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੧ ਯੋਹਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਆਿਦਤੋ ਯ ਆਸੀਦ੍ ਯਸਯ੍ ਵਾਗ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਿਵ ਯਞ੍ਚ ਵਯੰ

ਸਵ੍ਨੇਤੈ ਰ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੋ ਯਞ੍ਚ ਵੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ਕਰੈਃ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤੰ
ਜੀਵਨਵਾਦੰ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|

Ⅱ ਸ ਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਵਯਞ੍ਚ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਿਧ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦਦ੍ਮਸ਼੍ਚ, ਯਸ਼੍ਚ ਿਪਤੁਃ ਸੰਿਨਧਾਵਵਰ੍ੱਤਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਚ ਤਮ੍
ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪੰ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|

Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ ਸ਼ਤਞ੍ਚ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯ੍ਤੇ
ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹਾਿਂਸ਼ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਸਹਾਿਂਸ਼ਤੰ ਿਪਤਾ
ਤਤ੍ਪੁਤੇਣ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭਵਿਤ|

Ⅳਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੋ ਯਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵੇਦ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯਮ੍
ਏਤਾਿਨ ਿਲਖਾਮਃ|

Ⅴ ਵਯੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ ਸੇਯਮ੍| ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਜਯ੍ੋਿਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸਯ੍ ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅵ ਵਯੰ ਤੇਨ ਸਹਾਿਂਸ਼ਨ ਇਿਤ ਗਿਦਤਾ ਯਦਯ੍ਨ੍ਧਾਕਾਰੇ ਚਰਾਮਸ੍ਤਿਰ
ਸਤਯ੍ਾਚਾਿਰਣੋ ਨ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਨʼਤਵਾਿਦਨ ਭਵਾਮਃ|

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਥਾ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਥਾ ਵਯਮਿਪ ਯਿਦ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼
ਚਰਾਮਸ੍ਤਿਰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਹਭਾਿਗਨ ਭਵਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਰੁਿਧਰਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਪਾਤ੍ ਸ਼ੁੱਧਯਿਤ|

Ⅷਵਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਪਾ ਇਿਤ ਯਿਦ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਵ੍ਯਮੇਵ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਵਞ੍ਚਯਾਮਃ
ਸਤਯ੍ਮਤਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅸਯਿਦ ਸਵ੍ਪਾਪਾਿਨ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੰਮਹੇ ਤਿਰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੋ ਯਾਥਾਰ੍ਿਥਕਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ ਕ੍ਸ਼਼ਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾੱਚਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਸ਼ੁੱਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਵਯਮ੍ ਅਕʼਤਪਾਪਾ ਇਿਤ ਯਿਦ ਵਦਾਮਸ੍ਤਿਰ ਤਮ੍ ਅਨʼਤਵਾਿਦਨੰ
ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅱ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਤ੍ ਪਾਪੰ ਨ ਿ ਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ ਯਿਦ ਤੁ ਕੇਨਾਿਪ ਪਾਪੰ ਿ ਯਤੇ ਤਿਰ ਿਪਤੁਃ
ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਏਕਃ ਸਹਾਯੋ (ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅱ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚੱਤੰ ਕੇਵਲਮਸ੍ਮਾਕੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਲਿਖਲਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚੱਤ|ੰ

Ⅲ ਵਯੰ ਤੰ ਜਾਨੀਮ ਇਿਤ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅳ ਅਹੰ ਤੰ ਜਾਨਾਮੀਿਤ ਵਿਦਤਾ ਯਸ੍ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸੋ

(ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ ਸਤਯ੍ਮਤਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਾਲਯਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ

ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਿਸਧਯ੍ਿਤ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਰ੍ੱਤਾਮਹੇ ਤਦ੍ ਏਤੇਨਾਵਗੱਛਾਮਃ|
Ⅵਅਹੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮੀਿਤ ਯੋ ਗਦਿਤ ਤਸਯ੍ੇਦਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ

ਯਾਦʼਗ੍ਆਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਸੋ (ਅ)ਿਪ ਤਾਦʼਗ੍ਆਚਰੇਤ੍|
Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਨੂਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਾਮੀਿਤ

ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਾਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾਂ ਪੁਰਾਤਨਾਮਾਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਾਿਮ| ਆਿਦਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤੰ ਸਾ ਪੁਰਾਤਨਾਜ੍ਞਾ|

Ⅷ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨੂਤਨਾਜ੍ਞਾ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਤ ਏਤਦਿਪ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਚ ਸਤਯ੍ੰ, ਯਤੋ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਵਯ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸਤਯ੍ਾ
ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼੍ਚੇਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ;

Ⅸ ਅਹੰ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤ ਇਿਤ ਗਿਦਤਾ ਯਃ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੋ
(ਅ)ਦਯ੍ਾਿਪ ਤਿਮਸਰ੍ੇ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

Ⅹ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਯਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਵਘ੍ਨਜਨਕੰ ਿਕਮਿਪ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅺ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਯੋ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸ ਿਤਿਮਰੇ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਤਿਮਰੇ ਚਰਿਤ ਚ
ਿਤਿਮਰੇਣ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਯਨੇ (ਅ)ਨ੍ਧੀਿ ਯੇਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ◌ੱਕ ਯਾਮੀਿਤ ਸ ਜ੍ਞਾਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅻ ਹੇ ਿਸ਼ਸ਼ਵਃ, ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ|
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ⅩⅢ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯ ਆਿਦਤੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ ਯੂਯੰ ਪਾਪਤ੍ਮਾਨੰ ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਖਾਿਮ| ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਿਪਤਰੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਆਿਦਤੋ ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍| ਹੇ ਯੁਵਾਨਃ, ਯੂਯੰ ਬਲਵਨ੍ਤ ਆਧਵ੍,ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤਰੇ ਵਰ੍ਤਤੇ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਾਿਜਗਯ੍ੇ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਯੂਯੰ ਸੰਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਸ੍ਥਿਵਸ਼਼ਯੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਾ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ ਯਃ ਸੰਸਾਰੇ ਪਰ੍ੀਯਤੇ
ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਿਪਤੁਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅥ ਯਤਃ ਸੰਸਾਰੇ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ੍ਿਥਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ੍ਿਦਯਸਯ੍ਾਿਭਲਾਸ਼਼ੋ ਜੀਵਨਸਯ੍
ਗਰ੍ੱਵਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਿਪਤʼਤੋ ਨ ਜਾਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਦੇਵ|

ⅩⅦ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤਦੀਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇਸ਼਼੍ਟੰ
ਕਰੋਿਤ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅧ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਯੰ, ਅਪਰੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰਣੋਪਸ੍ਥਾਵਯ੍ਿਮਿਤ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਥਾ ਸ਼ਤੰ ਤਥਾ ਬਹਵਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਰਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਯੰ
ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੋ(ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅨ ਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨਾਸਨ੍
ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਦੀਯਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਤ੍ਸਙ੍ਗੇ (ਅ)ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਸ੍ਮਦੀਯਾ ਨ ਸਨ੍ਤਯ੍ੇਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਆਵਸ਼ਯ੍ਕ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅩ ਯਃ ਪਿਵਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਿਭਸ਼਼ੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅪ ਯੂਯੰ ਸਤਯ੍ਮਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤਤ੍ ਜਾਨੀਥ ਸਤਯ੍ਮਤਾੱਚ
ਿਕਮਪਯ੍ਨʼਤਵਾਕਯ੍ੰ ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦੇਵ|
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ⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਯੋ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋ (ਅ)ਪਰੋ
(ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ ਭਵੇਤ੍? ਸ ਏਵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰ ਰਯ੍ਃ ਿਪਤਰੰ ਪੁਤਞ੍ਚ
ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ|

ⅩⅩⅢਯਃਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਸ ਿਪਤਰਮਿਪ ਨਧਾਰਯਿਤਯਸ਼੍ਚ
ਪੁਤਮਙ੍ਗੀਕਰੋਿਤ ਸ ਿਪਤਰਮਿਪ ਧਾਰਯਿਤ|

ⅩⅩⅣਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਤ੍ ਸ਼ਤੰ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ,ੁ ਆਿਦਤਃ
ਸ਼ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ, ਤਿਰ ਯੂਯਮਿਪ ਪੁਤੇ ਿਪਤਿਰ ਚ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅤਸ ਚ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ|
ⅩⅩⅥਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਾਮਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨਧਯ੍ਹਮ੍ ਇਦੰ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਮ੍ ਅਿਭਸ਼਼ੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਤਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯੇਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਾਵਸ਼ਯ੍ਕੰ, ਸ
ਚਾਿਭਸ਼਼ੇਕੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਸਤਯ੍ਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤ ਨ ਚਾਤਥਯ੍ਃ,
ਅਤਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਦਦ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਦਤ੍ ਤਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅧਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾ ਯੂਯੰ ਤਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ, ਤਥਾ ਸਿਤ ਸ ਯਦਾ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਾ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਨਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ, ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਸਮਯੇ ਚ
ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨੰ ਤਿਪਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|

ⅩⅩⅨ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਿਰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤ ਇਤਯ੍ਿਪ ਜਾਨੀਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਨਾਮ੍ਨਾਖਯ੍ਾਮਹ,ੇ ਏਤੇਨ

ਿਪਤਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਕੀਦʼਕ੍ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੰਸਾਰਸ੍ਤੰ ਨਾਜਾਨਾਤ੍
ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਿਪ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|

Ⅱਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ,ਇਦਾਨੀਂ ਵਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਆਸ੍ਮਹੇ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਦ੍ ਅਦਯ੍ਾਪਯ੍ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਗਤੇ ਵਯੰ ਤਸਯ੍
ਸਦʼਸ਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਃ, ਯਤਃ ਸ ਯਾਦʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰ੍ਦਰ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅲ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਸਵ੍ੰ ਤਥਾ ਪਿਵਤੰ
ਕਰੋਿਤ ਯਥਾ ਸ ਪਿਵਤੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪਮ੍ ਆਚਰਿਤ ਸ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ ਕਰੋਿਤ ਯਤਃ
ਪਾਪਮੇਵ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਲਙ੍ਘਨੰ|

Ⅴ ਅਪਰੰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਨਯ੍ਪਹਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤੈਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ,
ਪਾਪਞ੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

Ⅵਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍
ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਨ ਵਾਵਗਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਮੰ ਨ ਜਨਯੇਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਾਦʼਗ੍ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੋ ਭਵਿਤ ਯਾਦʼਕ੍ ਸ ਧਾਿੰਮਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ|

Ⅷਯਃ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸ਼ਯਤਾਨਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਯਤਃ ਸ਼ਯਤਾਨ ਆਿਦਤਃ
ਪਾਪਾਚਾਰੀ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਲੋਪਾਰ੍ਥਮੇਵੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ|

Ⅸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍
ਵੀਰ੍ੱਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਯਤਃ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ|

Ⅹ ਇਤਯ੍ਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਸ਼ਯਤਾਨਸਯ੍ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵਯ੍ਕ੍ਤਾ
ਭਵਨ੍ਿਤ| ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ ਯਸ਼੍ਚ
ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸੋ (ਅ)ਪੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ|

Ⅺ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯ ਆਦੇਸ਼ ਆਿਦਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ ਏਵ ਯਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍|ੰ

Ⅻ ਪਾਪਾਤ੍ਮਤੋ ਜਾਤੋ ਯਃ ਕਾਿਬਲ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸਦʼਸ਼ੈਰਸ੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਨ ਭਿਵਤਵਯ੍|ੰ ਸ ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੰ ਹਤਵਾਨ੍? ਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਦ੍ਭਾਤੁਸ਼੍ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਧਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਸਨ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍|

ⅩⅢਹੇ ਮਮ ਭਾਤਰਃ, ਸੰਸਾਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਤਿਰ ਤਦ੍ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ|

ⅩⅣ ਵਯੰ ਮʼਤਯ੍ੁਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ
ਪਰ੍ੇਮਕਰਣਾਤ੍ ਜਾਨੀਮਃ| ਭਾਤਿਰ ਯੋ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਮʼਤਯ੍ੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
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ⅩⅤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੰ ਨਰਘਾਤੀ ਿਕਞ੍ਚਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ
ਨਰਘਾਿਤਨਃ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨ੍ਤਰੇ ਨਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕʼਤੇ ਸ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਾਸਂ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਵਯੰ
ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤਮ੍ ਅਵਗਤਾਃ, ਅਪਰੰ ਭਾਤʼਣਾਂ ਕʼਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ
ਪਰ੍ਾਣਾਸ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਯ੍ਾਃ|

ⅩⅦ ਸਾਸਂਾਿਰਕਜੀਿਵਕਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋ ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੀਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਵ੍ੀਯਦਯਾਂ ਰੁਣੱਿਧ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਥੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍?

ⅩⅧ ਹੇ ਮਮ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਿਜਹਯਾ ਵਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਾਰ੍ੱਯੇਣ ਸਤਯ੍ਤਯਾ ਚੈਵ|

ⅩⅨ ਏਤੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਤਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾਸ੍ਤਤ੍ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸਯ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਤਰਯ੍ਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃ
ਕਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਹਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਸ਼੍ਚ|

ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਦੂਸ਼਼ਯਿਤ ਤਿਰ
ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਨਤਾ ਭਵਾਮਃ|

ⅩⅫਯੱਚ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਮਃ, ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ
ਪਾਲਯਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟਜਨਕਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ਼੍ਚ|

ⅩⅩⅢਅਪਰੰ ਤਸਯ੍ੇਯਮਾਜ੍ਞਾ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮਸ੍ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਚ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|

ⅩⅩⅣ ਯਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ(ੋਅ)ਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ; ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|

Ⅳ
Ⅰਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ,ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਵ੍ਾਤ੍ਮਸੁ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾ

ਨ ਵੇਤਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ ਯਤੋ ਬਹਵੋ ਮʼਸ਼਼ਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ਮ੍
ਆਗਤਵਨ੍ਤਃ|
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Ⅱ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ ਯ ਆਤ੍ਮਾ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਨੇਨ ਪਿਰਚੀਯਤਾ,ਂ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਵ੍ੀਿ ਯਤੇ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਃ|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤਾਗਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍
ਆਤ੍ਮਨਾ ਨਾਙ੍ਗੀਿ ਯਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਰੇਰਾਤ੍ਮਾ, ਤੇਨ
ਚਾਗਨ੍ਤਵਯ੍ਿਮਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਤੰ, ਸ ਚੇਦਾਨੀਮਿਪ ਜਗਿਤ ਵਰ੍ੱਤਤ|ੇ

Ⅳ ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਿਜਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਯਤਃ
ਸੰਸਾਰਾਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਿਰਣੋ (ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਿਧਸ਼਼੍ਠਾਨਕਾਰੀ ਮਹਾਨ੍|

Ⅴ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਸ੍ਤਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਸੰਸਾਰਸ਼੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|

Ⅵ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਯੋ ਜਾਨਾਿਤ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਦਾਕਯ੍ਾਿਨ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ ਨਿਹ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਾਕਯ੍ਾਿਨ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ;
ਅਨੇਨ ਵਯੰ ਸਤਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਭਾਮਕਾਤ੍ਮਾਨਞ੍ਚ ਪਿਰਿਚਨੁਮਃ|

Ⅶ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਵਾਮ, ਯਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍
ਜਾਯਤੇ, ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵੇੱਿਤ ਚ|

Ⅷਯਃ ਪਰ੍ੇਮ ਨ ਕਰੋਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਾਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ੇਮਸਵ੍ਰੂਪਃ|
Ⅸ ਅਸ੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮੈਤੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਪੁਤੇਣਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ

ਜੀਵਨਦਾਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਮ੍ ਅਿਦਤੀਯੰ ਪੁਤੰ ਜਗਨ੍ਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ੀਤਵਨ੍ਤ ਇਤਯ੍ਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯਦਸ੍ਮਾਸੁ

ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪਾਪਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਯਸ਼੍ਿਚਰ੍ੱਤਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚੇਤਯ੍ਤ ਪਰ੍ੇਮ
ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੇ|

Ⅺ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣੈਤਾਦʼਸ਼ੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕʼਤੰ ਤਿਰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮਪਯ੍ੁਿਚਤ|ੰ

Ⅻਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਦਾਚ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਮ
ਿ ਯਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਸੇਤ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅢ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਸ਼ੋ ਦੱਤ ਇਤਯ੍ਨੇਨ ਵਯੰ ਯਤ੍
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਃ ਸ ਚ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅣ ਿਪਤਾ ਜਗਤਾਤਾਰੰ ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ਮਾਣਯਾਮਃ|
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ⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਏਤਦ੍ ਯੇਨਾਙ੍ਗੀਿ ਯਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅥਅਸ੍ਮਾਸਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਦ੍ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ੇਮਸਵ੍ਰੂਪਃ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨੀ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅦ ਸ ਯਾਦʼਸ਼ੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਵਯਮਪਯ੍ੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾ
ਭਵਾਮ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਾ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਲਭਯ੍ਤੇ
ਸਾਸ੍ਮਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ ਿਸੱਿਧਃ|

ⅩⅧਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਭੀਿਤ ਰ੍ਨ ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸੱਧੰ ਪਰ੍ੇਮ ਭੀਿਤੰ ਿਨਰਾਕਰੋਿਤ ਯਤੋ
ਭੀਿਤਃ ਸਯਾਤਨਾਸ੍ਿਤ ਭੀਤੋ ਮਾਨਵਃ ਪਰ੍ੇਮ੍ਿਨ ਿਸੱਧੋ ਨ ਜਾਤਃ|

ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ|

ⅩⅩ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ (ਅ)ਹੰ ਪਰ੍ੀਯ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਰੰ ਦੇਸ਼਼੍ਿਟ ਸੋ
(ਅ)ਨʼਤਵਾਦੀ| ਸ ਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਵ੍ਭਾਤਿਰ ਯਿਦ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਤਿਰ
ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍?

ⅩⅪ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਃ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਸਵ੍ੀਯਭਾਤਰ੍ੱਯਿਪ ਪਰ੍ੀਯਤਾਮ੍ ਇਯਮ੍
ਆਜ੍ਞਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਬ੍ਧਾ|

Ⅴ
Ⅰਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ;

ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨਿਯਤਿਰ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜਾਤੇ ਜਨੇ (ਅ)ਿਪ
ਪਰ੍ੀਯਤ|ੇ

Ⅱਵਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਸਨ੍ਤਾਨੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ ਤਦ੍ਅਨੇਨ ਜਾਨੀਮੋ ਯਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ
ਪਰ੍ੀਯਾਮਹੇ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਃ ਪਾਲਯਾਮਸ਼੍ਚ|

Ⅲ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਤਤ੍ ਤਦੀਯਾਜ੍ਞਾਪਾਲਨੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤਵਯ੍ੰ, ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਸ਼੍ਚ ਕਠਰਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅳ ਯਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਸੰਸਾਰੰ ਜਯਿਤ ਿਕਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸਾਰਜਿਯਜਯਃ|



1 John Ⅴ:Ⅴ ix 1 John Ⅴ:ⅩⅥ

Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪਰਃ ਸੰਸਾਰੰ
ਜਯਿਤ?

Ⅵ ਸੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੋਯਰੁਿਧਰਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਆਗਤਃ ਕੇਵਲੰ
ਤੋਯੇਨ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੋਯਰੁਿਧਰਾਭਯ੍ਾਮ੍, ਆਤ੍ਮਾ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਵਿਤ ਯਤ
ਆਤ੍ਮਾ ਸਤਯ੍ਤਾਸਵ੍ਰੂਪਃ|

Ⅶਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਿਪਤਾ ਵਾਦਃ ਪਿਵਤਆਤ੍ਮਾ ਚ ਤਯਇਮੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ
ਸਨ੍ਿਤ, ਤਯ ਇਮੇ ਚੈਕੋ ਭਵਨ੍ਿਤ|

Ⅷ ਤਥਾ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਤੋਯੰ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚ ਤੀਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦਦਾਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਯਾਣਾਮ੍ ਏਕਤੰ ਭਵਿਤ ਚ|

Ⅸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਦਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਗʼਹਯ੍ਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼਼੍ਠੰ ਯਤਃ ਸਵ੍ਪੁਤਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੱਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦ|ੰ

Ⅹਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਿਤ ਸ ਿਨਜਾਨ੍ਤਰੇ ਤਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਧਾਰਯਿਤ;
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਯੋ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਤਮ੍ਅਨʼਤਵਾਿਦਨੰ ਕਰੋਿਤ ਯਤਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਪੁਤਮਿਧ
ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ|

Ⅺ ਤੱਚ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਤਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਯਃ ਪੁਤੰ ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਜੀਵਨੰ ਧਾਿਰਯਿਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੰ ਯੋ ਨ
ਧਾਰਯਿਤ ਸ ਜੀਵਨੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ|

ⅩⅢ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤਾਿਨ
ਤਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ (ਅ)ਯੰ ਯਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਇਿਤ ਜਾਨੀਯਾਤ
ਤਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸੇਤ ਚ|

ⅩⅣ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਭਵਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਾਰਣਿਮਦੰ
ਯਦ੍ਵਯੰ ਯਿਦ ਤਸਯ੍ਾਿਭਮਤੰ ਿਕਮਿਪ ਤੰ ਯਾਚਾਮਹੇ ਤਿਰ ਸੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਸ਼ʼਣੋਿਤ|

ⅩⅤ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਚਨ ਯਾਚਨੰ ਸ਼ʼਣੋਤੀਿਤ ਯਿਦ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਿਰ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਿਚਤਾ ਵਰਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਦਿਪ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅥ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਭਾਤਰਮ੍ ਅਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ
ਤਿਰ ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰੋਤੁ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਜੀਵਨੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ, ਅਰ੍ਥਤੋ
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ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਪਾਪੰ ਯੇਨ ਨਾਕਾਿਰਤਸ੍ਮ|ੈ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕਮ੍ ਏਕੰ ਪਾਪਮ੍
ਆਸ੍ਤੇ ਤਦਿਧ ਤੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਿ ਯਤਾਿਮਤਯ੍ਹੰ ਨ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅦ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵਾਧਰ੍ੰਮਃ ਪਾਪੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਪਂ ਮʼਤਯ੍ੁਜਨਕੰ ਨਿਹ|
ⅩⅧ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਃ ਸ ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਨ ਕਰੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤੋ

ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪਾਪਾਤ੍ਮਾ ਤੰ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼ਤੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਃ ਸੰਸਾਰਃ ਪਾਪਾਤ੍ਮਨ ਵਸ਼ੰ

ਗਤੋ (ਅ)ਸ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਵਯਞ੍ਚ ਯਯਾ ਤਸਯ੍

ਸਤਯ੍ਮਯਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਯਾਮਸ੍ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਿਧਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍
ਇਿਤ ਜਾਨੀਮਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਤਯ੍ਮਯੇ (ਅ)ਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮਸ਼੍ਚ; ਸ ਏਵ ਸਤਯ੍ਮਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸਵ੍ਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਦੇਵਮੂਰ੍ੱਿਤਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|ਆਮੇਨ੍|
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