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ਗਾਲਾਿਤਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਨਿਹ ਮਨੁਸ਼੍ਯੈਰਿਪ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ
ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਤਸ੍ਯੋੱਥਾਪਿਯਤ੍ਰਾ ਿਪਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਚ ਪ੍ਰੇਿਰਤੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ
ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ
Ⅱ ਮਤ੍ਸਹਵਰ੍ੱਿਤਨੋ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਿਮਤੀਃ
ਪ੍ਰਿਤ ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਾਮਃ|
Ⅲ ਿਪਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੇਣਾਸ੍ਮਾਂਕ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍
ਅਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਦੀਯਤਾਂ|
Ⅳ
ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਤਾਤੇਸ਼੍ਵਰੇਸ੍ਯੇੱਛਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍
ਕੁਤ੍ਿਸਤਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁੰ ਯੋ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਹੇਤੋਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਧਨ੍ਯੋ
ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
Ⅵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੰਿਨਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਯੂਯਮ੍ ਅਿਤਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਨ੍ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਨ੍ਵਵਰ੍ੱਤਤ ਤਤ੍ਰਾਹੰ ਿਵਸ੍ਮਯੰ
ਮਨ੍ਯੇ|
Ⅶ ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਯਸੁਸੰਵਾਦਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਮਾਨਵਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਚਞ੍ਚਲੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਚ|
Ⅷ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਅਨ੍ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਵਾ ਮਧ੍ਯੇ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯਿਦ
ਘੋਸ਼੍ਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਅਕਥਯਾਮ, ਇਦਾਨੀਮਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ
ਯੂਯੰ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨ੍ਯੋ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ ਘੋਸ਼੍ਯਤੇ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅹ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਕਮਹਮ੍ ਅਨੁਨਯਾਿਮ? ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਿਕੰਵਾ ਮਾਨਵਾਨ੍? ਅਹੰ ਿਕੰ
ਮਾਨੁਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਯਤੇ? ਯਦ੍ਯਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਰੁਰੁਿਚਸ਼਼ੇਯ
ਤਿਰ੍ਹ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਨ ਭਵਾਿਮ|
Ⅺ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਮਾਨੁਸ਼ਾੰਨ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤਦਹੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Galatians Ⅰ:Ⅻ
Ⅻ

2

Galatians Ⅰ:ⅩⅩⅣ

ਅਹੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਤ੍ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਤ੍ ਤੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਨ ਵਾ
ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਦੇਵ|
ⅩⅢ ਪੁਰਾ ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਾਰੀ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਸੰ ਤਦਾ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍
ਆਚਰਣਮ੍ ਅਕਰਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਿਮਿਤੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਤੀਵੋਪਦ੍ਰਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਤਾਂ ਵ੍ਯਨਾਸ਼ਯੰ ਤਦਵਸ਼੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ|
ⅩⅣ
ਅਪਰਞ੍ਚ
ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੇਸ਼ੁ
ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼੍ਵਨ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾਤੀਵਾਸਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਿਦਧਰ੍ੰਮਤੇ ਮਮ
ਸਮਵਯਸ੍ਕਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਸ੍ਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਸ਼ਿਯ|
ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮਾਤ੍ਰੁʼਗਰ੍ਭਸ੍ਥੰ ਮਾਂ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਵੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣਾਹੂਤਵਾਨ੍
ⅩⅥ ਸ ਯਦਾ ਮਿਯ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੁੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ
ਭਯਾ ਤੰ ਘੋਸ਼ਿਯਤੁਞ੍ਚਾਭ੍ਯਲਸ਼਼ਤ੍ ਤਦਾਹੰ ਕ੍ਰਵ੍ਯਸ਼ੋਿਣਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਹ ਨ
ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਯਤ੍ਵਾ
ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ
ਗਤ੍ਵਾਰਵਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੰਮੇਸ਼ਕਨਗਰੰ
ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯੇ ਵ੍ਯਤੀਤੇ(ਅ)ਹੰ ਿਪਤਰੰ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠੰ|
ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਾਨਾਂ ਨਾਨ੍ਯੰ
ਕਮਪ੍ਯਪਸ਼੍ਯ|ੰ
ⅩⅩ ਯਾਨ੍ਯੇਤਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਖ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ਯਨ੍ਰੁʼਤਾਿਨ ਨ
ਸਨ੍ਿਤ ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸੁਿਰਯਾਂ ਿਕਿਲਿਕਯਾਞ੍ਚ ਦੇਸ਼ੌ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਲੋਕਾਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਮਮ ਪਿਰਚਯਮਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕੇਵਲੰ ਜਨਸ਼੍ਰੁਿਤਿਮਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪਦ੍ਰਵਮਕਰੋਤ੍ ਸ ਤਦਾ ਯੰ
ਧਰ੍ੰਮਮਨਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਮੇਵੇਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤੀਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯਮਵਦਨ੍|
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ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼੍ਵਹੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਸਹ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਪੁਨਰਗੱਛੰ, ਤਦਾਨੋਂ ਤੀਤਮਿਪ ਸ੍ਵਸਙ੍ਿਗਨਮ੍ ਅਕਰਵੰ|
Ⅱ ਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦ੍ ਯਾਤ੍ਰਾਮ੍ ਅਕਰਵੰ ਮਯਾ ਯਃ
ਪਿਰਸ਼੍ਰਮੋ(ਅ)ਕਾਿਰ ਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ ਵਾ ਸ ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਮਯਾ ਘੋਸ਼੍ਯਮਾਣਃ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੇਭ੍ਯੋ
ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ ਮਾਨ੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਨਰੇਭ੍ਯੋ ਮਯਾ ਨ੍ਯਵੇਦ੍ਯਤ|
Ⅲ ਤਤੋ ਮਮ ਸਹਚਰਸ੍ਤੀਤੋ ਯਦ੍ਯਿਪ ਯੂਨਾਨੀਯ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਸ੍ਯ
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਪ੍ਯਾਵਸ਼੍ਯਕੋ ਨ ਬਭੂਵ|
Ⅳ ਯਤਸ਼੍ਛਲੇਨਾਗਤਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਵਃ ਕਿਤਪਯਾ
ਭਾਕ੍ਤਭ੍ਰਾਤਰਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤੰ ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍
ਅਨੁਸਨ੍ਧਾਤੁੰ ਚਾਰਾ ਇਵ ਸਮਾਜੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਨ|੍
Ⅴ ਅਤਃ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ ਯਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਵਯੰ ਦਣ੍ਡੈਕਮਿਪ ਯਾਵਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣੇਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਸ਼੍ਯਾ ਨਾਭਵਾਮ|
Ⅵ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮਾਨ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਯੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਾਨਹੰ ਨ ਗਣਯਾਿਮ
ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਯੇ ਚ
ਮਾਨ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਮਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਵੀਨੰ ਨਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਛੰਨਤ੍ਵਚਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਣਸ੍ਯ ਭਾਰਃ ਿਪਤਿਰ
ਯਥਾ ਸਮਿਰ੍ਪਤਸ੍ਤਥੈਵਾੱਿਛੰਨਤ੍ਵਚਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਣਸ੍ਯ ਭਾਰੋ
ਮਿਯ ਸਮਿਰ੍ਪਤ ਇਿਤ ਤੈ ਰ੍ਬੁਬੁਧੇ|
Ⅷ ਯਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤ੍ਵਚਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰੇਿਰਤਤ੍ਵਕਰ੍ੰਮਣੇ ਯਸ੍ਯ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ
ਿਪਤਰਮਾਿਸ਼੍ਰਤਵਤੀ ਤਸ੍ਯੈਵ ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਿਰ੍ਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਸ੍ਮੈ
ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਮਾਮਪ੍ਯਾਿਸ਼੍ਰਤਵਤੀ|
Ⅸ ਅਤੋ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸ੍ਤਮ੍ਭਾ ਇਵ ਗਿਣਤਾ
ਯੇ ਯਾਕੂਬ੍ ਕੈਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਚੈਤੇ ਸਹਾਯਤਾਸੂਚਕੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤਗ੍ਰਹੰਣ ਿਵਧਾਯ
ਮਾਂ ਬਰ੍ਣੱਬਾਞ੍ਚ ਜਗਦੁਃ, ਯੁਵਾਂ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਤੰ ਵਯੰ
ਿਛੰਨਤ੍ਵਚਾ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਮਃ,
Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਦਿਰਦ੍ਰਾ ਯੁਵਾਭ੍ਯਾਂ ਸ੍ਮਰਣੀਯਾ ਇਿਤ| ਅਤਸ੍ਤਦੇਵ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਹੰ ਯਤੇ ਸ੍ਮ|
Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਿਪਤਰ ਆਗਤੇ(ਅ)ਹੰ ਤਸ੍ਯ
ਦੋਿਸ਼਼ਤ੍ਵਾਤ੍ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਤਮ੍ ਅਭਰ੍ਤ੍ਸਯੰ|
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Ⅻ ਯਤਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਨ੍ਯਜਾਤੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਹਾਰਮਕਰੋਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ

ਯਾਕੂਬਃ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼੍ਵਾਗਤੇਸ਼ੁ ਸ ਿਛੰਨਤ੍ਵਙ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ
ਭਯੇਨ ਿਨਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਥਗ੍ ਅਭਵਤ੍|
ਤਤੋ(ਅ)ਪਰੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਹੂਿਦਨੋ(ਅ)ਿਪ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਪਟਾਚਾਰਮ੍
ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਿਪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਾਪਟ੍ਯੇਨ ਿਵਪਥਗਾਮ੍ਯਭਵਤ੍|
ⅩⅢ

ⅩⅣ

ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਤਸੁਸੰਵਾਦਰੂਪੇ ਸਰਲਪਥੇ ਨ ਚਰਨ੍ਤੀਿਤ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਹੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਿਪਤਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਯਹੂਦੀ
ਸਨ੍ ਯਿਦ ਿਯਹੂਿਦਮਤੰ ਿਵਹਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯ ਇਵਾਚਰਿਸ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਰਣਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਕੁਤਃ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਯਿਸ?
ⅩⅤ ਆਵਾਂ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਯਹੂਿਦਨੌ ਭਵਾਵੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੌ ਪਾਿਪਨੌ ਨ ਭਵਾਵਃ
ⅩⅥ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ਸਪੁਣ੍ਯੋ ਨ ਭਵਿਤ ਕੇਵਲੰ
ਯੀਸ਼ੌ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸਪੁਣ੍ਯੋ ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧ੍ਵਾਵਾਮਿਪ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੰ ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਿਸਵ ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨਵਃ
ਪੁਣ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅦ

ਪਰਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਯਤਮਾਨਾਵਪ੍ਯਾਵਾਂ ਯਿਦ
ਪਾਿਪਨੌ ਭਵਾਵਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯ?ੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਾਪਸ੍ਯ ਪਿਰਚਾਰਕ
ਇਿਤ? ਤੰਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅧ

ਮਯਾ ਯਦ੍ ਭਗ੍ਨੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਮਯਾ ਪੁਨਿਰ੍ਨਰ੍ੰਮੀਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਮਯੈਵਾਤ੍ਮਦੋਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯੈ

ਅਿਮ੍ਰਯੇ|

ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਜੀਵਾਿਮ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਜੀਵਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਮਦਨ੍ਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ| ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ
ਸਸ਼ਰੀਰੇਣ ਮਯਾ ਯੱਜੀਿਵਤੰ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਤ੍ ਮਮ ਦਯਾਕਾਿਰਿਣ ਮਦਰ੍ਥੰ
ਸ੍ਵੀਯਪ੍ਰਾਣਤ੍ਯਾਿਗਿਨ ਚੇਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸਤਾ ਮਯਾ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ|
ⅩⅩ

ⅩⅪ

ਅਹਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੰ ਨਾਵਜਾਨਾਿਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ
ਯਿਦ ਪੁਣ੍ਯੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਨਰਰ੍ਥਕਮਿਮ੍ਰਯਤ|

Galatians Ⅲ:Ⅰ
Ⅰ ਹੇ

5

Ⅲ

Galatians Ⅲ:Ⅻ

ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਗਾਲਾਿਤਲੋਕਾਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤ ਇਵ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਆਸੀਤ੍ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਸਤ੍ਯੰ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਥ ਤਥਾ ਕੇਨਾਮੁਹ੍ਯਤ?
Ⅱ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮੱਤਃ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਿਜਜ੍ਞਾਸੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਕੇਨਾਲਭਧ੍ਵੰ?
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਕੰ ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰਵਣੇਨ?
Ⅲ ਯੂਯੰ ਿਕਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਅਬੋਧਾ ਯਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਰਭ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰੇਣ
ਤਤ੍ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧ੍ਵੇ?
Ⅳ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਤਰੋ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਿਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ਕੁਫਲਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅴ ਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰਵਣੇਨ ਵਾ ਤਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍?
Ⅵ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍ ਸ ਚ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ,
Ⅶ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਿਸ਼੍ਰਤਾਸ੍ਤ ਏਵੇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
Ⅷ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ
ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਦਾਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼੍ਰਾਵਯਨ
ਜਗਾਦ, ਤ੍ਵੱਤੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤੀਿਤ|
Ⅸ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਿਸ਼੍ਰਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨੇਬ੍ਰਾਹੀਮਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਲਭਨ੍ਤੇ|
Ⅹ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਕਰ੍ੰਮਣ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਸ਼ਾਪਾਧੀਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਸ੍ਯ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਦ੍ਰੰ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸ
ਸ਼ਪ੍ਤ ਇਿਤ| "
Ⅺ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣ੍ਯੋ ਨ ਭਵਿਤ
ਤਦ ਵ੍ਯਕ੍ਤੰ ਯਤਃ "ਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍ ਮਾਨਵੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ"
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯੰ ਵਚਃ|
Ⅻ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਾਿਨ ਯਃ
ਪਾਲਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਏਵ ਤੈ ਰ੍ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤਿਨਯਮਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ|
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ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਿਰਕ੍ਰੀਯ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸ਼ਾਪਾਤ੍
ਮੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਸ਼ਾਪਾਸ੍ਪਦਮਭਵਤ੍
ਤਦਿਧ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਰਾਵੁੱਲਮ੍ਬ੍ਯਤੇ
ਸੋ(ਅ)ਿਭਸ਼ਪ੍ਤ ਇਿਤ| "
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨੇਵ੍ਰਾਹੀਮ ਆਸ਼ੀ ਿਰ੍ਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕੇਸ਼ੁ
ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤੇਨ ਵਯੰ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਲਬ੍ਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|
ⅩⅤ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਂ ਰੀਤ੍ਯਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਕੇਨਿਚਤ੍
ਮਾਨਵੇਨ ਯੋ ਿਨਯਮੋ ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਸ੍ਯ ਿਵਕ੍ਰੁʼਿਤ ਰ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਧ ਰ੍ਵਾ ਕੇਨਾਿਪ
ਨ ਿਕ੍ਰਯਤੇ|
ⅩⅥ ਪਰਨ੍ਿਤ੍ਵਬ੍ਰਾਹੀਮੇ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾਯ ਚ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਃ
ਪ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੁਿਵਰੇ ਤਤ੍ਰ ਸਨ੍ਤਾਨਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬਹੁਵਚਨਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍ਵਾ ਤਵ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਯੇਤ੍ਯੇਕਵਚਨਾਨ੍ਤੰ ਬਭੂਵ ਸ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ|
ⅩⅦ ਅਤਏਵਾਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯੋ ਿਨਯਮਃ ਪੁਰਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ
ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਤ੍ਰੰਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰੇਸ਼ੁ ਗਤੇਸ਼ੁ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰਰ੍ਥਕੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤਦੀਯਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਲੋਪ੍ਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੋ ਯਿਦ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਯਾ ਤਦਿਧਕਾਿਰਤ੍ਵਮ੍
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੇ (ਅ)ਦਦਾਤ੍|
ⅩⅨ ਤਿਰ੍ਹ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ਭੂਤਾ? ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਯਸ੍ਮੈ ਪ੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੁਤਾ
ਤਸ੍ਯ
ਸਨ੍ਤਾਨਸ੍ਯਾਗਮਨੰ
ਯਾਵਦ੍
ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਿਨਵਾਰਣਾਰ੍ਥੰ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਿਪ ਦੱਤਾ, ਸਾ ਚ ਦੂਤੈਰਾਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸ੍ਯ ਕਰੇ ਸਮਿਰ੍ਪਤਾ
ਚ|
ⅩⅩ ਨੈਕਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰ ਏਕ ਏਵ|
ⅩⅪ ਤਿਰ੍ਹ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾ?
ਤੰਨ ਭਵਤੁ| ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਿਦ ਸਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਜੀਵਨਦਾਨੇਸਮਰ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍
ਤਿਰ੍ਹ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯੈਵ ਪੁਣ੍ਯਲਾਭੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਯਾਃ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਦੀਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਦਾਤਾ
ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਾਪਾਧੀਨਾਨ੍ ਗਣਯਿਤ|
ⅩⅢ
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ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯਾਨਾਗਤਸਮਯੇ ਵਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਃ
ਸਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯੋਦਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਰੁੱਧਾ ਇਵਾਰਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਹੇ|
ⅩⅩⅣ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਪੁਣ੍ਯੀਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੇਤੁੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਥੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਿਵਨੇਤਾ ਬਭੂਵ|
ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾਗਤੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯ ਿਵਨੇਤੁਰਨਧੀਨਾ
ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅩⅥ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ
ਪਿਰਿਹਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਿਯਹੂਿਦਯੂਨਾਿਨਨੋ ਰ੍ਦਾਸਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਯੋ
ਰ੍ਯੋਸ਼ਾਪੁਰੁਸ਼ਯੋਸ਼੍ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ
ਯੀਸ਼ਾਵੇਕ ਏਵ|
ⅩⅩⅨ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਭਵਥ ਤਿਰ੍ਹ ਸੁਤਰਾਮ੍
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਯਾ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚਾਧ੍ਵ|ੇ

Ⅰ

Ⅳ

ਅਹੰ ਵਦਾਿਮ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੀ ਯਾਵਦ੍ ਬਾਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵਸ੍ਯਾਿਧਪਿਤਃ ਸੰਨਿਪ ਸ ਦਾਸਾਤ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਿਵਸ਼਼ਯੇਣ ਨ
ਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਪਤ੍ਰਾ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਲਕਾਨਾਂ
ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਣਾਞ੍ਚ ਿਨਘ੍ਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅲ
ਤਦ੍ਵਦ੍
ਵਯਮਿਪ
ਬਾਲ੍ਯਕਾਲੇ
ਦਾਸਾ
ਇਵ
ਸੰਸਾਰਸ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਲਾਯਾ ਅਧੀਨਾ ਆਸ੍ਮਹੇ|
Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਮਯੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਿਤ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨਾਂ
ਮੋਚਨਾਰ੍ਥਮ੍
Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਾ ਜਾਤੰ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਧਨੀਭੂਤਞ੍ਚ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
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ਯੂਯੰ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ
ਅਭਵਤ
ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਃ
ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਾਨਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਪ੍ਰਿਹਤਵਾਨ੍ ਸ
ਚਾਤ੍ਮਾ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਤ੍ਯਾਹ੍ਵਾਨੰ ਕਾਰਯਿਤ|
Ⅶ ਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਨ ਦਾਸਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਨ੍ਤਾਨਤ੍ਵਾੱਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼੍ਵਰੀਯਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਪ੍ਯਾਧ੍ਵ|ੇ
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਨ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੇ
ਸ੍ਵਭਾਵਤੋ(ਅ)ਨੀਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਦਾਸਤ੍ਵ(ੇ ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅸ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯਿਦ ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਯੰ ਕਥੰ
ਪੁਨਸ੍ਤਾਿਨ ਿਵਫਲਾਿਨ ਤੁੱਛਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਿਣ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਦਾਸਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਥ?
Ⅹ ਯੂਯੰ ਿਦਵਸਾਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਿਤਥੀਨ੍ ਸੰਵਤ੍ਸਰਾਂਸ਼੍ਚ ਸੰਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
Ⅺ ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼੍ਰਮੋ(ਅ)ਕਾਿਰ ਸ ਿਵਫਲੋ ਜਾਤ ਇਿਤ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਧ੍ਯਹੰ ਿਬਭੇਿਮ|
Ⅻ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਮ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਭਵਤੇਿਤ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤੋ(ਅ)ਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮੱਤੁਲ੍ਯੋ(ਅ)ਭਵੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਮ ਿਕਮਿਪ
ਨਾਪਰਾੱਧ|ੰ
ⅩⅢ ਪੂਰ੍ੱਵਮਹੰ ਕਲੇਵਰਸ੍ਯ ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍
ਅਜ੍ਞਾਪਯਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਕੰ ਸ਼ਾਰੀਰਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍
ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਰੁʼਤੀਿਯਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਿਮਵ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਯੀਸ਼ੁਿਮਵ ਵਾ ਮਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਅਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਧਨ੍ਯਤਾਭਵਤ੍ ਸਾ ◌ੱਕ ਗਤਾ? ਤਦਾਨੀਂ
ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਨਯਨਾਨ੍ਯੁਤ੍ਪਾਟ੍ਯ ਮਹ੍ਯੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਤਦਪ੍ਯਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਅਹੰ ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅥ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮਹੰ
ਸਤ੍ਯਵਾਿਦਤ੍ਵਾਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਰਪੁ
ਰ੍ਜਾਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ?
ⅩⅦ ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ ਯਤੋ
ਯੂਯੰ ਤਾਨਿਧ ਯਤ੍ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਧ੍ਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
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ਕੇਵਲੰ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮੋਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਤੰਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸਰ੍ੱਵਦੈਵ ਭਦ੍ਰਮਿਧ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨੰ ਭਦ੍ਰੰ|
ⅩⅨ ਹੇ ਮਮ ਬਾਲਕਾਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਦਨ੍ਤ ਰ੍ਯਾਵਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮੂਿਰ੍ਤਮਾਨ੍ ਨ
ਭਵਿਤ ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਸਵਵੇਦਨੇਵ ਮਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਰਾਨ੍ਤਰੇਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਕਾਮਯੇ ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਧ ਵ੍ਯਾਕੁਲ(ੋ ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅪ ਹੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਧੀਨਤਾਕਾਙ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਚਨੰ
ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਥ?
ⅩⅫ ਤਨ੍ਮਾਂ ਵਦਤ| ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਦ੍ਵੌ ਪੁਤ੍ਰਾਵਾਸਾਤੇ
ਤਯੋਰੇਕੋ ਦਾਸ੍ਯਾਂ ਿਦ੍ਵਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪਤ੍ਨ੍ਯਾਂ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਯੋ ਰ੍ਯੋ ਦਾਸ੍ਯਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਜ੍ਞੇ ਯਸ਼੍ਚ
ਪਤ੍ਨ੍ਯਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਜ੍ਞ|ੇ
ⅩⅩⅣ
ਇਦਮਾਖ੍ਯਾਨੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪ|ੰ
ਤੇ
ਦ੍ਵੇ
ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਵੀਸ਼੍ਵਰੀਯਸਨ੍ਧੀ ਤਯੋਰੇਕਾ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ
ਦਾਸਜਨਿਯਤ੍ਰੀ ਚ ਸਾ ਤੁ ਹਾਿਜਰਾ|
ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਹਾਿਜਰਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨਾਰਵਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋ ਬੋਧ੍ਯਤੇ,
ਸਾ ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰ੍ੱਯਾਃ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ| ਯਤਃ ਸ੍ਵਬਾਲੈਃ
ਸਿਹਤਾ ਸਾ ਦਾਸਤ੍ਵ ਆਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਮਾਤਾ ਚਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅦ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ, "ਵਨ੍ਧ੍ਯੇ ਸਨ੍ਤਾਨਹੀਨੇ ਤ੍ਵੰ
ਸ੍ਵਰੰ ਜਯਜਯੰ ਕੁਰੁ| ਅਪ੍ਰਸੂਤੇ ਤ੍ਵਯੋੱਲਾਸੋ ਜਯਾਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਗੀਯਤਾਂ|
ਯਤ ਏਵ ਸਨਾਥਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਨ੍ਤਤੇ ਰ੍ਗਣਾਤ੍| ਅਨਾਥਾ ਯਾ ਭਵੇੰਨਾਰੀ
ਤਦਪਤ੍ਯਾਿਨ ਭੂਿਰਸ਼ਃ|| "
ⅩⅩⅧ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣ, ਇਮ੍ਹਾਕ੍ ਇਵ ਵਯੰ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਾਤਾਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਦ੍ਵਦ੍
ਆਤ੍ਿਮਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤੰ ਪੁਤ੍ਰਮ੍ ਉਪਾਦ੍ਰਵਤ੍ ਤਥਾਧੁਨਾਿਪ|
ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਿਕੰ ਿਲਿਖਤੰ? "ਤ੍ਵਮ੍ ਇਮਾਂ ਦਾਸੀਂ ਤਸ੍ਯਾਃ
ਪੁਤ੍ਰਞ੍ਚਾਪਸਾਰਯ ਯਤ ਏਸ਼਼ ਦਾਸੀਪੁਤ੍ਰਃ ਪਤ੍ਨੀਪੁਤ੍ਰੇਣ ਸਮੰ
ਨੋੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵੱਯਤੀਿਤ| "
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ਅਤਏਵ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਵਯੰ ਦਾਸ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਪਾਤ੍ਨ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਾਮਃ|

Ⅴ

ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਦਾਸਤ੍ਵਯੁਗੇਨ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਨਬਧ੍ਯਧ੍ਵ|ੰ
Ⅱ ਪਸ਼੍ਯਤਾਹੰ ਪੌਲੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯਿਦ ਿਛੰਨਤ੍ਵਚੋ ਭਵਥ ਤਿਰ੍ਹ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਿਕਮਿਪ ਨੋਪਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
Ⅲ ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਛੰਨਤ੍ਵਗ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ
ਪਾਲਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਿਮ|
Ⅳ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣ੍ਯੀਭਿਵਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤੇ
ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਭ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ ਪਿਤਤਾਸ਼੍ਚ|
Ⅴ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਪੁਣ੍ਯਲਾਭਾਸ਼ਾਿਸੱਧੰ
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਾਮਹੇ|
Ⅵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਾਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਸਫਲੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ ਏਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਃ|
Ⅶ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ਅਧਾਵਤ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਂ ਕੇਨ ਬਾਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਸਤ੍ਯਤਾਂ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਥ?
Ⅷ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਾ ਮਿਤ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਦਾਹ੍ਵਾਨਕਾਿਰਣ ਈਸ਼੍ਵਰਾੰਨ ਜਾਤਾ|
Ⅸ ਿਵਕਾਰਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਕ੍ਤੂਨਾਂ ਸ੍ਵਲ੍ਪਿਕਣ੍ਵੇਨ ਜਸਯਤੇ|
Ⅹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਿਤ ਿਰ੍ਵਕਾਰੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਤੀਤ੍ਯਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਧ
ਪ੍ਰਭੁਨਾਸ਼ੰਸ;ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਲਯਿਤ ਸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਵੇਤ੍
ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
Ⅺ ਪਰਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯਦ੍ਯਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਿਪ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੰ
ਪ੍ਰਚਾਰਯੇਯੰ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤ ਉਪਦ੍ਰਵੰ ਭੁਞ੍ਿਜਯ? ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਿਨਰ੍ੱਬਾਧਮ੍
ਅਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
Ⅻ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯੰ ਜਨਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਛੇਦਨਮੇਵ
ਮਯਾਿਭਲਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅢ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਹੂਤਾ ਆਧ੍ਵੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਤ੍ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਦ੍ਵਾਰੇਣ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਤ|ੁ ਯੂਯੰ
ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੰ
Ⅰ
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ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸ੍ਵਵਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰ੍ੱਯਾ
ਇਤ੍ਯੇਕਾਜ੍ਞਾ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸਾਰਸੰਗ੍ਰਹਃ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦੰਦਸ਼੍ਯਧ੍ਵੇ (ਅ)ਸ਼ਾਸ਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਚ ਤਿਰ੍ਹ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ(ਅ)ਨ੍ਯੇਨ ਯੰਨ ਗ੍ਰਸ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਵਧਾਨੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਬ੍ਰਵੀਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਮਾ
ਪੂਰਯਤ|
ⅩⅦ
ਯਤਃ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼
ਆਤ੍ਮਨੋ
ਿਵਪਰੀਤਃ,
ਆਤ੍ਿਮਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਰੀਰਸ੍ਯ ਿਵਪਰੀਤਃ, ਅਨਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਿਵਰੋਧੋ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯਦ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤੰਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ|ੰ
ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਿਵਨੀਯਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨਾ
ਨ ਭਵਥ|
ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਮਨਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾ ਕਾਮੁਕਤਾ
ਪ੍ਰਿਤਮਾਪੂਜਨਮ੍
ⅩⅩ ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਲੰ
ਸ਼ਤ੍ਰੁਤ੍ਵੰ ਿਵਵਾਦੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਵਲਨੰ ਕ੍ਰੋਧਃ
ਕਲਹੋ(ਅ)ਨੈਕ੍ਯੰ
ⅩⅪ ਪਾਰ੍ਥਕ੍ਯਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼੍ਯਾ ਵਧੋ ਮੱਤਤ੍ਵੰ ਲਮ੍ਪਟਤ੍ਵਿਮਤ੍ਯਾਦੀਿਨ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵੇਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ| ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ਵਤ੍
ਮਯਾ ਕਿਥਤੰ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਕਥ੍ਯਤੇ ਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਿਨ
ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯਾਚਰਨ੍ਿਤ ਤੈਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ(ਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕਦਾਚ ਨ
ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅫ ਿਕਞ੍ਚ ਪ੍ਰੇਮਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾ
ਭਦ੍ਰਤ੍ਵੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਤਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼ਾ
ⅩⅩⅢ ਪਿਰਿਮਤਭੋਿਜਤ੍ਵਿਮਤ੍ਯਾਦੀਨ੍ਯਾਤ੍ਮਨਃ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਵਰੁੱਧਾ ਕਾਿਪ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਨਿਹ|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਿਰਪੁਿਭਰਿਭਲਾਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਸਿਹਤੰ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਨਹਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ,
ⅩⅩⅥ ਦਰ੍ਪਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾਿਨ|
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ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪੇ ਪਤਿਤ
ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਯੁਕ੍ਤੈ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼ਾਭਾਵੰ ਿਵਧਾਯ ਸ
ਪੁਨਰੁੱਥਾਪ੍ਯਤਾਂ ਯੂਯਮਿਪ ਯਥਾ ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਤਥ ਤਥਾ
ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
Ⅱ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਪਰਸ੍ਯ ਭਾਰੰ ਵਹਤ੍ਵਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਤ|
Ⅲ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਚਨ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਃ ਸਨ੍ ਸ੍ਵੰ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਮਨ੍ਯਤੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਵਞ੍ਚਨਾ ਜਾਯਤੇ|
Ⅳ ਅਤ ਏਕੈਕੇਨ ਜਨੇਨ ਸ੍ਵਕੀਯਕਰ੍ੰਮਣਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਿਕ੍ਰਯਤਾਂ ਤੇਨ ਪਰੰ
ਨਾਲੋਕ੍ਯ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਲੋਕਨਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਲਘਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅴ ਯਤ ਏਕੈਕ◌
ੋ े ਜਨਃ ਸ੍ਵਕੀਯੰ ਭਾਰੰ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
Ⅵ ਯੋ ਜਨੋ ਧਰ੍ੰਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਲਭਤੇ ਸ ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਾਰੰ ਸ੍ਵੀਯਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇ
ਰ੍ਭਾਿਗਨੰ ਕਰੋਤੁ|
Ⅶ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨ ਭਵਤੁ, ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਨੋਪਹਿਸਤਵ੍ਯਃ, ਯੇਨ ਯਦ੍
ਬੀਜਮ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤੇਨ ਤੱਜਾਤੰ ਸ਼ਸ੍ਯੰ ਕਰ੍ੱਿਤਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅷ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਥੰ ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ ਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਰੂਪੰ
ਸ਼ਸ੍ਯੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪ੍ਯਤੇ
ਤੇਨਾਤ੍ਮਤੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਿਵਤਰੂਪੰ ਸ਼ਸ੍ਯੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
Ⅸ
ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਰਣੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ
ਯਤੋ(ਅ)ਕ੍ਲਾਨ੍ਤੌਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਯੁਕ੍ਤਸਮਯੇ ਤਤ੍ ਫਲਾਿਨ
ਲਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅹ ਅਤੋ ਯਾਵਤ੍ ਸਮਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰ੍ਹਤਾਚਾਰਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ|
Ⅺ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕਯਦ੍ਵ੍ਰੁʼਹਤ੍ ਪਤ੍ਰੰ
ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤਾਂ|
Ⅻ ਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸੁਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਕਾਰਣਾਦੁਪਦ੍ਰਵਸ੍ਯ ਭਾਿਗਨੋ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅢ ਤੇ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਗ੍ਰਾਿਹਣੋ(ਅ)ਿਪ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼੍ਮੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਾਲਾਭਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨਾਹੰ ਸੰਸਾਰਾਯ ਹਤਃ ਸੰਸਾਰੋ(ਅ)ਿਪ ਮਹ੍ਯੰ
ਹਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਿਵਨਾਨ੍ਯਤ੍ਰ ਕੁਤ੍ਰਾਿਪ
ਮਮ ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅤ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਾਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਨਵੀਨਾ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਰੇਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਸ੍ਯੇਸ੍ਰਾਯੇਲਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਦਯਾਲਾਭਸ਼੍ਚ
ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅦ ਇਤਃ ਪਰੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਨ ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਤੁ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸ੍ਵਗਾਤ੍ਰੇ
ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਧਾਰਯੇ|
ⅩⅧ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦੋ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਨ ਸ੍ਥੇਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
ⅩⅣ
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