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ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਮਾਖਯ੍ਾਨੰ
Ⅰ ਹੇ ਿਥਯਿਫਲ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ

ਸਮਾਿਦਸ਼ਯ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮਾਰੋਹਤ੍ ਯਾਂ ਯਾਂ ਿ ਯਾਮਕਰੋਤ੍ ਯਦਯ੍ਦ੍
ਉਪਾਿਦਸ਼ੱਚ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|

Ⅱ ਸ ਸਵ੍ਿਨਧਨਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਨੇਕਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਪਰ੍ਮਾਣੌਃ ਸਵ੍ੰ ਸਜੀਵੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ

Ⅲ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦੱਤੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਵਰ੍ਣਨਮ ਅਕਰੋਤ੍|

Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ(ਅ)ਨਯ੍ਤ ਗਮਨਮਕʼਤਾ ਯਸ੍ਿਤਨ੍ ਿਪਤਾਙ੍ਗੀਕʼਤੇ ਮਮ ਵਦਨਾਤ੍
ਕਥਾ ਅਸ਼ʼਣੁਤ ਤਤ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅴ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਾਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤਲ੍ਪਿਦਨਮਧਯ੍ੇ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅵਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਿਲਤਾ ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮਦਾਨੀਂ
ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅶ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਪਤਾ
ਸਵ੍ਵਸ਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਂʼ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ ਨ ਜਾਯਤੇ|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ
ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋਃ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਸੀਮਾਂ
ਯਾਵਦ੍ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਦੇਸ਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਚ ਮਿਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਥ|

Ⅸ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍, ਤਤੋ
ਮੇਘਮਾਰੁਹਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟੇਰਗੋਚਰ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਿਵਹਾਯਸੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਤਸਯ੍ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍
ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਗਮਨਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਸ੍ਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸੰਿਨਧੌ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ,
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Ⅺ ਹੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ? ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨੀਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਯੂਯੰ
ਯਥਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੋਹਨ੍ਤਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਤਥਾ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਜੈਤੁਨਨਾਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਸਯ੍ ਪਥਃ
ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣਾਰ੍ੱਧ ੋਸ਼ੰ ਦੁਰਸ੍ਥੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ
ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗੱਛਨ੍|

ⅩⅢ ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਆਨ੍ਿਦਯਃ ਿਫਿਲਪਃ ਥੋਮਾ
ਬਰ੍ਥਜਮਯੋ ਮਿਥਰਾਲ੍ਫੀਯਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਉਦਯ੍ੋਗਾ◌ी ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ
ਿਯਹੂਦਾ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰ੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਿਰਤਨਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ
ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਨ੍|

ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਮੇ ਿਕਯਤਯ੍ਃ ਸ੍ਿਤਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍
ਭਾਤਰਸ਼੍ਚੈਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਤ ਸਤਤੰ ਿਵਨਯੇਨ ਿਵਨਯੇਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਾਕਲਯ੍ੇਨ ਿਵੰਸ਼ਤਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਆਸਨ੍| ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍

ⅩⅥ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਯੀਸ਼ੁਧਾਿਰਣਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕੋ ਯੋ
ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਾ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭਵਨਸਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅦ ਸ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਵਰ੍ੱਤੀ ਸਨ੍ ਅਸਯ੍ਾਃ ਸੇਵਾਯਾ ਅੰਸ਼ਮ੍
ਅਲਭਤ|

ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮਣਾ ਲਬ੍ਧੰ ਯਨ੍ਮੂਲਯ੍ੰ ਤੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਮੇਕੰ ੀਤਮ੍
ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਧੋਮੁਖੇ ਭʼਮੌ ਪਿਤਤੇ ਸਿਤ ਤਸਯ੍ੋਦਰਸਯ੍ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤਾਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਾ ਨਾਡਯ੍ੋ ਿਨਰਗੱਛਨ੍|

ⅩⅨ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਵਦਾਨ੍ਿਤ;
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਞ੍ਚ ਹਕਲ੍ਦਾਮਾ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੇਤਿਮਿਤ
ਿਵਖਯ੍ਾਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩ ਅਨਯ੍ੱਚ, ਿਨਕੇਤਨੰ ਤਦੀਯਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਨਯ੍ਮੇਵ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੇ
ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਨੈਵ ਿਹ| ਅਨਯ੍ ਏਵ ਜਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਦੰ
ਸੰਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਧਵ|ੰ ਇੱਥੰ ਗੀਤਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅪ ਅਤੋ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਰੋਹਣਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍

ⅩⅫਤਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨਯੇ ਮਾਨਵਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਏਕੇਨ ਜਨੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾ ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅩⅢ ਅਤੋ ਯਸਯ੍ ਰੂਿਢ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਟੋ ਯੰ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾਹੂਯਨ੍ਿਤ ਸ ਯੂਸ਼਼ਫ੍
ਮਤਿਥਸ਼੍ਚ ਦਾਵੇਤੌ ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ੱਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ,

ⅩⅩⅣ ਹੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ, ਿਯਹੂਦਾਃ
ਸੇਵਨਪਰ੍ੇਿਰਤਤਪਦਚਯ੍ੁਤਃ

ⅩⅩⅤ ਸਨ੍ ਿਨਜਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍, ਤਤ੍ਪਦੰ ਲਬ੍ਧੁਮ੍ ਏਨਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ
ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਭਵਤਾ ਕੋ(ਅ)ਿਭਰੁਿਚਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਗੁਿਟਕਾਪਾਟੇ ਕʼਤੇ ਮਤਿਥਰ੍ਿਨਰਚੀਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਏਕਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਪਰ੍ਿਰਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤੋਭਵਤ੍|

Ⅱ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ

ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਾਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਨ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅱ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾਤਯ੍ੁਗਰ੍ਵਾਯੋਃ

ਸ਼ਬ੍ਦਵਦ੍ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦ ਆਗਤਯ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗʼਹੇ ਤ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਦ੍ ਗʼਹੰ
ਸਮਸ੍ਤੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਸਵ੍ਰੂਪਾ ਿਜਹਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਿਵਭਕ੍ਤਾਃ
ਸਤਯ੍ਃ ਪਰ੍ਿਤਜਨਰ੍ੱਧਵ੍ੇ ਸ੍ਥਿਗਤਾ ਅਭੂਵਨ੍|

Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਥਾ
ਵਾਿਚਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਾਵਲਮ੍ਿਬਨ
ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਪਰ੍ਾਵਸਨ੍;

Ⅵ ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤਯ੍ਾ ਜਾਤਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਮਿਲਤਾ
ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਥਾਕਥਨੰ ਸ਼ਤਾ ਸਮੁਿਦਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅶ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਨਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕੰ
ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?

Ⅷ ਤਿਰ ਵਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਕਸ਼ਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਜਨ੍ਮਦੇਸ਼ੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸ਼ʼਣੁਮਃ ਿਕਿਮਦੰ?

Ⅸ ਪਾਰ੍ਥੀ-ਮਾਦੀ-ਅਰਾਮ੍ਨਹਰਿਯਮ੍ਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਮਨ ਿਯਹੂਦਾ-
ਕੱਪਦਿਕਯਾ-ਪਨ੍ਤ-ਆਿਸ਼ਯਾ-

Ⅹ ਫਿਗਯਾ-ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾ-ਿਮਸਰਿਨਵਾਿਸਨਃ
ਕੁਰੀਣੀਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਲੂਬੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ ਰੋਮਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਃ ੀਤੀਯਾ ਅਰਾਬੀਯਾਦਯੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ
ਯੇ ਵਯਮ੍

Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਾਿਭਰੇਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਮਹਾਕਰ੍ੰਮਵਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ
ਸ਼ʼਣੁਮਃ|

Ⅻ ਇੱਥੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਃ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪਰਸ੍ਪਰਮੂਚੁਃ, ਅਸਯ੍ ਕੋ ਭਾਵਃ?

ⅩⅢਅਪਰੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਿਰਹਸਯ੍ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਤੇ ਨਵੀਨਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੇਨ ਮੱਤਾ
ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਏਕਾਦਸ਼ਿਭ ਰ੍ਜਨੈਃ ਸਾਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍
ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ,
ਅਵਧਾਨੰ ਕʼਤਾ ਮਦੀਯਵਾਕਯ੍ੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੰ|

ⅩⅤ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਏਕਯਾਮਾਦ੍ ਅਿਧਕਾ ਵੇਲਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍
ਅਨੁਮਾਥ ਮਾਨਵਾ ਇਮੇ ਮਦਯ੍ਪਾਨੇਨ ਮੱਤਾਸ੍ਤੰਨ|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੈਤਦਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,
ⅩⅦ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸਮਯੇ ਤਹਮ੍| ਵਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ

ਸਵ੍ਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵਪਰ੍ਾਣਯ੍ੁਪਿਰ ਧਵਮ੍| ਭਾਿਵਵਾਕਯ੍ੰ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਕਨਯ੍ਾਃ
ਪੁਤਾਸ਼੍ਚ ਵਸ੍ਤੁਤਃ| ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੁਵਮਾਨਵਾਃ|
ਤਥਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਪ੍ਨਾਨ੍ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
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ⅩⅧਵਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦਾਸਦਾਸੀਜਨਿਪਿਰ| ਤੇਨੈਵ ਭਾਿਵਵਾਕਯ੍ੰ
ਤੇ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਿਹ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਃ|

ⅩⅨ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਸ੍ਥੇ ਗਗਣੇ ਚੈਵ ਨੀਚਸ੍ਥੇ ਪʼਿਥਵੀਤਲੇ| ਸ਼ੋਿਣਤਾਿਨ
ਬʼਹਦ੍ਭਾਨੂਨ੍ ਘਨਧੂਮਾਿਦਕਾਿਨ ਚ| ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ
ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਸ੍ਤਥਾ|

ⅩⅩਮਹਾਭਯਾਨਕਸਯ੍ੈਵ ਤੱਿਦਨਸਯ੍ ਪਰੇਿਸ਼ਤੁਃ| ਪੁਰਾਗਮਾਦ੍ ਰਿਵਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣੋ
ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤਃ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਸਮ੍ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ| ਸਏਵ ਮਨੁਜੋ
ਨੂਨੰ ਪਿਰਤਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ||

ⅩⅫ ਅਤੋ ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਾਯਾਮੇਤਸਯ੍ਾਮ੍
ਮਨ ਿਨਧੱਧਵ੍ੰ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਨਨੀਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਏਤਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਕʼਤੈਰਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਰ੍ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੈਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦੇਵ ਪਰ੍ਿਤਪਾਿਦਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅩⅢਤਸ੍ਿਮਨ੍ਯੀਸ਼ੌ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤਮਨ੍ਤਣਾਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਮʼਤਯ੍ੌ ਸਮਰ੍ਿਪਤੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਤੰ ਧʼਤਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਧਤਾਹਤ|

ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਿਨਧਨਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਾਨ੍ਮੋਚਿਯਤਾ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍
ਯਤਃ ਸ ਮʼਤਯ੍ੁਨਾ ਬੱਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਤਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਤੰ
ਸ੍ਥਾਪਯ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੰ| ਸ੍ਿਥਤੇ ਮੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਹੰ ਨਿਹ|

ⅩⅩⅥਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਮਕੀਨੰ ਮਨਸ੍ਤੁ ਵ|ੈ ਆਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਿਜਹਾਿਪ ਮਦੀਯਾ ਤੁ ਤਥੈਵ ਚ| ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਸ਼ਰੀਰਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੰ ਵੈਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਪਰਲੋਕੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਮਾਂ ਨੈਵ ਿਹ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਸਵ੍ਕੀਯੰ
ਪੁਣਯ੍ਵਨ੍ਤੰ ਤੰ ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨੈਵ ਦਾਸਯ੍ਿਸ| ਏਵੰ ਜੀਵਨਮਾਰ੍ਗੰ ਤੰ ਮਾਮੇਵ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅧਸਵ੍ਸੰਮੁਖੇ ਯ ਆਨਨ੍ਦੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਯਤ੍ ਸੁਖ|ੰ ਅਨਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਮਾਂ
ਪੂਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਨ ਸੰਸ਼ਯਃ||
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ⅩⅩⅨਹੇ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਤਸਯ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਦਾਯੂਦਃ ਕਥਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ
ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ, ਸ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋਭਵਦ੍
ਅਦਯ੍ਾਿਪ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩਫਲਤੋ ਲੌਿਕਕਭਾਵੇਨ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ ਜਨ੍ਮ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ੈਵ
ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ਪਥੰ ਕੁਤਾ ਦਾਯੂਦਃ
ਸਮੀਪ ਇਮਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅪ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਦਾਯੂਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸਨ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕਾਲੀਯਜ੍ਞਾਨੇਨ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋੱਥਾਨੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯਥਾ
ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਪਰਲੋਕੇ ਨ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰਞ੍ਚ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;

ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਏਨੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਤ ਵਯੰ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹ|ੇ

ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇਣੋਂਨਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਿਮਨ
ਿਪਤਾ ਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਸ਼ʼਣੁਥ ਚ
ਤਦਵਰ੍ਸ਼਼ਤ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨਾਰੁਰੋਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਅਕਥਯਦ੍ ਯਥਾ, ਮਮ ਪਰ੍ਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਵ ਸ਼ਤਨਹੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ ਤੰ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਵਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਤੋ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕਸ਼(ੇਅ)ਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ
ਪਰ੍ਭੁਤਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਪਦੇ ਨਯ੍ਯੁੰਕ੍ਤੇਿਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਾ ਲੋਕਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅦਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਦਯਾਨਾਂ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤਾਤ੍ ਤੇ ਿਪਤਰਾਯ
ਤਦਨਯ੍ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯੰ ਿਕੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?

ⅩⅩⅩⅧਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧਵ੍ੰ
ਤਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਦਾਨਰੂਪੰ ਪਿਰਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅩⅨਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਞ੍ਚਦੂਰਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ
ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਵਤੋ ਲਾਕਾਨ੍ ਆਹਾਸਯ੍ਿਤ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰ ਆਸ੍ਤ|ੇ
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ⅩⅬ ਏਤਦਨਯ੍ਾਿਭ ਰ੍ਬਹੁਕਥਾਿਭਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾਕਥਯਤ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋ
ਿਵਪਥਗਾਿਮਭਯ੍ੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ|

ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਤੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਤੀਿਣ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਸਨ੍ਤਃ

ⅩⅬⅡ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸਙ੍ਗਤੌ ਪੂਪਭਞ੍ਜਨੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਚ
ਮਨਃਸੰਯੋਗੰ ਕʼਤਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅬⅢ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈ ਰ੍ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ਮਮਸੁ ਚ
ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਭਯਮੁਪਸ੍ਿਥਤ|ੰ

ⅩⅬⅣ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਾਿਰਣਃ ਸਰ੍ੱਵ ਚ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ| ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਸਮ੍ਪੱਤੀਃ ਸਾਧਾਰਣਯ੍ੇਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾਭੁਞ੍ਜਤ|

ⅩⅬⅤ ਫਲਤੋ ਗʼਹਾਿਣ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਵ ੀਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਭਜਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦਦਨ੍|

ⅩⅬⅥ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਗʼਹੇ
ਗʼਹੇ ਚ ਪੂਪਾਨਭਞ੍ਜਨ੍ਤਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਧਨਯ੍ਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕੈਃ ਸਮਾਦʼਤਾਃ
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅬⅦ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਪਿਰਤਾਣਭਾਜਨੈ ਰ੍ਮਣ੍ਡਲੀਮ੍ ਅਵਰ੍ੱਧਯਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਤʼਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਸਮ੍ਭੂਯ

ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗੱਛਤਃ|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਮਨ੍ਿਦਰਪਰ੍ਵੇਸ਼ਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਯੰ

ਜਨ੍ਮਖਞ੍ਜਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਲੋਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮ੍ਿਨ ਦਾਰੇ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨਮ੍
ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤੰ ਵਹਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰੰ ਆਨਯਨ੍|

Ⅲ ਤਦਾ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਮਨ੍ਿਤਰੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਉਦਯ੍ਤੌ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਸ ਖਞ੍ਜਸ੍ਤੌ
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋਹਨਾ ਸਿਹਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਆਵਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਰ|ੁ

Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
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Ⅵ ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਸਵ੍ਰ੍ਣਰੂਪਯ੍ਾਿਦ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਦਦਾਿਮ ਨਾਸਰਤੀਯਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਤਮੁੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ|ੁ

Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੰ ਧʼਤਾ ਤਮ੍ ਉਦਤੋਲਯਤ੍; ਤੇਨ
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਦਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ਸਬਲਤਾਤ੍ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ
ਗਮਨਾਗਮਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍|

Ⅷ ਤਤੋ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਉੱਲਮ੍ਫਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਤਾਭਯ੍ਾਂ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅸ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ
ਵਦਨ੍ਤਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍

Ⅹ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੁਨ੍ਦਰੇ ਦਾਰੇ ਯ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸਏਵਾਯਮ੍
ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤਯਾ ਘਟਨਯਾ ਚਮਤ੍ਕʼਤਾ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|

Ⅺ ਯਃ ਖਞ੍ਜਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਪਤਰਯੋਹਨਃ ਕਰਯੋਰ੍ਧ੍ਟਤਯੋਃ ਸਤੋਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|

Ⅻ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ
ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ (ਅ)ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ? ਆਵਾਂ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਯਦਾ
ਿਨਜਪੁਣਯ੍ੇਨ ਖਞ੍ਜਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਮੇਨੰ ਗਿਮਤਵਨ੍ਤਾਿਵਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾਆਵਾਂ ਪਰ੍ਿਤ
ਕੁਤੋ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਰੁਥ?

ⅩⅢ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਤੋ ਯੰ ਪੀਲਾਤੋ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍
ਏ◌ै◌ੱਛਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕʼਤਵਨ੍ਤ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ
ਇਸਹ੍ਾਕੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ
ਸਵ੍ਪੁਤਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਿਵਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕʼਤਯ੍
ਹਤਯ੍ਾਕਾਿਰਣਮੇਕੰ ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਯਾਚਧਵ੍|ੰ

ⅩⅤਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਜੀਵਨਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਮ੍ਅਹਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍
ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤਤ ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹ|ੇ
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ⅩⅥ ਇਮੰ ਯੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਯੂਯੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਪਿਰਿਚਨੁਥ ਚ ਸ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸਯ੍ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਃ ਸ ਤੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|

ⅩⅦ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਅਜ੍ਞਾਤਾ
ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕʼਤਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਮਮੈਸ਼਼ ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦੁਃਖਭੋਗੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਮੁਖੇਭਯ੍ੋ ਯਾਂ
ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਕਥਾ ਇੱਥੰ ਿਸੱਧਾ ਅਕਰੋਤ੍|

ⅩⅨ ਅਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਖੇਦੰ ਕʼਤਾ ਮਨਾਿਂਸ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧਵ੍ੰ,
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਃ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ;

ⅩⅩ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤਃ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰਭਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਿਨਜਪਿਵਤਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋਨ ਯਥਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਿਸੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਸਵ੍ਰ੍ਗੇ ਵਾਸਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|

ⅩⅫ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਮਤ੍ਸਦʼਸ਼ੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾਰਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਤਃ ਸ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍
ਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ ਯੂਯੰ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧੱਧਵ੍|ੰ

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਾਣੀ ਤਸਯ੍ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਃ ਕਥਾਂ ਨ
ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਛੇਤ੍ਸਯ੍ਤੇ," ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਕੇਵਲੋ ਮੂਸਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਇਿਤ ਨਿਹ,

ⅩⅩⅣ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਮ੍
ਅਕਥਯਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਸਮਯਸਯ੍ੈਤਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਯੂਯਮਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ, "ਤਵ ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਪੁੰਸਾ
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ", ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਕਥਾਮੇਤਾਂ
ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍
ਤਸਯ੍ ਿਨਯਮਸਯ੍ਾਿਧਕਾਿਰਣੋਿਪ ਯੂਯੰ ਭਵਥ|
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ⅩⅩⅥ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਨਜਪੁਤੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਵ੍ਸਵ੍ਪਾਪਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਦਾਤੁੰ ਪਰ੍ਥਮਤਸ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅳ
Ⅰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ

ਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਤਯਃ ਿਸਦੂਕੀਗਣਸ਼੍ਚ
Ⅱ ਤਯੋਰ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰਣੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ੋੱਥਾਨਮ੍ ਉਪਲਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ

ਮʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੇ ਚ ਵਯ੍ਗਰ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵਪੁਾਗਮਨ੍|
Ⅲ ਤੌ ਧʼਤਾ ਿਦਨਾਵਸਾਨਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾ

ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳਤਥਾਿਪਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਯੋਰੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ਅਸ਼ʼਣਨ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਸਹਸਰ੍ਾਿਣ

ਜਨਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅴ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਅਿਧਪਤਯਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਹਾਨਨਨਾਮਾ

ਮਹਾਯਾਜਕਃ
Ⅵ ਿਕਯਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਿਸਕਨ੍ਦਰ ਇਤਯ੍ਾਦਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਜ੍ਞਾਤਯਃ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਮਿਲਤਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤੌ ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯਾ

ਵਾ ਕੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਕੁਰੁਥਃ?
Ⅷ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ

ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਗਣ ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਪਰ੍ਾਚੀਨਾਃ,
Ⅸਏਤਸਯ੍ਦੁਰ੍ੱਬਲਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਿਹਤੰ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿ ਯਤ,ਅਰ੍ਥਾਤ੍, ਸਯੇਨ

ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੱਚੇਦ੍ ਅਦਯ੍ਾਵਾਂ ਪʼ◌ੱਛਥ,
Ⅹ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵ ਇਸਰ੍ਾਯ◌ੇਲेੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੋ

ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਸ਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਵਧਯ੍ਤ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਃ,
ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਜਨਯੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਮੁਖੇ ਪਰ੍ੋੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅺ ਿਨਚੇਤʼਿਭ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯੰ ਯਃ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰ(ੋਅ)ਵਜ੍ਞਾਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਸ
ਪਰ੍ਧਾਨਕੋਣਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
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Ⅻ ਤਦ੍ਿਭੰਨਾਦਪਰਾਤ੍ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ, ਯੇਨ
ਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ੇਤ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸਯ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਮ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਤਦਾ ਿਪਤਰਯੋਹਨਰੇਤਾਦʼਸ਼ੀਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੇਭਤਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਾਵਿਵਦਾਸਂੌ
ਨੀਚਲੋਕਾਿਵਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਮਨਯ੍ਨ੍ਤ ਤੌ ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨੌ
ਜਾਤਾਿਵਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇ
ਕਾਮਪਯ੍ਪਰਾਮ੍ ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਨ੍|

ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ ਸਭਾਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍

ⅩⅥ ਤੌ ਮਾਨਵੌ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਤਾਵੇਕੰ ਪਰ੍ਿਸੱਧਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਕʼਤਵਨ੍ਤੌ ਤਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ
ਤੱਚ ਵਯਮਪਹ੍ਨਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਮ੍ ਏਤਦ੍ ਯਥਾ ਨ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਭਯੰ
ਪਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ ਤੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਮਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਪਿਦਸ਼ਤਮ੍ਇਿਤ ਦʼਢੰ ਿਨਸ਼਼ੇਧਾਮਃ|

ⅩⅧਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਵਾਹੂਯ ਏਤਦਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ
ਕਦਾਿਪ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾ ਕਥਯਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨਪਿਦਸ਼ਞ੍ਚ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣੰ ਵਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍ ਏਤਯੋ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰੇ ਿਕੰ ਿਵਿਹਤ?ੰ
ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅩ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਾਮ ਯਦਸ਼ʼਣੁਮ ਚ ਤੰਨ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਏਤਤ੍
ਕਦਾਿਪ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅪ ਯਦਘਟਤ ਤਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨਵਦਨ੍
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕਭਯਾਤ੍ ਤੌ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਕਮਪਯ੍ੁਪਾਯੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ
ਤਰ੍ਜਿਯਤਾ ਤਾਵਤਯ੍ਜਨ੍|

ⅩⅫ ਯਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ੈਤਤ੍ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮਾਿ ਯਤ
ਤਸਯ੍ ਵਯਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾ ਵਯ੍ਤੀਤਾਃ|

ⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਨ੍ਤੌ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤ|ੌ
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ⅩⅩⅣ ਤੱਛਤਾ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰੇਤਤ੍
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਗਗਣਪʼਿਥਵੀਪਯੋਧੀਨਾਂ ਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਸ੍ਤੇ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ|

ⅩⅩⅤ ਤੰ ਿਨਜਸੇਵਕੇਨ ਦਾਯੂਦਾ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਉਵਿਚਥ, ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕਲਹੰ ਕੁਤਃ| ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਵਾ ਿਚਨ੍ਤਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ|ਂ

ⅩⅩⅥ ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਤੇਨੈਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਚ|
ਿਵਰੁੱਧਮਿਭਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਪਤਯਃ ਕੁਤਃ||

ⅩⅩⅦ ਫਲਤਸ੍ਤਵ ਹਸ੍ਤੇਨ ਮਨ੍ਤਣਯਾ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤੰ
ਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਯਮ੍ ਅਿਥਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਪਿਵਤੋ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਹੇਰੋਦ੍ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ

ⅩⅩⅧ (ਅ)ਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍
ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰ ਅਧੁਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ ਸ਼ʼਣ;ੁ
ⅩⅩⅩ ਤਥਾ ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਕਰ੍ੰਮਣਾ ਤਵ ਬਾਹੁਬਲਪਰ੍ਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤਵ

ਸੇਵਕਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਵ ਪਿਵਤਪੁਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਸਮ੍ਭਵਾਿਨ ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯ|

ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਆਸਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਕਮ੍ਪਤ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਕਥਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਣ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਿਰਲੋਕਸਮੂਹਾ ਏਕਮਨਸ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ
ਸ੍ਿਥਤਾਃ| ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਪ ਿਨਜਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਸਵ੍ੀਯਾਂ ਨਾਜਾਨਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਸਮ੍ਪੱਤਯ੍ਃ ਸਾਧਾਰਣਯ੍ੇਨ ਸ੍ਿਥਤਾਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਯ੍ੱਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਪਰ੍ਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਦਦੁਃ, ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਮਹਾਨੁਗਰ੍ਹੋ(ਅ)ਭਵੱਚ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਦਵਯ੍ਨਯ੍ੂਨਤਾ ਨਾਭਵਦ੍ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਗʼਹਭੂਮਯ੍ਾਦਯ੍ਾ ਯਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤਯ ਆਸਨ੍ ਤਾ ਿਵ ੀਯ
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ⅩⅩⅩⅤ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਤੈਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤ;ੰ ਤਤਃ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਕਸ਼ਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਦੱਤਮਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੀਯੋ ਯੋਿਸਨਾਮਕੋ ਲੇਿਵਵੰਸ਼ਜਾਤ ਏਕੋ ਜਨ
ਭੂਮਯ੍ਿਧਕਾਰੀ, ਯੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਦਾਯਕ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ
ਸਮਾਹੂਯਨ੍,

ⅩⅩⅩⅦਸ ਜਨ ਿਨਜਭੂਿਮੰ ਿਵ ੀਯ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅴ
Ⅰ ਤਦਾ ਅਨਾਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ ਯਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਨਾਮ ਸਫੀਰਾ ਸ

ਸਵ੍ਾਿਧਕਾਰੰ ਿਵ ੀਯ
Ⅱ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤਾ ਤਨ੍ਮੂਲਯ੍ਸਯ੍ੈਕਾਸ਼ਂੰ ਸਙ੍ਗੋਪਯ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ

ਤਦਨਯ੍ਾਸ਼ਂਮਾਤਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਅਨਾਿਨਯ ਭੂਮੇ ਰ੍ਮੂਲਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍

ਸਙ੍ਗੋਪਯ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਸੰਿਨਧੌ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁਞ੍ਚ
ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਕੁਤਸ੍ਤਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤਮਜਨਯਤ੍?

Ⅳ ਸਾ ਭੂਿਮ ਰਯ੍ਦਾ ਤਵ ਹਸ੍ਤਗਤਾ ਤਦਾ ਿਕੰ ਤਵ ਸਵ੍ੀਯਾ ਨਾਸੀਤ੍? ਤਿਰ
ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾ ਤਯਾ ਕʼਤਾ? ਤੰ ਕੇਵਲਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍
ਿਨਕਟੇ ਮʼਸ਼਼ਾਵਾਕਯ੍ੰ ਨਾਵਾਦੀਃ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਿਪ|

Ⅴ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਸੋ(ਅ)ਨਾਿਨਯੋ ਭੂਮੌ ਪਤਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍,
ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਅਸ਼ʼਣਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਹਾਭਯਮ੍ ਅਜਾਯਤ੍|

Ⅵ ਤਦਾ ਯੁਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤੇਣਾੱਛਾਦਯ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਨੀਤਾ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|

Ⅶ ਤਤਃ ਪਰ੍ਹਰੈਕਾਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਵʼ◌ੱਤੰ ਤੰਨਾਵਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ ਤਤ
ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾ|

Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਏਤਾਵਨ੍ਮੁਦਾਭਯ੍ੋ ਭੂਿਮ
ਿਰ ੀਤਾ ਨ ਵਾ? ਏਤਤੰ ਵਦ; ਤਦਾ ਸਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਵਦ੍ਭਯ੍ੋ
ਮੁਦਾਭਯ੍ ਏਵ|
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Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਥੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍
ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਵਭਵਤਾ?ਂ ਪਸ਼ਯ੍ ਯੇ ਤਵ ਪਿਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ
ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਾਮਿਪ ਬਿਹਰ੍ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅹ ਤਤਃ ਸਾਿਪ ਤਸਯ੍ ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਯੁਵਾਨ(ਅ)ਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤਾਮਿਪ ਮʼਤਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਿਹ
ਰ੍ਨੀਤਾ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਤਯ੍ੁਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਨਯ੍ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ
ਸਾਧਵ੍ਸੰ ਗਤਾਃ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੈ ਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਬਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਿ ਯਨ੍ਤ; ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵ
ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਅ)ਿਲਨ੍ਦੇ ਸਮ੍ਭੂਯਾਸਨ੍|

ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਙ੍ਘਾਨ੍ਤਰ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੋਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾਂ ਨਾਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਮਾਿਦਯਨ੍ਤ|

ⅩⅣ ਸ੍ਿਤਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸ਼ਰਣਮਾਪੰਨਾਃ|
ⅩⅤ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਗਮਨਾਗਮਨਾਭਯ੍ਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਸਯ੍ ਛਾਯਾ

ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚੱਜਨੇ ਲਿਗਸ਼਼ਯ੍ਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ ਲੋਕਾ ਰੋਿਗਣਃ ਿਸ਼ਿਵਕਯਾ ਖਟਯਾ
ਚਾਨੀਯ ਪਿਥ ਪਿਥ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅥ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ੍ਥਨਗਰੇਭਯ੍ੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਃ ਸਮ੍ਭੂਯ
ਰੋਿਗਣੋ(ਅ)ਪਿਵਤਭੁਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਅਿ ਯਨ੍ਤ|

ⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਿਸਦੂਿਕਨਾਂ ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਚਰਾਸ਼੍ਚ
ⅩⅧ ਮਹਾ ੋਧਾਨ੍ਿਤਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਨੀਚਲੋਕਾਨਾਂ ਕਾਰਾਯਾਂ

ਬੱਧਵ੍ਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਃ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਤਾਨ੍

ਬਿਹਰਾਨੀਯਾਕਥਯਤ੍,
ⅩⅩ ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਮਾਂ

ਜੀਵਨਦਾਿਯਕਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ|
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ⅩⅪਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ| ਤਦਾ
ਸਹਚਰਗਣੇਨ ਸਿਹਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ ਆਗਤਯ੍ ਮਨ੍ਿਤਗਣਮ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਸਯ੍
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਰਾਜਸਭਾਸਦਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਕਾਰਾਯਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਪਿਯਤੁੰ
ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਗਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਤਾਨ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍
ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ,

ⅩⅩⅢ ਵਯੰ ਤਤ ਗਤਾ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਦਾਰਸਯ੍ ਬਿਹਰ੍ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਾਮ ਏਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ
ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

ⅩⅩⅣ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਿਤਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ, ਇਤ ਪਰੰ ਿਕਮਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤਾ
ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨਆਗਤਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍
ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਯਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤਤ ਗਤਾ ਚੇੱਲੋਕਾਃ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਾਰਯਨ੍ਤੀਿਤ ਿਭਯਾ ਿਵਨਤਯ੍ਾਚਾਰੰ ਤਾਨ੍
ਆਨਯਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਹਾਸਭਾਯਾ ਮਧਯ੍ੇ ਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ
ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍,

ⅩⅩⅧਅਨੇਨਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਦʼਢੰ ਨ ਨਯ੍ਸ਼਼ੇਧਾਮ? ਤਥਾਿਪ
ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਤੇਨਪਦੇਸ਼ੇਨੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍
ਰਕ੍ਤਪਾਤਜਿਨਤਾਪਰਾਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍|ੇ

ⅩⅩⅨਤਤਃ ਿਪਤਰੋਨਯ੍ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਿਚਤਮ੍|

ⅩⅩⅩਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤਾਹਤ ਤਮ੍ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੈਤʼਕਈਸ਼ਵ੍ਰ ਉੱਥਾਪਯ੍
ⅩⅩⅪ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਪਾਪਕ੍ਸ਼਼ਮਾਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਰਾਜਾਨੰ

ਪਿਰਤਾਤਾਰਞ੍ਚ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਤਸਯ੍ਾਨੰਿਤਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
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ⅩⅩⅫਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯਮਿਪ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਆਸ੍ਮਹ,ੇ ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ, ਈਸ਼ਵ੍ਰ
ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਭਯ੍ੋ ਯੰ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸੋਿਪ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਏਤਦਾਕਯ੍ੇ ਸ਼ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹʼਦਯਾਿਨ ਿਵੱਧਾਨਯ੍ਭਵਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍
ਹਨ੍ਤੁੰ ਮਨ੍ਿਤਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਸੁਖਯ੍ਾਤੋ ਗਿਮਲੀਯੇਲ੍ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕ ਉੱਥਾਯ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅩⅤ ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਤ੍
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|

ⅩⅩⅩⅥਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਥੂਦਾਨਾਮੈਕੋ ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸਵ੍ੰ ਕਮਿਪ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼਼ਮ੍
ਅਵਦਤ੍, ਤਤਃ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਚਤੁਃਸ਼ਤਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋਭਵਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ
ਹਤੋਭਵਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਰ੍ਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
(ਅ)ਕʼਤਕਾਰ੍ੱਯਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾੱਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਨਾਮਲੇਖਨਸਮਯੇ ਗਾਲੀਲੀਯਿਯਹੂਦਾਨਾਮੈਕੋ
ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂੱਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਮਤੰ ਗਰ੍ਾਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸੋਿਪ ਵਯ੍ਨਸ਼ਯ੍ਤ੍
ਤਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਧੁਨਾ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਮਿਪ
ਨ ਕʼਤਾ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾ ਭਵਤ, ਯਤ ਏਸ਼਼ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਚ ਯਿਦ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਿਵਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨਯ੍ਥਾ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ,
ਵਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਰੋਧਕਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅬ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਆਹੂਯ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ਧਯ੍ ਵਯ੍ਸਰ੍ਜਨ੍|

ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਲੱਜਾਭੋਗਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ਤੇਨ ਗਿਣਤਾ
ਇਤਯ੍ਤ ਤੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|

ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਚਾਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
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Ⅵ
Ⅰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਬਾਹੁਲਯ੍ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਤਯ੍ਿਹਕਦਾਨਸਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਣਨੈ

ਰ੍ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਧਵਾਸ੍ਤੀਗਣ ਉਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇ ਸਿਤ ਇਬਰ੍ੀਯਲੋਕੈਃ
ਸਹਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

Ⅱਤਦਾ ਦਾਦਸ਼ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸੰਗʼਹਯ੍ਾਕਥਯਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਕਥਾਪਰ੍ਚਾਰੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਭੋਜਨਗਵੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਨਿਹ|

Ⅲ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਵਯਮ੍ ਏਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਯੇਭਯ੍ੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ
ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨ੍ ਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ਾਪੰਨਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍
ਸੱਪਰ੍ਜਨਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤ,

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਕਥਾਪਰ੍ਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਿਨਤਯ੍ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਮਃ|

Ⅴ ਏਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍
ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਿਫਿਲਪਃ ਪਰ੍ਖਰੋ ਿਨਕਾਨਰ੍ ਤੀਮਨ੍ ਪਰ੍ੰਿਮਣਾ ਿਯਹੂਿਦਮਤਗਰ੍ਾਹੀ-
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੀਯੋ ਿਨਕਲਾ ਏਤਾਨ੍ ਪਰਮਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਜਨਾਨ੍

Ⅵਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ਆਨਯਨ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰਃਸੁ
ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਰ੍ਪਯਨ੍|

Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ
ਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਸੰਖਯ੍ਾ ਪਰ੍ਭੂਤਰੂਪੇਣਾਵਰ੍ੱਧਤ ਯਾਜਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਬਹਵਃ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣ(ੋਅ)ਭਵਨ੍|

Ⅷਸ੍ਿਤਫਾਨ◌े ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਰਾ ਮੇਣ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਬਹੁਿਵਧਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|

Ⅸ ਤੇਨ ਿਲਬਰ੍ੱਿਤਨੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਙ੍ਘਸਯ੍ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ
ਕੁਰੀਣੀਯਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯ-ਿਕਿਲਕੀਯਾਸ਼ੀਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਜਨਾਸ਼੍ਚੋੱਥਾਯ ਸ੍ਿਤਫਾਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਵਦਨ੍ਤ|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਈਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇ ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|

Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਲੋਿਭਤਾਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ ਕਥਾਮੇਨਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍, ਵਯੰ
ਤਸਯ੍ ਮੁਖਤੋ ਮੂਸਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਚ ਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼੍ਮ|
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Ⅻ ਤੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਨਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤਾ
ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਧʼਤਾ ਮਹਾਸਭਾਮਧਯ੍ਮ੍ ਆਨਯਨ੍|

ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼਼ੁ ਿਮਥਯ੍ਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ੁ ਸਮਾਨੀਤੇਸ਼਼ੁ
ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਏਤਤ੍ਪੁਣਯ੍ਸ੍ਥਾਨਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੋ ਰ੍ਿਨਨ੍ਦਾਤਃ
ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ|

ⅩⅣ ਫਲਤੋ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਉੱਿਛੰਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਮੂਸਾਸਮਰ੍ਿਪਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਹਰਣਮ੍ ਅਨਯ੍ਰੂਪੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਸਯ੍ੈਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੁਮ|

ⅩⅤ ਤਦਾ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸ੍ਿਥਰਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਮੁਖਸਦʼਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍|

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾਂ ਿਕੰ ਸਤਯ੍ਾ?
Ⅱਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਰੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧੱਧਵ੍|ੰ

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ
ਅਰਾਮ੍-ਨਹਰਿਯਮਦੇਸ਼ੇ ਆਸੀਤ੍ ਤਦਾ ਤੇਜੋਮਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ

Ⅲ ਤਮਵਦਤ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ਜ੍ਞਾਿਤਿਮਤਾਿਣ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਯੰ ਦੇਸ਼ਮਹੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੰ ਦੇਸ਼ੰ ਵਜ|

Ⅳ ਅਤਃ ਸ ਕਸ੍ਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਨਯ੍ਵਸਤ੍, ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ
ਤਸਯ੍ ਿਪਤਿਰ ਮʼਤੇ ਯਤ ਦੇਸ਼ੇ ਯੂਯੰ ਿਨਵਸਥ ਸ ਏਨੰ ਦੇਸ਼ਮਾਗੱਛਤ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਮਪਯ੍ਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਏਕਪਦਪਿਰਿਮਤਾਂ
ਭੂਿਮਮਿਪ ਨਾਦਦਾਤ੍; ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਕੋਿਪ ਸਨ੍ਤਾਨ ਨਾਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ
ਸਨ੍ਤਾਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੀ ਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਸੀਿਤ
ਤਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇੱਥਮ੍ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪਰਦੇਸ਼ੇ
ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਤਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍
ਦਾਸਤੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕੁਵਯ੍ਵਹਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
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Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਨਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਦਾਸਤੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਹੰ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸੇਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ

Ⅷਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਤਕ੍ਛੇਦਸਯ੍ ਿਨਯਮੰ ਦੱਤਵਾਨ੍,ਅਤਇਸਹ੍ਾਕਨਾਮ੍ਿਨ
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਏਕਪੁਤੇ ਜਾਤੇ, ਅਸ਼਼੍ਟਮਿਦਨੇ ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍| ਤਸਯ੍
ਇਸਹ੍ਾਕਃ ਪੁਤੋ ਯਾਕੂਬ੍, ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯਾਕੂਬ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ
ਅਜਾਯਨ੍ਤ|

Ⅸ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਯੂਸ਼਼ਫੰ
ਵਯ੍ ੀਣਨ੍|

Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯੋ ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਯ੍ਾ ਦੁਰ੍ਗਤੇ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਤਸ੍ਮੈ
ਬੁੱਿਧੰ ਦੱਤਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਰਾਜ੍ਞਃ ਿਫਰੌਣਃ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਰਾਜਾ
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸਵ੍ੀਯਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਸਯ੍ ਚ ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਮਸਰ-ਿਕਨਾਨਦੇਸ਼ਯੋ
ਰ੍ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਹੇਤੋਰਿਤਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਵਯ੍ੰ
ਨਾਲਭਨ੍ਤ|

Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਸਯ੍ਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਯਾਕੂਬ੍ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ
ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਮਸਰੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਤਤੋ ਿਦਤੀਯਵਾਰਗਮਨੇ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਸਵ੍ਭਾਤʼਿਭਃ ਪਿਰਿਚਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍;
ਯੂਸ਼਼ਫੋ ਭਾਤਰਃ ਿਫਰੌਣ੍ ਰਾਜੇਨ ਪਿਰਿਚਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਿਨਜਾਨ੍
ਪਞ੍ਚਾਿਧਕਸਪ੍ਤਿਤਸੰਖਯ੍ਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਤਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਹੂਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ|

ⅩⅥਤਤਸ੍ਤੇ ਿਸ਼ਿਖਮੰ ਨੀਤਾ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਮੁਦਾਦਤਾ ਿਸ਼ਿਖਮਃ
ਿਪਤੁ ਰਮੋਰਃ ਪੁਤੇਭਯ੍ਃ ੀਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯਾਞ੍ਚਿ ਰੇ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸੰਿਨਧੌ ਸ਼ਪਥੰ ਕʼਤਾ ਯਾਂ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਂ
ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਨਸਮਯੇ ਿਨਕਟੇ ਸਿਤ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ
ਿਸਮਰਦੇਸ਼ੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|
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ⅩⅧ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਯੂਸ਼਼ਫੰ ਯੋ ਨ ਪਿਰਿਚਨਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਨਰਪਿਤਰੁਪਸ੍ਥਾਯ
ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਿਤਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧੂਰ੍ੱਤਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ

ਕੁਵਯ੍ਵਹਰਣਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਨਵਜਾਤਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ ਬਿਹ
ਰ੍ਿਨਰਕ੍ਸ਼਼ੇਪਯਤ੍|

ⅩⅩ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮੂਸਾ ਜਜ੍ਞੇ, ਸ ਤੁ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤਥਾ
ਿਪਤʼਗʼਹੇ ਮਾਸਤਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਪਾਿਲਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਿਹਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਿਫਰੌਣਰਾਜਸਯ੍ਕਨਯ੍ਾ ਤਮ੍
ਉੱਤੋਲਯ੍ ਨੀਤਾ ਦੱਤਕਪੁਤੰ ਕʼਤਾ ਪਾਿਲਤਵਤੀ|

ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਦਯ੍ਾਯਾਃ ਪਾਰਦʼਸ਼਼ਵ੍ਾ
ਸਨ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿ ਯਾਯਾਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅢ ਸ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕੋ ਭੂਤਾ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਿਨਜਭਾਤʼਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਚ ੇ|

ⅩⅩⅣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਨਮੇਕੰ ਿਹੰਿਸਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਃ ਸਨ੍ ਿਹੰਿਸਤਜਨਮ੍
ਉਪਕʼਤਯ੍ ਿਮਸਰੀਯਜਨੰ ਜਘਾਨ|

ⅩⅩⅤ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਭਾਤʼਗਣ ਇਿਤ
ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਤ ਸ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਨੰ ਚਕਾਰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਬੁਬੁਿਧਰ|ੇ

ⅩⅩⅥਤਤ੍ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉਭਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ ਰਾੱਕਲਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ
ਮੂਸਾਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਤਯੋ ਰ੍ਮੇਲਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ ਮਹਾਸ਼ਯੌ
ਯੁਵਾਂ ਭਾਤਰੌ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨਯ੍ਾਯੰ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥਃ?

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਨਯ੍ਾਯੰ ਚਕਾਰ ਸ ਤੰ
ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ ਸ਼ਾਸ੍ਤʼਤਿਵਚਾਰਿਯਤʼਤਪਦਯੋਃ
ਕਸ੍ਤਾਂ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍?

ⅩⅩⅧ ਹਯ੍ੋ ਯਥਾ ਿਮਸਰੀਯੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਿਕੰ ਮਾਮਿਪ ਹਿਨਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਮੂਸਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਲਾਯਨੰ ਚ ੇ, ਤਤੋ ਿਮਿਦਯਨਦੇਸ਼ੰ

ਗਤਾ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਸਨ੍ ਤਸ੍ਥੌ, ਤਤਸ੍ਤਤ ਦੌ ਪੁਤੌ ਜਜ੍ਞਾਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ

ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤਸ੍ਤਮ੍ਬਸਯ੍ ਵਹ੍ਿਨਿਸ਼ਖਾਯਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਦੂਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦ|ੌ



Acts Ⅶ:ⅩⅩⅪ xxi Acts Ⅶ:ⅩⅬ

ⅩⅩⅪ ਮੂਸਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਨਕਟੰ
ਗੱਛਿਤ,

ⅩⅩⅫ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ,ੇ ਅਹੰ ਤਵ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਹ੍ਾਕ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ਼੍ਚ, ਮੂਸਾਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ, ਤਤਃ ਸ ਕਮ੍ਪਾਿਨਤਃ ਸਨ੍
ਪੁਨ ਰ੍ਿਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭੋ ਨ ਬਭੂਵ|

ⅩⅩⅩⅢਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਤਵ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਮੋਚਯ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ
ਸਾ ਪਿਵਤਭੂਿਮਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ੱਦਸ਼ਾਂ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍
ਅਪਸ਼ਯ੍,ੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਤਰ੍ੱਯੋਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਵਰੁਹਯ੍ਾਗਮਮ੍; ਇਦਾਨੀਮ੍ ਆਗੱਛ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਤਾਂ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਕਸ੍ਤਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤʼਤਿਵਚਾਰਿਯਤʼਤਪਦਯੋ ਰ੍ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਇਿਤ
ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਤੈ ਰਯ੍ੋ ਮੂਸਾ ਅਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤਮੇਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ੍ਤਮ੍ਬਮਧਯ੍ੇ
ਦਰ੍ਸ਼ਨਦਾਤਾ ਤੇਨ ਦੂਤੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰੰ ਮੁਕ੍ਿਤਦਾਤਾਰਞ੍ਚ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅥ ਸ ਚ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ ਸੂਫ੍ਨਾਮ੍ਿਨ ਸਮੁਦੇ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਾਣਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਮਾਿਨਨਾਯ|

ⅩⅩⅩⅦ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਤʼਗਣਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤਾਰਮ੍ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਕਥਾਯਾਂ ਯੂਯੰ ਮਨ ਿਨਧਾਸਯ੍ਥ,
ਯੋ ਜਨ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਃ ਸਨ੍ਤਾਨੇਭਯ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਏਸ਼਼ ਮੂਸਾਃ|

ⅩⅩⅩⅧ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਪ ਸ ਏਵ
ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਲਾਿਪਨ ਦੂਤਸਯ੍ ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਿਪਤʼਗਣਸਯ੍
ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਤਵਯ੍ਿਨ ਜੀਵਨਦਾਯਕਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਲੇਭੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਮਾਨਯ੍ੰ ਕਤਾ ਸਵ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੀਕʼਤਯ੍
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਨਿਭਰਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ ਹਾਰੋਣੰ ਜਗਦੁਃ,

ⅩⅬ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗਰ੍(ੇਅ)ਗਰ੍ੇ ਗਨ੍ਤ◌ੁुਮ੍ ਅਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਦੇਵਗਣੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ
ਯਤੋ ਯੋ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਕੰ ਜਾਤੰ
ਤਦਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤ|ੇ
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ⅩⅬⅠ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਗੋਵਤ੍ਸਾਕʼਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਤਾਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਨੈਵੇਦਯ੍ਮੁਤ੍ਮʼਜਯ੍ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤਕʼਤਵਸ੍ਤੁਨਾ ਆਨਨ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਮੁਖਃ ਸਨ੍ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਥੰ ਜਯ੍ੋਿਤਰ੍ਗਣੰ
ਪੂਜਿਯਤੁੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਨੁਮਿਤੰ ਦਦੌ, ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾ ਰੇ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾਨ੍ ਪੁਰਾ| ਮਹਿਤ
ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਸੰਸ੍ਥਾ ਯੂਯਨ੍ਤੁ ਯਾਿਨ ਚ| ਬਿਲਹੋਮਾਿਦਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੁ
ਤਾਿਨ ਿਕੰ| ਮਾਂ ਸਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਕʼਤਾਨੀਿਤ ਨੈਵ ਚ|

ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮੋਲਕਾਖਯ੍ਸਯ੍ ਦੇਵਸਯ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੇਵ ਚ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਿਰਮ੍ਫਨਾਖਯ੍ਾਯਾ ਦੇਵਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਤਾਰਕਾ| ਏਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮੂਰ੍ਤੀ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਿਜਤ|ੇ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਂ੍ਤੁ ਬਾਬੇਲਃ ਪਾਰੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ|ੰ

ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮੂਸਾਮ੍ ਏਤਦਾਕਯ੍ੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਤਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਰੂਿਪਤੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤਸ੍ਥ|ੌ

ⅩⅬⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੇਨ ਸਿਹਤੈਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਜਾਤੈਰਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ
ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਦੂਰੀਕʼਤਾਨਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਿਧਕʼਿਤਕਾਲੇ
ਸਮਾਨੀਤੰ ਤਦ੍ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਯੂਦੋਿਧਕਾਰੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ ਸ੍ਥਾਨ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅥ ਸ ਦਾਯੂਦ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਯਾਕੂਬ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕੰ
ਦੂਸ਼਼ਯ੍ੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਤੁੰ ਵਵਾਞ੍ਛ;

ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਏਕੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅧਤਥਾਿਪ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਹਸ੍ਤਕʼਤੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ

ਿਨਵਸਤੀਿਤ ਨਿਹ, ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ,
ⅩⅬⅨ ਪਰੇਸ਼ੋ ਵਦਿਤ ਸਵ੍ਰ੍ਗੋ ਰਾਜਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਮ| ਮਦੀਯੰ ਪਾਦਪੀਠਞ੍ਚ

ਪʼਿਥਵੀ ਭਵਿਤ ਧਵ|ੰ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਕʼਤੇ ਮੇ ਿਕੰ ਪਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮਾਸਯ੍ਥ ਮਨ੍ਿਦਰ|ੰ
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਾਯ ਮਦੀਯੰ ਵਾ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਕੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਤਹ|

Ⅼ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਿਕੰ ਮੇ ਹਸ੍ਤਕʼਤਾਿਨ ਨ||
ⅬⅠ ਹੇ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗਰ੍ਾਹਕਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇ ਚਾਪਿਵਤਲੋਕਾਃ

ਯੂਯਮ੍ ਅਨਵਰਤੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਮ੍ ਆਚਰਥ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਯਾਦʼਸ਼ਾ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾਃ|
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ⅬⅡ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਃ ਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨੰ ਨਾਤਾਡਯਨ੍? ਯੇ ਤਸਯ੍
ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ਾਗਮਨਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍ ਯੂਯਮ੍
ਅਧੂਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਿਤਨ ਭੂਤਾ ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਜਨਮ੍ ਅਹਤ|

ⅬⅢ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਗਣੇਨ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਤਾਂ ਨਾਚਰਥ|
ⅬⅣ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼਼ਣਮ੍

ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਭੂਤਾ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ

ਸ੍ਿਥਰਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਯੀਸ਼ੁਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍
ਕਿਥਤਵਾਨ੍;

ⅬⅥਪਸ਼ਯ੍,ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸ੍ਿਥਤੰ ਮਾਨਵਸੁਤਞ੍ਚ
ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅬⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ ਕਰ੍ਣੇਸ਼਼ਵ੍ਙ੍ਗੁਲੀ ਰ੍ਿਨਧਾਯ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ
ਤਮ੍ ਆ ਮਨ੍|

ⅬⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ
ਲਾਕਾਃ ਸ਼ੌਲਨਾਮ੍ਨ ਯੂਨਸ਼੍ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਿਨਜਵਸ੍ਤਾਿਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅬⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯੀਸ਼ੇ ਮਦੀਯਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਗʼਹਾਣ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ੇਿਤ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਵਾਕਯ੍ਵਦਨਸਮਯੇ ਤੇ ਤੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍|

ⅬⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕʼਤਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਪਾਪਮੇਤਦ੍
ਏਤੇਸ਼਼ੁ ਮਾ ਸ੍ਥਾਪਯ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|

Ⅷ
Ⅰ ਤਸਯ੍ ਹਤਯ੍ਾਕਰਣੰ ਸ਼ੌਲੋਿਪ ਸਮਮਨਯ੍ਤ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਂ ਪਰ੍ਿਤ ਮਹਾਤਾਡਨਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਹਤਾ ਸਰ੍ੱਵ(ੇਅ)ਪਰੇ ਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇ
ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਗਤਾਃ|

Ⅱ ਅਨਯ੍ੱਚ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਬਹੁ
ਵਯ੍ਲਪਨ੍|

Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲੋ ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਭਿਮਤਾ ਸ੍ਿਤਯਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਧʼਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ
ਬੱਧਵ੍ਾ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
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Ⅳ ਅਨਯ੍ੱਚ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਿਮਤਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

Ⅴ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਖਯ੍ਾਨੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍;
Ⅵ ਤਤੋ(ਅ)ਸ਼ੁਿਚ-ਭʼਤਗਰ੍ਸ੍ਤਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕʼਤਯ੍ਾਗੱਛਨ੍ ਤਥਾ

ਬਹਵਃ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਿਤਨਃ ਖਞ੍ਜਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲਾਕਾ ਈਦʼਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਚ

ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਤੇਨਕ੍ਤਾਖਯ੍ਾਨੇ ਮਨਾਿਂਸ ਨਯ੍ਦਧੁਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮਹਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਬਹੀ ਰ੍ਮਾਯਾਿ ਯਾਃ

ਕʼਤਾ ਸਵ੍ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ ਮੋਹੰ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਸਵ੍ਰੂਪ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ

ਬਾਲਵʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨਾਿਂਸ ਨਯ੍ਦਧੁਃ|
Ⅺ ਸ ਬਹੁਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਯਾਿਵਿ ਯਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਤੀਵ ਮੋਹਯਾਞ੍ਚਕਾਰ,

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਮੇਿਨਰੇ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍

ਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਖਯ੍ਾਨਪਰ੍ਚਾਿਰਣਃ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸ੍ਤੀਪੁਰੁਸ਼਼ੋਭਯਲੋਕਾ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅢ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੈਤ੍ ਤਤੋ ਮੱਿਜਤਃ ਸਨ੍ ਿਫਿਲਪੇਨ
ਕʼਤਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਂ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕਯ੍ਾਸਮ੍ਭਵੰ ਮਨਯ੍ਮਾਨਸ੍ਤੇਨ
ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਤਾ|ਂ

ⅩⅥ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪੁਰਾ ਕੇਵਲਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਮਾਤਾ ਅਭਵਨ੍, ਨ ਤੁ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕਮਿਪ ਪਰ੍ਿਤ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੋ ਜਾਤਃ|
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ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਭਯ੍ਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰੇਸ਼਼ਵ੍ਰ੍ਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਤੇ ਪਿਵਤਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|

ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤਯੋਃ ਕਰਾਰ੍ਪਣੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦਾ ਆਨੀਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍;

ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਸਯ੍ਾਿਪ ਯਥੇੱਥੰ
ਪਿਵਤਾਤ੍ਮਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤ ਰ੍ਭਵਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤੰ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਤਵ ਮੁਦਾਸ੍ਤਯਾ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਤੁ ਯਤ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦਾਨੰ ਮੁਦਾਿਭਃ ੀਯਤੇ ਤਿਮੱਥੰ ਬੁੱਧਵਾਨ੍;

ⅩⅪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਤਾਵਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਸਰਲੰ ਨਿਹ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤ
ਤਵਾਸ਼ਂ(ੋਅ)ਿਧਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਅਤ ਏਤਤ੍ਪਾਪਹੇਤੋਃ ਖੇਦਾਿਨਤਃ ਸਨ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤਵ ਮਨਸ
ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾਯਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾ ਭਵਿਤ, ਏਤਦਰ੍ਥਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁ;

ⅩⅩⅢ ਯਤਸ੍ਤੰ ਿਤਕ੍ਤਿਪੱਤੇ ਪਾਪਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨੇ ਚ ਯਦਿਸ ਤਨ੍ਮਯਾ ਬੁੱਧਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਮੁਿਦਤਾ ਕਥਾ ਮਿਯ ਯਥਾ ਨ

ਫਲਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਾਂ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਭੌ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤੌ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤੌ

ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੇਕਗਰ੍ਾਮੇਸ਼਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦਞ੍ਚ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤੌ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤ|ੌ

ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਃ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍, ਤਮੁੱਥਾਯ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸਯ੍ਾਂ ਿਦਿਸ਼ ਯੋ ਮਾਰ੍ਗੋ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇਨ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ
(ਅ)ਸਾਨਗਰੰ ਯਾਿਤ ਤੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗੱਛ|

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਕਨ੍ਦਾਕੀਨਾਮ੍ਨਃ ਕੂਸ਼੍ਲੋਕਾਨਾਂ
ਰਾਜ੍ਞਯ੍ਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇਰਧੀਸ਼ਃ ਕੂਸ਼ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕਃ ਸ਼਼ਣ੍ਡੋ ਭਜਨਾਰ੍ਥੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍

ⅩⅩⅧਪੁਨਰਿਪ ਰਥਮਾਰੁਹਯ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯਨਾਮ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਗਰ੍ਨ੍ਥੰ
ਪਠਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗੱਛਿਤ|
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ⅩⅩⅨਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਆਤ੍ਮਾ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤਮ੍ ਰਥਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਗਤਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਲ|

ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਧਾਵਨ੍ ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਸ੍ਥਾਯ ਤੇਨ ਪਠਯ੍ਮਾਨੰ
ਿਯਸ਼ਿਯਯਥਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਠਿਸ ਤਤ੍ ਿਕੰ
ਬੁਧਯ੍ਸੇ?

ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੇਨਿਚੰਨ ਬੋਿਧਤੋਹੰ ਕਥੰ ਬੁਧਯ੍ੇਯ? ਤਤਃ ਸ
ਿਫਿਲਪੰ ਰਥਮਾਰੋਢੁੰ ਸਵ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਪਵੇਸ਼਼੍ਟਞੁ੍ਚ ਨਯ੍ਵੇਦਯਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਸ ਸ਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ੇਤਦਾਕਯ੍ੰ ਪਿਠਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਮਾਨੀਯਤ ਘਾਤਾਯ
ਸ ਯਥਾ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਃ| ਲੋਮੱਛੇਦਕਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾੱਚ ਮੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਨੀਰਵੋ ਯਥਾ| ਆਬਧਯ੍
ਵਦਨੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਤਥਾ ਸ ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਨਯ੍ਾਯੇਨ ਿਵਚਾਰੇਣ ਸ ਉੱਿਛੰਨ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਾ|
ਤਤ੍ਕਾਲੀਨਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਕੋ ਜਨ ਵਰ੍ਣਿਯਤੁੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਃ| ਯਤੋ ਜੀਵੰਨʼਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਤ੍
ਸ ਉੱਿਛੰਨ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਧਵ|ੰ

ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ, ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ
ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਿਕੰ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍?

ⅩⅩⅩⅤਤਤਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਕਰਣਮ੍ਆਰਭਯ੍ਯੀਸ਼ੋਰੁਪਾਖਯ੍ਾਨੰ ਤਸਯ੍ਾਗਰ੍ੇ
ਪਰ੍ਾਸ੍ਤੌਤ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਇੱਥੰ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤੌ ਜਲਾਸ਼ਯਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਿਥਤੌ; ਤਦਾ
ਕ੍ਲੀਬ(ੋਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਾਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਲਮਾਸ੍ਤੇ ਮਮ ਮੱਜਨੇ ਕਾ ਬਾਧਾ?

ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪ ਉੱਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸਵ੍ਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਾਕੰ ਯਿਦ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਬਾਧਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਪੁਤ ਇਤਯ੍ਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਮ|

ⅩⅩⅩⅧਤਦਾ ਰਥੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟੇ ਿਫਿਲਪਕ੍ਲੀਬੌ ਦੌ ਜਲਮ੍
ਅਵਾਰੁਹਤਾ;ਂ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਮ੍ ਮੱਜਯਾਮਾਸ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਜਲਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਉੱਿਥਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾ
ਿਫਿਲਪੰ ਹʼਤਾ ਨੀਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਲੀਬਃ ਪੁਨਸ੍ਤੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ
ਹʼਸ਼਼੍ਟਿਚੱਤਃ ਸਨ੍ ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅬ ਿਫਿਲਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਦੋਦ੍ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅸ
Ⅰਤਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸ਼ੌਲਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਤਾਡਨਾਬਧਯੋਃ

ਕਥਾਂ ਿਨਃਸਾਰਯਨ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ
Ⅱ ਸ੍ਿਤਯੰ ਪੁਰੁਸ਼਼ਞ੍ਚ ਤਨ੍ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੰ ਯੰ ਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ

ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯੇਨ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੀਯੰ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ ਯਾਿਚਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਗੱਛਨ੍ ਤੁ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਿਨਕਟ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਤ(ੋਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍
ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਤੇਜਸਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਸ ਭੂਮਾਵਪਤਤ੍|

Ⅳ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਮ੍ ਏਤੰ
ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਾ

Ⅴ ਸ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਤੰ
ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਏਵਾਹ;ੰ ਕਣ੍ਟਕਸਯ੍ ਮੁਖੇ ਪਦਾਘਾਤਕਰਣੰ ਤਵ ਕਸ਼਼੍ਟਮ੍|

Ⅵ ਤਦਾ ਕਮ੍ਪਮਾਨ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਸ਼੍ਚ ਸੋਵਦਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ? ਭਵਤ ਇੱਛਾ ਕਾ? ਤਤਃ ਪਰ੍ਭੁਰਾਜ੍ਞਾਪਯਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਨਗਰੰ ਗੱਛ
ਤਤ ਤਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤਦ੍ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ

Ⅶ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਮਿਪ ਨ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ੍ਤਬ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਭੂਿਮਤ ਉੱਥਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਉਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਕਮਿਪ ਨ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍| ਤਦਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੌ ਧʼਤਾ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਨ੍|

Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਿਦਨਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਨ੍ਧੋ ਭੂਤਾ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਪੀਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|
Ⅹ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੱਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰਵਾਿਸਨ ਏਕਸ੍ਮੈ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਦਤਾ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਅਨਿਨਯ| ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ਼ʼਣੋਿਮ|
Ⅺ ਤਦਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਮੁੱਥਾਯ ਸਰਲਨਾਮਾਨੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤਾ

ਿਯਹੂਦਾਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ ਸ਼ੌਲਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਨ੍ ਪʼ◌ੱਛ;
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Ⅻ ਪਸ਼ਯ੍ ਸ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ,ੇ ਤਥਾ ਅਨਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨਸ੍ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕʼਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਦਦਾਤੀੱਥੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਿਨਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਸੋ(ਅ)ਨੇਕਿਹੰਸਾਂ ਕʼਤਵਾਨ੍;

ⅩⅣ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨਿਪ ਬੱਧੁੰ
ਸ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍, ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਅਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ
ਮੁਖੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਯਾਿਹ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਭੂਪਤੀਨਾਮ੍
ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਨਾਮ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਸ ਜਨ ਮਮ
ਮਨਨੀਤਪਾਤਮਾਸ੍ਤੇ|

ⅩⅥਮਮ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤਞ੍ਚ ਤੇਨ ਿਕਯਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਏਤਤ੍ ਤੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅦ ਤਤੋ (ਅ)ਨਿਨਯੋ ਗਤਾ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਸਯ੍ ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਰ੍ਣੰ
ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤਃ ਸ਼ੌਲ ਤੰ ਯਥਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਸ਼਼ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵਿਸ ਚ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵਾਗਮਨਕਾਲੇ ਯਃ ਪਰ੍ਭੁਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮਾਤੇ ਤਸਯ੍ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰ੍ਭਯ੍ਾਮ੍ ਮੀਨਸ਼ਲ੍ਕਵਦ੍ ਵਸ੍ਤੁਿਨ
ਿਨਰ੍ਗਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸ ਪਰ੍ਸੰਨਚਕ੍ਸ਼਼ੁ ਰ੍ਭੂਤਾ ਪਰ੍ੋੱਥਾਯ ਮੱਿਜਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਭੁਕ੍ਤਾ
ਪੀਤਾ ਸਬਲੋਭਵੱਚ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਕਿਤਪਯਿਦਵਸਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤਾ(ਅ)ਿਵਲਮ੍ਬੰ

ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਭਜਨਭਵਨਾਿਨ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|

ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼ਰ੍ੋਤਾਰਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੋ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰ ਏਤੰਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤʼਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍
ਏਵਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਿਨਕਟੰ ਨਯਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਯਾ
ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪਯ੍ਾਗੱਛਤ੍ ਸਏਵ ਿਕਮਯੰ ਨ ਭਵਿਤ?
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ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲਃ ਮਸ਼ ਉਤ੍ਸਾਹਵਾਨ੍ ਭੂਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ
ਜਨ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍-ਿਨਵਾਿਸਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍
ਅਕਰੋਤ੍|

ⅩⅩⅢਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥੇ ਕਾਲੇ ਗਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸੁਃ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਤਣਾਯਾ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍| ਤੇ ਤੰ

ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੁ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਨਗਰਸਯ੍ ਦਾਰੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤੰ ਨੀਤਾ ਰਾਤੌ ਿਪਟਕੇ ਿਨਧਾਯ

ਪਰ੍ਾਚੀਰੇਣਾਵਾਰੋਹਯਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍

ਐਹਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸ੍ਮਾਦਿਬਭਯੁਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਇਿਤ ਚ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ

ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਭੁਃ ਕਥੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਸ ਚ ਯਥਾਕ੍ਸ਼਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍ ਏਤਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੰ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਵਾਦਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ
ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਤʼਗਣਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤਾ ਤੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਨੀਤਾ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅪਇੱਥੰ ਸਿਤ ਿਯਹੂਿਦਯਾਗਾਲੀਲ੍ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ੋ
ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਤਸ੍ਤਾਸਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਭਵਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਿਭਯਾ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ
ਸਾਨ੍ਤਨਯਾ ਚ ਕਾਲੰ ਕ੍ਸ਼਼ੇਪਿਯਤਾ ਬਹੁਸੰਖਯ੍ਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਰਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭਿਮਤਾ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ
ਲੋਦ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਪਿਵਤਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਤ ਪਕ੍ਸ਼਼ਾਘਾਤਵਯ੍ਾਿਧਨਾਸ਼਼੍ਟੌ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਗਤਮ੍
ਐਨੇਯਨਾਮਾਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮਵਦਤ੍,
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ⅩⅩⅩⅣਹੇ ਐਨੇਯਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਤਮੁੱਥਾਯ ਸਵ੍ਸ਼ੱਯਾਂ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਮਾਤੇ ਸ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਦ੍ਸ਼ਾਰੋਣਿਨਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਭਕ੍ਸ਼਼ਾਦਾਨਾਿਦਸ਼਼ੁ ਨਾਨਿ ਯਾਸੁ ਿਨਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾ
ਯਾ ਯਾਫੋਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨੀ ਟਾਿਬਥਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਯਾਂ ਦਰ੍ੱਕਾਂ ਅਰ੍ਥਾਦ੍
ਹਿਰਣੀਮਯੁਕ੍ਤਾ ਆਹਯਨ੍ ਸਾ ਨਾਰੀ

ⅩⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਰੁਗ੍ਨਾ ਸਤੀ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਜਤ੍, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ੋਪਿਰਸ੍ਥਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਸ਼ਾਯਿਯਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਲੋਦ੍ਨਗਰੰ ਯਾਫੋਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥੰ ਤਸ੍ਮਾੱਤਤ ਿਪਤਰ
ਆਸ੍ਤ,ੇ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੂਰ੍ਣੰ ਤਸਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯਮੁਕ੍ਤਾ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੋ ਦੌ ਮਨੁਜੌ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍, ਤਤ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤ ਉਪਿਰਸ੍ਥਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੰ ਸਮਾਨੀਤੇ ਚ ਿਵਧਵਾਃ ਸਵ੍ਾਿਭਃ ਸਹ
ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਦਰ੍ੱਕਯਾ ਕʼਤਾਿਨ ਯਾਨਯ੍ੁੱਤਰੀਯਾਿਣ ਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਚ ਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਰੁਦਤਯ੍ਸ਼੍ਚਤਸʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਵੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਟਾਬੀਥੇ
ਤਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ ਉਕ੍ਤੇ ਸਾ ਸ੍ਤੀ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ੋਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਿਪਤਰਮ੍
ਅਵਲੋਕਯ੍ੋੱਥਾਯੋਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|

ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਃ ਕਰੌ ਧʼਤਾ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍
ਿਵਧਵਾਸ਼੍ਚਾਹੂਯ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍|

ⅩⅬⅡਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਸਮਸ੍ਤਯਾਫੋਨਗਰੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਭੌ
ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅬⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਪਤਰਸ੍ਤਦਯ੍ਾਫੋਨਗਰੀਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍
ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤ੍|
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Ⅹ
Ⅰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ ਇਤਾਿਲਯਾਖਯ੍ਸੈਨਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਃ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ

ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਸੀਤ੍
Ⅱ ਸ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਭਕ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣਸ਼੍ਚਾਸੀਤ੍; ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਬਹੂਿਨ

ਦਾਨਾਦੀਿਨ ਦਤਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚ ੇ|
Ⅲ ਏਕਦਾ ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ੈਕੋ ਦੂਤਃ

ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭੀਤ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਕੰ? ਤਦਾ ਤਮਵਦਤ੍

ਤਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਦਾਨਾਿਦ ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭੂਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|
Ⅴ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸਮੁਦਤੀਰੇ

ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਪਰ੍ਵਾਸਕਾਰੀ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ
ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮ੍ ਆਹਾਯਯ;

Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਯਾ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਤੱਤਤ੍ ਸ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅶ ਇਤਯ੍ੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਦੂਤੇ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਸਵ੍ਗʼਹਸ੍ਥਾਨਾਂ

ਦਾਸਾਨਾਂ ਦੌ ਜਨੌ ਿਨਤਯ੍ੰ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸੈਨਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਏਕਾਂ ਭਕ੍ਤਸੇਨਾਞ੍ਚਾਹੂਯ
Ⅷ ਸਕਲਮੇਤੰ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|
Ⅸਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਤੇ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਯਦਾ ਨਗਰਸਯ੍ਸਮੀਪਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍,

ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ ਗʼਹਪʼਸ਼਼੍ਠਮ੍ ਆਰੋਹਤ੍|
Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅੰਨਾਸਾਦਨਸਮਯੇ ਸ ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸੰਨਪਤਤ੍|
Ⅺ ਤਤੋ ਮੇਘਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਚਤੁਰ੍ਿਭਃ ਕੋਣੈ ਰ੍ਲਮ੍ਿਬਤੰ ਬʼਹਦਸ੍ਤਿਮਵ

ਿਕਞ੍ਚਨ ਭਾਜਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪʼਿਥਵੀਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਤੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਨਾਨਪਰ੍ਕਾਰਾ ਗਰ੍ਾਮਯ੍ਵਨਯ੍ਪਸ਼ਵਃ ਖੇਚਰੋਰੋਗਾਿਮਪਰ੍ਭʼਤਯੋ

ਜਨ੍ਤਵਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|
ⅩⅢਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਹਤਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਤਮ੍ਪਰ੍ਤੀਯੰ ਗਗਣੀਯਾ ਵਾਣੀ

ਜਾਤਾ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਈਦʼਸ਼ੰ ਮਾ ਭਵਤ,ੁ ਅਹਮ੍ ਏਤਤ੍

ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚ ਵਾ ਦਵਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅤ ਤਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼ੁਿਚ
ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੰ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ ਜਾਨੀਿਹ|

ⅩⅥ ਇੱਥੰ ਿਤਃ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪਾਤੰ ਪੁਨਰਾਕʼਸ਼਼੍ਟੰ ਆਕਾਸ਼ਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਕੋ ਭਾਵ ਇਤਯ੍ਤ ਿਪਤਰੋ

ਮਨਸਾ ਸਨ੍ਦੇਗ੍ਿਧ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਦਾਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਸ੍ਥਾਯ,

ⅩⅧ ਿਸ਼ਮੋਨ ਗʼਹਮਿਨੱਛਨ੍ਤਃ ਸਮ੍ਪʼਛਯ੍ਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ
ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਸ ਿਕਮਤ ਪਰ੍ਵਸਿਤ?

ⅩⅨ ਯਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ ਭਾਵੰ ਮਨਸਾਨ੍ਦੋਲਯਿਤ ਤਦਾਤ੍ਮਾ
ਤਮਵਦਤ੍, ਪਸ਼ਯ੍ ਤਯੋ ਜਨਾਸ੍ਤਾਂ ਮʼਗਯਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਯਾਵਰੁਹਯ੍ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਹ ਗੱਛ ਮਯੈਵ ਤੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਃ|
ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰ(ੋਅ)ਵਰੁਹਯ੍ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਪਰ੍ੇਿਰਤਲੋਕਾਨਾਂ

ਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੂਯੰ ਯੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ ਸ ਜਨਹੰ, ਯੂਯੰ
ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ?

ⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ ਸ਼ੁੱਧਸੱਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਸੁਖਯ੍ਾਤਯ੍ਾਪੰਨ ਏਕਃ ਸੇਨਾਪਿਤ
ਰ੍ਿਨਜਗʼਹੰ ਤਾਮਾਹੂਯ ਨੇਤੁੰ ਤੱਤਃ ਕਥਾ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਞ੍ਚ ਪਿਵਤਦੂਤੇਨ ਸਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਨਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਾਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍,
ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤਾਮਕਰੋਤ੍, ਯਾਫੋਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਸਹ ਗਤਾਃ|

ⅩⅩⅣ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮਧਯ੍ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਸਮਯੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੋ
ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਯ ਤਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸ੍ਿਥਤਃ|

ⅩⅩⅤ ਿਪਤਰੇ ਗʼਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਚਰਣਯੋਃ
ਪਿਤਤਾ ਪਰ੍ਾਣਮਤ੍|

ⅩⅩⅥ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਾਹਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੇਨ ਸਾਕਮ੍ ਆਲਪਨ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ

ਚ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
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ⅩⅩⅧ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯਲੋਕੈਃ ਮਹਾਲਪਨੰ ਵਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ਨੰ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਗੱਛਥ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਮਿਪ
ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਵਯ੍ਵਹਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚੰ ਵਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਮਮ ਨਿਚਤਮ੍ ਇਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਾਹਾਨਸ਼ਰ੍ਵਣਮਾਤਾਤ੍ ਕਾਞ੍ਚਨਾਪੱਿਤਮ੍ ਅਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ; ਪʼ◌ੱਛਾਿਮ ਯੂਯੰ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਾਮ੍ ਆਹੂਯਤ?

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਦਯ੍ ਚਤਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ
ਏਤਾਵਦੇਲਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਨਾਹਾਰ ਆਸਨ੍ ਤਤਸ੍ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰੇ ਸਿਤ ਗʼਹੇ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਸਮਯੇ ਤੇਜੋਮਯਵਸ੍ਤਭʼਦ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍,

ⅩⅩⅪ ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ ਤਦੀਯਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾ
ਤਵ ਦਾਨਾਿਦ ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੰ ਭੂਤਾ ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਅਤੋ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਤਤ ਸਮੁਦਤੀਰੇ
ਿਸ਼ਮੋਂਨਾਮ੍ਨਃ ਕਸਯ੍ਿਚੱਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸਯ੍ ਗʼਹੇ ਪਰ੍ਵਾਸਕਾਰੀ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮਾਹੂ◌ाਯਯ; ਤਤਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਤਾਮ੍
ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਵ ਿਨਕਟੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍,
ਤਮਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਭਦੰ ਕʼਤਵਾਨ੍| ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਨਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਾਿਨ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਾਿਨ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸ੍ਮਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੀ ਸਨ੍

ⅩⅩⅩⅤ ਯਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਯੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਭੀਤਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੋ ਭਵਿਤ, ਏਤਸਯ੍ ਿਨਸ਼੍ਚਯਮ੍ ਉਪਲਬ੍ਧਵਾਨਹਮ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਾਨਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਸੰਮੇਲਨਸਯ੍ ਯੰ ਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍ ਤੰ ਸੰਵਾਦੰ ਯੂਯੰ
ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਨੇ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਾਲੀਲਦੇਸ਼ਮਾਰਭਯ੍
ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍;

ⅩⅩⅩⅧ ਫਲਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਾ ਚਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ
ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭਮਨ੍ ਸੁਿ ਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ
ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍, ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯ
ਆਸੀਤ੍;

ⅩⅩⅩⅨ ਵਯਞ੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਚ ਤੇਨ ਕʼਤਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭਵਾਮਃ| ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵੱਧਵ੍ਾ ਹਤਵਨ੍ਤਃ,

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅠਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟ ਇਿਤ ਨ ਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਿਥਤੇ

ਸਿਤ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚਕʼਤਵਨ੍ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਮਨਨੀਤਾਃ
ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਤਮਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|

ⅩⅬⅡਜੀਿਵਤਮʼਤੋਭਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ
ਏਵਸਜਨਃ,ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

ⅩⅬⅢਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਿਤ|

ⅩⅬⅣ ਿਪਤਰਸਯ੍ੈਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤʼਣਾਮੁਪਿਰ ਪਿਵਤ
ਆਤ੍ਮਾਵਾਰੋਹਤ੍|

ⅩⅬⅤ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗਤਾਸ੍ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਲੋਕਾ
ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯੇਭਯ੍ਃ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਿਨ ਦੱਤੇ ਸਿਤ

ⅩⅬⅥਤੇ ਨਾਨਾਜਾਤੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ਤਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਨ੍ਿਤ,ਇਿਤ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ਼ਤਾ ਚ ਿਵਸ੍ਮਯਮ੍ ਆਪਦਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅬⅦ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਵਯਿਮਵ ਯੇ ਪਿਵਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਲਮੱਜਨੰ ਿਕੰ ਕੋਿਪ ਿਨਸ਼਼ੇੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅬⅧਤਤਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾ ਭਵਤੇਿਤ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍| ਅਨਨ੍ਤਰੰ
ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
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Ⅺ
Ⅰਇੱਥੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਅਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ

ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਭਾਤʼਗਣਸ਼੍ਚ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਿਤ ਤਕ੍ਛੇਿਦਨ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਹ

ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਅਵਦਨ੍,
Ⅲ ਤਮ੍ ਅਤਕ੍ਛੇਿਦਲੋਕਾਨਾਂ ਗʼਹੰ ਗਤਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਿਪਤਰ ਆਿਦਤਃ ਮਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍

ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮਾਖਯ੍ਾਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
Ⅴ ਯਾਫੋਨਗਰ ਏਕਦਾਹੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਮਾਨ ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਚਤੁਰ੍ਸ਼਼ੁ

ਕੋਣੇਸ਼਼ੁ ਲਮ੍ਬਨਮਾਨੰ ਵʼਹਦਸ੍ਤਿਮਵ ਪਾਤਮੇਕਮ੍ਆਕਾਸ਼ਦਵਰੁਹਯ੍ ਮੰਿਨਕਟਮ੍
ਆਗੱਛਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਮ੍|

Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਤਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ
ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਗਰ੍ਾਮਯ੍ਵਨਯ੍ਪਸ਼ੂਨ੍ ਉਰੋਗਾਿਮਖੇਚਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;

Ⅶ ਹੇ ਿਪਤਰ ਤਮੁੱਥਾਯ ਗਤਾ ਭੰੁਕ੍ਸ਼਼ਵ੍ ਮਾਂ ਸਮ੍ਬੋਧਯ੍ ਕਥਯਨ੍ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦਮੇਕੰ
ਸ਼ਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ|

Ⅷ ਤਤੋਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਨੱੇਥੰ ਭਵਤੁ, ਯਤਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍
ਅਸ਼ੁਿਚ ਦਵਯ੍ੰ ਵਾ ਮਮ ਮੁਖਮਧਯ੍ੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਤ੍ ਸ਼ੁਿਚ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ ਜਾਨੀਿਹ ਿਦ
ਰ੍ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤੀਦʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ|

Ⅹ ਿਤਿਰੱਥੰ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪੁਨਰਾਕਾਸ਼ਮ੍ ਆਕʼਸ਼਼੍ਟ|ੰ
Ⅺਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਾਤ੍ ਤਯੋ ਜਨਾ ਮੰਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਯਤ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ

ਸ੍ਿਥਤੋਹੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤੋਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਮਾਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਤਤਃ

ਪਰੰ ਮਯਾ ਸਹੈਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼਼ਡ੍ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਮਨੁਜਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਾਮ|
ⅩⅢ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਏਕਦਾ ਦੂਤ ਏਕਃ

ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀਭੂਯ ਮਮ ਗʼਹਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਟਨ੍ ਮਾਿਮਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍,
ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨਮ੍
ਆਹੂਯਯ;
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ⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤਵ ਤਦੀਯਪਿਰਵਾਰਾਣਾਞ੍ਚ ਯੇਨ ਪਿਰਤਾਣੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਤ੍ ਸ
ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਅਹੰ ਤਾਂ ਕਥਾਮੁੱਥਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਪਿਰ
ਯਥਾ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੁਪਿਰ ਸਮਵਰੂਢਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਤੇਨ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ
ਆਤ੍ਮਿਨਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ,ਇਿਤਯਦਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤਦਾ ਮਯਾ
ਸ੍ਮʼਤਮ੍|

ⅩⅦ ਅਤਃ ਪਰ੍ਭਾ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਕਾਿਰਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦ੍ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋਿਪ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਕੋਹ?ੰ ਿਕਮਹਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ?

ⅩⅧ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਸ਼ਵਾ ਤੇ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍
ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਿਰ ਪਰਮਾਯੁਃਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋਿਪ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਦਾਤ੍|

ⅩⅨ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਉਪਦਵੇ ਘਿਟਤੇ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੈ
ਫੈਨੀਕੀਕੁਪਰ੍ਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਸੁ ਭਿਮਤਾ ਕੇਵਲਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ
ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਨ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੁਪਰ੍ੀਯਾਃ ਕੁਰੀਨੀਯਾਸ਼੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਯੂਨਾਨੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇਿਪ ਪਰ੍ਭੋਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ
ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

ⅩⅪਪਰ੍ਭੋਃ ਕਰਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਹਾਯਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ
ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|

ⅩⅫ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਨ੍ਤੁ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਪਰ੍ੈਰਯਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਤ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਫਲੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ,

ⅩⅩⅣ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਧੁ ਿਰਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍
ਗਨਿਨਸ਼਼੍ਟਯਾ ਪਰ੍ਭਾਵਾਸ੍ਥਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪਰ੍ਭੋਃ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਨੇਕੇ ਬਭੂਵਃੁ|
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ⅩⅩⅤ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ ਸ਼ੌਲੰ ਮʼਗਿਯਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ
ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍;

ⅩⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੌ ਮਣ੍ਡਲੀਸ੍ਥਲੋਕੈਃ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਸੰਵਤ੍ਸਰਮੇਕੰ ਯਾਵਦ੍
ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤਾ;ਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤੇ ਸਿਤ

ⅩⅩⅧ ਆਗਾਬਨਾਮਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕ ਉੱਥਾਯ ਆਤ੍ਮਨਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ
ਦੁਰ੍ਿਭਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍; ਤਤਃ ਕ੍ਲੌਿਦਯਕੈਸਰਸਯ੍ਾਿਧਕਾਰੇ
ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਸ਼ਕ੍ਤਯ੍ਨੁਸਾਰਤੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭਤʼਣਾਂ ਿਦਨਯਾਪਨਾਰ੍ਥੰ ਧਨੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍

ⅩⅩⅩ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲਯੋ ਰ੍ਦਾਰਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਤਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅻ
Ⅰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜੋ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਃ ਿਕਯੱਜਨੇਭਯ੍ੋ ਦੁਃਖੰ ਦਾਤੁੰ

ਪਰ੍ਾਰਭਤ੍|
Ⅱ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੋਹਨਃ ਸੋਦਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਕਰਵਾਲਾਘਾਤੇਨ੍ ਹਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸ

ਿਪਤਰਮਿਪ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਦਾ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਮਯ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਟਤ੍; ਅਤ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤੇ

ਸਿਤ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤੰ ਬਿਹਰਾਨੱੇਯਾਮੀਿਤ ਮਨਿਸ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਯ੍ ਸ ਤੰ
ਧਾਰਿਯਤਾ ਰਕ੍ਸ਼਼੍ਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸੰਘੇ ਚਤਾਰੋ ਜਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਸੰਘਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁੰ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਲੋਕਾ ਅਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
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Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੋਿਦ ਤੰ ਬਿਹਰਾਨਾਿਯਤੁੰ ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਾਤੌ
ਿਪਤਰੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਦਯਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੇਨ ਬੱਧਵ੍ਃ ਸਨ੍ ਿਨਿਦਤਆਸੀਤ੍,
ਦੌਵਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚ ਕਾਰਾਯਾਃ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਦਾਰਮ੍ ਅਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ੁਃ|

Ⅶ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਾਰਾ ਦੀਪ੍ਿਤਮਤੀ
ਜਾਤਾ; ਤਤਃ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਾਵਾਤੰ ਕʼਤਾ ਤੰ ਜਾਗਰਿਯਤਾ
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੂਰ੍ਣਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਸ੍ਥਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੰ ਗਲਤ੍
ਪਿਤਤ|ੰ

Ⅷ ਸ ਦੂਤਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਬੱਧਕਿਟਃ ਸਨ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਅਰ੍ਪਯ; ਤੇਨ
ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਸਿਤ ਦੂਤਸ੍ਤਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਗਾਤੀਯਵਸ੍ਤੰ ਗਾਤੇ ਿਨਧਾਯ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਿਹ|

Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਜਨ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੂਤੇਨ
ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕʼਤਿਮਿਤ ਸਤਯ੍ਮਜ੍ਞਾਤਾ ਸਵ੍ਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|

Ⅹਇੱਥੰ ਤੌ ਪਰ੍ਥਮਾਂ ਿਦਤੀਯਾਞ੍ਚ ਕਾਰਾਂ ਲਙ੍ਿਘਤਾ ਯੇਨ ਲੌਹਿਨਰ੍ੰਿਮਤਦਾਰੇਣ
ਨਗਰੰ ਗਮਯ੍ਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤਾ;ਂ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਵਾਟੰ ਸਵ੍ਯੰ ਮੁਕ੍ਤਮਭਵਤ੍
ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਮਾਰ੍ਗੈਕਸਯ੍ ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਗਤ;ੌ
ਤਤੋ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅺਤਦਾ ਸ ਚੇਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਨਜਦੂਤੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਹੇਰੋਦੋ
ਹਸ੍ਤਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਾਯਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਸਮੁੱਧʼਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ
ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਸ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮਰ੍ਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਯ੍ ਯੋਹਨ ਮਾਤੁ ਰ੍ਮਿਰਯਮੋ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗʼਹੇ ਬਹਵਃ ਸਮ੍ਭੂਯ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਃ|

ⅩⅢ ਿਪਤਰੇਣ ਬਿਹਰ੍ਦਾਰ ਆਹਤੇ ਸਿਤ ਰੋਦਾਨਾਮਾ ਬਾਿਲਕਾ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਗਤਾ|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਸਵ੍ਰੰ ਸ਼ਵਾ ਸਾ ਹਰ੍ਸ਼਼ਯੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਦਾਰੰ ਨ ਮੋਚਿਯਤਾ

ਿਪਤਰੋ ਦਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ ਧਾਿਵਤਾ ਗਤਵਤੀ|
ⅩⅤ ਤੇ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਤਮੁਨ੍ਮੱਤਾ ਜਾਤਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰੁਕ੍ਤਵਤੀ

ਸਤਯ੍ਮੇਵੈਤਤ੍|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਦੂਤੋ ਭਵੇਤ੍|
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ⅩⅦ ਿਪਤਰੋ ਦਾਰਮਾਹਤਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਦਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਿਪਤਰੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਤੰ ਕਾਰਾਯਾ ਉੱਧʼਤਯ੍ਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਤਾਨਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਯਾਕੁਬੰ ਭਾਤʼਗਣਞ੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਂ ਵਦਤੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ
ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਿਪਤਰਃ ਕਵ੍ ਗਤ ਇਤਯ੍ਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਣਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਹਾਨ੍
ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|

ⅩⅩ ਹੇਰੋਦ੍ ਬਹੁ ਮʼਗਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੇ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਾਨ੍
ਸੰਪʼ◌ੱਛਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ
ਤਤਾਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅫ ਸੋਰਸੀਦੋਨਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਹੇਰੋਿਦ ਯੁਯੁਤ੍ਸੌ ਸਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ
ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲਾਸ੍ਤਨਾਮਾਨੰ ਤਸਯ੍
ਵਸ੍ਤਗʼਹਾਧੀਸ਼ੰ ਸਹਾਯੰ ਕʼਤਾ ਹੇਰੋਦਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਧੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ
ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਰਾਜ੍ਞੋ ਦੇਸ਼ੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਰਣਮ੍ ਅਭਵਤ੍ਂ

ⅩⅩⅢਅਤਃ ਕੁਤਿਚਨ੍ ਿਨਰੁਿਪਤਿਦਨੇ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਕੀਯੰ ਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਯ
ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਜਰਵੋ ਨ ਿਹ,
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਵਃ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੰਮਾਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍; ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਦੂਤੋ ਹਠਾਤ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਾਹਰਤ੍ ਤੇਨੈਵ ਸ ਕੀਟੈਃ ਕ੍ਸ਼਼ੀਣਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਜਹਾਤ੍|
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਬਲਾਭਵਤ੍| ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲੌ
ਯਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਤਾਂ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੇ ਸਿਤ
ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਯੋ ਯੋਹਨ੍ ਤੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕʼਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਤ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤੌ|
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ⅩⅢ
Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਬਰ੍ਣੱਬਾਃ, ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯੰ ਿਨਗਰ੍ੰ ਵਦਨ੍ਿਤ,

ਕੁਰੀਨੀਯਲੂਿਕਯੋ ਹੇਰੋਦਾ ਰਾਜ੍ਞਾ ਸਹ ਕʼਤਿਵਦਯ੍ਾ◌ाਭਯ੍ਾਸੋ
ਿਮਨਹੇਮ੍, ਸ਼ੌਲਸ਼੍ਚੈਤੇ ਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ
ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰਸ਼੍ਚਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾਮ੍ ਆਸਨ੍,

Ⅱ ਤੇ ਯਦੋਪਵਾਸੰ ਕʼਤੇਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਅਸੇਵਨ੍ਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੈਲੌ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੌ ਪʼਥਕ੍ ਕੁਰੁਤ|

Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੈਰੁਪਵਾਸਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਯੋਃ ਕʼਤਯੋਃ ਸਤੋਸ੍ਤੇ ਤਯੋ ਰ੍ਗਾਤਯੋ
ਰਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕʼਤਾ ਤੌ ਵਯ੍ਸʼਜਨ੍|

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੌ ਸਨ੍ਤੌ ਿਸਲੂਿਕਯਾਨਗਰਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸਮੁਦਪਥੇਨ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤਾ|ਂ

Ⅴ ਤਤਃ ਸਾਲਾਮੀਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨਾਿਨ
ਗਤੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤਾ;ਂ ਯੋਹਨਿਪ ਤਤ੍ਸਹਚਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅵ ਇੱਥੰ ਤੇ ਤਸਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਭਮਨ੍ਤਃ ਪਾਫਨਗਰਮ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ; ਤਤ ਸੁਿਵਵੇਚਕੇਨ ਸਰ੍ਿਜਯਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਨਾ
ਸਹ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨ ਵੇਸ਼ਧਾਰੀ ਬਰਯ੍ੀਸ਼ੁਨਾਮਾ ਯੋ ਮਾਯਾਵੀ ਿਯਹੂਦੀ ਆਸੀਤ੍
ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਤਃ|

Ⅶ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ
ਨਯ੍ਮਨ੍ਤਯਤ੍|

Ⅷ ਿਕਨ੍ਿਤਲੁਮਾ ਯੰ ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤੰ ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗਾਦ੍
ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਯਤਤ|

Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਲੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਤੰ
ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍,

Ⅹ ਹੇ ਨਰਿਕਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਦੇਿਸ਼਼ਨ੍ ਕੌਿਟਲਯ੍ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਪਿਰਪੂਰ੍ਣ, ਤੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਭੋਃ
ਸਤਯ੍ਪਥਸਯ੍ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯਕਰਣਾਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਸ?ੇ

Ⅺ ਅਧੁਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਵ ਸਮੁਿਚਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੇਨ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ
ਤਮ੍ ਅਨ੍ਧਃ ਸਨ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਮਿਪ ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ| ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਰਾਿਤਵਦ੍
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ਅਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ ਆੱਛਾਿਦਤਵਾਨ੍; ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ
ਸ ਲੋਕਮਿਨੱਛਨ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਭਮਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਏਨਾਂ ਘਟਨਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਃ ਪਰ੍ਭੂਪਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਵਸ੍ਿਮਤਯ੍
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨੌ ਚ ਪਾਫਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ੋਤੰ ਚਾਲਿਯਤਾ
ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਗੀਨਗਰਮ੍ਅਗੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਏਤਯ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗੱਛਤ੍|

ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਪਰ੍ਗੀਤੋ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ ਿਪਿਸਿਦਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਭਜਨਭਵਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼ਤਾ|ਂ

ⅩⅤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਯੋਃ ਪਿਠਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰੇ ਭਾਤਰੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਯੁਵਯੋਃ ਕਾਿਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਥਾ ਯਦਯ੍ਸ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤਾਂ ਵਦਤੰ ਤੌ ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍
ਭਜਨਭਵਨਸਯ੍ਾਿਧਪਤਯਃ ਕਥਾਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਨ੍|

ⅩⅥ ਅਤਃ ਪੌਲ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੀਯਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰਾਯਣਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਧੱਧ|ੰ

ⅩⅦ ਏਤੇਸ਼਼ਾਿਮਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪਰੁਸ਼਼ਾਨ੍
ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਕਤਾ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਿਮਸਿਰ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਵਸਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁੰਨਿਤੰ
ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ੀਯਬਾਹੁਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਮਾਨਯਤ੍|

ⅩⅧ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵੱਚ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭਰਣੰ ਕʼਤਾ
ⅩⅨ ਿਕਨਾਨ੍ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਤੀਿਣ ਸਪ੍ਤਰਾਜਯ੍ਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤਾ

ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੇਨ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਧਕਾਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਚ

ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਿਵਚਾਰਿਯਤʼਨ੍
ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਤੈਸ਼੍ਚ ਰਾਜ੍ਿਞ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤ,ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਬਨਯ੍ਾਮੀਨ ਵੰਸ਼ਜਾਤਸਯ੍ ਕੀਸ਼ਃ
ਪੁਤੰ ਸ਼ੌਲੰ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਾਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਪਦਚਯ੍ੁਤੰ ਕʼਤਾ ਯੋ ਮਿਦਸ਼਼੍ਟਿ ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਮਮ ਮਨਿਭਮਤਮ੍ ਏਕੰ ਜਨੰ ਿਯਸ਼ਯਃ ਪੁਤੰ ਦਾਯੂਦੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ
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ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਿਦ ਸ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਦਾਯੂਦੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਉਤ੍ਪਾਿਦਤਵਾਨ|

ⅩⅩⅢਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਨੁਸਾਰੇਣ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਵੰਸ਼ਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕੰ ਯੀਸ਼ੁੰ (ਤਾਤਾਰਮ੍) ਉਦਪਾਦਯਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ
ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਮੱਜਨੰ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਤ੍|

ⅩⅩⅤਯਸਯ੍ਚਕਰ੍ੰਮਣ◌ੋेਭਾਰੰ ਪਰ੍ਪ੍ਤਵਾਨ੍ਯੋਹਨ੍ ਤਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਯਨ੍ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਜਨੰ ਜਾਨੀਥ? ਅਹਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤਾਤਾ ਨਿਹ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯਸਯ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕਯੋ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੇ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਯੋਗਯ੍ੋ
ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅩⅥਹੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਜਾਤਾ ਭਾਤਰੋ ਹੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭੀਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਕਥੈਸ਼਼ਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ|

ⅩⅩⅦ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਪਿਰਚਯੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਪਠਯ੍ਮਾਨਾਨਾਂ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਕਥਾਨਾਮ੍
ਅਿਭਪਰ੍ਾਯਮ੍ ਅਬੁੱਧਵ੍ਾ ਚ ਤਸਯ੍ ਵਧੇਨ ਤਾਃ ਕਥਾਃ ਸਫਲਾ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਹੇਤੁਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਪੀਲਾਤਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ
ਤਸਯ੍ ਵਧੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾ ਿਲਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕਰ੍ੰਮ
ਸਮ੍ਪਾਦਯ੍ ਤੰ ਕਸ਼ਾਦ੍ ਅਵਤਾਰ੍ੱਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਿਯਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍,
ⅩⅩⅪਪੁਨਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੇ ਲੋਕਾ

ਆਗੱਛਨ੍ ਸ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਅਤਸ੍ਤਇਦਾਨੀਂ ਲੋਕਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਤੰ ਮੇ ਪੁਤੋਿਸ ਚਾਦਯ੍ ਤਾਂ ਸਮੁੱਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਇਦੰ ਯਦਚਨੰ ਿਦਤੀਯਗੀਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇਨ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਤੇਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੀ ਕʼਤੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਇਮੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੰ ਤਦੀਯੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਕਦਾਿਪ ਨ
ਕ੍ਸ਼਼ੇਸ਼਼ਯ੍ਤੇ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਦਾਯੂਦੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤੋ
ਯੋ ਵਰਸ੍ਤਮਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤਏਤਦਨਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ਗੀਤ(ੇਅ)ਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਪੁਣਯ੍ਵਨ੍ਤੰ ਤੰ
ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਚ ਦਾਸਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅩⅥ ਦਾਯੂਦਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤਸੇਵਾਯੈ ਿਨਜਾਯੁਿਸ਼਼ ਵਯ੍ਿਯਤੇ ਸਿਤ ਸ
ਮਹਾਿਨਦਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਨਜੈਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੈਃ ਸਹ ਿਮਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤ;

ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਸ ਨਾਕ੍ਸ਼਼ੀਯਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਨੇਨ ਜਨੇਨ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅨ ਫਲਤੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯੂਯੰ ਯੇਭਯ੍ੋ ਦੋਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵਦੋਸ਼਼ੇਭਯ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਨੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮੁਕ੍ਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

ⅩⅬ ਅਪਰਞ੍ਚ| ਅਵਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਰੁਨ੍ਮੀਲਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|
ਤਥੈਵਾਸਮ੍ਭਵੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਸਯ੍ਾਤ ਯੂਯੰ ਿਵਲੱਿਜਤਾਃ| ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਸੁ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੇ ਕਰ੍ੰਮ ਤਾਦʼਸ਼ੰ| ਯੇਨੈਵ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤੇ(ਅ)ਿਪ
ਿਹ| ਯੂਯੰ ਨ ਤਨ੍ਤੁ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ ਕਦਾਚਨ||

ⅩⅬⅠ ਯੇਯੰ ਕਥਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ
ਸ ਕਥਾ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਨ ਘਟਤ|ੇ

ⅩⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਭਜਨਭਵਨਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਯੋਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈ
ਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਕʼਤਾ, ਆਗਾਿਮਿਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ ਕਥੇਯਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾ ਭਵਿਤਿਤ|

ⅩⅬⅢ ਸਭਾਯਾ ਭਙ੍ਗੇ ਸਿਤ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋ
ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍, ਤੇਨ ਤੌ ਤੈਃ ਸਹ
ਨਾਨਾਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹਾਸ਼ਰ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਤਾ|ਂ

ⅩⅬⅣ ਪਰਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾਂ ਕਥਾਂ
ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਿਮਿਲਤਾਃ,
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ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਿਵਪਰੀਤਕਥਾਕਥਨੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਯਾ ਚ ਪੌਲੇਨਕ੍ਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਖਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪੌ◌ਲैਬਰ੍ਣੱਬਾਵਕ੍ਸ਼਼ੋਭੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ ਪਰ੍ਥਮੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਚਾਰਣਮ੍ ਉਿਚਤਮਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁੰ
ਤਦਗਰ੍ਾਹਯ੍ਤਕਰਣੇਨ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ਼਼ੋ(ਅ)ਯੋਗਯ੍ਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਥ,
ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਮਃ|

ⅩⅬⅦ ਪਰ੍ਭੁਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਇੱਥਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਯਾਵੱਚ ਜਗਤਃ ਸੀਮਾਂ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਤਾਣਕਾਰਣਾਤ੍| ਮਯਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ ਭੂਃ ਪਰ੍ਦੀਪਵਤ੍||

ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਕਥਾਮੀਦʼਸ਼ੀਂ ਸ਼ਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਹ੍ਲਾਿਦਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਧਨਯ੍ਾਂ ਧਨਯ੍ਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍, ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰਮਾਯੁਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਰੂਿਪਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ◌े ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅬⅨ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪ੍ਨਤ੍|
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਸੰਮਾਨਯ੍ਾਃ ਕਿਥਪਯਾ

ਭਕ੍ਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਤਾਡਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅬⅠ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੌ ਿਨਜਪਦਧੂਲੀਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ
ਪਾਤਿਯਤੇ◌ਕेਿਨਯੰ ਨਗਰੰ ਗਤੌ|

ⅬⅡ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋਭਵਤ੍|

ⅩⅣ
Ⅰਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਯੁਗਪਦ੍ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ

ਯਥਾ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇ◌ਸ਼ेੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|

Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ
ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵੈਰੰ ਜਿਨਤਵਨ੍ਤਃ|
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Ⅲ ਅਤਃ ਸਵ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਤਯੋ ਰਸ੍ਤੈ ਰ੍ਬਹੁਲਕ੍ਸ਼਼ਣਮ੍
ਅਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮ ਚ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਦ੍ ਯਃ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੇਨ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਤੌ
ਤਤ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਸਮਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾ|ਂ

Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਜਾਤਾਃ, ਅਤੋ ਨਾਗਿਰਕਜਨਿਨਵਹਮਧਯ੍ੇ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਮ੍
ਅਭਵਤ੍|

Ⅴ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਦੌਰਾਤ੍ਮਯ੍ੰ ਕੁਤਾ ਤੌ
ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਃ|

Ⅵਤੌ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਪਲਾਿਯਤਾ ਲੁਕਾਯਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤਲੁਸ੍ਤਾਦਰ੍ੱਬੋ
Ⅶ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਗਤਾ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤਾ|ਂ
Ⅷ ਤਤੋਭਯਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨ ਜਨ੍ਮਾਰਭਯ੍ ਖਞ੍ਜਃ ਕਦਾਿਪ

ਗਮਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ ਲੁਸ੍ਤਾਨਗਰ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਪੌਲਸਯ੍
ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅸਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ਸਮਯੇ ਪੌਲਸ੍ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ
ਿਵਿਦਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍

Ⅹ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਰੁ̓ ਜੁ ਰ੍ਭਵ| ਤਤਃ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫੰ ਕʼਤਾ ਗਮਨਾਗਮਨੇ
ਕੁਤਵਾਨ੍|

Ⅺ ਤਦਾ ਲੋਕਾਃ ਪੌਲਸਯ੍ ਤਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਲੁਕਾਯਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ
ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪੰ ਧʼਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ਅਵਾਰੋਹਨ੍|

Ⅻ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਯੂਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਪੌਲਸ਼੍ਚ ਮੁਖਯ੍ੋ ਵਕ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ
ਮਰ੍ਕੁਿਰਯਮ੍ ਅਵਦਨ੍|

ⅩⅢ ਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸਯ੍ ਯੂਿਪਤਰਿਵਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਯਾਜਕੋ
ਵʼਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੁਸ਼਼੍ਪਮਾਲਾਸ਼੍ਚ ਦਾਰਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ ਲੋਕੈਃ ਸਰ੍ੱਧੰ ਤਾਵੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਸਮੁਤ੍ਸʼਜਯ੍ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਤਦਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲੌ ਸਵ੍ੀਯਵਸ੍ਤਾਿਣ ਿਛਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੰ
ਵੇਗੇਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ,ੌ

ⅩⅤ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕੁਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਥ? ਆਵਾਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਦʼਸ਼ੌ
ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਿਗਨੌ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੌ,ਯੁਯਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵʼਥਾਕਲ੍ਪਨਾਃ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍



Acts ⅩⅣ:ⅩⅥ xlvi Acts ⅩⅣ:ⅩⅩⅥ

ਯਥਾ ਗਗਣਵਸੁਨ੍ਧਰਾਜਲਿਨਧੀਨਾਂ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ
ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾਰਮਮਰਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਧਵ੍ੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਆਵਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧੌ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਵਃ|

ⅩⅥ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੇ
ਚਿਲਤੁਮਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍,

ⅩⅦ ਤਥਾਿਪ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤੋਯਵਰ੍ਸ਼਼ਣੇਨ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਸ਼ਸਯ੍ੋਤ੍ਪਤਯ੍ਾ ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤੈਸ਼਼ੀ ਸਨ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੈਰਾਨਨਦੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਤਰ੍ਪਯਨ੍ ਤਾਿਨ ਦਾਨਾਿਨ ਿਨਜਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਸ੍ਥਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦʼਸ਼ਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਮਿਪ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪ
ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨਾਤ੍ ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਿਨਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾਮ੍|

ⅩⅨ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਾਭਯ੍ਾਂ ਕਿਤਪਯਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ
ਆਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਤੇਨ ਸ
ਮʼਤ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਨਗਰਸਯ੍ ਬਿਹਸ੍ਤਮ੍ ਆਕʼਸ਼਼ਯ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੇ ਤਸਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯਮ੍
ਉੱਥਾਯ ਪੁਨਰਿਪ ਨਗਰਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਤਤ੍ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸਿਹਤੋ
ਦਰ੍ੱਬੀਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅪ ਤਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਤੌ ਲੁਸ੍ਤਾਮ੍
ਇਕਿਨਯਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਞ੍ਚ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤ|ੌ

ⅩⅫ ਬਹੁਦੁਃਖਾਿਨ ਭੁਕ੍ਤਾਪੀਸ਼ਵ੍ਰਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਮ੍ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍
ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍ ਮਨਃਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅢ ਮਣ੍ਡਲੀਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਵਰ੍ਗਾਨ੍ ਿਨਯੁਜਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਪਵਾਸੌ ਕʼਤਾ
ਯਤ੍ਪਰ੍ਭੌ ਤੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯ੍

ⅩⅩⅣ ਿਪਿਸਿਦਯਾਮਧਯ੍ੇਨ ਪਾਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਨ੍ਤ|ੌ
ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ਗਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਅੱਤਾਿਲਯਾਨਗਰੰ

ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤ|ੌ
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮੁਦਪਥੇਨ ਗਤਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪੰਨੰ

ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯੰਨਗਰੇ ਦਯਾਲੋਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤੌ ਜਾਤੌ ਤਦ੍
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤਵਨ੍ਤਾ|
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ⅩⅩⅦ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਂ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਸਵ੍ਾਭਯ੍ਾਮ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਥਾ ਯੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਰੂਪਦਾਰਮ੍ ਅਮੋਚਯਦ੍ ਏਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤ|ੌ

ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਿਸ਼ਰ੍ੱਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਤ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤਾਮ੍|

ⅩⅤ
Ⅰ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਭਾਤʼਗਣਿਮੱਥੰ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤੋ

ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਪਿਰਤਾਣੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

Ⅱ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਤੈਃ ਸਹ ਬਹੂਨ੍ ਿਵਚਾਰਾਨ੍ ਿਵਵਾਦਾਸ਼ਂ੍ਚ ਕʼਤਵਨ੍ਤੌ, ਤਤੋ
ਮਣ੍ਡਲੀਯਨਕਾ ਏਤਸਯ੍ਾਃ ਕਥਾਯਾਸ੍ਤੱਤੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍
ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਪਰ੍ਭʼਤੀਨ੍ ਕਿਤਪਯਜਨਾਨ੍
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅲ ਤੇ ਮਣ੍ਡਲਯ੍ਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਫੈਣੀਕੀਸ਼ੋਿਮਰੋਨ੍ਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਗਤਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਭਾਤʼਣਾਂ ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਮ੍
ਅਜਨਯਨ੍|

Ⅳ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਥਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣੇਨ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣੇਨ ਸਮਾਜੇਨ
ਚ ਸਮੁਪਗʼਹੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਵ੍ੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣੋ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ
ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ
ਪਾਲਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸਮਾਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਮ੍|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਭਾਯਾਂ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅶ ਬਹੁਿਵਚਾਰੇਸ਼਼ੁ ਜਾਤਸ਼਼ੁ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯਥਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਮਮ ਮੁਖਾਤ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼ਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਬਹੁਿਦਨਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਮਾਂ ਵʼਤਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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Ⅷ ਅਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਥਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਥਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੇਭਯ੍ਃ
ਪਿਵਤਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਦਾਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਪਿਵਤਾਿਣ
ਕʼਤਾ

Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਮਧਯ੍ੇ ਿਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਤਾਨਿਧ
ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

Ⅹ ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਵਯਞ੍ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਯਦਯ੍ੁਗਸਯ੍ ਭਾਰੰ ਸੋਢੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇਸ਼਼ੁ ਨਯ੍ਿਸਤੁੰ ਕੁਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ?

Ⅺ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਤੇ ਯਥਾ ਵਯਮਿਪ ਤਥਾ ਪਿਰਤਾਣੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਆਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|

Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ
ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤੌ
ਸਵ੍ਮੁਖਾਭਯ੍ਾਮ੍ ਅਵਰ੍ਣਯਤਾਂ ਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨੀਰਵਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅢ ਤਯੋਃ ਕਥਾਯਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਯਾਕੂਬ੍ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍
ⅩⅣ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਮਮ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਮਨ ਿਨਧੱਤ| ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ

ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਏਕੰ ਲੋਕਸੰਘੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਯੇਨ
ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਪਰ੍ਥਮੰ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਕʼਪਾਵਲੇਕਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਵਰ੍ਿਣਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਏਤਸਯ੍ੈਕਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਯਸ੍ਤੁ ਸਾਧਕਃ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ| ਸ ਏਵੇਦੰ ਵਦੇਦਾਕਯ੍ੰ
ਸ਼ੇਸ਼਼ਾਃ ਸਕਲਮਾਨਵਾਃ| ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਮ ਨਾਮਤਃ| ਭਵਨ੍ਿਤ
ਿਹ ਸੁਿਵਖਯ੍ਾਤਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਪਰਮੇਿਸ਼ਤੁਃ|

ⅩⅦਤਤੰ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਸਮੀਹਨ੍ਤੇ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹੰ ਿਕਲ| ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਸਮਾਗਤਯ੍
ਦਾਯੂਦਃ ਪਿਤਤੰ ਪੁਨਃ| ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਦੀਯੰ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੁ ਚ| ਪਿਤਤੰ
ਪੁਨਰੁਥਾਪਯ੍ ਸੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਥਾ||

ⅩⅧ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ੀਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨਿਮਦੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੇ ਜਨਾ

ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਅਨਯ੍ੰ ਕਮਿਪ ਭਾਰੰ ਨ ਨਯ੍ਸਯ੍
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ⅩⅩ ਦੇਵਤਾਪਰ੍ਸਾਦਾਸ਼ੁਿਚਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ
ਕਣ੍ਠਸਮ੍ਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ ਏਤਾਿਨ
ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤੁੰ ਿਲਖਾਮਃ|

ⅩⅪ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਤੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਰ੍ਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ
ਸਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਞ੍ਚ ਭਜਨਭਵਨੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਾਠ ਭਵਿਤ|

ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣੋ ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮਣ੍ਡਲੀ ਚ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੋ ਮਨਨੀਤੌ ਕʼਤਾ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਪਤੰ ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਤੇ ਿਲਿਖਤਿਮੰਦ, ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਸੁਿਰਯਾ-
ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਭਾਤʼਗਣਾਯ ਪਰ੍ੇਿਰਤਗਣਸਯ੍
ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਗਣਸਯ੍ ਭਾਤʼਗਣਸਯ੍ ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|

ⅩⅩⅣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਿਪ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਗਤਾ ਤਕ੍ਛੇਦੋ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਚ ਪਾਲਿਯਤਵਯ੍ਾਿਵਿਤ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਸਾਮਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯੰ ਕʼਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਸਸਨ੍ਦੇਹਾਨ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼ʼਨ੍ਮ|

ⅩⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਭਾਯਾਂ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤੰ ਮʼਤਯ੍ੁਮੁਖਗਤਾਭਯ੍ਾਮਸ੍ਮਾਕੰ

ⅩⅩⅥ ਿਪਰ੍ਯਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨਨੀਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅦ ਅਤੋ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ, ਏਤਯੋ
ਰ੍ਮੁਖਾਭਯ੍ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅧ ਦੇਵਤਾਪਰ੍ਸਾਦਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਚੇਮਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਯ੍ਾਜਯ੍ਾਿਨ; ਏਤਤ੍ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਜ੍ਞਾਵਯ੍ਿਤਰੇਕੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਉਪਿਰ ਭਾਰਮਨਯ੍ੰ ਨ ਨਯ੍ਿਸਤੁੰ ਪਿਵਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ
ਉਿਚਤਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਯੂਯੰ ਭਦੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
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ⅩⅩⅩ ਤੇ◌े ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਪਤਮ੍ ਅਦਦਨ੍|

ⅩⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪਤੰ ਪਿਠਤਾ ਸਾਨ੍ਤਨਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸਾਨਨ੍ਦਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਚ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਚਾਰਕੌ ਭੂਤਾ ਭਾਤʼਗਣੰ ਨਾਨਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍

ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਤੌ ਤਤ ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਯਾਪਿਯਤਾ

ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੇਃ ਕਲਯ੍ਾਣੇਨ
ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਵਭਵਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਲਸ੍ਤਤ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤਅਪਰੰ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਬਹਵਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਭੋਃ

ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ਤ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਯਾਂ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥਕਿਤਪਯਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਪੌਲੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ਆਗੱਛਾਵਾਂ ਯੇਸ਼਼ੁ

ਨਗਰੇਸ਼਼ਵ੍ੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤੌ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰਾਿਣ ਪੁਨਰ੍ਗਤਾ
ਭਾਤਰਃ ਕੀਦʼਸ਼ਾਃ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਃ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤੰ ਯੋਹਨੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ
ਮਿਤਮਕਰੋਤ੍,

ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਕਾਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਨ ਗਤਾ
ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਦੇਸ਼ੇ ਤੌ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਨੁਿਚਤੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਇੱਥੰ ਤਯੋਰਿਤਸ਼ਯਿਵਰੋਧਸਯ੍ੋਪਸ੍ਿਥਤਤਾਤ੍ ਤੌ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪʼਥਗਭਵਤਾਂ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਮਾਰ੍ਕੰ ਗʼਹੀਤਾ ਪੋਤੇਨ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੰ ਗਤਵਾਨ੍;

ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਸੀਲੰ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਾ ਭਾਤʼਿਭਰੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੁਗਰ੍ਹੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਃ
ਸਨ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ

ⅩⅬⅠ ਸੁਿਰਯਾਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਗੱਛਤ੍|

ⅩⅥ
Ⅰ ਪੌਲੋ ਦਰ੍ੱਬੀਲੁਸ੍ਤਾਨਗਰਯੋਰੁਪਸ੍ਿਥਤੋਭਵਤ੍ ਤਤ ਤੀਮਿਥਯਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍

ਏਕ ਆਸੀਤ੍; ਸ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਯ੍ਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਗਰ੍ੱਭਜਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਃ|
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Ⅱ ਸ ਜਨ ਲੁਸ੍ਤਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਭਾਤʼਣਾਂ ਸਮੀਪੇਿਪ
ਸੁਖਯ੍ਾਿਤਮਾਨ੍ ਆਸੀਤ੍|

Ⅲ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੱਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਯਤ|

Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਭਿਮਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥੈਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈ
ਰ੍ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨੈਸ਼੍ਚ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਯਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਤੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਚਿਰਤੁੰ
ਲੋਕੇਭਯ੍ਸ੍ਤਦ੍ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ
ਵਰ੍ੱਿਧਤਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅵ ਤੇਸ਼਼ੁ ਫਿਗਯਾਗਾਲਾਿਤਯਾਦੇਸ਼ਮਧਯ੍ੇਨ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ
ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|

Ⅶ ਤਥਾ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਬਥੁਿਨਯਾਂ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤੈਰੁਦਯ੍ੋਗੇ ਕʼਤੇ
ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਨ੍ ਨਾਨਮਨਯ੍ਤ|

Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਤੋਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ
ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|

Ⅸਰਾਤੌ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਪ੍ਨੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਮਾਿਕਦਿਨਯਲੋਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਵਨਯੰ
ਕʼਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਿਤ, ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਉਪਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ|

Ⅹ ਤਸਯ੍ੇੱਥੰ ਸਵ੍ਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪਰ੍ਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਵਯੰ ਤੂਰ੍ਣੰ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ੋਗਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਯੰ ਤੋਯਾਨਗਰਾਦ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਰੁ̓ ਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ
ਸਾਮਥਰ੍ਾਿਕਯੋਪਦੀਪੇਨ ਗਤਾ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਿਨਯਾਪਿਲਨਗਰ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਤਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤ ਰੋਮੀਯਵਸਿਤਸ੍ਥਾਨੰ
ਯਤ੍ ਿਫਿਲਪੀਨਾਮਪਰ੍ਧਾਨਨਗਰੰ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਤਤ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅢ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤਾ ਨਦੀਤਟੇ ਯਤ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਚਾਰ
ਆਸੀਤ੍ ਤਤੋਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਸਮਾਗਤਾ ਨਾਰੀਃ ਪਰ੍ਿਤ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਾਮ|
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ⅩⅣਤਤਃ ਥੁਯਾਤੀਰਾਨਗਰੀਯਾ ਧੂਸ਼਼ਰਾਮ੍ਬਰਿਵ ਾਿਯਣੀ ਲੁਿਦਯਾਨਾਿਮਕਾ
ਯਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਿਵਕਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸ਼ਰ੍ੋਤੀਣਾਂ ਮਧਯ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਯਾ ਪੌਲੋਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ਾਿਨ
ਯਦ੍ ਗʼਹਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ਾ ਮਨਦਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤਅਤਃ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਪਿਰਵਾਰਾ ਮੱਿਜਤਾ ਸਤੀ ਿਵਨਯੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਤੀ,
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਾਦ੍ ਯਿਦ ਪਰ੍ਭੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੀ ਜਾਤਾਹੰ ਤਿਰ ਮਮ ਗʼਹਮ੍
ਆਗਤਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ| ਇੱਥੰ ਸਾ ਯਤ੍ਨੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ੍|

ⅩⅥ ਯਸਯ੍ਾ ਗਣਨਯਾ ਤਦਿਧਪਤੀਨਾਂ ਬਹੁਧਨਪਾਰ੍ਜਨੰ ਜਾਤੰ
ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਗਣਕਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਾ ਕਾਚਨ ਦਾਸੀ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਥਾਨਗਮਨਕਾਲ
ਆਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਵਤੀ|

ⅩⅦਸਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਤਯ੍ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਤੀ,
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸੇਵਕਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਿਰਤਾਣਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅧਸਾ ਕਨਯ੍ਾ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲੋ ਦੁਃਿਖਤਃ
ਸਨ੍ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤਯ੍ ਤੰ ਭੂਤਮਵਦਦ੍, ਅਹੰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਤਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਤਮਸਯ੍ਾ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛ; ਤੇਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸ ਭੂਤਸ੍ਤਸਯ੍ਾ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਃ|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਲਾਭਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ ਿਵਫਲਾ ਜਾਤੇਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਪਰ੍ਭਵਃ ਪੌਲੰ ਸੀਲਞ੍ਚ ਧʼਤਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਧਪਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍
ਆਨਯਨ੍|

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟੰ ਨੀਤਾ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍
ਵਯ੍ਵਹਰਣੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁਮ੍ ਆਚਿਰਤੁਞ੍ਚ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧ,ੰ

ⅩⅪ ਇਮੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੋਿਪ ਤਦੇਵ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ
ਨਗਰੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਕਲਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,

ⅩⅫਇਿਤ ਕਿਥਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਥਾ
ਸ਼ਾਸਕਾਸ੍ਤਯੋ ਰਸ੍ਤਾਿਣ ਿਛਤਾ ਵੇਤਾਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|

ⅩⅩⅢਅਪਰੰ ਤੇ ਤੌ ਬਹੁ ਪਰ੍ਹਾਰ੍ੱਯ ਤਮੇਤੌ ਕਾਰਾਂ ਨੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਯੇਿਤ
ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਨ੍|
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ⅩⅩⅣ ਇੱਥਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ ਤਾਵਭਯ੍ਨ੍ਤਰਸ੍ਥਕਾਰਾਂ ਨੀਤਾ ਪਾਦੇਸ਼਼ੁ
ਪਾਦਪਾਸ਼ੀਿਭ ਰ੍ਬੱਧਵ੍ਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਅਥ ਿਨਸ਼ੀਥਸਮਯੇ ਪੌਲਸੀਲਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਾਥਨਾਂ ਗਾਨਞ੍ਚ
ਕʼਤਵਨ੍ਤ,ੌ ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦਸ਼ʼਣਨ੍

ⅩⅩⅥ ਤਦਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਭੱਿਤਮੂਲੇਨ ਸਹ
ਕਾਰਾ ਕਮ੍ਿਪਤਾਭੂਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦਾਰਾਿਣ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ|

ⅩⅩⅦ ਅਤਏਵ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕੋ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਿਰਤਾ ਕਾਰਾਯਾ ਦਾਰਾਿਣ
ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਨ੍ਿਦਲੋਕਾਃ ਪਲਾਿਯਤਾ ਇਤਯ੍ਨੁਮਾਯ ਕੋਸ਼਼ਾਤ੍ ਖਙ੍ਗੰ
ਬਿਹਃ ਕʼਤਾਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ੋੱਚੈਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼ਯ੍ ਵਯੰ
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਤਾਸ੍ਮਹੇ, ਤੰ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਿਹੰਸਾਂ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|

ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪਰ੍ਦੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਉਕ੍ਤਾ ਸ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍
ਉੱਲਮ੍ਪਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਾਦੇਸ਼਼ੁ ਪਿਤਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੌ ਬਿਹਰਾਨੀਯ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛੌ ਪਿਰਤਾਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ
ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍?ੰ

ⅩⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸਵ੍ਗʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤਃ
ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਮੈ ਤਸਯ੍ ਗʼਹਸ੍ਿਥਤਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਰਾਤੇਸ੍ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਸ ਤੌ ਗʼਹੀਤਾ ਤਯੋਃ ਪਰ੍ਹਾਰਾਣਾਂ
ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਜਨਾਸ਼੍ਚ ਮੱਿਜਤਾ
ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸਵ੍ਗʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਤਃ
ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|
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ⅩⅩⅩⅤ ਿਦਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤੌ ਲੋਕੌ ਮੋਚਯੇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾਃ
ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼਼ਕਃ ਪੌਲਾਯ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ
ਤਯ੍ਾਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾ ਲੋਕਾਨ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਇਦਾਨੀਂ ਯੁਵਾਂ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤਾ ਕੁਸ਼ਲੇਨ
ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਰੋਿਮਲੋਕਯੋਰਾਵਯੋਃ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ਮ੍
ਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਆਵਾਂ ਕਸ਼ਯਾ ਤਾਡਿਯਤਾ ਕਾਰਾਯਾਂ
ਬੱਧਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕਮਾਵਾਂ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ? ਤੰਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,
ਸਵ੍ਯਮਾਗਤਯ੍ਾਵਾਂ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਨਯਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਪਦਾਿਤਿਭਃ ਸ਼ਾਸਕੇਭਯ੍ ਏਤਦਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਤੌ
ਰੋਿਮਲੋਕਾਿਵਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭੀਤਾਃ

ⅩⅩⅩⅨਸਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤਯ੍ ਿਵਨਯਮ੍ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਅਪਰੰ ਬਿਹਃ
ਕʼਤਾ ਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੌ ਕਾਰਾਯਾ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਲੁਿਦਯਾਯਾ ਗʼਹੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ ਤਤ
ਭਾਤʼਗਣੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤ|ੌ

ⅩⅦ
Ⅰਪੌਲਸੀਲੌਆਮ੍ਿਫਪਲਯ੍ਾਪੱਲੋਿਨਯਾਨਗਰਾਭਯ੍ਾਂ ਗਤਾ ਯਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ

ਭਜਨਭਵਨਮੇਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰ ਉਪਸ੍ਿਥਤੌ|
Ⅱ ਤਦਾ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਤਯੇ ਤੈਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੀਯਕਥਾਯਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਫਲਤਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦੁੱਥਾਨਞ੍ਚ

ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵੰ ਕਰੋਿਮ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸ ਏਤਾਃ ਕਥਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਬਹਵੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਬਹਯ੍ਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਨਾਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨ ਜਾਤਾਃ|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
ਹਟਟ੍ਸਯ੍ ਕਿਤਨਯਲਮ੍ਪਟਲੋਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਜਨਤਯਾ ਨਗਰਮਧਯ੍ੇ
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ਮਹਾਕਲਹੰ ਕʼਤਾ ਯਾਸੋਨ ਗʼਹਮ੍ ਆ ਮਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨ੍ ਧʼਤਾ ਲੋਕਿਨਵਹਸਯ੍
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅵ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁੱਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਚ ਯਾਸੋਨੰ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਭਾਤਂʼਸ਼੍ਚ ਧʼਤਾ
ਨਗਰਾਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਜਗਦੁਦਾਿਟਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਤਾਪਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ,

Ⅶ ਏਸ਼਼ ਯਾਸੋਨ੍ ਆਿਤਥਯ੍ੰ ਕʼਤਾ ਤਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍| ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਕ ਏਕੋ
ਰਾਜਸ੍ਤੀਿਤ ਕਥਯਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੈਸਰਸਯ੍ਾਜ੍ਞਾਿਵਰੁੱਧੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ|

Ⅷ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼ਤਾ ਲੋਕਿਨਵਹੋ ਨਗਰਾਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਸਮੁਿਦਗ੍ਨਾ
ਅਭਵਨ੍|

Ⅸ ਤਦਾ ਯਾਸੋਨਸ੍ਤਦਨਯ੍ੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਧਨਦਣ੍ਡੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਾਨ੍
ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭਾਤʼਗਣੋ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਪੌਲਸੀਲੌ ਸ਼ੀਘਰ੍ੰ ਿਬਰਯਾਨਗਰੰ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਵਨ੍ਤ|ੌ

Ⅺ ਤਤਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨ ਆਸਨ੍ ਯਤ
ਇੱਥੰ ਭਵਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ਾਲੋਚਨਾਂ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ੈਰੰ
ਕਥਾਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍|

Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨਯ੍ਾ ਸ੍ਿਤਯਃ
ਪੁਰੁਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਬਰਯਾਨਗਰੇ ਪੌਲੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਾ ਕਥਾ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯਤ ਇਿਤ
ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|

ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਮੁਦੇਣ ਯਾਨ੍ਤੀਿਤ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤਾ ਭਾਤਰਃ
ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਾਿਹਣਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਥੀਨੀਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥਃ
ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਪਰ੍ਤੀਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਾਃ|

ⅩⅥ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰੇ ਤਾਵਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੰਨਗਰੰ ਪਰ੍ਿਤਮਾਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਹʼਦਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
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ⅩⅦਤਤਃ ਸ ਭਜਨਭਵਨੇਯਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਹੱਟੇ ਚ ਯਾਨ੍
ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਿਤਿਦਨੰ ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਿਤਿਪਕੂਰੀਯਮਤਗਰ੍ਿਹਣਃ ਸ੍ਤੋਿਯਕੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਣਸ਼੍ਚ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵਯ੍ਵਦਨ੍ਤ| ਤਤ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼
ਵਾਚਾਲਃ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ? ਅਪਰੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨਃ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਦੇਵਾਨਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਇਤਯ੍ਨੁਮੀਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਿਥਿਤਞ੍ਚ
ਪਰ੍ਚਾਰਯਤ੍|

ⅩⅨ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਰੇਯਪਾਗਨਾਮ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੀਯ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਇਦੰ
ਯੰਨਵੀਨੰ ਮਤੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਚੀਕਸ਼ ਇਦੰ ਕੀਦʼਸ਼ੰ ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਰ੍ਾਵਯ;

ⅩⅩਯਾਿਮਮਾਮ੍ ਅਸਮ੍ਭਵਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਅਸਯ੍ਾ
ਭਾਵਾਰ੍ਥਃ ਕ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਃ|

ⅩⅪ ਤਦਾਥੀਨੀਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੰਨਗਰਪਰ੍ਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲੰ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਨ
ਨਵੀਨਕਥਾਯਾਃ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ ਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ ਚ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਨ੍|

ⅩⅫਪੌਲੋ(ਅ)ਰੇਯਪਾਗਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍, ਹੇ
ਆਥੀਨੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਦੇਵਪੂਜਾਯਾਮ੍ ਆਸਕ੍ਤਾ ਇਤਯ੍ਹ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਪਸ਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਰ੍ੱਯਟਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਜਨੀਯਾਿਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍
‘ਅਿਵਜ੍ਞਾਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾਯ’ ਏਤੱਿਲਿਪਯੁਕ੍ਤਾਂ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਮੇਕਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍; ਅਤੋ
ਨ ਿਵਿਦਤਾ ਯੰ ਪੂਜਯਧਵ੍ੇ ਤਸਯ੍ੈਵ ਤਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰ੍ਚਾਰਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅣ ਜਗਤੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ਸ਼਼੍ਟਾ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ
ਸਵ੍ਰ੍ਗਪʼਿਥਵਯ੍ੋਰੇਕਾਿਧਪਿਤਃ ਸਨ੍ ਕਰਿਨਰ੍ੰਿਮਤਮਨ੍ਿਦਰੇਸ਼਼ੁ ਨ ਿਨਵਸਿਤ;

ⅩⅩⅤ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ੋ ਜੀਵਨੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਾਮਗਰ੍ੀਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਦਦਾਿਤ;
ਅਤਏਵ ਸ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਾਮਗ੍ਯਰ੍ਾ ਅਭਾਵਹੇਤੋ ਰ੍ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਸੇਿਵਤੋ
ਭਵਤੀਿਤ ਨ|

ⅩⅩⅥ ਸ ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਰੂਿਪਤਸਮਯੰ ਵਸਿਤਸੀਮਾਞ੍ਚ ਿਨਰਿਚਨਤ੍;

ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕੈਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਮʼਗਿਯਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਤੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਗਵੇਸ਼਼ਣੰ ਕਰਣੀਯਮ੍|
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ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਦਿਪ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨਿਹ,
ਵਯੰ ਤੇਨ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਨਪਰ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨਗਮਨਾਗਮਨਪਰ੍ਾਣਧਾਰਣਾਿਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ, ਪ◌ੁुਨਸ਼੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਕਿਤਪਯਾਃ ਕਵਯਃ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ‘ਤਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਵਯੰ ਸ੍ਮੋ ਿਹ’ਇਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈ
ਿਰਦਯ੍ਯਾ ਕੌਸ਼ਲੇਨ ਚ ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਸਵ੍ਰ੍ਣੰ ਰੂਪਯ੍ੰ ਦʼਸ਼਼ਦ੍ ਵੈਤੇਸ਼਼ਾਮੀਸ਼ਵ੍ਰਤਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਤਵਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅩ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਨਾਵਾਧੱਤ
ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ,

ⅩⅩⅪਯਤਃ ਸਵ੍ਿਨਯੁਕ੍ਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣ ਯਦਾ ਸ ਪʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੱਿਦਨੰ ਨਯ੍ਰੂਪਯਤ੍; ਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੱਥਾਪਨੇਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਕੇਿਚਦ੍ ਉਪਾਹਮਨ੍,
ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਪੁਨਰਿਪ ਤੱਤਃ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥ◌ाਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਕੇਿਚੱਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਿਲਤਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਮਧਯ੍ੇ (ਅ)ਰੇਯਪਾਗੀਯਿਦਯਨੁਿਸਯੋ ਦਾਮਾਰੀਨਾਮਾ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਨਰਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਦ੍ਘਟਨਾਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰਾਦ੍ ਯਾਤਾਂ ਕʼਤਾ

ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਰੋਮਾਨਗਰੰ

ਿਵਹਾਯ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ ਜਾਯਯਾ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਮਤ੍ ਯਃ ਪਨ੍ਤਦੇਸ਼ੇ
ਜਾਤ ਆੱਿਕਲਨਾਮਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਃ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਯੋਃ
ਸਮੀਪਿਮਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਤੌ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਿਨਰ੍ੰਮਾਣਜੀਿਵਨੌ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਏਕਵʼ◌ੱਿਤਕਤਾਤ੍ ਸ
ਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਉਿਸ਼਼ਤਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|
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Ⅳ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਿਤਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍
ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਿਹਤਵਾਨ੍|

Ⅴ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯਯੋ ਰ੍ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਮੇਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪੌਲ
ਉੱਤਪ੍ਤਮਨਾ ਭੂਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ (ਅ)ਤੀਵ ਿਵਰੋਧੰ ਿਵਧਾਯ ਪਾਸ਼਼ਣ੍ਡੀਯਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਵਸ੍ਤੰ ਧੁਨਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਾਪਰਾਧੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਵ ਭਵਤੁ, ਤੇਨਾਹੰ ਿਨਰਪਰਾਧੋ
(ਅ)ਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਯਾਿਮ|

Ⅶ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਭਜਨਭਵਨਸਮੀਪਸ੍ਥਸਯ੍ ਯੁਸ੍ਤਨਾਮ੍ਨ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਕ੍ਤਸਯ੍ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਸਯ੍ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅷ ਤਤਃ ੀਸ਼਼੍ਪਨਾਮਾ ਭਜਨਭਵਨਾਿਧਪਿਤਃ ਸਪਿਰਵਾਰਃ ਪਰ੍ਭੌ
ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍, ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੀਯਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍
ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|

Ⅸ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ ਪਰ੍ਭੁਃ ਪੌਲੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ, ਮਾ
ਿਨਰਸੀਃ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯ|

Ⅹ ਅਹੰ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸ ਿਹੰਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਨਗਰੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਦੀਯਾ ਲੋਕਾ ਬਹਵ ਆਸਤ|ੇ

Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰਨਗਰੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਵਤ੍ਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਸੰਸ੍ਥਾਯੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|

Ⅻਗਾੱਿਲਯਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਡਵਾਕਃ ਸਮਭਵਤ੍, ਤਤੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਏਕਵਾਕਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪੌਲਮ੍ ਆ ਮਯ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤਾ

ⅩⅢ ਮਾਨੁਸ਼਼ ਏਸ਼਼ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਲੋਕਾਨ੍
ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਯਤੀਿਤ ਿਨਵੇਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਗਾੱਿਲਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍
ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਯਿਦ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਾਯਸਯ੍ ਵਾਿਤਸ਼ਯਦੁਸ਼਼੍ਟਤਾਚਰਣਸਯ੍
ਿਵਚਾਰ(ੋਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾ ਮਯਾ ਸਹਨੀਯਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
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ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕੇਵਲੰ ਕਥਾਯਾ ਵਾ ਨਾਮ੍ਨ ਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ
ਿਵਵਾਦੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਮਹੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਤਸਯ੍ ਮੀਮਾਸਂਾਂ
ਕੁਰੁਤ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸੋਸ੍ਿਥਿਨਨਾਮਾਨੰ ਭਜਨਭਵਨਸਯ੍

ਪਰ੍ਧਾਨਾਿਧਪਿਤੰ ਧʼਤਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਪਰ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਗਾੱਿਲਯਾ
ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਸੁ ਨ ਮਨ ਨਯ੍ਦਧਾਤ੍|

ⅩⅧ ਪੌਲਸ੍ਤਤ ਪੁਨਰ੍ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨਯ੍ਵਸਤ੍, ਤਤੋ ਭਾਤʼਗਣਾਦ੍
ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਿਕਞ੍ਚਨਵਤਿਨਿਮੱਤੰ ਿਕੰਿ ਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਰੋ ਮੁਣ੍ਡਿਯਤਾ
ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲਾਭਯ੍ਾਂ ਸਿਹਤੋ ਜਲਪਥੇਨ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਤਤ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਤੌ ਿਵਸʼਜਯ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਭਜਨਭਨੰ
ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਹ ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩ ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨਃ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤੰ ਵਯ੍ਨਯਨ੍, ਸ
ਤਦਨੁਰਰੀਕʼਤਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅪ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਆਗਾਮਯ੍ੁਤ੍ਸਵਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਗਮਨੀਯ;ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੇੱਛਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੈ
ਿਰਸʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਜਲਪਥੇਨ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅫਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਮ੍ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ਨਗਰੰ ਗਤਾ ਸਮਾਜੰ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢਤਤ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ
ਮਨਾਿਂਸ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਿਣ ਕʼਤਾ ਮਸ਼ੋ ਗਲਾਿਤਯਾਫਿਗਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਭਿਮਤਾ
ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰੇ ਜਾਤ ਆਪੱਲੋਨਾਮਾ
ਸ਼ਾਸ੍ਤਿਵਤ੍ ਸੁਵਕ੍ਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਸ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਪਰ੍ਭੁਮਾਰ੍ਗੋ ਮਨਸੋਦਯ੍ੋਗੀ ਚ ਸਨ੍ ਯੋਹਨ ਮੱਜਨਮਾਤੰ
ਜ੍ਞਾਤਾ ਯਥਾਰ੍ਥਤਯਾ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|
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ⅩⅩⅥ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਿਨਰ੍ਭਯਤੇਨ ਭਜਨਭਵਨੇ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍,
ਤਤਃ ਿਪਰ੍ਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ
ਸ਼ੁੱਧਰੂਪੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾਮ੍ ਅਬੋਧਯਤਾਮ੍|

ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍, ਤਦਾ ਤਤਤਯ੍ਃ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੋ ਯਥਾ ਤੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਭਾਤʼਗਣੇਨ ਸਮਾਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਤੇ ਿਲਿਖਤੇ
ਸਿਤ, ਆਪੱਲਾਸ੍ਤਤੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਯਨਾਂ ਬਹੂਪਕਾਰਾਨ੍
ਅਕਰੋਤ੍,

ⅩⅩⅧ ਫਲਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣ
ਪਰ੍ਿਤਪੰਨੰ ਕʼਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ
Ⅰ ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰ ਆਪੱਲਸਃ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਪੌਲ ਉੱਤਰਪਰ੍ਦੇਸ਼ੈਰਾਗੱਛਨ੍

ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ ਕਿਤਪਯਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍,

Ⅱ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਿਵਤਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਨ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍
ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਦੀਯਤੇ ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ਤਮਿਪ ਨਿਹ|

Ⅲ ਤਦਾ ਸਾ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਕੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ? ਤ(ੇਅ)ਕਥਯਨ੍
ਯੋਹਨ ਮੱਜਨੇਨ|

Ⅳ ਤਦਾ ਪੌਲ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਰ੍ਥਤ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤਵਯ੍ਿਮਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਯੋਹਨ੍ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸੂਚਕੇਨ
ਮੱਜਨੇਨ ਜਲੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍|

Ⅴ ਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅵ ਤਤਃ ਪੌਲੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਗਾਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰ(ੇਅ)ਰ੍ਿਪਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਵਤ

ਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੀਯਾ ਭਾਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ਕਥਾਸ਼੍ਚ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅶ ਤੇ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾ ਆਸਨ੍|
Ⅷ ਪੌਲੋ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਸਤਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ਸਯ੍

ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ਤਯ੍ ਸਾਹਸੇਨ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
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Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਿਠਨਾਨ੍ਤਃਕਰਣਤਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਥਸਯ੍ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਤਾਃ, ਅਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣੰ ਪʼਥੱਕʼਤਾ ਪਰ੍ਤਯ੍ਹੰ ਤੁਰਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ
ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਜਨਸਯ੍ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅹ ਇੱਥੰ ਵਤ੍ਸਰਦਯੰ ਗਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ਨ੍|

Ⅺ ਪੌਲੇਨ ਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਨਯ੍ਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍
Ⅻਯਤ੍ ਪਿਰਧੇਯੇ ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤੇ ਵਾ ਤਸਯ੍ ਦੇਹਾਤ੍ ਪੀਿਡਤਲੋਕਾਨਾਮ੍

ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਤੇ ਿਨਰਾਮਯਾ ਜਾਤਾ ਅਪਿਵਤਾ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭਯ੍ੋ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅢ ਤਦਾ ਦੇਸ਼ਾਟਨਕਾਿਰਣਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਭੂਤਾਪਸਾਿਰਣੋ
ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਨਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਭੇ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਜਪ੍ਤਾ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍
ਅਵਦਨ੍, ਯਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਚਾਰਯਿਤ ਤਸਯ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|

ⅩⅣਸ੍ਿਕਵਨਾਮ੍ਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਪ੍ਤਿਭਃ ਪੁੱਤੈਸ੍ਤਥਾ
ਕʼਤੇ ਸਿਤ

ⅩⅤ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਿਵਤੋ ਭੂਤਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਾਨਾਿਮ ਪੌਲਞ੍ਚ
ਪਿਰਿਚਨਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇ ਯੂਯੰ?

ⅩⅥ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸੋਪਿਵਤਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਲਮ੍ਫੰ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ
ਪਿਤਤਾ ਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਿਜਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਨਗ੍ਨਾਃ ਕ੍ਸ਼਼ਤਾਙ੍ਗਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੇਹਾਤ੍ ਪਲਾਯਨ੍ਤ|

ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਗ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਸੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼ਰ੍ਵੋਗੋਚਰੀਭੂਤਾ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਯੰ ਗਤਾਃ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਯਸ਼ੋ (ਅ)ਵਰ੍ੱਧਤ|

ⅩⅧ ਯੇਸ਼਼ਾਮਨੇਕੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀਿਤਰਜਾਯਤ ਤ ਆਗਤਯ੍ ਸਵ੍ੈਃ ਕʼਤਾਃ
ਿ ਯਾਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣਾਙ੍ਗੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅨ ਬਹਵੋ ਮਾਯਾਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ ਸਵ੍ਸਵ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥਾਨ੍ ਆਨੀਯ ਰਾਸ਼ੀਕʼਤਯ੍
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਦਾਹਯਨ੍, ਤਤੋ ਗਣਨਾਂ ਕʼਤਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ
ਪਞ੍ਚਾਯੁਤਰੂਪਯ੍ਮੁਦਾਮੂਲਯ੍ਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਦਗ੍ਧਾਿਨ|

ⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੰ ਵਯ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਬਲਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅪ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਵ੍ੇਤੇਸ਼਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਸੁ ਸਮ੍ਪੰਨੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਪੌਲੋ

ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਾਭਯ੍ਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤਾਯਾਂ ਕʼਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਮਯਾ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਦਸ਼਼੍ਟਵਯ੍|ੰ

ⅩⅫ ਸਵ੍ਾਨੁਗਤਲੋਕਾਨਾਂ ਤੀਮਿਥਯੇਰਾਸ੍ਤੌ ਦੌ ਜਨੌ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਤ(ੇਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਤ੍ਕਾਰਣਿਮਦ,ੰ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀਦੇਵਯ੍ਾ ਰੂਪਯ੍ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ

ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਲ੍ਿਪਨਾਂ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਲਾਭਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍ ਯੋ ਦੀਮੀਿਤਯਨਾਮਾ
ਨਾਡੀਨ੍ਧਮਃ

ⅩⅩⅤਸ ਤਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਜੀਿਵਨਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਹੂਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਮਹੇੱਛਾ ਏਤੇਨ ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਜੀਿਵਕਾ ਭਵਿਤ, ਏਤਦ੍ਯੂਯੰ ਿਵੱਥ;

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼ਵ੍ਰਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾ ਨਿਹ ਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ
ਕੇਨਿਚੱਜਨੇਨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਕੇਵਲੇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ ਨਿਹ ਪਰ੍ਾਯੇਣ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਗਰ੍ਾਹਿਯਤਾ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸ਼ੇਮੁਸ਼਼ੀ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਾ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤੇ ਸ਼ਯਤੇ ਚ|

ⅩⅩⅦ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਹਾਨੇਃ ਸਮ੍ਭਵਨੰ ਕੇਵਲਿਮਿਤ
ਨਿਹ, ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੈ ਰਾ ਸਰ੍ੱਵਜਗਤ੍ਸ੍ਥੈ ਰ੍ਲੋਕੈਃ ਪੂਜਯ੍ਾ ਯਾਰ੍ਿਤਮੀ
ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਸਯ੍ਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ਾਵਜ੍ਞਾਨਸਯ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਐਸ਼ਵ੍ਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਨਾਸ਼ਸਯ੍
ਚ ਸਮ੍ਭਾਵਨਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ◌|े

ⅩⅩⅧ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹਾ ੋਧਾਿਨਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ ਦੇਵੀ ਮਹਤੀ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰੰ ਕਲਹੇਨ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮਭਵਤ੍, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ
ਮਾਿਕਦਨੀਯਗਾਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾਨੌ ਪੌਲਸਯ੍ ਦੌ ਸਹਚਰੌ ਧʼਤੈਕਿਚੱਤਾ
ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਜਵੇਨ ਧਾਿਵਤਵਨ੍ਤਃ|
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ⅩⅩⅩ ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸ੍ਤੰ ਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅪ ਪੌਲਸਯ੍ਤ੍ਮੀਯਾ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਕਿਤਪਯਾਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਨਰਮੇਕੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤੰ ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਮਾਗਾ ਇਿਤ
ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਨਾਨਾਲੋਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਕਥਾਕਥਨਾਤ੍ ਸਭਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਜਾਤਾ ਿਕੰ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਾਵਤੀ ਜਨਤਾਭਵਤ੍ ਏਤਦ੍ ਅਿਧਕੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਨਾਜ੍ਞਾਿਯ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਜਨਤਾਮਧਯ੍ਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰ੍ਬਿਹਸ਼਼੍ਕʼਤਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੋ
ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕʼਤਾ ਲੋਕੇਭਯ੍ ਉੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮੁਦਯ੍ਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੇ ਸਿਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍
ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ ਦੇਵੀ ਮਹਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਏਕਸਵ੍ਰੇਣ
ਲੋਕਿਨਵਹੈਃ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤ|ੰ

ⅩⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਨਗਰਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਇਿਫਸ਼਼ਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਕਰ੍ਣਯਤ, ਅਰ੍ਿਤਮੀਮਹਾਦੇਵਯ੍ਾ ਮਹਾਦੇਵਾਤ੍
ਪਿਤਤਾਯਾਸ੍ਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪੂਜਨਮ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਏਤਤ੍ ਕੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਤਤ੍ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੰ ਕੇਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਇਿਤ
ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤੇਨ ਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ਮ੍ ਅਿਵਿਵਚਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਞ੍ਚ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯਾਨ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਯੂਯਮਤ ਸਮਾਨਯਤ ਤੇ
ਮਨ੍ਿਦਰਦਵਯ੍ਾਪਹਾਰਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦੇਵਯ੍ਾ ਿਨਨ੍ਦਕਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਯਿਦ ਕਞ੍ਚਨ ਪਰ੍ਿਤ ਦੀਮੀਿਤਯਸਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਹਾਯਾਨਾਞ੍ਚ
ਕਾਿਚਦ੍ ਆਪੱਿਤ ਿਰਦਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਪਰ੍ਿਤਿਨਿਧਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਞ੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ,
ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤਾ ਉੱਤਰਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਚਦਪਰਾ ਕਥਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ
ਿਨਯਿਮਤਾਯਾਂ ਸਭਾਯਾਂ ਤਸਯ੍ਾ ਿਨਸ਼਼੍ਪੱਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੇਤਸਯ੍ ਿਵਰੋਧਸਯ੍ੋੱਤਰੰ ਯੇਨ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ੍
ਏਤਾਦʼਸ਼ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਕਾਰਣਸਯ੍ਾਭਾਵਾਦ੍ ਅਦਯ੍ਤਨਘਟਨਾਹੇਤੋ
ਰਾਜਦੋਿਹਣਾਿਮਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਭਯੋਗੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਿਵਦਯ੍ਤੇ|

ⅩⅬⅠ ਇਿਤ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਕਲਹੇ ਿਨਵʼ◌ੱਤੇ ਸਿਤ ਪੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਮ੍ ਆਹੂਯ ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ

ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਬਹੂਪਿਦਸ਼ਯ੍

ਯੂਨਾਨੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਤ ਮਾਸਤਯੰ ਸ੍ਿਥਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ,

ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਰਿਪ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਮਾਰ੍ਗੇਣ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅳ ਿਬਰਯਾਨਗਰੀਯਸੋਪਾਤਃ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਿਸਕੁਨ੍ਦੌ
ਦਰ੍ੱਬੋਨਗਰੀਯਗਾਯਤੀਮਿਥਯੌ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਤੁਿਖਕਤਿਫਮੌ ਚ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਗਰ੍ਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਤੋਯਾਨਗਰੇ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅵ ਿਕਣਸ਼ੂਨਯ੍ਪੂਪੋਤ੍ਸਵਿਦਨੇ ਚ ਗਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰਾਤ੍
ਤੋਯਪਥੇਨ ਗਤਾ ਪਞ੍ਚਿਭ ਰ੍ਿਦਨੈਸ੍ਤੋਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ
ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਨਯ੍ਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

Ⅶ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਿਮਿਲਤੇਸ਼਼ੁ ਪੌਲਃ
ਪਰਿਦਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਤਦਹ੍ਿਨ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕ੍ਸ਼਼ਪਾਯਾ
ਯਾਮਦਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਧਰ੍ੰਮਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍|

Ⅷ ਉਪਿਰਸ੍ਥੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠੇ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾਸਨ੍ ਤਤ ਬਹਵਃ ਪਰ੍ਦੀਪਾਃ
ਪਰ੍ਾਜਵ੍ਲਨ੍|

Ⅸ ਉਤੁਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਚਨ ਯੁਵਾ ਚ ਵਾਤਾਯਨ ਉਪਿਵਸ਼ਨ੍
ਘੋਰਤਰਿਨਦਾਗਰ੍ਸ੍ਤੋ (ਅ)ਭੂਤ੍ ਤਦਾ ਪੌਲੇਨ ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਕਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਾਯਾਂ
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ਿਨਦਾਮਗ੍ਨਃ ਸ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਪਿਰਸ੍ਥਤʼਤੀਯਪਰ੍ਕੋਸ਼਼੍ਠਾਦ੍ ਅਪਤਤ੍, ਤਤੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਮʼਤਕਲ੍ਪੰ ਧʼਤੋਦਤੋਲਯਨ੍|

Ⅹਤਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਵਰੁਹਯ੍ ਤਸਯ੍ਗਾਤੇ ਪਿਤਤਾ ਤੰ ੋਡੇ ਿਨਧਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ਯੂਯੰ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਮਾ ਭੂਤ ਨਾਯੰ ਪਰ੍ਾਣੈ ਿਰਯੁਕ੍ਤਃ|

Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚੋਪਿਰ ਗਤਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤਾ ਪਰ੍ਭਾਤੰ ਯਾਵਤ੍
ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਤੇ ਚ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਗਤਾ ਪਰਮਾਪਯ੍ਾਿਯਤਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵਯੰ ਪੋਤੇਨਾਗਰ੍ਸਰਾ ਭੂਤਾਸ੍ਮਨਗਰਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਪੌਲੰ

ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਮਿਤਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ ਯਤਃ ਸ ਤਤ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਿਜਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤੇਿਤ
ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਤੰ ਨੀਤਾ
ਿਮਤੁਲੀਨਯ੍ੁਪਦੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਖੀਯੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੰ
ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੇਨਾਹ੍ਨਾ ਸਾਮੋਪਦੀਪੰ ਗਤਾ ਪੋਤੰ ਲਾਗਿਯਤਾ
ਤੋਗੁੱਿਲਯੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ◌े ਿਮਲੀਤਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

ⅩⅥ ਯਤਃ ਪੌਲ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਯਾਤੁੰ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਾਨ੍; ਯਸ੍ਮਾਦ੍
ਯਿਦ ਸਾਧਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਿਦਨੇ ਸ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਪੌਲੋ ਿਮਲੀਤਾਦ੍ ਇਿਫਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕੰ ਪਰ੍ਿਹਤਯ੍ ਸਮਾਜਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਚੀਨਾਨ੍
ਆਹੂਯਾਨੀਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧਤੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ਅਹਮ੍ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ਥਮਾਗਮਨਮ੍ ਆਰਭਯ੍ਾਦਯ੍ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ
ਸ੍ਿਥਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਯਥਾਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ;

ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮਰ੍ਮਨਾਃ ਸਨ੍ ਬਹੁਸ਼ਪਾਤੇਨ ਿਯਹੁਦੀਯਾਨਾਮ੍
ਕੁਮਨ੍ਤਣਾਜਾਤਨਾਨਾਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਃ ਪਰ੍ਭੋਃ ਸੇਵਾਮਕਰਵ|ੰ
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ⅩⅩ ਕਾਮਿਪ ਿਹਤਕਥਾ◌ा◌ਂ ਨ ਗੋਪਾਿਯਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ
ਗʼਹੇ ਗʼਹੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨੀਯੰ

ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ|

ⅩⅫਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ਆਤ੍ਮਨਾਕʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਯਾਤਾਂ
ਕਰੋਿਮ, ਤਤ ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ਹੰ ਨ ਜਾਨਾਿਮ;

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਬਨ੍ਧਨੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ ਇਿਤ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ
ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮਹੰ ਤʼਣਾਯ ਨ ਮਨਯ੍ੇ;
ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਿਵਸ਼਼ਯਕਸਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ, ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋਃ
ਸਕਾਸ਼ਾਦ ਯਸਯ੍ਾਃ ਸੇਵਾਯਾਃ ਭਾਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਵੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਂ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸਾਨਨ੍ਦੰ
ਸਵ੍ਮਾਰ੍ਗੰ ਸਮਾਪਿਯਤੁ◌ਞु੍ਚ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨਿਪ ਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਨ ਮਨਯ੍|ੇ

ⅩⅩⅤ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਯ੍ਸਯ੍
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਭਮਣੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਦਨੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ
ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਏਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਆਦੇਸ਼ਾਨ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨ
ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤੇ|

ⅩⅩⅦ ਅਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਪਾਤਦੋਸ਼਼ਾਦ੍ ਯੰਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ ਆਸੇ
ਤਸਯ੍ਾਦਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤਥਾ ਯਸਯ੍ ਵਜਸਯ੍ਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਿਵਧਾਯ ਨਯ੍ਯੁਙ੍ਕ੍ਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯ ਸਮਾਜਞ੍ਚ ਪਰ੍ਭੁ
ਰ੍ਿਨਜਰਕ੍ਤਮੂਲਯ੍ੇਨ ੀਤਵਾਨ ਤਮ੍ ਅਵਤ,

ⅩⅩⅨਯਤੋ ਮਯਾਗਮਨੇ ਕʼਤਏਵਦੁਰ੍ਜਯਾ ਵʼਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਵਜੰ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਰ੍ਦਯਤਾਮ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ,

ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਮਧਯ੍ਾਦਿਪ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਮ੍ ਅਪਹਨ੍ਤੁੰ
ਿਵਪਰੀਤਮ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
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ⅩⅩⅪ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਸਚੈਤਨਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਟਤ, ਅਹਞ੍ਚ
ਸਾਸ਼ਪਾਤਃ ਸਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤਜਨੰ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਨ
ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤੇ ਤਦਿਪ ਸ੍ਮਰਤ|

ⅩⅩⅫਇਦਾਨੀਂ ਹੇ ਭਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤੀਕʼਤਲੋਕਾਨਾਂ
ਮਧਯ੍ੇ(ਅ)ਿਧਕਾਰਞ੍ਚ ਦਾਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹਸਯ੍ ਯੋ
ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਮਾਰ੍ਪਯਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਸਵ੍ਰ੍ਣੰ ਰੂਪਯ੍ੰ ਵਸ੍ਤੰ ਵਾ ਪਰ੍ਿਤ ਮਯਾ ਲੋਭੋ ਨ ਕʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਮਤ੍ਸਹਚਰਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚਾਵਸ਼ਯ੍ਕਵਯ੍ਯਾਯ

ਮਦੀਯਿਮਦੰ ਕਰਦਯਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਦ੍ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਗਰ੍ਹਣਦ੍ ਦਾਨੰ ਭਦਿਮਿਤ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੁ

ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਦਿਰਦਲੋਕਾਨਾਮੁਪਕਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰ੍ਮੰ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅥਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤਾ ਸਰੈਃ ਸਹ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਤੇ ਨ੍ਦਨ੍ਤਃ
ⅩⅩⅩⅧਪੁਨ ਰ੍ਮਮ ਮੁਖੰ ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਕਥਾ ਤੇਨਾਕਿਥ

ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ਼ੋਕੰ ਿਵਲਾਪਞ੍ਚ ਕʼਤਾ ਕਣ੍ਠੰ ਧʼਤਾ ਚੁਮ੍ਿਬਤਵਨ੍ਤਃ| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਤੇ ਤੰ ਪੋਤੰ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਤੈ ਿਰਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਬਾਹਿਯਤਾ ਰੁ̓ ਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ ਕੋਸ਼਼ਮ੍

ਉਪਦੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਰੋਿਦਯੋਪਦੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਾਮ
ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਤਾਰਾਯਾਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

Ⅱ ਤਤ ਫੈਨੀਿਕਯਾਦੇਸ਼ਗਾਿਮਨਮ੍ ਪੋਤਮੇਕੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤੰ ਸਵਯ੍ਿਦਿਸ਼ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ

ਪੋਤਸ੍ਥਦਵਯ੍ਾਣਯ੍ਵਰੋਹਿਯਤੁੰ ਸੋਰਨਗਰੇ ਲਾਿਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਯੰ ਤਤ ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਿਨ

ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੌਲੰ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਮਾ ਗਮਃ|
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Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਯਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍
ਿਨਜਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਗਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਸਬਾਲਵʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਸਹ ਨਗਰਸਯ੍ ਪਿਰਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦਯੰ ਜਲਿਧਤਟੇ
ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਾਮਿਹ|

Ⅵ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤੁ ਸਵ੍ਸਵ੍ਗʼਹੰ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅶ ਵਯੰ ਸੋਰਨਗਰਾਤ੍ ਨਾਵਾ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤਿਲਮਾਿਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ
ਤਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੁਦੀਯਮਾਰ੍ਗਸਯ੍ਾਨ੍ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ ਭਾਤʼਗਣੰ ਨਮਸ੍ਕʼਤਯ੍
ਿਦਨਮੇਕੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅷ ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਨ ਵਯਞ੍ਚ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾਃ
ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਕਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ
ਿਫਿਲਪਨਾਮ੍ਨ ਏਕਸਯ੍ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

Ⅸ ਤਸਯ੍ ਚਤਸਰ੍ੋ ਦੁਿਹਤਰ(ੋਅ)ਨੂਢਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਯ੍ ਆਸਨ੍|
Ⅹ ਤਤਾਸ੍ਮਾਸੁ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਪਰ੍ੋਿਸ਼਼ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍

ਆਗਤਯ੍ਾਗਾਬਨਾਮਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮੇਤਯ੍ ਪੌਲਸਯ੍ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਗʼਹੀਤਾ

ਿਨਜਹਸ੍ਤਾਪਾਦਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸਯ੍ੇਦੰ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰ ਇੱਥੰ ਬੱਧਵ੍ਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਕਥਯਿਤ|

Ⅻ ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਵਯੰ ਤੰਨਗਰਵਾਿਸਨ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ
ਯਾਤੁੰ ਪੌਲੰ ਵਯ੍ਨਯਾਮਿਹ;

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰੁਥ? ਿਕੰ ਨ੍ਦਨੇਨ
ਮਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਿਵਦੀਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ? ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਿਨਿਮੱਤੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਬੱਧੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੇਵਲ ਤੰਨ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁਮਿਪ ਸਸੱਜੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅣ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਅਗʼਹੀਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯਥੇੱਛਾ ਤਥੈਵ
ਭਵਿਤਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਵਯੰ ਿਨਰਸਯ੍ਾਮ|

ⅩⅤ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਪਾਥੇਯਦਵਯ੍ਾਿਣ ਗʼਹੀਤਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਮ੍
ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
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ⅩⅥ ਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤਾ ਕʼਪਰ੍ੀਯੇਨ ਮ੍ਨਾਸੰਨਾਮ੍ਨਾ ਯੇਨ ਪਰ੍ਾਚੀਨਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰਸ੍ਤਵਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤਸ੍ਥਭਾਤʼਗਣੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਆਹ੍ਲਾਦੇਨ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੌਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਯਾਕੂਬੋ ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟੇ
ਲੋਕਪਰ੍ਾਚੀਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਤ ਪਿਰਸ਼਼ਿਦ ਸੰਸ੍ਿਥਤਾਃ|

ⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਨਤਾ ਸਵ੍ੀਯਪਰ੍ਚਾਰਣੇਨ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰੋ
ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਨੁ ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩ ਇਿਤ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰ੍ਭੰੁ ਧਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ, ਹੇ ਭਾਤ
ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਬਹੁਸਹਸਰ੍ਾਿਣ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਆਸਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮਤਾਚਾਿਰਣ ਏਤਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅪ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦਨਾਦਯ੍ਾਚਰਣੰ ਪਰ੍ਿਤਿਸ਼਼ਧਯ੍ ਤੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮੂਸਾਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੱਧਾਤੁਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਸੀਿਤ ਤੈਃ ਸ਼ਤਮਸ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਤਮਤਾਗਤੋਸੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣਯ੍ ਜਨਿਨਵਹੋ
ਿਮਿਲਤਾਵਸ਼ਯ੍ਮੇਵਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ; ਅਤਏਵ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯਮ੍? ਅਤ ਵਯੰ
ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ ਸਮੁਪਾਯੰ ਤਾਂ ਵਦਾਮਸ੍ਤੰ ਤਮਾਚਰ|

ⅩⅩⅢ ਵਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕʼਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਯ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕਂ ਚਤਾਰੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅣ ਤਾਨ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਤੈਃ ਸਿਹਤਃ ਸਵ੍ੰ ਸ਼ੁਿਚੰ ਕੁਰੁ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਸ਼ਰੋਮੁਣ੍ਡਨੇ

ਯੋ ਵਯ੍ਯੋ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤੰ ਦੇਿਹ| ਤਥਾ ਕʼਤੇ ਤਦੀਯਾਚਾਰੇ ਯਾ ਜਨਸ਼ਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ
ਸਾਲੀਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਨ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣੇਵਾਚਰਸੀਿਤ ਤੇ
ਭੋਤ੍ਸਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਵਯੰ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤੇੱਥੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਪਰ੍ਸਾਦਭੋਜਨੰ ਰਕ੍ਤੰ ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪਰ੍ਾਿਣਭੋਜਨੰ
ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਣਵਯ੍ਿਤਰੇਕੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨਯ੍ਿਵਿਧਪਾਲਨੰ
ਕਰਣੀਯੰ ਨ|
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ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨਾਦਾਯ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਤੈਃ ਸਹ ਸ਼ੁਿਚ
ਰ੍ਭੂਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤਾ ਸ਼ੌਚਕਰ੍ੰਮਣੋ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼਼ੁ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਾਰ੍ਥੰ
ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਦਯ੍ੁਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਪ੍ਤਕਲ੍ਪੇਸ਼਼ੁ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਜਨਿਨਵਹਸਯ੍ ਮਨਃਸੁ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ
ਜਨਿਯਤਾ ਤੰ ਧʼਤਾ

ⅩⅩⅧਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍, ਹੇ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਹਾੱਯੰ ਕੁਰੁਤ| ਯੋ ਮਨੁਜ
ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਏਤਸਯ੍ ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਪਰੀਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਸ ਏਸ਼਼ਃ; ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ ਸ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍
ਆਨੀਯ ਪਿਵਤਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਅਪਿਵਤਮਕਰੋਤ੍|

ⅩⅩⅨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਮਧਯ੍ੇਨਗਰਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ ਤਿਫਮੰ ਪੌਲੇਨ ਸਿਹਤੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮਧਯ੍ਮ੍ਆਨਯਦ੍ਇਤਯ੍ਨਿਮਮਤ|

ⅩⅩⅩ ਅਤਏਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਗਰੇ ਕਲਹੋਤ੍ਪੰਨਤਾਤ੍ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ
ਆਗਤਯ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਬਿਹਰਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ਾਨਯਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍
ਦਾਰਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਚ ਰੁੱਧਾਿਨ|

ⅩⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮੁਦਯ੍ਤ◌ੇेਸ਼਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਹਾਨੁਪਦਵੋ ਜਾਤ
ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍
ਸੈਨਯ੍ਾਿਨ ਸੇਨਾਪਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਜਵੇਨਾਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅫਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸੇਨਾਗਣੇਨ ਸਹ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਪੌਲਤਾਡਨਾਤੋ ਨਯ੍ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸੰਿਨਧਾਵਾਗਮਯ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਦਯੇਨ
ਬੱਧਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ ਕਃ? ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਾਯੰ ਕʼਤਵਾਨ੍?

ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਜਨਸਮੂਹਸਯ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਕਪਰ੍ਕਾਰੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਨਯ੍ਪਰ੍ਕਾਰੰ
ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਰੌਤ੍ ਸ ਤਤ ਸਤਯ੍ੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਕਲਹਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਤੰ
ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

ⅩⅩⅩⅤਤੇਸ਼਼ੁ ਸੋਪਾਨਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਹਸਕਾਰਣਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ
ਪੌਲਮੁੱਤੋਲਯ੍ ਨੀਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨਃ ਸਨ੍ਤ ਏਨੰ ਦੁਰੀਕੁਰੁਤੇਿਤ
ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉੱਚੈਰਵਦਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਪੌਲਸਯ੍ ਦੁਰ੍ਗਾਨਯਨਸਮਯੇ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤਯੇ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਿਕਮ੍ ਅਨੁਮਨਯ੍ਤੇ? ਸ
ਤਮਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਯੂਨਾਨੀਯਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਂ ਜਾਨਾਿਸ?

ⅩⅩⅩⅧ ਯੋ ਿਮਸਰੀਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਵਰੋਧੰ ਕʼਤਾ ਚਤਾਿਰ ਸਹਸਰ੍ਾਿਣ
ਘਾਤਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਿਵਿਪਨੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਸਏਵ ਨ ਭਵਿਸ?

ⅩⅩⅩⅨਤਦਾ ਪੌਲੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਅਹੰ ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੀਯੋ
ਿਯਹੂਦੀਯ,ੋ ਨਾਹੰ ਸਾਮਾਨਯ੍ਨਗਰੀਯੋ ਮਾਨਵਃ; ਅਤਏਵ ਿਵਨਯ(ੇਅ)ਹੰ
ਲਾਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮਨੁਜਾਨੀਸ਼਼ਵ੍|

ⅩⅬ ਤੇਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਪਾਨਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਙ੍ਿਗਤੰ ਕʼਤਵਾਨ੍,
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਅਭਵਨ੍| ਤਦਾ ਪੌਲ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ,

ⅩⅫ
Ⅰ ਹੇ ਿਪਤʼਗਣਾ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣਾਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨੇ ਸਮਵਧੱਤ|
Ⅱ ਤਦਾ ਸ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤੀਿਤ ਸ਼ਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਤੀਵ

ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਾ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅲ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ

ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਤਾਰ੍ਸ਼਼ਨਗਰੰ ਮਮ ਜਨ੍ਮਭੂਿਮਃ,ਏਤੰਨਗਰੀਯਸਯ੍
ਗਿਮਲੀਯੇਲਨਾਮ੍ਨ(ਅ)ਧਯ੍ਾਪਕਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਭੂਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ
ਿਵਿਧਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤੋ(ਅ)ਭਵਮ੍
ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਾ ਯੂਯੰ ਯਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਥ ਤਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਹਮਪੀਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਾਯਾਮ੍
ਉਦਯ੍ੋਗੀ ਜਾਤਃ|

Ⅳ ਮਤਮੇਤਦ੍ ਿਦਸ਼਼੍ਟਾ ਤਦ੍ਗਰ੍ਾਿਹਨਾਰੀਪੁਰੁਸ਼਼ਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਮ੍ ਅਕਰਵਮ੍|

Ⅴ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਸਭਾਸਦਃ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮੈਤਸਯ੍ਾਃ
ਕਥਾਯਾਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰਿਨਵਾਿਸਭਾਤʼਗਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤਾਿਣ ਗʼਹੀਤਾ ਯੇ ਤਤ
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ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ
ਗਤੋਸ੍ਿਮ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੱਛਨ੍ ਤੰਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾ
ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਮ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਗਣਾਿੰਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਮਹਤੀ
ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਮਮ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਤੀ|

Ⅶ ਤਤੋ ਮਿਯ ਭੂਮੌ◌ै ਪਿਤਤੇ ਸਿਤ, ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ?
ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਭਾਿਸ਼਼ਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਰਵੋਿਪ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|

Ⅷ ਤਦਾਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦੰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੇ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸ(ੋਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਯੰ ਤੰ
ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰਹੰ|

Ⅸ ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਿਭਯੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤੰ ਤਦਾਕਯ੍ੰ ਤੇ◌े ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|

Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍?ੰ ਤਤਃ
ਪਰ੍ਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਉੱਥਾਯ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਯਾਿਹ ਤਯਾ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ
ਿਨਰੂਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਤ ਤੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|

Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਃ ਖਰਤਰਦੀਪ੍ਤੇਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਸਙ੍ਿਗਗਣੇਨ ਧʼਤਹਸ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਵਿਜਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨਯ੍ੋ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਾਨਵ ਏਕੋ

ⅩⅢ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਤਯ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਭਾਤਃ ਸ਼ੌਲ ਸੁਦʼਸ਼਼੍ਿਟ
ਰ੍ਭਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡੇ(ਅ)ਹੰ ਸਮਯ੍ਕ੍ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਮਹਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਵੇਤ੍ਿਸ
ਤਸਯ੍ ਸ਼ੁੱਧਸੱਤਜਨਸਯ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ੀਮੁਖਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼਼
ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਂ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਵਾਨੰ|

ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਰਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ੀਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕੁਤੋ ਿਵਲਮ੍ਬਸ?ੇ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍
ਿਨਜਪਾਪਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨਾਯ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ|
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ⅩⅦਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਏਕਦਾ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ,ੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਅਿਭਭੂਤਃ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਭੰੂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍,

ⅩⅧ ਤੰ ਤਰਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਸਵ੍ ਯਤੋ ਲੋਕਾਮਿਯ ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਨ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਮਾਮ੍ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤੰ ਤਸਯ੍ੇਦੰ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ਮ੍|

ⅩⅨ ਤਤੋਹੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਪਰ੍ਿਤਭਜਨਭਵਨੰ ਤਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ
ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧਵ੍ਾ ਪਰ੍ਹʼਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩਤਥਾ ਤਵ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸਯ੍ ਰਕ੍ਤਪਾਤਨਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ੰ
ਸੰਮਨਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਨ੍ਤʼਲੋਕਾਨਾਂ ਵਾਸਾਿਂਸ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਏਤਤ੍ ਤੇ
ਿਵਦੁਃ|

ⅩⅪ ਤਤਃ ਸ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਪਰ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਸਵ੍ ਤਾਂ ਦੂਰਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ|

ⅩⅫ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਏਤਾਵਤ੍ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰਕਥਯਨ੍,
ਏਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਾਦ੍ ਦੂਰੀਕੁਰੁਤ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਜਨਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਨਿਚਤਮ੍|

ⅩⅩⅢ ਇਤਯ੍ੁੱਚੈਃ ਕਥਿਯਤਾ ਵਸਨਾਿਨ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਗਗਣੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਧੂਲੀਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍

ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਦੁਰ੍ਗਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰ ਨੇਤੁੰ ਸਮਾਿਦਸ਼ਤ੍|
ਏਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਏਤਾਵਦੁੱਚੈਃਸਵ੍ਰਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍,
ਏਤਦ੍ ਵੇੱਤੁੰ ਤੰ ਕਸ਼ਯਾ ਪਰ੍ਹʼਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਿਦਸ਼ਤ੍|

ⅩⅩⅤ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਿਨਰ੍ੰਿਮਤਰੱਜੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮੁਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਪੌਲਃ ਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍
ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯਾਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਿਕੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਅਿਧਕਾਰੋਸ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅥਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਵਦਤ੍
ਸ ਰੋਿਮਲੋਕ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ|ੁ

ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਗਤਾ ਤਮਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਰੋਿਮਲੋਕਃ?
ਇਿਤ ਮਾਂ ਬਿਹ| ਸ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍|
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ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਬਹੁਦਿਵਣੰ ਦੱਤਾਹੰ ਤਤ੍
ਪੌਰਸਖਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਜਨੁਨਾ ਤਤ੍
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ(ੋਅ)ਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅨ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਯੇ ਪਰ੍ਹਾਰੇਣ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸਮੁਦਯ੍ਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ; ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸਵ੍ਯੰ ਯਤ੍
ਤਸਯ੍ ਬਨ੍ਧਨਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਿਬਭੇਤ੍|

ⅩⅩⅩ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੌਲੰ ਕੁਤ(ੋਅ)ਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲੰ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ਮੋਚਿਯਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍ ਮਹਾਸਭਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਯ੍
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਰੋਹਯ੍ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪੌਲੋ(ਅ)ਨਨਯ੍ਦʼਸ਼਼੍ਟਯ੍ਾ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ

ਭਾਤʼਗਣਾ ਅਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਸਰਲੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍
ਆਚਰਾਿਮ|

Ⅱ ਅਨੇਨ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤੰ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁੰ
ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅲ ਤਦਾ ਪੌਲਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਬਿਹਸ਼਼੍ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤ, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ
ਲਙ੍ਿਘਤਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਸ|

Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍, ਤੰ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੰ
ਿਨਨ੍ਦਿਸ?

Ⅴ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਪਰ੍ਿਤਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਮਹਾਯਾਜਕ ਏਸ਼਼ ਇਿਤ ਨ
ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ ਤਦਨਯ੍ੱਚ ਸਵ੍ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕਯ੍ੰ ਮਾ ਕਥਯ,
ਏਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਲਿਪਰਸ੍ਿਤ|

Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾ
ਇਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਅਹੰ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਾਵਲਮ੍ਬੀ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਤ੍ਨਾਨਸ਼੍ਚ, ਮʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨੇ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਕਰਣਾਦ੍ ਅਹਮਪਵਾਿਦਤੋਸ੍ਿਮ|
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Ⅶ ਇਿਤ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਿਸਦੂਿਕਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾਤ੍ ਸਭਾਯਾ ਮਧਯ੍ੇ ਦੌ ਸੰਘੌ ਜਾਤੌ|

Ⅷ ਯਤਃ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਉੱਥਾਨੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾ ਆਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਮਿਪ ਨ ਮਨਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

Ⅸ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਕੋਲਾਹਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ
ਪਕ੍ਸ਼਼ੀਯਾਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਪਰ੍ਿਤਪਕ੍ਸ਼਼ਾ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕਥਯਨ੍,
ਏਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼਼ੰ ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਃ; ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਵਾ
ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੂਤ ਏਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਿਰ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਨ
ਯੋਤ੍ਸਯ੍ਾਮਃ|

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤੀਵ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤੇ ਸਿਤ ਤੇ ਪੌਲੰ ਖਣ੍ਡੰ ਖਣ੍ਡੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸੇਨਾਗਣੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ
ਸਭਾਤੋ ਬਲਾਤ੍ ਪੌਲੰ ਧʼਤਾ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

Ⅺ ਰਾਤੋ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪੌਲ ਿਨਰ੍ਭਯੋ ਭਵ
ਯਥਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਿਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇਿਪ ਤਯਾ
ਦਾਤਵਯ੍ਮ੍|

Ⅻ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾਃ
ਸਨ੍ਤਃ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤਾ ਭੋਜਨਪਾਨੇ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਅਬਧ੍ਨਨ੍|

ⅩⅢ ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਧਕਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਪਣਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅣ ਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਕਥਯਨ੍, ਵਯੰ

ਪੌਲੰ ਨ ਹਤਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ ਦʼਢੇਨਾਨੇਨ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧਵ੍ਾ ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕੈਃ ਸਹ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਞ੍ਿਚਦ੍

ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਭਵਾਨ੍ ਸ਼ਵ੍ੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍
ਆਨਯਿਤਿਤ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕੁਰੁਤ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁ ਸੱਿਜਸ਼਼ਯ੍ਾਮ|

ⅩⅥਤਦਾ ਪੌਲਸਯ੍ਭਾਿਗਨੇਯਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਿਮਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯਦੁਰ੍ਗੰ ਗਤਾ
ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪੌਲਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਏਕੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਹੂਯ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਸਯ੍ ਯੁਵਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍
ਿਕਞ੍ਿਚੰਿਨਵੇਦਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਸਿਵਧਮ੍ ਏਨੰ ਨਯ|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਸ ਤਮਾਦਾਯ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਿਨਵੇਦਨਮਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਬਨ੍ਿਦਃ ਪੌਲੋ ਮਾਮਾਹੂਯ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਨਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤਾ
ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਤਵ ਿਕੰ ਿਨਵੇਦਨੰ? ਤਤ੍ ਕਥਯ|

ⅩⅩ ਤਤਃ ਸੋਕਥਯਤ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਲਾਕਾਃ ਪੌਲੇ ਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਿਵਚਾਰੰ ਛਲੰ
ਕʼਤਾ ਤੰ ਸਭਾਂ ਨੇਤੁੰ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਅਮਨ੍ਤਯਨ੍|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਵਤਾ ਤੰਨ ਸਵ੍ੀਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ੇਵਰ੍ੱਿਤਨਸ਼੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭਯ੍ੋ (ਅ)ਿਧਕਲੋਕਾ ਏਕਮਨ੍ਤਣਾ ਭੂਤਾ ਪੌਲੰ ਨ
ਹਤਾ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਘਾਤਕਾ
ਇਵ ਸੱਿਜਤਾ ਇਦਾਨੀਂ ਕੇਵਲੰ ਭਵਤੋ (ਅ)ਨੁਮਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅫਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ ਕਥਯੇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ
ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਿਵਸʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਦੌ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤੀ ਆਹੂਯੇਦਮ੍
ਆਿਦਸ਼ਤ੍, ਯੁਵਾਂ ਰਾਤੌ ਪਰ੍ਹਰੈਕਾਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ
ਯਾਤੁੰ ਪਦਾਿਤਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਿਤੰ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਧਾਿਰਸੈਨਯ੍ਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤੇ ਚ ਜਨਾਨ੍ ਸੱਿਜਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤੰ|

ⅩⅩⅣਪੌਲਮ੍ਆਰੋਹਿਯਤੁੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਾਿਧਪਤੇਃ ਸਮੀਪੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਨੇਤੁਞ੍ਚ
ਵਾਹਨਾਿਨ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਪਯਤ|ੰ

ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਸ ਪਤੰ ਿਲਿਖਤਾ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਲਿਖਤਮੇਤਤ੍,
ⅩⅩⅥ ਮਹਾਮਿਹਮਸ਼ਰ੍ੀਯੁਕ੍ਤਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਾਿਧਪਤਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਲੁਿਸ਼਼ਯਸਯ੍

ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|
ⅩⅩⅦ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਨੰ ਮਾਨਵੰ ਧʼਤਾ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੈ ਰਨ੍ਤੁਮ੍

ਉਦਯ੍ਤਾ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਸਸੈਨਯ੍ੋਹੰ ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਰੋਮੀਯ ਇਿਤ
ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅧ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਤੇ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾ ਸਭਾਂ ਤਮਾਨਾਿਯਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਰੁੱਧਯਾ ਕਯਾਚਨ ਕਥਯਾ

ਸ(ੋਅ)ਪਵਾਿਦਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨਾਰੋ ਵਾ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਾਰੋ
ਭਵਤੀਦʼਸ਼ਃ ਕੋਪਯ੍ਪਰਾਧੋ ਮਯਾਸਯ੍ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਃ|

ⅩⅩⅩ ਤਥਾਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਵਧਾਰ੍ਥੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਘਾਤਕਾਇਵ
ਸੱਿਜਤਾ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਵ ਸਮੀਪਮੇਨੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਅਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾਪਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍| ਭਵਤਃ
ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅩⅪ ਸੈਨਯ੍ਗਣ ਆਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪੌਲੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਜਨਯ੍ਾਮ੍
ਆਨ੍ਿਤਪਾਿਤਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਤੇਨ ਸਹ ਯਾਤੁੰ ਘੋਟਕਾਰੂਢਸੈਨਯ੍ਗਣੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ
ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਦੁਰ੍ਗੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅢਤਤਃ ਪਰੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨਯ੍ਗਣਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਤਤ੍ਪਤਮ੍ ਅਿਧਪਤੇਃ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਤ੍ਪਤੰ ਪਿਠਤਾ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ ਿਕਮ੍ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯੋ
ਜਨਃ? ਸ ਿਕਿਲਿਕਯਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅩⅤ ਤਵਾਪਵਾਦਕਗਣ ਆਗਤੇ ਤਵ ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ| ਹੇਰੋਦਾਜਗʼਹੇ ਤੰ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ਪਞ੍ਚਭਯ੍ੋ ਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰੰ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਧਪਤੇਃ

ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ੇਨ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਤਰ੍ਤੁੱਲਨਾਮਾਨੰ ਕਞ੍ਚਨ
ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਪਰ੍ਾਚੀਨਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕʼਤਾ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|

Ⅱ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸਿਤ ਤਰ੍ਤੁੱਲਸ੍ਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ ਭਵਤੋ ਵਯਮ੍ ਅਿਤਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਲੰ
ਯਾਪਯਾਮੋ ਭਵਤਃ ਪਿਰਣਾਮਦਰ੍ਿਸ਼ਤਯਾ ਏਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਬਹੂਿਨ ਮਙ੍ਗਲਾਿਨ
ਘਿਟਤਾਿਨ,

Ⅲ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰਯਮਿਤਕʼਤਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭਵਤੋ ਗੁਣਾਨ੍
ਗਾਯਮਃ|
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Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹੁਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰ੍ਭਵਨ੍ਤੰ ਯੇਨ ਨ ਿਵਰਞ੍ਜਯਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਿਵਨਯੇ ਭਵਾਨ੍ ਬਨੁਕਮ੍ਪਯ੍ ਮਦਲ੍ਪਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

Ⅴ ਏਸ਼਼ ਮਹਾਮਾਰੀਸਵ੍ਰੂਪੋ ਨਾਸਰਤੀਯਮਤਗਰ੍ਾਿਹਸੰਘਾਤਸਯ੍ ਮੁਖਯ੍ੋ
ਭੂਤਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਦੋਹਾਚਰਣਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ
ਜਨਯਤੀਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ|ੰ

Ⅵ ਸ ਮਨ੍ਿਦਰਮਿਪ ਅਸ਼ੁਿਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍; ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍
ਏਨੰ ਧʼਤਾ ਸਵ੍ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ;

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੁਿਸ਼਼ਯਃ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਗਤਯ੍ ਬਲਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰੇਭਯ੍
ਏਨੰ ਗʼਹੀਤਾ

Ⅷ ਏਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਮਪਵਾਦਾਮੋ ਭਵਤਾ ਪਦਪਵਾਦਕਥਾਯਾਂ ਿਵਚਾਿਰਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੰ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਵੇਿਦਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਿਪ ਸਵ੍ੀਕʼਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍|
Ⅹ ਅਿਧਪਤੌ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਤੀਙ੍ਿਗਤੰ ਕʼਤਵਿਤ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍

ਭਵਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਏਤੱਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸ਼ਾਸਨੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|

Ⅺ ਅਦਯ੍ ਕੇਵਲੰ ਦਾਦਸ਼ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਤਾਿਨ, ਅਹਮ੍ ਆਰਾਧਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਭਵਤਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕਯ੍ਤ;ੇ

Ⅻ ਿਕਨ੍ਿਤਭੇ ਮਾਂ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕੇਨਾਿਪ ਸਹ ਿਵਤਣ੍ਡਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਕੁਤਾਿਪ
ਭਜਨਭਵਨੇ ਨਗਰੇ ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਯਨ੍ਤੁੰ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅢਇਦਾਨੀਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਚ ਯਾ ਯਾ ਕਥਾ
ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਯਨ੍ਮਤਮ੍ ਇਮੇ ਿਵਧਰ੍ੰਮੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ਤਨ੍ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਿਨਜਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਆਰਾਧਯਾਮੀਤਯ੍ਹੰ
ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਿਮ|
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ⅩⅤ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਞ੍ਚ ਪਰ੍ਮੀਤਲੋਕਾਨਾਮੇਵੋੱਥਾਨੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਕਥਾਿਮਮੇ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਕਰੋਿਮ;

ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਯਥਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼਼ੋ ਭਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸਤਤੰ ਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਿਮ|

ⅩⅦਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਦਾਨੀਯਦਵਯ੍ਾਿਣ
ਨੈਵੇਦਯ੍ਾਿਨ ਚ ਸਮਾਦਾਯ ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਤਤੋਹੰ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਭੂਤਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਕਲਹੰ ਵਾ ਨ ਕਾਿਰਤਵਾਨ੍
ਤਥਾਪਯ੍ਾਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੁਦੀਯਲੋਕਾ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ
ਧʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅨ ਮਮੋਪਿਰ ਯਿਦ ਕਾਿਚਦਪਵਾਦਕਥਾਸ੍ਿਤ ਤਿਰ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਦਾਨਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍|

ⅩⅩ ਨਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਮਮ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਤਸਮਯੇ, ਅਹਮਦਯ੍ ਮʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਿਰਚਾਿਰਤੋਸ੍ਿਮ,

ⅩⅪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠੰਨਹੰ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮੁੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਤਦਨਯ੍ੋ ਮਮ ਕੋਿਪ ਦੋਸ਼਼(ੋਅ)ਲਭਯ੍ਤ ਨ ਵੇਿਤ ਵਰਮ੍ ਏਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾ
ਵਦਨ੍ਤੁ|

ⅩⅫ ਤਦਾ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਤਨ੍ਮਤਸਯ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਿਵਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕʼਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਲੁਿਸ਼਼ਯੇ ਸਹਸਰ੍ਸੇਨਾਪਤੌ
ਸਮਾਯਾਤੇ ਸਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਮ੍ ਅਹੰ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਨ੍ਧਨੰ ਿਵਨਾ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਤਸਯ੍ ਸੇਵਨਾਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਾ ਤਦੀਯਾਤ੍ਮੀਯਬਨ੍ਧੁਜਨਾਨ੍ ਨ ਵਾਰਿਯਤੁਞ੍ਚ
ਸ਼ਮਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼(ੋਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦਿਸ਼਼ੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਯਾ ਸਵ੍ਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਸਹਾਗਤਯ੍ ਪੌਲਮਾਹੂਯ ਤਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਸਯ੍ ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼ੀਤ੍|

ⅩⅩⅤ ਪੌਲੇਨ ਨਯ੍ਾਯਸਯ੍ ਪਿਰਿਮਤਭੋਗਸਯ੍ ਚਰਮਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਚ ਕਥਾਯਾਂ
ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ਃ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਿਹ,
ਅਹਮ੍ ਅਵਕਾਸ਼ੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਤਾਮ੍ ਆਹੂਸਯ੍ਾਿਮ|
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ⅩⅩⅥ ਮੁਕ੍ਿਤਪਰ੍ਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥੰ ਪੌਲੇਨ ਮਹਯ੍ੰ ਮੁਦਾਦਾਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਇਿਤ ਪਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ
ਕʼਤਾ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਥੋਪਕਥਨੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਤ੍ਸਰਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਰ੍ਿਕਯਫੀਸ਼਼੍ਟ ਫਾਿਲਕ੍ਸ਼਼ਸਯ੍ ਪਦੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲੰ ਬੱਧੰ
ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਨਜਰਾਜਯ੍ਮ੍ਆਗਤਯ੍ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਕੈਸਿਰਯਾਤੋ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪੌਲਮ੍

ਅਪਾਵਦਨ੍ਤ|
Ⅲ ਭਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤਿਤ ਿਵਨੀਯ ਤੇ

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳਯਤਃ ਪਿਥਮਧਯ੍ੇ ਗੋਪਨੇਨ ਪੌਲੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੈ ਰ੍ਘਾਤਕਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਃ| ਫੀਸ਼਼੍ਟ

ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਪੌਲਃ ਕੈਸਿਰਯਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਪੁਨਰਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ਅਹੰ
ਤਤ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|

Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਰਾਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਤਤ ਗਤਾ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੁ ਸ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਦਸ਼ਿਦਵਸੇਭਯ੍(ੋਅ)ਿਧਕੰ ਿਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਪੌਲਮ੍
ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

Ⅶ ਪੌਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਚਤੁਰ੍ਿਦਿਸ਼ ਸੰਵੇਸ਼਼੍ਟਯ੍ ਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਬਹੂਨ੍ ਮਹਾਦੋਸ਼਼ਾਨ੍
ਉੱਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਃ|

Ⅷ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਿਮਦਮ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਵਾ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਹੰ
ਕʼਤਵਾਨ੍|
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Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲਮ੍
ਅਭਾਸ਼਼ਤ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਭਯੋਗੇ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਿਵਚਾਿਰਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?

Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲ ਉੱਤਰੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਤ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਯੋਗਯ੍ਃ
ਕੈਸਰਸਯ੍ ਤਤ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਏਵ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੋਸ੍ਿਮ; ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਕਾਮਿਪ ਹਾਿਨੰ ਨਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਇਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤੋ ਿਵਜਾਨਾਿਤ|

Ⅺ ਕਞ੍ਿਚਦਪਰਾਧੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਵਧਾਰੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਅਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਤਿਰ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਦਣ੍ਡਮਿਪ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍,ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ
ਸਮਪਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਸ ਯਿਦ ਕਲ੍ਿਪਤਮਾਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਮਾਂ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਕਸਯ੍ਾਪਯ੍ਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ
ਭਵਤੁ|

Ⅻ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਨ੍ਿਤਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਮਨ੍ਤਯ੍ ਪੌਲਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਿਕੰ ਤਵ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ? ਕੈਸਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅢ ਿਕਯੱਿਦਨੇਭਯ੍ਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜਾ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਫੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਨ੍ਤੌ|

ⅩⅣ ਤਦਾ ਤੌ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤੌ ਤਤਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ ਪੌਲਸਯ੍
ਕਥਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਪਯ੍ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਪੌਲਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਬਨ੍ਿਦ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼਼ੋ
ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਮ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਪਰ੍ਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਅਪੋਦਯ੍ ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅥ ਤਤੋਹਮ੍ ਇਤਯ੍ੁੱਤਰਮ੍ ਅਵਦੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਪੋਿਦਤੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਾਪਵਾਦਕਾਨ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੋ(ਅ)ਪਰਾਧ ਆਰੋਿਪਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ
ਸੁਯੋਗੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਾਜ੍ਞਾਪਨੰ
ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਰੀਿਤ ਰ੍ਨਿਹ|

ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਤਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ
ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍|

ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸਯ੍ਾਪਵਾਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਹੰ
ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਾਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪਵਾਦੰ ਨੱਥਾਪਯ੍
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ⅩⅨਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਮਤੇ ਤਥਾ ਪੌਲੋ ਯੰ ਸਜੀਵੰ ਵਦਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਿਨ ਮʼਤਜਨੇ
ਚ ਤਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩ ਤਤੋਹੰ ਤਾਦʼਿਗਵ੍ਚਾਰੇ ਸੰਸ਼ਯਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤਾ
ਿਕੰ ਤਤ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ?

ⅩⅪ ਤਦਾ ਪੌਲੋ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ,
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਤਮਤ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅫ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਅਹਮਿਪ ਤਸਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍
ਕਥਾਂ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ| ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸ਼ਵ੍ਸ੍ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ
ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅢ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪੋ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਮਹਾਸਮਾਗਮੰ
ਕʼਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨਵਾਿਹਨੀਪਿਤਿਭ ਰ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪਰ੍ਧਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸਹ ਿਮਿਲਤਾ
ਰਾਜਗʼਹਮਾਗਤਯ੍ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੌ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਜ੍ਞਯਾ ਪੌਲ
ਆਨੀਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਆਿਗਰ੍ੱਪ ਹੇ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਸਮੂਹੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇ ਮਮ
ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕʼਤਾ ਪਰ੍ੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰਲ੍ਪਕਾਲਮਿਪ
ਤਸਯ੍ ਜੀਵਨੰ ਨਿਚਤੰ ਤਮੇਤੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼ ਜਨਃ ਪਰ੍ਾਣਨਾਸ਼ਰੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕʼਤਵਾਨ੍ਇਤਯ੍ਜਾਨਾਂ
ਤਥਾਿਪ ਸ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪੰ ਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਮਿਤਮਕਰਵਮ੍|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਰ੍ੀਯੁਕ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ ਲੇਖਨੀਯਮ੍
ਇਤਯ੍ਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਿਚਨ੍ ਿਨਰ੍ਣਯਸਯ੍ ਨ ਜਾਤਤਾਦ੍ ਏਤਸਯ੍ ਿਵਚਾਰੇ ਸਿਤ
ਯਥਾਹੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਮ੍ ਆਨਯ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਬਨ੍ਿਦਪਰ੍ੇਸ਼਼ਣਸਮਯੇ ਤਸਯ੍ਾਿਭਯੋਗਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦਲੇਖਨਮ੍
ਅਹਮ੍ ਅਯੁਕ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|
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ⅩⅩⅥ
Ⅰਤਤਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਿਨਜਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਤੁਭਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਮਿਤ

ਰ੍ਦੀਯਤ|ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍|
Ⅱ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤੋ (ਅ)ਭਵੰ ਤਸਯ੍

ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਦਯ੍ ਭਵਤਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁਮਨੁਮਤੋਹਮ੍ ਇਦੰ ਸਵ੍ੀਯੰ
ਪਰਮੰ ਭਾਗਯ੍ੰ ਮਨਯ੍;ੇ

Ⅲ ਯਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯਾ ਯਾ ਰੀਿਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਿਵਚਾਰਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ੁ ਭਵਾਨ੍ ਿਵਜ੍ਞਤਮਃ; ਅਤਏਵ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਧੈਰ੍ੱਯਮਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਮਮ
ਿਨਵੇਦਨੰ ਸ਼ʼਣੋਤੁ|

Ⅳ ਅਹੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਆ
ਯੌਵਨਕਾਲਾਦ੍ ਯਦਪਮ੍ ਆਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਵਦਨ੍ਿਤ|

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਭਯ੍ਃ ਸ਼ੁੱਧਤਮੰ ਯਤ੍ ਿਫਰੂਸ਼ੀਯਮਤੰ ਤਦਵਲਮ੍ਬੀ ਭੂਤਾਹੰ
ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਯੇ ਜਨਾ ਆ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ ਤੇ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯਿਦ ਦਦਾਿਤ ਤਿਰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਿਨਕਟੇ
ਯਦ੍ ਅਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਹੇਤੋਰਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਸ੍ਿਮ|

Ⅶ ਤਸਯ੍ਾਙ੍ਗੀਕਾਰਸਯ੍ ਫਲੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ
ਮਹਾਯਤ੍ਨਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸੇਵਨੰ ਕʼਤਾ ਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਯਾ ਹੇਤੋਰਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤ(ੋਅ)ਭਵਮ੍|

Ⅷ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮʼਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵੰ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ੍?

Ⅸ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਾਨਾਪਰ੍ਕਾਰਪਰ੍ਿਤਕੂਲਾਚਰਣਮ੍
ਉਿਚਤਮ੍ ਇਤਯ੍ਹੰ ਮਨਿਸ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ

Ⅹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੇ ਤਦਕਰਵੰ ਫਲਤਃ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਿਨਕਟਾਤ੍
ਕ੍ਸ਼਼ਮਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਬਹੂਨ੍ ਪਿਵਤਲੋਕਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਹਨਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਿਨਜਾਂ ਸੰਮਿਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
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Ⅺ ਵਾਰੰ ਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੇਸ਼਼ੁ ਤੇਭਯ੍ੋ ਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਦੱਤਵਾਨ੍ ਬਲਾਤ੍ ਤੰ
ਧਰ੍ੰਮੰ ਿਨਨ੍ਦਿਯਤਵਾਸ਼ਂ੍ਚ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਹਾ ੋਧਾਦ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਸਨ੍
ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਨਗਰਾਿਣ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍ ਤਾਿਡਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਇੱਥੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤਞ੍ਚ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ
ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਮਧਯ੍ਾਹ੍ਨਕਾਲੇ ਮਮ
ਮਦੀਯਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਚਤਸʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼਼ੁ ਗਗਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨਾਂ
ਭਾਸ੍ਕਰਤੋਿਪ ਤੇਜਸਵ੍ਤੀਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅣਤਸ੍ਮਾਦ੍ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੈ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ
ਤਾਡਯਿਸ? ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮੁਖੇ ਪਾਦਾਹਨਨੰ ਤਵ ਦੁਃਸਾਧਯ੍ਮ੍ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ
ਗਿਦਤ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਯਾ ਸ਼ਤਃ|

ⅩⅤ ਤਦਾਹੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਤੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸੋਹੰ,

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਤੰ ਯਦ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪੁਨਞ੍ਚ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਤਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਤਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਮਮ ਸੇਵਕਞ੍ਚ
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਾਮ੍|

ⅩⅦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਮਨਨੀਤੰ ਕʼਤਾ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ

ⅩⅧ ਯਥਾ ਤੇ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਪਿਵਤੀਕʼਤਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਭਾਗੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ
ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼਼ੂੰਿਸ਼਼ ਪਰ੍ਸੰਨਾਿਨ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤਥਾਨ੍ਧਕਾਰਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤੰ
ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨਾਿਧਕਾਰਾੱਚ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ ਮਤੀਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਤਾਂ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨਹੇਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਪਰ੍ਤਯ੍ਾਦੇਸ਼ੰ ਅਗਰ੍ਾਹਯ੍ਮ੍ਅਕʼਤਾਹੰ
ⅩⅩਪਰ੍ਥਮਤੋ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਤਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ

ਅਨਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਦੇਸ਼ੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯੇ◌ਨे ਲੋਕਾ ਮਿਤੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤੇ, ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅪ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ ਧʼਤਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤਾਃ|

ⅩⅫ ਤਥਾਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ
ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ⅩⅩⅢ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯਸਯ੍ ਯਿਦਦੰ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍
ਅਦਦੁਰੇਤਦ੍ ਿਵਨਾਨਯ੍ਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਿਯਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਲਬ੍ਧਵ੍ਾ ਮਹਤਾਂ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਾਣਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਾਦਯ੍ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|

ⅩⅩⅣ ਤਸਯ੍ਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਚੈਃ ਸਵ੍ਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪੌਲ
ਤਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤੋਿਸ ਬਹੁਿਵਦਯ੍ਾਭਯ੍ਾਸੇਨ ਤੰ ਹਤਜ੍ਞਾਨ ਜਾਤਃ|

ⅩⅩⅤਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਨਾਹਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ੰ
ਿਵਵੇਚਨੀਯਞ੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤੌਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਯਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਸ ਰਾਜਾ
ਤਦ੍ਵʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਿਕਮਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਨੇਿਤ ਮਯਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ
ਬੁਧਯ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਜਨੇ ਨ ਕʼਤ|ੰ

ⅩⅩⅦ ਹੇ ਆਿਗਰ੍ੱਪਰਾਜ ਭਵਾਨ੍ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਗਣੋਕ੍ਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ? ਭਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅧ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਿਭਿਹਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤਾ
ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਮਾਮਿਪ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯੰ ਕਰੋਿਸ਼਼|

ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸ(ੋਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਭਵਾਨ੍ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮ ਕਥਾਮ੍ ਅਦਯ੍
ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੇਤਤ੍ ਸ਼ʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨੰ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਤੇ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤਤੀਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹਮ੍|

ⅩⅩⅩ ਏਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸ ਰਾਜਾ ਸ(ੋਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਬਰ੍ਣੀਕੀ
ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ

ⅩⅩⅪ ਗੋਪਨੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਬਨ੍ਧਨਾਰੰ
ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਾਰੰ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਕਰੋਤ੍|

ⅩⅩⅫ ਤਤ ਆਿਗਰ੍ੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯਦਯ੍ੇਸ਼਼ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਕੈਸਰਸਯ੍
ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
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ⅩⅩⅦ
Ⅰਜਲਪਥੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਇਤੋਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਾਤਾਯਾਂ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ

ਤੇ ਯੂਿਲਯਨਾਮ੍ਨ ਮਹਾਰਾਜਸਯ੍ ਸੰਘਾਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸਯ੍ ਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲੰ
ਤਦਨਯ੍ਾਨ੍ ਕਿਤਨਯਜਨਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ੍|

Ⅱ ਵਯਮ੍ ਆਦਾਮੁੱਤੀਯੰ ਪੋਤਮੇਕਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸਯ੍
ਤਟਸਮੀਪੇਨ ਯਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਲਙ੍ਗਰਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਪੋਤਮ੍ ਅਮੋਚਯਾਮ;
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਿਨਵਾਸਯ੍ਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍|

Ⅲ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੀਦੋਂਨਗਰੇ ਪੋਤੇ ਲਾਿਗਤੇ ਤਤ
ਯੂਿਲਯਃ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਪਰ੍ਿਤ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਦਰ੍ਥਯ੍ ਸਾਨ੍ਤਨਾਰ੍ਥੰ
ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਾਨ੍ ਉਪਯਾਤੁਮ੍ ਅਨੁਜਜ੍ਞੌ|

Ⅳਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੇ ਮੋਿਚਤੇ ਸਿਤ ਸੰਮੁਖਵਾਯੋਃ ਸਮ੍ਭਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਕੁਪਰ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍
ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅴ ਿਕਿਲਿਕਯਾਯਾਃ ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦਸਯ੍ ਪਾਰੰ ਗਤਾ
ਲੂਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੰ ਮੁਰਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

Ⅵ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗੱਛਿਤ ਯਃ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰਸਯ੍
ਪੋਤਸ੍ਤੰ ਤਤ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਪੋਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਰੋਹਯਤ੍|

Ⅶ ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਹੂਿਨ ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਃ ਰ੍ਗਤਾ
ਕ੍ਨੀਦਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੋਪਸ੍ਥ੍ਿਤ◌◌ेਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲੇਨ ਪਵਨੇਨ ਵਯੰ ਸਲ੍ਮੋਨਯ੍ਾਃ
ਸੰਮੁਖਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅷ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਤਮੁੱਤੀਰ੍ੱਯ ਲਾਸੇਯਾਨਗਰਸਯ੍ਾਧਃ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮਕੰ ਖਾਤਮ੍
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|

Ⅸ ਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥਃ ਕਾਲੋ ਯਾਿਪਤ ਉਪਵਾਸਿਦਨਞ੍ਚਾਤੀਤ,ੰ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍
ਨੌਵਰ੍ਤ੍ਮਿਨ ਭਯਙ੍ਕਰੇ ਸਿਤ ਪੌਲੋ ਿਵਨਯੇਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

Ⅹ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਅਹੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜਾਨਾਿਮ ਯਾਤਾਯਾਮਸਯ੍ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ
ਬਹੂਨਾਮਪਚਯਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਪੋਤਸਾਮਗਰ੍ਯ੍ੋਿਰਿਤ ਨਿਹ,
ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨਾਮਿਪ|

Ⅺ ਤਦਾ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌ◌ैਲੋेਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ਤੋਿਪ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸਯ੍
ਪੋਤਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਵਾਕਯ੍ੰ ਬਹੁਮੰਸ੍ਤ|
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Ⅻਤਤ੍ ਖਾਤੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਵਾਸਾਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਵਾਚੀਪਰ੍ਤੀਚੋਰ੍ਿਦਸ਼ੋਃ
ੀਤਯ੍ਾਃ ਫੈਨੀਿਕਯਖਾਤੰ ਯਾਤੁੰ ਯਿਦ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ ਤਤ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ

ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਨ੍ਤਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਾਯੁ ਰ੍ਮਨ੍ਦੰ ਵਹਤੀਿਤ ਿਵਲੋਕਯ੍

ਿਨਜਾਿਭਪਰ੍ਾਯਸਯ੍ ਿਸੱਧੇਃ ਸੁਯੋਗੋ ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ
ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਸਯ੍ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤਲ੍ਪਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਪਰਮੇਵ ਉਰਕ੍ਲੁਦੋਂਨਾਮਾ ਪਰ੍ਿਤਕੂਲਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡੋ
ਵਾਯੁ ਰਹਨ੍ ਪੋਤ(ੇਅ)ਲਗੀਤ੍

ⅩⅤ ਤਸਯ੍ਾਿਭਮੁਖੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਪੋਤਸਯ੍ਾਸ਼ਕ੍ਤਤਾਦ੍ ਵਯੰ ਵਾਯੁਨਾ ਸਵ੍ਯੰ ਨੀਤਾਃ|
ⅩⅥਅਨਨ੍ਤਰੰ ਕ੍ਲੌਦੀਨਾਮ੍ਨ ਉਪਦੀਪਸਯ੍ ਕੂਲਸਮੀਪੇਨ ਪੋਤੰ ਗਮਿਯਤਾ

ਬਹੁਨਾ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨਾਵਮ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮ|
ⅩⅦਤੇ ਤਾਮਾਰੁਹਯ੍ ਰੱਜ੍ਚਾ ਪੋਤਸਯ੍ਾਧੋਭਾਗਮ੍ਅਬਧ੍ਨਨ੍ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਚੇਤ੍

ਪੋਤੋ ਸੈਕਤੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਦ੍ ਵਾਤਵਸਨਾਨਯ੍ਮੋਚਯਨ੍ ਤਤਃ ਪੋਤੋ ਵਾਯੁਨਾ
ਚਾਿਲਤਃ|

ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਸ਼ੋ ਵਾਯੋਃ ਪਰ੍ਬਲਤਾਤ੍ ਪੋਤੋ ਦੋਲਾਯਮਾਨ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੋਤਸ੍ਥਾਿਨ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦਵਯ੍ਾਿਣ ਤੋਯੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾਿਨ|

ⅩⅨਤʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਵਯੰ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੈਃ ਪੋਤਸੱਜਨਦਵਯ੍ਾਿਣ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਦੀਿਨ ਸਮਾੱਛੰਨਾਿਨ ਤਤੋ

(ਅ)ਤੀਵ ਵਾਤਯ੍ਾਗਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਣਰਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਃ ਕਾਿਪ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾ
ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅪ ਬਹੁਿਦਨੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੈਰਨਾਹਾਰੇਣ ਯਾਿਪਤੇਸ਼਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਤ੍
ਪੌਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ੀਤਯ੍ੁਪਦੀਪਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਨ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍
ਅਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤਦ੍ਗਰ੍ਹਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾ ਕʼਤੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਿਵਪਦ੍ ਏਸ਼਼(ੋਅ)ਪਚਯਸ਼੍ਚ ਨਾਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ੇਤਾਮ੍|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਯ ਬਰ੍ਵੀਮਯ੍ਹ,ੰ ਯੂਯੰ ਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਭਯ੍ਤ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਾਿਣਨ ਹਾਿਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਕੇਵਲਸਯ੍ ਪੋਤਸਯ੍
ਹਾਿਨ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|



Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅩⅢ lxxxviii Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅩⅩⅤ

ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਸਯ੍ੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਲੋਕੋ(ਅ)ਹੰ ਯਞ੍ਚਾਹੰ ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਤਦੀਯ ਏਕੋ
ਦੂਤੋ ਹਯ੍ੋ ਰਾਤੌ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

ⅩⅩⅣ ਹੇ ਪੌਲ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਸੰਮੁਖੇ ਤਯੋਪਸ੍ਥਾਤਵਯ੍ੰ; ਤਵੈਤਾਨ੍
ਸਙ੍ਿਗਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤੁਭਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਯੂਯੰ ਸ੍ਿਥਰਮਨਸੋ ਭਵਤ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾ ਕਥਾਕਿਥ
ਸਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਮਮੈਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਉਪਦੀਪਸਯ੍ੋਪਿਰ ਪਿਤਤਵਯ੍ਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਦਯਾਸਮੁਦੇ ਪੋਤਸ੍ਤਥੈਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਃ ਸਨ੍

ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਨ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਵਸਸਯ੍ ਰਾਤੇ ਰ੍ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਸਮਯੇ
ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਲਸਯ੍ ਸਮੀਪਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾ ਅਨਮਨਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਲੰ ਪਿਰਮਾਯ ਤਤ ਿਵੰਸ਼ਿਤ ਰਯ੍ਾਮਾ ਜਲਾਨੀਿਤ
ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਜਲੰ ਪਿਰਿਮਤਵਨ੍ਤਃ| ਤਤ
ਪਞ੍ਚਦਸ਼ ਵਯ੍ਾਮਾ ਜਲਾਿਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ⅩⅩⅨ ਚੇਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਪੋਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰੋ
ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਿਦਵਾਕਰਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾਃ ਪੋਤਾਗਰ੍ਭਾਗੇ ਲਙ੍ਗਰਿਨਕ੍ਸ਼਼ੇਪੰ ਛਲੰ ਕʼਤਾ
ਜਲਧੌ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨਾਵਮ੍ ਅਵਰੋਹਯ੍ ਪਲਾਿਯਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਸੈਨਯ੍ਗਣਾਯ ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਏਤੇ ਯਿਦ
ਪੋਤਮਧਯ੍ੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍|ੰ

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੇਨਾਗਣੋ ਰੱਜੂਨ੍ ਿਛਤਾ ਨਾਵੰ ਜਲੇ ਪਿਤਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਪਰ੍ਭਾਤਸਮਯੇ ਪੌਲਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍

ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਅਦਯ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਮਾਨਾ
ਅਨਾਹਾਰਾਃ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਤ ਿਕਮਿਪ ਨਾਭੰੁਗ੍ਧੰ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਿਵਨਯ◌ੇे(ਅ)ਹੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭੁਜਯ੍ਤਾਂ ਤਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸਯ੍ਿਚੱਜਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਸਃ ਕੇਸ਼ੈਕੋਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਵਯ੍ਾਹʼਤਯ੍ ਪੌਲੰ ਪੂਪੰ ਗʼਹੀਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਤੰ
ਭੰਕ੍ਤਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਖਾਦਯ੍ਾਿਨ
ਪਰ੍ਪਯ੍ਗʼਹ੍ਲਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੋਤੇ ਸ਼਼ਟ੍ਸਪ੍ਤਤਯ੍ਿਧਕਸ਼ਤਦਯਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪੋਤਸ੍ਥਨ੍ ਗੋਧੂਮਾਨ੍ ਜਲਧੌ

ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੈਃ ਪੋਤਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਲਘੂਕʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਦਨੇ ਜਾਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਇਿਤ ਤਦਾ ਨ ਪਰ੍ੱਯਚੀਯਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤਤ ਸਮਤਟਮ੍ ਏਕੰ ਖਾਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯਿਦ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤਿਰ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰੰ
ਪੋਤੰ ਗਮਯਾਮ ਇਿਤ ਮਿਤੰ ਕʼਤਾ ਤੇ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਛੱਤਾ ਜਲਧੌ ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬ ਤਥਾ ਕਰ੍ਣਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤਾ ਪਰ੍ਧਾਨੰ ਵਾਤਵਸਨਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍
ਤੀਰਸਮੀਪੰ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਯੋਃ ਸਮੁਦਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਸ੍ਥਾਨੇ ਸੈਕਤੋਪਿਰ ਪੋਤੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ
(ਅ)ਗਰ੍ਭਾਗੇ ਬਾਿਧਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ ਪਰ੍ਬਲਤਰਙ੍ਗ(ੋਅ)ਲਗਤ੍ ਤੇਨ ਪੋਤੋ
ਭਗ੍ਨਃ|

ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਨ੍ਦਯਸ਼੍ਚੇਦ੍ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤਰਨ੍ਤਃ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ
ਇਤਯ੍ਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸੇਨਾਗਣਸ੍ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਮਨ੍ਤਯਤ੍;

ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪਰ੍ਯਤ੍ਨੰ ਕʼਤਾ ਤਾਨ੍
ਤੱਚੇਸ਼਼੍ਟਾਯਾ ਿਨਵਰ੍ਤਯ੍ ਇਤਯ੍ਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਯੇ ਬਾਹੁਤਰਣੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ਤੇ(ਅ)ਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੋੱਲਮ੍ਪਯ੍ ਸਮੁਦੇ ਪਿਤਤਾ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤੀਰ੍ੱਤਾ ਕੂਲੰ ਯਾਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅬⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਜਨਾਃ ਕਾਸ਼਼੍ਠੰ ਪੋਤੀਯੰ ਦਵਯ੍ੰ ਵਾ ਯੇਨ ਯਤ੍
ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਤੇ ਤਦਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਯਾਨ੍ਤ;ੁ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੂਿਮੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਾਣੈ ਰ੍ਜੀਿਵਤਾਃ|

ⅩⅩⅧ
Ⅰ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤਤਤਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ ਨਾਮ ਿਮਲੀਤੇਿਤ ਤੇ

ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਅਸਭਯ੍ਲੋਕਾ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਕʼਤਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਵʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਸ਼ੀਤਾੱਚ

ਵਹ੍ਿਨੰ ਪਰ੍ੱਜਵ੍ਾਲਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਿਤਥਯ੍ਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲ ਇਨ੍ਧਨਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍ਯਦਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ਅਗਰ੍ੌ ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍,

ਤਦਾ ਵਹ੍ਨੇਃ ਪਰ੍ਤਾਪਾਤ੍ ਏਕਃ ਕʼਸ਼਼੍ਣਸਰ੍ਪੋ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ
ਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
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Ⅳ ਤੇ(ਅ)ਸਭਯ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਮਾਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨ(ਅ)ਵਸ਼ਯ੍ੰ ਨਰਹਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਯਤੋ
ਯਦਯ੍ਿਪ ਜਲਧੇ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਪਰ੍ਿਤਫਲਦਾਯਕ ਏਨੰ ਜੀਿਵਤੁੰ
ਨ ਦਦਾਿਤ|

Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਧੁਨਨ੍ ਤੰ ਸਰ੍ਪਮ੍ਅਗ੍ਿਨਮਧਯ੍ੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਕਾਮਿਪ
ਪੀਡਾਂ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਤਤੋ ਿਵਸ਼਼ਜਵ੍ਾਲਯਾ ਏਤਸਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸ੍ਫੀਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਦਾ ਹਠਾਦਯੰ
ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਯ੍ ਲੋਕਾ ਬਹੁਕ੍ਸ਼਼ਣਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਤਦ੍
ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਸਯ੍ਾਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਿਵਪਦੋ(ਅ)ਘਟਨਾਤ੍ ਤੇ
ਤਿਦਪਰੀਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੇਵੋ ਭਵੇਤ੍|

Ⅶਪੁਬ੍ਿਲਯਨਾਮਾ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤਸਯ੍ੋਪਦੀਪਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਰਾਸੀਤ੍ ਤਤ ਤਸਯ੍
ਭੂਮਯ੍ਾਿਦ ਚ ਸ੍ਿਥਤ|ੰ ਸ ਜਨ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਜਗʼਹੰ ਨੀਤਾ ਸੌਜਨਯ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍
ਿਦਨਤਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਆਿਤਥਯ੍ਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|

Ⅷ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਪੁਬ੍ਿਲਯਸਯ੍ ਿਪਤਾ ਜਵ੍ਰਾਿਤਸਾਰੇਣ ਪੀਡਯ੍ਮਾਨਃ ਸਨ੍
ਸ਼ੱਯਾਯਾਮ੍ ਆਸੀਤ੍; ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍
ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤੰ ਸਮਰ੍ਪਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅸਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਤਦੀਪਿਨਵਾਿਸਨ ਇਤਰੇਿਪ ਰੋਿਗਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਿਨਰਾਮਯਾ
ਅਭਵਨ੍|

Ⅹ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ
ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਪਰ੍ਯੋਜਨੀਯਾਿਨ ਨਾਨਦਵਯ੍ਾਿਣ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|

Ⅺ ਇੱਥੰ ਤਤ ਿਤਸ਼਼ੁ ਮਾਸੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਯਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨੰ ਿਦਯਸ੍ਕੂਰੀ ਤਾਦʼਸ਼
ਏਕਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯਨਗਰਸਯ੍ ਪੋਤਃ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਦੀਪੇ
(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਮੇਵ ਪੋਤੰ ਵਯਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ ਯਾਤਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰ੍ਥਮਤਃ ਸੁਰਾਕੂਸਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ ਤੀਿਣ ਿਦਨਾਿਨ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਵʼਤਯ੍ ਰੀਿਗਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਿਦਨੈਕਸ੍ਮਾਤ੍
ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਯੌ ਸਾਨੁਕੂਲਯ੍ੇ ਸਿਤ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪਿਤਯਲੀਨਗਰਮ੍
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
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ⅩⅣ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਤਤਤਯ੍ੰ ਭਾਤʼਗਣੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਸਵ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਅਯਤਨ੍ਤ, ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਰੋਮਾਨਗਰਮ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਗੱਛਾਮ|

ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤਤਯ੍ਾਃ ਭਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ
ਆੱਿਪਯਫਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਟਾਵਰ੍ਣੀਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਅਗਰ੍ੇਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗਮਨ੍; ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੌਲ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਆਸ਼ਵ੍ਾਸਮ੍
ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਬਨ੍ਦੀਨ੍
ਪਰ੍ਧਾਨਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਾਯ ਸਵ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਕਪਦਾਿਤਨਾ
ਸਹ ਪʼਥਗ੍ ਵਸ੍ਤੁਮ੍ ਅਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅦ ਿਦਨਤਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਿਯਹੂਿਦਨ ਆਹੂਤਵਾਨ੍
ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਵਾ ਰੀਤੇ ਿਰਪਰੀਤੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਕਰ੍ੰਮਾਹੰ ਨਾਕਰਵੰ ਤਥਾਿਪ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਿਨਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਬਨ੍ਿਦੰ ਕʼਤਾ ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅧ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਾਰੰ ਿਕਮਿਪ ਕਾਰਣੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਮਾਂ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍;

ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਿਦਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਪੱਤਯ੍ਾ ਮਯਾ ਕੈਸਰਰਾਜਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ
ਿਵਚਾਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾ ਜਾਤਾ ਨਚੇਤ੍ ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਮਮ
ਕੋਪਯ੍ਿਭਯੋਗੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੰਲਿਪਤੁਞ੍ਚਾਹੂਯਮ੍
ਇਸਰ੍ਾਯੇਲਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਸ਼ਾਹੇਤੋਹਮ੍ ਏਤੇਨ ਸ਼ੁਙ੍ਖਲੇਨ ਬੱਧ(ੋਅ)ਭਵਮ੍|

ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਾਮਿਧ ਿਕਮਿਪ ਪਤੰ
ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾ ਯੇ ਭਾਤਰਃ ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਤਵ ਕਾਮਿਪ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨਾਵਦਤ੍
ਅਭਦਮਿਪ ਨਾਕਥਯੱਚ|

ⅩⅫ ਤਵ ਮਤੰ ਿਕਿਮਿਤ ਵਯੰ ਤੱਤਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਿਮੱਛਾਮਃ| ਯਦ੍ ਇਦੰ ਨਵੀਨੰ
ਮਤਮੁੱਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਜਾਤਮ ਇਿਤ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|
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ⅩⅩⅢ ਤੈਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ
ਬਹਵ ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਪੌਲਸਯ੍ ਵਾਸਗʼਹਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ
ਆ ਪਰ੍ਾਤਃਕਾਲਾਤ੍ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਕਾਲੰ ਯਾਵਨ੍ ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥਾਦ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਭਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਰਾਜਯ੍ੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਕੇਿਚੱਤੁ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍ ਕੇਿਚੱਤੁ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨੈਕਯ੍ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ;

ਤਥਾਿਪ ਪੌਲ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਿਯਸ਼ਿਯਯਸਯ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੁ ਰਦਨਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਭਦੰ
ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,

ⅩⅩⅥ "ਉਪਗਤਯ੍ ਜਨਾਨੇਤਾਨ੍ ਤੰ ਭਾਸ਼਼ਸਵ੍ ਵਚਸ੍ਿਤਦੰ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਯੂਯੰ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਭੋਤ੍ਸਯ੍ਥ| ਨੇਤੈ ਰ੍ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯੂਯਞ੍ਚ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੂਯੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾ ਯਥਾ ਨੇਤੈਃ ਪਿਰਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਨੈਵ ਿਹ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਰਯ੍ਥਾ ਨ
ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਨ ਚ ਮਾਨਸੈਃ| ਵਯ੍ਾਵਰ੍ੱਤਯਤ੍ਸੁ ਿਚੱਤਾਿਨ ਕਾਲੇ ਕੁਤਾਿਪ
ਤੇਸ਼਼ੁ ਵ|ੈ ਮੱਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਜਾਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ| ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ
ਸਨ੍ਿਤ ਸ੍ਥੂਲਾ ਿਹ ਬੁੱਧਯਃ| ਬਿਧਰੀਭੂਤਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ ਮੁਿਦਤਾ ਦʼਸ਼ਃ||

ⅩⅩⅧ ਅਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਯਤ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਤਸਯ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾ ਤਏਵ ਤਾਂ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ|

ⅩⅩⅨ ਏਤਾਦʼਸ਼ਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤਯ੍ਾਂ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਬਹੁਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪੌਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਵਤ੍ਸਰਦਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਾਟਕੀਯੇ ਵਾਸਗʼਹੇ
ਵਸਨ੍ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਵ
ਪਿਰਗʼਹ੍ਲਨ੍,

ⅩⅩⅪ ਿਨਿਰਘ੍ਨਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਿਨਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਰਾਜਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ
ਪਰ੍ਚਾਰਯਨ੍ ਪਰ੍ਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕਥਾਃ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ੍| ਇਿਤ||
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