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੨ ਯੋਹਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
ਹੇ ਅਿਭਰੁਿਚਤੇ ਕੁਿਰਯੇ, ਤ੍ਵਾਂ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨੋ(ਅ)ਹੰ
ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਾਿਮ|
Ⅱ ਸਤ੍ਯਮਤਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਮਮ ਪ੍ਰੇਮਾਸ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਮਮ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯਮਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮੇਵ| ਯਤਃ ਸਤ੍ਯਮਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਯਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵੱਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ|
Ⅲ ਿਪਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਤਤ੍ਿਪਤੁਃ ਪੁਤ੍ਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾੱਚ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੋ (ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹਃ ਕ੍ਰੁʼਪਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਯਤਾਪ੍ਰੇਮਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ|
Ⅳ ਵਯੰ ਿਪਤ੍ਰੁʼਤੋ ਯਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਤਵ
ਕੇਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਜਾਃ ਸਤ੍ਯਮਤਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤ੍ਯੇਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਹੰ
ਭ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਆਨਨ੍ਿਦਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਞ੍ਚ ਹੇ ਕੁਿਰਯੇ, ਨਵੀਨਾਂ ਕਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਨ ਿਲਖੰਨਹਮ੍
ਆਿਦਤੋ ਲਬ੍ਧਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਿਲਖਨ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਇਦੰ ਿਵਨਯੇ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ|
Ⅵ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮੈਤੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਯਦ੍ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਆਚਰੇਮ| ਆਿਦਤੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਸੇਯਮ੍ ਆਜ੍ਞਾ ਸਾ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਾਚਿਰਤਵ੍ਯਾ|
Ⅶ ਯਤੋ ਬਹਵਃ ਪ੍ਰਵਞ੍ਚਕਾ ਜਗਤ੍ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ
ਨਰਾਵਤਾਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾਗਤ ਏਤਤ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਸ ਏਵ ਪ੍ਰਵਞ੍ਚਕਃ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਿਰਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਰਮੋ ਯਤ੍ ਪਣ੍ਡਸ਼੍ਰਮੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ
ਵੇਤਨਮਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭ੍ਯੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ੍ਵਾਨਿਧ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤਃ|
Ⅸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਪਥਗਾਮੀ ਭੂਤ੍ਵਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਯਾਂ ਨ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਧਾਰਯਿਤ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਸ਼ਜ੍ਞਾਯਾਂ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਸ ਿਪਤਰੰ ਪੁਤ੍ਰਞ੍ਚ ਧਾਰਯਿਤ|
Ⅹ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਿਧਮਾਗੱਛਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਮੇਨਾਂ ਨਾਨਯਿਤ ਸ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਵਵੇਸ਼੍ਮਿਨ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤਾਂ ਤਵ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਗਿਪ
ਤਸ੍ਮੈ ਨ ਕਥ੍ਯਤਾਂ|
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Ⅺ ਯਤਸ੍ਤਵ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਿਦਿਤ ਵਾਚੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਿਤ ਸ

ਤਸ੍ਯ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ੰਮਣਾਮ੍ ਅੰਸ਼ੀ ਭਵਿਤ|
Ⅻ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਮਯਾ ਬਹੂਿਨ ਲੇਿਖਤਵ੍ਯਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਤ੍ਰਮਸੀਭ੍ਯਾਂ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨੇੱਛਾਿਮ, ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੋ ਯਥਾ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮੁਪਸ੍ਥਾਯਾਹੰ ਸੰਮੁਖੀਭੂਯ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਸ਼੍ਯ ਇਿਤ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅢ ਤਵਾਿਭਰੁਿਚਤਾਯਾ
ਭਿਗਨ੍ਯਾ ਬਾਲਕਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ
ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਿਤ| ਆਮੇਨ੍|
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