Acts Ⅰ:Ⅰ
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Acts Ⅰ:Ⅹ

ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਮਾਖ੍ਯਾਨੰ
Ⅰ

ਹੇ ਿਥਯਿਫਲ, ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਮਨੋਨੀਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ
ਸਮਾਿਦਸ਼੍ਯ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਰੋਹਤ੍ ਯਾਂ ਯਾਂ ਿਕ੍ਰਯਾਮਕਰੋਤ੍
ਯਦ੍ਯਦ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ੱਚ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਿਲਿਖਤਾਿਨ|
Ⅱ ਸ ਸ੍ਵਿਨਧਨਦੁਃਖਭੋਗਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਨੇਕਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਮਾਣੌਃ ਸ੍ਵੰ
ਸਜੀਵੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ
Ⅲ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ੱਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਤੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦੱਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਵਰ੍ਣਨਮ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ(ਅ)ਨ੍ਯਤ੍ਰ ਗਮਨਮਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਸ੍ਿਤਨ੍ ਿਪਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਮਮ ਵਦਨਾਤ੍ ਕਥਾ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣੁਤ ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅴ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਾਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਲ੍ਪਿਦਨਮਧ੍ਯੇ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਿਨ ਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਤਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ
ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮਦਾਨੀਂ ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅶ ਤਤਃ ਸੋਵਦਤ੍ ਯਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕਾਲਾਨ੍ ਸਮਯਾਂਸ਼੍ਚ ਿਪਤਾ
ਸ੍ਵਵਸ਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤ੍ਰੁਂʼ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ ਨ ਜਾਯਤੇ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋਃ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਃ
ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਦੇਸ਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਯਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਚ ਮਿਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯਥ|
Ⅸ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਤਤੋ
ਮੇਘਮਾਰੁਹ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਰਗੋਚਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਿਵਹਾਯਸੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਗਮਨਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਸ੍ਤ੍ਰੌ ਦ੍ਵੌ
ਜਨੌ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ,ੌ
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Acts Ⅰ:ⅩⅩ

ਹੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਗਗਣੰ ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ? ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨੀਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ
ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮ੍ ਆਰੋਹਨ੍ਤਮ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਤਥਾ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਜੈਤੁਨਨਾਮ੍ਨਃ ਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਸ੍ਯ ਪਥਃ
ਪਿਰਮਾਣਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਯੇਣਾਰ੍ੱਧਕ੍ਰੋਸ਼ੰ ਦੁਰਸ੍ਥੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ
ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗੱਛਨ੍|
ⅩⅢ ਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਿਪਤਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਯੋਹਨ੍ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਃ ਿਫਿਲਪਃ
ਥੋਮਾ ਬਰ੍ਥਜਮਯੋ ਮਿਥਰਾਲ੍ਫੀਯਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍ ਉਦ੍ਯੋਗਾ◌ी ਿਸ਼ਮੋਨ੍
ਯਾਕੂਬੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪ੍ਰਵਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਉਪਿਰਤਨਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠੇ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਨ੍|
ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਇਮੇ ਿਕਯਤ੍ਯਃ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ੍
ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚੈਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਤ ਸਤਤੰ ਿਵਨਯੇਨ ਿਵਨਯੇਨ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਾਕਲ੍ਯੇਨ ਿਵੰਸ਼ਤ੍ਯਿਧਕਸ਼ਤੰ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਆਸਨ੍| ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍
ⅩⅥ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਯੀਸ਼ੁਧਾਿਰਣਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕੋ ਯੋ
ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਦਾ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ
ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਭਵਨਸ੍ਯਾਵਸ਼੍ਯਕਤ੍ਵਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅦ ਸ ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਤੀ ਸਨ੍ ਅਸ੍ਯਾਃ ਸੇਵਾਯਾ ਅੰਸ਼ਮ੍
ਅਲਭਤ|
ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕੁਕਰ੍ੰਮਣਾ ਲਬ੍ਧੰ ਯਨ੍ਮੂਲ੍ਯੰ ਤੇਨ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮੇਕੰ ਕ੍ਰੀਤਮ੍
ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਧੋਮੁਖੇ ਭ੍ਰੁʼਮੌ ਪਿਤਤੇ ਸਿਤ ਤਸ੍ਯੋਦਰਸ੍ਯ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤ੍ਵਾਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਾ ਨਾਡ੍ਯੋ ਿਨਰਗੱਛਨ੍|
ⅩⅨ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਵਦਾਨ੍ਿਤ;
ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਞ੍ਚ ਹਕਲ੍ਦਾਮਾ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਿਮਿਤ
ਿਵਖ੍ਯਾਤਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਅਨ੍ਯੱਚ, ਿਨਕੇਤਨੰ ਤਦੀਯਨ੍ਤੁ ਸ਼ੁਨ੍ਯਮੇਵ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਤਸ੍ਯ
ਦੂਸ਼੍ਯੇ ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ ਨੈਵ ਿਹ| ਅਨ੍ਯ ਏਵ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਦੰ
ਸੰਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ ਧ੍ਰੁਵੰ| ਇੱਥੰ ਗੀਤਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ|
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ⅩⅪ

ਅਤੋ ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਰੋਹਣਿਦਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ
ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍
ⅩⅫ ਤਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ
ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕੇਨ ਜਨੇਨਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾ ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅢ ਅਤੋ ਯਸ੍ਯ ਰੂਿਢ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਟੋ ਯੰ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬੇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਹੂਯਨ੍ਿਤ ਸ ਯੂਸ਼ਫ੍
ਮਤਿਥਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਾਵੇਤੌ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧੌ ਪ੍ਰਾਰ੍ੱਯ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅣ
ਹੇ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਿਮਨ੍
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ,
ਿਯਹੂਦਾਃ
ਸੇਵਨਪ੍ਰੇਿਰਤਤ੍ਵਪਦਚ੍ਯੁਤਃ
ⅩⅩⅤ ਸਨ੍ ਿਨਜਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍, ਤਤ੍ਪਦੰ ਲਬ੍ਧੁਮ੍ ਏਨਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ
ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਭਵਤਾ ਕੋ(ਅ)ਿਭਰੁਿਚਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਗੁਿਟਕਾਪਾਟੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਤਿਥਿਰ੍ਨਰਚੀਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਨ੍ਯੇਸ਼ਾਮ੍
ਏਕਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਪ੍ਰਿਰਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਗਿਣਤੋਭਵਤ੍|

Ⅱ

Ⅰ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ

ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਾਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਨ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅱ
ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ
ਸਮਯੇ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍
ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਵਾਯੋਃ ਸ਼ਬ੍ਦਵਦ੍ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦ ਆਗਤ੍ਯ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਤ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍ ਤਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਸਮਸ੍ਤੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ|੍
Ⅲ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਿਹ੍ਨਿਸ਼ਖਾਸ੍ਵਰੂਪਾ ਿਜਹ੍ਵਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਭੂਯ ਿਵਭਕ੍ਤਾਃ
ਸਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਿਤਜਨੋਰ੍ੱਧ੍ਵੇ ਸ੍ਥਿਗਤਾ ਅਭੂਵਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਤ੍ਮਾ ਯਥਾ
ਵਾਿਚਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮਯੇ
ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਭ੍ਯੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਾਵਲਮ੍ਿਬਨੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਪ੍ਰਾਵਸਨ੍;
Ⅵ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਥਾਯਾਃ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤ੍ਯਾ ਜਾਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ
ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਯਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਕਥਾਕਥਨੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਮੁਿਦ੍ਵਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
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Ⅶ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਨ੍ਵਤਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ

ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੇ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਾਃ ਿਕੰ
ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?
Ⅷ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਸ਼ਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਜਨ੍ਮਦੇਸ਼ੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾ
ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਮਃ ਿਕਿਮਦੰ?
Ⅸ
ਪਾਰ੍ਥੀ-ਮਾਦੀ-ਅਰਾਮ੍ਨਹਰਿਯਮ੍ਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਮਨੋ
ਿਯਹੂਦਾਕੱਪਦਿਕਯਾ-ਪਨ੍ਤ-ਆਿਸ਼ਯਾⅩ
ਫ੍ਰੁਿਗਯਾ-ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾ-ਿਮਸਰਿਨਵਾਿਸਨਃ
ਕੁਰੀਣੀਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਲੂਬੀਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨੋ ਰੋਮਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣਃ ਕ੍ਰੀਤੀਯਾ ਅਰਾਬੀਯਾਦਯੋ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ਵਯਮ੍
Ⅺ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਜਿਨਜਭਾਸ਼਼ਾਿਭਰੇਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਮਹਾਕਰ੍ੰਮਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨੰ
ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਮਃ|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਃ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪਰਸ੍ਪਰਮੂਚੁਃ, ਅਸ੍ਯ ਕੋ ਭਾਵਃ?
ⅩⅢ ਅਪਰੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪਿਰਹਸ੍ਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਤੇ ਨਵੀਨਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੇਨ
ਮੱਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਏਕਾਦਸ਼ਿਭ ਰ੍ਜਨੈਃ ਸਾਕੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍
ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਹੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ, ਅਵਧਾਨੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਦੀਯਵਾਕ੍ਯੰ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅤ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਏਕਯਾਮਾਦ੍ ਅਿਧਕਾ ਵੇਲਾ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਯਦ੍
ਅਨੁਮਾਥ ਮਾਨਵਾ ਇਮੇ ਮਦ੍ਯਪਾਨੇਨ ਮੱਤਾਸ੍ਤੰਨ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੈਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,
ⅩⅦ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯੁਗਾਨ੍ਤਸਮਯੇ ਤ੍ਵਹਮ੍| ਵਿਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਾਿਮ
ਸ੍ਵਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਣ੍ਯੁਪਿਰ ਧ੍ਰੁਵਮ੍| ਭਾਿਵਵਾਕ੍ਯੰ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਕਨ੍ਯਾਃ ਪੁਤ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ਵਸ੍ਤੁਤਃ| ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਯੁਵਮਾਨਵਾਃ| ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਨ੍ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
ⅩⅧ ਵਿਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਾਿਮ
ਤਦਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦਾਸਦਾਸੀਜਨੋਿਪਿਰ| ਤੇਨੈਵ
ਭਾਿਵਵਾਕ੍ਯੰ ਤੇ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਿਹ ਸਰ੍ੱਵਸ਼ਃ|
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ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਸ੍ਥੇ ਗਗਣੇ ਚੈਵ ਨੀਚਸ੍ਥੇ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਤਲੇ| ਸ਼ੋਿਣਤਾਿਨ
ਬ੍ਰੁʼਹਦ੍ਭਾਨੂਨ੍ ਘਨਧੂਮਾਿਦਕਾਿਨ ਚ| ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ
ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਕ੍ਰਯਾਸ੍ਤਥਾ|
ⅩⅩ ਮਹਾਭਯਾਨਕਸ੍ਯੈਵ ਤੱਿਦਨਸ੍ਯ ਪਰੇਿਸ਼ਤੁਃ| ਪੁਰਾਗਮਾਦ੍ ਰਿਵਃ
ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣੋ ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤਃ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਿਨ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ| ਸਏਵ
ਮਨੁਜੋ ਨੂਨੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ||
ⅩⅫ ਅਤੋ ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕਥਾਯਾਮੇਤਸ੍ਯਾਮ੍
ਮਨੋ ਿਨਧੱਧ੍ਵੰ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਨੋਨੀਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਏਤਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੈਰਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਣੈਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦੇਵ ਪ੍ਰਿਤਪਾਿਦਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੀਸ਼ੌ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਸ਼੍ਿਚਤਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਿਨਰੂਪਣਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੌ ਸਮਿਰ੍ਪਤੇ ਸਿਤ ਯੂਯੰ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦੁਸ਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ
ਿਵਿਧਤ੍ਵਾਹਤ|
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ
ਿਨਧਨਸ੍ਯ ਬਨ੍ਧਨਾਨ੍ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਯਤਃ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ ਬੱਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਤਨ੍ ਦਾਯੂਦਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾੱਤੰ
ਸ੍ਥਾਪਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੰ| ਸ੍ਿਥਤੇ ਮੱਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਖਿਲਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤ੍ਵਹੰ
ਨਿਹ|
ⅩⅩⅥ ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਮਕੀਨੰ ਮਨਸ੍ਤੁ ਵੈ| ਆਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਿਜਹ੍ਵਾਿਪ ਮਦੀਯਾ ਤੁ ਤਥੈਵ ਚ| ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਸ਼ਰੀਰਨ੍ਤੁ ਮਦੀਯੰ
ਵੈਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਪਰਲੋਕੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤ੍ਵੰ ਮਾਂ ਨੈਵ ਿਹ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਿਸ| ਸ੍ਵਕੀਯੰ
ਪੁਣ੍ਯਵਨ੍ਤੰ ਤ੍ਵੰ ਕ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨੈਵ ਦਾਸ੍ਯਿਸ| ਏਵੰ ਜੀਵਨਮਾਰ੍ਗੰ ਤ੍ਵੰ ਮਾਮੇਵ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅩⅧ ਸ੍ਵਸੰਮੁਖੇ ਯ ਆਨਨ੍ਦੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਸੁਖੰ| ਅਨਨ੍ਤੰ
ਤੇਨ ਮਾਂ ਪੂਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਸ ਨ ਸੰਸ਼ਯਃ||
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਤਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਦਾਯੂਦਃ ਕਥਾਂ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮ੍ ਅਨੁਮਨ੍ਯਧ੍ਵ,ੰ ਸ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ
ਸ੍ਥਾਿਪਤੋਭਵਦ੍ ਅਦ੍ਯਾਿਪ ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅨ
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ਫਲਤੋ ਲੌਿਕਕਭਾਵੇਨ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਜਨ੍ਮ ਗ੍ਰਾਹਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਯੈਵ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਵੇਸ਼੍ਟੁੰ ਤਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼ਪਥੰ
ਕੁਤ੍ਵਾ ਦਾਯੂਦਃ ਸਮੀਪ ਇਮਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅪ ਇਿਤ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਦਾਯੂਦ੍ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਸਨ੍
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ਕਾਲੀਯਜ੍ਞਾਨੇਨ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋੱਥਾਨੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਯਥਾ
ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪਰਲੋਕੇ ਨ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਞ੍ਚ ਨ ਕ੍ਸ਼ੇਸ਼੍ਯਿਤ;
ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਏਨੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਤਤ੍ਰ
ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੇਣੋੰਨਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਿਮਨ
ਿਪਤਾ ਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਫਲੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਥ
ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ ਚ ਤਦਵਰ੍ਸ਼ਤ|੍
ⅩⅩⅩⅣ ਯਤੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨਾਰੁਰੋਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਅਕਥਯਦ੍ ਯਥਾ, ਮਮ ਪ੍ਰਭੁਿਮਦੰ ਵਾਕ੍ਯਮਵਦਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਵ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨਹੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਕਰੋਿਮ ਨ| ਤਾਵਤ੍ ਕਾਲੰ ਮਦੀਯੇ
ਤ੍ਵੰ ਦਕ੍ਸ਼ਵਾਰ੍ਸ਼੍ਵ ਉਪਾਿਵਸ਼|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤੋ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ(ਅ)ਹਤ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ
ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤ੍ਵਪਦੇ ਨ੍ਯਯੁੰਕ੍ਤੇਿਤ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਾ ਲੋਕਾ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ
ਜਾਨਨ੍ਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅦ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਹ੍ਰੁʼਦਯਾਨਾਂ ਿਵਦੀਰ੍ਣਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੇ
ਿਪਤਰਾਯ ਤਦਨ੍ਯਪ੍ਰੇਿਰਤੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਵਯੰ ਿਕੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਮਨਃ
ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧ੍ਵੰ ਤਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਮੱਿਜਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਾਨਰੂਪੰ ਪਿਰਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅩⅨ
ਯਤੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਞ੍ਚ
ਦੂਰਸ੍ਥਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ
ਯਾਵਤੋ ਲਾਕਾਨ੍ ਆਹ੍ਵਾਸ੍ਯਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਯਮਙ੍ਗੀਕਾਰ
ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅬ ਏਤਦਨ੍ਯਾਿਭ ਰ੍ਬਹੁਕਥਾਿਭਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾਕਥਯਤ੍ ਏਤੇਭ੍ਯੋ
ਿਵਪਥਗਾਿਮਭ੍ਯੋ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਤ|
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ⅩⅬⅠ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਤੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਤ੍ਰੀਿਣ ਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼ਾਃ
ਸਨ੍ਤਃ
ⅩⅬⅡ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸਙ੍ਗਤੌ ਪੂਪਭਞ੍ਜਨੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਚ
ਮਨਃਸੰਯੋਗੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅬⅢ ਪ੍ਰੇਿਰਤੈ ਰ੍ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਲਕ੍ਸ਼ਣੇਸ਼ੁ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ਮਮਸੁ ਚ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤੇਸ਼ੁ
ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਭਯਮੁਪਸ੍ਿਥਤੰ|
ⅩⅬⅣ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਾਿਰਣਃ ਸਰ੍ੱਵ ਚ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ| ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਸਮ੍ਪੱਤੀਃ ਸਾਧਾਰਣ੍ਯੇਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾਭੁਞ੍ਜਤ|
ⅩⅬⅤ ਫਲਤੋ ਗ੍ਰੁʼਹਾਿਣ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਵਕ੍ਰੀਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਸ੍ਵਸ੍ਵਪ੍ਰਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਭਜ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਦਦਨ੍|
ⅩⅬⅥ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਸਨ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾ ਗ੍ਰੁʼਹੇ
ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਚ ਪੂਪਾਨਭਞ੍ਜਨ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕੈਃ
ਸਮਾਦ੍ਰੁʼਤਾਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇਨ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਭਾਜਨੈ ਰ੍ਮਣ੍ਡਲੀਮ੍
ਅਵਰ੍ੱਧਯਤ੍|
Ⅰ

Ⅲ

ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ
ਸਮ੍ਭੂਯ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗੱਛਤਃ|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਮਨ੍ਿਦਰਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਿਭਕ੍ਸ਼ਾਰਣਾਰ੍ਥੰ
ਯੰ ਜਨ੍ਮਖਞ੍ਜਮਾਨੁਸ਼ੰ ਲੋਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮ੍ਿਨ ਦ੍ਵਾਰੇ
ਪ੍ਰਿਤਿਦਨਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤੰ ਵਹਨ੍ਤਸ੍ਤਦ੍ਵਾਰੰ ਆਨਯਨ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਮਨ੍ਿਤਰੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੌ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਸ
ਖਞ੍ਜਸ੍ਤੌ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋਹਨਾ ਸਿਹਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਰ|ੁ
Ⅴ ਤਤਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਤੌ ਪ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪ੍ਯਾਿਦ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ ਦਦਾਿਮ ਨਾਸਰਤੀਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ|ੁ
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ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਮ੍ ਉਦਤੋਲਯਤ੍; ਤੇਨ
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਪਾਦਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ਸਬਲਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫ੍ਯ
ਪ੍ਰੋੱਥਾਯ ਗਮਨਾਗਮਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍|
Ⅷ ਤਤੋ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਉੱਲਮ੍ਫਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍
ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ|੍
Ⅸ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ
ਵਦਨ੍ਤਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
Ⅹ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰੇ ਦ੍ਵਾਰੇ ਯ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਿਭਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਸਏਵਾਯਮ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਤਯਾ ਘਟਨਯਾ ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤਾ
ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਾਸ਼੍ਚਾਭਵਨ੍|
Ⅺ ਯਃ ਖਞ੍ਜਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਪਤਰਯੋਹਨੋਃ ਕਰਯੋਰ੍ਧ੍ਟਤਯੋਃ ਸਤੋਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਲੋਕਾ
ਯੂਯੰ ਕੁਤੋ (ਅ)ਨੇਨਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵ?ੇ ਆਵਾਂ ਿਨਜਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯਦ੍ਵਾ
ਿਨਜਪੁਣ੍ਯੇਨ ਖਞ੍ਜਮਨੁਸ਼੍ਯਮੇਨੰ ਗਿਮਤਵਨ੍ਤਾਿਵਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤ੍ਵਾ ਆਵਾਂ
ਪ੍ਰਿਤ ਕੁਤੋ(ਅ)ਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕੁਰੁਥ?
ⅩⅢ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ ਤਤੋ ਯੰ ਪੀਲਾਤੋ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍
ਏ◌ै◌ੱਛਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ
ਇਸ੍ਹਾਕੋ ਯਾਕੂਬਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ
ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਤੰ ਪਿਵਤ੍ਰੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਪੁਮਾਂਸੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਹਤ੍ਯਾਕਾਿਰਣਮੇਕੰ ਸ੍ਵੇਭ੍ਯੋ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਯਾਚਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਜੀਵਨਸ੍ਯਾਿਧਪਿਤਮ੍ ਅਹਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤਤ੍ਰ ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹੇ|
ⅩⅥ ਇਮੰ ਯੰ ਮਾਨੁਸ਼ੰ ਯੂਯੰ ਪਸ਼੍ਯਥ ਪਿਰਿਚਨੁਥ ਚ ਸ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਿਨ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍ ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ
ਸ ਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍|
ⅩⅦ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੂਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਅਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ
ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਮਮੈਸ਼ ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦੁਃਖਭੋਗੇ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ
ਮੁਖੇਭ੍ਯੋ ਯਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਕਥਾ ਇੱਥੰ ਿਸੱਧਾ ਅਕਰੋਤ|੍
Ⅶ
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ਅਤਃ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਮੋਚਨਾਰ੍ਥੰ ਖੇਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨਾਂਿਸ
ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਯਧ੍ਵ,ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਃ ਸਮਯ
ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ;
ⅩⅩ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅪ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਜਗਤਃ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਮਾਰਭ੍ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਿਨਜਪਿਵਤ੍ਰਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਗਣੋਨ ਯਥਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਿਸੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਨ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਵਾਸਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ|
ⅩⅫ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍
ਮਤ੍ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤਾਰਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਤਤਃ ਸ ਯਤ੍
ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਮਨਾਂਿਸ ਿਨਧੱਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਸ੍ਯ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਃ ਕਥਾਂ
ਨ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਉੱਛੇਤ੍ਸ੍ਯਤੇ," ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੇਭ੍ਯਃ ਕੇਵਲੋ ਮੂਸਾਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਇਿਤ ਨਿਹ,
ⅩⅩⅣ
ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਮ੍
ਆਰਭ੍ਯ
ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਏਵ ਸਮਯਸ੍ਯੈਤਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍
ਅਕਥਯਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਯੂਯਮਿਪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ, "ਤਵ
ਵੰਸ਼ੋਦ੍ਭਵਪੁੰਸਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ",
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੇ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੰ
ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਿਨਯਮਸ੍ਯਾਿਧਕਾਿਰਣੋਿਪ ਯੂਯੰ ਭਵਥ|
ⅩⅩⅥ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਨਜਪੁਤ੍ਰੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਾਪਾਤ੍ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਦਾਤੁੰ ਪ੍ਰਥਮਤਸ੍ਤੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅰ

Ⅳ

ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਯਾਜਕਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਤਯਃ ਿਸਦੂਕੀਗਣਸ਼੍ਚ
Ⅱ ਤਯੋਰ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਰਣੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯੋੱਥਾਨਮ੍ ਉਪਲਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵੇ ਚ ਵ੍ਯਗ੍ਰਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਵੁਪਾਗਮਨ੍|
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ਤੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਦਨਾਵਸਾਨਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨਨ੍ਤੰ ਰੁੱਧ੍ਵਾ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਯੋਰੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਯੇਣ
ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਜਨਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅴ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਅਿਧਪਤਯਃ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਸ਼੍ਚ ਹਾਨਨਨਾਮਾ
ਮਹਾਯਾਜਕਃ
Ⅵ ਿਕਯਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਿਸਕਨ੍ਦਰ ਇਤ੍ਯਾਦਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਤਯਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਮਿਲਤਾਃ|
Ⅶ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤੌ ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਯਾ
ਸ਼ਕ੍ਤਯਾ ਵਾ ਕੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਕੁਰੁਥਃ?
Ⅷ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ
ਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਗਣ ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਪ੍ਰਾਚੀਨਾਃ,
Ⅸ ਏਤਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ੱਬਲਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯ ਿਹਤੰ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਕ੍ਰਯਤ, ਅਰ੍ਥਾਤ੍, ਸ
ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋਭਵਤ੍ ਤੱਚੇਦ੍ ਅਦ੍ਯਾਵਾਂ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਥ,
Ⅹ ਤਿਰ੍ਹ ਸਰ੍ੱਵ ਇਸ੍ਰਾਯੇ◌ेਲੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਤ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੋ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਿਵਧ੍ਯਤ ਯਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍
ਉੱਥਾਿਪਤਃ, ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਜਨੋਯੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਮੁਖੇ
ਪ੍ਰੋੱਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅺ ਿਨਚੇਤ੍ਰੁʼਿਭ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਯੰ ਯਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਵਜ੍ਞਾਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਸ
ਪ੍ਰਧਾਨਕੋਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅻ ਤਦ੍ਿਭੰਨਾਦਪਰਾਤ੍ ਕਸ੍ਮਾਦਿਪ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ, ਯੇਨ
ਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੇਤ ਭੂਮਣ੍ਡਲਸ੍ਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਮ
ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤਦਾ
ਿਪਤਰਯੋਹਨੋਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼ੇਭਤਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਤਾਵਿਵਦ੍ਵਾਂਸੌ ਨੀਚਲੋਕਾਿਵਿਤ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਮਨ੍ਯਨ੍ਤ ਤੌ
ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਙ੍ਿਗਨੌ ਜਾਤਾਿਵਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮਾਨੁਸ਼ੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੇ
ਕਾਮਪ੍ਯਪਰਾਮ੍ ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਨ|੍
ⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ ਸਭਾਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਸ੍ਵਯੰ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਮਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
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ਤੌ ਮਾਨਵੌ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ?ੰ ਤਾਵੇਕੰ ਪ੍ਰਿਸੱਧਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੌ ਤਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ
ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ ਤੱਚ ਵਯਮਪਹ੍ਨੋਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਮ੍ ਏਤਦ੍ ਯਥਾ ਨ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ
ਭਯੰ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼੍ਯ ਤੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਮਿਪ ਮਨੁਸ਼੍ਯੰ ਨੋਪਿਦਸ਼ਤਮ੍ ਇਿਤ ਦ੍ਰੁʼਢੰ
ਿਨਸ਼਼ੇਧਾਮਃ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਵਾਹੂਯ ਏਤਦਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਦਾਿਪ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾ ਕਥਯਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨੋਪਿਦਸ਼ਞ੍ਚ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਪਤਰਯੋਹਨੌ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣੰ
ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣਮ੍ ਏਤਯੋ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੋਚਰੇ ਿਕੰ
ਿਵਿਹਤੰ? ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਾਮ ਯਦਸ਼੍ਰੁʼਣੁਮ ਚ ਤੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਾਮ
ਏਤਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅪ ਯਦਘਟਤ ਤਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍
ਅਨ੍ਵਵਦਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲੋਕਭਯਾਤ੍ ਤੌ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਕਮਪ੍ਯੁਪਾਯੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤਰ੍ਜਿਯਤ੍ਵਾ ਤਾਵਤ੍ਯਜਨ੍|
ⅩⅫ ਯਸ੍ਯ
ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯੈਤਤ੍ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਕਰਣਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਕ੍ਰਯਤ ਤਸ੍ਯ ਵਯਸ਼੍ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾ ਵ੍ਯਤੀਤਾਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਸਨ੍ਤੌ ਸ੍ਵਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ
ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕੈਃ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅣ ਤੱਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਈਸ਼੍ਵਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਰੇਤਤ੍
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਗਗਣਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਪਯੋਧੀਨਾਂ ਤੇਸ਼ੁ ਚ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਸ੍ਤੇ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵੰ|
ⅩⅩⅤ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜਸੇਵਕੇਨ ਦਾਯੂਦਾ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍ ਉਵਿਚਥ, ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ
ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਕਲਹੰ ਕੁਤਃ| ਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਕਮਰ੍ਥੰ ਵਾ ਿਚਨ੍ਤਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾਂ|
ⅩⅩⅥ
ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ
ਤੇਨੈਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਯ
ਜਨਸ੍ਯ
ਚ|
ਿਵਰੁੱਧਮਿਭਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਃ ਪਤਯਃ ਕੁਤਃ||
ⅩⅥ
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ਫਲਤਸ੍ਤਵ ਹਸ੍ਤੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਯਾ ਚ ਪੂਰ੍ੱਵ ਯਦ੍ਯਤ੍
ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਦ੍ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੰ ਯਮ੍ ਅਿਥਿਸ਼਼ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ
ਏਵ ਪਿਵਤ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ ਹੇਰੋਦ੍ ਪਨ੍ਤੀਯਪੀਲਾਤੋ
ⅩⅩⅧ (ਅ)ਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍
ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਅਧੁਨਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਤਰ੍ਜਨੰ ਗਰ੍ਜਨਞ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁ;
ⅩⅩⅩ ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਕਰਣਕਰ੍ੰਮਣਾ ਤਵ ਬਾਹੁਬਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤਵ
ਸੇਵਕਾਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਤਵ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਵ ਪਿਵਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣ੍ਯਸਮ੍ਭਵਾਿਨ ਚ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੇ ਸਭਾਯਾਮ੍ ਆਸਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਪ੍ਰਾਕਮ੍ਪਤ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਕਥਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭੇਣ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕਾਿਰਲੋਕਸਮੂਹਾ ਏਕਮਨਸ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ
ਸ੍ਿਥਤਾਃ| ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੇਿਪ ਿਨਜਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਸ੍ਵੀਯਾਂ ਨਾਜਾਨਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤ੍ਯਃ ਸਾਧਾਰਣ੍ਯੇਨ ਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨ੍ਯੱਚ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਦਦੁਃ, ਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਮਹਾਨੁਗ੍ਰਹੋ(ਅ)ਭਵੱਚ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਦ੍ਰਵ੍ਯਨ੍ਯੂਨਤਾ ਨਾਭਵਦ੍ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਗ੍ਰੁʼਹਭੂਮ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਯਾਃ ਸਮ੍ਪੱਤਯ ਆਸਨ੍ ਤਾ ਿਵਕ੍ਰੀਯ
ⅩⅩⅩⅤ ਤਨ੍ਮੂਲ੍ਯਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼ੁ ਤੈਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ; ਤਤਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਸ਼ਃ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਦੱਤਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪੀਯੋ ਯੋਿਸਨਾਮਕੋ ਲੇਿਵਵੰਸ਼ਜਾਤ ਏਕੋ
ਜਨੋ ਭੂਮ੍ਯਿਧਕਾਰੀ, ਯੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਦਾਯਕ
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਮਾਹੂਯਨ੍,
ⅩⅩⅩⅦ ਸ ਜਨੋ ਿਨਜਭੂਿਮੰ ਿਵਕ੍ਰੀਯ ਤਨ੍ਮੂਲ੍ਯਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ
ਚਰਣੇਸ਼ੁ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅰ ਤਦਾ

Ⅴ

ਅਨਾਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨੋ ਯਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾ ਨਾਮ ਸਫੀਰਾ ਸ
ਸ੍ਵਾਿਧਕਾਰੰ ਿਵਕ੍ਰੀਯ

Acts Ⅴ:Ⅱ
Ⅱ
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ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਾਂ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮੂਲ੍ਯਸ੍ਯੈਕਾਂਸ਼ੰ ਸਙ੍ਗੋਪ੍ਯ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤਦਨ੍ਯਾਂਸ਼ਮਾਤ੍ਰਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਚਰਣੇਸ਼ੁ
ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਅਨਾਿਨਯ ਭੂਮੇ ਰ੍ਮੂਲ੍ਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍
ਸਙ੍ਗੋਪ੍ਯ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁੰ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਸੰਿਨਧੌ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਵਾਕ੍ਯੰ
ਕਥਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਕੁਤਸ੍ਤਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਮਜਨਯਤ੍?
Ⅳ ਸਾ ਭੂਿਮ ਰ੍ਯਦਾ ਤਵ ਹਸ੍ਤਗਤਾ ਤਦਾ ਿਕੰ ਤਵ ਸ੍ਵੀਯਾ ਨਾਸੀਤ੍?
ਤਿਰ੍ਹ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਕੁਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾ ਤ੍ਵਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤਾ? ਤ੍ਵੰ
ਕੇਵਲਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਿਨਕਟੇ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਵਾਕ੍ਯੰ ਨਾਵਾਦੀਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਿਪ|
Ⅴ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਸੋ(ਅ)ਨਾਿਨਯੋ ਭੂਮੌ ਪਤਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਜਤ੍,
ਤਦ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮਹਾਭਯਮ੍
ਅਜਾਯਤ੍|
Ⅵ ਤਦਾ
ਯੁਵਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾੱਛਾਦ੍ਯ ਬਿਹ ਰ੍ਨੀਤ੍ਵਾ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪ੍ਰਹਰੈਕਾਨਨ੍ਤਰੰ ਿਕੰ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤੰ ਤੰਨਾਵਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ
ਤਤ੍ਰ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾ|
Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍, ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਏਤਾਵਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਭ੍ਯੋ
ਭੂਿਮ ਿਰ੍ਵਕ੍ਰੀਤਾ ਨ ਵਾ? ਏਤਤ੍ਵੰ ਵਦ; ਤਦਾ ਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍
ਏਤਾਵਦ੍ਭ੍ਯੋ ਮੁਦ੍ਰਾਭ੍ਯ ਏਵ|
Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋਕਥਯਤ੍ ਯੁਵਾਂ ਕਥੰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍
ਏਕਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਵਭਵਤਾਂ? ਪਸ਼੍ਯ ਯੇ ਤਵ ਪਿਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ
ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤ੍ਵਾਮਿਪ ਬਿਹਰ੍ਨੇਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅹ ਤਤਃ ਸਾਿਪ ਤਸ੍ਯ ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀਤ੍|
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਯੁਵਾਨੋ(ਅ)ਭ੍ਯਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤਾਮਿਪ ਮ੍ਰੁʼਤਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਬਿਹ ਰ੍ਨੀਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਤ੍ਯੁਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਅਨ੍ਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਾਧ੍ਵਸੰ ਗਤਾਃ|
Ⅻ
ਤਤਃ
ਪਰੰ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ
ਹਸ੍ਤੈ
ਰ੍ਲੋਕਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ
ਬਹ੍ਵਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਣ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤ; ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ
ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਸੁਲੇਮਾਨੋ (ਅ)ਿਲਨ੍ਦੇ ਸਮ੍ਭੂਯਾਸਨ੍|
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ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਙ੍ਘਾਨ੍ਤਰ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੋਿਪ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਾਂ ਨਾਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਮਾਿਦ੍ਰਯਨ੍ਤ|
ⅩⅣ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੁੰ
ਸ਼ਰਣਮਾਪੰਨਾਃ|
ⅩⅤ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਗਮਨਾਗਮਨਾਭ੍ਯਾਂ ਕੇਨਾਿਪ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤਸ੍ਯ ਛਾਯਾ
ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚੱਜਨੇ ਲਿਗਸ਼਼੍ਯਤੀਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਲੋਕਾ ਰੋਿਗਣਃ ਿਸ਼ਿਵਕਯਾ ਖਟ੍ਵਯਾ
ਚਾਨੀਯ ਪਿਥ ਪਿਥ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅥ
ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ੍ਥਨਗਰੇਭ੍ਯੋ
ਬਹਵੋ
ਲੋਕਾਃ
ਸਮ੍ਭੂਯ
ਰੋਿਗਣੋ(ਅ)ਪਿਵਤ੍ਰਭੁਤਗ੍ਰਸ੍ਤਾਂਸ਼੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਨ੍ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਅਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਿਸਦੂਿਕਨਾਂ ਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਹਚਰਾਸ਼੍ਚ
ⅩⅧ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧਾਨ੍ਿਤ੍ਵਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨੀਚਲੋਕਾਨਾਂ
ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤ੍ਰੌ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਃ ਕਾਰਾਯਾ ਦ੍ਵਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਾਨ੍ ਬਿਹਰਾਨੀਯਾਕਥਯਤ੍,
ⅩⅩ ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਮਾਂ
ਜੀਵਨਦਾਿਯਕਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ|
ⅩⅪ ਇਿਤ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ| ਤਦਾ ਸਹਚਰਗਣੇਨ ਸਿਹਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ ਆਗਤ੍ਯ
ਮਨ੍ਿਤ੍ਰਗਣਮ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਰਾਜਸਭਾਸਦਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨ੍
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਾਰਾਯਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਪਿਯਤੁੰ ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਤਸ੍ਤੇ ਗਤ੍ਵਾ ਕਾਰਾਯਾਂ ਤਾਨ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ,
ⅩⅩⅢ ਵਯੰ ਤਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਰਾਯਾ ਦ੍ਵਾਰੰ ਰੁੱਧੰ ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਂਸ਼੍ਚ
ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਬਿਹਰ੍ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਨ੍ ਅਦਰ੍ਸ਼ਾਮ ਏਵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦ੍ਵਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਮਿਪ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅩⅣ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਿਤਃ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ਼੍ਚ, ਇਤ ਪਰੰ ਿਕਮਪਰੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਿਚਨ੍ਤਿਯਤ੍ਵਾ
ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਿਚੱਤਾ ਅਭਵਨ੍|
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ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਜਨ ਆਗਤ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਮ੍
ਅਵਦਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੂਯੰ ਯਾਨ੍ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ ਤੇ
ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ
ਚੇੱਲੋਕਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਾਰਯਨ੍ਤੀਿਤ ਿਭਯਾ
ਿਵਨਤ੍ਯਾਚਾਰੰ ਤਾਨ੍ ਆਨਯਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਹਾਸਭਾਯਾ ਮਧ੍ਯੇ ਤਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ
ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍,
ⅩⅩⅧ ਅਨੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮੁਪਦੇਸ਼੍ਟੁੰ ਵਯੰ ਿਕੰ ਦ੍ਰੁʼਢੰ ਨ ਨ੍ਯਸ਼਼ੇਧਾਮ?
ਤਥਾਿਪ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇਨੋਪਦੇਸ਼ੇਨੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਰਕ੍ਤਪਾਤਜਿਨਤਾਪਰਾਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਨੇਤੁੰ
ਚੇਸ਼੍ਟਧ੍ਵੇ|
ⅩⅩⅨ
ਤਤਃ
ਿਪਤਰੋਨ੍ਯਪ੍ਰੇਿਰਤਾਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍
ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩⅩ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਯੂਯੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤ੍ਵਾਹਤ ਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੈਤ੍ਰੁʼਕ ਈਸ਼੍ਵਰ
ਉੱਥਾਪ੍ਯ
ⅩⅩⅪ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੰ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਮਾਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਰਾਜਾਨੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਤਾਰਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਤਸ੍ਯਾੰਨਿਤਮ੍
ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯਮਿਪ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਆਸ੍ਮਹੇ, ਤਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਨਿਹ,
ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਭ੍ਯੋ ਯੰ ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸੋਿਪ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਏਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਹ੍ਰੁʼਦਯਾਿਨ ਿਵੱਧਾਨ੍ਯਭਵਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ
ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁੰ ਮਨ੍ਿਤ੍ਰਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ਸੁਖ੍ਯਾਤੋ ਗਿਮਲੀਯੇਲ੍ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕ
ਉੱਥਾਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼੍ਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅤ ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼ਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
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ਇਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਥੂਦਾਨਾਮੈਕੋ ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸ੍ਵੰ ਕਮਿਪ
ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤਤਃ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਚਤੁਃਸ਼ਤਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣੋਭਵਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਹਤੋਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਰ੍ਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਕ੍ਰੁʼਤਕਾਰ੍ੱਯਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ
ਤਸ੍ਮਾੱਜਨਾਤ੍
ਪਰੰ
ਨਾਮਲੇਖਨਸਮਯੇ
ਗਾਲੀਲੀਯਿਯਹੂਦਾਨਾਮੈਕੋ ਜਨ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਬਹੂੱਲੋਕਾਨ੍ ਸ੍ਵਮਤੰ
ਗ੍ਰਾਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸੋਿਪ ਵ੍ਯਨਸ਼੍ਯਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ
ਲੋਕਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਧੁਨਾ ਵਦਾਿਮ, ਯੂਯਮ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕਮਿਪ
ਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਭਵਤ, ਯਤ ਏਸ਼਼ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪ ਏਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਚ ਯਿਦ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਿਵਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਾਦਭਵਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਯਥਾ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ, ਵਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਰੋਧਕਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਂ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤੇ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਆਹੂਯ
ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਿਨਿਸ਼਼ਧ੍ਯ ਵ੍ਯਸਰ੍ਜਨ੍|
ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਾਰ੍ਥੰ ਵਯੰ ਲੱਜਾਭੋਗਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯਤ੍ਵੇਨ ਗਿਣਤਾ
ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਤੇ ਸਾਨਨ੍ਦਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
ⅩⅬⅡ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪ੍ਰਿਤਿਦਨੰ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਚਾਿਵਸ਼੍ਰਾਮਮ੍
ਉਪਿਦਸ਼੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅰ

Ⅵ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਬਾਹੁਲ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਤ੍ਯਿਹਕਦਾਨਸ੍ਯ
ਿਵਸ਼੍ਰਾਣਨੈ ਿਰ੍ਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਧਵਾਸ੍ਤ੍ਰੀਗਣ ਉਪੇਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇ ਸਿਤ
ਇਬ੍ਰੀਯਲੋਕੈਃ ਸਹਾਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਵਵਾਦ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਾਕਥਯਨ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਪ੍ਰਚਾਰੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਭੋਜਨਗਵੇਸ਼ਣਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਉਿਚਤੰ ਨਿਹ|
Ⅲ ਅਤੋ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਵਯਮ੍ ਏਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਯੇਭ੍ਯੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨ੍ ਸੁਖ੍ਯਾਤ੍ਯਾਪੰਨਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍
ਸੱਪ੍ਰਜਨਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਮਨੋਨੀਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤ,
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਯਾਂ ਕਥਾਪ੍ਰਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ
ਿਨਤ੍ਯਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਃ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਮਃ|
Ⅴ ਏਤਸ੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਿਫਿਲਪਃ ਪ੍ਰਖਰੋ ਿਨਕਾਨੋਰ੍ ਤੀਮਨ੍ ਪਰ੍ੰਿਮਣਾ
ਿਯਹੂਿਦਮਤਗ੍ਰਾਹੀ-ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੀਯੋ
ਿਨਕਲਾ
ਏਤਾਨ੍
ਪਰਮਭਕ੍ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਜਨਾਨ੍
Ⅵ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਆਨਯਨ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਸ਼ਰਃਸੁ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਰ੍ਪਯਨ੍|
Ⅶ ਅਪਰਞ੍ਚ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ੍ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਸੰਖ੍ਯਾ ਪ੍ਰਭੂਤਰੂਪੇਣਾਵਰ੍ੱਧਤ ਯਾਜਕਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇਿਪ ਬਹਵਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅷ ਸ੍ਿਤਫਾਨੋ◌े ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮੇਣ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ ਬਹੁਿਵਧਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|
Ⅸ ਤੇਨ ਿਲਬਰ੍ੱਿਤਨੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤਸਙ੍ਘਸ੍ਯ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ
ਕੁਰੀਣੀਯਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯ-ਿਕਿਲਕੀਯਾਸ਼ੀਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਜਨਾਸ਼੍ਚੋੱਥਾਯ ਸ੍ਿਤਫਾਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵ੍ਯਵਦਨ੍ਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨੋ ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਆਪੱਿਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਲੋਿਭਤਾਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾਃ ਕਥਾਮੇਨਾਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍, ਵਯੰ
ਤਸ੍ਯ ਮੁਖਤੋ ਮੂਸਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਚ ਿਨਨ੍ਦਾਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼੍ਮ|
Ⅻ ਤੇ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਨਾਮ੍ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਨਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ
ਜਨਿਯਤ੍ਵਾ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸ੍ਯ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਮਹਾਸਭਾਮਧ੍ਯਮ੍ ਆਨਯਨ੍|
ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼ੁ ਿਮਥ੍ਯਾਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼ੁ ਸਮਾਨੀਤੇਸ਼ੁ
ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨ ਏਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਥਾਨਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯੋ ਿਰ੍ਨਨ੍ਦਾਤਃ
ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ|
ⅩⅣ ਫਲਤੋ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍ ਉੱਿਛੰਨੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਮੂਸਾਸਮਿਰ੍ਪਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵ੍ਯਵਹਰਣਮ੍ ਅਨ੍ਯਰੂਪੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਤਸ੍ਯੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣੁਮ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਸ੍ਿਥਰਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਦੂਤਮੁਖਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤਸ੍ਯ ਮੁਖਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਨ੍|
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ਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾਂ ਿਕੰ ਸਤ੍ਯਾ?
ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਰੋ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਮਨਾਂਿਸ
ਿਨਧੱਧ੍ਵੰ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਵਾਸਕਰਣਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਅਰਾਮ੍-ਨਹਰਿਯਮਦੇਸ਼ੇ ਆਸੀਤ੍ ਤਦਾ ਤੇਜੋਮਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਤ੍ਵਾ
Ⅲ ਤਮਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ਜ੍ਞਾਿਤਿਮਤ੍ਰਾਿਣ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਯੰ ਦੇਸ਼ਮਹੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੰ ਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਰਜ|
Ⅳ ਅਤਃ ਸ ਕਸ੍ਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਹਾਰਣ੍ਨਗਰੇ ਨ੍ਯਵਸਤ੍, ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ
ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਿਰ ਮ੍ਰੁʼਤੇ ਯਤ੍ਰ ਦੇਸ਼ੇ ਯੂਯੰ ਿਨਵਸਥ ਸ ਏਨੰ ਦੇਸ਼ਮਾਗੱਛਤ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਕਮਪ੍ਯਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਏਕਪਦਪਿਰਿਮਤਾਂ
ਭੂਿਮਮਿਪ ਨਾਦਦਾਤ੍; ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਕੋਿਪ ਸਨ੍ਤਾਨੋ ਨਾਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ
ਸਨ੍ਤਾਨੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਦੇਸ਼ਸ੍ਯਾਿਧਕਾਰੀ ਤ੍ਵੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਸੀਿਤ
ਤਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇੱਥਮ੍ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪਰਦੇਸ਼ੇ
ਿਨਵਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਤਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍
ਦਾਸਤ੍ਵੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਕੁਵ੍ਯਵਹਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਨਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਦਾਸਤ੍ਵੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਹੰ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਤਤਃ ਪਰੰ
ਤੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸੇਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
Ⅷ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਸ੍ਯ ਿਨਯਮੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਅਤ
ਇਸ੍ਹਾਕਨਾਮ੍ਿਨ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਏਕਪੁਤ੍ਰੇ ਜਾਤੇ, ਅਸ਼਼੍ਟਮਿਦਨੇ ਤਸ੍ਯ
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਅਕਰੋਤ|੍ ਤਸ੍ਯ ਇਸ੍ਹਾਕਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਾਕੂਬ੍, ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਯਾਕੂਬੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਅਜਾਯਨ੍ਤ|
Ⅸ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਯੂਸ਼ਫੰ
ਵ੍ਯਕ੍ਰੀਣਨ੍|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਹਾਯੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਗਤੇ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਮੈ ਬੁੱਿਧੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞਃ ਿਫਰੌਣਃ ਿਪ੍ਰਯਪਾਤ੍ਰੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਰਾਜਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸ੍ਵੀਯਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਸ੍ਯ ਚ
ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅰ ਤਤਃ
Ⅱ
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Acts Ⅶ:ⅩⅩⅢ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮਯੇ
ਿਮਸਰ-ਿਕਨਾਨਦੇਸ਼ਯੋ
ਰ੍ਦੁਿਰ੍ਭਕ੍ਸ਼ਹੇਤੋਰਿਤਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵਾਤ੍ ਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯੰ
ਨਾਲਭਨ੍ਤ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਸ੍ਯਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ, ਯਾਕੂਬ੍ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ ਿਮਸਰੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ
ਤਤੋ
ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰਗਮਨੇ
ਯੂਸ਼ਫ੍
ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਿਭਃ
ਪਿਰਿਚਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਯੂਸ਼ਫੋ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਿਫਰੌਣ੍ ਰਾਜੇਨ ਪਿਰਿਚਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੂਸ਼ਫ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਿਨਜਾਨ੍
ਪਞ੍ਚਾਿਧਕਸਪ੍ਤਿਤਸੰਖ੍ਯਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਤਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਸਮਾਹੂਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਸ਼ਿਖਮੰ ਨੀਤਾ ਯਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍
ਮੁਦ੍ਰਾਦਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਿਖਮਃ ਿਪਤੁ ਰ੍ਹਮੋਰਃ ਪੁਤ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਕ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ
ਸ੍ਥਾਪਯਾਞ੍ਚਿਕ੍ਰਰੇ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸੰਿਨਧੌ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਾਂ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਨਸਮਯੇ ਿਨਕਟੇ ਸਿਤ
ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾ ਿਸਮਰਦੇਸ਼ੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾ ਬਹੁਸੰਖ੍ਯਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅧ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਯੂਸ਼ਫੰ ਯੋ ਨ ਪਿਰਿਚਨੋਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਨਰਪਿਤਰੁਪਸ੍ਥਾਯ
ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਿਤਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧੂਰ੍ੱਤਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਕੁਵ੍ਯਵਹਰਣਪੂਰ੍ੱਵਕੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਨਵਜਾਤਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼ੂਨ੍
ਬਿਹ ਿਰ੍ਨਰਕ੍ਸ਼ੇਪਯਤ੍|
ⅩⅩ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮੂਸਾ ਜਜ੍ਞੇ, ਸ ਤੁ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਥਾ
ਿਪਤ੍ਰੁʼਗ੍ਰੁʼਹੇ ਮਾਸਤ੍ਰਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਪਾਿਲਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਬਿਹਿਰ੍ਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਿਫਰੌਣਰਾਜਸ੍ਯ ਕਨ੍ਯਾ ਤਮ੍
ਉੱਤੋਲ੍ਯ ਨੀਤ੍ਵਾ ਦੱਤਕਪੁਤ੍ਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪਾਿਲਤਵਤੀ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਦ੍ਯਾਯਾਃ
ਪਾਰਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਵਾ ਸਨ੍ ਵਾਕ੍ਯੇ ਿਕ੍ਰਯਾਯਾਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅢ
ਸ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਵਯਸ੍ਕੋ
ਭੂਤ੍ਵਾ
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਿਨਜਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਚਕ੍ਰੇ|
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Acts Ⅶ:ⅩⅩⅩⅤ

ਤੇਸ਼ਾਂ ਜਨਮੇਕੰ ਿਹੰਿਸਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਸਪਕ੍ਸ਼ਃ ਸਨ੍
ਿਹੰਿਸਤਜਨਮ੍ ਉਪਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਮਸਰੀਯਜਨੰ ਜਘਾਨ|
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਨ੍ ਉੱਧਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ
ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਿਤ ਸ ਇਤ੍ਯਨੁਮਾਨੰ ਚਕਾਰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਨ ਬੁਬੁਿਧਰੇ|
ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਉਭਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋ ਰ੍ਵਾੱਕਲਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ
ਮੂਸਾਃ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਯੋ ਰ੍ਮੇਲਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਹੇ
ਮਹਾਸ਼ਯੌ ਯੁਵਾਂ ਭ੍ਰਾਤਰੌ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨ੍ਯਾਯੰ ਕੁਤਃ ਕੁਰੁਥਃ?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ
ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਪ੍ਰਿਤ ਯੋ ਜਨੋ(ਅ)ਨ੍ਯਾਯੰ
ਚਕਾਰ ਸ ਤੰ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਥਯਾਮਾਸ, ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਪਿਰ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਿਵਚਾਰਿਯਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪਦਯੋਃ ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅧ ਹ੍ਯੋ ਯਥਾ ਿਮਸਰੀਯੰ ਹਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਿਕੰ ਮਾਮਿਪ ਹਿਨਸ਼਼੍ਯਿਸ?
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਮੂਸਾ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪਲਾਯਨੰ ਚਕ੍ਰੇ, ਤਤੋ
ਿਮਿਦਯਨਦੇਸ਼ੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ੍ ਤਸ੍ਥੌ, ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਦ੍ਵੌ ਪੁਤ੍ਰੌ
ਜਜ੍ਞਾਤੇ|
ⅩⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਿਲਤਸ੍ਤਮ੍ਬਸ੍ਯ ਵਿਹ੍ਨਿਸ਼ਖਾਯਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਦੂਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਦੌ|
ⅩⅩⅪ ਮੂਸਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਤ੍ਵਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਨਕਟੰ
ਗੱਛਿਤ,
ⅩⅩⅫ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ, ਅਹੰ ਤਵ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਦ੍
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਸ੍ਹਾਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਕੂਬ ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ,
ਮੂਸਾਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਬਭੂਵ,
ਤਤਃ ਸ ਕਮ੍ਪਾਿਨ੍ਵਤਃ ਸਨ੍ ਪੁਨ ਿਰ੍ਨਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭੋ ਨ ਬਭੂਵ|
ⅩⅩⅩⅢ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ ਜਗਾਦ, ਤਵ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਮੋਚਯ ਯਤ੍ਰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਸ ਸਾ ਪਿਵਤ੍ਰਭੂਿਮਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਰ੍ੱਦਸ਼ਾਂ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍
ਅਪਸ਼੍ਯੰ, ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਾਤਰ੍ੱਯੋਕ੍ਿਤਞ੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਉੱਧਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਵਰੁਹ੍ਯਾਗਮਮ੍; ਇਦਾਨੀਮ੍ ਆਗੱਛ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਿਵਚਾਰਿਯਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪਦਯੋ ਿਰ੍ਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍,
ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੈ ਰ੍ਯੋ ਮੂਸਾ ਅਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤਮੇਵ ਈਸ਼੍ਵਰਃ
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Acts Ⅶ:ⅩⅬⅡ

ਸ੍ਤਮ੍ਬਮਧ੍ਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਦਾਤ੍ਰਾ ਤੇਨ ਦੂਤੇਨ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰੰ ਮੁਕ੍ਿਤਦਾਤਾਰਞ੍ਚ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅥ

ਸ
ਚ
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੇ
ਸੂਫ੍ਨਾਮ੍ਿਨ
ਸਮੁਦ੍ਰੇ
ਚ
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍
ਯਾਵਤ੍
ਮਹਾਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ
ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਾਣ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਿਨ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍
ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸਮਾਿਨਨਾਯ|
ⅩⅩⅩⅦ

ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ
ਮਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤਾਰਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਯਾਂ
ਯੂਯੰ ਮਨੋ ਿਨਧਾਸ੍ਯਥ, ਯੋ ਜਨ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲਃ ਸਨ੍ਤਾਨੇਭ੍ਯ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਏਸ਼਼ ਮੂਸਾਃ|
ਮਹਾਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਮਧ੍ਯ(ੇ ਅ)ਿਪ
ਸ
ਏਵ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋਪਿਰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਲਾਿਪਨੋ ਦੂਤਸ੍ਯ
ਚਾਸ੍ਮਤ੍ਿਪਤ੍ਰੁʼਗਣਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸਨ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਤਵ੍ਯਿਨ
ਜੀਵਨਦਾਯਕਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਲੇਭੇ|
ⅩⅩⅩⅧ

ⅩⅩⅩⅨ

ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਮਾਨ੍ਯੰ ਕਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੇਭ੍ਯੋ
ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਨੋਿਭਰਿਭਲਸ਼਼੍ਯ ਹਾਰੋਣੰ
ਜਗਦੁਃ,
ⅩⅬ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗ੍ਰੇ(ਅ)ਗ੍ਰੇ ਗਨ੍ਤੁ◌ਮ
ु ੍ ਅਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਦੇਵਗਣੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ
ਯਤੋ ਯੋ ਮੂਸਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਿਕੰ
ਜਾਤੰ ਤਦਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅬⅠ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤੇ ਗੋਵਤ੍ਸਾਕ੍ਰੁʼਿਤੰ ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ
ਤਾਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ
ਨੈਵੇਦ੍ਯਮੁਤ੍ਮ੍ਰੁʼਜ੍ਯ
ਸ੍ਵਹਸ੍ਤਕ੍ਰੁʼਤਵਸ੍ਤੁਨਾ
ਆਨਨ੍ਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅡ

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਿਵਮੁਖਃ ਸਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਸ੍ਥੰ
ਜ੍ਯੋਿਤਰ੍ਗਣੰ ਪੂਜਿਯਤੁੰ ਤੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਨੁਮਿਤੰ ਦਦੌ, ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ
ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼ੁ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ,
ਯਥਾ,
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਵੰਸ਼ਾ
ਰੇ
ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾਨ੍ ਪੁਰਾ| ਮਹਿਤ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਸੰਸ੍ਥਾ ਯੂਯਨ੍ਤੁ ਯਾਿਨ
ਚ| ਬਿਲਹੋਮਾਿਦਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੁ ਤਾਿਨ ਿਕੰ| ਮਾਂ ਸਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਤਾਨੀਿਤ ਨੈਵ ਚ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮੋਲਕਾਖ੍ਯਸ੍ਯ ਦੇਵਸ੍ਯ ਦੂਸ਼੍ਯਮੇਵ ਚ| ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਿਰਮ੍ਫਨਾਖ੍ਯਾਯਾ ਦੇਵਤਾਯਾਸ਼੍ਚ ਤਾਰਕਾ| ਏਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਮੂਰ੍ਤੀ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਿਜਤੇ| ਅਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਂਸ੍ਤੁ ਬਾਬੇਲਃ ਪਾਰੰ ਨੇਸ਼੍ਯਾਿਮ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
ⅩⅬⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਸ੍ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਦੂਸ਼੍ਯੰ
ਿਨਰ੍ੰਮਾਿਹ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮੂਸਾਮ੍ ਏਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਬਭਾਸ਼਼ੇ ਤਤ੍ ਤਸ੍ਯ
ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਵਰੂਪੰ ਦੂਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੈਃ ਸਹ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ
ਤਸ੍ਥੌ|
ⅩⅬⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੇਨ ਸਿਹਤੈਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਜਾਤੈਰਸ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੈਃ
ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸੰਮੁਖਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਿਧਕ੍ਰੁʼਿਤਕਾਲੇ ਸਮਾਨੀਤੰ ਤਦ੍ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਦਾਯੂਦੋਿਧਕਾਰੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਥਾਨ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅥ ਸ ਦਾਯੂਦ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਾਕੂਬ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕੰ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਤੁੰ ਵਵਾਞ੍ਛ;
ⅩⅬⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੁਲੇਮਾਨ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਏਕੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅧ ਤਥਾਿਪ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਹਸ੍ਤਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਿਨਵਸਤੀਿਤ ਨਿਹ, ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ,
ⅩⅬⅨ ਪਰੇਸ਼ੋ ਵਦਿਤ ਸ੍ਵਰ੍ਗੋ ਰਾਜਿਸੰਹਾਸਨੰ ਮਮ| ਮਦੀਯੰ ਪਾਦਪੀਠਞ੍ਚ
ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀ ਭਵਿਤ ਧ੍ਰੁਵੰ| ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮੇ ਿਕੰ ਪ੍ਰਿਨਰ੍ੰਮਾਸ੍ਯਥ
ਮਨ੍ਿਦਰੰ| ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਾਯ ਮਦੀਯੰ ਵਾ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਕੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਤ੍ਵਹ|
Ⅼ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਵਸ੍ਤੂਿਨ ਿਕੰ ਮੇ ਹਸ੍ਤਕ੍ਰੁʼਤਾਿਨ ਨ||
ⅬⅠ ਹੇ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਕਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਸ਼੍ਰਵਣੇ ਚਾਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਃ ਯੂਯਮ੍
ਅਨਵਰਤੰ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯਮ੍ ਆਚਰਥ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ|
ⅬⅡ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਃ ਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੰ ਨਾਤਾਡਯਨ੍? ਯੇ
ਤਸ੍ਯ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯਾਗਮਨਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਘ੍ਨਨ੍
ਯੂਯਮ੍ ਅਧੂਨਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਘਾਿਤਨੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਤੰ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕੰ ਜਨਮ੍ ਅਹਤ|
ⅬⅢ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਗਣੇਨ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਿਪ ਤਾਂ ਨਾਚਰਥ|
ⅬⅣ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਮਨਃਸੁ ਿਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਦਨ੍ਤਘਰ੍ਸ਼ਣਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
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ⅬⅤ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਿਤਫਾਨਃ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਗਗਣੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਸ੍ਿਥਰਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਯੀਸ਼ੁਞ੍ਚ
ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅬⅥ ਪਸ਼੍ਯ,ਮੇਘਦ੍ਵਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਸ੍ਿਥਤੰ
ਮਾਨਵਸੁਤਞ੍ਚ ਪਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅬⅦ ਤਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਰ੍ਣੇਸ਼੍ਵਙ੍ਗੁਲੀ ਿਰ੍ਨਧਾਯ
ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਤਮ੍ ਆਕ੍ਰਮਨ੍|
ⅬⅧ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ
ਲਾਕਾਃ ਸ਼ੌਲਨਾਮ੍ਨੋ ਯੂਨਸ਼੍ਚਰਣਸੰਿਨਧੌ ਿਨਜਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਯੀਸ਼ੇ ਮਦੀਯਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹਾਣ
ਸ੍ਿਤਫਾਨਸ੍ਯੇਿਤ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਵਾਕ੍ਯਵਦਨਸਮਯੇ ਤੇ ਤੰ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍|
ⅬⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੇ
ਪਾਪਮੇਤਦ੍ ਏਤੇਸ਼ੁ ਮਾ ਸ੍ਥਾਪਯ, ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਿਨਦ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ|੍
Ⅰ

Ⅷ

ਤਸ੍ਯ ਹਤ੍ਯਾਕਰਣੰ ਸ਼ੌਲੋਿਪ ਸਮਮਨ੍ਯਤ| ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਂ ਪ੍ਰਿਤ ਮਹਾਤਾਡਨਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਹਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਪਰੇ ਿਯਹੂਦਾਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਨਾਨਾਸ੍ਥਾਨੇ
ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਗਤਾਃ|
Ⅱ ਅਨ੍ਯੱਚ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਬਹੁ
ਵ੍ਯਲਪਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲੋ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਂਸ਼੍ਚ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾ ਮਹੋਤ੍ਪਾਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਅਨ੍ਯੱਚ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਖ੍ਯਾਨੰ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍;
Ⅵ ਤਤੋ(ਅ)ਸ਼ੁਿਚ-ਭ੍ਰੁʼਤਗ੍ਰਸ੍ਤਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਭੂਤਾਸ਼੍ਚੀਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗੱਛਨ੍ ਤਥਾ
ਬਹਵਃ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਿਤਨਃ ਖਞ੍ਜਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਲਾਕਾ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯ
ਚ ਸਰ੍ੱਵ ਏਕਿਚੱਤੀਭੂਯ ਤੇਨੋਕ੍ਤਾਖ੍ਯਾਨੇ ਮਨਾਂਿਸ ਨ੍ਯਦਧੁਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮਹਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਭਵਤ੍|
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ਤਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਿਸ਼ਮੋੰਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨੋ ਬਹ੍ਵੀ
ਰ੍ਮਾਯਾਿਕ੍ਰਯਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ੰ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਂ
ਮੋਹੰ ਜਨਯਾਮਾਸ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਮਾਨੁਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਿਤਸ੍ਵਰੂਪ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ
ਬਾਲਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨਾਂਿਸ ਨ੍ਯਦਧੁਃ|
Ⅺ ਸ ਬਹੁਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਯਾਿਵਿਕ੍ਰਯਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਤੀਵ ਮੋਹਯਾਞ੍ਚਕਾਰ,
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਮੇਿਨਰੇ|
Ⅻ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਾਖ੍ਯਾਨਪ੍ਰਚਾਿਰਣਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਯ ਕਥਾਯਾਂ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਰੁਸ਼ੋਭਯਲੋਕਾ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅢ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੈਤ੍ ਤਤੋ ਮੱਿਜਤਃ ਸਨ੍
ਿਫਿਲਪੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਕ੍ਰਯਾਂ ਲਕ੍ਸ਼ਣਞ੍ਚ ਿਵਲੋਕ੍ਯਾਸਮ੍ਭਵੰ
ਮਨ੍ਯਮਾਨਸ੍ਤੇਨ ਸਹ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣ੍ਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪ੍ਰੇਿਰਤਾਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਪਤਰੰ ਯੋਹਨਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇਤਾਂ|
ⅩⅥ ਯਤਸ੍ਤੇ ਪੁਰਾ ਕੇਵਲਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਮਾਤ੍ਰਾ ਅਭਵਨ੍, ਨ
ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਮਿਪ ਪ੍ਰਿਤ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨ ਆਿਵਰ੍ਭਾਵੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤੇਸ਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਰੇਸ਼੍ਵਿਰ੍ਪਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਤੇ
ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੇਿਰਤਯੋਃ ਕਰਾਰ੍ਪਣੇਨ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਆਨੀਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍;
ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਮ੍ ਅਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤਸ੍ਯਾਿਪ ਯਥੇੱਥੰ
ਪਿਵਤ੍ਰਾਤ੍ਮਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤ ਰ੍ਭਵਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤ|ੰ
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਤਵ ਮੁਦ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਿਵਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤੁ
ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਾਨੰ ਮੁਦ੍ਰਾਿਭਃ ਕ੍ਰੀਯਤੇ ਤ੍ਵਿਮੱਥੰ ਬੁੱਧਵਾਨ੍;
ⅩⅪ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਤਾਵਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਸਰਲੰ ਨਿਹ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤ੍ਰ
ਤਵਾਂਸ(਼ੋ ਅ)ਿਧਕਾਰਸ਼੍ਚ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
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ਅਤ ਏਤਤ੍ਪਾਪਹੇਤੋਃ ਖੇਦਾਿਨ੍ਵਤਃ ਸਨ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤਵ
ਮਨਸ ਏਤਸ੍ਯਾਃ ਕੁਕਲ੍ਪਨਾਯਾਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਭਵਿਤ, ਏਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁ;
ⅩⅩⅢ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਿਤਕ੍ਤਿਪੱਤੇ ਪਾਪਸ੍ਯ ਬਨ੍ਧਨੇ ਚ ਯਦਿਸ ਤਨ੍ਮਯਾ
ਬੁੱਧਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਮੁਿਦਤਾ ਕਥਾ ਮਿਯ
ਯਥਾ ਨ ਫਲਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਵਾਂ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਭੌ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤੌ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤੌ
ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੇਕਗ੍ਰਾਮੇਸ਼ੁ ਸੁਸੰਵਾਦਞ੍ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤੌ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਗਤੌ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਃ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਿਦਸ਼ਤ,੍
ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਸ੍ਯਾਂ ਿਦਿਸ਼ ਯੋ ਮਾਰ੍ਗੋ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਨ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ (ਅ)ਸਾਨਗਰੰ ਯਾਿਤ ਤੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗੱਛ|
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਉੱਥਾਯ ਗਤਵਾਨ੍; ਤਦਾ ਕਨ੍ਦਾਕੀਨਾਮ੍ਨਃ ਕੂਸ਼੍ਲੋਕਾਨਾਂ
ਰਾਜ੍ਞ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇਰਧੀਸ਼ਃ ਕੂਸ਼ਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕਃ ਸ਼਼ਣ੍ਡੋ ਭਜਨਾਰ੍ਥੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ
ⅩⅩⅧ ਪੁਨਰਿਪ ਰਥਮਾਰੁਹ੍ਯ ਿਯਸ਼ਿਯਯਨਾਮ੍ਨੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋ
ਗ੍ਰਨ੍ਥੰ ਪਠਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗੱਛਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਆਤ੍ਮਾ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਤ੍ਵਮ੍ ਰਥਸ੍ਯ
ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਲ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਧਾਵਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧਾਵੁਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਨ ਪਠ੍ਯਮਾਨੰ
ਿਯਸ਼ਿਯਯਥਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਤ੍ ਪਠਿਸ
ਤਤ੍ ਿਕੰ ਬੁਧ੍ਯਸੇ?
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਕੇਨਿਚੰਨ ਬੋਿਧਤੋਹੰ ਕਥੰ ਬੁਧ੍ਯੇਯ? ਤਤਃ ਸ
ਿਫਿਲਪੰ ਰਥਮਾਰੋਢੁੰ ਸ੍ਵੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਪਵੇਸ਼੍ਟੁਞ੍ਚ ਨ੍ਯਵੇਦਯਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਸ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯੇਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਪਿਠਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਸਮਾਨੀਯਤ
ਘਾਤਾਯ ਸ ਯਥਾ ਮੇਸ਼ਸ਼ਾਵਕਃ| ਲੋਮੱਛੇਦਕਸਾਕ੍ਸ਼ਾੱਚ ਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਨੀਰਵੋ ਯਥਾ|
ਆਬਧ੍ਯ ਵਦਨੰ ਸ੍ਵੀਯੰ ਤਥਾ ਸ ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨ੍ਯਾਯੇਨ ਿਵਚਾਰੇਣ ਸ ਉੱਿਛੰਨੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਦਾ|
ਤਤ੍ਕਾਲੀਨਮਨੁਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਕੋ ਜਨੋ ਵਰ੍ਣਿਯਤੁੰ ਕ੍ਸ਼ਮਃ| ਯਤੋ ਜੀਵੰਨ੍ਰੁʼਣਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਉੱਿਛੰਨੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਧ੍ਰੁਵੰ|
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ⅩⅩⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਿਫਿਲਪਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਿਨਵੇਦਯਾਿਮ, ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ

ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਾਸ ਸ ਿਕੰ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਅਨ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਰੁਪਾਖ੍ਯਾਨੰ
ਤਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਸ੍ਤੌਤ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਇੱਥੰ ਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗੱਛਨ੍ਤੌ ਜਲਾਸ਼ਯਸ੍ਯ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਿਥਤੌ; ਤਦਾ
ਕ੍ਲੀਬੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਾਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਜਲਮਾਸ੍ਤੇ ਮਮ ਮੱਜਨੇ ਕਾ ਬਾਧਾ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪ ਉੱਤਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਾਕੰ ਯਿਦ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਸ਼਼ ਤਿਰ੍ਹ ਬਾਧਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਇਤ੍ਯਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਰਥੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟੇ ਿਫਿਲਪਕ੍ਲੀਬੌ ਦ੍ਵੌ
ਜਲਮ੍ ਅਵਾਰੁਹਤਾਂ; ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਸ੍ਤਮ੍ ਮੱਜਯਾਮਾਸ|
ⅩⅩⅩⅨ
ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਜਲਮਧ੍ਯਾਦ੍
ਉੱਿਥਤਯੋਃ
ਸਤੋਃ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਿਫਿਲਪੰ ਹ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨੀਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕ੍ਲੀਬਃ
ਪੁਨਸ੍ਤੰ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਿਚੱਤਃ ਸਨ੍ ਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੇਣ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬ ਿਫਿਲਪਸ਼੍ਚਾਸ੍ਦੋਦ੍ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍
ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅰ

Ⅸ

ਤਤ੍ਕਾਲਪਰ੍ੱਯਨਤੰ ਸ਼ੌਲਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ
ਤਾਡਨਾਬਧਯੋਃ ਕਥਾਂ ਿਨਃਸਾਰਯਨ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾ
Ⅱ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯੰ ਪੁਰੁਸ਼ਞ੍ਚ ਤਨ੍ਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣੰ ਯੰ ਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਿਤ ਤਾਨ੍
ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਬੱਧ੍ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਤੀਤ੍ਯਾਸ਼ਯੇਨ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰੀਯੰ
ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪਤ੍ਰੰ ਯਾਿਚਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਗੱਛਨ੍ ਤੁ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰਿਨਕਟ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਤੋ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਦ੍
ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਚਤੁਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ੁ ਤੇਜਸਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਸ ਭੂਮਾਵਪਤਤ੍|
Ⅳ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਸ੍ਵੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮ੍
ਏਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
Ⅴ ਸ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਤਦਾ ਪ੍ਰਭੁਰਕਥਯਤ੍ ਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਤ੍ਵੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਏਵਾਹੰ; ਕਣ੍ਟਕਸ੍ਯ ਮੁਖੇ ਪਦਾਘਾਤਕਰਣੰ ਤਵ ਕਸ਼਼੍ਟਮ੍|
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ਤਦਾ ਕਮ੍ਪਮਾਨੋ ਿਵਸ੍ਮਯਾਪੰਨਸ਼੍ਚ ਸੋਵਦਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ
ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ? ਭਵਤ ਇੱਛਾ ਕਾ? ਤਤਃ ਪ੍ਰਭੁਰਾਜ੍ਞਾਪਯਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਨਗਰੰ ਗੱਛ
ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਤਦ੍ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅶ ਤਸ੍ਯ ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਲੋਕਾ ਅਿਪ ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਮਿਪ ਨ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ੍ਤਬ੍ਧਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਭੂਿਮਤ ਉੱਥਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਮੀਲ੍ਯ ਕਮਿਪ
ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍| ਤਦਾ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰਮ੍
ਆਨਯਨ੍|
Ⅸ ਤਤਃ ਸ ਿਦਨਤ੍ਰਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਨ੍ਧੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਨ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਪੀਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
Ⅹ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤੱਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰਵਾਿਸਨ ਏਕਸ੍ਮੈ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦਤ੍ਵਾ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਅਨਿਨਯ| ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਪਸ਼੍ਯ
ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਮ|
Ⅺ ਤਦਾ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਸਰਲਨਾਮਾਨੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਿਯਹੂਦਾਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਤਾਰ੍ਸ਼ਨਗਰੀਯੰ ਸ਼ੌਲਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ ਗਵੇਸ਼ਯਨ੍ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛ;
Ⅻ ਪਸ਼੍ਯ ਸ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤੇ, ਤਥਾ ਅਨਿਨਯਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਦਦਾਤੀੱਥੰ
ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਿਨਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸੋ(ਅ)ਨੇਕਿਹੰਸਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍;
ⅩⅣ ਅਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਚ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਵ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਿਤ ਤਾਨਿਪ
ਬੱਧੁੰ ਸ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕੇਭ੍ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍, ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਹਮ੍
ਅਨੇਕੇਸ਼ਾਂ ਮੁਖੇਭ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਯਾਿਹ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਭੂਪਤੀਨਾਮ੍
ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਸ ਜਨੋ ਮਮ
ਮਨੋਨੀਤਪਾਤ੍ਰਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅥ ਮਮ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤਞ੍ਚ ਤੇਨ ਿਕਯਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯ ਏਤਤ੍
ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤੋ (ਅ)ਨਿਨਯੋ ਗਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ
ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪ੍ਰਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਃ ਸ਼ੌਲ ਤ੍ਵੰ ਯਥਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਸ਼਼ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋ ਭਵਿਸ ਚ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵਾਗਮਨਕਾਲੇ
ਯਃ ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੁਭ੍ਯੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਸ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
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ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਮਾਤ੍ਰੇ ਤਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਭ੍ਯਾਮ੍ ਮੀਨਸ਼ਲ੍ਕਵਦ੍ ਵਸ੍ਤੁਿਨ
ਿਨਰ੍ਗਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸ ਪ੍ਰਸੰਨਚਕ੍ਸ਼ੁ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਥਾਯ ਮੱਿਜਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪੀਤ੍ਵਾ ਸਬਲੋਭਵੱਚ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਕਿਤਪਯਿਦਵਸਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰੇ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ(ਅ)ਿਵਲਮ੍ਬੰ
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਭਜਨਭਵਨਾਿਨ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅪ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਰਸ਼੍ਚਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੋ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰ ਏਤੰਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍
ਏਵਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਿਨਕਟੰ ਨਯਤੀਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ
ਏਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪ੍ਯਾਗੱਛਤ੍ ਸਏਵ ਿਕਮਯੰ ਨ ਭਵਿਤ?
ⅩⅫ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ਼ੌਲਃ
ਕ੍ਰਮਸ਼
ਉਤ੍ਸਾਹਵਾਨ੍
ਭੂਤ੍ਵਾ
ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਜਨ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਿਨਵਾਿਸਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥੇ ਕਾਲੇ ਗਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾਮਾਸੁਃ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮੇਤਸ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਯਾ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ਤੇ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੁ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਗੁਪ੍ਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਨਗਰਸ੍ਯ ਦ੍ਵਾਰੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਰਾਤ੍ਰੌ ਿਪਟਕੇ ਿਨਧਾਯ
ਪ੍ਰਾਚੀਰੇਣਾਵਾਰੋਹਯਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ੌਲੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍
ਐਹਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸ੍ਮਾਦਿਬਭਯੁਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯ ਇਿਤ ਚ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪਮਾਨੀਯ
ਮਾਰ੍ਗਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਭੁਃ ਕਥੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾਸ਼੍ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਸ ਚ ਯਥਾਕ੍ਸ਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍ ਏਤਾਨ੍
ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਸ਼ੌਲਸ੍ਤੈਃ ਸਹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਿਨਰ੍ਭਯੰ ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਵਵਾਦਸ੍ਯੋਪਸ੍ਿਥਤਤ੍ਵਾਤ੍
ਤੇ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਨੀਤ੍ਵਾ
ਤਾਰ੍ਸ਼ਨਗਰੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਿਯਹੂਿਦਯਾਗਾਲੀਲ੍ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ
ਮਣ੍ਡਲ੍ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤਤਸ੍ਤਾਸਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਭਵਤ੍ ਪ੍ਰਭੋ ਿਰ੍ਭਯਾ
ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਯਾ ਚ ਕਾਲੰ ਕ੍ਸ਼ੇਪਿਯਤ੍ਵਾ ਬਹੁਸੰਖ੍ਯਾ
ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਰਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ੇ
ਲੋਦ੍ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤਤ੍ਰ ਪਕ੍ਸ਼ਾਘਾਤਵ੍ਯਾਿਧਨਾਸ਼਼੍ਟੌ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਗਤਮ੍
ਐਨੇਯਨਾਮਾਨੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਮਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਹੇ ਐਨੇਯ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍,
ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਸ੍ਵਸ਼ੱਯਾਂ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ, ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਮਾਤ੍ਰੇ ਸ ਉਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਲੋਦ੍ਸ਼ਾਰੋਣਿਨਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰਭੁੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ
ਿਭਕ੍ਸ਼ਾਦਾਨਾਿਦਸ਼਼ੁ ਨਾਨਿਕ੍ਰਯਾਸੁ ਿਨਤ੍ਯੰ
ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾ ਯਾ ਯਾਫੋਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨੀ ਟਾਿਬਥਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਯਾਂ
ਦਰ੍ੱਕਾਂ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਹਿਰਣੀਮਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਆਹ੍ਵਯਨ੍ ਸਾ ਨਾਰੀ
ⅩⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਰੁਗ੍ਨਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਜਤ੍, ਤਤੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ੍ਯੋਪਿਰਸ੍ਥਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠੇ ਸ਼ਾਯਿਯਤ੍ਵਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਲੋਦ੍ਨਗਰੰ ਯਾਫੋਨਗਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪਸ੍ਥੰ ਤਸ੍ਮਾੱਤਤ੍ਰ
ਿਪਤਰ ਆਸ੍ਤੇ, ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੂਰ੍ਣੰ ਤਸ੍ਯਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਵਨਯਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੋ ਦ੍ਵੌ ਮਨੁਜੌ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍, ਤਤ੍ਰ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤ ਉਪਿਰਸ੍ਥਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠੰ ਸਮਾਨੀਤੇ ਚ ਿਵਧਵਾਃ ਸ੍ਵਾਿਭਃ
ਸਹ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਦਰ੍ੱਕਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤਾਿਨ ਯਾਨ੍ਯੁੱਤਰੀਯਾਿਣ ਪਿਰਧੇਯਾਿਨ ਚ
ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ ਰੁਦਤ੍ਯਸ਼੍ਚਤਸ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼੍ਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵਾਨ੍; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ਼ਵੰ ਪ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ਹੇ ਟਾਬੀਥੇ ਤ੍ਵਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯ ਉਕ੍ਤੇ ਸਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ
ਪ੍ਰੋਨ੍ਮੀਲ੍ਯ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਲੋਕ੍ਯੋੱਥਾਯੋਪਾਿਵਸ਼ਤ|੍
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ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਰੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਉੱਤੋਲ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍
ਿਵਧਵਾਸ਼੍ਚਾਹੂਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍|
ⅩⅬⅡ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਸਮਸ੍ਤਯਾਫੋਨਗਰੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾਃ
ਪ੍ਰਭੌ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅬⅢ
ਅਪਰਞ੍ਚ
ਿਪਤਰਸ੍ਤਦ੍ਯਾਫੋਨਗਰੀਯਸ੍ਯ
ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍
ਿਸ਼ਮੋੰਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨ੍ਯਵਸਤ੍|
Ⅰ

Ⅹ

ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰ ਇਤਾਿਲਯਾਖ੍ਯਸੈਨ੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਃ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ
ਸੇਨਾਪਿਤਰਾਸੀਤ੍
Ⅱ ਸ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਭਕ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰਪਰਾਯਣਸ਼੍ਚਾਸੀਤ੍; ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਬਹੂਿਨ
ਦਾਨਾਦੀਿਨ ਦਤ੍ਵਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰੇ|
Ⅲ ਏਕਦਾ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੈਕੋ ਦੂਤਃ
ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਭੀਤੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਿਕੰ? ਤਦਾ
ਤਮਵਦਤ੍ ਤਵ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਦਾਨਾਿਦ ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪੰ ਭੂਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|
Ⅴ ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਸਮੁਦ੍ਰਤੀਰੇ
ਿਸ਼ਮੋੰਨਾਮ੍ਨਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸਕਾਰੀ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮ੍ ਆਹ੍ਵਾਯਯ;
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਤੱਤਤ੍ ਸ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅶ ਇਤ੍ਯੁਪਿਦਸ਼੍ਯ ਦੂਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਦਾਸਾਨਾਂ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ ਿਨਤ੍ਯੰ ਸ੍ਵਸਙ੍ਿਗਨਾਂ ਸੈਨ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਏਕਾਂ
ਭਕ੍ਤਸੇਨਾਞ੍ਚਾਹੂਯ
Ⅷ ਸਕਲਮੇਤੰ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਿਹਣੋਤ੍|
Ⅸ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਤੇ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਦਾ ਨਗਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪ
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍, ਤਦਾ ਿਪਤਰੋ ਿਦ੍ਵਤੀਯਪ੍ਰਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਤੁੰ
ਗ੍ਰੁʼਹਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਮ੍ ਆਰੋਹਤ੍|
Ⅹ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਐੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅੰਨਾਸਾਦਨਸਮਯੇ ਸ ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸੰਨਪਤਤ੍|
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ਤਤੋ ਮੇਘਦ੍ਵਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤੰ ਚਤੁਿਰ੍ਭਃ ਕੋਣੈ ਰ੍ਲਮ੍ਿਬਤੰ ਬ੍ਰੁʼਹਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਿਮਵ
ਿਕਞ੍ਚਨ ਭਾਜਨਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਤੀਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅻ
ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ
ਨਾਨਪ੍ਰਕਾਰਾ
ਗ੍ਰਾਮ੍ਯਵਨ੍ਯਪਸ਼ਵਃ
ਖੇਚਰੋਰੋਗਾਿਮਪ੍ਰਭ੍ਰੁʼਤਯੋ ਜਨ੍ਤਵਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਹਤ੍ਵਾ ਭੁੰਕ੍ਸ਼੍ਵ ਤਮ੍ਪ੍ਰਤੀਯੰ ਗਗਣੀਯਾ
ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਾ ਭਵਤੁ, ਅਹਮ੍
ਏਤਤ੍ ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚ ਵਾ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਨ
ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਵਹਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ
ਸ਼ੁਿਚ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ ਜਾਨੀਿਹ|
ⅩⅥ ਇੱਥੰ ਿਤ੍ਰਃ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪਾਤ੍ਰੰ ਪੁਨਰਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਆਕਾਸ਼ਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਕੋ ਭਾਵ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ
ਿਪਤਰੋ ਮਨਸਾ ਸਨ੍ਦੇਗ੍ਿਧ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸ੍ਯ ਤੇ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧਾਵੁਪਸ੍ਥਾਯ,
ⅩⅧ ਿਸ਼ਮੋਨੋ ਗ੍ਰੁʼਹਮਿਨ੍ਵੱਛਨ੍ਤਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰੁʼਛ੍ਯਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ
ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਸ ਿਕਮਤ੍ਰ ਪ੍ਰਵਸਿਤ?
ⅩⅨ ਯਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤੱਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯ ਭਾਵੰ ਮਨਸਾਨ੍ਦੋਲਯਿਤ ਤਦਾਤ੍ਮਾ
ਤਮਵਦਤ੍, ਪਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰਯੋ ਜਨਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਤ੍ਵਮ੍ ਉੱਥਾਯਾਵਰੁਹ੍ਯ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਹ ਗੱਛ ਮਯੈਵ ਤੇ
ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾਃ|
ⅩⅪ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਵਰੁਹ੍ਯ
ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਪ੍ਰੇਿਰਤਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਨਕਟਮਾਗਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੂਯੰ ਯੰ ਮ੍ਰੁʼਗਯਧ੍ਵੇ ਸ ਜਨੋਹੰ,
ਯੂਯੰ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ?
ⅩⅫ
ਤਤਸ੍ਤੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍
ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਨਾਮਾ
ਸ਼ੁੱਧਸੱਤ੍ਵ
ਈਸ਼੍ਵਰਪਰਾਯਣੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਸੰਿਨਧੌ
ਸੁਖ੍ਯਾਤ੍ਯਾਪੰਨ ਏਕਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਿਰ੍ਨਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਤ੍ਵਾਮਾਹੂਯ ਨੇਤੁੰ ਤ੍ਵੱਤਃ
ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੋਤੁਞ੍ਚ ਪਿਵਤ੍ਰਦੂਤੇਨ ਸਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਪਤਰਸ੍ਤਾਨਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਮਾਿਤਥ੍ਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍,
ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤ੍ਰਾਮਕਰੋਤ,੍ ਯਾਫੋਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਤੇਨ ਸਹ ਗਤਾਃ|
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ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮਧ੍ਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਸਮਯੇ
ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੋ ਜ੍ਞਾਿਤਬਨ੍ਧੂਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਯ ਤਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅩⅤ ਿਪਤਰੇ ਗ੍ਰੁʼਹ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਮਤ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਪਤਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਾਹਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼ਃ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯੇਨ ਸਾਕਮ੍ ਆਲਪਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ
ਚ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍,
ⅩⅩⅧ ਅਨ੍ਯਜਾਤੀਯਲੋਕੈਃ ਮਹਾਲਪਨੰ ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਗੱਛਥ; ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼ਮ੍ ਅਵ੍ਯਵਹਾਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚੰ ਵਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਮਮ ਨੋਿਚਤਮ੍ ਇਿਤ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਾਹ੍ਵਾਨਸ਼੍ਰਵਣਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ ਕਾਞ੍ਚਨਾਪੱਿਤਮ੍ ਅਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ; ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਾਿਮ ਯੂਯੰ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਾਮ੍
ਆਹੂਯਤ?
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਦ੍ਯ ਚਤ੍ਵਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ
ਏਤਾਵਦ੍ਵੇਲਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਨਾਹਾਰ ਆਸਨ੍ ਤਤਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਹਰੇ
ਸਿਤ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਸਮਯੇ ਤੇਜੋਮਯਵਸ੍ਤ੍ਰਭ੍ਰੁʼਦ੍ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਮ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍,
ⅩⅩⅪ ਹੇ ਕਰ੍ਣੀਿਲਯ ਤ੍ਵਦੀਯਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾ
ਤਵ ਦਾਨਾਿਦ ਚ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪੰ ਭੂਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਅਤੋ ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਸਮੁਦ੍ਰਤੀਰੇ
ਿਸ਼ਮੋੰਨਾਮ੍ਨਃ ਕਸ੍ਯਿਚੱਚਰ੍ੰਮਕਾਰਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸਕਾਰੀ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤਮਾਹੂ◌ाਯਯ; ਤਤਃ ਸ ਆਗਤ੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍
ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਤਵ ਿਨਕਟੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍,
ਤ੍ਵਮਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਭਦ੍ਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍| ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਨ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਾਿਨ
ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਾਿਨ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸ੍ਮਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਿਪਤਰ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍, ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਅਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੀ ਸਨ੍
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ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਯੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਭੀਤ੍ਵਾ
ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਭਵਿਤ, ਏਤਸ੍ਯ ਿਨਸ਼੍ਚਯਮ੍
ਉਪਲਬ੍ਧਵਾਨਹਮ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੇਨ ਈਸ਼੍ਵਰ
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਸੰਮੇਲਨਸ੍ਯ ਯੰ ਸੰਵਾਦੰ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍ ਤੰ ਸੰਵਾਦੰ ਯੂਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੋਹਨਾ ਮੱਜਨੇ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਾਲੀਲਦੇਸ਼ਮਾਰਭ੍ਯ
ਸਮਸ੍ਤਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ;੍
ⅩⅩⅩⅧ ਫਲਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ
ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੇ ਭ੍ਰਮਨ੍ ਸੁਿਕ੍ਰਯਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸ਼ੈਤਾਨਾ
ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ੍, ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਸਹਾਯ ਆਸੀਤ੍;
ⅩⅩⅩⅨ ਵਯਞ੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਚ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਭਵਾਮਃ| ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵੱਧ੍ਵਾ ਹਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਿਦਵਸੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਮੁੱਥਾਪ੍ਯ ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ੍
ਅਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟ ਇਿਤ ਨ ਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਿਥਤੇ
ਸਿਤ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਮਨੋਨੀਤਾਃ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਤਮਦਰ੍ਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅡ ਜੀਿਵਤਮ੍ਰੁʼਤੋਭਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਸ ਜਨਃ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁਞ੍ਚ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ⅩⅬⅢ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਾਪਾਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋਿਪ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਦਦਿਤ|
ⅩⅬⅣ ਿਪਤਰਸ੍ਯੈਤਤ੍ਕਥਾਕਥਨਕਾਲੇ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੁʼਣਾਮੁਪਿਰ
ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾਵਾਰੋਹਤ੍|
ⅩⅬⅤ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਗਤਾਸ੍ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾ
ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯੇਭ੍ਯਃ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਿਨ ਦੱਤੇ ਸਿਤ
ⅩⅬⅥ ਤੇ ਨਾਨਾਜਾਤੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ਤ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨ੍ਿਤ,
ਇਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਿਵਸ੍ਮਯਮ੍ ਆਪਦ੍ਯਨ੍ਤ|
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ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਵਯਿਮਵ ਯੇ ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਜਲਮੱਜਨੰ ਿਕੰ ਕੋਿਪ ਿਨਸ਼਼ੇੱਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਮੱਿਜਤਾ ਭਵਤੇਿਤ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੇ ਸ੍ਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅬⅦ

Ⅰ

Ⅺ

ਇੱਥੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਅਪੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਇਮਾਂ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਪਤਰੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਿਤ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਨੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਹ
ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਅਵਦਨ੍,
Ⅲ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਤ੍ਵਕ੍ਛੇਿਦਲੋਕਾਨਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅳ
ਤਤਃ
ਿਪਤਰ
ਆਿਦਤਃ
ਕ੍ਰਮਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਕਾਰ੍ੱਯਸ੍ਯ
ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮਾਖ੍ਯਾਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
Ⅴ ਯਾਫੋਨਗਰ ਏਕਦਾਹੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਮਾਨੋ ਮੂਰ੍ੱਿਛਤਃ ਸਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇਨ ਚਤੁਰ੍ਸ਼ੁ
ਕੋਣੇਸ਼ੁ ਲਮ੍ਬਨਮਾਨੰ ਵ੍ਰੁʼਹਦ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਿਮਵ ਪਾਤ੍ਰਮੇਕਮ੍ ਆਕਾਸ਼ਦਵਰੁਹ੍ਯ
ਮੰਿਨਕਟਮ੍ ਆਗੱਛਦ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਮ੍|
Ⅵ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਦ੍ ਅਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਵਿਵਚ੍ਯ ਤਸ੍ਯ
ਮਧ੍ਯੇ ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਾਨ੍ ਗ੍ਰਾਮ੍ਯਵਨ੍ਯਪਸ਼ੂਨ੍ ਉਰੋਗਾਿਮਖੇਚਰਾਂਸ਼੍ਚ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
Ⅶ ਹੇ ਿਪਤਰ ਤ੍ਵਮੁੱਥਾਯ ਗਤ੍ਵਾ ਭੁੰਕ੍ਸ਼੍ਵ ਮਾਂ ਸਮ੍ਬੋਧ੍ਯ ਕਥਯਨ੍ਤੰ
ਸ਼ਬ੍ਦਮੇਕੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
Ⅷ ਤਤੋਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਨੇੱਥੰ ਭਵਤੁ, ਯਤਃ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧਮ੍
ਅਸ਼ੁਿਚ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਵਾ ਮਮ ਮੁਖਮਧ੍ਯੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅸ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਤ੍ ਸ਼ੁਿਚ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੰਿਨਿਸ਼਼ੱਧੰ ਨ ਜਾਨੀਿਹ ਿਦ੍ਵ
ਰ੍ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਤੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਵਹਾਯਸੀਯਾ ਵਾਣੀ ਜਾਤਾ|
Ⅹ ਿਤ੍ਰਿਰੱਥੰ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਪੁਨਰਾਕਾਸ਼ਮ੍ ਆਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ|ੰ
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਾਤ੍ ਤ੍ਰਯੋ ਜਨਾ ਮੰਿਨਕਟੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾ ਯਤ੍ਰ
ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਸ੍ਿਥਤੋਹੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਤਤ੍ਰੋਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਿਨਃਸਨ੍ਦੇਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਮਾਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਯਾ ਸਹੈਤੇਸ਼ੁ ਸ਼਼ਡ੍ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਮਨੁਜਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਾਮ|
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ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਏਕਦਾ ਦੂਤ ਏਕਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਭੂਯ ਮਮ ਗ੍ਰੁʼਹਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਟਨ੍ ਮਾਿਮਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍,
ਯਾਫੋਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਿਪਤਰਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨਮ੍
ਆਹੂਯਯ;
ⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤਵ ਤ੍ਵਦੀਯਪਿਰਵਾਰਾਣਾਞ੍ਚ ਯੇਨ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਤਤ੍ ਸ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅤ ਅਹੰ ਤਾਂ ਕਥਾਮੁੱਥਾਪ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਉਪਿਰ ਯਥਾ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯੁਪਿਰ
ਸਮਵਰੂਢਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਤੇਨ ਯੋਹਨ੍ ਜਲੇ ਮੱਿਜਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਿਨ ਮੱਿਜਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ, ਇਿਤ ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਭੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍
ਤਦਾ ਮਯਾ ਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤਮ੍|
ⅩⅦ ਅਤਃ ਪ੍ਰਭਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਕਾਿਰਣੋ ਯੇ ਵਯਮ੍
ਅਸ੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤੇਭ੍ਯੋ ਲੋਕੇਭ੍ਯੋਿਪ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ
ਕੋਹੰ? ਿਕਮਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ?
ⅩⅧ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਵਾ ਤੇ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍
ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਿਰ੍ਹ ਪਰਮਾਯੁਃਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕੇਭ੍ਯੋਿਪ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਦਾਨਮ੍ ਅਦਾਤ੍|
ⅩⅨ ਸ੍ਿਤਫਾਨੰ ਪ੍ਰਿਤ ਉਪਦ੍ਰਵੇ ਘਿਟਤੇ ਯੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾ ਅਭਵਨ੍ ਤੈ
ਫੈਨੀਕੀਕੁਪ੍ਰਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਸੁ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਕੇਵਲਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਨਾ
ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨ੍ਯਸ੍ਯ ਸਮੀਪ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਨ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੁਪ੍ਰੀਯਾਃ ਕੁਰੀਨੀਯਾਸ਼੍ਚ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯੂਨਾਨੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇਿਪ ਪ੍ਰਭੋਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ
ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|
ⅩⅪ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਰਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਹਾਯ ਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਲੋਕਾ
ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੁੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅫ
ਇਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਨ੍ਤੁ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਪ੍ਰੈਰਯਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਤ੍ਰ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ
ਫਲੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਾਨਨ੍ਦੋ ਜਾਤਃ,
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ⅩⅩⅣ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਸਾਧੁ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍

ਗਨੋਿਨਸ਼਼੍ਟਯਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਸ੍ਥਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਪ੍ਰਭੋਃ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਨੇਕੇ ਬਭੂਵੁਃ|
ⅩⅩⅤ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਸ਼ੌਲੰ ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ੍ਤਾਰ੍ਸ਼ਨਗਰੰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ੍ਰ
ਤਸ੍ਯੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍;
ⅩⅩⅥ ਤਤਸ੍ਤੌ ਮਣ੍ਡਲੀਸ੍ਥਲੋਕੈਃ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸੰਵਤ੍ਸਰਮੇਕੰ ਯਾਵਦ੍
ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤਾਂ; ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ
ਪ੍ਰਥਮੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੀਯਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅦ
ਤਤਃ
ਪਰੰ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਗਣੇ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤੇ ਸਿਤ
ⅩⅩⅧ ਆਗਾਬਨਾਮਾ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕ ਉੱਥਾਯ ਆਤ੍ਮਨਃ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਾ
ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇ
ਦੁਿਰ੍ਭਕ੍ਸ਼ੰ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍;
ਤਤਃ
ਕ੍ਲੌਿਦਯਕੈਸਰਸ੍ਯਾਿਧਕਾਰੇ ਸਿਤ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਨੁਸਾਰਤੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਭ੍ਰਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਿਦਨਯਾਪਨਾਰ੍ਥੰ ਧਨੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ੍ਯ
ⅩⅩⅩ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲਯੋ ਰ੍ਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਤਤ੍
ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅰ

Ⅻ

ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਹੇਰੋਦਰਾਜੋ
੍
ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾਃ ਿਕਯੱਜਨੇਭ੍ਯੋ ਦੁਃਖੰ ਦਾਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਰਭਤ੍|
Ⅱ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਯੋਹਨਃ ਸੋਦਰੰ ਯਾਕੂਬੰ ਕਰਵਾਲਾਘਾਤੇਨ੍ ਹਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਸ
ਿਪਤਰਮਿਪ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਦਾ ਿਕਣ੍ਵਸ਼ੂਨ੍ਯਪੂਪੋਤ੍ਸਵਸਮਯ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਟਤ੍; ਅਤ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤੇ
ਸਿਤ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਤੰ ਬਿਹਰਾਨੇੱਯਾਮੀਿਤ ਮਨਿਸ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਸ ਤੰ
ਧਾਰਿਯਤ੍ਵਾ ਰਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਸੰਘੇ ਚਤ੍ਵਾਰੋ ਜਨਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਚਤੁਰ੍ਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਕਸੰਘਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਕਾਰਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁੰ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾ ਲੋਕਾ
ਅਿਵਸ਼੍ਰਾਮਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
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ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਹੇਰੋਿਦ ਤੰ ਬਿਹਰਾਨਾਿਯਤੁੰ ਉਦ੍ਯਤੇ ਸਿਤ ਤਸ੍ਯਾਂ
ਰਾਤ੍ਰੌ ਿਪਤਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ਕਦ੍ਵਯਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਦ੍ਵਯੇਨ ਬੱਧ੍ਵਃ ਸਨ੍
ਿਨਿਦ੍ਰਤ ਆਸੀਤ੍, ਦੌਵਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚ ਕਾਰਾਯਾਃ ਸੰਮੁਖੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ ਦ੍ਵਾਰਮ੍
ਅਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼ੁਃ|
Ⅶ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਕਾਰਾ
ਦੀਪ੍ਿਤਮਤੀ ਜਾਤਾ; ਤਤਃ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਸ਼ਾਵਾਵਾਤੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੰ ਜਾਗਰਿਯਤ੍ਵਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੂਰ੍ਣਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ; ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਹਸ੍ਤਸ੍ਥਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਦ੍ਵਯੰ ਗਲਤ੍ ਪਿਤਤੰ|
Ⅷ ਸ ਦੂਤਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਬੱਧਕਿਟਃ ਸਨ੍ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕੇ ਅਰ੍ਪਯ; ਤੇਨ
ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਿਤ ਦੂਤਸ੍ਤਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਗਾਤ੍ਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਗਾਤ੍ਰੇ ਿਨਧਾਯ
ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਿਹ|
Ⅸ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵ੍ਰਜਨ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੂਤੇਨ
ਕਰ੍ੰਮੈਤਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਿਮਿਤ ਸਤ੍ਯਮਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਇੱਥੰ ਤੌ ਪ੍ਰਥਮਾਂ ਿਦ੍ਵਤੀਯਾਞ੍ਚ ਕਾਰਾਂ ਲਙ੍ਿਘਤ੍ਵਾ ਯੇਨ
ਲੌਹਿਨਰ੍ੰਿਮਤਦ੍ਵਾਰੇਣ ਨਗਰੰ ਗਮ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਤਾਂ; ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਕਵਾਟੰ ਸ੍ਵਯੰ ਮੁਕ੍ਤਮਭਵਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੌ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਾਰ੍ਗੈਕਸ੍ਯ
ਸੀਮਾਂ ਯਾਵਦ੍ ਗਤੌ; ਤਤੋ(ਅ)ਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਦੂਤਃ ਿਪਤਰੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਸ ਚੇਤਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਨਜਦੂਤੰ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ
ਹੇਰੋਦੋ ਹਸ੍ਤਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼ਾਯਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਸਮੁੱਧ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਇਤ੍ਯਹੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਸ ਿਵਿਵਚ੍ਯ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਰਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤਸ੍ਯ ਯੋਹਨੋ ਮਾਤੁ ਰ੍ਮਿਰਯਮੋ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਬਹਵਃ ਸਮ੍ਭੂਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ ਤੰਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਗਤਃ|
ⅩⅢ ਿਪਤਰੇਣ ਬਿਹਰ੍ਦ੍ਵਾਰ ਆਹਤੇ ਸਿਤ ਰੋਦਾਨਾਮਾ ਬਾਿਲਕਾ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਗਤਾ|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਸ੍ਵਰੰ ਸ਼੍ਰੁਵਾ ਸਾ ਹਰ੍ਸ਼ਯੁਕ੍ਤਾ ਸਤੀ ਦ੍ਵਾਰੰ ਨ
ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ ਿਪਤਰੋ ਦ੍ਵਾਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਅਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ
ਧਾਿਵਤ੍ਵਾ ਗਤਵਤੀ|
ⅩⅤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਤ੍ਵਮੁਨ੍ਮੱਤਾ ਜਾਤਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਮੁਹੁਰ੍ਮੁਹੁਰੁਕ੍ਤਵਤੀ
ਸਤ੍ਯਮੇਵੈਤਤ੍|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਤੇ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ ਦੂਤੋ ਭਵੇਤ੍|
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ⅩⅦ

ਿਪਤਰੋ ਦ੍ਵਾਰਮਾਹਤਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਦ੍ਵਾਰੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਿਪਤਰੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਪਤਰੋ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਹਸ੍ਤੇਨ
ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤੰ ਕਾਰਾਯਾ
ਉੱਧ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਤਾਨਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਯਾਕੁਬੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਞ੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮੇਤਾਂ ਵਦਤੇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੰ
ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਿਤ ਿਪਤਰਃ ਕ੍ਵ ਗਤ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਣਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ਮਹਾਨ੍ ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩ ਹੇਰੋਦ੍ ਬਹੁ ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯੋੱਦੇਸ਼ੇ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਰਕ੍ਸ਼ਕਾਨ੍
ਸੰਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਤਤ੍ਰਾਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅫ ਸੋਰਸੀਦੋਨਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਹੇਰੋਿਦ ਯੁਯੁਤ੍ਸੌ ਸਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ
ਏਕਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਲ੍ਵਾਸ੍ਤਨਾਮਾਨੰ ਤਸ੍ਯ
ਵਸ੍ਤ੍ਰਗ੍ਰੁʼਹਾਧੀਸ਼ੰ ਸਹਾਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਹੇਰੋਦਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸਨ੍ਿਧੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ
ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਞੋ ਦੇਸ਼ੇਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਭਰਣਮ੍ ਅਭਵਤ੍ਂ
ⅩⅩⅢ ਅਤਃ ਕੁਤ੍ਰਿਚਨ੍ ਿਨਰੁਿਪਤਿਦਨੇ ਹੇਰੋਦ੍ ਰਾਜਕੀਯੰ ਪਿਰੱਛਦੰ
ਪਿਰਧਾਯ ਿਸੰਹਾਸਨੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਕਥਾਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਤੋ ਲੋਕਾ ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਏਸ਼਼ ਮਨੁਜਰਵੋ ਨ ਿਹ,
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਵਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਹੇਰੋਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੰਮਾਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍; ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤੋ ਹਠਾਤ੍ ਤੰ ਪ੍ਰਾਹਰਤ੍ ਤੇਨੈਵ ਸ ਕੀਟੈਃ ਕ੍ਸ਼ੀਣਃ
ਸਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਜਹਾਤ੍| ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾ ਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ
ਪ੍ਰਬਲਾਭਵਤ੍| ਤਤਃ ਪਰੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੌਲੌ ਯਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਤਾਂ
ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੇ ਸਿਤ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਯੋ ਯੋਹਨ੍ ਤੰ
ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤੌ|
Ⅰ

ਅਪਰਞ੍ਚ
ਕੁਰੀਨੀਯਲੂਿਕਯੋ

ⅩⅢ

ਬਰ੍ਣੱਬਾਃ,
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਯੰ ਿਨਗ੍ਰੰ ਵਦਨ੍ਿਤ,
ਹੇਰੋਦਾ ਰਾਜ੍ਞਾ ਸਹ ਕ੍ਰੁʼਤਿਵਦ੍ਯਾ◌ाਭ੍ਯਾਸੋ
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ਿਮਨਹੇਮ,੍
ਸ਼ੌਲਸ਼੍ਚੈਤੇ ਯੇ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨ
ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਾਰਸ਼੍ਚਾਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾਮ੍ ਆਸਨ੍,
Ⅱ ਤੇ ਯਦੋਪਵਾਸੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਅਸੇਵਨ੍ਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸ਼ੈਲੌ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍
ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਤੌ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕੁਰੁਤ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੈਰੁਪਵਾਸਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਯੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤਯੋਃ ਸਤੋਸ੍ਤੇ ਤਯੋ ਰ੍ਗਾਤ੍ਰਯੋ
ਰ੍ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੌ ਵ੍ਯਸ੍ਰੁʼਜਨ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੌ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤੌ ਸਨ੍ਤੌ ਿਸਲੂਿਕਯਾਨਗਰਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਸਮੁਦ੍ਰਪਥੇਨ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤਾਂ|
Ⅴ ਤਤਃ ਸਾਲਾਮੀਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਭਜਨਭਵਨਾਿਨ ਗਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤਾਂ; ਯੋਹਨਿਪ
ਤਤ੍ਸਹਚਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅵ ਇੱਥੰ ਤੇ ਤਸ੍ਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਭ੍ਰਮਨ੍ਤਃ ਪਾਫਨਗਰਮ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ; ਤਤ੍ਰ ਸੁਿਵਵੇਚਕੇਨ ਸਿਰ੍ਜਯਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਨਾ
ਸਹ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋ ਵੇਸ਼ਧਾਰੀ ਬਰ੍ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਾ ਯੋ ਮਾਯਾਵੀ ਿਯਹੂਦੀ
ਆਸੀਤ੍ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਤਃ|
Ⅶ ਤੱਦੇਸ਼ਾਿਧਪ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ
ਨ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਲੁਮਾ ਯੰ ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤੰ
ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਯਤਤ|
Ⅸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਲੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ ਸਨ੍ ਤੰ
ਮਾਯਾਿਵਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਕਥਯਤ੍,
Ⅹ ਹੇ ਨਰਿਕਨ੍ ਧਰ੍ੰਮਦ੍ਵੇਿਸ਼਼ਨ੍ ਕੌਿਟਲ੍ਯਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ੰਮਪਿਰਪੂਰ੍ਣ, ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਪ੍ਰਭੋਃ
ਸਤ੍ਯਪਥਸ੍ਯ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯਕਰਣਾਤ੍ ਕਦਾਿਪ ਨ ਿਨਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼੍ਯਸੇ?
Ⅺ ਅਧੁਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਵ ਸਮੁਿਚਤੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤੇਨ
ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨ੍ਧਃ ਸਨ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਮਿਪ ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਸ|
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦ੍ ਰਾਿਤ੍ਰਵਦ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ ਆੱਛਾਿਦਤਵਾਨ੍;
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਲੋਕਮਿਨ੍ਵੱਛਨ੍ ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਭ੍ਰਮਣੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਏਨਾਂ ਘਟਨਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ ਦੇਸ਼ਾਿਧਪਿਤਃ ਪ੍ਰਭੂਪਦੇਸ਼ਾਦ੍
ਿਵਸ੍ਿਮਤ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤਤ੍ਸਙ੍ਿਗਨੌ ਚ ਪਾਫਨਗਰਾਤ੍ ਪ੍ਰੋਤੰ ਚਾਲਿਯਤ੍ਵਾ

ਪਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪਰ੍ਗੀਨਗਰਮ੍ ਅਗੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋਹਨ੍ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਏਤ੍ਯ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗੱਛਤ੍|
ⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਪਰ੍ਗੀਤੋ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਪਿਸਿਦਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਭਜਨਭਵਨੰ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼ਤਾਂ|
ⅩⅤ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਯੋਃ ਪਿਠਤਯੋਃ ਸਤੋ ਰ੍ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੌ
ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਯੁਵਯੋਃ ਕਾਿਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਕਥਾ ਯਦ੍ਯਸ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਾਂ ਵਦਤੰ
ਤੌ ਪ੍ਰਿਤ ਤਸ੍ਯ ਭਜਨਭਵਨਸ੍ਯਾਿਧਪਤਯਃ ਕਥਾਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਯਨ੍|
ⅩⅥ ਅਤਃ ਪੌਲ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੀਯਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਈਸ਼੍ਵਰਪਰਾਯਣਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਵਧੱਧੰ|
ⅩⅦ ਏਤੇਸ਼ਾਿਮਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪਰੁਸ਼ਾਨ੍
ਮਨੋਨੀਤਾਨ੍ ਕਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਿਮਸਿਰ ਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਸਨਕਾਲੇ
ਤੇਸ਼ਾਮੁੰਨਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵੀਯਬਾਹੁਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸਮਾਨਯਤ੍|
ⅩⅧ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵੱਚ ਮਹਾਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਭਰਣੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ⅩⅨ ਿਕਨਾਨ੍ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਤੀਿਣ ਸਪ੍ਤਰਾਜ੍ਯਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ
ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੇਨ ਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਿਧਕਾਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤੇਸ਼ੁ
ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼ੁ
ਗਤੇਸ਼ੁ
ਚ
ਿਸ਼ਮੂਯੇਲ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ
ਿਵਚਾਰਿਯਤ੍ਰੁʼਨ੍
ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤੈਸ਼੍ਚ ਰਾਜ੍ਿਞ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤੇ, ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਬਨ੍ਯਾਮੀਨੋ ਵੰਸ਼ਜਾਤਸ੍ਯ
ਕੀਸ਼ਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਸ਼ੌਲੰ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਾਨੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੰ ਪਦਚ੍ਯੁਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੋ ਮਿਦਸ਼਼੍ਟਿਕ੍ਰਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਮ ਮਨੋਿਭਮਤਮ੍ ਏਕੰ ਜਨੰ ਿਯਸ਼ਯਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਦਾਯੂਦੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਾਯੂਿਦ ਸ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਦਾਯੂਦੰ
ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਰਾਜਤ੍ਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਪਾਿਦਤਵਾਨ|
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ਤਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤਸ੍ਯ
ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਵੰਸ਼ਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਕੰ
ਯੀਸ਼ੁੰ (ਤ੍ਰਾਤਾਰਮ੍) ਉਦਪਾਦਯਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ
ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਰੂਪੰ ਮੱਜਨੰ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਯ ਚ ਕਰ੍ੰਮਣੋ◌े ਭਾਰੰ ਪ੍ਰਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਯੋਹਨ੍ ਤਨ੍ ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਯਨ੍
ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਕੰ ਜਨੰ ਜਾਨੀਥ?
ਅਹਮ੍
ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਤ੍ਰਾਤਾ ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯਸ੍ਯ ਪਾਦਯੋਃ ਪਾਦੁਕਯੋ
ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੇ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਯੋਗ੍ਯੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਜਾਤਾ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰਭੀਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਕਥੈਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ|
ⅩⅩⅦ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍
ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ
ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਿਰਚਯੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੰ ਪਠ੍ਯਮਾਨਾਨਾਂ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਕਥਾਨਾਮ੍ ਅਿਭਪ੍ਰਾਯਮ੍ ਅਬੁੱਧ੍ਵਾ ਚ ਤਸ੍ਯ ਵਧੇਨ ਤਾਃ
ਕਥਾਃ ਸਫਲਾ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਸ੍ਯ ਕਮਿਪ ਹੇਤੁਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਿਪ ਪੀਲਾਤਸ੍ਯ
ਿਨਕਟੇ ਤਸ੍ਯ ਵਧੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਃ ਕਥਾ ਿਲਿਖਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਕਰ੍ੰਮ
ਸਮ੍ਪਾਦ੍ਯ ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ਾਦ੍ ਅਵਤਾਰ੍ੱਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਿਯਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਮੁਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍,
ⅩⅩⅪ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਗਾਲੀਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੇ
ਲੋਕਾ ਆਗੱਛਨ੍ ਸ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਅਤਸ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ
ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਤ੍ਵੰ ਮੇ ਪੁਤ੍ਰੋਿਸ ਚਾਦ੍ਯ ਤ੍ਵਾਂ
ਸਮੁੱਥਾਿਪਤਵਾਨਹਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਇਦੰ ਯਦ੍ਵਚਨੰ ਿਦ੍ਵਤੀਯਗੀਤੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍
ਯੀਸ਼ੋਰੁੱਥਾਨੇਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਤੇਨ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀ ਕ੍ਰੁʼਤੰ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਇਮੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
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ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਿਪਤੰ ਤਦੀਯੰ ਸ਼ਰੀਰੰ ਕਦਾਿਪ
ਨ ਕ੍ਸ਼ੇਸ਼੍ਯਤੇ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਦਾਯੂਦੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤੋ ਯੋ ਵਰਸ੍ਤਮਹੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਏਤਦਨ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਗੀਤੇ(ਅ)ਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸ੍ਵਕੀਯੰ
ਪੁਣ੍ਯਵਨ੍ਤੰ ਤ੍ਵੰ ਕ੍ਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਚ ਦਾਸ੍ਯਿਸ|
ⅩⅩⅩⅥ ਦਾਯੂਦਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾਿਭਮਤਸੇਵਾਯੈ ਿਨਜਾਯੁਿਸ਼਼ ਵ੍ਯਿਯਤੇ ਸਿਤ ਸ
ਮਹਾਿਨਦ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਨਜੈਃ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੈਃ ਸਹ ਿਮਿਲਤਃ ਸਨ੍ ਅਕ੍ਸ਼ੀਯਤ;
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਮੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਤ੍ ਸ
ਨਾਕ੍ਸ਼ੀਯਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਨੇਨ ਜਨੇਨ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਤੀਿਤ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅨ ਫਲਤੋ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਯੂਯੰ ਯੇਭ੍ਯੋ ਦੋਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਦੋਸ਼ੇਭ੍ਯ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਨੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਮੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
ⅩⅬ ਅਪਰਞ੍ਚ| ਅਵਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰੁਨ੍ਮੀਲ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤ|
ਤਥੈਵਾਸਮ੍ਭਵੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ੍ਯਾਤ ਯੂਯੰ ਿਵਲੱਿਜਤਾਃ| ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ਸੁ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯੇ ਕਰ੍ੰਮ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ| ਯੇਨੈਵ ਤਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੇ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਿਥਤੇ(ਅ)ਿਪ ਿਹ| ਯੂਯੰ ਨ ਤਨ੍ਤੁ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼੍ਯਥ
ਕਦਾਚਨ||
ⅩⅬⅠ ਯੇਯੰ ਕਥਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼ੁ ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਾ
ਭਵਤ ਸ ਕਥਾ ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਨ ਘਟਤੇ|
ⅩⅬⅡ
ਿਯਹੂਦੀਯਭਜਨਭਵਨਾਨ੍
ਿਨਰ੍ਗਤਯੋਸ੍ਤਯੋ
ਿਰ੍ਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈ
ਰ੍ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਕ੍ਰੁʼਤਾ, ਆਗਾਿਮਿਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ
ਕਥੇਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਾ ਭਵਿਤ੍ਵਿਤ|
ⅩⅬⅢ
ਸਭਾਯਾ
ਭਙ੍ਗੇ
ਸਿਤ
ਬਹਵੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍,
ਤੇਨ ਤੌ ਤੈਃ ਸਹ ਨਾਨਾਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਨੁਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਰਯੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਾਨ੍
ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਯਤਾਂ|
ⅩⅬⅣ ਪਰਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲਾਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਾਂ
ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਿਮਿਲਤਾਃ,
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ⅩⅬⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਜਨਿਨਵਹੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ

ਸਨ੍ਤੋ ਿਵਪਰੀਤਕਥਾਕਥਨੇਨੇਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਯਾ ਚ ਪੌਲੇਨੋਕ੍ਤਾਂ ਕਥਾਂ ਖਣ੍ਡਿਯਤੁੰ
ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪੌ◌ैਲਬਰ੍ਣੱਬਾਵਕ੍ਸ਼ੋਭੌ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ ਪ੍ਰਥਮੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧਾਵੀਸ਼੍ਵਰੀਯਕਥਾਯਾਃ ਪ੍ਰਚਾਰਣਮ੍ ਉਿਚਤਮਾਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁੰ
ਤਦਗ੍ਰਾਹ੍ਯਤ੍ਵਕਰਣੇਨ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਸ(਼ੋ ਅ)ਯੋਗ੍ਯਾਨ੍
ਦਰ੍ਸ਼ਯਥ, ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਮਃ|
ⅩⅬⅦ ਪ੍ਰਭੁਰਸ੍ਮਾਨ੍ ਇੱਥਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯਥਾ, ਯਾਵੱਚ ਜਗਤਃ
ਸੀਮਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਤ੍ਰਾਣਕਾਰਣਾਤ੍| ਮਯਾਨ੍ਯਦੇਸ਼ਮਧ੍ਯੇ ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤੋ ਭੂਃ
ਪ੍ਰਦੀਪਵਤ੍||
ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਕਥਾਮੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਹ੍ਲਾਿਦਤਾਃ
ਸਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾਂ ਧਨ੍ਯਾਂ ਧਨ੍ਯਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍, ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ
ਪਰਮਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਿਨਿਮੱਤੰ ਿਨਰੂਿਪਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ◌े ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅬⅨ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਨੋਤ|੍
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਨਗਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ ਸੰਮਾਨ੍ਯਾਃ
ਕਿਥਪਯਾ ਭਕ੍ਤਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਸ਼੍ਚ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਗ੍ਰਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ
ਤਾਡਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅬⅠ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੌ ਿਨਜਪਦਧੂਲੀਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ
ਪਾਤਿਯਤ੍ਵ◌
ੇ ेਕਿਨਯੰ ਨਗਰੰ ਗਤੌ|
ⅬⅡ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਚ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੋਭਵਤ੍|
Ⅰ

ⅩⅣ

ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ ਯੁਗਪਦ੍ ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ
ਗਤ੍ਵਾ ਯਥਾ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇ◌ेਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ|ੌ
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਗ੍ਰਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਪ੍ਰਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੈਰੰ ਜਿਨਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਅਤਃ ਸ੍ਵਾਨੁਗ੍ਰਹਕਥਾਯਾਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤਯੋ ਰ੍ਹਸ੍ਤੈ
ਰ੍ਬਹੁਲਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮ ਚ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯਦ੍ ਯਃ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਥਾ
ਅਕ੍ਸ਼ੋਭੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਤੌ ਤਤ੍ਰ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਸਮਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾਂ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼ਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਪਕ੍ਸ਼ਾ ਜਾਤਾਃ, ਅਤੋ ਨਾਗਿਰਕਜਨਿਨਵਹਮਧ੍ਯੇ
ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
Ⅴ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ ਦੌਰਾਤ੍ਮ੍ਯੰ
ਕੁਤ੍ਵਾ ਤੌ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਃ|
Ⅵ
ਤੌ
ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਪਲਾਿਯਤ੍ਵਾ
ਲੁਕਾਯਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਦਰ੍ੱਬੋ
Ⅶ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਦੇਸ਼ਞ੍ਚ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤਾਂ|
Ⅷ ਤਤ੍ਰੋਭਯਪਾਦਯੋਸ਼੍ਚਲਨਸ਼ਕ੍ਿਤਹੀਨੋ ਜਨ੍ਮਾਰਭ੍ਯ ਖਞ੍ਜਃ ਕਦਾਿਪ
ਗਮਨੰ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਮਾਨੁਸ਼ੋ ਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਨਗਰ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਪੌਲਸ੍ਯ
ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਪੌਲਸ੍ਤਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਿਵਿਦਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਰੁʼਜੁ ਰ੍ਭਵ| ਤਤਃ ਸ ਉੱਲਮ੍ਫੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕੁਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਲੋਕਾਃ ਪੌਲਸ੍ਯ ਤਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਲੁਕਾਯਨੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ
ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ, ਦੇਵਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਰੂਪੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਬਰ੍ਣੱਬਾਂ ਯੂਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਪੌਲਸ਼੍ਚ ਮੁਖ੍ਯੋ ਵਕ੍ਤਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ
ਮਰ੍ਕੁਿਰਯਮ੍ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਯ ਨਗਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸ੍ਯ ਯੂਿਪਤਰਿਵਗ੍ਰਹਸ੍ਯ
ਯਾਜਕੋ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਨ੍ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵਾਰਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਯ ਲੋਕੈਃ ਸਰ੍ੱਧੰ
ਤਾਵੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸਮੁਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ|
ⅩⅣ ਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲੌ ਸ੍ਵੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਿਛਤ੍ਵਾ
ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੰ ਵੇਗੇਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ,
ⅩⅤ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕੁਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁਥ? ਆਵਾਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੌ
ਸੁਖਦੁਃਖਭੋਿਗਨੌ ਮਨੁਸ਼੍ਯ,ੌ ਯੁਯਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਵ੍ਰੁʼਥਾਕਲ੍ਪਨਾਃ
ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਯਥਾ ਗਗਣਵਸੁਨ੍ਧਰਾਜਲਿਨਧੀਨਾਂ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਞ੍ਚ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾਰਮਮਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਆਵਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਵਃ|
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Acts ⅩⅣ:ⅩⅩⅧ

ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੇ
ਚਿਲਤੁਮਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍,
ⅩⅦ ਤਥਾਿਪ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤੋਯਵਰ੍ਸ਼ਣੇਨ ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਸ਼ਸ੍ਯੋਤ੍ਪਤ੍ਯਾ ਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤੈਸ਼ੀ ਸਨ੍ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੈਰਾਨਨਦੇਨ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਤਰ੍ਪਯਨ੍ ਤਾਿਨ ਦਾਨਾਿਨ ਿਨਜਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪਾਿਣ ਸ੍ਥਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਮਿਪ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪ
ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨਾਤ੍ ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਿਨਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਤਾਮ੍|
ⅩⅨ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਾਭ੍ਯਾਂ ਕਿਤਪਯਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ
ਆਗਤ੍ਯ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੈਰਾਘ੍ਨਨ੍ ਤੇਨ
ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਨਗਰਸ੍ਯ ਬਿਹਸ੍ਤਮ੍ ਆਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੇ ਤਸ੍ਯ ਚਤੁਿਰ੍ਦਿਸ਼ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸਿਤ ਸ ਸ੍ਵਯਮ੍
ਉੱਥਾਯ ਪੁਨਰਿਪ ਨਗਰਮਧ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ੍ ਤਤ੍ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਬਰ੍ਣੱਬਾਸਿਹਤੋ
ਦਰ੍ੱਬੀਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਤ੍ਰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੌ
ਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ ਇਕਿਨਯਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਞ੍ਚ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਗਤੌ|
ⅩⅫ ਬਹੁਦੁਃਖਾਿਨ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾਪੀਸ਼੍ਵਰਰਾਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯਮ੍ ਇਿਤ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਮਾਰ੍ਗੇ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਿਵਨਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਸ੍ਯ
ਮਨਃਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਂ|
ⅩⅩⅢ ਮਣ੍ਡਲੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਵਰ੍ਗਾਨ੍ ਿਨਯੁਜ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੋਪਵਾਸੌ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਯਤ੍ਪ੍ਰਭੌ ਤੇ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ
ⅩⅩⅣ ਿਪਿਸਿਦਯਾਮਧ੍ਯੇਨ ਪਾਮ੍ਫੁਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅤ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਪਰ੍ਗਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ
ਅੱਤਾਿਲਯਾਨਗਰੰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮੁਦ੍ਰਪਥੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮ੍ਪੰਨੰ
ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯੰਨਗਰੇ ਦਯਾਲੋਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਿਰ੍ਪਤੌ ਜਾਤੌ ਤਦ੍
ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਗਤਵਨ੍ਤਾ|
ⅩⅩⅦ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰਨਗਰਸ੍ਥਮਣ੍ਡਲੀਂ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਸ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮ
ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਥਾ ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਰੂਪਦ੍ਵਾਰਮ੍ ਅਮੋਚਯਦ੍ ਏਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍
ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੌ ਿਸ਼ਰ੍ੱਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਤ੍ਰ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨ੍ਯਵਸਤਾਮ੍|
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ⅩⅤ

Acts ⅩⅤ:Ⅹ

ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਆਗਤ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਿਮੱਥੰ
ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤੋ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ ਨ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
Ⅱ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ
ਤੈਃ ਸਹ ਬਹੂਨ੍ ਿਵਚਾਰਾਨ੍ ਿਵਵਾਦਾਂਸ਼੍ਚ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ,ੌ
ਤਤੋ ਮਣ੍ਡਲੀਯਨੋਕਾ ਏਤਸ੍ਯਾਃ ਕਥਾਯਾਸ੍ਤੱਤ੍ਵੰ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ
ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਪ੍ਰਭ੍ਰੁʼਤੀਨ੍
ਕਿਤਪਯਜਨਾਨ੍
ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਤੁੰ
ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅲ ਤੇ ਮਣ੍ਡਲ੍ਯਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਫੈਣੀਕੀਸ਼ੋਿਮਰੋਨ੍ਦੇਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ
ਗਤ੍ਵਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ
ਪਰਮਾਹ੍ਲਾਦਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|
Ⅳ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯੁਪਸ੍ਥਾਯ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਗਣੇਨ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਗਣੇਨ
ਸਮਾਜੇਨ ਚ ਸਮੁਪਗ੍ਰੁʼਹੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵੈਰੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਿਕਯਨ੍ਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ
ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ
ਪਾਲਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸਮਾਦੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯਮ੍|
Ⅵ ਤਤਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਿਵਵੇਚਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸਭਾਯਾਂ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਬਹੁਿਵਚਾਰੇਸ਼ੁ ਜਾਤਸ਼਼ੁ ਿਪਤਰ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯਥਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾ ਮਮ ਮੁਖਾਤ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਬਹੁਿਦਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਮਾਂ ਵ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਅਨ੍ਤਰ੍ੱਯਾਮੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਥਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਤਥਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯੇਭ੍ਯਃ
ਪਿਵਤ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਦਾਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਪਿਵਤ੍ਰਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
Ⅸ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਮਧ੍ਯੇ ਿਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੰ ਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਾਨਿਧ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
Ⅹ ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਵਯਞ੍ਚ ਸ੍ਵਯੰ ਯਦ੍ਯੁਗਸ੍ਯ ਭਾਰੰ
ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਤੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਸ੍ਯ ਸ੍ਕਨ੍ਧੇਸ਼ੁ ਨ੍ਯਿਸਤੁੰ ਕੁਤ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਂ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਥ?
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ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਤੇ ਯਥਾ ਵਯਮਿਪ ਤਥਾ
ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਮ੍ ਆਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤਞ੍ਚ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਤੌ ਸ੍ਵਮੁਖਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਅਵਰ੍ਣਯਤਾਂ ਸਭਾਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨੀਰਵਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਯੋਃ ਕਥਾਯਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਯਾਕੂਬ੍ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍
ⅩⅣ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਮਮ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਮਨੋ ਿਨਧੱਤ| ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਨਾਮਾਰ੍ਥੰ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਏਕੰ ਲੋਕਸੰਘੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਪ੍ਰਥਮੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰੁʼਪਾਵਲੇਕਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍
ਵਿਰ੍ਣਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਿਭਰੁਕ੍ਤਾਿਨ ਯਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਏਤਸ੍ਯੈਕ੍ਯੰ ਭਵਿਤ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅥ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਯਸ੍ਤੁ ਸਾਧਕਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ| ਸ ਏਵੇਦੰ
ਵਦੇਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਃ ਸਕਲਮਾਨਵਾਃ| ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਮ
ਨਾਮਤਃ| ਭਵਨ੍ਿਤ ਿਹ ਸੁਿਵਖ੍ਯਾਤਾਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਪਰਮੇਿਸ਼ਤੁਃ|
ⅩⅦ ਤਤ੍ਵੰ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਸਮੀਹਨ੍ਤੇ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮਹੰ ਿਕਲ| ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਸਮਾਗਤ੍ਯ ਦਾਯੂਦਃ ਪਿਤਤੰ ਪੁਨਃ| ਦੂਸ਼੍ਯਮੁੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤਦੀਯੰ
ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੁ ਚ| ਪਿਤਤੰ ਪੁਨਰੁਥਾਪ੍ਯ ਸੱਜਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਸਰ੍ੱਵਥਾ||
ⅩⅧ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵੀਯਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨਿਮਦੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਜਨਾ
ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਅਨ੍ਯੰ ਕਮਿਪ ਭਾਰੰ ਨ ਨ੍ਯਸ੍ਯ
ⅩⅩ
ਦੇਵਤਾਪ੍ਰਸਾਦਾਸ਼ੁਿਚਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ
ਕਣ੍ਠਸਮ੍ਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪ੍ਰਾਿਣਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼੍ਯਞ੍ਚ
ਏਤਾਿਨ
ਪਿਰਤ੍ਯਕ੍ਤੁੰ ਿਲਖਾਮਃ|
ⅩⅪ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਤੋ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪ੍ਰਚਾਿਰਣੋ ਲੋਕਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ
ਸਨ੍ਿਤ ਪ੍ਰਿਤਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਞ੍ਚ ਭਜਨਭਵਨੇ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਾਠੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤਗਣੋ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਗਣਃ ਸਰ੍ੱਵਾ ਮਣ੍ਡਲੀ
ਚ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਬਰ੍ਸ਼ੱਬਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ ਮਨੋਨੀਤੌ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
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ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ
ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਪਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਯਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਤ੍ਰੇ ਿਲਿਖਤਿਮੰਦ, ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾ-ਸੁਿਰਯਾਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਾਯ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਗਣਸ੍ਯ
ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਗਣਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਸ੍ਯ ਚ ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|
ⅩⅩⅣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤ(ੋ ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਿਪ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ
ਚ ਪਾਲਿਯਤਵ੍ਯਾਿਵਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਮਨਸਾਮਸ੍ਥੈਰ੍ੱਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਸਨ੍ਦੇਹਾਨ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਵਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਨ੍ਮ|
ⅩⅩⅤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍ ਏਕਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਭਾਯਾਂ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮਿਨਿਮੱਤੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਮੁਖਗਤਾਭ੍ਯਾਮਸ੍ਮਾਕੰ
ⅩⅩⅥ ਿਪ੍ਰਯਬਰ੍ਣੱਬਾਪੌਲਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਮਨੋਨੀਤਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਸ਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਬੁੱਧਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅦ ਅਤੋ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ, ਏਤਯੋ
ਰ੍ਮੁਖਾਭ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵਾਂ ਕਥਾਂ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅧ
ਦੇਵਤਾਪ੍ਰਸਾਦਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਰਕ੍ਤਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪ੍ਰਾਿਣਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਚੇਮਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤ੍ਯਾਜ੍ਯਾਿਨ;
ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯਾਜ੍ਞਾਵ੍ਯਿਤਰੇਕੇਨ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਉਪਿਰ
ਭਾਰਮਨ੍ਯੰ
ਨ
ਨ੍ਯਿਸਤੁੰ
ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਉਿਚਤਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੇਸ਼ੁ ਯੂਯੰ ਭਦ੍ਰੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਥ| ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ਤੇ◌े ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਲੋਕਿਨਵਹੰ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਪਤ੍ਰਮ੍ ਅਦਦਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਪਤ੍ਰੰ ਪਿਠਤ੍ਵਾ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਾਨਨ੍ਦਾ
ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਿਯਹੂਦਾਸੀਲੌ ਚ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕੌ ਭੂਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ
ਨਾਨੋਪਿਦਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਅਕੁਰੁਤਾਮ੍|
ⅩⅩⅩ
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ਇੱਥੰ ਤੌ ਤਤ੍ਰ ਤੈਃ ਸਾਕੰ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਯਾਪਿਯਤ੍ਵਾ
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਮਨਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੇਃ ਕਲ੍ਯਾਣੇਨ
ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਵਭਵਤਾਂ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਲਸ੍ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਪੌਲਬਰ੍ਣੱਬੌ ਬਹਵਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਲੋਕਾਨ੍ ਉਪਿਦਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਭੋਃ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਯਾਂ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਕਿਤਪਯਿਦਨੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਪੌਲੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਆਗੱਛਾਵਾਂ
ਯੇਸ਼ੁ ਨਗਰੇਸ਼੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਨ੍ਤੌ ਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰਾਿਣ
ਪੁਨਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਃ ਸਨ੍ਤੀਿਤ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਮਾਰ੍ਕਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤੰ ਯੋਹਨੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ
ਮਿਤਮਕਰੋਤ੍,
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਹ ਕਾਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਨ ਗਤ੍ਵਾ
ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਦੇਸ਼ੇ ਤੌ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਨੁਿਚਤੰ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਇੱਥੰ ਤਯੋਰਿਤਸ਼ਯਿਵਰੋਧਸ੍ਯੋਪਸ੍ਿਥਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੌ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਪ੍ਰੁʼਥਗਭਵਤਾਂ ਤਤੋ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਮਾਰ੍ਕੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਪੋਤੇਨ ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪੰ
ਗਤਵਾਨ੍;
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਸੀਲੰ ਮਨੋਨੀਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਿਭਰੀਸ਼੍ਵਰਾਨੁਗ੍ਰਹੇ
ਸਮਿਰ੍ਪਤਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ
ⅩⅬⅠ ਸੁਿਰਯਾਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਮਣ੍ਡਲੀਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅰ

ⅩⅥ

ਪੌਲੋ ਦਰ੍ੱਬੀਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾਨਗਰਯੋਰੁਪਸ੍ਿਥਤੋਭਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਤੀਮਿਥਯਨਾਮਾ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯ ਏਕ ਆਸੀਤ੍; ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨ੍ਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ
ਗਰ੍ੱਭਜਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਾਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਃ|
Ⅱ ਸ ਜਨੋ ਲੁਸ੍ਤ੍ਰਾ-ਇਕਿਨਯਨਗਰਸ੍ਥਾਨਾਂ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਸਮੀਪੇਿਪ
ਸੁਖ੍ਯਾਿਤਮਾਨ੍ ਆਸੀਤ੍|
Ⅲ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸ੍ਵਸਙ੍ਿਗਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਤੱਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਰੋਧਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੈਰਜ੍ਞਾਯਤ|
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ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਸ੍ਥੈਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤੈ
ਰ੍ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨੈਸ਼੍ਚ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਯਦ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਤ੍ਰੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਚਿਰਤੁੰ
ਲੋਕੇਭ੍ਯਸ੍ਤਦ੍ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਤੇਨੈਵ ਸਰ੍ੱਵੇ ਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਾਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪ੍ਰਿਤਿਦਨੰ ਵਰ੍ੱਿਧਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅵ ਤੇਸ਼ੁ ਫ੍ਰੁਿਗਯਾਗਾਲਾਿਤਯਾਦੇਸ਼ਮਧ੍ਯੇਨ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਿਤਿਸ਼਼ੱਧਵਾਨ੍|
Ⅶ ਤਥਾ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਿਬਥੁਿਨਯਾਂ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤੈਰੁਦ੍ਯੋਗੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਆਤ੍ਮਾ ਤਾਨ੍ ਨਾਨ੍ਵਮਨ੍ਯਤ|
Ⅷ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮੁਿਸਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
Ⅸ ਰਾਤ੍ਰੌ ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਮਾਿਕਦਿਨਯਲੋਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਿਵਨਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮੈ ਕਥਯਿਤ, ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਮ੍ ਆਗਤ੍ਯਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਉਪਕੁਰ੍ੱਿਵਿਤ|
Ⅹ ਤਸ੍ਯੇੱਥੰ ਸ੍ਵਪ੍ਨਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਵਯੰ ਤੂਰ੍ਣੰ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯੋਗਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਯੰ ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰਾਦ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਰੁʼਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ
ਸਾਮਥ੍ਰਾਿਕਯੋਪਦ੍ਵੀਪੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਿਨਯਾਪਿਲਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਨ੍ਤਰ੍ੱਵਰ੍ੱਿਤ ਰੋਮੀਯਵਸਿਤਸ੍ਥਾਨੰ
ਯਤ੍ ਿਫਿਲਪੀਨਾਮਪ੍ਰਧਾਨਨਗਰੰ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਨਦੀਤਟੇ ਯਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਚਾਰ
ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ਰੋਪਿਵਸ਼੍ਯ ਸਮਾਗਤਾ ਨਾਰੀਃ ਪ੍ਰਿਤ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਾਮ|
ⅩⅣ
ਤਤਃ
ਥੁਯਾਤੀਰਾਨਗਰੀਯਾ
ਧੂਸ਼ਰਾਮ੍ਬਰਿਵਕ੍ਰਾਿਯਣੀ
ਲੁਿਦਯਾਨਾਿਮਕਾ ਯਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸੇਿਵਕਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੀਣਾਂ ਮਧ੍ਯ
ਆਸੀਤ੍ ਤਯਾ ਪੌਲੋਕ੍ਤਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਯਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯਾ
ਮਨੋਦ੍ਵਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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ਅਤਃ ਸਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਸਪਿਰਵਾਰਾ ਮੱਿਜਤਾ ਸਤੀ ਿਵਨਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਕਿਥਤਵਤੀ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਾਦ੍ ਯਿਦ ਪ੍ਰਭੌ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੀ ਜਾਤਾਹੰ ਤਿਰ੍ਹ
ਮਮ ਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ| ਇੱਥੰ ਸਾ ਯਤ੍ਨੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਥਾਪਯਤ੍|
ⅩⅥ ਯਸ੍ਯਾ ਗਣਨਯਾ ਤਦਿਧਪਤੀਨਾਂ ਬਹੁਧਨੋਪਾਰ੍ਜਨੰ ਜਾਤੰ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਗਣਕਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਾ ਕਾਚਨ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸ੍ਥਾਨਗਮਨਕਾਲ
ਆਗਤ੍ਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤੀ|
ⅩⅦ ਸਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਚ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਤ੍ਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ
ਕਿਥਤਵਤੀ, ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੇਵਕਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਸਾ ਕਨ੍ਯਾ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲੋ
ਦੁਃਿਖਤਃ ਸਨ੍ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਤੰ ਭੂਤਮਵਦਦ੍, ਅਹੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਤ੍ਵਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾ ਬਿਹਰ੍ਗੱਛ; ਤੇਨੈਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸ
ਭੂਤਸ੍ਤਸ੍ਯਾ ਬਿਹਰ੍ਗਤਃ|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਲਾਭਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਿਵਫਲਾ ਜਾਤੇਿਤ
ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਭਵਃ ਪੌਲੰ ਸੀਲਞ੍ਚ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯ
ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਿਧਪਤੀਨਾਂ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਨ੍|
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਂ ਿਨਕਟੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਦ੍
ਵ੍ਯਵਹਰਣੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁਮ੍ ਆਚਿਰਤੁਞ੍ਚ ਿਨਿਸ਼਼ੱਧ,ੰ
ⅩⅪ ਇਮੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤੋਿਪ ਤਦੇਵ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ
ਨਗਰੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਕਲਹੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅫ ਇਿਤ ਕਿਥਤੇ ਸਿਤ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਤਯੋਃ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨੋਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍
ਤਥਾ ਸ਼ਾਸਕਾਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਿਛਤ੍ਵਾ ਵੇਤ੍ਰਾਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤੇ ਤੌ ਬਹੁ ਪ੍ਰਹਾਰ੍ੱਯ ਤ੍ਵਮੇਤੌ ਕਾਰਾਂ ਨੀਤ੍ਵਾ ਸਾਵਧਾਨੰ
ਰਕ੍ਸ਼ਯੇਿਤ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼ਕਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਨ|੍
ⅩⅩⅣ ਇੱਥਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ ਤਾਵਭ੍ਯਨ੍ਤਰਸ੍ਥਕਾਰਾਂ ਨੀਤ੍ਵਾ
ਪਾਦੇਸ਼ੁ ਪਾਦਪਾਸ਼ੀਿਭ ਰ੍ਬੱਧ੍ਵਾ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਥ ਿਨਸ਼ੀਥਸਮਯੇ ਪੌਲਸੀਲਾਵੀਸ਼੍ਵਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਾਥਨਾਂ
ਗਾਨਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤ,ੌ ਕਾਰਾਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਦਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍
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ਤਦਾਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍ ਭੂਿਮਕਮ੍ਪੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤੇਨ ਿਭੱਿਤਮੂਲੇਨ ਸਹ
ਕਾਰਾ ਕਮ੍ਿਪਤਾਭੂਤ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਦ੍ਵਾਰਾਿਣ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਜਾਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ|
ⅩⅩⅦ ਅਤਏਵ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਿਨਦ੍ਰਾਤੋ ਜਾਗਿਰਤ੍ਵਾ ਕਾਰਾਯਾ ਦ੍ਵਾਰਾਿਣ
ਮੁਕ੍ਤਾਿਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਬਨ੍ਿਦਲੋਕਾਃ ਪਲਾਿਯਤਾ ਇਤ੍ਯਨੁਮਾਯ ਕੋਸ਼ਾਤ੍
ਖਙ੍ਗੰ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਪ੍ਰੋੱਚੈਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਯ ਵਯੰ
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਤ੍ਰਾਸ੍ਮਹੇ, ਤ੍ਵੰ ਿਨਜਪ੍ਰਾਣਿਹੰਸਾਂ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਉਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍
ਉੱਲਮ੍ਪ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਾਦੇਸ਼ੁ ਪਿਤਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੌ ਬਿਹਰਾਨੀਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛੌ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ?ੰ
ⅩⅩⅪ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇ
ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤਃ ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਸ੍ਮੈ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਿਥਤਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਥਾ ਰਾਤ੍ਰੇਸ੍ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਦਣ੍ਡੇ ਸ ਤੌ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਯੋਃ
ਪ੍ਰਹਾਰਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਤਾਿਨ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਤਃ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਪਿਰਜਨਾਸ਼੍ਚ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੌ ਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹਮਾਨੀਯ ਤਯੋਃ ਸੰਮੁਖੇ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ
ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਤਦੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪਿਰਵਾਰਾਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇ
ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤਃ ਸਾਨਨ੍ਿਦਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਿਦਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਤੌ ਲੋਕੌ ਮੋਚਯੇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾਃ
ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਕਾਰਾਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ਪੌਲਾਯ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ
ਤ੍ਯਾਜਿਯਤੁੰ ਸ਼ਾਸਕਾ ਲੋਕਾਨ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਵਾਂ ਬਿਹ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ
ਕੁਸ਼ਲੇਨ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤਾਂ|
ⅩⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਰੋਿਮਲੋਕਯੋਰਾਵਯੋਃ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼ਮ੍
ਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਆਵਾਂ ਕਸ਼ਯਾ ਤਾਡਿਯਤ੍ਵਾ ਕਾਰਾਯਾਂ
ⅩⅩⅥ
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ਬੱਧਵਨ੍ਤ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕਮਾਵਾਂ ਗੁਪ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ? ਤੰਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ਸ੍ਵਯਮਾਗਤ੍ਯਾਵਾਂ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨਯਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਪਦਾਿਤਿਭਃ ਸ਼ਾਸਕੇਭ੍ਯ ਏਤਦ੍ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਤੌ
ਰੋਿਮਲੋਕਾਿਵਿਤ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਭੀਤਾਃ
ⅩⅩⅩⅨ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਯੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮਾਗਤ੍ਯ ਿਵਨਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਪਰੰ
ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨਗਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਤੁੰ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੌ ਕਾਰਾਯਾ ਿਨਰ੍ਗਤ੍ਯ ਲੁਿਦਯਾਯਾ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ ਤਤ੍ਰ
ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍
ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤੌ|
Ⅰ

ⅩⅦ

ਪੌਲਸੀਲੌ ਆਮ੍ਿਫਪਲ੍ਯਾਪੱਲੋਿਨਯਾਨਗਰਾਭ੍ਯਾਂ ਗਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨਮੇਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ਰ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੌ|
Ⅱ ਤਦਾ
ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਾਚਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਤ੍ਰਯੇ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੀਯਕਥਾਯਾ ਿਵਚਾਰੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਫਲਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦੁੱਥਾਨਞ੍ਚ
ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵੰ ਕਰੋਿਮ ਸ
ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸ ਏਤਾਃ ਕਥਾਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾ ਬਹਵੋ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾ
ਬਹ੍ਯਃ ਪ੍ਰਧਾਨਨਾਰ੍ੱਯਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪੌਲਸੀਲਯੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨੋ
ਜਾਤਾਃ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਹੀਨਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਯਾ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਹਟਟ੍ਸ੍ਯ ਕਿਤਨਯਲਮ੍ਪਟਲੋਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਜਨਤਯਾ
ਨਗਰਮਧ੍ਯੇ ਮਹਾਕਲਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯਾਸੋਨੋ ਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍
ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲੋਕਿਨਵਹਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਤੇਸ਼ਾਮੁੱਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਚ ਯਾਸੋਨੰ ਕਿਤਪਯਾਨ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਂʼਸ਼੍ਚ
ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨਗਰਾਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਨਕਟਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤੋ ਯੇ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾ ਜਗਦੁਦ੍ਵਾਿਟਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ (ਅ)ਤ੍ਰਾਪ੍ਯੁਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਸਨ੍ਿਤ,
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ਯਾਸੋਨ੍ ਆਿਤਥ੍ਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍| ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਕ
ਏਕੋ ਰਾਜਸ੍ਤੀਿਤ ਕਥਯਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੈਸਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਾਿਵਰੁੱਧੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਿਤ|
Ⅷ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਲੋਕਿਨਵਹੋ ਨਗਰਾਿਧਪਤਯਸ਼੍ਚ
ਸਮੁਿਦ੍ਵਗ੍ਨਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅸ ਤਦਾ ਯਾਸੋਨਸ੍ਤਦਨ੍ਯੇਸ਼ਾਞ੍ਚ ਧਨਦਣ੍ਡੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍
ਪਿਰਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੋ ਰਜਨ੍ਯਾਂ ਪੌਲਸੀਲੌ ਸ਼ੀਘ੍ਰੰ ਿਬਰਯਾਨਗਰੰ
ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤੌ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤਵਨ੍ਤੌ|
Ⅺ ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਃ ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨ ਆਸਨ੍ ਯਤ
ਇੱਥੰ ਭਵਿਤ ਨ ਵੇਿਤ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਦਨੇ ਿਦਨੇ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯਾਲੋਚਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਵੈਰੰ ਕਥਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੇਕੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਮਾਨ੍ਯਾ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਃ
ਪੁਰੁਸ਼ਾਸ਼੍ਚਾਨੇਕੇ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਬਰਯਾਨਗਰੇ ਪੌਲੇਨੇਸ਼੍ਵਰੀਯਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯਤ ਇਿਤ
ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਸ੍ਥਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਮਪ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਲੋਕਾਨਾਂ
ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਮ੍ ਅਜਨਯਨ੍|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਮੁਦ੍ਰੇਣ ਯਾਨ੍ਤੀਿਤ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ
ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਰੰ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਾਿਹਣ੍ਵਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤੌ|
ⅩⅤ ਤਤਃ
ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਆਥੀਨੀਨਗਰ
ਉਪਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੁਵਾਂ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਥਃ
ਸੀਲਤੀਮਿਥਯੌ ਪ੍ਰਤੀਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਾਃ|
ⅩⅥ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰੇ ਤਾਵਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੰਨਗਰੰ ਪ੍ਰਿਤਮਾਿਭਃ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਸਨ੍ਤਪ੍ਤਹ੍ਰੁʼਦਯੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਸ ਭਜਨਭਵਨੇ ਯਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਲੋਕਾਂਸ਼੍ਚ ਹੱਟੇ ਚ
ਯਾਨ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਤੈਃ ਸਹ ਪ੍ਰਿਤਿਦਨੰ ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਿਪਕੂਰੀਯਮਤਗ੍ਰਿਹਣਃ ਸ੍ਤੋਿਯਕੀਯਮਤਗ੍ਰਾਿਹਣਸ਼੍ਚ
ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵ੍ਯਵਦਨ੍ਤ| ਤਤ੍ਰ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼
ਵਾਚਾਲਃ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ? ਅਪਰੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਏਸ਼਼ ਜਨਃ ਕੇਸ਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਦੇਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਤ੍ਯਨੁਮੀਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਉੱਿਥਿਤਞ੍ਚ
ਪ੍ਰਚਾਰਯਤ੍|
Ⅶ ਏਸ਼਼
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ⅩⅨ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਰੇਯਪਾਗਨਾਮ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਨੀਯ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਇਦੰ

ਯੰਨਵੀਨੰ ਮਤੰ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਚੀਕਸ਼ ਇਦੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰਾਵਯ;
ⅩⅩ ਯਾਿਮਮਾਮ੍ ਅਸਮ੍ਭਵਕਥਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਅਸ੍ਯਾ ਭਾਵਾਰ੍ਥਃ ਕ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਃ|
ⅩⅪ ਤਦਾਥੀਨੀਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤੰਨਗਰਪ੍ਰਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚ ਕੇਵਲੰ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਨ
ਨਵੀਨਕਥਾਯਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਣੇਨ ਚ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਨ੍|
ⅩⅫ ਪੌਲੋ(ਅ)ਰੇਯਪਾਗਸ੍ਯ
ਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ
ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਆਥੀਨੀਯਲੋਕਾ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਦੇਵਪੂਜਾਯਾਮ੍
ਆਸਕ੍ਤਾ ਇਤ੍ਯਹ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅢ ਯਤਃ ਪਰ੍ੱਯਟਨਕਾਲੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਜਨੀਯਾਿਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍
‘ਅਿਵਜ੍ਞਾਤੇਸ਼੍ਵਰਾਯ’ ਏਤੱਿਲਿਪਯੁਕ੍ਤਾਂ ਯਜ੍ਞਵੇਦੀਮੇਕਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍;
ਅਤੋ ਨ ਿਵਿਦਤ੍ਵਾ ਯੰ ਪੂਜਯਧ੍ਵੇ ਤਸ੍ਯੈਵ ਤਤ੍ਵੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਜਗਤੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯੋਰੇਕਾਿਧਪਿਤਃ ਸਨ੍ ਕਰਿਨਰ੍ੰਿਮਤਮਨ੍ਿਦਰੇਸ਼ੁ ਨ ਿਨਵਸਿਤ;
ⅩⅩⅤ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ ਜੀਵਨੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸਾਮਗ੍ਰੀਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਦਦਾਿਤ; ਅਤਏਵ ਸ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਾਮਗ੍ਯ੍ਰਾ ਅਭਾਵਹੇਤੋ
ਰ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਹਸ੍ਤੈਃ ਸੇਿਵਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਨ|
ⅩⅩⅥ ਸ ਭੂਮਣ੍ਡਲੇ ਿਨਵਾਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼ੋਿਣਤਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਰੂਿਪਤਸਮਯੰ ਵਸਿਤਸੀਮਾਞ੍ਚ
ਿਨਰਿਚਨੋਤ;੍
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਲੋਕੈਃ ਕੇਨਾਿਪ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਤ੍ਵਾ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਤਸ੍ਯ ਗਵੇਸ਼ਣੰ ਕਰਣੀਯਮ੍|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਦਿਪ ਦੂਰੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਨਿਹ,
ਵਯੰ ਤੇਨ ਿਨਸ਼੍ਵਸਨਪ੍ਰਸ਼੍ਵਸਨਗਮਨਾਗਮਨਪ੍ਰਾਣਧਾਰਣਾਿਨ ਕੁਰ੍ੰਮਃ,
ਪੁ◌ਨ
ु ਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਕਿਤਪਯਾਃ ਕਵਯਃ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ‘ਤਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਵਯੰ
ਸ੍ਮੋ ਿਹ’ ਇਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਅਤਏਵ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਾ ਭਵਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ
ਮਨੁਸ਼੍ਯੈ ਿਰ੍ਵਦ੍ਯਯਾ ਕੌਸ਼ਲੇਨ ਚ ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਸ੍ਵਰ੍ਣੰ ਰੂਪ੍ਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼ਦ੍
ਵੈਤੇਸ਼ਾਮੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯ|ੰ
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ਤੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਯਿਪ
ਨਾਵਾਧੱਤ ਤਥਾਪੀਦਾਨੀਂ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਨਃ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ,
ⅩⅩⅪ ਯਤਃ ਸ੍ਵਿਨਯੁਕ੍ਤੇਨ ਪੁਰੁਸ਼ੇਣ ਯਦਾ ਸ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਸ੍ਥਾਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤੱਿਦਨੰ ਨ੍ਯਰੂਪਯਤ੍; ਤਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੋੱਥਾਪਨੇਨ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਪ੍ਰਾਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਨਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕੇਿਚਦ੍ ਉਪਾਹਮਨ੍,
ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਪੁਨਰਿਪ ਤ੍ਵੱਤਃ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥ◌ाਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ ਕੇਿਚੱਲੋਕਾਸ੍ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ (ਅ)ਰੇਯਪਾਗੀਯਿਦਯਨੁਿਸਯੋ ਦਾਮਾਰੀਨਾਮਾ ਕਾਿਚੰਨਾਰੀ ਿਕਯਨ੍ਤੋ
ਨਰਾਸ਼੍ਚਾਸਨ੍|
Ⅰ

ⅩⅧ

ਤਦ੍ਘਟਨਾਤਃ ਪਰੰ ਪੌਲ ਆਥੀਨੀਨਗਰਾਦ੍ ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਰੋਮਾਨਗਰੰ
ਿਵਹਾਯ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪ੍ਰਸ੍ਿਕੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ ਜਾਯਯਾ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਮਤ੍ ਯਃ ਪਨ੍ਤਦੇਸ਼ੇ
ਜਾਤ ਆੱਿਕਲਨਾਮਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਃ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਯੋਃ
ਸਮੀਪਿਮਤਵਾਨ੍|
Ⅲ
ਤੌ
ਦੂਸ਼੍ਯਿਨਰ੍ੰਮਾਣਜੀਿਵਨੌ,
ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍
ਏਕਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਕਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਹ ਉਿਸ਼਼ਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ|੍
Ⅳ ਪੌਲਃ ਪ੍ਰਿਤਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਿਵਚਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਗ੍ਰਾਿਹਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਸੀਲਤੀਮਿਥਯਯੋ ਰ੍ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਸਮੇਤਯੋਃ ਸਤੋਃ ਪੌਲ
ਉੱਤਪ੍ਤਮਨਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰੇਣਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਦਾਤ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ (ਅ)ਤੀਵ ਿਵਰੋਧੰ ਿਵਧਾਯ ਪਾਸ਼਼ਣ੍ਡੀਯਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਧੁਨ੍ਵਨ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
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ਸ਼ੋਿਣਤਪਾਤਾਪਰਾਧੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਵ ਭਵਤੁ, ਤੇਨਾਹੰ ਿਨਰਪਰਾਧੋ
(ਅ)ਦ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਯਾਿਮ|
Ⅶ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਭਜਨਭਵਨਸਮੀਪਸ੍ਥਸ੍ਯ ਯੁਸ੍ਤਨਾਮ੍ਨ
ਈਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਸ੍ਯ ਿਨਵੇਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ|੍
Ⅷ ਤਤਃ ਕ੍ਰੀਸ਼਼੍ਪਨਾਮਾ ਭਜਨਭਵਨਾਿਧਪਿਤਃ ਸਪਿਰਵਾਰਃ ਪ੍ਰਭੌ
ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍, ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰੀਯਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ
ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅸ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਯਾਂ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪੌਲੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਤ੍ਵਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍, ਮਾ ਭੈਸ਼ੀਃ, ਮਾ
ਿਨਰਸੀਃ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯ|
Ⅹ ਅਹੰ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸ ਿਹੰਸਾਰ੍ਥੰ ਕੋਿਪ ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਨਗਰੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਦੀਯਾ ਲੋਕਾ ਬਹਵ ਆਸਤੇ|
Ⅺ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰਨਗਰੇ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸਾਰ੍ੱਧਵਤ੍ਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਸੰਸ੍ਥਾਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ|੍
Ⅻ ਗਾੱਿਲਯਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਡ੍ਵਵਾਕਃ
ਸਮਭਵਤ੍, ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਏਕਵਾਕ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪੌਲਮ੍ ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ
ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨੀਤ੍ਵਾ
ⅩⅢ ਮਾਨੁਸ਼ ਏਸ਼਼ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯ ਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਲੋਕਾਨ੍
ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਗ੍ਰਾਹਯਤੀਿਤ ਿਨਵੇਿਦਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੇ ਸਿਤ ਗਾੱਿਲਯਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍
ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਯਿਦ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਅਨ੍ਯਾਯਸ੍ਯ ਵਾਿਤਸ਼ਯਦੁਸ਼੍ਟਤਾਚਰਣਸ੍ਯ
ਿਵਚਾਰੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਥਾ ਮਯਾ ਸਹਨੀਯਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕੇਵਲੰ ਕਥਾਯਾ ਵਾ ਨਾਮ੍ਨੋ ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ
ਿਵਵਾਦੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰਮਹੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯ
ਮੀਮਾਂਸਾਂ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸੋਸ੍ਿਥਿਨਨਾਮਾਨੰ ਭਜਨਭਵਨਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਧਾਨਾਿਧਪਿਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਪ੍ਰਾਹਰਨ੍ ਤਥਾਿਪ
ਗਾੱਿਲਯਾ ਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਸੁ ਨ ਮਨੋ ਨ੍ਯਦਧਾਤ੍|
ⅩⅧ ਪੌਲਸ੍ਤਤ੍ਰ ਪੁਨਰ੍ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਨ੍ਯਵਸਤ੍, ਤਤੋ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਾਦ੍
ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਿਕਞ੍ਚਨਵ੍ਰਤਿਨਿਮੱਤੰ ਿਕੰਿਕ੍ਰਯਾਨਗਰੇ ਿਸ਼ਰੋ
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ਮੁਣ੍ਡਿਯਤ੍ਵਾ ਿਪ੍ਰਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲਾਭ੍ਯਾਂ ਸਿਹਤੋ ਜਲਪਥੇਨ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ
ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ

ਤਤ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ ਤੌ ਿਵਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯ ਸ੍ਵਯੰ
ਭਜਨਭ੍ਵਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਹ ਿਵਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ਤੇ ਸ੍ਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨਃ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤੰ ਵ੍ਯਨਯਨ੍, ਸ
ਤਦਨੁਰਰੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ
ਆਗਾਮ੍ਯੁਤ੍ਸਵਪਾਲਨਾਰ੍ਥੰ
ਮਯਾ
ਗਮਨੀਯੰ; ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇੱਛਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਿਮ| ਤਤਃ ਪਰੰ ਸ ਤੈ ਿਰ੍ਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਜਲਪਥੇਨ
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ

ⅩⅫ

ਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍ ਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸਮਾਜੰ
ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ

ਤਤ੍ਰ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਮਨਾਂਿਸ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ
ਗਲਾਿਤਯਾਫ੍ਰੁਿਗਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ

ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰੇ ਜਾਤ ਆਪੱਲੋਨਾਮਾ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਿਵਤ੍ ਸੁਵਕ੍ਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਸ

ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਪ੍ਰਭੁਮਾਰ੍ਗੋ ਮਨਸੋਦ੍ਯੋਗੀ ਚ ਸਨ੍ ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਨਮਾਤ੍ਰੰ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯਥਾਰ੍ਥਤਯਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾਂ ਕਥਯਨ੍ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ|੍
ਏਸ਼਼ ਜਨੋ ਿਨਰ੍ਭਯਤ੍ਵੇਨ ਭਜਨਭਵਨੇ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍,
ਤਤਃ ਿਪ੍ਰਸ੍ਿਕੱਲਾੱਿਕਲੌ ਤਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯ ਤੰ ਸ੍ਵਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍
ਆਨੀਯ ਸ਼ੁੱਧਰੂਪੇਣੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾਮ੍ ਅਬੋਧਯਤਾਮ੍|
ⅩⅩⅥ

ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਤਦਾ
ਤਤ੍ਰਤ੍ਯਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੋ ਯਥਾ ਤੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੇਨ
ਸਮਾਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪਤ੍ਰੇ ਿਲਿਖਤੇ ਸਿਤ, ਆਪੱਲਾਸ੍ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਿਥਤਃ ਸਨ੍
ਅਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਯਨਾਂ ਬਹੂਪਕਾਰਾਨ੍ ਅਕਰੋਤ,੍
ⅩⅩⅦ

ⅩⅩⅧ

ਫਲਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤੇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣ ਪ੍ਰਿਤਪੰਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਿਨਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
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ਕਿਰਨ੍ਥਨਗਰ ਆਪੱਲਸਃ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਪੌਲ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ੈਰਾਗੱਛਨ੍
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍| ਤਤ੍ਰ ਕਿਤਪਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਤ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍,
Ⅱ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਮਾਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਨ ਵਾ? ਤਤਸ੍ਤੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਦੀਯਤੇ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮਿਪ ਨਿਹ|
Ⅲ ਤਦਾ ਸਾ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਕੇਨ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ? ਤੇ(ਅ)ਕਥਯਨ੍
ਯੋਹਨੋ ਮੱਜਨੇਨ|
Ⅳ ਤਦਾ ਪੌਲ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਰ੍ਥਤ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤਵ੍ਯਿਮਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯੋਹਨ੍
ਮਨਃਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨਸੂਚਕੇਨ ਮੱਜਨੇਨ ਜਲੇ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍|
Ⅴ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ
ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅵ ਤਤਃ ਪੌਲੇਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਰੇ(ਅ)ਿਰ੍ਪਤੇ ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਾਵਰੂਢਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਨਾਨਾਦੇਸ਼ੀਯਾ ਭਾਸ਼਼ਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ਕਥਾਸ਼੍ਚ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਤੇ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜਨਾ ਆਸਨ੍|
Ⅷ ਪੌਲੋ ਭਜਨਭਵਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਮਾਸਤ੍ਰਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਯ ਸਾਹਸੇਨ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਿਠਨਾਨ੍ਤਃਕਰਣਤ੍ਵਾਤ੍ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਏਤਤ੍ਪਥਸ੍ਯ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਃ, ਅਤਃ
ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣੰ ਪ੍ਰੁʼਥੱਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹੰ
ਤੁਰਾੰਨਨਾਮ੍ਨਃ ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਜਨਸ੍ਯ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਯਾਂ ਿਵਚਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅹ ਇੱਥੰ ਵਤ੍ਸਰਦ੍ਵਯੰ ਗਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼ਨ|੍
Ⅺ ਪੌਲੇਨ ਚ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
Ⅻ ਯਤ੍ ਪਿਰਧੇਯੇ ਗਾਤ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਦੇਹਾਤ੍
ਪੀਿਡਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਤੇ ਿਨਰਾਮਯਾ ਜਾਤਾ ਅਪਿਵਤ੍ਰਾ
ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਤੇਭ੍ਯੋ ਬਿਹਰ੍ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਦਾ ਦੇਸ਼ਾਟਨਕਾਿਰਣਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਭੂਤਾਪਸਾਿਰਣੋ
ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਨੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪ੍ਰਭੇ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍
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ਅਵਦਨ੍, ਯਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਪੌਲਃ ਪ੍ਰਚਾਰਯਿਤ ਤਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਆਜ੍ਞਾਪਯਾਮਃ|
ⅩⅣ ਸ੍ਿਕਵਨਾਮ੍ਨੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸਪ੍ਤਿਭਃ
ਪੁੱਤੈਸ੍ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਿਤ
ⅩⅤ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਿਵਤ੍ਰੋ ਭੂਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੀਸ਼ੁੰ ਜਾਨਾਿਮ
ਪੌਲਞ੍ਚ ਪਿਰਿਚਨੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇ ਯੂਯ?ੰ
ⅩⅥ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸੋਪਿਵਤ੍ਰਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਲਮ੍ਫੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਬਲੇਨ ਤਾਨ੍ ਿਜਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਨਗ੍ਨਾਃ
ਕ੍ਸ਼ਤਾਙ੍ਗਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੇਹਾਤ੍ ਪਲਾਯਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਗ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਸੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸ਼੍ਰਵੋਗੋਚਰੀਭੂਤਾ; ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭਯੰ ਗਤਾਃ
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨੋ ਯਸ਼ੋ (ਅ)ਵਰ੍ੱਧਤ|
ⅩⅧ ਯੇਸ਼ਾਮਨੇਕੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਿਤਰਜਾਯਤ ਤ ਆਗਤ੍ਯ ਸ੍ਵੈਃ
ਕ੍ਰੁʼਤਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪੇਣਾਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਬਹਵੋ
ਮਾਯਾਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਃ ਸ੍ਵਸ੍ਵਗ੍ਰਨ੍ਥਾਨ੍ ਆਨੀਯ
ਰਾਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਦਾਹਯਨ੍, ਤਤੋ ਗਣਨਾਂ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ ਪਞ੍ਚਾਯੁਤਰੂਪ੍ਯਮੁਦ੍ਰਾਮੂਲ੍ਯਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਦਗ੍ਧਾਿਨ|
ⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕਥਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਬਲਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅪ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼੍ਵੇਤੇਸ਼ੁ
ਕਰ੍ੰਮਸੁ
ਸਮ੍ਪੰਨੇਸ਼ੁ
ਸਤ੍ਸੁ
ਪੌਲੋ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਮਯਾ ਰੋਮਾਨਗਰੰ
ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟਵ੍ਯੰ|
ⅩⅫ ਸ੍ਵਾਨੁਗਤਲੋਕਾਨਾਂ ਤੀਮਿਥਯੇਰਾਸ੍ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ
ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਿਤਪਯਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਮਤੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਲਹੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਤਤ੍ਕਾਰਣਿਮਦੰ, ਅਰ੍ੱਿਤਮੀਦੇਵ੍ਯਾ ਰੂਪ੍ਯਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਸ਼ਲ੍ਿਪਨਾਂ ਯਥੇਸ਼੍ਟਲਾਭਮ੍ ਅਜਨਯਤ੍ ਯੋ ਦੀਮੀਿਤ੍ਰਯਨਾਮਾ
ਨਾਡੀਨ੍ਧਮਃ
ⅩⅩⅤ ਸ ਤਾਨ੍ ਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਜੀਿਵਨਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਂਸ਼੍ਚ ਸਮਾਹੂਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਏਤੇਨ ਮਨ੍ਿਦਰਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਜੀਿਵਕਾ ਭਵਿਤ, ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ
ਿਵੱਥ;
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼੍ਵਰਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾ ਨਿਹ ਪੌਲਨਾਮ੍ਨਾ
ਕੇਨਿਚੱਜਨੇਨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕੇਵਲੇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੇ ਨਿਹ ਪ੍ਰਾਯੇਣ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਗ੍ਰਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਬਹੁਲੋਕਾਨਾਂ
ਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤਾ, ਏਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤੇ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਚ|
ⅩⅩⅦ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਿਣਜ੍ਯਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਹਾਨੇਃ ਸਮ੍ਭਵਨੰ
ਕੇਵਲਿਮਿਤ ਨਿਹ, ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੈ ਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਜਗਤ੍ਸ੍ਥੈ ਰ੍ਲੋਕੈਃ
ਪੂਜ੍ਯਾ ਯਾਿਰ੍ਤਮੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤਸ੍ਯਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯਾਵਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯਾ
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਨਾਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਸਮ੍ਭਾਵਨਾ ਿਵਦ੍ਯਤੇ◌े|
ⅩⅩⅧ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧਾਿਨ੍ਵਤਾਃ ਸਨ੍ਤ
ਉੱਚੈਃਕਾਰੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ ਦੇਵੀ ਮਹਤੀ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵਨਗਰੰ ਕਲਹੇਨ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਮਭਵਤ੍, ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇ
ਮਾਿਕਦਨੀਯਗਾਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾਨੌ ਪੌਲਸ੍ਯ ਦ੍ਵੌ ਸਹਚਰੌ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵੈਕਿਚੱਤਾ
ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਜਵੇਨ ਧਾਿਵਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਤਤਃ ਪੌਲੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਸ੍ਤੰ ਵਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ
ਪੌਲਸ੍ਯਤ੍ਮੀਯਾ
ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ
ਕਿਤਪਯਾਃ
ਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਨਰਮੇਕੰ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵੰ ਰਙ੍ਗਭੂਿਮੰ ਮਾਗਾ
ਇਿਤ ਨ੍ਯਵੇਦਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਨਾਨਾਲੋਕਾਨਾਂ ਨਾਨਾਕਥਾਕਥਨਾਤ੍ ਸਭਾ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ ਜਾਤਾ ਿਕੰ
ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਾਵਤੀ ਜਨਤਾਭਵਤ੍ ਏਤਦ੍ ਅਿਧਕੈ ਰ੍ਲੋਕੈ ਰ੍ਨਾਜ੍ਞਾਿਯ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਜਨਤਾਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰ੍ਬਿਹਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੋ
ਹਸ੍ਤੇਨ ਸਙ੍ਕੇਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲੋਕੇਭ੍ਯ ਉੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮੁਦ੍ਯਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੇ ਸਿਤ ਇਿਫਸ਼਼ੀਯਾਨਾਮ੍
ਅਰ੍ੱਿਤਮੀ ਦੇਵੀ ਮਹਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚ ਦਣ੍ਡਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍
ਏਕਸ੍ਵਰੇਣ ਲੋਕਿਨਵਹੈਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਨਗਰਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ੍ਿਥਰਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਇਿਫਸ਼਼ਾਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਆਕਰ੍ਣਯਤ, ਅਿਰ੍ਤਮੀਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵਾਤ੍
ਪਿਤਤਾਯਾਸ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਿਤਮਾਯਾਸ਼੍ਚ ਪੂਜਨਮ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਲੋਕਾਃ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ, ਏਤਤ੍ ਕੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ?

Acts ⅩⅨ:ⅩⅩⅩⅥ

62

Acts ⅩⅩ:Ⅵ

ⅩⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍

ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਿਤਕੂਲੰ ਕੇਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਇਿਤ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤ੍ਵੇਨ ਸ੍ਥਾਤਵ੍ਯਮ੍ ਅਿਵਿਵਚ੍ਯ ਿਕਮਿਪ
ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਾਨ੍ ਏਤਾਨ੍ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਯੂਯਮਤ੍ਰ ਸਮਾਨਯਤ ਤੇ
ਮਨ੍ਿਦਰਦ੍ਰਵ੍ਯਾਪਹਾਰਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਦੇਵ੍ਯਾ ਿਨਨ੍ਦਕਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਿਦ ਕਞ੍ਚਨ ਪ੍ਰਿਤ ਦੀਮੀਿਤ੍ਰਯਸ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸਹਾਯਾਨਾਞ੍ਚ
ਕਾਿਚਦ੍ ਆਪੱਿਤ ਿਰ੍ਵਦ੍ਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਪ੍ਰਿਤਿਨਿਧਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨਞ੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਤ੍ਵਾ ਉੱਤਰਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੇ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਾਿਚਦਪਰਾ ਕਥਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਨਯਿਮਤਾਯਾਂ ਸਭਾਯਾਂ ਤਸ੍ਯਾ ਿਨਸ਼਼੍ਪੱਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਸ੍ਯ
ਿਵਰੋਧਸ੍ਯੋੱਤਰੰ ਯੇਨ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮ੍
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਕਾਰਣਸ੍ਯਾਭਾਵਾਦ੍ ਅਦ੍ਯਤਨਘਟਨਾਹੇਤੋ
ਰਾਜਦ੍ਰੋਿਹਣਾਿਮਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਭਯੋਗੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਸ਼ਙ੍ਕਾ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅬⅠ ਇਿਤ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅰ

ⅩⅩ

ਇੱਥੰ ਕਲਹੇ ਿਨਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤੇ ਸਿਤ ਪੌਲਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਮ੍ ਆਹੂਯ ਿਵਸਰ੍ਜਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤੇਨ ਸ੍ਥਾਨੇਨ ਗੱਛਨ੍ ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਬਹੂਪਿਦਸ਼੍ਯ
ਯੂਨਾਨੀਯਦੇਸ਼ਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਤ੍ਰ ਮਾਸਤ੍ਰਯੰ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਰਿਪ
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਮਾਰ੍ਗੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਨ੍ਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਿਬਰਯਾਨਗਰੀਯਸੋਪਾਤ੍ਰਃ
ਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਿਸਕੁਨ੍ਦੌ
ਦਰ੍ੱਬੋਨਗਰੀਯਗਾਯਤੀਮਿਥਯੌ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਤੁਿਖਕਤ੍ਰਿਫਮੌ ਚ ਤੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ (ਅ)ਗ੍ਰਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰੇ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਿਕਣ੍ਵਸ਼ੂਨ੍ਯਪੂਪੋਤ੍ਸਵਿਦਨੇ ਚ ਗਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਿਫਿਲਪੀਨਗਰਾਤ੍
ਤੋਯਪਥੇਨ ਗਤ੍ਵਾ ਪਞ੍ਚਿਭ ਿਰ੍ਦਨੈਸ੍ਤ੍ਰੋਯਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ
ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਨ੍ਯਵਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
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ਪ੍ਰਥਮਿਦਨੇ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤੁ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਿਮਿਲਤੇਸ਼ੁ ਪੌਲਃ
ਪਰਿਦਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਃ ਸਨ੍ ਤਦਿਹ੍ਨ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਕ੍ਸ਼ਪਾਯਾ
ਯਾਮਦ੍ਵਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍|
Ⅷ ਉਪਿਰਸ੍ਥੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠੇ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਸਨ੍ ਤਤ੍ਰ ਬਹਵਃ
ਪ੍ਰਦੀਪਾਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਵਲਨ੍|
Ⅸ ਉਤੁਖਨਾਮਾ
ਕਸ਼੍ਚਨ ਯੁਵਾ ਚ ਵਾਤਾਯਨ ਉਪਿਵਸ਼ਨ੍
ਘੋਰਤਰਿਨਦ੍ਰਾਗ੍ਰਸ੍ਤੋ
(ਅ)ਭੂਤ੍
ਤਦਾ
ਪੌਲੇਨ
ਬਹੁਕ੍ਸ਼ਣੰ
ਕਥਾਯਾਂ
ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਾਯਾਂ
ਿਨਦ੍ਰਾਮਗ੍ਨਃ
ਸ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਉਪਿਰਸ੍ਥਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਕੋਸ਼੍ਠਾਦ੍ ਅਪਤਤ੍, ਤਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪੰ
ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋਦਤੋਲਯਨ੍|
Ⅹ ਤਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਵਰੁਹ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਤੰ ਕ੍ਰੋਡੇ ਿਨਧਾਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯੂਯੰ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ ਮਾ ਭੂਤ ਨਾਯੰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਿਰ੍ਵਯੁਕ੍ਤਃ|
Ⅺ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚੋਪਿਰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੂਪਾਨ੍ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਤੰ ਯਾਵਤ੍
ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤੇ ਚ ਤੰ ਜੀਵਨ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਗਤ੍ਵਾ ਪਰਮਾਪ੍ਯਾਿਯਤਾ
ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਵਯੰ ਪੋਤੇਨਾਗ੍ਰਸਰਾ ਭੂਤ੍ਵਾਸ੍ਮਨਗਰਮ੍ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਪੌਲੰ
ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਮਿਤਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ ਯਤਃ ਸ ਤਤ੍ਰ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਵ੍ਰਿਜਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੇਿਤ
ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਮਿਲਤੇ ਸਿਤ ਵਯੰ ਤੰ
ਨੀਤ੍ਵਾ ਿਮਤੁਲੀਨ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਖੀਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੰ
ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਕੇਨਾਹ੍ਨਾ ਸਾਮੋਪਦ੍ਵੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੋਤੰ ਲਾਗਿਯਤ੍ਵਾ
ਤ੍ਰੋਗੁੱਿਲਯੇ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ◌े ਿਮਲੀਤਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਪੌਲ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਨਾਿਭਲਸ਼਼ਨ੍
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਾਤੁੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਂ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍; ਯਸ੍ਮਾਦ੍
ਯਿਦ ਸਾਧ੍ਯੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ੱਤਮਿਦਨੇ ਸ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯੁਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਪੌਲੋ ਿਮਲੀਤਾਦ੍ ਇਿਫਸ਼਼ੰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੋਕੰ ਪ੍ਰਿਹਤ੍ਯ ਸਮਾਜਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਨੀਤਵਾਨ੍|
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ਤੇਸ਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ੁ ਸ ਤੇਭ੍ਯ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਅਹਮ੍ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮਾਗਮਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯਾਦ੍ਯ ਯਾਵਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਯਥਾਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ
ਜਾਨੀਥ;
ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮ੍ਰਮਨਾਃ ਸਨ੍ ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਪਾਤੇਨ ਿਯਹੁਦੀਯਾਨਾਮ੍
ਕੁਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਜਾਤਨਾਨਾਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਿਭਃ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਾਮਕਰਵੰ|
ⅩⅩ ਕਾਮਿਪ ਿਹਤਕਥਾ◌ा◌ਂ ਨ ਗੋਪਾਿਯਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ
ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਸਮੁਪਿਦਸ਼੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਮਨਃ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ ਪ੍ਰਭੌ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨੀਯੰ
ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅫ ਪਸ਼੍ਯਤ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸਨ੍ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ
ਯਾਤ੍ਰਾਂ ਕਰੋਿਮ, ਤਤ੍ਰ ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਾਨ੍ਯਹੰ ਨ
ਜਾਨਾਿਮ;
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਬਨ੍ਧਨੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯ ਇਿਤ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ
ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਥਾਿਪ
ਤੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ਮਹੰ ਤ੍ਰੁʼਣਾਯ ਨ ਮਨ੍ਯੇ;
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਿਵਸ਼਼ਯਕਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁ,ੰ ਪ੍ਰਭੋ
ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸੇਵਾਯਾਃ ਭਾਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨਵੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਂ
ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੰ ਸਮਾਪਿਯਤੁ◌ਞ
ु ੍ਚ ਿਨਜਪ੍ਰਾਣਾਨਿਪ
ਿਪ੍ਰਯਾਨ੍ ਨ ਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅩⅤ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼੍ਯਤ ਯੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਭ੍ਰਮਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਦਨੰ ਪੁਨ
ਰ੍ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ਏਤਦਪ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਆਦੇਸ਼ਾਨ੍
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਕ੍ਤਪਾਤਦੋਸ਼ਾਦ੍ ਯੰਿਨਰ੍ਦੋਸ਼ ਆਸੇ
ਤਸ੍ਯਾਦ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼ੁ ਤਥਾ ਯਸ੍ਯ ਵ੍ਰਜਸ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਨ੍ ਆਤ੍ਮਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਧਾਯ ਨ੍ਯਯੁਙ੍ਕ੍ਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਯ
ਸਮਾਜਞ੍ਚ ਪ੍ਰਭੁ ਿਰ੍ਨਜਰਕ੍ਤਮੂਲ੍ਯੇਨ ਕ੍ਰੀਤਵਾਨ ਤਮ੍ ਅਵਤ,
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ਯਤੋ ਮਯਾ ਗਮਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤਏਵ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਵ੍ਰੁʼਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੰ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਵ੍ਰਜੰ ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਰ੍ਦਯਤਾਮ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮੇਵ ਮਧ੍ਯਾਦਿਪ ਲੋਕਾ ਉੱਥਾਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਮ੍ ਅਪਹਨ੍ਤੁੰ
ਿਵਪਰੀਤਮ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅪ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਸਚੈਤਨ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਟਤ, ਅਹਞ੍ਚ
ਸਾਸ਼੍ਰੁਪਾਤਃ ਸਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਤ੍ਰਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਪ੍ਰਿਤਜਨੰ ਬੋਧਿਯਤੁੰ
ਨ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤੇ ਤਦਿਪ ਸ੍ਮਰਤ|
ⅩⅩⅫ ਇਦਾਨੀਂ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਜਨਿਯਤੁੰ
ਪਿਵਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਿਧਕਾਰਞ੍ਚ ਦਾਤੁੰ ਸਮਰ੍ਥੋ ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਯੋ ਵਾਦਸ਼੍ਚ ਤਯੋਰੁਭਯੋ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਸਮਾਰ੍ਪਯਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਸ੍ਵਰ੍ਣੰ ਰੂਪ੍ਯੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਵਾ ਪ੍ਰਿਤ ਮਯਾ ਲੋਭੋ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਮ ਮਤ੍ਸਹਚਰਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚਾਵਸ਼੍ਯਕਵ੍ਯਯਾਯ
ਮਦੀਯਿਮਦੰ ਕਰਦ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਦ੍ ਏਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਗ੍ਰਹਣਦ੍ ਦਾਨੰ ਭਦ੍ਰਿਮਿਤ ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ
ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁੰ ਦਿਰਦ੍ਰਲੋਕਾਨਾਮੁਪਕਾਰਾਰ੍ਥੰ ਸ਼੍ਰਮੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍ ਏਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸ ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤਿਯਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵੈਃ ਸਹ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਨ ਤੇ ਕ੍ਰਨ੍ਦ੍ਰਨ੍ਤਃ
ⅩⅩⅩⅧ ਪੁਨ ਰ੍ਮਮ ਮੁਖੰ ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਯਾ ਕਥਾ
ਤੇਨਾਕਿਥ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ਼ੋਕੰ ਿਵਲਾਪਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਣ੍ਠੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਚੁਮ੍ਿਬਤਵਨ੍ਤਃ| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਪੋਤੰ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅰ

ⅩⅪ

ਤੈ ਿਰ੍ਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਬਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਰੁʼਜੁਮਾਰ੍ਗੇਣ
ਕੋਸ਼ਮ੍ ਉਪਦ੍ਵੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਰੋਿਦਯੋਪਦ੍ਵੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਾਮ
ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਾਤਾਰਾਯਾਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅱ ਤਤ੍ਰ ਫੈਨੀਿਕਯਾਦੇਸ਼ਗਾਿਮਨਮ੍ ਪੋਤਮੇਕੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਮਾਰੁਹ੍ਯ
ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
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ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤੰ ਸਵ੍ਯਿਦਿਸ਼ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ
ਸੁਿਰਯਾਦੇਸ਼ੰ
ਗਤ੍ਵਾ
ਪੋਤਸ੍ਥਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣ੍ਯਵਰੋਹਿਯਤੁੰ
ਸੋਰਨਗਰੇ
ਲਾਿਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਤਤ੍ਰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਯੰ ਤਤ੍ਰ ਸਪ੍ਤਿਦਨਾਿਨ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪੌਲੰ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤ੍ਵੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਮਾ ਗਮਃ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼ੁ ਯਾਿਪਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਵਯੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍
ਿਨਜਵਰ੍ਤ੍ਮਨਾ ਗਤਵਨ੍ਤਃ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਸਬਾਲਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧਵਿਨਤਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਸਹ ਨਗਰਸ੍ਯ ਪਿਰਸਰਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਆਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਯੰ ਜਲਿਧਤਟੇ
ਜਾਨੁਪਾਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਿਹ|
Ⅵ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯੰ ਪੋਤੰ ਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤੁ
ਸ੍ਵਸ੍ਵਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਵਯੰ ਸੋਰਨਗਰਾਤ੍ ਨਾਵਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤਿਲਮਾਿਯਨਗਰਮ੍
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੁਦ੍ਰੀਯਮਾਰ੍ਗਸ੍ਯਾਨ੍ਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ਰ
ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਦਨਮੇਕੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਪਰੇ (ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਵਯਞ੍ਚ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼੍ਠਮਾਨਾਃ
ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਕਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਜਨਾਨਾਂ
ਿਫਿਲਪਨਾਮ੍ਨ ਏਕਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਤਸ੍ਯ ਚਤਸ੍ਰੋ ਦੁਿਹਤਰੋ(ਅ)ਨੂਢਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨ੍ਯ ਆਸਨ੍|
Ⅹ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਸੁ
ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਪ੍ਰੋਿਸ਼਼ਤੇਸ਼ੁ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍
ਆਗਤ੍ਯਾਗਾਬਨਾਮਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਸੋਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮੇਤ੍ਯ ਪੌਲਸ੍ਯ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਿਨਜਹਸ੍ਤਾਪਾਦਾਨ੍ ਬੱਧ੍ਵਾ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਯੇਦੰ ਕਿਟਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰ ਇੱਥੰ ਬੱਧ੍ਵਾ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਕਥਯਿਤ|
Ⅻ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਯੰ ਤੰਨਗਰਵਾਿਸਨੋ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਯਾਤੁੰ ਪੌਲੰ ਵ੍ਯਨਯਾਮਿਹ;
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਾਦੀਤ੍, ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰੁਥ? ਿਕੰ ਕ੍ਰਨ੍ਦਨੇਨ
ਮਮਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਿਵਦੀਰ੍ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਥ? ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨੋ ਿਨਿਮੱਤੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਬੱਧੋ ਭਿਵਤੁੰ ਕੇਵਲ ਤੰਨ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁਮਿਪ ਸਸੱਜੋਸ੍ਿਮ|
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ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹੀਤਾਯਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਥੇੱਛਾ
ਤਥੈਵ ਭਵਿਤ੍ਵਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਯੰ ਿਨਰਸ੍ਯਾਮ|
ⅩⅤ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਪਾਥੇਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁʼਪ੍ਰੀਯੇਨ ਮ੍ਨਾਸੰਨਾਮ੍ਨਾ ਯੇਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਨ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਵਸ੍ਤਵ੍ਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ
ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਯੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ੁ
ਤਤ੍ਰਸ੍ਥਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਹ੍ਲਾਦੇਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੌਲੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਯਾਕੂਬੋ ਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟੇ ਲੋਕਪ੍ਰਾਚੀਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਤ੍ਰ ਪਿਰਸ਼਼ਿਦ ਸੰਸ੍ਿਥਤਾਃ|
ⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸ ਤਾਨ੍ ਨਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੀਯਪ੍ਰਚਾਰਣੇਨ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨ੍
ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਮ੍ ਅਨੁਕ੍ਰਮਾਤ੍
ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩ ਇਿਤ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁੰ ਧਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤ,
ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ ਿਰ੍ਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਬਹੁਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨ ਆਸਤੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮਤਾਚਾਿਰਣ ਏਤਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅪ
ਿਸ਼ਸ਼ੂਨਾਂ
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਨਾਦ੍ਯਾਚਰਣੰ
ਪ੍ਰਿਤਿਸ਼਼ਧ੍ਯ
ਤ੍ਵੰ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮੂਸਾਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੱਧਾਤੁਮ੍
ਉਪਿਦਸ਼ਸੀਿਤ ਤੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤ੍ਵਮਤ੍ਰਾਗਤੋਸੀਿਤ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸਮਾਕਰ੍ਣ੍ਯ ਜਨਿਨਵਹੋ
ਿਮਿਲਤ੍ਵਾਵਸ਼੍ਯਮੇਵਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ; ਅਤਏਵ ਿਕੰ ਕਰਣੀਯਮ੍? ਅਤ੍ਰ
ਵਯੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਯਤ੍ਵਾ ਸਮੁਪਾਯੰ ਤ੍ਵਾਂ ਵਦਾਮਸ੍ਤੰ ਤ੍ਵਮਾਚਰ|
ⅩⅩⅢ ਵ੍ਰਤੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕ੍ਰੁʼਤਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਂਕ ਚਤ੍ਵਾਰੋ ਮਾਨਵਾਃ
ਸਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅣ ਤਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤੈਃ ਸਿਹਤਃ ਸ੍ਵੰ ਸ਼ੁਿਚੰ ਕੁਰੁ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਸ਼ਰੋਮੁਣ੍ਡਨੇ ਯੋ ਵ੍ਯਯੋ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤ੍ਵੰ ਦੇਿਹ| ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤ੍ਵਦੀਯਾਚਾਰੇ
ਯਾ ਜਨਸ਼੍ਰੁਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਸਾਲੀਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਨ੍
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣੇਵਾਚਰਸੀਿਤ ਤੇ ਭੋਤ੍ਸਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅤ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਨਕਟੇ
ਵਯੰ
ਪਤ੍ਰੰ
ਿਲਿਖਤ੍ਵੇੱਥੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ,
ਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਭੋਜਨੰ
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ਰਕ੍ਤੰ
ਗਲਪੀਡਨਮਾਿਰਤਪ੍ਰਾਿਣਭੋਜਨੰ
ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਸ਼੍ਚੈਤੇਭ੍ਯਃ
ਸ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਣਵ੍ਯਿਤਰੇਕੇਣ ਤੇਸ਼ਾਮਨ੍ਯਿਵਿਧਪਾਲਨੰ ਕਰਣੀਯੰ ਨ|
ⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਾਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼ਾਨਾਦਾਯ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਤੈਃ ਸਹ
ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ਼ੌਚਕਰ੍ੰਮਣੋ ਿਦਨੇਸ਼ੁ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕਾਰ੍ਥੰ
ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਦ੍ਯੁਤ੍ਸਰ੍ਗੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਤੇਸ਼ੁ ਸਪ੍ਤਸੁ ਿਦਨੇਸ਼ੁ ਸਮਾਪ੍ਤਕਲ੍ਪੇਸ਼ੁ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਿਨਵਾਿਸਨੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਜਨਿਨਵਹਸ੍ਯ ਮਨਃਸੁ
ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅧ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍, ਹੇ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਹਾੱਯੰ
ਕੁਰੁਤ| ਯੋ ਮਨੁਜ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਏਤਸ੍ਯ
ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯਾਿਪ ਿਵਪਰੀਤੰ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਿਤ ਸ ਏਸ਼਼ਃ;
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਸ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਨੀਯ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਮੇਤਦ੍
ਅਪਿਵਤ੍ਰਮਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਮਧ੍ਯੇਨਗਰਮ੍ ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰੀਯੰ ਤ੍ਰਿਫਮੰ ਪੌਲੇਨ
ਸਿਹਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਸ੍ਤੰ ਮਨ੍ਿਦਰਮਧ੍ਯਮ੍ ਆਨਯਦ੍
ਇਤ੍ਯਨ੍ਵਿਮਮਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਤਏਵ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਗਰੇ ਕਲਹੋਤ੍ਪੰਨਤ੍ਵਾਤ੍ ਧਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ
ਆਗਤ੍ਯ ਪੌਲੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਬਿਹਰਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯਾਨਯਨ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦ੍
ਦ੍ਵਾਰਾਿਣ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਚ ਰੁੱਧਾਿਨ|
ⅩⅩⅪ ਤੇਸ਼ੁ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁਮੁਦ੍ਯਤੇ◌ेਸ਼ੁ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਹਾਨੁਪਦ੍ਰਵੋ
ਜਾਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਯਾਂ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੇਃ ਕਰ੍ਣਗੋਚਰੀਭੂਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਸ
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸੈਨ੍ਯਾਿਨ ਸੇਨਾਪਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਜਵੇਨਾਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤੋ ਲੋਕਾਃ ਸੇਨਾਗਣੇਨ ਸਹ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੌਲਤਾਡਨਾਤੋ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਸ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸੰਿਨਧਾਵਾਗਮ੍ਯ ਪੌਲੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਦ੍ਵਯੇਨ ਬੱਧਮ੍ ਆਿਦਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ ਕਃ?
ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਚਾਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਤਤੋ
ਜਨਸਮੂਹਸ੍ਯ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਕਪ੍ਰਕਾਰੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਅਨ੍ਯਪ੍ਰਕਾਰੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਰੌਤ੍ ਸ ਤਤ੍ਰ ਸਤ੍ਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ਕਲਹਕਾਰਣਾਦ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਤੰ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
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ਤੇਸ਼ੁ ਸੋਪਾਨਸ੍ਯੋਪਿਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਾਹਸਕਾਰਣਾਤ੍
ਸੇਨਾਗਣਃ ਪੌਲਮੁੱਤੋਲ੍ਯ ਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਿਮਨਃ ਸਨ੍ਤ ਏਨੰ ਦੁਰੀਕੁਰੁਤੇਿਤ
ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉੱਚੈਰਵਦਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਪੌਲਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗਾਨਯਨਸਮਯੇ ਸ ਤਸ੍ਮੈ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਯੇ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਿਕਮ੍ ਅਨੁਮਨ੍ਯਤੇ? ਸ
ਤਮਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਯੂਨਾਨੀਯਾਂ ਭਾਸ਼਼ਾਂ ਜਾਨਾਿਸ?
ⅩⅩⅩⅧ ਯੋ ਿਮਸਰੀਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਵਰੋਧੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਚਤ੍ਵਾਿਰ
ਸਹਸ੍ਰਾਿਣ ਘਾਤਕਾਨ੍ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਵਿਪਨੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਸਏਵ
ਨ ਭਵਿਸ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਪੌਲੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਅਹੰ ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤਾਰ੍ਸ਼ਨਗਰੀਯੋ
ਿਯਹੂਦੀਯੋ, ਨਾਹੰ ਸਾਮਾਨ੍ਯਨਗਰੀਯੋ ਮਾਨਵਃ; ਅਤਏਵ ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ
ਲਾਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਾਮਨੁਜਾਨੀਸ਼਼੍ਵ|
ⅩⅬ ਤੇਨਾਨੁਜ੍ਞਾਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਪਾਨੋਪਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਸ੍ਤੇਨੇਙ੍ਿਗਤੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾ ਅਭਵਨ੍| ਤਦਾ ਪੌਲ
ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ,
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ਿਪਤ੍ਰੁʼਗਣਾ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਾਃ, ਇਦਾਨੀਂ ਮਮ ਿਨਵੇਦਨੇ ਸਮਵਧੱਤ|
Ⅱ ਤਦਾ ਸ ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਕਥਾਂ ਕਥਯਤੀਿਤ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ
ਅਤੀਵ ਿਨਃਸ਼ਬ੍ਦਾ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
Ⅲ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯ ਇਿਤ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ
ਿਕਿਲਿਕਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤਾਰ੍ਸ਼ਨਗਰੰ ਮਮ ਜਨ੍ਮਭੂਿਮਃ,ਏਤੰਨਗਰੀਯਸ੍ਯ
ਗਿਮਲੀਯੇਲਨਾਮ੍ਨ(ੋ ਅ)ਧ੍ਯਾਪਕਸ੍ਯ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋ
ਭੂਤ੍ਵਾ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ
ਿਵਿਧਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ
ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤ(ੋ ਅ)ਭਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਨ੍ਤਨਾ ਯੂਯੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਥ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼(ੋ ਅ)ਹਮਪੀਸ਼੍ਵਰਸੇਵਾਯਾਮ੍ ਉਦ੍ਯੋਗੀ ਜਾਤਃ|
Ⅳ ਮਤਮੇਤਦ੍ ਿਦ੍ਵਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦ੍ਗ੍ਰਾਿਹਨਾਰੀਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਿਵਪਕ੍ਸ਼ਤਾਮ੍ ਅਕਰਵਮ੍|
Ⅴ ਮਹਾਯਾਜਕਃ
ਸਭਾਸਦਃ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮੈਤਸ੍ਯਾਃ
ਕਥਾਯਾਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ, ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪਾਦ੍
Ⅰ ਹੇ
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ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰਿਨਵਾਿਸਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤ੍ਰਾਿਣ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਯੇ
ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਿਥਤਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰੰ
ਗਤੋਸ੍ਿਮ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਗੱਛਨ੍ ਤੰਨਗਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾ
ਿਦ੍ਵਤੀਯਪ੍ਰਹਰਵੇਲਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਮ੍ ਅਕਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਗਣਾੰਿਨਰ੍ਗਤ੍ਯ ਮਹਤੀ
ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਮਮ ਚਤੁਿਰ੍ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਵਤੀ|
ਤਤੋ ਮਿਯ ਭੂਮੌ◌ै ਪਿਤਤੇ ਸਿਤ, ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ?
ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਭਾਿਸ਼਼ਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਰਵੋਿਪ ਮਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਃ|
Ⅷ ਤਦਾਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੇ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਯੰ ਤ੍ਵੰ
ਤਾਡਯਿਸ ਸ ਨਾਸਰਤੀਯੋ ਯੀਸ਼ੁਰਹੰ|
Ⅸ ਮਮ ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਭਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤੰ ਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਤੇ◌े ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ|
Ⅹ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਮਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ? ਤਤਃ
ਪ੍ਰਭੁਰਕਥਯਤ੍, ਉੱਥਾਯ ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰੰ ਯਾਿਹ ਤ੍ਵਯਾ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ
ਿਨਰੂਿਪਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਸੇ|
Ⅺ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਯਾਃ ਖਰਤਰਦੀਪ੍ਤੇਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਸਙ੍ਿਗਗਣੇਨ ਧ੍ਰੁʼਤਹਸ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰੰ ਵ੍ਰਿਜਤਵਾਨ੍|
Ⅻ
ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਮਾਨ੍ਯੋ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਾਨਵ ਏਕੋ
ⅩⅢ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਃ ਸ਼ੌਲ
ਸੁਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟ ਰ੍ਭਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦਣ੍ਡ(ੇ ਅ)ਹੰ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਮਹ੍ਯੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਥਾ ਤ੍ਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਭਪ੍ਰਾਯੰ
ਵੇਤ੍ਿਸ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੁੱਧਸੱਤ੍ਵਜਨਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖਸ੍ਯ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਸ਼਼ ਤੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਾਂ
ਮਨੋਨੀਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨੰ|
ⅩⅤ ਯਤੋ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਰਸ਼੍ਰੌਸ਼ੀਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ
ਤ੍ਵੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕੁਤੋ ਿਵਲਮ੍ਬਸੇ?
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯ
ਿਨਜਪਾਪਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਨਾਰ੍ਥੰ ਮੱਜਨਾਯ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ|
Ⅶ
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ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਮਨ੍ਿਦਰੇ(ਅ)ਹਮ੍
ਏਕਦਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਿਭਭੂਤਃ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਭੂੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਪਸ਼੍ਯਨ੍,
ⅩⅧ ਤ੍ਵੰ ਤ੍ਵਰਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼੍ਠਸ੍ਵ ਯਤੋ ਲੋਕਾਮਿਯ
ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਨ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਮਾਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤੰ ਤਸ੍ਯੇਦੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍
ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼ਮ੍|
ⅩⅨ ਤਤੋਹੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰਿਤਭਜਨਭਵਨੰ ਤ੍ਵਿਯ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਬੱਧ੍ਵਾ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩ ਤਥਾ ਤਵ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਿਤਫਾਨਸ੍ਯ ਰਕ੍ਤਪਾਤਨਸਮਯੇ ਤਸ੍ਯ
ਿਵਨਾਸ਼ੰ ਸੰਮਨ੍ਯ ਸੰਿਨਧੌ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਹਨ੍ਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾਨਾਂ ਵਾਸਾਂਿਸ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍,
ਏਤਤ੍ ਤੇ ਿਵਦੁਃ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਪ੍ਰਿਤਸ਼਼੍ਠਸ੍ਵ ਤ੍ਵਾਂ ਦੂਰਸ੍ਥਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯ|ੇ
ⅩⅫ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਏਤਾਵਤ੍ਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰੋੱਚੈਰਕਥਯਨ੍, ਏਨੰ ਭੂਮਣ੍ਡਲਾਦ੍ ਦੂਰੀਕੁਰੁਤ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਜਨਸ੍ਯ ਜੀਵਨੰ
ਨੋਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩⅢ ਇਤ੍ਯੁੱਚੈਃ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਵਸਨਾਿਨ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਗਗਣੰ ਪ੍ਰਿਤ
ਧੂਲੀਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਨ੍
ⅩⅩⅣ ਤਤਃ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਦੁਰ੍ਗਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰ ਨੇਤੁੰ ਸਮਾਿਦਸ਼ਤ|੍
ਏਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਕੂਲਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਏਤਾਵਦੁੱਚੈਃਸ੍ਵਰਮ੍
ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਏਤਦ੍ ਵੇੱਤੁੰ ਤੰ ਕਸ਼ਯਾ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਂ
ਕਰ੍ੱਤੁਮਾਿਦਸ਼ਤ|੍
ⅩⅩⅤ
ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚਰ੍ੰਮਿਨਰ੍ੰਿਮਤਰੱਜੁਿਭਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਬਨ੍ਧਨੰ
ਕਰ੍ੱਤੁਮੁਦ੍ਯਤਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਪੌਲਃ ਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍
ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯਾਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਯਾਂ ਿਕੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਪ੍ਰਹਰ੍ੱਤੁੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋਸ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅥ ਏਨਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਾਂ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਵਦਤ੍ ਸ ਰੋਿਮਲੋਕ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਾਵਧਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰੁ|
ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਤਮਪ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ
ਰੋਿਮਲੋਕਃ? ਇਿਤ ਮਾਂ ਬ੍ਰੂਿਹ| ਸੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍|
ⅩⅦ
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ਤਤਃ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਬਹੁਦ੍ਰਿਵਣੰ ਦੱਤ੍ਵਾਹੰ ਤਤ੍
ਪੌਰਸਖ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍; ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਜਨੁਨਾ ਤਤ੍
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਯੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਤੰ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਸਮੁਦ੍ਯਤਾ ਆਸਨ੍ ਤੇ
ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤ; ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਰੋਿਮਲੋਕੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
ਸ੍ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਬਨ੍ਧਨਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਿਬਭੇਤ|੍
ⅩⅩⅩ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੌਲੰ ਕੁਤੋ(ਅ)ਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਨ੍ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਪੌਲੰ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍
ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨ੍
ਮਹਾਸਭਾਯਾਃ
ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਸ਼੍ਚ
ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਰੋਹ੍ਯ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢ

ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ
ਪੌਲੋ(ਅ)ਨਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਾ ਅਦ੍ਯ ਯਾਵਤ੍ ਸਰਲੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਆਚਰਾਿਮ|
Ⅱ ਅਨੇਨ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਤੰ ਕਪੋਲੇ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁੰ
ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਪੌਲਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਬਿਹਸ਼਼੍ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਾਂ
ਪ੍ਰਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋਸ੍ਿਤ, ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁਮ੍
ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਲਙ੍ਿਘਤ੍ਵਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਸ|
Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍, ਤ੍ਵੰ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਮਹਾਯਾਜਕੰ ਿਨਨ੍ਦਿਸ?
Ⅴ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਪ੍ਰਿਤਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਮਹਾਯਾਜਕ ਏਸ਼਼ ਇਿਤ
ਨ ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ ਤਦਨ੍ਯੱਚ ਸ੍ਵਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਦੁਰ੍ੱਵਾਕ੍ਯੰ ਮਾ
ਕਥਯ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਲਿਪਰਸ੍ਿਤ|
Ⅵ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਅਰ੍ੱਧੰ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾ
ਇਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਸਭਾਸ੍ਥਲੋਕਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਅਹੰ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਮਤਾਵਲਮ੍ਬੀ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਤ੍ਨਾਨਸ਼੍ਚ, ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਕਰਣਾਦ੍ ਅਹਮਪਵਾਿਦਤੋਸ੍ਿਮ|
Ⅶ ਇਿਤ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਿਸਦੂਿਕਨੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਭਾਯਾ ਮਧ੍ਯੇ ਦ੍ਵੌ ਸੰਘੌ ਜਾਤੌ|
Ⅰ
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ਯਤਃ ਿਸਦੂਿਕਲੋਕਾ ਉੱਥਾਨੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾ ਆਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਕਮਿਪ ਨ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਸਰ੍ੱਵਮ੍
ਅਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਕੋਲਾਹਲੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ
ਪਕ੍ਸ਼ੀਯਾਃ ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਃ ਪ੍ਰਿਤਪਕ੍ਸ਼ਾ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੋ
(ਅ)ਕਥਯਨ੍, ਏਤਸ੍ਯ ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਕਮਿਪ ਦੋਸ਼ੰ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਃ; ਯਿਦ
ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਆਤ੍ਮਾ ਵਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੂਤ ਏਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ ਨ ਯੋਤ੍ਸ੍ਯਾਮਃ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਤੀਵ ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵੇ ਸਿਤ ਤੇ ਪੌਲੰ ਖਣ੍ਡੰ ਖਣ੍ਡੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਤ੍ਯਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸੇਨਾਗਣੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਤੁੰ
ਸਭਾਤੋ ਬਲਾਤ੍ ਪੌਲੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਦੁਰ੍ਗੰ ਨੇਤਞ੍ਚਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅺ ਰਾਤ੍ਰੋ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪੌਲ ਿਨਰ੍ਭਯੋ
ਭਵ ਯਥਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਮਿਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਥਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇਿਪ
ਤ੍ਵਯਾ ਦਾਤਵ੍ਯਮ੍|
Ⅻ ਿਦਨੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਏਕਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਃ
ਸਨ੍ਤਃ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤ੍ਵਾ ਭੋਜਨਪਾਨੇ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਸ੍ਵਾਨ੍
ਅਬਧ੍ਨਨ੍|
ⅩⅢ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਿਧਕਾ ਲੋਕਾ ਇਿਤ ਪਣਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅣ ਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਕਥਯਨ੍,
ਵਯੰ ਪੌਲੰ ਨ ਹਤ੍ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਭੋਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਦ੍ਰੁʼਢੇਨਾਨੇਨ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧ੍ਵਾ
ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸਭਾਸਦ੍ਲੋਕੈਃ ਸਹ ਵਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਞ੍ਿਚਦ੍
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਚਾਰੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਭਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਵੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍
ਆਨਯਿਤ੍ਵਿਤ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤਯੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕੁਰੁਤ ਤੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁ ਸੱਿਜਸ਼਼੍ਯਾਮ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਪੌਲਸ੍ਯ ਭਾਿਗਨੇਯਸ੍ਤੇਸ਼ਾਿਮਿਤ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਦੁਰ੍ਗੰ
ਗਤ੍ਵਾ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪੌਲਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਏਕੰ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਹੂਯ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍
ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਯ ਯੁਵਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਿਕਞ੍ਿਚੰਿਨਵੇਦਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਸਿਵਧਮ੍ ਏਨੰ ਨਯ|
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ਤਤਃ ਸ ਤਮਾਦਾਯ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਸ੍ਯ ਿਕਮਿਪ ਿਨਵੇਦਨਮਾਸ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਬਨ੍ਿਦਃ ਪੌਲੋ ਮਾਮਾਹੂਯ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਨਮ੍ ਆਨੇਤੁੰ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੰ
ਨੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਤਵ ਿਕੰ ਿਨਵੇਦਨੰ? ਤਤ੍ ਕਥਯ|
ⅩⅩ ਤਤਃ ਸੋਕਥਯਤ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਲਾਕਾਃ ਪੌਲੇ ਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਚਾਰੰ ਛਲੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੰ ਸਭਾਂ ਨੇਤੁੰ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍|
ⅩⅪ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਵਤਾ
ਤੰਨ
ਸ੍ਵੀਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ
ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯੇਵਰ੍ੱਿਤਨਸ਼੍ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ੱਜਨੇਭ੍ਯੋ (ਅ)ਿਧਕਲੋਕਾ ਏਕਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਪੌਲੰ ਨ ਹਤ੍ਵਾ ਭੋਜਨੰ ਪਾਨਞ੍ਚ ਨ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮ ਇਿਤ ਸ਼ਪਥੇਨ ਬੱਧਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
ਘਾਤਕਾ ਇਵ ਸੱਿਜਤਾ ਇਦਾਨੀਂ ਕੇਵਲੰ ਭਵਤੋ (ਅ)ਨੁਮਿਤਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅫ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤ੍ਵੰ ਿਨਵੇਿਦਤਵਾਨ੍ ਤਾਂ ਕਸ੍ਮੈਿਚਦਿਪ ਮਾ
ਕਥਯੇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਯੁਵਾਨੰ ਿਵਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤ ਰ੍ਦ੍ਵੌ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਤੀ ਆਹੂਯੇਦਮ੍
ਆਿਦਸ਼ਤ੍, ਯੁਵਾਂ ਰਾਤ੍ਰੌ ਪ੍ਰਹਰੈਕਾਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ
ਯਾਤੁੰ ਪਦਾਿਤਸੈਨ੍ਯਾਨਾਂ ਦ੍ਵੇ ਸ਼ਤੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨ੍ਯਾਨਾਂ ਸਪ੍ਤਿਤੰ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਧਾਿਰਸੈਨ੍ਯਾਨਾਂ ਦ੍ਵੇ ਸ਼ਤੇ ਚ ਜਨਾਨ੍ ਸੱਿਜਤਾਨ੍ ਕੁਰੁਤੰ|
ⅩⅩⅣ ਪੌਲਮ੍ ਆਰੋਹਿਯਤੁੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ਾਿਧਪਤੇਃ ਸਮੀਪੰ ਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ
ਨੇਤੁਞ੍ਚ ਵਾਹਨਾਿਨ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਪਯਤੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਸ ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਿਖਤ੍ਵਾ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਲਿਖਤਮੇਤਤ੍,
ⅩⅩⅥ ਮਹਾਮਿਹਮਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ਾਿਧਪਤਯੇ ਕ੍ਲੌਿਦਯਲੁਿਸ਼਼ਯਸ੍ਯ
ਨਮਸ੍ਕਾਰਃ|
ⅩⅩⅦ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਏਨੰ ਮਾਨਵੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੈ
ਰ੍ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾ ਏਤਸ੍ਿਮੰਨਨ੍ਤਰੇ ਸਸੈਨ੍ਯੋਹੰ ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਏਸ਼਼ ਜਨੋ
ਰੋਮੀਯ ਇਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਤੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਿਕੰਿਨਿਮੱਤੰ ਤੇ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ ਤੇਸ਼ਾ ਸਭਾਂ
ਤਮਾਨਾਿਯਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਿਵਰੁੱਧਯਾ ਕਯਾਚਨ ਕਥਯਾ
ਸੋ(ਅ)ਪਵਾਿਦਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨਾਰ੍ਹੋ ਵਾ
ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਾਰ੍ਹੋ ਭਵਤੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਕੋਪ੍ਯਪਰਾਧੋ ਮਯਾਸ੍ਯ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ|
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ⅩⅩⅩ

ਤਥਾਿਪ ਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਵਧਾਰ੍ਥੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਘਾਤਕਾਇਵ
ਸੱਿਜਤਾ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਤਵ ਸਮੀਪਮੇਨੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਅਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਾਂਸ਼੍ਚ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾਪਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍|
ਭਵਤਃ ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਸੈਨ੍ਯਗਣ ਆਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪੌਲੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਂ ਰਜਨ੍ਯਾਮ੍
ਆਨ੍ਿਤਪਾਿਤ੍ਰਨਗਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ
ਤੇਨ ਸਹ ਯਾਤੁੰ ਘੋਟਕਾਰੂਢਸੈਨ੍ਯਗਣੰ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਦੁਰ੍ਗੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤਃ
ਪਰੇ ਘੋਟਕਾਰੋਿਹਸੈਨ੍ਯਗਣਃ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਪਤ੍ਰਮ੍ ਅਿਧਪਤੇਃ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਪੌਲਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾਿਧਪਿਤਸ੍ਤਤ੍ਪਤ੍ਰੰ ਪਿਠਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼
ਿਕਮ੍ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਯੋ ਜਨਃ? ਸ ਿਕਿਲਿਕਯਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ ਜਨ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅩⅤ ਤਵਾਪਵਾਦਕਗਣ ਆਗਤੇ ਤਵ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਾਿਮ| ਹੇਰੋਦ੍ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹੇ
ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣ

ਪਞ੍ਚਭ੍ਯੋ ਿਦਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰੰ ਹਨਾਨੀਯਨਾਮਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਧਪਤੇਃ
ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਪੌਲਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯੇਨ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁੰ ਤਰ੍ਤੁੱਲਨਾਮਾਨੰ ਕਞ੍ਚਨ
ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍
ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਪੌਲੇ ਸਮਾਨੀਤੇ ਸਿਤ ਤਰ੍ਤੁੱਲਸ੍ਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ ਭਵਤੋ ਵਯਮ੍ ਅਿਤਿਨਰ੍ੱਿਵਘ੍ਨੰ ਕਾਲੰ
ਯਾਪਯਾਮੋ ਭਵਤਃ ਪਿਰਣਾਮਦਿਰ੍ਸ਼ਤਯਾ ਏਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਬਹੂਿਨ ਮਙ੍ਗਲਾਿਨ
ਘਿਟਤਾਿਨ,
Ⅲ ਇਿਤ ਹੇਤੋ ਰ੍ਵਯਮਿਤਕ੍ਰੁʼਤਜ੍ਞਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭਵਤੋ
ਗੁਣਾਨ੍ ਗਾਯਮਃ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹੁਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰ੍ਭਵਨ੍ਤੰ ਯੇਨ ਨ ਿਵਰਞ੍ਜਯਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਿਵਨਯੇ ਭਵਾਨ੍ ਬਨੁਕਮ੍ਪ੍ਯ ਮਦਲ੍ਪਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤੁ|
Ⅰ
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ਏਸ਼਼ ਮਹਾਮਾਰੀਸ੍ਵਰੂਪੋ ਨਾਸਰਤੀਯਮਤਗ੍ਰਾਿਹਸੰਘਾਤਸ੍ਯ ਮੁਖ੍ਯੋ
ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹਾਚਰਣਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ
ਜਨਯਤੀਤ੍ਯਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰ੍ਨਸ਼੍ਿਚਤੰ|
Ⅵ ਸ ਮਨ੍ਿਦਰਮਿਪ ਅਸ਼ੁਿਚ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍; ਇਿਤ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਵਯਮ੍
ਏਨੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਿਵਚਾਰਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਵਰ੍ੱਤਾਮਿਹ;
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੁਿਸ਼਼ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਿਤਰਾਗਤ੍ਯ ਬਲਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਕਰੇਭ੍ਯ ਏਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
Ⅷ ਏਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਮਪਵਾਦਾਮੋ ਭਵਤਾ ਪਦਪਵਾਦਕਥਾਯਾਂ ਿਵਚਾਿਰਤਾਯਾਂ
ਸਤ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਵੇਿਦਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਿਪ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ
ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍|
Ⅹ ਅਿਧਪਤੌ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਤੀਙ੍ਿਗਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਿਤ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਭਵਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਵਤ੍ਸਰਾਨ੍ ਯਾਵਦ੍ ਏਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸ਼ਾਸਨੰ ਕਰੋਤੀਿਤ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ(ੋ ਅ)ਭਵਮ੍|
Ⅺ ਅਦ੍ਯ ਕੇਵਲੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਤਾਿਨ, ਅਹਮ੍ ਆਰਾਧਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਭਵਤਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਭੇ ਮਾਂ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਕੇਨਾਿਪ ਸਹ ਿਵਤਣ੍ਡਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ
ਕੁਤ੍ਰਾਿਪ ਭਜਨਭਵਨੇ ਨਗਰੇ ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਯਨ੍ਤੁੰ ਨ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਇਦਾਨੀਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਮ੍ ਅਪਵਦਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਯ ਿਕਮਿਪ
ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਚ ਯਾ
ਯਾ ਕਥਾ ਿਲਿਖਤਾਸ੍ਤੇ ਤਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵਾਸੁ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਯਨ੍ਮਤਮ੍ ਇਮੇ
ਿਵਧਰ੍ੰਮੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਨ੍ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਿਨਜਿਪਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮ੍
ਆਰਾਧਯਾਮੀਤ੍ਯਹੰ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕਰੋਿਮ|
ⅩⅤ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਮ੍ ਅਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਣਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਮੀਤਲੋਕਾਨਾਮੇਵੋੱਥਾਨੰ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਕਥਾਿਮਮੇ ਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕਰੋਿਮ;
ⅩⅥ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਾਨਵਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਯਥਾ ਿਨਰ੍ਦੋਸ਼ੋ ਭਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਸਤਤੰ ਯਤ੍ਨਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਿਮ|
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ਬਹੁਸ਼ੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਿਨਿਮੱਤੰ
ਦਾਨੀਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਿਨ ਚ ਸਮਾਦਾਯ ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤਤੋਹੰ ਸ਼ੁਿਚ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਾਗਮੰ ਕਲਹੰ ਵਾ ਨ ਕਾਿਰਤਵਾਨ੍
ਤਥਾਪ੍ਯਾਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਿਯਹੁਦੀਯਲੋਕਾ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ
ਧ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਮਮੋਪਿਰ ਯਿਦ ਕਾਿਚਦਪਵਾਦਕਥਾਸ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪਮ੍
ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਦਾਨਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍|
ⅩⅩ ਨੋਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਹਾਸਭਾਸ੍ਥਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਮਮ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਤ੍ਵਸਮਯੇ, ਅਹਮਦ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਮੁੱਥਾਨੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ
ਿਰ੍ਵਚਾਿਰਤੋਸ੍ਿਮ,
ⅩⅪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠੰਨਹੰ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮੁੱਚੈਃ ਸ੍ਵਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਤਦਨ੍ਯੋ ਮਮ ਕੋਿਪ ਦੋਸ(਼ੋ ਅ)ਲਭ੍ਯਤ ਨ ਵੇਿਤ ਵਰਮ੍ ਏਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤਲੋਕਾ
ਵਦਨ੍ਤ|ੁ
ⅩⅫ ਤਦਾ
ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਨ੍ਮਤਸ੍ਯ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਤੁੰ ਿਵਚਾਰੰ ਸ੍ਥਿਗਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਲੁਿਸ਼਼ਯੇ ਸਹਸ੍ਰਸੇਨਾਪਤੌ ਸਮਾਯਾਤੇ ਸਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਚਾਰਮ੍ ਅਹੰ
ਿਨਸ਼਼੍ਪਾਦਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਬਨ੍ਧਨੰ ਿਵਨਾ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਤਸ੍ਯ ਸੇਵਨਾਯ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਯ ਵਾ ਤਦੀਯਾਤ੍ਮੀਯਬਨ੍ਧੁਜਨਾਨ੍ ਨ ਵਾਰਿਯਤੁਞ੍ਚ
ਸ਼ਮਸੇਨਾਪਿਤਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਫੀਿਲਕ੍ਸ(਼ੋ ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦ੍ਰੁਿਸ਼਼ੱਲਾਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਯਾ ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਯਾ ਸਹਾਗਤ੍ਯ ਪੌਲਮਾਹੂਯ ਤਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼ੀਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਪੌਲੇਨ ਨ੍ਯਾਯਸ੍ਯ ਪਿਰਿਮਤਭੋਗਸ੍ਯ ਚਰਮਿਵਚਾਰਸ੍ਯ ਚ
ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ਃ ਕਮ੍ਪਮਾਨਃ ਸਨ੍ ਵ੍ਯਾਹਰਦ੍
ਇਦਾਨੀਂ ਯਾਿਹ, ਅਹਮ੍ ਅਵਕਾਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਹੂਸ੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਮੁਕ੍ਿਤਪ੍ਰਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ ਪੌਲੇਨ ਮਹ੍ਯੰ ਮੁਦ੍ਰਾਦਾਸ੍ਯਨ੍ਤੇ ਇਿਤ
ਪਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨਸ੍ਤਮਾਹੂਯ ਤੇਨ ਸਾਕੰ ਕਥੋਪਕਥਨੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਤ੍ਸਰਦ੍ਵਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪਿਰ੍ਕਯਫੀਸ਼਼੍ਟ ਫਾਿਲਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਦੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ ਿਚਕੀਰ੍ਸ਼ਨ੍ ਪੌਲੰ ਬੱਧੰ
ਸੰਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅰ

ⅩⅩⅤ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਨਜਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਿਦਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ਪਰੰ
ਕੈਸਿਰਯਾਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
Ⅱ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ
ਪੌਲਮ੍ ਅਪਾਵਦਨ੍ਤ|
Ⅲ ਭਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਿਤ੍ਵਿਤ ਿਵਨੀਯ ਤੇ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਵਾਞ੍ਿਛਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅳ ਯਤਃ ਪਿਥਮਧ੍ਯੇ ਗੋਪਨੇਨ ਪੌਲੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਤੈ ਰ੍ਘਾਤਕਾ ਿਨਯੁਕ੍ਤਾਃ| ਫੀਸ਼਼੍ਟ
ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਪੌਲਃ ਕੈਸਿਰਯਾਯਾਂ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ ਪੁਨਰਲ੍ਪਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍
ਅਹੰ ਤਤ੍ਰ ਯਾਸ੍ਯਾਿਮ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਅਪਰਾਧਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਤਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਮਪਵਦਨ੍ਤੁ ਸ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅵ
ਦਸ਼ਿਦਵਸੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਿਧਕੰ
ਿਵਲਮ੍ਬ੍ਯ
ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਦਸ਼੍ਯ
ਪੌਲਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅶ ਪੌਲੇ
ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਸਿਤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰਾਦ੍ ਆਗਤਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਚਤੁਿਰ੍ਦਿਸ਼ ਸੰਵੇਸ਼੍ਟ੍ਯ ਤਸ੍ਯ ਿਵਰੁੱਧੰ ਬਹੂਨ੍ ਮਹਾਦੋਸ਼ਾਨ੍
ਉੱਥਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਕਮਿਪ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਿਮਦਮ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍, ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਵਾ ਪ੍ਰਿਤਕੂਲੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਹੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਨ੍ ਪੌਲਮ੍
ਅਭਾਸ਼਼ਤ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਭਯੋਗੇ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍
ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਸ?
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ਤਤਃ ਪੌਲ ਉੱਤਰੰ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਤ੍ਰ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਤੁੰ ਯੋਗ੍ਯਃ
ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਏਵ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੋਸ੍ਿਮ; ਅਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਕਾਮਿਪ ਹਾਿਨੰ ਨਾਕਾਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਇਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤੋ ਿਵਜਾਨਾਿਤ|
Ⅺ ਕਞ੍ਿਚਦਪਰਾਧੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਵਧਾਰ੍ਹੰ ਕਰ੍ੰਮ ਵਾ ਯਦ੍ਯਹਮ੍ ਅਕਿਰਸ਼਼੍ਯੰ
ਤਿਰ੍ਹ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਦਣ੍ਡਮਿਪ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼੍ਯੰ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ
ਸਮਪਵਾਦੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਸ ਯਿਦ ਕਲ੍ਿਪਤਮਾਤ੍ਰੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ
ਮਾਂ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਿਧਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਿਨਕਟੇ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ
ਭਵਤੁ|
Ⅻ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮਨ੍ਿਤ੍ਰਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸੰਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਪੌਲਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਿਨਕਟੇ ਿਕੰ ਤਵ ਿਵਚਾਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ? ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ
ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅢ ਿਕਯੱਿਦਨੇਭ੍ਯਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜਾ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਫੀਸ਼਼੍ਟੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੈਸਿਰਯਾਨਗਰਮ੍ ਆਗਤਵਨ੍ਤ|ੌ
ⅩⅣ ਤਦਾ ਤੌ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਿਥਤੌ ਤਤਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਰਾਜਾਨੰ
ਪੌਲਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਿਵਜ੍ਞਾਪ੍ਯ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਪੌਲਨਾਮਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਬਨ੍ਿਦ
ਫੀਿਲਕ੍ਸ਼ੋ ਬੱਧੰ ਸੰਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਮ ਸ੍ਿਥਿਤਕਾਲੇ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਾਚੀਨਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ ਅਪੋਦ੍ਯ ਤਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਤਤੋਹਮ੍ ਇਤ੍ਯੁੱਤਰਮ੍ ਅਵਦੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਪੋਿਦਤੋ ਜਨਃ
ਸ੍ਵਾਪਵਾਦਕਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੋ(ਅ)ਪਰਾਧ
ਆਰੋਿਪਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਦਾਤੁੰ ਸੁਯੋਗੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ, ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਾਜ੍ਞਾਪਨੰ ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਰੀਿਤ ਰ੍ਨਿਹ|
ⅩⅦ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼੍ਵਤ੍ਰਾਗਤੇਸ਼ੁ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਿਵਲਮ੍ਬੰ
ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਤੰ ਮਾਨੁਸ਼ਮ੍ ਆਨੇਤੁਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯਮ੍|
ⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਤਸ੍ਯਾਪਵਾਦਕਾ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਅਹੰ
ਿਚਨ੍ਿਤਤਵਾਨ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਹਾਪਵਾਦੰ ਨੋੱਥਾਪ੍ਯ
ⅩⅨ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਮਤੇ ਤਥਾ ਪੌਲੋ ਯੰ ਸਜੀਵੰ ਵਦਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾਮਿਨ
ਮ੍ਰੁʼਤਜਨੇ ਚ ਤਸ੍ਯ ਿਵਰੁੱਧੰ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋਹੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਿਗ੍ਵਚਾਰੇ ਸੰਸ਼ਯਾਨਃ ਸਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ
ਗਤ੍ਵਾ ਿਕੰ ਤਤ੍ਰ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ?
Ⅹ
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ਤਦਾ ਪੌਲੋ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ,
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤੰ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਤਮਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਆਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਤ ਆਿਗ੍ਰੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਅਹਮਿਪ ਤਸ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯ
ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਾਿਮ| ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟੋ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਸ਼੍ਵਸ੍ਤਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ
ਤ੍ਵੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅩⅢ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪੋ ਬਰ੍ਣੀਕੀ ਚ ਮਹਾਸਮਾਗਮੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਵਾਿਹਨੀਪਿਤਿਭ ਰ੍ਨਗਰਸ੍ਥਪ੍ਰਧਾਨਲੋਕੈਸ਼੍ਚ ਸਹ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ
ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹਮਾਗਤ੍ਯ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੌ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ ਪੌਲ
ਆਨੀਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਫੀਸ਼਼੍ਟਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਆਿਗ੍ਰੱਪ ਹੇ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਸਮੂਹੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਨੁਸ਼ੇ
ਮਮ ਸਮੀਪੇ ਿਨਵੇਦਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੋੱਚੈਃ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਪੁਨਰਲ੍ਪਕਾਲਮਿਪ ਤਸ੍ਯ ਜੀਵਨੰ ਨੋਿਚਤੰ ਤਮੇਤੰ ਮਾਨੁਸ਼ੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਸ਼ ਜਨਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਰ੍ਹੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਇਤ੍ਯਜਾਨਾਂ ਤਥਾਿਪ ਸ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧੌ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਤੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਮਿਤਮਕਰਵਮ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ ਲੇਖਨੀਯਮ੍
ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਿਚਨ੍ ਿਨਰ੍ਣਯਸ੍ਯ ਨ ਜਾਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰੇ ਸਿਤ
ਯਥਾਹੰ ਲੇਿਖਤੁੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਹੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜ ਭਵਤਃ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਏਤਮ੍ ਆਨਯੇ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਬਨ੍ਿਦਪ੍ਰੇਸ਼ਣਸਮਯੇ ਤਸ੍ਯਾਿਭਯੋਗਸ੍ਯ ਿਕਞ੍ਿਚਦਲੇਖਨਮ੍
ਅਹਮ੍ ਅਯੁਕ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ

ਤਤ ਆਿਗ੍ਰੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍, ਿਨਜਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤੁੰ ਤੁਭ੍ਯਮ੍
ਅਨੁਮਿਤ ਰ੍ਦੀਯਤੇ| ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲਃ ਕਰੰ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਉੱਤਰਮ੍
ਅਵਾਦੀਤ੍|
Ⅱ ਹੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜ ਯਤ੍ਕਾਰਣਾਦਹੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤੋ (ਅ)ਭਵੰ
ਤਸ੍ਯ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਦ੍ਯ ਭਵਤਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਿਨਵੇਦਿਯਤੁਮਨੁਮਤੋਹਮ੍
ਇਦੰ ਸ੍ਵੀਯੰ ਪਰਮੰ ਭਾਗ੍ਯੰ ਮਨ੍ਯੇ;
Ⅰ
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ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯਾ ਯਾ ਰੀਿਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਿਵਚਾਰਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ੁ ਭਵਾਨ੍ ਿਵਜ੍ਞਤਮਃ; ਅਤਏਵ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਧੈਰ੍ੱਯਮਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਮਮ
ਿਨਵੇਦਨੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤੁ|
Ⅳ ਅਹੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਨਗਰੇ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਆ
ਯੌਵਨਕਾਲਾਦ੍ ਯਦ੍ਰੂਪਮ੍ ਆਚਿਰਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਿਵਦਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਸ਼ੁੱਧਤਮੰ ਯਤ੍ ਿਫਰੂਸ਼ੀਯਮਤੰ ਤਦਵਲਮ੍ਬੀ
ਭੂਤ੍ਵਾਹੰ ਕਾਲੰ ਯਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਯੇ ਜਨਾ ਆ ਬਾਲ੍ਯਕਾਲਾਨ੍ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ
ਤੇ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਯਿਦ ਦਦਾਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ
ਿਨਕਟੇ ਯਦ੍ ਅਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਹੇਤੋਰਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ
ਿਵਚਾਰਸ੍ਥਾਨੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੋਸ੍ਿਮ|
Ⅶ
ਤਸ੍ਯਾਙ੍ਗੀਕਾਰਸ੍ਯ
ਫਲੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵੰਸ਼ਾ ਿਦਵਾਿਨਸ਼ੰ ਮਹਾਯਤ੍ਨਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸੇਵਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਯਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਯਾ ਹੇਤੋਰਹੰ
ਿਯਹੂਦੀਯੈਰਪਵਾਿਦਤੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|
Ⅷ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਿਨਕਟੇ(ਅ)ਸਮ੍ਭਵੰ ਕੁਤੋ ਭਵੇਤ?੍
Ⅸ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨੋ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰਪ੍ਰਿਤਕੂਲਾਚਰਣਮ੍
ਉਿਚਤਮ੍ ਇਤ੍ਯਹੰ ਮਨਿਸ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
Ⅹ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੇ
ਤਦਕਰਵੰ ਫਲਤਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਸ੍ਯ
ਿਨਕਟਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਬਹੂਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਬੱਧਵਾਨ੍
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਹਨਨਸਮਯੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਿਨਜਾਂ ਸੰਮਿਤੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਵਾਰੰ ਵਾਰੰ ਭਜਨਭਵਨੇਸ਼ੁ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦਣ੍ਡੰ ਪ੍ਰਦੱਤਵਾਨ੍ ਬਲਾਤ੍ ਤੰ
ਧਰ੍ੰਮੰ ਿਨਨ੍ਦਿਯਤਵਾਂਸ਼੍ਚ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧਾਦ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਸਨ੍
ਿਵਦੇਸ਼ੀਯਨਗਰਾਿਣ ਯਾਵਤ੍ ਤਾਨ੍ ਤਾਿਡਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ਿਤਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਤ੍ਰਞ੍ਚ
ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਤਦਾਹੰ ਹੇ ਰਾਜਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧ੍ਯੇ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਕਾਲੇ ਮਮ ਮਦੀਯਸਙ੍ਿਗਨਾਂ
ਲੋਕਾਨਾਞ੍ਚ ਚਤਸ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਿਦਕ੍ਸ਼ੁ ਗਗਣਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨਾਂ ਭਾਸ੍ਕਰਤੋਿਪ
ਤੇਜਸ੍ਵਤੀਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
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ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਹੇ ਸ਼ੌਲ ਹੈ ਸ਼ੌਲ
ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਤਾਡਯਿਸ? ਕਣ੍ਟਕਾਨਾਂ ਮੁਖੇ ਪਾਦਾਹਨਨੰ ਤਵ ਦੁਃਸਾਧ੍ਯਮ੍
ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਗਿਦਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਮਯਾ ਸ਼੍ਰੁਤਃ|
ⅩⅤ ਤਦਾਹੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੰ
ਯੀਸ਼ੁੰ ਤ੍ਵੰ ਤਾਡਯਿਸ ਸੋਹੰ,
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਮੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠ ਤ੍ਵੰ ਯਦ੍ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਇਤਃ ਪੁਨਞ੍ਚ ਯਦ੍ਯਤ੍
ਤ੍ਵਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰ੍ੱਯਾਣਾਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣੰ ਮਮ
ਸੇਵਕਞ੍ਚ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਅਦਾਮ੍|
ⅩⅦ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਂ ਮਨੋਨੀਤੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਯਥਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ
ⅩⅧ ਯਥਾ ਤੇ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਭਾਗੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਦਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਤੇਸ਼ਾਂ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੂੰਿਸ਼਼ ਪ੍ਰਸੰਨਾਿਨ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਤਥਾਨ੍ਧਕਾਰਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨਾਿਧਕਾਰਾੱਚ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਮਤੀਃ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅨ ਹੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਪ੍ਰਤ੍ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਮ੍
ਅਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਹੰ
ⅩⅩ ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਦੰਮੇਸ਼ਕ੍ਨਗਰੇ ਤਤੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੇ ਅਨ੍ਯੇਸ਼ੁ ਦੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਚ ਯੇ◌ेਨ ਲੋਕਾ ਮਿਤੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤ੍ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਤ,ੇ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਯੋਗ੍ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰੰ ਮਾਂ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍
ਉਦ੍ਯਤਾਃ|
ⅩⅫ ਤਥਾਿਪ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਦੁਃਖੰ ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍
ਉੱਥਾਯ ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਦੀਪ੍ਿਤੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ
ⅩⅩⅢ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਗਣੋ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯਸ੍ਯ ਯਿਦਦੰ
ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਅਦਦੁਰੇਤਦ੍ ਿਵਨਾਨ੍ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍
ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਮਹਤਾਂ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾਣਾਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਦੱਤ੍ਵਾਦ੍ਯ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਯਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਉੱਚੈਃ ਸ੍ਵਰੇਣ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ
ਪੌਲ ਤ੍ਵਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤੋਿਸ ਬਹੁਿਵਦ੍ਯਾਭ੍ਯਾਸੇਨ ਤ੍ਵੰ ਹਤਜ੍ਞਾਨੋ ਜਾਤਃ|
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ⅩⅩⅤ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹਾਮਿਹਮ ਫੀਸ਼਼੍ਟ ਨਾਹਮ੍ ਉਨ੍ਮੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯੰ

ਿਵਵੇਚਨੀਯਞ੍ਚ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰਸ੍ਤੌਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਯਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਸ ਰਾਜਾ
ਤਦ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਜਾਨਾਿਤ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਿਕਮਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਨੇਿਤ ਮਯਾ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਬੁਧ੍ਯਤੇ ਯਤਸ੍ਤਦ੍ ਿਵਜਨੇ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤੰ|
ⅩⅩⅦ ਹੇ ਆਿਗ੍ਰੱਪਰਾਜ ਭਵਾਨ੍ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਗਣੋਕ੍ਤਾਿਨ
ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਤ? ਭਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਤ ਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਤਤ ਆਿਗ੍ਰੱਪਃ ਪੌਲਮ੍ ਅਿਭਿਹਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ
ਜਨਿਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਮਾਮਿਪ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੀਯੰ ਕਰੋਿਸ਼|਼
ⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋ(ਅ)ਵਾਦੀਤ੍ ਭਵਾਨ੍ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਮਮ ਕਥਾਮ੍
ਅਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਤ੍ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬਨ੍ਧਨੰ
ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਨ੍ਿਤ੍ਵਤੀਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ(ਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅩⅩ ਏਤਸ੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸ ਰਾਜਾ ਸੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਬਰ੍ਣੀਕੀ
ਸਭਾਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ
ⅩⅩⅪ ਗੋਪਨੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਿਵਚ੍ਯ ਕਿਥਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨੋ ਬਨ੍ਧਨਾਰ੍ਹੰ
ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਾਰ੍ਹੰ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅫ ਤਤ ਆਿਗ੍ਰੱਪਃ ਫੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯਦ੍ਯੇਸ਼ ਮਾਨੁਸ਼ਃ ਕੈਸਰਸ੍ਯ
ਿਨਕਟੇ ਿਵਚਾਿਰਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤ੍|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ਜਲਪਥੇਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍

ਇਤੋਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਿਤ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਂ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਯਾਂ
ਸਤ੍ਯਾਂ ਤੇ ਯੂਿਲਯਨਾਮ੍ਨੋ ਮਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਸੰਘਾਤਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਸ੍ਯ ਸੇਨਾਪਤੇਃ
ਸਮੀਪੇ ਪੌਲੰ ਤਦਨ੍ਯਾਨ੍ ਕਿਤਨਯਜਨਾਂਸ਼੍ਚ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ੍|
Ⅱ ਵਯਮ੍ ਆਦ੍ਰਾਮੁੱਤੀਯੰ ਪੋਤਮੇਕਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਆਿਸ਼ਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਯ
ਤਟਸਮੀਪੇਨ ਯਾਤੁੰ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਲਙ੍ਗਰਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਪੋਤਮ੍ ਅਮੋਚਯਾਮ;
ਮਾਿਕਦਿਨਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਿਥਸ਼਼ਲਨੀਕੀਿਨਵਾਸ੍ਯਾਿਰਸ੍ਤਾਰ੍ਖਨਾਮਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
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ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੀਦੋੰਨਗਰੇ ਪੋਤੇ ਲਾਿਗਤੇ ਤਤ੍ਰ
ਯੂਿਲਯਃ ਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਪ੍ਰਿਤ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰਦਰ੍ਥ੍ਯ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਰ੍ਥੰ
ਬਨ੍ਧੁਬਾਨ੍ਧਵਾਨ੍ ਉਪਯਾਤੁਮ੍ ਅਨੁਜਜ੍ਞ|ੌ
Ⅳ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੋਤੇ ਮੋਿਚਤੇ ਸਿਤ ਸੰਮੁਖਵਾਯੋਃ ਸਮ੍ਭਵਾਦ੍ ਵਯੰ
ਕੁਪ੍ਰੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਿਕਿਲਿਕਯਾਯਾਃ ਪਾਮ੍ਫੂਿਲਯਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਮੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਪਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਲੂਿਕਯਾਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੰ ਮੁਰਾਨਗਰਮ੍ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅵ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੰ ਗੱਛਿਤ ਯਃ ਿਸਕਨ੍ਦਿਰਯਾਨਗਰਸ੍ਯ
ਪੋਤਸ੍ਤੰ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਸ੍ਤੰ ਪੋਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਰੋਹਯਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ
ਪਰੰ ਬਹੂਿਨ ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼ਨੈਃ ਸ਼ਨੈਃ ਰ੍ਗਤ੍ਵਾ
ਕ੍ਨੀਦਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੋਪਸ੍ਥ੍ਿਤ◌े◌ਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪ੍ਰਿਤਕੂਲੇਨ ਪਵਨੇਨ ਵਯੰ ਸਲ੍ਮੋਨ੍ਯਾਃ
ਸੰਮੁਖਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਤਮੁੱਤੀਰ੍ੱਯ ਲਾਸੇਯਾਨਗਰਸ੍ਯਾਧਃ ਸੁਨ੍ਦਰਨਾਮਕੰ ਖਾਤਮ੍
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਬਹੁਿਤਥਃ ਕਾਲੋ ਯਾਿਪਤ ਉਪਵਾਸਿਦਨਞ੍ਚਾਤੀਤੰ, ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍
ਨੌਵਰ੍ਤ੍ਮਿਨ ਭਯਙ੍ਕਰੇ ਸਿਤ ਪੌਲੋ ਿਵਨਯੇਨ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅹ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਅਹੰ ਿਨਸ਼੍ਚਯੰ ਜਾਨਾਿਮ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਮਸ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਬਹੂਨਾਮਪਚਯਾਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਤੇ ਕੇਵਲੰ ਪੋਤਸਾਮਗ੍ਰ੍ਯੋਿਰਿਤ
ਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਮਿਪ|
Ⅺ ਤਦਾ
ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌ◌ैेਲੋਕ੍ਤਵਾਕ੍ਯਤੋਿਪ ਕਰ੍ਣਧਾਰਸ੍ਯ
ਪੋਤਵਿਣਜਸ਼੍ਚ ਵਾਕ੍ਯੰ ਬਹੁਮੰਸ੍ਤ|
Ⅻ ਤਤ੍
ਖਾਤੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਵਾਸਾਰ੍ਹਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਅਵਾਚੀਪ੍ਰਤੀਚੋਿਰ੍ਦਸ਼ੋਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯਾਃ ਫੈਨੀਿਕਯਖਾਤੰ ਯਾਤੁੰ ਯਿਦ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅢ ਤਤਃ
ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਾਯੁ ਰ੍ਮਨ੍ਦੰ ਵਹਤੀਿਤ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ਿਨਜਾਿਭਪ੍ਰਾਯਸ੍ਯ ਿਸੱਧੇਃ ਸੁਯੋਗੋ ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਪੋਤੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਤੀਰਸਮੀਪੇਨ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਲ੍ਪਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਪਰਮੇਵ ਉਰਕ੍ਲੁਦੋੰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਿਤਕੂਲਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡੋ
ਵਾਯੁ ਰ੍ਵਹਨ੍ ਪੋਤ(ੇ ਅ)ਲਗੀਤ੍
Ⅲ
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ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਪੋਤਸ੍ਯਾਸ਼ਕ੍ਤਤ੍ਵਾਦ੍ ਵਯੰ ਵਾਯੁਨਾ ਸ੍ਵਯੰ

ਨੀਤਾਃ|
ⅩⅥ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਕ੍ਲੌਦੀਨਾਮ੍ਨ ਉਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਕੂਲਸਮੀਪੇਨ ਪੋਤੰ
ਗਮਿਯਤ੍ਵਾ ਬਹੁਨਾ ਕਸ਼਼੍ਟੇਨ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਨਾਵਮ੍ ਅਰਕ੍ਸ਼ਾਮ|
ⅩⅦ ਤੇ ਤਾਮਾਰੁਹ੍ਯ ਰੱਜ੍ਚਾ ਪੋਤਸ੍ਯਾਧੋਭਾਗਮ੍ ਅਬਧ੍ਨਨ੍ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ
ਚੇਤ੍ ਪੋਤੋ ਸੈਕਤੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਦ੍ ਵਾਤਵਸਨਾਨ੍ਯਮੋਚਯਨ੍ ਤਤਃ ਪੋਤੋ
ਵਾਯੁਨਾ ਚਾਿਲਤਃ|
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ ਵਾਯੋਃ ਪ੍ਰਬਲਤ੍ਵਾਤ੍ ਪੋਤੋ ਦੋਲਾਯਮਾਨੋ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪੋਤਸ੍ਥਾਿਨ ਕਿਤਪਯਾਿਨ ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਤੋਯੇ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਾਿਨ|
ⅩⅨ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਿਦਵਸੇ
ਵਯੰ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੈਃ ਪੋਤਸੱਜਨਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹੁਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸੂਰ੍ੱਯਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਦੀਿਨ ਸਮਾੱਛੰਨਾਿਨ ਤਤੋ
(ਅ)ਤੀਵ ਵਾਤ੍ਯਾਗਮਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਣਰਕ੍ਸ਼ਾਯਾਃ ਕਾਿਪ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ
ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅪ ਬਹੁਿਦਨੇਸ਼ੁ ਲੋਕੈਰਨਾਹਾਰੇਣ ਯਾਿਪਤੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਤ੍
ਪੌਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛਾਃ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪਾਤ੍ ਪੋਤੰ ਨ
ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਅਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤਦ੍ਗ੍ਰਹਣੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍
ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਿਵਪਦ੍ ਏਸ਼਼ੋ(ਅ)ਪਚਯਸ਼੍ਚ
ਨਾਘਿਟਸ਼਼੍ਯੇਤਾਮ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨੀਯ ਬ੍ਰਵੀਮ੍ਯਹੰ, ਯੂਯੰ ਨ
ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰਾਿਣਨੋ ਹਾਿਨ ਰ੍ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ਕੇਵਲਸ੍ਯ ਪੋਤਸ੍ਯ ਹਾਿਨ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਲੋਕੋ(ਅ)ਹੰ ਯਞ੍ਚਾਹੰ ਪਿਰਚਰਾਿਮ ਤਦੀਯ
ਏਕੋ ਦੂਤੋ ਹ੍ਯੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਪੌਲ ਮਾ ਭੈਸ਼ੀਃ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਸੰਮੁਖੇ ਤ੍ਵਯੋਪਸ੍ਥਾਤਵ੍ਯ;ੰ ਤਵੈਤਾਨ੍
ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੁਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਹੇ ਮਹੇੱਛਾ ਯੂਯੰ ਸ੍ਿਥਰਮਨਸੋ ਭਵਤ ਮਹ੍ਯੰ ਯਾ ਕਥਾਕਿਥ
ਸਾਵਸ਼੍ਯੰ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ ਮਮੈਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਿਵਦ੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਉਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯੋਪਿਰ ਪਿਤਤਵ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ|
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ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਆਿਦ੍ਰਯਾਸਮੁਦ੍ਰੇ ਪੋਤਸ੍ਤਥੈਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਃ ਸਨ੍
ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਗੱਛਨ੍ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਵਸਸ੍ਯ ਰਾਤ੍ਰੇ ਿਰ੍ਦ੍ਵਤੀਯਪ੍ਰਹਰਸਮਯੇ
ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍
ਸ੍ਥਲਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ
ਪੋਤੀਯਲੋਕਾ
ਅਨ੍ਵਮਨ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਜਲੰ ਪਿਰਮਾਯ ਤਤ੍ਰ ਿਵੰਸ਼ਿਤ ਰ੍ਵ੍ਯਾਮਾ ਜਲਾਨੀਿਤ
ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ| ਿਕਞ੍ਿਚੱਦੂਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੁਨਰਿਪ ਜਲੰ ਪਿਰਿਮਤਵਨ੍ਤਃ| ਤਤ੍ਰ
ਪਞ੍ਚਦਸ਼ ਵ੍ਯਾਮਾ ਜਲਾਿਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ⅩⅩⅨ ਚੇਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇ ਲਗਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਪੋਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗਤਸ਼੍ਚਤੁਰੋ
ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਿਦਵਾਕਰਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੋਤੀਯਲੋਕਾਃ ਪੋਤਾਗ੍ਰਭਾਗੇ ਲਙ੍ਗਰਿਨਕ੍ਸ਼ੇਪੰ ਛਲੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਜਲਧੌ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਨਾਵਮ੍ ਅਵਰੋਹ੍ਯ ਪਲਾਿਯਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੌਲਃ ਸੇਨਾਪਤਯੇ ਸੈਨ੍ਯਗਣਾਯ ਚ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਏਤੇ ਯਿਦ
ਪੋਤਮਧ੍ਯੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਰਕ੍ਸ਼ਣੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਸੇਨਾਗਣੋ ਰੱਜੂਨ੍ ਿਛਤ੍ਵਾ ਨਾਵੰ ਜਲੇ ਪਿਤਤੁਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਪ੍ਰਭਾਤਸਮਯੇ ਪੌਲਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜਨਾਨ੍ ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯ
ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਅਦ੍ਯ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਮਾਨਾ
ਅਨਾਹਾਰਾਃ ਕਾਲਮ੍ ਅਯਾਪਯਤ ਿਕਮਿਪ ਨਾਭੁੰਗ੍ਧ|ੰ
ⅩⅩⅩⅣ ਅਤੋ ਿਵਨਯੇ◌े(ਅ)ਹੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਭੁਜ੍ਯਤਾਂ ਤਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲੰ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਯਿਚੱਜਨਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰਸਃ ਕੇਸ਼ੈਕੋਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅤ ਇਿਤ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪੌਲੰ ਪੂਪੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ
ਭਾਸ਼਼ਮਾਣਸ੍ਤੰ ਭੰਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭੋਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚ ਸੁਸ੍ਿਥਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਖਾਦ੍ਯਾਿਨ
ਪਰ੍ਪ੍ਯਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੋਤੇ ਸ਼਼ਟ੍ਸਪ੍ਤਤ੍ਯਿਧਕਸ਼ਤਦ੍ਵਯਲੋਕਾ ਆਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਯਥੇਸ਼੍ਟੰ ਭੁਕ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪੋਤਸ੍ਥਨ੍ ਗੋਧੂਮਾਨ੍
ਜਲਧੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਤੈਃ ਪੋਤਸ੍ਯ ਭਾਰੋ ਲਘੂਕ੍ਰੁʼਤਃ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਦਨੇ ਜਾਤੇ(ਅ)ਿਪ ਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਇਿਤ ਤਦਾ ਨ ਪਰ੍ੱਯਚੀਯਤ;
ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰ ਸਮਤਟਮ੍ ਏਕੰ ਖਾਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯਿਦ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਵਯੰ
ਤਸ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਪੋਤੰ ਗਮਯਾਮ ਇਿਤ ਮਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇ ਲਙ੍ਗਰਾਨ੍ ਿਛੱਤ੍ਵਾ
ਜਲਧੌ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|

Acts ⅩⅩⅦ:ⅩⅬ

87

Acts ⅩⅩⅧ:Ⅵ

ⅩⅬ

ਤਥਾ ਕਰ੍ਣਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨੰ ਵਾਤਵਸਨਮ੍ ਉੱਤੋਲ੍ਯ
ਤੀਰਸਮੀਪੰ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅠ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦ੍ਵਯੋਃ ਸਮੁਦ੍ਰਯੋਃ ਸਙ੍ਗਮਸ੍ਥਾਨੇ ਸੈਕਤੋਪਿਰ ਪੋਤੇ
ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ (ਅ)ਗ੍ਰਭਾਗੇ ਬਾਿਧਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਭਾਗੇ ਪ੍ਰਬਲਤਰਙ੍ਗ(ੋ ਅ)ਲਗਤ੍
ਤੇਨ ਪੋਤੋ ਭਗ੍ਨਃ|
ⅩⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਬਨ੍ਦਯਸ਼੍ਚੇਦ੍ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤਰਨ੍ਤਃ ਪਲਾਯਨ੍ਤੇ
ਇਤ੍ਯਾਸ਼ਙ੍ਕਯਾ ਸੇਨਾਗਣਸ੍ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍;
ⅩⅬⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਪੌਲੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍
ਤੱਚੇਸ਼੍ਟਾਯਾ ਿਨਵਰ੍ਤ੍ਯ ਇਤ੍ਯਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਯੇ ਬਾਹੁਤਰਣੰ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ਤੇ(ਅ)ਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋੱਲਮ੍ਪ੍ਯ ਸਮੁਦ੍ਰੇ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਬਾਹੁਿਭਸ੍ਤੀਰ੍ੱਤ੍ਵਾ ਕੂਲੰ ਯਾਨ੍ਤੁ|
ⅩⅬⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾ ਜਨਾਃ ਕਾਸ਼਼੍ਠੰ ਪੋਤੀਯੰ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਵਾ ਯੇਨ
ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤੇ ਤਦਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਯਾਨ੍ਤ;ੁ ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਭੂਿਮੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣੈ
ਰ੍ਜੀਿਵਤਾਃ|
Ⅰ

ⅩⅩⅧ

ਇੱਥੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਨਾਮ
ਿਮਲੀਤੇਿਤ ਤੇ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅱ ਅਸਭ੍ਯਲੋਕਾ ਯਥੇਸ਼੍ਟਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਃ
ਸ਼ੀਤਾੱਚ ਵਿਹ੍ਨੰ ਪ੍ਰੱਜ੍ਵਾਲ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਿਤਥ੍ਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲ ਇਨ੍ਧਨਾਿਨ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਯਦਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਗ੍ਰੌ
ਿਨਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ੍, ਤਦਾ ਵਹ੍ਨੇਃ ਪ੍ਰਤਾਪਾਤ੍ ਏਕਃ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣਸਰ੍ਪੋ ਿਨਰ੍ਗਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ
ਹਸ੍ਤੇ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਤੇ(ਅ)ਸਭ੍ਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਮਾਨੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼ ਜਨੋ(ਅ)ਵਸ਼੍ਯੰ ਨਰਹਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਯਤੋ
ਯਦ੍ਯਿਪ ਜਲਧੇ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਪ੍ਰਿਤਫਲਦਾਯਕ ਏਨੰ
ਜੀਿਵਤੁੰ ਨ ਦਦਾਿਤ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਧੁਨ੍ਵਨ੍ ਤੰ ਸਰ੍ਪਮ੍ ਅਗ੍ਿਨਮਧ੍ਯੇ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ
ਕਾਮਿਪ ਪੀਡਾਂ ਨਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਤੋ ਿਵਸ਼਼ਜ੍ਵਾਲਯਾ ਏਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੰ ਸ੍ਫੀਤੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਦ੍ਵਾ
ਹਠਾਦਯੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤ੍ਯ ਲੋਕਾ ਬਹੁਕ੍ਸ਼ਣਾਿਨ
ਯਾਵਤ੍ ਤਦ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਾਸ਼੍ਿਚਦ੍
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ਿਵਪਦੋ(ਅ)ਘਟਨਾਤ੍ ਤੇ ਤਿਦ੍ਵਪਰੀਤੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਨ੍ਤ ਏਸ਼਼
ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਦੇਵੋ ਭਵੇਤ੍|
Ⅶ ਪੁਬ੍ਿਲਯਨਾਮਾ ਜਨ ਏਕਸ੍ਤਸ੍ਯੋਪਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯਾਿਧਪਿਤਰਾਸੀਤ੍
ਤਤ੍ਰ ਤਸ੍ਯ ਭੂਮ੍ਯਾਿਦ ਚ ਸ੍ਿਥਤੰ| ਸ ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨੀਤ੍ਵਾ
ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯ ਿਦਨਤ੍ਰਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਆਿਤਥ੍ਯਮ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
Ⅷ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਪੁਬ੍ਿਲਯਸ੍ਯ ਿਪਤਾ ਜ੍ਵਰਾਿਤਸਾਰੇਣ ਪੀਡ੍ਯਮਾਨਃ
ਸਨ੍ ਸ਼ੱਯਾਯਾਮ੍ ਆਸੀਤ੍; ਤਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤੰ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ ਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਤਦ੍ਵੀਪਿਨਵਾਿਸਨ ਇਤਰੇਿਪ ਰੋਿਗਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ
ਿਨਰਾਮਯਾ ਅਭਵਨ੍|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾੱਤ(ੇ ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਤੀਵ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ
ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯਾਿਨ ਨਾਨਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਦੱਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅺ ਇੱਥੰ ਤਤ੍ਰ ਿਤ੍ਰਸ਼਼ੁ ਮਾਸੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਯਸ੍ਯ ਿਚਹ੍ਨੰ ਿਦਯਸ੍ਕੂਰੀ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼
ਏਕਃ ਿਸਕਨ੍ਦਰੀਯਨਗਰਸ੍ਯ ਪੋਤਃ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਉਪਦ੍ਵੀਪੇ (ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਮੇਵ ਪੋਤੰ ਵਯਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੰਮ|
Ⅻ ਤਤਃ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਸੁਰਾਕੂਸਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਰੀਿਣ ਿਦਨਾਿਨ
ਸ੍ਿਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਆਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਰੀਿਗਯਨਗਰਮ੍ ਉਪਸ੍ਿਥਤਾਃ ਿਦਨੈਕਸ੍ਮਾਤ੍
ਪਰੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਵਯੌ ਸਾਨੁਕੂਲ੍ਯੇ ਸਿਤ ਪਰਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਪਿਤਯਲੀਨਗਰਮ੍
ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਾਮ|
ⅩⅣ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਤੇ ਸ੍ਵੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਪ੍ਤ ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਅਯਤਨ੍ਤ, ਇੱਥੰ ਵਯੰ
ਰੋਮਾਨਗਰਮ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗੱਛਾਮ|
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯਾਃ ਭ੍ਰਾਤਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਆੱਿਪਯਫਰੰ ਿਤ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾਵਰ੍ਣੀਞ੍ਚ ਯਾਵਦ੍ ਅਗ੍ਰੇਸਰਾਃ ਸਨ੍ਤੋਸ੍ਮਾਨ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗਮਨ੍; ਤੇਸ਼ਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ਪੌਲ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍
ਆਸ਼੍ਵਾਸਮ੍ ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਸ੍ਮਾਸੁ
ਰੋਮਾਨਗਰੰ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਤਸੇਨਾਪਿਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਬਨ੍ਦੀਨ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਸੇਨਾਪਤੇਃ ਸਮੀਪੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੌਲਾਯ
ਸ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਕਪਦਾਿਤਨਾ ਸਹ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਵਸ੍ਤੁਮ੍ ਅਨੁਮਿਤੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
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ਿਦਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੌਲਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਿਯਹੂਿਦਨ
ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਤਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ੁ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ
ਿਨਜਲੋਕਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ ਵਾ ਰੀਤੇ ਿਰ੍ਵਪਰੀਤੰ ਿਕਞ੍ਚਨ ਕਰ੍ੰਮਾਹੰ
ਨਾਕਰਵੰ ਤਥਾਿਪ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਿਨਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਬਨ੍ਿਦੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਰੋਿਮਲੋਕਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅧ ਰੋਿਮਲੋਕਾ ਿਵਚਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਾਰ੍ਹੰ ਿਕਮਿਪ ਕਾਰਣੰ ਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਮਾਂ ਮੋਚਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍;
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਿਦਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਆਪੱਤ੍ਯਾ ਮਯਾ ਕੈਸਰਰਾਜਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ
ਿਵਚਾਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾ ਜਾਤਾ ਨੋਚੇਤ੍ ਿਨਜਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਮਮ ਕੋਪ੍ਯਿਭਯੋਗੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸੰਲਿਪਤੁਞ੍ਚਾਹੂਯਮ੍
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਹੇਤੋਹਮ੍
ਏਤੇਨ
ਸ਼ੁਙ੍ਖਲੇਨ
ਬੱਧੋ(ਅ)ਭਵਮ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤਮ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ, ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਵਯੰ ਤ੍ਵਾਮਿਧ ਿਕਮਿਪ
ਪਤ੍ਰੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਯੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਸਮਾਯਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੋਿਪ ਤਵ ਕਾਮਿਪ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਨਾਵਦਤ੍ ਅਭਦ੍ਰਮਿਪ ਨਾਕਥਯੱਚ|
ⅩⅫ ਤਵ ਮਤੰ ਿਕਿਮਿਤ ਵਯੰ ਤ੍ਵੱਤਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਿਮੱਛਾਮਃ| ਯਦ੍ ਇਦੰ ਨਵੀਨੰ
ਮਤਮੁੱਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਨਕਟੇ ਿਨਨ੍ਿਦਤੰ ਜਾਤਮ ਇਿਤ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅢ ਤੈਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਬਹਵ
ਏਕਤ੍ਰ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਪੌਲਸ੍ਯ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੌਲ ਆ
ਪ੍ਰਾਤਃਕਾਲਾਤ੍ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਕਾਲੰ ਯਾਵਨ੍ ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥਾਦ੍
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਕਥਾਮ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਜਨਿਯਤੁੰ
ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਕੇਿਚੱਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍ ਕੇਿਚੱਤੁ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍;
ⅩⅩⅤ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਨੈਕ੍ਯਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਚਿਲਤਵਨ੍ਤਃ;
ਤਥਾਿਪ ਪੌਲ ਏਤਾਂ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਿਯਸ਼ਿਯਯਸ੍ਯ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤੁ ਰ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼ੇਭ੍ਯ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਭਦ੍ਰੰ
ਕਥਯਾਮਾਸ, ਯਥਾ,
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"ਉਪਗਤ੍ਯ ਜਨਾਨੇਤਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਭਾਸ਼਼ਸ੍ਵ ਵਚਸ੍ਿਤ੍ਵਦੰ| ਕਰ੍ਣੈਃ
ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਥ ਯੂਯੰ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਭੋਤ੍ਸ੍ਯਥ| ਨੇਤ੍ਰੈ ਰ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਯੂਯਞ੍ਚ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅦ ਤੇ ਮਾਨੁਸ਼ਾ ਯਥਾ ਨੇਤ੍ਰੈਃ ਪਿਰਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਨੈਵ ਿਹ| ਕਰ੍ਣੈਃ ਰ੍ਯਥਾ
ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨ ਚ ਮਾਨਸੈਃ| ਵ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਯਤ੍ਸੁ ਿਚੱਤਾਿਨ ਕਾਲੇ
ਕੁਤ੍ਰਾਿਪ ਤੇਸ਼ੁ ਵੈ| ਮੱਤਸ੍ਤੇ ਮਨੁਜਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਯਥਾ ਨੈਵ ਭਵਨ੍ਿਤ ਚ|
ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਸਨ੍ਿਤ ਸ੍ਥੂਲਾ ਿਹ ਬੁੱਧਯਃ| ਬਿਧਰੀਭੂਤਕਰ੍ਣਾਸ਼੍ਚ
ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ ਮੁਿਦ੍ਰਤਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ||
ⅩⅩⅧ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਯਤ੍ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਤਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ
ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾ ਤਏਵ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ ਯੂਯੰ
ਜਾਨੀਤ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਸਤ੍ਯਾਂ ਿਯਹੂਿਦਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਬਹੁਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਗਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩ ਇੱਥੰ ਪੌਲਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਵਤ੍ਸਰਦ੍ਵਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਭਾਟਕੀਯੇ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹੇ
ਵਸਨ੍ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨੇਵ
ਪਿਰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍,
ⅩⅩⅪ ਿਨਿਰ੍ਵਘ੍ਨਮ੍ ਅਿਤਸ਼ਯਿਨਃਕ੍ਸ਼ੋਭਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਰਾਜਤ੍ਵਸ੍ਯ
ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕਥਾਃ ਸਮੁਪਾਿਦਸ਼ਤ|੍ ਇਿਤ||
ⅩⅩⅥ
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