัป ซันยัม ฮรัค ซุค มาน มหัต อัร
กรับ || มูซนั นิมคัก เปรม ปัร วาร วาร เดนํวฺ สรับ ||๕|| มูซนั มรัม นา ยาใน มรัต หิรัต ซันซาร || เปรม ปิ รัม นา
เบเถ่โอ อุรเฉ่โอ เม็ท บิวฮาร ||๖|| กับ ดับ ยับ ยารี แอ บิชุรัต เปรม เบฮาล || มูซนั ตับ ฮี มูซีแอ บิสรัต ปุรัค ดัยอาล
||๗|| ยา โก เปรม สุ เอา แฮ จรัน จิเตาว์ มัน ม่าเฮ || นานัก บิรฮี บรัมห์ เก อาน นา กัตฮู ย่าเฮ ||๘|| ลัค ก่าที อูนจํ อ
กะโน จันจัล จีต เบฮาล || นีจ กีจ นิมรัต กะนี กัรนี กมัล ยมาล ||๙|| กมัล แนน อันยัน เซอาม จันดรึ บะดัน จิต จาร
|| มูซนั มกัน มรัม เซ็ว คันดฺ คันดฺ กัร ฮาร ||๑o|| มกัน เป่ ยโอ ปริ แอ เปรม เซ็ว ซู่ถฺ นา ซิ มรัต อังค์ || ประกัท เป่ ยโอ
ซัภ โลอ์ แม่ห์ นานัก อถัม ปะตังค์ ||๑๑||
ศโลก ปะกัต กะบีร ญีโอ เก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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กะบีร เมรี สิ มรั นี รัสนา อูปัร ราม || อาด ยุกาดี สกัล ปะกัต ตา โก ซุค บิสราม ||๑|| กะบีร เมรี ยาต โก ซัภ โก
หัสเนฮาร || บัลฮารี เอ็ส ยาต โก เย่ห์ ยัปเปโอ ศิรยันฮาร ||๒|| กะบีร ดักมัก เกอา กแร่ ห์ กฮ่า ดุลาแวห์ ญีโอ || สรับ
ซูค โก นายโก ราม นาม รัส ปี โอ ||๓|| กะบีร กันจัน เก กุนดัล บเน อูปัร ลาล ยเรา || ดีแซ่ห์ ดาเถ่ กาน เย็ว ยินห์ มัน
น่าฮี เนา ||๔|| กะบีร แอซา เอก อ้าถ โย ยีวตั มิรตัก โฮย || นิรแภ โฮย แก กุน รแว ยัต เปโค ตัต โซย ||๕|| กะบีร
ยา เด็น ฮอ มูอา ปาแช เป่ ยอา อนันดฺ || โม่ห์ มิเลโอ ปรัภ อาปนา ซังกี ปะแย่ห์ โคบินดฺ ||๖|| กะบีร ซัภ เต ฮัม บุเร
ฮัม ตัจยฺ ปะโล ซัภ โกย || เย็น แอซา กัร บูเฉ่ อา มีต ฮมารา โซย ||๗|| กะบีร อาอี มุแฉ่ห์ แป้ ห์ อเน็ก กเร กัร เปส
|| ฮัม ราเค คุร อาปเน อุน กีโน อาเดส ||๘|| กะบีร โซอี มารี แอ เย่ห์ มูแอ ซุค โฮย || ปะโล ปะโล ซัภ โก กะแฮ บุโร
นา มาแน โกย ||๙|| กะบีร ราตี โฮแว่ห์ การี อา กาเร อูเภ ยันตฺ ||
แล พ่าเฮ อุธ ต๋ าวเต เซ ยาน มาเร ปักวันตฺ ||๑o|| กะบีร จันดัน กา บิรวา ปะลา เบเรโอ ดาก ปลาส || โอย ปี๋ จันดัน
โฮย รเฮ่ บะเซ โย จันดัน ปาส ||๑๑|| กะบีร บานํสฺ บดาอี บูเดอา เอ็ว มัต ดูโบห์ โกย || จันดัน แก นิกเท บแซ บานํสฺ
สุ ก้ นั ถฺ นา โฮย ||๑๒|| กะบีร ดีน กวายอา ดุนี เซ็ว ดุนี นา จาลี ซาท || ปาย กุห่ารา มาเรอา กาพัล อัปแน หาท ||๑๓||
กะบีร แยห์ แยห์ ฮอ พิเรโอ กอตัก ธาโอ ธาย || เอ็ก ราม สเน่ฮี บ้าห์รา อูยรั เมแร ป๋ าย ||๑๔|| กะบีร ซันตัน กี จุ่งกีอา
ปะลี ปัธ กุสตี เกา || อาก ลโก เต้ห์ ต๋ อลฮัร เย่ห์ น่าฮี ฮัร โก เนา ||๑๕|| กะบีร ซันตฺ มูเอ เกอา โรอีแอ โย อัปเน
กแร่ ห์ ยาย || โรโว่ห์ ซากัต บาปุเร โย ห่าแท หาท บิกาย ||๑๖|| กะบีร ซากัต แอซา แฮ แยซี ลสัน กี คาน || โกเน
แบเธ คาอีแอ ปั รกัท โฮย นิดาน ||๑๗|| กะบีร มายอา โดลนี ปวัน จะโก่ลนั ฮาร || ซันโตห์ มาคัน คายอา ชาฉึ ปี แอ
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ซันซาร ||๑๘|| กะบีร มายอา โดลนี ปวัน วแฮ่ เฮ็ว ต๋ าร || เย็น บิโลยอา เต็น คายอา อวัร บิโลวันฮาร ||๑๙|| กะบีร
มายอา โจรที มุส มุส ลาแว หาท || เอก กะบีรา นา มุแซ เย็น กีนี บาแร่ ห์ บาท ||๒o|| กะบีร ซูค นา เอ้นหํ ์ ยุก กแร่ ห์
โย บโฮแต มีต || โย จิต ราแค่ห์ เอก เซ็ว เต ซุค ปาแวห์ นีต ||๒๑|| กะบีร ยิส มัรเน เต ญัก ดะแร เมเร มัน อานันดฺ ||
มัรเน ฮี เต ปาอีแอ ปูรัน ปัรมานันดฺ ||๒๒|| ราม ปะดารัท ปาย แก กะบีรา กานํธฺ นา โคลฺ ห์ || นฮี ปะทัณ นฮี ปารฺ คู
นฮี ก้าฮัก นฮี โมลฺ ||๒๓|| กะบีร ตา เซ็ว ปรี ต กัร ยา โก ธากุร ราม || ปั นดิต ราเย ปู่ ปตี อาแว่ห์ กอเน กาม ||๒๔||
กะบีร ปรี ต เอ็ก เซ็ว กีเอ อาน ดุบิถา ยาย || ป่ าแว ลานํเบ เกศ กัร ป่ าแว กะรัร มุดาย ||๒๕|| กะบีร ญัก กายัล กี โกธรี
อั้นถฺ ปะเร เต็ส ม่าเฮ || ฮอ บัลฮารี เต็น โก แปส โย นีกสั ย่าเฮ ||๒๖|| กะบีร เอ้ห์ ตัน ยายกา สโกห์ ตา เล่โฮ บโฮรฺ ||
นานํเก ปาโวห์ เต เกย ยิน เก ลาค กโรร ||๒๗|| กะบีร เอ้ห์ ตัน ยายกา เกาแน มารัก ลาย || แก ซังคัต กัร ซ่าถ กี แก
ฮัร เก กุน กาย ||๒๘|| กะบีร มัรตา มัรตา ญัก มูอา มัร ปี๋ นา ยาเนอา โกย ||
แอเซ มัรเน โย มแร บฮุร นา มัรนา โฮย ||๒๙|| กะบีร มานัส ยนัม ดุลมั่ ภ์ แฮ โฮย นา บาแร บาร || เย็ว บัน พัล ปาเก
โป๋ ย กิแร่ ห์ บฮุร นา ลาแกห์ ดาร ||๓o|| กะบีรา ตุฮี กะบีร ตู เตโร เนา กะบีร || ราม รตัน ตับ ปาอีแอ โย แป้ ห์เล
ตะแยห์ สะรี ร ||๓๑|| กะบีร จัง๋ คฺ นา จัง่ คีแอ ตุมโร กะเฮโอ นา โฮย || กะรัม กรี ม โย กัร รเฮ่ เมท นา ซาแก โกย
||๓๒|| กะบีร กะซอที ราม กี จู่ธา ทิแก นา โกย || ราม กะซอที โซ สะแฮ โย มัร ยีวา โฮย ||๓๓|| กะบีร อูยลั
แป้ ห์แรห์ กาปเร ปาน สุ ปารี ค่าเฮ || เอกัส ฮัร เก นาม เบ็น บาเถ่ ยัม ปุร ยานํเฮ ||๓๔|| กะบีร เบรา ยัรยฺรา พูเท เชนํก
ฮยาร || หะรู เอ หะรู เอ เต็ร เกย ดูเบ ยิน ศิร ป๋ ารฺ ||๓๕|| กะบีร หาด ยเร เย็ว ลากรี เกศ ยเร เย็ว ก๋ าส || เอ้ห์ ญัก
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ยันตา เดค แก เป่ ยโอ กะบีร อุดาส ||๓๖|| กะบีร กรับ นา กียแี อ จาม ลเปเท หาด || แฮวัร อูปัร ฉะตรึ ตัร เต พุน
ตัร่ นี กาด ||๓๗|| กะบีร กรับ นา กียแี อ อูจา เดค อวาส || อาจยฺ กาลห์ โป๋ ย เลทณา อูปัร ยาแม ก๋ าส ||๓๘|| กะบีร
กรับ นา กียแี อ รังกฺ นา หะซีแอ โกย || อัจโยห์ โซ เนา สมุนดรึ แม่ห์ เกอา ยาโน เกอา โฮย ||๓๙|| กะบีร กรับ นา
กียแี อ เด้ฮี เดค สุ รังค์ || อาจยฺ กาลห์ ตัจยฺ ยาโฮเก เย็ว กานํจรี ปุญงั ค์ ||๔o|| กะบีร ลูทนา แฮ ตา ลูท แล ราม นาม แฮ
ลูท || เพ็ร ปาแช ปั ชตาหุเก ปราน ยาฮินเก ชูท ||๔๑|| กะบีร แอซา โกอี นา ยันเมโอ อัปแน กัร๋ ลาแว อาก ||
ปานํโจ ลัรกา ยาร แก รแฮ่ ราม เล็ว ลาก ||๔๒|| โก แฮ ลัรกา เบใจ ลัรกี เบแจ โกย || ซ่าฉ่ า กแร กะบีร เซ็ว ฮัร ซังค์
บนัจยฺ กเรย์ ||๔๓|| กะบีร เอ้ห์ เจตาวนี มัต แซ่ห์ซา แร่ ห์ ยาย || ปาแช โปคค์ โย โปกเว เต็น โก กุร แล ค่าเฮ ||๔๔||
กะบีร แม ยาเนโอ ปัรโบ ปะโล ปัรเบ เซ็ว ปั๋ ล โยก || ปะกัต นา ชาโด ราม กี ป่ าแว นินโด โลก ||๔๕|| กะบีร โลก
เก นินแด บัปรา เย่ห์ มัน น่าฮี กิอาน || ราม กะบีรา เราว์ รเฮ่ อวัร ตะเย ซัภ กาม ||๔๖|| กะบีร ปั รเดซี แก ก่ากะแร
จะโฮ่ ดิส ลากี อาก || คินทา ยัล โกยลา ไป๋ ตาเก อานจฺ นา ลาก ||๔๗|| กะบีร คินทา ยัล โกยลา ไป๋ คาปัร พูท มพูท
|| โยกี บัปรา เคเลโอ อาซัน รฮี บิปูต ||๔๘||
กะบีร โทแร ยัล มาชุลี จี่วรั เมเลโอ ยาล || เอ้ห์ โท่ขะแน นา ชูทแซห์ เพ็ร กัร สมุนดฺ สะหมาลฺ ||๔๙|| กะบีร สมุนดฺ
นา โชดีแอ โย อัต คาโร โฮย || โปคัร โปคัร ดู่ดะเต ปะโล นา กะเฮแฮ โกย ||๕o|| กะบีร นิกซุ านํเอนํ แบ้ห์ เกย
ทานํฆี น่าฮี โกย || ดีน กรี บี อาปุนี กัรเต โฮย โซ โฮย ||๕๑|| กะบีร แบสโน กี กูกรั ปะลี ซากัต กี บุรี มาย || โอ้ห์
เน็ต สุ แน ฮัร นาม ยัส โอ้ห์ ปาป บิซ่าฮัน ยาย ||๕๒|| กะบีร ฮัรนา ดูบลา เอ้ห์ ฮรี อารา ตาล || ลาค อะเฮรี เอก ญีโอ
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เกตา บันโจ กาล ||๕๓|| กะบีร กังกา ตีร โย กัร๋ กแร่ ห์ ปี แว่ห์ นิรมัล นีร || เบ็น ฮัร ปะกัต นา มุกตั โฮย เอ็ว แก้ห์ รเม
กะบีร ||๕๔|| กะบีร มัน นิรมัล เป่ ยอา แยซา กังกา นีร || ปาแช ลาโก ฮัร พิแร แก้ฮตั กะบีร กะบีร ||๕๕|| กะบีร
ฮัรดี ปี อะรี จูนนานํ อูยลั ป๋ าย || ราม สเน่ฮี ตอ มิแล โดโน บะรัน กวาย ||๕๖|| กะบีร ฮัรดี ปี รตัน ฮแร จูน เจ้ฮนั นา
รฮาย || บัลฮารี เอ้ห์ ปรี ต โก เย่ห์ ยาต บะรัน กุล ยาย ||๕๗|| กะบีร มุกตั ดุอารา ซังกุรา ราอี ดัสเซนํ ป๋ าย || มัน ตอ
แมกัล โฮย รเฮโอ นิกโซ เก็ว แก ยาย ||๕๘|| กะบีร แอซา สัตคุร เย มิแล ตุธา กเร ปเซา || มุกตั ดุอารา โมกลา
แซ่ห์เย อาโว เยา ||๕๙|| กะบีร นา โม่ห์ ชาน นา ชาปรี นา โม่ห์ กัร๋ นฮี เกา || มัต ฮัร ปูแช กอน แฮ เมเร ยาต นา เนา
||๖o|| กะบีร โม่ห์ มัรเน กา เจา แฮ มโร ตา ฮัร แก ดุอาร || มัต ฮัร ปูแช กอน แฮ ปะรา ฮมาแร บาร ||๖๑|| กะบีร นา
ฮัม กีอา นา กแร่ ห์เก นา กัร สะแก สะรี ร || เกอา ยาโน กิช ฮัร กีอา เป่ ยโอ กะบีร กะบีร ||๖๒|| กะบีร สุ ปแน ฮู
บัรราย แก เย่ห์ มุค นิกแซ ราม || ตา เก ปัก กี ปานฮี เมเร ตัน โก จาม ||๖๓|| กะบีร มาที เก ฮัม ปูตเร มานัส ราเคโอ
เนา || จาร ดิวสั เก ปาหุเน บัด บัด รู นแํ ถ่ห์ เธา ||๖๔|| กะบีร แม่ห์ดี กัร ก่าเลอา อาป ปี ซาย ปี ซาย || แต แซ่ ห์ บาต
นา ปูชีแอ กับโบห์ นา ลาอี ปาย ||๖๕|| กะบีร เย่ห์ ดัร อาวัต ยาเตโอห์ หัทแก น่าฮี โกย || โซ ดัร แกเซ โชดีแอ โย
ดัร แอซา โฮย ||๖๖|| กะบีร ดูบา ทา แป อุบเรโอ กุน กี แล่ฮรั จะบัก ||
ยับ เดเคโอ เบรา ยัรยฺรา ตับ อุตรั ปะเรโอ ฮอ พะรัก ||๖๗|| กะบีร ปาปี ปะกัต นา ป่ าวัย ฮัร ปูญา นา โซฮาย || มาคี
จันดัน ปัรหะแร แยห์ บิกนั ถฺ แต้ห์ ยาย ||๖๘|| กะบีร แบด มูอา โรคี มูอา มูอา ซัภ ซันซาร || เอก กะบีรา นา มูอา
เย่ห์ น่าฮี โรวันฮาร ||๖๙|| กะบีร ราม นา ติอ๋ายโอ โมที ลากี โครฺ || กายอา ฮานํดี กาธ กี นา โอ้ห์ จแรห์ บโฮรฺ ||๗o||
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กะบีร แอซี โฮย ปะรี มัน โก ป่ าวัต กีน || มัรเน เต เกอา ดัรปฺนา ยับ หาท ซิ ถ่อรา ลีน ||๗๑|| กะบีร รัส โก กานํโด
จูซีแอ กุน โก มรี แอ โรย || เอากุนีอาเร มานแซ ปะโล นา กะเฮแฮ โกย ||๗๒|| กะบีร กากัร ยัล ปะรี อาจยฺ กาลห์
แยแฮ่ พูท || คุร โย นา เจแตห์ อาปโน *อัตถฺ มาจฉฺ ลีแย่ห์เก ลูท ||๗๓|| กะบีร กูกรั ราม โก มุตีอา เมโร เนา || กะเล
ฮมาเร เยวรี แยห์ คินแจ แต้ห์ เยา ||๗๔|| กะบีร ยัปนี กาธ กี เกอา ดิคลาแวห์ โลย || ฮิรแด ราม นา เจตฮี เอ้ห์ ยัปนี
เกอา โฮย ||๗๕|| กะบีร บิรโฮห์ ปุญงั กัม มัน บแซ มันตฺ นา มาแน โกย || ราม บิโอกี นา ยีแอ ยีแอ ตา บอรา โฮย
||๗๖|| กะบีร ปารัส จันดฺ แน เต็นห์ แฮ เอก สุ ก้ นั ถฺ || เต้ห์ เม็ล เตอู อูตมั เป๋ ย โล่ห์ กาธ นิรกันถฺ ||๗๗|| กะบีร ยัม กา
เธนํกา บุรา แฮ โอ้ห์ นฮี สเฮอา ยาย || เอก โย ซาถู่ โม่ห์ มิเลโอ เต็นห์ ลีอา อันจัล ลาย ||๗๘|| กะบีร แบด กะแฮ
ฮอ ฮี ปะลา ดารู เมแร วัส || เอ้ห์ ตอ บัสตฺ กุปาล กี ยับ ป่ าแว เลย์ คัส ||๗๙|| กะบีร นอบัต อาปนี เด็น ดัส เล่โฮ
บยาย || นดี นาว ซันโญก เย็ว บฮุร นา มิลแฮ อาย ||๘o|| กะบีร ซาต สมุนแดห์ มัส กะโร กะลัม กะโร บันราย ||
บซุถ่า กากัด โย กะโร ฮัร ยัส ลิคนั นา ยาย ||๘๑|| กะบีร ยาต ยุล่าฮา เกอา กแร ฮิรแด บะเซ กุปาล || กะบีร รมัยอา
กันธฺ เม็ล จูแกห์ สรับ ยันยาล ||๘๒|| กะบีร แอซา โก นฮี มันดัร เดย์ ยราย || ปานํโจ ลัรเก มาร แก รแฮ่ ราม
เล็ว ลาย ||๘๓|| กะบีร แอซา โก นฮี เอ้ห์ ตัน เดแว พูก || อันถ่า โลก นา ยาใน รเฮโอ กะบีรา กูก ||๘๔|| กะบีร
สตี ปุกาแร เจ้ห์ จะรี ซุน โฮ บีร มซาน || โลก สบายอา จัล เกยโอ ฮัม ตุม กาม นิดาน ||๘๕||
กะบีร มัน ปังคี เป่ ยโอ อุด อุด แด้ห์ ดิส ยาย || โย แยซี ซังคัต มิแล โซ แตโซ พัล คาย ||๘๖|| กะบีร ยา โก โคยะเต
ปายโอ โซอี ธอรฺ || โซอี เพ็ร แก ตู เป่ ยอา ยา โก แก้ห์ตา ออร ||๘๗|| กะบีร มารี มโร กุซงั ค์ กี เกเล นิกทั โย เบรฺ ||
1449

โอ้ห์ จู่แล โอ้ห์ จีรีแอ ซากัต ซังค์ นา เฮรฺ ||๘๘|| กะบีร ป๋ ารฺ ปราอี ศิร จแร จเลโอ จ้าแฮ บาท || อัปเน ป่ าแรห์ นา
ดะแร อาแก ออฆัท ก่าท ||๘๙|| กะบีร บัน กี ดาถี่ ลากรี ธาฎี กแร ปุการ || มัต บัส ปะโร ลุฮาร เก ยาแร ดูยี บาร
||๙o|| กะบีร เอก มรันเต โดย มูเอ โดย มรันแตห์ จาร || จาร มรันแตห์ แช่ห์ มูเอ จาร ปุรัค โดย นารฺ ||๙๑|| กะบีร
เดค เดค ญัก ดู่นเดอา กะฮูนํ นา ปายอา ธอรฺ || เย็น ฮัร กา นาม นา เจเตโอ กฮ่า ปุหล่าเน ออร ||๙๒|| กะบีร ซังคัต
กรี แอ ซ่าถ กี อันตฺ กแร นิรบ้าห์ || ซากัต ซังค์ นา กียแี อ ยา เต โฮย บินาห์ ||๙๓|| กะบีร ญัก แม่ห์ เจเตโอ ยาน แก
ญัก แม่ห์ รเฮโอ สมาย || ยิน ฮัร กา นาม นา เจเตโอ บาแดห์ ยันแมนํ อาย ||๙๔|| กะบีร อาซา กรี แอ ราม กี เอาแร
อาส นิราส || นรัก ปะแร่ ห์ เต มานัย โย ฮัร นาม อุดาส ||๙๕|| กะบีร ซิ กข์ ซาคา บฮุเต กีเอ เกโซ กีโอ นา มีต || จาเล
เท ฮัร มิลนั โก บีแจ อัทเกโอ จีต ||๙๖|| กะบีร การัน บัปรา เกอา กแร โย ราม นา กแร สฮาย || เย่ห์ เย่ห์ ดาลี ปั ก
ตะโร โซอี มุร มุร ยาย ||๙๗|| กะบีร เอาแรห์ โก อุปเดสฺ เต มุค แม ปัร แฮ เรต || ราส บิรานี ราคเต คายอา กัร๋ กา เคต
||๙๘|| กะบีร ซาถู่ กี ซังคัต รโฮ่ โย กี ปู่ ซี เคา || โฮนฮาร โซ โฮยแฮ ซากัต ซังค์ นา เยา ||๙๙|| กะบีร ซังคัต ซ่าถ กี
เด็น เด็น ดูนา เหต || ซากัต การี กานํบรี โต่เอ โฮย นา เซต ||๑oo|| กะบีร มัน มูนเดอา นฮี เกศ มุนดาเอ *กานํย || โย
กิช กีอา โซ มัน กีอา มูนดา มูนดฺ อะยาย ||๑o๑|| กะบีร ราม นา โชดีแอ ตัน ตัน๋ ยาย ตา เยา || จรัน กมัล จิต เบเถ่อา
ราแม่ห์ นาม สเมา ||๑o๒|| กะบีร โย ฮัม ยันตฺ บยาวเต ทูท กอี ซัภ ตารฺ || ยันตฺ บิจารา เกอา กแร จัลเล บยาวันฮาร
||๑o๓|| กะบีร มาย มูนโด เต้ห์ 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 || ปั รกัท เป๋ ย นิดาน ซัภ ยับ
ปูเช ตะรัม ราย ||๑o๕|| กะบีร ฮัร กา ซิ มรัน ชาด แก ปาเลโอ บฮุต กุทาํ บฺ || ตัน่ ถ่า กัรตา แร่ ห์ เกยอา ป่ าอี รเฮอา นา
บันถฺ ||๑o๖|| กะบีร ฮัร กา ซิมรัน ชาด แก ราต ยะกาวัน ยาย || ซัรปัน โฮย แก ออตฺ แร ยาเอ อัปเน คาย ||๑o๗||
กะบีร ฮัร กา ซิมรัน ชาด แก อะโฮอี ราแค นารฺ || กัดฮี โฮย แก ออตฺ แร ป๋ ารฺ สะแฮ มัน จาร ||๑o๘|| กะบีร จตุราอี
อัต กะนี ฮัร ยัป ฮิรแด ม่าเฮ || ซูรี อูปัร เคลฺ นา กิแร ตา ธ่าฮัร น่าเฮ ||๑o๙|| กะบีร โซอี มุค ตัน๋ แฮ ยา มุค กะฮีแอ ราม
|| เด้ฮี กิส กี บาปุรี ปวิตตรึ โฮยโก กราม ||๑๑o|| กะบีร โซอี กุล ปะลี ยา กุล ฮัร โก ดาส || เย่ห์ กุล ดาส นา อูปแย
โซ กุล ดาก ปลาส ||๑๑๑|| กะบีร แฮ เกย บาฮัน สะฆัน กัน๋ ลาค ตะยา แพห์ร่าเฮ || เออา ซุค เต ปิ เคอา ปะลี โย ฮัร
ซิมรัต เด็น ย่าเฮ ||๑๑๒|| กะบีร ซัภ ญัก ฮอ พิเรโอ มานํดลั กั้นถฺ จัดด๋ าย || โกอี กาฮู โก นฮี ซัภ เดคี โธก บยาย
||๑๑๓|| มารัก โมตี บีทเร อันถ่า นิกเซโอ อาย || โยต บินา ญักดีส กี ยกัต อุลงั่ เฆ ยาย ||๑๑๔|| บูดา บันสฺ กะบีร กา
อุปเยโอ ปูต กมาล || ฮัร กา ซิมรัน ชาด แก กัร๋ เล อายอา มาล ||๑๑๕|| กะบีร ซาถู่ โก มิลเน ยาอีแอ ซาท นา ลีแย
โกย || ปาแช เปา นา ดียแี อ อาแก โฮย โซ โฮย ||๑๑๖|| กะบีร ญัก บาเถ่โอ เย่ห์ เยวรี เต้ห์ มัต บันโถ่ห์ กะบีร ||
แยแฮ่ อาทา โลน เย็ว โซน สะมาน สะรี ร ||๑๑๗|| กะบีร หันสฺ อุเดโอ ตัน กาเดโอ โซฉ่ าอี แซน่าห์ || อัจยฺฮู ญีโอ นา
โชดัย รังกาอี แนน่าห์ ||๑๑๘|| กะบีร แนน นิฮาโร ตุจฉฺ โก ซัรวัน สุ โน โตอ์ เนา || แบน อุจโร โตอ์ นาม ญี จรัน
กมัล ริ ด เธา ||๑๑๙|| กะบีร สุ รัก นรัก เต แม รเฮโอ สัตคุร เก ปั รสาด || จรัน กมัล กี มอจยฺ แม่ห์ รโฮ่ อันตฺ อัร อาด
||๑๒o|| กะบีร จรัน กมัล กี มอจยฺ โก แก้ห์ แกเซ อุนมาน || แกหะเบ โก โซ่ภา นฮี เดคา ฮี ปั รวาน ||๑๒๑|| กะบีร
เดค แก เก้ห์ กโฮ่ กะเฮ นา โก ปะตีอาย || ฮัร แยซา แตซา โอ้ฮี รโฮ่ ฮรัค กุน กาย ||๑๒๒||
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กะบีร จุแก จิตาแร ปี๋ จุแก จุก จุก จิตาเร || แยเซ บัจแร่ ห์ กูนยํ ฺ มัน มายอา มัมตา เร ||๑๒๓|| กะบีร อัมบัร กัน๋ ฮัร
ชายอา บะรัค ปะเร ซัร ตาล || จาตริ ก เย็ว ตัรซัต รแฮ่ เต็น โก กอน ฮวาล ||๑๒๔|| กะบีร จักไก โย เน็ส บีชุแร อาย
มิแล ปัรผาต || โย นัร บิชุเร ราม เซ็ว นา เด็น มิเล นา ราต ||๑๒๕|| กะบีร แรนาเอ็ร บิโชเรอา รโฮ่ เร ซังคฺ มะฉูร ||
เดวัล เดวัล ต๋ าห์รี เดแซห์ อุควัต ซูร ||๑๒๖|| กะบีร ซูตา เกอา กแร่ ห์ ยาก โรย แป๋ ดุค || ยา กา บาซา โกรฺ แม่ห์ โซ
เก็ว โซแว ซุค ||๑๒๗|| กะบีร ซูตา เกอา กแร่ ห์ อุธ เก นา ยแปห์ มุราร || เอ็ก เด็น โซวัน โฮยโก ลานํเบ โกด ปซารฺ
||๑๒๘|| กะบีร ซูตา เกอา กแร่ ห์ แบธา รโฮ่ อัร ยาก || ยา เก ซังค์ เต บีชุรา ตา ฮี เก ซังค์ ลาก ||๑๒๙|| กะบีร ซันตฺ กี
แกลฺ นา โชดีแอ มารัก ลากา เยา || เปคัต ฮี ปุนนีต โฮย เป่ ทัต ยัปปี แอ เนา ||๑๓o|| กะบีร ซากัต ซังค์ นา กียแี อ
ดูแร่ ห์ ยาอีแอ ปาก || บาซัน กาโร ปัรซี แอ ตอ กัช ลาแก ดาก ||๑๓๑|| กะบีรา ราม นา เจเตโอ ยรา ปฮูนเํ จโอ อาย ||
ลากี มันดิร ดุอาร เต อับ เกอา ก้าเดอา ยาย ||๑๓๒|| กะบีร การัน โซ เป่ ยโอ โย กีโน กัรตาร || เต็ส เบ็น ดูซรั โก นฮี
เอแก ศิรยันฮาร ||๑๓๓|| กะบีร พัล ลาเก พลัน ปากัน ลาเก อานํบฺ || ยาย ปฮูแจห์ คซัม โก โย บีจ นา คาฮี กานํบ
||๑๓๔|| กะบีร ธากุร ปูแญห์ โมลฺ เล มันฮัธ ตีรัท ย่าเฮ || เดคา เดคี สวานํคฺ ตัร๋ ปู่ เล ปั ทกา ค่าเฮ ||๑๓๕ || กะบีร
ป้ าฮัน ปัรเมซุร กีอา ปูแย ซัภ ซันซาร || เอ็ส ปั รหว่าเซ โย รเฮ่ บูเด กาลี ต๋ าร ||๑๓๖|| กะบีร กากัด กี โอบรี มัส เก
กะรัม กะปาท || ป้ าฮัน โบรี ปิ รทะมี ปั นดิต ปารี บาท ||๑๓๗|| กะบีร กาล กรันตา อแบห์ กัร อับ กัรตา โซย ตาล ||
ปาแช กะชู นา โฮยกา โย ศิร ปัร อาแว กาล ||๑๓๘|| กะบีร แอซา ยันตฺ เอ็ก เดเคอา แยซี โต่อี ลาค || ดีแซ
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จันจัล บโฮ่ กุนา มัต ฮีนา นาปาก ||๑๓๙|| กะบีร เมรี บุตถฺ โก ยัม นา กแร ติสการ || เย็น เอ้ห์ ยมูอา ศิรเยอา โซ
ยัปเปอา ปัรวิดการ ||๑๔o|| กะบีร กัสตูรี เป่ ยอา ปะห์วรั เป๋ ย ซัภ ดาส ||
เย็ว เย็ว ปะกัต กะบีร กี เต็ว เต็ว ราม นิวาส ||๑๔๑|| กะบีร แก้ห์กจั ปะเรโอ กุทาํ บฺ แก กานํแธ แร่ ห์ เกยโอ ราม ||
อาย ปะเร ตะรัม ราย เก บีแจ้ห์ ตู่มา ต๋ าม ||๑๔๒ || กะบีร ซากัต เต ซูกรั ปะลา ราแค อาชา เกา || โอ้ห์ ซากัต
บัปรา มัร เกยอา โกย นา แล่แฮ เนา ||๑๔๓|| กะบีร กอดี กอดี โยรฺ แก โยเร ลาค กโรร || จัลตี บาร นา กัช มิเลโอ
ลอี ลังโกที โตรฺ ||๑๔๔|| กะบีร แบสโน ฮูอา ตา เกอา เป่ ยอา มาลา เมลี จาร || บ้าฮัร กันจัน บาร่ าห์ ปี่ ตัร ปะรี
ปั่งการ ||๑๔๕|| กะบีร โรรา โฮย รโฮ่ บาท กา ตัจยฺ มัน กา อภิมาน || แอซา โกอี ดาส โฮย ต้าเฮ มิแล ปั กหวาน
||๑๔๖|| กะบีร โรรา ฮูอา ตา เกอา เป่ ยอา ปันที โก ดุค เดย์ || แอซา เตรา ดาส แฮ เย็ว ตัร่ นี แม่ห์ เค่ห์ ||๑๔๗||
กะบีร เค่ห์ ฮูอี ตอ เกอา เป่ ยอา โย อุด ลาแก อังค์ || ฮัร ยัน แอซา จ้าฮีแอ เย็ว ปานี ซัรบังค์ ||๑๔๘|| กะบีร ปานี
ฮูอา ตา เกอา เป่ ยอา ซีรา ตาตา โฮย || ฮัร ยัน แอซา จ้าฮีแอ แยซา ฮัร ฮี โฮย ||๑๔๙|| อูจ ปะหวัน กันกามนี ซิ ครั
ตะยา แพห์ราย || ตา เต ปะลี มะถู่กะรี ซันตฺ ซงั ค์ กุน กาย ||๑๕o|| กะบีร ปาทัน เต อูยรั ปะลา ราม ปะกัต เย่ห์ ธาย ||
ราม สเน่ฮี บ้าห์รา ยัม ปุร เมเร ป๋ าย ||๑๕๑|| กะบีร กังค์ ยมุน เก อันตฺ เร แซ่ฮจั ยฺ ซุน เก ก่าท || ตะฮ่า กะบีแร มัท กีอา
โคยัต มุน ยัน บาท ||๑๕๒|| กะบีร แยซี อุปยี เปด เต โย แตซี นิบแฮ โอร || ฮีรา กิส กา บาปุรา ปุแย่ห์ นา รตัน
กโรร ||๑๕๓|| กะบีร เอก อจัมโภ เดเคโอ ฮีรา หาท บิกาย || บันยันฮาเร บ้าห์รา กอดี บัดแล ยาย ||๑๕๔|| กะบีรา
ยะฮา กิอาน แต้ห์ ตะรัม แฮ ยะฮา จู่ธ แต้ห์ ปาป || ยะฮา โลภ แต้ห์ กาล แฮ ยะฮา คิมา แต้ห์ อาป ||๑๕๕|| กะบีร
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มายอา ตะยี ตา เกอา เป่ ยอา โย มาน ตะเยอา นฮี ยาย || มาน มุนี มุนิวรั กะเล มาน ซัภแภ โก คาย ||๑๕๖|| กะบีร
ซาจา สัตคุร แม มิเลอา สบัด โย บาเฮอา เอก || ลากัต ฮี โป๋ ย เม็ล เกยอา ปะเรอา กะเลเย เฉก ||๑๕๗|| กะบีร ซาจา
สัตคุร เกอา กแร โย ซิกคา แม่ห์ จูก || อันเถ่ เอก นา ลากัย เย็ว บานํสฺ บยาอีแอ พูก ||๑๕๘|| กะบีร แฮ แก บาฮัน
สะฆัน กัน๋ ฉะตรึ ปตี กี นารฺ ||
ตาส ปะทันตัร นา ปุแย ฮัร ยัน กี ปันฮาร ||๑๕๙|| กะบีร นริ ป นารี เก็ว นินดีแอ เก็ว ฮัร เจรี โก มาน || โอ้ห์ มานํก
สวาแร บิแค โก โอ้ห์ ซิมแร ฮัร นาม ||๑๖o|| กะบีร ทูนี ปาอี เท็ต ไป๋ สัตคุร บันถี่ ตี๋รฺ || กะบีร ฮีรา บันเยอา มาน
สะโรวัร ตีร ||๑๖๑|| กะบีร ฮัร ฮีรา ยัน ยอหะรี เล แก มานํแด หาท || ยับ ฮี ปาอีแอห์ ปารฺ คู ตับ ฮีรัน กี ซาท ||๑๖๒||
กะบีร กาม ปะเร ฮัร ซิมรี แอ แอซา ซิ มโร่ ห์ เน็ต || อะมรา ปุร บาซา กแร่ ห์ ฮัร เกยอา บโฮแร เบ็ต ||๑๖๓|| กะบีร
เซวา โก โดย ปะเล เอก ซันตฺ เอ็ก ราม || ราม โย ดาตา มุกตั โก ซันตฺ ยปาแว นาม ||๑๖๔|| กะบีร เย่ห์ มารัก ปั นดิต
เกย ปาแช ปะรี บฮีรฺ || เอ็ก เอาฆัท ก่าที ราม กี เต้ห์ จัร รเฮโอ กะบีร ||๑๖๕|| กะบีร ดุนีอา เก โดเค มูอา จาลัต กุล กี
กาน || ตับ กุล กิส กา ลาจยฺซี ยับ เล ตะแรห์ มซาน ||๑๖๖|| กะบีร ดูแบห์โก เร บาปุเร บโฮ่ โลกัน กี กาน || ปาโรซี
เก โย ฮูอา ตู อัปเน ปี๋ ยาน ||๑๖๗|| กะบีร ปะลี มะถู่กะรี นานา เบ็ถ โก นาจยฺ || ดาวา กาฮู โก นฮี บัดดา เดส บัด
ราจยฺ ||๑๖๘|| กะบีร ดาแว ดาฉัน่ โหต แฮ นิรดาแว รแฮ่ นิซงั ก์ || โย ยัน นิรดาแว รแฮ่ โซ กะแน อิมดรึ โซ รังกฺ
||๑๖๙|| กะบีร ปาล สมุฮา ซัรวัร ปะหรา ปี นา สะแก โกอี นีร || ปาก บัดเด แต ปายโอ ตูน ํ ปั๋ ร ปั๋ ร ปี โอ กะบีร
||๑๗o|| กะบีร ปัรผ่าเต ตาเร คิแซห์ เต็ว เอ้ห์ คิแซ สะรี ร || เอ โดย อักคัร นา คิแซห์ โซ แก้ห์ รเฮโอ กะบีร ||๑๗๑||
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กะบีร โกธี กาธ กี แด้ห์ ดิส ลากี อาก || ปั นดิต ปั นดิต ยัล มูเอ มูรัค อุบเร ปาก ||๑๗๒|| กะบีร ซันซา ดูรฺ กัร กากัด
เด้ห์ บิฮาย || บาวัน อักคัร โซ่ถ แก ฮัร จัรนี จิต ลาย ||๑๗๓|| กะบีร ซันตฺ นา ชาแด ซันใต โย โกเท็ก มิแล่ห์ อซันตฺ
|| มเลอากัร ปุญงั กัม เบเฎโอ ตา ซีตลั ตา นา ตะยันตฺ ||๑๗๔|| กะบีร มัน ซี ตลั เป่ ยอา ปายอา บรัมห์ กิอาน || เย็น
ยุอาลา ญัก ยาเรอา โซ ยัน เก อุดกั สะมาน ||๑๗๕|| กะบีร ซารี ศิรยันฮารฺ กี ยาแน น่าฮี โกย || แก ยาแน อาปั น ตะนี
แก ดาส ดีวานี โฮย ||๑๗๖|| กะบีร ปะลี ไป๋ โย ป๋ อ ปะเรอา ดิซา กอี ซัภ ปู๋ ล ||
ออรา กัร ปานี เป่ ยอา ยาย มิเลโอ ดัล๋ กูลฺ ||๑๗๗|| กะบีรา ตู๋ร สเกลฺ แก ปุรีอา บานํถี่ เด้ห์ || ดิวสั จาร โก เปคนา
อันตฺ เค่ห์ กี เค่ห์ ||๑๗๘|| กะบีร ซูรัจยฺ จานํดฺ แก อุแด ไป๋ ซัภ เด้ห์ || คุร โคบินดฺ เก เบ็น มิเล ปะลัท ไป๋ ซัภ เค่ห์
||๑๗๙|| แยห์ อันป๋ อ แต้ห์ แป๋ นฮี แยห์ ป๋ อ แต้ห์ ฮัร น่าเฮ || กะเฮโอ กะบีร บิจาร แก ซันตฺ สุ โนห์ มัน ม่าเฮ ||๑๘o||
กะบีร ยิโนห์ กิชู ยาเนอา นฮี เต็น ซุค นีด บิฮาย || ฮโมห์ โย บูฉ่า บูฉะนา ปูรี ปะรี บลาย ||๑๘๑|| กะบีร มาเร บฮุต
ปุกาเรอา ปี ร ปุกาแร ออร || ลากี โจท มรัม กี รเฮโอ กะบีรา ธอรฺ ||๑๘๒|| กะบีร โจท สุ เฮลี เซลฺ กี ลากัต เลย์ อุซาส
|| โจท สห่าแร สบัด กี ตาส คุรู แม ดาส ||๑๘๓|| กะบีร มุลลานํ มุนาเร เกอา จัดแด้ห์ ซานํอี นา แบ้ห์รา โฮย || ยา
การัน ตูนํ บานํก เด้ห์ ดิล ฮี ปี่ ตัร โญย ||๑๘๔|| เซค สบูรี บ้าห์รา เกอา ฮัจยฺ กาเบ ยาย || กะบีร ยา กี ดิล ซาบัต นฮี
ตา โก กะฮานํ คุดาย ||๑๘๕|| กะบีร อัลล่าห์ กี กัร บันดฺ กี เย่ห์ ซิมรัต ดุค ยาย || ดิล แม่ห์ ซานํอี ปั รกะแท บุแฉ่
บลันตี นานํย ||๑๘๖|| กะบีร โยรี กีเอ ยุลมั แฮ แก้ห์ตา เนา ฮลาล || ดัพตัร เลคา มานํกีแอ ตับ โฮยโก กอน ฮวาล
||๑๘๗|| กะบีร คูบ คานา คีจะรี ยา แม่ห์ อัมฤต โลน || เฮ่รา โรที การฺ เน กลา กะทาแว กอน ||๑๘๘|| กะบีร คุร ลากา
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ตับ ยานีแอ มิแท โม่ห์ ตัน ตาป || ฮรัค โศก ดาแฉ่ นฮี ตับ ฮัร อาแปห์ อาป ||๑๘๙|| กะบีร ราม แก้ฮนั แม่ห์ เปด แฮ
ตา แม่ห์ เอก บิจารฺ || โซอี ราม ซัภแภ กแฮ่ โซอี กอตักฮาร ||๑๙o|| กะบีร ราแม ราม กโฮ่ แกหะเบ ม่าเฮ บิเบก ||
เอก อเนแก้ห์ เม็ล เกยอา เอก สะมานา เอก ||๑๙๑|| กะบีร ยา กัร๋ ซ่าถ นา เซวีแอห์ ฮัร กี เซวา น่าเฮ || เต กัร๋ มัรฮัท
ซารฺ เค ปู๋ ต บะแซ่ห์ เต็น ม่าเฮ ||๑๙๒|| กะบีร กูนกํ า ฮูอา บาวรา แบ้ห์รา ฮูอา กาน || ปาโวห์ เต ปิ งกุล เป่ ยอา มาเรอา
สัตคุร บาน ||๑๙๓|| กะบีร สัตคุร ซูรเม บาเฮอา บาน โย เอก || ลากัต ฮี โป๋ ย เก็ร ปะเรอา ปะรา กเรเย เฉก ||๑๙๔||
กะบีร นิรมัล บูนดฺ อกาซฺ กี ปัร กอี ปู๋ ม บิการ ||
เบ็น ซังคัต เอ็ว มานํนยั โฮย กอี ปัธ ชาร ||๑๙๕|| กะบีร นิรมัล บูนดฺ อกาซฺ กี ลีนี ปู๋ ม มิลาย || อเน็ก เซอาเน ปั จ เกย
นา นิรวารี ยาย ||๑๙๖|| กะบีร ฮัจยฺ กาเบ ฮอ ยาย ทา อาแก มิเลอา คุดาย || ซานํอี มุจฉฺ เซ็ว ลัร ปะเรอา ตุแฉ่ เก็นห์
พุรมาอี กาย ||๑๙๗|| กะบีร ฮัจยฺ กาแบ โฮย โฮย เกยอา เกตี บาร กะบีร || ซานํอี มุจฉฺ แม่ห์ เกอา คตา มุคโคห์ นา
โบแล ปี ร ||๑๙๘|| กะบีร ญีอ์ โย มาแร่ ห์ โยรฺ กัร แก้ห์เต แฮ โย ฮลาล || ดัพตัร ดอี ยับ ก้าด แฮ โฮยกา กอน ฮวาล
||๑๙๙|| กะบีร โยรฺ กีอา โซ ยุลมั แฮ เลย์ ยบาบ คุดาย || ดัพตัร เลคา นีกแซ มาร มุแฮ โม่ห์ คาย ||๒oo|| กะบีร เลคา
เดนา สุ เฮลา โย ดิล ซูจี โฮย || อุส ซาเจ ดีบาน แม่ห์ ปั ลลา นา ปั กแร โกย ||๒o๑|| กะบีร ตัร่ ตี อัร อากาซ แม่ห์ โดย
ตูนํ บะรี อบัตถฺ || คัท ดัรซัน ซันเซ ปะเร อัร จอราซีห์ เซ็ถ ||๒o๒|| กะบีร เมรา มุจฉฺ แม่ห์ กิช นฮี โย กิช แฮ โซ
เตรา || เตรา ตุจฉฺ โก ซอปฺเต เกอา ลาแก เมรา ||๒o๓|| กะบีร ตูนํ ตูนํ กัรตา ตู ฮูอา มุจฉฺ แม่ห์ รฮ่า นา ฮูน ํ || ยับ
อาปา ปัร กา เม็ท เกยอา ยัต เดโค ตัต ตู ||๒o๔|| กะบีร บิกาแร่ ห์ จิตวฺเต จู่เธ กัรเต อาส || มโนรัท โกย นา ปูเรโอ
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จาเล อูฐ นิราส ||๒o๕|| กะบีร ฮัร กา ซิมรัน โย กแร โซ ซุคีอา ซันซาร || เอ็ต อุต กะแตห์ นา โดลัย ยิส ราแค
ศิรยันฮารฺ ||๒o๖|| กะบีร ก่าณี ปี ระเต สัตคุร ลีเอ ฉะดาย || ปะรา ปูรฺบลี ป่ าวนี ปั รกัท โฮอี อาย ||๒o๗|| กะบีร
ทาแล โทแล เด็น เกยอา เบอาจยฺ บะฎันโต ยาย || นา ฮัร ปะเยโอ นา คัต พัทเทโอ กาล ปฮูนโํ จ อาย ||๒o๘||
แม่ห์ลา ๕ || กะบีร กูกรั ปอกนา กรังค์ ปิ แช อุธ ต๋ าย || กัรมี สัตคุร ปายอา เย็น ฮอ ลีอา ฉะดาย ||๒o๙|| แม่ห์ลา ๕ ||
กะบีร ตัร่ ตี ซ่าถ กี ตัสกัร แบแซ่ห์ ก้าห์ || ตัร่ ตี ป๋ ารฺ นา เบอาปั ย อุน โก ล่าฮู ล่าเฮ ||๒๑o|| แม่ห์ลา ๕ || กะบีร จาวัล
การฺ เน ตุค โก โม่ห์ลี ลาย || ซังค์ กุซงั กี แบสเต ตับ ปูแช ตะรัม ราย ||๒๑๑|| นามา มายอา โม่เฮอา กะแฮ ติโลจัน
มีต || กาเฮ ชีโปห์ ชายแล ราม นา ลาโว่ห์ จีต ||๒๑๒|| นามา กะแฮ ติโลจฺนา มุค เต ราม ซัมหมาลฺ ||
หาท เปา กัร กาม ซัภ จีต นิรันยัน นาล ||๒๑๓|| แม่ห์ลา ๕ || กะบีรา ฮัมรา โก นฮี ฮัม กิส ฮู เก น่าเฮ || เย็น เอ้ห์
รจัน รจายอา เต็ส ฮี ม่าเฮ สะมาเฮ ||๒๑๔|| กะบีร กีจรั อาทา เก็ร ปะเรอา กิชู นา อายโอ หาท || ปี ซัต ปี ซัต จาเบอา
โซอี นิบเบอา ซาท ||๒๑๕|| กะบีร มัน ยาแน ซัภ บาต ยานัต ฮี ออกัน กแร || กาเฮ กี กุสลาต หาท ดีป กูเอ ปแร
||๒๑๖|| กะบีร ลากี ปรี ต สุ ยาน เซ็ว บัรแย โลก อะยาน || ตา เซ็ว ทูที เก็ว บแน ยา เก ญีอ์ ปราน ||๒๑๗|| กะบีร
โกเธ มันดัป เหต กัร กาเฮ มโร่ ห์ สวาร || การัจ ซ่าเฎ ตีน หัท กะนี ตา ปอเน จาร ||๒๑๘|| กะบีร โย แม จิตโว นา
กแร เกอา เมเร จิตเว โฮย || อัปนา จิตเวอา ฮัร กแร โย เมเร จิต นา โฮย ||๒๑๙|| ม: ๓ || จินตา เป๋ อาป กรายซี
อจินตฺ เป๋ อาเป เดย์ || นานัก โซ ซาล่าฮีแอ เย ซัภนา ซาร กเรย์ ||๒๒o|| ม: ๕ || กะบีร ราม นา เจเตโอ พิเรอา
ลาลัจ ม่าเฮ || ปาป กรันตา มัร เกยอา ออตถฺ ปุนี คิน ม่าเฮ ||๒๒๑|| กะบีร กายอา กาจี การฺ วี เกวัล กาจี ตาต || ซาบัต
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รัคแคห์ ตา ราม ปัจยฺ น่าเฮ ตา บินธี บาต ||๒๒๒|| กะบีร เกโซ เกโซ กูกีแอ นา โซอีแอ อซารฺ || ราต ดิวสั เก กูกเน
กับฮู เก สุ แน ปุการ ||๒๒๓|| กะบีร กายอา กัจยฺลี บัน เป่ ยอา มัน กุนจัร แม มันตฺ || อังกัส กัยอาน รตัน แฮ เควัท
บิรลา ซันตฺ ||๒๒๔|| กะบีร ราม รตัน มุค โกทรี ปารัค อาแก โคลฺ || โกอี อาย มิแลโก ก้าห์กี เลโก แม่ห์เก โมลฺ
||๒๒๕|| กะบีร ราม นาม ยาเนโอ นฮี ปาเลโอ กะทัก กุทาํ บฺ || ตัน่ เถ่ ฮี แม่ห์ มัร เกยโอ บ้าฮัร ไป๋ นา บัมบฺ ||๒๒๖||
กะบีร อาคี เกเร มาทเก ปัล ปัล กอี บิฮาย || มัน ยันยาล นา โชดัย ยัม ดีอา ดะมามา อาย ||๒๒๗|| กะบีร ตัรวัร รู ปี
ราม แฮ พัล รู ปี แบราก || ชายอา รู ปี ซ่าถ แฮ เย็น ตะเยอา บาด บิบาด ||๒๒๘|| กะบีร แอซา บีจยฺ โบย บาแร่ ห์
มาส พลันตฺ || ซีตลั ชายอา แก้ฮรั พัล ปังคี เกลฺ กรันตฺ ||๒๒๙|| กะบีร ดาตา ตัรวัร ดัยอา พัล อุปการี ยีวนั ตฺ || ปังคี
จัลเล ดิซาวรี บิรคา สุ พลั พลันตฺ ||๒๓o|| กะบีร ซาถู่ ซังค์ ปราปตี ลิเคอา โฮย ลิลาท ||
มุกตั ปะดารัท ปาอีแอ ธาก นา เอาฆัท ก่าท ||๒๓๑|| กะบีร เอก กะรี อาถี่ กะรี อาถี่ ฮูนํ เต อ้าถฺ || ปักตัน เซตี
โกสเท โย กีเน โซ ลาภ ||๒๓๒|| กะบีร ป๋ านก มาชุลี สุ รา ปาน โย โย ปรานี คานํเฮ || ตีรัท บะรัต เนม กีเอ เต
ซัภแภ ระส่ าตัล ยานํเฮ ||๒๓๓|| นีเจ โลอิณ กัร รโฮ่ เล ซายัน กัท ม่าเฮ || ซัภ รัส เคโล ปี อ์ โซ กิซี ลคาโว น่าเฮ
||๒๓๔|| อาธ ยาม จอซัธ กะรี โตอ์ นิรคัต รแฮ่ ญีโอ || นีเจ โลอิณ เก็ว กะโร ซัภ กัท เดโค ปี โอ ||๒๓๕|| ซุน ซะคี
ปี อ์ แม่ห์ ญีโอ บแซ ญีอ์ แม่ห์ บแซ เก ปี โอ || ญีโอ ปี โอ บูโฉ่ นฮี กัท แม่ห์ ญีโอ เก ปี โอ ||๒๓๖|| กะบีร บามัน คุรู
แฮ ยกัต กา ปักตัน กา คุร น่าเฮ || อรัจฉฺ *อุรัจฉฺ แก ปั จ มูอา จาโร เบโดห์ ม่าเฮ ||๒๓๗|| ฮัร แฮ คานํดฺ เรต แม่ห์
บิครี ห่าที จุนี นา ยาย || แก้ห์ กะบีร คุร ปะลี บุฉ่าอี กีที โฮย แก คาย ||๒๓๘|| กะบีร โย แต้ห์ ซ่าถ ปิ รัม กี ศีสฺ
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กาท กัร โกย || เคลัต เคลัต ฮาล กัร โย กิช โฮย ตา โฮย ||๒๓๙|| กะบีร โย โตเฮ ซ่าถ ปิ รัม กี ปาเก เซตี เคลฺ || กาจี
ซัรโซนํ เปลฺ แก นา คัล ไป๋ นา เตลฺ ||๒๔o|| ดู่นดัต โดเลห์ อั้นถฺ กัต อัร จีนตั น่าฮี ซันตฺ || แก้ห์ นามา เก็ว ปาอีแอ
เบ็น ปักแตห์ ปักวันตฺ ||๒๔๑|| ฮัร โซ ฮีรา ชาด แก กแร่ ห์ อาน กี อาส || เต นัร โดยัก ยาเฮเก สัต ป่ าแค รวิดาส
||๒๔๒|| กะบีร โย กแร่ ห์ กแร่ ห์ ตา ตะรัม กัร น่าฮี ตา กัร แบราก || แบรากี บันถัน่ กแร ตา โก บัดโด อปาก
||๒๔๓||
ศโลก เซค พรี ด เก เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เย็ต ดิห่าแร ตัน๋ วรี ซาเฮ เลย ลิคาย || มลัก เย กันนี สุ ณีดา โม่ห์ เดคาเล อาย || ยินดฺ นิมาณี กั้ดดีแอ หะดา กู กัรกาย
|| ซาเฮ ลิเค นา จัลนี ยินดู กูนํ ซัมหยาย || ยินดฺ ว่อห์ที มรัณ วัร แล ยาซี ปั รณาย || อาปั ณ หะที โยลฺ แก แก กัล ลแก
ต๋ าย || วาโล่ห์ นิกี ปุระสลาต กันนี นา สุ ณี อาย || พรี ดา กิรี ปะวันดีอี คะรา นา อาป โมฮาย ||๑|| พรี ดา ดัร ดัรเวซี
กาครี จลานํ ดุนีอานํ ปัต ||
บันห์ อุธาอี โปทลี กิแท วันญา กัต ||๒|| กิจฉฺ นา บุแฉ่ กิจฉฺ นา ซุแฉ่ ดุนีอา คุฉี ป่ าเฮ || ซานํอี เมแร จังกา กีตา
น่าฮี ตา ฮัง ปี๋ ดะฉ่านํ อ้าห์ ||๓|| พรี ดา เย ยาณา เต็ล โทระเร ซัมมัล บุก ปะรี || เย ยาณา สะโฮ นัน่ ดะรา ตานํ โทรา
มาณ กรี ||๔|| เย ยาณา ลัร ฉิ จยฺณา ปี ดี ปาอี กั้นดฺ || แต เยวัด แม น่าเฮ โก ซัภ ญัก ดิธา ฮัน่ ดฺ ||๕|| พรี ดา เย ตู อกัล
ลตีฟ กาเล เล็ค นา เลค || อาปันเร กิรีวาน แม่ห์ ศิร นีวานํ กัร เดค ||๖|| พรี ดา โย แต มารัน มุกีอานํ ตินาห์ นา มาเร
กุ๋ม || อาปันแร กัร๋ ยาอีแอ แปรฺ ตินาห์ เด จุม ||๗|| พรี ดา ยานํ ตอ คะทัณ เวล ตานํ ตู รัตตา ดุนี เซ็ว || มรัก สวาอี
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นี่ห์ ยานํ ปะเรอา ตานํ ลเดอา ||๘|| เดค พรี ดา โย ทีอา ดารี โฮอี ปู๋ ร || อะแก้ห์ เนรา อายอา ปิ ชา รเฮอา ดูรฺ ||๙|| เดค
พรี ดา เย ทีอา สกัร โฮอี เว็ส || ซานํอี บาโฉ่ ห์ อาปเณ เวดัณ กะฮีแอ กิส ||๑o|| พรี ดา อคี เดค ปะตีณีอานํ ซุณ
ซุณ รี เณ กัน || ซาค ปะกันดี อาอีอา โฮรฺ กะเรนํดี วัน ||๑๑|| พรี ดา กาลี ยินี นา ราเวอา ต่อลี ราแว โกย || กัร
ซานํอี เซ็ว ปิ ระห์รี รังค์ นเวลา โฮย ||๑๒|| ม: ๓ || พรี ดา กาลี ต่อลี ซาฮิบ สดา แฮ เย โก จิต กเร || อาปณา ลายอา
ปิ รัม นา ลกัย เย โลแจ ซัภ โกย || เอ้ห์ ปิ รัม เปอาลา คซัม กา แย ป่ าแว แต เดย์ ||๑๓|| พรี ดา ยินห์ โลเอ็ณ ญัก
โม่เฮอา เซ โลเอ็ณ แม ดิธ || กะยัล เรค นา แซ่ห์เดอา เซ ปั งคี ซูเอ แบฮัธ ||๑๔|| พรี ดา กูเกเดอา จานํเกเดอา มตี
เดเดอา เน็ต || โย แซตาน วันญายอา เซ กิต เพแรห์ จิต ||๑๕|| พรี ดา ทีโอ ปวาฮี ดับภฺ || เย ซานํอี โลแร่ ห์ ซัภ || เอ็ก
ฉิ แยห์ เบอา ลตารี แอ้ห์ || ตานํ ซาอี แด ดัร วารี แอ้ห์ ||๑๖|| พรี ดา คาก นา นินดีแอ คากู เยด นา โกย || ยีวเดอา แปรา
ตแล โมยอา อุปัร โฮย ||๑๗|| พรี ดา ยา ลับ ตา เน่ห์ เกอา ลับ ตา กูรา เน่ห์ || กิจรั จัต ลฆาอีแอ ฉับปั ร ตุแท เม่ห์
||๑๘|| พรี ดา ยังกัล ยังกัล เกอา ปะแว่ห์ วัณ กันดา โมเร่ ห์ || วัสซี รับ ฮิอาลีแอ ยังกัล เกอา ดู่เด้ห์ ||๑๙|| พรี ดา อินี
นิกี ยังฆีแอ ทัล ดูนกํ รั ปะเวโอมห์ || อัจยฺ พรี แด กูจรา แซ โก้ฮานํ ทีโอม ||๒o|| พรี ดา ราตี วดีอานํ ตุค ตุค อุธนั
ปาส ||
ติก ตินาห์ ดา ยีเวอา ยินา วิดาณี อาส ||๒๑|| พรี ดา เย แม โห่ดา วาเรอา มิตา อายเรอานํ || เฮรา ยแล มะยีธ เย็ว อุปัร
อังการา ||๒๒|| พรี ดา โลแร ดาค บิโยรี อานํ กิกรั บีแย ยัท || ฮัน่ แด อุน กะตายดา แปถ่า โลแร ปั ท ||๒๓|| พรี ดา
กะลีเอ จิกกัร ดูรฺ กัร๋ นาล เปอาเร เน่ห์ || จลา ตา ปิ แย กัมบลี รฮ่านํ ตา ตุแท เน่ห์ ||๒๔|| ปิ โย สิ โย กัมบลี อัลล่าห์
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วัรโซ เม่ห์ || ยาย มิลา ตินา สัจยะณา ตุโท น่าฮี เน่ห์ ||๒๕|| พรี ดา แม โป่ ลาวา ปั ก ดา มัต แมลี โฮย ยาย || แก้ห์ลา
รู่ ห์ นา ยาใณ ศิร ปี๋ มิที คาย ||๒๖|| พรี ดา สกัร คันดฺ นิวาต กุร มาเคโอ ม่านํฉ่า ดุตถฺ || ซัภเภ วัสตู มิธีอานํ รับ นา
ปุยนั ตุตถฺ ||๒๗|| พรี ดา โรที เมรี กาธ กี ลาวัณ เมรี ปุค || ยินา คาถี่ โจปรี กะเณห์ แซ่ฮนั เก ดุค ||๒๘|| รุ คี ซุคี คาย
แก ธันฎา ปาณี ปี โอ || พรี ดา เดค ปราอี โจปรี นา ตัรซาเอ ญีโอ ||๒๙|| อัจยฺ นา สุ ตี กันตฺ เซ็ว อังค์ มุเร มุร ยาย ||
ยาย ปุโช่ห์ โดหากณี ตุม เก็ว แรณ วิฮาย ||๓o|| ซาโฮแร โด่อี นา ลแฮ่ เปอีแอ น่าฮี เทา || เป็ ร วาตรี นา ปุใช ตัน๋
โซห่ากัณ เนา ||๓๑|| ซาโฮแร เปอีแอ กันตฺ กี กันตฺ อะกัม อท่าห์ || นานัก โซ โซหากณี โย ป่ าแว เบปั รว่าห์ ||๓๒||
นาตี โต่ตี ซัมบฺฮี สุ ตี อาย นะจินดฺ || พรี ดา รฮี โซ เบรี หิ ง ดี กอี กะทูรี กั้นถฺ ||๓๓|| โยบัน ยานํเด นา ดรานํ เย แซ่ห์
ปรี ต นา ยาย || พรี ดา กิตี โยบัน ปรี ต เบ็น สุ ก เกย กุมลาย ||๓๔|| พรี ดา จินตฺ คะโทลา วาณ ดุค บิแร่ ห์ วิชาวัณ เลพ
|| เอ้ห์ ฮมารา ยีวณา ตู ซาฮิบ สัจเจ เวค ||๓๕|| บิรฮา บิรฮา อาคีแอ บิรฮา ตู สุ ลตาน || พรี ดา เย็ต ตัน บิรโฮห์ นา
อูปแย โซ ตัน ยาณ มซาน ||๓๖|| พรี ดา เอ เว็ส กันดฺ ลา ตะรี อานํ คันดฺ ลิวาร || เอ็ก ร่ าเฮเด แร่ ห์ เกย เอ็ก ราถี่ เกย
อุยาร ||๓๗|| พรี ดา จาร กวายอา ฮัน่ ดฺ แก จาร กวายอา ซัม || เลคา รับ มังเกซีอา ตู อานํโฮ เกเรห์ กัม ||๓๘|| พรี ดา
ดัร ดัรวาแย ยาย แก เก็ว ดิโธ กะรี อาล || เอ้ห์ นิโดซานํ มารี แอ ฮัม โดซานํ ดา เกอา ฮาล ||๓๙|| กะรี เอ กะรี เอ
มารี แอ แป้ ห์รี ลแฮ่ สยาย || โซ เฮรา กะรี อาล เย็ว ดุคี แรณ วิฮาย ||๔o||
บุดฎา โฮอา เซค พรี ด กัมบัณ ลกี เด้ห์ || เย โซ วะเรห์อา ยีวณา ปี๋ ตัน โฮซี เค่ห์ ||๔๑|| พรี ดา บาร ปรายแอ แบสณา
ซานํอี มุแฉ่ห์ นา เด้ห์ || เย ตู เอแว รัคซี ญีโอ สะรี โรห์ เล่ห์ ||๔๒|| กั้นถฺ กุห่ารา ศิร กะรา วัณ แก ซัร โลฮาร ||
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พรี ดา ฮอ โลรี สะโฮ อาปณา ตู โลแร่ ห์ อังเกอาร ||๔๓|| พรี ดา อิกนา อาทา อักลา อิกนา น่าฮี โลณ || อะแก เกย
ซินญาปซัน โจทานํ คาซี กอณ ||๔๔|| ปาส ดะมาเม ฉัต ศิร เป่ รี สโด รัด || ยาย สุ เต ยีราณ แม่ห์ ทีเอ อตีมา กัด
||๔๕|| พรี ดา โกเธ มันดัป มารี อา อุซาเรเด ปี๋ เกย || กูรา ซอดา กัร เกย โกรี อาย เปย ||๔๖|| พรี ดา คินทัร เมคา
อักลีอา ยินดฺ นา กาอี เมค || วารี อาโป อาปณี จัลเล มซาเอ็ก เซค ||๔๗|| พรี ดา โดห์ ดีวี บลันเดอา มลัก แบ้ห์ธา
อาย || กัร ลีตา กัท ลุเทอา ดีวเร เกยอา บุฉ่าย ||๔๘|| พรี ดา เวค กะปาแฮ เย ทีอา เย ศิร ทีอา ติล่าห์ || กมาแด อัร
กากแด กุนเน โกยเลอาห์ || มันเด อะมัล กเรเดอา เอ้ห์ สยาย ติน่าห์ ||๔๙|| พรี ดา กัน มุสลา ซูพ กัล ดิล กาตี กุร วาต
|| บ้าฮัร ดิแซ จานณา ดิล อันเถ่อารี ราต ||๕o|| พรี ดา รัตตี รัต นา นิกแล เย ตัน จีแร โกย || โย ตัน รัตเต รับ เซ็ว เต็น
ตัน รัต นา โฮย ||๕๑|| ม: ๓ || เอ้ห์ ตัน ซัภโภ รัต แฮ รัต เบ็น ตัน นา โฮย || โย แซ่ห์ รัตเต อาปเณ เต็ต ตัน โลภ
รัต นา โฮย || แป๋ ปั ยแอ ตัน คีณ โฮย โลภ รัต วิโจห์ ยาย || เย็ว แบซันตัร ตาต ซุถ โฮย เต็ว ฮัร กา ป๋ อ ดุระมัต แมลฺ
กวาย || นานัก เต ยัน โซ่ห์เณ เย รัตเต ฮัร รังค์ ลาย ||๕๒|| พรี ดา โซอี ซัรวัร ดูด ลโฮ่ ยิโทห์ ลัภบี วัท || ฉับปั ร ดู่แด
เกอา โฮแว จิกกัร ดุแบ หัท ||๕๓|| พรี ดา นัน่ ดี่ กันตฺ นา ราเวโอ วัดดี ที โมอีอาส || ตัน๋ กูเกนํดี โกรฺ เมนํ แต แซ่ห์
นา มิลีอาส ||๕๔|| พรี ดา ศิร ปะเลอา ดารี ปะลี มุชานํ ปี๋ ปะลีอานํ || เร มัน แก้ห์เล บาวเล มาแณ่ ห์ เกอา รลีอานํ
ั เกตรา เป็ ร นีดฺรี นิวาร || โย เด้ห์ ลเถ่อา กาณเว เกย วิลาร วิลาร ||๕๖|| พรี ดา โกเธ มันดัป
||๕๕|| พรี ดา โกเธ ตุกณ
มารี อา เอต นา ลาเอ จิต || มิที ปอี อโตลฺ วี โกย นา โฮซี เม็ต ||๕๗|| พรี ดา มันดัป มาล นา ลาย มรัก สตาณี จิต ตัร๋ ||
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ซาอี ยาย สะหมาลฺ ยิแท ฮี ตอ วันญะณา ||๕๘|| พรี ดา ยินีห์ กัมมี น่าเฮ คุณ เต กัมเร วิซาร || มัต ซัรมินดา ทีวฮี
ซานํอี แด ดัรบาร ||๕๙|| พรี ดา ซาฮิบ ดี กัร จากรี ดิล ดี ล่าเฮ ปะหรานดฺ || ดัรเวซานํ โน โลรี แอ รุ คานํ ดี ยีรานํด
||๖o|| พรี ดา กาเล แมเด กัปเร กาลา แมดา เวส || กุนีห์ ปะเรอา แม พิรา โลก กะแฮ ดัรเวส ||๖๑|| ตะตี โตย นา
ปัลแว เย ยัล ทุบบี เดย์ || พรี ดา โย โดฮากัณ รับ ดี จู่เรดี จู่เรย์ ||๖๒|| ยานํ กุอารี ตา เจา วีวา่ ฮี ตานํ มามเล || พรี ดา
เอ้โฮ ปะโชเตา วัต กุอารี นา ทีแอ ||๖๓|| กะลัร เกรี ฉัปรี อาย อุละเท ฮัน่ ฉฺ || จินยู โบรันห์ นา ปี แว่ห์ อุดณ
ั ซันดี
ดันฉฺ ||๖๔|| หันสฺ อุดรั โกถแร ปัยอา โลก วิดารัณ ยาย || แก้ห์ลา โลก นา ยาณดา หันสฺ นา โกถรา คาย ||๖๕|| จัล
จัล กอีอานํ ปังคีอานํ ยินีห์ วซาเอ ตัล || พรี ดา ซัร ปะเรอา ปี๋ จัลซี ทักเก กวัล อิกลั ||๖๖|| พรี ดา เอ็ท สิ ราเณ โป๋ ย
สวัณ กีรา ลเรโอ มาส || เกตฺ ริอา ยุก วาปเร อิกตั ปั ยอา ปาส ||๖๗|| พรี ดา ปั่ นนี กะรี สวันวี ทุตที นากัร ลัจยฺ ||
อัจยฺราอีล พเรสตา แก กัร๋ นาธี อัจยฺ ||๖๘|| พรี ดา ปั่นนี กะรี สวันวี ทูที นากัร ลัจยฺ || โย สะยัณ โป๋ ย ป๋ ารฺ เท เซ เก็ว
อาแว่ห์ อัจยฺ ||๖๙|| พรี ดา เบ นิวายา กุเตอา เอ้ห์ นา ปะลี รี ต || กับฮี จัล นา อายอา ปั นเย วัคตฺ มะซี ต ||๗o|| อุธ
พรี ดา อุยู ซาจยฺ สุแบห์ นิวาจยฺ กุยาร || โย ศิร ซานํอี นา นิแว โซ ศิร กัป อุตาร ||๗๑|| โย ศิร ซาอี นา นิแว โซ ศิร
กีแย *กานํย || กุนเน เหธ ยลาอีแอ บาลัณ ซันแด ทาย ||๗๒|| พรี ดา กิแท แตเด มาเปอา ยินีห์ ตู ยะเณโอห์ || แต
ปาโซห์ โอย ลัด เกย ตูนํ อแย นา ปะตีโณห์ ||๗๓|| พรี ดา มัน แมดาน กัร โทเอ ทิเบ ล่าเฮ || อะแก มูล นา อาวซี
โดยัก ซันดี ป่ าเฮ ||๗๔|| แม่ห์ลา ๕ || พรี ดา คาลัก คลัก แม่ห์ คลัก วัสแซ รับ ม่าเฮ || มันดา กิส โน อาคีแอ ยานํ
เต็ส เบ็น โกอี น่าเฮ ||๗๕|| พรี ดา เย เด้ห์ นาลา กะเปอา เย กัล กะแปห์ จุค || ปวัน นา อิตี มามเล สฮานํ นา อิตี ดุค
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||๗๖|| จับบัณ จลัณ ระตัน เซ สุ ณีอรั แบ้ห์ เกย || เฮเร มุตี ต๋ าห์ เซ ยานี จัล เกย ||๗๗|| พรี ดา บุเร ดา ปะลา กัร กุซา
มัน นา หะด๋ าย ||
เด้ฮี โรค นา ลกัย ปัลแล ซัภ กิช ปาย ||๗๘|| พรี ดา ปังคฺ ปราหุณี ดุนี สุ ห่าวา บาก || นอบัต วยี สุ แบห์ เซ็ว จลัณ กา
กัร ซาจยฺ ||๗๙|| พรี ดา ราต กะทูรี วันดีแอ สุ เตอา มิแล นา เป๋ า || ยินนาห์ แนณ นีดราวเล ตินนาห์ มิลณั กุเอา ||๘o||
พรี ดา แม ยาเนอา ดุค มุจฉฺ กู ดุค สบายแอ ญัก || อูเจ จัร แก เดเคอา ตานํ กัร๋ กัร๋ เอ้ฮา อัค ||๘๑|| แม่ห์ลา ๕ ||
พรี ดา ปู๋ ม รังกาวลี มัน่ ฉฺ วิซูลา บาก || โย ยัน ปี ร นิวาเยอา ตินนาห์ อันจฺ นา ลาก ||๘๒|| แม่ห์ลา ๕ || พรี ดา อุมรั
สุ ห่าวรี ซังค์ สุ วนั นรี เด้ห์ || วิระเล เกอี ปาอีอนั ยินนาห์ เปอาเร เน่ห์ ||๘๓|| กันถี่ แว่ฮณั นา ด่าเฮ ตอ ปี๋ เลคา
เดวณา || ยิถรั รับ รยาย แว่ฮณั ติดาอู กอนํ กเร ||๘๔|| พรี ดา ดุคา เซตี เด้ห์ เกยอา ซูลานํ เซตี ราต || คะรา ปุกาเร
ปาตณี เบรา กะปัร วาต ||๘๕|| ลํามี ลํามี นดี วแฮ่ กันถี่ เกแร เหต || เบเร โน กะปั ร เกอา กเร เย ปาตัณ รแฮ่ สุ เจต
||๘๖|| พรี ดา กะลี โซ สะยัณ วีห่ ์ เอ็ก ดู่นเดที นา ลฮานํ || ตุคานํ เย็ว มานํลี่ห์ การัณ ตินนาห์ มา ปิ รี ||๘๗|| พรี ดา
เอ้ห์ ตัน ปอกณา เน็ต เน็ต ดุคีแอ กอณ || กันนี บุเย เด รฮ่านํ กิตี วักแก ปอณ ||๘๘|| พรี ดา รับ คะยูรี ปะกีอานํ
มาเคอ์ นอี วฮันห์ || โย โย วันแญนํ ดี้ห์รา โซ อุมรั หัท ปะวัน ||๘๙|| พรี ดา ตัน สุ กา ปิ นยัร ทีอา ตะลีอานํ คูนแดห์
กาก || อแย โซ รับ นา บาฮุเรโอ เดค บันเด เก ปาก ||๙o|| กากา กรังค์ ดันโด่เลอา สักลา คายอา มาส || เอ โดย
แนนา มัต ฉุโฮ เป็ ร เดคัน กี อาส ||๙๑|| กากา จูนดํ ฺ นา ปิ นยะรา บแซ ตา อุดรั ย่าเฮ || เย็ต ปิ นยฺแร เมรา สะโฮ วัสแซ
มาส นา ติดู ค่าเฮ ||๙๒|| พรี ดา โกรฺ นิ มาณี สัด กเร นิขะเรอา กัร๋ เอา || ซัรปั ร แมแท อาวณา มัรโณ่ ห์ นา ดะเรอาห์
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||๙๓|| เอนี โลยณี เดคเดอา เกตี จัล กอี || พรี ดา โลกานํ อาโป อาปณี แม อาปณี ปอี ||๙๔|| อาป สวาแรห์ แม
มิแล่ห์ แม มิเลอา ซุค โฮย || พรี ดา เย ตู เมรา โฮย รแฮ่ ซัภ ญัก เตรา โฮย ||๙๕|| กันถี่ อุแต รุ ครา กิจรัก บันแน ตี๋รฺ ||
พรี ดา กะแจ ป่ านแด รคีแอ กิจรั ตาอี นีร ||๙๖|| พรี ดา แม่ฮลั นิสคัณ แร่ ห์ เกย วาซา อายอา ตัล ||
โกรานํ เซ นิมาณี อา แบห์ซนั รู ฮานํ มัล || อาคี เซคา บันดฺ กี จลัณ อัจยฺ เก กัล ||๙๗|| พรี ดา มอแต ดา บันนา เอแว
ดิแซ เย็ว ดรี อาแว ด่าฮา || อะแก โดยัก ตะเปอา สุ ณีแอ ฮูล ปแว กาฮาฮา || อิกนา โน ซัภ โซ่ฉี่ อาอี เอ็ก พิระเด
เวปัรว่าฮา || อะมัล เย กีเตอา ดุนี เว็จ เซ ดัรก้าห์ โอก้าฮา ||๙๘|| พรี ดา ดรี อาแว กันแนห์ บกุลา แบธา เกลฺ กเร || เกลฺ
กเรเด ฮัน่ ฉฺ โน อจินเต บาจยฺ เปย || บาจยฺ เปย เต็ส รับ เด เกลานํ วิสรี อานํ || โย มัน จิต นา เจเต ซัน โซ กาลี รับ
กีอานํ ||๙๙|| ซ่าเฎ ตแร มัณ เดหุรี จัลแล ปาณี อัน || อายโอ บันดา ดุนี เว็จ วัต อาซูณี บันห์ || มัลกัล มอต ยานํ
อาวซี ซัภ ดัรวาเย ปั๋น || ตินาห์ เปอาเรอา ป่ าอีอานํ อะแก ดิตา บันห์ || เวโค่ห์ บันดา จเลอา จะโฮ่ ยะเณอา แด กันห์
|| พรี ดา อะมัล เย กีเต ดุนี เว็จ ดัรก้าห์ อาเอ กัม ||๑oo|| พรี ดา ฮอ บัลฮารี เต็นห์ ปั งคีอา ยังกัล ยินนาห์ วาส || กะกัร
จุกนั ทัล วะซัน รับ นา โชดัน ปาส ||๑o๑|| พรี ดา รุ ต พิรี วัณ กัมเบอา ปั ต จะเร จัร ป้ าเฮ || จาเร กุนดา ดู่นดีอานํ
แร่ ฮณั กิทาอู น่าเฮ ||๑o๒|| พรี ดา ปาร ปะโทลา ตัจยฺ กรี กัมบัลรี แป้ ห์เร็ ว || ยินีห์ เวซี สะโฮ มิแล เซอี เวส กเร็ ว
||๑o๓|| ม: ๓ || กาย ปะโทลา ปารตี กัมบัลรี แป้ ห์เรย์ || นานัก กัร๋ ฮี แบเธอา สะโฮ มิแล เย นีอตั ราส กเรย์ ||๑o๔||
ม: ๕ || พรี ดา กรับ ยินาห์ วเดอาอีอา ตัน๋ โยบัน อาก้าห์ || คาลี จัลเล ตะณี เซ็ว ทิเบ เย็ว มี่ฮา ||๑o๕|| พรี ดา ตินา มุค
ดราวเณ ยินา วิซาเรโอน เนา || แอแท ดุค กะเณเรอา อะแก ธอรฺ นา เธา ||๑o๖|| พรี ดา ปิ ชัล ราต นา ยาเกโอห์
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ยีวดั โร โมยโอ้ห์ || เย แต รับ วิซาเรอา ตา รับ นา วิสเรโอห์ ||๑o๗|| ม: ๕ || พรี ดา กันตฺ รังกาวลา วัดดา
เวโม่ห์ตาจยฺ || อัลล่าห์ เซตี รัตเตอา เอ้ห์ สจาวานํ ซาจยฺ ||๑o๘|| ม: ๕ || พรี ดา ดุค ซุค เอ็ก กัร ดิล เต ล่าเฮ วิการ ||
อัลล่าห์ ป่ าแว โซ ปะลา ตานํ ลัภบี ดัรบาร ||๑o๙|| ม: ๕ || พรี ดา ดุนี วยาอี วัจยฺดี ตูน ํ ปี๋ วแย่ห์ นาล || โซอี ญีโอ นา
วัจยฺดา ยิส อัลล่าห์ กัรดา ซาร ||๑๑o|| ม: ๕ || พรี ดา ดิล รัตตา เอ็ส ดุนี เซ็ว ดุนี นา กิแต กัม ||
มิซลั พะกีรานํ กาครี โซ ปาอีแอ ปูร กะรัม ||๑๑๑|| แป้ ห์แล แป้ ห์แร พุลรา พัล ปี๋ ปะชา ราต || โย ยากันห์ ละฮัน เซ
ซาอี กันโน ดาต ||๑๑๒|| ดาตี ซาฮิบ ซันดีอา เกอา จัลแล เต็ส นาล || เอ็ก ยากันเด นา แล่ฮนั ห์ อิกน่าห์ สุ เตอา เดย์
อุธาล ||๑๑๓|| ดูเด่ดีเอ สุ หาก กู ตอ ตัน กาอี โกรฺ || ยินาห์ เนา สุ หากณี ตินาห์ จาก นา โฮรฺ ||๑๑๔|| สบัร มัน่ ฉฺ
กมาณ เอ สบัร กา นีฮโณ || สบัร ซันดา บาณ คาลัก คตา นา กรี ||๑๑๕|| สบัร อันดัร ซาบรี ตัน เอแว ยาเลนห์ ||
โฮน นยีก คุดาย แด เปต นา กิแซ เดน ||๑๑๖|| สบัร เอ้ห์ สุ เอา เย ตูนํ บันดา ดิรึ กแร่ ห์ || วัตถฺ ทีแวห์ ดรี เอา ทุท นา
ทีแวห์ ว่าห์รา ||๑๑๗|| พรี ดา ดัรเวซี กาครี โจปรี ปรี ต || อิกนั กิแน จาลีแอ ดัรเวซาวี รี ต ||๑๑๘|| ตัน ตแป ตะนูร
เย็ว บาลัณ หัด บะลันห์ || แปรี ทกานํ ศิร ยุลานํ เย มูนํ ปิ รี มิลนั ห์ ||๑๑๙|| ตัน นา ตะปาย ตะนูร เย็ว บาลัณ หัด นา
บาล || ศิร แปรี เกอา เพเรอา อันดัร ปิ รี นิฮาล ||๑๒o|| ฮอ ดูเด่ที สัจยะณา สะยัณ แมเด นาล || นานัก อลัค นา
ลคีแอ คุรมุข เดย์ ดิคาล ||๑๒๑|| หันซา เดค ตรัณเดอา บักกา อายอา เจา || ดุบ โมย บัก บัปเร ศิร ตัล อุปัร เปา
||๑๒๒|| แม ยาเณอา วัด หันสฺ แฮ ตานํ แม กีตา ซังค์ || เย ยาณา บัก บัปรา ยนัม นา เป่ รี อังค์ ||๑๒๓|| เกอา หันสฺ
เกอา บกุลา ยา โก นะดัร ตะเร || เย เต็ส ป่ าแว นานกา กาโกห์ หันสฺ กเร ||๑๒๔|| ซัรวัร ปั งคี เฮกโร พ่าฮีวาล
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ปะจาส || เอ้ห์ ตัน แล่ห์รี กัด เทอา สัจเจ เตรี อาส ||๑๒๕|| กวัณ โซ อักคัร กวัณ คุณ กวัณ โซ มณี อา มันตฺ || กวัณ
โซ เวโซ ฮอ กรี เย็ต วัส อาแว กันตฺ ||๑๒๖|| นิวณั โซ อักคัร ควัณ คุณ เย่ห์บา มณี อา มันตฺ || เอ ตแร แป่ เณ เวส กัร
ตานํ วัส อาวี กันตฺ ||๑๒๗|| มัต โห่ดี โฮย อิอาณา || ตาณ โห่เด โฮย นิตาณา || อัณโห่เด อาป วันดาเอ || โก
แอซา ปะกัต สดาเอ ||๑๒๘|| เอ็ก พิกา นา กาลาย ซัภนา แม สัจจา ตะณี || ฮิเอา นา แกฮี ธ่าเฮ มาณัก ซัภ อโมลฺ เว
||๑๒๙|| ซัภนา มัน มาเณ็ก ธาฮัณ มูล มจานํกวา || เย ตอ ปิ รี อา ดี เซ็ก ฮิเอา นา ธ่าเฮ กฮี ดา ||๑๓o||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
สวัยเอ ศิรี มุคบาแก แม่ห์ลา ๕ ||
อาด ปุรัค กัรตาร กรัณ การัณ ซัภ อาเป || สรับ รเฮโอ ปั่ รปูร สกัล กัท รเฮโอ เบอาเป || เบอาปัต เดคีแอ ยกัต
ยาแน กอน เตรี กัต สรับ กี รัคเคอา กแร อาเป ฮัร ปั ต || อบินาซี อบิกตั อาเป อาป อุตปั ต || เอแก ตูฮี เอแก อัน
น่าฮี ตุม ปัต || ฮัร อันตฺ น่าฮี ปาราวาร กอน แฮ กแร บีจาร ยกัต ปิ ตา แฮ สรับ ปราน โก อถารฺ || ยัน นานัก ปะกัต
ดัร ตุล บรัมห์ ซัมซัร เอก ยีห่ ์ เกอา บคาแน || ฮานํ เก บัล บัล บัล บัล สัด บัลฮาร ||๑|| อัมฤต ประว่าห์ ซัร อตุล
ปันด๋ าร ปั๋ร ปแร ฮี เต ปแร อปัร อปารฺ ปั ร || อาปุโน ป่ าวัน กัร มันตรึ นา ดูสโร ตัร๋ โอปั ต ปั รลอ เอแก นิมคั โต กัร๋
|| อาน น่าฮี ซัมซัร อุยอี าโร นิรมัร โกท ปราชัต ย่าเฮ นาม ลีเอ ฮัร ฮัร || ยัน นานัก ปะกัต ดัร ตุล บรัมห์ ซัมซัร เอก
ยีห่ ์ เกอา บคาแน || ฮานํ เก บัล บัล บัล บัล สัด บัลฮาร ||๒|| สกัล ปะหวัน ต่าเร เอก เทนํ กีเอ บิสทาเร ปูร รเฮโอ
สรับ แม่ห์ อาป แฮ นิราเร || ฮัร กุน น่าฮี อันตฺ ปาเร ญีอ์ ยันตฺ ซัภ ทาเร สกัล โก ดาตา เอแก อลัค มุราเร ||
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อาป ฮี ต่ารัน ต่าเร กุดรัต แฮ เดคาเร บะรัน เจ้ฮนั น่าฮี มุค นา มซาเร || ยัน นานัก ปะกัต ดัร ตุล บรัมห์ ซัมซัร เอก
ยีห่ ์ เกอา บคาแน || ฮานํ เก บัล บัล บัล บัล สัด บัลฮาร ||๓|| สรับ คุณ นิถ่านัง กีมตั นา กัยอานัง เตอ่านัง อูเจ เต
อูจอ ยานีแย ปรัภ เตโร ทานัง || มัน ตัน๋ เตโร ปรานัง เอแก ซูต แฮ ยะฮานัง กวัน อุปมา เด็ว บัดเด เต บดานัง ||
ยาแน กอน เตโร เป๋ ว อลัค อปารฺ เด็ว อกัล กะลา แฮ ปรัภ สรับ โก ต่านัง || ยัน นานัก ปะกัต ดัร ตุล บรัมห์ ซัมซัร
เอก ยีห่ ์ เกอา บคาแน || ฮานํ เก บัล บัล บัล บัล สัด บัลฮาร ||๔|| นิรังการ อาการฺ อะชัล ปูรัน อบินาซี || ฮรัควันตฺ
อานันตฺ รู ป นิรมัล บิกาซี || คุณ กาแว่ห์ เบอันตฺ อันตฺ เอ็ก เต็ล นฮี ปาซี || ยา โก โฮย กริ ปาล โซ ยัน ปรัภ ตุแมห์
มิลาซี || ตัน๋ ตัน๋ เต ตัน๋ ยัน เย่ห์ กริ ปาล ฮัร ฮัร เป่ ยโอ || ฮัร คุร นานัก ยิน ปั รเซโอ เซ ยนัม มรัณ โดห์ เท รเฮโอ ||๕||
สัต สัต ฮัร สัต สัต สเต สัต ปะณี แอ || ดูซรั อาน นา อวัรฺ ปุรัค ปอูราตัน สุ ณีแอ || อัมฤต ฮัร โก นาม แลต มัน ซัภ
ซุค ปาเอ || เย่ห์ รสัน จาเคโอ เต้ห์ ยัน ตริ ปัต อะข่าเอ || เย่ห์ ธากุร สุ ประซัน เป่ ยโอ สัตซังคัต เต้ห์ เปอาร || ฮัร คุร
นานัก ยินห์ ปัรเซโอ เต็นห์ ซัภ กุล กีโอ อุถาร ||๖|| สัจ สภา ดีบาณ สัจ สัจเจ แป้ ห์ ตะเรโอ || สัจแจ ตะคัต นิวาส สัจ
ตะปาวัส กเรโอ || สัจ ศิรเยโอ ซันซาร อาป อาปุ๋ ล นา ปุโล || รตัน นาม อปารฺ กีม แน่ห์ ปแว อมุโล || เย่ห์ กริ ปาล
โฮยโอ โคบินดฺ สรับ ซุค ตินฮู ปาเอ || ฮัร คุร นานัก ยินห์ ปั รเซโอ เต บฮุร เพ็ร โยน นา อาเอ ||๗|| กวัน โยก กอน
กัยอาน เตอ่าน กวัน เบ็ถ อุสตัต กรี แอ || เซ็ถ ซาเถ็ก เตตีส โกรฺ เต็ร กีม นา ปะรี แอ || บรัมห์มาดิก สันกาด เซค คุณ
อันตฺ นา ปาเอ || อะแก้ห์ กเฮโอ นฮี ยาย ปูร สรับ รเฮโอ สมาเอ || เย่ห์ กาที ซิ ลกั ดัยอาล ปรัภ เซอ์ ยัน ลเก ปักเต ||
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ฮัร คุร นานัก ยินห์ ปัรเซโอ เต เอ็ต อุต สดา มุกเต ||๘|| ปรัภ ดาโต ดาตาร ปะเรโอ ยาจัก เอ็ก ซัรนา || มิแล ดาน
ซันตฺ เรน เย่ห์ ลัก ป่ อยัล ตัรนา || บินตั กะโร อัรดาส สุ โนห์ เย ธากุร ป่ าแว ||
เดโฮ ดะรัส มัน เจา ปะกัต เอ้ห์ มัน แธห์ราแว || บเลโอ จราก อันเถ่อาร แม่ห์ ซัภ กัล อุถรี เอ็ก นาม ตะรัม ||
ประกัท สกัล ฮัร ปะหวัน แม่ห์ ยัน นานัก คุร ปารบรัมห์ ||๙||
สวัยเอ ศิรี มุคบาแก แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
กาจี เด้ห์ โม่ห์ พุน บานํถี่ สัธ กะโธรฺ กุจีล กุกิอานี || ต่าวัต ประมัต แร่ ฮนั นฮี ปาวัต ปารบรัมห์ กี กัต นฮี ยานี ||
โยบัน รู ป มายอา มัด มาตา บิจรัต บิกลั บัดดอ อภิมานี || ปั ร ตัน๋ ปั ร อัปวาด นารฺ นินดา แญห์ มีธี ญีอ์ ม่าเฮ ฮิตานี
|| บัลบันจฺ ฉัป กะรัต อุปาวา เปคัต ซุนตฺ ปรัภ อันตัรยามี || ซีล ตะรัม ดัยอา สูจ นาสิ ต อายโอ สรัน ญีอ์ เก ดานี ||
การัณ กรัณ ซัมรัท ศิรีถรั ราค เล่โฮ นานัก เก สุ อามี ||๑|| กีรัต กะรัน สรัน มันโม่ฮนั โย่ฮนั ปาป บิดารัน โก || ฮัร
ตารัน ตรัน ซัมรัท ซัภแภ เบ็ถ กุแลห์ สะมู่ห์ อุถ่ารัน โซ || จิต เจต อเจต ยาน สัตซังคัต ปะรัม อันเถรฺ โม่เฮโอ กัต
โต๋ นํ || มูรัต กะรี จะซา ปัล ซิมรัน ราม นาม รัสนา ซังค์ โล || โห่ โช กาจยฺ อลัป ซุค บันถัน่ โกท ยะนัม กฮ่า ดุค ป๋ อ
|| ซิเคอา
ซันตฺ นาม ปัจยฺ นานัก ราม รังค์ อาตัม เซ็ว โรนํ ||๒|| รันจัก เรต เคต ตัน นิรมิต ดุระลับภ์ เด้ห์ สวาร
ตะรี || คาน ปาน โซเถ่ ซุค ปุ่ นจัต ซันกัท กาท บิปัต ฮรี || มาต ปิ ตา ป่ าอี อัร บันถัป บูฉนั่ กี ซัภ ซู่จฉฺ ปะรี ||
บรัตถฺมาน โฮวัต เด็น ปรัต เน็ต อาวัต นิกทั บิคมั ยรี || เร กุน ฮีน ดีน มายอา กริ ม ซิ มมัร สุ อามี เอก กะรี || กัร แก้ห์
เล่โฮ กริ ปาล กริ ปา เน็ถ นานัก กาท ปะหรํา ปะรี ||๓|| เร มัน มูส บิลา แม่ห์ กัรบัต กัรตับ กะรัต มฮ่านํ มุฆนา ||
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ซัมปัต โดล โจ๋ ล ซังค์ จู่ลตั มายอา มกัน ประมัต กุกนา || สุ ต บันตา ซายัน ซุค บันถัป ตา เซ็ว โม่ห์ บัดฎาโอ โซ
กะนา || โบยโอ บีจยฺ อหัง มัม อังกุร บีตตั ออตถฺ กะรัต อักนานํ || มิรัต มันยาร ปซารฺ มุค นิรคัต ปุ่ นจัต ปุกตั ปูค
ปุคนา || ซิมมัร กุปาล ดัยอาล สัตซังคัต นานัก ญัก ยานัต สุ ปนา ||๔||
เด้ห์ นา เก้ห์ นา เน่ห์ นา นีตา มายอา มัต กฮ่า โล กาโรห์ || ฉะตรึ นา ปั ตตรึ นา จอร นา จาวัร แบห์ตี ยาต ริ แด นา
บิจาโรห์ || รัท นา อัสวฺ นา กัจยฺ ซิงฆาซัน ชิน แม่ห์ เตอากัต นานํก ซิ ถ่าโรห์ || ซูร นา บีร นา มีร นา คานัม ซังค์ นา
โกอู ดริ สทฺ นิฮาโรห์ || โกท นา โอท นา โกส นา โชทา กะรัต บิการ โดอู กัร จ่าโรห์ || มิตรึ นา ปุตรึ กลัตรึ ซายัน
ซัค อุลทัต ยาต บิรัค กี ชานํโรห์ || ดีน ดัยอาล ปุรัค ปรัภ ปูรัน ชิน ชิน ซิ มโร่ ห์ อะกัม อปาโรห์ || ศิรีปัต นาท สรัณ
นานัก ยัน เฮ ปักวันตฺ กริ ปา กัร ตาโรห์ ||๕|| ปราน มาน ทาน มัก โย่ฮนั ฮีต จีต เด เล เล ปารี || ซายัน แซน มีต สุ ต
ป่ าอี ต้าฮู เต เล รัคคี นิรารี || ต่าวัน ปาวัน กูร กมาวัน เอ้ห์ เบ็ถ กะรัต ออตถฺ ตัน ยารี || กะรัม ตะรัม ซันยัม สูจ
เนมา จันจัล ซังค์ สกัล เบ็ถ ห่ารี || ปั ส ปังคี บิรัค อัสทาวัร บโฮ่ เบ็ถ โยน ประเมโอ อัต ป่ ารี || คิน ปั ล จะซา นาม
นฮี ซิมเรโอ ดีนา นาท ปรานปัต ซารี || คาน ปาน มีธ รัส โป่ ยัน อันตฺ กี บาร โหต กัต คารี || นานัก ซันตฺ จรัน ซังค์
อุถเร โฮรฺ มายอา มกัน จัลเล ซัภ ดารี ||๖|| บรัมห์มาดิก เศ็ว ชันดฺ มุนีซุร รสัก รสัก ธากุร กุน กาวัต || อิมดรึ มุนินดรึ
โคยะเต โกรัค ตะรัณ กะกัน อาวัต พุน ต่าวัต || เซ็ถ มนุแค เดว อัร ดาเนาว์ เอ็ก เต็ล ตา โก มรัม นา ปาวัต || ปริ แอ
ปรัภ ปรี ต เปรม รัส ปักตี ฮัร ยัน ตา แก ดะรัส สมาวัต || ติแซห์ เตอาก อาน โก ยาแจห์ มุค ดันตฺ รสัน สกัล กัส
ยาวัต || เร มัน มูร ซิ มมัร ซุคดาตา นานัก ดาส ตุแฉ่ ห์ ซัมหย่าวัต ||๗|| มายอา รังค์ บิรังค์ กะรัต ปะหรํา โม่ห์ แก กูป
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กุบาร ปะเรโอ แฮ || เอตา กับ อกาซฺ นา มาวัต บิสทา อัสตฺ กริ ม อุดรั ปะเรโอ แฮ || แด้ห์ ดิส ต๋ าย มฮ่า บิเคอา โก ปั ร
ตัน๋ ชีน อเกอาน ฮเรโอ แฮ || โยบัน บีต ยรา โรค กระเซโอ ยัมดูตนั ดัน มิรัต มเรโอ แฮ || อเน็ก โยน ซันกัท นรัก
ปุ่ นจัต ซาซัน ดูค กะรัต กะเรโอ แฮ || เปรม ปะกัต อุถฺแรห์ เซ นานัก กัร กิรปา ซันตฺ อาป กเรโอ แฮ ||๘|| คุณ
สะมู่ห์ พัล สกัล มโนรัท ปูรัน โฮอี อาส ฮมารี || ออคัถ มันตรึ ตันตรึ ปั ร ดุค ฮัร สรับ โรค คันดัณ คุณการี ||

กาม กโรถ มัด มัตซัร ตริ สนา บินสั ย่าเฮ ฮัร นาม อุจารี || อิสนาน ทาน ตาปั น สุ จ กิเรอา จรัณ กมัล ฮิรแด ปรัภ
ต่ารี || ซายัน มีต สคา ฮัร บันถัป ญีอ์ ต๋ าน ปรัภ ปราน อถ่ารี || โอท กะฮี สุ อามี ซัมรฺ แทห์ นานัก ดาส สดา บัลฮารี
||๙|| อาวัถ กะเทโอ นา ยาต เปรม รัส จรัน กมัล ซังค์ || ดาวัน บันเถ่โอ นา ยาต บิเถ่ มัน ดะรัส มัก || ปาวัก ยเรโอ
นา ยาต รเฮโอ ยัน ตู๋ร ลัก || นีร นา ซากัส โบรฺ จแลห์ ฮัร ปั นทฺ ปั ก || นานัก โรค โดค อักข์ โม่ห์ ฉิ เด ฮัร นาม คัก
||๑||๑o|| อุดมั กัร ลาเก บโฮ่ ป่ าตี บิจแร่ ห์ อเน็ก ซาสตรึ บโฮ่ คทูอา || ปะซัม ลกาย ตีรัท บโฮ่ ปั่ รมะเต ซูคมั เด้ห์
บันแถ่ห์ บโฮ่ ยะทูอา || เบ็น ฮัร ปะยัน สกัล ดุค ปาวัต เย็ว เปรม บัดฎาย ซูต เก หะทูอา || ปูญา จักกรึ กะรัต
โซมปากา อเน็ก ป๋ านตฺ ทาแทห์ กัร ทะทูอา ||๒||๑๑||๒o||
สวัยเอ แม่ห์เล แป้ ห์เล เก ๑ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอ็ก มัน ปุรัค ติอ๋าย บัรดาตา || ซันตฺ สฮารฺ สดา บิเคอาตา || ตาส จรัน เล ริ แด บซาโว || ตอ ปะรัม คุรู นานัก กุน
กาโว ||๑|| กาโว กุน ปะรัม คุรู ซุค ซากัร ดุรัต นิวารัณ สบัด สะเร || กาแว่ห์ กัมภีร ตี๋รฺ มัต ซากัร โยกี ยังกัม คิอ๋าน
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ตะเร || กาแว่ห์ อินดราด ปะกัต แปรลาดิก อาตัม รัส เย็น ยาเณโอ || กับ กัล โซยัส กาโว คุร นานัก ราจยฺ โยก เย็น
มาเณโอ ||๒|| กาแว่ห์ ยันกาด ยุกตั โยเกซุร ฮัร รัส ปูรัน สรับ กะลา || กาแว่ห์ สันกาด ซ่าถ ซิ ถ่าเด็ก มุน ยัน
กาแว่ห์ อะชัล ฉะลา || กาแว คุณ โต๋ ม อะทัล มันดัลแว ปะกัต ป๋ าย รัส ยาเณโอ || กับ กัล โซยัส กาโว คุร นานัก
ราจยฺ โยก เย็น มาเณโอ ||๓|| กาแว่ห์ กัปลาด อาด โยเกซุร อัปรําปั ร อวตาร วโร || กาแว ยัมดะกัน ปั รสะราเมซุร กัร
กุธาร ระฆุ เตจยฺ ฮเรโอ || อุถ่อ อะกรู รฺ บิดรั คุณ กาแว ซัรบาตัม เย็น ยาเณโอ || กับ กัล โซยัส กาโว คุร นานัก ราจยฺ
โยก เย็น มาเณโอ ||๔||
กาแว่ห์ คุณ บะรัน จาร คัท ดัรซัน บรัมห์มาดิก ซิ มรันทฺ กุนา || กาแว คุณ เซส แซ่ฮสั เย่ห์บา รัส อาด อันตฺ เล็ว
ลาก ตุนา || กาแว คุณ มฮ่าเด็ว แบรากี เย็น ติอ๋าน นิรันตัร ยาเณโอ || กับ กัล โซยัส กาโว คุร นานัก ราจยฺ โยก เย็น
มาเณโอ ||๕|| ราจยฺ โยก มาเณโอ บะเซโอ นิรแวร ริ ดนั ตัร || สริ สทฺ สกัล อุถรี นาม เล ตเรโอ นิรันตัร || คุณ กาแว่ห์
สันกาด อาด ยันกาด ยุกแกห์ ลัก || ตัน๋ ตัน๋ คุร ตัน๋ ยนัม สักเกอัท ปะลอ ญัก || ปาตาล ปุรี แยการ ตุ๋น กับ ยัน กัล
วคาเณโอ || ฮัร นาม รสิ ก นานัก คุร ราจยฺ โยก แต มาเณโอ ||๖|| สัตยุค แต มาเณโอ ชัลเลโอ บัล บาวัน ป่ ายโอ ||
ตเรแต แต มาเณโอ ราม รฆุวนั สฺ กะฮายโอ || ดุอาปุร กริ ษนั มุราร กันสฺ กิรตารัท กีโอ || อุครึ แซณ โก ราจยฺ อแป๋
ปักแตห์ ยัน ดีโอ || กัลยุก ประมาณ นานัก คุร อังคัด อมัร กะฮายโอ || ศิรี คุรู ราจยฺ อับจัล อะทัล อาด ปุรัค
พุรมายโอ ||๗|| คุณ กาแว รวิดาส ปะกัต แยเดว ตริ โลจัน || นามา ปะกัต กะบีร สดา กาแว่ห์ ซัม โลจัน || ปะกัต
เบณ คุณ รแว แซ่ฮจั ยฺ อาตัม รังค์ มาแณ || โยก ติอ่าน คุร กิอาน บินา ปรัภ อวัรฺ นา ยาแณ || ซุคเดว ปรี เคอัต คุณ
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รแว โกตัม เร็ค ยัส กายโอ || กับ กัล โซยัส นานัก คุร เน็ต เนาตัน ญัก ชายโอ ||๘|| คุณ กาแว่ห์ ปายอาลฺ ปะกัต
นากาด ปุญงั กัม || มฮ่าเด็ว คุณ รแว สดา โยกี ยัต ยังกัม || คุณ กาแว มุน เบอาส เย็น เบด เบอากรัณ บีจาเรอ์ ||
บรัมห์มา คุณ อุจแร เย็น หุกมั ซัภ สริ สทฺ สวารี แอ || บแรห์มนั ดฺ คันดฺ ปูรัน บรัมห์ คุณ นิรคุณ ซัม ยาเณโอ || ยัป
กัล โซยัส นานัก คุร แซ่ฮจั ยฺ โยก เย็น มาเณโอ ||๙|| คุณ กาแว่ห์ เนาว์ นาท ตัน๋ คุร สาจ สมายโอ || มานํถ่าตา คุณ
รแว เยน จักกระแว กะฮายโอ || คุณ กาแว บัล เรา สปั ต ปาตาล บซันตอ || ปั่ รทัร คุณ อุจแร สดา คุร ซังค์ รฮันตอ ||
ดูรบา ปรู โร อังกแร คุร นานัก ยัส กายโอ || กับ กัล โซยัส นานัก คุร กัท กัท แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ ||๑o||
สวัยเอ แม่ห์เล ดูเย เก ๒ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โซอี ปุรัค ตัน๋ กัรตา การัณ กัรตาร กรัณ ซัมรฺ โท || สัตคุรู ตัน๋ นานัก มัสตัก ตุม ตะเรโอ เย็น หะโท || ตา ตะเรโอ
มัสตัก หัท แซ่ฮจั ยฺ อเม็ว วุโธ ฉัจยฺ ซุรฺ นัร กัณ มุน โบเฮ อกาจยฺ || มาเรโอ กันทัก กาล กรัจยฺ ต่าวัต ลีโอ บะรัจยฺ
ปันจฺ ปู๋ ต เอก กัร๋ ราค เล สมัจยฺ || ญัก ยีโต คุร ดุอาร เคแล่ห์ สมัต ซาร รัท อุนมัน เล็ว ราค นิรังการ || กโฮ่ กีรัต กัล
สฮารฺ สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกัตตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๑|| ยา กี ดริ สทฺ อัมฤต ต๋ าร กาลุค คัน อุตาร ติมรั อเกอาน
ย่าเฮ ดะรัส ดุอาร || โอย โย เซแว่ห์ สบัด ซาร กาครี บิคมั การ เต นัร เป๋ าว์ อุตาร กีเอ นิรภารฺ || สัตซังคัต แซ่ฮจั ยฺ
ซาร ยากีเล คุร บีจาร นิมรี ปู๋ ต สะดีว ปะรัม เปอาร || กโฮ่ กีรัต กัล สฮารฺ สปั ต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกัตตรึ คุร
ปะรัส มุราร ||๒|| แต ตอ ดริ ริโอ นาม อปารฺ || บิมลั ยาส บิทาร ซาเถ็ก เซ็ถ โซยัน ยีอา โก อถารฺ || ตู ตา ยนัก รายา
ออตาร สบัด ซันซาร ซาร รแฮ่ ยกัตตรึ ยัล ปะดัม บีจาร || กะลัป ตัร โรค บิดาร ซันซาร ตาป นิวาร อาตมา ตริ บิตถฺ
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เตแร เอก เล็ว ตารฺ || กโฮ่ กีรัต กัล สฮารฺ สปั ต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกัตตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๓|| แต ตา หัดรัท
ปายโอ มาน เซเวอา คุร ปัรวาน ซ่าถ อัจยฺกรั เย็น กีอา อุนมาน || ฮัร ฮัร ดะรัส สะมาน อาตมา วันตฺ เกอาน ยาณี แอ
อกัล กัต คุร ปัรวาน || ยา กี ดริ สทฺ อะจัล ธาณ บิมลั บุตถฺ สุ ทาน แป้ ฮัร ซี ล สน่าห์ สะกัต บิดาร || กโฮ่ กีรัต กัล
สฮารฺ สปัต ดีป มะฉาร แล่ห์ณา ยกัตตรึ คุร ปะรัส มุราร ||๔|| ดริ สทฺ ตะรัต ตัม หะรัน แด้ฮนั อักข์ ปาป ประนาซัน
|| สบัด ซูร บัลวันตฺ กาม อัร กโรถ บินาซัน || โลภ โม่ห์ วัส กรัณ สรัณ ยาเจ็ก ปรัตปาลัน || อาตัม รัต ซังกแร่ ฮณั
แก้ฮณั อัมฤต กัล ด่าลัณ || สัตคุรู กัล สัตคุร ติลกั สัต ลาแก โซ แป ตแร || คุร ยกัต พิรัณซี ห์ อังกะโร ราจยฺ โยก
แล่ห์ณา กแร ||๕||
สดา อกัล เล็ว รแฮ่ กะรัน เซ็ว อิชา จาแร่ ห์ || ดรุ ม สปูรฺ เย็ว นิแว คะแว กัส บิมลั บีจาแร่ ห์ || เอ้แฮ ตัต ยาเณโอ สรับ
กัต อลัค บิดาณี || แซ่ฮจั ยฺ ป๋ าย ซันเจโอ กิรัณ อัมฤต กัล บาณี || คุร กัม ประมาณ แต ปายโอ สัต ซันโตค กราฮัจยฺ
เลออ || ฮัร ปัรเซโอ กัล สมุลแว ยัน ดัรซัน แล่ห์เณ เป่ ยออ ||๖|| มัน บิสาส ปายโอ แก้ฮรั กะโฮ หัดรัท ดีโอ || กะรัล
นาซ ตัน นัทเธโอ อเมโอ อันตัรกัต ปี โอ || เร็ ด บิกาซ ยาเกโอ อลัค กัล ตะรี ยุกนั ตัร || สัตคุร แซ่ฮจั ยฺ สมาถ รเวโอ
ซามาน นิรันตัร || อุดาโร จิต ดาริ ด หะรัน ปิ คันเตห์ กัลมัล ตระซัน || สัด รังค์ แซ่ฮจั ยฺ กัล อุจแร ยัส ยําโป แล่ห์เณ
รสัน ||๗|| นาม เอาคัถ นาม อาถารฺ อัร นาม สมาถ ซุค สดา นาม นีซาณ โซ่แฮ || รังค์ ระตอ นาม เซ็ว กัล นาม ซุรฺ
นะแรห์ โบแฮ || นาม ปะรัส เย็น ปายโอ สัต ปรักเทโอ เราว์ โลย || ดัรซัน ปัรสิ แอ คุรู แก อัธสัธ มยัน โฮย ||๘|| สัจ
ตีรัท สัจ อิสนาน อัร โป่ ยัน เป๋ า สัจ สดา สัจ ป่ าคันตฺ โซ่แฮ || สัจ ปายโอ คุร สบัด สัจ นาม ซังคตี โบแฮ || ยิส สัจ
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ซันยัม วรัต สัจ กับ ยัน กัล วคาณ || ดัรซัน ปั รสิ แอ คุรู แก สัจ ยนัม ปั รวาณ ||๙|| อเมอ์ ดริ สทฺ ซุภ กแร ฮแร อักข์
ปาป สกัล มัล || กาม กโรถ อัร โลภ โม่ห์ วัส กแร ซัภแภ บัล || สดา ซุค มัน วัสแซ ดุค ซันซาแร่ ห์ โคแว || คุร
เนาว์ เน็ถ ดรี เอา ยนัม ฮัม กาลัค โต่แว || โซ กโฮ่ ทัล คุร เซวีแอ แอ้ห์เน็ส แซ่ ฮจั ยฺ สุ ผาย || ดัรซัน ปั รสิ แอ คุรู แก
ยนัม มรัณ ดุค ยาย ||๑o||
สวัยเอ แม่ห์เล ตีเย เก ๓ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
โซอี ปุรัค สิ วรั ซาจา ยา กา เอ็ก นาม อะชัล ซันซาเร || เย็น ปะกัต เป่ าว์ยลั ตาเร ซิ มโร่ ห์ โซอี นาม ปั รถาน || เต็ต
นาม รสิ ก นานัก แล่ห์ณา ทเปโอ เยน สรับ ซิ ถี่ || เกาว์ ยัน กะแล สะบุถี่ กีรัต ยัน อมัรดาส บิสตรี อา || กีรัต เราว์
กิรัณ ประกัท ซันซาแร่ ห์ ซาค ตโรวัร มวัลสะรา || อุตรั ดัคแณห์ ปุบ อัร ปั สจัม แย แย การ ยปั นทฺ นรา ||
ฮัร นาม รสัน คุรมุข บัรดายโอ อุลทั กังค์ ปั สจัม ตะรี อา || โซอี นาม อะชัล ปั กแตห์ เป๋ าว์ ตารัณ อมัรดาส คุร โก
พุเรอา ||๑|| ซิมแร่ ห์ โซอี นาม ยักแค อัร กินนัร ซาเถ็ก เซ็ถ สมาถ หะรา || ซิ มแร่ ห์ นะคัตรึ อวัร ตะหรู่ มันดัล
นารฺ ดาด ประห์ลาด วรา || ซะซีอรั อัร ซูร นาม อุลาแซ่ห์ แซล โลอ์ เย็น อุถะเรอา || โซอี นาม อะชัล ปั กแตห์ เป๋ าว์
ตารัณ อมัรดาส คุร โก พุเรอา ||๒|| โซอี นาม สิ วรั เนาว์ นาท นิรันยัน เศ็ว สันกาด สมุถเรอา || เจาราซีห์ เซ็ถ บุตถฺ
เย็ต ราเต อัมบรี ก เป่ าว์ยลั ตเรอา || อุโถ่ อะกรู รฺ ติโลจัน นามา กัล กะบีร เก็ลวิค ฮเรอา || โซอี นาม อะชัล ปั กแตห์
เป๋ าว์ ตารัณ อมัรดาส คุร โก พุเรอา ||๓|| เต็ต นาม ลาก เตตีส ติอ่าแว่ห์ ยตี ตะปี ซุร มัน วัสเซอา || โซอี นาม ซิ มมัร
กังเกว ปิ ตาแม่ห์ จรัณ จิต อัมฤต รัสเซอา || เต็ต นาม คุรู กัมภีร กรู อ์ มัต สัต กัร ซังคัต อุถรี อา || โซอี นาม อะชัล
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ปักแตห์ เป๋ าว์ ตารัณ อมัรดาส คุร โก พุเรอา ||๔|| นาม กิต ซันซาร กิรัณ เราว์ สุ รตัร ซาแคห์ || อุตรั ดะคัณ ปุบ เดส
ปัสจัม ยัส ป่ าแค่ห์ || ยนัม ตา เอ้ห์ สักเกอัท เย็ต นาม ฮัร ริ แด นิวาแซ || ซุรฺ นัร กัณ กันถะรับ เชอ์ ดัรซัน อาซาแซ ||
ปะโล ประซิถ เตโย ตะนอ กะแล โยร กัร เตอ่ายโอ || โซอี นาม ปะกัต เป่ าว์ยลั หะรัณ คุร อมัรดาส แต ปายโอ ||๕||
นาม ติอ่าแว่ห์ เดว เตตีส อัร ซาเถ็ก เซ็ถ นัร นาม คันดฺ บแรห์มนั ดฺ ต่าเร || แยห์ นาม สมาเถ่โอ ฮรัค โศก ซัม กัร
สห่าเร || นาม สิ โรมัณ สรับ แม ปะกัต รเฮ่ เล็ว ต๋ าร || โซอี นาม ปะดารัท อมัร คุร ตุส ดีโอ กัรตาร ||๖|| สัต ซูโร
ซีล บัลวันตฺ สัต ป๋ าย ซังคัต สะฆัน กรู อ์ มัต นิรแวร ลีณา || ยิส ตี่รัจยฺ ตุ๋ร ตะวัล ตุยา เซต แบกุนธฺ บีณา || ปั รแซ่ ห์
ซันตฺ เปอาร เย่ห์ กัรตาแร่ ห์ ซันโญก || สัตคุรู เซว ซุค ปายโอ อมัร คุร กีโต โยก ||๗|| นาม นาวัณ นาม รัส คาณ อัร
โป่ ยัน นาม รัส สดา จาย มุค มิสท บาณี || ตัน๋ สัตคุร เซเวโอ ยิส ปซาย กัต อะกัม ยาณี || กุล ซัมบูห้ ์ สมุถเร ปายโอ
นาม นิวาส ||
สักเกอัท ยนัม กัลอุจแร คุร ปัรเซโอ อมัร ประกาซ ||๘|| บาริ จยฺ กัร ด้าห์แณ เซ็ถ ซันมุค มุค โยแว || เร็ ถ บแซ
บานํวานํก โย ตีน โลกานํตรั โม่แฮ || ริ แด บแซ อกะฮีอุ โซย รัส เต็น ฮี ยาโต || มุคโคห์ ปะกัต อุจแร อมัร คุร เอ็ต
รังค์ ราโต || มัสตัก นีซาณ สะโจ กะรัม กะแล โยร กัร เตอ่ายโอ || ปั รเซโอ คุรู สัตคุร ติลกั สรับ อิช เต็น ปายโอ
||๙|| จรัณ ตา ปัร สักเกอัท จรัณ คุร อมัร ปวัล แร || หัท ตา ปัร สักเกอัท หัท ลแกห์ คุร อมัร แป || ยีห่ ์ ตา ปัร
สักเกอัท ยีห่ ์ คุร อมัร ปะณิ แย || แนณ ตา ปัร สักเกอัท แนณ คุร อมัร ปิ คิแย || สระวัณ ตา ปัร สักเกอัท ซัรวัณ คุร
อมัร สุ ณิแย || สักเกอัท โซ ฮีโอ เย็ต ฮีแอ บแซ คุร อมัรดาส นิจยฺ ยกัต เป็ ต || สักเกอัท โซ ศิร ยาลัป ปะแณ โย ศิร
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นิแว คุร อมัร เน็ต ||๑||๑o|| เต นัร ดุค แน่ห์ ปุค เต นัร นิถนั แน่ห์ กะฮีแอห์ || เต นัร โสก แน่ห์ โฮแอ เต นัร เซ อันตฺ
นา ลฮีแอห์ || เต นัร เซว แน่ห์ กแร่ ห์ เต นัร แซ แซ่ ฮสั ซัมแปห์ || เต นัร ดุลีแจ บะแฮ เต นัร อุทปั บิทบั แปห์ || ซุค
ลแฮ เต นัร ซันซาร แม่ห์ อแป๋ ปัท ริ ป มัตถฺ เต้ห์ || สักเกอัท เต นัร ยาลัป ปะแณ คุร อมัรดาส สุ ประซัน เย่ห์
||๒||๑๑|| แต ปะเด่โอ เอ็ก มัน ตะเรโอ เอ็ก กัร เอ็ก ปะชาเณโอ || นัยอัณ แบณ โม่ห์ เอ็ก เอ็ก โดห์ ธานํย นา ยาเณโอ
|| สุ ปัน เอ็ก ปัรตัค เอ็ก อิกสั แม่ห์ ลีโณ || ตีส เอ็ก อัร ปั ญจ เซ็ถ แปตีส นา คีโณ || อิโกห์ เย ลาค ลัคโคห์ อลัค แฮ
เอ็ก เอ็ก กัร วัรเนโอ || คุร อมัรดาส ยาลัป ปะแณ ตู เอ็ก โลแร่ ห์ เอ็ก มันเนโอ ||๓||๑๒|| เย มัต กะฮี แยเดว เย มัต
นาแม ซัมมาณี || เย มัต ตริ โลจัน จิต ปะกัต กัมบีแรห์ ยาณี || รุ กมานํกดั กัรตูต ราม ยําโปห์ เน็ต ป่ าอี || อัมรี ก
ประห์ลาด สรัณ โคบินดฺ กัต ปาอี || แต โลภ กโรถ ตริ สนา ตะยี โซ มัต ยแล ยาณี ยุกตั || คุร อมัรดาส นิจยฺ ปะกัต
แฮ เดค ดะรัส ปาโว มุกตั ||๔||๑๓|| คุร อมัรดาส ปัรซีแอ โปฮัม ปาเต็ก บินาแซ่ห์ || คุร อมัรดาส ปัรซีแอ เซ็ถ
ซาเถ็ก อาซาแซ่ห์ || คุร อมัรดาส ปัรซี แอ คิอ๋าน ลฮีแอ ปอ มุกแกห์ || คุร อมัรดาส ปั รซี แอ อะป๋ อ ลัภแบ กอ จุแกห์
||
ั โย ตอ รแฮ่ ยา สุ มนั ตรึ มานแว่ห์ แล่ห์ || ยาลาปา ปะดารัท อิตเร คุร อมัรดาส ดิแธ มิแล่ห์ ||๕||๑๔||
เอ็ก เบ็น ดุกณ
สัจ นาม กัรตาร โซ ดริ รึ นานัก ซังกระเฮโอ || ตา เต อังคัด แล่ห์ณา ประกัท ตาส จัรแณห์ เล็ว รเฮโอ || เต็ต กุล คุร
อมัรดาส อาซา นิวาส ตาส คุณ กวัณ วคาโณ || โย คุณ อลัค อะกัม ติแนห์ คุณ อันตฺ นา ยาโณ || โบฮิโท บิถ่าแต
นิรเมออ ซัภ ซังคัต กุล อุถรัณ || คุร อมัรดาส กีรัต กะแฮ ตะร่ าห์ ตะร่ าห์ โตอ์ ปา สรัณ ||๑||๑๕|| อาป นาราเอ็ณ
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กะลา ต๋ าร ญัก แม่ห์ ปัรวเรโอ || นิรังการ อาการฺ โยต ญัก มันดัล กะเรโอ || แยห์ แก้ห์ แต้ห์ ปั่ รปูร สบัด ดีปัก
ดีปายโอ || เย่ห์ ซิ แคห์ ซังกระเฮโอ ตัต ฮัร จรัณ มิลายโอ || นานัก กุล นิมมัล เอาตะเรโอ อังคัด แล่ห์เณ ซังค์ โฮอ์ ||
คุร อมัรดาส ตารัณ ตรัณ ยนัม ยนัม ปา สรัณ โตอ์ ||๒||๑๖|| ยัป ตัป สัต ซันโตค เป็ ค ดัรซัน คุร ซิแคห์ || สรัณ
ปะแร่ ห์ เต อุบแร่ ห์ โฉด ยัม ปุร กี ลิแค่ห์ || ปะกัต ป๋ าย ปั่ รปูร ริ แด อุจแร กัรตาแร || คุร กอฮัรฺ ดรี เอา ปะลัก
ดุบนั เตแอ ตาแร || นานัก กุล นิมมัล เอาตะเรโอ คุณ กัรตาแร อุจแร || คุร อมัรดาส ยินห์ เซเวโอ เต็นห์ ดุค ดริ ดรึ
ปัรฮัร ปแร ||๓||๑๗|| จิต จิตโว อัรดาส กโฮ่ ปัร แก้ห์ เป๋ นา สะโก || สรับ จินตฺ ตุจฉฺ ปาส ซ่าถซังคัต ฮอ ตะโก ||
เตแร หุกมั ปแว นีซาณ ตอ กะโร ซาฮิบ กี เซวา || ยับ คุร เดแค ซุภ ดิสทฺ นาม กัรตา มุค เมวา || อะกัม อลัค การัณ
ปุรัค โย พุรมาแว่ห์ โซ กโฮ่ || คุร อมัรดาส การัณ กรัณ ยิว ตู รัคแคห์ เต็ว รโฮ่ ||๔||๑๘|| ปิ เค เก || คุร กิอาน อัร
คิอ๋าน ตัต เซ็ว ตัต มิลาแว || สัจ สัจ ยาณี แอ เอ็ก จิแตห์ เล็ว ลาแว || กาม กโรถ วัส กแร ปวัณ อุดนั ตฺ นา ต่าแว ||
นิรังการ แก วัสแซ เดส หุกมั บุจฉฺ บีจาร ปาแว || กัล ม่าเฮ รู ป กัรตา ปุรัค โซ ยาแณ เย็น กิช กีโอ || คุร มิเลโอ โซย
ปิ คา กะแฮ แซ่ฮจั ยฺ รังค์ ดัรซัน ดีโอ ||๑||๑๙|| รเฮโอ ซันตฺ ฮอ โทล ซ่าถ บโฮเตเร ดิเธ || ซันเนอาซี ตปั สซี แอห์
มุคโคห์ เอ ปันดิต มิธเธ || บะรัส เอก ฮอ พิเรโอ กิแน แน่ห์ ปั รโจ ลายโอ ||
แก้เตแอห์ แก้ห์ตี สุ ณี แร่ ฮตั โก คุซี นา อายโอ || ฮัร นาม โฉด ดูแย ลเก เต็นห์ เก คุณ ฮอ เกอา กโฮ่ || คุร ดอี
มิลายโอ ปิ เคอา ยิว ตู รัคแคห์ เต็ว รโฮ่ ||๒||๒o|| แป้ ฮัร สมาถ สน่าห์ กิอาน แฮ อาซัณ จเรโอ || ตะรัม ตะนัค กัร
กเฮโอ ปะกัต ซีแลห์ ซัร ลเรโอ || แป๋ นิรภอ ฮัร อะทัล มัน สบัด คุร เนยา กะเดโอ || กาม กโรถ โลภ โม่ห์ อะปั ต
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ปันจฺ ดูต บิคนั เดโอ || ปะโล ปู่ ฮาล เตโย ตนา นริ ปัต นาท นานัก บัร || คุร อมัรดาส สัจ สะแล ปั๋ ณ แต ดัล ยิโต
เอ็ว ยุตถฺ กัร ||๑||๒๑|| กัน๋ ฮัร บูนดฺ บะโซอ์ โรมาวัล กุซมั บซันตฺ กะนันตฺ นา อาแว || เราว์ ซัส กิรัณ อุดรั ซากัร
โก กังค์ ตรังค์ อันตฺ โก ปาแว || รุ ดรึ ติอ๋าน กิอาน สัตคุร เก กับ ยัน ปะแล อุแน่ห์ โย กาแว || ปะเล อมัรดาส คุณ
เตเร เตรี อุปมา โต้เฮ บัน อาแว ||๑||๒๒||
สวัยเอ แม่ห์เล จอเท เก ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
เอ็ก มัน ปุรัค นิรันยัน ติอ่าโว || คุร ประสาด ฮัร คุณ สัด กาโว || กุน กาวัต มัน โฮย บิกาซา || สัตคุร ปูร ยะแนห์ กี
อาซา || สัตคุร เซว ปะรัม ปัด ปายโอ || อบินาซี อบิกตั ติอ่ายโอ || เต็ส เป่ เท ดาริ ดรึ นา จัมแป || กะแล สฮารฺ ตาส
คุณ ยําแป || ยําโป คุณ บิมลั โซยัน ยัน เกเร อเมอ์ นาม ยา โก พุเรอา || เอ็น สัตคุร เซว สบัด รัส ปายอา นาม
นิรันยัน อุร ตะเรอา || ฮัร นาม รสิ ก โคบินดฺ คุณ ก้าฮัก จ้าหัก ตัต สมัต สะเร || เกาว์ กะแล ธากุร ฮัรดาส ตะเน คุร
รามดาสฺ ซัร อะปั๋ร ปะเร ||๑|| ฉุทตั ปัรว่าห์ อเมอ์ อะมรา ปัด อัมฤต สะโรวัร สัด ปะเรอา || เต ปี แว่ห์ ซันตฺ กแร่ ห์
มัน มยัน ปุบ ยิโนห์ เซวา กรี อา || เต็น ป๋ อ นิวาร อันแป๋ ปัด ดีนา สบัด มาตรึ เต อุถรั ตะเร || เกาว์ กะแล ธะกุร
ฮัรดาส ตะเน คุร รามดาสฺ ซัร อะปั๋ร ปะเร ||๒|| สัตคุร มัต กูรห์ บิมลั สัตซังคัต อาตัม รังค์ จะลูล เป่ ยอา || ยาเกอา
มัน กวัล แซ่ฮจั ยฺ ปัรกาเซอา อแป๋ นิรันยัน กะแรห์ ลฮ่า ||
สัตคุร ดัยอาล ฮัร นาม ดริ หร่ ายอา เต็ส ประสาด วัส ปั นจฺ กเร || เกาว์ กะแล ธะกุร ฮัรดาส ตะเน คุร รามดาสฺ ซัร
อะปั๋ร ปะเร ||๓|| อันป๋ อ อุนมาน อกัล เล็ว ลากี ปารัส เป่ เทอา แซ่ฮจั ยฺ กะเร || สัตคุร ปั รสาด ปะรัม ปั ด ปายอา
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ปะกัต ป๋ าย ปันด๋ าร ปะเร || เมเทอา ยันมานํตฺ มรัณ ป๋ อ ป่ ากา จิต ลากา ซันโตค สะเร || เกาว์ กะแล ธะกุร ฮัรดาส
ตะเน คุร รามดาสฺ ซัร อะปั๋ร ปะเร ||๔|| อะปั๋ ร ปะเร ปายโอ อปารฺ ริ ด อันตัร ต่าเรโอ || ดุค ปั่ นยัน อาตัม ประโบถ
มัน ตัต บีจาเรโอ || สดา จาย ฮัร ป๋ าย เปรม รัส อาเป ยาแณ || สัตคุร แก ปั รสาด แซ่ฮจั ยฺ เซตี รังค์ มาเณย์ || นานัก
ประสาด อังคัด สุ มตั คุร อมัร อมัร วัรตายโอ || คุร รามดาสฺ กัลอุจแร แตนํ อะทัล อมัร ปั ด ปายโอ ||๕|| ซันโตค
สะโรวัร บแซ อเมอ์ รัส รสัน ประกาแซ || มิลตั ซานํตฺ อุปแย ดุรัต ดูรันตัร นาแซ || ซุค ซากัร ปายโอ ดินตฺ ฮัร มัก
นา หุแท || ซันยัม สัต ซันโตค ซีล ซันนาห์ มพทุแท || สัตคุร ประมาณ เบ็ถ แน ศิเรโอ ญัก ยัส ตูร บยายโอ || คุร
รามดาสฺ กัลอุจแร แต อแป๋ อมัร ปัด ปายโอ ||๖|| ญัก ยิโต สัตคุร ประมาณ มัน เอก ติอ่ายโอ || ตัน๋ ตัน๋ สัตคุร
อมัรดาส เย็น นาม ดริ รายโอ || เนาว์ เน็ถ นาม นิถาน เร็ถ เซ็ถ ตา กี ดาซี || แซ่ฮจั ยฺ สะโรวัร มิเลโอ ปุรัค เป่ เทโอ
อบินาซี || อาด เล ปะกัต เย็ต ลัก ตเร โซ คุร นาม ดริ รายโอ || คุร รามดาสฺ กัลอุจแร แต ฮัร เปรม ปะดารัท ปายโอ
||๗|| เปรม ปะกัต ปัรว่าห์ ปรี ต ปุบลี นา หุเทย์ || สัตคุร สบัด อท่าห์ อเมอ์ ต่ารา รัส กุเทย์ || มัต มาตา ซันโตค ปิ ตา
ซัร แซ่ฮจั ยฺ สมายโอ || อาโยนี ซัมภเวโอ ยกัต คุร บจัน ตรายโอ || อบิกตั อะโกจัร อปั รปั ร มัน คุร สบัด วซายโอ ||
คุร รามดาสฺ กัลอุจแร แต ยกัต อุถ่ารัณ ปายโอ ||๘|| ยกัต อุถ่ารัณ เนาว์ นิถาน ปั กแตห์ เป๋ าว์ ตารัณ || อัมฤต บูนดฺ
ฮัร นาม บิส กี บิแค นิวารัณ || แซ่ฮจั ยฺ ตโรวัร พเลโอ กิอาน อัมฤต พัล ลาเก || คุร ประสาด ปาอีแอห์ ตัน๋ เต ยัน
บัดป่ าเก || เต มุกเต เป๋ ย สัตคุร สบัด มัน คุร ปั รจา ปายโอ || คุร รามดาสฺ กัลอุจแร แต สบัด นีซาน บยายโอ ||๙||
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เซจยฺ สะถ่า แซ่ฮจั ยฺ ชาวาณ ซันโตค สะรายโจ สดา ซี ล ซันนาห์ โซ่แฮ || คุร สบัด สมาจะเรโอ นาม เทก ซังกาด
โบแฮ || อะโยนีโอ ปะแล อะมัล สัตคุร ซังค์ นิวาส || คุร รามดาสฺ กัลอุจแร โตอ์ แซ่ฮจั ยฺ สะโรวัร บาส ||๑o|| คุร
ยินห์ โก สุ ประซัน นาม ฮัร ริ แด นิ วาแซ || ยินห์ โก คุร สุ ประซัน ดุรัต ดูรันตัร นาแซ || คุร ยินห์ kxuu สุ ประซัน
มาน อภิมาน นิวาแร || ยินห์ โก คุร สุ ประซัน สบัด ลัก เป่ าว์ยลั ตาแร || ปั รโจ ประมาณ คุร ปายโอ เต็น สักเกอัทโท
ยนัม ญัก || ศิรี คุรู สรัณ ปัจยฺ กะแล กับ ปุกตั มุกตั ซัภ คุรู ลัก ||๑๑|| สัตคุร เคมา ตาเณอา ยุก ยูท สมาเณ || อันป๋ อ
เนยา นาม เทก เย็ต ปะกัต อะข่าเณ || คุร นานัก อังคัด อมัร ปะกัต ฮัร ซังค์ สมาเณ || เอ้ห์ ราจยฺ โยก คุร รามดาสฺ
ตุมห์ ฮู รัส ยาเณ ||๑๒|| ยนัก โซย เย็น ยาเณอา อุนมัน รัท ตะเรอา || สัต ซันโตค สมาจฺเร อะปะหร่ า ซัร ปะเรอา ||
อกัท กะทา อะมรา ปุรี ยิส เดย์ โซ ปาแว || เอ้ห์ ยนัก ราจยฺ คุร รามดาสฺ ตุจฉฺ ฮี บัณ อาแว ||๑๓|| สัตคุร นาม เอก
เล็ว มัน ยแป ดริ รึห์ เต็นห์ ยัน ดุค ปาป กโฮ่ กัต โฮแว ญีโอ || ตารัณ ตรัณ คิน มาตรึ ยา โก ดริ สทฺ ต่าแร สบัด ริ ด
บีจาแร กาม กโรถ โคแว ญีโอ || ยีอนั ซะภัน ดาตา อะกัม กัยอาน บิเคอาตา แอ้ห์เน็ส เตอ่าน ต่าแว ปะลัก นา โซแว
ญีโอ || ยา โก เดคัต ดริ ดรึ ยาแว นาม โซ นิถาน ปาแว คุรมุข กัยอาน ดุระมัต แมลฺ โต่แว ญีโอ || สัตคุร นาม เอก
เล็ว มัน ยแป ดริ รึ เต็น ยัน ดุค ปาป กโฮ่ กัต โฮแว ญีโอ ||๑|| ตะรัม กะรัม ปูแร สัตคุร ปาอี แฮ || ยา กี เซวา เซ็ถ
ซ่าถ มุน ยัน ซุรฺ นัร ยาแจห์ สบัด ซาร เอก เล็ว ลาอี แฮ || พุน ยาแน โก เตรา อปารฺ นิรภอ นิรังการ อกัท กะทันฮาร
ตุแฉ่ห์ บุฉ่าอี แฮ || ปะรัม ปู่ เล ซันซาร ฉุโทห์ ยูนี ซังฆาร ยัม โก นา ดันดฺ กาล คุรมัต เตอ่าอี แฮ || มัน ปราณี มุกตั ถฺ
บีจาร แอ้ห์เน็ส ยัป ตะรัม กะรัม ปูแร สัตคุร ปาอี แฮ ||๒|| ฮอ บัล บัล เยา สัตคุร ซาเจ นาม ปัร || กวัน อุปมา เด็ว
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กวัน เซวา สะเร็ว เอก มุค รัสนา รโซ่ ห์ ยุก โยรฺ กัร || พุน มัน บัจ กรัม ยาน อนัต ดูยา นา มาน นาม โซ อปารฺ ซาร
ดีโน คุร ริ ด ตัร๋ ||
นแล เกาว์ ปารัส ปะรัส กัจ กันจนา โฮย จันดฺ นา สุ บาส ยาส ซิ มรัต อัน ตัร || ยา เก เดคัต ดุอาเร กาม กโรถ ฮี
นิวาเร ญี ฮอ บัล บัล เยา สัตคุร ซาเจ นาม ปัร ||๓|| ราจยฺ โยก ตะคัต ดีอนั คุร รามดาสฺ || ปรัทเม นานัก จันดฺ ยกัต
เป่ ยโอ อานันดฺ ตารัน มนุแค ยัน กีโอ ประกาซ || คุร อังคัด ดีโอ นิถาน อกัท กะทา กิอาน ปั นจฺ ปู๋ ต บัส กีเน ยมัต นา
ตราส || คุร อมัร คุรู ศิรี สัต กัลยุก ราคี ปั ต อะขัน เดคัต กัต จรัน กวัล ยาส || ซัภ เบ็ถ มาเนโอ มัน ตับ ฮี เป่ ยโอ
ประซัน ราจยฺ โยก ตะคัต ดีอนั คุร รามดาสฺ ||๔|| รัด || ยิแซห์ ต่าเรโอ ตะรัต อัร เวโอม อัร ปวัณ เต นีร ซัร อวัร
อนัล อนาดฺ กีโอ || ซัส เร็ค เน็ส ซูร เด็น แซล ตะรู อ์ พัล พุล ดีโอ || ซุรฺ นัร สปั ต สมุดรึ เกอ์ ต่าเรโอ ตริ ภวัณ ยาส ||
โซอี เอก นาม ฮัร นาม สัต ปายโอ คุร อมัร ประกาซ ||๑||๕|| กะโจห์ กันจัน เป่ ยโอ สบัด คุร ซัรวแณห์ สุ เณโอ ||
บิค เต อัมฤต โฮยโอ นาม สัตคุร มุค ปะเณโอ || โลโฮ โฮยโอ ลาล นะดัร สัตคุร ยัด ต่าแร || ป้ าฮัณ มาณัก กแร
กิอาน คุร กะเฮโอ บีจาแร || กาโธห์ ศีรีคนั ดฺ สัตคุร กีโอ ดุค ดริ ดรึ เต็น เก เกยอ์ || สัตคุรู จรัน ยินห์ ปัรเซอา เซ ปัส
เปรต ซุรฺ นัร เป๋ ยอ์ ||๒||๖|| ยาม คุรู โฮย วัล ตะแนห์ เกอา กาเราว์ ดิแย || ยาม คุรู โฮย วัล ลัค บาเฮ เกอา กิเยย์ || ยาม
คุรู โฮย วัล กิอาน อัร ติอ๋าน อนัน ปัร || ยาม คุรู โฮย วัล สบัด ซาคี โซ สะแจห์ กัร๋ || โย คุรู คุรู แอ้ห์เน็ส ยแป ดาส
ปัท เบนัต กะแฮ || โย คุรู นาม ริ ด แม่ห์ ตะแร โซ ยนัม มรัณ โดห์ เท รแฮ่ ||๓||๗|| คุร เบ็น โก๋ ร อันถารฺ คุรู เบ็น
สมัจฉฺ นา อาแว || คุร เบ็น สุ รัต นา เซ็ถ คุรู เบ็น มุกตั นา ปาแว || คุร กัร สัจ บีจาร คุรู กัร เร มัน เมเร || คุร กัร
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สบัด สปุน อะขัน กแทห์ ซัภ เตเร || คุร นัยอัณ แบณ คุร คุร กแร่ ห์ คุรู สัต เกาว์ นแล แก้ห์ || เย็น คุรู นา เดเคโอ
แน่ห์ กีโอ เต อะเกอัท ซันซาร แม่ห์ ||๔||๘|| คุรู คุรู คุร กัร มัน เมเร ||
ตารัณ ตรัณ ซัมรัท กัลยุก ซุนตฺ สมาถ สบัด ยิส เกเร || พุน ดุคนั นาซ ซุคดาอัก ซูโร โย ตะรัต คิอ๋าน บัสตฺ เต้ห์ เนเร
|| ปูโร ปุรัค ริ แด ฮัร ซิมรัต มุค เดคัต อักข์ ย่าเฮ ปเรเร || โย ฮัร บุตถฺ เร็ ถ เซ็ถ จ้าหัต คุรู คุรู คุร กัร มัน เมเร ||๕||๙||
คุรู มุค เดค กรู ซุค ปายโอ || หุตี โย เปอาส เปอูส ปิ วัน กี บันชัต เซ็ถ โก เบ็ถ มิลายโอ || ปูรัน โป๋ มัน ธอรฺ บโซ รัส
บาซัน เซ็ว โย ดะฮัง ดิส ต่ายโอ || โคบินดฺ วาล โคบินดฺ ปุรี ซัม ยะเลอัน ตีร บิปาส บนายโอ || กัยโอ ดุค ดูรฺ บัรคัน
โก โซ คุรู มุค เดค กรู ซุค ปายโอ ||๖||๑o|| ซัมรัท คุรู ศิร หัท ตะเรโอ || คุร กีนี กริ ปา ฮัร นาม ดีโอ ยิส เดค จะรัน
อกัน๋ ฮเรโอ || เน็ส บาซุร เอก สะมาน ติอ๋าน โซ นาม สุ เน สุ ตฺ ป๋ าน ดะเรโอ || ปั๋ น ดาส โซ อาส ยกัตตรึ คุรู กี
ปารัส เปท ปะรัส กะเรโอ || รามดาส คุรู ฮัร สัต กีโอ ซัมรัท คุรู ศิร หัท ตะเรโอ ||๗||๑๑|| อับ ราโค่ห์ ดาส ปาท กี
ลาจยฺ || แยซี ราคี ลาจยฺ ปะกัต แปรลาด กี ฮัรนาคัส พาเร กัร อาจยฺ || พุน ดะโรปตี ลาจยฺ รัคคี ฮัร ปรัภ ญี ชีนตั
บัสตรึ ดีน บโฮ่ *ซาจยฺ || โซดามา อัปดา เต ราเคอา กันกา ปั รฮัต ปูเร เต้ห์ กาจยฺ || ศิรี สัตคุร สุ ประซัน กัลยุก โฮย
ราโค่ห์ ดาส ปาท กี ลาจยฺ ||๘||๑๒|| โจ่ลฺนา || คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป ปรานีโอห์ || สบัด ฮัร ฮัร ยแป นาม เนาว์ เน็ถ
อแป รสัน แอ้ห์เน็ส รัสแซ สัต กัร ยานีโอห์ || พุน เปรม รังค์ ปาอีแอ คุรมุขแคห์ ติอ๋าอีแอ อัน มารัก ตะโยห์
ปะโย่ห์ ฮัร กัยอานีโอห์ || บจัน คุร เร็ ด ตะโรห์ ปั นจฺ ปู๋ บัส กแร่ ห์ ยนัม กุล อุถฺโรห์ ดะวาร ฮัร มานีโอห์ || โย ตา
ซัภ ซุค เอ็ต อุต ตุม บันฉฺ โว่ห์ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป ปรานีโอห์ ||๑||๑๓|| คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป สัต กัร || อะกัม กุน
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ยาน นิถาน ฮัร มัน ตะโรห์ เตอ่าน แอ้ห์เน็ส กแร่ ห์ บจัน คุร ริ แด ตัร๋ || พุน คุรู ยัล บิมลั อท่าห์ มยัน กแร่ ห์ ซันตฺ
คุรซิกข์ ตโรห์ นาม สัจ รังค์ ซัร || สดา นิรแวร นิรังการ นิ รภอ ยแป เปรม คุร สบัด รัส กะรัต ดริ รึ ปะกัต ฮัร ||
มุกตั ถฺ มัน ปะหรํา ตะโยห์ นาม คุรมุข ปะโย่ห์ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป สัต กัร ||๒||๑๔||
คุรู คุร คุร กแร่ ห์ คุรู ฮัร ปาอีแอ || *อุดตั ถฺ คุร แก้ฮรั กัมภีร เบอันตฺ ฮีร นาม นัก ฮัร มัณ มิลตั เล็ว ลาอีแอ || พุน คุรู
ปัรมัล สรัส กรัต กันจัน ปะรัส แมลฺ ดุระมัต หิ รัต สบัด คุร เตอ่าอีแอ || อัมฤต ปั รว่าห์ ฉุ ทกันตฺ สัด ดะวาร ยิส
กัยอาน คุร บิมลั ซัร ซันตฺ ซิกข์ นาอีแอ || นาม นิรบาณ นิถาน ฮัร อุร ตะโรห์ คุรู คุร คุร กแร่ ห์ คุรู ฮัร ปาอีแอ
||๓||๑๕|| คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป มัน เร || ยา กี เซว เศ็ว เซ็ถ ซาเถ็ก ซุร อะซุร กัณ ตะแร่ ห์ เตตีส คุร บจัน ซุณ กัน
เร || พุน ตะแร่ ห์ เต ซันตฺ เห็ต ปะกัต คุร คุร กแร่ ห์ ตเรโอ ประห์ลาด คุร มิลตั มุน ยัน เร || ตะแร่ ห์ นารฺ ดาด สันกาด
ฮัร คุรมุขแคห์ ตะแร่ ห์ เอ็ก นาม ลัก ตะโยห์ รัส อัน เร || ดาส เบนัต กะแฮ นาม คุรมุข ลแฮ่ คุรู คุร คุรู คุร คุรู ยัป มัน
เร ||๔||๑๖||๒๙|| ศิรี คุรู ซาฮิบ ซัภ อูปัร || กรี กริ ปา สัตยุค เย็น ตะหรู่ ปัร || ศิรี ประห์ลาด ปะกัต อุถรี องั || หัสตฺ
กมัล มาเท ปัร ตะรี องั || อลัค รู ป ญีอ์ ลเคอา นา ยาอี || ซาเถ็ก เซ็ถ สกัล ซัรณาอี || คุร เก บจัน สัต ญีอ์ ต่าโรห์ ||
มาณัส ยนัม เด้ห์ นิสตาโรห์ || คุร ยะฮาจยฺ เควัท คุรู คุร เบ็น ตเรอา นา โกย || คุร ประสาด ปรัภ ปาอีแอ คุร เบ็น
มุกตั นา โฮย || คุร นานัก นิกทั บแซ บันวารี || เต็น แล่ห์ณา ทาป โยต ญัก ต่ารี || แล่ห์แณ ปั นทฺ ตะรัม กา กีอา ||
อมัรดาส ปะเล โก ดีอา || เต็น ศิรี รามดาส โซ่ดี เท็ร ทเปโอ || ฮัร กา นาม อแค เน็ถ อเปโอ || อเปโอ ฮัร นาม อแค
เน็ถ จะโฮ่ ยุก คุร เซวา กัร พัล ลฮีองั || บันแดห์ โย จรัณ สรัณ ซุค ปาแวห์ ปั รมานันดฺ คุรมุข กะฮีองั || ปั รตัค เด้ห์
1484

ปารบรัมห์ สุ อามี อาด รู ป โปคัณ ปั่รณัง || สัตคุร คุร เซว อลัค กัต ยา กี ศิรี รามดาส ตารัณ ตัรณัง ||๑|| เย่ห์ อัมฤต
บจัน บาณี ซาถู่ ยัน ยแปห์ กัร บิเจ็ต จาโอ || อานันดฺ เน็ต มังคัล คุร ดัรซัน สพัล ซันซาร || ซันซาร สพัล กังกา คุร
ดัรซัน ปัรซัน ปะรัม ปวิตตรึ กะเต || ยีแตห์ ยัม โลก ปะติต เย ปราณี ฮัร ยัน เศ็ว คุร กัยอาน รัตเต || รฆุบนั สฺ ติลกั
ซุนดัร ดัสรัท กัร๋ มุน บันแช่ห์ ยา กี ซัรณัง ||
สัตคุร คุร เซว อลัค กัต ยา กี ศิรี รามดาส ตารัณ ตัรณัง ||๒|| ซันซาร อะกัม ซากัร ตุลฮา ฮัร นาม คุรู มุค ปายอา ||
ญัก ยนัม มรัณ ปะกา เอ้ห์ อาอี ฮีแอ ปัรตีต || ปัรตีต ฮีแอ อาอี ยิน ยัน แก เต็นห์ โก ปัดวี อุจ ไป๋ || ตัจยฺ มายอา
โม่ห์ โลภ อัร ลาลัจ กาม กโรถ กี บริ ทา กอี || เอาโลเกอา บรัมห์ ปะรัม ซัภ ฉุ ทเกอา ดิแบ ดริ สทฺ การัณ กัรณัง ||
สัตคุร คุร เซว อลัค กัต ยา กี ศิรี รามดาส ตารัณ ตัรณัง ||๓|| ปั รตาป สดา คุร กา กัท กัท ปั รกาซ เป่ ยอา ยัส ยัน แก ||
เอ็ก ปแร่ ห์ สุ แณห์ กาแว่ห์ ปัรผ่าแต้ห์ กแร่ ห์ อิสนาน || อิสนาน กแร่ ห์ ปั รผาต ซุถ มัน คุร ปูญา เบ็ถ แซ่ฮตั กรัง ||
กันจัน ตัน โฮย ปะรัส ปารัส โก โยต สะรู ปี เตอ่าน ตะหรัง || ญักยีวนั ญกันนาท ยัล ทัล แม่ห์ รเฮอา ปูร บโฮ่ เบ็ถ
บัรนัง || สัตคุร คุร เซว อลัค กัต ยา กี ศิรี รามดาส ตารัณ ตัรณัง ||๔|| ยิโนห์ บาต นิสจัล ตะหรู่ อ์ ยานี เตอี ยีว กาล
เต บจา || เต็นห์ ตเรโอ สมุดรึ รุ ดรึ คิน เอ็ก แม่ห์ ยัลฮัร บิมบฺ ยุกตั ญัก รจา || กุนดัลนี สุ รฉี่ สัตซังคัต ปั รมานันดฺ คุรู
มุค มจา || ศิรี คุรู ซาฮิบ ซัภ อูปัร มัน บัจ กรัม เซวีแอ สัจจา ||๕|| ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮ ญีโอ || กวัล แนน
มะถุร แบน โกท แซน ซังค์ โซ่ภ แก้ฮตั มา ยะโสด ยิแซห์ ดะฮี ปาต ค่าเฮ ญีโอ || เดค รู ป อัต อนูป โม่ห์ มฮ่า มัก ไป๋
กิงกนี สบัด จนัตการ เคลฺ ป้ าเฮ ญีโอ || กาล กะลัม หุกมั หาท กโฮ่ กอน เมท สะแก อีส บัมมุเอ กัยอาน เตอ่าน
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ตะรัต ฮีแอ จ้าห์ ญีโอ || สัต สาจ ศิรี นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮ ญีโอ ||๑||๖|| ราม นาม
ปะรัม ต๋ าม ซุถ บุตถฺ นิรีการ เบสุ มาร ซัรบัร โก กาเฮ ญีโอ || สุ ทรั จิต ปะกัต เห็ต เป๋ ค ตะเรโอ ฮัรนาคัส ฮเรโอ นัค
บิดาร ญีโอ || ซังคฺ จักกรึ กะดา ปะดัม อาป อาป กีโอ ฉะดัม อัปรําปั ร ปารบรัมห์ ลแค กอน ต้าเฮ ญีโอ || สัต สาจ
ศิรี นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู ว่าเฮ ญีโอ ||๒||๗|| ปี ต บะซัน กุนดฺ ดะซัน ปริ แอ แซ่ฮตั กันธฺ
มาล มุกทั ศีสฺ โมรฺ ปังคฺ จ้าห์ ญีโอ ||
เบวะยีร บัดเด ตี๋รฺ ตะรัม อังค์ อลัค อะกัม เคลฺ กีอา อาปแณ อุช่าห์ ญีโอ || อกัท กะทา กะที นา ยาย ตีน โลก
รเฮอา สมาย สุ แตห์ เซ็ถ รู ป ตะเรโอ ซาฮัน แก ซ่าห์ ญีโอ || สัต สาจ ศิรี นิวาส อาด ปุรัค สดา ตุฮี ว่าเฮคุรู ว่าเฮคุรู
ว่าเฮคุรู ว่าเฮ ญีโอ ||๓||๘|| สัตคุรู สัตคุรู สัตคุร โคบินดฺ ญีโอ || บแล่ห์ ฉะลัน สบัล มลัน ปะกัต พลัน กานห์ กุอรั
เน่ห์กะลังก์ บยี ดังกฺ จัรฮู ดัล รวินดฺ ญีโอ || ราม รวัณ ดุรัต ดะวัณ สกัล ปะหวัณ กุซลั กรัณ สรับ ปู๋ ต อาป ฮี เดวาถ
เดว แซ่ฮสั มุค พนินดฺ ญีโอ || ยะรัม กะรัม มัช กัช โฮอ์ บร้าห์ ยมุนา แก กูลฺ เคลฺ เคเลโอ เย็น กินดฺ ญีโอ || นาม ซาร
ฮีเอ ต๋ าร ตัจยฺ บิการ มัน กัยอันดฺ สัตคุรู สัตคุรู สัตคุร คุบินดฺ ญีโอ ||๔||๙|| ศิรี คุรู ศิรี คุรู ศิรี คุรู สัต ญีโอ || คุร
กะเฮอา มาน นิจยฺ นิถาน สัจ ยาน มันตรึ เอ้แฮ เน็ส บาซุร โฮย กะเลอาน ลแฮ ปะรัม กัต ญีโอ || กาม กโรถ โลภ
โม่ห์ ยัณ ยัณ เซ็ว ชาด โต๋ ห์ ห่อแม กา พันถฺ กาท ซ่าถซังค์ รัต ญีโอ || เด้ห์ เก้ห์ ตเรอ์ สเน่ห์ จิต บิลาส ยกัต เอ้ห์ จรัน
กมัล สดา เซ็ว ดริ รึตา กัร มัต ญีโอ || นาม ซาร ฮีเอ ต๋ าร ตัจยฺ บิการ มัน กัยอันดฺ ศิรี คุรู ศิรี คุรู ศิรี คุรู สัต ญีโอ
||๕||๑o|| เซวัก แก ปั่รปูร ยุก ยุก ว่าห์คุรู เตรา ซัภ สัดกา || นิรังการ ปรัภ สดา สลามัต แก้ห์ นา สะแก โกอู ตู กัด
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กา || บรัมห์มา บิซนั สิ เร แต อะกนัต เต็น โก โม่ห์ เป่ ยอา มัน มัด กา || เจาราซี ห์ ลัค โยน อุปาอี ริ ยกั ดีอา ซัภ ฮู โก
ตัด กา || เซวัก แก ปั่ รปูร ยุก ยุก ว่าห์คุรู เตรา ซัภ สัดกา ||๑||๑๑|| ว่าโฮ ว่าโฮ กา บัดดา ตะมาซา || อาเป หะแซ
อาป ฮี จิตเเว อาเป จันดฺ ซูร ปัรกาซา || อาเป ยัล อาเป ทัล ถํ้ามัน อาเป กีอา กัท กัท บาซา || อาเป นัร อาเป
พุน นารี อาเป ซาร อาป ฮี ปาซา || คุรมุข ซังคัต ซัภแภ บิจาโรห์ ว่าโฮ ว่าโฮ กา บัดดา ตะมาซา ||๒||๑๒|| กีอา เคลฺ
บัด เมล ตะมาซา ว่าเฮคุรู เตรี ซัภ รัจนา || ตู ยัล ทัล กะกัน ปั ยอาล ปูร ระเฮอา อัมฤต เต มีเธ ยา เก บัจนา || มาแน่ห์
บรัมห์มาดิก รุ ดราดิก กาล กา กาล นิรันยัน ยัจนา ||
คุร ประสาด ปาอีแอ ปัรมารัท สัตซังคัต เซตี มัน คัจนา || กีอา เคลฺ บัด เมล ตะมาซา ว่าห์คุรู เตรี ซัภ รัจนา
||๓||๑๓||๔๒|| อกัม อนันตฺ อนาดฺ อาด ยิส โกย นา ยาแณ || เศ็ว บิรันจฺ ตัร๋ เตอ่าน นิแตห์ ยิส เบด บคาแณ ||
นิรังการ นิรแวร อวัรฺ นฮี ดูซรั โกอี || ปั่ นยัน กัรฮัณ สมัท ตรัณ ตารัณ ปรัภ โซอี || นานา ประการ เย็น ญัก กีโอ ยัน
มทุรา รัสนา รัสแซ || ศิรี สัต นาม กัรตา ปุรัค คุร รามดาสฺ จิแตห์ บแซ ||๑|| คุรู ซัมรัท แก้ห์ กรี อา ตะรุ ว บุตถฺ สุ มตั
ซัมฮ่ารัน โก || พุน ตะรัม ตุยา แพห์รันตฺ สดา อักข์ ปุนยฺ ตรังค์ นิวารัน โก || มทุรา ยัน ยาน กฮี ญีอ์ สาจ โซ ออร
กะชู นา บิจารัน โก || ฮัร นาม โบฮิท บัดดอ กัล แม เป๋ าว์ ซากัร ปารฺ อุตารัน โก ||๒|| ซันตัต ฮี สัตซังคัต ซังค์ สุ รังค์
รัตเต ยัส กาวัต แฮ || ตรัม ปันทฺ ตะเรโอ ตัร่ นีถรั อาป รเฮ่ เล็ว ต๋ าร นา ต่าวัต แฮ || มทุรา ปั๋ น ปาก ปะเล อุนห์ เก
มัน อิชตั ฮี พัล ปาวัต แฮ || เราว์ เก สุ ต โก เต็นห์ ตราส กฮ่า โย จะรัน คุรู จิต ลาวัต แฮ ||๓|| นิรมัล นาม ซุถ่า
ปัรปูรัน สบัด ตรังค์ ปรักทิต เด็น อากัร || แก้ฮรั กัมภีร อท่าห์ อัต บัด ซุภรั สดา ซัภ เบ็ถ รัตนากัร || ซันตฺ มราล
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กแร่ ห์ กันตูฮลั เต็น ยัม ตราส มิเทโอ ดุค กากัร || กัลยุก ดุรัต ดูรฺ กัรเบ โก ดัรซัน คุรู สกัล ซุค ซากัร ||๔|| ยา โก มุน
เตอ่าน ตะแร พิรัต สกัล ยุก กับโบห์ กา โกอู ปาแว อาตัม ประกาซ โก || เบด บาณี แซ่ฮตั บิรันจฺ ยัส กาแว ยา โก
เศ็ว มุน แก้ห์ นา ตะยาต กะบิลาส กอนํ || ยา กอ โยกี ยตี เซ็ถ ซาเถ็ก อเนก ตัป ยะทา ยูท เป๋ ค กีเอ พิรัต อุดาส โก ||
โซ เต็น สัตคุร ซุค ป๋ าย กริ ปา ต่ารี ญีอ์ นาม กี บดาอี ดอี คุร รามดาสฺ โก ||๕|| นาม นิถาน ติอ๋าน อันตัรกัต เตจยฺ
ปุนยฺ เต้ห์ โลก ประกาเซ || เดคัต ดะรัส ปั ททัก ปะหรํา ปะยัต ดุค ปั รฮัร ซุค แซ่ฮจั ยฺ บิกาเซ || เซวัก ซิ กข์ สดา อัต
ลุเผ็ต อัล สะมู่ห์ เย็ว กุซมั สุ บาเซ || บิแดมาน คุร อาป ทเปโอ เท็ร ซาโจ ตะคัต คุรู รามดาแซ ||๖||
ตาเรโอ ซันซาร มายอา มัด โม่ฮิต อัมฤต นาม ดีโอ ซัมรัท || พุน กีรัตวันตฺ สดา ซุค ซัมปั ต เร็ ถ อัร เซ็ถ นา โชแด
สัท || ดาน บัดดอ อัตวันตฺ มฮ่าบัล เซวัก ดาส กะเฮโอ เอ้ห์ ตัท || ต้าเฮ กฮ่า ปั รว่าห์ กาฮู กี ยา แก บะซี ส ตะเรโอ คุร
หัท ||๗||๔๙|| ตีน ปะหวัน ปั่รปูร รเฮโอ โซอี || อปั น สรัส กีโอ นา ยกัต โกอี || อาปุน อาป อาป ฮี อุปายโอ || ซุรฺ
นัร อะซุร อันตฺ นฮี ปายโอ || ปายโอ นฮี อันตฺ สุ เร อซุแรห์ นัร กัณ กันถรับ โคยันตฺ พิเร || อบินาซี อจัล อโยนี
ซัมเภอ ปุรโคตัม อปารฺ ปะเร || กรัณ การัณ ซัมรัท สดา โซอี สรับ ญีอ์ มัน เตอ่ายโอ || ศิรี คุร รามดาสฺ แยโอ แย
ญัก แม่ห์ แต ฮัร ปะรัม ปัด ปายโอ ||๑|| สัตคุร นานัก ปะกัต กรี เอ็ก มัน ตัน มัน ตัน๋ โคบินดฺ ดีโอ || อังคัด อนันตฺ
มูรัต นิจยฺ ต่ารี อะกัม กัยอาน รัส รัสเซโอ ฮีโอ || คุร อมัรดาส กัรตาร กีโอ วัส ว่าโฮ ว่าโฮ กัร เตอ่ายโอ || ศิรี คุร
รามดาสฺ แยโอ แย ญัก แม่ห์ แต ฮัร ปะรัม ปั ด ปายโอ ||๒|| นารัด ตะหรู่ ประห์ลาด สุ ดามา ปุบ ปะกัต ฮัร เก โย
กะณัง || อัมบรี ก แยเดว ตริ โลจัน นามา อวัรฺ กะบีร ปะณัง || เต็น กอ อวตาร เป่ ยโอ กัล ปิ่ นตัร ยัส ยกัตตรึ ปั ร
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ชายโอ || ศิรี คุร รามดาสฺ แยโอ แย ญัก แม่ห์ แต ฮัร ปะรัม ปั ด ปายโอ ||๓|| มันซา กัร ซิมรันตฺ ตุแฉ่ นัร กาม กโรถ
มิเทโอ โย ติณงั || บาจา กัร ซิมรันตฺ ตุแฉ่ เต็นห์ ดุค ดริ ดรึ มิเทโอ โย คินงั || กะรัม กัร โตอ์ ดะรัส ปะรัส ปารัส ซัร
บะแล ปัท ยัส กายโอ || ศิรี คุร รามดาสฺ แยโอ แย ญัก แม่ห์ แต ฮัร ปะรัม ปั ด ปายโอ ||๔|| เย่ห์ สัตคุร ซิมรันตฺ
นัยอัน เก ติมรั มิแท่ห์ คิน || เย่ห์ สัตคุร ซิ มรันทฺ ริ แด ฮัร นาม ดิโน เด็น || เย่ห์ สัตคุร ซิ มรันทฺ ญีอ์ กี ตะปั ต
มิทาแว || เย่ห์ สัตคุร ซิมรันทฺ เร็ถ เซ็ถ เนาว์ เน็ถ ปาแว || โซอี รามดาส คุร บะแล ปั๋ ณ เม็ล ซังคัต ตัน๋ ตัน๋ กแร่ ห์ ||
เย่ห์ สัตคุร ลัก ปรัภ ปาอีแอ โซ สัตคุร ซิมโร่ ห์ นโรห์ ||๕||๕๔|| เย็น สบัด กมาย ปะรัม ปัด ปายโอ เซวา กะรัต นา
โชเดโอ ปาส || ตา เต กอฮัรฺ กัยอาน ประกัท อุยอี าโร ดุค ดริ ดรึ อันเถ่อาร โก นาซ ||
เกาว์ กีรัต โย ซันตฺ จรัน มุร ลาแกห์ เต็นห์ กาม กโรถ ยัม โก นฮี ตราส || ยิว อังคัด อังค์ ซังค์ นานัก คุร เต็ว คุร
อมัรดาส แก คุร รามดาส ||๑|| เย็น สัตคุร เซว ปะดารัท ปายโอ เน็ส บาซุร ฮัร จรัน นิวาส || ตา เต ซังคัต สะฆัน
ป๋ าย ป๋ อ มาแน่ห์ ตุม มลีอากัร ประกัท สุ บาส || ตะหรู่ ประห์ลาด กะบีร ติโลจัน นาม แลต อุปเยโอ โย ประกาซ ||
เย่ห์ ปิ คัต อัต โฮย แร่ ฮสั มัน โซอี ซันตฺ สฮารฺ คุรู รามดาส ||๒|| นานัก นาม นิรันยัน ยาเนโอ กีนี ปะกัต เปรม เล็ว
ลาอี || ตา เต อังคัด อังค์ ซังค์ เป่ ยโอ ซาเอ็ร เต็น สบัด สุ รัต กี นีว รคาอี || คุร อมัรดาส กี อกัท กะทา แฮ เอ็ก ยีห่ ์ กัช
กฮี นา ยาอี || โซ่ดี สริ สทฺ สกัล ตารัณ โก อับ คุร รามดาสฺ โก มิลี บดาอี ||๓|| ฮัม เอากุณ ปะเร เอก คุณ น่าฮี ||
อัมฤต ชาด บิแค บิค คาอี || มายอา โม่ห์ ปะรัม แป ปู่ เล สุ ต ดารา เซ็ว ปรี ต ลกาอี || เอ็ก อุตมั ปันทฺ สุ เนโอ คุร
ซังคัต เต้ห์ มิลนั ตฺ ยัม ตราส มิทาอี || เอ็ก อัรดาส ปาท กีรัต กี คุร รามดาสฺ ราโค่ห์ ซัรณาอี ||๔||๕๘|| โม่ห์ มัล บิวสั
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กีโอ กาม แก้ห์ เกศ ปะชาเรโอ || กโรถ คันดฺ ปั รจันดฺ โลภ อัปมาน เซ็ว จ่าเรโอ || ยนัม กาล กัร โยร หุกมั โย โฮย
โซ มันแน || เป๋ าว์ ซากัร บันเถ่โอ ซิกข์ ตาเร สุ ประซันแน || ศิร อาตปั ต สะจอ ตะคัต โยก โปคค์ ซันยุต บัล || คุร
รามดาสฺ สัจ สะแล ปั๋ณ ตู อะทัล ราจยฺ อะปั ก ดัล ||๑|| ตู สัตคุร จะโฮ่ ยุกี อาป อาเป ปัรเมซัร || ซุรฺ นัร ซาเถ็ก
เซ็ถ ซิกข์ เซวันตฺ ตุแร่ ห์ ตุ๋ร || อาด ยุกาด อนาดฺ กะลา ต่ารี ตเรห์ โลแอห์ || อะกัม นิกมั อุถรัณ ยรา ยําแม่ห์
อาโรแอห์ || คุร อมัรดาส เท็ร ทเปโอ ปัรกามี ตารัณ ตรัณ || อักข์ อันตัก บแด นา สะแล เกาว์ คุร รามดาสฺ เตรี
สรัณ ||๒||๖o||
สวีเอ แม่ห์เล ปัญจเว เก ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ซิ มรัง โซอี ปุรัค อจัล อบินาซี || ยิส ซิมรัต ดุระมัต มัล นาซี || สัตคุร จรัณ กวัล เร็ ด ต่ารัง ||
คุร อัรยุน คุณ แซ่ฮจั ยฺ บิจารัง || คุร รามดาสฺ กัร๋ กีโอ ประกาซา || สกัล มโนรัท ปูรี อาซา || แต ยันมัต คุรมัต
บรัมห์ ปะชาเณโอ || กะแล โยร กัร โซยัส วคาเณโอ || ปะกัต โยก กอ แยตวาร ฮัร ยนัก อุปายโอ || สบัด คุรู
ปัรกาเซโอ ฮัร รสัน บซายโอ || คุร นานัก อังคัด อมัร ลาก อุตมั ปั ด ปายโอ || คุร อัรยุน กัร๋ คุร รามดาสฺ ปะกัต อุตรั
อายโอ ||๑|| บัดป่ ากี อุนมาเนโอ เร็ด สบัด บซายโอ || มัน มาณัก ซันโตเคโอ คุร นาม ดริ หร่ ายโอ || อกัม
อะโกจัร ปารบรัมห์ สัตคุร ดัรซายโอ || คุร อัรยุน กัร๋ คุร รามดาสฺ อันป๋ อ แธห์รายโอ ||๒|| ยนัก ราจยฺ บัรตายอา
สัตยุค อาลีณา || คุร สับเด มัน มาเนอา อัปตีจยฺ ปะตีณา || คุร นานัก สัจ นีว ซาจยฺ สัตคุร ซังค์ ลีณา || คุร อัรยุน กัร๋
คุร รามดาสฺ อัปรําปัร บีณา ||๓|| เคลฺ กูโรห์ กีโอ ฮัร ราย ซันโตค สมาจะเรออ บิมลั บุตถฺ สัตคุร สมาโณ || อาโยนี
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ซัมภเวโอ โซยัส กะแล กวีอณั บคาเณโอ || คุร นานัก อังคัด วเรโอ คุร อังคัด อมัร นิถาน || คุร รามดาสฺ อัรยุน
วเรโอ ปารัส ปะรัส ประมาณ ||๔|| สัด ยีวณั อัรยุน อโมลฺ อาโยนี ซัมเภอ || แป๋ ปั่ นยัน ปั ร ดุค นิวาร อปารฺ อนันภอ
|| อะแก้ห์ แก้ฮณั ปะหรํา ปะหรานตฺ แด้ฮณั ซี ตลั ซุค ดาโต || อาซัมโบ อุดเวโอ ปุรัค ปูรัน บิถ่าโต || นานัก อาด
อังคัด อมัร สัตคุร สบัด สมายโอ || ตัน๋ ตัน๋ คุรู รามดาสฺ คุร เย็น ปารัส ปะรัส มิลายโอ ||๕|| แย แย การ ยาส ญัก
อันดัร มันดัร ปาก ยุกตั เศ็ว แร่ ห์ตา || คุร ปูรา ปายโอ บัด ป่ ากี เล็ว ลากี เมดัน ปั๋ ร แซ่ห์ตา || แป๋ ปั่ นยัน ปั ร ปี ร
นิวารัน กะแล สฮารฺ โต้เฮ ยัส บักตา || กุล โซ่ดี คุร รามดาสฺ ตัน ตะรัม ตุยา อัรยุน ฮัร ปั กตา ||๖|| ตะรัม ตี๋รฺ คุรมัต
กะภีร ปัร ดุค บิซารัณ || สบัด ซาร ฮัร ซัม อุดาร อหัม่ เมว นิวารัณ || มฮ่า ดาน สัตคุร กิอาน มัน เจา นา หุแท ||
สัตวันตฺ ฮัร นาม มันตรึ เนาว์ เน็ถ นา นิคุแท || คุร รามดาสฺ ตัน สรับ แม แซ่ฮจั ยฺ จันโดอา ตาเณโอ || คุร อัรยุน
กัลอุจแร แต ราจยฺ โยก รัส ยาเณโอ ||๗||
แป๋ นิรภอ มาเณโอ ลาค แม่ห์ อลัค ลคาโอ || อกัม อะโกจัร กัต กะภีร สัตคุร ปั รจายโอ || คุร ปั รแจ ปั รวาณ ราจยฺ
แม่ห์ โยก กมายโอ || ตัน๋ ตัน๋ คุร ตัน๋ อะปั๋ ร ซัร ซุภรั ปะหรายโอ || คุร กัม ประมาณ อยัร ยเรโอ ซัร ซันโตค
สมายโอ || คุร อัรยุน กัลอุจแร แต แซ่ ฮจั ยฺ โยก นิจยฺ ปายโอ ||๘|| อเม็ว รัสนา บดัน บัร ดาต อลัค อปารฺ คุร ซูร สบัด
ห่อแม นิวาเรโอ || ปันจาฮัร นิดะเลโอ ซุน แซ่ฮจั ยฺ นิจยฺ กัร๋ สห่าเรโอ || ฮัร นาม ลาก ญัก อุถะเรโอ สัตคุร ริ แด
บซายโอ || คุร อัรยุน กัลอุจแร แต ยันแกห์ กลัส ดีปายโอ ||๙|| โซรฺ เธ || คุร อัรยุน ปุรัค ประมาณ ปารโท จาแล นฮี
|| เนยา นาม นีซาณ สัตคุร สบัด สวาเรโอ ||๑|| เป่ าว์ยลั ซาเอ็ร เซต นาม ฮรี กา โบฮิทา || โตอ์ สัตคุร ซัง เหต นาม
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ลาก ญัก อุถะเรโอ ||๒|| ยกัต อุถ่ารัณ นาม สัตคุร ตุแธ ปายโอ || อับ น่าเฮ อวัร ซัร กาม บารันตัร ปูรี ปรี ||๓||๑๒||
โยต รู ป ฮัร อาป คุรู นานัก กะฮายโอ || ตา เต อังคัด เป่ ยโอ ตัต เซ็ว ตัต มิลายโอ || อังคัด กิรปา ต๋ าร อมัร สัตคุร เท็ร
กีโอ || อมัรดาส อะมรัต ฉะตรู คุร ราแม่ห์ ดีโอ || คุร รามดาสฺ ดัรซัน ปะรัส แก้ห์ มทุรา อัมฤต แบณ || มูรัต ปั นจฺ
ประมาณ ปุรัค คุร อัรยุน ปิ โคห์ นัยอัณ ||๑|| สัต รู ป สัต นาม สัต ซันโตค ตะเรโอ อุร || อาด ปุรัค ปัรตัค ลิเคโอ
อชัร มัสตัก ตุ๋ร || ประกัท โยต ยักมะแก เตจยฺ ปู๋ อ์ มันดัล ชายโอ || ปารัส ปะรัส ปะรัส ปะรัส คุร คุรู กะฮายโอ ||
ปั๋น มทุรา มูรัต สดา เท็ร ลาย จิต ซันมุค รโฮ่ || กัลยุก ยะฮาจยฺ อัรยุน คุรู สกัล สริ สทฺ ลัก เบตโร่ ห์ ||๒|| เต้ห์ ยัน
ยาโจห์ ยกัตตรึ ปัร ยานีอตั บาซุร รอีอนั บาส ยา โก เห็ต นาม เซ็ว || ปะรัม อตีต ปัรเมซุร แก รังค์ รังเกออ บาสฺ นา
เต บ้าฮัร แป เดคีอตั ต๋ าม เซ็ว || อปัร ปรําปั ร ปุรัค เซ็ว เปรม ลาเกออ เบ็น ปั กวันตฺ รัส น่าฮี ออแร กาม เซ็ว || มทุรา
โก ปรัภ สรับ แม อัรยุน คุร ปะกัต แก เหต ปาย รเฮโอ เม็ล ราม เซ็ว ||๓||
อันตฺ นา ปาวัต เดว สแบ มุน อิมดรึ มฮ่า เศ็ว โยก กรี || พุน เบด บิรันจฺ บิจาร รเฮโอ ฮัร ยาป นา ชาเดโอ เอก กะรี ||
มทุรา ยัน โก ปรัภ ดีน ดัยอาล แฮ ซังคัต สริ สทฺ นิฮาล กรี || รามดาส คุรู ญัก ตารัน โก คุร โยต อัรยุน ม่าเฮ ตะรี
||๔|| ญัก ออร นา ญาเฮ่ มฮ่า ตัม แม อวตาร อุยากัร อาน กีโอ || เต็น เก ดุค โกเท็ก ดูรฺ เกย มทุรา ยินห์ อัมฤต นาม
ปี โอ || เอ้ห์ ปะถัต เต มัต จูแกห์ เร มัน เปด บิเปด นา ยาน บีโอ || ปั รตัช ริ แด คุร อัรยุน แก ฮัร ปูรัน บรัมห์ นิวาส
ลีโอ ||๕|| ยับ โล นฮี ปาก ลิลาร อุแด ตับ โล ปะหรํ่าเต พิระเต บโฮ่ ต่ายโอ || กัล โก๋ ร สมุดรึ แม บูดตั เท กับฮู เม็ท
แฮ นฮี เร ปัชตายโอ || ตัต บิจารฺ ญะแฮ มทุรา ญัก ตารัน โก อวตาร บนายโอ || ยับเปโอ ยินห์ อัรยุน เดว คุรู เพ็ร
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ซันกัท โยน กรัภ นา อายโอ ||๖|| กัล สมุดรึ เป๋ ย รู ป ประกัท ฮัร นาม อุถ่ารัน || บะแซ่ห์ ซันตฺ ยิส ริ แด ดุค ดาริ ดรึ
นิวารัน || นิรมัล เป๋ ค อปารฺ ตาส เบ็น อวัรฺ นา โกอี || มัน บัจ เย็น ยาเณโอ เป่ ยโอ เต้ห์ ซัมซัร โซอี || ตะรัน กะกัน
เนาว์ คันดฺ แม่ห์ โยต เสารู ปี รเฮโอ ปั๋ร || ปั๋ น มทุรา กัช เปด นฮี คุร อัรยุน ปั รตะแค ฮัร ||๗||๑๙|| อแย กังค์ ยัล
อะทัล ซิกข์ ซังคัต ซัภ นาแว || เน็ต ปุราณ บาจีแอห์ เบด บรัมห์มา มุค กาแว || อแย จะวัร ศิร ดุแล นาม อัมฤต มุค
ลีโอ || คุร อัรยุน ศิร ฉะตรู อาป ปัรเมซัร ดีโอ || เม็ล นานัก อังคัด อมัร คุร คุร รามดาส ฮัร แป้ ห์ กัยโอ || ฮัรบันสฺ
ยกัต ยัส ซันจะเรโอ โซ กวัณ กะแฮ ศิรี คุร โมยโอ ||๑|| เดว ปุรี แม่ห์ กัยโอ อาป ปั รเมสฺ วรั ป่ ายโอ || ฮัร ซิ งฆาซัณ
ดีโอ ศิรี คุร แต้ห์ แบธายโอ || แร่ ฮสั กีโอ ซุร เดว โต้เฮ ยัส แย แย ยําแปห์ || อะซุร เกย เต ปาก ปาป เต็นห์ ปี่ ตัร
กัมแปห์ || กาเท โซ ปาป เต็นห์ นโรห์ เก คุร รามดาส ยินห์ ปายโอ || ฉะตรู ซิงฆาซัน ปิ รทะมี คุร อัรยุน โก เด
อายโอ ||๒||๒๑||๙||๑๑||๑o||๑o||๒๒||๖o||๑๔๓||
เอก โองการ สัต นาม กัรตา ปุรัค นิรภอ นิรแวร
อกาล มูรัต อยูนี แซภัง คุร ประสาด ||
ศโลก วารานํ เต วถีก || แม่ห์ลา ๑ ||
อุตงั กี แปโอห์รี แก้ห์รี กัมภีรี || ซะซุร สุ ฮีอา เก็ว กรี นิ วณั นา ยาย ทะณี || กัจ เย ลกา กิระวรี ซะคีเอ ต๋ อลหะรี ||
เซ ปี๋ แด๋ ห์เท ดิธ แม มุนถฺ นา กรับ ทะณี ||๑|| ซุณ มุนเถ่ ฮัรณาคีเอ กูรา แวณ อปารฺ || แป้ ห์ลา วัสตฺ สิ ญาณ แก
ตานํ กีแจ วาปาร || โดฮี ดิแจ ดุรยะนา มิตรานํ กูนํ แยการ || เย็ต โดฮี สะยัณ มิลนั ลโฮ่ มุนเถ่ วีจาร || ตัน มัน ดีแย
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สัจยะณา แอซา หะซัณ ซาร || เต็ส โซ เน่ห์ นา กีใจ เย ดิแซ จลัณฮาร || นานัก ยินีห์ เอ็ว กัร บุเฉ่ อา ตินาห์ วิโทห์
กุรบาณ ||๒|| เย ตูนํ ตารู ปาณ ต้าฮู ปุช ติรันห์ กัล || ต้าฮู คเร สุ ยาณ วันญา เอนีห์ กัปรี ||๓|| จัร๋ จะคัร โอฮาร แล่ห์รี
แว่ฮนั ลเคสรี || สัตคุร เซ็ว อาลาย เบเร ดุบณั น่าเฮ ป๋ อ ||๔|| นานัก ดุนีอา แกซี โฮอี || ซาลัก เม็ต นา รเฮโอ โกอี ||
ป่ าอี บันถี่ เหต จุกายอา || ดุนีอา การัณ ดีน กวายอา ||๕|| แฮ แฮ กัร แก โอ้ห์ กเรน || กะลาห์ ปิ ทัน ศิร โคเฮน || เนา
แลน อัร กะรัน สมาย || นานัก เต็น บัลฮาแร ยาย ||๖|| เร มัน ดีก นา โดลีแอ ซี่แถ่ มารัก เต๋ า || ปาแช บาฆ ดราวโณ
อาแก อคัน ตเลา || แซ่ห์แซ ญีอะรา ปัร รเฮโอ มา โก อวัรฺ นา ดัง๋ ค์ || นานัก คุรมุข ฉุทีแอ ฮัร ปรี ตมั เซ็ว ซังค์ ||๗||
บาฆ มแร มัน มารี แอ ยิส สัตคุร ดีเคอา โฮย || อาป ปะชาแณ ฮัร มิแล บฮุร นา มัรณา โฮย ||
กีจรั หาท นา บูดยั เอกา นะดัร นิฮาล || นานัก คุรมุข อุบเร คุร ซัรวัร สัจจี ปาล ||๘|| อคัน มแร ยัล โลร ลโฮ่ เว็ณ
คุร เน็ถ ยัล น่าเฮ || ยนัม มแร ปัรหม่าอีแอ เย ลัค กะรัม กมาเฮ || ยัม ยากาต นา ลกัย เย จัลแล สัตคุร ป๋ าย || นานัก
นิรมัล อมัร ปัด คุร ฮัร เมแล เมลาย ||๙|| กะลัร เกรี ฉัปรี กอูอา มัล มัล นาย || มัน ตัน แมลา เอากุณี จินยฺ ปะรี กันถี่
อาย || ซัรวัร หันสฺ นา ยาเณอา กาก กุปังคี ซังค์ || ซากัต เซ็ว แอซี ปรี ต แฮ บูโฉ่ ห์ กิอานี รังค์ || ซันตฺ สภา แยการ
กัร คุรมุข กะรัม กะเมา || นิรมัล หน่าวัณ นานกา คุร ตีรัท ดรี เอา ||๑o|| ยันแม กา พัล เกอา กณี ยานํ ฮัร ปะกัต นา
เป๋ า || แปถ่า คาถ่า บาด แฮ ยานํ มัน ดูยา เป๋ า || เวคัณ ซุนณา จู่ธ แฮ มุค จู่ธา อาเลา || นานัก นาม สล่าห์ ตู โฮรฺ
ห่อแม อาโว เยา ||๑๑|| แฮน วิระเล น่าฮี กะเณห์ แพลฺ พะกัร ซันซาร ||๑๒|| นานัก ลกี ตุร มแร ยีวณั น่าฮี ตาณ ||
โจแท เซตี โย มแร ลกี ซา ปัรวาณ || ยิส โน ลาเอ เต็ส ลแก ลกี ตา ปั รวาณ || ปิ รัม แปกาม นา นิกแล ลายอา เต็น
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สุ ยาณ ||๑๓|| ป่ านดา โต่แว กอณ เย กัจจา ซาเยอา || ต่าตู ปั ญจ รลาย กูรา ปาเยอา || ป่ านดา อาณัก ราส ยานํ เต็ส
ป่ าวซี || ปะรัม โยต ยากาย วายา วาวซี ||๑๔|| มโน่ห์ เย อันเถ่ กูป กะเฮอา บิรัด นา ยาณนี || มัน อันแถ่ อูนแํ ถ่ กวัล
ดิซนั คเร กรู ป || เอ็ก แก้ห์ ยาณัน กะเฮอา บุฉนั เต นัร ซุฆรั สะรู ป || อิกนา นาด นา เบด นา กีแอ รัส รัส กัส นา
ยาณันตฺ || อิกนา เซ็ถ นา บุตถฺ นา อกัล ซัร อักคัร กา เป๋ ว นา ลฮันตฺ || นานัก เต นัร อซัล คัร เย เบ็น คุณ กรับ กรันตฺ
||๑๕|| โซ บราห์มณ
ั โย บินแด บรัมห์ || ยัป ตัป ซันยัม กมาแว กะรัม || ซี ล ซันโตค กา รัคแค ตะรัม || บันถัน่
โตแร โฮแว มุกตั || โซอี บราห์มณั ปูญณั ยุกตั ||๑๖|| คัตตรี โซ โย กัรมา กา ซูร || ปุน ทาน กา กแร สะรี ร || เคต
ปะชาแณ บีแย ดาน || โซ คัตตรี ดัรก้าห์ ปั รวาณ || ลับ โลภ เย กูร กมาแว || อัปณา กีตา อาเป ปาแว ||๑๗|| ตัน นา
ตะปาย ตะนูร เย็ว บาลัณ หัด นา บาล || ศิร แปรี เกอา เพเรอา อันดัร ปิ รี สะหมาลฺ ||๑๘||
ซัภนี กะที สะโฮ วัสแซ แซ่ห์ เบ็น กัท นา โกย || นานัก เต โซหากณี ยินาห์ คุรมุข ปั รกัท โฮย ||๑๙|| โย ตอ เปรม
เคลัณ กา เจา || ศิร ตัร๋ ตลี กะลี เมรี เอา || เอ็ต มารัก แปรฺ ตะรี แย || ศิร ดีแย กาณ นา กีแย ||๒o|| นาล กิรารา
โดสฺ ตี กูแร กูรี ปาย || มรัณ นา ยาแป มูเลอา อาแว กิแต ทาย ||๒๑|| กิอาน ฮีณงั อเกอาน ปูญา || อั้นถฺ วัรตาวา เป๋ า
ดูยา ||๒๒|| คุร เบ็น กิอาน ตะรัม เบ็น คิอ๋าน || สัจ เบ็น ซาคี มูโล นา บากี ||๒๓|| มาณู กัล่ แล อุธี จัลแล || ซาด น่าฮี
อิเว่ฮี กะแล ||๒๔|| ราม จุแร ดัล เมลแว อันตัร บัล อถิการ || บันตัร กี แซนา เซวีแอ มัน ตัน ยุจฉฺ อปารฺ || ซี ตา แล
เกยอา แดห์สโร ลัชมัณ มูโอ สะราป || นานัก กัรตา กรัณฮาร กัร เวแค ทาป อุทาป ||๒๕|| มัน แม่ห์ จู่แร รามจันดฺ
ซีตา ลัชมัณ โยก || ฮัณวันตัร อาราเถ่อา อายอา กัร ซันโญก || ปู่ ลา แดต นา ซัมใฉ่ เต็น ปรัภ กีเอ กาม || นานัก
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เวปัรว่าห์ โซ กิรัต นา มิทยั ราม ||๒๖|| ลาฮอร์ แซ่ฮรั แยฮัร แก้ฮรั สะวา แป้ ฮัร ||๒๗|| แม่ห์ลา ๓ || ลาฮอร์ แซ่ฮรั
อัมฤต ซัร ซิพตี ดา กัร๋ ||๒๘|| แม่ห์ลา ๑ || อุโดซาแฮ เกอา นีซานี โตท นา อาแว อันนี || อุโดซีอ์ กะเร ฮี วุธี กุเรอี
รันนี ตํ่ามี || สตี รันนี กะเร เซอาปา โรวัน กูรี กัมมี || โย เลแว โซ เดแว น่าฮี คัทเท ดัม สฮัมมี ||๒๙|| ปะบัร ตูนํ
ฮรี อาวลา เกาลา กันจัน วัน || แก โดคฺ แร สะเรโอเฮ กาลี โฮอีอา เดหุรี นานัก แม ตัน ปั๋ งค์ || ยาณา ปาณี นา ลฮานํ
แย เซตี เมรา ซังค์ || เย็ต ดิแธ ตัน ปั รพุแร จะเเร เจากัณ วัน ||๓o|| รัจยฺ นา โกอี ยีเวอา ปฮุจ นา จเลอา โกย || กิอานี
ยีแว สดา สดา สุ รตี ฮี ปัต โฮย || ซัรแพ ซัรแพ สดา สดา เอแว กอี วิฮาย || นานัก กิส โน อาคีแอ เว็ณ ปุเชอา ฮี แล
ยาย ||๓๑|| โดส นา เดโอห์ ราย โน มัต จัลแล ยานํ บุดฎา โฮแว || กัลลานํ กเร กะเณรี อา ตานํ อันเนห์ เปาว์ณา คาตี
โทแว ||๓๒|| ปูเร กา กีอา ซัภ กิช ปูรา กัท วัตถฺ กิช น่าฮี || นานัก คุรมุข แอซา ยาแณ ปูเร ม่านํเฮ สะมานํฮี
||๓๓||
ศโลก แม่ห์ลา ๓
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
อภิอากัต เอ้ห์ นา อาคีแอห์ ยิน แก มัน แม่ห์ ปะรัม || เต็น เก ดิเต นานกา เต้โฮ เย่ฮา ตะรัม ||๑|| อแป๋ นิรันยัน ปะรัม
ปัด ตา กา ปี่ คัก โฮย || เต็ส กา โป่ ยัน นานกา วิระลา ปาเอ โกย ||๒|| โฮวา ปันดิต โยตกี เวด ปรา มุค จาร || นวา
คันดา เว็จ ยาณี อา อัปเน จัจยฺ วีจาร ||๓|| บรัมห์มณั แกลี กาต กันญึกา อัณจารี กา ต๋ าน || พิทกั พิทกา โกร บดีอา
สดา สดา อภิมาน || ป้ าเฮ เอเต ย่าเฮ วีซรั นานกา เอ็ก นาม || ซัภ บุตถี่ ยาลีแอห์ เอ็ก รแฮ่ ตัต กิอาน ||๔|| มาแท โย
ตุ๋ร ลิเคอา โซ เมท นา สะแก โกย || นานัก โย ลิเคอา โซ วัรตะดา โซ บูแฉ่ ยิส โน นะดัร โฮย ||๕|| ยินี นาม
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วิซาเรอา กูแร ลาลัจ ลัก || ตัน่ ถ่า มายอา โม่ห์ณี อันตัร ติสนา อัค || ยินาห์ เวล นา ตูนบํ รี มายอา ธักเก ธัก || มันมุค
บันห์ จลาอีแอห์ นา มิลฮี วัก สัก || อาป ปุหล่าเอ ปุลีแอ อาเป เมล มิลาย || นานัก คุรมุข ฉุ ทีแอ เย จัลแล สัตคุร
ป๋ าย ||๖|| ซาล่าฮี ซาล่าห์ณา ปี๋ สัจจา ซาล่าห์ || นานัก สัจจา เอก ดัร บีภา ปัรฮัร อ้าห์ ||๗|| นานัก แยห์ แยห์ แม
พิโร แต้ห์ แต้ห์ ซาจา โซย || แยห์ เดคา แต้ห์ เอก แฮ คุรมุข ปั รกัท โฮย ||๘|| ดูค วิซารัณ สบัด แฮ เย มัน วซาเอ โกย
|| คุร กิรปา เต มัน วัสแซ กะรัม ปราปั ต โฮย ||๙|| นานัก ฮอ ฮอ กัรเต คัป โมย คู่ฮณั ลัค อซังคฺ || สัตคุร มิเล โซ
อุบเร ซาแจ สบัด อลังคฺ ||๑o|| ยินา สัตคุร เอ็ก มัน เซเวอา เต็น ยัน ลาโก ปาย || คุร สับดี ฮัร มัน วัสแซ มายอา กี ปุค
ยาย || เซ ยัน นิรมัล อูยฺเล เย คุรมุข นาม สมาย || นานัก ฮัร ปั ตซาฮีอา กูรีอา นาม รัตเต ปาตซ่าห์ ||๑๑|| เย็ว ปุราแค
กัร๋ ปักตี นารฺ แฮ อัต โลแจ ปักตี ป๋ าย || บโฮ่ รัส ซาลเณ สวารดี คัท รัส มีเธ ปาย || เต็ว บาณี ปะกัต สล่าห์เด ฮัร
นาแม จิต ลาย || มัน ตัน ตัน๋ อาแก ราเคอา ศิร เวเจอา คุร อาแก ยาย || แป๋ ปั กตี ปะกัต บโฮ่ โลจฺเด ปรัภ โลจา ปูร
มิลาย ||
ฮัร ปรัภ เวปัรว่าห์ แฮ กิต คาแถ่ ติปตาย || สัตคุร แก ป่ าแณ โย จัลแล ติปตาแซ ฮัร คุณ กาย || ตัน๋ ตัน๋ กัลยุก
นานกา เย จัลเล สัตคุร ป๋ าย ||๑๒|| สัตคุรู นา เซเวโอ สบัด นา รเคโอ อุร ต๋ าร || ติก ตินา กา ยีเวอา กิต อาเอ
ซันซาร || คุรมะตี ป๋ อ มัน ปแว ตานํ ฮัร รัส ลแก เปอาร || เนา มิแล ตุ๋ร ลิเคอา ยัน นานัก ปารฺ อุตาร ||๑๓|| มายอา
โม่ห์ ญัก ปั่ รเมอา กัร๋ มุแซ คบัร นา โฮย || กาม กโรถ มัน *เฮ็ร เลยอา มันมุค อันถ่า โลย || กิอาน คะรัก ปั นจฺ ดูต
ซังข่าเร คุรมัต ยาแก โซย || นาม รตัน ปั รกาเซอา มัน ตัน นิรมัล โฮย || นามฮีน นักเท พิแร่ ห์ เบ็น นาแว แบ้ห์ โรย ||
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นานัก โย ตุ๋ร กัรแต ลิเคอา โซ เมท นา สะแก โกย ||๑๔|| คุรมุขคา ฮัร ตัน๋ คะเทอา คุร แก สบัด วีจาร || นาม
ปะดารัท ปายอา อตุท ปะเร ปันด๋ าร || ฮัร คุณ บาณี *อุจแร่ ห์ อันตฺ นา ปาราวาร || นานัก ซัภ การัณ กัรตา กแร เวแค
ศิรยันฮาร ||๑๕|| คุรมุข อันตัร แซ่ฮจั ยฺ แฮ มัน จเรอา ดัสแว อากาซ || ติแท อูน้ ฆํ นา ปุค แฮ ฮัร อัมฤต นาม ซุค วาส
|| นานัก ดุค ซุค เวอาปัต นฮี ยิแท อาตัม ราม ประกาซ ||๑๖|| กาม กโรถ กา โจลรา ซัภ กัล อาเอ ปาย || เอ็ก
อุปแยห์ เอ็ก บินสั ยานํเฮ หุกเม อาแว ยาย || ยํามัณ มรัณ นา จุกไก รังค์ ลกา ดูแย ป๋ าย || บันถัน่ บันถฺ ปะหว่าอีอนั
กัรณา กะชู นา ยาย ||๑๗|| ยิน โก กิรปา ต่ารี อนั ตินา สัตคุร มิเลอา อาย || สัตคุร มิเล อุลที ไป๋ มัร ยีเวอา แซ่ฮจั ยฺ
สุ ผาย || นานัก ปักตี รัตเตอา ฮัร ฮัร นาม สมาย ||๑๘|| มันมุค จันจัล มัต แฮ อันตัร บฮุต จตุราอี || กีตา กัรเตอา
บิรทา เกยอา เอ็ก เต็ล ทาย นา ปาอี || ปุน ดาน โย บียะเด ซัภ ตะรัม ราย แก ยาอี || เบ็น สัตคุรู ยัมกาล นา โชดัย
ดูแย ป๋ าย คุอาอี || โยบัน ยานํดา นะดัร นา อาวัย ยัร ปฮุแจ มัร ยาอี || ปุต กลัต โม่ห์ เหต แฮ อันตฺ เบลี โก นา สคาอี
|| สัตคุร เซเว โซ ซุค ปาเอ เนา วัสแซ มัน อาอี || นานัก เซ วัดเด วัดป่ ากี เย คุรมุข นาม สมาอี ||๑๙|| มันมุค นาม
นา เจตนี เบ็น นาแว ดุค โรย ||
อาตมา ราม นา ปูณนี ดูแย เก็ว ซุค โฮย || ห่อแม อันตัร แมลฺ แฮ สบัด นา ก้าแดห์ โต๋ ย || นานัก เบ็น นาแว แมเลอา
โมย ยนัม ปะดารัท โคย ||๒o|| มันมุค โบเล อันถเล เต็ส แม่ห์ อัคนี กา วาส || บาณี สุ รัต นา บุฉะนี สบัด นา กแร่ ห์
ประกาซ || โอนา อาปณี อันดัร ซุถ นฮี คุร บจัน นา กแร่ ห์ วิซาส || กิอานีอา อันดัร คุร สบัด แฮ เน็ต ฮัร เล็ว สดา
วิกาซ || ฮัร กิอานีอา กี รัคดา ฮอ สัด บัลฮารี ตาส || คุรมุข โย ฮัร เซวเด ยัน นานัก ตา กา ดาส ||๒๑|| มายอา
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โป่ ยอังกัม สรัป แฮ ญัก เก่เรอา บิค มาย || บิค กา มารัณ ฮัร นาม แฮ คุร กะรุ ร สบัด มุค ปาย || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา
เต็น สัตคุร มิเลอา อาย || เม็ล สัตคุร นิรมัล โฮยอา บิค ห่อแม เกยอา บิลาย || คุรมุขคา เก มุค อุยะเล ฮัร ดัรก้าห์
โซ่ภา ปาย || ยัน นานัก สดา กุรบาณ เต็น โย จาแลห์ สัตคุร ป๋ าย ||๒๒|| สัตคุร ปุรัค นิรแวร แฮ เน็ต ฮิรแด ฮัร เล็ว
ลาย || นิรแวแร นาล แวรฺ รจายดา อัปแณ กัร๋ ลูกี ลาย || อันตัร กโรถ อหังการฺ แฮ อันเด็น ยแล สดา ดุค ปาย || กูร
โบลฺ โบลฺ เน็ต ปอกเด บิค คาเถ่ ดูแย ป๋ าย || บิค มายอา การัณ ปั่ รมะเด เพ็ร กัร๋ กัร๋ ปั ต กวาย || เบสุ อา เกเร ปูต เย็ว
ปิ ตา นาม เต็ส ยาย || ฮัร ฮัร นาม นา เจตนี กัรแต อาป คุอาย || ฮัร คุรมุข กิรปา ต่ารี อนั ยัน วิชุเร อาป มิลาย || ยัน
นานัก เต็ส บัลฮารแณ โย สัตคุร ลาเก ปาย ||๒๓|| นาม ลเก เซ อูบเร เบ็น นาแว ยัม ปุร ยานํเฮ || นานัก เบ็น นาแว
ซุค นฮี อาย เกย ปัชตาเฮ ||๒๔|| จินตา ต่าวัต แร่ ห์ เกย ตานํ มัน เป่ ยอา อนันดฺ || คุร ประสาดี บุฉี่แอ ซา ตัน๋ สุ ตี
นิจินดฺ || ยิน โก ปูรัน ลิเคอา ตินาห์ เป่ เทอา คุร โควินดฺ || นานัก แซ่ห์เย เม็ล รเฮ่ ฮัร ปายอา ปั รมานันดฺ ||๒๕||
สัตคุร เซวัน อาปณา คุร สับดี วีจาร || สัตคุร กา ป่ าณา มัน แลน ฮัร นาม รัคแคห์ อุร ต๋ าร || แอแท โอแท มันนีอนั
ฮัร นาม ลเก วาปาร || คุรมุข สบัด สิ ญาปฺเด เต็ต ซาแจ ดัรบาร || สัจจา ซอดา ครัจ สัจ อันตัร ปิ รัม เปอาร || ยัมกาล
เนร นา อาวัย อาป บัคเซ กัรตาร ||
นานัก นาม รัตเต เซ ตัน่ วันตฺ แฮน นิรถัน โฮรฺ ซันซาร ||๒๖|| ยัน กี เทก ฮัร นาม ฮัร เบ็น นาแว ธะวัร นา เธา ||
คุรมะตี เนา มัน วัสแซ แซ่ห์เย แซ่ฮจั ยฺ สเมา || วัดป่ ากี นาม ติอ๋ายอา แอ้ห์เน็ส ลากา เป๋ า || ยัน นานัก มังแก ตู๋ร เต็น
ฮอ สัด กุรบาแณ เยา ||๒๗|| ลัค จอราซีห์ เมดะนี ติสนา ยัลตี กเร ปุการ || เอ้ห์ โม่ห์ มายอา ซัภ ปั สเรอา นาล จัลแล
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นา อันตี วาร || เบ็น ฮัร ซานํตฺ นา อาวัย กิส อาแก กรี ปุการ || วัดป่ ากี สัตคุร ปายอา บูเฉ่ อา บรัมห์ บิจารฺ || ติสนา
อคัน ซัภ บุจฉฺ กอี ยัน นานัก ฮัร อุร ต๋ าร ||๒๘|| อะซี คเต บฮุต กมาวเด อันตฺ นา ปาราวาร || ฮัร กิรปา กัร แก บคัส
แล่ห์ ฮอ ปาปี วัด กุแนห์การ || ฮัร ญีโอ เลแค วาร นา อาวัย ตูน ํ บคัส มิลาวัณฮาร || คุร ตุแธ ฮัร ปรัภ เมเลอา ซัภ
เก็ลวิค กัท วิการ || ยินา ฮัร ฮัร นาม ติอ๋ายอา ยัน นานัก เต็นห์ แยการ ||๒๙|| วิชุร วิชุร โย มิเล สัตคุร เก แป๋ ป๋ าย ||
ยนัม มรัณ เน่ห์จลั เป๋ ย คุรมุข นาม ติอ๋าย || คุร ซาถู่ ซังคัต มิแล ฮีเร รตัน ลัภภันห์ || นานัก ลาล อโมลฺ กา คุรมุข
โคจยฺ ละฮันห์ ||๓o|| มันมุค นาม นา เจเตโอ ติก ยีวณั ติก วาส || ยิส ดา ดิตา คาณา แปนณา โซ มัน นา วัสเซโอ
คุณตาซ || เอ้ห์ มัน สบัด นา เป่ เดโอ เก็ว โฮแว กัร๋ วาส || มันมุคีอา โดหากณี อาวัณ ยาณ โมอีอาส || คุรมุข นาม
สุ หาก แฮ มัสตัก มณี ลิเคอาส || ฮัร ฮัร นาม อุร ต่าเรอา ฮัร ฮิรแด กมัล ประกาซ || สัตคุร เซวัน อาปณา ฮอ สัด
บัลฮารี ตาส || นานัก เต็น มุค อุยะเล ยิน อันตัร นาม ประกาซ ||๓๑|| สบัด มแร โซอี ยัน ซิ แฉ่ เบ็น สับแด มุกตั นา
โฮอี || เป๋ ค กแร่ ห์ บโฮ่ กะรัม วิกเุ ต ป๋ าย ดูแย ปะรัจยฺ วิโกอี || นานัก เบ็น สัตคุร เนา นา ปาอีแอ เย โซ โลแจ โกอี
||๓๒|| ฮัร กา เนา อัต วัด อูจา อูจี ฮู อูจา โฮอี || อปั ร โกย นา สะกัย เย โซ โลแจ โกอี || มุค ซันยัม หะชา นา โฮวัย
กัร เป๋ ค ปะแว ซัภ โกอี || คุร กี ปอรี ยาย จะเเร กะรัม ปราปัต โฮอี || อันตัร อาย วัสแซ คุร สบัด วีจาแร โกย ||
นานัก สบัด มแร มัน มานีแอ ซาเจ ซาจี โซย ||๓๓|| มายอา โม่ห์ ดุค ซากัร แฮ บิค ดุตรั ตเรอา นา ยาย || เมรา เมรา
กัรเด ปัจ โมย ห่อแม กะรัต วิฮาย || มันมุคา อุรวาร นา ปาร แฮ *อัตถฺ เว็จ รเฮ่ ลัปทาย || โย ตุ๋ร ลิเคอา โซ กมาวณา
กัรณา กะชู นา ยาย || คุรมะตี กิอาน รตัน มัน วัสแซ ซัภ เดเคอา บรัมห์ สุ ผาย || นานัก สัตคุร โบฮิแท วัดป่ ากี จะเเร
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เต ป่ อยัล ปารฺ ลังฆาย ||๓๔|| เบ็น สัตคุร ดาตา โก นฮี โย ฮัร นาม เดย์ อาถารฺ || คุร กิรปา เต เนา มัน วัสแซ สดา
รแฮ่ อุร ต๋ าร || ติสนา บุแฉ่ ติปัต โฮย ฮัร แก นาย เปอาร || นานัก คุรมุข ปาอีแอ ฮัร อัปนี กิรปา ต๋ าร ||๓๕|| เบ็น
สับแด ยกัต บัรเลอา แก้ห์ณา กะชู นา ยาย || ฮัร รัคเค เซ อุบเร สบัด รเฮ่ เล็ว ลาย || นานัก กัรตา ซัภ กิช ยาณดา เย็น
รัคคี บณัต บณาย ||๓๖|| โฮม ญัก ซัภ ตีรทา ปัรห์ ปันดิต ทักเก ปุราณ || บิค มายอา โม่ห์ นา มิทยั เว็จ ห่อแม อาวัณ
ยาณ || สัตคุร มิเลแอ มัล อุตรี ฮัร ยัปเปอา ปุรัค สุ ยาณ || ยินา ฮัร ฮัร ปรัภ เซเวอา ยัน นานัก สัด กุรบาณ ||๓๗||
มายอา โม่ห์ บโฮ่ จิตวฺเด บโฮ่ อาซา โลภ วิการ || มันมุค อัสเท็ร นา ทีแอ มัร บินสั ยาย คิน วาร || วัด ปาก โฮแว
สัตคุร มิแล ห่อแม ตะแย วิการ || ฮัร นามา ยัป ซุค ปายอา ยัน นานัก สบัด วีจาร ||๓๘|| เบ็น สัตคุร ปะกัต นา โฮวัย
นาม นา ลแก เปอาร || ยัน นานัก นาม อราเถ่อา คุร แก เหต เปอาร ||๓๙|| โล่บี กา เวซ่าห์ นา กีแย เย กา ปารฺ วซาย ||
อันตฺ กาล ติแท โต่แฮ ยิแท หัท นา ปาย || มันมุค เซตี ซังค์ กเร โม่ห์ กาลัค ดาก ลกาย || โม่ห์ กาเล เต็นห์ โล่บีอานํ
ยาซัน ยนัม กวาย || สัตซังคัต ฮัร เมล ปรัภ ฮัร นาม วัสแซ มัน อาย || ยนัม มรัน กี มัล อุตแร ยัน นานัก ฮัร กุน กาย
||๔o|| ตุ๋ร ฮัร ปรัภ กัรแต ลิเคอา โซ เมทณา นา ยาย || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส ดา ปรัตปาล กเร ฮัร ราย || จุกลั นินดัก
ปุกเค รุ ล โมย เอนา หัท นา กิทาอู ปาย || บ้าฮัร ปาคันดฺ ซัภ กะรัม กแร่ ห์ มัน ฮิรแด กปั ท กมาย || เคต สะรี ร โย
บียแี อ โซ อันตฺ คโลอา อาย ||
นานัก กี ปรัภ เบนตี ฮัร ป่ าแว บคัส มิลาย ||๔๑|| มัน อาวัณ ยาณ นา ซุใฉ่ นา ซุแฉ่ ดัรบาร || มายอา โม่ห์ ปเลเทอา
อันตัร อเกอาน กุบาร || ตับ นัร สุ ตา ยาเกอา ศิร ดันดฺ ลกา บโฮ่ ป๋ ารฺ || คุรมุขคานํ กรานํ อุปัร ฮัร เจเตอา เซ ปาเอ็น
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โมค ดุอาร || นานัก อาป โอ้ห์ อุถเร ซัภ กุทาํ บฺ ตเร ปัรวาร ||๔๒|| สบัด มแร โซ โมอา ยาแป || คุร ปัรซาดี ฮัร รัส
ตร่ าแป || ฮัร ดัรก้าห์ คุร สบัด สิ ญาแป
|| เบ็น สับแด โมอา แฮ ซัภ โกย || มันมุค โมอา อัปนา ยนัม โคย ||
ฮัร นาม นา เจแตห์ อันตฺ ดุค โรย || นานัก กัรตา กเร โซ โฮย ||๔๓|| คุรมุข บุดเฎ กะเด น่าฮี ยินาห์ อันตัร สุ รัต
กิอาน || สดา สดา ฮัร คุณ รแว่ห์ อันตัร แซ่ฮจั ยฺ คิอ๋าน || โอย สดา อนันดฺ บิเบก รแฮ่ ดุค ซุค เอก สะมาน || ตินา
นัดรี อิโก อายอา ซัภ อาตัม ราม ปะชาน ||๔๔|| มันมุค บาลัก บิรัถ สะมาน แฮ ยินาห์ อันตัร ฮัร สุ รัต น่าฮี || เว็จ
ห่อแม กะรัม กมาวเด ซัภ ตะรัม ราย แก ยานํฮี || คุรมุข หะเช นิรมะเล คุร แก สบัด สุ ผาย || โอนา แมลฺ ปะตังค์ นา
ลกัย เย จลัน สัตคุร ป๋ าย || มันมุค ยูธฺ นา อุตแร เย โซ โต่วณั ปาย || นานัก คุรมุข เมลิอนั คุร แก อังกฺ สมาย ||๔๕||
บุรา กเร โซ เก้ฮา ซิ แฉ่ || อัปแณ โร่ ห์ อาเป ฮี ดะแฉ่ || มันมุค กัมลา รักแร ลุจแฉ่ || คุรมุข โฮย เต็ส ซัภ กิช ซุแฉ่ ||
นานัก คุรมุข มัน เซ็ว ลุจแฉ่ ||๔๖|| ยินา สัตคุร ปุรัค นา เซเวโอ สบัด นา กีโต วีจาร || โอย มาณัส ยูน นา อาคีอนั
ปะซู โด๋ ร กาวาร || โอนา อันตัร กิอาน นา คิอ๋าน แฮ ฮัร โซ ปรี ต นา เปอาร || มันมุค โมย วิการ แม่ห์ มัร ยําแมห์
วาโร วาร || ยีวเดอา โน มิแล โซ ยีวเด ฮัร ญักยีวนั อุร ต๋ าร || นานัก คุรมุข โซ่ห์เณ เต็ต สัจแจ ดัรบาร ||๔๗|| ฮัร
มันดัร ฮัร ซาเยอา ฮัร วัสแซ ยิส นาล || คุรมะตี ฮัร ปายอา มายอา โม่ห์ ปั รยาล || ฮัร มันดัร วัสตฺ อเนก แฮ เนาว์
เน็ถ นาม สะมาล || ตัน๋ ปักวันตี นานกา ยินา คุรมุข ลถ่า ฮัร ป๋ าลฺ || วัดป่ ากี กัร มันดัร โคเยอา ฮัร ฮิรแด ปายอา นาล
||๔๘|| มันมุค แด้ห์ ดิส เพ็ร รเฮ่ อัต ติสนา โลภ วิการ ||
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มายอา โม่ห์ นา จุกไก มัร ยําแมห์ วาโร วาร || สัตคุร เซว ซุค ปายอา อัต ติสนา ตัจยฺ วิการ || ยนัม มรัน กา ดุค
เกยอา ยัน นานัก สบัด บีจาร ||๔๙|| ฮัร ฮัร นาม ติอ๋าย มัน ฮัร ดัรก้าห์ ปาแวห์ มาน || เก็ลวิค ปาป ซัภ กะทีแอห์
ห่อแม จุแก กุมาน || คุรมุข กมัล วิกเซอา ซัภ อาตัม บรัมห์ ปะชาน || ฮัร ฮัร กิรปา ต๋ าร ปรัภ ยัน นานัก ยัป ฮัร นาม
||๕o|| ตะนาสรี ตัน่ วันตี ยาณี แอ ป่ าอี ยานํ สัตคุร กี การ กมาย || ตัน มัน ซอเป ญีอ์ โซ ป่ าอี เลย หุกมั พิเรา || แยห์
แบซาแว่ห์ แบแซ่ห์ ป่ าอี แยห์ เป่ แย่ห์ แต้ห์ เยา || เอวัด ตัน๋ โฮรฺ โก นฮี ป่ าอี เยวัด สัจจา เนา || สดา สัจเจ เก คุณ
กาวานํ ป่ าอี สดา สัจเจ แก ซังค์ รเฮา || แปนัณ คุณ จังกิอาอีอา ป่ าอี อาปณี ปัต เก ซาด อาเป คาย || เต็ส กา เกอา
ซาล่าฮีแอ ป่ าอี ดัรซัน โก บัล ยาย || สัตคุร เว็จ วดีอา วเดอาอีอา ป่ าอี กะรัม มิแล ตานํ ปาย || เอ็ก หุกมั มัน นา
ยาณนี ป่ าอี ดูแย ป๋ าย พิราย || ซังคัต โด่อี นา มิแล ป่ าอี แบซัณ มิแล นา เทา || นานัก หุกมั ตินา มนายซี ป่ าอี ยินา
ตุเร กมายอา เนา || เต็นห์ วิโทห์ ฮอ วาเรอา ป่ าอี เต็น โก สัด บัลฮาแร เยา ||๕๑|| เซ ดารี อานํ สจีอา เย คุร จัรนี
ละกันห์ || อันเด็น เซวัน คุร อาปณา อันเด็น อนัด ระฮันห์ || นานัก เซ โม่ห์ โซ่ห์เณ สัจแจ ดัร ดิซนั ห์ ||๕๒|| มุค
สัจเจ สัจ ดารี อา สัจ โบแล่ห์ สัจ กมาเฮ || สัจจา สบัด มัน วัสเซอา สัตคุร ม่านํเฮ สะมานํเฮ || สัจจี ราซี สัจ ตัน๋ อุตมั
ปัดวี ปานํเฮ || สัจ สุ แณห์ สัจ มัน แลน สัจจี การ กมาเฮ || สัจจี ดัรก้าห์ แบสณา สัจเจ ม่าเฮ สะมาเฮ || นานัก เว็ณ
สัตคุร สัจ นา ปาอีแอ มันมุค ปู่ เล ยานํเฮ ||๕๓|| บาบีฮา ปเร็ว ปเร็ว กเร ยัลนิตถฺ เปรม เปอาร || คุร มิเล ซีตลั ยัล
ปายอา ซัภ ดูค นิวารัณฮาร || เต็ส จุแก แซ่ฮจั ยฺ อูปแย จุแก กูก ปุการ || นานัก คุรมุข ซานํตฺ โฮย นาม รัคโคห์ อุร
ต๋ าร ||๕๔|| บาบีฮา ตูนํ สัจ จอ สัจเจ โซ เล็ว ลาย || โบเลอา เตรา ทาย ปแว คุรมุข โฮย อลาย || สบัด จีน เต็ค อุตแร
มัน แล รยาย ||
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จาเร กุนดา โจก วัรสะดา บูนดฺ ปแว แซ่ฮจั ยฺ สุ ผาย || ยัล ฮี เต ซัภ อูปแย เบ็น ยัล เปอาส นา ยาย || นานัก ฮัร ยัล
เย็น ปี อา เต็ส ปูค นา ลาแก อาย ||๕๕|| บาบีฮา ตูนํ แซ่ฮจั ยฺ โบลฺ สัจแจ สบัด สุ ผาย || ซัภ กิช เตแร นาล แฮ สัตคุร
ดีอา ดิคาย || อาป ปะชาแณ่ห์ ปรี ตมั มิแล วุธา แช่ห์บรั ลาย || จิ๋ม จิ๋ม อัมฤต วัรสะดา ติสนา ปุค ซัภ ยาย || กูก
ปุการ นา โฮวัย โยตี โยต มิลาย || นานัก ซุค สวันห์ โซหากณี สัจแจ นาม สมาย ||๕๖|| ตุโรห์ คซัม เป่ เยอา สัจแจ
หุกมั ปะธาย || เอ็นดฺ วัรแซ ดัยอา กัร กูรีห์ แช่ห์บรั ลาย || บาบีเฮ ตัน มัน ซุค โฮย ยานํ ตัต บูนดฺ โม่ห์ ปาย || อัน
ตัน๋ บฮุตา อุปแย ตัร่ ตี โซ่ภา ปาย || อันเด็น โลก ปะกัต กเร คุร แก สบัด สมาย || อาเป สัจจา บคัส เลย กัร กิรปา
กแร รยาย || ฮัร คุณ กาโว่ห์ กามณี สัจแจ สบัด สมาย || แป๋ กา แซ่ฮจั ยฺ ซี การ กะเรโฮ สัจ รโฮ่ เล็ว ลาย || นานัก
นาโม มัน วัสแซ ฮัร ดัรก้าห์ เลย ฉะดาย ||๕๗|| บาบีฮา สักลี ตัร่ ตี เย พิแร่ ห์ อูด จะแรห์ อากาซ || สัตคุร มิเลแอ ยัล
ปาอีแอ จูแก ปูค เปอาส || ญีโอ เป็ นดฺ ซัภ เต็ส กา ซัภ กิช เต็ส แก ปาส || เว็ณ โบเลอา ซัภ กิช ยาณดา กิส อาแก
กีแจ อัรดาส || นานัก กัท กัท เอโก วัรตะดา สบัด กเร ปัรกาซ ||๕๘|| นานัก ติแซ บซันตฺ แฮ เย สัตคุร เซว สมาย ||
ฮัร วุธา มัน ตัน ซัภ ปัรพะแร ซัภ ญัก ฮรี อาวัล โฮย ||๕๙|| สับเด สดา บซันตฺ แฮ เย็ต ตัน มัน ฮเรอา โฮย || นานัก
นาม นา วีสแร เย็น ศิเรอา ซัภ โกย ||๖o|| นานัก ตินา บซันตฺ แฮ ยินา คุรมุข วัสเซอา มัน โซย || ฮัร วุแธ มัน ตัน
ปัรพะแร ซัภ ญัก ฮเรอา โฮย ||๖๑|| วัดแร จ๋ าล จะลุ่มบฺแล นาวรา ลอีแอ กิส || เนา ลอีแอ ปั รเมสฺ แร ปั่ นนัณ กะรัณ
ซัมรัท ||๖๒|| ฮัรหัท ปี๋ ตูนํ ตูน ํ กแร่ ห์ โบแล่ห์ ปะลี บาณ || ซาฮิบ สดา ฮดูร แฮ เกอา อุจี กแร่ ห์ ปุการ || เย็น ยกัต
อุปาย ฮัร รังค์ กีอา ติแซ วิโทห์ กุรบาณ || อาป โชแดห์ ตานํ สะโฮ มิแล สัจจา เอ้ห์ วีจาร || ห่ อแม พิกา โบลณา
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บุจฉฺ นา สะกา การ || วัณ ตริ ณ ตริ ภวัณ ตุแฉ่ ติอ๋ายดา อันเด็น สดา วิฮาณ || เบ็น สัตคุร กิแน นา ปายอา กัร กัร
ทักเก วีจาร ||
นะดัร กแร่ ห์ เย อาปณี ตานํ อาเป แล่ห์ สวาร || นานัก คุรมุข ยินีห์ ติอ๋ายอา อาเอ เซ ปั รวาณ ||๖๓|| โยก นา ปักวี
กัปรี โยก นา แมเล เวส || นานัก กัร๋ แบเธอา โยก ปาอีแอ สัตคุร แก อุปเดส ||๖๔|| จาเร กุนดา เย ปะแว่ห์ เบด
ปแร่ ห์ ยุก จาร || นานัก ซาจา เป่ แท ฮัร มัน วัสแซ ปาแวห์ โมค ดุอาร ||๖๕|| นานัก หุกมั วัรแต คซัม กา มัต ปะวี
พิแร่ ห์ จัล จิต || มันมุค โซ กัร โดสฺ ตี ซุค เก ปุแช่ห์ เม็ต || คุรมุข โซ กัร โดสฺ ตี สัตคุร โซ ลาย จิต || ยํามัณ มรัณ กา
มูล กะทีแอ ตานํ ซุค โฮวี เม็ต ||๖๖|| ปุเลอานํ อาป ซัมหยายซี ยา โก นะดัร กเร || นานัก นัดรี บ้าห์รี กรัณ ปล่าห์
กเร ||๖๗||
ศโลก แม่ห์ลา ๔ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
วัดป่ ากีอา โซหากณี ยินาห์ คุรมุข มิเลอา ฮัร ราย || อันตัร โยต ปั รกาซี อา นานัก นาม สมาย ||๑|| ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุร
ปุรัค แฮ เย็น สัจ ยาตา โซย || เย็ต มิเลแอ เต็ค อุตแร ตัน มัน ซี ตลั โฮย || ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุร สัต ปุรัค แฮ ยิส โน
สมัต ซัภ โกย || ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุร นิรแวร แฮ ยิส นินดา อุสตัต ตุล โฮย || ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุร สุ ยาณ แฮ ยิส อันตัร
บรัมห์ วีจาร || ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุร นิรังการ แฮ ยิส อันตฺ นา ปาราวาร || ว่าโฮ ว่าโฮ สัตคุรู แฮ เย สัจ ดริ ราเอ โซย ||
นานัก สัตคุร ว่าโฮ ว่าโฮ ยิส เต นาม ปราปั ต โฮย ||๒|| ฮัร ปรัภ สัจจา โซเฮลา คุรมุข นาม โควินดฺ || อันเด็น นาม
สล่าห์ณา ฮัร ยัปเปอา มัน อานันดฺ || วัดป่ ากี ฮัร ปายอา ปูรัน ปัรมานันดฺ || ยัน นานัก นาม สล่าเฮอา บฮุร นา มัน
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ตัน ปั๋งค์ ||๓|| มูนํ ปิ รี อา โซ เน่ห์ เก็ว สะยัณ มิแล่ห์ เปอาเรอา || ฮอ ดูเด่ที เต็น สะยัณ สัจ สวาเรอา
|| สัตคุร
แมดา เม็ต แฮ เย มิแล ตา เอ้ห์ มัน วาเรอา || เดนํดา มูนํ เป็ ร ดัส ฮัร สะยัณ ศิรยัณฮาเรอา || นานัก ฮอ เป็ ร ป่ าลี
อาปณา สัตคุร นาล ดิคาเลอา ||๔|| ฮอ ครี นิฮาลี ปันถฺ มัต มูนํ สะยัณ อาเวย์ || โก อาณ มิลาแว อัจยฺ แม เป็ ร เมล
มิลาเวย์ ||
ฮอ ญีโอ กรี เต็ส วิโทห์ จอ คันนีแอ โย แม ปิ รี ดิคาเวย์ || นานัก ฮัร โฮย ดัยอาล ตานํ คุ ร ปูรา เมลาเวย์ ||๕|| อันตัร
โยรฺ ห่อแม ตัน มายอา กูรี อาแว ยาย || สัตคุร กา พุรมายอา มัน นา สะกี ดุตรั ตรี อา นา ยาย || นะดัร กเร ยิส
อาปณี โซ จัลแล สัตคุร ป๋ าย || สัตคุร กา ดัรซัน สพัล แฮ โย อิแช โซ พัล ปาย || ยินี สัตคุร มันเนอานํ ฮอ เต็น เก
ลาโก ปาย || นานัก ตา กา ดาส แฮ เย อันเด็น รแฮ่ เล็ว ลาย ||๖|| ยินา ปิ รี เปอาร เบ็น ดัรซัน เก็ว ตริ ปตีแอ || นานัก
มิเล สุ ผาย คุรมุข เอ้ห์ มัน แร่ ห์ซีแอ ||๗|| ยินา ปิ รี เปอาร เก็ว ยีวนั เป็ ร บ้าห์เร || ยานํ สะโฮ เดคัน อาปณา นานัก
ทีวนั ปี๋ ฮเร ||๘|| ยินา คุรมุข อันดัร เน่ห์ แต ปรี ตมั สัจแจ ลายอา || ราตี อแต เด้ห์ นานัก เปรม สมายอา ||๙|| คุรมุข
สัจจี อาสฺ กี เย็ต ปรี ตมั สัจจา ปาอีแอ || อันเด็น รแฮ่ อนันดฺ นานัก แซ่ฮจั ยฺ สมาอีแอ ||๑o|| สัจจา เปรม เปอาร คุร
ปูเร เต ปาอีแอ || กับฮู นา โฮแว ปั๋งค์ นานัก ฮัร คุณ กาอีแอ ||๑๑|| ยินาห์ อันดัร สัจจา เน่ห์ เก็ว ยีวนั ห์ ปิ รี วิฮูเณอา ||
คุรมุข เมเล อาป นานัก จิรี วิชุนเนอา ||๑๒|| ยิน โก เปรม เปอาร ตอ อาเป ลายอา กะรัม กัร || นานัก เล่โฮ มิลาย
แม ยาเจ็ก ดีแย นาม ฮัร ||๑๓|| คุรมุข หะแซ คุรมุข โรแว || เย คุรมุข กเร ซาอี ปะกัต โฮแว || คุรมุข โฮแว โซ กเร
วีจาร || คุรมุข นานัก ปาแว ปาร ||๑๔|| ยินา อันดัร นาม นิถาน แฮ คุรบาณี วีจาร || เต็น เก มุค สัด อุยะเล เต็ต สัจแจ
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ดัรบาร || เต็น แบห์เดอา อุธเดอา กะเด นา วิสแร เย อาป บัคเซ กัรตาร || นานัก คุรมุข มิเล นา วิชุแรห์ เย เมเล
ศิรยัณฮารฺ ||๑๕|| คุร ปี รานํ กี จากรี มฮ่านํ กัรรี ซุค ซาร || นะดัร กเร ยิส อาปณี เต็ส ลาเอ เหต เปอาร || สัตคุร กี
เซแว ลเกอา ป่ อยัล ตแร ซันซาร || มัน จินเดอา พัล ปายซี อันตัร บิเบก บีจาร || นานัก สัตคุร มิเลแอ ปรัภ ปาอีแอ
ซัภ ดูค นิวารัณฮาร ||๑๖|| มันมุค เซวา โย กเร ดูแย ป๋ าย จิต ลาย || ปุต กลัต กุทาํ บฺ แฮ มายอา โม่ห์ วถาย || ดัรก้าห์
เลคา มังกีแอ โกอี อันตฺ นา สะกี ฉะดาย ||
เบ็น นาแว ซัภ ดุค แฮ ดุคดาอี โม่ห์ มาย || นานัก คุรมุข นัดรี อายอา โม่ห์ มายอา วิชุร ซัภ ยาย ||๑๗|| คุรมุข หุกมั
มันเน แซ่ห์ เกรา หุ กเม ฮี ซุค ปาเอ || หุกโม เซเว หุกมั อราเถ่ หุกเม สแม สมาเอ || หุกมั วรัต เนม สู จ ซันยัม มัน
จินเดอา พัล ปาเอ || สดา สุ ห่ากัณ เย หุกแม บุแฉ่ สัตคุร เซแว เล็ว ลาย || นานัก กริ ปา กเร ยิน อูปัร ตินา หุกเม เลย
มิลาเอ ||๑๘|| มันมุค หุกมั นา บุเฉ่ บัปรี เน็ต ห่อแม กะรัม กมาย || วรัต เนม สู จ ซันยัม ปูญา ปาคันดฺ ปะรัม นา
ยาย || อันตฺ โรห์ กุซุถ มายอา โม่ห์ เบเถ่ เย็ว หัสตี ชาร อุดาเอ || เย็น อุปาเอ ติแซ นา เจแตห์ เบ็น เจเต เก็ว ซุค ปาเอ ||
นานัก ปัรปันจฺ กีอา ตุ๋ร กัรแต ปูรัน ลิเคอา กมาเอ ||๑๙|| คุรมุข ปัรตีต ไป๋ มัน มาเนอา อันเด็น เซวา กะรัต สมาย ||
อันตัร สัตคุร คุรู ซัภ ปูเญ สัตคุร กา ดะรัส เดแค ซัภ อาย || มันนีแอ สัตคุร ปะรัม บีจารี เย็ต มิเลแอ ติสนา ปุค ซัภ
ยาย || ฮอ สดา สดา บัลฮารี คุร อัปเน โย ปรัภ สัจจา เดย์ มิลาย || นานัก กะรัม ปายอา เต็น สัจจา โย คุร จัรณี ลเก
อาย ||๒o|| ยิน ปิ รี อา โซ เน่ห์ เซ สะยัณ แม นาล || อันตัร บ้าฮัร ฮอ พิรานํ ปี๋ ฮิรแด รัคคา สะมาล ||๒๑|| ยินา เอ็ก
มัน เอ็ก จิต ติอ๋ายอา สัตคุร โซ จิต ลาย || เต็น กี ดุค ปุค ห่อแม วัดดา โรค เกยอา นิรโดค เป๋ ย เล็ว ลาย || คุณ กาแว่ห์
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คุณ *อุจแร่ ห์ คุณ แม่ห์ สแว สมาย || นานัก คุร ปูเร เต ปายอา แซ่ฮจั ยฺ มิเลอา ปรัภ อาย ||๒๒|| มันมุค มายอา โม่ห์
แฮ นาม นา ลแก เปอาร || กูร กมาแว กูร ซังฆะแร กูร กแร อาฮาร || บิค มายอา ตัน๋ ซันจฺ มแร่ ห์ อันตฺ โฮย ซัภ
ชาร || กะรัม ตะรัม สุ จ ซันยัม กแร่ ห์ อันตัร โลภ วิการ || นานัก มันมุค เย กมาแว โซ ทาย นา ปแว ดัรก้าห์ โฮย
คุอาร ||๒๓|| ซัภนา รากานํ เว็จ โซ ปะลา ป่ าอี เย็ต วัสเซอา มัน อาย || ราก นาด ซัภ สัจ แฮ กีมตั กฮี นา ยาย ||
ราแก นาแด บ้าห์รา อินี หุกมั นา บูเฉ่ อา ยาย || นานัก หุกแม บูแฉ่ ตินา ราส โฮย สัตคุร เต โซ่ฉี่ ปาย || ซัภ กิช เต็ส
เต โฮยอา เย็ว ติแซ ดี รยาย ||๒๔||
สัตคุร เว็จ อัมฤต นาม แฮ อัมฤต กะแฮ กะฮาย || คุรมะตี นาม นิรมะโล นิรมัล นาม ติอ๋าย || อัมฤต บาณี ตัต แฮ
คุรมุข วัสแซ มัน อาย || ฮิรแด กมัล ปั รกาเซอา โยตี โยต มิลาย || นานัก สัตคุร เต็น โก เมเลโอน ยิน ตุ๋ร มัสตัก
ปาก ลิคาย ||๒๕|| อันดัร ติสนา อัค แฮ มันมุค ปุค นา ยาย || โม่ห์ กุทาํ บฺ ซัภ กูร แฮ กูร รเฮอา ลัปทาย || อันเด็น
จินตา จินตฺ แว จินตา บะถ่า ยาย || ยํามัณ มรัณ นา จุกไก ห่อแม กะรัม กมาย || คุร ซัรณาอี อุบแร นานัก เลย ฉะดาเอ
||๒๖|| สัตคุร ปุรัค ฮัร ติอ๋ายดา สัตซังคัต สัตคุร ป๋ าย || สัตซังคัต สัตคุร เซวเด ฮัร เมเล คุร เมลาย || เอ้ห์ ป่ อยัล ยกัต
ซันซาร แฮ คุร โบฮิท นาม ตราย || คุรซิกคี ป่ าณา มันเนอา คุร ปูรา ปารฺ ลังฆาย || คุรซิ กคานํ กี ฮัร ตู๋ร เด้ห์ ฮัม ปาปี
ปี๋ กัต ปานํเฮ || ตุ๋ร มัสตัก ฮัร ปรัภ ลิเคอา คุร นานัก มิเลอา อาย || ยัมกันกัร มาร บิดาริ อนั ฮัร ดัรก้าห์ เลย ฉะดาย ||
คุรซิกคา โน ซาบาส แฮ ฮัร ตุธา เมล มิลาย ||๒๗|| คุร ปูแร ฮัร นาม ดิรายอา เย็น วิโจห์ ปะรัม จุกายอา || ราม นาม
ฮัร กีรัต กาย กัร จานัณ มัก เดคายอา || ห่อแม มาร เอก เล็ว ลากี อันตัร นาม วซายอา || คุรมะตี ยัม โย่ห์ นา สะแก
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สัจแจ นาย สมายอา || ซัภ อาเป อาป วัรแต กัรตา โย ป่ าแว โซ นาย ลายอา || ยัน นานัก เนา เลย ตานํ ยีแว เบ็น
นาแว คิน มัร ยายอา ||๒๘|| มัน อันตัร ห่อแม โรค ปะหรํา ปู่ เล ห่อแม ซากัต ดุรยะนา || นานัก โรค กวาย เม็ล
สัตคุร ซาถู่ สัจยะณา ||๒๙|| คุรมะตี ฮัร ฮัร โบเล || ฮัร เปรม กะซาอี ดินสั ราต ฮัร รัตตี ฮัร รังค์ โจเล || ฮัร แยซา
ปุรัค นา ลัภอี ซัภ เดเคอา ยกัต แม โทเล || คุร สัตคุร นาม ดิรายอา มัน อนัต นา กาฮู โดเล || ยัน นานัก ฮัร กา ดาส
แฮ คุร สัตคุร เก กุล โกเล ||๓o||
ศโลก แม่ห์ลา ๕ เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
รัตเต เซอี เย มุค นา โมรันห์ ยินีห์ สิ ญาตา ซาอี || จัร จัร เปาว์เด กะเจ บิรฮี ยินาห์ การ นา อาอี ||๑|| ตะณี วิฮูณา
ปาท ปะทัมบัร ป่ าฮี เซตี ยาเล || ตู่รี เว็จ ลุดนั ทฺ รี โซฮานํ นานัก แต แซ่ ห์ นาเล ||๒|| คุร แก สบัด อราถี่แอ นาม รังค์
แบราก || ยีเต ปันจฺ แบราอีอา นานัก สพัล มารู เอ้ห์ ราก ||๓|| ยานํ มูนํ เอ็ก ตา ลัค ตอ ยิตี ปิ นเณ ดัร กิตเร || บามัณ
บิรทา เกยโอ ยะนัม เย็น กีโต โซ วิสเร ||๔|| โซรัธ โซ รัส ปี ยีแอ กับฮู นา พีกา โฮย || นานัก ราม นาม กุน กาอีแอห์
ดัรก้าห์ นิรมัล โซย ||๕|| โย ปรัภ รัคเค อาป เต็น โกย นา มารัย || อันดัร นาม นิถาน สดา คุณ ซารัย || เอกา เทก
อะกัม มัน ตัน ปรัภ ต่ารัย || ลกา รังค์ อปารฺ โก นา อุตารี อ์ || คุรมุข ฮัร คุณ กาย แซ่ฮจั ยฺ ซุค ซารัย || นานัก นาม
นิถาน ริ แด อุร ฮารัย ||๖|| กเร โซ จังกา มาน โดยอี กะณัต ล่าเฮ || อัปณี นะดัร นิฮาล อาเป แล่ห์ ลาย || ยัน เดโฮ
มตี อุปเดส วิโจห์ ปะรัม ยาย || โย ตุ๋ร ลิเคอา เลค โซอี ซัภ กมาย || ซัภ กัช เต็ส แด วัส ดูยี น่าเฮ ยาย || นานัก ซุค
อนัด เป๋ ย ปรัภ กี มัน รยาย ||๗|| คุร ปูรา ยิน ซิมเรอา เซอี เป๋ ย นิฮาล || นานัก นาม อราถฺณา การัจ อาแว ราส ||๘||
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ปาปี กะรัม กมาวเด กัรเด ฮาเอ ฮาย || นานัก เย็ว มะทัน มาถ่าณี อา เต็ว มัทเท ตรัม ราย ||๙|| นาม ติอ๋าเอ็น ซายฺนา
ยนัม ปะดารัท ยีต || นานัก ตะรัม แอเซ จะแวห์ กีโต ปะหวัน ปุนีต ||๑o|| คุภะรี กุทาย มิธธี กะลัณ กุมนั ตรี อา ||
นานัก เซอี อุบเร ยินา ปาก มท่าเฮ ||๑๑|| สุ ตเร ซุคี สะวันห์ โย รัตเต แซ่ ห์ อาปแณ || เปรม วิโช่ฮา ตะณี โซ อะเธ่
แป้ ฮัร ละวันห์ ||๑๒|| สุ ตเร อซังคฺ มายอา จู่ธี การฺ เณ || นานัก เซ ยากันห์ เย รัสนา นาม อุจารฺ เณ ||๑๓|| มริ ก ติสนา
เปค ปุลเณ วุเธ นะกัร กันถรับ || ยินี สัจ อราเถ่อา นานัก มัน ตัน พับ ||๑๔|| ปะติต อุถ่ารัณ ปารบรัมห์ ซัมรัท ปุรัค
อปารฺ ||
ยิแซห์ อุถ่าเร นานกา โซ ซิมเร ศิรยัณฮารฺ ||๑๕|| ดูยี โฉด กุวาทรี อิกสั โซ จิต ลาย || ดูแย ป่ าวี นานกา แว่ฮณั
ลุรันห์ดะรี ยาย ||๑๖|| เตหัทเร บายาร ซอดา กะรัน วัณยาเรอา || สัจ วคัร ยินี ลเดอา เซ สัจเร ปาซารฺ ||๑๗|| ปันทา
เปรม นา ยาใณ ปู่ ลี พิแร กวาร || นานัก ฮัร บิสราย แก ปอเด นรัก อันเถ่อาร ||๑๘|| มายอา มโน่ห์ นา วีสแร มานํแก
ดัมมานํ ดัม || โซ ปรัภ จิต นา อาวัย นานัก นฮี กะรัม ||๑๙|| ติจรั มูล นา ทุรีโด ยิจรั อาป กริ ปาล || สบัด อคุท บาบา
นานกา ค่าเฮ ครัจ ตัน๋ มาล ||๒o|| คัมภฺ วิกานํดะเร เย ลฮานํ กิ๋นนา ซาวี โตลฺ || ตัน ยรานํอี อาปแณ ลฮานํ โซ
สะยัณ โทล ||๒๑|| สะยัณ สัจจา ปาตซ่าห์ ศิร ซาฮานํ แด ซ่าห์ || ยิส ปาส แบ้ห์เธอา โซ่ฮีแอ ซัภนา ดา เวซ่าห์
||๒๒||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
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ศโลก แม่ห์ลา ๙ || กุน โคบินดฺ กายโอ นฮี ยนัม อการัท กีน || กโฮ่ นานัก ฮัร ปั จยฺ มนา เย่ห์ เบ็ถ ยัล โก มีน ||๑||
บิเคอัน เซ็ว กาเฮ รเจโอ นิมคั นา โฮเอ อุดาส || กโฮ่ นานัก ปั จยฺ ฮัร มนา ปแร นา ยัม กี พาส ||๒|| ตัรนาโป เอ็ว ฮี
เกยโอ ลีโอ ยรา ตัน ยีต || กโฮ่ นานัก ปัจยฺ ฮัร มนา ออตถฺ ยาต แฮ บีต ||๓|| บิรัถ เป่ ยโอ ซู่แฉ่ นฮี กาล ปฮูเจโอ อาน
|| กโฮ่ นานัก นัร บาวเร เก็ว นา ปะแย ปักหวาน ||๔|| ตัน๋ ดารา ซัมปั ต สกัล เย็น อัปนี กัร มาน || เอ็น แม กัช
ซังกี นฮี นานัก ซาจี ยาน ||๕|| ปะติต อุถ่ารัน แป๋ หะรัน ฮัร อนาท เก นาท || กโฮ่ นานัก เต้ห์ ยานีแอ สดา บัสตฺ ตุม
ซาท ||๖|| ตัน ตัน๋ เย่ห์ โต โก ดีโอ ตานํ เซ็ว เน่ห์ นา กีน || กโฮ่ นานัก นัร บาวเร อับ เก็ว โดลัต ดีน ||๗|| ตัน ตัน๋
ซัมแป ซุค ดีโอ อัร เย่ห์ นีเก ต๋ าม || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา ซิ มรัต กาเฮ นา ราม ||๘|| ซัภ ซุค ดาตา ราม แฮ ดูซรั
น่าฮิน โกย || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา เต้ห์ ซิ มรัต กัต โฮย ||๙||
เย่ห์ ซิมรัต กัต ปาอีแอ เต้ห์ ปัจยฺ เร แต มีต || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา ออตถฺ กะทัต แฮ นีต ||๑o|| ปานํจฺ ตัต โก ตัน
รเจโอ ยาโนห์ จตุร สุ ยาน || เย่ห์ เต อุปเยโอ นานกา ลีน ต้าเฮ แม มาน ||๑๑|| กัท กัท แม ฮัร ยู บแซ ซันตัน กะเฮโอ
ปุการ || กโฮ่ นานัก เต้ห์ ปัจยฺ มนา ป๋ อ เน็ถ อุตแรห์ ปารฺ ||๑๒|| ซุค ดุค เย่ห์ ปั รแซ นฮี โลภ โม่ห์ อภิมาน || กโฮ่
นานัก ซุน เร มนา โซ มูรัต ปักหวาน ||๑๓|| อุสตัต นินเดอา น่าเฮ เย่ห์ กันจัน โล่ห์ สะมาน || กโฮ่ นานัก ซุน เร
มนา มุกตั ต้าเฮ แต ยาน ||๑๔|| ฮรัค โศก ยา แก นฮี แบรี มีต สะมาน || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา มุกตั ต้าเฮ แต ยาน
||๑๕|| แป๋ กาฮู โก เดต แน่ห์ แน่ห์ แป๋ มานัต อาน || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา กิอานี ต้าเฮ บคาน ||๑๖|| เย่ห์ บิเคอา
สักลี ตะยี ลีโอ เป๋ ค แบราก || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา เต้ห์ นัร มาแท ปาก ||๑๗|| เย่ห์ มายอา มัมตา ตะยี ซัภ เต
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เป่ ยโอ อุดาส || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา เต้ห์ กัท บรัมห์ นิ วาส ||๑๘|| เย่ห์ ปรานี ห่อแม ตะยี กัรตา ราม ปะชาน ||
กโฮ่ นานัก โว่ห์ มุกตั นัร เอ้ห์ มัน ซาจี มาน ||๑๙|| แป๋ นาซัน ดุระมัต หะรัน กัล แม ฮัร โก นาม || เน็ส เด็น โย
นานัก ปะแย สพัล โฮเอ เต้ห์ กาม ||๒o|| เย่ห์บา กุน โคบินดฺ ปะโย่ห์ กะรัน สุ โนห์ ฮัร นาม || กโฮ่ นานัก ซุน เร
มนา ปะแร่ ห์ นา ยัม แก ต๋ าม ||๒๑|| โย ปรานี มัมตา ตะแย โลภ โม่ห์ อหังการ || กโฮ่ นานัก อาปั น ตแร ออรัน เลต
อุถาร ||๒๒|| เย็ว สุ ปนา อัร เปคนา แอเซ ญัก โก ยาน || เอ็น แม กัช ซาโจ นฮี นานัก เบ็น ปั กหวาน ||๒๓|| เน็ส
เด็น มายอา การฺ เน ปรานี โดลัต นีต || โกทัน แม นานัก โกอู นาราเอ็น เย่ห์ จีต ||๒๔|| แยเซ ยัล เต บุทบุดา อุปแย
บินแซ นีต || ญัก รัจนา แตเซ รัจจี กโฮ่ นานัก ซุน มีต ||๒๕|| ปรานี กะชู นา เจใต มัด มายอา แก อั้นถฺ || กโฮ่
นานัก เบ็น ฮัร ปะยัน ปะรัต ต้าเฮ ยัม พันถฺ ||๒๖|| โย ซุค โก จ้าแฮ สดา สรัน ราม กี เล่ห์ || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา
ดุระลับภ์ มานุค เด้ห์ ||๒๗|| มายอา การัน ต่าวฮี มูรัค โลก อะยาน || กโฮ่ นานัก เบ็น ฮัร ปะยัน บิรทา ยนัม สิ ราน
||๒๘|| โย ปรานี เน็ส เด็น ปะแย รู ป ราม เต้ห์ ยาน ||
ฮัร ยัน ฮัร อันตัร นฮี นานัก ซาจี มาน ||๒๙|| มัน มายอา แม พัตถฺ รเฮโอ บิสเรโอ โคบินดฺ นาม || กโฮ่ นานัก เบ็น
ฮัร ปะยัน ยีวนั กอเน กาม ||๓o|| ปรานี ราม นา เจใต มัด มายอา แก อั้นถฺ || กโฮ่ นานัก ฮัร ปะยัน เบ็น ปะรัต ต้าเฮ
ยัม พันถฺ ||๓๑|| ซุค แม บโฮ่ ซังกี เป๋ ย ดุค แม ซังค์ นา โกย || กโฮ่ นานัก ฮัร ปั จยฺ มนา อันตฺ สฮาอี โฮย ||๓๒||
ยนัม ยนัม ปั่รมัต พิเรโอ มิเทโอ นา ยัม โก ตราส || กโฮ่ นานัก ฮัร ปั จยฺ มนา นิรแภ ปาแวห์ บาส ||๓๓|| ยตัน บฮุต
แม กัร รเฮโอ มิเทโอ นา มัน โก มาน || ดุระมัต เซ็ว นานัก พัตเถ่โอ ราค เล่โฮ ปั กหวาน ||๓๔|| บาล ยุอานี อัร บิรัถ
พุน ตีน อวัสทา ยาน || กโฮ่ นานัก ฮัร ปะยัน เบ็น บิรทา ซัภ ฮี มาน ||๓๕|| กัรโณ หุ โต โซ นา กีโอ ปะเรโอ โลภ
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แก พันถฺ || นานัก สะเมโอ รัม เกยโอ อับ เก็ว โรวัต อั้นถฺ ||๓๖|| มัน มายอา แม รัม รเฮโอ นิกสั ตฺ น่าฮิน มีต ||
นานัก มูรัต จิตรึ เย็ว ชาดิต น่าฮิน ปี ต ||๓๗|| นัร จ้าหัต กัช ออร ออแร กี ออแร ไป๋ || จิตวัต รเฮโอ ธะกอร นานัก
พาซี กัล ปะรี ||๓๘|| ยตัน บฮัต ซุค เก กีเอ ดุค โก กีโอ นา โกย || กโฮ่ นานัก ซุน เร มนา ฮัร ป่ าแว โซ โฮย ||๓๙||
ยกัต ปิ ข่ารี พิรัต แฮ ซัภ โก ดาตา ราม || กโฮ่ นานัก มัน ซิ มมัร เต้ห์ ปูรัน โฮแว่ห์ กาม ||๔o|| จู่แธ มาน กฮ่า กแร
ญัก สุ ปเน เย็ว ยาน || เอ็น แม กัช เตโร นฮี นานัก กะเฮโอ บคาน ||๔๑|| กรับ กรัต แฮ เด้ห์ โก บินแซ ชิน แม มีต ||
เย่ห์ ปรานี ฮัร ยัส กะเฮโอ นานัก เต้ห์ ญัก ยีต ||๔๒|| เย่ห์ กัท ซิมรัน ราม โก โซ นัร มุกตา ยาน || เต้ห์ นัร ฮัร อันตัร
นฮี นานัก ซาจี มาน ||๔๓|| เอก ปะกัต ปักหวาน เย่ห์ ปรานี แก น่าเฮ มัน || แยเซ ซูกรั สุ อาน นานัก มาโน ต้าเฮ ตัน
||๔๔|| สุ อามี โก กแร่ ห์ เย็ว สดา สุ อาน ตะยัต นฮี เน็ต || นานัก เอ้ห์ เบ็ถ ฮัร ปะโย เอ็ก มัน โฮย เอ็ก จิต ||๔๕||
ตีรัท บะรัต อัร ทาน กัร มัน แม ตะแร กุมาน || นานัก เน่ห์พลั ยาต เต้ห์ เย็ว กุนจัร อิสนาน ||๔๖|| ศิร กัมเปโอ ปั ก
ดักมะเก แนน โยต เต ฮีน || กโฮ่ นานัก เอ้ห์ เบ็ถ ไป๋ ตอู นา ฮัร รัส ลีน ||๔๗||
นิจยฺ กัร เดเคโอ ยกัต แม โก กาฮู โก น่าเฮ || นานัก เท็ร ฮัร ปะกัต แฮ เต้ห์ ราโค มัน ม่าเฮ ||๔๘|| ญัก รัจนา ซัภ จู่ธ
แฮ ยาน เล่โฮ เร มีต || แก้ห์ นานัก เท็ร นา รแฮ่ เย็ว บาลู กี ปี ต ||๔๙|| ราม เกยโอ ราวัน เกยโอ ยา โก บโฮ่ ปั รวาร ||
กโฮ่ นานัก เท็ร กัช นฮี สุ ปเน เย็ว ซันซาร ||๕o|| จินตา ตา กี กียแี อ โย อันโห่นี โฮย || เอ้ห์ มารัก ซันซาร โก
นานัก เท็ร นฮี โกย ||๕๑|| โย อุปเยโอ โซ บินสั แฮ ปะโร อาจยฺ แก กาล || นานัก ฮัร กุน กาย เล ชาด สกัล ยันยาล
||๕๒|| โดหะรา || บัล ฉุทเกโอ บันถัน่ ปะเร กะชู นา โหต อุปาย || กโฮ่ นานัก อับ โอท ฮัร กัจยฺ เย็ว โฮโอ สฮาย
1513

||๕๓|| บัล โฮอา บันถัน่ ฉุเท ซัภ กิช โหต อุปาย || นานัก ซัภ กิช ตุมแร หาท แม ตุม ฮี โหต สฮาย ||๕๔|| ซังค์ สคา
ซัภ ตัจยฺ เกย โกอู นา นิบเฮโอ ซาท || กโฮ่ นานัก เอ้ห์ บิปัต แม เทก เอก รฆุนาท ||๕๕|| นาม รเฮโอ ซาถู่ รเฮโอ
รเฮโอ คุร โคบินดฺ || กโฮ่ นานัก เอ้ห์ ยกัต แม กิน ยัปเปโอ คุร มันตฺ ||๕๖|| ราม นาม อุร แม กเฮโอ ยา แก ซัม นฮี
โกย || เย่ห์ ซิมรัต ซันกัท มิแท ดะรัส ตุห่าโร โฮย ||๕๗||๑||
มุนดาวณี แม่ห์ลา ๕ ||
ทาล เว็จ เต็น วัสตู ปอีโอ สัต ซันโตค วีจาโร || อัมฤต นาม ธากุร กา ปั ยโอ ยิส กา ซะภัส อถ่าโร || เย โก คาแว เย
โก ปุ่ นแจ เต็ส กา โฮย อุถ่าโร || เอ้ห์ วัสตฺ ตะยี แน่ห์ ยาอี เน็ต เน็ต รัค อุร ต่าโร || ตัม ซันซาร จรัน ลัก ตรี แอ ซัภ
นานัก บรัมห์ ปซาโร ||๑|| ศโลก แม่ห์ลา ๕ || เตรา กีตา ยาโต น่าฮี แมโน โยก กีโตอี || แม นิ รกุณนิอาเร โก คุณ
น่าฮี อาเป ตะรัส ปัยโออี || ตะรัส ปั ยอา เม่ห์รามัต โฮอี สัตคุร สะยัณ มิเลอา || นานัก นาม มิแล ตานํ ยีวานํ ตัน
มัน ทีแว ฮเรอา ||๑||
เอก โองการ สัตคุร ประสาด ||
ราก มาลา || ราก เอก ซังค์ ปันจฺ บรังกัน || ซังค์ อลาแปห์ อาโธ นันดัน || ประทัม ราก แป่ โร แว กัรฮี ||
ปันจฺ รากนี ซังค์ อุจระฮี || ประทัม แป่ ระวี บิลาวลี || ปุนเนอากี กาแว่ห์ บังกลี || ปุน อัสเลคี กี ไป๋ บารี || เอ แป่ โร
กี ปาโจ นารี || ปันจัม ฮรัค ดิสเค สุ นาแวห์ || บังกาลัม มัตถฺ มาเถาว์ กาแว่ห์ ||๑|| ลลัต บิลาวัล กาวฮี อัปนี อัปนี
ป๋ านตฺ || อัสทฺ ปุตรึ แป่ เราว์ เก กาแว่ห์ กาเอ็น ปาตรึ ||๑|| ดุตีอา มาลฺ กอสัก อาลาแป้ ห์ || ซังค์ รากนี ปาโจ ทาแปห์ ||
โกดกะรี อัร เดวกันถ่ารี || กันถ่ารี ซี หุตี อุจารี || ตะนาสรี เอ ปาโจ กาอี || มาล ราก กอซัก ซังค์ ลาอี || มารู
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มัสตฺ องั ค์ เมวารา || ประบัลจันดฺ กอซัก อุผารา || คอคัท ออ ป่ อรานัด กาเอ || อัสทฺ มาลฺ กอสัก ซังค์ ลาเอ ||๑|| ปุน
อายโอ ฮินโดลฺ ปั นจฺ นารฺ ซังค์ อัสทฺ สุ ต || อุแธ่ห์ ตาน กะโลล กาเอ็น ตารฺ มิลาวฮี ||๑|| เตลังกี เดวกรี อาอี || บซันตี
ซันดูร โซฮาอี || สรัส อะฮีรี แล ป่ ารยา || ซังค์ ลาอี ปานํโจ อารยา || สุ รมานันดฺ ป่ าสกัร อาเอ || จันดรึ บิมบฺ
มังคะลัน โซฮาเอ || สรัสบาน ออ อ้าห์ บิโนดา || กาแว่ห์ สรัส บซันตฺ กโมดา || อัสทฺ ปุตรึ แม กะเฮ สวารี || ปุน
อาอี ดีปัก กี บารี ||๑|| กะเชลี ปัทมันยฺรี โทดี กฮี อลาป || กาโมดี ออ กูยรี ซังค์ ดีปัก เก ทาป ||๑|| กาลังกา กุนตัล
ออ รามา || กมัลกุซมั จัมปัก เก นามา || กอรา ออ กานรา กะเลอานา || อัสทฺ ปุตรึ ดีปัก เก ยานา ||๑|| ซัภ เม็ล
ศิรีราก แว กาแว่ห์ || ปานํโจ ซังค์ บรังกัน ลาแว่ห์ || แบรารี กัรนาที ตะรี || เการี กาแว่ห์ อาซาวรี || เต้ห์ ปาแช
ซิ่นถะวี อลาปี || ศิรีราก เซ็ว ปานํโจ ทาปี ||๑|| ซาลู ซารัค ซากรา ออร โกด กัมภีร || อัสทฺ ปุตรึ ศิรีราก เก กุนดฺ
กุมภฺ ฮมีร ||๑|| คัสทัม เมฆ ราก แว กาแว่ห์ || ปานํโจ ซังค์ บรังกัน ลาแว่ห์ || โซรัธ โกด มลารี ตุนี || ปุน กาแว่ห์
อาซา กุน กุนี || อูแจ ซุรฺ ซูโฮ ปุน กีนี || เมฆ ราก เซ็ว ปานํโจ จีนี ||๑|| แบราถัร กัจถัร เกดารา || ยับลีถรั นัท ออ
ยัลถ่ารา || ปุน กาแว่ห์ ซังกัร ออ เซอามา || เมฆ ราก ปุตรัน เก นามา ||๑|| คัสทฺ ราก อุน กาเอ ซังค์ รากนี ตีส ||
ซัภแภ ปุตรึ รากัน เก อะธาราห์ ดัส บีส ||๑||๑||
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