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੨ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਤੰ
Ⅰਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯਾ ਜੀਵਨਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਤਾਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੋਃ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੈਕਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਿਪਰ੍ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤੰ ਤੀਮਿਥਯੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਤੰ ਿਲਖਾਿਮ|

Ⅱ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤਿਯ ਪਰ੍ਸਾਦੰ ਦਯਾਂ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਞ੍ਚ ਿ ਯਾਸ੍ਤਾ|ਂ

Ⅲ ਅਹਮ੍ ਆ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਤ੍ ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਿਵਤਮਨਸਾ ਸੇਵੇ ਤੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਦਨੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਅਹਮ੍ ਅਹੋਰਾਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤਾਂ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਿਮ|

Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ਥਮੇ ਲੋਯੀਨਾਿਮਕਾਯਾਂ ਤਵ ਮਾਤਾਮਹਯ੍ਾਮ੍
ਉਨੀਕੀਨਾਿਮਕਾਯਾਂ ਮਾਤਿਰ ਚਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਵਾਨ੍ਤਰ(ੇਅ)ਿਪ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ
ਮਨਯ੍ੇ

Ⅴ ਤਵ ਤੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਮਨਿਸ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਵਾਸ਼ਪਾਤੰ ਸ੍ਮਰਨ੍
ਯਥਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪਰ੍ਫੱਲੋ ਭਵੇਯੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼|ੇ

Ⅵ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਮ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੇਨ ਲਬ੍ਧੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਰਸ੍ਤਿਯ
ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤਮ੍ ਉੱਜਵ੍ਾਲਿਯਤੁੰ ਤਾਂ ਸ੍ਮਾਰਯਾਿਮ|

Ⅶ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਭਯਜਨਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਦੱਤਾ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ੇਮਸਤਰ੍ਕਤਾਨਾਮ੍ ਆਕਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅷਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਮਿਧ ਤਸਯ੍ ਵਨ੍ਿਦਦਾਸੰ ਮਾਮਿਧ ਚ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ
ਨ ਤਪਸਵ੍ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ਕʼਤੇ ਦੁਃਖਸਯ੍ ਸਹਭਾਗੀ ਭਵ|

Ⅸਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਿਰਤਾਣਪਾਤਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਹਾਨੇਨਾਹੂਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ;
ਅਸ੍ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨੇਿਤ ਨਿਹ ਸਵ੍ੀਯਿਨਰੂਪਾਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦਸਯ੍ ਚ ਕʼਤੇ ਤਤ੍
ਕʼਤਵਾਨ੍| ਸ ਪਰ੍ਸਾਦਃ ਸʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍
ਅਦਾਿਯ,

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਰਤਾਤੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਗਮਨੇਨ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ|
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਪਰਾਿਜਤਵਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਚ ਜੀਵਨਮ੍ ਅਮਰਤਾਞ੍ਚ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
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Ⅺ ਤਸਯ੍ ਘੋਸ਼਼ਿਯਤਾ ਦੂਤਸ਼੍ਚਾਨਯ੍ਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚਾਹੰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਮਾਯੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਤੇਨ ਮਮ ਲੱਜਾ ਨ ਜਾਯਤੇ
ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਾਨ੍ ਤਮਵਗਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ ਮਹਾਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍
ਮਮੋਪਿਨਧੇ ਰ੍ਗੋਪਨਸਯ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਵਦਯ੍ਤ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅢ ਿਹਤਦਾਯਕਾਨਾਂ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਆਦਰ੍ਸ਼ਰੂਪੇਣ ਮੱਤਃ ਸ਼ਤਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਪਰ੍ੇਮ੍ਨਃ ਕਥਾ ਧਾਰਯ|

ⅩⅣਅਪਰਮ੍ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰਾਿਸਨਾ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਤਾਮੁੱਤਮਾਮ੍ ਉਪਿਨਿਧੰ
ਗੋਪਯ|

ⅩⅤ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਤੰ ਜਾਨਾਿਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ ਫੂਿਗੱਲੋ ਹਰ੍ੰਮਿਗਿਨਸ਼੍ਚ ਿਵਦਯ੍ੇਤ|ੇ

ⅩⅥਪਰ੍ਭੁਰਨੀਿਸ਼਼ਫਰਸਯ੍ ਪਿਰਵਾਰਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਂ ਿਵਦਧਾਤੁ ਯਤਃ ਸ ਪੁਨਃ
ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਆਪਯ੍ਾਿਯਤਵਾਨ੍

ⅩⅦ ਮਮ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲੇਨ ਨ ਤਿਪਤਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇ ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਯਤ੍ਨੇਨ
ਮਾਂ ਮʼਗਿਯਤਾ ਮਮੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਅਤੋ ਿਵਚਾਰਿਦਨੇ ਸ ਯਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕʼਪਾਭਾਜਨੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਵਰੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਯਾਤ੍| ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ(ਅ)ਿਪ ਸ ਕਿਤ ਪਰ੍ਕਾਰੈ ਰ੍ਮਾਮ੍
ਉਪਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੰ ਸਮਯ੍ਗ੍ ਵੇਤ੍ਿਸ|

Ⅱ
Ⅰਹੇ ਮਮ ਪੁਤ, ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਤੋ ਯੋ(ਅ)ਨੁਗਰ੍ਹਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਲੇਨ ਤੰ ਬਲਵਾਨ੍ ਭਵ|
Ⅱ ਅਪਰੰ ਬਹੁਿਭਃ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਿਭਃ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕʼਤਾਂ ਯਾਂ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨਿਸ ਤਾਂ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਪਰਸ੍ਮੈ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੇ ਿਨਪੁਣੇਸ਼਼ੁ ਚ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯ|
Ⅲ ਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਤਮੋ ਯੋੱਧੇਵ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਸਹਸਵ੍|
Ⅳ ਯੋ ਯੁੱਧੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਸਾਸਂਾਿਰਕੇ ਵਯ੍ਾਪਾਰੇ ਮਗ੍ਨ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਵ੍ਿਨਯੋਜਿਯਤੇ ਰੋਿਚਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤੇ|
Ⅴਅਪਰੰ ਯੋ ਮੱਲੈ ਰਯ੍ੁਧਯ੍ਿਤ ਸ ਯਿਦ ਿਨਯਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨ ਯੁੱਧਯ੍ਿਤ ਤਿਰ

ਿਕਰੀਟੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ
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Ⅵ ਅਪਰੰ ਯਃ ਕʼਸ਼਼ੀਵਲਃ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤੇਨ ਪਰ੍ਥਮੇਨ ਫਲਭਾਿਗਨਾ
ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

Ⅶ ਮਯਾ ਯਦੁਚਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਬੁਧਯ੍ਤਾਂ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਤ ਬੁੱਿਧੰ
ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

Ⅷ ਮਮ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਵਚਨਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਦਾਯੂਦੰਸ਼ੀਯੰ ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਦ੍
ਉੱਥਾਿਪਤਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸ੍ਮਰ|

Ⅸ ਤਤ੍ਸੁਸੰਵਾਦਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮੇਵ ਬਨ੍ਧਨਦਸ਼ਾਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ
ਭੁਞ੍ਜੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਬੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯਦ੍ ਅਨਨ੍ਤਗੌਰਵਸਿਹਤੰ ਪਿਰਤਾਣੰ ਜਾਯਤੇ
ਤਦਿਭਰੁਿਚਤੈ ਰ੍ਲੋਕੈਰਿਪ ਯਤ੍ ਲਭਯ੍ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਸਹੇ|

Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਤਯ੍ਾ ਯਿਦ ਵਯੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਰ੍ਯਾਮਹੇ ਤਿਰ
ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜੀਿਵਵਯ੍ਾਮਃ, ਯਿਦ ਚ ਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਸਹਾਮਹੇ ਤਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਰਾਜਤਮਿਪ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹ|ੇ

Ⅻ ਯਿਦ ਵਯੰ ਤਮ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਿਰ ਸੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਨਪਯ੍ਨਙ੍ਗੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਯਿਦ ਵਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤਃ ਸਵ੍ਮ੍
ਅਪਹ੍ਨਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅣ ਤਮੇਤਾਿਨ ਸ੍ਮਾਰਯਨ੍ ਤੇ ਯਥਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਣਾਂ ਭੰਸ਼ਜਨਕੰ ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੰ
ਨ ਕੁਰ੍ੱਯਸ੍ਤਥਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਦʼਢੰ ਿਵਨੀਯਾਿਦਸ਼|

ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਵ੍ੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਮ੍
ਅਿਨਨ੍ਦਨੀਯਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਞ੍ਚ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸਿਦਭਜਨੇ
ਿਨਪੁਣਞ੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਯਤਸਵ੍|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤਪਿਵਤਾ ਅਨਰ੍ਥਕਕਥਾ ਦੂਰੀਕੁਰੁ ਯਤਸ੍ਤਦਾਲਮ੍ਿਬਨ
ਉੱਤਰੋੱਤਰਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮੇ ਵਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ

ⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗਿਲਤਕ੍ਸ਼਼ਤਵਤ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਯਵਰ੍ੱਧਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ ਹੁਿਮਨਾਯਃ ਿਫਲੀਤਸ਼੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਨੌ ਦੌ ਜਨੌ ਸਤਯ੍ਮਤਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟੌ ਜਾਤ,ੌ
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ⅩⅧ ਮʼਤਾਨਾਂ ਪੁਨਰੁੱਿਥਿਤ ਰਯ੍ਤੀਤੇਿਤ ਵਦਨ੍ਤੌ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਟਯਤਸ਼੍ਚ|

ⅩⅨ ਤਥਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਭੱਿਤਮੂਲਮ੍ ਅਚਲੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚੇਯੰ
ਿਲਿਪ ਰ੍ਮੁਦਾਙ੍ਿਕਤਾ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ ਯਥਾ, ਜਾਨਾਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਕੀਯਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਮਾਨਵਾਨ੍| ਅਪਗੱਛੇਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾੱਚ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਨਾਮਕʼਤ੍||

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬʼਹੰਿਨਕੇਤਨੇ ਕੇਵਲ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯਾਿਨ ਰੌਪਯ੍ਮਯਾਿਣ ਚ
ਭਾਜਨਾਿਨ ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤ ਇਿਤ ਤਿਰ ਕਾਸ਼਼੍ਠਮਯਾਿਨ ਮʼਣ੍ਮਯਾਨਯ੍ਿਪ
ਿਵਦਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਿਤ ਸੰਮਾਨਾਯ ਿਕਯਨ੍ਤਪਮਾਨਾਯ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅪਅਤੋ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ ਤਿਰ ਸ ਪਾਿਵਤੰ
ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਾਰ੍ੱਯਯੋਗਯ੍ੰ ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਾਯੋਪਯੁਕ੍ਤੰ ਸੰਮਾਨਾਰ੍ਥਕਞ੍ਚ ਭਾਜਨੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਯੌਵਨਾਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਭਲਾਸ਼਼ਾਸ੍ਤਯਾ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ਨ੍ਤਾਂ ਧਰ੍ੰਮੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਪਰ੍ੇਮ ਯੇ ਚ ਸ਼ੁਿਚਮਨਿਭਃ ਪਰ੍ਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਤੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਐਕਯ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼਼ੁ ਤਯਾ ਯਤ੍ਨ ਿਵਧੀਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਮ੍ ਅਨਰ੍ਥਕਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨਾਨ੍
ਵਾਗਯ੍ੁੱਧੋਤ੍ਪਾਦਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਦੂਰੀਕੁਰ|ੁ

ⅩⅩⅣ ਯਤਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਾਸੇਨ ਯੁੱਧਮ੍ ਅਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨੱੇਛੁਕੇਨ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਨਾ ਚ ਭਿਵਤਵਯ੍,ੰ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ
ਨਮਰ੍ਤੇਨ ਚੇਿਤਤਵਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅤ ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਵਰੰ ਦਦਯ੍ਾਤ੍,

ⅩⅩⅥ ਤਿਰ ਤੇ ਯੇਨ ਸ਼ਯਤਾਨੇਨ ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸਾਧਨਾਯ ਧʼਤਾਸ੍ਤਸਯ੍
ਜਾਲਾਤ੍ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੋੱਧਾਰੰ ਲਬ੍ਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅲ
Ⅰਚਰਮਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਕ੍ਲੇਸ਼ਜਨਕਾਃ ਸਮਯਾ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੀਿਹ|
Ⅱ ਯਤਸ੍ਤਾਤ੍ਕਾਿਲਕਾ ਲੋਕਾ ਆਤ੍ਮਪਰ੍ੇਿਮਣੋ (ਅ)ਰ੍ਥਪਰ੍ੇਿਮਣ

ਆਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਿਘਨ (ਅ)ਿਭਮਾਿਨਨ ਿਨਨ੍ਦਕਾਃ ਿਪਤੋਰਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣਃ
ਕʼਤਘ੍ਨਾ ਅਪਿਵਤਾਃ
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Ⅲ ਪਰ੍ੀਿਤਵਰ੍ਿਜਤਾ ਅਸਨ੍ਧੇਯਾ ਮʼਸ਼਼ਾਪਵਾਿਦਨ (ਅ)ਿਜਤੇਨ੍ਿਦਯਾਃ
ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾ ਭਦਦੇਿਸ਼਼ਣੋ

Ⅳ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਤਕਾ ਦੁਃਸਾਹਿਸਨ ਦਰ੍ਪਧ੍ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਪਰ੍ੇਿਮਣਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸੁਖਪਰ੍ੇਿਮਣੋ

Ⅴ ਭਕ੍ਤਵੇਸ਼ਾਃ ਿਕਨ੍ਤਸਵ੍ੀਕʼਤਭਕ੍ਿਤਗੁਣਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨਾਂ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਮਰ੍ਗੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜ|

Ⅵ ਯਤੋ ਯੇ ਜਨਾਃ ਪਰ੍ੱਛੰਨੰ ਗੇਹਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ ਪਾਪੈ ਰ੍ਭਾਰਗਰ੍ਸ੍ਤਾ
ਨਾਨਾਿਵਧਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚਾਿਲਤਾ ਯਾਃ ਕਾਿਮਨਯ੍ੋ

Ⅶ ਿਨਤਯ੍ੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਮਤਸਯ੍ ਤੱਤਜ੍ਞਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਕਦਾਿਚਤ੍
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਾ ਦਾਸੀਵਦ੍ ਵਸ਼ੀਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਚ ਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ|

Ⅷਯਾਿੰਨ ਰਯ੍ਾਮ੍ਿਬਰ੍ਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਮੂਸਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਂ ਤਥੈਵ
ਭਸ਼਼੍ਟਮਨਸੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਿਵਸ਼਼ਯੇ (ਅ)ਗਰ੍ਾਹਯ੍ਾਸ਼੍ਚੈਤੇ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਸਤਯ੍ਮਤੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਬਹੁਦੂਰਮ੍ ਅਗਰ੍ਸਰਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਮੂਢਤਾ
ਯਦਤ੍ ਤਦਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਮੂਢਤਾ ਸਰ੍ੱਵਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ਃ ਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਤਾਿਭਪਰ੍ਾਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਰ੍ਧਰ੍ੱਯੰ ਪਰ੍ੇਮ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤੋਪਦਵਃ
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ

Ⅺ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਯਾਮ੍ ਇਕਿਨਯੇ ਲੂਸ੍ਤਾਯਾਞ੍ਚ ਮਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ਦ੍
ਅਘਟਤ ਯਾਸ਼ਂ੍ਚੋਪਦਵਾਨ੍ ਅਹਮ੍ ਅਸਹੇ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਤ੍ ਤਮ੍ ਅਵਗਤੋ(ਅ)ਿਸ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉੱਧʼਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨੇਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਿਤਮ੍ ਆਚਿਰਤੁਮ੍
ਇੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਪਦਵੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢਅਪਰੰ ਪਾਿਪਸ਼਼੍ਠਾਃ ਖਲਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾ ਭਾਮਯ੍ਨ੍ਤੋ ਭਮਯਨ੍ਤਸ਼੍ਚੋੱਤਰੋੱਤਰੰ
ਦੁਸ਼਼੍ਟਤੇਨ ਵਰ੍ੱਿਧਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਥਾਃ, ਯੱਚ ਤਿਯ ਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਯਤਃ ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ(ੋਅ)ਿਸ ਤਦ੍ ਵੇਤ੍ਿਸ;

ⅩⅤਯਾਿਨ ਚ ਧਰ੍ੰਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਿਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਰਤਾਣਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ
ਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਨਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਾਿਨ ਤੰ ਸ਼ੈਸ਼ਵਕਾਲਾਦ੍ ਅਵਗਤੋ(ਅ)ਿਸ|
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ⅩⅥ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਾਯੈ ਦੋਸ਼਼ਬੋਧਾਯ
ਸ਼ੋਧਨਾਯ ਧਰ੍ੰਮਿਵਨਯਾਯ ਚ ਫਲਯੂਕ੍ਤੰ ਭਵਿਤ

ⅩⅦ ਤੇਨ ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਲੋਕੋ ਿਨਪੁਣਃ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਸੁਸੱਜਸ਼੍ਚ
ਭਵਿਤ|

Ⅳ
Ⅰਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਵ੍ੀਯਾਗਮਨਕਾਲੇ ਸਵ੍ਰਾਜਤੇਨ

ਜੀਵਤਾਂ ਮʼਤਾਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ (ਅ)ਹੰ ਤਾਮ੍
ਇਦੰ ਦʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅱ ਤੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਘੋਸ਼਼ਯ ਕਾਲੇ(ਅ)ਕਾਲੇ ਚੋਤ੍ਸੁਕੋ ਭਵ ਪੂਰ੍ਣਯਾ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਬੋਧਯ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਿਵਨਯਸਵ੍ ਚ|

Ⅲ ਯਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਯਾਿਤ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਲੋਕਾ ਯਥਾਰ੍ਥਮ੍
ਉਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸਹਯ੍ਮਾਨਾਃ ਕਰ੍ਣਕਣ੍ਡੂਯਨਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਭੂਤਾ ਿਨਜਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਤ੍
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਕਾਨ੍ ਸੰਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ

Ⅳ ਸਤਯ੍ਮਤਾੱਚ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਿਣ ਿਨਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਿਵਪਥਗਾਿਮਨ ਭੂਤੋਪਾਖਯ੍ਾਨੇਸ਼਼ੁ
ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ;ੇ

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਪਰ੍ਬੁੱਧੋ ਭਵ ਦੁਃਖਭੋਗੰ ਸਵ੍ੀਕੁਰੁ
ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਯ ਿਨਜਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਪੂਰ੍ਣਤੇਨ ਕੁਰੁ
ਚ|

Ⅵ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਵਿਤ ਮਮ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਕਾਲਸ਼੍ਚੋਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅶ ਅਹਮ੍ ਉੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਦ੍

ਧਾਿਵਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਞ੍ਚ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅷਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਪੁਣਯ੍ਮੁਕੁਟੰ ਮਦਰ੍ਥੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੱਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਹਾਿਦਨੇ

ਯਥਾਰ੍ਥਿਵਚਾਰਕੇਣ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਮਹਯ੍ੰ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ
(ਅ)ਿਪ ਦਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਤੰ ਤਰਯਾ ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍,
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Ⅹ ਯਤੋ ਦੀਮਾ ਐਿਹਕਸੰਸਾਰਮ੍ ਈਹਮਾਨ ਮਾਂ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਂ
ਗਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ੀਸ਼਼੍ਿਕ ਰ੍ਗਾਲਾਿਤਯਾਂ ਗਤਵਾਨ੍ ਤੀਤਸ਼੍ਚ ਦਾਲ੍ਮਾਿਤਯਾਂ
ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਕੇਵਲੋ ਲੂਕੋ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ ਤੰ ਮਾਰ੍ਕੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕʼਤਾਗੱਛ ਯਤਃ
ਸ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਯਾ ਮਮੋਪਕਾਰੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

Ⅻ ਤੁਿਖਕਞ੍ਚਾਹਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਯਦ੍ ਆੱਛਾਦਨਵਸ੍ਤੰ ਤੋਯਾਨਗਰੇ ਕਾਰ੍ਪਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਮਯਾ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੰ ਤਮਾਗਮਨਸਮਯੇ ਤਤ੍ ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਾਨ੍
ਆਨਯ|

ⅩⅣ ਕਾਸਂਯ੍ਕਾਰਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੋ ਮਮ ਬਹਿਨਸ਼਼੍ਟੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍
ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਮੁਿਚਤਫਲੰ ਦਦਾਤੁ|

ⅩⅤ ਤਮਿਪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠ ਯਤਃ ਸ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕਯ੍ਾਨਾਮ੍
ਅਤੀਵ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ੋ ਜਾਤਃ|

ⅩⅥਮਮ ਪਰ੍ਥਮਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰਸਮਯੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਮ ਸਹਾਯੋ ਨਾਭਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ
ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਜਨ੍ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਦੋਸ਼਼ਸਯ੍ ਗਣਨਾ ਨ ਭੂਯਾਤ੍;

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਮ ਸਹਾਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਯਥਾ ਚ ਮਯਾ ਘੋਸ਼਼ਣਾ ਸਾਧਯ੍ੇਤ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਸ਼੍ਚਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼ʼਣੁਯੁਸ੍ਤਥਾ ਮਹਯ੍ੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ਅਦਦਾਤ੍ ਤਤੋ
(ਅ)ਹੰ ਿਸੰਹਸਯ੍ ਮੁਖਾਦ੍ ਉੱਧʼਤਃ|

ⅩⅧ ਅਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਤਃ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਿਨਜਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਰਾਜਯ੍ੰ ਨੇਤੁੰ ਮਾਂ ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਚ| ਤਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦਃ
ਸਦਾਕਾਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|

ⅩⅨ ਤੰ ਿਪਰ੍ਸ਼਼੍ਕਾਮ੍ ਆੱਿਕਲਮ੍ ਅਨੀਿਸ਼਼ਫਰਸਯ੍ ਪਿਰਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ|
ⅩⅩ ਇਰਾਸ੍ਤਃ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਿਫਮਸ਼੍ਚ ਪੀਿਡਤਤਾਤ੍

ਿਮਲੀਤਨਗਰੇ ਮਯਾ ਵਯ੍ਹੀਯਤ|
ⅩⅪ ਤੰ ਹੇਮਨ੍ਤਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸਵ੍| ਉਬੂਲਃ ਪੂਿਦ ਰ੍ਲੀਨਃ

ਕ੍ਲੌਿਦਯਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤ|ੇ
ⅩⅫ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਵਾਤ੍ਮਨਾ ਸਹ ਭੂਯਾਤ੍| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਨੁਗਰ੍ਹੋ

ਭੂਯਾਤ੍|ਆਮੇਨ੍|



viii

0 Sanskrit Bible (NT) in Punjabi Script
(ਸਤਯ੍ਵੇਦਃ।)

New Testament in Sanskrit Language; printed in
Punjabi Script

copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Saṃskṛtam
Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice.
This edition is in Punjabi script and is based on the Sanskrit translation of
the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please
visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download
various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
66a38c0b-47b8-5705-8ceb-48279edcee79

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	2 Timothy

