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ਇਿਫਿਸ਼਼ਣਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਯਾ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਃ
ਪੌਲ
ਇਿਫਸ਼਼ਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਾਨ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਿਤ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਨੁਗ੍ਰਹਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾਂ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਧਨ੍ਯੋ
ਭਵਤੁ; ਯਤਃ ਸ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਧ੍ਯਾਤ੍ਿਮਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਰੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਵਯੰ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਪਿਵਤ੍ਰਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਸ਼੍ਚ
ਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਜਗਤਃ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੇਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਿਭਰੋਿਚਤਵਾਨ੍,
ਿਨਜਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਾਨੁਰੋਧਾੱਚ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਪਦੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍
ਸ੍ਵਕੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਮਹੱਤ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਰ੍ਥੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ ਸ ਯੇਨ ਿਪ੍ਰਯਤਮੇਨ ਪੁਤ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਨ੍
ਅਨੁਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍,
Ⅶ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਮੁਕ੍ਿਤਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅷ ਤਸ੍ਯ ਯ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼(ੋ ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹਿਨਿਧਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭ੍ਯੰ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਬੁੱਿਧਞ੍ਚ ਬਾਹੁਲ੍ਯਰੂਪੇਣ ਿਵਤਿਰਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯੋ ਰ੍ਯਦ੍ਯਦ੍ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਸੰਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਾ
Ⅹ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤੋ ਯੋ ਮਨੋਰਥਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਤ੍ਸੁ ਸਮਯੇਸ਼ੁ
ਸਾਧਿਯਤਵ੍ਯਸ੍ਤਮਿਧ ਸ ਸ੍ਵਕੀਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ੍ਯ ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੋ ਯੇ ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੱਤੋ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਯ
ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਯਤੇ,
Ⅻ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਃ ਸ੍ਵਕੀਯੇੱਛਾਯਾਃ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਤਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਾਧਯਿਤ
ਤਸ੍ਯ ਮਨੋਰਥਾਦ੍ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਨਰੂਿਪਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ(ਅ)ਿਧਕਾਿਰਣੋ
ਜਾਤਾਃ|
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ⅩⅢ

ਯੂਯਮਿਪ ਸਤ੍ਯੰ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ
ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤਵਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤੇਨ
ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮੁਦ੍ਰਯੇਵਾਙ੍ਿਕਤਾਸ਼੍ਚ|
ⅩⅣ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਿਹਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਤੇਨ ਕ੍ਰੀਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮੁਕ੍ਿਤ
ਰ੍ਯਾਵੰਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸ ਆਤ੍ਮਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਤ੍ਵਸ੍ਯ
ਸਤ੍ਯਙ੍ਕਾਰਸ੍ਯ ਪਣਸ੍ਵਰੂਪੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅤ

ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੇਮ
ਚਾਸ੍ਤ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਹਮਿਪ
ⅩⅥ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਧ ਿਨਰਨ੍ਤਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ
ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਵਰਿਮਮੰ ਯਾਚਾਿਮ|
ⅩⅦ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤਾਤੋ ਯਃ ਪ੍ਰਭਾਵਾਕਰ
ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਸ੍ਵਕੀਯਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਯ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਜ੍ਞਾਨਜਨਕਮ੍
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕ੍ਯਬੋਧਕਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾਨੰ ਦੇਯਾਤ੍|
ⅩⅧ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੂੰਿਸ਼਼ ਚ ਦੀਪ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਯਾਹ੍ਵਾਨੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਸਮ੍ਬਿਲਤੰ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ ਤੇਨ ਦੱਤ(ੋ ਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਪ੍ਰਭਾਵਿਨਿਧ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵਾਿਸਸ਼਼ੁ
ਚਾਸ੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨਸ੍ਯ
ⅩⅨ ਤਦੀਯਮਹਾਪਰਾਕ੍ਰਮਸ੍ਯ ਮਹਤ੍ਵੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਅਨੁਪਮੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਤੁ|
ⅩⅩ ਯਤਃ ਸ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਬਲਤਾਂ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਨ੍
ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਤਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ ਅਿਧਪਿਤਤ੍ਵਪਦੰ ਸ਼ਾਸਨਪਦੰ ਪਰਾਕ੍ਰਮੋ ਰਾਜਤ੍ਵਞ੍ਚੇਿਤਨਾਮਾਿਨ
ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਪਦਾਨੀਹ ਲੋਕੇ ਪਰਲੋਕੇ ਚ ਿਵਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵੇ
ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਿਨਜਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਤਮ੍ ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਨ੍,
ⅩⅫ

ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸ੍ਯ ਚਰਣਯੋਰਧੋ ਿਨਿਹਤਵਾਨ੍ ਯਾ ਸਿਮਿਤਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਸ਼ਰੀਰੰ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰਿਯਤੁਃ ਪੂਰਕਞ੍ਚ ਭਵਿਤ ਤੰ ਤਸ੍ਯਾ ਮੂਰ੍ੱਧਾਨੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ⅩⅩⅢ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍
ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਿਰ
ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਂਸ਼੍ਚ
ਸੈਵ
ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਸ੍ਮਾਸ੍ਵਿਪ ਤੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ|
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ਪੁਰਾ ਯੂਯਮ੍ ਅਪਰਾਧੈਃ ਪਾਪੈਸ਼੍ਚ ਮ੍ਰੁʼਤਾਃ ਸਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ਯਾਚਰਨ੍ਤ
ਇਹਲੋਕਸ੍ਯ ਸੰਸਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਕਾਸ਼ਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯਾਿਧਪਿਤਮ੍
Ⅱ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਲਙ੍ਿਘਵੰਸ਼ੇਸ਼ੁ ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਣਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਨ੍ਵਵ੍ਰਜਤ|
Ⅲ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਵਯਮਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ
ਮਨਸ੍ਕਾਮਨਾਯਾਞ੍ਚੇਹਾਂ
ਸਾਧਯਨ੍ਤਃ
ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਨ੍
ਆਚਰਾਮ ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਨ੍ਯ ਇਵ ਚ ਸ੍ਵਭਾਵਤਃ ਕ੍ਰੋਧਭਜਨਾਨ੍ਯਭਵਾਮ|
Ⅳ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕਰੁਣਾਿਨਿਧਰੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯੇਨ ਮਹਾਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਿਯਤਵਾਨ੍
Ⅴ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਵਪ੍ਰੇਮ੍ਨੋ ਬਾਹੁਲ੍ਯਾਦ੍ ਅਪਰਾਧੈ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਪ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹ ਜੀਿਵਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ(ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
Ⅵ ਸ ਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਉੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗ
ਉਪਵੇਿਸ਼ਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
Ⅶ ਇੱਥੰ ਸ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਸ੍ਵਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਯਾ
ਭਾਿਵਯੁਗੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵਕੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯਾਨੁਪਮੰ ਿਨਿਧੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਤ|
Ⅷ ਯੂਯਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ, ਤੱਚ
ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮੂਲਕੰ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੈਵ ਦਾਨੰ,
Ⅸ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਫਲਮ੍ ਅਿਪ ਨਿਹ, ਅਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਸ਼੍ਲਾਿਘਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅹ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪ੍ਰਾਗ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਿਨਰੂਿਪਤਾਿਭਃ
ਸਤ੍ਿਕ੍ਰਯਾਿਭਃ ਕਾਲਯਾਪਨਾਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤੇਨ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ|
Ⅺ ਪੁਰਾ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਹਸ੍ਤਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੈ
ਰ੍ਲੋਕੈਸ਼੍ਚਾੱਿਛੰਨਤ੍ਵਚ ਇਿਤਨਾਮ੍ਨਾ ਖ੍ਯਾਤਾ ਯੇ ਯੂਯੰ ਤੈ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਿਰਦੰ
ਸ੍ਮਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ
Ⅻ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਿਭੰਨਾ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲਲੋਕਾਨਾਂ
ਸਹਵਾਸਾਦ੍ ਦੂਰਸ੍ਥਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਸਮ੍ਬਿਲਤਿਨਯਮਾਨਾਂ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਨਰੀਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਚ ਜਗਤ੍ਯਾਧ੍ਵਮ੍ ਇਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ਾਵਾਸ਼੍ਰਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪੁਰਾ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨੋ
ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸ਼ੋਿਣਤੇਨ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨੋ(ਅ)ਭਵਤ|
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ਯਤਃ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸਨ੍ਿਧਃ ਸ ਦ੍ਵਯਮ੍ ਏਕੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
ਸ਼ਤ੍ਰੁਤਾਰੂਿਪਣੀਂ
ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਿਤਨੀਂ
ਪ੍ਰਭੇਦਕਿਭੱਿਤੰ
ਭਗ੍ਨਵਾਨ੍
ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤੰ ਿਵਿਧਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੰ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇਣ ਲੁਪ੍ਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
ⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਸਨ੍ਿਧੰ ਿਵਧਾਯ ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਏਕੰ ਨੁਤਨੰ ਮਾਨਵੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ⅩⅥ ਸ੍ਵਕੀਯਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਤਾਂ ਿਨਹਤ੍ਯ ਤੇਨੈਵੈਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ਰੀਰੇ ਤਯੋ
ਰ੍ਦ੍ਵਯੋਰੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸਨ੍ਿਧੰ ਕਾਰਿਯਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਚਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਸ ਚਾਗਤ੍ਯ ਦੂਰਵਰ੍ੱਿਤਨੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਂਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਧੇ ਰ੍ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਉਭਯਪਕ੍ਸ਼ੀਯਾ ਵਯਮ੍ ਏਕੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਪਤੁਃ
ਸਮੀਪੰ ਗਮਨਾਯ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅨ ਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਸਮ੍ਪਰ੍ਕੀਯਾ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤਃ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕੈਃ ਸਹਵਾਿਸਨ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਧ੍ਵ|ੇ
ⅩⅩ
ਅਪਰੰ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ
ਯਤ੍ਰ
ਿਭੱਿਤਮੂਲਸ੍ਵਰੂਪਾਸ੍ਤਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮੂਲੇ ਿਨਚੀਯਧ੍ਵੇ ਤਤ੍ਰ ਚ
ਸ੍ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਧਾਨਃ ਕੋਣਸ੍ਥਪ੍ਰਸ੍ਤਰਃ|
ⅩⅪ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਿਨਰ੍ੰਿਮਿਤਃ ਸੰਗ੍ਰਥ੍ਯਮਾਨਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਪਿਵਤ੍ਰੰ
ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਭਿਵਤੁੰ ਵਰ੍ੱਧਤੇ|
ⅩⅫ ਯੂਯਮਿਪ ਤਤ੍ਰ ਸੰਗ੍ਰਥ੍ਯਮਾਨਾ ਆਤ੍ਮਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ
ਭਵਥ|

Ⅰ

Ⅲ

ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਿਰ੍ਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਿਮੱਤੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਬਨ੍ਦੀ ਯਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲੋ ਬ੍ਰਵੀਿਮ|
Ⅱ ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤਸ੍ਯ ਵਰਸ੍ਯ ਿਨਯਮਃ
ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਸ੍ਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਸ਼੍ਰਾਵੀਿਤ ਮਨ੍ਯੇ|
Ⅲ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਯਾ ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪੇਣ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤੰ ਤਥਾਹੰ
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਵਾਕ੍ਯੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਨਗੂਢੰ ਭਾਵੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤੋ(ਅ)ਭਵੰ|
Ⅳ ਅਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਤ੍ ਪਿਠਤ੍ਵਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਤਸ੍ਿਮੰਿਨਗੂਢੇ ਭਾਵੇ
ਮਮ ਜ੍ਞਾਨੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਤਦ੍ ਭੋਤ੍ਸ੍ਯਤੇ|
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ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼ੁ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨਾਸ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਨਾਸਨ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ
ਸ ਭਾਵਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ(ੋ ਅ)ਭਵਤ੍;
Ⅵ ਅਰ੍ਥਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਯੋ ਵਰੋ
ਮਹ੍ਯਮ੍ ਅਦਾਿਯ ਤੇਨਾਹੰ ਯਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪਿਰਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵੰ,
Ⅶ ਤਦ੍ਵਾਰਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਅਨ੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾ
ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾ ਅੰਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ|
Ⅷ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਤਮਾਯ ਮਹ੍ਯੰ ਵਰੋ(ਅ)ਯਮ੍
ਅਦਾਿਯ ਯਦ੍ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਬੋਧਾਗਯਸ੍ਯ ਗੁਣਿਨਧੇਃ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਮਙ੍ਗਲਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਿਮ,
Ⅸ ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾੱਚ ਯੋ ਿਨਗੂਢਭਾਵ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਗੁਪ੍ਤ ਆਸੀਤ੍
ਤਦੀਯਿਨਯਮੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
Ⅹ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਨਾਰੂਪੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਯਤ੍ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸਿਮਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ
ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਦੂਤਾਨਾਂ ਿਨਕਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ
ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅺ ਯਤੋ ਵਯੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਢਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਿਨਰ੍ਭਯਤਾਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮਾਗਮੇ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਞ੍ਚ
Ⅻ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਮਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ ਸ
ਕਾਲਾਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਮਨੋਰਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਕ੍ਲਾਨ੍ਿਤੰ ਯੰਨ ਗੱਛਾਮੀਿਤ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤਸ੍ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਗੌਰਵੰ|
ⅩⅣ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯੋਃ ਸ੍ਿਥਤਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੋ ਵੰਸ਼ੋ ਯਸ੍ਯ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤਸ੍ਤਮ੍
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਪਤਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯਾਹੰ ਜਾਨੁਨੀ
ਪਾਤਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਿਨਿਧਤੋ ਵਰਿਮਮੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ|
ⅩⅥ ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨ੍ਤਿਰਕਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤੇ ਰ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧਃ
ਿਕ੍ਰਯਤਾਂ|
ⅩⅦ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਹ੍ਰੁʼਦਯੇਸ਼ੁ ਿਨਵਸਤੁ| ਪ੍ਰੇਮਿਣ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਬੱਧਮੂਲਤ੍ਵੰ ਸੁਸ੍ਿਥਰਤ੍ਵਞ੍ਚ ਭਵਤੁ|
ⅩⅧ ਇੱਥੰ ਪ੍ਰਸ੍ਥਤਾਯਾ ਦੀਰ੍ਘਤਾਯਾ ਗਭੀਰਤਾਯਾ ਉੱਚਤਾਯਾਸ਼੍ਚ
ਬੋਧਾਯ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯੰ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਲਭ੍ਯਤਾਂ,
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ਜ੍ਞਾਨਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ ਜ੍ਞਾਯਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧ ਰ੍ਭਵਤੁ ਚ|
ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਰੇ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਯਾ ਸਰ੍ੱਵਾਿਤਿਰਕ੍ਤੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਲ੍ਪਨਾਞ੍ਚਾਿਤਕ੍ਰਿਮਤੁੰ ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ
ⅩⅪ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਯੁਗੇਸ਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ
ਭਵਤੁ| ਇਿਤ|
Ⅰ

Ⅳ

ਅਤੋ ਬਨ੍ਿਦਰਹੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਯੇ ਯੂਯੰ
ਯੇਨਾਹ੍ਵਾਨੇਨਾਹੂਤਾਸ੍ਤਦੁਪਯੁਕ੍ਤਰੂਪੇਣ
Ⅱ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਨਮ੍ਰਤਾਂ ਮ੍ਰੁʼਦੁਤਾਂ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰਮ੍ਨਾ
ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਞ੍ਚਾਚਰਤ|
Ⅲ ਪ੍ਰਣਯਬਨ੍ਧਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨ ਏ◌ैਕ੍ਯੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁੰ ਯਤਧ੍ਵੰ|
Ⅳ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਸ਼ਰੀਰਾ ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਆਹ੍ਵਾਨੇਨ ਯੂਯਮ੍
ਏਕਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਸਮਾਹੂਤਾਃ|
Ⅴ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਃ ਪ੍ਰਭੁਰੇਕੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ ਏਕੰ ਮੱਜਨੰ, ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਤਾਤਃ
Ⅵ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਃ ਸਰ੍ੱਵਵ੍ਯਾਪੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਤੀ ਚੈਕ
ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਾਨਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਏਕੈਕਸ੍ਮੈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਰੋ(ਅ)ਦਾਿਯ|
Ⅷ ਯਥਾ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯ ਜੇਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਸ ਿਵਿਜਤ੍ਯ
ਬਨ੍ਿਦਨੋ(ਅ)ਕਰੋਤ੍| ਤਤਃ ਸ ਮਨੁਜੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਿਪ ਸ੍ਵੀਯਾਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਰਾਣਯਦ੍
ਵਰਾਨ੍|| "
Ⅸ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯੇਿਤਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯਾਯਮਰ੍ਥਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਰੂਪੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਧਃਸ੍ਿਥਤੰ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍;
Ⅹ ਯਸ਼੍ਚਾਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਣਾਮ੍ ਉਪਰ੍ੱਯੁਪਰ੍ੱਯਾਰੂਢਵਾਨ੍ ਯਤਃ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤੇਨ ਪੂਰਿਯਤਵ੍ਯਾਿਨ|
Ⅺ
ਸ
ਏਵ
ਚ
ਕਾਂਸ਼੍ਚਨ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨ੍
ਅਪਰਾਨ੍
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋ(ਅ)ਪਰਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਕਾਨ੍ ਅਪਰਾਨ੍ ਪਾਲਕਾਨ੍
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂਸ਼੍ਚ ਿਨਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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ਯਾਵਦ੍ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਿਵਸ਼਼ਯਕਸ੍ਯ
ਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਚੈਕ੍ਯੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੰ ਪੁਰੁਸ਼ਰ੍ਥਞ੍ਚਾਰ੍ਥਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਪਿਰਮਾਣਸ੍ਯ ਸਮੰ ਪਿਰਮਾਣੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਮਸ੍ਤਾਵਤ੍
ⅩⅢ ਸ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਕਰ੍ੰਮਸਾਧਨਾਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ
ਚ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਿਸੱਧਤਾਯਾਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਉਪਾਯੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਅਤਏਵ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਂ ਚਾਤੁਰੀਤੋ ਭ੍ਰਮਕਧੂਰ੍ੱਤਤਾਯਾਸ਼੍ਛਲਾੱਚ ਜਾਤੇਨ
ਸਰ੍ੱਵੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਵਾਯੁਨਾ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਬਾਲਕਾ ਇਵ ਦੋਲਾਯਮਾਨਾ ਨ
ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਾਮ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਿਤਤਵ੍ਯੰ,
ⅩⅤ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਸਤ੍ਯਤਾਮ੍ ਆਚਰਦ੍ਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮ੍
ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਵਰ੍ੱਿਧਤਵ੍ਯਞ੍ਚ, ਯਤਃ ਸ ਮੂਰ੍ੱਧਾ,
ⅩⅥ
ਤਸ੍ਮਾੱਚੈਕੈਕਸ੍ਯਾਙ੍ਗਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਿਰਮਾਣਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਸਾਹਾੱਯਕਰਣਾਦ੍ ਉਪਕਾਰਕੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਨ੍ਿਧਿਭਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ
ਸੰਯੋਗੇ ਸੰਿਮਲਨੇ ਚ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਠਾਂ ਲਭਮਾਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਸ਼ਰੀਰੰ
ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਹੰ ਪ੍ਰਭੁਨੇਦੰ ਬ੍ਰਵੀਮ੍ਯਾਿਦਸ਼ਾਿਮ ਚ, ਅਨ੍ਯੇ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾ ਇਵ ਯੂਯੰ ਪੂਨ ਰ੍ਮਾਚਰਤ|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ੍ਵਮਨੋਮਾਯਾਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ਤਿਰਕਾਜ੍ਞਾਨਾਤ੍
ਮਾਨਿਸਕਕਾਿਠਨ੍ਯਾੱਚ ਿਤਿਮਰਾਵ੍ਰੁʼਤਬੁੱਧਯ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਜੀਵਨਸ੍ਯ
ਬਗੀਰ੍ਭੂਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ⅩⅨ
ਸ੍ਵਾਨ੍
ਚੈਤਨ੍ਯਸ਼ੂਨ੍ਯਾਨ੍
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਚ
ਲੋਭੇਨ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਾਚਰਣਾਯ ਲਮ੍ਪਟਤਾਯਾਂ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪਿਰਿਚਤਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅪ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਤੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤੋ ਯਾ ਸਤ੍ਯਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾ ਯੀਸ਼ੁਤੋ ਲਭ੍ਯਾ
ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਤਦੀਯੋਪਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚੇਿਤ ਮਨ੍ਯੇ|
ⅩⅫ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਿਲਕਾਚਾਰਕਾਰੀ ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਪੁਰੁਸ਼ੋ
ਮਾਯਾਿਭਲਾਸ਼਼ੈ ਰ੍ਨਸ਼੍ਯਿਤ ਤੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਾਨਿਸਕਭਾਵੋ
ਨੂਤਨੀਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਨਵਪੁਰੁਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਾਨੁਰੂਪੇਣ ਪੁਣ੍ਯੇਨ ਸਤ੍ਯਤਾਸਿਹਤੇਨ
ⅩⅩⅣ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਤ੍ਵੇਨ ਚ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਏਵ ਪਿਰਧਾਤਵ੍ਯਸ਼੍ਚ|

Ephesians Ⅳ:ⅩⅩⅤ

8

Ephesians Ⅴ:Ⅴ

ⅩⅩⅤ

ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਮਥ੍ਯਾਕਥਨੰ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਭਃ
ਸਹ ਸਤ੍ਯਾਲਾਪੰ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਙ੍ਗਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਗਾ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰੰ ਕ੍ਰੋਧੇ ਜਾਤੇ ਪਾਪੰ ਮਾ ਕੁਰੁਧ੍ਵਮ੍, ਅਸ਼ਾਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਰੋਸ਼ੇਸੂਰ੍ੱਯੋ(ਅ)ਸ੍ਤੰ ਨ ਗੱਛਤੁ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ਼ਯਤਾਨੇ ਸ੍ਥਾਨੰ ਮਾ ਦੱਤ|
ⅩⅩⅧ ਚੋਰਃ ਪੁਨਸ਼੍ਚੈਰ੍ੱਯੰ ਨ ਕਰੋਤੁ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੀਨਾਯ ਦਾਨੇ ਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯੰ
ਯੱਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ੍ਵਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਸਦ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤ੍ਯਾ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮੰ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਵਦਨੇਭ੍ਯਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਲਾਪੋ ਨ ਿਨਰ੍ਗੱਛਤੁ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨ ਸ਼੍ਰੋਤੁਰੁਪਕਾਰੋ ਜਾਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯਿਨਸ਼਼੍ਠਾਯੈ
ਫਲਦਾਯਕ ਆਲਾਪੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਭਵਤੁ|
ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਮੁਕ੍ਿਤਿਦਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯੇਨ
ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮੁਦ੍ਰਯਾਙ੍ਿਕਤਾ ਅਭਵਤ ਤੰ ਸ਼ੋਕਾਿਨ੍ਵਤੰ ਮਾ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ
ਕਟੁਵਾਕ੍ਯੰ ਰੋਸ਼ਃ ਕੋਸ਼ਃ ਕਲਹੋ ਿਨਨ੍ਦਾ
ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚੈਤਾਿਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਦੂਰੀਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅫ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਣਃ ਕੋਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ| ਅਪਰਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਦੋਸ਼ਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਿਮਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍
ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਕ੍ਸ਼ਮਧ੍ਵ|ੰ
Ⅰ ਅਤੋ

Ⅴ

ਯੂਯੰ ਿਪ੍ਰਯਬਾਲਕਾ ਇਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਕਾਿਰਣੋ ਭਵਤ,
Ⅱ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਪ੍ਰੇਮਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਚ, ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ
ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਚਾਤ੍ਮਿਨਵੇਦਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਸੁਗਨ੍ਧਾਰ੍ਥਕਮ੍ ਉਪਹਾਰੰ ਬਿਲਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਾਚ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਮਨੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਾਸ਼ੌਚਿਕ੍ਰਯਾ ਲੋਭਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼ਾਮ੍
ਉੱਚਾਰਣਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਨ ਭਵਤੁ, ਏਤਦੇਵ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਮ੍
ਉਿਚਤੰ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾਲਾਪਃ ਪ੍ਰਲਾਪਃ ਸ਼੍ਲੇਸ਼ੋਕ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤੁ ਯਤ
ਏਤਾਨ੍ਯਨੁਿਚਤਾਿਨ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ ਭਵਤੁ|
Ⅴ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਾਮ੍ਯਸ਼ੌਚਾਚਾਰੀ ਦੇਵਪੂਜਕ ਇਵ ਗਣ੍ਯੋ ਲੋਭੀ ਚੈਤੇਸ਼ਾਂ ਕੋਿਸ਼਼
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ(ਅ)ਰ੍ਥਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਕਮਪ੍ਯਿਧਕਾਰੰ ਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੀਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
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ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕ੍ਯੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ
ਯਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਗਾਚਾਰਹੇਤੋਰਨਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕੋਪੋ
ਵਰ੍ੱਤਤੇ|
Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਤੈਃ ਸਹਭਾਿਗਨੋ ਨ ਭਵਤ|
Ⅷ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਆਧ੍ਵੰ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਭੁਨਾ
ਦੀਪ੍ਿਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਭਵਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੀਪ੍ਤੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਵ ਸਮਾਚਰਤ|
Ⅸ ਦੀਪ੍ਤੇ ਰ੍ਯਤ੍ ਫਲੰ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਿਵਧਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾਯਾਂ ਧਰ੍ੰਮੇ ਸਤ੍ਯਾਲਾਪੇ
ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ|ੇ
Ⅹ ਪ੍ਰਭਵੇ ਯਦ੍ ਰੋਚਤੇ ਤਤ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵ|ੰ
Ⅺ ਯੂਯੰ ਿਤਿਮਰਸ੍ਯ ਿਵਫਲਕਰ੍ੰਮਣਾਮ੍ ਅੰਿਸ਼ਨੋ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦੋਿਸ਼਼ਤ੍ਵੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤ|
Ⅻ ਯਤਸ੍ਤੇ ਲੋਕਾ ਰਹਿਮ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ ਤਦੁੱਚਾਰਣਮ੍ ਅਿਪ
ਲੱਜਾਜਨਕੰ|
ⅩⅢ ਯਤੋ ਦੀਪ੍ਤ੍ਯਾ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਤਯਾ ਚਕਾਸ੍ਯਤੇ ਯੱਚ
ਚਕਾਸ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਦੀਪ੍ਿਤਸ੍ਵਰੂਪੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਉਕ੍ਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਹੇ ਿਨਿਦ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੁਧ੍ਯਸ੍ਵ
ਮ੍ਰੁʼਤੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚੋੱਿਥਿਤੰ ਕੁਰੁ| ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸੂਰ੍ੱਯਵਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ੍ਵਯੰ ਤ੍ਵਾਂ
ਦ੍ਯੋਤਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ| "
ⅩⅤ ਅਤਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਇਵ ਮਾਚਰਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜ੍ਞਾਿਨਨ
ਇਵ ਸਤਰ੍ਕਮ੍ ਆਚਰਤ|
ⅩⅥ ਸਮਯੰ ਬਹੁਮੂਲ੍ਯੰ ਗਣਯਧ੍ਵੰ ਯਤਃ ਕਾਲਾ ਅਭਦ੍ਰਾਃ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੋਰਿਭਮਤੰ ਿਕੰ
ਤਦਵਗਤਾ ਭਵਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਨਾਸ਼ਜਨਕੇਨ ਸੁਰਾਪਾਨੇਨ ਮੱਤਾ ਮਾ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨਾ
ਪੂਰ੍ੱਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਗੀਤੈ ਰ੍ਗਾਨੈਃ ਪਾਰਮਾਿਰ੍ਥਕਕੀਰ੍ੱਤਨੈਸ਼੍ਚ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍
ਆਲਪਨ੍ਤੋ ਮਨਸਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਗਾਯਤ ਵਾਦਯਤ ਚ|
ⅩⅩ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਤ|
ⅩⅪ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਭੀਤਾਃ ਸਨ੍ਤ ਅਨ੍ਯੇ(ਅ)ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ
ਭਵਤ|
Ⅵ
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ⅩⅫ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ, ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪ੍ਰਭੋਸ੍ਤਥਾ ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ੍ਵਾਿਮਨੋ ਵਸ਼ਙ੍ਗਤਾ

ਭਵਤ|
ⅩⅩⅢ

ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਤ੍ਰਾਤਾ ਚ
ਭਵਿਤ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ੍ਵਾਮੀ ਯੋਿਸ਼਼ਤੋ ਮੂਰ੍ੱਧਾ|
ⅩⅩⅣ ਅਤਃ ਸਿਮਿਤ ਰ੍ਯਦ੍ਵਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾ ਤਦ੍ਵਦ੍
ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ਿਭਰਿਪ ਸ੍ਵਸ੍ਵਸ੍ਵਾਿਮਨੋ ਵਸ਼ਤਾ ਸ੍ਵੀਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾਃ, ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਇਵ ਸ੍ਵਸ੍ਵਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ਸੁ
ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅩⅥ ਸ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਿਪ ਸਿਮਤੌ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਵਾਕ੍ਯੇ ਜਲਮੱਜਨੇਨ ਤਾਂ
ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪਾਵਿਯਤੁਮ੍
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਿਤਲਕਵਲ੍ਯਾਿਦਿਵਹੀਨਾਂ ਪਿਵਤ੍ਰਾਂ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਞ੍ਚ ਤਾਂ
ਸਿਮਿਤੰ ਤੇਜਿਸ੍ਵਨੀਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁਞ੍ਚਾਿਭਲਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵਤਨੁਵਤ੍ ਸ੍ਵਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪ੍ਰੇਮਕਰਣੰ ਪੁਰੁਸ਼ਸ੍ਯੋਿਚਤੰ,
ਯੇਨ ਸ੍ਵਯੋਿਸ਼਼ਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਿਕ੍ਰਯਤੇ ਤੇਨਾਤ੍ਮਪ੍ਰੇਮ ਿਕ੍ਰਯਤੇ|
ⅩⅩⅨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ੍ਵਕੀਯਾਂ ਤਨੁਮ੍ ਰੁʼਤੀਿਯਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਾਂ ਿਵਭ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼੍ਣਨ੍ਿਤ ਚ| ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਿਪ ਸਿਮਿਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਤਦੇਵ
ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅩ ਯਤੋ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯਾਙ੍ਗਾਿਨ ਮਾਂਸਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚ ਭਵਾਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਏਤਦਰ੍ਥੰ
ਮਾਨਵਃ ਸ੍ਵਮਾਤਾਿਪਤਰੋ◌ै
ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ
ਸ੍ਵਭਾਰ੍ੱਯਾਯਾਮ੍ ਆਸੰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨਾਵੇਕਾਙ੍ਗੌ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤਃ|
ⅩⅩⅫ ਏਤੰਿਨਗੂਢਵਾਕ੍ਯੰ ਗੁਰੁਤਰੰ ਮਯਾ ਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸਿਮਤੀ ਅਿਧ ਤਦ੍
ਉਚ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨ ਆਤ੍ਮਵਤ੍ ਸ੍ਵਯੋਿਸ਼਼ਿਤ
ਪ੍ਰੀਯਤਾਂ ਭਾਰ੍ੱਯਾਿਪ ਸ੍ਵਾਿਮਨੰ ਸਮਾਦਰ੍ੱਤੁੰ ਯਤਤਾਂ|
Ⅰ

Ⅵ

ਹੇ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਿਪਤ੍ਰੋਰਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਭਵਤ
ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਨ੍ਯਾੱਯ|ੰ
Ⅱ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜਿਪਤਰੰ ਮਾਤਰਞ੍ਚ ਸੰਮਨ੍ਯਸ੍ਵੇਿਤ ਯੋ ਿਵਿਧਃ ਸ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਥਮੋ ਿਵਿਧਃ
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ਫਲਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਦੇਸ਼ੇ ਚ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲਮ੍ ਆਯੁ
ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ|
Ⅳ ਅਪਰੰ ਹੇ ਿਪਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਬਾਲਕਾਨ੍ ਮਾ ਰੋਸ਼ਯਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੋ
ਿਰ੍ਵਨੀਤ੍ਯਾਦੇਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਤਾਨ੍ ਿਵਨਯਤ|
Ⅴ ਹੇ ਦਾਸਾਃ, ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸਭਯਾਃ ਕਮ੍ਪਾਿਨ੍ਵਤਾਸ਼੍ਚ
ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈਰੈਿਹਕਪ੍ਰਭੂਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਭਵਤ|
Ⅵ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਗੋਚਰੀਯਪਿਰਚਰ੍ੱਯਯਾ ਮਾਨੁਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਮਾ ਯਤਧ੍ਵੰ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਾਸਾ ਇਵ ਿਨਿਵਸ਼਼੍ਟਮਨੋਿਭਰੀਸ਼੍ਚਰਸ੍ਯੇੱਛਾਂ
ਸਾਧਯਤ|
Ⅶ ਮਾਨਵਾਨ੍ ਅਨੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਭੁਮੇਵੋੱਿਦਸ਼੍ਯ ਸਦ੍ਭਾਵੇਨ ਦਾਸ੍ਯਕਰ੍ੰਮ
ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ|
Ⅷ ਦਾਸਮੁਕ੍ਤਯੋ ਰ੍ਯੇਨ ਯਤ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਿਕ੍ਰਯਤੇ ਤੇਨ ਤਸ੍ਯ ਫਲੰ ਪ੍ਰਭੁਤੋ
ਲਪ੍ਸ੍ਯਤ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ ਚ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭਵਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਿਵਹਾਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਨ੍ਯਾੱਯਾਚਰਣੰ ਿਕ੍ਰਯਤਾਂ ਯਸ਼੍ਚ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
Ⅹ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਤਸ੍ਯ ਿਵਕ੍ਰਮਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਚ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਤ|
Ⅺ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਸ਼ਯਤਾਨਸ਼੍ਛਲਾਿਨ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ ਪਿਰਧੱਧ੍ਵ|ੰ
Ⅻ ਯਤਃ
ਕੇਵਲੰ ਰਕ੍ਤਮਾਂਸਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਰ੍ਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਪਰਾਕ੍ਰਮਯੁਕ੍ਤੈਸ੍ਿਤਿਮਰਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯੇਹਲੋਕਸ੍ਯਾਿਧਪਿਤਿਭਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗੋਦ੍ਭਵੈ ਰ੍ਦੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਿਭਰੇਵ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯੁੱਧੰ ਿਕ੍ਰਯਤੇ|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਯਯਾ ਸੰਕੁ◌ेਲੇ ਿਦਨੇ(ਅ)ਵਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਪਰਾਿਜਤ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਢਾਃ ਸ੍ਥਾਤੁਞ੍ਚ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸੁਸੱਜਾਂ
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯਤ੍ਵੇਨ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੇਨ ਕਿਟੰ ਬੱਧ੍ਵਾ ਪੁਣ੍ਯੇਨ
ਵਰ੍ੰਮਣਾ ਵਕ੍ਸ਼ ਆੱਛਾਦ੍ਯ
ⅩⅤ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਃ ਸੁਵਾਰ੍ੱਤਯਾ ਜਾਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਪਾਦੁਕਾਯੁਗਲੰ ਪਦੇ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
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ਯੇਨ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਨੋ(ਅ)ਗ੍ਿਨਬਾਣਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਿਨਰ੍ੱਵਾਪਿਯਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਰ੍ੱਵਾੱਛਾਦਕੰ ਫਲਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅦ ਿਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਖਙ੍ਗਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ
ਧਾਰਯਤ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵਸਮਯੇ ਸਰ੍ੱਵਯਾਚਨੇਨ ਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨੇਨ ਚਾਤ੍ਮਨਾ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਦ੍ਰੁʼਢਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਾ ਜਾਗ੍ਰਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ
ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅨ
ਅਹਞ੍ਚ
ਯਸ੍ਯ
ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬੱਧਃ
ਪ੍ਰਚਾਰਕਦੂਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਮ੍ ਉਪਯੁਕ੍ਤੇਨੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਯਤੁੰ ਯਥਾ
ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਂ
ⅩⅩ ਤਥਾ
ਿਨਰ੍ਭਯੇਨ ਸ੍ਵਰੇਣੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ
ਿਨਗੂਢਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਚਾਰਾਯ ਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼ◌ाਤਾ ਯਤ੍ ਮਹ੍ਯੰ ਦੀਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮਾਿਪ
ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਮਮ ਯਾਵਸ੍ਥਾਸ੍ਿਤ ਯੱਚ ਮਯਾ ਿਕ੍ਰਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਯਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਿਪ੍ਰਯਭ੍ਰਾਤਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਃ
ਪਿਰਚਾਰਕਸ਼੍ਚ ਤੁਿਖਕੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਤਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅫ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਂ ਜਾਨੀਥ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਾਂਿਸ ਚ
ਯਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਤੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯੋ
ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਭ੍ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸਿਹਤੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਦੇਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਕੇਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੇ ਅ)ਕ੍ਸ਼ਯੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍
ਪ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
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