زﺑﻮر ﺷﺮﻳﻒ
رﺘﻴﻨ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ

۱

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺨﺘﻮر دے او ﺑﺨﺘﻮر ﺑﻪ وى


ﻮک ﭼ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى،
ﭘﻪ ﻻر د ﻨﺎﻫﺎرو ﭼ ﺗﻠﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى،
د ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﭼ ﻧﮥ ﮐﯧﻨ.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى،

ﺷﭙﻪ او ورځ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻮر ﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د داﺳ وﻧ ﭘﻪ ﻣﺜﺎل وى،

ﮐﻮﻣﻪ وﻧﻪ ﭼ د وﻟ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﺎل وى،
ﻣﯧﻮه ﮐﻮى ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﻣﯧﻮه داره وى
ﭘﺎ ﻳ ﺗﻞ ﺷﻨ وى او ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ وى.
 ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ داﺳ ﻧﮥ دى ،دوئ ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى،

د ﻫﻮا ﺳﺮه اﻟﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻧﻮ ﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻣﺠﺮم ﺷ،

ﻨﺎﻫﺎران ﺑﻪ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﺑﺷﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ د ﻻرې ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ،

ﭘﻪ ﻻر د ﺗﺒﺎﻫ ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ورروان وى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻏﻮره ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه

۲

 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮل


او اُﻣﺘﻮﻧﻪ وﻟ ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺳﺎزﺷﻮﻧﻪ ﮐﻮى؟
 د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل


۱ / ۲۴۷

او ﺣﺎﮐﻤﺎن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼف
او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻮل.
 ”را زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎت ﮐو،

د ﺧُﺪائ د ﻏﻼﻣ رﺳ ﺑﻪ وﻏﻮرزۇو“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪى،

ﮐﻮم ﭼ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻧﺎﺳﺖ دے ﻫﻐﻪ ورﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ر

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﺳﺮه ﻳ ﻳﺮوى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻣﺎ ﻣﻘﺮر ﮐے دے ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ،

ﻣﺎ دے ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﮐو ﻣﻘﺮر“.
 زۀ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺣﻢ اﻋﻼن وﮐم،

”ﺗﮥ زﻣﺎ زوئ ﻳ او د ﻧﻦ ﻧﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺷﻮم.
 زﻣﺎ ﻧﻪ وﮐه ﺳﻮال ،زۀ ﺑﻪ درﮐم ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ،

زۀ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﺗﺎ ﻟﻪ در ﺑﻪ ﮐم د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ.
 د ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﺗﮥ ډﮐﺮې ﮐې،

ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺳﻴﺦ د اوﺳﭙﻨ ﻮ ﮐې“.
 اے ﺣﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻫﻮﻴﺎر ﺷ،

اے د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮدار ﺷ.
 د ﻳﺮې ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ،

او ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮئ.
 د ﻫﻐﮥ د زوئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﮥ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ﻴ ﻧﮥ ﺷ،

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زر ﻏﺼﻪ ﮐﻴى ،او ﻧﺎﺎﭘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮر ﺷ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻨﺎه ﮐ راﺷ.

۲ / ۲۴۷

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻀﺮت داؤد د ﺧﭙﻞ زوئ اﺑﺳﻠﻮم ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو
د ﻣﺪد دﭘﺎره د ﺳﺤﺮ دﻋﺎ

۳

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ دى دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ،


ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ راﭘﺎﯧﺪﻟ دى ﺧﻼف زﻣﺎ.
 ډﯦﺮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ داﺳ واﺋ،

”ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﮥ ﺑﭻ ﮐﻮى“.
 ﺗﮥ ﺧﻮ زﻣﺎ ډال ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻳ،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﺟﻼل ﻳ ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ اوﭼﺘﻮى ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ژړا ﮐﻮم،

ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﮐﻮى.
 ﭼ ﻤﻠﻤﻪ اودۀ ﺷﻤﻪ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐ ﭘﺎﻢ،

ﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﻳﻢ.
 ﻳﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ډﯦﺮ وى

ﮐﮥ زۀ ﭘﻪ ﮐ د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﯧﺮ ﻳﻢ.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﻪ ،ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﺮې ﺧﻼص ﮐه،

د دﺷﻤﻦ ﻣ ژاﻣﻨ ﻣﺎﺗ ﮐه،
ﻏﺎﻮﻧﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻣﺎت ﮐه.
 ﺧﻼﺻﻮن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ را.

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺘﺎ ﺑﺮﮐﺖ دې ﻫﻤﯧﺸﻪ وى.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د رﺑﺎب ﺳﺎز ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺎﺎم دﻋﺎ

۴

 ﻧﻮ اوره زﻣﺎ ﺳﻮال ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ژړا ﻳﻢ،


ﺗﮥ ﭼ واﺋ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﭼ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ.
۳ / ۲۴۷

زﻣﺎ ﻣﺸﻞ آﺳﺎن ﮐه ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ ﺳﻮال ﻣ اوره.
 اے ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻴﺮﻧﻪ ﮐئ؟

ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐئ؟
ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دروﻏﻮ ﭘﺴ ﺮ؟
 ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﺷ

ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى دى،
زﻣﺎ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﺎ ﮐى دى.
 د ﻏﺼ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻨﺎه ﻣﮥ ﮐﻮئ،

ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻړ ﺷ ﻓﺮ وﮐئ او ﺧﺎﻣﻮش ﺷ.
 ﺧﭙﻠ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ وړاﻧﺪې ﮐئ

او ﺗﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐئ.
 ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﭙﻮس ﮐﻮى” ،ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻮک ﮥ وى؟

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ وﻠﻮه“.
 ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ زړۀ د ﻳﻮ ﻟﻮﺋ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ډک ﮐې

د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻮک ﭼ ډﯦﺮ ﻏﻨﻢ او ﺷﺮاب ﻟﺮى.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻏﻤ ﺳﺮه اودۀ ﺷﻢ،

ﻳﻮا ﺗﮥ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﯧﺮ ﮐه.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺷﭙﻴﻠ ﺳﺎز ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻋﺎ

۵

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ،


زﻣﺎ اﺳﻮﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ وﮐه.
 زﻣﺎ د ژړا آواز د ﻣﺪد دﭘﺎره واوره،

زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻣﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه.

۴ / ۲۴۷

 زﻣﺎ واوره ﺳﺤﺮ ﮐ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ آواز ﮐﻮم،

ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﮐ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮم
ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮم.
 ﻳﻮ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﻳ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪو ﻧﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى،

ﺑﺪ ﮐﺮداره ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ اوﺳﻴى.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻐﺮور ﺧﻮ ودرﯦﺪے ﻧﮥ ﺷ،

ﮐﻮې ﮐﺮﮐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼ ﺑﺪﮐﺎره ﺷ.
 ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮې ،ﻮک ﭼ دروﻏﮋن وى،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دوﮐﻪ ﺑﺎزو او ﺧﻮﻧﺎرو ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى.
 ﺳﺘﺎ د ﻟﻮئ رﺣﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ زۀ دﻧﻨﻪ ﺷﻢ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ،

ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻳﺮه ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺷﻢ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺗﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺳﺒﺐ زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه دې زﻣﺎ رﻫﻨﻤﺎﺋ وﮐه،
ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر دې ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺎﻳﻪ.
 ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮥ وى زړوﻧﻪ ﻳ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ډک دى.

او ﭘﻪ ژﺑﻪ دروغ واﺋ او ﻣﺮۍ ﻳ ﮐﻮﻻو ﻗﺒﺮ دے.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﺎر ﺣﺴﺎب ﮐه،

ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ داﻣﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﮐه.
د ډﯦﺮو ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ دوئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ وﺷه،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﮐې ده.
 ﺧﻮ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻨﺎه واﺧﻠ ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى،

واﺋ ﺳﻨﺪرې ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻏﻤ ﺳﺮه
وى دې ﺳﺘﺎ اﻣﺎن ﮐ ﺳﺘﺎ اﻣﺎن دې وى ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې
ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮﺷﺤﺎل وى ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺗ.
۵ / ۲۴۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮې،

ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ډال ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه وې.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د اﺗﮥ ﺗﺎره رﺑﺎب ﺳﺎز ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ دﻋﺎ

۶

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﻣﮥ رﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ


ﻣﺎ ﺗﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﮥ ﮐﻮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻤﻮﻟﻮ ﮐ.
 رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ وﮐه زۀ ﮐﻤﺰورے ﻳﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺷﻔﺎ راﮐه ﻫُوﮐ ﻣ ﻣﺎﺗﻴى ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﭘﻪ زړۀ ﻳﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎر دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ وى

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣ وى؟
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺧﻼص ﮐه ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮﻪ،

ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﺋ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه.
 ﻮک ﻧﮥ ﻳﺎدوى ﺗﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣۀ ﺷ.

ﻮک دے ﭼ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﮐے دے؟
 ﺳﺘے ﻳﻢ ډﯦﺮ ﭘﻪ ژړﯦﺪو ﺳﺮه،

ﺑﺴﺘﺮه زﻣﺎ ﻟﻤﺪه ﺷ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ژړﯦﺪو ﺳﺮه،
او ﺑﺎﻟﺖ ﻣ ﻟﻮﻧﺪ ﺷ ﭘﻪ اوﻮ ﺳﺮه.
 ﺳﺘﺮ ﻣ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې ﺧﻔﺎن ﺳﺮه،

ﺳﺘﺮﻮ ﻣ ﮐﺎر ﭘﺮﯦﮯ دے دﺷﻤﻨ ﺳﺮه.
  زﻣﺎ ﻧﻪ  ﻮل ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ راﻧﻪ ﻻړ ﺷ،

زﻣﺎ ژړا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اورﯦﺪﻟ ده.
 د رﺣﻢ دﭘﺎره ﺳﻮال ﻣ اورﯦﺪﻟﮯ دے ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ،

دﻋﺎ زﻣﺎ ﻳ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې ده ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ.

۶ / ۲۴۷

 ﻳﺮﻳى ﺑﻪ ،ﺷﺮﻣﻴى ﺑﻪ ،زﻣﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن،

راواﭘﺲ ﺑﻪ ﮐى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ ﻧﻈﻢ ،ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠ ﮐﻮش ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﺋﻴﻠﮯ وو
د اﻧﺼﺎف دﭘﺎره دﻋﺎ

۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﻳ،


د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﻼص ﮐه او ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه ﻮک ﭼ راﭘﺴ دى،
 ﻨ ﻣﺎ ﺑﻪ د ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎﻧ وﺷﻠﻮى ﻮ ﺑﻪ ﻣ ﮐى،

ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻣ ﻧﮥ وى ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﮐﮥ ﻣﺎ د اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﮯ ﻧﮥ وى،
 ﮐﮥ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ دوﺳﺖ ﺳﺮه ﺑﺪ ﮐې وى

ﮐﮥ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﻣ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐې وى،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دې دﺷﻤﻦ راﭘﺴ ﺷ ﻣﺎ دې ووﻫ.

ﻣﺎ دې ﭘﺮﯦدى ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﻏﺼ ﺳﺮه راﭘﺎﻪ،

زﻣﺎ د دﺷﻤﻦ د ﻏﺼ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻪ،
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف راوﻟﻪ.
 راﻏﻮﻧ ﮐه ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ،

د ﺧﭙﻞ ﻋﺮش ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐه.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى.

ﺗﮥ زﻣﺎ د ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﻼن وﮐه ،زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ ،اے ﻟﻮﻳﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﺧﺘﻢ ﮐه ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ د ﻇﺎﻟﻢ ﺧﺘﻢ ﮐه،

آﺑﺎد ﮐه ﺻﺎدﻗﺎن ﺻﺎدﻗﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

۷ / ۲۴۷

د زړۀ ﻣﻨﺼﻮﺑ او ﻓﺮوﻧﻪ ﺗﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮې.
 ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻮ زﻣﺎ ډال دے،

ﺑﭻ ﮐﻮوﻧﮯ ﭼ د زړوﻧﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ دے.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺎدق اﻧﺼﺎف دار دے،

ﺑﺪﮐﺎرو ﺗﻪ ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ وى.
 ﮐﮥ ﻮک ﭼﺮې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮥ ﮐى،

ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ورﺗﻪ ﺗﯧﺮه ﮐى،
ﻧﻮ ﻟﻴﻨﺪې ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻس ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى.
 ﮐى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺎره وﺳﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ،

او ۇﻟ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺸ ﺑﻠﯧﺪوﻧ.
 ﻨﻪ د ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ،ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻮره

د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ډک وى او ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎره.
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﻞ د ﻏﻮرزﯦﺪو دﭘﺎره ډوﺑﻪ ﮐﻨﺪه ﺗﻴﺎروى

ﭘﻪ ﻫﻢ دې ﮐﻨﺪه ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ورﻏﻮرزﻳى.
 ﮐﻮم ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭼ ﺟﻮړوى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﮐ ﯧﺮ ﺷ،

ﻫﻐﻪ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ اﻧﺒﺎر ﺷ.
 ﺷُﺮ ﺑﻪ ﮐﻮم د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﻫﻐﻪ اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ دے

واﻳﻢ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د رﺑﺎب ﺳﺎز ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل

۸

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ رﺑﻪ،


ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻋﻈﻴﻢ دے،
ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ دې ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺟﻮړ ﮐے دے.

۸ / ۲۴۷

 ﺗﺎ ﺗ رودوﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻮدﻟﮯ دے

ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ او دﺷﻤﻨﺎن دې ﭘﻪ دې ﭼﭗ ﮐى دى.
 زۀ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻮﺗﻮ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻮرم ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر ﮐﻮم،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﭼ ﻣﻘﺮر دى ﺳﺘﻮرو ﺳﭙﻮږﻣ ﺗﻪ ﻮرم،
 اﻧﺴﺎن ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﭘﺮې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ،

ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎدم ﮥ وى ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ؟
 ﺗﺎ د ﻓﺮﺘﻮ ﻧﻪ ﻟ ﮐﻢ ﮐے دے

ﺗﺎ ﻫﻢ د ﺟﻼل او ﻋﺰت ﺗﺎج ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐے دے.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻨﻴﺎدم واﮐﻤﻦ ﮐے دے،

ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻴﺰ ﭘﻮره اﺧﺘﻴﺎر ورﮐے دے.
 ﮐﮥ ې ﮐﮥ رﻣ د ﺑﻴﺎﺑﺎن،

او ﮐﮥ دى ﻮل ﻨﻠ ﻨﺎوران.
 ﮐﮥ ﻣﺎرﻏﺎن دى ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ او ﮐﮥ ﮐﺒﺎن دى ﺳﻤﻨﺪر ﮐ،

ﻳﺎ ﻧﻮر داﺳ ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﺮﻴى ﺳﻤﻨﺪر ﮐ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ رﺑﻪ،

ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻋﻈﻴﻢ دے.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ ﻧﻈﻢ ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﺴﻢ ﺳﺎز ﮐ د ﻫﻐﮥ د زوئ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ
وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د اﻧﺼﺎف دﭘﺎره ﺷُﺮ ﺰارى

۹

 زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،


زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم.
 زۀ ﺑﻪ ﻳﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم،

اے ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.

۹ / ۲۴۷

 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭼ ﮐﻠﻪ وﺗﺘﯧﺪل،

ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ وﺧﻮړل او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﺎه ﺷﻮل.
 ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ وﮐه ﻓﯧﺼﻠﻪ،

ﻧﺎﺳﺖ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮې.
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى دى ﺗﺎ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ رﻠ دى ﺗﺎ،

د ﺗﻞ دﭘﺎره دې ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ورﻟﻪ ﺧﺘﻢ ﮐے دے.
 ﺑﮐﭽﻪ ﺗﺒﺎﻫ دې د دﺷﻤﻦ ﺎروﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐى دى،

ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن د ﻫﻐﻮئ دې ﺧﺘﻢ ﮐے دے.
 ﺧﻮ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى،

ﻗﺎﺋﻢ ﮐے ﻳ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ دے او اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﮐﻮى.
 او ﻫﻐﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺣﻮﻣﺖ وﮐى.
 د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻣﺎن ﺎئ دے،

ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺒﻮط د ﭘﻨﺎه ﺎئ دے.
 ﻮک ﭼ دې ﻧﻮم ﭘﯧﮋﻧ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى،

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻮک ﭼ دې ﻟﻮن ﮐﻮى ﺗﺎ ﻳﻮا ﻧﮥ دى ﭘﺮﯦ.
 ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى،

ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے،
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐئ ﻫﻐﮥ ﭼ ﮥ ﮐى دى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﻠ،

د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺧﺒﺮه ﻧﮥ دے
او ﻧﮥ د دړدﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻓﺮﻳﺎد ﻧﻪ ﺑﺧﺒﺮه دے.
 رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ وﮐه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﻮره دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﺗﻨ ﮐے ﻳﻢ،
۱۰ / ۲۴۷

ﻣﺎ د ﻣﺮګ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ را آزاد ﮐه.
 د ﺻﻴﻮن ﻟﻮر ﭘﻪ دروازو ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﻔﺖ او د ﺧﻼﺻﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐم

ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ اﻋﻼن وﮐم.
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﻨﺪه ﭼ وﺑﺎﺳ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ورﺰار ﺑﻪ ﺷ،

ﭘﻪ ﭘ ﺧﻮر ﮐى دام ﮐ ﺧﭙﻠﻪ راﯧﺮ ﺑﻪ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه،

ﺧﻮ اوس راﯧﺮ دى ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺮدار ﺳﺮه.
  ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻮل ﺑﺪﮐﺎران،

ﭼ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ وى ورروان.
 ﺣﺎﺟﺖ ﻟﺮوﻧ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻫﯧﺮوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،

دا ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎاُﻣﻴﺪه ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
 ﭘﺎﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﻨ آدم ﭼ ﺳﺮﮐﺸ وﻧﮥ ﮐى،

د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دې ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺘﺎ د وړاﻧﺪې وﺷ.
 ﺗﮥ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻳﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻮئ وﻳﺮوه،

ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ وه ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻓﺎﻧ دى.

د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ

۱۰

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻧﻪ وﻟ ﻟﺮې ودرﯦې؟


ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻧﻪ وﻟ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮې؟
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﮐ ﺑﺪﮐﺎران ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﭘﺮزوى،

دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪﭼﻠﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﮐه.
 د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻻﻓ ﮐﻮى دا ﺑﺪﮐﺎران،

ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮى او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ اﻧﺎر ﮐﻮى ﻻﻟﭽﻴﺎن.
 ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﮐ ﺑﺪﮐﺎران ﻃﻠﺐ ﻧﮥ ﮐﻮى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک،


۱۱ / ۲۴۷

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻴ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک.
 ﺗﻞ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ وى ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى،

ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮥ ﻣﻨ دا ﻣﻐﺮوران.
 ﺎن ﺳﺮه دوئ واﺋ ﭼ” ،ﻫﻴ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻧﮥ ﮐى ﭘﻪ ﻟزان،

ﻮل ﻋﻤﺮ زۀ ﺑﻪ ﻳﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ او د ﺳﺨﺘﻮ ﺑﻪ ﻳﻢ ﭘﻪ اﻣﺎن“.
 ﺧﻮﻟﮥ ﻳ دروﻏﮋﻧﻪ ،ﮐﻨﻞ ﻣﺎره ،دوﮐﻪ ﺑﺎزه ده،

د ﻫﻐﮥ ژﺑﻪ ﻏﻮﻮﻧ ،ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧ ده.
 ﭘﺮوت د ﮐﻠﻮ ﺧﻮا ﮐ ﭘ ﭘﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،

وژﻧ ﺑﻨﺎه ﻮرى د وراﻳﻪ ﭘﺮې ﺰار ﮐﻮى.
 ﻟﻪ زﻣﺮى ﭘ ﭘﻪ ﭘﺮده ﮐ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،

ﻧﻴﺴ ﻏﺮﻳﺒﺎن ﭘﺮوت دے ﭘﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،
راﻳ ﮐﺎږى او ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ ﻳ راﯧﺮوى.
 ﻧﻮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﮐ ﭼﺨ ﺷ،

او د ﻇﺎﻟﻢ د زور ﺳﺮه راﻻﻧﺪې ﺷ.
 ﺑﺪ ﮐﺎر د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه دا واﺋ ﭼ” ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻫﯧﺮ ﺷﻮى دى،

ﭼ ﻫﻴ ﻧﮥ وﻳﻨ ،ﺳﺘﺮ ﻳ ﭘ ﮐې دى“.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﭘﺎﻪ ،او ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐه.

ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه.
 ﺧُﺪائ وﻟ ﺳﭙﻮى دﻏﻪ ﺑﺪﮐﺎران؟

ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه واﺋ ﭼ” ،ﻧﺸﺘﻪ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ “،واﺋ دﻏﻪ ﺑﺪﮐﺎران.
 ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ او ﺧﻔﺎن وﻟﻴﺪﻟﻮ،

او ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا وﻳﻨ او ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮې.
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎن ﺳﭙﺎرﻟﮯ دے ﺑوﺳﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ،
ﻣﻞ ﻳ ﺗﮥ او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮې د ﺑﭘﻼراﻧﻮ.
۱۲ / ۲۴۷

 ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐه د ﺑﺪﮐﺎره ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن،

ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ داﺳ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐه ﭼ ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ وى،

د ﻫﻐﮥ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯧﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻼک ﺷ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮال زارى د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ واورﯦﺪﻟﻪ،

ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ډاډه ﮐﻮې او ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳ اورې،
 ﺗﮥ د ﺑﭘﻼره ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳ،

ﻧﻮ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﻳﺮوﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻮﮐﻞ

۱۱

 زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﭘﻨﺎه ﮐ ﻳﻢ.


ﺗﮥ وﻟ راﺗﻪ واﺋ” ،ﻟﻪ د ﻣﺎرﻏﮥ ﭼ ﻏﺮ ﺗﻪ واﻟﻮﻢ،
 ﻮره ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه راﮐﺎږى او ﻏﺸ وﻳﺸﺘﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮوى،

او د ﭘ ﺎئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ وروى.
 ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ وراﻧﻮﻟﮯ ﺷ،

ﻧﻮ رﺘﻮﻧ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﮥ وﮐے ﺷ؟“
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ دے،

ﻫﻢ اوس ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.
ﻫﺮ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻧﺰدې ﻧﻪ ﻮرى،
او ﭘﻪ زﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ آزﻣﺎﺋ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﺎدﻗﺎن او ﺑﺪﮐﺎران دواړه ﻣﻌﻠﻮﻣﻮى،

ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻮک ﭼ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﺑﻞ ﺳﺎرۀ او ﺗﺎودۀ ﻮ وروى،


۱۳ / ۲۴۷

ﭘﻪ ﺳﻮزوﻧﻮ ﻫﻮاﺎﻧﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮى.
 ﺑﺷﻪ ﺻﺎدق ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى،

او ﻧﯧﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺦ دﻳﺪن ﮐﻮى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ د اﺗﮥ ﺗﺎرﻳﺰه رﺑﺎب د ﺳﺎز ﺳﺮه وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ
ﭘﻪ ﺷﺮﻳﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐ د ﻣﺪد دﻋﺎ

۱۲

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻣﺪدﺎر ﺷﻪ،


ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه ﭘﻨﺎه ﮐﻴى ﺳﺘﺎ ﻧﯧ ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎن،
ﺳﺘﺎ وﻓﺎداران دى د دې زﻣ ﻧﻪ روان.
 واﺋ دروغ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺎوﻧﻳﺎن،

ﭘﻪ زړۀ ﮐ دوﮐﻪ ﺑﺎز او ﭘﻪ ﻏﻮړو ﺷﻮﻧو دى ﻮﻳﺎن.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دوئ ﻧﻪ ﭘﺮې ﮐه ﻏﻮړ ﺷﻮﻧان

دوئ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ژﺑ ﭘﺮې ﮐه ﭼ ﭘﻪ ﻻﻓﻮ دى ﻮﻳﺎن.
 دوئ واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐو،

ﻮک ﻣﻮ د وﻳﻨﺎ ﻧﻪ اﻳﺴﺎروﻟﮯ ﺷ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠ ﺷﻮﻧې اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐو؟“
 ﻓﺮﻣﺎﺋ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ” ،زﻳﺎﺗﮯ ﻣ وﻟﻴﺪﻟﻮ ﭼ وﺷﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪاﻧﻮ

ﻓﺮﻳﺎد او زﺑﻴﺮ ﻣﺎ واورﯦﺪل ﭼ وﮐل ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ،
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ورﺷﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐم،
ﻨﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﻣﺪد ﻟﺮى ارﻣﺎن“.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻋﺪې دى ﭘﺎﮐ،

ﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭼ ﺻﻔﺎ ﺷ اووۀ ﻠﻪ ﭘﻪ ﺑ ﮐ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﭘﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭼ ﺑﻪ وﺳﺎﺗ

ﻧﺴﻞ د دروﻏﮋﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐې ﺗﻞ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ دا ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﺮﻴى ﺑﺪﮐﺎران


۱۴ / ۲۴۷

ﻮل ﺑﺪۍ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮥ ﺳﺘﺮﻪ ﻮرى اﻧﺴﺎﻧﺎن.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮن دﻋﺎ

۱۳

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻣﺎ ﻫﯧﺮوې؟


ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﮥ ﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻮرې؟
 ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ذﻫﻦ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وى

ﻫﺮه ورځ زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﻔﺎن وى؟
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ وى؟
 ﻣﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﺷﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻮاب راﮐه.

ﺳﺘﺮ ﻣ روﺎﻧﻪ ﮐه ﻨ ﻣ ﺑﻪ ﺷﻢ،
 ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﮥ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن،

ﭼ” ،ور ﻣﻮ ﮐو ﺷﺴﺖ “،واﺋ ﺑﻪ دوئ ﻣﺪام.
دوئ ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه زﻣﺎ ﭘﻪ ﻟزان.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺣﺪه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮم اﻳﻤﺎن،

زۀ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﻣﻨﻢ اﺣﺴﺎن.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ د ﺻﻔﺖ ﺳﺮود ﺑﻪ ﮐم ﺑﻴﺎن،

ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺑدﻳﻨﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب

۱۴

 ”ﻧﺸﺘﻪ دے ﺧُﺪائ “،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ واﺋ ﮐﻢ ﻋﻘﻼن،


دوئ دى ﻓﺎﺳﺪان ﮥ ﻋﻤﻞ ﻳ ﻧﺸﺘﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ وى ﻧﯧﺎن.
 ﻣﺎﻟ ﭘﺎس د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻮرى ﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎن

۱۵ / ۲۴۷

ﻫﻐﻪ ﻮرى ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﺷﺘﻪ داﺳ ﭘﻮﻫﺎن،
ﻮک ﺷﺘﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ د ﺧُﺪائ ﻣﺘﻼﺷﻴﺎن.
 ﻧﺸﺘﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﻮل دى اوړﯦﺪﻟ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻻر روان،

ﻧﺸﺘﻪ دے ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﭼﺮﺗﻪ ﻧﺸﺘﻪ دے ﻧﯧﺎن.
 وﻟ دوئ ﻧﮥ زده ﮐﻮى ﻮک ﭼ دى ﺑﺪﮐﺎران،

دوئ ﺧﻮرى ﻟﻪ رو زﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﺎن
ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﺑﻪ د دﻋﺎ ﻓﺮ وﻧﮥ ﮐى دا ﺑﺪﮐﺎران؟
 ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﺮه ﮐ ﺑﻪ ﭘﺮاﺗﮥ وى ﺑﺪﮐﺎران،

ﻪ ﭘﺎک ﺧُﺪائ ﻣﻞ دے د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ.
 اے ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﻮئ،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻬﺒﺎن.
 ﻮک ﺑﻪ راﺷ د ﺻﻴﻮن ﭼ آزاد ﮐى اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐى ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻴﺎن،
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن.

د ﻋﺒﺎدت اﺻﻮل .د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک اراده او رﺿﺎ

۱۵

 ﻮک ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ ﻋﺒﺎدت ﺗﻪ داﺧﻠﯧﺪے ﺷ؟


ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﻮک ﺳﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﮐ اوﺳﯧﺪے ﺷ؟
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ وى ﺑﻋﯧﺒﻪ او ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى،

او د زړۀ د اﺧﻼص ﻧﻪ رﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.
 ﻮک ﭼ ﻧﮥ ﮐى ﻏﯧﺒﺘﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺎوﻧى ﻧﮥ ﮐﻮئ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ

او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪ واﺋ،
 ﭼ ﻣﻨﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى


۱۶ / ۲۴۷

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د وﻓﺎداراﻧﻮ ﻗﺪر ﮐﻮى،
ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ورﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ وى
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺪام ﻴﻨ وﻻړ وى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻬﺪ او ﭘﻴﻤﺎن،
 د ﻗﺮض ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﭼ ﻮک ﻧﮥ وى ﺳﻮد ﺧﻮاران

او ﻮک ﭼ د ﺑﻨﺎه ﺧﻼف رﺷﻮت ﻧﮥ ﻗﺒﻠﻮى.
ﻧﻮ داﺳ ﭼ ﻮک ﮐﻮى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ وى ﻣﺪام.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک اﻳﻤﺎن او ﻳﻘﻴﻦ

۱۶

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ وﺳﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻣﺎن،


ﭘﻨﺎه ﻣ راوړه ﺗﺎ ﺗﻪ او ﺷﻪ ﻣ ﻧﻬﺒﺎن.
 ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﻳ،

زﻣﺎ دﻏﻪ ﻮل ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ او ﯧې ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ دى“.
 ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل ﻣﺆﻣﻨﺎن دى رﺘﻴﻨ ﺷﺮﻳﻔﺎن،

ﭘﻪ دوئ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده.
 ﺧﻮ اﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺧﻔﺎن

ﭼ د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻏﯧﺮ ﻣﻨ ﻧﻮر ﺧُﺪاﻳﺎن.
ﻧﮥ ﺑﻪ اﺧﻠﻢ ﺑﺮﺧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
ﻧﮥ ﺑﻪ واﺧﻠﻢ د ﻫﻐﻮئ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ زﺑﺎن.
 ﺗﮥ ﻳ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﻮل ﻧﺼﻴﺐ او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ،

او زﻣﺎ د ﻫﺮ ﻴﺰ ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ ﻳ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ.
 ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ راﮐى دى ﮥ ﺎﻳﻮﻧﻪ،

ﺑﺷﻪ ﭼ ﻋﺠﻴﺒﻪ دى ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻪ.
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ادا ﮐم ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮐﻮى ﻫﺪاﻳﺘﻮﻧﻪ،


۱۷ / ۲۴۷

ﺧﭙﻞ زړۀ راﺗﻪ د ﺷﭙ ﻫﻢ ﮐﻮى ﻻرﻮدﻧﻪ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻤﯧﺸﻪ راﺳﺮه دے زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم.

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ راﺳﺮه دے ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻏﻮرزﯦم.
 ﻧﻮ ﻪ ﻣ زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم،

ژوﻧﺪ ﮐﻮم او ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐ اوﺳﯧم،
 زﻣﺎ روح ﺑﻪ ﺗﮥ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدې ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﮐ،

ﺧﺎورې ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدې ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻗُﺪوس.
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ د ژوﻧﺪون ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐې،

د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې،
ﺗﺎ ﺳﺮه د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐې.

د ﺣﻀﺮت داؤد دﻋﺎ

۱۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ د اﻧﺼﺎف درﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ واوره،


زﻣﺎ د ﻣﺪد ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ واوره.
زﻣﺎ دﻋﺎ ﺗﻪ ورﮐه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ،
ﭘﻪ ﺻﺎدﻗﻮ ﺷﻮﻧو ﭼ ﮐﻣﻪ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ.
 ﻣﺎ ﺑﻨﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮐه،

ﻪ ﻮل ﺗﺎ ﺗﻪ ﺮﻨﺪ دى ﭼ ﮥ ﮐﻮى ﮐﺎروﻧﻪ.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ زﻣﺎ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ او د زړۀ وﮐل اﻣﺘﺤﺎﻧﻮﻧﻪ،

ﭘﺲ د اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐل ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ،
اراده زﻣﺎ ﭘﺨﻪ ده ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﮥ ﮐم ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ.
 ﻣﺎ ﻣﻨﻠ دى ﻮل ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ

ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺎﺗ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻻرو.
 زۀ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻳﻢ روان،


۱۸ / ۲۴۷

زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﻢ اوړﯦﺪﻟﮯ ،ﻳﻢ دې ﭘﯧﺮوﮐﺎر.
 زۀ دﻋﺎ ﮐﻮﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ،اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﺑﻪ راﮐې ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ،

ﮐﻠﻪ ﭼ دﻋﺎ ﮐﻮم ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻗﺒﻮل ﻣ ﮐه ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠ ﻟﻮﺋ ﻣﻴﻨ ﺧﻮاږۀ راوﺎﻳﻪ،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗُﺪرت دوئ ﺑﭻ ﮐﻮې ﺗﮥ ﻟﻪ دﺷﻤﻨﻪ
ﻮک ﭼ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړى ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ.
 وﺳﺎﺗﻪ ﻣﺎ داﺳ ﻟﻪ ﺳﺘﺎ د ﺳﺘﺮﻮ ﺗﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن،

د ﺧﭙﻞ وزروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮرى ﻣﺎ ﭘ ﮐه.
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ وﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐﻮى ﺣﻤﻠ،

ﻣﺎ وﺳﺎﺗﻪ د ﺑرﺣﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭼ ﻳ واﭼﻮﻟ ﯧﺮې.
 ﮐﻠ ﮐى دى ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ ﺑرﺣﻤﻪ زړوﻧﻪ،

واوره ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻻﻓﻮ ډک ﮐﻼﻣﻮﻧﻪ.
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺷﻮى دى ،زۀ ﻳ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﻳﻢ،

ﮐﻮى دوئ د دې اﻧﺘﻈﺎر ﭼ زﻣ ﺗﻪ ﻣ راووﻟ.
 زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻼش ﮐ دى دوئ ﻟﻪ د اوږى ازﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎر ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﭘ ﻧﺎﺳﺖ ﭼ وى زﻣﺮے ﻮان.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،راﭘﺎﻪ ،ودرﯦه د دوئ ﺧﻼف ،ﭘﻪ ﻮډو ﮐه ﺷﺮﻳﺮان،

ﻣﺎ د ﺧﭙﻠ ﺗُﻮرې ﭘﻪ زور ﻟﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ دې ﺗﺒﺎه ﮐه ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ،

ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻟﻮى ﺧﭙﻞ اﺟﺮوﻧﻪ.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﻪ ﻣﺎړۀ ﮐه ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎن،
د دوئ اوﻻد ﺳﺮه دې وى ډﯦﺮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ،
ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ دې ﭘﺎﺗ ﺷ ورﺗﻪ ﻣﺎل او دوﻟﺘﻮﻧﻪ.
 ﻪ زۀ ﻳﻤﻪ ﺻﺎدق ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﺑﻪ ووﻳﻨﻢ،

۱۹ / ۲۴۷

زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ راﭘﺎﻢ ﺳﺘﺎ دﻳﺪن ﺑﻪ وﮐم ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻢ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺘﺎر .ﻫﻐﮥ دا ﺳﺮود ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ورځ ووﺋﻴﻠﻮ ،ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ او ﺳﺎؤل ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻠﻮ.
د ﻓﺘﺤ ﻧﻈﻢ

۱۸

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ زور او ﻃﺎﻗﺖ ﻳ.


 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ  دے زﻣﺎ ،ﻗﻠﻌﻪ ده زﻣﺎ ،او ﺧﻼﺻﻮوﻧﮯ دے زﻣﺎ،

زﻣﺎ ﺧُﺪائ  دے زﻣﺎ ،ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﮯ دے.
ﻫﻐﻪ دے ډال زﻣﺎ ،ﻫﻐﻪ زور ﭼ ﺑﭻ ﮐﻮى ﻣﺎ ،او د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻨﺎه ﺎه ده زﻣﺎ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣ وﮐل آوازوﻧﻪ ﻮک ﭼ ﻻﺋﻖ دے د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ،

او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى.
 زۀ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﭘو ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮے ﻳﻢ،

د ﺑﺮﺑﺎدۍ ﻃﻮﻓﺎن ﻣ د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ.
 ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﻧﻪ ﺗﺎو دى د ﻗﺒﺮ زﻧﻴﺮوﻧﻪ،

زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﻣﺮ ﺧﭙﻞ داﻣﻮﻧﻪ ﻏﻮړوﻟ دى.
 ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﮐ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ ﮐﻣﻪ آوازوﻧﻪ،

د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﮐل آوازوﻧﻪ.
د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎﻳﻪ ﻫﻐﮥ واورﯦﺪل زﻣﺎ آوازوﻧﻪ،
د ﻫﻐﮥ ﺗﺮ ﻏﻮږو ورﺳﯧﺪل زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ.
 زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې زﻟﺰﻟﻪ راﻏﻠﻪ وﻟزﯦﺪه،

د ﻮﻟﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ وﺧﻮﯧﺪل،
زﻟﺰﻟﻪ ﻪ ﭘﺮې راﻏﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ وو.
 د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮزې او ﺳﭙﯧﻣﻮ ﻧﻪ ﻟﻮږې راووﺗﻞ،

ﺑﻞ ﺳﺎرۀ ﺗﺮې ﻧﻪ روان وو ﻳﺮووﻧ ﻟﻤﺒﻪ ﻳ د ﺧﻮﻟ راووﺗﻠﻪ.

۲۰ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﺮې راﮐﻮز ﺷﻮﻟﻮ وﺷﻠﻮل ﻳ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ،

د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ د ﻻﻧﺪې ﺗﻮرې ورﻳ وې.
 واﻟﻮﺗﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﻮر ﺷﻮﻟﻮ،

ﻫﻐﻪ د ﻫﻮا ﭘﻪ وزرو ﺳﻮر ﺷﻮﻟﻮ.
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻪ ﺎﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﻴﺎرۀ ﺗﺎو ﮐﻟﻪ،

د ﺑﺎران ﻧﻪ ډﮐﻪ ورﻳ ﻳ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ راﺗﺎوه ﮐﻟﻪ.
 د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﺟﻼل ﺗﻮرې ورﻳ وﺷﻠﻮﻟ،

او ږﻟ او ﺑﻞ ﺳﺎرۀ ﻳ راورول.
 واورﯦﺪے ﺷﻮ د آﺳﻤﺎﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز،

د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ راﻏﻠﻮ آواز.
 ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻳ ﮐل ﺧﻮارۀ د ﻏﺸﻮ ﭘﻪ وﻳﺸﺘﻮ ﺳﺮه،

و ﻳ زﻏﻠﻮل د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ زار او ﭘﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺳﺮه.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻢ او ﭘﻪ ﭼﻐﻪ ﭘﻪ رﻠﻮ

ﺑﯧﺦ د ﺳﻤﻨﺪر راﺎره ﺷﻮﻟﻮ ،او ﺑﻨﻴﺎد د زﻣ راﺮﻨﺪ ﺷﻮﻟﻮ.
 د آﺳﻤﺎﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﻟﻮ راوږد او زۀ ﻳ ﺑﭻ ﮐم،

زۀ ﻳ د ډوﺑﻮ اوﺑﻮ ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐم.
 ﺑﭻ ﻳ ﮐﻣﻪ زۀ د زورور دﺷﻤﻦ د ﻻﺳﻪ،

ﭼ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ او وو زﻣﺎ دﭘﺎﺳﻪ.
 ﭘﻪ ورځ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﻐﻮئ ﮐى راﺳﺮه ﺟﻨﻮﻧﻪ،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﻞ وو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ.
 زۀ ﻳ ﻳﻮ ﭘﺮاَﻣﻨﻪ ﺎئ ﺗﻪ راوﺳﺘﻢ،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل وو زۀ ﻳ ﺑﭻ ﮐم.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮥ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟ اﺟﺮ راﮐے دے،

زﻣﺎ د ﺑﻨﺎﻫ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳ ﻣﺎ ﻟﻪ اﻧﻌﺎم راﮐے دے.
۲۱ / ۲۴۷

 ﻪ ﻣﺎ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻮره ﮐى دى،

ﻧﮥ ﻣ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﮐے دے.
 ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐے دے،

ﭘﺮﯦ ﻧﮥ دى ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ اﺻﻮل ﻣﻨﻠ دى.
 د ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زۀ ﺑداﻏﻪ ﻳﻢ

ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣ د ﻨﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗﻠﮯ دے.
 ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﮥ ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺮ راﮐے دے،

ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻴى ﭼ زۀ ﺑﻨﺎه ﻳﻢ.
 ﺗﮥ د وﻓﺎدارو ﺳﺮه وﻓﺎدار ﻳ،

ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﯧ ﮐﻮې ﻮک ﭼ ﻧﯧﺎن دى.
 ﭘﺎﮐﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﺎک ﺎره ﮐﻮې،

او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻣﺎران دى ﻣﺮ ﮐﻮى.
 ﺗﮥ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮې ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﻟﻪ

ﺧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺒﺮ ﻧﺴﻮروې ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﻟﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﭼﺮاغ ﻳ،

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺗﻴﺎرۀ ﭘﻪ رﺎ ﺑﺪﻟﻮې.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺪد زۀ ﻓﻮﺟﻮﻧﻪ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐﻮﻟﮯ ﺷﻢ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺪد د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ داﻧﻠﮯ ﺷﻢ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻻره ﮐﺎﻣﻠﻪ ده،

د ﻣﺎﻟ وﻋﺪه ﺻﺤﻴﺢ ده.
د ﻫﺮ ﭼﺎ دﭘﺎره ډال دے ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻏﻮاړى ﭘﻨﺎه.
 د ﻣﺎﻟ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﻮک دے؟

او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻮک  دے؟
 دا ﺧُﺪائ دے ﭼ زور ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮى ﻣﺎ ﻟﻪ

۲۲ / ۲۴۷

ﭘﺮاَﻣﻨﻪ ﮐﻮى دے ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﻣﺎ ﻟﻪ.
 ﻫﻐﮥ ﺟﻮړې ﮐى زﻣﺎ ﭘ د ﻫﻮﺳ د ﭘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﭼ ﺷﻤﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ ﻏﺮوﻧﻮ روان.
 ﻫﻐﻪ ﺗﻴﺎروى ﺟﻨ ﺗﻪ زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ،

ﭼ ﻣ ﻣ راﮐﺎږى د زﯦو ﮐﻤﺎﻧﻮﻧﻪ.
 ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ډال راﮐے دے،

ﺳﺘﺎ  ﻻس زﻣﺎ ﻣﺪد ﮐے دے،
او ﺳﺘﺎ ﻣﺪد زﻣﺎ ﺎن ﺗه ﮐے دے.
 ﺗﺎ زﻣﺎ د ﭘﻮ دﭘﺎره ﭘﺮاﺧﻪ ﻻره ﺟﻮړه ﮐﻟﻪ،

ﺗﺮﻮ ﭘ زﻣﺎ وﻧﮥ ﻮﺋﻴى ﻫﻴﻠﻪ.
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻦ ﭘﺴ ﺷﻮم ﮐل ﻣ ﺮﻓﺘﺎر،

ﺗﺮ ﻫﻐ واﭘﺲ ﻧﻪ ﺷﻮم ﺗﺮﻮ دوئ ﻣ ﮐل ﺗﺎر ﭘﻪ ﺗﺎر.
 ﻫﻐﻮئ ﻣ داﺳ ووﻫﻞ ﭼ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﯧﺪے ﻧﮥ ﺷﻮل،

ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د ﭘﻮ د ﻻﻧﺪې ﺷﻮل.
 ﻣﺎ ﻟﻪ دې راﮐو ﻃﺎﻗﺖ د ﺟﻨ دﭘﺎره،

ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ وﻏﻮرزول زﻣﺎ دﭘﺎره.
 ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ وﺗﺘﻮل زﻣﺎ ﻧﻪ،

ﻣﺎ ﮐل ﺗﺒﺎه ﭼﺎ ﭼ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻟﻮ زﻣﺎ ﻧﻪ.
 د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ ﻳ ﻮک ﻧﮥ ۇو ﻫﻐﻮئ وﮐل د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ،

دوئ وﮐو ﺳﻮال ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﻧﮥ ﮐو ﺟﻮاب.
 زۀ ﻫﻐﻮئ ﻣﯧﺪه ﮐﻮم ﻟﻪ د ﻃﻮﻓﺎن دوړې،

زۀ ﻳ ﺟﺎرو ﮐﻮم ﻟﻪ د ﮐﻮﻮ ﺧﺎورې.
 زۀ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐے د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻳﻢ،

ﻣﺸﺮ ﮐے دې د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻢ،
۲۳ / ۲۴۷

او ﭼ ﻮک ﻣﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻫﻐﻮئ اوس زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى.
 ﻣﻨ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ اﻣﺮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺷ ﺧﺒﺮ زﻣﺎ،

ﺑﻬﺮﻧ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮوﻧﻪ ﻴﻮى ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﺒﺮ ﺷ ﺑﺎﺋﻴﻠ ﺧﭙﻞ ﻫﻤﺘﻮﻧﻪ،

را ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ وﻳﺮه رﭘﯧﺪو د ﻣﻀﺒﻮﻃﻮ ﻗﻼﺎﻧﻮ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ژوﻧﺪے دے ،ﺛﻨﺎ دې وى زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه ﺎه،

ﻟﻮﺋ دې وى زﻣﺎ د ﺧﻼﺻﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک.
 ﻮک ﭼ راﮐﻮى ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﺪل اﺧﻠ زﻣﺎ،

ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮐﻮى زﻣﺎ،
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى.

ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اوﭼﺖ ﮐم،
او ﺗﺎ زۀ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم.
 ﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،

ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﮐﻮى ﻟﻮﺋ ﻓﺘﺤ ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ،

ورﮐﻮى ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻟﻪ،
د ﺗﻞ دﭘﺎره داؤد او د ﻫﻐﮥ ﻮل اوﻻد ﻟﻪ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل

۱۹

 آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺟﻼل ﻮﻣﺮه ﮥ ﺑﻴﺎﻧﻮى،


ﺧﻼ ﻳ د ﻻس ﮐﺎرﻧﺎﻣ ﺻﻔﺎ ﺑﻴﺎﻧﻮى.
 ﻫﺮه ورځ ﺑﻠ ورځ ﭘﺴ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وﯦﻨﺎ ﮐﻮى،

ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﺑﻠ ﺷﭙ ﭘﺴ د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻬﻮرﺗﻴﺎ ﮐﻮى.

۲۴ / ۲۴۷

 ﻧﮥ ﮐﻮى ﺧﺒﺮې ﺧﻮ ﭘﻪ ﭼﭙﻪ ﺧﻮﻟﮥ وﻳﻨﺎ ﮐﻮى

ﻫﻴﻠﻪ ﭼﺎ ﻧﮥ دے اورﯦﺪﻟﮯ آواز ﻳ.
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ آواز ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اورﯦﺪﻟﮯ ﺷﻮے وو،

او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻼم د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ آﺧﺮى ﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟﮯ وو.
ﻧﻤﺮ دﭘﺎره ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐے دے ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن،
 ﻟﻪ زﻟﻤﮯ ﭼ د ﺧﭙﻠ ﮐﻤﺮې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راو،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د ﻣﻨې دﭘﺎره ﻟﻴﻮاﻟﻪ وى.
 ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﺟﻮړوى ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ.

د ﺮﻣ ﻧﻪ ﻳ ﻫﻴ ﻴﺰ ﭘﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ.
 ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎﻣﻞ دے ،روح ﺗﺎزه ﮐﻮى.

ﻫﺪاﻳﺖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎورى دے ،د ﺳﺎده ﻧﻪ ﻫﻮﻴﺎر ﺟﻮړوى.
 ﺣﻤﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺘﻴﺎ دى زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎک دى د ژوﻧﺪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮه ﭘﺎﮐﻪ ده او ﺗﻞ ﺑﻪ وى.

ﺣﻤﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﺳﺖ دى ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف وى.
 ﺧﻮاﻫﺶ ﻳ د زرو ﻧﻪ زﻳﺎت دے،

د ﺳﻮﭼﻪ زرو ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت دے،
دا د ﺷﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺧﻮږ دے،
د ﻫﻐﻪ ﺷﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﭼ د ﺒﻴﻦ ﻧﻪ راﺎ.
 دا ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ راﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ ﻮک ﻳ ﭼ ﻣﻨ ﻟﻮئ اﺟﺮ ورﮐﻮى.
 ﻮک ﻨﻪ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﻪ ﻨﺎه ﭘﻮﻫﯧﺪے ﺷ؟

ﻣﺎ ﭘﺎک ﮐه د ﭘﻮ ﺧﻄﺎﺎﻧﻮ ﻧﻪ.
 د ﻗﺼﺪاً ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑﭻ ﮐه،

۲۵ / ۲۴۷

ﭼ راﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮥ ﺷ ﻣﺎ ﺗﺮې ﺧﻼص ﮐه.
ﻧﻮ داﺳ زۀ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻤﻪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ،
او ﺑﭻ ﺑﻪ ﺷﻤﻪ زۀ د ﻟﻮﻳﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ.
 زﻣﺎ ﺧﺒﺮې او زﻣﺎ د زړۀ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ دې ﻣﻨﻈﻮر ﺷ ﺗﺎ ﺗﻪ،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ ﻳ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه او زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻳ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ دﭘﺎره دﻋﺎ

۲۰

 ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ دې ﻣﺎﻟ ﺳﺘﺎ ﻓﺮﻳﺎد واورى،


د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮم دې د ﻫﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.
 ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎ ﻣﺪد وﮐى د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ

او داﺳ ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖ درﮐﻮى د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ.
 ﻮﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧ دې ﺳﺘﺎ ﻗﺒﻮﻟ ﮐى

ﻮﻟ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ دې ﺳﺘﺎ ﻣﻨﻈﻮرې ﮐى.
 ﻫﻐﻪ دې ﺳﺘﺎ د زړۀ ارﻣﺎن ﭘﻮره ﮐى

ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ دې ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﮐى.
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺑﻪ ﭼﻐ د ﺧﻮ ووﻫﻮ

د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺟﻨې ﺑﻪ اوﭼﺘ ﮐو.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺟﻮاب درﮐى ﺳﺘﺎ د ﻮﻟﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ.
 اوس زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﭻ ﮐى،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺎک آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﺟﻮاب ورﮐى
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐى.
 ﻮک ﻓﺨﺮ ﮐﻮى ﭘﻪ ﺟﻨ ﺎډو او ﻮک ﭘﻪ آﺳﻮﻧﻮ،

ﺧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم ﻓﺨﺮ ﮐﯘو.

۲۶ / ۲۴۷

 دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮډو ﺷ او راوﺑﻪ ﻏﻮرزﻳى،

ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ راﭘﺎﻮ او ﻴﻨ ﺑﻪ ودرﯦو.
 ورﮐه ﻓﺘﺢ زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﯘو ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﮐه.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء

۲۱

 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى.


ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮﻟﻮ ﻮﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى.
 ﺗﺎ دے ورﮐے د ﻫﻐﮥ د زړۀ ارﻣﺎن

ﺗﺎ ﻧﮥ دے رد ﮐے د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﺑﻴﺎن.
 ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻮ او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻤﻮر ﮐے دے

ﺗﺎج دې د ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮو زرو ورﭘﻪ ﺳﺮ ﮐے دے.
 ﭼ د ژوﻧﺪ ﺳﻮال ﻳ ﻟﻪ ﺗﺎ ﮐے دے ﻧﻮ ﺗﺎ ﻳ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐے دے

ﻧﻮ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ژوﻧﺪ اوږد ﮐے دے.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮن او ﻣﺪد ﻫﻐﮥ وﻣﻮﻧﺪو ﻋﺰت،

ﺗﺎ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ورﮐو ﺷُﻬﺮت ،ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ.
 ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دې ورﮐے ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧﮯ

ورﮐے ﺧﭙﻞ دﻳﺪار دې ورﺗﻪ زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮوﻧﮯ.
 ﻪ ﭼ ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن ﻟﺮى،

د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ د ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ وى.
 ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن راﯧﺮ ﮐې،

ﻮک ﭼ درﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس راﯧﺮ ﮐې.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ راﺎره ﺷ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﺑ ﭘﻪ ﺷﺎن اور ﺑﻞ ﮐې.


۲۷ / ۲۴۷

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ د ﻏﻀﺐ اور ﺑﻪ دوئ ﺗﻴﺮ ﮐى او ﺳﺘﺎ اور ﺑﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐى.
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ اوﻻد د زﻣ ﻧﻪ ﺟﺎرو ﮐې،

ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻧﺴﻞ ورﻧﮥ ﮐې.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺑﺪې ارادې ﻟﺮى ﺗﺎ ﺗﻪ او ﻧﯧﺘُﻮﻧﻪ ﻳ ﺧﺮاب ﺷ

ﺧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﻧﮥ ﺷ.
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐې ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻪ ﺟﻮړ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷ

دوئ ﭼ ﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎ د ﻟﻴﻨﺪې ﻏﺸﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷ.
 راﭘﺎﻪ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻗﺪرت،

ﻣﻮﻧ ﺑﻪ وواﻳﻮ ﺳﻨﺪرې او ﺛﻨﺎء ﺳﺘﺎ د زور او ﻃﺎﻗﺖ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ د ﺳﺤﺮ ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ ﺑﻪ وﻏوﻟﮯ ﺷ
د ﻣﺪد درﺧﻮاﺳﺖ او د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮودوﻧﻪ

۲۲

 اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اے زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ دې وﻟ ﭘﺮﯦﻮدﻟﻢ؟


ﺗﮥ وﻟ راﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻮے ﻳ او د ﻣﺪد ﻓﺮﻳﺎد ﻣ ﻧﮥ اورې؟
 ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮم زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺟﻮاب ﻧﮥ راﮐﻮې،

ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ آواز اورې ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻴ آرام راﻧﮥ ﺷ.
 ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘ ﭘﺎس ﭘﻪ ﺗﺨﺖ،

اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﮐﻮى ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ.
 زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻟﺮﻟﻮ اﻳﻤﺎن،

او ﺗﮥ ﺷﻮې د ﻫﻐﻮئ ﻧﻬﺒﺎن.
 دوئ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ وﮐل ﺗﺎ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐو،

ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﻧﮥ ﺷﻮل ﭘﻪ ﺗﺎ ﭼ ﭼﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﮐو.
 ﺧﻮ زۀ ﭼﻴﻨﺠﮯ ﻳﻢ او اﻧﺴﺎن ﻧﮥ ﻳﻢ،

ﺳﭙ راﺗﻪ ﻮرى د ﻮﻟﻮ د ﺧﻨﺪا ﻳﻢ.

۲۸ / ۲۴۷

 ﻮک ﭼ راﺗﻪ ﻮرى ﺧﻨﺪا راﭘﻮرې ﮐﻮى،

دوئ ﺳﺮوﻧﻪ ﺧﻮﻮى راﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرى.
 دوئ واﺋ ﭼ” ،ﻟﺮﻟﻮ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﻳﺎ دا ﻫﻐﻪ ﻮک دے،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې اوس دے ﺑﭻ ﮐى.
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮى“.
 ﺗﺎ د ﻣﻮر د ﺧﯧ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ راﺑﻬﺮ ﮐم،

ﻣﺎ ﻟﻪ دې ﺑﺎور راﮐو زۀ دې د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻟﻮئ ﮐم.
 د ﭘﯧﺪاﻳﺖ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﮯ ﺷﻮم،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﻳ د ﮐﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼ ﭘﯧﺪا ﺷﻮم.
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻣﮥ ودرﯦه ﻪ ﭼ ﻣﺼﻴﺒﺖ را ﭘﻪ ﺳﺮ دے،

او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ وى زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر.
 د ډﯦﺮو ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،

ﻟﻪ د ﺑﺴﻦ د ﻳﺮووﻧﻮ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻳ ﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ.
 زﻣﺎ ﺧﻼف ﻳ د زﻣﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ وازې ﮐې دى

ﭘﻪ ﻏﻣﺒﺎر ﺳﺮه ﻣﺎ ﻴﺮى.
 ﺗﻮئ ﺷﻮے ﻳﻢ زۀ ﻟﻪ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﻫوﮐ د ﺟﻮړوﻧﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺷﻮى دى ﺑﺎﻳﻪ.
زړۀ زﻣﺎ وﻳﻠ ﺷﻮ د ﻣﻮم ﭘﻪ ﺷﺎن،
 ﻮل زور ﻣ ﺧُﺸ ﺷﻮ د ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ژﺑﻪ ﻣ ﺗﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﺷﻮه ﭼﺴﭙﺎن،
ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﺗﺎ ﭘﺮﯦﮯ ﻳﻢ د ﻣى ﭘﻪ ﺷﺎن.
 د ﺳﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،

د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،
دوئ ﭘﻪ ﭘﻮ ﻻﺳﻮ زﺧﻤ ﮐے ﻳﻢ.
۲۹ / ۲۴۷

 ﻮل ﻫوﮐ ﺧﭙﻞ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷﻢ،

دﺷﻤﻨﺎن راﺗﻪ راﻮرى او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺗﻘﺴﻴﻤﻮى ﺟﺎﻣ زﻣﺎ

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺧﺴﮯ ﭘﺮې وﺑﺎﺳ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ زﻣﺎ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻣﮥ ودرﯦه،

ﺗﮥ زﻣﺎ زور او ﻃﺎﻗﺖ ﻳ زر زﻣﺎ ﻣﺪد دﭘﺎره راﺷﻪ.
 ﻣﺎ د ﺗُﻮرې د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،

د دﻏﻪ ﺳﭙﻮ ﻧﻪ زﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه.
 د زﻣﺮو د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﻣﺎ راوﺑﺎﺳﻪ،

او ﻣﺎ د ﻨﻠ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺮو ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐه.
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم،

ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ زۀ د ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﮐم.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ وﮐئ،

اے د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻده ،ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﻋﺰت ورﮐئ،
اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت وﮐئ.
 ﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﮥ د ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪاﻧﻮ درد ﺗﻪ ﺳﭙ وﮐﺘﻞ،

او ﻧﮥ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎ ﮐﻮى
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ اورى.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم،

د ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻞ ﻧﺬروﻧﻪ ﭘﯧﺶ ﮐم.
 ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎړۀ او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮل ﻟﻮوﻧ ﺑﻪ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ
د ﻫﻐﻮئ زړوﻧﻪ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺎد ﮐى او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ راوﺮ،

۳۰ / ۲۴۷

د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐى.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه دے

او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﻮﻣﺖ دے.
 د دﻧﻴﺎ ﻮل ﮐﺒﺮژن ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷ،

ﻮک ﭼ ﻓﺎﻧ دى ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ژوﻧﺪى ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 راﺗﻠﻮﻧﮯ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻳ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻻ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ دى د ﻫﻐﮥ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ

دوئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﻣﺎﻟ دے ﺷﭙﻮن زﻣﺎ

۲۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﺷﭙﻮن زﻣﺎ،


ﻧﻮ د ﻫﻴ ﻴﺰ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺸﺘﻪ دے زﻣﺎ.
 راﮐﻮى آرام ﭘﻪ ﺷﻴﻦ ﭼﻤﻦ ﮐ ﻣﺎ ﻟﻪ،

ﺑﻮ ﻣ ﻫﻐﻪ د آراﻣﻮ اوﺑﻮ ﺧﻮا ﻟﻪ.
 ﻫﻐﻪ راﮐﻮى ﺗﺎزه او ﻧﻮے ﻗﻮت ﻣﺎ ﻟﻪ،

ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﻣ ﺑﻴﺎﺋ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم دﭘﺎره.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ د ﻣﺮګ وادۍ ﻧﻪ زۀ ﺗﯧﺮﯦم،

ﺧﻮ ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻨ ﻳ ﻧﻮ ﻧﮥ ﻳﺮﯦم،
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻪ او اﻣﺴﺎ زﻣﺎ ﺗﺴﻠ ده.
 ﺗﮥ زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺎروې ډﯦﺮ ﺧﻮراک ﻣﺎ ﻟﻪ،

ﺗﮥ ﻣ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻏﻮړوې ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻋﺰت راﮐﻮې ﻣﺎ ﻟﻪ،

۳۱ / ۲۴۷

ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻨو ډﮐﻮې ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ.
 ﺑﺷﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﯧ او ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ وى زﻣﺎ د ﻮل ژوﻧﺪ دﭘﺎره،

زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﯧم د ﺗﻞ دﭘﺎره.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه

۲۴

 دا دﻧﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ده او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ دى،


دا ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ او اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ دى.
 ﭘﻪ درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﯦ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ دى،

دا زﻣﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺎﻧﺪې آﺑﺎده ﮐې ده.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺮ ﺗﻪ ﻮک ورﺧﺘﻠﮯ ﺷ؟

او ﻮک د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ودرﯦﺪﻟﮯ ﺷ؟
 ﻳﻮا ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻳ زړوﻧﻪ او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺎک وى،

ﻮک ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﻧﮥ ﮐﻮى،
او ﻫﻴﻠﻪ د دروﻏﻮ ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى.
 دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻼو ﺷ،

او ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐى.
 او ﻫﻢ داﺳ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﻣﺦ ﻟﻮن ﮐﻮى،

اے د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪاﻳﻪ ،دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻮى.
 اے زړو دروازو ﮐﻮﻻو ﺷ ،اﺑﺪى وروﻧﻮ ﺧﻼص ﺷ،

ﭼ د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه دﻧﻨﻪ درﺷ.
 ﻫﻐﻪ د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه ﻮک دے؟

ﻫﻐﻪ دے ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ډﯦﺮ ﻗﻮى او زورور دے،
ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﺗه دے.

۳۲ / ۲۴۷

 اے زړو دروازو ﮐﻮﻻو ﺷ ،اﺑﺪى وروﻮ ﺧﻼص ﺷ،

ﭼ د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه دﻧﻨﻪ درﺷ.
 ﻫﻐﻪ د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه ﻮک دے؟

ﻫﻐﻪ رب اﻻﻓﻮاج دے،
ﻫﻐﻪ د ﺟﻼل ﺑﺎدﺷﺎه دے.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻫﺪاﻳﺖ او ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ

۲۵

 زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ دﻋﺎ ﻏﻮاړم ﻟﻪ ﺗﺎ،


 اے زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺗﺎ.

ﻣﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،
ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺎﻣﻴﺎب ﺷ ﭘﻪ ﻣﺎ.
 ﻫﻴﻠﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﮐﻮى ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻪ ﺗﺎ،

ﺧﻮ ﺷﺮﻣﻴى ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﮐﻮى دوﮐﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻻرې وﺎﻳﻪ،

ﺧﭙﻠ ﻻرې راﺗﻪ وﺎﻳﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻻړ ﺷﻢ.
 ﺗﮥ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺑﻮﻪ او ﻫﻢ درس راﮐه ﻣﺎ ﻟﻪ،

او ﻫﺮ وﺧﺖ زۀ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم ﭘﻪ ﺗﺎ اے زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻴﻨﻪ او رﺣﻢ دې در ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﺧﭙﻠﻪ،

ﭼ ﮐﻮﻟﻪ دې د ازﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ.
 زﻣﺎ د ﻮاﻧ ﻏﻠﻄ او ﻨﺎه ﻣﮥ ﻳﺎدوه

ﺧﻮ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠ ﺑﺑﻬﺎ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﺎدوه،
ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻳ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﮥ ﻣ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﺳﻢ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى،


۳۳ / ۲۴۷

ﻮک ﭼ وى ﺑﻻرې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﺳﻤﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰان ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﻻر رواﻧﻮى،

او ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ور زده ﮐﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻟ ﻻرې دى ډﮐ د وﻓﺎ او د ﻣﻴﻨ،

د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ﭼ ﺳﺎﺗ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﻮﻟ ﻏﻮﺘﻨ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﺎک ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه،

راوﺑﺨﻪ ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه زﻣﺎ ﻨﺎه ده ﻟﻮﻳﻪ.
 ﻮک دى ﻫﻐﻮئ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮى؟

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر وﺎﺋ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ دوئ دﭘﺎره ﻏﻮره ﮐﻮل دى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺗﯧﺮوى،

د ﻫﻐﮥ اوﻻد ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﻠﺮے دے ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ورزده ﮐﻮى.
 زﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻃﺮف ﺗﻪ وى،

ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د دام ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮى.
 او ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﭘﻪ ﻣﺎ وﮐه زﻣﺎ ﻃﺮف ﺗﻪ راوﺮﻪ،

ﻪ زۀ ﻳﻮا ﺷﻮے ﻳﻢ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻪ.
 د ﺑﺪ ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮل زﻣﺎ ﻏﻤﻮﻧﻪ،

ﺧﻼص ﻣ ﮐه ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ.
 زﻣﺎ ﻏﻤﻮﻧﻮ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻮ ورﮐه

او زﻣﺎ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﺎف ﮐه.
 ﻮره ﻮﻣﺮه ډﻳﺮﻳى دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ

ﻮره ﭼ دوئ ﻮﻣﺮه ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى ﻟﻪ ﻣﺎ.
 زﻣﺎ ژوﻧﺪ د دوئ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐه ﻣﺎ وﺳﺎﺗﻪ،

۳۴ / ۲۴۷

ﻣﺎ ﻣﮥ ﺷﺮﻣﻮه ﭼ راوړې ﻣ ده ﭘﻨﺎه ﺗﺎ ﺗﻪ.
 زﻣﺎ راﺳﺘ زﻣﺎ ﻧﯧ دې ﭘﺎم وﮐى ﭘﻪ ﻣﺎ،

ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﮐے دے ﻣﺎ.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﭻ ﮐه،

د ﻮﻟﻮ ﻣﺸﻼﺗﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺧﻼص ﮐه.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻧﯧ اﻧﺴﺎن دﻋﺎ

۲۶

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ د ﺑﻨﺎﻫ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﯧﺼﻠﻪ وﮐئ،


ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻞ ﻧﯧ ﮐې ده،
ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺷﻪ ﺑﺎور ﮐے دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ آزﻣﯧﺖ وﮐه او ﺗﻴﺎر ﻣ ﮐه،

زﻣﺎ د زړۀ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ آزﻣﯧﺖ وﮐه.
 ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺑﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ،

ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوم.
 زۀ د دروﻏﮋﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﻧﮥ ﮐﯧﻨﻢ،

ﻧﮥ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻره ﻢ،
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﻣﺤﻔﻞ ﻧﻪ زۀ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم

او ﻧﮥ زۀ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮم.
 زۀ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﻨﺎه ﻧﻪ وﻳﻨﻢ،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﻮم.
 زۀ ﺑﻪ د ﺷﺮاﻧ ﺳﻨﺪرې واﻳﻢ

او ﺳﺘﺎ ﻮل ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ واﻳﻢ.
 زۀ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺳﺮه،


۳۵ / ۲۴۷

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺟﻼﻟ ﺣﻀﻮر اوﺳﻴى ﻫﻐﻪ ﺎئ ﺳﺮه.
 ﻣﺎ د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﮥ ﺣﺴﺎﺑﻮه،

ﻣﺎ د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﮥ ﻣﺠﺮم ﮐﻮه.
 ﭘﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺨﺎ دى،

د رﺷﻮت ﻧﻪ ډک ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ دى.
 ﺧﻮ زۀ داﺳ ﻧﮥ ﻳﻢ ،زۀ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﭘﺎک اوﺳﯧم،

ﭘﻪ ﻣﺎ ﺷﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ او ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 زۀ اوس ﭘﻪ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان وﻻړ ﻳﻢ،

زۀ ﺑﻪ د ﻮل ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ واﻳﻢ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻮﮐﻞ ﺳﻨﺪره

۲۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن او زﻣﺎ رﺎ


ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ وﻟ ﻳﺮه وﮐم د ﭼﺎ؟
او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ وﻟ ﻳﺮه وﮐم د ﭼﺎ؟
 ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﺘﻤﻮل ﻏﻮاړى ﺑﺪﮐﺎران

او ﺣﻤﻠﻪ راﺑﺎﻧﺪې وﮐى زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن،
ﺗﻴﻨﺪک ﺑﻪ وﺧﻮرى او راﺰار ﺑﻪ ﺷ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن.
 ﻫﺮ ﻮ ﮐﮥ راﻧﻪ ﺗﺎو ﺷ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﻟﺮې،

زړۀ ﮐ ﻳﺮه ﻧﮥ ﻟﺮم.
ﮐﮥ ﺷﺮوع ﺷ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺟﻨﻮﻧﻪ،
ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻳﻢ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ زۀ ﻳ ﻟﻮم ،زۀ دا ﻳﻮ ﺳﻮال ﮐﻮم،


۳۶ / ۲۴۷

ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﻮل ﻋﻤﺮ اوﺳﯧم،
او ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ وﻟﻮم ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺣﺴﻦ دﻳﺪن وﮐم.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ ﭘﻨﺎه راﮐى،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ راﮐى
او ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ ﻟﻮړه د  دﭘﺎﺳﻪ ﮐﯧﻨﻮى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻏۍ ﻫﺴﻪ ﮐم

د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﺎ ﭼ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،
د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐم،
زۀ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرې او ﺳﺮود او ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﮐم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎد اوره ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﻮال زارى ﮐﻮم،

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ ،زﻣﺎ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﮐه.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،راﺷﻪ زﻣﺎ دﻳﺪن وﮐه“،

ﻧﻮ ﻣﺎ وﺋﻴﻞ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺑﻪ درﺷﻢ“.
 ﺧﭙﻞ ﻣﺦ راﻧﻪ ﻣﮥ اړوه ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﯧه ﺗﮥ،

ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر دې ﻏﺼﻪ ﮐ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﺗﮥ،
اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اوس ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده او ﻣﺎ ﻣﮥ رد ﮐﻮه زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻳ ﺗﮥ.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻣﺎ ﺎن ﻟﻪ ﭘﺮﯦدى،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﻧﺰدې ﮐى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر راوﺎﻳﻪ،

ﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دے ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﻣ ﺑﻮﻪ.
 ﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،

ﻪ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﻟﻮى ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﮐے ﻧﮥ وى،
ﻫﺮه ﻟﺤﻈﻪ او ﺷﯧﺒﻪ ﮐ د ﺷﺮارت دﻫﻤ راﮐﻮى.
 زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ووﻳﻨﻢ،

۳۷ / ۲۴۷

ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﮐ ﻳﻢ.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ او اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻪ،

ﻧﻮ ډاډه ﺷﻪ او زړور ﺷﻪ
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ او اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻪ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۲۸

 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ زارى ﮐﻮﻣﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮوﻧﻴﻪ،


ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﮥ ﮐﻮه.
ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﭘﺎﺗ ﺷ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ،
زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻢ ﭼ روان وى ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ.
 زﻣﺎ دﻋﺎ واوره او ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻓﺮﻳﺎد وﮐم،

ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ زۀ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﻟﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ ﮐم.
 ﻣﺎ ﻟﺮى ﻣﮥ ﻏﻮرزوه د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺳﺮه،

او ﻮک ﭼ ﺑﺪ ﮐﻮى ﮐﺎروﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه،
ﻮک ﭼ ﮐﻮى ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﺧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺟﻮړوى ﻣﻨﺼﻮﺑ د ﻓﺴﺎدوﻧﻮ ﺳﺮه.
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺰا ورﮐه

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪﻟﻪ ورﮐه،
ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ او ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐه
ﮐﻮم ﭼ دوئ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﮐى دى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﺳﺰا ورﮐه.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭘﺮواه دى

او د ﻫﻐﮥ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐې ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ وﻳﻨ،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺘﻪ راﺰار ﮐى،

۳۸ / ۲۴۷

او ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﻧﮥ ﺷ.
 ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وى،

ﻪ ﭼ د رﺣﻢ دﭘﺎره ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ژړا واورﯦﺪﻟﻪ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻗﻮت دے زﻣﺎ ډال دے،

زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﻳﻘﻴﻦ دے،
ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺪد وﮐو ،او زړۀ ﻣ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دے،
زۀ ﺑﻪ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺢ ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﻮه ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﻗﻠﻌﻪ وى.
 ﺑﭻ ﮐه ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺧﻠﻖ او ورﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐه،

ﺷﭙﻮن د ﻫﻐﻮئ ﺟﻮړ ﺷﻪ ﺗﻞ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ اوﭼﺖ ﮐه.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز

۲۹

 اے د آﺳﻤﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،


د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼل او د ﻃﺎﻗﺖ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼﻟ ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﺷﺎن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﮐئ.
 آواز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ اورﯦﺪے ﺷ ،د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن،

د زورورو اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ د ﺟﻼﻟ ﺧُﺪائ آواز اورﯦﺪے ﺷ د ﺗﻨﺪر ﭘﻪ ﺷﺎن.
 آواز د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ډﯦﺮ زورور دے،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د آواز ﻟﻮئ ﺷﺎن دے.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز د زورور دِﻳﺎر وﻧ ﻣﺎﺗﻮى،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر وﻧ ﻣﺎﺗﻮى.

۳۹ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻪ د ﻟﺒﻨﺎن ﻏﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ ﮐﻮى د ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﻫﻐﻪ د ﺣﺮﻣﻮن ﻏﺮ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ ﮐﻮى ﻟﻪ د ﻮان ﻨﻠ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز ﺷُﻐﻠﻪ ﮐﻮى ﻟﻪ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن.

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز ﺻﺤﺮاﺎﻧ ﻟزوى،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز د ﻗﺎدِس دﺷﺘﻪ ﺧﻮﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آواز د ﯧۍ وﻧ ﮐوى او د ﻨﻠ وﻧﻮ ﭘﺎ رژوى،

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭼﻐ وﻫ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺳﯧﻼب ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.
 ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮى ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ،

د اﻣﻦ او اﻣﺎن ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ،د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر د وﻗﻒ ﮐﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﺳﺮود
د ﺷُﺮ ﺰارۍ دﻋﺎ

۳۰

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ ﺑﭻ ﮐم،


زۀ دې د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻣﺴﺨﺮو ﻧﮥ ﮐم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻣﺪد دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ زارى وﮐﻟﻪ

او ﺗﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ راﮐﻟﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺎ زۀ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻢ،

ﺗﺎ زۀ د ﻣﺮګ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ د ﻏﻮرزﯦﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم.
 اے ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻨﺪرې وواﻳ،

د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐئ.
 ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ وى،

ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻓﻀﻞ د ﻮل ﻋﻤﺮ وى،

۴۰ / ۲۴۷

ژړا ﺻﺮف د ﺷﭙ وى،
ﺧﻮ ﺳﺤﺮ ﮐ ﺑﻴﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﮥ وﻣﻪ ﻧﻮ ﻣﺎ داﺳ وﺋﻴﻞ،

”زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﻧﮥ ﺷﻢ“.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻟﻪ ﻏﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎ ﻓﻀﻞ زۀ ﻗﻮى ﮐم،

ﭼ ﻣﺦ دې راﻧﻪ واړوﻟﻮ ﻧﻮ زۀ ﺷﻮﻣﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ او ﺣﯧﺮان.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ژړا او ﻓﺮﻳﺎد وﮐو

ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ د رﺣﻢ ﺳﻮال وﮐو او وﻣ وﺋﻴﻞ،
 ”ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻓﺎﺋﺪه ده ﭼ زۀ ﻣ ﺷﻢ ،او ﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ؟

زﻣﺎ ﺧﺎورې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟
دا ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ وﮐه ﺳﻮال ﻣ واوره،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر ﺷﻪ“.
 ﺗﺎ زﻣﺎ وﻳﺮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ا ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﮐو،

ﺗﺎ راﻧﻪ د ﻏﻢ ﺟﺎﻣ ﮐﻮزې ﮐې او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻟﺒﺎس دې راﮐو،
 ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮم او ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷﻢ.

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺑﻪ د ﻮل ﻋﻤﺮ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻪ ادا ﮐم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮﻟﻮ دﻋﺎ

۳۱

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﻟﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره راﻏﻠﮯ ﻳﻢ،


ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه ﭼ زۀ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧم.
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه.
 ﺧﭙﻞ ﻏﻮږ دې ﻣﺎ ﺗﻪ راواړوه زر راﺷﻪ او ﺧﻼﺻﻮن راﮐه ﻣﺎ ﻟﻪ،


۴۱ / ۲۴۷

زﻣﺎ د ﺑﭻ ﮐﻮﻟﻮ  او ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻮړه ﺷﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﺑﻪ اﻣﺎن راﮐﻮې ﻣﺎ ﻟﻪ.
 ﺗﮥ زﻣﺎ  او زﻣﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻳ.

د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم د ﺧﺎﻃﺮه دې زﻣﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه،
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ دام ﻧﻪ آزاد ﮐه ﭼ ﮐﻮم ﻳ ﭘﻪ ﭘﻪ ﺧﻮر ﮐے دے،

ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﻳ.
 زۀ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ روح ﺳﭙﺎرم،

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ وﻓﺎدار ﺧُﺪائ ﻳ ﺗﺎ زۀ ﺑﭻ ﮐم.
 ﻮک ﭼ د ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ زﻣﺎ ﻧﻔﺮت دے.

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دے.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم،

ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ وﻟﻴﺪم،
او ﺗﮥ زﻣﺎ د زړۀ ﭘﻪ ﻣﺸﻼﺗﻮ ﮐﻮې ﭘﺎم.
 زۀ دې د دﺷﻤﻦ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﮥ ﮐم

ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ دې زۀ ﺑﻮﺗﻠﻢ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﮐ ﻳﻢ،

د ﻏﻢ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻻړو ړوﻧﺪ ﺷﻮم،
ﭘﻪ ﺑﺪن او روح ﮐﻤﺰورے ﺷﻮم.
 ژوﻧﺪ ﻣ ﭘﻪ ﻏﻢ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،د ﺧﻔﺎن ﺳﺮه ﻣ ﻋﻤﺮ ﻟﻨ ﺷﻮ،

ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻣ زور ﺧﺘﻢ ﮐے دے ،او ﻫُوﮐ ﻣ ﮐﻤﺰورى ﺷﻮل.
 دﺷﻤﻨﺎن او ﺎوﻧﻳﺎن ﻮل راﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺘﺮﻪ ﻮرى،

ﺗﺮ دې ﭼ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻧﺰدې راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﮐﻮﻮ ﮐ ووﻳﻨ ،دوئ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ زﻏﻠ.
 ﻟﻪ ﻣے ﭼ ﻮک ﻫﯧﺮ ﮐى داﺳ ﻫﯧﺮ ﺷﻮم،

زۀ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﻣﺎت ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮم.
۴۲ / ۲۴۷

 د ﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﻣﺎ د ډﯦﺮو اﻓﻮاﺎﻧ واورﯦﺪﻟ،

او د ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺮو ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮم.
زﻣﺎ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ دﺷﻤﻦ ﺟﻮړې ﮐې.
 ﺧﻮ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ دے ﻳﻘﻴﻦ زﻣﺎ،

واﻳﻤﻪ ﭼ” ،ﻫﻢ ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﻳ زﻣﺎ“.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ دے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ زﻣﺎ،

د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐه ﻮک ﭼ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻣﺎ.
 ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر وﻠﻮه.

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه دې ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 ﭼ زۀ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧﻣﻪ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺧﻮ د ﻣﺪد دﭘﺎره زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮم.
ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دې ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ،
ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻟﺤﺪ ﮐ ﻏﻠ ﺷ.
 د ﻫﻐﻮئ دروﻏﮋﻧ ژﺑ دې ﻏﻠ ﺷ

ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮورې ژﺑ ﭼ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﭘﺴ ﺳﭙ واﺋ.
 ﺳﺘﺎ اﺣﺴﺎن ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ وى

ﭼ ﺗﺎ ﺳﺎﺗﻠ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دﭘﺎره ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳ زﻳﺎت ورﮐﻮې ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره را،
او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮې.
 د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر د ﺳﻮرې ﻻﻧﺪې ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐﻮې،

ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ د ﭘﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ،
او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺳﭙﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ورﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐﻮې.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وى ،ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎص ﻣﻴﻨﻪ وﻮدﻟﻪ

ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﯧﺮ ﺷﻮى ﺎر ﮐ ﻣﺤﺎﺻﺮه وم.
۴۳ / ۲۴۷

 ﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﻣﺎ ﭼﻐﻪ ﮐه ﭼ” ،زۀ د ﻣﺎﻟ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ ﻳﻢ“.

ﺧﻮ ﺗﺎ زﻣﺎ واورﯦﺪل ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺪد دﭘﺎره ژړﯦﺪﻟﮯ ﻳﻢ.
 اے ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ وﻓﺎدار ﺑﭻ ﮐﻮى،
او د ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮره ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ.
 ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ زړور او ﺗه اوﺳ،

اے ﻮﻟﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ اُﻣﻴﺪ ﻟﺮئ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻨﺎه اﻗﺮار او ﻣﻌﺎف ﮐﯧﺪل

۳۲

 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﭼ ﻣﻌﺎف ﺷﻮه،


او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭼ ﭘده واﭼﻮﻟﮯ ﺷﻮه.
 ﻧﻮ ﻮﻣﺮه ﺑﺨﺘﻮر ﻫﻐﻪ ﮐﺲ دے

د ﭼﺎ ﺑﺪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﮐى
او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐ  ﻧﮥ ﮐى.
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه ﭘﻮﻟﻪ،

ﻧﻮ زﻣﺎ ﺑﺪن ﮐﻤﺰورے ﮐﯧﺪﻟﻮ
او ﻮﻟﻪ ورځ ﻫوﮐﻮ ﺑﻪ ﻣ درد ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺷﭙﻪ او ورځ

ﺳﺘﺎ د اﺻﻼح دروﻧﺪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ وو زﻣﺎ،
ﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﺮﻣ ﮐ زور ﺷﻮ ﺧﺘﻢ زﻣﺎ.
 ﻧﻮ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠ ﻨﺎه اﻗﺮار وﮐو ﺗﺎ ﺗﻪ

ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘ ﻧﮥ ﮐې ﺧﭙﻠ ﺧﻄﺎﺎﻧ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ.
ﻧﻮ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﭼ” ،ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم“.

۴۴ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ زﻣﺎ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺧﻄﺎ ﻣﻌﺎف ﮐه.
 ﻧﻮ د دې دﭘﺎره ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﻧﯧﺎن وى

ﻫﻐﻮئ دې ﻫﻢ دا اوس دﻋﺎ وﻏﻮاړى ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ،
ﺑﺷﻪ دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ وﻧﮥ رﺳﻴى ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﮐﮥ ﻫﻢ راﺷ ﻟﻮئ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ.
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ او د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ دې ﺑﭻ ﮐم،

او زۀ دې د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭘﻪ ﻧﻐﻤﻮ ﮐ ﺗﺎو ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮥ او ﻧﯧﻐﻪ ﻻر ﺳﺘﺎ د ژوﻧﺪ دﭘﺎره دروﺎﻳﻢ.

زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮم او ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻢ.
 د ﻣﺴﺖ آس ﻳﺎ ﻗﭽﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺟﻮړﯦئ

ﭼ د واﻮ او ﻗﯧﺰې ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﻧﮥ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻴى.
 ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻤﻮﻧﻪ ډﯦﺮ وى،

ﺧﻮ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ وى
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وى.
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳ،

ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪار ﻳ،
د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭼﻐ ووﻫ ،ﺗﺎﺳﻮ د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ ﺻﻔﺎ دى.

د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮود

۳۳

 اے ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﻳ،


دا د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﮥ دى ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء وواﺋ.
 د ﺑﻴﻨﺠﻮ د ﺳﺎز ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ،

د رﺑﺎب ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﺗﺎرو ﺳﺎز ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ.
 ﭘﻪ ﻧﻮې ﺣﻤﺪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐئ،

ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه رﺑﺎب ووﻫ ،او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ دﭘﺎره ﭼﻐ ووﻫ.

۴۵ / ۲۴۷

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم رﺘﻮﻧﮯ دے،

ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮐﻮى ﻮل د اﻃﻤﻴﻨﺎن دى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى،

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ازﻟ ﻣﻴﻨ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ډﮐﻪ ده.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺳﺮه ﺟﻮړ ﺷﻮى آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ دى،

د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻧﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او ﻮل ﺳﺘﻮرى ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.
 ﻫﻐﮥ د ﺳﻤﻨﺪر اوﺑﮥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺟﻤﻊ ﮐى دى،

ﻫﻐﮥ د ﺳﻤﻨﺪر اوﺑﮥ ﭘﻪ ذﺧﻴﺮو ﮐ ﺑﻨﺪې ﮐې دى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ دې ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﻳﺮه وﮐى،

د زﻣ ﻫﺮ ﮐﺲ دې د ﻫﻐﮥ اﺣﺘﺮام وﮐى.
 ﻧﻮ ﭼ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ،دﻧﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﺷﻮه،

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻢ ژوﻧﺪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺑﻧﺘﻴﺠ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺑﺎﻃﻠﻮى.
 ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻤ ﺷ،

او د ﻫﻐﮥ ارادې ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﻮﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻮﻣﺮه ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻗﻮم د ﭼﺎ ﺧُﺪائ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى،

او د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﮐى وى.
 د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻻﻧﺪې ﻮرى

او ﻫﻐﻪ ﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎن وﻳﻨ،
 د ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﻮى

ﻮل ﺧﻠﻖ وﻳﻨ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ زﻣﻪ اوﺳﯧﺪل ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ د زړوﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﮯ دے،

ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ دے.
۴۶ / ۲۴۷

 ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻟﺮ ﭘﻪ ډﻳﺮواﻟ ﺑﭻ ﻧﮥ ﺷ،

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻮم ﺗه ﺳﭙﺎﻫ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور ﺗﺘﯧﺪے ﺷ.
 د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره ﺟﻨ آس ﺑﻓﺎﺋﺪې ﺷ،

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زور ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ازﻟ ﻣﻴﻨﻪ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ،
 ﻫﻐﻪ دوئ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗ

او د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻳ ژوﻧﺪى ﺳﺎﺗ.
 ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﯘو،

ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻣﺪد او زﻣﻮﻧ ډال دے.
 ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ زﻣﻮﻧ زړوﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى،

او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﭘﺎک ﻧﻮم زﻣﻮﻧ اﻳﻤﺎن دے.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ دې ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وى.

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ زﻣﻮﻧ اُﻣﻴﺪ وى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د اﺑﻣﻠ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﻧﻪ
ﺷﻟﮯ وو ﺧﭙﻞ ﺎن داﺳ ﺟﻮړ ﮐو ﻟﻪ ﭼ ﻟﻴﻮﻧﮯ وى
د ﺧُﺪائ د ﻧﯧ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ

۳۴

 ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،


زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ روح ﻓﺨﺮ ﮐﻮى،

ﺑوﺳﻪ ﺧﻠﻖ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى.
 را ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ،

او ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺗﻪ ﻟﻮﺋ ورﮐئ.

۴۷ / ۲۴۷

 ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﮐﻮى ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم،

زۀ ﻳ د ﺧﭙﻠ ﻫﺮې ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐم.
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى ﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻪ ﻠﻴى،

ﻣﺨﺘﻮرن ﺑﻪ ﻧﮥ وى او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻴى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻋﺎﺟﺰ دﻋﺎ واورﯦﺪﻟﻪ،

د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ زۀ ﺧﻼص ﮐم.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه وى،

ﺑﭻ ﺳﺎﺗ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﭘﻪ وﻳﺮه وى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ واﻟﮯ وآزﻣﺎﻳ او وﻮرئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه ﮥ دے.

ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړى ﻫﻐﻪ ﺑﺨﺘﻮر دے،
 اے ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮئ،

د ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻴ ﻴﺰ ﮐﻤﮯ ﻧﮥ وى ﻮک ﭼ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮى.
 د زﻣﺮى ﺑﭽ ﺑﻪ اوږى او ﮐﻤﺰورى ﺷ،

ﺧﻮ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ وى ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﻴ ﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﻧﮥ ﺷ،
 را ،زﻣﺎ ﺑﭽﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ،

ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐم.
 ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐ ﻮک داﺳ ﺷﺘﻪ ﭼ ډﯦﺮ اوږد ﻋﻤﺮ ﻏﻮاړى

 او ﻧﯧ ﺑﺨﺘ ور ﻟﻴﺪل ﻏﻮاړى،
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ ژﺑ ﺳﺮه ﺑﺪ ﻣﮥ واﻳ

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﺳﺮه دروغ ﻣﮥ واﻳ.
 ﮥ ﮐﻮئ او د ﺑﺪو ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ،

اﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗ او د ﻫﻐ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ وى

او د ﻫﻐﻮئ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ اورى.
۴۸ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف وى ﻮک ﭼ ﺑﺪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى،

او د ﻫﻐﻮئ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن د زﻣ د ﻣﺦ ﻧﻪ ورﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ اورى ﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮى،

او د ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﻧﺰدې دے ﻮک ﭼ ﻏﻤﮋن وى

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى ﻮک ﭼ ﺑﺣﻮﺻﻠ وى.
 ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮ ﻳﻮ ﺻﺎدق اﻧﺴﺎن د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷ،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻣﺎت ﻧﮥ ﺷ.
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷ،

او د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ دﺷﻤﻦ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐے ﺷ.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى،

ﻫﻴ ﻳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﺮم ﻧﮥ ﺷ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۳۵

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐه ،ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى،


ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐه ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐﻮى.
 ﺧﭙﻞ ډال زﻏﺮه دې راواﺧﻠﻪ،

راﭘﺎﻪ او زﻣﺎ ﻣﺪد ﻟﻪ راﺷﻪ.
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﭘﺴ دى ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره او ﻧﯧﺰه دې راواﺧﻠﻪ.

ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻳ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ دې ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐه.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮل ﻏﻮاړى ﺑﻋﺰﺗﻪ او ﺷﺮﻣﻨﺪه دې ﺷ،


۴۹ / ۲۴۷

ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺑﺮﺑﺎدول ﻏﻮاړى ﻧﺎﮐﺎم او ﺷﺮﻣﻨﺪه دې ﺷ.
 ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن واﻟﻮ،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﺘﻪ دې ﻫﻐﻮئ وزﻏﻠﻮى.
 د ﻫﻐﻮئ ﻻر دې ﺗﻴﺎرۀ او ﻮﺋﯧﺪوﻧ ﺷ،

ﻓﺮﺘﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ورﭘﺴ ﺷ.
 ﺑﺳﺒﺒﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ اﯦﻮدى دى داﻣﻮﻧﻪ

ﺑﺳﺒﺒﻪ ﻳ زﻣﺎ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﮐﻮﻫﮯ ﮐﻨﺴﺘﮯ دے،
 ﺑﺮﺑﺎدى دې ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې راﺷ

ﻣﺎ ﺗﻪ اﯦ ﺟﺎل ﮐ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯧﺮ ﺷ،
ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼ ﮐﻨﺴﺘ ده ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ دې ﯧﺮ ﺷ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم.

ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺑﭻ ﮐﻮى ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ ﻮل ﺎن ﺑﻪ ﺛﻨﺎ واﺋ ﺳﺘﺎ،

”ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺑﻞ ﻮک دے ﻟﻪ ﺳﺘﺎ؟
د زورورو ﻧﻪ ﮐﻤﺰورى ﻮک ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.
ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ او ﻣﺴﻴﻨﺎن ﻮک د ﺷﻮﮐﻤﺎرو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ؟“
 ﺑرﺣﻤﻪ ﻮاﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ دروﻏﻮ وﮐه ﻮاﻫ ﭘﻪ ﻣﺎ،

ﭼ ﺑﻠﻞ ﺗﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ ﻫﻐﻪ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ ﻳ وﻟﻮل ﭘﻪ ﻣﺎ.
 ﻫﻐﻮئ د ﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﺑﺪ راﺳﺮه ﮐﻮى،

او زۀ ﭘﻪ ﻏﻢ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ ﻳﻢ.
 ﺧﻮ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ،د ﻏﻢ ﺟﺎﻣ واﭼﻮﻟ روژه دار ﺷﻮم.

او ﭘﻪ روژه ﻧﻴﻮﻟﻮ او دﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ د دوئ دﭘﺎره ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮم،
ﻣﺎ د ﻋﺎﺟﺰۍ ﻧﻪ ﭘﻪ دﻋﺎ ﮐ ﺳﺮ ﻴ ﻧﻴﻮﻟﮯ وو.
 زۀ داﺳ ﺧﻔﻪ وم ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻮک وى،

۵۰ / ۲۴۷

ﺧﻔﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻳﺎ د ورور.
داﺳ ﻣ ﺳﺮ ﻴ ﮐے وو ﻟﻪ ﻨﻪ ﻮک ﭼ وﻳﺮ ﮐﻮى د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر.
 ﺧﻮ دوئ ﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ۇو ﭼ راﻏﻠﮯ وو ﻏﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ،

ﭘﻪ ﻣﻠﻨو ﺳﺮه راﻮل ﺷﻮى ۇو دوئ ﺧﻼف زﻣﺎ،
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ راﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ وﮐه ﭼ ۇو اﺟﻨﺒﻴﺎن
او دوئ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﻣﺪام.
 ﻟﻪ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺑرﺣﻤ ﺳﺮه ﻳ وﮐﻟﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا،

دوئ د ﻧﻔﺮت ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎﻮﻧﻪ وﭼﻴﭽﻞ ﭘﻪ ﻣﺎ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ ﻮرې؟

ﻣﺎ د دوئ د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﺣﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،
زﻣﺎ ژوﻧﺪ د دې زﻣﺮو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ ﮐ ادا ﮐم.

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم.
 ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،

ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻟﻪ ﻣﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻏﻢ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ.
 د ﺧﯧﺮ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﮐى د ﺷﺮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

واﺋ دروغ د ﻫﻐﻮ ﭘﺴ ﻮک ﭼ ژوﻧﺪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زوره د واه واه ﭼﻐ وﻫ،

واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے“.
 ﺗﺎ وﻟﻴﺪل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﮥ ﭼﭗ ﮐﯧه،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اوس ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،
 راﭘﺎﻪ ،ﺗﮥ راﭘﺎﻪ او زﻣﺎ دﻓﺎع وﮐه،

زﻣﺎ دﭘﺎره وﮐﺎﻟﺖ وﮐه ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ او زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ،
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ

۵۱ / ۲۴۷

د ﺧﭙﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎ د ﺑﻨﺎﻫ اﻋﻼن وﮐه،
ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.
 ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دا وﻧﮥ واﺋ ﺧﭙﻞ،

”ﻮرئ ﻫﻐﻪ وﺷﻮل ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻏﻮﺘﻞ“.
او دوئ اوس ﻧﮥ ﺷ وﺋﻴﻠﮯ ﭼ” ،دے ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪے ﺗﻴﺮ ﮐو“.
 ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى

ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮار ﺷ او ودې ﺷﺮﻣﻴى،
ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن زﻣﺎ دﭘﺎﺳﻪ ﮐﻮى
ﭘﻪ ﺑﺷﺮﻣ او ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﮐ دې ﭘ ﺷ.
 ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪارۍ ﻟﻪ راﺷ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐه،

ﻫﻐﻮئ دې ﺗﻞ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐﻮى
ﻮک ﭼ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮاَﻣﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى.
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮم،

ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺘﺎر
د اﻧﺴﺎن ﺑﺪﮐﺎرى او د ﺧُﺪائ ﯧه

۳۶

 د ﻨﺎه وﻫﻢ ﺑﺪﮐﺎرو ﺗﻪ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻟﻤﺴﻮن ﮐﻮى.


ﻫﻐﻮئ ﺑﻠﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮه ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺎن دوﮐﻪ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ﻧﮥ ﻟ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻣﺮه ﺑﺪﮐﺎره دى.
 دوئ ﭘﻪ ژﺑﻪ د دوﮐ او د ﺑﺪۍ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.

ﻫﻐﻮئ ﮐﺎر د ﻋﻘﻞ او ﮥ ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى.


۵۲ / ۲۴۷

د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﺗﻠﻞ ﮐﻮى د دوئ ارادې  ﻧﮥ دى.
او د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻣﺦ ﻧﮥ اړوى.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴى،

او ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى د ورﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﺮه رﺳﻴى.
 ﺳﺘﺎ رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ ﻟﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﺳﺘﺎ اﻧﺼﺎف ﻟﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ژورواﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن،
اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ د اﻧﺴﺎن او ﻫﻢ د ﻨﺎورو.
 ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،ﺳﺘﺎ رﺘﻴﻨ او اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﻮﻣﺮه ﻗﻴﻤﺘ ده.

ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وزرو ﮐ ﭘﻨﺎه اﺧﻠ.
 ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻪ ﮐې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر،

او ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ د درﻳﺎب ﻧﻪ ﮐې ﻣﻌﻤﻮر.
 ﺧﻮ ﺗﮥ د ژوﻧﺪون ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻳ،

ﭘﻪ ﮐﻮم ﻧُﻮر ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻴﺪل ﮐﯘو ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻧُﻮر ﻳ.
 ﺧﭙﻞ اﺑﺪى رﺣﻤﺖ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل ﮐه ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى،

او ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐه ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن دى.
 ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻣﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى ﻣﻐﺮوران،

ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﻣﺎ وﺷى ﺑﺪﮐﺎران.
 ﻮره ،ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺑﺪ ﮐﻮى او ﺑﺪﮐﺎران دى ﻨﻪ راوﻏﻮرزﯦﺪل،

د ﺑﻴﺎ ﭘﺎﯧﺪو ﻧﮥ دى ﺳﺮ د ﻻﻧﺪې راوﻏﻮرزﯦﺪل.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ اَﻧﺠﺎم

۳۷

 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺎن ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻮه،


او د ﻨﺎﻫﺎراﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﻣﮥ ﺑﺪوه.

۵۳ / ۲۴۷

 ﻪ دوئ ﺑﻪ اوچ ﺷ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن،

او ﺷ ﺑﻪ ﻣاوى د ﺑﻮﻮ ﺷﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن.
 ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻮﮐﻞ وﮐه او ﻧﯧ ﮐﻮه،

ﻧﻮ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ اﻣﻦ ﺳﺮه ژوﻧﺪون ﮐﻮه.
 ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻪ،

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﮐى ﺳﺘﺎ د زړۀ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ.
 ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﺗﮥ ﮐﻮې ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره،

ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﺳﺘﺎ ﻣﺪدﺎره.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ ﻟﻪ د ﺳﺤﺮ ﻫﺴ روﺎﻧﻪ ﮐى،

او ﺗﺎ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻏﺮﻣ د ﻧﻤﺮ ﻫﺴ روﺎﻧﻪ ﮐى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭼﭗ ودرﯦه،

او ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻓﯧﺼﻠﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮه،
او د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ او ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه.
 ﺗﮥ ﻗﻬﺮ او ﻏﺼﻪ ﻣﮥ ﮐﻮه او ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه،

دا ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺎ د ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘﺮﯦدى.
 ﻪ ﭼ ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﺷ ﺑﺪﮐﺎران،

ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﺮى اﻳﻤﺎن،
دوئ ﺑﻪ ﺷ ﺿﺮور د زﻣ وارﺛﺎن.
 ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ ﺑﺪﮐﺎران،

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻮن ﮐﻮئ ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﺑﻪ ﻧﮥ ﺷ ﺑﺪﮐﺎران.
 د زﻣ وارﺛﺎن ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷ ﻋﺎﺟﺰان،

ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺑﻪ اوﺳﻴى ﭘﻪ اﻣﺎن.
 ﺑﺪﮐﺎران د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى

او د ﻏﺼ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽ.
۵۴ / ۲۴۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪى،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دوئ د ﻗﻀﺎ ورځ وﻳﻨ.
 راﮐﺎږى ﻟﻴﻨﺪې ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره راوﺑﺎﺳ ﺑﺪﮐﺎران،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﺮې ﻣۀ ﮐى ﻏﺮﻳﺒﺎن او ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن،
او ﭼ ﻣۀ ﮐى ﻫﻐﻮئ ﻮک دى ﺻﺎدﻗﺎن.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗُﻮرو ﺑﻪ ﺳﻮرې ﺷ ﻫﻢ د دوئ زړوﻧﻪ

او د دوئ ﻟﻴﻨﺪې ﺑﻪ ﻣﺎﺗ ﺷﻴﻨﻪ
 د ﻳﻮ ﺻﺎدق ﭼ ﻟ ﻣﺎل او دوﻟﺖ وى،

د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ډﯦﺮ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘ وى.
 او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ زور ﺧﺘﻢ ﮐى،

ﺧﻮ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.
 ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ وى،

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺮاث ورﮐے ﺷ ﭼ اﺑﺪى وى.
 ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ،

او دا ﭼ د ﻗﺤﻂ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎړۀ ﺷ.
 ﺧﻮ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺻﺤﺮا د ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺘﻢ ﺷ،
او ﻟﻪ د ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ.
 ﻗﺮض اﺧﻠ او ﻫﻴﻠﻪ ﻳ ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻮى ﺑﺪﮐﺎران،

ﺧﻮ ورﮐﻮى ﺧﻴﺮ ﺧﯧﺮات ﭘﻪ ﺳﺨﺎوت ﺳﺮه ﺻﺎدﻗﺎن.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭼ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى دوئ ﺑﻪ د زﻣ وارﺛﺎن ﺷ،

ﺧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻟﻌﻨﺖ وﮐى د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ.
 ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﯧﺎﻧﻮ د ﮐﺮدار ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى،

ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﻮئ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮى.
۵۵ / ۲۴۷

 ﮐﮥ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى ﻧﻮ وﺑﻪ ﻧﮥ ﻏﻮرزﻳى،

ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ اوﭼﺘﻮى.
 ﻮان وﻣﻪ ،ﺑﻮډا ﺷﻮﻣﻪ ،ﺻﺎدﻗﺎن ﻣ ﺑاﺳﺮى ﻟﻴﺪﻟ ﻧﮥ دى،

او د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽ ﻣ د رو ﭘﻪ ﺳﻮال ﻟﻴﺪﻟ ﻧﮥ دى.
 ﭘﻪ آزاد ﻻس ورﮐﻮى ﺳﺨﺎوﺗﻮﻧﻪ ﻧﯧﺎن،

د دې ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻮرى د ﻫﻐﻮئ ﺑﭽﻴﺎن.
 د ﺑﺪو ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷ ،ﮥ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺎن ﺳﭙﺎرئ،

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﯧئ.
 ﻣﺎﻟ ﻣﻴﻨﻪ ﮐى د اﻧﺼﺎف ﺳﺮه او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ږدى ﻧﯧﺎن،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ وﺳﺎﺗ ﭘﻪ اﻣﺎن ﺧﻮ ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﺷ اوﻻد د ﺑﺪﮐﺎران.
 ﺧﻮ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐى،

او ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻪ ﮐ ﺳﻮﻧﺖ ﮐى.
 ﻧﯧﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﺒﺮې د ﺣﻤﺖ ﮐى،

او د ﻫﻐﻮئ ژﺑﻪ د اﻧﺼﺎف ﺧﺒﺮې ﮐى.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دے،

ﻧﻮ ﻪ د ﺳﻤ ﻻرې ﻧﻪ ﻧﮥ ﻮﺋﻴى د ﻫﻐﮥ ﭘ.
 ﺑﺪﮐﺎران ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘ ﻧﺎﺳﺖ وى ،

او د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺘﻠﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﮥ ﮐى،

ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﮥ ﮐى.
 او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮئ،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ اوﭼﺖ ﮐى ﭼ زﻣﻪ درﻟﻪ درﮐى.
او ﺗﮥ ﺑﻪ وﻮرې ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐى.
 ﻣﺎ ﺑرﺣﻤﻪ او ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻟﻴﺪﻟ دى،

۵۶ / ۲۴۷

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺷﻨﻪ وﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐ ﻟﻮﺋﻴى.
 ﺧﻮ ﭼ دوﺑﺎره ﻣ وﻟﻴﺪل ،ﻫﻐﻮئ د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺗﻠ ۇو،

ﻣﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻮل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﮥ ۇو.
 ﻧﯧﺎﻧﻮ او ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻮره،

د دوئ آﺋﻨﺪه ﺑﻪ وى ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺮه.
 ﺧﻮ ﺑﺎﻏﻴﺎن ﺑﻪ ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷ،

او د ﻫﻐﻮئ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ دوئ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺪد ﮐﻮى ،او د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ دوئ ﺑﭻ ﮐﻮى ﻪ ﭼ دوئ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه اﺧﻠ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻳﺎد ﺳﺎﺗ
د ﻳﻮ ﺑﻴﻤﺎر د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ دﻋﺎ

۳۸

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﮐ ﻣﺎ ﻣﮥ رﻪ


ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺳﺰا ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ راﮐﻮه.
 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻏﺸﻮ ﺳﻮرے ﮐے ﻳﻢ،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس دې وﻫﻠﮯ ﻳﻢ.
 ﺳﺘﺎ د ﻗﻬﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ وﺟﻮد ﮐ ﺑﻴﻤﺎرى ده،

زﻣﺎ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫوﮐ ﻣ ﻣﺎت ﺷﻮى دى.
 زﻣﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮى دى،

د ﻨﺎه دا ﭘﻨ د وړﻟﻮ د ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻮے دے.
 ﭘﺮﻫﺮوﻧﻪ ﻣ ﻮل ﺳﺨﺎ ﺷﻮل ﺑﻮئ ﺗﺮې روان ﺷﻮے دے،

زﻣﺎ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣ ﻪ دا ﺣﺎل دے.

۵۷ / ۲۴۷

 زۀ ﮐﻮږ ﺷﻮے ﺧﺮاب ﺷﻮے ﻳﻢ،

زۀ د درد ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮﻟﻪ ورځ ﻏﻤﮋن ﻳﻢ.
 او ﻣﻼ ﻣ د ﺳﺮې ﺗﺒ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﻮزﻳى،

او ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﻣ دم ﻧﺸﺘﻪ ﺧﺘﻤﻴى.
 زۀ ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے ﺑﻠﻞ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے ﻳﻢ،

زۀ زﺑﻴﺮ ﮐﻮم ﭘﻪ زړۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن ﻳﻢ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻮل ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺎره دى،

او زﻣﺎ اﺳﻮﻳﻠ آﻫﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘ ﻧﮥ دى.
 زړۀ زﻣﺎ درزﻳى زﻣﺎ زور ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو دے،

ﺗﺮ دې ﭼ ﻣ ﻧﻈﺮ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو دے.
 د ﺑﻴﻤﺎرۍ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ دوﺳﺘﺎن او ﻣﻠﺮى زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ډډه ودرﻳى،

ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻢ راﻧﻪ ﻟﺮې ﻟﺮې ﮐﻴى.
 دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ راﺗﻪ اﯦ دى داﻣﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮل ﻏﻮاړى،

زﻣﺎ د ﺗﺒﺎﻫ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮل ﻏﻮاړى،
دوئ ﻮﻟﻪ ورځ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى راﺳﺮه دوﮐﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړى.
 ﺧﻮ زۀ ﻟﻪ د ﻳﻮ ﮐﻮڼ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﻴ ﻧﮥ اورم،

او زۀ د ﻳﻮ ﻮﻧﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳﻢ ﮥ ﻧﮥ واﻳﻢ.
 زۀ د ﻳﻮ داﺳ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳﻢ ﭼ اورﯦﺪے ﻧﮥ ﺷ،

او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ ﺟﻮاب ورﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﻤﻊ ﻳﻤﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ ﺟﻮاب راﮐه ،ﻣﺎ ﻟﻪ زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﻮم ﺳﻮال دوئ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده

ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﺮﯦﻮﻢ ﻫﻐﻮئ ﻣﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮه.
 ﻪ زۀ ﻏﻮرزﯦﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮے ﻳﻢ،

۵۸ / ۲۴۷

او ﻣﺴﻠﺴﻞ دردوﻧﻮ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ.
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﻗﺮار ﮐﻮم،

زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ډﯦﺮه ﭘﯧﻤﺎﻧﺘﻴﺎ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ډﯦﺮ او ﺗه دى،

ډﯦﺮ دى ﭼ ﺑوﺟ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
 د ﻮ ﭘﻪ ﺎئ دوئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﮐﻮى

زۀ ﻧﯧ ﮐﻮم ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﺪى ﮐﻮى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،

اے زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻣﮥ ودرﯦه.
 زر راﺷﻪ او زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﻴﻪ.

ﻳﺪوﺗﻮن د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻳﻮ دردﻣﻨﺪ د ﻨﺎه اﻗﺮار

۳۹

 ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻢ


ﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻨﺎه وﻧﮥ ﮐم،
ﺗﺮﻮ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ زﻣﺎ د وړاﻧﺪې وى
زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﭼﭗ ﺳﺎﺗﻢ“.
 زۀ ﺧﻮ ﺧﺎﻣﻮش وﻻړ وم ،او ﻫﻴ ﺧﺒﺮه ﻣ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻪ،

ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې زﻣﺎ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻪ.
 زﻣﺎ د زړۀ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ او ﻏﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻮ.

ﻣﺎ ﭼ ﻮﻣﺮه ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻣ ﻏﻢ زﻳﺎﺗﯧﺪو،
ﺧﻮ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ،
 ”اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ژوﻧﺪون ﭼ ﻮﻣﺮه دے ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺎﻳﻪ،


۵۹ / ۲۴۷

ﭼ زﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه وى ﻣﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﻧﯧﻪ راوﺎﻳﻪ،
ﻣﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ ﭼ ﻮﻣﺮه ﻓﺎﻧ ﻳﻢ.
 ﺗﺎ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ د ژﻣ ﻣﺎزﻳﺮ ﺟﻮړ ﮐو،

زﻣﺎ ژوﻧﺪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ﮐو،
د ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪون ﺻﺮف ﻫﻮا ده.
 ﻫﺮ اﻧﺴﺎن د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه د ﻣﺮ ﻃﺮف ﺗﻪ روان وى،

دوئ ﻣﺎل راﻮﻟﻮى ﺧﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دى ﭼ دا ﺑﻪ ﻮک ﺧﺮچ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ اوس ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ د ﮥ ﻃﻤﻊ ﮐﻮم؟

زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ د ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه،

ﻣﺎ د ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻮ د ﺧﻨﺪا ﻣﮥ ﺟﻮړوه.
 زۀ ﭼﭗ وم ،ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﻨﺪه ﮐې وه،

ﻪ ﭼ ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐى ۇو.
 ﺧﭙﻞ ﻋﺬاب دې ﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐه ډﯦﺮ ﮐﯦﺪﻟﮯ ﻳﻢ،

زۀ ﺳﺘﺎ د ﻻس ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ډﯦﺮ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺷﻮے ﻳﻢ.
 ﺗﮥ اﻧﺴﺎن د ﻫﻐﮥ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮې،

او ﮥ ﭼ دوئ ﺗﻪ ﻗﻴﻤﺘ وى ﺗﮥ ﻫﻐﻪ د دوئ ﻧﻪ ﻟﻪ وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮرې،
اﻧﺴﺎن ﻫﻴ ﻧﮥ دے ﺧﻮ ﺑﺲ ﻳﻮه ﺳﺎه ده،
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ دﻋﺎ ﺗﮥ واوره،

د ﻣﺪد دﭘﺎره زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎد واوره،
زﻣﺎ او ﻣﮥ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﻮه.
زۀ ﺧﻮ د ﻳﻮې ﻟﺤﻈ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻳﻢ،
ﻟﻪ زﻣﺎ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ.
 ﻣﺎ ﻟ ﭘﺮﯦده ﭼ دوﺑﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻢ،

۶۰ / ۲۴۷

د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻻړ ﺷﻢ او ﻓﻨﺎ ﺷﻢ“.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮود

۴۰

 ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻧﺘﻈﺎر وﮐو،


او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎد واورﯦﺪو او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳ ﭘﺎم وﮐو.
 ﻫﻐﮥ زۀ د ﻫﻼﮐﺖ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ راﺑﻬﺮ ﮐم،

او د ﻟﻤﺪو ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳ راووﻳﺴﺘﻢ.
زﻣﺎ ﭘ ﻳ ﭘﻪ  ﮐﯧﻮدې او ﻣﻀﺒﻮط ﻳ ودروﻟﻢ.
 ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮې ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺎزه ﮐه،

او زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺣﻤﺪ ﻳ راﮐو،
ډﯦﺮ ﭼ دا ووﻳﻨ ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وۀ ﻳﺮﻳى او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ وﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮر وى

د ﭼﺎ ﭼ اﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى،
ﻮک ﭼ ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﺗﻪ رﺟﻮع ﻧﮥ ﮐﻮى،
د ﻫﻐﻪ ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﻮک ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻤﺮاه ﺷﻮى دى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ډﻳﺮې ﻣﻌﺠﺰې ﮐې دى،

ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړې ﮐې دى.
ﺗﺎ ﺳﺮه ﻫﻴ ﻮک ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺘﻪ دے
زۀ ﻳ ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ ﺳﺘﺎ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺧﻮ ﺑﺷﻤﯧﺮه دى.
 ﺗﮥ ﺧﻮ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ او ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړې،

ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﮐم،
د ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻳﺎ د ﻨﺎه ﻧﺬراﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړې.
 ﻣﺎ درﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻮره زۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻢ،


۶۱ / ۲۴۷

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮى دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﮐم.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐم،

ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے“.
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن زﯦﺮے ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐو،

ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ ﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﺎن ﺑﻨﺪ ﻧﮥ ﮐو،
 ﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻧﮥ ﮐه،

ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻣ ﺳﺘﺎ د وﻓﺎدارۍ او ﺧﻼﺻﻮن ﺧﺒﺮه وﮐه.
ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د اﺑﺪى ﻣﻴﻨ او وﻓﺎدارۍ ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻟﻮئ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ وﮐه.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﮥ ﺑﻨﺪوې،

ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى او اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ زۀ ډﯦﺮو ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،

ﻻر راﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﺷﻮه ﭘﻪ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﮐ ډوب ﺷﻮے ﻳﻢ،
ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣ د ﺳﺮ وﯦﺘﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ دى ﺑوﺳﻪ ﺷﻮے ﻳﻢ.
 ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د ﻣﺪد دﭘﺎره زر راﺷﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﺷ

ﻫﻐﻮئ دې وﺷﺮﻣﻴى او وارﺧﻄﺎﻳ ﺳﺮه دې ﻣﺦ ﺷ،
ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻧﯧﺖ زﻣﺎ د ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﺷ
ﻫﻐﻮئ ﻮل دې ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ او ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ.
 ﻫﻐﻮئ دې ﻮل ﭘﻪ ﺷﺮم وﺷﺮﻣﻴى،

ﻮک ﭼ راﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى او ﻣﺎ ﭘﻮرې ﻟﻴى.
 ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮن ﺷ

ﻫﻐﻮئ دې ﻮل ﺗﺎ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
۶۲ / ۲۴۷

او دوئ دې ﺗﻞ دا واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے“.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ ﻏﺮﻳﺐ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﻳﻢ،

زۀ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﻢ.
زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر او ﺧﻼﺻﻮوﻧﻴﻪ،
زر راﺷﻪ ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د رﺣﻢ دﭘﺎره د ﻳﻮ ﺑﻴﻤﺎر درﺧﻮاﺳﺖ

۴۱

 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺴﻴﻨﺎﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ،


ﮐﻠﻪ ﭼ دے ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ورﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى او ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐ ﺳﺎﺗ،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ورﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى او د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺳﺎﺗ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﻤﺎرۍ ﮐ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳ د ﺑﻴﻤﺎرۍ د ﮐ ﻧﻪ روغ رﻣ ﮐى.
 ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ﻣﺎ ﻟﻪ ﺷﻔﺎ راﮐه،

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐې ده“.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺑﺪﻧﯧﺘ ﺳﺮه داﺳ واﺋ ﭼ” ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ دے ﻣ ﺷ،

او ﻧﻮم ﺑﻪ ﻳ ﻮﻣﺮه زر د زﻣ ﻣﺦ ﻧﻪ ورک ﺷ؟“
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﻟﻴﺪو ﻟﻪ را ﻧﻮ ﻓﻀﻮل ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

او دروغ واﺋ او ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺷﺮارت راﺟﻤﻊ ﮐﻮى،
او ﭼ ﮐﻠﻪ ﺑﻬﺮ  ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ زﻣﺎ ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮى.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻮل زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺑﺪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﮐﻮى،
 او دوئ واﺋ ﭼ” ،ﭘﻪ ﺳﺨﺖ رﻧ ﭘﺮوت دے


۶۳ / ۲۴۷

او د ﺑﻴﺎ ﭘﺎﯧﺪو اﻣﺎن ﻳ د دې رﻧ ﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ دے“.
 ﺗﺮ دې ﭼ زﻣﺎ ﻧﺰدې دوﺳﺖ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ﻣﺎ ﭘﻮره ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ،

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ رو ﺑﻪ ﻳ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﻮړه ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺷﻮﻟﻮ،
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه،

ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻢ ،ﻣﺎ دوﺑﺎره روغ ﮐه.
 ﭼ ﺗﮥ راﻧﻪ رﺿﺎ ﻳ زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧم،

ﺗﺎ زۀ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدم.
 ﺗﺎ زۀ زﻣﺎ د ﺗﻘﻮﱝ ﭘﻪ وﺟﻪ اوﭼﺖ ﮐم،

او د ﺗﻞ دﭘﺎره دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﮐ وﺳﺎﺗﻠﻢ.
 ﻣﺒﺎرک دې وى ﻣﺎﻟ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ،

د ازل ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه آﻣﻴﻦ ،آﻣﻴﻦ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻗﻮرح د ﺑﭽﻮ
د ﻳﻮ ﻓﺮﻣﻨﺪ ﮐﺲ دﻋﺎ

۴۲

 ﻨﻪ ﭼ ﻫﻮﺳ د ﻧﻬﺮ اوﺑﻮ ﭘﺴ ﺗﻠﻮﺳﻪ ﮐﻮى،


داﺳ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،زړۀ ﻣ ﺗﺎ ﭘﺴ ﺗﻠﻮﺳﻪ ﮐﻮى.
 زﻣﺎ زړۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗے دے ،زۀ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗے ﻳﻢ.

زۀ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺣﻀﻮر ﮐ ودرﯦم؟
 او ﻣ ﺧﻮراک دى ﺷﭙﻪ او ورځ زۀ ژړﯦم،

ﻫﺮ وﺧﺖ راﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﻴﺎ وى،
”وواﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭼﺮﺗﻪ دے؟“
 ﺗﯧﺮ وﺧﺖ ﭼ راﭘﻪ ﻳﺎد ﺷ ﭘﻪ زړۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻤﮋن ﺷﻢ،

ﭼ ﻨﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ زۀ د ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻢ،
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻣ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻞ،

۶۴ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺰه
د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ آواز د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺛﻨﺎ وﺋﻴﻠﻪ،
 وﻟ ﺧﻔﻪ ﮐﯧې زﻣﺎ روﺣﻪ؟ دوﻣﺮه وﻟ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧې ﺗﮥ؟

ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮه ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه ﺗﮥ،
زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم،
ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻢ ﺗﺎ زۀ ﺧﻼص ﮐم.
 زړۀ ﻣ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ دے ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺗﺎ ﻳﺎدوم،

د اُردن ﻟﺮى ﻣﻠ او د ﺣﺮﻣﻮن او د ﻣﻀﺎر د اوﭼﺖ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ زۀ ﺗﺎ ﻳﺎدوم.
 ﺳﺘﺎ د ژورو ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ او اﺑﺸﺎروﻧﻮ ﺷﻮر زۀ اورم،

ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ او ﭼﭙﻮ د ﺳﻤﻨﺪر زۀ ډوب ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ور ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ راوروى،

د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﺪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ زﻣﺎ زړۀ ﮐ وى،
دﻋﺎ ﮐﻮم ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭼ ﻮک ژوﻧﺪ راﮐﻮى.
 ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻣﻀﺒﻮط  دے ،زۀ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ داﺳ وواﻳﻢ،

”وﻟ دې ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﻪ ﻣﺎ دوﻣﺮه ﻇﻠﻢ وﻟ ﮐﻮى ﭼ زۀ ﻏﻤﮋن ﺮﻢ؟“
 د دﺷﻤﻦ ﭘﯧﻐﻮر ﻫوﮐ ﻣﺎت ﮐل ﻣﺎ ﻟﻪ

ﻫﺮ وﺧﺖ راﺗﻪ ﻟﻴﺎ وى دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ
ﭼ” ،وواﻳﻪ اوس ﭼﺮﺗﻪ دے ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺘﺎ؟“
 وﻟ ﺧﻔﻪ ﮐﯧې زﻣﺎ روﺣﻪ ،دوﻣﺮه وﻟ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧې ﺗﮥ؟

ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮه ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه ﺗﮥ،
زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم،
ﺧُﺪاﻳﻪ ﻪ ﭼ ﻫﻢ ﺗﺎ زۀ ﺧﻼص ﮐم.

۶۵ / ۲۴۷

د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن دﻋﺎ

۴۳

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻨﺎه وﺮﻮه،


د ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻓﯧﺼﻠﻪ واوروه،
ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﻤﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐﻮه.
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او زﻣﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻳ ،وﻟ دې رد ﮐے ﻳﻢ؟

ﻧﻮ وﻟ ﻏﻤﮋن ﺮﻢ دﺷﻤﻦ راﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ ﮐﻮى؟
 ﺧﭙﻞ ﻧُﻮر او ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ دې ﻧﺎزل ﮐه ،ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐى،

او ﻣﺎ دې ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺗﻪ ﺑﻮ ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﺗﮥ اوﺳﯧې.
 زۀ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺗﻪ ورﺷﻢ،

ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻢ،
زۀ ﺑﻪ د رﺑﺎب ﭘﻪ ﻧﻐﻤﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم،
اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 وﻟ ﺧﻔﻪ ﮐﯧې زﻣﺎ روﺣﻪ ،دوﻣﺮه وﻟ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧې ﺗﮥ؟

ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮه ﻣﮥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧه ﺗﮥ،
زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم،
ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻪ ﭼ ﻫﻢ ﺗﺎ زۀ ﺧﻼص ﮐم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻗﻮرح د ﺑﭽﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۴۴

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ اورﯦﺪﻟ دى،


زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐى دى،
ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ
ﻳﻌﻨ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻪ ﮐ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐى دى.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ووﻳﺴﺘﻞ،


۶۶ / ۲۴۷

او زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دې ودان ﮐل،
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دې ﺗﺒﺎه ﮐل ،زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ دې آزاد ﮐل.
 ﺧﻮ دا زﻣﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره ﻧﮥ وه ﻠ،

او ﻧﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻮ ورﺗﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ورﮐې،
دا ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د  ﻻس ،او ﺳﺘﺎ د ﻣ او ﺳﺘﺎ د ﻣﺦ رﺎ وه،
ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐې وه.
 ﺗﮥ ﻳ زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه او ﭘﺎک ﺧُﺪائ زﻣﺎ،

ﭼﺎ ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ورﮐه.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زور ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐل،

او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐل.
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪه ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻢ،

ﻧﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره د ﺧﻼﺻﻮن ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗﻢ.
 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻓﺘﺢ راﮐه،

ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐل.
 ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﮐﯘو،

ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء ﮐﯘو.
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎ ﻣﻮﻧه رد او رﺳﻮا ﮐو،

ﺗﻠﻞ دې زﻣﻮﻧ د ﻟﺮو ﺳﺮه ﺑﻨﺪ ﮐو.
 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐو،

او زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻟﻮټ ﮐو.
 ﻣﻮﻧ ﺗﺎ د و ﭘﻪ ﺷﺎن ﺣﻼﻟﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدو،

او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دې ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐو.
 ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮڅ ﮐل،

او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﺮﻮﻟﻮ ﮐ دې ﻫﻴ ﻪ وﻧﮥ ﮐﻟﻪ.
۶۷ / ۲۴۷

 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﮐﻟﻮ،

ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﻠﻘﻮ د ﻮﻗﻮ او ﻣﺴﺨﺮو ﮐﻟﻮ.
 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ د دوئ د ﻮﻗﻮ ﻮډا ﺟﻮړ ﮐل،

او دوئ ﻣﻮﻧ ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ د ﻧﻔﺮت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮﻮل.
 زۀ ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻋﺰﺗﻪ ﮐﯧم،

او ﭘﻪ ﻣﺦ ﻣ ﺷﺮم راﺧﻮر ﺷﻮے زۀ ﺷﺮﻣﯧم.
 ﻪ ﭼ ﺧﻠﻖ راﭘﻮرې ﻮﻗ ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮى،

او زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن راﻧﻪ د ﺑﺪل اﺧﺴﺘﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى.
 دا ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وﺷﻮل ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﺗﮥ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐې،

ﻫﻐﻪ ﻣﻮ ﻧﮥ دے ﻣﺎت ﮐے ﮐﻮم ﻟﻮظ ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮐے دے.
 زﻣﻮﻧ زړوﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ دى اوړﯦﺪﻟ،

او زﻣﻮﻧ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﻻرې ﻧﻪ ﻧﮥ دى اﺧﻮا ﺷﻮې.
 ﻣﻮﻧ دې ﺗﺒﺎه ﮐو او د ﻴﺪړاﻧﻮ ﺎر دې ﮐو،

او ﭘﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﺎرۀ ﮐ دې ﭘﺮﯦﻮدو.
 ﮐﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻮم ﻫﯧﺮ ﮐے وو،

او ﻏﯧﺮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى ۇو.
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﻮﻧ داﺳ ﮐى ۇو ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺮې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ وو ﮥ؟

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د زړوﻧﻮ ﭘﻪ رازوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دے ﮥ؟
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻮﻟﻪ ورځ د ﻣﺮګ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴو،

د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻣﻮﻧ د ﺣﻼﻟﻮﻧﻮ و ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﮯ ﮐﻴو.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﭘﺎﻪ وﻟ ﺗﮥ اودۀ ﮐﯧې ﮥ؟

راﭘﺎﻪ ،او ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﻣﻮﻧ ﻣﮥ رد ﮐﻮه.
 وﻟ ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﻮې ﮥ؟

او زﻣﻮﻧ ﻏﻢ او ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ وﻟ ﻫﯧﺮوې ﮥ
۶۸ / ۲۴۷

 ﻣﻮﻧ ﻻﻧﺪې ﺧﺎورو ﺗﻪ راﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮې ﻳﻮ،

او ﭘﻪ زﻣﻪ ﭘﻣﺨ ﭘﺮاﺗﮥ ﻳﻮ.
 ﭘﺎﻪ او زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه،

او د ﺧﭙﻠ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ دې ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻗﻮرح د اوﻻد ﻧﻪ د ﻣﻴﻨ ﺳﺮود ﮐﻮم ﭼ د ﻻﻟﻪ د ﻞ ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ
وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ
د ﺷﺎﻫ وادۀ ﺳﻨﺪره

۴۵

 زړۀ ﮐ ﻣ وﺮﯧﺪﻟﻪ ﮥ ﻠ ﺷﺎن ﺧﺒﺮه


د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ زۀ واﻳﻢ ﮥ ﻏﻮﻧﺪې ﺳﻨﺪره،
د ﻣﺎﻫﺮ ﻟﻴﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﻠﻢ دے زﻣﺎ ژﺑﻪ.
 ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳو ﮐ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳ ﺗﮥ

ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮې ﻠ ﻣﻠﻐﻠﺮې دى،
د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﺑﺨﺘﻮر ﮐے ﻳ.
 ﺧﭙﻠﻪ ﺗُﻮره دې راواﺧﻠﻪ اے ﺟﻨﻴﺎﻟﻴﻪ،

ﺗﮥ ډﯦﺮ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ او دﺑﺪﺑﻪ ﻟﺮې.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﺑﺪﺑﻪ او ﺟﻼل ﮐ راﺷﻪ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ دﭘﺎره،

ﭼ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻋﺎﺟﺰۍ او اﻧﺼﺎف ﺷ ﻃﺮﻓﺪاره
ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﻳﺮووﻧ او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى در زده
 ﺳﺘﺎ ﺗﯧﺮۀ ﻏﺸ دې د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زړۀ ﻏﻮڅ ﮐى،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ دې ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ راﺰار ﺷ.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺗﺨﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﺎﺗ وى،

د اﻧﺼﺎف اﻣﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ اﻣﺴﺎ وى.
 ﺗﮥ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او د ﺷﺮارت ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮې،


۶۹ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﺳﺘﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﮥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺗﯧﻠﻮ ﻣﺴﺢ ﮐے ﻳ.
او ﺗﮥ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﮐ اوﭼﺖ ﮐے ﻳ.
 ﺳﺘﺎ د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ د ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ،د ﭘﻴﭙﻞ او ﮐﻴﺮ ﻋﻄﺮو ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ را،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻠ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺎزوﻧﻪ د رﺑﺎب ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى.
 ﺳﺘﺎ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪو ﻮ ﮐ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻮﻪ ﺷﺎﻣﻠ دى،

د اوﻓﻴﺮ د زرو ډﮐﻪ ﻣﻠﻪ دې  ﻻس ﺗﻪ وﻻړه ده.
 اے ﺷﻬﺰاد ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ ،ﮥ ﭼ درﺗﻪ زۀ واﻳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐ ﻏﻮر وﮐه،

د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﮐﻮر او ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻫﯧﺮ ﮐه.
 ﺳﺘﺎ ډول او ﺳﻨﺎر ﺑﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ راﮐﺎږى،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟ دے د ﻫﻐﮥ ﺗﺎﺑﻌﺪارې اوﺳ.
 ﺗﺎ ﻟﻪ د ډاﻟﻮ ﺳﺮه د ﺻﻮر ﺧﻠﻖ ﺑﻪ راﺷ،

دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻏﻮاړى.
 ﺷﻬﺰاد ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ ﻠ ﺎرى،

د ﺳﺮو زرو ﺗﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﺟﺎﻣ دى ﺟﻮړې ﺷﻮې.
 د ﻠﺎرۍ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ راوﺳﺘﻠﻪ،

ﭘﯧﻐﻠ ﻣﻠﺮې ﻫﻢ ورﺳﺮه رارواﻧ دى.
 ﺧﺎﻧﺪى ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى رارواﻧ دى،

او د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻪ رادﻧﻨﻪ ﺷ.
 ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻮړ ﺷ،

ﺗﮥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻠﻮﻧﻮ ﺣﻤﺮاﻧﺎن ﺟﻮړ ﮐې.
 ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم د ﻋﺰت ﻗﺎﺑﻞ ﮐم،

ﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان وى.

۷۰ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :ﻳﻮ ﺳﺮود د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮږ آواز ﺳﺮه وﺋﻴﻠﮯ ﺷ
ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ زور او  دے

۴۶

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه او ﻗﻮت دے،


ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺣﺎﺿﺮ او ﺗﻞ ﻣﺪدﺎر دے.
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳو ﮐﮥ ﭘﻪ زﻣﻪ زﻟﺰﻟﻪ راﺷ،

او ﮐﮥ ﻏﺮوﻧﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﺰار ﺷ.
 او ﻳﺎ د ﺳﻤﻨﺪر اوﺑﮥ ﻏﺮار او ﻮﻧﻪ وﮐى،

او ﻏﺮوﻧﻪ د اوﺑﻮ د زور ﭘﻪ وﺟﻪ وﺧﻮﻮﻟﮯ ﺷ.
 ﻳﻮ ﺑﻞ درﻳﺎب دے ﭼ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى،

او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى.
 او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﻴى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻴى،

او د ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى.
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وارﺧﻄﺎ دى ،ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻮر ﺷ.

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک آواز وﮐى ﻧﻮ دا زﻣﻪ ﺑﻪ وﻳﻠ ﺷ.
 رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے،

د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه دے،
 راﺷ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ وﻮرئ،

ﻫﻐﻪ ﺗﺒﺎﻫ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻠ ده وﻮرئ.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﺧﺘﻤﻮى،

ﻟﻴﻨﺪې او ﻧﯧﺰې ﻣﺎﺗﻮى او ډاﻟﻮﻧﻪ ﺳﻮزوى.
 ”ﭘﻪ آرام ﺷ او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﺷ زۀ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ اﻋﻠ ﻳﻢ،
زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﭼﺖ ﻳﻢ“.

۷۱ / ۲۴۷

 رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ دے،

د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه دے.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻗﻮرح د ﺑﭽﻮ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه دے

۴۷

 اے ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ووﻫ،


او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮود ﭘﻪ اوﭼﺖ آواز ﺳﺮه وواﻳ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻮﻣﺮه د رﻋﺐ داب ﻣﺎﻟ دے،

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه دے.
 ﻫﻐﮥ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ زﻣﻮﻧ ﺗﺎﺑﻊ ﮐل،

او ﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ زﻣﻮﻧ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐل.
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ زﻣﻪ راﮐﻟﻪ،

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻳﻌﻘﻮب ﻓﺨﺮ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﺳﻮرو ﮐ ﺗﺨﺖ ﺗﻪ ﺧﯧﮋى،

ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮه ﺗﺨﺖ ﺗﻪ  ﻧﻮ د ﺑﻴﻠﻮ آوازوﻧﻪ دى.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ ﺛﻨﺎ ﻳ وواﻳ،

زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺳﻨﺪرې او ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 ﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎدﺷﺎه دے،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺛﻨﺎء ﺣﻤﺪ ،زﺑﻮر وواﻳ.
 ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ دے،

او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.
 د دﻧﻴﺎ ﺣﻤﺮاﻧﺎن راﻳﻮﺎئ ﺷﻮى دى،

د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺧُﺪائ ﺧﻠﻖ ورﺳﺮه دى،
د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﺎک دى،

۷۲ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ډﯦﺮ ﻋﺰت ﮐﻴى.

ﻳﻮ ﺳﺮود ،د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
ﺻﻴﻮن د ﺧُﺪائ ﺎر

۴۸

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے ،او د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻻﺋﻖ دے،


زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺎر ،ﻳﻌﻨ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﮐ.
 د ﻫﻐﮥ ﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اوﭼﺘﻮاﻟ ﮐ ﻠﮯ دے ،او ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐﻮى.

د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ او ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﭼ د ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه ﺎر دے،
 ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﺟﻮد دے،

او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ د ﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻮدﻟﮯ دے.
 وﻮره ﭼ د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﺮې راﻳﻮﺎئ ﮐې او ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮل،

او د ﺎر ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺟﻨ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل راوړاﻧﺪې ﺷﻮل.
 ﻫﻐﻮئ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺎر وﻟﻴﺪو ﻧﻮ ﺣﻖ ﺣﯧﺮان ﺷﻮل،

ﻮل د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ وﺗﺘﯧﺪل.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺷﻮل ﭘﻪ ﻟزان،

ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﭘﯧﺪا ﮐﻴى ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن.
 ﻟﻪ د ﺗﺮﺳﻴﺲ د ﺑﺤﺮى ﺑﻴو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﺒﺎه ﮐل،

د زورور ﻣﺸﺮﻗ ﺑﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ زور دې ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐل.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ اورﯦﺪﻟ ﻧﻮ اوس ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ وﻟﻴﺪل،

زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺎر ﻳﻌﻨ د رب اﻻﻓﻮاج ﭘﻪ ﺎر ﮐ،
ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﻞ دا ﺎر آﺑﺎدوﻟﻮ او د ﻫﻐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﻳ ﮐﻮﻟﻮ.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐ ﻳﻮ،

او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮ ﮐﯘو.
 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ دې ﻧﻮم ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮر دے،


۷۳ / ۲۴۷

دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮر دے،
ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس د ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ډک دے.
 د ﺻﻴﻮن د ﻏﺮۀ ﺧﻠﻖ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى،

او د ﻳﻬﻮداه ﻮل ﺎروﻧﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى
دا ﻮل دې ﺳﺘﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 ﺻﻴﻮن ﺗﻪ ﻻړ ﺷ او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ وﺮ،

او ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﻳ وﺷﻤﯧﺮئ،
 دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ وﻮرئ او ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﻳ ﻧﻈﺮ واﭼﻮئ،

ﺗﺮﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ آﺋﻨﺪه ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐئ.
 ﻪ ﭼ ﻫﻢ دا ﺧُﺪائ د ﺗﻞ دﭘﺎره زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

ﻫﻐﻪ ﺗﺮ آﺧﺮ وﺧﺘﻪ زﻣﻮﻧ رﻫﻨﻤﺎ دے.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻗﻮرح د ﺑﭽﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
ﭘﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ د ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب

۴۹

 اے ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل دا واورئ،


ﻮک ﭼ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ اوﺳﯧئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ،
 ﺧﺎﺻﻮ او ﻋﺎﻣﻮ ،ﻣﺎﻟﺪارو او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻮ واورئ،

 زﻣﺎ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎﻧﻮى،

او د زړۀ ﺑﻴﺎن ﻣ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى.
 زۀ ﺑﻪ ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻤﻪ،

د رﺑﺎب ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ ﺑﻪ زۀ د راز وﻳﻨﺎ وﮐﻣﻪ،
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ وﻟ ﻳﺮﯦﻣﻪ ﮐﮥ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ راﺷ،

ﮐﻠﻪ ﭼ د دوﮐﻪ ﻣﺎرو ﭘﻪ ﺷﺮارﺗﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻢ.
 دوئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮى،


۷۴ / ۲۴۷

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى.
 ﻫﻴﻮک د ﭼﺎ د ژوﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ورﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،

او ﻧﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺮ ﮐﻔﺎره ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ.
 د ژوﻧﺪون ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺑﻬﺎ دے،

د ژوﻧﺪون دﭘﺎره ﻫﻴ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻮره ﻧﮥ دے.
 ﭼ ﻫﻐﻪ دې ﺗﺮ اﺑﺪه ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ،

او ﻫﻴﻠﻪ دې ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ووﻳﻨ ﭼ ﭘﻮﻫﺎن ﻫﻢ ﻣۀ ﮐﻴى،

ﺟﺎﻫﻼن او ﺑوﻗﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﻫﻼک ﺷ.
او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ
 ﻗﺒﺮ د ﻫﻐﻮئ اﺑﺪى ﮐﻮر دے،

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻞ دﭘﺎره وى،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺟﺎﺋﻴﺪادوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺧﯧﮋوﻟ دى.
 ﺧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪے ﻧﮥ ﺷ،

او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻨﺎور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣۀ ﺷ.
 دا د ﻫﻐﻮئ ﻧﺼﻴﺐ دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى،

او ﻮک ﭼ د دوئ ﭘﻪ ﻻره روان وى.
 د و د رﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﺴ ﺑﻪ د ﻣﺮګ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﺰار ﺷ،

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﺮګ ﺑﻪ د دوئ ﺷﭙﻮن وى.
ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﺑﻪ ﻧﯧﺎن ﭘﻪ دوئ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى،
د دوئ ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﺧﺘﻢ ﺷ،
او ﻗﺒﺮ ﺑﻪ د دوئ ﮐﻮر ﺷ.
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐى،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ راﮐﺎږى.
۷۵ / ۲۴۷

 ﻫﻴﻠﻪ ﻣﮥ ﺧﻔﻪ ﮐﯧه ﮐﮥ ﻳﻮ ﺳے ﻣﺎﻟﺪاره ﮐﻴى،

او د ﭼﺎ د ﮐﻮر ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭼ زﻳﺎﺗﻴى.
 ﻪ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻣ ﺷ د ﺎن ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻴ ﻴﺰ ﻧﮥ وړى،

د ﻫﻐﮥ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻧﮥ ،
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪے وو ﺧﭙﻞ ﺎن ﻳ ﺑﺨﺘﻮر ﻠﻮ،

ﺧﻠﻘﻮ ﻳ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟﺪاره وو.
 ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن دوئ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣۀ ﺷ،

ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوئ د ژوﻧﺪون رﺎ وﻧﮥ وﻳﻨ.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ډﯦﺮ ﻣﺎل او دوﻟﺖ ﻟﺮى ﺧﻮ دے ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى

ﭼ دوئ ﺑﻪ د ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺘﻤﻴى.

د آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر
ﻣﻨﻠﮯ ﺷﻮى ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧ

۵۰

 ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د زﻣ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو،


او د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮب ﭘﻮرې د زﻣ ﺧﻠﻖ ﻳ راوﻏﻮﺘﻞ.
 د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎﺋﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره دے

ﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻪ ﺎئ ﻧﻪ ﻠﯧﺪﻟﮯ دے
 زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﺑﻪ راﺷ او ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ وى

ﺳﻮزﯦﺪوﻧﮯ اور ﺑﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻣﺨ او ﺳﺨﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯧﺮه وى
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻪ او ﭘﺎس آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻮاﻫ دﭘﺎره راوﻏﻮاړى

ﭼ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى،
 ”زﻣﺎ ﻮل ﻧﯧﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ راﻏﻮﻧ ﮐئ

ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻟﻮظ ﮐے دے“.
 آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ د ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﻼن ﮐﻮى


۷۶ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧُﺪائ ﻗﺎﺿ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﮐﻮى.
 ”اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮې وﮐم

اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ زۀ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻼف دا ﻮاﻫ ﮐﻮم.
ﭼ ﻫﻢ زۀ ﺧُﺪائ ﻳﻢ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ،
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ زۀ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﮥ رﻢ،

او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧ زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى
 ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻏﻮﺟﻞ ﻏﻮﻳ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺿﺮورت ﻧﺸﺘﻪ

او ﻧﮥ ﻣ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﺘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﭙﻮل ﻳﻮ ﭼﯧﻠ ﺗﻪ
 وﻟ ﭼ د ﻨﻠﻮﻧﻮ ﻮل او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻨﺎور زﻣﺎ دى،

او ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ د ﺎروو رﻣ زﻣﺎ دى.
 زۀ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺎرﻏﮥ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ،

او د ﻫﻮارو ﻮل ﻣﺨﻠﻮق زﻣﺎ دى.
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ اوږے ﺷﻮے وم ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣ وﺋﻴﻠ ﻧﮥ ۇو ﺗﺎ ﺗﻪ،

ﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ او ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى ﻫﻐﻪ ﻮل زﻣﺎ دى.
 وﻟ زۀ ﮥ د ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ ﻏﻮ ﺧﻮرم؟

او ﻳﺎ زۀ د ﭼﯧﻠﻮ وﻳﻨ ﻢ؟
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮل دى،

او دا ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺮه ﮐې وﻋﺪې او ﻧﺬراﻧ ﭘﻮره ﮐﻮى،
 ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﻣﺎ ﺗﻪ آواز راﮐئ،

زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻣﻪ او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺰت وﮐئ“.
 ﺧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﺗﺎﺳﻮ وﻟ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎﻧﻮئ ،او زﻣﺎ د ﻟﻮظ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﮐﻮئ؟
 ﺗﺎﺳﻮ د اﺻﻼح ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮئ

او ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﻏﻮرزوئ.
۷۷ / ۲۴۷

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻏﻞ ووﻳﻨ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ورﺳﺮه ﻣﻞ ﺷ،

ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ د زﻧﺎﮐﺎرو ﮐﻮئ.
 ﻫﺮ وﺧﺖ ﻣﻮ ژﺑﻪ د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ډﮐﻪ وى،

ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ د دروﻏﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.
 ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ورور ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ،

د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر د ﺑﭽ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮئ.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دې ﮐﺎروﻧﻮ زۀ ﭼﭗ ﭘﺎﺗ ﺷﻮم،

زۀ دې ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن وﻠﻢ.
ﺧﻮ زۀ دې اوس رﻤﻪ او ﭘﻪ ﺗﺎ اﻟﺰام ﻟﻮم،
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷ ﭼﺎ ﭼ زۀ ﻫﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ ﻫﻐﻮئ ﻮل دې ﺗﻮﺑﻪ ﺎر ﺷ،

زۀ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻮ ﮐم او ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻧﮥ وى ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺪدﺎر ﺷ.
 ﻮک ﻫﻢ ﭼ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻮى ﻧﻮ زﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﻮى.

ﻮک ﭼ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻر روان وى،
ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﺧﻼﺻﻮن ﺮﻨﺪ ﮐم“.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے دے ﭼ ﻧﺎﺗﻦ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ د
ﺣﻀﺮت داؤد ﺳﺮه د ﺑﺖﺳﺒﻊ د واﻗﻌ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﺤﺚ وﮐو.
د ﻣﻌﺎﻓ دﻋﺎ

۵۱

 د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


او د ﺧﭙﻠ ازﻟ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه،
د ﺧﭙﻞ ﻟﻮئ رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﮐه.
 ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ زﻣﺎ ووﻳﻨﻪ،

او د ﻨﺎه ﻧﻪ ﻣ ﭘﺎک او ﺻﻔﺎ ﮐه.
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﻳﻢ،


۷۸ / ۲۴۷

زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻨﺪ ﻳﻢ.
 ﺳﺘﺎ او ﻳﻮا ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻣ ﻨﺎه ﮐې ده زۀ ﻨﺎه ﺎر ﻳﻢ،

ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐے دے ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﺑﺪ دے.
ﺗﮥ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐ رﺘﻴﻨ وﺮ،
او ﺳﺘﺎ ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ ﻴ دے.
 ﻮره ،زۀ د ازل ﻧﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻳﻢ،

د ﻣﻮر د ﯧې ﻧﻪ زۀ ﺑﻠﻞ ﻨﺎه ﺎر ﻳﻢ.
 ﻧﻮ ﭼ اﺧﻼص او ﺻﺪاﻗﺖ راﻧﻪ ﻏﻮاړې،

ﻧﻮ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ زړۀ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻪ راﮐه.
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﻨﺎه ووﻳﻨﻪ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ ﺷﻢ،

ﺗﮥ ﻣ ووﻳﻨﻪ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ د واورې ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻢ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺧﺒﺮې وﮐه،

ﮐﻮم ﻫُوﮐ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﺎت ﮐى ۇو اوس دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 زﻣﺎ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺦ واړوه،

زﻣﺎ ﺑﺪۍ ﻮﻟ ﺻﻔﺎ ﮐه.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه،

ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﺗﺎزه او وﻓﺎدار روح واﭼﻮه.
 ﻣﺎ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﻣﮥ ﺷه،

ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس روح زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﮥ ﺑﻮﻪ.
 ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ وارې راﮐه.

او زﻣﺎ روح ﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارۍ ﺗﻪ ﻣﺎﺋﻞ ﮐه.
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ،

ﻧﻮ ﻨﺎه ﺎر ﺑﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ راوﺮ.
 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ د وﻳﻨ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ د ﺟﺮم ﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐه،

۷۹ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ د ﻣﻌﺎﻓ ﺳﺮود ﺑﻴﺎن ﮐم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﺧﻼﺻ ﮐه،

او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم.
 ﭼ زۀ ﻳ ﺗﺎ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐم ﺗﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﮥ ﻏﻮاړې،

او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﺗﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧې.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻋﺎﺟﺰ او ﻣﺎت روﺣﻮﻧﻮ ﺧﻮﻪ ده ﻗﺮﺑﺎﻧ،

ﺗﮥ ﻏﻤﮋن او ﺗﻮﺑﻪ ﺎر زړۀ ﺳﭙ ﻧﮥ .
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺻﻴﻮن ﺎر ﻣﺪد وﮐه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻪ،

د ﻳﺮوﺷﻠﻢ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐه.
 ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ رﺘﻴﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﯧﺶ ﺷ

او ﻮﻟ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻧﺬراﻧ ﭼ ﺗﮥ ﭘﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،
او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻏﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺑﺪﮐﺎره ﺳى اَﻧﺠﺎم

۵۲

 ﺗﮥ وﻟ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﻓﺨﺮ ﮐﻮې زوروره؟


وﻟ ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﻳ ﭼ د ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ وى د ﺗﻞ دﭘﺎره؟
 ژﺑﻪ دې د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ده،

او ﻟﻪ د ﺗﯧﺮې ﭼې ﭘﻪ ﺷﺎن ده او  ﻣﺎره ده.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺪۍ ﺳﺮه د ﻧﯧ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ،

ﺗﺎﺳﻮ د  ﺳﺮه د رﺘﻴﺎ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮئ.
 ﺗﺎﺳﻮ دا ﺧﻮﻮئ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﻧﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐئ،

ﺗﺎﺳﻮ دروﻏﮋن ﻳ.
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺒﺎه ﮐى.


۸۰ / ۲۴۷

د ﮐﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ دې راوﻧﻴﺴ او د ژوﻧﺪو د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دې ﺑﯧﺦ ﺧﺘﻢ ﮐى،
 ﺻﺎدﻗﺎن ﭼ دا وﻮرى ﻧﻮ وﺑﻪ ﻳﺮﻳى،

دوئ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪى او وﺑﻪ واﺋ،
 ”ﻮرئ ،دا ﻫﻐﻪ زورور ﺳﭙﺎﻫ دے ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ،

ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ،
او ﻧﻮر ﻫﻢ زورور ﺷﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮارت ﮐﻮﻟﻮ“.
 ﺧﻮ زۀ د زﻳﺘﻮن د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ زرﻏﻮن ﺷﻮے ﻳﻢ،

زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮم.
 ﺗﺎ ﭼ ﮥ ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐ ﺗﺮ اﺑﺪه ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ادا ﮐﻮم،

ﺳﺘﺎ د ﭘﺎﮐﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم د ﮥ واﻟ ﺑﻴﺎن ﮐﻮم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻣﺤﻠﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ ﻧﻈﻢ
د اﻧﺴﺎن ﻨﺎه

۵۳

 ﮐﻢ ﻋﻘﻼن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ واﺋ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﺸﺘﻪ“.


دوئ ﭘﻪ ﺑﺪو اﺧﺘﻪ ﺷﻮل او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دى،
ﺗﺮ دې ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻧﯧ وى.
 ﭘﺎس د آﺳﻤﺎﻧﻪ ﺧُﺪائ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻮرى،

ﻮرى ﭼ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ وى ﻫﻮﻴﺎر او د ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﻮل ﺑﻻرې ﺷﻮى دى،

او ﻮل ﻳﻮ ﺷﺎن ﺧﺮاب ﺷﻮى دى.
ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ﮥ ﻧﮥ ﮐﻮى داﺳ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐى.
 وﻟ ﻮک ﭼ ﺑﺪﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى دوئ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى.

ﺧﻮ دوئ زﻣﺎ ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎن ﻟﻪ د رو ﻟﻮاړ ﺗﯧﺮوى،
او ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ دوئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﮥ ﻏﻮاړى.

۸۱ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ داﺳ وﻳﺮﯦﺪل ﭼ دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ﻧﮥ ۇو ﻳﺮﯦﺪﻟ.

ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫُوﮐ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐى.
او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﭙ ﮐى دى.
 ﻮک ﺑﻪ راﺷ د ﺻﻴﻮن ﭼ آزاد ﮐى ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻴﺎ آﺑﺎد ﮐى ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻴﺎن،
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺗﺎرﻳﺰه ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ ﻧﻈﻢ ﮐﻠﻪ ﭼ زﻳﻔﺖ ﺳﺎؤل ﻟﻪ ﻻړو او وې
وﺋﻴﻞ” ،داؤد زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﭘ دے“.
د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ

۵۴

 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺳﺮه دې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه ﺧُﺪاﻳﻪ،


ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه دې زﻣﺎ ﺑﻨﺎﻫ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐه.
 دﻋﺎ زﻣﺎ واوره ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮې زﻣﺎ واوره.
 ﭘﺮدى ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠ ﮐﻮى او ﻇﺎﻟﻤﺎن زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﺑﺷﻪ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر دے،

او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ژوﻧﺪے ﺳﺎﺗ.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﯧﺮ ﺷ،

او ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارى دې وﺎﻳﻪ او دوئ ﺗﺒﺎه ﮐه.
 زۀ ﺑﻪ د زړۀ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐم،

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺧﻮږ دے زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم.
 ﺑﺷﻪ ﭼ زۀ ﺗﺎ د ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم،

او زۀ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻳﻨﻢ.

۸۲ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ د رﺑﺎب ﺳﺮه ﻏوﻟﮯ ﺷ
د دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دﻋﺎ

۵۵

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،واوره ﺳﻮال زﻣﺎ،


ﺎن ﻣﮥ ﻏﻠﮯ ﮐﻮه ﭘﻪ ﺳﻮال زارۍ زﻣﺎ.
 ﺟﻮاب راﮐه او واوره زﻣﺎ.

ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻮ ډﯦﺮ زوروﻟﮯ ﻳﻢ،
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻳﺮه وى ،او ﺎره دﻫﻤﻴﺎﻧ راﮐﻮى،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﮐ دوئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
 ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﮐ د ﻳﺮې ﻧﻪ درزﻳى زړۀ زﻣﺎ،

او د ﻣﺮګ ﻳﺮې زۀ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ.
 ﻳﺮې ﻳﻢ ﻧﻴﻮﻟﮯ ﭘﻪ ﻟزان ﻳﻢ،

زۀ ﻳﺮې او رﭘﯧﺪﻟﻮ راﺧﺴﺘﮯ ﻳﻢ.
 ﮐﺎش ﭼ زﻣﺎ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وزرې وے،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ اﻟﻮﺗﻠﮯ او ﭘﻪ آرام ﺑﻪ وے.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐ اﻟﻮﺗﻠﮯ د دې ﺎﻳﻪ وے،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ اوﺳﯧﺪﻟﮯ وے.
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﺎن دﭘﺎره ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﻟﻮﻟﮯ وے

ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ دې ﺳﺨﺘﻮ ﻫﻮاﺎﻧﻮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ اﻣﺎن ﮐ وے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺑﺪﮐﺎرو ﺧﺒﺮې ې وډې ﮐه،

ﻪ زۀ ﭘﻪ ﺎر ﮐ وﻳﻨﻤﻪ ﻇﻠﻢ او ﺟﻨﻮﻧﻪ.
 د ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮوﻧﻮ ﺧﻼف ﻳ ﺷﭙﻪ او ورځ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺸﺖ ﮐﻴى،

ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘ ﺧﻄﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻋﻤﻠ ده ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ دﻧﻨﻪ ﮐﻴى.
 ﺗﺒﺎﻫ ﻳ د ﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده،


۸۳ / ۲۴۷

ډﮐ دى ﮐﻮ د ﻇﻠﻢ او دوﮐ ﻧﻪ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې دﺷﻤﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻋﺰﺗ زﻣﺎ،

ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐے وے ﻣﺎ،
ﮐﮥ دﺷﻤﻦ ﭼﺮې ﭘﺨﭙﻠﻪ راﭘﺎﯧﺪﻟﮯ وے ﭘﻪ ﺧﻼف زﻣﺎ،
ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘ ﮐے وے ﻣﺎ.
 ﺧﻮ دا ﺗﮥ ﻳ او اﻧﺴﺎن ﻳ ﻟﻪ زﻣﺎ،

او ﻣﻠﺮے او ﻧﺰدې دوﺳﺖ ﻳ زﻣﺎ.
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه  ﺧﻮږې ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ،

او د ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻪ ﮐ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺎئ ﺮﯧﺪﻟﻮ.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن دې ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﻣۀ ﺷ،

ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ژوﻧﺪى ورﺦ ﺷ،
ﻪ ﭼ ﺷﺮارت د دوئ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ وردﻧﻨﻪ ﺷﻮے دے.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ آواز وﮐم،

او ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺑﭻ ﮐى ﻣﺎ.
 ﺳﺤﺮ ،ﻏﺮﻣﻪ او ﻣﺎﺎم

ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮم،
او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ واورى آواز زﻣﺎ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮه ﺑﭻ ﮐﻮى،

د ﻫﻐﻪ ﺟﻨ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف وى،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ډﯦﺮ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺿﺪ وى.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ د ازل ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﻮال واورى او ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐى.
ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﺧﭙﻠ ﻻرې ﻧﮥ ﺑﺪﻟﻮى،
او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى.
۸۴ / ۲۴۷

 زﻣﺎ ﻣﻠﺮى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده،

او ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻳ ﻣﺎت ﮐے دے.
 د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې ﺧﻮږې ﭘﺴﺘ دى،

ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زړۀ ﮐ ﺧﺒﺮې د ﻧﻔﺮت دى.
د ﻫﻐﮥ ﺧﺒﺮې د ﺗﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺮﻣ دى،
ﺧﻮ دا د ﺗﯧﺮو ﺗُﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮﻮﻧ دى.
 ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﺮﯦده،

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى،
ﻫﻐﻪ ﺻﺎدﻗﺎن ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى ﭼ ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى.
 ﺧﻮ ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﺒﺎﻫ ﭘﻪ ﮐﻨﺪه ﮐ وﻏﻮرزوې ﺷﺮﻳﺮان،

ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﺑﻪ ﻣۀ ﺷ دوﮐﻪ ﻣﺎران او ﻗﺎﺗﻼن.
ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻟﺮم ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﻳﻤﺎن.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ،ﻃﺮز :ﻟﺮې د ﯧۍ ﭘﻪ وﻧﻮ ﮐ ﻧﺎﺳﺘ ﻮﻮﺷﺘ .دا
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺳﻨﺪره د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ده ﮐﻠﻪ ﭼ ﻓﻠﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﺎت ﮐ راﯧﺮ ﮐو.
ﺗﻮﮐﻞ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک

۵۶

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ،ﺧﻠﻖ راﭘﺴ ﺷﻮى دى،


ﻮﻟﻪ ورځ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘ ﺣﻤﻠ ﮐﻮى.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻮﻟﻪ ورځ ﻣﺎ وﻫ.

ډﯦﺮ زﻳﺎت دى ﻣﻐﺮوره ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻨ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ووﻳﺮﯦم،

ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ وﮐم.
 ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐې ده ،زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.

ﻧﻮ زۀ ﻧﮥ ﻳﺮﯦم ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم.

۸۵ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐى؟
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻮﻟﻪ ورځ زﻣﺎ ﺧﺒﺮې ﺑﺪﻟﻮى،

ﻫﺮ وﺧﺖ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى.
 ﻮل راﻮل ﺷﻮى دى او ﭘ ﻧﺎﺳﺖ دى،

ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐ راﭘﺴ دى او زﻣﺎ د ﻣﺮګ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮى.
 ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺮارت ﮐ وﺗﺘ دوئ ﻣﮥ ﭘﺮﯦدئ،

اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ دې دوئ ﺗﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐه.
 ﺗﮥ د ﻮﻟﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻳ زﻣﺎ،

او دې ﻳﻮ ﻟﻮ ﮐ راﻏﻮﻧې ﮐې دى زﻣﺎ،
ﻮل د ﻏﻢ ﺣﺴﺎب دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﮐ ﻟﻴﻠﮯ زﻣﺎ.
 دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣ وﺗﺘ ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ آواز وﮐم،

ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﻠﺮے دے زۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧم.
 ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺳﺮه ﮐې ده

ﭘﻪ ﻫﻐ زۀ د ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
او ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐې ده ﭘﻪ ﻫﻐ زۀ د ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﺰار ﻳﻢ.
 ﻧﻮ زۀ ﻧﮥ ﻳﺮﯦﻣﻪ ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم.

ﻧﻮ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐى؟
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﻧﺬراﻧ وﻋﺪه ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮم،

زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺷﺮاﻧ ﻧﺬراﻧ ﭘﯧﺶ ﮐﻮم،
 ﺗﺎ زۀ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐم.

ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زۀ د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻠﻢ،
ﭼ زۀ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ وﺮﻢ.

۸۶ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺳﺎؤل ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪو او
ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ ﭘ ﺷﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎز ﮐ وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ ﭼ” ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮه“
د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۵۷

 رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ وﮐه ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رﺣﻢ ﻏﻮاړم،


او ﺗﺎ ﻟﻪ درﻤﻪ او زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ اﻣﺎن ﻏﻮاړم.
ﺳﺘﺎ د وزرو ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړم
ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻴﺮ ﺷ.
 زۀ ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮم،

ﮐﻮم ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻣﺪد راوﻟﯧى،

او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﯧﺮول ﻏﻮاړى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐى.
ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى وﺎﺋ.
 د ﻳﺮووﻧﻮ زﻣﺮو ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ راﯧﺮ ﺷﻮے ﻳﻢ،

ﮐﻮم ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدم ﻏﻮﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻪ اوږے ﻧﺎﺳﺖ وى،
او د ﭼﺎ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼ د ﻧﯧﺰو او ﻏﺸﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى او ژﺑ ﻳ ﺗﯧﺮې ﺗُﻮرې وى.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻋﻈﻤﺖ دې ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐه،

او ﺧﭙﻞ ﺟﻼل دې ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮه.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ داﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐى دى،

زۀ د ﺧﭙﻠ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺘے ﺷﻮے ﻳﻢ.
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐ دوئ ﮐﻨﺪه ﺟﻮړه ﮐې ده.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ دوئ ﭘﻪ ﮐ ﻏﻮرزﯦﺪﻟ دى.
 زﻣﺎ زړۀ ﻣﻄﻤﺌﻦ دے زړۀ ﻣ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ دے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺳﺮود ﮐ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ زړﻴﻪ ﭘﺎﻪ ،زﻣﺎ ﺳﺮﻳﻨﺪې او رﺑﺎﺑﻪ ﭘﺎﻪ،

۸۷ / ۲۴۷

زۀ د ﺳﺤﺮ ﺳﺒﺎون ﭘﻪ ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ راﭘﺎﻮم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ ادا ﮐم،

زۀ ﺑﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم.
 ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴى،

ﻫﻢ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻴى.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻋﻈﻤﺖ دې ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﺮﻨﺪ ﮐه،

او ﺟﻼل دې ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮه.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ د ”ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ“ د ﺳﺎز ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ
د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺳﺰا

۵۸

 ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ  ﻓﯧﺼﻠ ﮐې دى ﮥ؟


ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ ﮥ؟
 ﻧﻪ ﺑﻠ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐ د ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوئ،

او ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﺷﺮارت ﺧﻮروئ.
 د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺮﻳﺮان ﺧﻮ ﺑﻻرې دى،

او د ﻣﻮر ﻧﻪ دروﻏﮋن ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى.
 دوئ ﻟﻪ د ﻣﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن زﻫﺮﻳﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

دوئ ﻟﻪ د ﮐﻮڼ ﮐﻮﺑﺮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮږوﻧﻪ ﭘﻪ ﺎن راړوﻟ دى،
 د ﭘﺎړو د ﺷﭙﻴﻠ آواز ﻧﮥ اورى،

ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﭘﺎړو ﮥ ﺷﭙﻴﻠ ورﺗﻪ ﻏوى.
 د دوئ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻣﺎت ﮐه ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د دې زﻣﺮو ژاﻣﻨ ﻣﺎﺗ ﮐه ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﻟﻪ ﭘﻪ ﺧُﺸﻪ زﻣﻪ ﮐ ﭼ اوﺑﮥ ورﮐﻴى دﻏﻪ ﺷﺎن دې دوئ ورک ﺷ،

او ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻟﻴﻨﺪې راﮐﺎږى د دوئ ﻏﺸ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎت ﺷ.

۸۸ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻮئ دې ﻟﻪ د ﻮﺟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻠ ﺷ،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣ ﻣﺎﺷﻮم رﺎ ﻟﻴﺪﻟ ﻧﮥ وى دوئ دې داﺳ ﺷ.
 ﺧُﺪائ ﺑﻪ ډﯦﺮ زر ورﻟﻪ واړۀ زاړۀ ﻮل ﺧﺘﻢ ﮐى،

ﻟﻪ د ازﻏﻮ اور ﭼ د ﻟﻮ د ﺮﻣﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺧﺘﻢ ﺷ.
 ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ اﻧﺘﻘﺎم وﻮرى،

ﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﭘ ﺑﻪ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐ ووﻳﻨ.
 او ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دا وواﺋ،

”ﺑﺷﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺮ وﻣﻮﻣ،
ﺑﺷﻪ ﭼ ﻳﻮ داﺳ ﺧُﺪائ ﺷﺘﻪ ﭼ د دﻧﻴﺎ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى“.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﺎؤل ﻓﻮﺟﻴﺎن د داؤد ﮐﻮر ﺗﻪ
وروﻟﯧل ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣ ﮐى .ﭼ” ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ“ د ﺳﺎز ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ووﺋﻴﻠﮯ ﺷﻮ
د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ

۵۹

 ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐه ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺧﻼف ﺣﻤﻠ ﮐﻮى ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه.
 ﻣﺎ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،

ﻣﺎ د ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﻧﻪ آزاد ﮐه.
 زﻣﺎ د وژﻟﻮ دﭘﺎره ﭘ ﻧﺎﺳﺖ دى،

او ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ ﺧﻼف راﻳﻮﺎئ ﺷﻮى دى،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻣﺎ د دوئ ﺧﻼف ﻫﻴ ﻨﺎه ﻧﮥ ده ﮐې.
 ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﮥ دى ﮐى ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺎن د ﺣﻤﻠ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروى.

راﭘﺎﻪ او ﺣﺎل ﻣ ﻮره ﭼ ﮥ وﺷﻮل او ﻣﺪد دﭘﺎره راﺷﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪاﻳﻪ،

راﭘﺎﻪ او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا ورﮐه،

۸۹ / ۲۴۷

دې ﺑﺪﮐﺎرو ﻏﺪاراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴ رﺣﻢ ﻣﮥ ﮐﻮه.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﻟﻪ د ﮐﻮﻪ ډب ﺳﭙﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راو،

ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺎر ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ﺸﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻏﭙﻴى.
 وﻮرئ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧُﻠﻮ ﻧﻪ ﻨﻪ ې وډې ﻧﻮﺳﺘﻞ ﮐﻮى،

د دوئ ژﺑ ﻟﻪ د ﺗﯧﺮو ﺗُﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮﻮل ﮐﻮى،
دوئ ﭘﻪ زړۀ ﮐ واﺋ ﭼ” ،ﻮک ﻫﻢ ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ دى“.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮې،

ﺗﮥ ﭘﻪ دوئ ﻮﻟﻮ ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺴﺨﺮې ﮐﻮې.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﮥ زﻣﺎ زور ﻳ ،زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ دى،

ﺧﻮ ﻫﻢ دا ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ.
 زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﻮړه ﺷ،

او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ راﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐى.
 ﺧﻮ ﺗﮥ دوئ ﻣﮥ وژﻧﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ زﻣﻮﻧ ډاﻟﻪ،

ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ دا ﺳﺒﻖ ﻫﯧﺮ ﮐى.
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ دې دوئ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐه
او ﺗﮥ دوئ ﺘﻪ راﺰار ﮐه،
 د ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ او د ﺷﻮﻧو د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﭼ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﻮى،

ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻴﺮو او دروﻏﻮ او ﮐﺒﺮ ﮐ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﯧﺮ ﺷ.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﺳﺮه دې دوئ ﺗﺒﺎه ﮐه،

ﭼ ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ ﺑﻠﻞ ﻳ ﺟﺎرو ﮐه.
ﻧﻮ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﮐه،
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻫﺮ ﻣﺎﺎم ﻟﻪ د ﮐﻮﻪ ډب ﺳﭙﻮ راواﭘﺲ ﮐﻴى،

ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺎر ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ﺸﺖ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻏﭙﻴى.
۹۰ / ۲۴۷

 ﺮ ﻟﻪ ﺳﭙ ﻫﺴ ﺧﻮراک ﭘﺴ،

ﭘﺎﺗ ﭼ ﺷ اوږى ،ﮐﻮى ﺳﭙ ﻫﺴ ﻏﺮار.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮم،

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺳﺘﺎﻳﻢ.
ﻫﻢ دا ﺗﮥ زﻣﺎ اوﭼﺘﻪ ﻗﻠﻌﻪ او ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ
او ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﻳ.
 ﺗﮥ زﻣﺎ زور او ﻃﺎﻗﺖ ﻳ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،

ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ او ﮐﻮې ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ،ﭼ ﮥ دے د ﺗﻌﻠﻴﻢ دﭘﺎره د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ
داؤد د آرامﻧﻬﺮﻳﻦ ﺳﺮه او آرامﺿﻮﺑﺎه ﺳﺮه ﺟﻨ وﮐو او ﻳﻮآب راواﭘﺲ ﺷﻮ او دوﻟﺲ زره ادوﻣﻴﺎن ﻳ د
ﻣﺎﻟ ﭘﻪ دره ﮐ ووژل او د ﻫﻐﻪ ﺳﺎز ﺳﺮه ﺑﻪ وﻏوﻟﮯ ﺷ ﭼ ورﺗﻪ ”د ﻮاﻫ د ﻻﻟﻪ ﻞ“ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ.
د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره دﻋﺎ

۶۰

 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ رد ﮐو او زﻣﻮﻧ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ دې راوﻏﻮرزول اے ﺧُﺪاﻳﻪ.


ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮے وې ﺧﻮ دوﺑﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم واﭘﺲ راﮐه.
 ﺗﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ زﻟﺰﻟﻪ راوﺳﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻪ وﺷﻠﯧﺪﻟﻪ،

ﻪ ﭼ ﻮﻟﻪ ﺧﻮﻴى ﭼﺎؤدوﻧﻪ ﻳ ﺑﻨﺪ ﮐه.
 ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮې ﺳﺨﺘ ﻮدﻟ دى،

ﻣﮯ دې ﻣﻮﻧ ﺗﻪ راﮐل او ډﻏﺮې ﻣﻮ وﺧﻮړﻟ.
 ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺟﻨا اوﭼﺘﻪ ﮐه ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

ﭼ دا ﺑﻪ د ﺣﻤﻠ ﺧﻼف د ﭘﻨﺎه ﻧﻪ وى.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس دې ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﺪد وﮐه او ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐه،

ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐه.
 د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﺧُﺪائ داﺳ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”د ﻓﺘﺤ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺑﻪ زۀ ﺷﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐم،
۹۱ / ۲۴۷

او د ﺳﺎت د درې ﻧﺎپ ﺗﻮل ﺑﻪ وﮐم.
 ﺟِﻠﻌﺎد او ﻣﻨﺴ دواړه زﻣﺎ دى.

اﻓﺮاﺋﻴﻢ زﻣﺎ ﻮﭘ او ﻳﻬﻮداه زﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻧ ده.
 ﻣﻮآب زﻣﺎ د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر وى.

او زۀ ﭘﻪ ادوم ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ ﭙﻠ ﭘﺎﮐﻮﻣﻪ
او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭼﻐﻪ وﻫﻢ“.
 ﺧﻮ ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ د ﻗﻠﻌ ﭘﻮخ ﺎر ﺗﻪ داﺧﻞ ﮐى؟

ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ ادوم ﺗﻪ ورﺳﻮى؟
 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧه رد ﮐى ﻳﻮ ﮥ؟

ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻣﻮﻧ ﻟﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻر ﻧﮥ  ﮥ.
 د دﺷﻤﻦ ﺧﻼف زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه،

ﻪ ﭼ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪد ﺑﻓﺎﺋﺪې دے.
 د ﺧُﺪائ ﻣﺪد ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐى،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ د رﺑﺎب ﺳﺮه ﻏوﻟﮯ ﺷ
د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﭘﺎره د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ دﻋﺎ

۶۱

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺳﻮال زارى واوره،


او زﻣﺎ دﻋﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ.
 د دﻧﻴﺎ د آﺧﺮ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻌﺮې وﻫﻢ،

ﮐﻠﻪ ﭼ زړۀ زﻣﺎ ﺑﺣﺎﻟﻪ ﺷ.
اوﭼﺖ  ﺗﻪ ﻣ ﺑﻮﻪ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻨﺎه راﮐه.
 ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﺮج او ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ،

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د دﺷﻤﻦ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐ ﻳﻢ.

۹۲ / ۲۴۷

 زۀ ﻏﻮاړم ﭼ ﺗﺮ اﺑﺪه ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ اوﺳﯧم،

او ﺳﺘﺎ د وزرو ﻻﻧﺪې ﭘﻨﺎه واﺧﻠﻢ.
 ﺗﺎ ،زﻣﺎ ﻣﻨﺘ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اورﯦﺪﻟ دى،

او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻴﺮاث دې ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐے دے ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ورﮐﻮې ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
 ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ د ﻋﻤﺮ ور ډﻳﺮې ﮐه،

د ﻫﻐﮥ ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې زﻳﺎت ﮐه.
 ﻫﻐﻪ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫ وﮐى،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎ وروﺎﻳﻪ ﭼ دے ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،

ﭼ ﻣﺎ ﻨﻪ وﻋﺪې درﺳﺮه ﮐى دى ﻫﻐﻪ روزاﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ ﻳﺪوﺗﻮن دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﺎور ﮐﻮل

۶۲

 زﻣﺎ ﺎن ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ آرام ﻣﻮﻣ،


ﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﻣﺎﻟ ﻫﻐﻪ دے.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ  او ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے،

او زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﻧﮥ ﺷﻢ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د اﻣﺎن ﺎئ دے.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﺳى ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻤﻠ ﮐﻮئ؟

ﮐﻮم ﮐﺲ ﭼ د ﮐﭽﻪ دﯦﻮال او ﮐﻤﺰورى ﺑﺎړ ﭘﻪ ﺷﺎن وى.
 دوئ ﺻﺮف ﭘﻪ دې ﺳﻮچ ﮐ دى ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﺰت ﻣﻘﺎم ﻧﻪ راوﻏﻮرزوى.

دوئ ﻟﻪ دروغ وﺋﻴﻞ ﺧﻮﻧﺪ ورﮐﻮى،
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺧﻮ دوئ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى،
ﺧﻮ ﭘﻪ زړۀ ﮐ دوئ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮى.
 اے زﻣﺎ روﺣﻪ ﺻﺮف ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﮐ ﭘﻪ آرام ﺳﺮه ﺻﺒﺮ وﮐه.


۹۳ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻮل اُﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻮرې ﺗﻟ دى.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎ  او ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے.

او زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻟزان ﻧﮥ ﺷﻢ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د اﻣﺎن ﺎئ دے.
 زﻣﺎ ﻋﺰت او ﺧﻼﺻﻮن د ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دے،

ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻏ  او ﭘﻨﺎه ﺎه دے.
 اے ﺧﻠﻘﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺗ.

ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ زړۀ ﻣﺸﻞ ﺑﻴﺎﻧﻮئ،
ﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه دے.
 ﻋﺎم ﺧﻠﻖ ﮥ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻧﮥ ﻟﺮى د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې،

زورور ﺧﻠﻖ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﮥ دى ﮐﻮم ﭼ دوئ ﺎرى،
ﮐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺗﻠﻪ وﺗﻠ دا ﺑﻪ د ﻫﻮا ﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﭙ وى.
 ﭼ ﭘﻪ ﻇﻠﻢ زﻳﺎﺗ ﻳﻘﻴﻦ وﻧﮥ ﮐئ،

او ﻧﮥ د ﻏﻼ د ﻣﺎل اﺳﺮا وﮐئ.
وﻟ ﭼ ﺎن ورﭘﻮرې وﻧﮥ ﺗئ،
ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﭼ دوﻟﺖ ﺳﺘﺎ زﻳﺎﺗﻴى.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻮ ﻞ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﺎر واورﯦﺪل،
ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک زورور دے،
 او ﭼ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ده.

ﺑﺷﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺟﺮ ورﮐﻮې.

زﻣﺎ ﺎن د ﺧُﺪائ ﺗے دے
د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻳﻬﻮداه ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ وو

۶۳

 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ.


۹۴ / ۲۴۷

د زړۀ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮن ﮐ ﻳﻢ،
روح او زﻣﺎ ﺎن ﺳﺘﺎ ﺗے دے،
ﻟﻪ اوﺑﮥ ﭼ ﻧﮥ وى ﭘﻪ زﻣﻪ ﺧﺸﻪ او ﺷﺎړه.
 ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻳ،

او ﺳﺘﺎ ﺟﻼل او زور ﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺪﻟﮯ دے.
 ﺳﺘﺎ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﮥ ده،

ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﺳﺘﺎ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮى.
 ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ادا ﮐﻮم،

او ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻋﺎ ﮐ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐم.
 ﺎن ﺑﻪ زﻣﺎ داﺳ ﻣﻮړ ﺷ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺧﻮراک.

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه واﻳﻢ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ،
 زۀ ﭼ ﭘﺮوت ﻳﻤﻪ ﭘﻪ ﮐ ﮐ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻳﺎدوم،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻓﺮ ﮐﻮم.
 ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر ﻳ،

ﭘﻪ ﺳﻮرى د وزرو ﮐ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﻳﻢ.
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺎ ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے،

ﺳﺘﺎ زورور ﻻس زۀ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ ﻳﻢ.
 ﻮک ﭼ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى زﻣﺎ د وژﻟﻮ،

ﺧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻮل ﻻړ ﺷ ﻻﻧﺪې د ﺧﺎورو.
 ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻻﻧﺪې ﺷ د ﺗُﻮرو،

او دوئ ﺑﻪ ﺷ ﺧﻮراک د ﻴﺪړاﻧﻮ.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻧﻮم،

او ﻮﻟﻮ ﭼﺎ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ،
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى،
۹۵ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ د دروﻏﮋﻧﻮ ﺧﻮﻟ ﺑﻪ ﺑﻨﺪې ﺷ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺷﺮ ﻧﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻋﺎ

۶۴

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ آواز ﺗﮥ واوره،


زﻣﺎ ژوﻧﺪ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻳﺮې ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ.
 ﻣﺎ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ د ﭘﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐه،

ﻣﺎ د ﺑﺪﮐﺮدارو د ﻗﺒﻴﻠ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐه.
 ﺧﭙﻠ ژﺑ ﻳ ﻟﻪ د ﺗُﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮې ﮐې دى،

او د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪې او ﺗﺮﺧ ﺧﺒﺮې ﻟﻪ وژوﻧﻮ ﻏﺸﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دى،
 ﻫﻐﻮئ د ﭘ ﺎئ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺎه ﮐﺲ ﺰاروﻧﻪ ﮐﻮى.

دوئ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى ﻧﺎﺎﭘﻪ ﭘﺮې ﺰاروﻧﻪ ﮐﻮى.
 ﭘﻪ ﺑﺪو ﻣﻨﺼﻮﺑﻮ ﮐ دوئ د ﻳﻮ ﺑﻞ ډاډﻴﺮﻧﻪ ﮐﻮى.

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرې ﺳﺮه ﭘ داﻣﻮﻧﻪ ږدى،
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ دا ﺧﻴﺎل ﮐﻮى ﭼ ﻮک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ وﻮرى؟
 دوئ ﭘﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺳﺮه ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى،

او دوئ واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ډﯦﺮه ﮥ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﮐو“.
د اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ او زړۀ دواړه ﻮﻣﺮه ﭼﺎﻻﮐﻪ دى.
 ﺧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟ،

او ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوئ زﺧﻤ ﮐى.
 د دوئ ﺧﭙﻠ ژﺑ ﺑﻪ ﻫﻢ دوئ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى.

ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ دوئ ﺗﻪ ﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻮرې ﺧﻮﻮى،
 او ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻪ وۀ ﻳﺮﻳى.

دوئ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺷﺎن ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐى،

۹۶ / ۲۴۷

او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺮ ﮐﻮى.
 ﻮل ﺻﺎدﻗﺎن دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى

او ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ دې ﭘﻨﺎه واﺧﻠ.
او ﻮل ﻧﯧﺎن دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻓﺼﻞ راﻮﻟﻮ ﺷُﺮ ﺰارى

۶۵

 ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻻﺋﻖ ﻳ.


ﻣﻨﺘ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴى
 ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻮﻟﻮ دﻋﺎﺎﻧ اورې،

ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ راﺷ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﯧﺮ ﺷﻮﻟﻮ،

ﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﻣﻌﺎف ﮐل.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮره ﮐى دى،

ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ اوﺳﻴى او ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ دې ﻧﺰدې ﮐى دى.
ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﭘﻪ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎړۀ ﮐې.
 ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﻋﺎ داﺳ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه

ﭼ ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى،
اے زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧﻴﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
د دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻮرې،
او ﺗﺮ ﻟﺮې ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗﮥ د ﻫﺮ ﭼﺎ اُﻣﻴﺪ ﻳ.
 ﺗﺎ ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور ودروﻟ دى،

ﺧﭙﻞ ﺎن دې ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﻤﺒﺎل ﮐے دے.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻢ د ﺳﻤﻨﺪر زورورى ﭼﭙ او ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ ﻗﻼرﻳى،


۹۷ / ۲۴۷

او ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻢ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭼﻐ ﺳﻮرې ﭘﻪ ﻗﻼرﻳى.
 ﺳﺘﺎ د ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ دا دﻧﻴﺎ د ﻳﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﻮﻟﻪ ﻳﺮﻳى،

د ﻧﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻧﻪ د ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻮرې ﺗﮥ د ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د آوازوﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﯧې.
 ﺗﮥ د زﻣ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ اوﺑﮥ ورﮐﻮې او ﮥ ﻳ زرﺧﻴﺰه ﮐﻮې،

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ د اوﺑﻮ ﻧﻪ ډک ﺷُﻮ.
ﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﻏﻠ داﻧ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ وﺷﻮ.
ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن دې ﭘﻪ زﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎم وﮐو.
 ﻗُﻠﺒﻪ ﺷﻮې ﭘ ﭘﻪ ﺑﺎران ﺳﻴﺮاﺑﻪ ﮐﻮې،

ﻟﻮړې ژورې او ﻟﻮ ﻳ ﻫﻮاروې.
ﭘﻪ ﺑﺎران ﺳﺮه ﻳ ﻧﺮﻣﻮې،
او ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮې.
 ﺗﺎ ﮐﺎل ﺗﻪ ﭘﻪ آﺑﺎدۍ ﺳﺮه ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو،

ﺗﺮ دې ﭼ ﺎډۍ او ﮐﻮ دې داﻧﻮ ﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﮐې.
 د ﺻﺤﺮاﺎﻧﻮ د ﺮﻧﺪ ﺎﻳﻮﻧﻪ دې ﺳﺮﺳﺒﺰه ﮐل،

او د ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻤﻨﻮ ﺗﻪ دې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺟﺎﻣ واﻏﻮﺳﺘ.
 د ﺮﻧﺪ ﺎﻳﻮﻧﻪ د رﻣﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ،

او ﻮل ﭘ د داﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ.
ﻫﺮ ﻴﺰ ﻧﻌﺮې وﻫ او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د زﺑﻮر ﻳﻮ ﺣﻤﺪ
د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮود

۶۶

 اے د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ.


ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻌﺮې ووﻫ.
 د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم د ﺟﻼل ﺳﻨﺪرې وواﻳ،


۹۸ / ۲۴۷

او د ﻫﻐﮥ ﺟﻼﻟ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وواﻳ” ،ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎک دى او زور ﻃﺎﻗﺖ دې ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے.

ﻧﻮ ﻪ ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﻴ ﮐى دى.
 ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى

ﺳﺘﺎ ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء واﺋ او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى“.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﮥ ﮐې دى راﺷ ﻫﻐﻪ وﻮرئ،

او ﻫﻐﮥ ﭼ ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى ﻫﻐﻪ وﻮرئ.
 ﻫﻐﮥ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ۇﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﮐو،

ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐه ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﯧﺪل ﭘﻪ ﮐ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل.
 ﻫﻐﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى،

او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗ
ﭼ دوئ ﺧﻮ د دۀ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ ﻧﮥ ﮐﻮى.
 اے ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ آواز ﭘﻮرﺗﻪ ﮐئ،

زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪون دے

زﻣﻮﻧ ﭘ ﻳ د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠ دى.
 ﻧﻮ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺎ ﺧﻮ ﻣﻮﻧه آزﻣﺎﺋﻴﻠ ﻳﻮ،

داﺳ ﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر دې ﭘﻪ اور ﺻﻔﺎ ﮐى ﻳﻮ.
 ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐ راﯧﺮ ﮐﻟﻮ،

ﺗﺎ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻼ دروﻧﺪ ﺑﺎر ﮐﯧﻮدﻟﻮ.
 ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻨﺎن زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮدل،

او ﻣﻮﻧ دې اور او ﺳﯧﻼب ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﮐو،
ﺧﻮ آﺧﺮ دې ﻫﻢ ﻣﻮﻧ د آرام او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺎئ ﺗﻪ راوﺳﺘُﻮ.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﻮزﯦﺪوﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ راوړم،

۹۹ / ۲۴۷

ﺧﭙﻠ ﮐې وﻋﺪې ﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ﭘﻮره ﮐم،
 ﮥ ﭼ ﻣﺎ ﻣﻨﻠ ۇو ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐم

ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ زۀ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﯧﺮ وم.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺮﺑﻪ ﺎروى ﭘﯧﺶ ﮐم،

او دې ﺳﺮه ﺑﻪ ﻏﻮﻳﺎن او ﭼﯧﻠ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐم.
 ﻣﺎ ﺗﻪ راﺷ او ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﺗﺎﺳﻮ ﻮل ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ،

ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ اوس وواﻳﻢ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﮥ ﮐى دى.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى وﮐه

او زﻣﺎ ژﺑ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐو.
 ﮐﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ زړۀ ﮐ د ﻨﺎه دﭘﺎره ﺎئ وو،

ﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺳﻮال اورﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ وو.
 ﺧﻮ ﺑﺷﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﻮﻟﮯ دے،

او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ د دﻋﺎ آواز اورﯦﺪﻟﮯ دے.
 ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وى ﭼﺎ ﭼ زﻣﺎ دﻋﺎ رد ﻧﮥ ﮐه،

ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﮐه.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :ﭼ د رﺑﺎب د ﺗﺎروﻧﻮ ﺳﺮه وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ ،د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮود

۶۷

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷ او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دې ﺑﺮﮐﺖ راﮐى،


او ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دې د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧُﻮر وﻠﻮى.
 او ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دې ﺳﺘﺎ ﻻرې وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﮯ ﺷ،

ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ دې ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﺷ،

او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ.

۱۰۰ / ۲۴۷

 ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى او د ﺧﻮ ﺳﻨﺪرې دې وواﺋ،

ﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﻮې او د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮې،
 ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐى ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ دې ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺪاوار ورﮐى،

ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ راﮐى.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ راﮐى،

او د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ آﺧﺮه ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وﻳﺮه وﮐى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺳﺮود

۶۸

 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ راﭘﺎﻪ ،او ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن دې ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐه،


ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐه.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻟﻮﮯ د ﻫﻮا ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻏﻠ،

دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎﺳﻮ دوئ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ وزﻏﻠﻮئ.
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﻮم د اور ﭘﻪ ﻣﺨ وﻳﻠ ﮐﻴى،
دﻏﻪ ﺷﺎن دې ﺑﺪﮐﺎره ﺧﻠﻖ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﺎه ﮐﻴى.
 ﺧﻮ ﺻﺎدﻗﺎن دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى،

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،
او د ﺧﻮ ﻧﻌﺮې دې وﮐى.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﺮود وواﻳ ،او د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ،

ﻮک ﭼ ﺳﻮر ﭘﻪ ورﻳﻮ را ﻫﻐﻪ دروﻧﺪ ﮐئ،
د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ،
 د ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﭘﻼر دے او د ﮐﻮﻧو ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،


۱۰۱ / ۲۴۷

ﻫﻢ دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺳﻮﻧﺖ ﮐﻮى.
 ﺗﮥ ﺑﮐﺴﻪ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪان او ﻗﯧﺪى ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او آزادى ورﮐﻮى.

ﺧﻮ ﺳﺮﮐﺸﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ اوﭼﻮ او ﺳﻮﮐو ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮى.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻻرﻮد وې،

او ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وړاﻧﺪې روان وې،
 زﻣﻪ وﺧﻮﯧﺪﻟﻪ او ﺑﺎران د ﺑﺮه آﺳﻤﺎﻧﻪ وورﯦﺪو د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې،

د ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې.
 ﭘﻪ ﺷﻴﺒﻮ ﺷﻴﺒﻮ ﺑﺎران دې راﺷﺮوع ﮐو ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.

ﺗﺮﻮ ﺗﮥ ﺧُﺸﻪ زﻣﻪ ﮐې ﺗﺎزه او آﺑﺎده،
 ﺳﺘﺎ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ اوﺳﯧﺪل.

ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﻴﻨﺎن د ﺧﭙﻞ ﺳﺨﺎوت ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎړۀ ﮐل.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻢ وﮐو،

او ډﯦﺮو ﻮ ﻮ دا زﯦﺮے ورﺳﻮﻟﻮ،
 ”ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺮه د ﻓﻮﺟﻪ وﺗﺘﯧﺪل“.

ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﻮ د ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐل.
 ﻫﻐﻮئ ﺧﺰاﻧ وﻣﻮﻧﺪﻟ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﺷﭙﻮل ﮐ اوﺳﯧﺪل،

ﮐﻮﻧﺘﺮې ﭼ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو وزروﻧﻪ ﻳ ۇو او ﺑ ﻳ د ﺳﺮو زرو وې.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل،

د واورې ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺿﻠﻤﻮن ﻏﺮ ورﯦﺪل.
 ﺑﺴﻦ ﻏﺮوﻧﻪ ﻮﻣﺮه اوﭼﺖ دى،

د ﺑﺴﻦ د ﻏﺮۀ ډﻳﺮې دﻧ ﻮﮐ دى.
 اے ﻟﻮړو ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ د ﺣﺴﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻮرئ،

ﻫﻐﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم
ﭼ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺎن د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐى دى؟
۱۰۲ / ۲۴۷

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻞ دﭘﺎره اوﺳﻴى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻨ ﺎډۍ دى ﭘﻪ ﺳﻠﻮﻧﻮ او زرﻮﻧﻮ.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺳﻴﻨﺎ د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ راﻏﻠﻮ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺑﺮه ﻻړې ﻗﯧﺪﻳﺎن دې ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻞ.

د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﻧﻪ درﺗﻪ ﺗﺤﻔ ﻣﻼو ﺷﻮې
د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ ﺑﻐﺎوت ﮐے وو.
ﻧﻮ ﻫﻢ داﺳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ اﺳﺘﻮﻨﻪ وﮐﻟﻪ.
 زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء وى،

ﻮک ﭼ ﻫﺮه ورځ زﻣﻮﻧ ﺑﻮج وړى.
 زﻣﻮﻧ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے ﻮک ﭼ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى،

ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﻮک ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮى.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮ ﻫﻮار ﮐى،

او د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮﭘۍ ﺑﻪ ﻫﻮاره ﮐى ﻮک ﭼ د ﻨﺎه ﭘﻪ ﻻر روان وى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن د ﺑﺴﻦ ﻧﻪ واﭘﺲ راﺘﻪ ﮐم،

زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ د ﺳﻤﻨﺪر د ﺗﻞ ﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻢ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐ ﺧﭙﻠ ﭘ ووﻳﻨ،

او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﭙ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺼﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ژﺑﻮ و“.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺟﻠﻮس ﻫﺮ ﭼﺎ وﻟﻴﺪﻟﻮ،

زﻣﺎ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک او زﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎه ﺟﻠﻮس ﭼ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ داﺧﻠﯧﺪو.
 ﺳﻨﺪرﻏﺎړى ﺗﺮې ﻧﻪ وړاﻧﺪې او ورﭘﺴ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎران دى،

او ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻳ ﭘﯧﻐﻠ ﺟﻴﻨ دى ﭼ ﺗﻤﺒﻠﻮﻧﻪ ﻏوى،
 ”ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ډﻟﻮ ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐئ،

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻔﺖ وﮐئ“.
 د ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ وړه ﻗﺒﻴﻠﻪ د دوئ ﻻرﻮدﻧﻪ ﮐﻮى،

۱۰۳ / ۲۴۷

ﺑﻴﺎ ورﭘﺴ د ﻳﻬﻮداه ﺷﻬﺰادﺎن راروان دى،
ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﺴ د زﺑﻮﻟﻮن او ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺷﻬﺰادﺎن راروان دى.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺧﭙﻞ زور دې وﺎﻳﻪ.

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺨ ﻮدﻟﮯ وو
ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ زور ﺑﻴﺎ وﺎﻳﻪ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ دے،

ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﻟﻪ ﺗﺤﻔ راوړى.
 ﻣﺼﺮ ورﻪ ﻮک ﭼ د وﺣﺸ ﻨﺎورو ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻟﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ اوﺳﻴى،

او ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼ د ﻨﻠ ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ د رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﺨﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دى ورﻪ،
او دوئ ﻋﺎﺟﺰه ﮐه ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﺬراﻧ وړاﻧﺪې ﮐى.
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐه ﻮک ﭼ د ﺟﻨ ﺷﻮق ﮐﻮى.
 ﻣﺼﺮﻳﺎن دې د زﯦو د ﻗﻴﻤﺘ ﺗُﺤﻔﻮ ﺳﺮه راﺷ،

او د اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ ﺧﻠﻖ دې ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻻس ﭘﻪ دﻋﺎ ﺷ.
 د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ د ﺧُﺪائ د ﻟﻮﻳ ﺳﻨﺪرې وواﻳ،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻨﺪرې وواﻳ او ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﺮش ﺑﺎﻧﺪې د ازل ﻧﻪ ﻧﺎﺳﺖ دى،

ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دروﻧﺪ آواز ﻏﻳى.
 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﮐ وﺳﺘﺎﻳ،

د ﭼﺎ ﭼ دﺑﺪﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ او زور ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ دے.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺷﺎن ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دے ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﺪرت ورﮐﻮى ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ،
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ.

۱۰۴ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻞ د ﺳﺎز ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﭼ ﺣﻀﺮت داؤد ﻟﻴﻠﮯ وو
د ﻣﺪد ﻏﻮﺘﻠﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ

۶۹

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه،


ﻪ ﭼ ﺳﯧﻼب ﻣ ﺗﺮ ﻣﺮۍ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے.
 زﻣﺎ د ﭘﻮ دﭘﺎره ﮐﻠﻪ زﻣﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﮐ ډوﺑﯧم

ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﮐ ﺳﯧﻼب راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ ډوﺑﯧم.
 ﻣﺮۍ ﻣ ۇﭼﻪ ﺷﻮه ﭘﻪ ﭼﻐﻮ ﺳﺘے ﺷﻮم،

ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣ ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﺷﻮ.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى زﻣﺎ د ﺳﺮ وﯦﺘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت دى.

ﻫﻐﻮئ ﺑﺳﺒﺒﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه دﺷﻤﻨ ﮐﻮى او ﭼ ﻣﺎ ﺧﺘﻤﻮل ﻏﻮاړى ډﯦﺮ دى.
ﻫﻐﻮئ راﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﮥ واﭘﺲ ﻏﻮاړى ﭼ ﻣ ﭘ ﮐى ﻧﮥ دى.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﻮﻣﺮه ﺑوﻗﻮﻓﻪ ﻳﻢ،

او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘ ﻧﮥ دى زﻣﺎ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻟﻮن ﮐﻮى.
اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻫﻐﻮئ دې زﻣﺎ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷ.
 ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﭙﺎوے ﺑﺮداﺷﺖ ﮐو

او د ﺷﺮم ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺘﻪ ﮐو.
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ راﺗﻪ د ﭘﺮدو ﻧﻈﺮ وﮐو،

او زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﻮ ﮐ ﭘﺮدے ﺷﻮم.
 ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر ﻏﯧﺮت دﭘﺎره زۀ وﺳﻮزﯦﺪم،

ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺳﭙﻮى د ﻫﻐﻮئ ﺳﭙﻮاﻟﮯ زۀ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮم.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ژاړم او روژه وﻧﻴﺴﻢ،


۱۰۵ / ۲۴۷

ﻧﻮ دوئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﺎټ ﺟﺎﻣ واﭼﻮم

ﻧﻮ دوئ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى.
 ﭘﻪ ﻻرو ﮐﻮﻮ ﮐ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮى،

ﺷﺮاﺑﻴﺎن ﻣ ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﻳﺎدوى.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐ دې زﻣﺎ دﻋﺎ واوره،

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ دې زﻣﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐه.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮ ﮐ د ډوﺑﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،

ﻮک ﭼ راﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه،
او د ژورو اوﺑﻮ ﻧﻪ ﻣ راﺑﻬﺮ ﮐه.
 زﻣﺎ د ﺳﺮ دﭘﺎﺳﻪ ﺳﯧﻼب ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،

ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐ ډوﺑﯧﺪو ﺗﻪ ﻣ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،
او ﻟﺤﺪ ﺗﻪ ﻏﻮرزﯦﺪو ﺗﻪ ﻣ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺧﭙﻠ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻧﯧ ﮐ دې زﻣﺎ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐه،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﮐ دې ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ راواړوه.
 د ﺧﭙﻞ ﺑﻨﺪه ﻧﻪ دې ﻣﺦ ﻣﮥ ﭘﻮه،

ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﮐ راﯧﺮ ﻳﻤﻪ دﻋﺎ ﻣ زر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐه.
 ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺰدې راﺷﻪ او ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣ واﺧﻠﻪ،

ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐه.
 ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ زۀ ﻮﻣﺮه ﺑﻋﺰﺗﻪ ﺷﻮم او ﻮﻣﺮه وﺷﺮﻣﻮﻟﮯ ﺷﻮم،

زﻣﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى.
 ډﯦﺮې ﺑﻋﺰﺗ ﻣ زړۀ ﻣﺎت ﮐے دے ﻧﺎاُﻣﻴﺪه ﻳﻢ،

ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳ رﺣﻢ ﮐے وے ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ وو،
ﻮک ﻧﮥ ۇو ﭼ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻳ ﺗﺴﻠ راﮐے وے ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﮥ وو.
۱۰۶ / ۲۴۷

 د رو ﭘﻪ ﺎئ ﻳ زﻫﺮ راﻟﻪ راﮐل،

د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺎئ ﺳﺮﮐﻪ ﻳ راﻟﻪ راﮐه.
 د ﻫﻐﻮئ دﺳﺘﺮﺧﻮان دې د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﺟﺎل او دام ﺷ،

او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺎل دوﻟﺖ دې ورﺗﻪ دام وﺮ.
 ﺳﺘﺮ ﻳ ړﻧﺪې ﮐه ﭼ ﻫﻐﻮئ وﻧﮥ وﻳﻨ،

او د ﻫﻐﻮئ ﻣﻼﺎﻧ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻴ ﺷ.
 ﺗﮥ دې ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻧﺎزل ﮐه،

او ﺳﺘﺎ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐﻪ ﻏﺼﻪ دې ﻫﻐﻮئ راﯧﺮ ﮐى.
 د ﻫﻐﻮئ ﮐﻮروﻧﻪ دې وران ﺷ،

د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ دې د اوﺳﯧﺪو ﻫﻴ ﻮک ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
 ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺰا ورﮐه ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻇﻠﻢ ﮐﻮى،

او ورﻟﻪ ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟ دوړه وى.
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ذره ذره ﺣﺴﺎب وﮐه،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن ﮐ ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﮥ ورﮐﻮه.
 د ﻫﻐﻮئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې د ژوﻧﺪون د ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ،

د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐ دې ﺣﺴﺎب ﻧﮥ ﺷ.
 ﭘﻪ درد ﮐ ﻳﻢ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘ ده،

اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن دې ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 زۀ ﺑﻪ د ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم،

ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻋﺰت وﮐم.
 دا ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻏﻮﻳ د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى،

د دې ﻧﻪ زﻳﺎت ﭼ ﭘﻮره ﻏﻮﻳﮯ ورﺗﻪ د ﺮوﻧﻮ او ﺳﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه وړاﻧﺪې ﮐى.
 ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﭼ دا ووﻳﻨ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،

ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮن ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ډاډه ﺷ.
۱۰۷ / ۲۴۷

 ﻪ ﭼ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ژړا ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اورى،

او ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻗﯧﺪﻳﺎن ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى.
 اے زﻣ او آﺳﻤﺎﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ،

ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﺮ.
 ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺻﻴﻮن ﺑﭻ ﮐى او دوﺑﺎره ﺑﻪ د ﻳﻬﻮداه ﺎروﻧﻪ آﺑﺎد ﮐى،

ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎئ ﮐ اوﺳﻴى او دوئ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐى.
 د ﻫﻐﮥ د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ اوﻻد ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐى،

ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮے درﺧﻮاﺳﺖ
د ﻣﺪد دﭘﺎره دﻋﺎ

۷۰

 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،


ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زر راﺷﻪ ،او زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه.
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﻣ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ دې ﺷﺮﻣﻨﺪه او ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺷ،
ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل ﻏﻮاړى،
دوئ ﻮل دې ﺷﺴﺖ وﺧﻮرى او ﺷﺮﻣﻨﺪه دې ﺷ.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ دې ﻣﺎﺗﮯ وﺧﻮرى وارﺧﻄﺎ دې ﺷ.
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻟﻮن ﮐ ﺮ،

ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮ وﮐى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دې ﺷ،
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى،
ﻫﻤﯧﺸﻪ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮى.
 زۀ ډﯦﺮ ﻏﺮﻳﺐ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﻳﻢ،


۱۰۸ / ۲۴۷

اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ زر راﺷﻪ،
اے زﻣﺎ ﻣﺪدﺎره او ﺧﻼﺻﻮوﻧﻴﻪ،
اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻧﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮥ ﮐﻮه.

د ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺳى دﻋﺎ

۷۱

 زﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻨﺎه ﻟﻪ راﻏﻠﮯ ﻳﻢ،


ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﺷﺮم وﺷﺮﻣﯧم،
 ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه دې ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه او ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،

ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ او ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 ﺗﮥ زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه  ﺷﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﭼ زۀ ﻫﺮ وﺧﺖ ورﺗﻠﮯ ﺷﻢ،

ﺗﮥ ﺣﻢ ورﺗﻪ وﮐه ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐ ﺑﭻ ﺷﻢ.
ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻳ زﻣﺎ  او ﻗﻠﻌﻪ.
 زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐه،

او د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻀ ﻧﻪ ﻣ ﺧﻼص ﮐه.
 اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺻﺮف ﺗﮥ زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ ﻳ،

او د ورﮐﻮﻮاﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ د ﭘﯧﺪا ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮوﺳﻪ ﮐې ده،

او ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل وﺳﺎﺗﻠﻮ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﯧه.
زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 د ډﯦﺮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﺜﺎل ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ،

ﺧﻮ ﺗﮥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ زﻣﺎ دﭘﺎره.
 ﻮﻟﻪ ورځ زۀ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،

ﺳﺘﺎ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻴﺎﻧﻮم.
 ﭘﻪ ﺑﻮډاواﻟ ﮐ ﭼ ﻣﺎ وﻧﮥ ﻏﻮرزوې،


۱۰۹ / ۲۴۷

ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ زور ﺧﺘﻢ ﺷ ﻣﺎ ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

ﻮک ﭼ راﭘﺴ دى ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ د وژﻟﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮى.
 دوئ واﺋ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﺮې ﻧﻪ ﻻس اﺧﺴﺘﮯ دے ﻧﻮ ورﭘﺴ ﺷ او راﻴﻨ ﻳ ﮐئ.

ﻫﻴ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى“.
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻣﮥ اوﺳﯧه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻣﻨﺖ ﮐﻮم ﻣﺎ ﺗﻪ زر راﺷﻪ.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺗﻮر ﺗى ﻧﻮ و دې ﺷﺮﻣﻴى او ﺗﺒﺎه دې ﺷ،

ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﺳﻮل ﻏﻮاړى،
ﻫﻐﻮئ دې ﺳﭙ ﺷ او ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﮐ دې ﭘ ﺷ.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﻧﻪ اُﻣﻴﺪ ﮐﻮم،

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﮐﻮم.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﺎن ﮐم،

ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﻴﺎﻧﻮم،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ زۀ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﮐ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﮥ ﻳﻢ.
 اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻟﻮﻳ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم.

ﭼ ﺻﺮف ﺗﮥ اﻧﺼﺎف ﮐﻮوﻧﮯ ﻳ زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ وواﻳﻢ.
 د ورﮐﻮﻮاﻟ ﻧﻪ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐے دے اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

زۀ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﺘﺎﻳﻢ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻫﻢ ﺑﻮډا او ﺳﭙﻴﻦږﻳﺮے ﺷﻢ،

ﺧﻮ اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﺎن ﻟﻪ،
ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﻧﮥ ﮐم،
او ﻮﻟﻮ را رواﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ زور ﺑﻴﺎن ﻧﮥ ﮐم.
 ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴى ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

۱۱۰ / ۲۴۷

ﻫﻢ دا ﺗﺎ ﮐې دى ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ.
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺎ زۀ د ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐم،

ﺗﮥ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﻣﺎ ژوﻧﺪے ﮐې،
او د زﻣ د ژورې ﮐﻨﺪې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣ راوﺑﺎﺳ.
 ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻋﺰت زﻳﺎت ﮐې،

ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ډاډﻴﺮﻧﻪ راﮐې.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﺳﺮﻳﻨﺪې ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ ﮐﻮم،

ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻋﺪو وﻓﺎدار ﻳ،
زۀ ﺑﻪ د رﺑﺎب ﭘﻪ ﻧﻐﻤﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،
اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ﺧُﺪاﻳﻪ.
 زﻣﺎ ﺷﻮﻧې ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى آوازوﻧﻪ،

ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻣﻪ،
ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ ﺑﭻ ﮐے ﻳﻢ.
 زﻣﺎ ژﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﻮﻟﻪ ورځ ﺑﻴﺎﻧﻮى،

ﻪ ﭼﺎ ﭼ ﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮى
ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮم او ﭘﻪ ﺑﻋﺰﺗ اﺧﺘﻪ وى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻋﺎ

۷۲

 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،د اﻧﺼﺎف دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎه ﻟﻪ ﻫﻤﺖ ورﮐه،


او د ﺑﺎدﺷﺎه زوئ ﻟﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ورﮐه.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى،

ﺳﺘﺎ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى.
 ﻏﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ آﺑﺎدى راوﻟ،


۱۱۱ / ۲۴۷

ﻏﻮﻧۍ دې د ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﺴ.
 او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺪد وﮐى،

او د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى،
او ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐى.
 ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ وى،

ﻮل ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،
ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺑﻪ دا ﺟﺎرى وى.
 ﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه دې د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن د واﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ راورﻳى،

ﻟﻪ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺎﻮ ﭼ زﻣﻪ ﺳﻴﺮاﺑﻴى.
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ورﻮ ﮐ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن آﺑﺎد وى،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺳﭙﻮږﻣ وى ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺎد وى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې،

او د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ د زﻣ ﺗﺮ آﺧﺮه ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى.
 د دﺷﺘﻮ ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ،

د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎورى ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺷ.
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺗﺮﺳﻴﺲ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن او د ﻟﺮو ﻟﺮو ﺟﺰﻳﺮو ﻧﻪ ﻗﻠﻨ راوړى،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺷﻴﺒﺎ او ﺳﻴﺒﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺤﻔ راوړى.
 ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷ،

ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺰار ﺷ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وژاړى،

او د ﻫﻐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺪدﺎر وى د ﭼﺎ ﭼ ﻮک ﻧﮥ وى.
 ﭘﻪ ﺿﻌﻴﻔﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪاﻧﻮ ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐى،

او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ د ﻇﻠﻢ او ﺟﺒﺮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى،

۱۱۲ / ۲۴۷

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ د دوئ وﻳﻨﻪ ده ډﯦﺮه ﻗﻴﻤﺘ.
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺮ دې ډﯦﺮ ﺷ د ﺷﻴﺒﺎ ﺳﺮۀ زر دې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﮐے ﺷ،

ﺧﻠﻖ دې ﺗﻞ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره دﻋﺎ وﻏﻮاړى،
او ﻮﻟﻪ ورځ دې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺮﮐﺖ ورﮐے ﺷ.
 ﻏﻠﻪ داﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ډﯦﺮه ﺗﯧﺮه ﺷ،

ﺗﺮ دې ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ دې ﻏﻠ داﻧ وﺷ.
د ﻟﺒﻨﺎن د ﻣﯧﻮو ﭘﻪ ﺷﺎن دې ﻣﯧﻮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷ،
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘ د واﻮ ﻧﻪ ﺷﻨﮥ دى ،دﻏﻪ ﺷﺎن دې اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﮐ ډﯦﺮ ﺷ.
 د ﺑﺎدﺷﺎه ﻧﻮم دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﺷ،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻧﻤﺮ وى ﺗﺮ ﻫﻐ دې ﭘﺎﺗ ﺷ.
ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﮐﺘ ﺷ،
او ﻫﻐﻮئ دې ورﺗﻪ ﺑﺨﺘﻮر وواﺋ،
 ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وى،

ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﻮا ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى.
 د ﻫﻐﮥ ﺟﻼﻟ ﻧﻮم ﺗﻪ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى،

ﻮﻟﻪ زﻣﻪ دې د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل ﻧﻪ ډﮐﻪ وى .آﻣﻴﻦ ﺛُﻤﻪ آﻣﻴﻦ.
 دا د داؤد د دﻋﺎﺎﻧﻮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ده،

ﻮک ﭼ د ﻳﺴ زوئ دے.

د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر

۷۳

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺷﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﮥ دے،


او د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ ﺻﻔﺎ وى د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ دے.
 ﺧﻮ ﻮﻣﺮه ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮه وه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘ ﻣ ﻮﺋﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮې وې،

ﻧﺰدې وه ﭼ زﻣﻪ ﻣ د ﭘﻮ ﻧﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ وے.

۱۱۳ / ۲۴۷

 ﻧﻮ ﻣﺎ د ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ وﮐه،

ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺗﺮﻗ وﻟﻴﺪه.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ ﻟﺮى،

او د ﻫﻐﻮئ وﺟﻮد ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ او ﻗﻮى وى.
 او د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻧﮥ دى،

او د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ او ﮐاوﻧﻮ ﮐ ﻧﮥ دى.
 ﻪ د دوئ ﻏﺎړه د ﻓﺨﺮ اﻣﻴﻞ دے،

او دوئ د ﺷﺮارت ﺟﺎﻣ اﻏﻮﺳﺘ دى.
 د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻏ ﺳﺘﺮ دى،

د دوئ د ذﻫﻨﻮﻧﻮ د ﻨﺪه ﺧﻴﺎﻻﺗﻮ ﮥ ﺣﺪ ﻧﺸﺘﻪ.
 د ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻋﺰﺗ ﮐﻮى او د ﻧﻔﺮت او ﺣﺴﺪ ﻧﻪ ډﮐ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

ﭘﻪ ﮐﺒﺮژﻧﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﺳﺮه د ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮې د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻫﻢ اوﭼﺘ دى،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻳ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﺧﻮړﻟﻪ.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻏﻮره ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﻫﻢ دوئ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ،

او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺒﺮو ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻮاﻟﻪ ﺷﻮ.
 دوئ واﺋ ﭼ” ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﻪ ﻟ ﮥ؟

ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺮه داﺳ ﻋﻠﻢ ﺷﺘﻪ دے ﮥ؟“
 دا ﺑﺪﮐﺎران وﻮرئ دﻏﻪ ﺷﺎن وى،

ﭼ ژوﻧﺪ ﻳ ﭘﻪ آرام وى ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻳ زﻳﺎﺗﻴى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﺴ ﺧﭙﻞ زړۀ ﭘﺎک ﺳﺎﺗﻠﮯ دے،

او ﺎن ﻣ ﻫﺴ د ﻨﺎه ﻧﻪ ﺑﭻ ﺳﺎﺗﻠﮯ دے.
 زۀ ﺑﻪ ﻮﻟﻪ ورځ ﮐﯦﺪﻟﻢ،

ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ وﻫﻠﮯ ﮐﯧﺪﻟﻢ.
۱۱۴ / ۲۴۷

 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻣﺎ داﺳ وﺋﻴﻠﮯ،

ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﭽﻮ ﻫﻢ ﺷﯧﻄﺎﻧﺖ ﮐے وو.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﭘﺮې د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﮐﻮﺷﺶ وﮐو،

ﻧﻮ دا ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﺎره ﺷﻮ.
 ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻢ،

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ د اَﻧﺠﺎم ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم.
 ﺗﺎ ﺑﺷﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﺋﯧﺪوﻧ زﻣﻪ ودروﻟ دى،

ﻫﻐﻮئ ﺗﺎ د ﺑﺮﺑﺎدۍ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﺘﻪ ﻏﻮرزوﻟ دى.
 ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺮﺑﺎد ﺷ،

دوئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺮه او وﺣﺸﺖ ﮐ راﯧﺮ ﺷ او ﭘﻪ ﭘﻮره ﻃﻮر ﺳﺮه ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ،
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻮک د ﺧﻮب ﻧﻪ راﭘﺎ او ﺧﻮب ﻟﻴﺪل ﻳ ﺧﺘﻢ ﺷ.

ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﺷ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ راﭘﺎ.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ زړۀ ﺧﻔﻪ وو،

او روح زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ زﺧﻤ ﺷﻮے وو.
 زۀ ﻮﻣﺮه ﺑاﺣﺴﺎﺳﻪ او ﺟ ﺟﺎﻫﻠﻪ وم،

زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺑﻋﻘﻠﻪ ﻨﺎور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎره ﮐﯧﺪم.
 ﺧﻮ د ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﻢ،

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣ د  ﻻس ﻧﻪ راوﻧﻴﺴﻪ.
 د ﺧﭙﻠ ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ زﻣﺎ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮې،

ﻧﻮ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﺗﻪ راوﻏﻮاړې.
 ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ زﻣﺎ ﻮک دى ﺑ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ؟

د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮥ ﻟﺮم ﭘﻪ زﻣﻪ ﻏﯧﺮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ.
 ﮐﮥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه زﻣﺎ زړۀ او ﺑﺪن ﮐﻤﺰورى وى،

ﺧﻮ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ ﺧُﺪائ زﻣﺎ د زړۀ زور او اُﻣﻴﺪ وى.
۱۱۵ / ۲۴۷

 ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې دى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ،

او ﻫﻐﻮئ ﭼ ﺗﺎ ﺳﺮه وﻓﺎدار ﻧﮥ وى ﻧﻮ ﺗﺒﺎه ﺑﻪ ﺷ.
 ﺧﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺑﻪ دا ﮥ وى ﭼ زۀ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻢ.

ﻣﺎ ﺗﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻨﺎه ﺎه ﺟﻮړه ﮐې ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮم.

د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ ﺳﺮود

۷۴

 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ،وﻟ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﺗﻞ دﭘﺎره رد ﮐى ﻳﻮ ﮥ؟


وﻟ ﺳﺘﺎ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ رﻣ ﭘﻪ و ﺑﺎﻧﺪې وى ﮥ؟
 ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﭼ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﺴﺘ دى،

او د ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻓﺪﻳﻪ دې ورﮐې ده ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺮاث دے،
د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﮐﻮم ﺎئ ﭼ ﺗﮥ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳ.
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ داﺋﻤ ﮐﻨرو ﮐ ﺧﭙﻞ ﻗﺪم ﮐﯧده،

ﻪ ﭼ دﺷﻤﻦ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﻫﺮ ﮥ ﺗﺒﺎه ﮐى دى.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭼﻐ وﻫﻠ دى،

او دوئ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠ د ﻓﺘﺤ ﺟﻨې ﻟﻮﻟ دى.
 دوئ د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرى ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ ﺗﺒﺮوﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐى وى

ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻏ وﻧ راوﻏﻮرزوى.
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻮﻟ د ﻠﺎرۍ ﺗﺨﺘ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﺮوﻧﻮ او ﺗﺮﻮ ﺳﺮه وراﻧ ﮐې.

 ﺳﺘﺎ ﭘﺎک ﺎئ ﺗﻪ ﻳ اور واﭼﻮﻟﻮ او ﺧﺘﻢ ﻳ ﮐو،

او ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم د اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﺎئ ﻳ ﺳﭙ او ﺑﺣﺮﻣﺘﻪ ﮐو.
 او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ واﺋ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دوئ ﺑﻠﻞ ﭼﺨ ﮐو“.

دوئ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺎﻳﻮﻧﻪ وﺳﻮزول ﮐﻮم ﺎئ ﺑﻪ ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت ﮐﯧﺪو.
 ﻣﻮﻧ ﻧﮥ ﻣﻌﺠﺰه وﻟﻴﺪه او ﻧﮥ راﺳﺮه ﭘﯧﻐﻤﺒﺮ ﭘﺎﺗ ﺷﻮ،


۱۱۶ / ۲۴۷

او ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﮐ ﻫﻴ ﻮک ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼ دا ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺧﺘﻢ ﺷ.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮﻮ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﮐﻮى؟

او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺑﺣﺮﻣﺘ ﮐﻮى؟
 ﺗﺎ وﻟ ﺧﭙﻞ زورور ﮯ ﻻس اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮥ ﮐو؟

ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻻس او ﻗﺪرت دې راﺮﻨﺪ ﮐه او دوئ ﺑﺮﺑﺎد ﮐه.
 ﺧﻮ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ازﻟﻪ ﺗﮥ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎه زﻣﺎ،

زﻣ ﻟﻪ راوړے ﺧﻼﺻﻮن دے ﺗﺎ.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺟﺪا ﮐو،

د ﻏﻮ ﺑﻼﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ دې ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻣﺎت ﮐل.
 ﺗﺎ د ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻼﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻣﺎت ﮐل،

او د ﺻﺤﺮاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻨﺎورو دې د دوئ ﻏﻮ وﺧﻮړې.
 ﺗﺎ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره ﭼﻴﻨ او ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ،

او ﺗﻞ ﺑﻬﯧﺪوﻧ درﻳﺎﺑﻮﻧﻪ دې ۇچ ﮐل.
 ور دى ﮐﮥ ﺷﭙ دى دواړه ﺳﺘﺎ دى،

ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﻣﻘﺮر ﮐى دى.
 ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د زﻣ ﻮل ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐل،

ﺗﺎ دواړه د ﺮﻣ او ﻳﺨﻨ ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐل.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ راﻳﺎد ﮐه ﭼ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻨﻪ ﺗﺎ ﭘﻮرې ﻮﻗ ﮐﻮﻟ،

او ﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻼﻧﻮ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺴﺘﺎﺧ ﮐﻮﻟﻪ،
 د ﺧﭙﻠ ﻮﻮﺷﺘ ژوﻧﺪ ﻨﺎورو ﺗﻪ ﻣﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮه

او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﮥ ﻫﯧﺮوه،
 د ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ اﺣﺘﺮام ﮐﻮه،

ﻪ ﭼ د زﻣ ﻮل ﺗﻴﺎرۀ ﺎﻳﻮﻧﻪ د ﻇﻠﻢ ﻧﻪ ډک دى.
 ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ دوﺑﺎره ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷ،

۱۱۷ / ۲۴۷

ﻣﺴﻴﻨﺎن او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎن دې ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎ ﺧﻮان ﺷ،
 راﭘﺎﻪ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،او د ﺧﭙﻠ دﻋﻮې دﻓﺎع وﮐه،

راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ﭼ ﻮﻣﺮه ﺑوﻗﻮﻓﺎﻧﻮ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺴﺘﺎﺧ ﮐﻮﻟﻪ،
 د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻧﻌﺮې ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ،

د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺷﻮر ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﻐ وﻫ.

د ﺳﺮود ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر ﭼ ﭘﻪ ﺳﺎز ﮐ وﻏوﻟﮯ ﺷﻮ ﻣﮥ ﺗﺒﺎه ﮐﻮئ
د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮل

۷۵

 ﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ﮐﯘو،


ﻣﻮﻧ ﺷُﺮ ﮐﯘو ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻧﺰدې دے،
او ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى.
 ﺗﺎ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﺧﻮﻮم،

دا زۀ ﻳﻢ ﭼ دﻏﻪ رﻧ د اﻧﺼﺎف ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮم.
 ﮐﻠﻪ ﭼ دﻧﻴﺎ او ﻫﺮ ژوﻧﺪے ﻴﺰ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ﻟزﻳى،

ﺧﻮ دا زۀ ﻳﻢ ﭼ د دې ﺳﺘﻨ ﻣ ﮐﻠ ﻧﻴﻮﻟ دى.
 ﻣﻐﺮورو ﺗﻪ واﻳﻤﻪ ﭼ ﻻﻓ ﻧﮥ ﮐﻮى،

او ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺗﻪ واﻳﻤﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﻓﺨﺮ ﻧﮥ ﮐﻮى،
 ﺧﭙﻞ ﺮوﻧﻪ د آﺳﻤﺎن ﺧﻼف ﻣﮥ اوﭼﺘﻮئ،

او ﭘﻪ ﻫﺴﻪ ﻏۍ ﺧﺒﺮې ﻣﮥ ﮐﻮئ“.
 ﻫﻴ ﻮک د ﻣﺸﺮق ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﺮﺑﻪ ﭘﻮرې ﻧﺸﺘﻪ،

او ﻧﮥ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن اوﭼﺖ ﮐى.
 ﺧﻮ دا ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﻮک ﭼ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮى او ﺑﻞ اوﭼﺘﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﭘﻴﺎﻟ ده،


۱۱۸ / ۲۴۷

ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻏﻀﺐ د ﺗﺮﺧﻮ ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده،
ﻫﻐﻪ ﻳ ﺗﻮﺋﻴﻮى ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻳ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې و.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺳﺘﺎﻳﻢ،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ ﭼ زۀ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﺮوﻧﻪ ﻣﺎت ﮐم،

ﺧﻮ د ﻧﯧﺎﻧﻮ ﺮوﻧﻪ ﺑﻪ اوﭼﺖ ﮐم.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د رﺑﺎب د ﺗﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ،د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر ،ﻳﻮ ﺣﻤﺪ

۷۶

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻳﻬﻮداه ﮐ ﻣﺸﻬﻮر دے،


د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﮐ ﻟﻮئ ﻧﻮم دے.
 د ﻫﻐﮥ ﺧﯧﻤﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻟﻴﻢ ﮐ ده،

او د ﻫﻐﮥ اﺳﺘﻮﻨﻪ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ده.
 ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﮥ د اور ﻏﺸ ﻣﺎت ﮐل،

ډاﻟﻮﻧﻪ او ﺗُﻮرې او وﺳﻠﻪ ﻳ د ﺟﻨ ﻣﺎت ﮐل.
 ﺗﮥ ﻧُﻮر او ﺟﻼل ﻟﺮې،

د اوﭼﺘﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻟﺮې.
 د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗه ﮐﺴﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻮټ ﺷﻮل او ﭘﻪ اﺑﺪى ﺧﻮب اودۀ ﺷﻮل.

ﻳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوﭼﺘﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻮل.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ رﻠﻮ ،اے د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

آﺳﻮﻧﻪ او ﺳﻮرﻟ ﻳ دواړه ﺷﻮل ﭘﻪ ﺧﻮب اودۀ.
 ﺻﺮف ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳ ﻮک ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪے ﺷ؟
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ د اﻧﺼﺎف ﻧﻌﺮه وﮐه.

ﻧﻮ زﻣﻪ وﻳﺮﯦﺪﻟﻪ او ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷﻮه

۱۱۹ / ۲۴۷

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره ودرﯦې،

ﭼ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﭻ ﮐى.
 ﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﺼﻪ ﺳﺘﺎ د ﺛﻨﺎء ﺳﺒﺐ ﺟﻮړﻳى،

او د ﻫﻐﻮئ د ﻗﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺘﺎ د ﺟﻼل ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮړﻳى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻨﺘ وﻣﻨ او ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ورﮐئ،

ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻮا او ﺷﺎ ﮐ دى،
او د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭼ ﻳﺮﯦﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دى ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دې ﻧﺬروﻧﻪ ورﮐى،
 ﻫﻐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺎﺟﺰان ﮐﻮى،

او د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮى.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ د ﻳﺪوﺗﻮن دﭘﺎره ،ﻳﻮ زﺑﻮر

۷۷

 ﻣﺎ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ژړا وﮐه،


ﻣﺎ ژړا وﮐه ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭼ زﻣﺎ واوره.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ وه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣ راﻳﺎد ﮐے وو.

ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻣ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره اوﭼﺖ ﮐى ۇو.
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﺎ زړۀ ﺑﻗﺮاره وو.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ دردوﻧﻮ ﮐ زۀ ﺗﺎ ﻳﺎدوم،

او روح ﻣ ﻣاوے ﺷﻮ او زۀ ﭘﻪ ﻓﺮ ﮐ ډوب ﺷﻮم.
 ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺳﺘﺮ ﭘﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ،

زۀ د ډﯦﺮې ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮو ورﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ،

ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮو ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣ ﺳﻮچ ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻣﺎ ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮودوﻧﻪ ﻳﺎدول،

ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐ ډوب ﺷﻮے وم او ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ راﺗﻪ ﭘﯧﺪا ﺷﻮل،

۱۲۰ / ۲۴۷

 ”وﻟ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﺎ ﺷى ﮥ؟

وﻟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺎﺋ ﮥ؟
 وﻟ د ﻫﻐﮥ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮه ﮥ؟

وﻟ د ﻫﻐﮥ وﻋﺪه د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷﻮه ﮥ؟
 وﻟ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻫﯧﺮه ﮐې ده ﮥ؟

وﻟ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ واﭘﺲ ﮐے دے ﮥ؟“
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زۀ ﻮﻣﺮه دردﻣﻨﺪ ﻳﻢ،

ﭼ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﮯ ﻻس ﻧﻮر ﻣﺎ ﺳﺮه ﻧﮥ دے“.
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐم.

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﺨﻮاﻧ ﻣﻌﺠﺰې راﻳﺎدې ﮐم،
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﻮچ وﮐم،

او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺮ وﮐم،
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻻرې او ﻃﺮﻳﻘ ﻣﻘﺪﺳ دى،

داﺳ ﮐﻮم ﻳﻮ ﺧُﺪائ دے ﭼ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ رﺳ؟
 ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﭼ ﻣﻌﺠﺰې ﮐﻮى،

ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺎره ﮐﻮې.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗه ﻻﺳﻮﻧﻮ دې ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮې،

د ﻳﻌﻘﻮب او د ﻳﻮﺳﻒ اوﻻد ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮې.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼ اوﺑﻮ ﺗﮥ وﻟﻴﺪﻟ،

ﻧﻮ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮې ﻧﻪ ﻟزان راﻏﻠﻮ،
او ﭘﻪ ژورو اوﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﻳﺮه راﻏﻠﻪ.
 ورﻳﻮ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ راوورول،

او ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د ﺗﻨﺪر آوازوﻧﻪ ﺷﻮل،
او ﺳﺘﺎ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻏﺸ ﭘﻪ ﮐ ﭘﻗﯧﺪل.
۱۲۱ / ۲۴۷

 ﺳﺘﺎ د ﺗﻨﺪر آوازوﻧﻪ ﭘﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ واورﯦﺪے ﺷﻮل،

ﺳﺘﺎ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ رﺎ ﮐه،
زﻣﻪ ﭘﻪ ﻟزان او رﭘﯧﺪو ﺷﻮه.
 ﺳﺘﺎ ﻻر د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ده،

او ﭘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ ﻻره ده،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ د ﭘ ﻧﻪ دې ﻧﮥ ﺎرﯦﺪه.
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﻟﻪ د رﻣﻮ وﮐه،

د ﻫﺎرون او د ﻣﻮﺳ ﭘﻪ ﻻس دې د ﻫﻐﻮئ رﻫﻨﻤﺎﺋ وﮐه.

د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ ﻧﻈﻢ

۷۸

 اے زﻣﺎ ﺧﻠﻘﻮ زﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ،


زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ.
 زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﭘﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺰم،

زۀ ﺑﻪ زاړۀ او ﭘ رازوﻧﻪ راﺮﻨﺪ ﮐم.
 ﻣﻮﻧ ﭼ ﮥ اورﯦﺪﻟ او ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ دى،

او ﮥ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺋﻴﻠ دى،
 ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا د ﻫﻐﻮئ د اوﻻد ﻧﻪ ﻧﮥ ﭘﯘو،

ﻣﻮﻧ ﺑﻪ دا راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ وواﻳﻮ،
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺟﻼﻟ ﮐﺎروﻧﻮ او ﻃﺎﻗﺖ او ﻣﻌﺠﺰو ﺑﻴﺎن ﺑﻪ وﮐو.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ورﮐو،

او ﺧﭙﻞ اﺻﻮل ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره ﺟﻮړ ﮐل.
او ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو،
ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐى.
 او ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮯ ﻧﺴﻞ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ،


۱۲۲ / ۲۴۷

او ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼ وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﺷ،
او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺒﺮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﺋ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﺗﻮﮐﻞ وﮐى،

او د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى،
ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨ.
 دوئ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﮥ وى،

او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﻪ او ﺑﺎﻏﻴﺎن ﻧﮥ وى،
د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺎدار ﻧﮥ ۇو،
او د ﻫﻐﻮئ اﺣﺴﺎس ﻫﻢ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ وﻓﺎدار ﻧﮥ وو.
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﺧﻠﻖ ﺳﺮه د دې ﭼ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ او ﻟﻴﻨﺪو ﺳﻤﺒﺎل ۇو،

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻮل د ﺟﻨ ﭘﻪ ورځ د ﻣﯧﺪان ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪل.
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮظ ﭘﻮره ﻧﮥ ﮐو،

ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﺷﺮﻳﻌﺖ رد ﮐو او ﻋﻤﻞ ﻳ ﭘﺮې وﻧﮥ ﮐو.
 ﻫﻐﻮئ دا ﻫﯧﺮ ﮐل ﭼ ﻫﻐﮥ ﮥ ﮐى ۇو،

ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣ ﮐﻮﻣ ﭼ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻮدﻟ وې.
 ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻌﺠﺰې وﮐې،

د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺧﺎوره او د ﺿﻌﻦ ﭘﻪ زﻣﻪ ﻳ وﮐې.
 ﺳﻤﻨﺪر ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﮐو ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﮐل،

او ﻫﻐﮥ اوﺑﮥ د دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ودروﻟ.
 ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ د ورﻳ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻮﻟﻪ،

او ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻳ د اور ﭘﻪ رﺎ ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻞ.
 ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ورﺗﻪ  وﺷﻠﻮﻟﻮ،

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﻏﻮﻧﺪې ډﻳﺮې اوﺑﮥ ورﮐې.
 او ﻫﻐﮥ د  ﻧﻪ ﻧﻬﺮوﻧﻪ روان ﮐل،

۱۲۳ / ۲۴۷

او اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻟﻪ د درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ رواﻧ ﺷﻮې.
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﺧﻼف ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ،

او ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ ﻳ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻼف ﺳﺮﮐﺸ وﮐه.
 دوئ ﻗﺼﺪاً د ﺧُﺪائ ﭘﺎک آزﻣﯧﺖ وﮐو،

او د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳ د ﺧﻮ ﺧﻮراک وﻏﻮﺘﻮ.
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ،

”ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﺧﻮراک ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ؟
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ  ووﻫﻠﻮ ﻧﻮ اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ رواﻧ ﺷﻮې،

او ډﻳﺮې وﻟ ﺗﺮې ﻧﻪ رواﻧ ﺷﻮې،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺧﻮراک ﻫﻢ راﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟
ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻟﻪ ﻏﻮﻪ ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ ﮥ؟“
 وﻟ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دوئ دا ﺧﺒﺮې واورﯦﺪې ﻧﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻏﺼﻪ ﺷﻮ،

او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻼف اور راوﭼﺖ ﺷﻮ،
او د ﻫﻐﮥ ﻏﻀﺐ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﺷﻮ،
 ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ،

او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻮن ﻳ ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺑﺮه آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻢ وﮐو،

ﻧﻮ دروازې ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﮯ ﺷﻮې د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ،
 او ﻫﻐﮥ د ﺧﻮراک دﭘﺎره ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ راوﻟﯧل ﻣﻦ،

ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺧﻮراک ورﮐو د آﺳﻤﺎن.
 اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻓﺮﺘﻮ ﺧﻮراک وﺧﻮړو.

ﭼ ﻮﻣﺮه ﻳ ﺧﻮړﻟﮯ ﺷﻮ ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ دوﻣﺮه راوﻟﯧﻟﻮ.
 ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻗ ﻫﻮاﺎﻧ راوﺳﺘﻠ،

او ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗُﺪرت ﺳﺮه ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻮاﺎﻧ راوﺳﺘﻠ.
۱۲۴ / ۲۴۷

 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ دوئ ﻏﻮﻪ ﻟﻪ د ﺮد ﭘﻪ ﺷﺎن راووروﻟﻪ،

او ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ ورﺗﻪ ﻟﻪ د ﺳﻤﻨﺪر د ﻏﺎړې د ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﻟﯧل.
 دا ﻣﺎرﻏﺎن ﻳ د ﻫﻐﻮئ د ﮐﯧﻤﭗ ﻣﻴﻨ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ،

او د ﻫﻐﻮئ د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻞ.
 دوئ ﺗﻪ ﻳ دوﻣﺮه ﺧﻮراک ورﮐو ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺳﯧﻮا ﻫﻢ ﺷﻮ،

ﮥ ﭼ د دوئ د ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺶ وو ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دوئ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮ.
 دوئ ﻻ ﻣﺎړۀ ﺷﻮى ﻧﮥ ۇو،

ﺧﻮراک ﻳ ﻻ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ وو،
 ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﻬﺮ د دوئ ﺧﻼف راوﭼﺖ ﺷﻮ.

او ﻫﻐﮥ د دوئ ﻧﻪ ﺗه ﺧﻠﻖ ﻣۀ ﮐل،
او د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮاﻧﺎن ﻳ ﻫﻼک ﮐل.
 د دې ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻨﺎه ﮐﻮﻟﻪ،

او د ﻣﻌﺠﺰو ﺳﺮه ﻳ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ.
 ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ژوﻧﺪ ﺑاﻫﻤﻴﺘﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ،

ﻋﻤﺮ ﻳ ﭘﻪ ﻳﺮه ﻳﺮه ﺗﻴﺮ ﺷﻮ.
 ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻴﻨ ﻫﻼک ﮐل،

ﻧﻮ آﺧﺮ ﻳ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮن ﺷﺮوع ﮐو.
ﻫﻐﻮئ ﺗﻮﺑﻪ ووﻳﺴﺘﻠﻪ او د زړۀ ﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﺷﻮل.
 ﻧﻮ دوئ ﺗﻪ ﻳﺎد ﺷُﻮ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دوئ د ﭘﻨﺎه  وو،

او دا ﭼ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د دوئ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ وو.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﻳ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪى وﮐﻟﻪ،

او ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دروغ ووﺋﻴﻞ.
 او د دوئ زړوﻧﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﻓﺎدار ﻧﮥ ۇو،

او دوئ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﺳﺮه وﻓﺎدار ﻧﮥ ۇو.
۱۲۵ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دوئ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ وو.

د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻳ ﻣﻌﺎف ﮐل او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐل.
اﮐﺜﺮ ﻳ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﻮﻟﻪ او ﺧﭙﻞ ﻮل ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻳ ﺮﻨﺪ ﻧﮥ ﮐﻟﻮ.
 ﻫﻐﮥ راﻳﺎد ﮐل ﭼ ﺑﻨﻴﺎدم ﺧﻮ د ﻏﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ دے،

د ﻫﻐ ﻫﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﭼ ﻟ او ﺑﻴﺎ ﻧﮥ واﭘﺲ ﮐﻴى.
 ﻮ وارې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت وﮐو،

او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺧﻔﻪ ﮐو.
 او ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻳ ﭘﻪ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﺎﻧﺪې آزﻣﯧﺖ وﮐو،

دوئ د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات ﺧﻔﻪ ﮐو.
 دوئ ﺗﻪ د ﻫﻐﮥ ﻗﺪرت ﻳﺎد ﻧﮥ وو،

ﻧﮥ ورﺗﻪ دا ﻳﺎد ۇو ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﻫﻐﮥ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى ۇو.
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺠﺰې راﻳﺎدې ﻧﮥ ﮐې ﮐﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﺷﻮې وې،

او ﻧﮥ ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣ ﭼ ﭘﻪ ﺿﻌﻦ ﮐ ﺷﻮې وې.
 ﻫﻐﮥ د دوئ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺑﺪل ﮐل،

دوئ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ اوﺑﮥ ﻠﮯ ﻧﮥ ﺷﻮې.
 ﻫﻐﮥ دوئ ﭘﺴ د ﻣﭽﺎﻧﻮ ﻟﺮ راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ دوئ ﺗﺒﺎه ﮐى،

او د ﭼﻴﻨﺪﺧﺎﻧﻮ ﻋﺬاب ﭼ دوئ ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻒ ورﮐى.
 ﻫﻐﮥ د دوئ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل،

او د ﻫﻐﻮئ ﻏﻠﻪ داﻧﻪ ﻗﺤﻄ ﻣﻠﺨﺎﻧﻮ وﺧﻮړﻟﻪ.
 ﻫﻐﮥ د دوئ د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭘﻪ ږﻟ ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐل،

او د دوئ اﻳﻨﺮان ﻳ ﻮل ږﻟ ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﮐل.
 او ﻫﻐﮥ د دوئ ﺎروى ږﻟ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل،

او د دوئ رﻣ ﻳ د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻏﺸﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې.
 ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻏﺼﻪ وﻮدﻟﻪ،

۱۲۶ / ۲۴۷

او ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ او ﻗﻬﺮ ﻳ ورﺗﻪ وﻮدﻟﻮ،
او د ﻫﻼﮐﻮﻧﻮ ﻓﺮﺘﻮ دﺳﺘﻪ ﻳ راوﻟﯧﻟﻪ.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠ ﻏﺼ ﺗﻪ ﻻر ﺟﻮړه ﮐه،

او ﻫﻐﮥ دوئ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﻧﮥ ﮐل،
ﺧﻮ دوئ ﻳ وﺑﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل.
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ﻣۀ ﮐل،

د ﺣﺎم ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻳ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎرﻳﻨﺘﻮب وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮه ﺧﺘﻤﻪ ﮐه.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ د رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ،

او د و ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه.
 ﭼ دوئ وﻧﮥ ﻳﺮﻳى ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﭘﺮ اﻣﻦ ﻻر وﻮدﻟﻪ،

ﺧﻮ ﺳﻤﻨﺪر د دوئ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺮق ﮐل.
 ﻧﻮ وروﺳﺘﻮ ﻳ ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻣﻠ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ،

ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻠ ﺗﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﺳﺮه ﻗﺒﻀﻪ ﮐو.
 د دوئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﮥ د ﻫﻐ ﻣﻠ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ وﺷل،

او ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ د ﻫﻐﻮئ زﻣ دوئ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐې
او ﻫﻐﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻮﻟ ﻗﺒﻴﻠ د دوئ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻮ ﮐ ﺳﻤﺒﺎﻟ ﮐې.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې آزﻣﯧﺖ وﮐﻟﻮ،

او د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻼف ﻳ ﺳﺮﮐﺸ وﮐه
او دوئ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺧﻴﺎل وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ.
 ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻏﻮﻧﺪې ﺑوﻓﺎ او ﺑاﻳﻤﺎﻧﻪ ۇو،

ﻟﻪ د ﺧﺮاﺑ ﻟﻴﻨﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎ ﺑﺎوره ۇو.
 دوئ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺖﺧﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﺼﻪ ﮐﻟﻮ،

او ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﻏﯧﺮت د دوئ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف راوﭘﺎروﻟﻮ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دوئ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ،

۱۲۷ / ۲۴۷

او ﻫﻐﮥ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻤﻞ ﻃﻮر رد ﮐل.
 او ﻫﻐﮥ د ﺳﻴﻼ ﭘﺎﮐﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﭘﺮﯦﻮده،

ﮐﻮﻣﻪ ﺧﯧﻤﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻟﻮﻟ وه.
 او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو،

او ﺧﭙﻞ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ﻳ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ د ﺗُﻮرې ﺧﻮﻟ ﺗﻪ ورﮐل،

او ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮى ﻗﻮم ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻏﺼﻪ وو.
 ﭘﻪ اور ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺎه ﮐل،

او ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻳ ﺳﻨﺪرې د وادۀ واﻧﮥ ورﯦﺪﻟ.
 د دوئ اﻣﺎﻣﺎن ﻳ ﭘﻪ ﺗُﻮره ووژل،

او د دوئ ﮐﻮﻧو ﻣﺎﺗﻢ وﻧﮥ ﮐو.
 ﻣﺎﻟ راﭘﺎﯧﺪو ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻮک د ﺧﻮب ﻧﻪ راوﻳ ﺷ،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺑﻨﻴﺎدم د ﺷﺮاﺑﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﻪ ﻣﺴﺖ ﺷ.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺷﺎ وﺗﻨﺒﻮل،

او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻮل.
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻮﺳﻒ اوﻻد رد ﮐو،

او ﻫﻐﮥ د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻏﻮره ﻧﮥ ﮐه.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻳﻬﻮداه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻏﻮره ﮐه،

او د ﺻﻴﻮن ﻏﺮ ﭼ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻳ ورﺳﺮه وه.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻟﻪ د ﻟﻮړو آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﮐو،

او ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ زﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻳ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﮐې ده.
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره داؤد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐو،

او ﻫﻐﻪ ﻳ د و د ﺷﭙﻮل ﻧﻪ راوﭼﺖ ﮐو.
 د و د ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻧﻪ ﻳ ﻫﻐﻪ راوﺳﺘﻠﻮ،

۱۲۸ / ۲۴۷

ﭼ ﺷﭙﻮن ﺷ د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ،
د ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب ﻳ ﭘﺮې وﮐﻟﻮ.
 او داؤد ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه د دوئ ﺷﭙﻮﻧﺘﻮب وﮐو،

او ﭘﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺳﺮه ﻳ د ﻫﻐﻮئ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه.

د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر

۷۹

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﻠ ﻗﺒﻀﻪ ﮐے دے،


ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﺑﺣﺮﻣﺘ وﮐه
او ﻫﻐﻮئ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﮐے دے.
 ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ ﻻﺷﻮﻧﻪ د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻏﻮرزول،

او ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﻏﻮ ﻳ ﻨﻠ ﻨﺎورو ﺗﻪ واﭼﻮﻟ.
 ﻫﻐﻮئ د دوئ وﻳﻨﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﻟﻪ د اوﺑﻮ ﺗﻮئ ﮐه،

او داﺳ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﭼ د دوئ ﻣى ﺦ ﮐى.
 ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ ﺎرو،

او ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻧ ﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪى او ﺑﻋﺰﺗ ﻣﻮ ﮐﻮى.
 ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ؟ ﺗﮥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﻟ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﻳ؟ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﮥ؟

ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻏﯧﺮت د اور ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى؟
 ﺧﭙﻞ ﻏﻀﺐ دې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﺎزل ﮐه ﭼ ﺗﺎ ﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧ،

ﻫﻐﻪ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻪ ﮐﻮم ﭼ دې ﻧﻮم ﻧﮥ اﺧﻠ،
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د ﻳﻌﻘﻮب اوﻻد ﻟﻮاړ ﺗﻴﺮ ﮐے دے

او ﻣﻠ ﻳ ورﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﻨرو ﺑﺪل ﮐے دے.
 ﻣﻮﻧ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻨﺎه ﻣﮥ ﻧﻴﺴﻪ،

ﭘﻪ ﻣﻮﻧ دې ﺳﺘﺎ رﺣﻢ زر ﺗﺮ زره راﺷ،
ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﺧﻮار و زار ﺷﻮى ﻳﻮ،

۱۲۹ / ۲۴۷

 زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه ،اے زﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺟﻼل وﻣﻮﻣ،
د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه او زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐه.
 ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې وﻟ داﺳ وواﺋ ﭼ” ،د دوئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼﺮﺗﻪ دے؟“

زﻣﻮﻧ د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﮐه،
ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎدِﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻮئ ﺷﻮې وﻳﻨ اﻧﺘﻘﺎم واﺧﺴﺘﻮ.
 د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ واوره،

ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ د ﻣﺮګ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺷﻮې ده د ﺧﭙﻞ ﻣ ﭘﻪ زور دې ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐه.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ زﻣﻮﻧ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ اووۀ ﭼﻨﺪه ﺳﺰا ورﮐه،

د ﻫﻐﻪ ﺳﭙﻮاﻟ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﺗﺎ ﭘﻮرې ﮐے دے،
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﺷﭙﻮل ې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﺗﻞ دﭘﺎره وﮐو،

او ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮرې ﺟﺎرى ﺳﺎﺗﻮ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻟﻮظ د ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ د ﻠﻮﻧﻮ د ﺳﺎز ﺳﺮه ،د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر
د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺑﺤﺎﻟ دﭘﺎره دﻋﺎ

۸۰

 اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﭙﻮﻧﻴﻪ ،زﻣﻮﻧ ﺳﻮال زارى واوره،


ﺗﺎ ﭼﺎ ﭼ د ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ د رﻣ ﻫﺴ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐه،
ﺗﮥ ﭼ اے ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻴﻨ ﮐ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل راﺎره ﮐه
 د اﻓﺮاﺋﻴﻢ ،ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ او د ﻣﻨﺴ ﭘﻪ وړاﻧﺪې

ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت دې ﺮﻨﺪ ﮐه.
او زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره راﺷﻪ.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﮐه،

د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ وﻠﻮه،
ﭼ ﺗﺮﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐو.

۱۳۰ / ۲۴۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې وى،

او ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﻋﺎﺎﻧ ﻧﮥ اورې؟
 ﺗﺎ د ﻏﻢ ﭘﻪ ﺧﻮراک دوئ ﻣﺎړۀ ﮐل،

او د اوﻮ ډک ﺟﺎم دې ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮ.
 ﺗﺎ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﮐو،

او زﻣﻮﻧ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ دې ﻣﻮﻧ د ﻣﺴﺨﺮو ﮐو.
 رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﮐه،

د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ وﻠﻮه،
ﭼ ﺗﺮﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐو.
 ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﻪ د اﻧﻮر د ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ راوړﻟﻮ،

او ﻏﯧﺮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې وﺷل او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎئ دې دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﮐ وﻟﻮل.
 ﺗﺎ د دې دﭘﺎره زﻣﻪ ﮥ ﺗﻴﺎره ﮐه،

او ﺟﺮړې ﻳ وﮐې او زﻣﻪ ﻳ ډﮐﻪ ﮐه.
 ﻮل ﻏﺮوﻧﻪ د دې ﭘﻪ ﺳﻮرى ﮐ ﭘ ﺷﻮل،

او ﻟﻮړ او ﻗﻮى دِﻳﺎر او ﻫﻢ د اﻧﻮر ﺎﻧ ﭘﻪ ﮐ ﭘ ﺷﻮې.
 ﺎﻧ ﻳ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې ﺧﻮرې ﺷﻮې،

او د ﻓﺮات د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرې ﻳ ﯧﻠ ﺧﻮرې ﺷﻮې.
 ﺗﺎ وﻟ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ورﻟﻪ راوﻏﻮرزول،

د دې دﭘﺎره ﭼ ﻮک ﭘﻪ ﻻره ﺗﯧﺮﻳى اﻧﻮر ﺗﺮې راﺷﻮﮐﻮى؟
 ﻨﻠ ﺧﻨﺰﻳﺮان دا ﺗﺒﺎه ﮐﻮى،

او ﻨﻠ ﻨﺎور ﭘﻪ ﮐ ﺮن ﮐﻮى.
 اے رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ راوﺮﻪ،

د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻻﻧﺪې راوﻮره،
او ﺧﭙﻞ د اﻧﻮر ﺑﻮﮯ دې وﻮره،
۱۳۱ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻪ ﺟﺮړه ﭼ ﺳﺘﺎ  ﻻس ﻟﻮﻟ ده،

او ﻫﻐﻪ زوئ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻟﻮئ ﮐے دے.
 ﺳﺘﺎ د اﻧﻮرو ﺑﻮﮯ ﭘﺮې ﮐے ﺷﻮے دے ،او اور ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷﻮے دے.

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ دې دا ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐه.
 ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ  ﻃﺮف ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې وى،

د ﺑﻨ آدم زوئ ﭼ ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻟﻮئ ﮐے دے.
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﻪ واﻧﮥ وړو.

ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو.
 اے رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﮐه،

د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ وﻠﻮه،
ﭼ ﺗﺮﻮ ﻣﻮﻧ ﺧﻼﺻﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐو.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺘﻴﺖ د ﺳﺎز ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر
ﺳﺮﮐﺸﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺮض ﮐﻮل

۸۱

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺣﻤﺪوﻧﻪ وواﻳ ﻮک ﭼ زﻣﻮﻧ زور دے،


د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺎک ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻨﺪرې وواﻳ
 ﺳﺎزوﻧﻪ وﻏوئ او ﺗﻤﺒﻞ ووﻫ،

د رﺑﺎب او ﺳﺮﻳﻨﺪې ﺳﺎزوﻧﻪ وﻏوئ.
 د ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺮه ﺑﻴﻞ ووﻫ،

او زﻣﻮﻧ د اﺧﺘﺮ د ور ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﮐﻠﻪ ﭼ ﺳﭙﻮږﻣ ﭘﻮره وى.
 دا د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره اﺻﻮل دے،

او د ﻳﻌﻘﻮب د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻗﺎﻧﻮن دے.
 ﻫﻐﮥ د ﻳﻮﺳﻒ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﮐو،

ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺧﻼف راووﺗﻮ.

۱۳۲ / ۲۴۷

ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ آواز واورﯦﺪﻟﻮ ﭼ ﭘﺮې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ.
 ﻫﻐﻪ واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎ درﻟﻪ د اوږو ﻧﻪ ﺑﻮج اﺧﻮا ﮐو،

ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ د دروﻧﺪ ﺑﻮج ﻧﻪ آزاد ﮐل.
 ﺗﺎﺳﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻧﻌﺮې وﮐى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﭻ ﮐئ،

ﻣﺎ درﻟﻪ د ﺗﻨﺪر د ورﻳﻮ ﻧﻪ ﺟﻮاب درﮐو.
ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺒﻪ ﮐ اوﺑﮥ ﻧﮥ وې ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ اﻳﻤﺎن وآزﻣﺎﺋﻴﻠﻮ.
 زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارے درﮐﻮم،

ﮐﺎش ﭼ ﺗﺎﺳﻮ اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐئ.
 ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دې ﻏﯧﺮ ﻣﻌﺒﻮدان ﻧﮥ وى.

ﺗﺎﺳﻮ ﭼﺮى ﻫﻢ ﺑﻞ ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﻧﮥ ﮐئ.
 زۀ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻢ،

ﭼﺎ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘ.
ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﺧﻼﺻ ﮐئ ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮراک درﮐم.
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﮥ اورى،

ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎ ﻫﻐﻮئ د دوئ د ﺳﺨﺖ زړۀ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل،

ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐى.
 ﮐﺎش ﭼ زﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴ،

او ﮐﮥ ﭼﺮې ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﻻړ ﺷ،
 ﻧﻮ ﻮﻣﺮه زر ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ د دوئ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎه ﮐى وے،

او د دوئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐے وے.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ ﻟﺮى

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﭘﺮﯦﻮ،
د ﻫﻐﻮئ ﺳﺰا ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره وى.
۱۳۳ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻮ ﻏﻨﻤﻮ ﺧﻮراک درﮐم،

او ﺗﺎ ﺑﻪ د ﺻﺤﺮا ﭘﻪ ﺷﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮړ ﮐم“.

د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر
د اﻧﺼﺎف ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره دﻋﺎ

۸۲

 ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ درﺑﺎر ﮐ وﻻړ دے،


او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻮى،
 ”ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺳﺮه ﻓﯧﺼﻠ ﮐﻮئ،

ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﺪﮐﺎرو ﻃﺮﻓﺪارے ﮐﻮئ؟
 د ﻏﺮﻳﺐ او د ﻳﺘﻴﻢ د ﺣﻖ ﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐئ،

او د ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو او ﺑوﺳﻮ د ﺣﻖ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐﻮئ.
 ﮐﻤﺰورى او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﺑﭻ ﮐئ،

او ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐئ“.
 ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻴ ﭘﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ او ﭘﻪ ﻫﻴ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى.

دوئ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرو ﮐ ﺮﻴى،
د زﻣ ﻮل ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺧﻮﯧﺪﻟ دى.
 ﻣﺎ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ ﺧُﺪاﻳﺎن ﻳ،

ﺗﺎﺳﻮ ﻮل د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﭽﻴﺎن ﻳ.
 ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻓﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣۀ ﺷ،

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ د ﻧﻮرو ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ راﺰار ﺷ“.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﭘﺎﻪ ،د دې زﻣ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐه،

ﻪ ﭼ ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺮاث دى.

ﻳﻮ ﺣﻤﺪ ،د ﺣﻀﺮت آﺳﻒ ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۳۴ / ۲۴۷

د اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺧﻼف دﻋﺎ

۸۳

 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭼﭗ ﻣﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﯧه،


ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﮥ ﻏﻠﮯ ﮐﯧه ﻣﮥ ﭼﭗ ﮐﯧه.
 وﻮره ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن راﭘﺎرﯦﺪﻟ دى،

او ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى ﺳﺮﮐﺸ ﺳﺮه راﭘﺎﯧﺪﻟ دى.
 ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم ﺧﻼف ﻳ ارادې د ﭼﻞ ﻧﻪ ډﮐ دى،

ﺗﮥ ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې د ﻫﻐﻮئ ﺧﻼف ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوې.
 دوئ واﺋ” ،را ﭼ د ﻳﻮ ﻗﻮم ﻏﻮﻧﺪې ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐو،

ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻧﻮم ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ ﻧﻮر ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ“.
 ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻮچ ﺳﺮه دوئ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى،

دوئ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻳﻮ ﻣﻮﮯ ﺷﻮل او اﺗﺤﺎد ﺟﻮړوى.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳ ۇو ادوﻣﻴﺎن او اﺳﻤﻌﻴﻠﻴﺎن،

ﻣﻮآب او ﻫﺎﺟﺮﻳﺎن،
 ﺟﺒﻞ ،ﻋﻤﻮن ،ﻋﻤﺎﻟﻴﻘﻴﺎن،

ورﺳﺮه ،ﺻﻮر او ﻓﻠﺴﺘﻴﺎن.
 ﺗﺮ دې ﭼ اﺳﻮرﻳﺎن ورﺳﺮه ﻫﻢ ﻳﻮ ﺎئ ﺷﻮى دى،

او ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﻳ د ﻟﻮط اوﻻد ﺳﺮه راﻳﻮﺎئ ﮐے دے.
 ﮐﻮم ﮐﺎر دې ﭼ د ﻣﻴﺪﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐے وو د دوئ ﺳﺮه ﻳ ﻫﻢ وﮐه،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺳﺴﻴﺮا او د ﻳﺎﺑﻴﻦ ﺳﺮه د ﻗﻴﺴﻮن درﻳﺎب ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐے وو،
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ دور ﮐ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل،

او د دوئ د ﺑﺪن ﻧﻪ د ﭘﻮ ډﻳﺮان ﺟﻮړ ﺷﻮ.
 د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان د ﻋﻮرﻳﺐ او زﺋﻴﺐ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣۀ ﮐه،

او ﺷﻬﺰادﺎن ﻳ ﻟﻪ د ﺿﻠﻤﻨﻊ او د زﺑﻴﺢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣۀ ﮐه،

۱۳۵ / ۲۴۷

 دا ﭘﻪ ﮐ ﭼﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،را

ﭼ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺮن ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐو“.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ ،ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﺧﺮ ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﭙ ﮐه،

او ﻟﻪ د ﺑﻮﺳﻮ دوئ د ﺑﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې واﻟﻮﻮه،
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ اور ﻨﻞ ﺳﻮزوى،

او ﻟﻪ ﺷُﻐﻠ ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ ﻟﻤﺒﻪ ﮐﻮى،
 ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زورور ﺑﺎد ﺳﺮه دې ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ واﺧﻠﻪ،

او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺮه وﻳﺮوه.
 ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻮه،

ﻧﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﺧﻠﻖ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮن وﮐى.
 ﻫﻐﻮئ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره وﺷﺮﻣﻴى ﭼ وﻳﺮﻳى.

او ﻫﻐﻮئ دې د ﺷﺮم ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻣۀ ﺷ.
 ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ ﮐه ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺗﮥ ﻳ د ﭼﺎ ﻧﻮم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے،

او ﻫﻢ دا ﺗﮥ ﻳﻮا ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﻳ.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺘﻴﺖ ﺳﺎز ﭘﻪ اﻧﺪاز ﮐ ،د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر

۸۴

 ﺳﺘﺎ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﻮﻣﺮه ﻠﮯ دے،


اے ﻣﺎﻟﻪ رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
 روح ﻣ ﻟﻴﻮاﻟﻪ دے ﺗﺮ دې ﭼ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ دے،

د دې دﭘﺎره ﭼ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﻢ.
زﻣﺎ زړۀ او زﻣﺎ ﺎن ﭘﻪ ﭼﻐﻪ د ژوﻧﺪى ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى.
 ﭼﻨﭽ ﺧﻮ ﻫﻢ ﮐﻮر ﭘﯧﺪا ﮐے دے،

ﻃﻮﻃﺎﺮﮐ ﺧﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﺟﺎﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده،
ﺳﺘﺎ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺳﺮه ﻧﺰدې ﭼ ﺧﭙﻞ ﺑﭽ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻮئ ﮐى

۱۳۶ / ۲۴۷

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاﺟﻪ زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه او زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﮐﻮر ﮐ اوﺳﻴى،

دوئ ﺑﻪ ﻣﺪام ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ دے،

ﭼﺎ ﭼ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺳﻔﺮ ﭘﻮرې ﺗﻟ دى،
 ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ د ﺑﺎ وادۍ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﻳى،

دوئ ﺗﺮې ﻧﻪ د ﭼﻴﻨﻮ وادۍ ﺟﻮړوى.
د ﻣﻨ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ د اوﺑﻮ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى.
 د دوئ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎت ﺷ،

ﺗﺮ دې ﭼ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ وړاﻧﺪې ودرﻳى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﻮال ﻣ واوره،

اے د ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ.
 زﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ډال ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻪ،

ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺗﻪ ﭘﻪ ﮥ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺗﮥ وﮐه.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻳﻮه ورځ ﺑﻬﺘﺮه ده

ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو د ﺑﻞ ﺎئ د زرو ورﻮ ﻧﻪ.
زۀ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ درﺑﺎن ﮥ ﻳﻢ
ﻧﻪ ﭼ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اوﺳﯧم.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻤﺮ او ډال دے.

ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ او ﻋﺰت راﮐى،
ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﻧﮥ اﻳﺴﺎروى
د ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻻرې ﭼ ﺑداﻏﻪ وى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى.
۱۳۷ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺑﺮﮐﺖ دﭘﺎره دﻋﺎ

۸۵

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې وﮐو،


او ﺗﺎ دوﺑﺎره د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺘ ﺑﺤﺎل ﮐه.
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻄﺎﺎﻧ ﻣﻌﺎف ﮐې،

ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭘﺮده واﭼﻮﻟﻪ.
 ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻴﺮه ﮐه،

ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﻟﻤﺒﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺳه ﮐه.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اے زﻣﻮﻧه ﺧﻼﺻﻮوﻧﻴﻪ،

ﻣﻮﻧه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎئ ﮐه ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐه،
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﻮل ﻋﻤﺮ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻳ ﮥ؟

ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺗ ﮥ؟
 وﻟ ﺗﮥ ﺑﻪ دوﺑﺎره ﻣﻮﻧه ﺗﺎزه ﻧﮥ ﮐې ﮥ؟

ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ وﺎﻳﻪ،

ﻣﻮﻧه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،
 زۀ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻢ.

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ،ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ وﮐى د ﺧﻴﺮ ﺧﺒﺮه.
ﺧﻮ دوئ دوﺑﺎره ﺧﭙﻞ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﺘﻮب ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.
 ﺑﺷﻪ ﭼ ﻮک د ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى د ﻫﻐﮥ ﺧﻼﺻﻮن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے،

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ اوﺳﻴى.
 اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى ﺑﻪ دواړه ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﺗﺮﻏﺎړه ﺷ،

ﺳﻼﻣﺘ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ُﻠﻮى.

۱۳۸ / ۲۴۷

 وﻓﺎدارى د زﻣ ﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴى،

ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺮه د آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻻﻧﺪې راﻮرى.
 ﺑﺷﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ راﮐﻮى،

او زﻣﻮﻧ زﻣﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻓﺼﻞ ﭘﯧﺪا ﮐﻮى.
 ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې روان وى،

او د ﻫﻐﮥ د ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻻر ﺗﻴﺎروى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮه دﻋﺎ

۸۶

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﻮال ﻣ واوره ،او ﻗﺒﻮل ﻳ ﮐه،


ﻪ ﭼ زۀ ﻏﺮﻳﺐ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﻳﻢ.
 زﻣﺎ ژوﻧﺪون وﺳﺎﺗﻪ ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﺶ ﮐے دے،

ﻫﻢ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر دې ﺑﭻ ﮐه ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐے دے،
 ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﻪ ﭼ زۀ ﻮﻟﻪ ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ زارى ﮐﻮم،
 ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورﮐه،

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﺎ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐے دے.
 ﺗﮥ ﺑﺨﻮﻧﮯ او ﮥ ﻳ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او ﻮک ﭼ درﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﻮى ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې.
 زﻣﺎ دﻋﺎ واوره ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د رﺣﻢ دﭘﺎره زﻣﺎ ژړا واوره.
 زﻣﺎ د ﺗﻠﻴﻒ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ آواز وﮐم،

ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺟﻮاب راﮐې.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﯧﺮ ﺑﻞ ﺧُﺪائ ﻧﺸﺘﻪ،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎروﻧﻪ ﻮک ﻫﻢ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.

۱۳۹ / ۲۴۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﯧﺪا ﮐى دى،

دوئ ﺑﻪ راﺷ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت وﮐى.
او دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺗﻪ ﺟﻼل ورﮐى.
 ﺗﮥ ﻟﻮئ ﻳ او ﺎﺋﺴﺘﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮې.

ﻳﻮا ﻫﻢ ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر راوﺎﻳﻪ،

ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ وﺮﻢ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ زړۀ ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻋﺰت وﮐم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ادا ﮐم،
زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻟﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺟﻼل ورﮐم.
 ﻪ ﭼ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ډﯦﺮه ده،

ﺗﺎ زۀ د ﻗﺒﺮ د ﮐﻨﺪې ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐم.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻐﺮوران ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠ ﮐﻮى،

د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﭘﺴ ﺮ،
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻋﺰت ﻧﮥ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رﺣﻴﻢ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﻳ.

ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﺗﯧﺰى ﻧﮥ ﮐﻮې او د ډﯦﺮې ﻣﻴﻨ او وﻓﺎدارۍ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ راوﺮﻪ او ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐه،

ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐه،
د ﺧﭙﻠ وﻳﻨ زوئ ﺑﭻ ﮐه.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ راوﺎﻳﻪ ﺳﺘﺎ د ﮥواﻟ،

ﻧﻮ ﭼ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن دا وﻮرى ﻧﻮ وﺑﻪ ﺷﺮﻣﻴى،
ﻪ ﭼ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐو.
۱۴۰ / ۲۴۷

او ﻣﺎ ﻟﻪ دې ﺗﺴﻠ راﮐه.

د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﮐ

۸۷

 ﻫﻐﮥ د ﺎر ﺑﻨﻴﺎد ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ دے.


 د ﺻﻴﻮن د ﺎر ﺳﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى

د ﻳﻌﻘﻮب د ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ورﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ د ﺟﻼل ﺧﺒﺮې ﺷﻮې دى،

اے د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺎرﻳ.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻣﺼﺮ او ﺑﺎﺑﻞ وﺷﻤﯧﺮم.

ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ او ﺻﻮر او ﻫﻢ اﻳﺘﻬﻮﭘﻴﺎ.
زۀ ﺑﻪ دا واﻳﻢ ﭼ” ،دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى“.
 ﺧﻮ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ وﺋﻴﻠﮯ ﺷ،

”ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﺎر ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ۇو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺎر ﺷﻤﯧﺮﻟﮯ ﺷ،
او ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دې ﺎرﻳ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮدمﺷﻤﺎرۍ ﮐ داﺳ وﻟﻴ،

ﭼ” ،دا دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﭼ ﺻﻴﻮن ﮐ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى“.
 ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﭙﻴﻠ ﻏوى او ﺳﻨﺪرې ﺑﻪ واﺋ،

ﭼ” ،ﺻﻴﻮن د ﻮﻟﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ده“.

ﻳﻮ ﺣﻤﺪ ،د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﻗﻮرح د زاﻣﻨﻮ ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺤﻠﺖ ﻟﻌﻨﻮت ﭘﻪ ﻃﺮز ﮐ

۸۸

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


ﺷﭙﻪ او ورځ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ژړا ﮐﻮم.
 زﻣﺎ دﻋﺎ دې ﺗﺎ ﺗﻪ درورﺳﻴى،

۱۴۱ / ۲۴۷

زﻣﺎ ژړا ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ.
 زﻣﺎ ﺎن د ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډک دے،

زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮے دے.
 ﺧﻠﻖ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ واﺋ ﭼ ﭘ ﻳ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ دى.

او د ﻳﻮ ﺑوﺳﻪ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳﻢ.
 زۀ ﭘﻪ ﻣو ﮐ ﺣﺴﺎب ﺷﻮے ﻳﻢ،

زۀ ﻟﻪ د ﻣو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮے ﻳﻤﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ وى،
ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻧﻮر ﻧﮥ ﻳﺎدوې،
ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻈﺮ ﻧﻪ اﺧﻮا ﺷﻮے وى.
 زۀ دې د ﻗﺒﺮ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﻳﻢ،

ﺗﺎ زۀ ﺗﻮر ﺗﻴﺎرو ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ ﻳﻢ.
 ﺳﺘﺎ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎر ﺷﻮے دے،

او ﺳﺘﺎ ﻮﻟﻮ ﭼﭙﻮ زۀ راﻻﻧﺪې ﮐے ﻳﻢ.
 ﺗﺎ زﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐى دى،

زۀ دې د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﮐﺮﮐﮋن وﺮﻮﻟﻢ.
ﯧﺮ ﻳﻤﻪ زۀ ﭼﺮﺗﻪ ﺗﺘﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻢ.
 زﻣﺎ د ډﯦﺮه ﻏﻤﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻢ ﺷﻮﻟﻮ.

ﻫﺮه ورځ ﺗﺎ ﺗﻪ زارى ﮐﻮم ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
او ﺧﭙﻞ ﻻس ﺗﺎ ﺗﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره اوﭼﺘﻮم.
 ﺗﮥ د ﻣو دﭘﺎره ﻣﻌﺠﺰې ﮐﻮې ﮥ؟

ﻮک ﭼ ﻣۀ دى دوئ ﭘﺎﯧﺪے ﺷ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى ﮥ؟
 وﻟ ﺳﺘﺎ د اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﺑﻴﺎن ﻗﺒﺮ ﮐ ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ،

ﻳﺎ ﺳﺘﺎ د وﻓﺎدارۍ ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﮐﯧﺪے ﺷ ﮥ؟
 وﻟ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺳﺘﺎ ﻣﻌﺠﺰې ﭘﯧﮋﻧﺪے ﺷ ﮥ،

۱۴۲ / ۲۴۷

ﻳﺎ د ﻓﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺳﺘﺎ رﺘﻴﻨﻮاﻟﮯ ﻮک ﭘﯧﮋﻧﺪے ﺷ ﮥ؟
 ﺧﻮ زۀ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ ژړا ﮐﻮم،

زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮم.
 وﻟ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺎ زۀ رد ﮐے ﻳﻢ،

او وﻟ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻣﺎ ﻧﻪ اړوې ﮥ؟
 زۀ د ﻮاﻧ ﻧﻪ ﮐﯦﺪﻟﮯ او ﻣﺮګ ﺗﻪ راﻧﺰدې ﺷﻮے ﻳﻢ.

ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻳﺮه ﺗﻴﺮه ﮐﻟﻪ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮے ﻳﻢ.
 ﺳﺘﺎ ﻗﻬﺮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې راﭘﺮﯦﻮﺗﮯ دے،

زۀ ﺳﺘﺎ د ﻳﺮې ﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے ﻳﻢ.
 ﻮﻟﻪ ورځ ﻟﻪ د ﺳﯧﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن راﻧﻪ راﺗﺎو وى،

ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻫﻐﮥ زۀ راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ.
 ﺗﺎ زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب او دوﺳﺘﺎن راﻧﻪ ﺟﺪا ﮐى دى،

ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﺳﺮه ﻣ ﻳﺎراﻧﻪ ﺷﻮه.

د ازراﺣ اﻳﺘﺎن ﻳﻮ ﺳﺮود

۸۹

 زۀ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﺳﻨﺪرې واﻳﻢ،


او ﺳﺘﺎ د وﻓﺎدارۍ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺑﻪ وړو او زړو ﺗﻪ وواﻳﻢ.
 زۀ ﺑﻪ دا ﺑﻴﺎن ﮐﻮم ﭼ” ،ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ وى،

ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺑﻪ د آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺎﺋﻤﻪ وى“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ وﮐو،

ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺳﺮه دا ﻗﺴﻢ وﮐو،
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﭽ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻘﺮر ﮐم،

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺗﺨﺖ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗﻢ“.
 ﻮل آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻌﺠﺰو ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺛﻨﺎء وواﺋ،


۱۴۳ / ۲۴۷

ﺳﺘﺎ د ﻓﺮﺘﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺳﺘﺎﺋ.
 ﭘﻪ ﻮﻟﻮ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ داﺳ ﺑﻞ ﻮک ﻧﺸﺘﻪ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺎن،

ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮق ﮐ ﻮک داﺳ ﻧﺸﺘﻪ ﻟﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺷﺎن.
 د ﻓﺮﺘﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

او د ﻫﻐﮥ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ زﻳﺎت دے ﻮک ﭼ ﻮل د ﻫﻐﮥ د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه راﻮل ﺷﻮى دى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،رب اﻻﻓﻮاج ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻮک زورور ﺷﺘﻪ ﮥ؟

ﺗﮥ ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﺳﺮه ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ وﻓﺎدار ﻳ.
 ﺗﮥ ﭘﻪ ﻏﻣﺒﯧﺪوﻧﻮ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮې،

او ﺗﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭼﭙ او ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ آراﻣﻮې.
 ﺗﺎ د ﺳﻤﻨﺪر ﺑﻼ ووﻫﻠﻪ او ﻫﻐﻪ دې ﭼﺨ ﮐه،

ﺗﺎ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮى ﻣﻮ ﺳﺮه ﺧﻮارۀ وارۀ ﮐل.
 آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ دى او زﻣﻪ ﺳﺘﺎ ده.

دﻧﻴﺎ او ﭘﻪ دې ﮐ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﯧﺪا ﮐے دے.
 ﺷﻤﺎل دے ﮐﮥ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﭘﯧﺪا ﮐے دے.

ﺗﺒﻮر او ﺣﺮﻣﻮن ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى.
 ﺳﺘﺎ ﻻس ﮐ زور دے،

ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻗﻮى دى ﺳﺘﺎ ﮯ ﻻس ﻟﻮئ دے.
 ﺻﺪاﻗﺖ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺘﺎ د ﺗﺨﺖ ﺑﻨﻴﺎد دے.

ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى ﺳﺘﺎ د وړاﻧﺪې دى.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ آواز ﭘﯧﮋﻧ او ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻧُﻮر ﮐ ﻗﺪم اوﭼﺘﻮى.
 دوئ ﻮﻟﻪ ورځ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى،

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻓﺨﺮ ﮐﻮى.
 ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دوئ ﺟﻼل او ﻃﺎﻗﺖ ﻳ.

۱۴۴ / ۲۴۷

او ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠ رﺿﺎﻣﻨﺪۍ ﺳﺮه ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻮې.
 ﺑﺷﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ډال او ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے،

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻣﻘﺪس ذات زﻣﻮﻧ ﺑﺎدﺷﺎه دے.
 ﻳﻮ ﻞ ﺗﺎ ﭘﻪ روﻳﺎ ﮐ ﺧﭙﻠﻮ وﻓﺎدارو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ او ﺧﺒﺮې دې وﮐې او ودې ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ،

”ﻣﺎ ﻳﻮ ﺟﻨﻴﺎﻟ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐو،
ﻣﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻮان ﺳے ﻏﻮره ﮐو.
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﭘﯧﺪا ﮐو.

ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎﮐﻮ ﺗﯧﻠﻮ ﺳﺮه ﻏﻮړ ﮐو.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس د ﻫﻐﮥ ﻣﺪد ﮐﻮم،

ﺑﺷﻪ ﭼ زﻣﺎ ﻻس ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐى.
 د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺷﺴﺖ ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ،

ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ ﺷ رﺳﻮﻟﮯ.
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن د دۀ ﭘﻪ ﻣﺨ ﭼﺨ ﮐم،

زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﺮ د ﻻﻧﺪې راﺰار ﮐم.
 زﻣﺎ وﻓﺎدارى او اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه وى،

او زﻣﺎ د ﻧﻮم ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺎم اوﭼﺖ ﺷ.
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﻻس ﺗﺮ ﺳﻤﻨﺪره ﭘﻮرې اوږد ﮐم،

زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ  ﻻس ﻟﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐم.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ آواز وﮐى ﭼ” ،ﺗﮥ ﻳ ﭘﻼر زﻣﺎ،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺧﻼﺻﻮن  ﻳ زﻣﺎ“.
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوئ ﻣﻘﺮر ﮐم،

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐم.
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻢ،

زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻮم.
۱۴۵ / ۲۴۷

 زۀ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗﻢ،

ﺗﺮﻮ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ وى ﺗﺮ ﻫﻐ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ ﺳﺎﺗﻢ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ زﻣﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸ وﮐى

او زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ وﻧﮥ ﮐى،
 ﮐﮥ ﭼﺮې دوئ زﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎت ﮐى

زﻣﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷ،
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د دوئ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﮐ ﺳﺮه ﺳﺰا ورﮐم،

او د دوئ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮړو ﺳﺰا ورﮐم.
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﻧﮥ ﮐم،

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺑوﻓﺎﺋ وﮐم.
 زۀ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﻣﺎت ﻧﮥ ﮐم

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠ ژﺑ ﺑﻴﺎن ﻧﻪ واوړم.
 ﻣﺎ ﻳﻮ ﻞ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﮐﻮاﻟ ﻗﺴﻢ ﮐے دے،

زۀ ﺑﻪ داؤد ﺗﻪ دروغ ﻧﮥ واﻳﻢ.
 د ﻫﻐﮥ د ﻧﺴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى.

زﻣﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ ﻟﻪ د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺎﺋﻢ وى.
 دا ﺑﻪ د ﺳﭙﻮږﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮ اﺑﺪه ﻗﺎﺋﻢ وى،

ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ د وﻓﺎ ﻮاﻫ ورﮐﻮى“.
 ﺧﻮ اوس ﺗﺎ ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى رد ﮐى او ﺷﻟ دى،

او ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺑﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮے ﻳ.
 ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه ﻟﻮظ ﻣﺎت ﮐے دے،

او ﺗﺎج دې ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﻻﻧﺪې ﻏﻮرزوﻟﮯ دے.
 ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﻮل دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﮐﻨر ﮐى دى،

او ﺗﺎ ﻳ ﻮﻟ ﻗﻠﻌﻪ ﺎﻧ ﺗﺒﺎه ﮐى دى.
۱۴۶ / ۲۴۷

 ﺧﻮﺷ ﻻروو ﻫﻐﻪ ﺗﺎﻻ واﻻ ﮐو،

او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﺷﻮﻟﻮ.
 ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻻس ﭘﻪ ﻫﻐﮥ اوﭼﺖ ﮐے دے،

ﺗﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى دى.
 ﻫﻐﮥ ﻟﻪ دې د ﺗُﻮرې ﺧﻮﻟﮥ ﭘﻪ ﮐې ده،

او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ دې د ﻫﻐﮥ ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐې ﻧﮥ ده.
 ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺘﻢ ﮐے دے،

او د ﻫﻐﮥ ﺗﺨﺖ دې زﻣ ﺗﻪ ﻏﻮرزوﻟﮯ دے.
 ﺗﺎ د ﻫﻐﮥ د ﻮاﻧ ﻋﻤﺮ ﻟﻨ ﮐے دے،

ﺗﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ ﺷﺮﻣﻮﻟﮯ دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺑﻪ داﺳ وى؟

آﻳﺎ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻮې؟
ﺗﺮ ﮐﻮﻣ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻟﻪ د اور ﺑﻠﻮې؟
 راﻳﺎد ﮐه ﺗﮥ ﭼ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﻨ وى،

ﻣﻮﻧ ﻮل ﻣﺨﻠﻮق دې ﻮﻣﺮه ﻓﺎﻧ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳﻮ؟
 ﮐﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ژوﻧﺪے وى ﭼ ﻣﺮګ ﺑﻪ وﻧﮥ ﻮرى،

او ﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن د ﻗﺒﺮ د ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮى.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﺨﻮاﻧ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮥ ﺷﻮه،

ﮐﻮم ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارۍ ﮐ د داؤد ﺳﺮه ﻟﻮظ ﮐے وو؟
 راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐه ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻮﻣﺮه د ﺧﻨﺪا ﺷﻮے وو،

او ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮل،
 ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻴﻐﻮروﻧﻮ ﭼ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻮرې وﺧﻨﺪل،

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼ دوئ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﮐ ﺳﺘﺎ د ﻣﺴﺢ ﺷﻮى ﭘﻮرې وﺧﻨﺪل.
 ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى.

۱۴۷ / ۲۴۷

آﻣﻴﻦ ﺛُﻤﻪ آﻣﻴﻦ.

د ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ دﻋﺎ

۹۰

 اے ﻣﺎﻟﻪ او ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﻫﻤﯧﺸﻪ زﻣﻮﻧ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﻳ،


ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮرې ﻳ.
 د دې ﻧﻪ ﻣﺨ ﭼ ﻻ دې ﻏﺮوﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻧﮥ ۇو او ﻧﮥ دې ﻻ زﻣﻪ او دﻧﻴﺎ ﭘﯧﺪا ﮐې وه،

ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ د ازل ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه.
 ﺗﮥ ﺑﻴﺎ ﺑﻨ آدم د ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﮐې،

ورﺗﻪ وواﺋ ﭼ” ،اے ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎﻧﻪ واﭘﺲ ﺧﺎورې ﺷﻪ“.
 ﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ زر ﮐﺎﻟﻪ داﺳ دى

ﻟﻪ ﻳﻮه ورځ ﭼ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې وى ،او ﻳﺎ د ﺷﭙ ﻳﻮ ﭘﺎر ﭼ ﺗﻴﺮ ﺷﻮے وى.
 ﺗﮥ اﻧﺴﺎن د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﻮب اودۀ ﮐﻮې.

او دوئ ﻟﻪ د ﺗﺎزه ﻴﺎه ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ راﻮﮐﻴى،
 ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ راﻮﮐﻴى او ﺗﺎزه وى،

ﭘﻪ ﻣﺎﺎم ﮐ ﻣاوى ﺷ او اوچ ﺷ.
 ﺳﺘﺎ ﻏﺼ ﻣﻮﻧ ﺧﺘﻢ ﮐى ﻳﻮ،

او ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﻗﻬﺮ وارﺧﻄﺎ ﮐى ﻳﻮ.
 زﻣﻮﻧ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺨ اﯦ دى،

زﻣﻮﻧ ﭘ ﺧﻄﺎﺎﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎره دى.
 زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ،

زﻣﻮﻧ ژوﻧﺪ ﭘﻪ اﻫﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﺘﻢ ﺷﻮ.
 زﻣﻮﻧ د ژوﻧﺪ ﻣﻮده اوﻳﺎ ﮐﺎﻟﻪ وى،

او ﮐﮥ ﻣﻮﻧ ﻃﺎﻗﺖ وﻟﺮو ﻧﻮ اﺗﻴﺎ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ وى.
ﺧﻮ دا ﻮل ﭘﻪ ﺧﻔﺎن او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮوو.

۱۴۸ / ۲۴۷

او دا زر ﺗﯧﺮﻳى او ﻣﻮﻧ ﺗﺮې ﻧﻪ ﻓﻨﺎ ﮐﻴو.
 ﺳﺘﺎ د ﻏﺼ زور ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دے؟

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻏﺼﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده ﻮﻣﺮه ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﺮه ﭘﺎر ده.
 ﺗﮥ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﻟﻨواﻟ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﮐه،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺳﺮه ژوﻧﺪ وﮐو.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،راﺷﻪ ،دا ﺑﻪ ﺗﺮﻮ ﭘﻮرې وى؟

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐه.
 ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺤﺮ ﮐ ﻣﺎړۀ ﮐه،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﻳﻮ او ﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷُﻮ.
 ﻮﻣﺮه ﭼ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺨﺘﻪ وه ﻣﻮﻧ ﺗﻪ دوﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ راﮐه،

ﭼ ﻮﻣﺮه ﻋﻤﺮ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻏﻢ وو دوﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ راﮐه.
 ﺳﺘﺎ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﺎره ﺷ،

ﺳﺘﺎ ﺟﻼل دې ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د دوئ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﺎره ﺷ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺟﻼل دې ﭘﻪ ﻣﻮﻧ راﻧﺎزل ﺷ،

زﻣﻮﻧ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻣﻀﺒﻮط ﮐه او زﻣﻮﻧ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ورﮐه.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﭘﻨﺎه ﺎه او ﺳﺎﺗﻮﻧﮯ دے

۹۱

 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻪ ﭘﻨﺎه ﮐ اوﺳﻴى،


ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﺎدر ﺧُﺪائ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ﭘﻪ اﻣﺎن وى.
 زۀ ﺑﻪ داﺳ واﻳﻢ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه او ﻫﻢ زﻣﺎ ﻗﻠﻌﻪ ده،

ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮم“.
 ﺑﺷﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺎرﻳﺎﻧﻮ د داﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺨﺘﻮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻮ ﺑﻪ دې ﭘ ﮐى او ﺗﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د وزروﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﻨﺎه وﻣﻮﻣ.


۱۴۹ / ۲۴۷

د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدارى ﺑﻪ دې ډال او ﺳﺘﺎ د ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯦﻮال وى.
 ﺗﮥ ﺑﻪ د ﺷﭙ د دﻫﺸﺖ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦې،

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺗﮥ د ور د ﻏﺸ ﻧﻪ ﻳﺮﯦې،
 او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐ وﺑﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﯦې ﭼ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ را،

او ﻧﮥ ﺑﻪ د ﻫﻐ ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ رﺎ ورځ ﮐ را.
 زر ﮐﺴﺎن ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ او ﻟﺲ زره ﺑﻪ دې  ﻻس ﺗﻪ راوﻏﻮرزﻳى،

ﺧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﮥ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮥ رﺳﻴى.
 ﮐﮥ ﺗﮥ ﺻﺮف ﺳﺘﺮ ﮐﻮﻻو ﮐې،

ﻧﻮ وﺑﻪ ﻮرې ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺗﻪ ﻨﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﮯ ﺷ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ د ﭘﻨﺎه ﺎئ ﺟﻮړ ﮐې،

او ﮐﮥ ﺗﮥ ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﭙﻞ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﺟﻮړ ﮐې،
 ﻧﻮ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وﻧﮥ رﺳﻴى،

او ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ اﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﯧﻤ ﺗﻪ ﻧﮥ راﻧﺰدې ﮐﻴى.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺘﻮ ﻟﻪ ﺣﻢ ورﮐى،

ﺗﮥ ﭼ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ  دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﮐى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐى

ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎ ﺗﻴﻨﺪک وﺧﻮرى.
 ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ازﻣﺮى او ﻣﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﭘ ږدې،

ﺗﮥ ﺑﻪ ﻮان زﻣﺮے او اژدﻫﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐې.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،ﻪ ﭼ دے ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى زۀ ﺑﻪ ﻳ ﺑﭻ ﮐم،

ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮى زۀ ﺑﻪ اﻣﺎن ورﮐم.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﻮال وﮐى او زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐم.

ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﺑﻪ زۀ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻳﻢ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﭻ ﮐم،
او ﻋﺰت ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ورﮐم.
۱۵۰ / ۲۴۷

 زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ژوﻧﺪ او ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮړ ﮐم،

او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وﺎﻳﻢ“.

د ﺳﺒﺖ د ور د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دﭘﺎره ،ﻳﻮ زﺑﻮر

۹۲

 دا ﮥ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


او ﭘﻪ ﺣﻤﺪوﻧﻮ ﮐ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ وﮐو ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ.
 ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﭼ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎده ﮐو،

او ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﻳﺎده ﮐو،
 د ﺑﻴﻨﺠﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ ﺗﺎرﻳﺰه ﺳﺎز ﮐ،

او د رﺑﺎب ﭘﻪ ﺳﺎزوﻧﻮ ﮐ.
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐے ﻳﻢ.

ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ زۀ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﻳﻢ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﻟﻮئ دى،

او ﺳﺘﺎ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻮﻣﺮه ژور دى.
 ﺑاﺣﺴﺎﺳﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى،

او ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ دې ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى.
 ﺑﺪﮐﺎران ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﻟﻪ د واﻮ ﻫﺴ راﻮﮐﻴى،

او ﻮل ﺑﺪﮐﺎران ﮐﮥ اوﭼﺘﻴى،
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دوئ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺗﺒﺎه ﮐﻴى.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

اوﭼﺖ ﻳ ﺗﺮ اﺑﺪه.
 ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺗﺒﺎه ﺷ،

او ﻮل ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﺗﺎﻻ واﻻ ﺷ،
 ﻟﻪ د ﻨﻠ ﻏﻮﻳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ زﻣﺎ ﺮ اوﭼﺖ ﮐے دے.


۱۵۱ / ۲۴۷

ﭘﻪ ﮥ ﺗﯧﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې دې ﻏﻮړ ﮐے ﻳﻢ.
 زﻣﺎ ﺳﺘﺮﻮ زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺷﺴﺖ وﻟﻴﺪﻟﻮ،

زﻣﺎ ﻏﻮږوﻧﻮ زﻣﺎ د ﺑﺪﮐﺎرو دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ورﻳﺘ ﭼﻐ واورﯦﺪﻟ.
 ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ د ﮐﺠﻮرې د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﻗ ﮐﻮى،

او دوئ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر ﻏﻮﻧﺪې ﻟﻮﺋﻴى.
 ﻫﻐﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﮐﺮﻟﮯ ﺷﻮى وى،

دوئ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ ﻏﻮړﻳى.
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﻪ ﭘﻪ زوړ ﻋﻤﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻣﯧﻮه ﻧﻴﺴ،

دوئ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺗﺎزه او ﺷﻨﮥ وى.
 ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ دوئ دا ﺎره ﮐى ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺘﻴﻨﮯ دے،

ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د ﭘﻨﺎه  دے او ﭘﻪ دۀ ﮐ ﮥ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﻧﺸﺘﻪ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎﻫ

۹۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى او د ﻋﺰت ﭼﻮﻏﻪ ﻳ اﻏﻮﺳﺘ ده،


او د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ زورور دى ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭼﻮﻏﻪ اﻏﻮﺳﺘ ده.
دﻧﻴﺎ ﻧﮥ ﺷ ﺧﻮﯧﺪے ﻫﻐﮥ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده.
 ﺳﺘﺎ ﺗﺨﺖ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻮے دے،

او ﺳﺘﺎ ذات د ازل ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﻤﻨﺪروﻧﻪ راﭘﺎﯧﺪﻟ دى،

ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺷﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى دى،
ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﺧﭙﻠ ﻧﺎﺗﺮﺳ ﭼﭙ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐى دى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ډﯦﺮو اوﺑﻮ د ﺷﻮر ﻧﻪ ﻫﻢ زورور دے،

او د ﺳﻤﻨﺪر د ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ زورور دے.
ﺑﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د دې ﻮﻟﻮ ﻧﻪ زورور دے.

۱۵۲ / ۲۴۷

 ﺳﺘﺎ اﺻﻮل او ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ دے.

او ﭘﺎﮐﻮاﻟﮯ ﺳﺘﺎ د ﮐﻮر ﺎﺋﺴﺖ دے،
ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺪﻟﻪ اﺧﻠ

۹۴

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘﻮﻧ ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


ﺑﺪﻟﻪ اﺧﺴﺘﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل دې وﻠﻮه.
 اے د دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺼﻔﻪ ،راﭘﺎﻪ،

ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﻟﻪ د دوئ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺰا ورﮐه.
 ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎران ،ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى؟
 ﻫﻐﻮئ ﻮﻟ ﺧﺒﺮې د ﮐﺒﺮ او د ﻏﺮور ﮐﻮى،

ﻮل ﺑﺪﮐﺎران ډﻳﺮې ﻻﻓ ﮐﻮى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،دوئ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺒﺎه ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺴﺎﻓﺮ او ﮐﻮﻧې ﻗﺘﻠﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﻳﺘﻴﻤﺎن وژﻧ.
 دوئ واﺋ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دا ﻧﮥ ﻮرى،

او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﺎم ﻧﮥ ﮐﻮى“.
 اے د ﻗﻮم ﺑﻋﻘﻠﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺎن ﺧﺒﺮ ﮐئ،

اے ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻫﻮﻴﺎروئ؟
 ﻫﻐﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳ ﻏﻮږوﻧﻪ راﮐل ﺧﭙﻠﻪ اورﯦﺪے ﻧﮥ ﺷ ﮥ؟

ﻫﻐﮥ ﭼ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻳ ﺳﺘﺮ راﮐې ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ ﮥ؟
 ﻮک ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮى ﻧﻮ ﺳﺰا ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ ﮥ؟
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ﻮک ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ وى ﮥ؟
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ دے،

ﭼ دا ﻮﻟﻪ ﺗﺸﻪ ﻫﻮا او ﺑﻓﺎﺋﺪې دے.
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﻮې ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺳﺒﻖ ورﮐﻮې،
 ﺗﮥ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ورﻮ ﮐ آرام ورﮐﻮې،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﻨﺪه ﮐﻨﺴﺘﻠﮯ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﮥ رد ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى.
 ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﺷ،

او ﻮل ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻴﺮوى ﮐﻮى.
 ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺧﻼف راﭘﺎ؟

او ﻮک ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﻼف ودرﻳى؟
 ﮐﮥ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر ﻧﮥ وے،

ﻧﻮ اوس ﺑﻪ زۀ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﮐ اوﺳﯧﺪم.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،زﻣﺎ ﭘ ﻮﺋﻴى“،

ﻧﻮ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐو ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ د زړۀ ﺑﻗﺮارى ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه،

ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺗﺴﻠ زﻣﺎ روح ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ راوړه.
 ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﻣﺸﺮان ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻠﺮﺗﻴﺎ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ،

ﭼ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻧﻮم ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﺟﻮړوى؟
 ﻫﻐﻮئ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺧﻼف ډﻟﻪ ﺟﻮړوى،

او ﺑﻨﺎه ﺧﻠﻖ ﻗﺎﺗﻞ ﺮﻮى.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ده،

۱۵۴ / ۲۴۷

او ﺧُﺪائ ﭘﺎک زﻣﺎ  دے ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ زۀ ﭘﻨﺎه اﺧﻠﻢ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﺗﻪ د دوئ د ﻨﺎه ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺰا ورﮐى.

او د دوئ د ﺷﺮارت ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐى،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺑﻪ ﻳ ﺧﺘﻢ ﮐى.

د ﺧُﺪائ د ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء ﺳﺮود

۹۵

 را ،ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء وواﻳﻮ،


را ﭼ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻌﺮې زﻣﻮﻧ د ﺧﻼﺻﻮن  ﺗﻪ وواﻳﻮ.
 را ﭼ ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﺷﻮ،

او د ﻫﻐﮥ د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﺳﻨﺪرې وواﻳﻮ.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

ﻫﻐﻪ د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ زورور او ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه دے.
 د زﻣ ژورواﻟﮯ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻس ﮐ دے،

د ﻏﺮوﻧﻮ ﻮﻟُ ﻮﮐ د ﻫﻐﮥ دى.
 ﺳﻤﻨﺪروﻧﻪ د ﻫﻐﮥ دى ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺟﻮړ ﮐى دى.

او د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻮ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐې ده.
 را ،ﭼ ﻋﺒﺎدت او ﺳﺠﺪه وﮐو،

را ،ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﺷُﻮ.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ د ﺳﺎدﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻳﻮ،
او د ﻫﻐﮥ رﻣﻪ ﻳﻮ د ﭼﺎ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ.
ﮐﮥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ورځ د ﻫﻐﮥ آواز واورئ،
 ﻧﻮ ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﻣﮥ ﺳﺨﺘﻮئ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻳﺒﻪ ﮐ ﺳﺨﺖ ﮐى ۇو،

او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺴﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺳﺨﺖ ﮐى ۇو،
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 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻼر ﻧﻴﻮﻧﻮ زﻣﺎ ﺟﺎج او آزﻣﯧﺖ وﮐو

د دې ﺑﺎوﺟﻮد ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻫﺮ ﮥ وﻟﻴﺪل ﭼ ﻣﺎ ورﻟﻪ ﮥ ﮐى ۇو.
 ﺗﺮ ﻠﻮﯦﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ وم،

ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ” ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ دى ﭼ زړوﻧﻪ ﻳ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮى ﺷﻮى دى،
او دوئ زﻣﺎ ﻻرې وﻧﮥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟ“.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﻪ ﮐ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ ﭼ،

”ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﭘﻪ آرام ﮐ داﺧﻞ ﻧﮥ ﺷ“.

د ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ او ﺟﻼل

۹۶

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻮې ﺳﻨﺪره وواﻳ،


اے ﻮﻟ دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﺮود وواﻳ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﺮود وواﻳ او د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء وواﻳ،

او د ﻫﻐﮥ ﺧﻼﺻﻮن ﻫﺮه ورځ ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﺟﻼل اﻋﻼن وﮐه،

د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﮐ د ﻫﻐﮥ د ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﮐﺎروﻧﻮ ﻏ وﮐئ.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے او د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻻﺋﻖ دے،

د ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﮥ زﻳﺎﺗﻪ ﻳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎر ده.
 ﻪ ﭼ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﻮل ﻣﻌﺒﻮدان ﺗﺶ ﺑﺘﺎن دى،

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐى دى.
 ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﺎﺋ،

ﻃﺎﻗﺖ او ﺟﻼل د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﮐ دے.
 اے د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء او ﺻﻔﺖ وﮐئ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ او ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺳﺮه ﺎﺋ،
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د ﻫﻐﮥ درﺑﺎر ﺗﻪ راﺷ او ﻳﻮه ﻧﺬراﻧﻪ راوړئ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪوﺳﻴﺖ او ﺷﺎن ﺷﻮﮐﺖ ﮐ ﻋﺒﺎدت وﮐئ،

اے ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﻫﻐﮥ د ﺣﻀﻮر ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻟزﯦه.
 ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ دا وواﻳ ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى.

د دﻧﻴﺎ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﻳ ﻣﻀﺒﻮط ﮐى دى دا ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮﻴى.
او ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺧﻠﻘﻮ ﻓﯧﺼﻠ وﮐى“.
 ﭘﺮﯦدئ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ او زﻣﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى،

ﺳﻤﻨﺪر او ﭼ ﻫﻐ ﮐ ﻫﺮ ﮥ دى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 ﭘ دې ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى او ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ دى،

ﻧﻮ د ﻨﻞ ﻮﻟ وﻧ ﺑﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﺋ،
 دوئ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻨﺪرې وواﺋ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ راروان دے،

ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره را،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى،
او د ﺧﻠﻘﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه وﮐى.

د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ او ﻗﺪرت

۹۷

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه دے ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى،


او ﻮﻟ ﻟﺮې ﺟﺰﻳﺮې دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 او درﻧ ورﻳ او ﺗﻴﺎرې ﺗﺮې ﻧﻪ راﺗﺎوې دى،

اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ دواړه د ﻫﻐﮥ د ﺗﺨﺖ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ دى.
 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ وړاﻧﺪې اور روان وى،

ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ د ﻫﻐﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻮزوى.
 د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ رﺎ ﮐﻮى،

زﻣﻪ ﭼ دا ﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟزان وى.

۱۵۷ / ۲۴۷

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻮم داﺳ وﻳﻠ ﮐﻴى،

د ﻮﻟ دﻧﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﺨ داﺳ ﮐﻴى.
 آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮى،

او ﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل وﻳﻨ.
 ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮى ﭘﻪ ﺷﺮم ﺑﻪ وﺷﺮﻣﻴى،

ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﺑﮐﺎره ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻧﺎزﻳى.
اے ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐئ.
 د ﺻﻴﻮن ﺎر دا اورى او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى او د ﻳﻬﻮداه ﮐﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى،

ﻪ ﺳﺘﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ دوئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى.
 ﻪ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اوﭼﺖ ﻳ،

او ﺗﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ او اوﭼﺖ ﻳ.
 ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې د ﺑﺪۍ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،
او ﻫﻐﻪ ﻳ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐﻮى.
 ﻧُﻮر ﭘﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ وﻠﯧﺪﻟﻮ،

او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺷﻮه ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ ﺻﻔﺎ ۇو.
 ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﻳ،

او د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺛﻨﺎء وواﻳ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۹۸

 ﺳﺮود وواﻳ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻧﻮے ﺳﺮود وواﻳ،


ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ او ﻠ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى،
د ﻫﻐﮥ  ﻻس او د ﻫﻐﮥ ﻣﻘﺪس ﻣ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره د ﺧﻼﺻﻮن ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮن ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻮدﻟﮯ دے،


۱۵۸ / ۲۴۷

او ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﻳ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺮﻨﺪ ﮐے دے.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ او وﻓﺎدارى ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻳ ﮐې وه راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐﻟﻪ،

زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺧﻼﺻﻮن ﻮﻟﻮ د زﻣ ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې وﻟﻴﺪو.
 اے د زﻣ ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐئ،

د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ آوازوﻧﻮ او ﺳﺎز ﺳﺮه ورﺗﻪ ﺳﻨﺪرې وواﻳ،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د رﺑﺎب ﺳﺎز وﻏوئ،

او د رﺑﺎب د ﺳﺎز ﺳﺮه ورﺗﻪ ﺳﺮودوﻧﻪ وواﻳ،
 د ﺑﻴﻞ او د ورى د ﺮ ﭘﻪ آوازوﻧﻮ،

زﻣﻮﻧ د ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻌﺮې ووﻫ،
 ﺳﻤﻨﺪر او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى ﻮل دې ﭼﻐ او ﻧﻌﺮې ووﻫ،

ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﻴى،
 ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ دې ﻻﺳﻮﻧﻪ وﭘﻗﻮى،

ﻮل ﻏﺮوﻧﻪ دې ﻳﻮ ﺎئ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﺋ،
 ﻮل دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﺳﻨﺪرې وواﺋ،

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره را،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى،
او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎه دے

۹۹

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎدﺷﺎه دے،


د دﻧﻴﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻟزان ﺷ.
ﻫﻐﻪ ﭼ د وزرو واﻻ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے،
ﻧﻮ زﻣﻪ دې ﭘﻪ ﻟزﯦﺪو ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﻋﻈﻴﻢ دے،


۱۵۹ / ۲۴۷

او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮئ او اوﭼﺖ دے.
 ﻫﻐﻮئ دې ﺳﺘﺎ د ﻟﻮئ او ﻫﻴﺒﺘﻨﺎک ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﭘﺎک دے،
 او ﻫﻐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎدﺷﺎه دے ﻮک ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.

ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﮐے دے،
ﺗﺎ د ﻳﻌﻘﻮب ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﮐے دے
ﮥ ﭼ د اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

او د ﻫﻐﮥ د ﺗﺨﺖ د وړاﻧﺪې ﻋﺒﺎدت وﮐئ،
ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺪس دے.
 ﻣﻮﺳ او ﻫﺎرون د ﻫﻐﮥ اﻣﺎﻣﺎن ۇو،

ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻢ د دوئ ﺳﺮه ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﺑﻪ ﻳ ﻳﺎدوﻟﻮ.
ﻫﻐﻮئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو،
او ﻫﻐﮥ ﻳ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو.
 ﻫﻐﮥ دوئ ﺳﺮه د ورﻳ د ﺳﺘﻨ ﻧﻪ ﺧﺒﺮې وﮐې،

ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻠﻮ ﮐﻮم ﭼ دوئ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮى ۇو.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د ﻫﻐﻮئ ﺳﻮال ﺗﺎ ﻗﺒﻮل ﮐو.
ﺗﮥ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺑﺨﻮﻧﮯ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ،
ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﺗﺎ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻟﻪ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ،

ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﮥ ﻋﺒﺎدت وﮐئ،
ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻣﻘﺪس دے.

۱۶۰ / ۲۴۷

د ﺷُﺮ ﺰارۍ زﺑﻮر

۱۰۰

 اے د دﻧﻴﺎ ﺧﻠﻘﻮ ،د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﻌﺮې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﻫ،


 او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐئ،

او د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺣﺎﺿﺮ ﺷ.
 ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﮐئ ﭼ ﻫﻢ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

او ﻫﻢ ﻫﻐﮥ ﻣﻮﻧ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻳﻮ او ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﻳﻮ،
ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺧﻠﻖ او د ﻫﻐﮥ د ﺮﻧﺪ د ﺎئ ې ﻳﻮ.
 د ﻫﻐﮥ در ﺗﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه ورﻧﻨﻮ،

او د ﻫﻐﮥ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ورﻧﻨﻮ،
د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ او د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره وى،

او د ﻫﻐﮥ وﻓﺎدارى ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺟﺎرى وى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺑﺎدﺷﺎه وﻋﺪې

۱۰۱

 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻨ او اﻧﺼﺎف ﺳﺮود وواﻳﻢ،


او زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺛﻨﺎء ﺳﺮود وواﻳﻢ.
 زۀ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮم ﭼ ﺑداﻏﻪ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐم،

ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ زﻣﺎ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﮐﻠﻪ را؟
او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐ ﭘﻪ ﺻﻔﺎ زړۀ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوم.
 ﮐﻮم ﻴﺰوﻧﻪ ﭼ ﻓﺎﺳﺪ وى زۀ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﮥ ﻮرم.

د ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم،
او زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮐﺎر ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻢ.
 او د ﭼﺎ ﭼ وى زړوﻧﻪ ﮐﺎږۀ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺮې وى،


۱۶۱ / ۲۴۷

او زۀ ﺑﻪ د ﺑﺪۍ ﺳﺮه ﻫﻴ ﮐﺎر ﻧﮥ ﺳﺎﺗﻢ.
 ﻮک ﭼ ﭘ ﮐﻮى د ﺧﭙﻠﻮ ﺎوﻧﻳﺎﻧﻮ ﻏﯧﺒﺘﻮﻧﻪ،

زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﭗ ﮐﻮم.
د ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺮ ﮐﺒﺮژﻧ او ﻣﻐﺮوره وى،
ﻫﻐﻪ ﺳے ﺑﻪ زۀ ﻧﮥ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ د اﻳﻤﺎﻧﺪارو ﭘﻪ ﻟﻮن ﺷ،

ﭼ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺳﺮه اوﺳﻴى.
د ﭼﺎ ﮐﺮدار ﭼ ﺑداﻏﻪ وى
ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮى.
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺑﻪ دوﮐﻪ ﻣﺎر ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو اﺟﺎزت ﻧﮥ وى،

او دروﻏﮋن ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ودرﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ زۀ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﮐﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻣ اوﺳﻴى ﺗﺒﺎه ﮐﻮم،

زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺎر ﻧﻪ ورک ﮐم.

د ﻳﻮ ﻣﻈﻠﻮم ﺳى دﻋﺎ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ وى او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺨ
ﮐﻮى

۱۰۲

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐه زﻣﺎ،


ﺗﺎ ﺗﻪ دې ﺳﻮال زارى درورﺳﻴى زﻣﺎ.
 ﺧﭙﻞ ﻣﺦ دې راﻧﻪ ﻣﮥ اړوه ﮐﻠﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻳﻢ.

ﻣﺎ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺳﻮال وﮐم او زر ﻣ ﻗﺒﻠﻮه ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ.
 زﻣﺎ ژوﻧﺪ د ﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻓﻨﺎ ﮐﻴى،

زﻣﺎ ﻫُوﮐ ﻟﻪ د ﺳﺮوﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻴى.
 زړۀ ﻣ ﺑﻴﻤﺎر او د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻧ اوچ ﺷﻮ،

ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ رو ﺧﻮړل ﻫﯧﺮ ﺷﻮ.

۱۶۲ / ۲۴۷

 زﻣﺎ ﭘﻪ زوره زﺑﻴﺮﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ،

ﺗﺶ ﻫُوﮐ او ﺗﺸﻪ ﺮﻣﻦ ﭘﺎﺗ ﺷﻮم.
 د ﺻﺤﺮا د ﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻢ،

زۀ ﻟﻪ د ﻮﻧ ﭼ ﭘﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮو ﮐﻨرو ﮐ اوﺳﯧم.
 وﻳ ﭘﺮوت ﻳﻢ او زۀ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻮم،

ﭼ ﺎن ﻟﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ ﭼﺖ ﺑﺎﻧﺪې اوﺳﻴى.
 ﻮﻟﻪ ورځ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻮر راﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ دوﻣﺮه ﺳﭙﻮى
ﭼ ﭘﻪ ﻟﻌﻨﺖ وﺋﻴﻠﻮ ﮐ زﻣﺎ ﻧﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮى.
 ﻪ د رو ﭘﻪ ﺎئ اﻳﺮې زﻣﺎ ﺧﻮراک ﺷﻮﻟ،

او د اوﺑﻮ ﺳﺮه ﻣ ﺧﭙﻠ او ﻠ.
 ﺳﺘﺎ د ﻗﻬﺮ او ﻟﻮئ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ وﺟﻪ،

ﻧﻮ زۀ دې اوﭼﺖ ﮐﻣﻪ او ﻳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ دې وﻏﻮرزوﻟﻢ.
 زﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ د ﻣﺎزﻳﺮ د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﺮ ﺷﻮ،

ﻟﻪ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوچ ﺷﻮم.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺮ اﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ ﻳ،

ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﭘﯧﮋﻧﺪﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وى.
 ﺗﮥ ﺑﻪ راﭘﺎ او ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﺎر ﺑﻪ رﺣﻢ وﮐې،

او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے ﭼ ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎن دې ورﺗﻪ ﺎره ﮐې،
او ﻣﻘﺮر ﺷﻮے وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دے.
 د ﻫﻐ ﮐﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺮان دى،

او د ﻫﻐ ﭘﻪ ﻳﻮې ذرې ﺧﺎورې ﻫﻢ رﺣﻢ ﮐﻮى.
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

او د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺟﻼل او ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
۱۶۳ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ دوﺑﺎره د ﺻﻴﻮن ﺎر آﺑﺎد ﮐى،

او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻼل ﮐ ﺎن ﺮﻨﺪ ﮐې.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﺴﻴﻨﺎﻧﻮ دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐى،

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دوئ ﺳﻮال ﺗﻪ ﺳﭙ ﻧﻈﺮ ﻧﮥ ﮐى.
 د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره دې دا وﻟﻴﻠﮯ ﺷ،

ﮐﻮم ﺧﻠﻖ ﭼ ﻻ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻧﮥ دى د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء دې وواﺋ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮه ﻣﻘﺪس ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﻻﻧﺪې وﮐﺘﻞ،

ﺑﺮه آﺳﻤﺎن ﻧﻪ ﻫﻐﮥ زﻣ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ وﮐو،
 ﭼ د ﻗﯧﺪﻳﺎﻧﻮ زﺑﻴﺮ واورى،

ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼ ﺣﻢ د ﻣﺮګ ﺷﻮے دے ﻫﻐﻮئ د ﻣﺮګ ﻧﻪ آزاد ﮐى.
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﺻﻴﻮن ﮐ اﻋﻼن وﺷ،

او ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﺷ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﺑﺎدﺷﺎﻫﺘﻮﻧﻪ راﺟﻤﻊ ﺷ،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺒﺎدت وﮐى.
 زﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻳ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻻر ﮐ ﺧﺘﻢ ﮐو،

او ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﻟﻨ ﮐو.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ژوﻧﺪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﻣﮥ اﺧﻠﻪ،

ﺗﮥ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے ﻳ“.
 ﭘﻪ ﺷﺮوع ﮐ ﺗﺎ د زﻣ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﮐﯧﻮدل،

آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﻻس ﮐﺎروﻧﻪ دى.
 دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻮل ﺧﺘﻢ ﺷ ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﺷ،

دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زاړۀ ﺷ،
ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳ ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺪﻟ ﮐې،
او دا ﻫﺮ ﮥ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ.
۱۶۴ / ۲۴۷

 ﺧﻮ ﺑﺲ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﺎل ﭘﺎﺗ ﺷ،

او ﺳﺘﺎ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﮥ ﺷ.
 ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺘﺎرو ﺑﭽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ اوﺳﻴى،

او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﻗﺎﺋﻢ داﺋﻢ وى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۰۳

 اے زﻣﺎ روﺣﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳﻪ،


اے زﻣﺎ ﻮل ﺎﻧﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺛﻨﺎء وواﻳﻪ.
 اے زﻣﺎ روﺣﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳﻪ،

ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻮل اﺣﺴﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﻧﮥ ﮐى.
 ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﻮى،

او ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﻣﺮﺿﻮﻧﻪ ﺟﻮړوى،
 ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ژوﻧﺪ د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ اﺧﻠ،

او ﺧﭙﻞ د ﻣﻴﻨ او رﺣﻢ ﺗﺎج ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ږدى،
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺘﺎ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮى،

ﻧﻮ ﭼ د ﺑﺎز ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺎ ﻮاﻧ ﺗﺎزه ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮى،

او د ﻮﻟﻮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮه اﻧﺼﺎف ﮐﻮى.
 ﻫﻐﮥ ﻣﻮﺳ ﺗﻪ ﺧﭙﻠ ﻃﺮﻳﻘ وﻮدﻟ،

ﺧﭙﻞ اﻋﻤﺎل ﻳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺎره ﮐل.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺣﻴﻢ او ﻣﻬﺮﺑﺎن دے،

زر ﻧﮥ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐﻴى او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺋﻴﺪاره ده.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻧﮥ ﻣﻼﻣﺘﻮى،

او ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﻧﮥ ﺳﺎﺗ.

۱۶۵ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺳﺰا ﻧﮥ راﮐﻮى،

او ﻧﮥ زﻣﻮﻧ د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪﻟﻪ راﮐﻮى.
 ﻧﻮ ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د زﻣ ﻧﻪ اوﭼﺖ دى،

ﻧﻮ دوﻣﺮه د دۀ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻟﻮﻳﻪ ده ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
 ﻮﻣﺮه ﭼ ﻣﺸﺮق د ﻣﻐﺮب ﻧﻪ ﻟﺮې دے،

ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻫﻐﮥ زﻣﻮﻧ ﻗﺼﻮروﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﻟﺮى ﮐى دى.
 ﻮﻣﺮه ﭼ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﺮﺑﺎن وى،

ﻧﻮ دوﻣﺮه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ ﻨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى ﻳﻮ،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دا ﻳﺎد دى ﭼ ﻣﻮﻧ ﺧﺎورې ﻳﻮ.
 د اﻧﺴﺎن ژوﻧﺪ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دے،

ﻟﻪ د ﻣﯧﺪان د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮړﻳى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻮا ورﺑﺎﻧﺪې وﻟﻴى ﻧﻮ ﺧﺘﻢ ﺷ،

او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺎئ ﮐ ﻧﮥ ﺎرى.
 ﺗﺮ اﺑﺪه اﺑﺪه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه وى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

او د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه وى.
 او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮظ ﭘﺎﺑﻨﺪ وى،

او د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﻗﺎﺋﻢ ﮐے دے،

او د ﻫﻐﮥ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮥ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﺋﻤﻪ ده.
 ﻓﺮﺘﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐئ،

ﺗﺎﺳﻮ ﭼ زورورې ﻳ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮئ،
او د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮئ.
 اے د ﻓﺮﺘﻮ ﻟﺮو ،ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ،

۱۶۶ / ۲۴۷

اے د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮئ.
 اے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻟﻮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ

د ﻫﻐﮥ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
اے زﻣﺎ روﺣﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐه.

۱۰۴

 اے زﻣﺎ روﺣﻪ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐه.


اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ډﯦﺮ ﻟﻮئ ﻳ زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،
ﺗﺎ د ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ او ﻟﻮﻳ ﺟﺎﻣ اﭼﻮﻟ دى.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﻧُﻮر ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ راﺗﺎو ﮐے دے،

ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﭘدې ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮړوﻟ دى
 ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺎس ﮐﻮر ﺗﻴﺮوﻧﻪ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ ږدى.

ﻫﻐﻪ د ورﻳﻮ ﻧﻪ ﺟﻨ ﺎډۍ ﺟﻮړوى او د ﻫﻮا ﭘﻪ وزرو ﺳﻮرﻳى.
 ﻫﻮا د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﻐﺎم رﺳﻮوﻧ ﺟﻮړﻳى،

او د اور ﻟﻤﺒ د ﻫﻐﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎرې دى.
 ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻀﺒﻮﻃﻮى،

ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺧﻮﻴى.
 ﺗﺎ زﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﯧﻼب ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﮐې ده،

او اوﺑﮥ د ﻏﺮوﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ودرﯦﺪﻟ دى.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ رﻨﻪ اوﺑﮥ وﺗﺘﯧﺪﻟ،

ﺳﺘﺎ د آواز ﭘﻪ ﺗﻨﺪر ﺳﺮه وﺗﺘﯧﺪﻟ.
 د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺘﻪ وﺑﻬﯧﺪﻟ،

او ﻻﻧﺪې درو ﺗﻪ ﻻړﻟ،
او ﻫﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﮐﻮم ﺗﺎ ورﺗﻪ ﻣﻘﺮر ﮐى ۇو.
 ﺗﺎ ورﺗﻪ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﮐو د ﻫﻐ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻧﮥ ،


۱۶۷ / ۲۴۷

ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻧﮥ ﮐى.
 ﺗﮥ ﭘﻪ درو ﮐ د ﭼﻴﻨﻮ ﻧﻪ اوﺑﮥ راوﺑﺎﺳ،

ﭼ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻬﻴى.
 او د ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻮل ﻨﺎور ﺗﺮې ﻧﻪ اوﺑﮥ ،

او ﻨﻠ ﺧﺮوﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻨﺪه ﻣﺎﺗﻮى.
 ﻣﺎرﻏﺎن د رواﻧﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوى،

او د ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺳﻨﺪرې واﺋ.
 او ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧ ﮐﻮر ﻧﻪ ﻏﺮوﻧﻪ اوﺑﮥ ﮐﻮې،

او ﺳﺘﺎ د ﮐﺎروﻧﻮ د ﻣﯧﻮو ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮرﻳى.
 ﺗﮥ د ﺎروو دﭘﺎره ﻴﺎه ﺷﻨﻪ ﮐﻮې،

او ﺗﮥ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ دﭘﺎره ﺷﻨﮥ ﺑﻮ راﻮﮐﻮې،
او د زﻣ ﻧﻪ ﺧﻮراک ﭘﯧﺪا ﮐﻮې.
 ﺗﮥ د ﺑﻨﻴﺎدم د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﮯ ﭘﯧﺪا ﮐﻮې،

او ﺗﮥ ﺗﯧﻞ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺦ د ﺗﺎزه واﻟ دﭘﺎره ﭘﯧﺪا ﮐﻮې،
او ﺗﮥ رو ﭘﯧﺪا ﮐﻮې ﮐﻮﻣﻪ ﭼ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻧ  ﺳﻴﺮاﺑﻪ ﺷﻮې،

د ﻟﺒﻨﺎن دِﻳﺎر ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﺮﻟ دى.
 ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎرﻏﺎن ﭘﻪ ﮐ ﺎن ﻟﻪ ﺟﺎﻟ ﺟﻮړوى،

او ډﻳﻨﺎن د ﭼﻠﻐﻮزو وﻧﻮ ﮐ اوﺳﻴى.
 ﭘﻪ ﻟﻮړو ﻏﺮوﻧﻮ ﮐ ﻨﻠ ﭼﯧﻠ اوﺳﻴى،

ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻮﻧﻮ ﮐ د ﺻﺤﺮا ﺳﻮى اوﺳﻴى.
 ﺗﺎ ﺳﭙﻮږﻣ د ﻣﻮﺳﻢ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﻮړه ﮐه،

ﻧﻤﺮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴى ﭼ ﮐﻠﻪ ﺘﻪ ﺷ.
 ﺗﮥ ﺗﻴﺎرۀ راوﻟ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﭙﻪ ﺷ،

۱۶۸ / ۲۴۷

او ﻮل ﻨﻠ ﻨﺎور ﭘﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺸﺖ ﺷ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻮاﻧﺎن زﻣﺮى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎر ﭘﺴ ﻏﻣﺒﻴى

او د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک ﻏﻮاړى.
 ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ د ﺳﺤﺮ ﻧﻤﺮ راﺎره ﺷ،

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺎروﻧﻮ ﮐ اودۀ ﺷ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻨ آدم ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺴ، 

ﭼ ﺗﺮ ﻣﺎﺎﻣﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺰدورى وﮐى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻨﺎورو ﻮﻣﺮه ﻗﺴﻤﻮﻧﻪ ﭘﯧﺪا ﮐى دى،

ﻮل دې ﭘﻪ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪۍ ﺳﺮه ﺟﻮړ ﮐى دى،
زﻣﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺷﻮې ده.
 ﭘﻪ دوﻣﺮه ﭘﺮاﺧﻪ او ﻟﻮئ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﭼ ﺗﺎ ﭘﯧﺪا ﮐے دے.

ﭼ د ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻪ ډک دے،
ﭼ ﻏ او واړۀ ژوﻧﺪى ﻴﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐ دى.
 وﻮره ﺑﻴۍ ﭘﻪ ﮐ  را،

ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻼﺎﻧ ﺗﺎ ﺟﻮړې ﮐې ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻟﻮﺑ ﮐﻮى.
 دا ﻫﺮ ﮥ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻃﻤﻊ ﮐﻮى

ﭼ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺳﺮه ﺧﻮراک ورﮐې
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دوئ ﺗﻪ ورﮐﻮې ﻧﻮ دوئ ﻳ راﻏﻮﻧوى،

او ﭼ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﻮﻻو ﮐې ﻧﻮ دوئ ﭘﻪ ﮥ ﻴﺰوﻧﻮ ﻣﺎړۀ ﺷ.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د دوئ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ واړوې ﻧﻮ دوئ ﻳﺮﻳى،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ د دوئ ﻧﻪ ﺳﺎه واﺧﻠ ﻧﻮ دوئ ﻣۀ او دوﺑﺎره ﺧﺎورې ﺷ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻞ روح راوﻟﯧې ﻣﺨﻠﻮق راﭘﯧﺪا ﺷ،

او ﺗﮥ د زﻣ ﻣﺦ دوﺑﺎره ﺗﺎزه ﮐﻮې.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل دې ﺗﺮ اﺑﺪه ﻗﺎﺋﻢ وى،

۱۶۹ / ۲۴۷

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ زﻣ ﺗﻪ وﻮرى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟزان ﺷ،

او ﭼ ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس وروړى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮ ﺑﺪل ﺷ.
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ واﻳﻢ،

ﺗﺮﻮ ﭼ ژوﻧﺪے ﻳﻢ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺑﻪ واﻳﻢ.
 زﻣﺎ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ او ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ دې ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐى،

ﻟﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮم.
 ﺧﻮ ﻨﺎﻫﺎران دې د زﻣ ﻧﻪ ﻓﻨﺎ ﺷ

او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دې ﻧﻮر ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳﻪ اے زﻣﺎ روﺣﻪ.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐه.

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﺷﻮے ﻗﻮم

۱۰۵

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ،او د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم واﺧﻠ،


ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮې ﺧﺒﺮ ﮐئ.
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺮود وواﻳ او د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

او د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﺳﺘﺎﻳ.
 ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﻓﺨﺮ وﮐئ،

او د ﭼﺎ زړوﻧﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮن ﮐﻮى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ د ﻃﺎﻗﺖ ﻟﻮن وﮐئ،

ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺦ د ﻟﻴﺪو ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮئ.
 ﮐﻮم ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐى دى ﻫﻐﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﮐئ،

او د ﻫﻐﮥ ﻣﻌﺠﺰې او اﻧﺼﺎف ﻳﺎد ﺳﺎﺗ.
 اے د ﻫﻐﮥ د ﺧﺪﻣﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﭽﻮ،


۱۷۰ / ۲۴۷

د ﻫﻐﮥ د ﻏﻮره ﺷﻮى د ﻳﻌﻘﻮب ﺑﭽﻮ.
 ﻫﻐﻪ رب زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

د ﻫﻐﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دے.
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﻳﺎد ﺳﺎﺗ،

او ﻫﻐﻪ ﺗﺮ زر ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه ﻳﺎده ﺳﺎﺗ،
 ﮐﻮم ﻟﻮظ ﭼ ﻫﻐﮥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﮐے وو،

او ﻫﻐﻪ ﻗﺴﻢ ﭼ دۀ د اﺳﺤﺎق ﺳﺮه ﮐے وو.
 ﻫﻐﮥ دا د ﻳﻌﻘﻮب دﭘﺎره اﺻﻮل ﺟﻮړ ﮐو،

او دا ﻳ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دﭘﺎره اﺑﺪى ﻟﻮظ ﮐو.
 ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ زۀ د ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠ درﮐم،

ﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ درﮐم“.
 ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﮐ دوئ ډﯦﺮ ﮐﻢ ۇو،

او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻟ او ﻣﺴﺎﻓﺮ ۇو.
 دوئ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻗﻮم ﻧﻪ ﺑﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل،

او د ﻳﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺗﻪ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻞ.
 ﻮک ﻳ ﻫﻢ ﻧﮥ ﭘﺮﯦﻮدل ﭼ ﭘﻪ دوئ ﻇﻠﻢ وﮐى،

ﺗﺮ دې ﭼ د دوئ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن رﻞ.
 ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ” ،زﻣﺎ ﻏﻮره ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﮥ وﻧﮥ واﻳ،

او ﻧﮥ زﻣﺎ ﭘﯧﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ورﺳﻮئ“.
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺤﻂ ﻧﺎزل ﮐو،

او د دوئ د ﺧﻮراک وﺳﻴﻠ ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐې.
 ﻫﻐﮥ د دوئ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺳے ﻣﺼﺮ ﺗﻪ وﻟﯧﻟﻮ،

ﻳﻮﺳﻒ ﻮک ﭼ د ﻳﻮ ﻏﻼم ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺮڅ ﺷﻮﻟﻮ.
 د ﻫﻐﮥ ﭘ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴو ﺧﻮږ ﮐې،

۱۷۱ / ۲۴۷

د اوﺳﭙﻨﻮ زﻧﻴﺮ ﻳ ﭘﻪ ﻏﺎړه ورﺗﻪ واﭼﻮﻟﻮ.
 ﺗﺮﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺸﻮﺋ ﭘﻮره ﺷﻮې ﻧﮥ وه،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻼم د ﻫﻐﮥ د زړۀ د رﺘﻴﻨﻮاﻟ آزﻣﯧﺖ وﮐو.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ راوﻏﻮﺘﻮ او آزاد ﻳ ﮐو،

د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻫﻐﻪ آزاد ﮐو.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻣﺸﺮ ﺟﻮړ ﮐو،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﻠﻴﺖ ﻳ اﺧﺘﻴﺎر ورﮐو.
 ﻳﻮﺳﻒ د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ آﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮﻟﻮ

او د ﻫﻐﮥ ﻣﺸﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻞ،

د ﺣﺎم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳﻌﻘﻮب د ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺳﯧﺪﻟﻮ.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ډﯦﺮ ﮐل،

ﻫﻐﮥ دوئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐل.
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ ﺗﻮر ﮐل د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ زړوﻧﻪ،

ﭼ د دۀ د ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﺎﻻﮐ وﮐى.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻮﺳ وروﻟﯧﻟﻮ،

او ورﺳﺮه ﻳ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﮐے وو ﻫﺎرون وروﻟﯧﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﺨ د ﻫﻐﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻧ ﺎره ﮐې،

او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻣﻌﺠﺰې او ﻧ ﻳ د ﺣﺎم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﺎره ﮐې.
 ﻫﻐﮥ ﺗﻴﺎرۀ راوﻟﯧﻟﻪ او ﻣﻠ ﻳ ﻮل ﺗﻮرﺗﻢ ﮐﻟﻮ،

ﺧﻮ وﻟ دوئ د ﻫﻐﮥ د ﮐﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐﻟﻮ.
 او ﻫﻐﮥ د دوئ اوﺑﮥ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺑﺪﻟ ﮐې،

او د دوئ ﮐﺒﺎن ﻳ ﭘﻪ ﮐ ﻣۀ ﮐل.
 د دوئ ﻮل ﻣﻠ د ﭼﻴﻨﺪﺧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډک ﺷﻮ،
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او ﺗﺮ دې ﭼ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﺮو ﮐ ﺎره ﺷﻮل ﭼﻴﻨﺪﺧﺎن.
 د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻢ راﻏﻠﻞ د ﻣﭽﺎﻧﻮ ﻟﺮوﻧﻪ،

او ورﺳﺮه راﻏﻠﻞ د ﻣﺎﺷﻮ ﻟﺮوﻧﻪ.
 د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺎئ ږﻟ ورﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﻪ،

او ورﺳﺮه ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ او ﺗﻨﺪر آوازوﻧﻪ.
 ﻫﻐﮥ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ د اﻧﻮرو اﻳﻨﺮاﻧﻮ ورﻟﻪ ﺗﺒﺎه ﮐل،

او د ﻫﻐﻮئ د ﻮل ﻣﻠ وﻧ ﻳ راوﻏﻮرزوﻟ.
 ﻫﻐﮥ ﺣﻢ وﮐو او د ﻗﺤﻂ د ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ راﻏﻠﻞ ﻟﺮوﻧﻪ،

او ورﺳﺮه ۇو ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﺑﺷﻤﯧﺮه ﻣﻮﻟﺨﺎﻧﻮ ﻟﺮوﻧﻪ.
 دوئ ورﻧﻪ د ﻣﻠ ﻮل ﺷﻨﮥ ﺑﻮ وﺧﻮړل،

او د دوئ د ﺧﺎورې ﻮل ﭘﯧﺪاوار ﻳ وﺧﻮړﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮل ﻣﻠ ﮐ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان زاﻣﻦ ﻫﻼک ﮐل،

او د ﻫﻐﻮئ د ﻧﺎرﻳﻨﺘﻮب وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮه ﻳ ﺗﺒﺎه ﮐه.
 ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻪ ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺑﺎر ﮐى راووﻳﺴﺘﻞ،

او د ﻫﻐﻮئ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ روغ رﻣ ﭘﺎﺗ ﺷﻮل.
 ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﺷﻮه د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ،

ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې دﺑﺎؤ ﻏﻮرزﯦﺪﻟﮯ وو د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ.
 د ﻫﻐﻮئ د ﭘﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳ ورﻳ راﺧﻮره ﮐﻟﻪ،

او اور ﻳ راوﻟﯧﻟﻮ ﭼ ﺷﭙﻪ ﻳ ورﻟﻪ رﺎ ﮐﻟﻪ.
 ﻫﻐﻮئ ورﺗﻪ ﺳﻮال وﮐو او ﻫﻐﮥ دوئ ﺗﻪ ﻣزان ورﮐل،

او ﻫﻐﻮئ ﻳ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧ رو ﻣﺎړۀ ﮐل.
 ﻫﻐﮥ  ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﻧﻴﻢ ﮐو او اوﺑﮥ ﺗﺮې ﻧﻪ رواﻧ ﺷﻮﻟ،

ﻟﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ وﺑﻬﯧﺪﻟ.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﮐﻪ وﻋﺪه ﻳﺎده وه،
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ﮐﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﭼ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮه ﮐې وه.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه راووﻳﺴﺘﻞ،

ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى ﺧﻠﻖ ﻳ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﻪ ﭼﻐﻮ او ﺳﻮرو ﺳﺮه راووﻳﺴﺘﻞ.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ زﻣﻪ ورﮐﻟﻪ،

ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ د ﻧﻮرو ﻪ ﻣﻔﺘﻪ ورﮐﻟﻪ.
 ﭼ دوئ د ﻫﻐﮥ اﺻﻮل وﺳﺎﺗ او د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن وﭘﯧﮋﻧ،

ﺛﻨﺎء دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وى.

۱۰۶

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ


ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ دے ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ادا ﮐئ.
د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د زورورو ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻴﺎن ﻮک ﮐﻮﻟﮯ ﺷ

او ﻮک ﭘﻮره د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﮯ ﺷ؟
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى،

او ﻮک ﭼ ﺗﻞ ﮥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮى.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ رﺣﻢ ﮐﻮې،
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐﻮې ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺪد دﭘﺎره ﻫﻢ راﺷﻪ،
 ﻧﻮ ﭼ زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﻏﻮره ﺷﻮو ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ،

او ﭼ زۀ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﻗﻮم ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻢ
او ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺷﺮﻳ ﺷﻢ.
 ﻣﻮﻧ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻨﺎه ﺎر ﻳﻮ،

ﻣﻮﻧ ﻏﻠﻂ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل او ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻳﻮ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ۇو،
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ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﻌﺠﺰو ﺗﻪ ﻳ ﺧﻴﺎل وﻧﮥ ﮐو،
او ﺳﺘﺎ ډﯦﺮ رﺣﻤﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ ۇو،
او د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺑﻐﺎوت وﮐو.
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐۀ،

د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ ﺮﻨﺪ ﮐى.
 او ﻫﻐﮥ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ورﻠﻮ او ﻫﻐﻪ اوچ ﺷﻮ،

ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ داﺳ ﭘﻮرې اﻳﺴﺘﻞ ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﮐ روان ۇو.
 ﻫﻐﮥ دوئ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐل،

او د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺑﻴﻌﻪ واﺧﺴﺘﻞ.
 اوﺑﻮ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻮل ډوب ﮐل،

او ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻳﻮ ﮐﺲ ﻫﻢ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷﻮ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﻋﺪو ﻳﻘﻴﻦ ﺷﺮوع ﮐو

د ﻫﻐﮥ د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮود ﻳ ووﺋﻴﻠﻮ.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮥ زر ﻫﯧﺮ ﮐل ﮐﻮم ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک د دوئ دﭘﺎره ﮐى ۇو،

او د ﻫﻐﮥ د ﻧﺼﻴﺤﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻳ وﻧﮥ ﮐو.
 ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ دوئ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘ ﺷﺮوع ﮐه،

او ﭘﻪ دې ﻳ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺻﺒﺮ وآزﻣﺎﺋﻴﻠﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﺮ ﮥ ورﮐل ﮐﻮم ﭼ دوئ ﻏﻮﺘﻞ،

ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ورﺳﺮه وﺑﺎ ﻫﻢ راوﻟﯧﻟﻪ.
 ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﮐﯧﻤﭗ ﮐ د ﻣﻮﺳ ﺳﺮه ﮐﻴﻨﻪ وﺳﺎﺗﻠﻪ

او د ﻫﺎرون ﺧﻼف ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دﭘﺎره ﻣﻘﺪس ﺷﻮے وو ﮐﻴﻨﻪ وﮐﻟﻪ.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ وﭼﺎوده او داﺗﻦ ﻳ ﺗﻴﺮ ﮐو،

او اﺑﻴﺮام ﻳ ﻫﻢ ﺳﺮه د ﻧﻮرو دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻴﺮ ﮐو.
 او د دوئ د ﻧﻮرو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اور ﺑﻞ ﺷﻮ،
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او د اور ﭘﻪ ﻟﻤﺒ ﺳﺮه ﻧﻮر ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﺷُﻮ.
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺣﻮرب ﻳﻌﻨ ﺳﻴﻨﺎ ﮐ ﺳﺨﮯ ﺟﻮړ ﮐو

او د اوﺳﭙﻨ ﻧﻪ د ﺟﻮړ ﺷﻮى ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت ﻳ وﮐو.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ ﺟﻼﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺪل ﮐو

د ﻳﻮ ﺳﺨ ﭘﻪ ﺷﻞ ﭼ ﻴﺎه ﺧﻮرى.
 ﻫﻐﻮئ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳﻌﻨ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﻫﯧﺮ ﮐو،

ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى ۇو،
 د ﺣﺎم ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ ﻳ ﻣﻌﺠﺰې وﮐې

او د ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﺳﺮه ﻳ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣ وﮐې.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ زۀ ﺑﻪ دوئ ﺗﺒﺎه ﮐم

ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﺷﻮى ﮐﺲ ﻣﻮﺳ
د ﺧُﺪائ د ﻏﻀﺐ او ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ودرﯦﺪﻟﻮ
ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻏﺼﻪ ﺳه او دوئ د ﺗﺒﺎﻫ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐى.
 دوئ ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﮥ ﻣﻠ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﺷﺮوع ﮐو،

او دوئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وﻋﺪه ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ ﻏﻮرﯦﺪل

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﻳ وﻧﮥ ﮐه.
 ﻧﻮ ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس اوﭼﺖ ﮐو او دوئ ﺗﻪ ﻳ ﻗﺴﻢ وﺧﻮړو

ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دوئ ﭘﻪ دې دﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻣۀ ﮐى،
 او د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﻳ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺧﻮارۀ ﮐل،

او ﻫﻐﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐل.
 ﻫﻐﻮئ د ﺑﻌﻞ د ﻓﻌﻮر ﺑﺖ ﻋﺒﺎدت وﮐو

او ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﯧﺶ ﮐے ﺷﻮو ﻗﺮﺑﺎﻧﻮ ﻏﻮ ﻳ وﺧﻮړﻟ،
 د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ،

۱۷۶ / ۲۴۷

او ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﻟﻮئ ﻣﺮض راﻏﻠﻮ.
 ﺧﻮ ﻓﻴﻨﺤﺎس ورﻣﻴﻨ ﺗﻪ ﺷﻮ او ﻣﺦ ﻧﻴﻮے ﻳ وﮐو،

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺮض راﻗﺎﺑﻮ ﺷﻮ.
 د دې ﮐﺎر ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ رﺘﻴﻨﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮ

دا ﺑﻪ ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې وى.
 د ﻣﺮﻳﺒﻪ د اوﺑﻮ ﺳﺮه دوئ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻏﺼﻪ ﮐو،

د دوئ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺼﻴﺒﺖ راﻏﻠﻮ،
 ﻫﻐﻮئ د ﻣﻮﺳ روح دوﻣﺮه ﺧﻔﻪ ﮐو،

ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﻪ ﺧﺒﺮې راووﺗﻠ.
 او ﻫﻐﻮئ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺎه ﻧﮥ ﮐل

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ د وژﻟﻮ ﺣﻢ ﮐے وو،
 ﺧﻮ د دې ﭘﻪ ﺎئ ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ور ﺷﻮل

او د ﻫﻐﻮئ رِواﺟﻮﻧﻪ ﻳ ﺧﭙﻞ ﮐل.
 ﻫﻐﻮئ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎدت وﮐو،

ﮐﻮم ﭼ د دوئ دﭘﺎره دام ﺟﻮړ ﺷﻮ.
 دوئ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل

او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ﺧﭙﻠ ﻟﻮﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐې.
 دوئ ﺑﻨﺎه وﻳﻨ ﺗﻮئ ﮐې

د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻮ او زاﻣﻨﻮ وﻳﻨ ﻳ ﺗﻮئ ﮐې،
ﮐﻮم ﭼ د ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ دوئ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐل،
د ﻫﻐﻮئ د وﻳﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮ.
 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪو ﮐﺎروﻧﻮ ﻳ ﺎن ﭘﻠﻴﺖ ﮐو،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې ﻋﻤﻞ ﻳ ﺎﻧﻮﻧﻪ زﻧﺎﮐﺎر ﮐل.
 ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ

۱۷۷ / ۲۴۷

او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﺰاره ﺷﻮ.
 ﻫﻐﮥ دوئ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐل،

او د ﻫﻐﻮئ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ وﮐو.
 او دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻢ وﮐو

او د ﻫﻐﻮئ زور ﻃﺎﻗﺖ ﺗﻪ ﻳ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐو.
 ﻫﻐﮥ ﻮ ﻮ ﻠ دوئ ﺑﭻ ﮐل،

ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮﮐﺸ ﺧﻮﻪ ﮐه
او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻨﺎه ﮐ ﻣﺨﺘﻮرن ﺷﻮل.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ژړا واورﯦﺪه،
 د دوئ د ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺎن ﺗﻪ راﻳﺎد ﮐو

او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ د اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻳ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐل

ﭼﺎ ﭼ دوئ ﯧﺮ ﮐى ۇو.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﻮﻧ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﭻ ﮐه،

او ﻣﻮﻧ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐه،
ﻧﻮ ﭼ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم ﺷُﺮ ادا ﮐو
او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺟﻼل ﮐ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐو.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى ﻮک ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

د ازل ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى.
را ﭼ ﻮل ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻪ ﺳﺮه وواﻳﻮ” ،آﻣﻴﻦ“.
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وى.

۱۷۸ / ۲۴۷

د ﺧُﺪائ د ﮥواﻟ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ

۱۰۷

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﮐﻮئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﮥ دے،


او د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﺎﺗ ﮐﻴى.
 ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐى ﻫﻐﻮئ دې ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ وواﺋ،

ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﻫﻐﮥ د دﺷﻤﻦ د ﻻس ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐى دى،
 ﻫﻐﻮئ ﻫﻢ ﭼ ﻫﻐﮥ د ﻣﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ﮐل،

د ﻣﺸﺮق او ﻣﻐﺮب او د ﺷﻤﺎل او ﺟﻨﻮب ﻧﻪ ﻳ راﻏﻮﻧ ﮐل.
 ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐ ﻴﻨ ﭘﻪ ﺧﻮﺷ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺮﯧﺪل،

او د ﺧﭙﻞ ﺎن دﭘﺎره ﻳ د اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﺎر ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐو.
 ﻫﻐﻮئ اوږى ﺗى ۇو،

او ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧﺰدې ۇو.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺨﺘﻮ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ژړا وﮐه،

ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل.
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻره وﻮدﻟﻪ

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اوﺳﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﯧﺪا ﮐى.
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ دې د ﻫﻐﮥ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ دﭘﺎره ادا ﮐى

او د ﻫﻐﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐى دى،
 ﻫﻐﻪ ﺗو ﻟﻪ ﺗﻨﺪه ﻣﺎﺗﻮى

او اوږى ﭘﻪ ﮥ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻣوى.
 ﭘﻪ دوئ ﮐ ﮥ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو،

ﻗﯧﺪﻳﺎن ﭘﻪ ﮐ ﭘﻪ زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﺮاﺗﮥ ۇو،
 ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ د ﮐﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐے وو

او ﻫﻐﻮئ د ﺧُﺪائ ﺗﻌﺎﻟ د ﻣﺸﻮرې ﺳﭙﺎوے ﮐے وو.

۱۷۹ / ۲۴۷

 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ واﭼﻮل،

ﻫﻐﻮئ ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮړل ﺧﻮ ﻣﺪد ﻳ ﭼﺎ ﻫﻢ ﻧﮥ ﮐﻮﻟﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ژړا وﮐه،

او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل.
 او ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ د ﺗﻴﺎرې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﻳﺴﺘﻞ

او د ﻫﻐﻮئ زﻧﻴﺮوﻧﻪ ﻳ ﻣﺎت ﮐل.
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ دې د ﻫﻐﮥ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ دﭘﺎره ادا ﮐى

او د ﻫﻐﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐى دى،
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ د زﯦو دروازې ﻣﺎﺗ ﮐې

او د ﻫﻐ د اوﺳﭙﻨﻮ ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ ﻳ ﻏﻮڅ ﮐل.
 ﻧﻮ ﮥ ﺧﻠﻖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﺷﻮل

او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻄﺎﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﯧﺮ ﺷﻮل.
 او د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﯧﺰاره ۇو

او د ﻣﺮګ دروازې ﺗﻪ ﻧﺰدې ﺷﻮى ۇو.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ژړا وﮐه،

او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل.
 او ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم وروﻟﯧﻟﻮ او ﻫﻐﻮئ ﻳ روغ ﮐل،

او د ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﻳ ورﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐو.
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ دې د ﻫﻐﮥ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ دﭘﺎره ادا ﮐى

او د ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐى دى.
 ﻫﻐﻮئ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﻗﺮﺑﺎﻧ وړاﻧﺪې ﮐى

او د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻪ دې د ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐى.
 او ﮥ ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪرى ﺑﻴو ﮐ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐ ﻻړل،

او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زورورو اوﺑﻮ ﮐ ﺗﺠﺎرت ﮐﻮﻟﻮ.
۱۸۰ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ وﻟﻴﺪل،

او د ﻫﻐﮥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ډوﺑﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ وﻟﻴﺪل.
 ﻫﻐﮥ ﮐﻼم وﮐو ﻧﻮ ﺗﯧﺰ ﻃﻮﻓﺎن راﻏﻠﻮ

او د ﺳﻤﻨﺪر ﭼﭙ اوﭼﺘ ﺷﻮې.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺧﺘﻞ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې د اوﺑﻮ ﺑﯧﺦ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ،

ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﺨﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﮐ ﻫﻐﻮئ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﺋﻴﻠﻠﻮ.
 د ﻧﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ او ﺗﻴﻨﺪﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺮ ۇو،

او دوئ ﻧﻪ ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﻳﻮ دوه ﺧﻄﺎ ﺷﻮ.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻓﺮﻳﺎد وﮐو،

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐو.
 ﻫﻐﮥ ﻃﻮﻓﺎن ﭘﻪ ﻗﻼره ﮐو،

او د ﺳﻤﻨﺪر ﭼﭙ او ﻣﻮﺟﻮﻧﻪ ﭘﻪ آرام ﺷﻮل.
 ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻗﻼر ﺷﻮ ﻧﻮ دوئ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮل،

ﮥ ﭼ دوئ ﻏﻮﺘﻞ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻏﺎړې ﻳ راوﺳﺘﻞ.
 ﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ دې د ﻫﻐﮥ د ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ دﭘﺎره ادا ﮐى

او د ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدﻣﻮ دﭘﺎره ﻳ ﮐى دى.
 د ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ دې د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻟﻮئ ﺑﻴﺎﻧﻮى

او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﮐ دې د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﮥ درﻳﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺪل ﮐل،

او د اوﺑﻮ ﭼﻴﻨ ﻳ ﭘﻪ اوﭼﻪ زﻣﻪ ﺑﺪﻟ ﮐې،
 زرﺧﻴﺰه زﻣﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻴﻨﻪ زﻣﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه،

د ﻫﻐﻮئ د ﺑﺪو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻮک ﭼ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐ اوﺳﯧﺪل.
 او ﻫﻐﮥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻮﻧﻪ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪل ﮐل

او اوﭼﻪ زﻣﻪ ﻳ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻮ ﺑﺪﻟﻪ ﮐه،
۱۸۱ / ۲۴۷

 ﻫﻐﮥ ﻫﻠﺘﻪ اوږى د اوﺳﯧﺪﻟﻮ دﭘﺎره وﻟﯧل،

او ﻫﻐﻮئ ﻫﻠﺘﻪ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره د ﺎر ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﮐﯧﻮدل.
 او ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻮئ ﮐﺮوﻧﺪه او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐل

ﭼ ﻫﻐ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﭘﯧﺪاوار ورﮐو،
 ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐو او ﺷﻤﯧﺮ ﻳ ورﻟﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐو،

او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ رﻣﻮ ﮐ ﻧﻘﺼﺎن راﻧﮥ وﺳﺘﻠﻮ.
 او ﺑﻴﺎ ﻳ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﮐﻤﯧﺪو ﺷﻮ او ﻋﺎﺟﺰان ﺷﻮل

د ﻇﻠﻢ ،ﻣﺼﻴﺒﺖ او ﺧﻔﺎن ﭘﻪ وﺟﻪ ﺧﻮار و زار ﺷﻮل،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻬﺰادﺎن ﺳﭙﻮى

ﻫﻐﻪ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﺷ دﺷﺘﻮ ﮐ ﺳﺮﺮداﻧﻮى.
 ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ د ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐل

او د ﻫﻐﻮئ ﺧﺎﻧﺪان ﻳ ﻟﻪ د رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻳﺎت ﮐل.
 او ﺻﺎدﻗﺎن دا ﻮرى او ورﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮى،

او ﻮل ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠ ﺧﻮﻟ ﺑﻨﺪې ﮐى.
 ﻮک ﭼ ﻫﻮﻴﺎر وى ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐى،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې دې ﻏﻮر وﮐى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۰۸

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ زړۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻀﺒﻮط دے،


زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺎن ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﺣﻤﺪ او ﺳﺮود واﻳﻢ.
 اے ﺳﺮﻳﻨﺪې او رﺑﺎﺑﻪ ﭘﺎﻪ،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻨﺪرو ﺳﺮه ﺳﺤﺮ راﭘﺎﻮم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐم،

د ﺧﻠﻘﻮ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻪ دې ﺣﻤﺪوﻧﻪ واﻳﻢ.

۱۸۲ / ۲۴۷

 ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﻳﻪ او د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎﺳﻪ ده،

او ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺗﺮ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ده.
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ دې ﺳﺘﺎ ﻟﻮﺋ وى،

او ﺳﺘﺎ ﺟﻼل دې د ﻮﻟ زﻣ دﭘﺎﺳﻪ وى.
 ﻣﻮﻧ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ﻻس ﺳﺮه ﺑﭻ ﮐه او زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه،

او د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ ﺗﮥ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ﻫﻐﻮئ ﺑﭻ ﮐه.
 ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﻧﻪ ﮐﻼم وﮐو،

”ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺷﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐم
او د ﺳﺎت دره ﺑﻪ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﮐم.
 ﺟِﻠﻌﺎد زﻣﺎ دے او ﻣﻨﺴ ﻫﻢ زﻣﺎ دے،

اﻓﺮاﺋﻴﻢ زﻣﺎ ﻮﭘ او ﻳﻬﻮداه زﻣﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮﻧ ده.
 ﻣﻮآب زﻣﺎ د وﻳﻨﻠﻮ ﺎﻧ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر وى،

او زۀ ﭘﻪ ادوم ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻠ ﭙﻠ ﭘﺎﮐﻮم،
او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﺴﺘﻴﻪ ﻣﻠ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭼﻐﻪ وﻫﻢ“.
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﻮک د ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﺎر ﺗﻪ راوﻟ؟

ﻮک ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ادوم ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐى؟
 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﺎ رد ﮐى ﻳﻮ ﮥ

زﻣﻮﻧ د ﻟﺮو ﺳﺮه ﻧﻮر ﻧﮥ  ﮥ؟
 د دﺷﻤﻦ ﺧﻼف زﻣﻮﻧ ﻣﺪد وﮐه،

ﻪ ﭼ د ﺑﻨ آدم اﻣﺪاد ﺑﻓﺎﺋﺪې دے.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻣﺪد ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻪ وﮐو،

او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دﺷﻤﻦ ﭼﺨ ﮐى.

۱۸۳ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻳﻮ زورﯦﺪﻟ ﺳى ﻓﺮﻳﺎد

۱۰۹

 اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﭼﺎ ﭼ زۀ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،


ﺗﮥ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﻣﮥ ﭘﺎﺗ ﮐﯧه،
 ﻪ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ او دوﮐﻪ ﺑﺎزو زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺧﻼﺻﻪ ﮐې ده،

او دوئ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ دروغ واﺋ.
 د ﻧﻔﺮﺗﻮﻧﻮ ﯧﺮه ﻳ زﻣﺎ ﻧﻪ راﺗﺎو ﮐې ده،

دوئ ﻫﻴ ﺑﻫﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐې ده.
 زﻣﺎ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﻮﻧﻪ وﻟﻮل،

ﺧﻮ زۀ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره دﻋﺎ ﮐﻮم.
 زﻣﺎ د ﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﺪ ﮐﻮى،

دوئ زﻣﺎ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
 اے ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮاب ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺮر ﮐه ﭼ دوئ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﮐى،

ﭘﻪ دۀ اﻟﺰام ﻟﻮﻧﮯ دې د دۀ  ﻻس ﺗﻪ ودرﻳى.
 او ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ ﻣﺠﺮم وﺮﻮﻟﮯ ﺷ،

او د ﻫﻐﮥ دﻋﺎﺎﻧ دې ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻨﺎه ﺣﺴﺎب ﺷ.
 او د ﻫﻐﮥ ﻋﻤﺮ دې ﻟﻨ ﺷ،

د ﻫﻐﮥ د ﻣﺸﺮۍ ﻣﻘﺎم دې ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷ.
 د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ دې ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎن ﺷ

د ﻫﻐﮥ ﻪ دې ﮐﻮﻧه ﺷ.
 د ﻫﻐﮥ ﺑﭽ دې ﻣﻠﻨﺎن او ﺧﻴﺮﻣﺎران ﺷ،

او د ﺧﭙﻠﻮ وراﻧﻮ ﮐﻨرو ﻧﻪ دې ووﻳﺴﺘﻠﮯ ﺷ.
 ﻗﺮضﺧﻮا دې د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻫﺮ ﮥ واﺧﻠ،


۱۸۴ / ۲۴۷

او د ﻫﻐﮥ د ﻣﺰدورۍ ﻣﯧﻮه دې ﭘﺮدى ﺧﻠﻖ ﻟﻮټ ﮐى.
 ﻫﻐﮥ ﺳﺮه دې ﻮک ﯧه وﻧﮥ ﮐى

او ﻧﮥ دې ﻮک د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﭽﻮ رﺣﻢ وﮐى.
 ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ دې د ﻫﻐﮥ ﻧﺴﻞ ﺧﺘﻢ ﺷ،

او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﻧﺴﻞ ﮐ دې د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﺧﺘﻢ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې د ﻫﻐﮥ د ﭘﻼر ﻧﻴﮥ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوى،

او ﻧﮥ دې د ﻫﻐﮥ د ﻣﻮر ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وروﺑﺨ.
 او د ﻫﻐﻮئ ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ دې د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وى،

ﻧﻮ ﭼ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﻮئ ﻳﺎدﺎر د زﻣ ﻧﻪ ورک ﮐى.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې د رﺣﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻮچ ﻫﻢ ﻧﮥ دے ﮐے،

ﺧﻮ ﺗﻞ د ﻏﺮﻳﺐ او ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ او د ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ د ﻣﺮګ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮى.
 د ﻫﻐﮥ د ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وه ﺧﻮ دا دې ﭘﻪ ﻫﻢ دۀ راواﭘﺲ ﺷ،

د ﻫﻐﮥ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮل ﻧﮥ ﺧﻮﯧﺪل ﻧﻮ ﺑﺮﮐﺖ دې ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ.
 ﻟﻌﻨﺖ ﻳ ﻟﻪ د ﺟﺎﻣﻮ اﻏﻮﺳﺘﮯ وو،

دا د دۀ ﺑﺪن ﺗﻪ ﻟﻪ د اوﺑﻮ ورﻧﻨﻮﺗﮯ وو،
او ﻫوﮐﻮ ﺗﻪ ﻳ ﻟﻪ د ﺗﯧﻠﻮ ورﻧﻨﻮﺗﮯ وو.
 د ﭼﻮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن دې دا ﻟﻌﻨﺖ ﻫﻢ د دۀ ﻧﻪ راﺗﺎو ﺷ،

او د ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎن دې د ﺗﻞ دﭘﺎره د ﻣﻼ ﻧﻪ ﺗﺎو وى.
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰام ﻟﻮى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دې دﻏﻪ ﺳﺰا ورﮐى،

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮى.
 ﺧﻮ ﺗﮥ ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دې ﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ وﮐه،
او د ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ د ﮥواﻟ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دې ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 ﻪ ﭼ زۀ ﻏﺮﻳﺐ او ﺿﺮورﺗﻤﻨﺪ ﻳﻢ،

۱۸۵ / ۲۴۷

او زړۀ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ دﻧﻨﻪ زﺧﻤ دے.
 زۀ ﻟﻪ د ﻣﺎزﻳﺮ د ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﻳﻢ،

او زۀ ﻟﻪ د ﻣﻠﺦ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻟﮯ ﺷﻮے ﻳﻢ.
 زﻣﺎ ﻮډې د روژو ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې دى،

او زﻣﺎ ﻧﻪ د ﻫوﮐﻮ ﺗﺸﻪ ډاﻧﭽﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده.
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺧﻨﺪا ﺷﻮم،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻮرى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ ﺧﻮﻮى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺪد وﮐه،

د ﺧﭙﻠ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه.
 ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ دې ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷ ﭼ دا ﺳﺘﺎ ﻻس وو،

ﭼ دا ﻫﺮ ﮥ ﺗﺎ وﮐل اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 دوئ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻮى ﺧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮې،

ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ ﺣﻤﻠﻪ وﮐى ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﻳ وﺷﺮﻣﻮې،
ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 ﭘﻪ ﻣﺎ اﻟﺰام ﻟﻮﻧ دې ﭘﻪ ﺷﺮم ﭘ ﺷ

ﺷﺮم ﮐ دې د ﭼﻮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘ ﺷ.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم،

او زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ډﻟﻪ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﻣﺪدﺎر دے،

ﭼ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳ وﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ دوئ ﻣﺠﺮﻣﻮى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او د ﻫﻐﮥ ﻏﻮره ﺷﻮے ﺑﺎدﺷﺎه

۱۱۰

 ﻣﺎﻟ زﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﺋﻴﻞ” ،زﻣﺎ  ﻻس ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻪ


۱۸۶ / ۲۴۷

ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﺎ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﮐم“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﺳﺘﺎ زوروره اﻣﺴﺎ راوﻏﺰوى،

ﻧﻮ ﺗﮥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮې.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ دﺷﻤﻦ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ ﺷ ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ رﺿﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ راﺷ.

د ﺗﻘﻮﱝ او ﭘﺮﻫﻴﺰﺎرۍ ﭘﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮى ﺗﺎ ﺗﻪ راﺷ،
ﻟﻪ د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﻏﺮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﻪ راﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ دے او ﺧﭙﻠﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﺑﺪﻟﻮى،

”ﺗﮥ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﻠﺻﺪق د ﺗﻞ دﭘﺎره اﻣﺎم ﻳ“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎ  ﻻس ﺗﻪ وﻻړ دے،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ووﻫ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ وﮐى او د ﻣو ﺑﻪ ډﻳﺮى وﻟﻮى،

او ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﭼﺨ ﮐى.
 ﺧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻪ د ﻻرې د وﻟ ﻧﻪ اوﺑﮥ و،

ﻧﻮ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﻫﺴﻪ ﻏۍ ﺮﻮى.

۱۱۱

 د ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ.


زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم،
ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ د ﻧﯧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐ ﻣﻼو ﺷﻢ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﺎروﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دى،

ﻮک ﭼ ﭘﻪ دې ﻓﺮ ﮐﻮى ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ دى.
 د ﻫﻐﮥ ﮐﺎروﻧﻪ د ﺟﻼل او ﻟﻮﻳ ﻧﻪ ډک دى،

او د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ وى.
 د ﻫﻐﮥ ﻣﻌﺠﺰې ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻞ ﻳﺎدې ﺳﺎﺗ،

زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺨﻮﻧﮯ او ﻣﻬﺮﺑﺎن دے.

۱۸۷ / ۲۴۷

 د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﭼ ﻮک ﻳﺮﻳى ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ رزق ورﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻳﺎد ﺳﺎﺗ.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ زور ﻮدﻟﮯ دے،

او ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻳ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ زﻣ ورﮐى دى.
 د ﻫﻐﮥ د ﻻس ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف او ﮥ دى،

او د ﻫﻐﮥ ﻮل اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرى دى.
 او ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪوﻧ دى،

او دا ﻮل ﭘﻪ وﻓﺎدارۍ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه ﺷﻮى دى.
 ﻫﻐﮥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ دﭘﺎره ﮐﻔﺎره ورﮐه،

ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮظ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﻗﺎﺋﻢ ﮐو،
د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻣﻘﺪس دے او ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻟﺮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮل د ﺣﻤﺖ ﺷﺮوع ده،

ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ﻫﻐﻪ ﻫﻮﻴﺎر دے،
د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى.

۱۱۲

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى،


ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،
او ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 د ﻫﻐﻮئ اوﻻد ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ زورور ﺧﻠﻖ ﺷ،

د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮر ﮐے ﺷ.
 دوﻟﺖ او ﻣﺎﻟﺪارى ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ وى،

او د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره وى.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرۀ ﮐ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺎ ﻠﻴى،

ﻮک ﭼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ زړۀ ﺳﻮاﻧﺪى او ﺻﺎدق وى.

۱۸۸ / ۲۴۷

 ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﮥ دے ﭼ ﺳﺨ وى او ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻻﻟﭽﻪ ﻗﺮض ورﮐﻮى،

او ﻮک ﭼ ﺧﭙﻠ ﻣﺴﺌﻠ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف ﺳﺮه ﺣﻞ ﮐﻮى.
 ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻧﮥ ﺧﻮﻮﻟﮯ ﺷ،

ﺻﺎدق ﺳے ﺑﻪ ﺗﻞ ﻳﺎدوﻟﮯ ﺷ.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى،

د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻗﺎﺋﻢ دے او ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮره ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮى.
 د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻣﻄﻤﺌﻦ دے او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﻳى،

او ﭘﻪ آﺧﺮ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐى.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﺧﯧﺮاﺗﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻟﯧﻟ دى،

د ﻫﻐﮥ ﺻﺪاﻗﺖ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى،
او د ﻋﺰت ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ اوﭼﺘﻴى.
 ﺑﺪﮐﺎران ﭼ دا ﻮرى ﻧﻮ ﻏﺼﻪ ﮐﻴى،

او ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽ او ورک ﺑﻪ ﺷ،
د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻮره ﻧﮥ ﺷ.

۱۱۳

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى.


اے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،
او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻮم ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى،

د اوس ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې.
 د ﻧﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻧﻪ د ﻧﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ ﭘﻮرې،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ دې وى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ اوﭼﺖ دے،

او د ﻫﻐﮥ ﺟﻼل ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ دے.

۱۸۹ / ۲۴۷

 زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻞ ﻮک دے،

ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﭘﺎس ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ دے.
 ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ دې ﻋﺎﺟﺰوى

ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او زﻣ ﺗﻪ ﻻﻧﺪې ﻮرى.
 ﻫﻐﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎن د ﺧﺎورو ﻧﻪ اوﭼﺘﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ د اﻳﺮو ﻧﻪ اوﭼﺘﻮى.
 ﻫﻐﻮئ د ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﻮى،

او ﺗﺮ دې ﻫﻐﻮئ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮐﯧﻨﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﺷﻨې  ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ داﺳ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى،

ﻟﻪ ﻳﻮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ د ﺑﭽﻮ ﻣﻮر ﭼ وى.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ

۱۱۴

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن د ﻣﺼﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ راووﺗﻞ،


او د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎﻧﺪان ﭼ د ﭘﺮدى ﻣﻠ ﻧﻪ راووﺗﻞ،
 ﻳﻬﻮداه د ﺧُﺪائ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﺷﻮ،

او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﺎئ ﺷﻮ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم دوئ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ ﻻر ﻳ ورﺗﻪ ﭘﺮﯦﻮده،

او د اُردن ﺳﻴﻨﺪ واﭘﺲ ﺷﻮ او ﺧﭙﻞ ﺎئ ﺗﻪ ﻻړو،
 ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻪ د اﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨې ﮐې،

او ﻏﻮﻧو ﻟﻪ د ورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨې ﮐې.
 اے ﺳﻤﻨﺪره دا ﮥ ﭼﻞ وو ﭼ ﺗﺎ ﻫﻐﻮئ ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮﯦﻮده،

ﺗﮥ وﻟ واﭘﺲ ﺷﻮې اے د اُردن ﺳﻴﻨﺪه،
 ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﻟ ﻟﻪ د اﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨې ﮐې؟


۱۹۰ / ۲۴۷

او ﺗﺎﺳﻮ اے ﻏﻮﻧو وﻟ ﻟﻪ د ورو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨې ﮐې؟
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه اے زﻣ ﭘﻪ ﻟزان ﺷﻪ،

د ﻳﻌﻘﻮب د ﭘﺎک ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ﭘﻪ ﻟزان ﺷﻪ،
 ﭼﺎ ﭼ د  ﻧﻪ د اوﺑﻮ ﺗﺎﻻب ﺟﻮړ ﮐو،

او ﺳﺨﺖ  ﻧﻪ ﻳ د اوﺑﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮړه ﮐه.

۱۱۵

 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺗﻪ دې ﺟﻼل وى،


ﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻨ او وﻓﺎ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ دې وى.
 ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟ واﺋ ﭼ،

”د دوئ ﭘﺎک ﺧُﺪائ ﭼﺮﺗﻪ دے؟“
 زﻣﻮﻧ ﭘﺎک ﺧُﺪائ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دے،

ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﭼ ﮥ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮښ وى.
 ﺧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺘﺎن د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو دى،

ﭼ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﺧﺒﺮې ﭘﺮې ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،

ﺳﺘﺮ ﻳ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺮې ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺮې اورﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،

ﭘﻮزې ﻳ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺮې ﺑﻮﻳﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 د ﻫﻐﻮئ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺮې ﮥ ﻣﺤﺴﻮﺳﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،

د ﻫﻐﻮئ ﭘ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺮې ﺮﯧﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ،
ﺧﻮ ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ آواز د ﻣﺮۍ ﻧﻪ وﻳﺴﺘﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﭼﺎ ﭼ دا ﺟﻮړ ﮐى دى ﻧﻮ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷ،

او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻮئ ﻮل ،ﻮک ﭼ ﭘﺮې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮى.
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮئ،


۱۹۱ / ۲۴۷

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ډال دے او ﺳﺘﺎ ﻣﺪد ﮐﻮى.
 اے د ﻫﺎرون ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮئ،

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ډال دے او ﻣﺪد ﮐﻮى.
 اے ﺗﺎﺳﻮ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮه ﮐﻮئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮئ،

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ډال دے او ﻣﺪد ﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻣﻮﻧ ﻳﺎد ﻳﻮ او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ راﮐى،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻫﺎرون ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐى ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

ﻟﻮﻳﻮ او واړو ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻣﻼوﻳى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ زﻳﺎت ﮐى،

ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﭽﻮ ﻧﺴﻞ دې زﻳﺎت ﮐى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى،

ﻮک ﭼ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﺧﺎﻟﻖ دے.
 اوﭼﺖ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دى،

ﺧﻮ زﻣﻪ ﻳ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ورﮐې ده.
 ﻣى ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﻻﻧﺪې ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻃﺮف ﺗﻪ روان وى.
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﻳﻮ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﯘو،

ﭘﻪ دواړه وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ اوس ﻫﻢ او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻫﻢ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮو،
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى.

۱۱۶

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﻮال زارى اورﯦﺪﻟ ده،


ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﻮال زارى د رﺣﻢ دﭘﺎره اورﯦﺪﻟ ده.

۱۹۲ / ۲۴۷

 ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ او ﺧﭙﻞ ﻏﻮږ ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ راړوﻟﮯ دے،

ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم.
 د ﻣﺮګ ﭘو راﯧﺮ ﮐے ﻳﻢ،

د ﻗﺒﺮ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ راﻏﻠ ده،
زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻔﺎن او ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﮐ ډوب ﺷﻮم.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭼﻐﻪ ﮐه،

ﭼ” ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ او ﺻﺎدق دے،

زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻮره رﺣﻴﻢ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺎده زړۀ ﻟﺮوﻧ ﺧﻠﻖ ﺑﭻ ﮐﻮى،

ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ وﻣﻪ ﻫﻐﮥ زۀ ﺑﭻ ﮐم.
 ﻧﻮ زﻣﺎ روﺣﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ آرام ﺗﻪ راﺷﻪ،

ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺳﺮه ﮥ دے.
 ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ روح د ﻣﺮګ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐو،

زﻣﺎ ﺳﺘﺮ دې د اوﻮ ﻧﻪ اوﭼ ﮐې،
زﻣﺎ ﭘ دې د ﺗﻴﻨﺪک ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐې.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ وړاﻧﺪې،

د ژوﻧﺪو ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وﺮﻢ.
 ﻧﻮ زﻣﺎ دا اﻳﻤﺎن وو ﻧﻮ ﻪ ﻣﺎ ووﺋﻴﻞ ﭼ،

”زۀ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐ ﻳﻢ“.
 او ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳ ﮐ دا ووﺋﻴﻞ ﭼ،

”ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن دروﻏﮋن دى“.
 ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻨﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ د ﻫﻐ ﺑﺪل ﺧﻼص ﮐم،

د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﯧو ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻳ ﮐى دى.
۱۹۳ / ۲۴۷

 زۀ ﺑﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﺟﺎم اوﭼﺖ ﮐم،

او زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﻮال زارى وﮐم.
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﻮﻟ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐم،

د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐم.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﻣﺮګ ډﯦﺮ اﻫﻢ دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻢ،

ﻟﻪ ﺳﺘﺎ د وﻳﻨ د زوئ ﭘﻪ ﺷﺎن زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻢ،
ﺗﺎ زۀ د زﻧﻴﺮوﻧﻮ ﻧﻪ آزاد ﮐے ﻳﻤﻪ.
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﻗﺮﺑﺎﻧ وﮐم،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ دﻋﺎ وﻏﻮاړم.
 زۀ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﺧﭙﻠ ﻮﻟ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐم،

د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻮره ﮐم.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ

ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى.

۱۱۷

 اے ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،


اے ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻘﻮ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ دﭘﺎره د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮﻳﻪ ده،

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وﻓﺎدارى د ﺗﻞ دﭘﺎره ده،
ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ وى.

۱۱۸

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ وﺑﺎﺳ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ دے،


د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى.
۱۹۴ / ۲۴۷

 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې داﺳ وواﺋ،

”د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى“.
 د ﻫﺎرون ﺧﺎﻧﺪان دې داﺳ وواﺋ،

”د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى“.
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى ،دې وواﺋ،

”د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى“.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى وﮐه،

ﻫﻐﮥ زﻣﺎ ﺳﻮال ﻗﺒﻮل ﮐو او زۀ ﻳ آزاد ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﻞ دے زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻳﺮﯦم،

اﻧﺴﺎن زﻣﺎ ﮥ ﮐﻮﻟﮯ ﺷ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﻞ دے او ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﺪدﺎر دے،

زۀ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐم.
 دا ﮥ ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﭘﻨﺎه واﺧﻠﻢ،

د دې ﭘﻪ ﺎئ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدم ﺗﻮﮐﻞ وﮐم.
 دا ﺑﻬﺘﺮه ده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐ ﭘﻨﺎه واﺧﻠﻢ،

ﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺗﻮﮐﻞ وﮐم.
 زۀ ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ راﯧﺮ ﮐم،

ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎت ﮐل.
 زۀ ﻫﻐﻮئ د ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻪ راﯧﺮ ﮐم،

ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎت ﮐل.
 ﻫﻐﻮئ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻣﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن راﺗﺎو ﺷُﻮ،

ﻟﻪ د ازﻏﻮ د اور ﭘﻪ ﺷﺎن زر ﻫﻼک ﺷُﻮ،
ﺧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎت ﮐل.
 ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻪ دﻳﻪ راﮐه ﭼ راﭘﺮﯦﻮﻢ،

۱۹۵ / ۲۴۷

ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐو،
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﺎ ﺳﻨﺪره او ﻃﺎﻗﺖ دے،

ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮے دے.
 د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ او د ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ ﭼﻐ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧﻤﻮ ﮐ اورﯦﺪے ﺷ،

”د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ  ﻻس زورور ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮯ ﻻس ډﯦﺮ اوﭼﺖ دے،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ  ﻻس زورور ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى“.
 زۀ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺮم ﺧﻮ ژوﻧﺪے ﺑﻪ ﻳﻢ،

او ﻫﻐﻪ ﮥ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐى دى ﺑﻴﺎﻧﻮم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا راﮐه،

ﺧﻮ زۀ ﻫﻐﮥ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﮥ ﮐم.
 ﻫﻐﮥ ﻣﺎ دﭘﺎره د ﺻﺪاﻗﺖ دروازې ﭘﺮاﻧﺴﺘ دى،

زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ وردﻧﻨﻪ ﺷﻢ او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﺮﻳﻪ ﺑﻪ ادا ﮐم.
 دا د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دروازه ده،

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ورداﺧﻞ ﺷ.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ادا ﮐم ،ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﮐے دے،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮې.
 ﮐﻮم ﮐﺎﮯ ﭼ ﻠﺎراﻧﻮ رد ﮐے دے،

ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﮯ د ﻮټ ﺳﺮ ﮐﺎﮯ ﺟﻮړ ﺷﻮے دے.
 دا ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐى دى،

دا زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﺣﯧﺮاﻧﻮوﻧﮯ ﻣﻨﻈﺮ دے.
 دا ﻫﻐﻪ ورځ ده ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻮړه ﮐې ده،

ﻧﻮ را ﭼ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐو،
او ﭘﻪ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ اوﺳﻮ.
۱۹۶ / ۲۴۷

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧه ﺑﭻ ﮐه،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑ راﮐه.
 ﺑﺨﺘﻮر دے ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم را.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﮐﻮر ﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﻏﻮاړو.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ،ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے،

ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻠﻪ رﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې وﻠﻮﻟﻪ،
ﻗﺮﺑﺎﻧ راوﻟ او ﭘﻪ ﭘو ﻳ د ﻗﺮﺑﺎنﺎه ﺮوﻧﻮ ﺳﺮه وﺗئ.
 ﺗﮥ ﻣ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ادا ﮐم،

ﺗﮥ ﻣ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ادا ﮐئ ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ دے،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى.

د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻼم ﮐ ﺗﺴﻠ او ﻧُﻮر
اﻟﻒ

۱۱۹

 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺑداﻏﻪ وى


ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻠﻴى.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺗ

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﻟﻮن ﮐﻮى.
 دوئ ﺑاﻧﺼﺎﻓﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﮥ ﮐﻮى،

او دوئ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺪم .
 ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺗﺎ د ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺣﻢ وﮐو

ﭼ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ وﻣﻨﻮ.
 ﮐﺎش ﭼ زﻣﺎ ﻻرې ﭘﺨ ﺷ

ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﻪ ﺮﻨﺪ ﮐم.

۱۹۷ / ۲۴۷

 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷﻢ

ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ رﺘﻴﻨ زړۀ ﺳﺮه ﺷُﺮ ادا ﮐم

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺻﺎدﻗﻪ ﻗﺎﻧﻮن زده ﮐﻮم.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﻣﻨﻢ،

ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻣﺎ رد ﻧﮥ ﮐې.

ﺑِﺖ
 ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﺑﻪ ﻨﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ ﭘﺎک وﺳﺎﺗ؟

ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺳﻴى.
 زۀ ﭘﻪ ﭘﻮره زړۀ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ ﻟﻮن ﮐﻮم،

ﻣﺎ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻻرې ﺷﻢ.
 ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﻣ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺳﺎﺗﻠﮯ دے

ﻧﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﻼف ﻨﺎه وﻧﮥ ﮐم.
 ﻮل ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ دى اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﻣﺎ ﺗﻪ را زده ﮐه.
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﮥ د ﻫﻐﻮئ ﺑﻴﺎن ﮐﻮم

ﻫﻐﻪ ﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻮم ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮى دى.
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﻠﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻳﻮ ﺳے ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر ﮐﻮم

او ﺳﺘﺎ د ﻻرو اﺣﺘﺮام ﮐﻮم.
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧم،

او ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﺑﻪ زۀ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوم.

۱۹۸ / ۲۴۷

ﺟﻤﻞ
 ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮه ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ داﺳ ژوﻧﺪے ﻳﻢ،

او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 ﺳﺘﺮ ﻣ ﭘﺮاﻧﻴﺰه ﭼ زۀ ووﻳﻨﻢ

او ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻮرم.
 زۀ ﭘﻪ دې زﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﻢ،

ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﮥ ﭘﻮه.
 زﻣﺎ ﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﺘﻮ ﻏﻮﺘﻮ ﺳﺘے ﺷﻮے دے

ﻫﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮﺘﻮ دﭘﺎره.
 ﺗﮥ ﮐﺒﺮژن او ﻟﻌﻨﺘﻴﺎن ر

او ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟ دى.
 ﻣﺎ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮئ ﮐﻴﻨﻪ او ﺳﭙﻮاﻟﮯ ﻟﺮې ﮐه،

ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻢ.
 ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﻳﻮﺎئ ﮐﻴى او زﻣﺎ ﺧﻼف ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮر ﮐﻮى.
 ﺳﺘﺎ اﺻﻮل زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده،

او زﻣﺎ دﭘﺎره ﮥ ﻧﺼﻴﺤﺖ دے.

داﻟﺖ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐ ﭘﺮوت ﻳﻢ،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم دې ﻣﺎ راژوﻧﺪے ﮐه.
 ﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﻻرې ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎره ﮐې او ﺗﺎ ﺟﻮاب راﮐو،

ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻮل راوﺎﻳﻪ.
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﮐه،


۱۹۹ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻏﻮر وﮐم.
 د ﻏﻤﻪ زﻣﺎ ﺎن ﮐﻤﺰورے ﺷﻮے دے،

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐه.
 ﻣﺎ د دروﻏﮋﻧﻮ ﻻرو ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ،

او د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻮدﻟﻮ ﮐ دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐه.
 ﻣﺎ د رﺘﻴﻨﻮاﻟ ﻻره ﺧﻮﻪ ﮐې ده،

او ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﮐ ﺎئ ﮐے دے.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﻣ راﻴﻨ ﮐى دى،

ﻣﺎ ﺷﺮﻣﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.
 زۀ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻻر روان ﻳﻢ،

ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ زړۀ ﻟﻮئ ﮐے دے.

ﻫ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ وﮐم،

زۀ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 ﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ راﮐه ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘﺮې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﺑﺎﻧﺪې روان ﮐه،

او ﭼ زۀ ﭘﻪ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﭘﯧﺪا ﮐم.
 زﻣﺎ زړۀ دې د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻃﺮف ﺗﻪ راوﺮﻮه

او د ﻣﺎل دوﻟﺖ ﻻﻟﭻ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳ ﻣﮥ ﺮﻮه.
 زﻣﺎ ﻧﻈﺮ د ﺑﮐﺎره ﻴﺰوﻧﻮ ﻧﻪ واړوه،

او د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ژوﻧﺪ راﮐه.
 ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه ﭘﻮره ﮐه،


۲۰۰ / ۲۴۷

ﻫﻐﻪ وﻋﺪه ﭼ ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﮐې وه ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.
 د ﮐﻮﻣ ﺑﻋﺰﺗ ﻧﻪ ﭼ ﻳﺮﯦم ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ اﺧﻮا ﮐه،

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮥ دے.
 زۀ ﺳﺘﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﻮﻣﺮه ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﻳﻢ،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺗﺎزه ﮐه.

واو
 ﺧﭙﻠﻪ اﺑﺪى ﻣﻴﻨﻪ دې ﻣﺎ ﻟﻪ راﮐه اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﺧﻼﺻﻮن راﮐه.
 ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﯧﻐﻮر راﮐﻮى ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ ﺟﻮاب ورﮐم،

ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺑﺎور ﮐﻮم.
 زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻼم ﻣﮥ اﺧﻠﻪ،

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې وﺗﻟﻮ.
 زۀ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺪارى ﮐﻮم،

او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳ ﻣﻨﻢ.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ آزادۍ ﺳﺮه ﺮﻢ،

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐے دے.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﮐم

زۀ ﺑﻪ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧم.
 ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده

ﻪ ﭼ زﻣﺎ ورﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ده.
 ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣ ﺧﻮﻴى او ﻋﺰت ﻳ ﮐﻮم،

او زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮچ ﮐﻮم.

۲۰۱ / ۲۴۷

زاﻳﻦ
 ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه راﻳﺎده ﮐه،

ﻪ ﭼ دا زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ دے.
 زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﮐ ﻫﻢ دا زﻣﺎ ﺗﺴﻠ ده،

ﭼ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ژوﻧﺪے ﺳﺎﺗ.
 ﮐﺒﺮژن زﻣﺎ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﭙﺎوے ﮐﻮى،

ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ واﻧﮥ وړم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﺨﻮاﻧﮯ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﺎد دے،

او زﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺴﻠ ﮐﻴى.
 زۀ ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮې ﻏﺼ راﺧﺴﺘﮯ ﻳﻢ،

ﻫﻐﻮئ ﭼﺎ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮﯦﮯ دے.
 ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ زﻣﺎ د ﺳﻨﺪرو ﻣﺮﮐﺰ دے

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎئ ﮐ ﭼ زۀ اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ زۀ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻳﺎدوم،

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 دا زﻣﺎ ﭼﺎل ﭼﻠﻦ وو،

ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐم.

ﺣﻴﺖ
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﻣﻴﺮاث ﻳ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﻣﺎ دا وﻋﺪه ﮐې ده ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د رﺿﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﻟﻮن ﮐے دے.

د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ اوﺳﻪ.
 ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻرو ﻏﻮر ﮐے دے


۲۰۲ / ۲۴۷

او ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ راﺮﻮﻟ دى.
 زۀ ﺑﻪ زړۀ ﻧﺎ زړۀ او ﻨ ﻧﮥ ﮐﻮم

ﭼ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ وﻣﻨﻢ.
 ﻫﺮ ﻮ ﮐﮥ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻣ ﭘﻪ ﭘو ﺗل ﻏﻮاړى،

ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوم.
 ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ راﭘﺎﻤﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ ادا ﮐم

ﺳﺘﺎ د ﺻﺎدﻗﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ دﭘﺎره.
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺮے ﻳﻢ،

او د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﻫﻢ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮى.
 زﻣﻪ ﺳﺘﺎ د اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ اﺻﻮل ﺳﺒﻖ راوﺎﻳﻪ.

ﻃﻴﺚ
 د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه دې ﮥ وﮐل

د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﮥ ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫﻪ راوﺎﻳﻪ،

ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎور ﮐﻮم.
 د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ ﺗﻠﻴﻒ راورﺳﻴى ،ﺑﻻرې ﺷﻮے وم،

ﺧﻮ اوس ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻮم.
 ﺗﮥ ﮥ ﻳ او ﻧﯧ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮې،

ﻣﺎ ﺗﻪ دې ﺧﭙﻞ اﺻﻮل راوﺎﻳﻪ.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې دروغ ﺗﻟ دى،

زۀ د ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﺳﺎﺗﻢ.
 د دوئ زړوﻧﻪ ﺑاﺣﺴﺎﺳﻪ او ﺑرﺣﻤﻪ دى،


۲۰۳ / ۲۴۷

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ زۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻢ.
 دا زﻣﺎ دﭘﺎره ﻪ وه ﭼ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﺷﻮم

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن زده ﮐم.
 ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﺧﺒﺮه زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮى

ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ د ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ﺳﻴﻮ ﻧﻪ.

ﻳﻮد
 ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ او ﺗﻴﺎر ﮐﻣﻪ

ﻧﻮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ راﮐه ﭼ ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ زده ﮐﻣﻪ
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى دوئ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ وﻮرى

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے
 زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﻣﻪ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺻﺎدق دے

او د ﺧﭙﻠ وﻓﺎدارۍ ﭘﻪ وﺟﻪ دې زۀ ﭘﻪ ﺗﻠﻴﻒ ﮐے ﻳﻤﻪ
 ﺳﺘﺎ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ راﮐى

د ﻫﻐﻪ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه ﮐې ده
 ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷﻤﻪ

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى
 ﮐﺒﺮژن دې ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻮﻧﻮ وﺷﺮﻣﻴى ﺑﺮﻧﺎﺣﻘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ دروغ واﺋ

ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻرﻮدﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر او ﻓﺮ ﮐﻮﻣﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ دې راﺷ ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى

ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻮﻫﻴى
 زﻣﺎ زړۀ دې ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻠﻮ دﭘﺎره ﺑداﻏﻪ وى

ﻧﻮ داﺳ ﺑﻪ زۀ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﯧﻣﻪ.

۲۰۴ / ۲۴۷

ﮐﺎپ
 ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎ ﺎن ﮐﻤﺰورے ﮐﻴى

ﺧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے
 ﺳﺘﺎ د وﻋﺪې ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣ ﺳﺘﺮ ړﻧﺪې ﺷﻮې

زۀ دا واﻳﻢ ﭼ” ،ﺗﮥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺴﻠ ﮐﻠﻪ راﮐﻮې؟“
 زۀ ﭘﻪ ﻟﻮ ﮐ ﻟﻪ د ﻣﺸ ﭘﻪ ﺷﺎن اوچ ﺷﻮے ﻳﻢ.

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﻧﮥ ﻫﯧﺮوﻣﻪ
 ﺗﺮﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى

ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﺳﺮه زﻳﺎﺗﮯ ﮐﻮى ﺗﮥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮې
 زﻣﺎ دﭘﺎره ﻣﻐﺮوران ﮐﻨﺪه ﺟﻮړوى

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى
 ﺳﺘﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎورى دى

زﻣﺎ ﻣﺪد وﮐه ﻪ ﭼ ﺑوﺟﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ زوروى
 زۀ ﺧﻮ دوئ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د زﻣ ﻧﻪ ورک ﮐے ﻳﻤﻪ

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﻣﺎ ﭘﺮﯦﻮدى ﻧﮥ دى
 د ﺧﭙﻠ وﻓﺎدارې ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ وﺳﺎﺗﻪ

ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﻋﻤﻞ وﮐﻣﻪ

ﻟﻤﻴﺪ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﺳﺘﺎ ﮐﻼم اﺑﺪى دے

او دا ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﻗﺎﺋﻢ دے
 ﺳﺘﺎ وﻓﺎدارى ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﮐ وى

ﺗﺎ زﻣﻪ ﭘﯧﺪا ﮐه ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﻗﺎﺋﻤﻪ ده
 ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﭘﻮرې ﻗﺎﺋﻢ دے


۲۰۵ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﻮل ﻴﺰوﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران دى
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ وے

ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﺗﺒﺎه ﺷﻮے وﻣﻪ
 زۀ ﺑﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﮥ ﻫﯧﺮوﻣﻪ

ﻪ ﭼ ﭘﻪ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎ زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺗﺎزه ﺳﺎﺗﻠﮯ دے
 ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﻳﻤﻪ

ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﻟﻮن ﮐے دے
 ﺑﺪﮐﺎران زﻣﺎ د ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دى

ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮر ﮐﻮﻣﻪ
 ﺗﺮ دې ﭼ زۀ د ﻫﺮ ﻳﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﮥ ﺣﺪ وﻳﻨﻤﻪ

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﮥ ﺣﺪ ﻧﮥ وﻳﻨﻤﻪ.

ﻣﻴﻢ
 ﺧﻮ ﻮره زۀ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ

او زۀ ﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ دې ﺳﻮچ ﮐﻮﻣﻪ
 ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎروى

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺗﻞ دﭘﺎره دى
 زۀ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ اُﺳﺘﺎذاﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻫﻮﻴﺎر ﻳﻤﻪ

ﻧﻮ ﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻮر ﮐﻮﻣﻪ
 زۀ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻫﻮﻴﺎرﺗﻴﺎ ﻟﺮﻣﻪ

ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 ﻣﺎ د ﻫﺮې ﺑﺪې ﻻرې ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠ دى

ﻧﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ وﮐے ﺷﻤﻪ
 زۀ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻮے ﻧﮥ ﻳﻤﻪ


۲۰۶ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐے دے
 ﺳﺘﺎ ﮐﻼم زﻣﺎ دﭘﺎره ﻮﻣﺮه ﺧﻮږ دے

زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ دﭘﺎره د ﺷﺎﺗﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮږ دے
 ﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﺘﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﻧﻪ زده ﮐو

ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ د ﻏﻠﻄﻮ ﻻرو ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻣﻪ

ﻧﻮن
 ﺳﺘﺎ ﮐﻼم زﻣﺎ د ﭘﻮ دﭘﺎره ډﻳﻮه ده

او زﻣﺎ د ﻻرې دﭘﺎره رﺎ ده
 ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻟﮯ او ﭘﻪ ﻫﻐ وﻻړ ﻳﻢ

ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺻﺎدق ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﮐل

د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺗﺎزه ﮐه
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ د اﺧﻼص ﻧﻪ ډک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻗﺒﻮل ﮐه

او د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ دې ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐه
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮه ﮐ اﭼﻮﻣﻪ

ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ ﻫﯧﺮوﻣﻪ
 ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ دام ﺧﻮر ﮐے دے

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﻻرې ﻧﮥ ﺷﻮﻣﻪ
 ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻣ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻣﻴﺮاث دے

دا زﻣﺎ د زړۀ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده
 زﻣﺎ زړۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ دے

او دا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﻣﻨﻤﻪ

۲۰۷ / ۲۴۷

ﺳﺎﻣﻴﺦ
 زۀ دوه ﻣﺨﻴﺰه ﺳى ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮﻣﻪ

ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ
 ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه او زﻣﺎ ډال ﻳ

ﻣﺎ ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺳﺘﺎ د ﮐﻼم ﭘﻮرې ﺗﻟﮯ دے
 اے ﺑﺪﮐﺎرو ﺧﻠﻘﻮ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷ

ﭼ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﮐﻣﻪ
 د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﻣﺎ ﺳﻤﺒﺎل ﮐه ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷﻤﻪ

او د ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﻧﻪ دې ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﮥ ﺷﻤﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﻬﺎره راﮐه ﻧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺷﻤﻪ

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زۀ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻮر ﮐﻮﻣﻪ
 ﺗﮥ ﻫﻐﻮئ ﻮل رد ﮐﻮې ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ اوړى

او د ﻫﻐﻮئ دوﮐﻪ ﺑﻠﻞ ﻋﺒﺚ ده
 ﺗﮥ د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ د ﺧﺰﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻏﻮرزوې

ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ
 ﺳﺘﺎ د ﻳﺮې ﻧﻪ زﻣﺎ ﺑﺪن رﭘ

او زۀ ﺳﺘﺎ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﻳﺮﯦﻣﻪ

ﻋﯧﻦ
 ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮥ وﮐل ﮥ ﭼ ﺻﺪاﻗﺖ او اﻧﺼﺎف وى

ﻣﺎ ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده
 ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﻪ د ﮥ ژوﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ورﮐه

ﮐﺒﺮژن ﻣﮥ ﭘﺮﯦده ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ وﮐى
 ﺳﺘﺎ ﺧﻼﺻﻮن ﭘﺴ ﺳﺘﺮ ﻣ ﺳﺘې ﺷﻮې


۲۰۸ / ۲۴۷

او ﺳﺘﺎ د رﺘﻴﻨ وﻋﺪې اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻣﻪ
 د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺳﺮه دې د ﺧﭙﻠ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮک وﮐه

او د ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دې ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐه
 زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ راﮐه

ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻤﻪ
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ اوس ﺳﺘﺎ د ﻗﺪم اوﭼﺘﻮﻟﻮ دا وﺧﺖ دے

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎت ﺷﻮے دے
 ﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ

د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ او د ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮو زرو ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ
 او ﻪ زۀ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻤﻪ

او زۀ د ﻫﺮ ﻳﻮې ﺧﻄﺎ ﻻرې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻣﻪ

ﭘ
 ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻠﮯ دے

ﻧﻮ ﻪ زۀ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 ﺳﺘﺎ د ﮐﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧُﻮر ورﮐﻮى

او ﺟﺎﻫﻼﻧﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻪ ورﮐﻮى
 ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ دوﻣﺮه ﺗے ﻳﻤﻪ

ﭼ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ارﻣﺎﻧ دې ﻳﻤﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ راﺷﻪ او ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه

ﻨﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺗﻞ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮې ،ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
 زﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ د ﮐﻼم ﭘﻪ ﻻره روان ﮐه

او ﻫﻴ ﻗﺴﻤﻪ ﻨﺎه دې ﭘﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﮥ ﮐﻮى
 ﻣﺎ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻇﻠﻢ زور ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه


۲۰۹ / ۲۴۷

ﻧﻮ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ وﮐﻣﻪ
 ﺧﭙﻞ د ﻣﺦ رﺎ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر وﻠﻮه

او د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ دې ﻣﺎ ﺗﻪ راﮐه
 د اوﻮ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ ﻣ د ﺳﺘﺮﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﻴى

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻴى

ﺗﺼﺪه
 ﺗﮥ ﺻﺎدﻗﻪ ﻳ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

او ﺳﺘﺎ ﻓﯧﺼﻠ د اﻧﺼﺎف دى
 ﮐﻮم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭼ ﺗﺎ ﻣﻘﺮر ﮐے دے ﻫﻐﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﻪ ډک دے

او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻞ ﺑﺎورى دے
 زﻣﺎ ﻏﯧﺮت ﻣﺎ ﺳﻮزوى

ﻪ ﭼ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ﻫﯧﺮ ﮐے دے
 ﺳﺘﺎ ﮐﻼم ډﯦﺮ ﭘﺎک دے

ﻧﻮ ﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر د ﻫﻐ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ زۀ ورﮐﻮﮯ او ﺣﻘﻴﺮ ﻳﻤﻪ

ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﮥ ﻫﯧﺮوﻣﻪ
 ﺳﺘﺎ ﺻﺪاﻗﺖ اﺑﺪى دے

او ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﺘﻮﻧﮯ دے
 ﻏﻢ او ﺗﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې راﻏﻠﮯ دے

ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﮐ زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ده
 ﺳﺘﺎ اﺻﻮل ﺗﺮ اﺑﺪه ﺻﺤﻴﺢ دى

ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ راﮐه ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷﻤﻪ

۲۱۰ / ۲۴۷

ﻗﻮف
 د ﺧﭙﻞ ﻮل زړۀ ﺳﺮه ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮﻣﻪ ﺟﻮاب راﮐه ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه

ﭼ زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 ﺳﺤﺮ ﺳﺒﺎ راﭘﺎﻤﻪ او د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮﻣﻪ

او زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺧﭙﻞ اُﻣﻴﺪ ﺗﻣﻪ
 ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﮐﻮﻻو وى

ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﻋﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐﻣﻪ
 د ﺧﭙﻠ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ آواز واوره

د ﺧﭙﻞ رﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ
 ﻮک ﭼ ﺑﺪې ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى ﻣﺎ ﺗﻪ راﻧﺰدې دى

ﺧﻮ دوئ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ ﻟﺮى دى
 ﺧﻮ اوس ﺗﮥ راﻧﺰدې ﻳ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

او ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ ﻮل ﺻﺤﻴﺢ دى
 ډﯦﺮ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ زده ﮐى دى

ﭼ ﺗﮥ ﻫﻐﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﺗ

رﻳﺶ
 زﻣﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻪ وﻮره او ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯧﺮ ﮐے ﻧﮥ دے
 ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ زﻣﺎ دﻓﺎع وﮐه او آزاد ﻣ ﮐه

او د ﺧﭙﻠ وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ وﺳﺎﺗﻪ
 ﺧﻼﺻﻮن د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې دے


۲۱۱ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺎ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮن ﻧﮥ ﮐﻮى
 ﺳﺘﺎ رﺣﻢ ډﯦﺮ ﻟﻮئ دے اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

او د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ډﯦﺮ دى ﻮک ﭼ ﻣﺎ ازاروى

ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ اوړﯦﺪﻟﮯ ﻧﮥ ﻳﻢ
 زۀ ﺑاﻳﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙ ﻮرﻣﻪ

ﻪ ﭼ دوئ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﻧﮥ ﮐﻮى
 او ﻮره زۀ ﺳﺘﺎ د ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ

د ﺧﭙﻠ اﺑﺪى ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ
 ﺳﺘﺎ ﻮل ﮐﻼم رﺘﻮﻧﮯ دے

او ﺳﺘﺎ ﻮل ﺻﺎدق ﮐﻼم اﺑﺪى دے

ش
 ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑوﺟ ﻣﺎ ازاروى

ﺧﻮ زﻣﺎ زړۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻼم د ﻳﺮې ﻧﻪ درزﻳى
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وﻋﺪو ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮﻣﻪ

ﻟﻪ ﻮک ﭼ ﭘﯧﺪا ﮐى ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
 زۀ دروغ ﺑﺪ ﻢ او ﺗﺮې ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮﻣﻪ

ﺧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ
 ﭘﻪ ورځ ﮐ زۀ اووۀ ﻠﻪ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء واﻳﻤﻪ

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﻧﺼﺎف دے
 ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻮئ اﻣﻦ ﮐ دى ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى

او ﻫﻴ ﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻐﻮئ ﻟﻪ ﺗﻴﻨﺪک ورﻧﮥ ﮐى
 زۀ ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻢ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ


۲۱۲ / ۲۴۷

او زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ
 زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ

ﻪ ﭼ زۀ ورﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻣﻪ
 زۀ ﺳﺘﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻣﻪ

ﻪ ﭼ ﺗﮥ ﺧﺒﺮ ﻳ زﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ

ﺗﻮ
 زﻣﺎ ﺳﻮال زارى دې ﺗﺎ ﺗﻪ درورﺳﻴى اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ راﮐه
 زﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ دې ﺗﺎ ﺗﻪ درورﺳﻴى

د ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دې ﻣﺎ ﻟﻪ ژوﻧﺪ راﮐه
 زﻣﺎ ﭘﻪ ژﺑﻪ دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى

ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻮدﻟﮯ دے
 زﻣﺎ ژﺑﻪ دې ﺳﺘﺎ د ﮐﻼم ﺳﻨﺪرې وواﺋ

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻮل ﺣﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎدق دى
 ﺳﺘﺎ ﻻس دې ﻫﺮ وﺧﺖ زﻣﺎ د ﻣﺪد دﭘﺎره ﺗﻴﺎر وى

ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻏﻮره ﮐے دے
 ﺳﺘﺎ د ﺧﻼﺻﻮن زۀ ارﻣﺎﻧ ﻳﻤﻪ اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

او زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻤﻪ
 ﻣﺎ ﺗﻪ ژوﻧﺪ راﮐه ﺗﺮﻮ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐﻣﻪ

او ﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن دې ﻣﺎ وﺳﺎﺗ
 زۀ د ورﮐ ﺷﻮې ې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻻرې ﺷﻮے ﻳﻤﻪ

ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮوﻧﮯ دې وﻟﻮه
ﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﯧﺮ ﮐى ﻧﮥ دى ﺳﺘﺎ ﺣﻤﻮﻧﻪ.

۲۱۳ / ۲۴۷

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود
د ﺻﺪاﻗﺖ دﻋﺎ

۱۲۰

 ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﮐ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮم،


او زﻣﺎ ﺳﻮال ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻠﻮى،
 ﻣﺎ د دروﻏﮋﻧﻮ ﺷﻮﻧو ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ

او د دوﮐﻪ ﺑﺎزو ژﺑﻮ ﻧﻪ ﻣ وﺳﺎﺗﻪ
 اے دوﮐﻪ ﻣﺎرو ژﺑﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ وﮐى؟

او د دې ﺳﺰا ﺳﺮه ﺑﻪ ﻧﻮر ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮥ وﮐى؟
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﻴﺎﻟﻮ د ﺗﯧﺮو ﻏﺸﻮ ﺳﺮه ﺳﺰا درﮐى،

او ﭘﻪ ﺳﺮو ﺳﺮوﻮ ﺑﻪ ﺳﺰا درﮐى.
 اﻓﺴﻮس دې وى ﭘﻪ ﻣﺎ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﻣﺴ ﮐ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اوﺳﯧم،

زۀ د ﻗﻴﺪار د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ اوﺳﯧم.
 زۀ ډﯦﺮ زﻳﺎت اوﺳﯧﺪﻟﮯ ﻳﻢ

د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﻮک ﭼ اﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى.
 زۀ ﺻﻠﺢ ﺧﻮﻮوﻧﮯ او اﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﻳﻢ،

ﺧﻮ ﭼ ﮐﻠﻪ زۀ د ﺻﻠﺤ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم ﻫﻐﻮئ ﺟﻨ ﻏﻮاړى.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۱

 ﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟ دى.


ﭼ زﻣﺎ ﻣﺪد ﺑﻪ د ﮐﻮم ﺎﻳﻪ را؟
 زﻣﺎ ﻣﺪد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ را،

ﭼ د زﻣ او آﺳﻤﺎن ﺟﻮړوﻧﮯ دے.
 ﺳﺘﺎ ﭘ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﺋﯧﺪو ﺗﻪ ﻧﮥ ﭘﺮﯦدى،

ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى ﻫﻐﮥ ﻟﻪ ﺧﻮب ﻧﮥ ور.

۲۱۴ / ۲۴۷

 ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﮥ ﺧﻮب ﺟﻮﻪ ورﮐﻮى او ﻧﮥ اودۀ ﮐﻴى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ د ﺳﻮرې ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﺮه دے.
 ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺑﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻠﻴﻒ ﻧﮥ درﮐﻮى،

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﭙﻮږﻣ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ ﻧﻘﺼﺎن درﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى،

د اوس ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۲

 ﻣﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻮﻟﻪ


ﭼﺎ ﭼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ” ،را ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻮ“.
 اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ اوس ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دروازو ﮐ وﻻړ ﻳﻮ.

 ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻫﻐﻪ ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻮړ ﺷﻮے دے،

ﭼ ﻮل ﺎر د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺴ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮے وى.
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻗﺒﻴﻠ ﺑﺮه ورﺧﯧﮋى،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﺒﻴﻠ ورﺧﯧﮋى،
ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء وواﺋ،
د ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮے دے.
 ﻫﻠﺘﻪ د اﻧﺼﺎف دﭘﺎره د ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ دى،

د داؤد د ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺨﺘﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ دى.
 د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ دﭘﺎره دﻋﺎ وﻏﻮاړه،


۲۱۵ / ۲۴۷

”او ﻮک ﭼ ﮐﻮى ﺗﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ آﺑﺎد دې وى.
 او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐ دې ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ وى،

او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﮐ دې اﻣﻦ او ﻗﺮارى وى“.
 زﻣﺎ د وروﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳ ﻏﻮاړم،

”ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ دې اﻣﻦ او ﺳﻼﻣﺘ وى “،زۀ ﺑﻪ دا واﻳﻢ.
 او زﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ او ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳ ﻏﻮاړم،

او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﻳﻢ.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺑﺮه ﺧﺘﻠﻮ ﻳﻮ ﺳﺮود

۱۲۳

 ﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟ دى،


ﺗﺎ ﺗﻪ د ﭼﺎ ﺗﺨﺖ ﭼ ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ دے.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻏﻼم د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟ ﻻس ﺗﻪ ﻮرى،

او ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ وﻳﻨﻪ د ﺧﭙﻠ ﺑﺑ ﻻس ﺗﻪ ﻮرى،
ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﻮﻧ ﺳﺘﺮ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﻮرى،
ﺗﺮ ﻫﻐ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﺣﻢ وﺎﺋ.
 ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻧﺪې رﺣﻢ وﮐه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ورﺣﻤﯧه،

ﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﺳﭙ ﺷﻮ.
 د ﮐﺒﺮژﻧﻮ ډﻳﺮې زﻳﺎﺗ ﻣﺴﺨﺮې ﻣﻮﻧ ﺗﯧﺮې ﮐې دى،

ﻣﻮﻧ د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ ډﯦﺮ ﺳﭙﺎوے زﻏﻤﻠﮯ دے.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺑﺮه ﺧﺘﻠﻮ ﻳﻮ ﺳﺮود

۱۲۴

 ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ ﻧﮥ وے،


ﻧﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې داﺳ واﺋ
 ﮐﮥ ﭼﺮﺗﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ زﻣﻮﻧ ﻣﻞ ﻧﮥ وے،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺣﻤﻠﻪ وﮐه،
۲۱۶ / ۲۴۷

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ زﻣﻮﻧ ﺧﻼف ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ۇو،

ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ژوﻧﺪى ﺗﻴﺮ ﮐى ۇو.
 ﻧﻮ ﺳﯧﻼب ﺑﻪ ﻣﻮﻧ راﯧﺮ ﮐى ۇو،

او ﺧﻮړ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﺟﺎرو ﮐى ۇو.
 او ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﻻﻧﺪې ﮐى ۇو.

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى،

ﻮک ﭼ ﺑﻪ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻮئ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﺷﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ ورﻧﮥ ﮐى.
 ﻣﻮﻧ ﻟﻪ د ﻣﺮﻏ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺎرى د دام ﻧﻪ وﺗﺘﯧﺪﻟﻮ،

او ﺟﺎل ﺷﻠﯧﺪﻟﮯ وو او ﻣﻮﻧ ﺗﺮې وﺗﺘﯧﺪﻟﻮ.
 زﻣﻮﻧ ﻣﺪد د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐ دے،

ﭼ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﺟﻮړوﻧﮯ دے.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۵

 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻳﻤﺎن ﻟﺮى د ﺻﻴﻮن د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺷﺎن دى،


ﮐﻮم ﭼ ﻧﮥ ﺧﻮﻴى او د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻗﺎﺋﻢ دے.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻏﺮوﻧﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻧﻪ راﺗﺎو دى،

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﻧﻪ راﺗﺎو دے
ﻳﻌﻨ د اوس ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې.
 د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺣﻮﻣﺖ او اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﮥ ﺷ،

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐے ﺷﻮې ده،
ﻪ ﻫﺴ ﻧﮥ ﭼ ﺻﺎدﻗﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ ﺷ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه ﮥ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﮥ وى،

ﻫﻐﻮئ ﺳﺮه د ﭼﺎ ﭼ زړوﻧﻪ ﺻﺎدق وى.
 ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﺑﺪو او ﮐو ﻻرو ﺗﻪ اوړى،


۲۱۷ / ۲۴۷

ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺪﮐﺎران وﺷى،
ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ دې ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ وى.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۶

 ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷﻟﮯ ﺷﻮى ﻗﯧﺪﻳﺎن واﭘﺲ ﺻﻴﻮن ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ،


ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ۇو ﭼﺎ ﭼ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﮯ وى.
 زﻣﻮﻧ ﺧﻮﻟ د ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ډﮐ وې،

او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ژﺑﻮ ﭼ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وې.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دا د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ وﺋﻴﻠﮯ ﮐﯧﺪل،
ﭼ” ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ دﭘﺎره ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى“.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﻟﻮئ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐى دى،

او ﻣﻮﻧ ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ زﻣﻮﻧ ﺣﺎﻻت دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺎئ ﮐه،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ﺻﺤﺮاﺎﻧ ﺗﺎزه ﮐﻮى.
 ﻮک ﭼ ﭘﻪ اوﻮ ﺳﺮه ﮐﺮ وﮐى،

ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻟَﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه وﮐى.
 او ﻮک ﭼ ﭘﻪ ژړا ﺳﺮه ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ،

او ﺗﺨﻢ د ﮐﺮﻟﻮ دﭘﺎره وړى،
ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه واﭘﺲ راﺷ،
ﮐﻠﻪ ﭼ ﯧۍ ﭘﻪ ﻻس ﮐ راوړى.

د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﻳﻮ ﺳﺮود

۱۲۷

 ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻮ ﮐﻮر ﺟﻮړ ﻧﮥ ﮐى،


د ﻫﻐ د ﺟﻮړوﻧ ﻣﺤﻨﺖ ﺑﮐﺎره دے.
ﺗﺮﻮ ﭼ د ﺧُﺪائ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺎر ﻧﮥ وى،
۲۱۸ / ۲۴۷

د ﻫﻐ ﭼﻮﮐﻴﺪاران ﺑﮐﺎره وﻻړ وى.
 ﺧﻮراک ﭘﺴ وﺧﺘ ﭘﺎﯧﺪل

او ﺗﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ وﻳ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪل ﺑﻓﺎﺋﺪې دى،
ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﭼ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى
ﮐﮥ ﻫﻐﻪ اودۀ وى ﻧﻮ ورﺗﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮف ﻧﻪ زاﻣﻦ ﻣﻴﺮاث دے،

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻫﻐﮥ د ﺧﻮا ﻧﻪ اﺟﺮ دے.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﺟﻨﻴﺎﻟ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ﻏﺸ وى،

داﺳ وى ﻟﻪ د ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ زاﻣﻦ وى.
 ﻫﻐﻪ ﻮک ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮر وى،

ﭼ د ﭼﺎ ﭼ ﺗﻴﻠ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﻏﺸﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ وى،
ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ وﻧﮥ ﺷﺮﻣﻮﻟﮯ ﺷ،
ﮐﻠﻪ ﭼ دوئ د ﺎر ﭘﻪ دروازو ﮐ د دﺷﻤﻦ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷ.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۸

 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ ﻮل ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،


او ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻻرو روان وى.
 ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﯧﻮه وﺧﻮرئ،

ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ او ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وى.
 او ﺳﺘﺎ ﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﯧﻮه داره اﻧﻮرو ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى،

او ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ د زﻳﺘﻮن ﺑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى،
ﺳﺘﺎ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﻪ ﺑﻪ راﭼﺎﭘﻴﺮه وى.
 ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺳے ﺑﻪ ﺑﺨﺘﻮر وى،

ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى.

۲۱۹ / ۲۴۷

 د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ دې ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى،

او ﺗﮥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ آﺑﺎدى وﻮرې.
 او ﺗﮥ دې ﺗﺮ ﻫﻐ ﭘﻮرې ژوﻧﺪے ﭘﺎﺗ ﺷ

ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻮ ﺑﭽ وﻮرې،
ﭘﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ دې ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ وى.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۲۹

 ”ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﮯ ﮐے دے“،


ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺮﯦده ﭼ داﺳ وواﺋ.
 ”ﻫﻐﻮئ د ﻣﺎﺷﻮﻣﻮاﻟ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﮯ ﮐے دے،

ﺧﻮ ﻫﻐﻮئ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺷﺴﺖ ﻧﮥ دے راﮐے.
 زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ زۀ دوﻣﺮه وﻫﻠﮯ ﻳﻢ،

ﻟﻪ د ﻳﻮه ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻼ اوږدې ﭘﻮﻟ ﺟﻮړې ﮐې دى“.
 ﺧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﺎدق دے،

او زۀ ﻳ د ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ د رﺳ ﻧﻪ آزاد ﮐے ﻳﻢ.
 ﻫﺮ ﻮک ﭼ د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺮم وﺷﺮﻣﻴى او ﺷﺴﺖ ﺑﻪ وﺧﻮرى.
 ﻫﻐﻮئ دې د ﭼﺖ د واﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اوچ ﺷ،

ﮐﻮم ﭼ د ﻏﯧﺪو ﻧﻪ وړاﻧﺪې اوچ ﺷ.
 د ﻟَﻮﺮو ﻻﺳﻮﻧﻪ دې ﭘﺮې ډک ﻧﮥ ﺷ،

ﻮک ﻳ ﭼ راﻮﻟﻮى ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻏﯧه دې ﭘﺮې ډﮐﻪ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻫﻐﻮئ ﻮک ﭼ ﭘﺮې ﺗﯧﺮﻳى دا دې ﻧﮥ واﺋ،

ﭼ” ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺮﮐﺖ دې ﭘﻪ ﺗﺎ وى،
ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺮﮐﺖ درﮐﻮو“.

۲۲۰ / ۲۴۷

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۳۰

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻻﻧﺪې د ژورې ﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ژړا ﮐﻮﻣﻪ،


 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ژړا ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻪ ،او ﭘﻪ ﻣﺎ رﺣﻢ وﮐه.

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﮐﮥ ﺗﺎ ،د ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﮐے وے،

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻧﻮ ﻮک ﺳﺘﺎ ﻣﺨ ودرﯦﺪے ﺷ؟
 ﺧﻮ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻓ اﻣﺎن ﺷﺘﻪ دے،

ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﭼ ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺮه وﭘﻮﻫﯧو.
 زۀ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﻣﻪ ،او زﻣﺎ روح ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،

او زﻣﺎ اُﻣﻴﺪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﮐﻼم ﺑﺎﻧﺪې دے.
 زﻣﺎ روح د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،

د ﻳﻮ ﻮﮐﻴﺪار ﻧﻪ زﻳﺎت ﻮک ﭼ د ﺳﺤﺮ ﮐﯧﺪو اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،
آو ،د ﻳﻮ ﻮﮐﻴﺪار ﻧﻪ زﻳﺎت ﻮک ﭼ د ﺳﺤﺮ ﮐﯧﺪو اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮى،
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ،د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده
او ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﭘﻮره ﺧﻼﺻﻮن دے.
 او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ د ﻮﻟﻮ ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻧﻪ

د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻓﺪﻳﻪ ورﮐى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۳۱

 زﻣﺎ زړۀ ﮐﺒﺮژن ﻧﮥ دے اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﻣﻐﺮوره ﻧﮥ دى او ﻧﮥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﻏﻮ ﻣﺴﺎﺋﻴﻠﻮ ﮐ راﯧﺮوم،
او ﻧﮥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ﻴﺰوﻧﻮ ﮐﻮم ﭼ زﻣﺎ د ﻓﺮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى.
 ﺧﻮ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ روح ﭘﻪ آرام او ﺧﺎﻣﻮش ﮐو،

ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د ﻏﯧې ﻣﺎﺷﻮم د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ آرام وى.

۲۲۱ / ۲۴۷

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﺎ روح ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﭘﻪ آرام وى.
 اے ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮئ

د اوس ﻧﻪ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۳۲

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ داؤد ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ


او ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐاوﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ وزﻏﻤﻞ ﻳﺎد ﺳﺎﺗﻪ.
 ﻫﻐﮥ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﺧﻮړﻟﻮ

او د ﻳﻌﻘﻮب د ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺳﺮه ﻳ وﻋﺪه وﮐه،
 ”او زۀ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﮥ ورﻧﻨﻮﻢ

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ آرام وﮐم.
 او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺮ ﭘ ﮐم

او ﻧﮥ ﺑﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﺮﻏ ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﭘﺮﯦدم،
 ﺗﺮ دې ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻪ ﺎئ ﭘﯧﺪا ﮐم،

او د ﻳﻌﻘﻮب ﻗﺎدر ﺧُﺪائ ﻟﻪ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﭘﯧﺪا ﮐم“.
 ﻣﻮﻧ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ذﮐﺮ ﭘﻪ اﻓﺮاﺗﻪ ﮐ واورﯦﺪﻟﻮ،

او ﻣﻮﻧ ﻫﻐﻪ د ﻳﻌﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ وﻣﻮﻧﺪﻟﻮ.
 ”را ﭼ ﻣﻮﻧه د ﻫﻐﮥ د اوﺳﯧﺪو ﺎئ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ،

را ﭼ د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮ ﭼﻮﮐ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐو“.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭘﺎﻪ او ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺪس ﻋﺮش ﺗﻪ دې راﺷﻪ،

ﺧﭙﻞ د ﻟﻮظ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮه ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻗﺪرت ﻧﻪ ده.
 ﺳﺘﺎ اﻣﺎﻣﺎن دې د ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺎﻣ واﭼﻮى،

او ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ دې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﺋ.
 ﺳﺘﺎ د ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ


۲۲۲ / ۲۴۷

ﺧﭙﻞ ﻏﻮره ﺷﻮى دې ﻣﮥ رد ﮐﻮه.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺳﺮه ﻗﺴﻢ وﮐو

ﻳﻮ داﺳ ﭘﻮخ ﻗﺴﻢ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﮥ ﻣﺎﺗﻮى،
”ﭼ زۀ ﺑﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺳﺘﺎ د ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻮم.
 ﮐﮥ ﺳﺘﺎ زاﻣﻦ زﻣﺎ ﻟﻮظ ﭘﻮره وﺳﺎﺗ

او ﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨ ﮐﻮم ﭼ ورﺗﻪ وﺎﻳﻢ،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ زاﻣﻦ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺖ وى“.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻴﻮن ﺧﻮښ ﮐے دے،

ﻫﻐﮥ د اوﺳﯧﺪو دﭘﺎره دﻏﻪ ﺎئ ﺧﻮښ ﮐے دے،
 ”دا زﻣﺎ ﺗﺮ اﺑﺪه ﭘﻮرې د آرام ﺎئ دے،

او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﻢ د ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐے وو.
 دا ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﭘﯧﺪاوار ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺨﺘﻮر ﮐم،

او د ﻫﻐ ﻏﺮﻳﺒﺎن ﺑﻪ زۀ ﭘﻪ ﺧﻮراک ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎړۀ ﮐم.
 زۀ ﺑﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﺟﺎﻣ ورواﻏﻮﻧﺪم د دې اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ،

د ﻫﻐ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ دې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې وواﺋ.
 دﻟﺘﻪ ﺑﻪ زۀ د داؤد د ﻓﺨﺮ ﺮ ﺟﻮړ ﮐم،

د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﻮى ﮐﺲ دﭘﺎره ﺑﻪ ډﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﮐم.
 زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷﺮم ﺟﺎﻣ واﻏﻮﻧﺪم،

او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺗﺎج ﺑﻪ د ﻟﻮﺋ ﻣﺮﺗﺒ وى“.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۳۳

 ﻮﻣﺮه ﮥ او د ﻣﺰې ﺧﺒﺮه ده


ﮐﻠﻪ ﭼ وروﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ اﺗﻔﺎق ﺳﺮه اوﺳﻴى.
 دا د ﻫﻐﻪ ﻗﻴﻤﺘ ﺗﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮى وى،


۲۲۳ / ۲۴۷

او د ﻫﺎرون ﭘﻪ ږﻳﺮه ﺑﻬﯧﺪﻟ وى،
او د ﻫﻐﮥ د ﭼﻮﻏ ﭘﻪ ﻏﺎړه راروان وى.
 دا ﻟﻪ د ﺣﺮﻣﻮن د ﭘﺮﺧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ د ﺻﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺮ ﺑﺎﻧﺪې راورﻳى،

دا ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى.
ﺗﺮ دې ﭼ اﺑﺪى ژوﻧﺪون ورﮐﻮى.

ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺧﺘﻠﻮ ﺳﺮود

۱۳۴

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ اے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ،


ﻮک ﭼ د ﺷﭙ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ.
 ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐئ.

او د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د آﺳﻤﺎن او زﻣ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﮯ دے،

ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دې ﺻﻴﻮن ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ درﮐى.

د ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء ﺳﺮود

۱۳۵

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،


د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،
اے د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،
 ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮐﻮر ﮐ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮئ،

زﻣﻮﻧ د ﺧُﺪائ ﭘﺎک د ﮐﻮر ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﮥ دے،

د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
ﻪ ﭼ ډﯦﺮه ﻣﺰه ﮐﻮى.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻌﻘﻮب ﻏﻮره ﮐو،

د دې دﭘﺎره ﭼ ﻫﻐﻪ د ﻫﻐﮥ ﺷ،
۲۲۴ / ۲۴۷

او ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺧﺎص ﻣﻠﻴﺖ ﺷ.
 زۀ ﭘﻮﻫﯧم ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے،

زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮئ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﮥ ﮐﻮى ﮥ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮى،

ﭘﻪ ﻮﻟﻪ زﻣﻪ او آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ،
ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﮐ او د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ژورو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ.
 د زﻣ د آﺧﺮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ورﻳ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﺑﺎران ﺳﺮه ﺑﺮﯦﻨﺎ راﻟﯧى
او ﻫﻐﻪ ﻫﻮا د ﺧﭙﻠﻮ ذﺧﻴﺮو ﻧﻪ راﻟﻮﻮى.
 ﻫﻐﮥ وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ووژل د ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ،

وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى د ﺳو او د ﻨﺎوراﻧﻮ.
 ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐ ﻣﻌﺠﺰې او ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐل،

د ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف.
 ﻫﻐﮥ ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺴﺖ ورﮐو

او ﻫﻐﮥ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ووژل،
 د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﻴﺤﻮن د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻋﻮج،

ﻫﻐﮥ د ﮐﻨﻌﺎن ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ووژل.
 او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐو،

او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐو.
 ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﻳﺎدﻳى،

او ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻳﺎدﻳى.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺪﻣﺘﺎراﻧﻮ رﺣﻢ ﮐﻮى.
 د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺘﺎن ﭼ د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى،

۲۲۵ / ۲۴۷

د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.
 د ﻫﻐﻮئ ﺧﻮﻟ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﺧﺒﺮې ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ،

د ﻫﻐﻮئ ﺳﺘﺮ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﻟﻴﺪل ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ،
 د ﻫﻐﻮئ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ اورﯦﺪل ﻧﮥ ﺷ ﮐﻮﻟﮯ،

او ﻧﮥ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﺳﺎه اﺧﺴﺘﻠﮯ ﺷ.
 ﻮک ﭼ دا ﺑﺘﺎن ﺟﻮړوى دوئ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن وى

ﻮک ﭼ ﭘﺮې اﻳﻤﺎن ﻟﺮى ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن وى.
 اے د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ،

اے د ﻫﺎرون ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ،
 اے د ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ،

او ﺗﺎﺳﻮ ﻮک ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻧﻪ ﻳﺮﯦئ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ،
 د ﺻﻴﻮن ﻧﻪ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى،

ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى ﻮک ﭼ ﭘﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﮐ اوﺳﻴى.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.

د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮود

۱۳۶

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ ﮥ دے.


د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ،ﭼ د ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺧُﺪائ ﭘﺎک دے.

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼ د ﻣﺎﻟﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ دے.

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼ ﺻﺮف ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺋ ﻣﻌﺠﺰې ﮐﻮى،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.

۲۲۶ / ۲۴۷

 او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳ ﭘﻪ ﺣﻤﺖ ﺳﺮه ﭘﯧﺪا ﮐل،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﭼ زﻣﻪ د اوﺑﻮ دﭘﺎﺳﻪ ﺧﻮره ﮐﻟﻪ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﭼ آﺳﻤﺎﻧ رﺎﺎﻧ ﭘﯧﺪا ﮐې،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ورځ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻮى،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﺳﭙﻮږﻣ او ﺳﺘﻮرى ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻮى،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﭼ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ وړوﻣﺒ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى ﻫﻼک ﮐل،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د ﻣﺼﺮ د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻞ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﭼﺎ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﭙﻞ ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﺪرت ﺮﻨﺪوﻧﻪ وﮐه،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﭼ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﭘﻪ ﻣﻴﻨ دوه ﮐو،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﻫﻐﮥ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺑﻮﺗﻠﻞ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﺧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮه د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺮِﻗُﻠﺰم ﮐ ﻏﺮق ﺷﻮ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐﻟﻪ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
۲۲۷ / ۲۴۷

 د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى ﮐﻮئ ﭼﺎ ﭼ ﻟﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن راﻧﺴﻮر ﮐل،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﻫﻐﮥ ﺗه ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻼک ﮐل،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﺳﻴﺤﻮن د اﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﻣ ﮐﻟﻮ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 ﻋﻮج د ﺑﺴﻦ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳ ﻣ ﮐﻟﻮ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﻫﻐﮥ د ﻫﻐﻮئ ﻣﻠ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ورﮐو،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﮐ ﻳ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻪ ورﮐو،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د ﻫﻐﮥ ﺷُﺮ ﺰارى وﮐئ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ د ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ﻳﺎد ۇو،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﻣﻮﻧ ﻳ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐﻟﻮ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 او ﻮک ﭼ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ رزق ورﮐﻮى،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.
 د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧُﺪائ ﺷُﺮ ادا ﮐئ،

د ﻫﻐﮥ ﻣﻴﻨﻪ اﺑﺪى ده.

۱۳۷

 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﺑﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻮ او وﻣﻮ ژړل،


ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﺻﻴﻮن ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺑﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﺷﻮ.
 ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﻨﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ رﺑﺎﺑﻮﻧﻪ راوﯦﺰاﻧﺪ ﮐى ۇو،


۲۲۸ / ۲۴۷

 ﻪ ﭼ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﻮﻧ ﻗﺎﺑﻀﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻧ ﺳﻨﺪرې وﺋﻴﻠ،

او ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻒ رﺳﻮوﻧﻮ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د ﺳﻨﺪرو ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮﻟﻮ،
دوئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ وﺋﻴﻞ ﭼ” ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺻﻴﻮن د ﺳﻨﺪرو ﻧﻪ ﻳﻮه وواﻳ“.
 ﻧﻮ ﻣﻮﻧ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺳﻨﺪرې ﻨﻪ وواﻳﻮ

ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﺮدى ﻣﻠ ﮐ ﻳﻮ؟
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﺗﺎ ﻫﯧﺮ ﮐﻣﻪ ﻳﺮوﺷﻠﻢ،

ﻧﻮ زﻣﺎ  ﻻس ﻧﻪ دې ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮ ﻫﯧﺮ ﺷ.
 زﻣﺎ ژﺑﻪ دې زﻣﺎ ﺗﺎﻟﻮ ﭘﻮرې وﻧﻠ،

ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﺎد ﻧﮥ ﻳ،
او ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﮥ ﻢ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ادوﻣﻴﺎن راﻳﺎد ﮐه ،ﭼ ﮥ ﻳ ﮐى ۇو،

ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭼ ﻳﺮوﺷﻠﻢ راﻧﺴﻮر ﺷﻮے وو.
ﻫﻐﻮئ ﭼﻐ وﻫﻠ ﭼ” ،وران ﻳ ﮐئ،
او ﭼ د ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ ﭘﻮرې ﻳ وران ﮐئ“.
 اے د ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻠﻘﻮ ،ﺗﺒﺎه ﺷ،

ﻫﻐﻪ دې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻮک ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺪل درﮐى،
ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺗﺎ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه وﮐل.
 ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺮﻓﺘﺎروى،

او د ﺎﻧﻮ ﺳﺮه ورﻟﻪ ډﻏﺮې ورﮐﻮى.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮود

۱۳۸

 زۀ ﺑﻪ د زړۀ د اﺧﻼﺻﻪ ،ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،


او د ﻧﻮرو ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ زۀ ﺳﺘﺎ د ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﻨﺪرې وواﻳﻢ.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪس ﮐﻮر ﻃﺮف ﺗﻪ ﺳﺠﺪه وﮐم،


۲۲۹ / ۲۴۷

او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐم،
ﻪ ﭼ ﺗﮥ ډﯦﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک او وﻓﺎدار ﻳ،
او ﺗﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻴﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻧﻮم او ﮐﻼم اوﭼﺖ ﮐو.
 ﻣﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐې ده ،ﺗﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﮐې ده،

ﺗﺎ زۀ ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗه او زړور ﮐم.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د دﻧﻴﺎ ﻮل ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،

ﭼ ﮐﻠﻪ دوئ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﮐﻼم واورى.
 دوئ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،

ﻪ ﭼ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺟﻼل ﻟﻮئ دے.
 ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ډﯦﺮ اوﭼﺖ دے،

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺘﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺒﺮژن د ډﯦﺮ ﻟﺮې ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧ.
 زۀ ﮐﮥ ﮥ ﻫﻢ د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ﺮﻢ،

ﺗﮥ زﻣﺎ ژوﻧﺪون ﺑﭻ ﮐﻮې.
ﺗﮥ ﺧﭙﻞ ﻻس زﻣﺎ د دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻏﺼ ﭘﻪ ﺧﻼف راوږدوې،
د ﺧﭙﻞ  ﻻس ﺳﺮه دې ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐﻮې.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮره ﮐى،

ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﺎﺗ ﮐﻴى،
د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده.

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۳۹

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺗﺎ زۀ ﻣﻌﻠﻮم ﮐے ﻳﻢ


او ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﯧﮋﻧ.
 ﺗﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻧﺎﺳﺘ ﭘﺎﺳﺘ ﭘﺘﻪ ده،


۲۳۰ / ۲۴۷

او زۀ ﮐﮥ ﻟﺮې ﻫﻢ ﻳﻢ ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫﯧې.
 زۀ ﮐﮥ ﺮﻢ او ﮐﮥ ﻣﻼﺳﺖ ﻳﻢ،

ﻧﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ زﻣﺎ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺘﻪ ده.
 ﺧﺒﺮه ﻻ زﻣﺎ د ﺧﻮﻟ ﻧﻪ وﺗﻠ ﻧﮥ وى،

ﭼ ﺗﮥ ﭘﻪ ﻫﻐ ﭘﻮره ﺧﺒﺮ ﻳ ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ.
 زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨ او وروﺳﺘﻮ ﺗﮥ ﻳ،

او ﺗﺎ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺎ اﯦﮯ دے.
 دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻮﻫﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ډﯦﺮه ﺣﯧﺮاﻧﻮﻧ ده،

او دا ﺧﺒﺮه زﻣﺎ د ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ده.
 زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د روح ﻧﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ؟

ﺳﺘﺎ د ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺗﻪ وﺗﺘﻢ؟
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ وﺧﯧﮋم ،ﺗﮥ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ،

ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﮐ ﻫﻢ ﻤﻠﻢ ،ﺗﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﺳﺒﺎ ﭘﻪ وزرو ﺳﻮر ﺷﻢ،

ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻪ ﻟﺮې ﻏﺎړه اوﺳﯧم،
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻻس زﻣﺎ ﻻرﻮدﻧﻪ وﮐى،

او ﺳﺘﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮه راوﻧﻴﺴ.
 ﮐﮥ ﭼﺮې زۀ دا وواﻳﻢ ﭼ” ،ﺗﻴﺎرۀ ﺑﻪ ﺿﺮور ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘ ﮐى،

او زﻣﺎ ﻧﻪ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه رﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷ“.
 ﺧﻮ ﺗﻴﺎرۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺗﻴﺎرۀ ﻧﮥ وى،

ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ورځ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻴى.
ﻪ ﭼ ﺗﻴﺎرۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن وى.
 ﻪ ﭼ ﺗﺎ زﻣﺎ دﻧﻨﻪ ﻫﺮ ﮥ ﭘﯧﺪا ﮐل،

او زۀ ﺗﺎ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﯧه ﮐ ﻳﻮ ﺎئ ﮐم.
۲۳۱ / ۲۴۷

 زۀ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﭼ زﻣﺎ د ﺑﺪن ﺟﻮړﺖ ﻋﺠﻴﺒﻪ او وﻳﺮوﻧﮯ دے،

ﺳﺘﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ دى او زۀ ﭘﻪ دې ﮥ ﭘﻮﻫﯧم.
 زﻣﺎ د ﺑﺪن ډاﻧﭽﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﮥ وه

ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﭘ ﺎئ ﮐ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻢ،
او ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ د زﻣ ﭘﻪ ژوره ﮐ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻢ.
 ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮﻮ زﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﻠﻪ ﺑﺪن وﻟﻴﺪﻟﻮ.

او ﺗﺎ د ﺷﺮوع ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ور ﭼ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ دﭘﺎره ﻣﻘﺮر ﮐې وې
ﻫﻐﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﮐ وﻟﻴﻠ.
 ﺳﺘﺎ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮﻣﺮه ﻗﻴﻤﺘ دى ،ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او دا ﻮﻣﺮه ﺑﺣﺴﺎﺑﻪ دى.
 ﮐﮥ ﭼﺮې ﻫﻐﻪ وﺷﻤﺎرم ،ﻧﻮ د ﺷﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ دى.

او زۀ ﭼ ﮐﻠﻪ راوﻳ ﺷﻢ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮه ﻳﻢ.
 ﮐﺎش ﭼ ﺗﮥ ﺑﺪﮐﺎران ﻫﻼﮐﻮې ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او وﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺗى ﻧﺎﺳﺖ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺮې ﮐې.
 دوئ ﺗﺎ ﭘﺴ ﻗﺼﺪاً ﺑﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

او ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دې ﻧﻮم ﺑﻓﺎﺋﺪې اﺧﻠ.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،وﻟ زۀ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت وﻧﮥ ﮐم ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى؟

او د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ وﻧﮥ ﮐم ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮى؟
 زۀ ﺑﻠﻞ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮم ﻮک ﭼ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻮئ ﺧﭙﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻢ.
 ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ وﻟﻮه ،او زﻣﺎ زړۀ وﭘﯧﮋﻧﻪ،

او ﺗﮥ زﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن واﺧﻠﻪ او زﻣﺎ د ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ ﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺎن ﭘﻮﻫﻪ ﮐه.
 ﻣﺎ ﺗﻪ وﻮره ﮐﮥ ﭼﺮې ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ وى،

ﻣﺎ د ﺗﻞ ژوﻧﺪون ﻻرو ﺗﻪ رﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐه.
۲۳۲ / ۲۴۷

د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻣﺸﺮ دﭘﺎره :د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۴۰

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه،


او د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ وﺳﺎﺗﻪ،
 او ﻮک ﭼ د ﺷﺮارت ﻣﻨﺼﻮﺑ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐ ﺟﻮړوى

او ﻫﺮه ورځ ﺟﻨ ﺗﻮدهوى.
 دوئ ﺧﭙﻠ ژﺑ ﻟﻪ د ﺎﻣﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﯧﺮوى،

او د ﭼﻤﭽﻤﺎر زﻫﺮ ﻳ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو ﭘﺮاﺗﮥ وى.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ د ﻻس ﻧﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐه،

او ﻣﺎ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﭻ ﮐه،
ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﭘﻮ ﯧﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺟﻮړوى.
 ﮐﺒﺮژﻧﻮ ﺳو ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘ داﻣﻮﻧﻪ اﯦ دى،

او دوئ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﻮارۀ ﮐى دى.
او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻرو ﮐ ﻳ داﻣﻮﻧﻪ اﯦ دى.
 ﻣﺎ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ.

اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،د رﺣﻢ دﭘﺎره زﻣﺎ ﺳﻮال زارى واوره.
 اے ﻗﺎدره ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﻗﻮى ﺧﻼﺻﻮﻧﻴﻪ،

ﻮک ﭼ د ﺟﻨ ﭘﻪ ورځ زﻣﺎ ﺳﺮ ﭘﻮى.
 د ﺑﺪﮐﺎراﻧﻮ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﮥ ﻣﮥ ﭘﻮره ﮐﻮه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او د دوئ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﮥ ﭘﺮﯦده،
ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ دوئ ﻣﻐﺮوره ﺷ.
 او ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﻧﻪ راﺗﺎو دى د ﻫﻐﻮئ ﺳﺮوﻧﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ راﯧﺮ ﺷ،

او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐ ﭼ ﮐﻮم د ﻫﻐﻮئ ﺷﻮﻧو ﺟﻮړ ﮐے دے.
 ﺑﻠ ﺷﻮې ﺳﺮو دې ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ راﭘﺮﯦﻮ،


۲۳۳ / ۲۴۷

او ﻫﻐﻮئ دې ﭘﻪ اور ﮐ وﻏﻮرزوﻟﮯ ﺷ،
او ﻫﻐﻮئ دې ﭼو دﻟﺪل ﺗﻪ وﻏﻮرزﻳى ﭼ ﺑﻴﺎ ﺗﺮې راوﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ.
 ﻏﯧﺒﺖ ﮐﻮوﻧ دې ﭘﻪ دې ﻣﻠ ﮐ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﮥ ﺷ،

او ﭘﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ دې ﻧﺎﻬﺎﻧﻪ اﻓﺖ راﺷ.
 زۀ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﻣﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻧﺼﺎف ورﮐى،

او ﻫﻐﻪ د ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐ اﺧﻠ.
 او ﺑﺷﻪ ﭼ ﻧﯧﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،

او ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ ژوﻧﺪ وﮐى.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﻣﺎﺎم دﻋﺎ

۱۴۱

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﻮال زارى ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ زر راﺷﻪ،


زﻣﺎ آواز اوره ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ درﺗﻪ ﺳﻮال ﮐﻮم.
 زﻣﺎ دﻋﺎ دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐ د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷ،

او زﻣﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ اوﭼﺘﻮل دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ د ﻣﺎﺎم د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﺷ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﻗﺎﺑﻮ ﮐه،

او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺗﻪ.
 زﻣﺎ زړۀ دې ﭘﻪ ﺑﺪو ﻻرو ﻻړ ﻧﮥ ﺷ،

او ﻧﮥ دې د ﺑﺪﮐﺎرو ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺣﺼﻪ واﺧﻠ.
او ﻧﮥ دې ﺧﻄﺎﮐﺎرو ﺳﺮه ﻣﻞ ﺷ،
ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ د ﺧﻮﻧﺪور ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ.
 ﮐﮥ ﻧﯧ ﺳے ﻣﺎ وډﺑﻮى دا ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وى،

او د ﻫﻐﮥ رﻞ ﺑﻪ زﻣﺎ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى،
او زﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ د دې ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﺎر ﻧﮥ ﮐﻮى،

۲۳۴ / ۲۴۷

ﺧﻮ زﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ ﺗﻞ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ د دوئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن د ﮐﻤﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راوﻏﻮرزﻳى،

ﻧﻮ ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ دا زده ﮐى ﭼ زﻣﺎ وﯦﻨﺎ ﺧﻮږه وه.
 ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ د زﻣ ﭘﻪ ﻗﻠﺒ ﺳﺮه ﮐﺎ ﺑﺮﺳﻴﺮه ﺷ،

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻫُوﮐ د ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ ﮐ ﺧﻮارۀ وارۀ ﭘﺮاﺗﮥ وى.
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﺳﺘﺮ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﺮف دى ،اے ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧُﺪاﻳﻪ،

او ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړم ﻣﺎ ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻣﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻮه.
 ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮم ﭼ دوئ زﻣﺎ دﭘﺎره اﯦﮯ دے،

ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ داﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ وﺳﺎﺗﻪ ﭼ ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ زﻣﺎ دﭘﺎره ﺧﻮارۀ ﮐى دى.
 ﺑﺪﻋﻤﻠﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ داﻣﻮﻧﻮ ﮐ راﯧﺮ ﺷ،

ﭼ داﺳ زۀ ﺗﺮې ﺑﭻ ﺷﻤﻪ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ ﻣﺸﻴﻞ ،ﻫﻐﻪ دﻋﺎ ﭼ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐ وو

۱۴۲

 زۀ ﭘﻪ زوره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ژړا ﮐﻮم،


او ﻣﺎ د رﺣﻢ دﭘﺎره ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ آواز وﮐو.
 زۀ ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮم،

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زۀ ﺧﭙﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﻮم.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ روح ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ﮐﻤﺰورے ﺷ،

ﻧﻮ دا ﺗﮥ ﻳ ﭼ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻرو ﭘﻮﻫﯧې.
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻻرو ﭼ زۀ روان ﻳﻢ
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻرو ﮐ ﻳ ﻣﺎ دﭘﺎره دام ﭘ ﻟﻮﻟﮯ دے.
 وﻮره زﻣﺎ  ﻃﺮف ﺗﻪ وﻮره

ﻫﻴﻮک زﻣﺎ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى،
زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻧﺸﺘﻪ ﻫﻴﻮک زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﭘﺮواه ﻧﮥ ﮐﻮى.

۲۳۵ / ۲۴۷

 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ژړا ﮐﻮم ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

زۀ دا واﻳﻢ ﭼ” ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه ﻳ،
او ﺗﮥ د ژوﻧﺪون ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ زﻣﺎ ﺑﺮﺧﻪ ﻳ“.
 زﻣﺎ ژړا ﺗﮥ واوره،

ﻪ ﭼ زۀ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﻳﻢ.
ﻮک ﭼ ﻣﺎ ﯧﺮول ﻏﻮاړى د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﭻ ﮐه،
ﻪ ﭼ دوئ زﻣﺎ ﻧﻪ ډﯦﺮ زورور دى.
 ﺗﮥ ﻣﺎ د ﻗﯧﺪ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐه،

ﭼ ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدﻗﺎن راﻳﻮﺎئ ﺷ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ،
ﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﭘﻪ وﺟﻪ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۴۳

 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ دﻋﺎ واوره،


زﻣﺎ ژړا ﺗﻪ د رﺣﻢ دﭘﺎره ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻪ،
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎدارۍ او ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه دې زﻣﺎ ﻣﺪد دﭘﺎره راﺷﻪ.
 او ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر دې د ﻋﺪاﻟﺖ دﭘﺎره ﻣﮥ راوﻟﻪ،

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻮک ﻫﻢ ﺑﻨﺎه ﻧﮥ دى.
 دﺷﻤﻦ راﭘﺴ ﻟﯧﺪﻟﮯ دے ﻣﺎ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺘﻪ ﻏﻮرزوى،

ﻫﻐﮥ زۀ ﭘﻪ زور ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﻴﺎرو ﮐ اوﺳﻮﻟﻢ ﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻘﻮ ﭼ ډﯦﺮ ﻣﺨ ﻣۀ ﺷﻮى دى.
 ﻧﻮ ﻪ روح ﻣ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ ﮐﻤﺰورے ﮐﻴى،

ﻧﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن د ﻳﺮې ﻧﻪ زﻣﺎ زړۀ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐ ودرﻳى.
 ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﺨﻮاﻧ وﺧﺘﻮﻧﻪ راﻳﺎدوم،

ﻧﻮ زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﻮچ ﮐﻮم،

۲۳۶ / ۲۴۷

ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐﻮئ ﻓﺮ ﮐﻮم.
 زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ د دﻋﺎ دﭘﺎره ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮم،

زﻣﺎ ﺎن ﻟﻪ د ﻟﻠﻤ زﻣ ﺳﺘﺎ ﺗے دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻪ زر ﺟﻮاب راﮐه،

زۀ ﻧﺎاُﻣﻴﺪه ﺷﻮے ﻳﻢ.
ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻣﮥ اړوه،
ﻧﻮ ﻨ زۀ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺷﻢ
ﻮک ﭼ ﺘﻪ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ روان وى.
 ﺳﺤﺮ دې ﺳﺘﺎ د ﺗﻞ ﻋﻤﺮى ﻣﻴﻨ ﮐﻼم راوړى،

ﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮم.
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻻر راوﺎﻳﻪ ﭼ زۀ ﭘﺮې ﻻړ ﺷﻢ،
ﻪ ﭼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ دﻋﺎ ﮐ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے دے.
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼص ﮐه ،اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﻪ ﭼ زۀ د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره ﺗﺎ ﺗﻪ را زﻏﻠﻢ.
 ﺳﺘﺎ د رﺿﺎ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ راﮐه،

ﻪ ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﻳ.
ﺳﺘﺎ ﻧﯧ روح دې ﭘﻪ ﻫﻮار ﻣﯧﺪان ﮐ زﻣﺎ رﻫﻨﻤﺎﺋ وﮐى.
 د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دې ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪاﻳﻪ ،زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﺑﭻ ﮐه.

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ دې ﻣﺎ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ راوﺑﺎﺳﻪ.
 ﺗﮥ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ زﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐه،

زﻣﺎ ﻮل دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎه ﮐه ،ﻪ ﭼ زۀ ﺳﺘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻳﻢ.

د ﺣﻀﺮت داؤد ﻳﻮ زﺑﻮر

۱۴۴

 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ دې ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وى ﻮک ﭼ زﻣﺎ  دے،


۲۳۷ / ۲۴۷

ﻮک ﭼ زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروى،
او زﻣﺎ ﻮﺗ د ﺟﻨ دﭘﺎره ﺗﻴﺎروى.
 ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک ﺧُﺪائ ﭘﺎک او د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﻠﻌﻪ ده،

ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﺎه او زﻣﺎ ﺧﻼﺻﻮﻧﮯ دے،
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ډال دے ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐ ﭼ زۀ ﭘﻨﺎه اﺧﻠﻢ،
ﻮک ﭼ ﺧﻠﻖ زﻣﺎ د اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې راوﻟ.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،اﻧﺴﺎن ﮥ دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ،

د اﻧﺴﺎن زوئ ﮥ دے ﭼ ﺗﮥ ﻳ ﻓﺮ ﮐﻮې؟
 اﻧﺴﺎن دے ﻟﻪ د ﻫﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن،

د ﻫﻐﮥ ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮﻳى ﻟﻪ ﺳﻮرى ﭘﻪ ﺷﺎن.
 ﺧﭙﻞ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ وﺷﻠﻮه اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ او ﻻﻧﺪې راﮐﻮز ﺷﻪ،

ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺻﺮف ﻻس وروړه ﻧﻮ دوئ ﺑﻪ ﻟﻮﮯ ﺷ.
 ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺎﻧ راوﻟﯧه او دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮارۀ ﮐه،

او ﺧﭙﻞ ﻏﺸ ﭘﺮې راووروه او ﻫﻐﻮئ ﺗﺲ ﻧﺲ ﮐه.
 د ﺑﺮه ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس راوﻏﺰوه،

ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺤﻔُﻆ او ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،
د زورورو اوﺑﻮ او د ﻏﯧﺮو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ،
 د ﭼﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﭼ د دروﻏﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده،

د ﭼﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭼ دوﮐﻪ ﺑﺎز دى.
 زۀ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻮے ﺣﻤﺪ وواﻳﻢ ،اے ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ،

ﭘﻪ ﻟﺲ ﺗﺎرﻳﺰه ﺳﺮﻳﻨﺪې ﺑﻪ زۀ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺳﺮ ﺳﺎز وﻏوم،
 ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻮک ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮى،

ﻮک ﭼ ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﺎر داؤد ﺗﻪ د وژوﻧ ﺗُﻮرې ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﺤﻔُﻆ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،

۲۳۸ / ۲۴۷

او د ﻏﯧﺮو د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن راﮐه،
د ﭼﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﭼ د دروﻏﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ده،
او د ﭼﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭼ دوﮐﻪ ﺑﺎز دى.
 ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ زاﻣﻦ ﭘﻪ ﻮاﻧ ﮐ ﻟﻪ

د ﺳﻴﺮاﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮ ﺑﻮﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى،
او زﻣﻮﻧ ﻟﻮﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ د ﻣﺤﻞ د زﻳﻨﺖ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وى.
 زﻣﻮﻧ ﻮداﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻏﻠ ﻧﻪ ډک وى،

زﻣﻮﻧ ې ﺑﻪ زرﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴى،
ﭘﻪ زرﻮﻧﻮ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ وى،
 زﻣﻮﻧ ﻏﻮﻳﺎن ﺑﻪ دراﻧﮥ ﺑﺎروﻧﻪ وړى،

ﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ﺎر دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨر ﻧﮥ ﺷ،
ﻫﻴ ﻮک ﺑﻪ ﻗﯧﺪى ﺑﻮﺗﻠﮯ ﻧﮥ ﺷ،
او زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﻧﺎاُﻣﻴﺪۍ ژړا ﻧﮥ وى.
 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﭼ دا رﺘﻴﺎ وى،

ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻖ د ﭼﺎ ﭼ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ،ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ وى.

د ﺣﻀﺮت داؤد د ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎء ﻳﻮ زﺑﻮر
د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮود

۱۴۵

 اے زﻣﺎ ﭘﺎﮐﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺑﺎدﺷﺎه ،زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮم،


او زۀ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم.
 زۀ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐم،

زۀ ﺑﻪ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺳﺘﺎ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐم.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ دے او د ډﯦﺮ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ دے،

د ﻫﻐﮥ ﻟﻮﺋ ﻫﻴﻮک ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷ.

۲۳۹ / ۲۴۷

 ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺘﺎﺋﻴﻨﻪ ﮐﻮى،

او دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻟﻮﻳ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮى.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺟﻼﻟ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ او د ﻟﻮﻳ ﺧﺒﺮې ﮐﻮى،

زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻓﺮ وﮐم.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﮐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻠﻪ ﺧﺒﺮې وﮐى،

او زۀ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻮ ﺑﻴﺎن وﮐﻣﻪ.
 ﻫﻐﻮئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑاﻧﺪازې ﮥواﻟ ﺟﺸﻦ ﮐﻮى،

او ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﻨﺪرې ﻏوى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ رﺣﻴﻢ او ﻣﻬﺮﺑﺎن دے،

زر ﻧﮥ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﮐﻴى او ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﮥ دے،

او ﻫﺮ ﮥ ﭼ ﻫﻐﮥ ﭘﯧﺪا ﮐى دى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے.
 اے ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ،ﺳﺘﺎ ﻣﺨﻠﻮق دې ﺳﺘﺎ ﺷُﺮ وﮐى،

ﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ دې ﺳﺘﺎ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى.
 دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﺟﻼل ﺧﺒﺮې وﮐى،

او دوئ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻗﺪرت ﺧﺒﺮې وﮐى،
 ﻧﻮ ﭼ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺘﻤﻨﺪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻮل ﺧﻠﻖ ﭘﻮﻫﻪ ﺷ،

او ﺳﺘﺎ د ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ د ﺟﻼﻟ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷ.
 ﺳﺘﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫ د ﺗﻞ ﺑﺎدﺷﺎﻫ ده،

ﺳﺘﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯧﺪوﻧﮯ دے.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ وﻋﺪو وﻓﺎدار دے،
او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻮئ ﻮل اوﭼﺘﻮى ﻮک ﭼ راﭘﺮﯦﻮ،

او ﻫﻐﻪ ﻮل راﮐﻮﻧ ﺷﻮى راوﭼﺘﻪ وى.
۲۴۰ / ۲۴۷

 او د ﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ دى،

او ﺗﮥ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﺧﺖ ﮐ ﺧﻮراک ورﮐﻮې.
 ﻣﺎﻟﻪ ﺧُﺪاﻳﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﺮاﻧﻴﺰې،

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﺮ ﻳﻮ ژوﻧﺪى ﻴﺰ ﻟﻮږه ﺗﻨﺪه ﺧﺘﻤﻮې.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺻﺎدق دے،

او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﺪا ﮐﻮوﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے ﻮک ﭼ ورﺗﻪ آواز ﮐﻮى،

ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﺰدې دے ﻮک ﭼ ﭘﻪ رﺘﻴﺎ ورﺗﻪ آواز ﮐﻮى.
 ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى د ﻫﻐﻮئ ﻮﻟﻮ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﻮى،

او ﻫﻐﻪ د دوئ ژړا اورى او ﺧﻼﺻﻮن ورﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى،

ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻮل ﺷﺮﻳﺮان ﺗﺒﺎه ﮐى.
 زﻣﺎ ﺧﻮﻟﮥ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮى،

او ﻮل ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻪ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻘﺪس ﻧﻮم د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺛﻨﺎه ﺻﻔﺖ ﮐﻮى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ اﺑﺪى وﻓﺎدارى

۱۴۶

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى.


د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐه ،اے زﻣﺎ ﺎﻧﻪ.
 زۀ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ژوﻧﺪ ﮐ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮم،

او ﺗﺮﻮ ﭼ زۀ ژوﻧﺪے ﻳﻢ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﻮم.
 او ﭘﻪ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ،

ﭘﻪ ﻓﺎﻧ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮥ ﮐﻮئ ﻮک ﭼ ﺧﻼﺻﻮن ﻧﮥ ﺷ ورﮐﻮﻟﮯ.
 ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﺮې روح و ﻧﻮ ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺧﺎورې ﺷ،

او ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورځ ﻳ ﻮﻟ ﻣﻨﺼﻮﺑ ﺧﺮاﺑ ﺷ.

۲۴۱ / ۲۴۷

 ﺑﺨﺘﻮر دى ﻫﻐﻮئ د ﭼﺎ ﻣﺪد ﭼ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى،

او د ﭼﺎ اُﻣﻴﺪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﻌﻨ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک وى.
 ﻪ ﭼ ﻫﻐﮥ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او زﻣﻪ ،ﺳﻤﻨﺪر او ﮥ ﭼ ﭘﻪ ﮐ دى ﭘﯧﺪا ﮐى دى

او ﻫﻐﻪ ﺗﻞ وﻓﺎدار دے.
 ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻠﻮى،

او اوږى ﺗﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى.
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻗﯧﺪﻳﺎن آزادوى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ړﻧﺪو ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ورﮐﻮى.

او ﻫﻐﻪ ﻮل راﮐﻮﻧ ﺷﻮى راوﭼﺘﻪ وى،
ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺻﺎدﻗﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗ،

او ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧو ﺗﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﻣﻨﺼﻮﺑ او ﻃﺮﻳﻘ ﺧﺮاﺑﻮى.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﺑﺎدﺷﺎﻫﺖ ﮐﻮى،

د ﻮﻟﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره اے ﺻﻴﻮﻧﻪ.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ

۱۴۷

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.


دا ﻮﻣﺮه ﻪ ده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﺧﭙﻞ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐو،
او ﻮﻣﺮه د ﺧﻮ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ﻣﻮﻧ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء وﮐو.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺑﻴﺎ آﺑﺎدوى،

ﻫﻐﻪ د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺷﻟ ﺧﻠﻖ راﻏﻮﻧوى.
 ﻫﻐﻪ ﻣﺎت زړوﻧﻪ روﻏﻮى،


۲۴۲ / ۲۴۷

او د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﭘ ﻟﻮى.
 ﻫﻐﮥ ﺗﻪ د ﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮرو د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺘﻪ ده،

او ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺘﻮرى ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آواز ﮐﻮى.
 زﻣﻮﻧ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮئ او ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﮐ زورور دے،

او د ﻫﻐﮥ د ﭘﻮﻫ ﮥ ﺣﺪ ﻧﺸﺘﻪ دے.
 ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮى،

ﺧﻮ ﺷﺮﻳﺮان زﻣ ﺗﻪ راﻏﻮرزوى.
 ﭘﻪ ﺷُﺮ ﺰارۍ ﺳﺮه د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء وواﻳ،

او زﻣﻮﻧ ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺗﻪ ﭘﻪ رﺑﺎب ﺳﺮه ﺳﺎز وﻏوئ.
 ﻫﻐﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﻪ ورﻳﻮ ﮐ ﭘﻮى،

او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زﻣﻪ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ راوروى،
او ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧو واﮥ راﺷﻨﮥ ﮐﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﻨﺎورو ﺗﻪ ﺧﻮراک ورﮐﻮى،

او ﮐﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺑﭽﻮ ﺗﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ وﭼﻐﻴى ﺧﻮراک ورﮐﻮى.
 د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د آس ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﮐ ﻧﮥ ده،

او ﻧﮥ د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﮐ ده.
 او ﻣﺎﻟ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﻧﻪ ﻳﺮﻳى،

او ﻮک ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﯧﺪوﻧ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې اُﻣﻴﺪ ﺳﺎﺗ.
 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎن ﮐه ،اے ﻳﺮوﺷﻠﻤﻪ،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ادا ﮐه ،اے ﺻﻴﻮﻧﻪ.
 او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د دروازو اړﻣﻮﻧﻪ او درﺷﻠ ﻣﻀﺒﻮﻃﻮى،

او ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﮐﺖ ورﮐﻮى.
 ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﮐ ﺳﺎﺗ،

او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮ ﻏﻨﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې دې ﻣﻌﻤﻮروى.
۲۴۳ / ۲۴۷

 ﻫﻐﻪ ﭼ ﺧﭙﻞ اﺣﺎم زﻣ ﺗﻪ وروﻟﯧى،

ﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﭘﻪ ﻣﻨه ﺧﻮرﻳى.
 ﻫﻐﻪ واوره ﻟﻪ د وړۍ ﺧﻮروى،

او واوره ﻟﻪ د اﻳﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن زﻏﻠﻮى.
 ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ږﻟ وروى

د ﻫﻐﮥ د واورې ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻪ ﻮک ﻴﻨﯧﺪے ﺷ؟
 ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم راﻟﯧى او واوره ﭘﺮې وﻳﻠ ﮐﻴى،

ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠ ﻫﻮاﺎﻧ راﻟﯧى او اوﺑﮥ ﺗﺮې رارواﻧ ﺷ.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﮐﻼم ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻪ ورﺎره ﮐو،

او ﺧﭙﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻗﺎﻧﻮن ﻳ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﺗﻪ ﺎره ﮐو.
 ﻫﻐﮥ داﺳ د ﺑﻞ ﻗﻮم دﭘﺎره ﮐى ﻧﮥ دى،

ﻫﻐﻮئ د دۀ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﮥ ﭘﻮﻫﻴى.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮئ.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﮐﻮل

۱۴۸

 د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،


د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﭘﻪ اوﭼﺘﻮ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ وﮐئ.
 د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻓﺮﺘﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

ﻮﻟﻮ آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 اے ﻧﻤﺮ او ﺳﭙﻮږﻣ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

ﻮﻟﻮ ﻠﯧﺪوﻧﻮ ﺳﺘﻮرو د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 اوﭼﺘﻮ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

ﭘﻪ آﺳﻤﺎن ﮐ ﺑﺮه اوﺑﻮ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 ﻫﻐﻮئ ﻮل دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،


۲۴۴ / ۲۴۷

ﻪ ﭼ د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﺣﻢ دوئ ﭘﯧﺪا ﺷﻮى دى.
 او ﻫﻐﻮئ ﻳ د ﺗﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻣﻘﺮر ﮐې دى،

او ﻫﻐﮥ ورﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﮐو ﭼ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﮥ ﺧﺘﻤﻴى.
 د زﻣ ﻧﻪ د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

اے د ﻟﻮﻳﻮ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻣﺨﻠﻮﻗﻪ او د ﻮﻟﻮ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﺑﯧﺦ ﮐ ﭼ اوﺳﯧئ.
 ﺑﺮﯦﻨﺎ او ږﻟ ،واورو او ورﻳﻮ،

ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺑﺎدوﻧﻮ ﭼ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻐﮥ ﺣﻢ ﻣﻨ.
 ﺗﺎﺳﻮ ﻏﺮوﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﻏﻮﻧو،

ﻣﯧﻮه دارو وﻧﻮ او ﻮﻟﻮ دﻳﺎروﻧﻮ.
 ﻨﻠ ﻨﺎورو او ﻮﻟﻮ ﺎروو،

ﻮﺋﯧﺪوﻧ ﻣﺨﻠﻮﻗﻪ ،او د ﻫﻮا ﻣﺎرﻏﺎﻧﻮ،
 د زﻣ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ،

ﺗﺎﺳﻮ ﻮﻟﻮ ﺷﻬﺰادﺎﻧﻮ او د دﻧﻴﺎ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻮ،
 اے ﻮﻟﻮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﭘﯧﻐﻠﻮ،

ﺑﻮډاﺎﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ.
 ﻮل دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﻧﻮم ﻟﻮﺋ ﺑﻴﺎﻧﻮى،

ﻪ ﭼ ﺻﺮف د ﻫﻐﮥ ﻧﻮم ﻟﻮئ دے،
او د ﻫﻐﮥ ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ﭘﻪ زﻣ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دے.
 ﻫﻐﮥ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم دﭘﺎره د ﻓﺨﺮ ﺮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐے دے،

ﺗﺮﻮ د ﻫﻐﮥ ﻮل ﻧﯧ او ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐى،
ﻳﻌﻨ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ ﻧﺰدې دى.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى.

۲۴۵ / ۲۴۷

د ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺳﺮود

۱۴۹

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﮐئ.


ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮے ﺳﺮود وواﻳ،
د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﻫﻐﮥ د ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐئ.
 ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دې د ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ وﮐى،

د ﺻﻴﻮن ﺧﻠﻖ دې د ﺧﭙﻞ ﺑﺎدﺷﺎه ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وى.
 ﻫﻐﻮئ دې د ﻫﻐﮥ د ﻧﻮم ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ ﭘﻪ ا ﮐ ﺑﻴﺎن ﮐى،

او ﻫﻐﮥ ﺗﻪ دې ﭘﻪ ﺗﻤﺒﻞ او رﺑﺎب ﺳﺮه ﻣﻮﺳﻴﻘ وﻏوى.
 ﻪ ﭼ ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴى،

او ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﺗﺎج ورﭘﻪ ﺳﺮوى.
 ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ دې د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻋﺰت ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷ،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺴﺘﺮو ﮐ دې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﻨﺪرې واﺋ.
 د ﺧُﺪائ ﭘﺎک ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧُﻠﻮ وى

او دوه ﻣﺨﻴﺰه ﺗُﻮره دې د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐ وى،
 ﺗﺮﻮ ﭘﻪ زور ﺳﺮه د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺪل واﺧﻠ،

او ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺧﻠﻘﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐى،
 ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻪ ﻫﺘو ﮐ وﺗى

او د ﻫﻐﻮئ ﻣﺸﺮان دې ﭘﻪ ﺑﻴو ﮐ وﺗى،
 او ﭼ ﻨﻪ ﻓﯧﺼﻠﻪ د ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻟﻴﻠﮯ ﺷﻮې ده ﻫﻐﻪ ﺷﺎن وﺷ.

دا د ﻫﻐﮥ ﻮﻟﻮ ﻣﻘﺪﺳﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺟﻼل دے.
د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ دې وى.

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ

۱۵۰

 د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء وواﻳ.


۲۴۶ / ۲۴۷

د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺎئ ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء وواﻳ،
د ﻫﻐﮥ ﭘﻪ زورور آﺳﻤﺎن ﮐ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 د ﻫﻐﮥ د ﻟﻮﻳﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

او د ﻫﻐﮥ د ﺑﺣﺪه ﻟﻮﻳﻮاﻟ ﭘﻪ اﻧﺪازه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 او د ﺑﻴﻞ د آواز ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺧﻮان ﺷ،

د رﺑﺎب او ﺑﻴﻨﺠﻮ د ﺳﺎز ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 د ﺗﻤﺒﻞ او ا ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

ﭘﻪ ﺷﭙﻴﻠ او د رﺑﺎب ﺗﺎروﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
 د ﭼﻤﻮ او ﺗﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ،

د ﻫﻐﮥ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ د ﺗﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻧﺎر ﮐ وﮐئ.
 ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺎه ﻟﺮوﻧﮯ دې د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐى،

د ﻣﺎﻟ ﺧُﺪائ ﺛﻨﺎء ﺻﻔﺖ وﮐئ.
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