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ਇਿਬ੍ਰਣਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਪੁਰਾ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਿਭਃ ਿਪਤ੍ਰੁʼਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਨਾਨਾਸਮਯੇ
ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅱ ਸ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ਼ੇਸ਼ਕਾਲੇ ਿਨਜਪੁਤ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍| ਸ ਤੰ ਪੁਤ੍ਰੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਧਕਾਿਰਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਚ ਸਰ੍ੱਵਜਗਨ੍ਿਤ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲ ਸ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਿਬਮ੍ਬਸ੍ਤਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵਸ੍ਯ
ਮੂਰ੍ੱਿਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਿਤ ਸ੍ਵੀਯਸ਼ਕ੍ਿਤਵਾਕ੍ਯੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਧੱਤੇ ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣੈਰਸ੍ਮਾਕੰ
ਪਾਪਮਾਰ੍ੱਜਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਸ੍ਥਾਨੇ ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨੋ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ
ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਗਣਾਦ੍ ਯਥਾ ਸ ਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਨਾਮ੍ਨੋ (ਅ)ਿਧਕਾਰੀ
ਜਾਤਸ੍ਤਥਾ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਜਾਤਃ|
Ⅴ ਯਤੋ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣੇਦੰ ਕ ਉਕ੍ਤਃ?
ਯਥਾ,
"ਮਦੀਯਤਨਯੋ (ਅ)ਿਸ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਦ੍ਯੈਵ ਜਿਨਤੋ ਮਯਾ| " ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹੰ
ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤ੍ਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ| "
Ⅵ ਅਪਰੰ ਜਗਿਤ ਸ੍ਵਕੀਯਾਿਦ੍ਵਤੀਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੁਨਰਾਨਯਨਕਾਲੇ
ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਕਲੈ ਰ੍ਦੂਤੈਰੇਸ਼ ਏਵ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਤਾਂ| "
Ⅶ ਦੂਤਾਨ੍ ਅਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਸ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍
ਗਨ੍ਧਵਾਹਸ੍ਵਰੂਪਕਾਨ੍| ਵਿਹ੍ਨਿਸ਼ਖਾਸ੍ਵਰੂਪਾਂਸ਼੍ਚ ਕਰੋਿਤ ਿਨਜਸੇਵਕਾਨ੍|| "
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਸਦਾ ਸ੍ਥਾਿਯ
ਤਵ ਿਸੰਹਾਸਨੰ ਭਵੇਤ|੍ ਯਾਥਾਰ੍ਥ੍ਯਸ੍ਯ ਭਵੇੱਦਣ੍ਡੋ ਰਾਜਦਣ੍ਡਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਕਃ|
Ⅸ ਪੁਣ੍ਯੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤ੍ਵੰ ਿਕਞ੍ਚਾਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਸੇ| ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਈਸ਼
ਈਸ਼ਸ੍ਤੇ ਸ ਤੇ ਿਮਤ੍ਰਗਣਾਦਿਪ| ਅਿਧਕਾਹ੍ਲਾਦਤੈਲੇਨ ਸੇਚਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਵ||
"
Ⅹ ਪੁਨਸ਼੍ਚ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਮੂਲਮ੍ ਆਦੌ ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤ੍ਵਯਾ|
ਤਥਾ ਤ੍ਵਦੀਯਹਸ੍ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ|
Ⅺ ਇਮੇ ਿਵਨੰਕ੍ਸ਼੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤੁ ਿਨਤ੍ਯਮੇਵਾਵਿਤਸ਼਼੍ਠਸੇ| ਇਦਨ੍ਤੁ ਸਕਲੰ
ਿਵਸ਼੍ਵੰ ਸੰਜਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਵਸ੍ਤ੍ਰਵਤ੍|
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ਤ੍ਵਯਾ ਤੱਤੁ ਵਸ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ ਪਿਰਵਰ੍ਤ੍ਸ੍ਯਤੇ| ਤ੍ਵਨ੍ਤੁ ਿਨਤ੍ਯੰ
ਸ ਏਵਾਸੀ ਿਰ੍ਨਰਨ੍ਤਾਸ੍ਤਵ ਵਤ੍ਸਰਾਃ|| "
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਃ ਕਦਾਿਚਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣੇਦਮੁਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ,
"ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਿਹ ਕਰੋਮ੍ਯਹੰ| ਮਮ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਿਦਗ੍ਭਾਗੇ
ਤਾਵਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਮੁਪਾਿਵਸ਼|| "
ⅩⅣ ਯੇ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਿਰਚਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ
ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਮਾਣਾਃ ਸੇਵਨਕਾਿਰਣ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਿਕੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾ ਨਿਹ?
Ⅻ ਸਙ੍ਕੋਿਚਤੰ

Ⅰ

Ⅱ

ਅਤੋ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਭ੍ਰਮਸ੍ਰੋਤਸਾ ਨਾਪਨੀਯਾਮਹੇ ਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਾਿਭ
ਰ੍ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਸ਼੍ਰਾਿਵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨਾਂਿਸ ਿਨਧਾਤਵ੍ਯਾਿਨ|
Ⅱ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਦੂਤੈਃ ਕਿਥਤੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯਦ੍ਯਮੋਘਮ੍ ਅਭਵਦ੍ ਯਿਦ ਚ
ਤੱਲਙ੍ਘਨਕਾਿਰਣੇ ਤਸ੍ਯਾਗ੍ਰਾਹਕਾਯ ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਮੁਿਚਤੰ ਦਣ੍ਡਮ੍
ਅਦੀਯਤ,
Ⅲ ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਾਿਭਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਹਾਪਿਰਤ੍ਰਾਣਮ੍ ਅਵਜ੍ਞਾਯ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਯਤ੍ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੰ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਯਾਵਤ੍
ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੁʼਿਭਃ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤੰ,
Ⅳ ਅਪਰੰ ਲਕ੍ਸ਼ਣੈਰਦ੍ਭੁਤਕਰ੍ੰਮਿਭ ਿਰ੍ਵਿਵਧਸ਼ਕ੍ਿਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਨ ਿਨਜੇੱਛਾਤਃ
ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਿਵਭਾਗੇਨ ਚ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰੁʼਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍|
Ⅴ ਵਯੰ ਤੁ ਯਸ੍ਯ ਭਾਿਵਰਾਜ੍ਯਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਮਃ, ਤਤ੍ ਤੇਨ੍
ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਧੀਨੀਕ੍ਰੁʼਤਿਮਿਤ ਨਿਹ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤ੍ਰਾਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਿਕੰ
ਵਸ੍ਤੁ ਮਾਨਵੋ ਯਤ੍ ਸ ਿਨਤ੍ਯੰ ਸੰਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤੇ ਤ੍ਵਯਾ| ਿਕੰ ਵਾ ਮਾਨਵਸਨ੍ਤਾਨੋ
ਯਤ੍ ਸ ਆਲੋਚ੍ਯਤੇ ਤ੍ਵਯਾ|
Ⅶ ਿਦਵ੍ਯਦਤਗਣੇਭ੍ਯਃ ਸ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨ੍ਯੂਨਃ ਕ੍ਰੁʼਤਸ੍ਤ੍ਵਯਾ|
ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤਃ| ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਯਤ੍ ਤੇ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਸ
ਤਤ੍ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵੇ ਿਨਯੋਿਜਤਃ|
Ⅷ ਚਰਣਾਧਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯੈਵ ਤ੍ਵਯਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤੰ|| " ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਯਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤਸ੍ਯਾਵਸ਼ੀਭੂਤੰ ਿਕਮਿਪ ਨਾਵਸ਼ੇਿਸ਼਼ਤੰ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾਿਪ
ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾਿਨ ਨ ਪਸ਼੍ਯਾਮਃ|
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ਤਥਾਿਪ ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਗਣੇਭ੍ਯੋ ਯਃ ਿਕਞ੍ਿਚਨ੍ ਨ੍ਯੂਨੀਕ੍ਰੁʼਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਭੋਗਹੇਤੋਸ੍ਤੇਜੋਗੌਰਵਰੂਪੇਣ ਿਕਰੀਟੇਨ ਿਵਭੂਿਸ਼਼ਤੰ ਪਸ਼੍ਯਾਮਃ,
ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਮ੍ ਅਸ੍ਵਦਤ|
Ⅹ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਸ੍ਮੈ ਯੇਨ ਚ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ
ਬਹੁਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਿਵਭਵਾਯਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਗ੍ਰਸਰਸ੍ਯ
ਦੁਃਖਭੋਗੇਨ ਿਸੱਧੀਕਰਣਮਿਪ ਤਸ੍ਯੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
Ⅺ ਯਤਃ ਪਾਵਕਃ ਪੂਯਮਾਨਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਏਕਸ੍ਮਾਦੇਵੋਤ੍ਪੰਨਾ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਤਾਨ੍ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਵਿਦਤੁੰ ਨ ਲੱਜਤੇ|
Ⅻ ਤੇਨ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਦ੍ਯੋਤਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇ ਨਾਮ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ
ਮਧ੍ਯਤੋ ਮਮ| ਪਰਨ੍ਤੁ ਸਿਮਤੇ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੰ|| "
ⅩⅢ ਪੁਨਰਿਪ, ਯਥਾ, "ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਸ੍ਥਾਤਾਹੰ| " ਪੁਨਰਿਪ,
ਯਥਾ, "ਪਸ਼੍ਯਾਹਮ੍ ਅਪਤ੍ਯਾਿਨ ਚ ਦੱਤਾਿਨ ਮਹ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍| "
ⅩⅣ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਪਤ੍ਯਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰਪਲਲਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਤ੍ਵਾਤ੍ ਸੋ(ਅ)ਿਪ
ਤਦ੍ਵਤ੍ ਤਿਦ੍ਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਭੂਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਿਭਪ੍ਰਾਯੋ(ਅ)ਯੰ ਯਤ੍ ਸ
ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਬਲਾਿਧਕਾਿਰਣੰ ਸ਼ਯਤਾਨੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ ਬਲਹੀਨੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍
ⅩⅤ ਯੇ ਚ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਭਯਾਦ੍ ਯਾਵੱਜੀਵਨੰ ਦਾਸਤ੍ਵਸ੍ਯ ਿਨਘ੍ਨਾ ਆਸਨ੍
ਤਾਨ੍ ਉੱਧਾਰਯੇਤ੍|
ⅩⅥ ਸ ਦੂਤਾਨਾਮ੍ ਉਪਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਬ੍ਰਾਹੀਮੋ
ਵੰਸ਼ਸ੍ਯੈਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵਤੀ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯਥਾ ਕ੍ਰੁʼਪਾਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਜਾਨਾਂ ਪਾਪਸ਼ੋਧਨਾਰ੍ਥਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋੱਦੇਸ਼੍ਯਿਵਸ਼਼ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ
ਸ੍ਵਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਣਾਂ ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਭਵਨੰ ਤਸ੍ਯੋਿਚਤਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅧ ਯਤਃ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਂ ਗਤ੍ਵਾ ਯੰ ਦੁਃਖਭੋਗਮ੍ ਅਵਗਤਸ੍ਤੇਨ
ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਨ੍ ਉਪਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅸ

Ⅲ

Ⅰ ਹੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਸ੍ਯਾਹ੍ਵਾਨਸ੍ਯ ਸਹਭਾਿਗਨਃ ਪਿਵਤ੍ਰਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ

ਧਰ੍ੰਮਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾ ਦੂਤ(ੋ ਅ)ਗ੍ਰਸਰਸ਼੍ਚ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਆਲੋਚਧ੍ਵ|ੰ
Ⅱ ਮੂਸਾ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਵਾਰਮਧ੍ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯ ਆਸੀਤ੍,
ਤਦ੍ਵਤ੍ ਅਯਮਿਪ ਸ੍ਵਿਨਯੋਜਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ ਭਵਿਤ|
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ਪਿਰਵਾਰਾੱਚ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਰਿਧਕੰ ਗੌਰਵੰ ਭਵਿਤ ਤਦ੍ਵਤ੍
ਮੂਸਸੋ(ਅ)ਯੰ ਬਹੁਤਰਗੌਰਵਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯੋ ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਏਕੈਕਸ੍ਯ ਿਨਵੇਸ਼ਨਸ੍ਯ ਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍
ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਵ|
Ⅴ ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਭ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਇਵ ਤਸ੍ਯ
ਸਰ੍ੱਵਪਿਰਜਨਮਧ੍ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯ(ੋ ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਪਿਰਜਨਾਨਾਮਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਇਵ|
Ⅵ ਵਯੰ ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯੋਤ੍ਸਾਹੰ ਸ਼੍ਲਾਘਨਞ੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍
ਧਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਤਸ੍ਯ ਪਿਰਜਨਾ ਭਵਾਮਃ|
Ⅶ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ ਪਿਵਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਕਿਥਤੰ, ਤਦ੍ਵਤ੍, "ਅਦ੍ਯ ਯੂਯੰ
ਕਥਾਂ ਤਸ੍ਯ ਯਿਦ ਸੰਸ਼੍ਰੋਤੁਿਮੱਛਥ|
Ⅷ ਤਿਰ੍ਹ
ਪੁਰਾ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯਾ ਿਦਨੇ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਮਧ੍ਯਤਃ|
ਮਦਾਜ੍ਞਾਿਨਗ੍ਰਹਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਯਥਾ| ਤਥਾ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ
ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਂਿਸ ਵਃ|
Ⅸ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਰਸ੍ਤਤ੍ਰ ਮਤ੍ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਤ| ਕੁਰ੍ੱਵਦ੍ਿਭ
ਰ੍ਮੇ(ਅ)ਨੁਸਨ੍ਧਾਨੰ ਤੈਰਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਨ੍ਤ ਮਤ੍ਿਕ੍ਰਯਾਃ| ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਤ੍ਸਮਾ
ਯਾਵਤ੍ ਕ੍ਰੁੱਧ੍ਵਾਹਨ੍ਤੁ ਤਦਨ੍ਵਯੇ|
Ⅹ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ਮ੍ ਇਮੇ ਲੋਕਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਃ ਸਦਾ| ਮਾਮਕੀਨਾਿਨ
ਵਰ੍ਤ੍ਮਾਿਨ ਪਿਰਜਾਨਨ੍ਿਤ ਨੋ ਇਮੇ|
Ⅺ ਇਿਤ ਹੇਤੋਰਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਇਮੰ| ਪ੍ਰੇਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ
ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ|| "
Ⅻ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ, ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਿਨਵਰ੍ੱਤਕੋ
ਯੋ(ਅ)ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਦ੍ਯੁਕ੍ਤੰ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਃਕਰਣੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਯਾਿਪ
ਨ ਭਵਤੁ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾਵਦ੍ ਅਦ੍ਯਨਾਮਾ ਸਮਯੋ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤਾਵਦ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਸ੍ਯ ਵਞ੍ਚਨਯਾ ਯਤ੍ ਕਠੋਰੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਨ
ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਿਤਿਦਨੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਤ|
ⅩⅣ ਯਤੋ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਂਿਸ਼ਨੋ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਥਮਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ
ਦ੍ਰੁʼਢਤ੍ਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸ਼ੇਸ਼ੰ ਯਾਵਦ੍ ਅਮੋਘੰ ਧਾਰਿਯਤਵ੍ਯ|ੰ
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ਅਦ੍ਯ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ ਤਸ੍ਯ ਯਿਦ ਸੰਸ਼੍ਰੋਤੁਿਮੱਛਥ,
ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਜ੍ਞਾਲਙ੍ਘਨਸ੍ਥਾਨੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੁ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਯਥਾ, ਤਥਾ ਮਾ
ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਂਿਸ ਵ ਇਿਤ ਤੇਨ ਯਦੁਕ੍ਤੰ,
ⅩⅥ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਕੇ? ਿਕੰ
ਮੂਸਸਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾ ਨਿਹ?
ⅩⅦ ਕੇਭ੍ਯੋ ਵਾ ਸ ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਸ਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਅਕ੍ਰੁਧ੍ਯਤ੍? ਪਾਪੰ
ਕੁਰ੍ੱਵਤਾਂ ਯੇਸ਼ਾਂ ਕੁਣਪਾਃ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ (ਅ)ਪਤਨ੍ ਿਕੰ ਤੇਭ੍ਯੋ ਨਿਹ?
ⅩⅧ ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮੇਿਤ ਸ਼ਪਥਃ ਕੇਸ਼ਾਂ
ਿਵਰੁੱਧੰ ਤੇਨਾਕਾਿਰ? ਿਕਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧੰ ਨਿਹ?
ⅩⅨ ਅਤਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍
ਇਿਤ ਵਯੰ ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਮਹੇ|
Ⅰ

Ⅳ

ਅਪਰੰ ਤਿਦ੍ਵਸ਼੍ਰਾਮਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਯਿਦ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਤਰ੍ਹ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਚੇਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਃ ਫਲੇਨ ਵਞ੍ਿਚਤੋ ਭਵੇਤ੍ ਵਯਮ੍
ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਬਭੀਮਃ|
Ⅱ ਯਤੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਪ
ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਪ੍ਰਚਾਿਰਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈਃ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍, ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਰੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤੰਨਾਿਮਸ਼੍ਰਯਨ੍|
Ⅲ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਿਭਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯਤੇ
ਯਤਸ੍ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ, "ਅਹੰ ਕੋਪਾਤ੍ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਇਮੰ, ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ
ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ| " ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਜਗਤਃ
ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਾਤ੍ ਸਮਾਪ੍ਤਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਯਤਃ ਕਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਪ੍ਤਮੰ ਿਦਨਮਿਧ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤ,ੰ ਯਥਾ,
"ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸਪ੍ਤਮੇ ਿਦਨੇ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁʼਤੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯੋ ਿਵਸ਼ਸ਼੍ਰਾਮ| "
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਪੁਨਸ੍ਤੇਨੋਚ੍ਯਤੇ, ਯਥਾ, "ਪ੍ਰਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ
ਜਨੈਰੇਤੈ ਰ੍ਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਲੰ ਮਮ| "
Ⅵ ਫਲਤਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਕੈਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਪੁਰਾ ਸੁਸੰਵਾਦੰ
ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੈਰਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਤੰਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਮ੍,
Ⅶ ਇਿਤ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪੁਨਰਦ੍ਯਨਾਮਕੰ ਿਦਨੰ ਿਨਰੂਪ੍ਯ ਦੀਰ੍ਘਕਾਲੇ
ਗਤੇ(ਅ)ਿਪ ਪੂਰ੍ੱਵੋਕ੍ਤਾਂ ਵਾਚੰ ਦਾਯੂਦਾ ਕਥਯਿਤ, ਯਥਾ, "ਅਦ੍ਯ ਯੂਯੰ ਕਥਾਂ

Hebrews Ⅳ:Ⅷ

6

Hebrews Ⅴ:Ⅱ

ਤਸ੍ਯ ਯਿਦ ਸੰਸ਼੍ਰੋਤੁਿਮੱਛਥ, ਤਿਰ੍ਹ ਮਾ ਕੁਰੁਤੇਦਾਨੀਂ ਕਿਠਨਾਿਨ ਮਨਾਂਿਸ ਵਃ|
"
Ⅷ ਅਪਰੰ ਿਯਹੋਸ਼ੂਯੋ ਯਿਦ ਤਾਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਰਾਮਿਯਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤਤਃ ਪਰਮ੍
ਅਪਰਸ੍ਯ ਿਦਨਸ੍ਯ ਵਾਗ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਤ|
Ⅸ ਅਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਜਾਿਭਃ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯ ਏਕੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅹ ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁʼਤਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯੋ ਿਵਸ਼ਸ਼੍ਰਾਮ ਤਦ੍ਵਤ੍
ਤਸ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟੋ ਜਨੋ(ਅ)ਿਪ ਸ੍ਵਕ੍ਰੁʼਤਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯੋ
ਿਵਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਿਤ|
Ⅺ ਅਤੋ ਵਯੰ ਤਦ੍ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁੰ ਯਤਾਮਹੈ,
ਤਦਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋਦਾਹਰਣੇਨ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਨ ਪਤਤੁ|
Ⅻ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਦੋ(ਅ)ਮਰਃ ਪ੍ਰਭਾਵਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍
ਿਦ੍ਵਧਾਰਖਙ੍ਗਾਦਿਪ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਃ, ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਾਣਾਤ੍ਮਨੋ ਰ੍ਗ੍ਰਨ੍ਿਥਮੱਜਯੋਸ਼੍ਚ
ਪਿਰਭੇਦਾਯ ਿਵੱਛੇਦਕਾਰੀ ਮਨਸਸ਼੍ਚ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਨਾਮ੍ ਅਿਭਪ੍ਰੇਤਾਨਾਞ੍ਚ
ਿਵਚਾਰਕਃ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਸ੍ਵੀਯਾ ਸ੍ਵੀਯਾ ਕਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ
ਕਥਿਯਤਵ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯਾਗੋਚਰਃ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ
ਸਰ੍ੱਵਮੇਵਾਨਾਵ੍ਰੁʼਤੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਞ੍ਚਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯ ਉੱਚਤਮੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਵ੍ਯਕ੍ਿਤਰਰ੍ਥਤ
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ, ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਵਯੰ
ਧਰ੍ੰਮਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਂ ਦ੍ਰੁʼਢਮ੍ ਆਲਮ੍ਬਾਮਹੈ|
ⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ (ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਦੁਃਖੈ ਰ੍ਦੁਃਿਖਤੋ
ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਸ਼ਕ੍ਤੋ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਾਪੰ ਿਵਨਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਸ਼਼ਯੇ ਵਯਿਮਵ
ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਃ|
ⅩⅥ ਅਤਏਵ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਞ੍ਚ ਵਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੇਨਾਨੁਗ੍ਰਹਿਸੰਹਾਸਨਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਯਾਮਃ|
Ⅰ

Ⅴ

ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਭਵਿਤ ਸ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਨੀਤਃ
ਸਨ੍ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋੱਦੇਸ਼੍ਯਿਵਸ਼਼ਯ(ੇ ਅ)ਰ੍ਥਤ ਉਪਹਾਰਾਣਾਂ
ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨ ਿਨਯੁਜ੍ਯਤੇ|
Ⅱ ਸ ਚਾਜ੍ਞਾਨਾਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਖੀ ਭਿਵਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਸ੍ਵਯਮਿਪ ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯਵੇਸ਼੍ਿਟਤੋ ਭਵਿਤ|
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ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਚ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਦ੍ਵਦ੍
ਆਤ੍ਮਕ੍ਰੁʼਤੇ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਤੇਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ|
Ⅳ ਸ ਘੋੱਚਪਦਃ ਸ੍ਵੇੱਛਾਤਃ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹਾਰੋਣ ਇਵ ਯ
ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਹੂਯਤੇ ਤੇਨੈਵ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ|
Ⅴ ਏਵਮ੍ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਿਪ ਮਹਾਯਾਜਕਤ੍ਵੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ
ਸ੍ਵੀਯਗੌਰਵੰ ਸ੍ਵਯੰ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਿਕਨ੍ਤੁ "ਮਦੀਯਤਨਯੋ(ਅ)ਿਸ ਤ੍ਵਮ੍
ਅਦ੍ਯੈਵ ਜਿਨਤੋ ਮਯੇਿਤ" ਵਾਚੰ ਯਸ੍ਤੰ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵ ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਨ੍ਯਗੀਤੇ(ਅ)ਪੀਦਮੁਕ੍ਤੰ, ਤ੍ਵੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾਂ
ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ|
Ⅶ ਸ ਚ ਦੇਹਵਾਸਕਾਲੇ ਬਹੁਕ੍ਰਨ੍ਦਨੇਨਾਸ਼੍ਰੁਪਾਤੇਨ ਚ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਤ ਉੱਧਰਣੇ
ਸਮਰ੍ਥਸ੍ਯ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪੁਨਃ ਪੁਨਿਰ੍ਵਨਿਤੰ ਪ੍ਰਰ੍ਥਨਾਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤਤ੍ਫਲਰੂਿਪਣੀਂ ਸ਼ਙ੍ਕਾਤੋ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਚ
Ⅷ
ਯਦ੍ਯਿਪ
ਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਭਵਤ੍
ਤਥਾਿਪ
ਯੈਰਕ੍ਿਲਸ਼੍ਯਤ
ਤੈਰਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਹਣਮ੍ ਅਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਤ|
Ⅸ
ਇੱਥੰ
ਿਸੱਧੀਭੂਯ
ਿਨਜਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍
ਅਨਨ੍ਤਪਿਰਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਕਾਰਣਸ੍ਵਰੂਪੋ (ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼੍ਰੇਣੀਭੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਯਾਜਕ
ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਖ੍ਯਾਤਃ|
Ⅺ ਤਮਧ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਬਹੁਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਵ੍ਯਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਃ ਸ੍ਤਬ੍ਧਕਰ੍ਣੈ
ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦੁਰ੍ਗਮ੍ਯਾਃ|
Ⅻ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ਯਿਪ ਸਮਯਸ੍ਯ ਦੀਰ੍ਘਤ੍ਵਾਤ੍ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਕਾ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਅਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤ ਤਥਾਪੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਯਾ ਪ੍ਰਥਮਾ ਵਰ੍ਣਮਾਲਾ
ਤਾਮਿਧ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪੁਨਰਾਵਸ਼੍ਯਕਾ ਭਵਿਤ, ਤਥਾ
ਕਿਠਨਦ੍ਰਵ੍ਯੇ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦੁਗ੍ਧੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅢ ਯੋ ਦੁਗ੍ਧਪਾਯੀ ਸ ਿਸ਼ਸ਼ੁਰੇਵੇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਧਰ੍ੰਮਵਾਕ੍ਯੇ ਤਤ੍ਪਰੋ
ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਦਸਿਦ੍ਵਚਾਰੇ ਯੇਸ਼ਾਂ ਚੇਤਾਂਿਸ ਵ੍ਯਵਹਾਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਿਨ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨਾਂ ਿਸੱਧਲੋਕਾਨਾਂ ਕਠੋਰਦ੍ਰਵ੍ਯੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਸ੍ਿਤ|
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ਵਯੰ ਮ੍ਰੁʼਿਤਜਨਕਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯੋ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ
ਮੱਜਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਣੰ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੰ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਨਮ੍
Ⅱ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਸ੍ਥਾਿਯਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾ
ਚੈਤੈਃ ਪੁਨਿਰ੍ਭੱਿਤਮੂਲੰ ਨ
ਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਿਵਸ਼਼ਯਕੰ ਪ੍ਰਥਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਸੱਿਧੰ
ਯਾਵਦ੍ ਅਗ੍ਰਸਰਾ ਭਵਾਮ|
Ⅲ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਮਤ੍ਯਾ ਚ ਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅳ ਯ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋ ਦੀਪ੍ਿਤਮਯਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਰਰਸਮ੍
ਆਸ੍ਵਿਦਤਵਨ੍ਤਃ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ(ਅ)◌ਂਿਸ਼ਨੋ ਜਾਤਾ
Ⅴ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੁਵਾਕ੍ਯੰ ਭਾਿਵਕਾਲਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਿਤਞ੍ਚਾਸ੍ਵਿਦਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ
ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਯਿਦ
Ⅵ ਸ੍ਵਮਨੋਿਭਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੰ ਪੁਨਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਘ੍ਨਨ੍ਿਤ ਲੱਜਾਸ੍ਪਦੰ
ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਚ ਤਿਰ੍ਹ ਮਨਃਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਪੁਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਨਵੀਨੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੋ(ਅ)ਿਪ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅶ ਯਤੋ ਯਾ ਭੂਿਮਃ ਸ੍ਵੋਪਿਰ ਭੂਯਃ ਪਿਤਤੰ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਿਪਵਤੀ
ਤਤ੍ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਾਂ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਇਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਸ਼ਾਕਾਦੀਨ੍ਯੁਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ
ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾ ਭੂਿਮ ਰ੍ਗੋਕ੍ਸ਼ੁਰਕਣ੍ਟਕਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ ਉਤ੍ਪਾਦਯਿਤ ਸਾ ਨ
ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾ ਸ਼ਾਪਾਰ੍ਹਾ ਚ ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਤਸ੍ਯਾ ਦਾਹੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅸ ਹੇ ਿਪ੍ਰਯਤਮਾਃ, ਯਦ੍ਯਿਪ ਵਯਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਭਾਸ਼਼ਾਮਹੇ
ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਤਤ ਉਤ੍ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਪਥਸ੍ਯ ਪਿਥਕਾਸ਼੍ਚਾਧ੍ਵ
ਇਿਤ ਿਵਸ਼੍ਵਸਾਮਃ|
Ⅹ ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਯ ਉਪਕਾਰੋ (ਅ)ਕਾਿਰ ਿਕ੍ਰਯਤੇ
ਚ ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼੍ਰਮਞ੍ਚ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਨ੍ਯਾਯਕਾਰੀ ਨ ਭਵਿਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਜਨੋ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਪੂਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ੇਸ਼ੰ ਯਾਵਤ੍
ਤਮੇਵ ਯਤ੍ਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੇਿਦਤ੍ਯਹਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|
Ⅻ ਅਤਃ ਿਸ਼ਿਥਲਾ ਨ ਭਵਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਯਾ ਚ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣੋ ਜਾਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਨੁਗਾਿਮਨੋ ਭਵਤ|
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ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਦਾ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਜਾਨਾਤ੍ ਤਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ੍ਯ
ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਪਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਥੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ,੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਃ
ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਥੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ ਯਥਾ,
ⅩⅣ "ਸਤ੍ਯਮ੍ ਅਹੰ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ ਗਿਦਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤਵਾਨ੍ਵਯੰ
ਵਰ੍ੱਧਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਚ| "
ⅩⅤ ਅਨੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਸ ਸਿਹਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਿਵਧਾਯ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਯਾਃ
ਫਲੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਥ ਮਾਨਵਾਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ਪਨ੍ਤੇ,
ਸ਼ਪਥਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਾਰ੍ਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵਿਵਵਾਦਾਨ੍ਤਕੋ ਭਵਿਤ|
ⅩⅦ ਇਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਿਧਕਾਿਰਣਃ
ਸ੍ਵੀਯਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਯਾ ਅਮੋਘਤਾਂ ਬਾਹੁਲ੍ਯਤੋ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਤੁਿਮੱਛਨ੍ ਸ਼ਪਥੇਨ
ਸ੍ਵਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਨ੍ਰੁʼਤਕਥਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨ ਸਾਧ੍ਯੰ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨਾਚਲੇਨ ਿਵਸ਼਼ਯਦ੍ਵਯੇਨ ਸੰਮੁਖਸ੍ਥਰਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਥਲਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ
ਪਲਾਿਯਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਦ੍ਰੁʼਢਾ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅨ ਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਨੋਨੌਕਾਯਾ ਅਚਲੋ ਲਙ੍ਗਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਿਵੱਛੇਦਕਵਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਾ|
ⅩⅩ ਤਤ੍ਰੈਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਗ੍ਰਸਰੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾਂ ਿਨਤ੍ਯਸ੍ਥਾਯੀ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅰ

Ⅶ

ਸ਼ਾਲਮਸ੍ਯ ਰਾਜਾ ਸਰ੍ੱਵੋਪਿਰਸ੍ਥਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਾਜਕਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ ਯੋ ਨ੍ਰੁʼਪਤੀਨਾਂ ਮਾਰਣਾਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਗਤਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਿਸ਼ਸ਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍,
Ⅱ ਯਸ੍ਮੈ ਚੇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਸਰ੍ੱਵਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਾਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ
ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍ ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨੋ(ਅ)ਰ੍ਥੇਨ ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਧਰ੍ੰਮਰਾਜਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਸ਼ਾਲਮਸ੍ਯ ਰਾਜਾਰ੍ਥਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਰਾਜੋ ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਵੰਸ਼ਸ੍ਯ ਿਨਰ੍ਣਯ ਆਯੁਸ਼ ਆਰਮ੍ਭੋ
ਜੀਵਨਸ੍ਯ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਭਾਵੋ ਭਵਿਤ, ਇੱਥੰ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਃ, ਸ ਤ੍ਵਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯਾਜਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
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ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਯਸ੍ਮੈ ਲੁਿਠਤਦ੍ਰਵ੍ਯਾਣਾਂ
ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਮਹਾਨ੍ ਤਦ੍ ਆਲੋਚਯਤ|
Ⅴ ਯਾਜਕਤ੍ਵਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ
ਲੇਵੇਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਲੋਕੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਰ੍ਥਤ
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ
ਜਾਤੇਭ੍ਯਃ
ਸ੍ਵੀਯਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਭ੍ਯੋ
ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ਗ੍ਰਹਣਸ੍ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸੌ ਯਦ੍ਯਿਪ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੰਸ਼ਾਤ੍ ਨੋਤ੍ਪੰਨਸ੍ਤਥਾਪੀਬ੍ਰਾਹੀਮੋ
ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਕਾਿਰਣਮ੍ ਆਿਸ਼ਸ਼ੰ
ਗਿਦਤਵਾਂਸ਼੍ਚ|
Ⅶ ਅਪਰੰ ਯਃ ਸ਼੍ਰੇਯਾਨ੍ ਸ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਤਰਾਯਾਿਸ਼ਸ਼ੰ ਦਦਾਤੀਤ੍ਯਤ੍ਰ
ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਸਨ੍ਦੇਹੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋਰਧੀਨਾ
ਮਾਨਵਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਾਨੀਂ ਯੋ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਸ ਜੀਵਤੀਿਤਪ੍ਰਮਾਣਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ਗ੍ਰਾਹੀ ਲੇਿਵਰਪੀਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ਦ੍ਵਾਰਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਿਪ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ|
Ⅹ ਯਤੋ ਯਦਾ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕ੍ ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਨੀਂ
ਸ ਲੇਿਵਃ ਿਪਤੁਰੁਰਸ੍ਯਾਸੀਤ੍|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਯਸ੍ਯ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇ ਲੋਕਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇਨ
ਲੇਵੀਯਯਾਜਕਵਰ੍ਗੇਣ ਯਿਦ ਿਸੱਿਧਃ ਸਮਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਹਾਰੋਣਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾ ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਯਾਜਕੰ ਨ ਿਨਰੂਪ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾ
ਮਧ੍ਯਾਦ੍ ਅਪਰਸ੍ਯੈਕਸ੍ਯ ਯਾਜਕਸ੍ਯੋੱਥਾਪਨੰ ਕੁਤ ਆਵਸ਼੍ਯਕਮ੍
ਅਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍?
Ⅻ ਯਤੋ ਯਾਜਕਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਿਵਿਨਮਯੇਨ ਸੁਤਰਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਅਿਪ
ਿਵਿਨਮਯੋ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅢ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯਸ੍ਯੋੱਦੇਸ਼੍ਯੰ ਸੋ(ਅ)ਪਰੇਣ ਵੰਸ਼ੇਨ
ਸੰਯੁਕ੍ਤਾ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਤਸ੍ਯ ਵੰਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਕਦਾਿਪ ਵੇਦ੍ਯਾਃ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯੰ ਵੰਸ਼ਮਿਧ ਮੂਸਾ ਯਾਜਕਤ੍ਵਸ੍ਯੈਕਾਂ ਕਥਾਮਿਪ ਨ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ(਼ੇ ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਜਨ੍ਮ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍
ਇਿਤ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟ|ੰ
ⅩⅤ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਤਰਮ੍ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਮਦੰ ਯਤ੍ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਵਤਾਪਰੇਣ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨ ਯਾਜਕੇਨੋਦੇਤਵ੍ਯੰ,
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ਯਸ੍ਯ
ਿਨਰੂਪਣੰ
ਸ਼ਰੀਰਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਿਵਿਧਯੁਕ੍ਤਯਾ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਨ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਕ੍ਸ਼ਯਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਭਵਿਤ|
ⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਤ੍ਵੰ ਮਕ੍ਲੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "
ⅩⅧ ਅਨੇਨਾਗ੍ਰਵਰ੍ੱਿਤਨੋ ਿਵਧੇ ਦੁਰ੍ੱਬਲਤਾਯਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਤਾਯਾਸ਼੍ਚ
ਹੇਤੋਰਰ੍ਥਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਿਕਮਿਪ ਿਸੱਧੰ ਨ ਜਾਤਿਮਿਤਹੇਤੋਸ੍ਤਸ੍ਯ ਲੋਪੋ
ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ ਯਯਾ ਚ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਨੋ ਭਵਾਮ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਸੰਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਨ ਿਨਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਸ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਿਨਯਮਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਜਾਤਃ|
ⅩⅪ ਯਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਪਥੰ ਿਵਨਾ ਯਾਜਕਾ ਜਾਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸੌ ਸ਼ਪਥੇਨ ਜਾਤਃ
ਯਤਃ ਸ ਇਦਮੁਕ੍ਤਃ, ਯਥਾ,
ⅩⅫ "ਪਰਮੇਸ਼ ਇਦੰ ਸ਼ੇਪੇ ਨ ਚ ਤਸ੍ਮਾੰਿਨਵਰ੍ਤ੍ਸ੍ਯਤੇ| ਤ੍ਵੰ ਮਲ੍ਕੀਸ਼਼ੇਦਕਃ
ਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯਾਂ ਯਾਜਕੋ(ਅ)ਿਸ ਸਦਾਤਨਃ| "
ⅩⅩⅢ ਤੇ ਚ ਬਹਵੋ ਯਾਜਕਾ ਅਭਵਨ੍ ਯਤਸ੍ਤੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ
ਿਨਤ੍ਯਸ੍ਥਾਿਯਤ੍ਵਾਤ੍ ਿਨਵਾਿਰਤਾਃ,
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸਾਵਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ
ਯਾਜਕਤ੍ਵੰ ਨ ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਨੀਯੰ|
ⅩⅩⅤ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੇ ਮਾਨਵਾਸ੍ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ ਸ
ਸ਼ੇਸ਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਿਰਤ੍ਰਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ
ਸਤਤੰ ਜੀਵਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਪ੍ਰਯੋਜਨਮਾਸੀਦ੍
ਯਃ ਪਿਵਤ੍ਰੋ (ਅ)ਿਹੰਸਕੋ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਃ ਪਾਿਪਭ੍ਯੋ ਿਭੰਨਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਪ੍ਯੁੱਚੀਕ੍ਰੁʼਤਸ਼੍ਚ ਸ੍ਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਮਹਾਯਾਜਕਾਨਾਂ ਯਥਾ ਤਥਾ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਤਿਦਨੰ ਪ੍ਰਥਮੰ
ਸ੍ਵਪਾਪਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਾਪਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਬਿਲਦਾਨਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਯਤ ਆਤ੍ਮਬਿਲਦਾਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਦ੍ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਸ੍ਤੇਨ
ਸਮ੍ਪਾਿਦਤੰ|
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ਯਤੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਯੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾ ਿਨਰੂਪ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੇ
ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯਯੁਕ੍ਤਾ ਮਾਨਵਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਤਃ ਪਰੰ ਸ਼ਪਥਯੁਕ੍ਤੇਨ
ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਯੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਿਨਰੂਿਪਤਃ ਸੋ (ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਿਸੱਧਃ ਪੁਤ੍ਰ
ਏਵ|

Ⅷ

ਕਥ੍ਯਮਾਨਾਨਾਂ ਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਸਾਰੋ(ਅ)ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼
ਏਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਯਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਮਹਾਮਿਹਮ੍ਨਃ ਿਸੰਹਾਸਨਸ੍ਯ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੋ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
Ⅱ ਯੱਚ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਨ ਮਨੁਜੈਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਤਸ੍ਯ
ਸਤ੍ਯਦੂਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਵਸ੍ਤੂਨਾਞ੍ਚ ਸੇਵਕਃ ਸ ਭਵਿਤ|
Ⅲ ਯਤ ਏਕੈਕੋ ਮਹਾਯਾਜਕੋ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਨਾਂ ਬਲੀਨਾਞ੍ਚ ਦਾਨੇ ਿਨਯੁਜ੍ਯਤੇ,
ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਸ੍ਯਾਿਪ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ਜਨੀਯੰ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਤ੍ਯਾਵਸ਼੍ਯਕੰ|
Ⅳ ਿਕਞ੍ਚ ਸ ਯਿਦ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਮ੍ ਅਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ
ਯਾਜਕੋ ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍, ਯਤੋ ਯੇ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਿਨ
ਦਦਤ੍ਯੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਯਾਜਕਾ ਿਵਦ੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
Ⅴ ਤੇ
ਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇਨ ਛਾਯਯਾ ਚ
ਸੇਵਾਮਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਮੂਸਿਸ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਸਾਧਿਯਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੇ
ਸਤੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦੇਵ ਤਮਾਿਦਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਫਲਤਃ ਸ ਤਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ,
"ਅਵਧੇਿਹ ਿਗਰੌ ਤ੍ਵਾਂ ਯਦ੍ਯੰਿਨਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤੰ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਤ੍ਵਯਾ
ਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤਾਂ| "
Ⅵ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਮ੍ ਅਸੌ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੰ ਸੇਵਕਪਦੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍
ਯਤਃ ਸ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਿਭਃ ਸ੍ਥਾਿਪਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਿਨਯਮਸ੍ਯ
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅶ ਸ ਪ੍ਰਥਮੋ ਿਨਯਮੋ ਯਿਦ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼ੋ(ਅ)ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਦ੍ਵਤੀਯਸ੍ਯ ਿਨਯਮਸ੍ਯ ਿਕਮਿਪ ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
Ⅷ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਦੋਸ਼ਮਾਰੋਪਯਨ੍ ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਥਯਿਤ,
ਯਥਾ,
"ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਇਦੰ ਭਾਸ਼਼ਤੇ ਪਸ਼੍ਯ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ(ਅ)ਹਮ੍
ਇਸ੍ਰਾਯੇਲਵੰਸ਼ੇਨ ਿਯਹੂਦਾਵੰਸ਼ੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕੰ ਨਵੀਨੰ ਿਨਯਮੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮ੍ਯੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਯਾਿਤ|
Ⅰ
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ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਪਰਮਿਪ ਕਥਯਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਨਯਨਾਰ੍ਥੰ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ(ਅ)ਹੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤੈਃ ਸਹ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਦਨਸ੍ਯ ਿਨਯਮਾਨੁਸਾਰੇਣ ਨਿਹ
ਯਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਿਨਯਮੇ ਲਙ੍ਿਘਤੇ(ਅ)ਹੰ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਚਨ੍ਤਾਂ ਨਾਕਰਵੰ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥਯਿਤ ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮਹੰ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲਵੰਸ਼ੀਯੈਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਚੱਤੇ ਮਮ ਿਵਧੀਨ੍
ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇਸ਼ਾਂ ਹ੍ਰੁʼਤ੍ਪਤ੍ਰੇ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਅਪਰਮਹੰ
ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ ਲੋਕਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅺ ਅਪਰੰ ਤ੍ਵੰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੰ ਜਾਨੀਹੀਿਤਵਾਕ੍ਯੇਨ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕੈਕੋ ਜਨਃ
ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੰ ਭ੍ਰਾਤਰਞ੍ਚ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਤ
ਆਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅻ ਯਤੋ
ਹੇਤੋਰਹੰ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਿਮਸ਼਼੍ਯੇ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਪਾਪਾਨ੍ਯਪਰਾਧਾਂਸ਼੍ਚ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ੍ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ| "
ⅩⅢ ਅਨੇਨ ਤੰ ਿਨਯਮੰ ਨੂਤਨੰ ਗਿਦਤ੍ਵਾ ਸ ਪ੍ਰਥਮੰ ਿਨਯਮੰ
ਪੁਰਾਤਨੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍; ਯੱਚ ਪੁਰਾਤਨੰ ਜੀਰ੍ਣਾਞ੍ਚ ਜਾਤੰ ਤਸ੍ਯ ਲੋਪੋ ਿਨਕਟੋ
(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅸ

Ⅸ

Ⅰ ਸ ਪ੍ਰਥਮੋ ਿਨਯਮ ਆਰਾਧਨਾਯਾ ਿਵਿਵਧਰੀਿਤਿਭਰੈਿਹਕਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨੇਨ

ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਯਤੋ
ਦੂਸ਼੍ਯਮੇਕੰ ਿਨਰਮੀਯਤ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਕੋਸ਼੍ਠਸ੍ਯ
ਨਾਮ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਿਮਤ੍ਯਾਸੀਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਦੀਪਵ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼ੋ ਭੋਜਨਾਸਨੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਯਪੂਪਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਿਦ੍ਵਤੀਯਾਯਾਸ੍ਿਤਰਸ਼਼੍ਕਿਰਣ੍ਯਾ ਅਭ੍ਯਨ੍ਤਰੇ
(ਅ)ਿਤਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਿਮਿਤਨਾਮਕੰ ਕੋਸ਼੍ਠਮਾਸੀਤ੍,
Ⅳ ਤਤ੍ਰ ਚ ਸੁਵਰ੍ਣਮਯੋ ਧੂਪਾਧਾਰਃ ਪਿਰਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਮਣ੍ਿਡਤਾ
ਿਨਯਮਮਞ੍ਜੂਸ਼ਾ ਚਾਸੀਤ੍ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਮਾੰਨਾਯਾਃ ਸੁਵਰ੍ਣਘਟੋ ਹਾਰੋਣਸ੍ਯ
ਮਞ੍ਜਿਰਤਦਣ੍ਡਸ੍ਤਕ੍ਿਸ਼਼ਤੌ ਿਨਯਮਪ੍ਰਸ੍ਤਰੌ,
Ⅴ ਤਦੁਪਿਰ ਚ ਕਰੁਣਾਸਨੇ ਛਾਯਾਕਾਿਰਣੌ ਤੇਜੋਮਯੌ ਿਕਰੂਬਾਵਾਸ੍ਤਾਮ੍,
ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ ਨਾਯੰ ਸਮਯਃ|
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ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਸ਼ੁ ਯਾਜਕਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸੇਵਾਮ੍ ਅਨੁਿਤਸ਼਼੍ਠਨਤੋ
ਦੂਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਕੋਸ਼੍ਠੰ ਿਨਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਦ੍ਵਤੀਯੰ ਕੋਸ਼੍ਠੰ ਪ੍ਰਿਤਵਰ੍ਸ਼ਮ੍ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵ ਏਕਾਿਕਨਾ
ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯਤੇ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਨਿਮੱਤੰ
ਲੋਕਾਨਾਮ੍
ਅਜ੍ਞਾਨਕ੍ਰੁʼਤਪਾਪਾਨਾਞ੍ਚ ਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਉਤ੍ਸਰ੍ੱਜਨੀਯੰ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ
ਤੇਨ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯਤੇ|
Ⅷ ਇਤ੍ਯਨੇਨ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤ ਤਿਦਦੰ ਤਤ੍
ਪ੍ਰਥਮੰ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਯਾਵਤ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਮਹਾਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਗਾਮੀ ਪਨ੍ਥਾ
ਅਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅸ ਤੱਚ ਦੂਸ਼੍ਯੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ
ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੰਿਨਰੂਿਪਤੰ ਤਦਨੁਸਾਰਾਤ੍ ਸੇਵਾਕਾਿਰਣੋ
ਮਾਨਿਸਕਿਸੱਿਧਕਰਣੇ(ਅ)ਸਮਰ੍ਥਾਿਭਃ
Ⅹ ਕੇਵਲੰ ਖਾਦ੍ਯਪੇਯੇਸ਼ੁ ਿਵਿਵਧਮੱਜਨੇਸ਼ੁ ਚ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਰੀਿਤਿਭ
ਰ੍ਯੁਕ੍ਤਾਿਨ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਿਨ ਬਿਲਦਾਨਾਿਨ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|
Ⅺ
ਅਪਰੰ
ਭਾਿਵਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ
ਮਹਾਯਾਜਕਃ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ
ਉਪਸ੍ਥਾਯਾਹਸ੍ਤਿਨਰ੍ੰਿਮਤੇਨਾਰ੍ਥਤ ਏਤਤ੍ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇ ਰ੍ਬਿਹਰ੍ਭੂਤੇਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੇਨ
ਿਸੱਧੇਨ ਚ ਦੂਸ਼੍ਯੇਣ ਗਤ੍ਵਾ
Ⅻ ਛਾਗਾਨਾਂ ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰਮ੍ ਅਨਾਦਾਯ ਸ੍ਵੀਯਰੁਿਧਰਮ੍
ਆਦਾਯੈਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵ ਏਵ ਮਹਾਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯਾਨਨ੍ਤਕਾਿਲਕਾਂ
ਮੁਕ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼ਛਾਗਾਨਾਂ ਰੁਿਧਰੇਣ ਗਵੀਭਸ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਪੇਣ ਚ
ਯਦ੍ਯਸ਼ੁਿਚਲੋਕਾਃ ਸ਼ਾਰੀਿਰਸ਼ੁਿਚਤ੍ਵਾਯ ਪੂਯਨ੍ਤੇ,
ⅩⅣ ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੇ ਯਃ ਸਦਾਤਨੇਨਾਤ੍ਮਨਾ ਿਨਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਬਿਲਿਮਵ
ਸ੍ਵਮੇਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਰੁਿਧਰੇਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਮਨਾਂਸ੍ਯਮਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸੇਵਾਯੈ ਿਕੰ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਜਨਕੇਭ੍ਯਃ ਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯੋ ਨ
ਪਿਵਤ੍ਰੀਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ?ੇ
ⅩⅤ ਸ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥ(ੋ ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਿਭਪ੍ਰਾਯੋ(ਅ)ਯੰ
ਯਤ੍ ਪ੍ਰਥਮਿਨਯਮਲਙ੍ਘਨਰੂਪਪਾਪੇਭ੍ਯੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ ਮੁਕ੍ਤੌ ਜਾਤਾਯਾਮ੍
ਆਹੂਤਲੋਕਾ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੀਯਸਮ੍ਪਦਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਫਲੰ ਲਭੇਰਨ੍|
ⅩⅥ ਯਤ੍ਰ ਿਨਯਮੋ ਭਵਿਤ ਤਤ੍ਰ ਿਨਯਮਸਾਧਕਸ੍ਯ ਬਲੇ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਨਾ
ਭਿਵਤਵ੍ਯੰ|
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ਹਤੇਨ ਬਿਲਨਾ ਿਨਯਮਃ ਸ੍ਿਥਰੀਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਯਮਸਾਧਕੋ
ਬਿਲ ਰ੍ਯਾਵਤ੍ ਜੀਵਿਤ ਤਾਵਤ੍ ਿਨਯਮੋ ਿਨਰਰ੍ਥਕਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵਿਨਯਮੋ(ਅ)ਿਪ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਨ ਸਾਿਧਤਃ|
ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸਰ੍ੱਵਾ ਆਜ੍ਞਾਃ
ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਮੂਸਾ ਜਲੇਨ ਿਸਨ੍ਦੂਰਵਰ੍ਣਲੋਮ੍ਨਾ ਏਸ਼਼ੋਵਤ੍ਰੁʼਣੇਨ ਚ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਗੋਵਤ੍ਸਾਨਾਂ ਛਾਗਾਨਾਞ੍ਚ ਰੁਿਧਰੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕੇਸ਼ੁ ਚ
ਪ੍ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਬਭਾਸ਼,਼ੇ
ⅩⅩ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯੰ ਿਨਯਮੰ ਿਨਰੂਿਪਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਰੁਿਧਰਮੇਤਤ੍|
ⅩⅪ ਤਦ੍ਵਤ੍ ਸ ਦੂਸ਼੍ਯ(ੇ ਅ)ਿਪ ਸੇਵਾਰ੍ਥਕੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ੱਵਪਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਚ ਰੁਿਧਰੰ
ਪ੍ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰੇਣ ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਰੁਿਧਰੇਣ
ਪਿਰਸ਼਼੍ਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਰੁਿਧਰਪਾਤੰ ਿਵਨਾ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯਾਿਨ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਤੈਃ
ਪਾਵਨਮ੍ ਆਵਸ਼੍ਯਕਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਸ੍ਤੂਨਾਮ੍
ਏਤੇਭ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ◌
ੇ ै ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪਾਵਨਮਾਵਸ਼੍ਯਕੰ|
ⅩⅩⅣ ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸਤ੍ਯਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਰੂਪੰ
ਹਸ੍ਤਕ੍ਰੁʼਤੰ ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍
ਇਦਾਨੀਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਤੁੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੇਵ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟਃ|
ⅩⅩⅤ ਯਥਾ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕਃ ਪ੍ਰਿਤਵਰ੍ਸ਼ੰ ਪਰਸ਼ੋਿਣਤਮਾਦਾਯ
ਮਹਾਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਤਥਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਨਃ ਪੁਨਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੋ
ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਃ,
ⅩⅩⅥ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੇ ਸਿਤ ਜਗਤਃ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਕਾਲਮਾਰਭ੍ਯ ਬਹੁਵਾਰੰ ਤਸ੍ਯ
ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਭੋਗ ਆਵਸ਼੍ਯਕੋ(ਅ)ਭਵਤ੍; ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਂ ਸ ਆਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੇਣ
ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋ ਜਗਤਃ ਸ਼ੇਸ਼ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਚਕਾਸ਼ੇ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਯਥਾ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯੈਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋ ਮਰਣੰ ਤਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਿਵਚਾਰੋ
ਿਨਰੂਿਪਤੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ,
ⅩⅩⅧ
ਤਦ੍ਵਤ੍
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ(ੋ ਅ)ਿਪ
ਬਹੂਨਾਂ
ਪਾਪਵਹਨਾਰ੍ਥੰ
ਬਿਲਰੂਪੇਣੈਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵ ਉਤ੍ਸਸ੍ਰੁʼਜੇ, ਅਪਰੰ ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰੰ ਪਾਪਾਦ੍ ਿਭੰਨਃ
ਸਨ੍ ਯੇ ਤੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਰ੍ਥੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
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ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਛਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਾ ਨ ਚ ਵਸ੍ਤੂਨਾਂ
ਮੂਰ੍ੱਿਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਤਤੋ ਹੇਤੋ ਿਰ੍ਨਤ੍ਯੰ ਦੀਯਮਾਨੈਰੇਕਿਵਧੈ ਰ੍ਵਾਿਰ੍ਸ਼ਕਬਿਲਿਭਃ
ਸ਼ਰਣਾਗਤਲੋਕਾਨ੍ ਿਸੱਧਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅱ ਯਦ੍ਯਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਸ਼ਾਂ ਬਲੀਨਾਂ ਦਾਨੰ ਿਕੰ ਨ ਨ੍ਯਵਰ੍ੱਿਤਸ਼਼੍ਯਤ?
ਯਤਃ ਸੇਵਾਕਾਿਰਸ਼਼੍ਵੇਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਃ ਪਿਵਤ੍ਰੀਭੂਤੇਸ਼ੁ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੋ(ਅ)ਿਪ ਪਾਪਬੋਧਃ
ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍|
Ⅲ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੈ ਰ੍ਬਿਲਦਾਨੈਃ ਪ੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਰੰ ਪਾਪਾਨਾਂ ਸ੍ਮਾਰਣੰ ਜਾਯਤੇ|
Ⅳ ਯਤੋ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਰੁਿਧਰੇਣ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਨ ਸਮ੍ਭਵਿਤ|
Ⅴ ਏਤਤ੍ਕਾਰਣਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਜਗਤ੍ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯੇਦਮ੍ ਉਚ੍ਯਤੇ, ਯਥਾ,
"ਨੇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਬਿਲੰ ਨ ਨੈਵੇਦ੍ਯੰ ਦੇਹੋ ਮੇ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਸ੍ਤ੍ਵਯਾ|
Ⅵ ਨ ਚ ਤ੍ਵੰ ਬਿਲਿਭ ਰ੍ਹਵ੍ਯੈਃ ਪਾਪਘ੍ਨੈ ਰ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤੁਸ਼੍ਯਿਸ|
Ⅶ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ ਤਦੈਵਾਹੰ ਪਸ਼੍ਯ ਕੁਰ੍ੱਵੇ ਸਮਾਗਮੰ| ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ
ਸਰ੍ਗੇ ਮੇ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਲਿਖਤਾ ਕਥਾ| ਈਸ਼ ਮਨੋ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ਸ੍ਤੇ ਮਯਾ
ਸਮ੍ਪੂਰਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ| "
Ⅷ ਇਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰਥਮਤੋ ਯੇਸ਼ਾਂ ਦਾਨੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨੁਸਾਰਾਦ੍
ਭਵਿਤ ਤਾਨ੍ਯਿਧ ਤੇਨੇਦਮੁਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, ਬਿਲਨੈਵੇਦ੍ਯਹਵ੍ਯਾਿਨ
ਪਾਪਘ੍ਨਞ੍ਚੋਪਚਾਰਕੰ, ਨੇਮਾਿਨ ਵਾਞ੍ਛਿਸ ਤ੍ਵੰ ਿਹ ਨ ਚੈਤੇਸ਼ੁ
ਪ੍ਰਤੁਸ਼੍ਯਸੀਿਤ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ ਯਥਾ, "ਪਸ਼੍ਯ ਮਨੋ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਤੇ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਕੁਰ੍ੱਵੇ
ਸਮਾਗਮੰ;" ਿਦ੍ਵਤੀਯਮ੍ ਏਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ੍ਿਥਰੀਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ ਪ੍ਰਥਮੰ ਲੁਮ੍ਪਿਤ|
Ⅹ ਤੇਨ ਮਨੋ(ਅ)ਿਭਲਾਸ਼਼ੇਣ ਚ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯੈਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਃ
ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਾਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਅਭਵਾਮ|
Ⅺ ਅਪਰਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਾਜਕਃ ਪ੍ਰਿਤਿਦਨਮ੍ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯੈਸ਼੍ਚ
ਪਾਪਾਿਨ ਨਾਸ਼ਿਯਤੁੰ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨ੍ ਏਕਰੂਪਾਨ੍ ਬਲੀਨ੍
ਪੁਨਃ ਪੁਨਰੁਤ੍ਸ੍ਰੁʼਜਨ੍ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸੌ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਮ੍ ਏਕੰ ਬਿਲੰ ਦਤ੍ਵਾਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ
ⅩⅢ ਯਾਵਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰਵਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਾਦਪੀਠੰ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਵਤ੍
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
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ਏਕੇਨ ਬਿਲਦਾਨੇਨ ਸੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਪੂਯਮਾਨਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍
ਸਾਿਧਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾਪ੍ਯਸ੍ਮਾਕੰ ਪਕ੍ਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਣਯਿਤ
ⅩⅥ "ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੱਿਦਨਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਇਮੰ ਿਨਯਮੰ
ਸ੍ਿਥਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਮੀਿਤ ਪ੍ਰਥਮਤ ਉਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੇਣੇਦੰ ਕਿਥਤੰ, ਤੇਸ਼ਾਂ
ਿਚੱਤੇ ਮਮ ਿਵਧੀਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਨਃਸੁ ਚ ਤਾਨ੍ ਲੇਿਖਸ਼਼੍ਯਾਿਮ
ਚ,
ⅩⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਨ੍ਯਪਰਾਧਾਂਸ਼੍ਚ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਨ
ਸ੍ਮਾਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ| "
ⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ਰ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਭਵਿਤ ਤਤ੍ਰ ਪਾਪਾਰ੍ਥਕਬਿਲਦਾਨੰ ਪੁਨ
ਰ੍ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅨ
ਅਤੋ
ਹੇ
ਭ੍ਰਾਤਰਃ,
ਯੀਸ਼ੋ
ਰੁਿਧਰੇਣ
ਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੋ ਭਵਿਤ,
ⅩⅩ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਿਤਰਸ੍ਕਿਰਣ੍ਯਾਰ੍ਥਤਃ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇਣ ਨਵੀਨੰ
ਜੀਵਨਯੁਕ੍ਤਞ੍ਚੈਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍,
ⅩⅪ
ਅਪਰਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੀਯਪਿਰਵਾਰਸ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼
ਏਕੋ
ਮਹਾਯਾਜਕੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਅਤੋ
ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਰਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੈ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਢਿਵਸ਼੍ਵਾਸੈਃ
ਪਾਪਬੋਧਾਤ੍ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਮਨੋਿਭ ਿਰ੍ਨਰ੍ੰਮਲਜਲੇ ਸ੍ਨਾਤਸ਼ਰੀਰੈਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਮ੍
ਉਪਾਗਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਯਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾ ਿਨਸ਼੍ਚਲਾ ਧਾਰਿਯਤਵ੍ਯਾ|
ⅩⅩⅢ ਯਤੋ ਯਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨੀਯਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਿਨ ਸਤ੍ਿਕ੍ਰਯਾਸੁ ਚੈਕੈਕਸ੍ਯੋਤ੍ਸਾਹਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧ੍ਯਰ੍ਥਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਯਤਵ੍ਯ|ੰ
ⅩⅩⅤ ਅਪਰੰ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾ ਯਥਾ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸਭਾਕਰਣੰ
ਨ ਪਿਰਤ੍ਯਕ੍ਤਵ੍ਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯਞ੍ਚ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਮਹਾਿਦਨਮ੍
ਉੱਤਰੋੱਤਰੰ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅥ ਸਤ੍ਯਮਤਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਃ ਪਰੰ ਯਿਦ ਵਯੰ ਸ੍ਵੰੱਛਯਾ
ਪਾਪਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਪਾਪਾਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ (ਅ)ਨ੍ਯਤ੍ ਿਕਮਿਪ ਬਿਲਦਾਨੰ
ਨਾਵਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਚਾਰਸ੍ਯ ਭਯਾਨਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਾ ਿਰਪੁਨਾਸ਼ਕਾਨਲਸ੍ਯ
ਤਾਪਸ਼੍ਚਾਵਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅣ ਯਤ
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ⅩⅩⅧ ਯਃ

ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਮੂਸਸੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮ੍ ਅਵਮਨ੍ਯਤੇ ਸ ਦਯਾਂ ਿਵਨਾ
ਦ੍ਵਯੋਸ੍ਿਤਸ੍ਰੁʼਣਾਂ ਵਾ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੇਨ ਹਨ੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਕੰ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੇ ਯੋ ਜਨ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਮ੍
ਅਵਜਾਨਾਿਤ ਯੇਨ ਚ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤੋ (ਅ)ਭਵਤ੍ ਤਤ੍ ਿਨਯਮਸ੍ਯ ਰੁਿਧਰਮ੍
ਅਪਿਵਤ੍ਰੰ ਜਾਨਾਿਤ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਪਮਨ੍ਯਤੇ ਚ, ਸ
ਿਕਯਨ੍ਮਹਾਘੋਰਤਰਦਣ੍ਡਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅩ ਯਤਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਥਯਿਤ, "ਦਾਨੰ ਫਲਸ੍ਯ ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਸੂਿਚਤੰ
ਪ੍ਰਦਦਾਮ੍ਯਹੰ| " ਪੁਨਰਿਪ, "ਤਦਾ ਿਵਚਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਿਨਜਾਃ
ਪ੍ਰਜਾਃ| " ਇਦੰ ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਰਯੋਃ ਪਤਨੰ ਮਹਾਭਯਾਨਕੰ|
ⅩⅩⅫ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਪੂਰ੍ੱਵਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਮਰਤ ਯਤਸ੍ਤਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ
ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਬਹੁਦੁਰ੍ਗਿਤਰੂਪੰ ਸੰਗ੍ਰਾਮੰ ਸਹਮਾਨਾ ਏਕਤੋ ਿਨਨ੍ਦਾਕ੍ਲੇਸ਼ੈਃ
ਕੌਤੁਕੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਅਭਵਤ,
ⅩⅩⅩⅢ ਅਨ੍ਯਤਸ਼੍ਚ ਤਦ੍ਭੋਿਗਨਾਂ ਸਮਾਂਿਸ਼ਨੋ (ਅ)ਭਵਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੂਯੰ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਸ੍ਯ ਦੁਃਖੇਨ ਦੁਃਿਖਨੋ (ਅ)ਭਵਤ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਉੱਤਮਾ ਿਨਤ੍ਯਾ ਚ ਸਮ੍ਪੱਿਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਿਵਦ੍ਯਤ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸਾਨਨ੍ਦੰ
ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਵਸ੍ਯਾਪਹਰਣਮ੍ ਅਸਹਧ੍ਵਞ੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਅਤਏਵ ਮਹਾਪੁਰਸ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੰ ਨ
ਪਿਰਤ੍ਯਜਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਾਂ ਪਾਲਿਯਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ
ਲਭਧ੍ਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਧੈਰ੍ੱਯਾਵਲਮ੍ਬਨੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯੇਨਾਗਨ੍ਤਵ੍ਯੰ ਸ ਸ੍ਵਲ੍ਪਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਨ ਚ
ਿਵਲਮ੍ਿਬਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅩⅧ "ਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍ ਜਨੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ
ਿਨਵਰ੍ੱਤਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਮਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਤੋਸ਼ੰ ਯਾਸ੍ਯਿਤ| "
ⅩⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਿਵਨਾਸ਼ਜਿਨਕਾਂ ਧਰ੍ੰਮਾਤ੍ ਿਨਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਨ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾ
ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣਾਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਕੁਰ੍ੱਵਾਮਹੇ◌े|
Ⅰ

Ⅺ

ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ ਆਸ਼ੰਿਸਤਾਨਾਂ ਿਨਸ਼੍ਚਯਃ, ਅਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਨਾਂ ਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਭਵਿਤ|
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ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪ੍ਰਾਞ੍ਚੋ ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰਾਮਾਣ੍ਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ਅਪਰਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਜਗਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯਨ੍ਤ,
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੂਿਨ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਸ੍ਤੁਭ੍ਯੋ ਨੋਦਪਦ੍ਯਨ੍ਤੈਤਦ੍ ਵਯੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਬੁਧ੍ਯਾਮਹੇ|
Ⅳ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਹਾਿਬਲ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਕਾਿਬਲਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੰ ਬਿਲਦਾਨੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਚੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਤਸ੍ਯ ਦਾਨਾਨ੍ਯਿਧ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਦੱਤੇ ਸ ਧਾਰ੍ੰਿਮਕ
ਇਤ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਤੇਨ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਚ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤਃ ਸਨ੍
ਅਦ੍ਯਾਿਪ ਭਾਸ਼਼ਤੇ|
Ⅴ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਹਨੋਕ੍ ਯਥਾ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਨ ਪਸ਼੍ਯੇਤ੍ ਤਥਾ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਃ,
ਤਸ੍ਯੋੱਦੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਪ੍ਰਾਿਪ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੰ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੰ ਨੀਤਵਾਨ੍,
ਤਤ੍ਪ੍ਰਮਾਣਿਮਦੰ ਤਸ੍ਯ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ
ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਿਵਨਾ ਕੋ(ਅ)ਪੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਰੋਿਚਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਯਤ
ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਸ੍ਵਾਨ੍ਵੇਿਸ਼਼ਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਪੁਰਸ੍ਕਾਰੰ ਦਦਾਿਤ ਚੇਿਤਕਥਾਯਾਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼ਰਣਾਗਤੈ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵਿਸਤਵ੍ਯ|ੰ
Ⅶ ਅਪਰੰ ਤਦਾਨੀਂ ਯਾਨ੍ਯਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਨ੍ਯਾਸਨ੍ ਤਾਨੀਸ਼੍ਵਰੇਣਾਿਦਸ਼਼੍ਟਃ
ਸਨ੍ ਨੋਹੋ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਭੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਪਿਰਜਨਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਪੋਤੰ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਵਾਨ੍
ਤੇਨ ਚ ਜਗੱਜਨਾਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਨ੍ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਲਭ੍ਯਸ੍ਯ
ਪੁਣ੍ਯਸ੍ਯਾਿਧਕਾਰੀ ਬਭੂਵ ਚ|
Ⅷ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨੇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਆਹੂਤਃ ਸਨ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਯਸ੍ਯ
ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯਾਿਧਕਾਰਸ੍ਤੇਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸਮਯੇ ◌ੱਕ ਯਾਮੀਿਤ ਨਾਜਾਨਾਤ੍|
Ⅸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤੇ ਦੇਸ਼ੇ ਪਰਦੇਸ਼ਵਤ੍ ਪ੍ਰਵਸਨ੍
ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਸਮਾਨਾਂਿਸ਼ਭ੍ਯਾਮ੍ ਇਸ੍ਹਾਕਾ ਯਾਕੂਬਾ ਚ
ਸਹ ਦੂਸ਼੍ਯਵਾਸ੍ਯਭਵਤ੍|
Ⅹ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਸ੍ਥਾਿਪਤਞ੍ਚ ਿਭੱਿਤਮੂਲਯੁਕ੍ਤੰ ਨਗਰੰ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੈਕ੍ਸ਼ਤ|
Ⅺ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਸਾਰਾ ਵਯੋਿਤਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਸਨ੍ਤ੍ਯਿਪ
ਗਰ੍ਭਧਾਰਣਾਯ ਸ਼ਕ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਵਤ੍ਯਭਵਤ੍, ਯਤਃ ਸਾ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਕਾਿਰਣੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯਮ੍ ਅਮਨ੍ਯਤ|
Ⅲ
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ਤਤੋ
ਹੇਤੋ
ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤਕਲ੍ਪਾਦ੍
ਏਕਸ੍ਮਾਤ੍
ਜਨਾਦ੍
ਆਕਾਸ਼ੀਯਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣੀਵ ਗਣਨਾਤੀਤਾਃ ਸਮੁਦ੍ਰਤੀਰਸ੍ਥਿਸਕਤਾ ਇਵ
ਚਾਸੰਖ੍ਯਾ ਲੋਕਾ ਉਤ੍ਪੇਿਦਰੇ|
ⅩⅢ ਏਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲਾਨ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕੇਵਲੰ ਦੂਰਾਤ੍
ਤਾਿਨ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਵਨ੍ਿਦਤ੍ਵਾ ਚ, ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਂ ਵਯੰ ਿਵਦੇਿਸ਼ਨਃ
ਪ੍ਰਵਾਿਸਨਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਹ ਇਿਤ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍
ਤਤ੍ਯਜੁਃ|
ⅩⅣ ਯੇ
ਤੁ ਜਨਾ ਇੱਥੰ ਕਥਯਨ੍ਿਤ ਤੈਃ ਪੈਤ੍ਰੁʼਕਦੇਸ਼ੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨ੍ਵਸ਼਼੍ਯਤ ਇਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅤ ਤੇ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ਗਤਾਸ੍ਤੰ ਯਦ੍ਯਸ੍ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ
ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਨਾਯ ਸਮਯਮ੍ ਅਲਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੋਤ੍ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯੰ ਦੇਸ਼ਮ੍
ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਾਨਿਧ ਨ ਲੱਜਮਾਨਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰ ਇਿਤ ਨਾਮ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਯਤਃ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਨਗਰਮੇਕੰ
ਸੰਸ੍ਥਾਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਅਪਰਮ੍
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ
ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨੇਸ੍ਹਾਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ,
ⅩⅧ ਵਸ੍ਤੁਤ ਇਸ੍ਹਾਿਕ ਤਵ ਵੰਸ਼ੋ ਿਵਖ੍ਯਾਸ੍ਯਤ ਇਿਤ ਵਾਗ੍ ਯਮਿਧ
ਕਿਥਤਾ ਤਮ੍ ਅਿਦ੍ਵਤੀਯੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ ਸ ਉਤ੍ਸਸਰ੍ਜ|
ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਪ੍ਯੁੱਥਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਤੀਿਤ ਸ ਮੇਨੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸ ਉਪਮਾਰੂਪੰ ਤੰ ਲੇਭ|ੇ
ⅩⅩ ਅਪਰਮ੍
ਇਸ੍ਹਾਕ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਯਾਕੂਬ੍ ਏਸ਼਼ਾਵੇ ਚ
ਭਾਿਵਿਵਸ਼਼ਯਾਨਧ੍ਯਾਿਸ਼ਸ਼ੰ ਦਦੌ|
ⅩⅪ ਅਪਰੰ ਯਾਕੂਬ੍ ਮਰਣਕਾਲੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਯੂਸ਼ਫਃ ਪੁਤ੍ਰਯੋਰੇਕੈਕਸ੍ਮੈ
ਜਨਾਯਾਿਸ਼ਸ਼ੰ ਦਦੌ ਯਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ ਅਗ੍ਰਭਾਗੇ ਸਮਾਲਮ੍ਬ੍ਯ ਪ੍ਰਣਨਾਮ ਚ|
ⅩⅫ ਅਪਰੰ ਯੂਸ਼ਫ੍ ਚਰਮਕਾਲੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨੇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ੀਯਾਨਾਂ
ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਮਨਸ੍ਯ ਵਾਚੰ ਜਗਾਦ ਿਨਜਾਸ੍ਥੀਿਨ ਚਾਿਧ
ਸਮਾਿਦਦੇਸ਼|
ⅩⅩⅢ ਨਵਜਾਤੋ
ਮੂਸਾਸ਼੍ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਤ੍ਰਾ◌ीਨ੍ ਮਾਸਾਨ੍
ਸ੍ਵਿਪਤ੍ਰੁʼਭ੍ਯਾਮ੍ ਅਗੋਪ੍ਯਤ ਯਤਸ੍ਤੌ ਸ੍ਵਿਸ਼ਸ਼ੁੰ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਰਾਜਾਜ੍ਞਾਞ੍ਚ ਨ ਸ਼ਙ੍ਿਕਤਵਨ੍ਤ|ੌ
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ਅਪਰੰ ਵਯਃਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਮੂਸਾ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਿਫਰੌਣੋ ਦੌਿਹਤ੍ਰ ਇਿਤ
ਨਾਮ ਨਾਙ੍ਗੀਚਕਾਰ|
ⅩⅩⅤ ਯਤਃ ਸ ਕ੍ਸ਼ਿਣਕਾਤ੍ ਪਾਪਜਸੁਖਭੋਗਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਜਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਦੁਃਖਭੋਗੰ ਵਵ੍ਰ|ੇ
ⅩⅩⅥ ਤਥਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੀਯਿਨਿਧਭ੍ਯਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਿਨਿਮੱਤਾਂ ਿਨਨ੍ਦਾਂ ਮਹਤੀਂ
ਸਮ੍ਪੱਿਤੰ ਮੇਨੇ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਪੁਰਸ੍ਕਾਰਦਾਨਮ੍ ਅਪੈਕ੍ਸ਼ਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਪਰੰ ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਰਾਜ੍ਞਃ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ ਨ ਭੀਤ੍ਵਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ੰ
ਪਿਰਤਤ੍ਯਾਜ, ਯਤਸ੍ਤੇਨਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯੰ ਵੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣੇਨੇਵ ਧੈਰ੍ੱਯਮ੍ ਆਲਮ੍ਿਬ|
ⅩⅩⅧ ਅਪਰੰ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤਾਨਾਂ ਹਨ੍ਤਾ ਯਤ੍ ਸ੍ਵੀਯਲੋਕਾਨ੍
ਨ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਿਨਸ੍ਤਾਰਪਰ੍ੱਵੀਯਬਿਲੱਛੇਦਨੰ
ਰੁਿਧਰਸੇਚਨਞ੍ਚਾਨੁਸ਼੍ਿਠਤਾਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਤੇ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਸ੍ਥਲੇਨੇਵ ਸੂਫ੍ਸਾਗਰੇਣ ਜਗ੍ਮੁਃ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਮਸ੍ਰੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਪਕ੍ਰਮ੍ਯ ਤੋਯੇਸ਼ੁ ਮਮੱਜੁਃ|
ⅩⅩⅩ ਅਪਰਞ੍ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਤੈਃ ਸਪ੍ਤਾਹੰ ਯਾਵਦ੍ ਿਯਰੀਹੋਃ
ਪ੍ਰਾਚੀਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਤ੍ ਿਨਪਪਾਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਦ੍ ਰਾਹਬ੍ਨਾਿਮਕਾ ਵੇਸ਼੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਚਾਰਾਨ੍
ਅਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਾਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਿਵਨਨਾਸ਼|
ⅩⅩⅫ ਅਿਧਕੰ ਿਕੰ ਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ?
ਿਗਿਦਯੋਨੋ ਬਾਰਕਃ
ਿਸ਼ਮ੍ਸ਼ੋਨੋ ਿਯਪ੍ਤਹੋ ਦਾਯੂਦ੍ ਿਸ਼ਮੂਯੇਲੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਸ਼੍ਚੈਤੇਸ਼ਾਂ
ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤਕਥਨਾਯ ਮਮ ਸਮਯਾਭਾਵੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਤੇ ਰਾਜ੍ਯਾਿਨ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਸਾਿਧਤਵਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਨਾਂ ਫਲੰ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ ਿਸੰਹਾਨਾਂ ਮੁਖਾਿਨ
ਰੁੱਧਵਨ੍ਤੋ
ⅩⅩⅩⅣ ਵਹ੍ਨੇਰ੍ਦਾਹੰ
ਿਨਰ੍ੱਵਾਿਪਤਵਨ੍ਤਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤੋ ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯੇ ਸਬਲੀਕ੍ਰੁʼਤਾ ਯੁੱਧੇ ਪਰਾਕ੍ਰਿਮਣੋ ਜਾਤਾਃ
ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਸੈਨ੍ਯਾਿਨ ਦਵਿਯਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੋਿਸ਼਼ਤਃ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨੇਨ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਜਾਨ੍ ਲੇਿਭਰੇ◌े, ਅਪਰੇ
ਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋੱਥਾਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇਰਾਸ਼ਯਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਾਡਨੇਨ
ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਪਰੇ ਿਤਰਸ੍ਕਾਰੈਃ ਕਸ਼ਾਿਭ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੈਃ ਕਾਰਯਾ ਚ ਪਰੀਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਃ|
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ਬਹਵਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਾਘਾਤੈ ਰ੍ਹਤਾਃ ਕਰਪਤ੍ਰੈ ਰ੍ਵਾ
ਿਵਦੀਰ੍ਣਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰੈ ਰ੍ਵਾ ਕ੍ਿਲਸ਼਼੍ਟਾਃ ਖਙ੍ਗਧਾਰੈ ਰ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਪਾਿਦਤਾਃ|
ਤੇ ਮੇਸ਼ਾਣਾਂ ਛਾਗਾਨਾਂ ਵਾ ਚਰ੍ੰਮਾਿਣ ਪਿਰਧਾਯ ਦੀਨਾਃ ਪੀਿਡਤਾ
ਦੁਃਖਾਰ੍ੱਤਾਸ਼੍ਚਾਭ੍ਰਾਮ੍ਯਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਸੰਸਾਰੋ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਯੋਗ੍ਯਸ੍ਤੇ ਿਨਰ੍ਜਨਸ੍ਥਾਨੇਸ਼ੁ ਪਰ੍ੱਵਤੇਸ਼ੁ
ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਸ਼੍ਿਛਦ੍ਰੇਸ਼ੁ ਚ ਪਰ੍ੱਯਟਨ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਏਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਪ੍ਰਾਿਪ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਯਾਃ ਫਲੰ ਨ ਪ੍ਰਾਿਪ|
ⅩⅬ ਯਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਿਵਨਾ ਿਸੱਧਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਥੈਵੇਸ਼੍ਵਰੇਣਾਸ੍ਮਾਕੰ
ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਰੰ ਿਕਮਿਪ ਿਨਿਰ੍ਦਿਦਸ਼|ੇ
Ⅰ

Ⅻ

ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੇਤਾਵਤ੍ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਮੇਘੈ ਰ੍ਵੇਸ਼੍ਿਟਤਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਵਯਮਿਪ
ਸਰ੍ੱਵਭਾਰਮ੍ ਆਸ਼ੁਬਾਧਕੰ ਪਾਪਞ੍ਚ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਗਮਨਾਯ
ਿਨਰੂਿਪਤੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਧੈਰ੍ੱਯੇਣ ਧਾਵਾਮ|
Ⅱ ਯਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇਸਰਃ ਿਸੱਿਧਕਰ੍ੱਤਾ ਚਾਸ੍ਿਤ
ਤੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਵੀਕ੍ਸ਼ਾਮਹੈ ਯਤਃ ਸ ਸ੍ਵਸੰਮੁਖਸ੍ਿਥਤਾਨਨ੍ਦਸ੍ਯ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਮ੍ ਅਪਮਾਨੰ ਤੁੱਛੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਯਾਤਨਾਂ ਸੋਢਵਾਨ੍
ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਿਸੰਹਾਸਨਸ੍ਯ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸਮੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟਵਾਂਸ਼੍ਚ|
Ⅲ ਯਃ ਪਾਿਪਿਭਃ ਸ੍ਵਿਵਰੁੱਧਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵੈਪਰੀਤ੍ਯੰ ਸੋਢਵਾਨ੍ ਤਮ੍
ਆਲੋਚਯਤ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਮਨਃਸੁ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾਃ ਕ੍ਲਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
Ⅳ ਯੂਯੰ ਪਾਪੇਨ ਸਹ ਯੁਧ੍ਯਨ੍ਤੋ(ਅ)ਦ੍ਯਾਿਪ ਸ਼ੋਿਣਤਵ੍ਯਯਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ
ਪ੍ਰਿਤਰੋਧੰ ਨਾਕੁਰੁਤ|
Ⅴ ਤਥਾ ਚ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਯ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਕ੍ਤਸ੍ਤੰ ਿਕੰ
ਿਵਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ? "ਪਰੇਸ਼ੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਹੇ ਮਤ੍ਪੁਤ੍ਰ ਨ ਤੁੱਛਯ| ਤੇਨ
ਸੰਭਰ੍ਤ੍ਿਸਤਸ਼੍ਚਾਿਪ ਨੈਵ ਕ੍ਲਾਮ੍ਯ ਕਦਾਚਨ|
Ⅵ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਯਤ੍| ਯਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰੰ
ਸ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਤਮੇਵ ਪ੍ਰਹਰਤ੍ਯਿਪ| "
Ⅶ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਸਹਧ੍ਵੰ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰਃ ਪੁਤ੍ਰੈਿਰਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਵ੍ਯਵਹਰਿਤ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਯਸ੍ਮੈ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ ਨ ਦਦਾਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ
ਪੁਤ੍ਰਃ ਕਃ?
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ਸਰ੍ੱਵੇ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਰੰਿਸ਼ਨੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਸਾ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਨ
ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਜਾ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਾਰਜਾ ਆਧ੍ਵੇ|
Ⅸ
ਅਪਰਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਜਨ੍ਮਦਾਤਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ
ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਕਾਿਰਣੋ(ਅ)ਭਵਨ੍ ਤੇ ਚਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੰਮਾਿਨਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ
ਆਤ੍ਮਨਾਂ ਜਨਿਯਤਾ ਵਯੰ ਿਕੰ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ੀਭੂਯ ਨ
ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
Ⅹ ਤੇ ਤ੍ਵਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯਾਵਤ੍ ਸ੍ਵਮਨੋ(ਅ)ਮਤਾਨੁਸਾਰੇਣ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਯ ਤਸ੍ਯ ਪਿਵਤ੍ਰਤਾਯਾ
ਅੰਿਸ਼ਤ੍ਵਾਯ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤ|
Ⅺ ਸ਼ਾਸ੍ਿਤਸ਼੍ਚ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਸਮਯੇ ਕੇਨਾਿਪ ਨਾਨਨ੍ਦਜਿਨਕਾ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸ਼ੋਕਜਿਨਕੈਵ ਮਨ੍ਯਤੇ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਤਯਾ ਿਵਨੀਯਨ੍ਤੇ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸਾ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਯੁਕ੍ਤੰ ਧਰ੍ੰਮਫਲੰ ਦਦਾਿਤ|
Ⅻ ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਿਸ਼ਿਥਲਾਨ੍ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਿਨ ਜਾਨੂਿਨ ਚ ਸਬਲਾਿਨ
ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ|
ⅩⅢ ਯਥਾ ਚ ਦੁਰ੍ੱਬਲਸ੍ਯ ਸਨ੍ਿਧਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਜ੍ਯੇਤ ਸ੍ਵਸ੍ਥੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠੇਤ੍
ਤਥਾ ਸ੍ਵਚਰਣਾਰ੍ਥੰ ਸਰਲੰ ਮਾਰ੍ਗੰ ਿਨਰ੍ੰਮਾਤ|
ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ਥਮ੍ ਏ◌ेਕ੍ਯਭਾਵੰ ਯੱਚ ਿਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਕੇਨਾਿਪ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਤ੍ਵੰ ਚੇਸ਼੍ਟਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅤ ਯਥਾ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਾਤ੍ ਨ ਪਤੇਤ੍, ਯਥਾ
ਚ ਿਤਕ੍ਤਤਾਯਾ ਮੂਲੰ ਪ੍ਰਰੁਹ੍ਯ ਬਾਧਾਜਨਕੰ ਨ ਭਵੇਤ੍ ਤੇਨ ਚ
ਬਹਵੋ(ਅ)ਪਿਵਤ੍ਰਾ ਨ ਭਵੇਯੁਃ,
ⅩⅥ ਯਥਾ ਚ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਲਮ੍ਪਟੋ ਵਾ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵ ਆਹਾਰਾਰ੍ਥੰ
ਸ੍ਵੀਯਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਿਧਕਾਰਿਵਕ੍ਰੇਤਾ ਯ ਏਸ਼਼ੌਸ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਧਰ੍ੰਮਾਚਾਰੀ ਨ
ਭਵੇਤ੍ ਤਥਾ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ|
ⅩⅦ ਯਤਃ ਸ ਏਸ਼਼ੌਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਸ਼ੀਰ੍ੱਵਾਦਾਿਧਕਾਰੀ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛੰਨਿਪ
ਨਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹੀਤ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਸ ਚਾਸ਼੍ਰੁਪਾਤੇਨ ਮਤ੍ਯਨ੍ਤਰੰ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਮਾਨੋ(ਅ)ਿਪ ਤਦੁਪਾਯੰ ਨ ਲੇਭ|ੇ
ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਃ ਪਰ੍ੱਵਤਃ ਪ੍ਰਜ੍ਵਿਲਤੋ ਵਿਹ੍ਨਃ ਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਣਾਵਰ੍ਣੋ
ਮੇਘੋ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੋ ਝਞ੍ਭ੍ਸ਼ ਤੂਰੀਵਾਦ੍ਯੰ ਵਾਕ੍ਯਾਨਾਂ ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼੍ਚ ਨੈਤੇਸ਼ਾਂ
ਸੰਿਨਧੌ ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
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ਤੰ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਤਾਰਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਣੰ ਯਤ੍ ਪੁਨ ਰ੍ਨ
ਜਾਯਤੇ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩ ਯਤਃ ਪਸ਼ੁਰਿਪ ਯਿਦ ਧਰਾਧਰੰ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੈ
ਰ੍ਹਨ੍ਤਵ੍ਯ ਇਤ੍ਯਾਦੇਸ਼ੰ ਸੋਢੁੰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
ⅩⅪ
ਤੱਚ
ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍
ਏਵੰ
ਭਯਾਨਕੰ
ਯਤ੍
ਮੂਸਸੋਕ੍ਤੰ
ਭੀਤਸ੍ਤ੍ਰਾਸਯੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਮੀਿਤ|
ⅩⅫ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਸੀਯੋਨ੍ਪਰ੍ੱਵਤੋ
(ਅ)ਮਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਨਗਰੰ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਮ੍ ਅਯੁਤਾਿਨ ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਾਃ
ⅩⅩⅢ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਿਲਿਖਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰਥਮਜਾਤਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਃ ਸਿਮਿਤਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚਾਰਾਿਧਪਿਤਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ਿਸੱਧੀਕ੍ਰੁʼਤਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਨਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੋ
ⅩⅩⅣ ਨੂਤਨਿਨਯਮਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਯੀਸ਼ੁਃ, ਅਪਰੰ ਹਾਿਬਲੋ ਰਕ੍ਤਾਤ੍
ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪ੍ਰਚਾਰਕੰ ਪ੍ਰੋਕ੍ਸ਼ਣਸ੍ਯ ਰਕ੍ਤਞ੍ਚੈਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਯੂਯਮ੍ ਆਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭਵਤ ਤੰ ਵਕ੍ਤਾਰੰ ਨਾਵਜਾਨੀਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ
ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਸ੍ਿਥਤਃ ਸ ਵਕ੍ਤਾ ਯੈਰਵਜ੍ਞਾਤਸ੍ਤੈ ਰ੍ਯਿਦ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਨਾਪ੍ਰਾਿਪ
ਤਿਰ੍ਹ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਵਕ੍ਤੁਃ ਪਰਾਙ੍ਮੁਖੀਭੂਯਾਸ੍ਮਾਿਭਃ ਕਥੰ ਰਕ੍ਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੇ?
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਰਵਾਤ੍ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀ ਕਮ੍ਿਪਤਾ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਂ ਤੇਨੇਦੰ
ਪ੍ਰਿਤਜ੍ਞਾਤੰ ਯਥਾ, "ਅਹੰ ਪੁਨਰੇਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਃ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵੀਂ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ
ਕੇਵਲੰ ਤੰਨਿਹ ਗਗਨਮਿਪ ਕਮ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ| "
ⅩⅩⅦ ਸ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਿਨਸ਼੍ਚਲਿਵਸ਼਼ਯਾਣਾਂ ਸ੍ਿਥਤਯੇ
ਿਨਰ੍ੰਿਮਤਾਨਾਿਮਵ ਚਞ੍ਚਲਵਸ੍ਤੂਨਾਂ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੀਕਰਣੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਿਨਸ਼੍ਚਲਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਾਪ੍ਤੈਰਸ੍ਮਾਿਭਃ ਸੋ(ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹ
ਆਲਮ੍ਿਬਤਵ੍ਯੋ ਯੇਨ ਵਯੰ ਸਾਦਰੰ ਸਭਯਞ੍ਚ ਤੁਸ਼੍ਿਟਜਨਕਰੂਪੇਣੇਸ਼੍ਵਰੰ
ਸੇਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ|
ⅩⅩⅨ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸੰਹਾਰਕੋ ਵਿਹ੍ਨਃ|

ⅩⅢ

ਪ੍ਰੇਮ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੁ| ਅਿਤਿਥਸੇਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ
Ⅱ
ਯਤਸ੍ਤਯਾ
ਪ੍ਰੱਛੰਨਰੂਪੇਣ
ਿਦਵ੍ਯਦੂਤਾਃ
ਕੇਸ਼ਾਞ੍ਿਚਦ੍
ਅਿਤਥਯੋ(ਅ)ਭਵਨ੍|
Ⅰ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ
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ਬਨ੍ਿਦਨਃ ਸਹਬਨ੍ਿਦਿਭਿਰਵ ਦੁਃਿਖਨਸ਼੍ਚ ਦੇਹਵਾਿਸਿਭਿਰਵ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ|
Ⅳ ਿਵਵਾਹਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੇ ਸੰਮਾਿਨਤਵ੍ਯਸ੍ਤਦੀਯਸ਼ੱਯਾ ਚ ਸ਼ੁਿਚਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਾਿਮਨਃ ਪਾਰਦਾਿਰਕਾਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਦਣ੍ਡਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅴ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਾਰੇ ਿਨਰ੍ਲੋਭਾ ਭਵਤ ਿਵਦ੍ਯਮਾਨਿਵਸ਼਼ਯੇ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਯਤ ਚ
ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਵੇਦੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, "ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਾਿਮ ਨ
ਤ੍ਵਾਂ ਹਾਸ੍ਯਾਿਮ| "
Ⅵ ਅਤਏਵ ਵਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਾਹੇਨੇਦੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ, "ਮਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਨ ਭੇਸ਼੍ਯਾਿਮ ਕਦਾਚਨ| ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਮਾਨਵਃ ਪਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|| "
Ⅶ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯੇ ਨਾਯਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ
ਕਿਥਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸ੍ਮਰ੍ੱਯਨ੍ਤਾਂ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਆਚਾਰਸ੍ਯ ਪਿਰਣਾਮਮ੍
ਆਲੋਚ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ(ਅ)ਨੁਿਕ੍ਰਯਤਾਂ|
Ⅷ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ਼੍ਵ(ੋ ਅ)ਦ੍ਯ ਸਦਾ ਚ ਸ ਏਵਾਸ੍ਤ|ੇ
Ⅸ
ਯੂਯੰ
ਨਾਨਾਿਵਧਨੂਤਨਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਾਿਭ
ਰ੍ਨ
ਪਿਰਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵੰ
ਯਤੋ(ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹੇਣਾਨ੍ਤਃਕਰਣਸ੍ਯ ਸੁਸ੍ਿਥਰੀਭਵਨੰ ਕ੍ਸ਼ੇਮੰ ਨ ਚ
ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯੈਃ| ਯਤਸ੍ਤਦਾਚਾਿਰਣਸ੍ਤੈ ਰ੍ਨੋਪਕ੍ਰੁʼਤਾਃ|
Ⅹ
ਯੇ
ਦਸ਼਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸੇਵਾਂ
ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ
ਤੇ
ਯਸ੍ਯਾ
ਦ੍ਰਵ੍ਯਭੋਜਨਸ੍ਯਾਨਿਧਕਾਿਰਣਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਯਜ੍ਞਵੇਿਦਰਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
Ⅺ ਯਤੋ ਯੇਸ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ਾਯ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ
ਮਹਾਪਿਵਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੰ ਨੀਯਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍
ਬਿਹ ਰ੍ਦਹ੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਿਪ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਰੁਿਧਰੇਣ ਪ੍ਰਜਾਃ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕੁਰ੍ੱਯਾਤ੍
ਤਦਰ੍ਥੰ ਨਗਰਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਬਿਹ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਿਤੰ ਭੁਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅢ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰਸ੍ਮਾਿਭਰਿਪ ਤਸ੍ਯਾਪਮਾਨੰ ਸਹਮਾਨੈਃ ਿਸ਼ਿਬਰਾਦ੍
ਬਿਹਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯ|ੰ
ⅩⅣ ਯਤੋ (ਅ)ਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਾਿਯ ਨਗਰੰ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਾਿਵ
ਨਗਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰਿਨ੍ਵਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਾਿਭ ਿਰ੍ਨਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਰੂਪੋ ਬਿਲਰਰ੍ਥਤਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਨਾਮਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤਾਮ੍ ਓਸ਼਼੍ਠਾਧਰਾਣਾਂ ਫਲਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਦਾਤਵ੍ਯੰ|
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ਅਪਰਞ੍ਚ ਪਰੋਪਕਾਰੋ ਦਾਨਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਿਵਸ੍ਮਰ੍ੱਯਤਾਂ
ਯਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਬਿਲਦਾਨਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ ਰੋਚਤੇ|
ⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਨਾਯਕਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਣੋ ਵਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਭਵਤ ਯਤੋ
ਯੈਰੁਪਿਨਿਧਃ ਪ੍ਰਿਤਦਾਤਵ੍ਯਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਇਵ ਤੇ ਯੁਸ਼੍ਮਦੀਯਾਤ੍ਮਨਾਂ
ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ, ਅਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਯੁ ਰ੍ਨ ਚ
ਸਾਰ੍ੱਤਸ੍ਵਰਾ ਅਤ੍ਰ ਯਤਧ੍ਵੰ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਆਰ੍ੱਤਸ੍ਵਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਇਸ਼਼੍ਟਜਨਕੋ ਨ ਭਵੇਤ੍|
ⅩⅧ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮੰਿਨਿਮੱਿਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰੁਤ ਯਤੋ ਵਯਮ੍
ਉੱਤਮਮਨੋਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾਃ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰ ਸਦਾਚਾਰੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛੁਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਾਮ ਇਿਤ
ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਥਾ ਤ੍ਵਰਯਾ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦੀਯੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਯੈ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਿਧਕੰ ਿਵਨਯੇ|
ⅩⅩ ਅਨਨ੍ਤਿਨਯਮਸ੍ਯ ਰੁਿਧਰੇਣ ਿਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟੋ ਮਹਾਨ੍ ਮੇਸ਼ਪਾਲਕੋ ਯੇਨ
ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਪੁਨਰਾਨਾਿਯ ਸ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਦਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰੋ
ⅩⅪ ਿਨਜਾਿਭਮਤਸਾਧਨਾਯ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਿਸੱਧਾਨ੍ ਕਰੋਤੁ, ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੌ ਚ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਤੁਸ਼੍ਿਟਜਨਕੰ ਤਦੇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਮਧ੍ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਾਧਯਤੁ| ਤਸ੍ਮੈ ਮਿਹਮਾ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਭੂਯਾਤ੍|
ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅫ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਿਵਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਯੂਯਮ੍ ਇਦਮ੍ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਕ੍ਯੰ ਸਹਧ੍ਵੰ
ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪੇਣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਭ੍ਰਾਤਾ ਤੀਮਿਥਯੋ ਮੁਕ੍ਤੋ(ਅ)ਭਵਦ੍ ਇਿਤ ਜਾਨੀਤ, ਸ ਚ
ਯਿਦ ਤ੍ਵਰਯਾ ਸਮਾਗੱਛਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਨਾਯਕਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਂਸ਼੍ਚ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁਤ|
ਅਪਰਮ੍ ਇਤਾਿਲਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਥ|
ⅩⅩⅤ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਸਹਾਯੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|

27
0 Sanskrit Bible (NT) in Punjabi Script (ਸਤ੍ਯਵੇਦਃ।)

New Testament in Sanskrit Language; printed in Punjabi Script

copyright © 2018 SanskritBible.in
Language: Saṃskṛtam
Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice. This edition
is in Punjabi script and is based on the Sanskrit translation of the Holy Bible published
by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more
about Sanskrit Bible and to download various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and
to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:
You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way
that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your
changes.
If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same
license as the original.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a
great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.
2020-01-01
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 14 Jun 2022 from source files dated 13 Jun
2022
66a38c0b-47b8-5705-8ceb-48279edcee79

