
Galatians Ⅰ:Ⅰ i Galatians Ⅰ:Ⅹ

ਗਾਲਾਿਤਨਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨਿਹ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਰਿਪ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ

ਮʼਤਗਣਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਤਸਯ੍ੋੱਥਾਪਿਯਤਾ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਚ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ
ਸ(ੋਅ)ਹੰ

Ⅱ ਮਤ੍ਸਹਵਰ੍ੱਿਤਨ ਭਾਤਰਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਿਮਤੀਃ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਤੰ ਿਲਖਾਮਃ|

Ⅲ ਿਪਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕਂ ਪਰ੍ਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ਅਨੁਗਰ੍ਹਃ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਦੀਯਤਾ|ਂ

Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਸ਼ਵ੍ਰੇਸਯ੍ੇੱਛਾਨੁਸਾਰੇਣ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍ ਕੁਤ੍ਿਸਤਸੰਸਾਰਾਦ੍
ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਨਸ੍ਤਾਰਿਯਤੁੰ ਯੋ

Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਹੇਤੋਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਧਨਯ੍ੋ
ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ

Ⅵ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਿੰਨਵʼਤਯ੍ ਯੂਯਮ੍
ਅਿਤਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਨਯ੍ੰ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਨਵਰ੍ੱਤਤ ਤਤਾਹੰ ਿਵਸ੍ਮਯੰ ਮਨਯ੍|ੇ

Ⅶਸ(ੋਅ)ਨਯ੍ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਤ੍ ਮਾਨਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਚਞ੍ਚਲੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸਯ੍ ਿਵਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਚ|

Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਘੋਿਸ਼਼ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਅਨਯ੍ਃ ਸੁਸੰਵਾਦ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਵਾ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯਿਦ
ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਿਰ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤ|ੁ

Ⅸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਦ੍ ਅਕਥਯਾਮ, ਇਦਾਨੀਮਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ ਯੂਯੰ
ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨਯ੍ੋ ਯੇਨ ਕੇਨਿਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਿਨਧੌ
ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤ|ੁ

Ⅹ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਕਮਹਮ੍ ਅਨੁਨਯਾਿਮ? ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਕੰਵਾ ਮਾਨਵਾਨ੍? ਅਹੰ ਿਕੰ
ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੋਿਚਤੁੰ ਯਤੇ? ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਰੁਰੁਿਚਸ਼਼ੇਯ
ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕੋ ਨ ਭਵਾਿਮ|
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Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਘੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਨੰ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤਦਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|

Ⅻਅਹੰ ਕਸ੍ਮਾੱਿਚਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਤ੍ ਤੰ ਨ ਗʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਨ ਵਾ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍
ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਦੇਵ|

ⅩⅢ ਪੁਰਾ ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਾਰੀ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਸੰ ਤਦਾ ਯਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਚਰਣਮ੍
ਅਕਰਵਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਿਮਿਤੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਤੀਵੋਪਦਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯਾਦʼਕ੍ ਤਾਂ
ਵਯ੍ਨਾਸ਼ਯੰ ਤਦਵਸ਼ਯ੍ੰ ਸ਼ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ|

ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ
ਵਾਕਯ੍ੇਸ਼਼ਵ੍ਨਯ੍ਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਤੀਵਾਸਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਿਯਹੂਿਦਧਰ੍ੰਮਤੇ ਮਮ
ਸਮਵਯਸ੍ਕਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਸਵ੍ਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਅਤਯ੍ਸ਼ਿਯ|

ⅩⅤ ਿਕਞ੍ਚ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਮਾਤʼਗਰ੍ਭਸ੍ਥੰ ਮਾਂ ਪʼਥਕ੍ ਕʼਤਾ
ਸਵ੍ੀਯਾਨੁਗਰ੍ਹੇਣਾਹੂਤਵਾਨ੍

ⅩⅥ ਸ ਯਦਾ ਮਿਯ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੁੰ ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਭਯਾ ਤੰ
ਘੋਸ਼਼ਿਯਤੁਞ੍ਚਾਭਯ੍ਲਸ਼਼ਤ੍ ਤਦਾਹੰ ਵਯ੍ਸ਼ੋਿਣਤਾਭਯ੍ਾਂ ਸਹ ਨ ਮਨ੍ਤਿਯਤਾ

ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਗਤਾਰਵਦੇਸ਼ੰ
ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧਤਤਃ ਪਰੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਤਯੇ ਵਯ੍ਤੀਤ(ੇਅ)ਹੰ ਿਪਤਰੰ ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ
ਗਤਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਿਦਨਾਿਨ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਿਤਸ਼਼੍ਠੰ|

ⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਭਾਤਰੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਿਵਨਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਾਨਾਂ ਨਾਨਯ੍ੰ
ਕਮਪਯ੍ਪਸ਼ਯ੍ੰ|

ⅩⅩਯਾਨਯ੍ੇਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਮਯਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਾਨਯ੍ਨʼਤਾਿਨ ਨ ਸਨ੍ਿਤ
ਤਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸੁਿਰਯਾਂ ਿਕਿਲਿਕਯਾਞ੍ਚ ਦੇਸ਼ੌ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਿਯਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਸਿਮਤੀਨਾਂ ਲੋਕਾਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍

ਮਮ ਪਿਰਚਯਮਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੇਵਲੰ ਜਨਸ਼ਿਤਿਮਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਪਦਵਮਕਰੋਤ੍ ਸ ਤਦਾ ਯੰ

ਧਰ੍ੰਮਮਨਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਮੇਵੇਦਾਨੀਂ ਪਰ੍ਚਾਰਯਤੀਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮਾਮਧੀਸ਼ਵ੍ਰੰ ਧਨਯ੍ਮਵਦਨ੍|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸੁ ਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਸਹ

ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਨਗਰੰ ਪੁਨਰਗੱਛੰ, ਤਦਾਨ ਤੀਤਮਿਪ ਸਵ੍ਸਙ੍ਿਗਨਮ੍ ਅਕਰਵੰ|
Ⅱ ਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦ੍ ਯਾਤਾਮ੍ ਅਕਰਵੰ ਮਯਾ ਯਃ

ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮ(ੋਅ)ਕਾਿਰ ਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਵਾ ਸ ਯੰਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਮਯਾ ਘੋਸ਼਼ਯ੍ਮਾਣਃ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਤਤਤਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਲੋਕੇਭਯ੍ੋ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਮਾਨਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਨਰੇਭਯ੍ੋ ਮਯਾ ਨਯ੍ਵੇਦਯ੍ਤ|

Ⅲ ਤਤੋ ਮਮ ਸਹਚਰਸ੍ਤੀਤੋ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੂਨਾਨੀਯ ਆਸੀਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਸਯ੍
ਤਕ੍ਛੇਦੋ(ਅ)ਪਯ੍ਾਵਸ਼ਯ੍ਕੋ ਨ ਬਭੂਵ|

Ⅳ ਯਤਸ਼੍ਛਲੇਨਾਗਤਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਵਃ ਕਿਤਪਯਾ
ਭਾਕ੍ਤਭਾਤਰਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦੱਤੰ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਮ੍ ਅਨੁਸਨ੍ਧਾਤੁੰ
ਚਾਰਾ ਇਵ ਸਮਾਜੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਨ੍|

Ⅴਅਤਃ ਪਰ੍ਕʼਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਅਿਧਕਾਰੋ ਯਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯੰ
ਦਣ੍ਡੈਕਮਿਪ ਯਾਵਦ੍ ਆਜ੍ਞਾਗਰ੍ਹਣੇਨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਸ਼ਯ੍ਾ ਨਾਭਵਾਮ|

Ⅵ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯੇ ਲੋਕਾ ਮਾਨਯ੍ਾਸ੍ਤੇ ਯੇ ਕੇਿਚਦ੍ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਾਨਹੰ ਨ ਗਣਯਾਿਮ
ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਾਨਵਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਨ ਕਰੋਿਤ, ਯੇ ਚ ਮਾਨਯ੍ਾਸ੍ਤੇ
ਮਾਂ ਿਕਮਿਪ ਨਵੀਨੰ ਨਾਜ੍ਞਾਪਯਨ੍|

Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਸਯ੍ ਭਾਰਃ ਿਪਤਿਰ
ਯਥਾ ਸਮਰ੍ਿਪਤਸ੍ਤਥੈਵਾੱਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸੁਸੰਵਾਦਪਰ੍ਚਾਰਣਸਯ੍ ਭਾਰੋ ਮਿਯ
ਸਮਰ੍ਿਪਤ ਇਿਤ ਤੈ ਰ੍ਬੁਬੁਧੇ|

Ⅷ ਯਤਸ਼੍ਿਛੰਨਤਚਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤਤਕਰ੍ੰਮਣੇ ਯਸਯ੍ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤਃ
ਿਪਤਰਮਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤੀ ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸ੍ਮੈ
ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਮਾਮਪਯ੍ਾਿਸ਼ਰ੍ਤਵਤੀ|

Ⅸ ਅਤੋ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਮ੍ ਅਨੁਗਰ੍ਹੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯ ਸ੍ਤਮ੍ਭਾ ਇਵ ਗਿਣਤਾ ਯੇ
ਯਾਕੂਬ੍ ਕੈਫਾ ਯੋਹਨ੍ ਚੈਤੇ ਸਹਾਯਤਾਸੂਚਕੰ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਹਸ੍ਤਗਰ੍ਹੰਣ ਿਵਧਾਯ ਮਾਂ
ਬਰ੍ਣੱਬਾਞ੍ਚ ਜਗਦੁਃ, ਯੁਵਾਂ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਤੰ ਵਯੰ ਿਛੰਨਤਚਾ
ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਮਃ,

Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਦਿਰਦਾ ਯੁਵਾਭਯ੍ਾਂ ਸ੍ਮਰਣੀਯਾ ਇਿਤ| ਅਤਸ੍ਤਦੇਵ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਹੰ
ਯਤੇ ਸ੍ਮ|
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Ⅺਅਪਰਮ੍ਆਨ੍ਿਤਯਿਖਯਾਨਗਰੰ ਿਪਤਰਆਗਤ(ੇਅ)ਹੰ ਤਸਯ੍ ਦੋਿਸ਼਼ਤਾਤ੍
ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਤਮ੍ ਅਭਰ੍ਤ੍ਸਯੰ|

Ⅻਯਤਃ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਨਯ੍ਜਾਤੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਹਾਰਮਕਰੋਤ੍ ਤਤਃ ਪਰੰ
ਯਾਕੂਬਃ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਕਿਤਪਯਜਨੇਸ਼਼ਵ੍ਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਿਛੰਨਤਙ੍ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਭਯੇਨ
ਿਨਵʼਤਯ੍ ਪʼਥਗ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅢ ਤਤੋ(ਅ)ਪਰੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਯਹੂਿਦਨ(ਅ)ਿਪ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਪਟਾਚਾਰਮ੍
ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਬਰ੍ਣੱਬਾ ਅਿਪ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਾਪਟਯ੍ੇਨ ਿਵਪਥਗਾਮਯ੍ਭਵਤ੍|

ⅩⅣ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਕʼਤਸੁਸੰਵਾਦਰੂਪੇ ਸਰਲਪਥੇ ਨ ਚਰਨ੍ਤੀਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਹੰ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਪਤਰਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਯਹੂਦੀ ਸਨ੍ ਯਿਦ
ਿਯਹੂਿਦਮਤੰ ਿਵਹਾਯ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯ ਇਵਾਚਰਿਸ ਤਿਰ ਿਯਹੂਿਦਮਤਾਚਰਣਾਯ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਿਸ?

ⅩⅤਆਵਾਂ ਜਨ੍ਮਨਾ ਿਯਹੂਿਦਨੌ ਭਵਾਵੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯੌ ਪਾਿਪਨੌ ਨ ਭਵਾਵਃ
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਨ ਭਵਿਤ ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੌ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤੇਨੈਵ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਭਵਤੀਿਤ ਬੁੱਧਵ੍ਾਵਾਮਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੰ
ਿਵਨਾ ਕੇਵਲੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਵ ਯਤੋ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨਵਃ ਪੁਣਯ੍ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅦ ਪਰਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪੁਣਯ੍ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਯਤਮਾਨਾਵਪਯ੍ਾਵਾਂ ਯਿਦ ਪਾਿਪਨੌ
ਭਵਾਵਸ੍ਤਿਰ ਿਕੰ ਵਕ੍ਤਵਯ੍?ੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਃ ਪਾਪਸਯ੍ ਪਿਰਚਾਰਕ ਇਿਤ? ਤੰਨ
ਭਵਤੁ|

ⅩⅧ ਮਯਾ ਯਦ੍ ਭਗ੍ਨੰ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਮਯਾ ਪੁਨਰ੍ਿਨਰ੍ੰਮੀਯਤੇ ਤਿਰ
ਮਯੈਵਾਤ੍ਮਦੋਸ਼਼ਃ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ
ਅਿਮਰ੍ਯ|ੇ

ⅩⅩ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਸ਼ੇ ਹਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਜੀਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤਹੰ
ਜੀਵਾਮੀਿਤ ਨਿਹ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਮਦਨ੍ਤ ਰ੍ਜੀਵਿਤ| ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਸ਼ਰੀਰੇਣ ਮਯਾ
ਯੱਜੀਿਵਤੰ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਤ੍ ਮਮ ਦਯਾਕਾਿਰਿਣ ਮਦਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੀਯਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਿਗਿਨ
ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਤਾ ਮਯਾ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ|
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ⅩⅪ ਅਹਮੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ ਨਾਵਜਾਨਾਿਮ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਯਿਦ
ਪੁਣਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਿਨਰਰ੍ਥਕਮਿਮਰ੍ਯਤ|

Ⅲ
Ⅰ ਹੇ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਾ ਗਾਲਾਿਤਲੋਕਾਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕਸ਼ੇ ਹਤ ਇਵ ਯੀਸ਼ੁਃ

ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਆਸੀਤ੍ ਅਤੋ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਤਥਾ ਕੇਨਾਮੁਹਯ੍ਤ?

Ⅱ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਕਥਾਮੇਕਾਂ ਿਜਜ੍ਞਾਸੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਕੇਨਾਲਭਧਵ੍ੰ?
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਕੰ ਵਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ?

Ⅲਯੂਯੰ ਿਕਮ੍ ਈਦʼਗ੍ ਅਬੋਧਾ ਯਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਕਰ੍ੰਮਾਰਭਯ੍ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਤਤ੍
ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਯਤਧਵ੍?ੇ

Ⅳ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਗੁਰੁਤਰੋ ਦੁਃਖਭੋਗਃ ਿਕੰ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ਕੁਫਲਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅴ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਚ ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਪਾਲਨੇਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵਾਕਯ੍ਸਯ੍
ਸ਼ਰ੍ਵਣੇਨ ਵਾ ਤਤ੍ ਕʼਤਵਾਨ੍?

Ⅵ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍ ਸ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਸ੍ਮੈ
ਪੁਣਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਗਿਣਤੋ ਬਭੂਵ,

Ⅶ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤ ਏਵੇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਇਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤਾ|ਂ

Ⅷ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਜ੍ਞਾਤਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤਦਾਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਸ਼ਰ੍ਾਵਯਨ ਜਗਾਦ, ਤੱਤੋ
ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|

Ⅸ ਅਤੋ ਯੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਿਸ਼ਰ੍ਤਾਸ੍ਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨੇਬਰ੍ਾਹੀਮਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼਼ੰ
ਲਭਨ੍ਤੇ|

Ⅹ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਕਰ੍ੰਮਣਯ੍ਾਸ਼ਰ੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਸ਼ਾਪਾਧੀਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਏਤਸਯ੍
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਿਨਸ਼੍ਿਚਦੰ ਨ ਪਾਲਯਿਤ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤ
ਇਿਤ| "
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Ⅺਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣਯ੍ੋ ਨ ਭਵਿਤ ਤਦ
ਵਯ੍ਕ੍ਤੰ ਯਤਃ "ਪੁਣਯ੍ਵਾਨ੍ ਮਾਨਵੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ" ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯੰ
ਵਚਃ|

Ⅻ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਿਨ ਯਃ
ਪਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵ ਤੈ ਰ੍ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤਿਨਯਮਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਨੀ|

ⅩⅢ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਿਰ ੀਯ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸ਼ਾਪਾਤ੍ ਮੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਸ਼ਾਪਾਸ੍ਪਦਮਭਵਤ੍ ਤਦਿਧ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, "ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਰਾਵੁੱਲਮ੍ਬਯ੍ਤੇ ਸ(ੋਅ)ਿਭਸ਼ਪ੍ਤ
ਇਿਤ| "

ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨੇਵਾਹੀਮ ਆਸ਼ੀ ਰ੍ਿਭੰਨਜਾਤੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ੁ
ਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤੇਨ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਲਬ੍ਧੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ|

ⅩⅤ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣਾਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਕੇਨਿਚਤ੍
ਮਾਨਵੇਨ ਯੋ ਿਨਯਮੋ ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਸਯ੍ ਿਵਕʼਿਤ ਰ੍ਵʼ◌ੱਿਧ ਰਾ ਕੇਨਾਿਪ ਨ
ਿ ਯਤ|ੇ

ⅩⅥਪਰਨ੍ਿਤਬਰ੍ਾਹੀਮੇ ਤਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਯ ਚ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਃ ਪਰ੍ਿਤ ਸ਼ੁਸ਼ਿਵਰੇ ਤਤ
ਸਨ੍ਤਾਨਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬਹੁਵਚਨਾਨ੍ਤਮ੍ ਅਭੂਤਾ ਤਵ ਸਨ੍ਤਾਨਾਯੇਤਯ੍ੇਕਵਚਨਾਨ੍ਤੰ
ਬਭੂਵ ਸ ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ|

ⅩⅦ ਅਤਏਵਾਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯੋ ਿਨਯਮਃ ਪੁਰਾ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮਿਧ
ਿਨਰਚਾਿਯ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਤੰਸ਼ਦਿਧਕਚਤੁਃਸ਼ਤਵਤ੍ਸਰੇਸ਼਼ੁ ਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਿਪਤਾ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰਰ੍ਥਕੀਕʼਤਯ੍ ਤਦੀਯਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਲੋਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅩⅧ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੋ ਯਿਦ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਭਵਿਤ ਤਿਰ
ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਤਦਿਧਕਾਿਰਤਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੇ
(ਅ)ਦਦਾਤ੍|

ⅩⅨ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ਭੂਤਾ? ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾ ਯਸ੍ਮੈ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍
ਸਨ੍ਤਾਨਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਿਨਵਾਰਣਾਰ੍ਥੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਿਪ ਦੱਤਾ,
ਸਾ ਚ ਦੂਤੈਰਾਜ੍ਞਾਿਪਤਾ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਸਯ੍ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਾ ਚ|

ⅩⅩ ਨੈਕਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰ ਏਕ ਏਵ|
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ⅩⅪ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਿਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧਾ? ਤੰਨ
ਭਵਤੁ| ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਿਦ ਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਜੀਵਨਦਾਨੇਸਮਰ੍ਥਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯੈਵ ਪੁਣਯ੍ਲਾਭੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸ੍ਤਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਿਧਯਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ
ਫਲੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਲੋਕੇਭਯ੍ੋ ਦੀਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤਦਾਤਾ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਪਾਪਾਧੀਨਾਨ੍ ਗਣਯਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ਾਨਾਗਤਸਮਯੇ ਵਯੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਃ ਸਨ੍ਤੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਸਯ੍ੋਦਯੰ ਯਾਵਦ੍ ਰੁੱਧਾ ਇਵਾਰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਹੇ|

ⅩⅩⅣ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇਨ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭਵਾਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਸਮੀਪਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨੇਤੁੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਥ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਨੇਤਾ ਬਭੂਵ|

ⅩⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਗਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ ਵਯੰ ਤਸਯ੍ ਿਵਨੇਤੁਰਨਧੀਨਾ ਅਭਵਾਮ|
ⅩⅩⅥ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾ

ਜਾਤਾਃ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੰ

ਪਿਰਿਹਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅧ ਅਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਿਯਹੂਿਦਯੂਨਾਿਨਨ ਰ੍ਦਾਸਸਵ੍ਤਨ੍ਤਯੋ

ਰਯ੍ੋਸ਼਼ਾਪੁਰੁਸ਼਼ਯੋਸ਼੍ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ; ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ਾਵੇਕ
ਏਵ|

ⅩⅩⅨ ਿਕਞ੍ਚ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਭਵਥ ਤਿਰ ਸੁਤਰਾਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣਸ਼੍ਚਾਧਵ੍ੇ|

Ⅳ
Ⅰ ਅਹੰ ਵਦਾਿਮ ਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਰੀ ਯਾਵਦ੍ ਬਾਲਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍

ਸਰ੍ੱਵਸਵ੍ਸਯ੍ਾਿਧਪਿਤਃ ਸੰਨਿਪ ਸ ਦਾਸਾਤ੍ ਕੇਨਾਿਪ ਿਵਸ਼਼ਯੇਣ ਨ ਿਵਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਾ ਿਨਰੂਿਪਤੰ ਸਮਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਾਲਕਾਨਾਂ ਧਨਾਧਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਣਾਞ੍ਚ

ਿਨਘ੍ਨਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅲ ਤਦਦ੍ ਵਯਮਿਪ ਬਾਲਯ੍ਕਾਲੇ ਦਾਸਾ ਇਵ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ਰਮਾਲਾਯਾ

ਅਧੀਨਾ ਆਸ੍ਮਹ|ੇ
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Ⅳ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਮਯੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਤਾਂ ਗਤਵਿਤ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਾਨਾਂ
ਮੋਚਨਾਰ੍ਥਮ੍

Ⅴ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੁਤਤਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯ੍ਰ੍ਥਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸ੍ਿਤਯਾ ਜਾਤੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ
ਅਿਧਨੀਭੂਤਞ੍ਚ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

Ⅵ ਯੂਯੰ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਅਭਵਤ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਸਵ੍ਪੁਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਾਨਾਂ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਪਰ੍ਿਹਤਵਾਨ੍ ਸ ਚਾਤ੍ਮਾ ਿਪਤਃ ਿਪਤਿਰਤਯ੍ਾਹਾਨੰ
ਕਾਰਯਿਤ|

Ⅶ ਅਤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ ਨ ਦਾਸਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਵ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਨ੍ਤਾਨਤਾੱਚ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਮ੍ਪਦਿਧਕਾਿਰਣ(ੋਅ)ਪਯ੍ਾਧਵ੍ੇ|

Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਨ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੇ
ਸਵ੍ਭਾਵਤ(ੋਅ)ਨੀਸ਼ਵ੍ਰਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਤੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅸਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯਿਦ ਵੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੂਯੰ ਕਥੰ ਪੁਨਸ੍ਤਾਿਨ
ਿਵਫਲਾਿਨ ਤੁੱਛਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਰਾਿਣ ਪਰ੍ਿਤ ਪਰਾਵਰ੍ੱਿਤਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ? ਯੂਯੰ ਿਕੰ
ਪੁਨਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦਾਸਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਥ?

Ⅹਯੂਯੰ ਿਦਵਸਾਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍ ਿਤਥੀਨ੍ ਸੰਵਤ੍ਸਰਾਸ਼ਂ੍ਚ ਸੰਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅺ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਯਃ ਪਿਰਸ਼ਰ੍ਮ(ੋਅ)ਕਾਿਰ ਸ ਿਵਫਲੋ ਜਾਤ ਇਿਤ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਯ੍ਹੰ ਿਬਭੇਿਮ|
Ⅻ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਯਾਦʼਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ ਯੂਯਮਿਪ ਤਾਦʼਸ਼ਾ ਭਵਤੇਿਤ

ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਯਤ(ੋਅ)ਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤੁਲਯ੍(ੋਅ)ਭਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਮਮ ਿਕਮਿਪ
ਨਾਪਰਾੱਧੰ|

ⅩⅢ ਪੂਰ੍ੱਵਮਹੰ ਕਲੇਵਰਸਯ੍ ਦੌਰ੍ੱਬਲਯ੍ੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍
ਅਜ੍ਞਾਪਯਿਮਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅣ ਤਦਾਨੀਂ ਮਮ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਕੰ ਸ਼ਾਰੀਰਕ੍ਲੇਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍
ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਿਮਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ ਯੀਸ਼ੁਿਮਵ ਵਾ ਮਾਂ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅤ ਅਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਧਨਯ੍ਤਾਭਵਤ੍ ਸਾ ◌ੱਕ ਗਤਾ? ਤਦਾਨੀਂ
ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਨਯਨਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਟਯ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ
ਤਦਪਯ੍ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣਮ੍ ਅਹੰ ਦਦਾਿਮ|
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ⅩⅥ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮਹੰ ਸਤਯ੍ਵਾਿਦਤਾਤ੍ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਰਪੁ ਰ੍ਜਾਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ?
ⅩⅦਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕʼਤੇ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਾ ਕੁਤ੍ਿਸਤਾ ਯਤੋ ਯੂਯੰ

ਤਾਨਿਧ ਯਤ੍ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਧਵ੍ੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪʼਥਕ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਕੇਵਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮੋਪਸ੍ਿਥਿਤਸਮਯੇ ਤੰਨਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸਰ੍ੱਵਦੈਵ ਭਦਮਿਧ ਸ੍ਪਰ੍ੱਧਨੰ ਭਦ|ੰ
ⅩⅨਹੇ ਮਮ ਬਾਲਕਾਃ,ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਨ੍ਤ ਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮੂਰ੍ਿਤਮਾਨ੍ ਨ ਭਵਿਤ

ਤਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨੇਵ ਮਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਸਵ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਸਮ੍ਭਾਿਸ਼਼ਤੁੰ ਕਾਮਯੇ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਵਯ੍ਾਕੁਲੋ(ਅ)ਸ੍ਿਮ|
ⅩⅪ ਹੇ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਧੀਨਤਾਕਾਙ੍ਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਚਨੰ ਨ

ਗʼਹ੍ਲੀਥ?
ⅩⅫ ਤਨ੍ਮਾਂ ਵਦਤ| ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤ,ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਦੌ ਪੁਤਾਵਾਸਾਤੇ ਤਯੋਰੇਕੋ

ਦਾਸਯ੍ਾਂ ਿਦਤੀਯਸ਼੍ਚ ਪਤ੍ਨਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਤਯੋ ਰਯ੍ੋ ਦਾਸਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਜ੍ਞੇ ਯਸ਼੍ਚ

ਪਤ੍ਨਯ੍ਾਂ ਜਾਤਃ ਸ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਜ੍ਞ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਇਦਮਾਖਯ੍ਾਨੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪ|ੰ ਤੇ ਦੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਨ੍ਧੀ

ਤਯੋਰੇਕਾ ਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤਾਦ੍ ਉਤ੍ਪੰਨਾ ਦਾਸਜਨਿਯਤੀ ਚ ਸਾ ਤੁ ਹਾਿਜਰਾ|
ⅩⅩⅤ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਹਾਿਜਰਾਸ਼ਬ੍ਦੇਨਾਰਵਦੇਸ਼ਸ੍ਥਸੀਨਯਪਰ੍ੱਵਤੋ ਬੋਧਯ੍ਤ,ੇ ਸਾ

ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰ੍ੱਯਾਃ ਸਦʼਸ਼ੀ| ਯਤਃ ਸਵ੍ਬਾਲੈਃ ਸਿਹਤਾ ਸਾ
ਦਾਸਤ ਆਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ਪੁਰੀ ਪਤ੍ਨੀ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਮਾਤਾ ਚਾਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅦ ਯਾਦʼਸ਼ੰ ਿਲਿਖਤਮ੍ ਆਸ੍ਤ,ੇ "ਵਨ੍ਧਯ੍ੇ ਸਨ੍ਤਾਨਹੀਨੇ ਤੰ ਸਵ੍ਰੰ
ਜਯਜਯੰ ਕੁਰ|ੁ ਅਪਰ੍ਸੂਤੇ ਤਯੋੱਲਾਸੋ ਜਯਾਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਗੀਯਤਾ|ਂ ਯਤ ਏਵ
ਸਨਾਥਾਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਸਨ੍ਤਤੇ ਰ੍ਗਣਾਤ੍| ਅਨਾਥਾ ਯਾ ਭਵੇਂਨਾਰੀ ਤਦਪਤਯ੍ਾਿਨ
ਭੂਿਰਸ਼ਃ|| "

ⅩⅩⅧ ਹੇ ਭਾਤʼਗਣ, ਇਮਹ੍ਾਕ੍ ਇਵ ਵਯੰ ਪਰ੍ਿਤਜ੍ਞਯਾ ਜਾਤਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾਃ|
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ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤਃ ਪੁਤੋ ਯਦਦ੍
ਆਤ੍ਿਮਕਿਨਯਮੇਨ ਜਾਤੰ ਪੁਤਮ੍ ਉਪਾਦਵਤ੍ ਤਥਾਧੁਨਾਿਪ|

ⅩⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਕੰ ਿਲਿਖਤ?ੰ "ਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਦਾਸੀਂ ਤਸਯ੍ਾਃ
ਪੁਤਞ੍ਚਾਪਸਾਰਯ ਯਤ ਏਸ਼਼ ਦਾਸੀਪੁਤਃ ਪਤ੍ਨੀਪੁਤੇਣ ਸਮੰ ਨੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ
ਭਿਵੱਯਤੀਿਤ| "

ⅩⅩⅪਅਤਏਵ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਵਯੰ ਦਾਸਯ੍ਾਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਨ ਭੂਤਾ ਪਾਤ੍ਨਯ੍ਾਃ
ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਵਾਮਃ|

Ⅴ
Ⅰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤਤ

ਸ੍ਿਥਰਾਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਦਾਸਤਯੁਗੇਨ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਨਬਧਯ੍ਧਵ੍|ੰ
Ⅱ ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਹੰ ਪੌਲੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਦਾਿਮ ਯਿਦ ਿਛੰਨਤਚੋ ਭਵਥ ਤਿਰ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ

ਿਕਮਿਪ ਨਪਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਛੰਨਤਗ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ

ਪਾਲਨਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਯ ਧਾਰਯਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਮ|
Ⅳ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ ਸਪੁਣਯ੍ੀਭਿਵਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਤੇ

ਸਰ੍ੱਵੇ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਾਦ੍ ਭਸ਼਼੍ਟਾ ਅਨੁਗਰ੍ਹਾਤ੍ ਪਿਤਤਾਸ਼੍ਚ|
Ⅴਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਾਤ੍ ਪੁਣਯ੍ਲਾਭਾਸ਼ਾਿਸੱਧੰ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਾਮਹੇ|
Ⅵਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤਕ੍ਛੇਦਾਤਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ

ਸਫਲੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸ ਏਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਃ|
Ⅶ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੂਯੰ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ਅਧਾਵਤ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਂ ਕੇਨ ਬਾਧਾਂ ਪਰ੍ਾਪਯ੍

ਸਤਯ੍ਤਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ?
Ⅷਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾ ਮਿਤ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਦਾਹਾਨਕਾਿਰਣ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ ਜਾਤਾ|
Ⅸ ਿਵਕਾਰਃ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਕ੍ਤੂਨਾਂ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਕਣੇਨ ਜਸਯਤ|ੇ
Ⅹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਿਤ ਿਰਕਾਰੰ ਨ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੀਤਯ੍ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਧ ਪਰ੍ਭੁਨਾਸ਼ੰਸੇ;

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਵਚਾਰਲਯਿਤ ਸ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭਵੇਤ੍ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

Ⅺ ਪਰਨ੍ਤੁ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯਦਯ੍ਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਅਿਪ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਪਰ੍ਚਾਰਯੇਯੰ
ਤਿਰ ਕੁਤ ਉਪਦਵੰ ਭੁਞ੍ਿਜਯ? ਤਤ੍ਕʼਤੇ ਕਸ਼ੰ ਿਨਰ੍ੱਬਾਧਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
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Ⅻ ਯੇ ਜਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਚਾਞ੍ਚਲਯ੍ੰ ਜਨਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਛੇਦਨਮੇਵ
ਮਯਾਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅢ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਾਰ੍ਥਮ੍ ਆਹੂਤਾ ਆਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਤਤ੍ਸਵ੍ਾਤਨ੍ਤਯ੍ਦਾਰੇਣ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਤ|ੁ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਂ ਕੁਰੁਧਵ੍|ੰ

ⅩⅣ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੰ ਸਮੀਪਵਾਿਸਿਨ ਸਵ੍ਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰ੍ੱਯਾ ਇਤਯ੍ੇਕਾਜ੍ਞਾ
ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾਃ ਸਾਰਸੰਗਰ੍ਹਃ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦੰਦਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ (ਅ)ਸ਼ਾਸ਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਚ ਤਿਰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ(ਅ)ਨਯ੍ੇਨ ਯੰਨ ਗਰ੍ਸਯ੍ਤੇ ਤਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਵਧਾਨੈ
ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅥ ਅਹੰ ਬਰ੍ਵੀਿਮ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਮਾ
ਪੂਰਯਤ|

ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ ਆਤ੍ਮਨ ਿਵਪਰੀਤਃ,
ਆਤ੍ਿਮਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਰੀਰਸਯ੍ ਿਵਪਰੀਤਃ, ਅਨਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਿਵਰੋਧੋ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ਦ੍ ਅਿਭਲਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤੰਨ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ|

ⅩⅧ ਯੂਯੰ ਯਦਯ੍ਾਤ੍ਮਨਾ ਿਵਨੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਧੀਨਾ ਨ
ਭਵਥ|

ⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪਰਦਾਰਗਮਨੰ ਵੇਸ਼ਯ੍ਾਗਮਨਮ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤਾ ਕਾਮੁਕਤਾ
ਪਰ੍ਿਤਮਾਪੂਜਨਮ੍

ⅩⅩਇਨ੍ਦਜਾਲੰ ਸ਼ਤਤੰ ਿਵਵਾਦੋ(ਅ)ਨ੍ਤਰ੍ਜਵ੍ਲਨੰ ੋਧਃ ਕਲਹ(ੋਅ)ਨੈਕਯ੍ੰ
ⅩⅪ ਪਾਰ੍ਥਕਯ੍ਮ੍ ਈਰ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਧੋ ਮੱਤਤੰ ਲਮ੍ਪਟਤਿਮਤਯ੍ਾਦੀਿਨ

ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤੇਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਸਨ੍ਿਤ| ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਤ੍ ਮਯਾ
ਕਿਥਤੰ ਤਦਤ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਕਥਯ੍ਤੇ ਯੇ ਜਨਾ ਏਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਣਯ੍ਾਚਰਨ੍ਿਤ
ਤੈਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍(ੇਅ)ਿਧਕਾਰਃ ਕਦਾਚ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅩⅫ ਿਕਞ੍ਚ ਪਰ੍ੇਮਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਸ਼੍ਿਚਰਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਿਹਤੈਿਸ਼਼ਤਾ ਭਦਤੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਯ੍ਤਾ ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾ

ⅩⅩⅢ ਪਿਰਿਮਤਭੋਿਜਤਿਮਤਯ੍ਾਦੀਨਯ੍ਾਤ੍ਮਨਃ ਫਲਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਵਰੁੱਧਾ ਕਾਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਨਿਹ|
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ⅩⅩⅣ ਯੇ ਤੁ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਲੋਕਾਸ੍ਤੇ ਿਰਪੁਿਭਰਿਭਲਾਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਸਿਹਤੰ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੰ ਕਸ਼ੇ ਿਨਹਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅤ ਯਿਦ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜੀਵਾਮਸ੍ਤਰਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕਾਚਾਰ(ੋਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ,

ⅩⅩⅥ ਦਰ੍ਪਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਨਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਨੰ ਦੇਸ਼਼ਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਾਿਨ|

Ⅵ
Ⅰ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪਾਪੇ ਪਤਿਤ

ਤਰਯ੍ਾਤ੍ਿਮਕਭਾਵਯੁਕ੍ਤੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਿਤਿਤਕ੍ਸ਼਼ਾਭਾਵੰ ਿਵਧਾਯ ਸ
ਪੁਨਰੁੱਥਾਪਯ੍ਤਾਂ ਯੂਯਮਿਪ ਯਥਾ ਤਾਦʼਕ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਯਾਂ ਨ ਪਤਥ ਤਥਾ ਸਾਵਧਾਨਾ
ਭਵਤ|

Ⅱ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨਃ ਪਰਸਯ੍ ਭਾਰੰ ਵਹਤਨੇਨ ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਿਵਿਧੰ ਪਾਲਯਤ|

Ⅲ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਚਨ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਃ ਸਨ੍ ਸਵ੍ੰ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਮਨਯ੍ਤੇ ਤਿਰ
ਤਸਯ੍ਾਤ੍ਮਵਞ੍ਚਨਾ ਜਾਯਤ|ੇ

Ⅳ ਅਤ ਏਕੈਕੇਨ ਜਨੇਨ ਸਵ੍ਕੀਯਕਰ੍ੰਮਣਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾ ਿ ਯਤਾਂ ਤੇਨ ਪਰੰ
ਨਾਲੋਕਯ੍ ਕੇਵਲਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਲੋਕਨਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਲਘਾ ਸਮ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅴਯਤ ਏਕੈਕੋ◌े ਜਨਃ ਸਵ੍ਕੀਯੰ ਭਾਰੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅵ ਯੋ ਜਨ ਧਰ੍ੰਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਲਭਤੇ ਸ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੰ ਸਵ੍ੀਯਸਰ੍ੱਵਸਮ੍ਪੱਤੇ

ਰ੍ਭਾਿਗਨੰ ਕਰੋਤੁ|
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਨ ਭਵਤ,ੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਨਪਹਿਸਤਵਯ੍ਃ, ਯੇਨ ਯਦ੍

ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਤੱਜਾਤੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਕਰ੍ੱਿਤਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ
Ⅷ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਾਰ੍ਥੰ ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ ਤੇਨ ਸ਼ਰੀਰਾਦ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਰੂਪੰ

ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ ਿਕਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨਃ ਕʼਤੇ ਯੇਨ ਬੀਜਮ੍ ਉਪਯ੍ਤੇ
ਤੇਨਾਤ੍ਮਤੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਜੀਿਵਤਰੂਪੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤੇ|

Ⅸ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਕਰਣ(ੇਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਸ਼ਰ੍ਾਨ੍ਤੈ ਰ੍ਭਿਵਤਵਯ੍ੰ
ਯਤੋ(ਅ)ਕ੍ਲਾਨ੍ਤੌਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਰੁਪਯੁਕ੍ਤਸਮਯੇ ਤਤ੍ ਫਲਾਿਨ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤ|ੇ
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Ⅹ ਅਤੋ ਯਾਵਤ੍ ਸਮਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਵੇਸ਼੍ਮਵਾਿਸਨਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰਤਾਚਾਰਃ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ਃ|

Ⅺ ਹੇ ਭਾਤਰਃ, ਅਹੰ ਸਵ੍ਹਸ੍ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਯਦ੍ਵʼਹਤ੍ ਪਤੰ
ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦʼਸ਼ਯ੍ਤਾ|ਂ

Ⅻ ਯੇ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸੁਦʼਸ਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਤੁਿਮੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇ ਯਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍
ਕਸ਼ਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਦੁਪਦਵਸਯ੍ ਭਾਿਗਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਕੇਵਲੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਕ੍ਛੇਦੇ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਵਰ੍ੱਤਯਨ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਤੇ ਤਕ੍ਛੇਦਗਰ੍ਾਿਹਣੋ(ਅ)ਿਪ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਪਾਲਯਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਛਰੀਰਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਾਲਾਭਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਕ੍ਛੇਦਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇਨਾਹੰ ਸੰਸਾਰਾਯ ਹਤਃ ਸੰਸਾਰ(ੋਅ)ਿਪ ਮਹਯ੍ੰ
ਹਤਸ੍ਤਦਸ੍ਮਤ੍ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕਸ਼ੰ ਿਵਨਾਨਯ੍ਤ ਕੁਤਾਿਪ ਮਮ
ਸ਼੍ਲਾਘਨੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਭਵਤੁ|

ⅩⅤ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਤਕ੍ਛੇਦਾਤਕ੍ਛੇਦਯੋਃ ਿਕਮਿਪ ਗੁਣੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਨਵੀਨਾ ਸʼਸ਼਼੍ਿਟਰੇਵ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾ|

ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਸਯ੍ ਕʼਤ੍ਸ੍ਨਸਯ੍ੇਸਰ੍ਾਯੇਲਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਦਯਾਲਾਭਸ਼੍ਚ ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅦਇਤਃ ਪਰੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਮਾਂ ਨ ਕ੍ਿਲਸ਼੍ਨਾਤੁ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਸਵ੍ਗਾਤੇ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਿਚਹ੍ਨਾਿਨ ਧਾਰਯੇ|

ⅩⅧ ਹੇ ਭਾਤਰਃ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ਸਾਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਤ੍ਮਿਨ ਸ੍ਥੇਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤ|ੁ
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