
John Ⅰ:Ⅰ i John Ⅰ:ⅩⅣ

ਯੋਹਨਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ ਆਦੌ ਵਾਦ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਚ ਵਾਦ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਾਰ੍ਧਮਾਸੀਤ੍ ਸ ਵਾਦਃ

ਸਵ੍ਯਮੀਸ਼ਵ੍ਰ ਏਵ|
Ⅱ ਸ ਆਦਾਵੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਸਹਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸਸʼਜੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਸʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਸ਼਼ੁ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ

ਤੇਨਾਸʼਸ਼਼੍ਟੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਸ ਜੀਵਨਸਯ੍ਾਕਾਰਃ, ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਜਯ੍ੋਿਤਃ
Ⅴ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਰਨ੍ਧਕਾਰੇ ਪਰ੍ਚਕਾਸ਼ੇ ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤੰਨ ਜਗਰ੍ਾਹ|
Ⅵਯੋਹਨ੍ ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਮਨੁਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਞ੍ਚ ੇ|
Ⅶ ਤਦਾਰਾ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ

ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭੂਤਾਗਮਤ੍,
Ⅷ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਤੁਮਾਗਮਤ੍|
Ⅸ ਜਗਤਯ੍ਾਗਤਯ੍ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਮਨੁਜੇਭਯ੍ੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਤਦੇਵ

ਸਤਯ੍ਜਯ੍ੋਿਤਃ|
Ⅹ ਸ ਯੱਜਗਦਸʼਜਤ੍ ਤਨ੍ਮਦਯ੍ ਏਵ ਸ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ

ਨਾਜਾਨਨ੍|
Ⅺ ਿਨਜਾਿਧਕਾਰੰ ਸ ਆਗੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਜਾਸ੍ਤੰ ਨਾਗʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅻਤਥਾਿਪ ਯੇ ਯੇ ਤਮਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਤੇਭਯ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅢ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਜਿਨਃ ਸ਼ੋਿਣਤਾਨੰ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾਨੰ ਮਾਨਵਾਨਾਿਮੱਛਾਤੋ ਨ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਾਦਭਵਤ੍|
ⅩⅣ ਸ ਵਾਦੋ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪੇਣਾਵਤੀਰ੍ੱਯ ਸਤਯ੍ਤਾਨੁਗਰ੍ਹਾਭਯ੍ਾਂ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ

ਸਨ੍ ਸਾਰ੍ਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨਯ੍ਵਸਤ੍ ਤਤਃ ਿਪਤੁਰਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਯੋਗਯ੍ੋ ਯੋ
ਮਿਹਮਾ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਤਸਯ੍ਾਪਸ਼ਯ੍ਾਮ|
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ⅩⅤ ਤਤੋ ਯੋਹਨਿਪ ਪਰ੍ਚਾਰ੍ੱਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ; ਯਤੋ ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨ ਆਸੀਤ੍;
ਯਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਦਾਂ ਸ ਏਸ਼਼ਃ|

ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸਯ੍ ਪੂਰ੍ਣਤਾਯਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਸ਼ਃ ਮਸ਼ੋਨੁਗਰ੍ਹੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਾਃ|

ⅩⅦ ਮੂਸਾਦਾਰਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ ਦੱਤਾ ਿਕਨ੍ਤਨੁਗਰ੍ਹਃ ਸਤਯ੍ਤਞ੍ਚ
ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਦਾਰਾ ਸਮੁਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾ|ਂ

ⅩⅧ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁਃ
ੋਡਸ੍ਥੋ(ਅ)ਿਦਤੀਯਃ ਪੁਤਸ੍ਤੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅨ ਤੰ ਕਃ? ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਯਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯਾਜਕਾਨ੍

ਲੇਿਵਲੋਕਾਸ਼ਂ੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਯੋਹਨਃ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ,
ⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਾਨ੍ ਨਾਪਹ੍ਨੂਤਵਾਨ੍ ਨਾਹਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤ

ਇਤਯ੍ਙ੍ਗੀਕʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਿਕੰ ਏਿਲਯਃ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨ;

ਤਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਭਵਾਨ੍ ਸ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨਾਹੰ ਸਃ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਵਯੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ੇਰਕਾਨ੍ ਤਿਯ

ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ ਵਦਿਸ?
ⅩⅩⅢਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍| ਪਰਮੇਸ਼ਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ|ਇਤੀਦੰ

ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਤਃ ਕਸਯ੍ਿਚਦਵਃ| ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਸੋਹਮ੍|

ⅩⅩⅣਯੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯਿਦ ਨਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋਿਸ ਏਿਲਯੋਿਸ ਨ ਸ

ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦਯ੍ਿਪ ਨਾਿਸ ਚ, ਤਿਰ ਲੋਕਾਨ੍ ਮੱਜਯਿਸ ਕੁਤਃ?
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍, ਤੋਯੇ(ਅ)ਹੰ ਮੱਜਯਾਮੀਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੰ

ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਾਦʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਸ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਤੋਿਪ ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਆਸੀਤ੍ ਤਸਯ੍

ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨਾਹੰ ਯੋਗਯ੍ੋਸ੍ਿਮ|
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ⅩⅩⅧ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰਸ੍ਥਬੈਥਬਾਰਾਯਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਸ੍ਥਾਨੇ
ਯੋਹਨਮੱਜਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍ ਅਘਟਤ|

ⅩⅩⅨਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਸਵ੍ਿਨਕਟਮਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਯਸ਼ੁੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਪਰ੍ਾਵੋਚਤ੍
ਜਗਤਃ ਪਾਪਮੋਚਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅩⅩਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ,ਯਤੋ ਹੇਤੋਰ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸ(ੋਅ)ਵਰ੍ੱਤਤ ਯਸ੍ਿਮੰਨਹੰ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਯੰ|

ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਾ ਏਨੰ
ਯਥਾ ਪਿਰਿਚਨਨ੍ਿਤ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣਾਹੰ ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤੁਮਾਗੱਛਮ੍|

ⅩⅩⅫ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯੋਹਨਪਰਮੇਕੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਵਹਾਯਸਃ
ਕਪੋਤਵਦ੍ ਅਵਤਰਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਚ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹਮ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਲੇ
ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ੈਰਯਤ੍ ਸ ਏਵੇਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਯਸਯ੍ੋਪਰ੍ੱਯਾਤ੍ਮਾਨਮ੍
ਅਵਤਰਨ੍ਤਮ੍ ਅਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ ਸਏਵ ਪਿਵਤੇ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਜਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣ ਅਵਸ੍ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤਨਯ ਇਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਦਦਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਦਾਭਯ੍ਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਭਯ੍ਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੇਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ⅩⅩⅩⅥ ਿਯਸ਼ੁੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕੰ

ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅦਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਯਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਤੌ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੌ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਿਕੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥਃ? ਤਾਵਪʼ◌ੱਛਤਾਂ ਹੇ ਰੱਿਬ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ
ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ?

ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋਵਾਿਦਤ੍ ਏਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੰ ਤਤੋ ਿਦਵਸਸਯ੍ ਤʼਤੀਯਪਰ੍ਹਰਸਯ੍
ਗਤਤਾਤ੍ ਤੌ ਤੱਿਦਨੰ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਗੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਤਾ|ਂ

ⅩⅬ ਯੌ ਦੌ ਯੋਹਨ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਿਯਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਮਤਾਂ ਤਯੋਃ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਃ
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ⅩⅬⅠ ਸ ਇਤਾ ਪਰ੍ਥਮੰ ਿਨਜਸੋਦਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਵਯੰ
ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਪੁਰੁਸ਼਼ੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੰ ਿਯਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਤ੍| ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਵਦਤ੍ ਤੰ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰਨਾਮਧੇਯੰ ਕੈਫਾਃ ਵਾ ਿਪਤਰਃ
ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅢ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੀਸ਼ੌ ਗਾਲੀਲੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਚੇਤਿਸ ਸਿਤ
ਿਫਿਲਪਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|

ⅩⅬⅣ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਾਮ੍ਿਨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਿਪਤਰਾਨ੍ਿਦਯਯੋਰਾਸ ਆਸੀਤ੍
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਤਸਯ੍ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਵਸਿਤਰਾਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅤਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਫਿਲਪੋ ਿਨਥਨੇਲੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਦਤ੍ ਮੂਸਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ
ਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਚ ਯਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨੰ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤੰ ਯੂਸ਼਼ਫਃ
ਪੁਤੰ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਮ ਵਯੰ|

ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਾਸਰੰਨਗਰਾਤ ਿਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦੁੱਤਮ
ਉਤ੍ਪਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ (ਅ)ਵੋਚਤ੍ ਏਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍|

ⅩⅬⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਃ ਸਤਯ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇੱਲੋਕਃ|

ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍, ਭਵਾਨ੍ ਮਾਂ ਕਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜਾਨਾਿਤ?
ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਆਹਾਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਤਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍
ਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਸ੍ਤਦਾ ਤਾਮਦਰ੍ਸ਼ਮ੍|

ⅩⅬⅨ ਿਨਥਨੇਲ੍ਅਚਕਥਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਪੁਤੋਿਸ,
ਭਵਾਨ੍ ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੰਸ਼ਸਯ੍ ਰਾਜਾ|

Ⅼ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਤਾਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸਯ੍ ਪਾਦਪਸਯ੍ ਮੂਲੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਾਹੰ
ਮਮੈਤਸ੍ਮਾਦਾਕਯ੍ਾਤ੍ ਿਕੰ ਤੰ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਃ? ਏਤਸ੍ਮਾਦਪਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅬⅠ ਅਨਯ੍ੱਚਾਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਇਤਃ ਪਰੰ
ਮੋਿਚਤੇ ਮੇਘਦਾਰੇ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮਨੁਜਸੂਨੁਨਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਦੂਤਗਣਮ੍
ਅਵਰੋਹਨ੍ਤਮਾਰੋਹਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|
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Ⅱ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤਤੀਯਿਦਵਸੇ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਿਸ਼ਯੇ ਕਾਨੰਾਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ

ਿਵਵਾਹ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ ਚ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਮੈ ਿਵਵਾਹਾਯ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ਼੍ਚ ਿਨਮਨ੍ਿਤਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅲ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਸਯ੍ ਨਯ੍ੂਨਤਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ ਤਮਵਦਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ

ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਤਦਾ ਸ ਤਾਮਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਮਯਾ ਸਹ ਤਵ ਿਕੰ ਕਾਰ੍ੱਯ?ੰ ਮਮ ਸਮਯ

ਇਦਾਨੀਂ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਮਾਤਾ ਦਾਸਾਨਵੋਚਦ੍ ਅਯੰ ਯਦ੍ ਵਦਿਤ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|
Ⅵਤਸ੍ਿਮਨ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼ੁਿਚਤਕਰਣਵਯ੍ਵਹਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਢਕੈਕਜਲਧਰਾਿਣ

ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਯਾਿਨ ਸ਼਼ਡ੍ਵʼਹਤ੍ਪਾਤਾਿਣਆਸਨ੍|
Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਕਲਸ਼ਾਨ੍ ਜਲੈਃ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍,

ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕੁਮ੍ਭਾਨਾਕਰ੍ਣੰ ਜਲੈਃ ਪਰ੍ੱਯਪੂਰਯਨ੍|
Ⅷ ਅਥ ਤੇਭਯ੍ਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦੁੱਤਾਰ੍ੱਯ ਭੋਜਯ੍ਾਿਧਪਾਤੇਃਸਮੀਪੰ ਨੇਤੁੰ ਸ

ਤਾਨਾਿਦਸ਼ਤ੍, ਤੇ ਤਦਨਯਨ੍|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੱਜਲੰ ਕਥੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸ(ੋਅ)ਭਵਤ੍ ਤੱਜਲਵਾਹਕਾਦਾਸਾ

ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦ੍ਭੋਜਯ੍ਾਿਧਪੋ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍ ਤਦਵਿਲਹਯ੍ ਵਰੰ
ਸੰਮ੍ਬੋਦਯ੍ਾਵਦਤ,

Ⅹ ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ ਉੱਤਮਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ ਦਦਿਤ ਤਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਿਪਤਵਤ੍ਸੁ ਤਸ੍ਮਾ
ਿਕਞ੍ਿਚਦਨੁੱਤਮਞ੍ਚ ਦਦਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਿਮਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍ ਉੱਤਮਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸੰ
ਸ੍ਥਾਪਯਿਸ|

Ⅺਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗਾਲੀਲਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਾਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਾਰਮ੍ਭ ਿਨਜਮਿਹਮਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

Ⅻ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਨਜਮਾਤਭਾਤਸ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧ੍ਂ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਮ੍
ਆਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ ਬਹੂਿਦਨਾਿਨ ਆਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਿਦਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਮਾਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁ
ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|

ⅩⅣ ਤਤੋ ਮਨ੍ਿਦਰਸਯ੍ ਮਧਯ੍ੇ ਗੋਮੇਸ਼਼ਪਾਰਾਵਤਿਵ ਿਯਣੋ
ਵਾਿਣਜਕ੍ਸ਼਼੍ਚੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍
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ⅩⅤਰੱਜੁਿਭਃ ਕਸ਼ਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਸਰ੍ੱਵਗੋਮੇਸ਼਼ਾਿਦਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਾਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍
ਦੂਰੀਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਵਿਣਜਾਂ ਮੁਦਾਿਦ ਿਵਕੀਰ੍ੱਯ ਆਸਨਾਿਨ ਨਯ੍ੂਬ੍ਜੀਕʼਤਯ੍
ਪਾਰਾਵਤਿਵ ਿਯਭਯ੍(ੋਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਰਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ
ਨਯਤ, ਮਮ ਿਪਤੁਗʼਹੰ ਵਾਿਣਜਯ੍ਗʼਹੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟ|

ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਾਰ੍ਥ ਉਦਯ੍ੋਗੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਗਰ੍ਸਤੀਵ ਮਾਮ੍|ਇਮਾਂ
ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਿਲਿਪੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃਸਮਸ੍ਮਰਨ੍|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯੀਿਸ਼਼ਮਵਦਨ੍
ਤਵਿਮਦʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਸ?

ⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਨਾਿਸ਼ਤੇ
ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍(ੇਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩ ਤਦਾ ਿਯਹੂਿਦਯਾ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ, ਏਤਸਯ੍ ਮਨ੍ਿਦਰਸ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ
ਸ਼਼ਟ੍ਚਤਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ ਵਤ੍ਸਰਾ ਗਤਾਃ, ਤੰ ਿਕੰ ਿਦਨਤਯਮਧਯ੍ੇ ਤਦ੍
ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ?

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਜਦੇਹਰੂਪਮਨ੍ਿਦਰੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫਸਯਦੇਤਾਦʼਸ਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਛਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਦੀਯੋੱਥਾਨੇ ਸਿਤ

ਸ੍ਮʼਤਾ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਯੀਸ਼ੁਨਕ੍ਤਕਥਾਯਾਂ ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਭੋਜਯ੍ਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ

ਤਤ੍ਕਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਬਹੁਿਭਸ੍ਤਸਯ੍ ਨਾਮਿਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|ੰ
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਵ੍ੰ ਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ੍, ਯਤਃ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨਵੈਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਸ ਮਾਨਵੇਸ਼਼ੁ ਕਸਯ੍ਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਤ ਯਤੋ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ

ਯਦਯ੍ਦਸ੍ਿਤ ਤੱਤਤ੍ ਸੋਜਾਨਾਤ੍|

Ⅲ
Ⅰ ਿਨਕਿਦਮਨਾਮਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਃ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ
Ⅱ ਯੀਸ਼ੌਰਭਯ੍ਰ੍ਣਮ੍ ਆਵਜਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍

ਆਗਤ੍ ਏਕ ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾ, ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ; ਯਤੋ ਭਵਤਾ
ਯਾਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਾਹਾੱਯੰ ਿਵਨਾ ਕੇਨਾਿਪ
ਤੱਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍ਨ੍ਤੇ|



JohnⅢ:Ⅲ vii JohnⅢ:ⅩⅤ

Ⅲ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਵਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ
ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਿਨ ਨ ਸਿਤ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਮਨੁਜੋ ਵʼ◌ੱਧੋ ਭੂਤਾ ਕਥੰ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤ?ੇ ਸ
ਿਕੰ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਤʼਰ੍ਜਠਰੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਜਿਨਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

Ⅴਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰਮ੍ ਅਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਨੁਜੇ ਤੋਯਾਤ੍ਮਭਯ੍ਾਂ ਪੁਨ
ਰ੍ਨ ਜਾਤੇ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਰਾਜਯ੍ੰ ਪਰ੍ਵੇਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅵ ਮਾਸਂਾਦ੍ ਯਤ੍ ਜਾਯਤੇ ਤਨ੍ ਮਾਸਂਮੇਵ ਤਥਾਤ੍ਮਨ ਯੋ ਜਾਯਤੇ ਸ ਆਤ੍ਮੈਵ|
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪੁਨ ਰ੍ਜਿਨਤਵਯ੍ੰ ਮਮੈਤਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰਯ੍ੰ ਮਾ

ਮੰਸ੍ਥਾਃ|
Ⅷ ਸਦਾਗਿਤਰਯ੍ਾਂ ਿਦਸ਼ਿਮੱਛਿਤ ਤਸਯ੍ਾਮੇਵ ਿਦਿਸ਼ ਵਾਿਤ, ਤੰ ਤਸਯ੍ ਸਵ੍ਨੰ

ਸ਼ੁਣੋਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕੁਤ ਆਯਾਿਤ ਕੁਤ ਯਾਿਤ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ਤਦਾਦ੍
ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਜਨ੍ਮ ਭਵਿਤ|

Ⅸ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਥੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?
Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਿਮਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਗੁਰੁਰ੍ਭੂਤਾਿਪ ਿਕਮੇਤਾਂ ਕਥਾਂ ਨ

ਵੇਤ੍ਿਸ?
Ⅺ ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਦ੍ਮਸ੍ਤਦ੍ ਵਚ੍ਮਃ ਯੰ ਚ

ਪਸ਼ਯ੍ਾਮਸ੍ਤਸਯ੍ੈਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦ੍ਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਸ੍ਮਾਕੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਨ
ਗʼਹਯ੍ਤ|ੇ

Ⅻ ਏਤਸਯ੍ ਸੰਸਾਰਸਯ੍ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਿਰ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ?

ⅩⅢਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗ(ੇਅ)ਸ੍ਿਤ ਯੰ ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤੰ ਮਾਨਵਤਨਯੰ ਿਵਨਾ
ਕੋਿਪ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਨਾਰੋਹਤ੍|

ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮੂਸਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਸਰ੍ਪੰ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋ(ਅ)ਿਪ ਤਥੈਵੋੱਥਾਿਪਤਵਯ੍ਃ;

ⅩⅤਤਸ੍ਮਾਦ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸੋ(ਅ)ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਃ ਸਨ੍
ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅥ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਇੱਥੰ ਜਗਦਦਯਤ ਯਤ੍ ਸਵ੍ਮਿਦਤੀਯੰ ਤਨਯੰ ਪਰ੍ਾਦਦਾਤ੍ ਤਤੋ
ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ(ੋਅ)ਿਵਨਾਸ਼ਯ੍ਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਪੁਤੰ ਨ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਤਾਤੁੰ
ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਦਣ੍ਡਾਰੋ ਨ ਭਵਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਇਦਾਨੀਮੇਵ ਦਣ੍ਡਾਰੋ
ਭਵਿਤ,ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਦਤੀਯਪੁਤਸਯ੍ ਨਾਮਿਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਨ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅨ ਜਗਤੋ ਮਧਯ੍ੇ ਜਯ੍ੋਿਤਃ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਤੇ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼਼ੋਿਪ ਿਤਿਮਰੇ ਪਰ੍ੀਯਨ੍ਤੇ ਏਤਦੇਵ ਦਣ੍ਡਸਯ੍ ਕਾਰਣਾਂ
ਭਵਿਤ|

ⅩⅩਯਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ਾਚਾਰਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਟਤਾਤ੍ ਸ ਜਯ੍ੋਿਤਰʼਤੀਿਯਤਾ
ਤੰਿਨਕਟੰ ਨਾਯਾਿਤ;

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਣੀਸ਼ਵ੍ਰੇਣ
ਕʼਤਾਨੀਿਤ ਸਥਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਸ ਜਯ੍ੋਿਤਸ਼਼ਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਯਾਿਤ|

ⅩⅫਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਗਤਾ ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਾ
ਮੱਜਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਿਨ ਐਨਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ
ਬਹੁਤਰਤੋਯਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤਤ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਤਥਾ ਚ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤੇਨ
ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਨ ਬੱਧਃ|
ⅩⅩⅤਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ਾਚਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੋਹਾਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ

ਿਵਵਾਦੇ ਜਾਤੇ, ਤੇ ਯੋਹਨਃ ਸੰੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾਕਥਯਨ੍,
ⅩⅩⅥਹੇ ਗੁਰੋ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦਯ੍ਾਃ ਪਾਰੇ ਭਵਤਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਆਸੀਤ੍ਯਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚ

ਭਵਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਦਦਾਤ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤੁ ਸੋਿਪ ਮੱਜਯਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਯਾਨ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਨ ਦੱਤੇ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜਃ ਿਕਮਿਪ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|
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ⅩⅩⅧਅਹੰ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਗਰ੍ੇ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤੋਸ੍ਿਮ ਯਾਿਮਮਾਂ
ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨਾਹੰ ਤਤ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਥ|

ⅩⅩⅨ ਯੋ ਜਨਃ ਕਨਯ੍ਾਂ ਲਭਤੇ ਸ ਏਵ ਵਰਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਰਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਤਸਯ੍ ਯਨ੍ਿਮਤੰ ਤੇਨ ਵਰਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੇ ਸ਼ਤੇ(ਅ)ਤੀਵਾਹ੍ਲਾਦਯ੍ਤੇ
ਮਮਾਿਪ ਤਦਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਿਸੱਿਧਰ੍ਜਾਤਾ|

ⅩⅩⅩ ਤੇਨ ਮਸ਼ੋ ਵਰ੍ੱਿਧਤਵਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਹ੍ਿਸਤਵਯ੍ੰ|
ⅩⅩⅪਯਊਰ੍ਧਵ੍ਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖਯ੍ੋ ਯਸ਼੍ਚਸੰਸਾਰਾਦ੍ਉਦਪਦਯ੍ਤ

ਸ ਸਾਸਂਾਿਰਕਃ ਸੰਸਾਰੀਯਾਂ ਕਥਾਞ੍ਚ ਕਥਯਿਤ ਯਸ੍ਤੁ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮੁਖਯ੍ਃ|

ⅩⅩⅫ ਸ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ਦਸ਼ʼਣੋੱਚ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਿਪ
ਪਰ੍ਾਯਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ;

ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਤਯ੍ਵਾਿਦਤੰ ਮੁਦਾਙ੍ਿਗਤੰ
ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅩⅩⅣਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਯਃ ਪਰ੍ੇਿਰਤਃ ਸਏਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਤਸ੍ਮੈ ਅਪਿਰਿਮਤਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਿਪਤਾ ਪੁਤੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਏਵਾਨਨ੍ਤਮ੍ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤੇ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਪਰਮਾਯੁਸ਼਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕੋਪਭਾਜਨੰ ਭੂਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅳ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਯੰ ਨਾਮੱਜਯਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯੋਹਨ(ਅ)ਿਧਕਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਸ ਕਰੋਿਤ ਮੱਜਯਿਤ ਚ,
Ⅱ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਸ਼ʼਣਨ੍ ਇਿਤ ਪਰ੍ਭੁਰਵਗਤਯ੍
Ⅲ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਪੁਨ ਰ੍ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਮਦਯ੍ੇਨ ਤੇਨ ਗਨ੍ਤਵਯ੍ੇ ਸਿਤ
Ⅴ ਯਾਕੂਬ੍ ਿਨਜਪੁਤਾਯ ਯੂਸ਼਼ਫੇ ਯਾਂ ਭੂਿਮਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯ

ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਸੁਖਾਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤਸਯ੍ ਨਗਰਸਯ੍
ਸੰਿਨਧਾਵਪੁਾਸ੍ਥਾਤ੍|
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Ⅵ ਤਤ ਯਾਕੂਬਃ ਪਰ੍ਿਹਰਾਸੀਤ੍; ਤਦਾ ਿਦਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ
ਮਾਰ੍ਗੇ ਸ਼ਰ੍ਮਾਪੰਨਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਹੇਃ ਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅶ ਏਤਿਰ ਕਾਿਚਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਤਤਾਗਮਤ੍
Ⅷ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਾਿਣ ੇਤੁੰ ਨਗਰਮ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅸ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਂ ਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍

ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦੇਿਹ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੈਃ ਸਾਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਨ
ਵਯ੍ਵਾਹਰਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸਾਕਥਯਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਦਹੰ ਤੰ
ਿਯਹੂਦੀਯੋਿਸ ਕਥੰ ਮੱਤਃ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ?

Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਯੱਦਾਨੰ ਤਤ੍ਕੀਦʼਕ੍ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ
ਮਹਯ੍ੰ ਦੇਿਹ ਯ ਇੱਥੰ ਤਾਂ ਯਾਚਤੇ ਸ ਵਾ ਕ ਇਿਤ ਚੇਦਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥਾਸ੍ਤਿਰ
ਤਮਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਥਾਃ ਸ ਚ ਤੁਭਯ੍ਮਮʼਤੰ ਤੋਯਮਦਾਸਯ੍ਤ੍|

Ⅺ ਤਦਾ ਸਾ ਸੀਮਨ੍ਿਤਨੀ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਿਤ, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਪਰ੍ਿਹਰ੍ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਭਵਤੋ
ਨੀਰੋੱਤੋਲਨਪਾਤੰ ਨਾਸ੍ਤੀ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦਮʼਤੰ ਕੀਲਾਲੰ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਸ?

Ⅻ ਯੋਸ੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਇਮਮਨ੍ਧੂੰ ਦਦ,ੌ ਯਸਯ੍ ਚ ਪਿਰਜਨਾ ਗੋਮੇਸ਼਼ਾਦਯਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਸਯ੍ ਪਰ੍ਹੇਃ ਪਾਨੀਯੰ ਪਪੁਰੇਤਾਦʼਸ਼ੋ ਯੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯਾਕੂਬ੍
ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਭਵਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਿਕੰ?

ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਇਦੰ ਪਾਨੀਯੰ ਸਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਸ੍ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਦੱਤੰ ਪਾਨੀਯੰ ਯਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ
ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਮਯਾ ਦੱਤਮ੍ ਇਦੰ ਤੋਯੰ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਤਃ ਪਰ੍ਸਰ੍ਵਣਰੂਪੰ ਭੂਤਾ
ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਰਯ੍ਾਵਤ੍ ਸਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਤਦਾ ਸਾ ਵਿਨਤਾਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤਿਰ ਮਮ ਪੁਨਃ ਪੀਪਾਸਾ ਯਥਾ ਨ
ਜਾਯਤੇ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਯ ਯਥਾਤਾਗਮਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹਯ੍ੰ ਤੱਤੋਯੰ ਦੇਹੀ|

ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੂਰਵਦਦਯ੍ਾਿਹ ਤਵ ਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਤਾਗੱਛ|
ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਮਾਵਦਤ੍ ਮਮ ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਮ

ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਭਦਮਵੋਚਃ|
ⅩⅧਯਤਸ੍ਤਵ ਪਞ੍ਚ ਪਤਯੋਭਵਨ੍ ਅਧੁਨਾ ਤੁ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ

ਸ ਤਵ ਭਰ੍ੱਤਾ ਨ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਸਤਯ੍ਮਵਾਿਦਃ|
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ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਾ ਮਿਹਲਾ ਗਿਦਤਵਿਤ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਭਵਾਨ੍ ਏਕੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀਿਤ
ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ|

ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤʼਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੇ(ਅ)ਭਜਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਭਵਦ੍ਿਭਰੁਚਯ੍ਤੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਭਜਨਯੋਗਯ੍ੰ ਸ੍ਥਾਨਮਾਸ੍ਤੇ|

ⅩⅪ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਹ ਯਦਾ ਯੂਯੰ
ਕੇਵਲਸ਼ੈਲੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ
ਕਾਲ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ|

ⅩⅫਯੂਯੰ ਯੰ ਭਜਧਵ੍ੇ ਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯੰ ਭਜਾਮਹੇ ਤੰ ਜਾਨੀਮਹੇ,
ਯਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ਾਤ੍ ਪਿਰਤਾਣੰ ਜਾਯਤ|ੇ

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਸਤਯ੍ਭਕ੍ਤਾ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਚ ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ਆਯਾਿਤ, ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ; ਯਤ
ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਤ੍ਕਾਨ੍ ਿਪਤਾ ਚੇਸ਼਼੍ਟਤੇ|

ⅩⅩⅣ ਈਸ਼ਵ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ; ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਯੇ ਭਕ੍ਤਾਸ੍ਤੈਃ ਸ ਆਤ੍ਮਨਾ
ਸਤਯ੍ਰੂਪੇਣ ਚ ਭਜਨੀਯਃ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸਾ ਮਿਹਲਾਵਾਦੀਤ੍ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖਯ੍ਾਤ(ੋਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ
ਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨਾਿਮ ਸ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਕਥਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਨੰ ਕਰੋਿਮ ਯ(ੋਅ)ਹਮ੍ ਅਹਮੇਵ
ਸ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ|

ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਥਾ ਸ੍ਿਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸਯ੍
ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਮਨਯ੍ਨ੍ਤ ਤਥਾਿਪ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਿਮੱਛਿਤ? ਯਦਾ
ਿਕਮਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ? ਇਿਤ ਕੋਿਪ ਨਾਪʼ◌ੱਛਤ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕਲਸ਼ੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਨਗਰਮਧਯ੍ੰ ਗਤਾ
ਲੋਕੇਭਯ੍ੋਕਥਾਯਦ੍

ⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰਵੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਹਯ੍ਮਕਥਯਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਮਾਨਵਮੇਕਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਰੁ ਿਕਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਿਤ ?

ⅩⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਯਨ੍|
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ⅩⅩⅪ ਏਤਿਰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਸਾਧਿਯਤਾ ਤੰ ਵਯ੍ਾਹਾਰ੍ਸ਼਼ੁਃ ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੂਕ੍ਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅫਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਯ੍ੰਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਮ੍ਭਨ੍ਤ, ਿਕਮਸ੍ਮੈ ਕੋਿਪ

ਿਕਮਿਪ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਾਨੀਯ ਦੱਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਭਮਤਾਨੁਰੂਪਕਰਣੰ ਤਸਯ੍ੈਵ

ਕਰ੍ੰਮਿਸੱਿਧਕਾਰਣਞ੍ਚ ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍|ੰ
ⅩⅩⅩⅤ ਮਾਸਚਤੁਸ਼਼੍ਟਯੇ ਜਾਤੇ ਸ਼ਸਯ੍ਕਰ੍ੱਤਨਸਮਯੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਨਦਯ੍ਤ?ੇ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਸ਼ਰ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਕ੍ਸ਼਼ੇਤਾਿਣ ਪਰ੍ਿਤ
ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ, ਇਦਾਨੀਂ ਕਰ੍ੱਤਨਯੋਗਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅥ ਯਸ਼੍ਿਛਨੱਿਤ ਸ ਵੇਤਨੰ ਲਭਤੇ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃਸਵ੍ਰੂਪੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਸ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਚ, ਤੇਨੈਵ ਵਪ੍ਤਾ ਛੇੱਤਾ ਚ ਯੁਗਪਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤਃ|

ⅩⅩⅩⅦਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਪਤਯ੍ੇਕਸ਼੍ਿਛਨਤਯ੍ਨਯ੍ ਇਿਤ ਵਚਨੰ ਿਸੱਧਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅧ ਯਤ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ੱਯਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਸ਼ਸਯ੍ੰ ਛੇੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਪਰ੍ੈਰਯਮ੍ ਅਨਯ੍ੇ ਜਨਾਃਪਰ੍ੱਯਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਨ੍ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਰ੍ਗਸਯ੍ ਫਲਮ੍ ਅਲਭਧਵ੍ਮ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਮਹਯ੍ਮ੍

ਅਕਥਯਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਵਿਨਤਾਯਾ ਇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨ
ਬਹਵਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਲੋਕਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅬ ਤਥਾ ਚ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਕਿਤਿਚਦ੍ ਿਦਨਾਿਨ
ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਾਨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਦਨਦਯੰ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ
ਨਯ੍ਵਸ਼਼੍ਟਤ੍

ⅩⅬⅠ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਬਹਵ(ੋਅ)ਪਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍
ⅩⅬⅡ ਤਾਂ ਯੋਸ਼਼ਾਮਵਦਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਤੀਮ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ

ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤਾਤੇਿਤ ਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਵਯੰ ਸਵ੍ਯਮੇਵਾਜ੍ਞਾਸਮਿਹ|
ⅩⅬⅢਸਵ੍ਦੇਸ਼ੇ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ਤੁਃ ਸਤ੍ਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ

ਦਤਾਕਥਯਤ੍
ⅩⅬⅣਤਥਾਿਪ ਿਦਵਸਦਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ਗਾਲੀਲੰ ਗਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੇ ਗਾਲੀਲੀ ਿਲਯਲੋਕਾ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤਾ ਉਤ੍ਸਵਸਮਯੇ
ਿਯਰੂਸ਼ਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਿ ਯਾ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤੰ
ਤਮ੍ ਆਗʼਹ੍ਲਨ੍|

ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਨੰਾਨਗਰੇ ਜਲੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਰਸਮ੍
ਆਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪੁਨਰਗਾਤ੍| ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍
ਰਾਜਸਭਾਸ੍ਤਾਰਸਯ੍ ਪੁਤਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਪੁਰੀ ਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤ ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅦਸਯੇਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਾਲੀਲਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮਯ੍ ਤਸਯ੍
ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ੍ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਪੁਤਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਕਾਲ ਆਸੰਨਃ
ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤਯ੍ ਤੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਕਰੋਤੁ|

ⅩⅬⅧਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਚਤੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਚਨਦʼਸ਼਼੍ਟਾ
ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅬⅨ ਤਤਃ ਸ ਸਭਾਸਦਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਮਮ ਪੁਤੇ ਨ ਮʼਤੇ ਭਵਾਨਾਗੱਛਤ|ੁ
Ⅼ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਦ੍ ਗੱਛ ਤਵ ਪੁਤੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨਕ੍ਤਵਾਕਯ੍ੇ ਸ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅬⅠ ਗਮਨਕਾਲੇ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਦਾਸਾਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਵਦਨ੍ ਭਵਤਃ

ਪੁਤ(ੋਅ)ਜੀਵੀਤ੍|
ⅬⅡਤਤਃ ਕੰ ਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ਰੋਗਪਰ੍ਤੀਕਾਰਾਰਮ੍ਭੋ ਜਾਤਾਇਿਤ ਪʼਸ਼਼੍ਟੇ ਤੈਰੁਕ੍ਤੰ

ਹਯ੍ਃ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਦਯਾਿਧਕਿਦਤੀਯਯਾਮੇ ਤਸਯ੍ ਜਵ੍ਰਤਯ੍ਾਗ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|
ⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਪੁਤੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍ ਿਪਤਾ

ਤਦ੍ਬੁੱਧਵ੍ਾ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍|
ⅬⅣ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤਯ੍ ਗਾਲੀਿਲ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਦ੍ ਿਦਤੀਯਮ੍

ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|

Ⅴ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮੰ

ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮੇਸ਼਼ਨਾਮ੍ਨ ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਬੈਥੇਸ੍ਦਾ

ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਪਸ਼਼੍ਕਿਰਣੀ ਪਞ੍ਚਘੱਟਯੁਕ੍ਤਾਸੀਤ੍|
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Ⅲ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਘੱਟੇਸ਼਼ੁ ਿਕਲਾਲਕਮ੍ਪਨਮ੍ ਅਪੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍
ਅਨ੍ਧਖਞ੍ਚਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਾਙ੍ਗਾਦਯੋ ਬਹਵੋ ਰੋਿਗਣਃ ਪਤਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|

Ⅳ ਯਤੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਤਸਯ੍ ਸਰਸੋ ਵਾਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤ ਏਤਯ੍ਾਕਮ੍ਪਯਤ੍
ਤਤ੍ਕੀਲਾਲਕਮ੍ਪਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਰੋਗੀ ਪਰ੍ਥਮੰ ਪਾਨੀਯਮਵਾਰੋਹਤ੍ ਸ
ਏਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਰੋਗਮੁਕ੍ਤ(ੋਅ)ਭਵਤ੍|

Ⅴ ਤਦਾਸ਼਼੍ਟਾਿਤੰਸ਼ਦਰ੍ਸ਼਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਰੋਗਗਰ੍ਸ੍ਤ ਏਕਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅵਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਸ਼ਿਯਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਹੁਕਾਿਲਕਰੋਗੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ
ਿਕੰ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਬੁਭੂਸ਼਼ਿਸ?

Ⅶ ਤਤੋ ਰੋਗੀ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਯਦਾ ਕੀਲਾਲੰ ਕਮ੍ਪਤੇ ਤਦਾ ਮਾਂ
ਪੁਸ਼਼੍ਕਿਰਣੀਮ੍ ਅਵਰੋਹਿਯਤੁੰ ਮਮ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਗਮਨਕਾਲੇ
ਕਸ਼੍ਿਚਦਨਯ੍ੋ(ਅ)ਗਰ੍ੋ ਗਤਾ ਅਵਰੋਹਿਤ|

Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਤਵ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲਯ੍ ਗʼਹੀਤਾ ਯਾਿਹ|
Ⅸਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਸ੍ਥੋ ਭੂਤਾ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯਗਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਿਦਨੰ

ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰਃ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਵ੍ਸ੍ਥੰ ਨਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਅਦਯ੍ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ

ਸ਼ਯਨੀਯਮਾਦਾਯ ਨ ਯਾਤਵਯ੍ਮ੍|
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਯੋ ਮਾਂ ਸਵ੍ਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍

ਉੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਮਾਂ ਸ ਏਵਾਿਦਸ਼ਤ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਯ

ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਸ ਕਃ?
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕ ਇਿਤ ਸਵ੍ਸ੍ਥੀਭੂਤੋ ਨਾਜਾਨਾਦ੍ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ

ਜਨਤਾਸੱਤਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤੰ ਨਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ਪਰ੍ਾਪਯ੍ਾਕਥਯਤ੍

ਪਸ਼ਯ੍ੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਾਮਯੋ ਜਾਤੋਿਸ ਯਥਾਿਧਕਾ ਦੁਰ੍ਦਸ਼ਾ ਨ ਘਟਤੇ ਤੱਧੇਤੋਃ ਪਾਪੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਪੁਨਰ੍ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|

ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਰੋਿਗਣਮ੍
ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
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ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੰਮੇਦʼਸ਼ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਹੇਤੋ
ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਤਾਡਿਯਤਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ|

ⅩⅦ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਾਖਯ੍ਤ੍ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕਰੋਿਤ ਤਦਨੁਰੂਪਮ੍
ਅਹਮਿਪ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅧ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪੁਨਰਯਤਨ੍ਤ ਯਤੋ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ
ਨਾਮਨਯ੍ਤ ਤਦੇਵ ਕੇਵਲੰ ਨ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਸਵ੍ਿਪਤਰੰ ਪਰ੍ੋਚਯ੍
ਸਵ੍ਮਪੀਸ਼ਵ੍ਰਤੁਲਯ੍ੰ ਕʼਤਵਾਨ੍|

ⅩⅨਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਪੁਤਃ ਿਪਤਰੰ
ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤਃ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ| ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਪੁਤੋਿਪ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅩ ਿਪਤਾ ਪੁਤੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਯਦਯ੍ਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ
ਪੁਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ ; ਯਥਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਇਤੋਿਪ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਪਰ੍ਿਮਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪਯ੍ ਸਿਜਵਾਨ੍ ਕਰੋਿਤ ਤਦਤ੍
ਪੁਤੋਿਪ ਯੰ ਯੰ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਤੰ ਸਜੀਵੰ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅫਸਰ੍ੱਵੇ ਿਪਤਰੰ ਯਥਾ ਸਤ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਪੁਤਮਿਪ ਸਤ੍ਕਾਰਿਯਤੁੰ ਿਪਤਾ
ਸਵ੍ਯੰ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਿਵਚਾਰਮਕʼਤਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਚਾਰਾਣਾਂ ਭਾਰੰ ਪੁਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅢਯਃ ਪੁਤੰ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਰਕਮਿਪ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ

ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਕਦਾਿਪ ਦਣ੍ਡਬਾਜਨੰ ਨ ਭਵਿਤ
ਿਨਧਨਾਦੁੱਥਾਯ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯਦਾ ਮʼਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍
ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਜੀਵਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਯ
ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਪਯ੍ੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਸਵ੍ਯਞ੍ਜੀਵੀ ਤਥਾ ਪੁਤਾਯ ਸਵ੍ਯਞ੍ਜੀਿਵਤਾਿਧਕਾਰੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਸ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ
ਦਣ੍ਡਕਰਣਾਿਧਕਾਰਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅩⅧ ਏਤਦਰ੍ਥੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਤਸਯ੍ ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਸਮਯ
ਏਤਾਦʼਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਆਯੁਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਕੁਕਰ੍ਮਾਿਣ ਕʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਦਣ੍ਡੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਅਹੰ ਸਵ੍ਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ ਯਥਾ ਸ਼ੁਣੋਿਮ ਤਥਾ
ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਮਮ ਿਵਚਾਰਞ੍ਚ ਨਯ੍ਾੱਯਃ ਯਤੋਹੰ ਸਵ੍ੀਯਾਭੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨੇਿਹਤਾ
ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਿਪਤੁਿਰਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਈਹੇ|

ⅩⅩⅪ ਯਿਦ ਸਵ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ ਤਿਰ ਤਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍
ਆਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਭਵਿਤ ;

ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦਰ੍ਥੇ(ਅ)ਪਰੋ ਜਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਮਦਰ੍ਥੇ ਤਸਯ੍
ਯਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ਮ੍ ਏਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰਯ੍ੋਹਨੰ ਪਰ੍ਿਤ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਪਰ੍ੇਿਰਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਸਤਯ੍ਕਥਾਯਾਂ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮਦਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਦਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਪੇਕ੍ਸ਼਼ੇ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਿਰਤਯਧਵ੍ੇ
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਯੋਹਨ੍ ਦੇਦੀਪਯ੍ਮਾਨ ਦੀਪ ਇਵ ਤੇਜਸਵ੍ੀ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍
ਅਲ੍ਪਕਾਲੰ ਤਸਯ੍ ਦੀਪ੍ਤਯ੍ਾਨਨ੍ਿਦਤੁੰ ਸਮਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੰ

ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਰ੍ਮਾਣਾਦਿਪ ਮਮ ਗੁਰੁਤਰੰ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਿਵਦਯ੍ਤੇ ਿਪਤਾ ਮਾਂ
ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ ਯਦਯ੍ਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਦਦਾਤ੍ ਮਯਾ ਕʼਤੰ ਤੱਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ
ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਮੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ| ਤਸਯ੍
ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼ਤੰ ਤਸਯ੍ ਰੂਪਞ੍ਚ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟੰ

ⅩⅩⅩⅧਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ਞ੍ਚਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ਅਨ੍ਤਃ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨਾਪ੍ਨਿਤ
ਯਤਃ ਸ ਯੰ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ|

ⅩⅩⅩⅨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਯੂਯਮ੍ ਆਲੋਚਯਧਵ੍ੰ ਤੈ ਰਾਕਯ੍ੈਰਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤੱਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਦਿਤ|

ⅩⅬ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਪਰਮਾਯੁਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਨ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਥ|
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ⅩⅬⅠਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ਃ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ|
ⅩⅬⅡਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਮ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਰ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪਰ੍ੇਮ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅢਅਹੰ ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਾਂ ਨ ਗʼਹ੍ਲੀਥ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਿਰ ਤੰ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਥ|
ⅩⅬⅣਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਤ੍ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਿਚਸ਼਼੍ਟਤਾ ਕੇਵਲੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਸਤ੍ਕਾਰਮ੍

ਚੇਦ੍ ਆਦਧ੍ੱਵੇ ਤਿਰ ਕਥੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅬⅤ ਪੁਤੁਃ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ

ਯਸ੍ਿਮਨ੍ , ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਃ ਸਏਵ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਦਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮੱਯਿਪ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਤ,

ਯਤ੍ ਸ ਮਿਯ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤੋ ਯਿਦ ਤੇਨ ਿਲਿਖਤਵਾਿਨ ਨ ਪਰ੍ਿਤਥ ਤਿਰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਕਥੰ

ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਥ?

Ⅵ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੀਯਸਯ੍ ਿਤਿਵਿਰਯਾਨਾਮ੍ਨਃ ਿਸਨ੍ਧੋਃ

ਪਾਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤਤੋ ਵਯ੍ਾਿਧਮੱਲੋਕਸਵ੍ਾਸ੍ਥਯ੍ਕਰਣਰੂਪਾਿਣ ਤਸਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ

ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਬਹਵੋ ਜਨਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹਯ੍ ਤਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕਮ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਨਾਮ੍ਿਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ ਉਤ੍ਸਵ

ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨੇਤੇ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਾਗਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਫਿਲਪੰ

ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਯ ਭੋਜਦਵਯ੍ਾਿਣ ਵਯੰ ਕੁਤ ੇਤੁੰ ਸ਼ਕਮਃ?
Ⅵ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਤਸਯ੍ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ

ਤਤ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਅਜਾਨਾਤ੍|
Ⅶ ਿਫਿਲਪਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਦਯ੍ਲ੍ਪਮ੍ ਅਲ੍ਪੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ

ਤਿਰ ਮੁਦਾਪਾਦਿਦਸ਼ਤੇਨ ੀਤਪੂਪਾ ਅਿਪ ਨਯ੍ੂਨਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਸਯ੍ ਭਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਾਖਯ੍ਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮੇਕੋ

ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍
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Ⅸ ਅਤ ਕਸਯ੍ਿਚਦ੍ ਬਾਲਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਪਞ੍ਚ ਯਾਵਪੂਪਾਃ
ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਮਤ੍ਸਯ੍ਦਯਞ੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਏਤਾਵਾਤਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤੈਃ ਿਕੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਲੋਕਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਤ ਤਤ ਬਹੁਯਵਸਸੱਤਾਤ੍
ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਨਯ੍ੂਨਾ ਅਿਧਕਾ ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਭੂਮਯ੍ਾਮ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ੍|

Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨਾਦਾਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤਾ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੇਭਯ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕੇਭਯ੍ਃ ਪੂਪਾਨ੍
ਯਥੇਸ਼਼੍ਟਮਤ੍ਸਯ੍ਞ੍ਚ ਪਰ੍ਾਦੁਃ|

Ⅻ ਤੇਸ਼਼ੁ ਤʼਪ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਏਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਯਥਾ ਨਾਪਚੀਯਤੇ
ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਸੰਗʼਹ੍ਲੀਤ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੇ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਞ੍ਚਾਨਾਂ ਯਾਵਪੂਪਾਨਾਂ
ਅਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾਨਯ੍ਿਖਲਾਿਨ ਸੰਗʼਹਯ੍ ਦਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍ ਅਪੂਰਯਨ੍|

ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਾਦʼਸ਼ੀਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿ ਯਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਲੋਕਾ ਿਮਥੋ
ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਜਗਿਤ ਯਸਯ੍ਾਗਮਨੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਏਵਾਯਮ੍ ਅਵਸ਼ਯ੍ੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਕ੍ੱਤਾ|

ⅩⅤ ਅਤਏਵ ਲੋਕਾ ਆਗਤਯ੍ ਤਮਾ ਮਯ੍ ਰਾਜਾਨੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ਈਦʼਸ਼ੰ ਮਾਨਸੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਪੁਨਸ਼੍ਚਪਰ੍ੱਵਤਮ੍ ਏਕਾਕੀ ਗਤਵਾਨ੍|

ⅩⅥ ਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਜਲਿਧਤਟੰ ਵਿਜਤਾ ਨਾਵਮਾਰੁਹਯ੍
ਨਗਰਿਦਿਸ਼ ਿਸਨ੍ਧੌ ਵਾਹਿਯਤਾਗਮਨ੍|

ⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਤਿਮਰ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ
ਨਾਗੱਛਤ੍|

ⅩⅧ ਤਦਾ ਪਰ੍ਬਲਪਵਨਵਹਨਾਤ੍ ਸਾਗਰੇ ਮਹਾਤਰਙ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਰੇਭੇ|
ⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਾਹਿਯਤਾ ਿਦਤਾਨ੍ ੋਸ਼ਾਨ੍ ਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ

ਜਲਧੇਰੁਪਿਰ ਪਦ੍ਭਯ੍ਾਂ ਵਜਨ੍ਤੰ ਨੌਕਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍
ਤਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍

ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨੁਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਅਯਮਹੰ ਮਾ ਭੈਸ਼਼੍ਟ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਸਵ੍ੈਰੰ ਨਾਿਵ ਗʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ ਤਦਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍

ਉੱਿਦਸ਼਼੍ਟਸ੍ਥਾਨੇ ਨੌਰੁਪਾਸ੍ਥਾਤ੍|
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ⅩⅫਯਯਾ ਨਾਵਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਗੱਛਨ੍ ਤਦਨਯ੍ਾ ਕਾਿਪ ਨੌਕਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਨਾਸੀਤ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕੰ ਨਾਗਮਤ੍ ਕੇਵਲਾਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਗਮਨ੍ ਏਤਤ੍
ਪਾਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤਯ੍
ਲੋਕਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਅਭੋਜਯਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਿਤਿਵਿਰਯਾਯਾ
ਅਪਰਾਸ੍ਤਰਣਯ ਆਗਮਨ੍|

ⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਿਪ ਤਤ ਨਾ ਸਨ੍ਿਤ ਲੋਕਾ ਇਿਤ
ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਤੁੰ ਤਰਿਣਿਭਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰੰ ਗਤਾਃ|

ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਿਰਤ੍ਪਤੇਃ ਪਾਰੇ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ
ਭਵਾਨ੍ ਅਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕਦਾਗਮਤ੍?

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਪਭੋਜਨਾਤ੍ ਤੇਨ ਤʼਪ੍ਤਤਾਞ੍ਚ ਮਾਂ
ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ|

ⅩⅩⅦ ਕ੍ਸ਼਼ਯਣੀਯਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਮਾ ਸ਼ਰ੍ਾਿਮਸ਼਼੍ਟ
ਿਕਨ੍ਤਨ੍ਤਾਯੁਰ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਰ੍ਥੰ ਸ਼ਰ੍ਾਮਯ੍ਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਮਨੁਜਪੁਤੋ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ; ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਪਰ੍ਾਦਾਤ੍|

ⅩⅩⅧਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ
ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ?

ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯੰ ਪਰ੍ੈਰਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨਮ੍
ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਭਵਤਾ ਿਕੰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤੰ ਯੱਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਿਤ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ? ਤਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕʼਤੰ?

ⅩⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਮਾਨੰਾਂ ਭੋਕ੍ੱਤੁੰ ਪਰ੍ਾਪੁਃ ਯਥਾ
ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤੇ| ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਾਿਣ ਤੁ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਪਰ੍ਦਦੌ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਃ|

ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਮੂਸਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨਾਦਾਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ੰ
ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ|
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ⅩⅩⅩⅢ ਯਃ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਵਰੁਹਯ੍ ਜਗਤੇ ਜੀਵਨੰ ਦਦਾਿਤ ਸ
ਈਸ਼ਵ੍ਰਦੱਤਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਰੂਪਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦੰ ਿਨਤਯ੍ਮਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਦਾਤੁ|
ⅩⅩⅩⅤਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਜੀਵਨਰੂਪੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਜਨ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍

ਆਗੱਛਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਕ੍ਸ਼਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸ
ਜਾਤੁ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਇਤਯ੍ਵੋਚ|ੰ
ⅩⅩⅩⅦ ਿਪਤਾ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾਵਤੋ ਲੋਕਾਨਦਦਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍

ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਚ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਯਾਸਯ੍ਿਤ ਤੰ ਕੇਨਾਿਪ
ਪਰ੍ਕਾਰੇਣ ਨ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅧ ਿਨਜਾਿਭਮਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਨ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਰਿਭਮਤੰ
ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅩⅩⅨਸ ਯਾਨ੍ ਯਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮਦਦਾਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕਮਿਪ ਨ ਹਾਰਿਯਤਾ
ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਨੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨਹਮ੍ ਉੱਥਾਪਯਾਿਮ ਇਦੰ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਿਪਤੁਰਿਭਮਤ|ੰ

ⅩⅬ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਨੇ
ਮਯੋੱਥਾਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਇਿਤ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਸਯ੍ਾਿਭਮਤ|ੰ

ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਯਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍ ਅਹਮੇਵ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ੈਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ

ⅩⅬⅡਯੂਸ਼਼ਫਃ ਪੁਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸਯ੍ ਮਾਤਾਿਪਤਰੌ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮ ਏਸ਼਼ ਿਕੰ ਸਏਵ
ਨ? ਤਿਰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਮ੍ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਵਕ੍ੱਿਤ?

ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਾ ਿਵਵਦਧਵ੍ੰ
ⅩⅬⅣ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇਣ ਿਪਤਾ ਨਾਕʼਸ਼਼੍ਟਃ ਕੋਿਪ ਜਨ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਯਾਤੁੰ ਨ

ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤਾਗਤੰ ਜਨੰ ਚਰਮੇ(ਅ)ਹ੍ਿਨ ਪਰ੍ੋੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|
ⅩⅬⅤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾਂ

ਗਰ੍ਨ੍ਥੇਸ਼਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤੇ ਅਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਤੇ
ਸ ਏਵ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅥ ਯ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਅਜਾਯਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਜਨਕੰ ਨਾਦਰ੍ਸ਼ਤ੍
ਕੇਵਲਃ ਸਏਵ ਤਾਤਮ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤ੍|
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ⅩⅬⅦਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਕਰੋਿਤ
ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|

ⅩⅬⅧਅਹਮੇਵ ਤੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ|
ⅩⅬⅨਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾ ਮਹਾਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰੇ ਮੰਨਾਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਭੂਕ੍ੱਤਾਿਪ ਮʼਤਾਃ
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਤਿਰ

ਸ ਨ ਿਮਰ੍ਯਤ|ੇ
ⅬⅠ ਯੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸੋਹਮੇਵ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ ਜਨ

ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਸ ਿਨਤਯ੍ਜੀਵੀ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਜਗਤੋ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮਹੰ ਯਤ੍
ਸਵ੍ਕੀਯਿਪਿਸ਼ਤੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਦੇਵ ਮਯਾ ਿਵਤਿਰਤੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਮ੍|

ⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਏਸ਼਼
ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਸਵ੍ੀਯੰ ਪਲਲੰ ਕਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ?

ⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਵੋਚਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਸਯ੍ਾਿਮਸ਼਼ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭੁਕ੍ੱਤੇ ਤਸਯ੍ ਰੁਿਧਰੇ ਚ ਨ ਪੀਤੇ
ਜੀਵਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅬⅣਯੋ ਮਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਸਵ੍ਾਦਿਤ ਮਮ ਸੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ
ਤਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਹ੍ਿਨ ਤਮਹਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅬⅤਯਤੋ ਮਦੀਯਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਥਾ ਮਦੀਯੰ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਰਮੰ ਪੇਯ|ੰ
ⅬⅥ ਯੋ ਜਨ ਮਦੀਯੰ ਪਲਲੰ ਸਵ੍ਾਦਿਤ ਮਦੀਯੰ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸ ਮਿਯ

ਵਸਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹਞ੍ਚ ਵਸਾਿਮ|
ⅬⅦ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਜੀਵਤਾ ਤਾਤੇਨ ਯਥਾਹੰ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦਦ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍

ਮਾਮੱਿਤ ਸੋਿਪ ਮਯਾ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅬⅧਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਵ੍ਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਿਦਦੰ ਯਨ੍ਮਾਨੰਾਂ ਸਵ੍ਾਿਦਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਿਮਰ੍ਯਨ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਨ ਭਵਿਤ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੋ
ਭਕ੍ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਿਨਤਯ੍ੰ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅬⅨ ਯਦਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਭਜਨਗੇਹੇ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਦਾ ਕਥਾ ਏਤਾ
ਅਕਥਯਤ੍|

ⅬⅩ ਤਦੇੱਥੰ ਸ਼ਤਾ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਇਦੰ
ਗਾਢੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ਮੀਦʼਸ਼ੰ ਕਃ ਸ਼ਰ੍ੋਤੁੰ ਸ਼ਕਯਾਤ੍?
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ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਮ੍ ਇੱਥੰ ਿਵਵਾਦੰ ਸਵ੍ਿਚੱਤੇ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ?

ⅬⅫਯਿਦ ਮਨੁਜਸੁਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਤਿਰ
ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅬⅩⅢ ਆਤ੍ਮੈਵ ਜੀਵਨਦਾਯਕਃ ਵਪੁ ਰ੍ਿਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਹੰ ਯਾਿਨ
ਵਚਾਿਂਸ ਕਥਯਾਿਮ ਤਾਨਯ੍ਾਤ੍ਮਾ ਜੀਵਨਞ੍ਚ|

ⅬⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਚਨ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਕੇ ਕੇ ਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਕੋ ਵਾ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਾਨ੍ਯੀਸ਼ੁਰਾਪਰ੍ਥਮਾਦ੍ ਵੇੱਿਤ|

ⅬⅩⅤ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਕਥਯੰ ਿਪਤੁਃ
ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਕੋਿਪ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

ⅬⅩⅥਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਨੇਕੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨ ਰ੍ਨਾਗੱਛਨ੍|
ⅬⅩⅦਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਯਾਸਯ੍ਥ?
ⅬⅩⅧ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕਸਯ੍ਾਭਯ੍ਰ੍ਣੰ

ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ?
ⅬⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਨਯ੍ੋ ਯਾਃ ਕਥਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਵੈਵ| ਭਵਾਨ੍

ਅਮਰੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਤ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅬⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਿਕਮਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਦਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਮਨਨੀਤਾਨ੍ ਨ

ਕʼਤਵਾਨ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕੋ ਿਵਘ੍ਨਕਾਰੀ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
ⅬⅩⅪ ਇਮਾਂ ਕਥੰ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਮ੍ ਈਸ਼਼੍ਕਰੀਯੋਤੀਯੰ ਿਯਹੂਦਾਮ੍

ਉੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ ਦਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤਃ ਸ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅶ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸਮੈਹਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ

ਿਰਯ੍ਹੂਦਾਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਨੱੇਛਨ੍ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਦੂਸ਼਼ਯ੍ਵਾਸਨਾਮੋਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅲ ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਤਯਾ ਿ ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਿਨ

ਯਥਾ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਿਮਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ
ਵਜ|
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Ⅳਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸਵ੍ਯੰ ਪਰ੍ਿਚਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਤ
ਯਦੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ ਜਗਿਤ ਿਨਜੰ ਪਿਰਚਾਯਯ|

Ⅴਯਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਭਾਤਰੋਿਪ ਤੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਯਃ ਸਤਤਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅶ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਮੇਵ

ਰੁ̓ ਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰ੍ਮਾਿਣ ਦੁਸ਼਼੍ਟਾਿਨ ਤਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਹੰ
ਦਦਾਿਮ|

Ⅷ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਤ ਨਾਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍
ਅਸ੍ਿਮੰਨੁਤ੍ਸਵੇ ਯਾਿਮ ਯਤੋ ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ|

Ⅸਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ੱਤਾ ਸ ਗਾਲੀਿਲ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ ਭਾਤʼਸ਼਼ੁ ਤਤ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਸੋ(ਅ)ਪਰ੍ਕਟ ਉਤ੍ਸਵਮ੍

ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅺਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ਉਤ੍ਸਵਮ੍ਉਪਸ੍ਿਥਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਮʼਗਿਯਤਾਪʼ◌ੱਛਨ੍

ਸ ਕੁਤ?
Ⅻ ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਾਨਾਿਵਧਾ ਿਵਵਾਦਾ ਭਿਵਤੁਮ੍

ਆਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ| ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਸ ਉੱਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਨ
ਤਥਾ ਵਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਭਮੰ ਜਨਯਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਕੋਿਪ ਤਸਯ੍ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਨਾਕਥਯਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਮਧਯ੍ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤਾ

ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅤ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜ੍ਞਾਤਾਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਮਾਨੁਸ਼਼ੋ

ਨਾਧੀਤਯ੍ਾ ਕਥਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਿਵਦਾਨਭੂਤ੍?
ⅩⅥਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੋਯੰ ਨ ਮਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍

ਤਸਯ੍|
ⅩⅦ ਯੋ ਜਨ ਿਨਦੇਸ਼ੰ ਤਸਯ੍ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੋ ਮੱਤੋ ਭਵਿਤ ਿਕਮ੍

ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਗਨਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ਤਃ ਕਥਯਿਤ ਸ ਸਵ੍ੀਯੰ ਗੌਰਵਮ੍ ਈਹਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ

ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁ ਰ੍ਗੌਰਵਮ੍ ਈਹਤੇ ਸ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
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ⅩⅨ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੰ ਿਕੰ ਨਾਦਦਾਤ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਸਮਾਚਰਿਤ| ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੁਤੋ ਯਤਧਵ੍?ੇ

ⅩⅩ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਤੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੋ ਯਤਤ?ੇ
ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਦ੍ ਏਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾਕਾਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵ

ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨਯ੍ਧਵ੍ੇ|
ⅩⅫ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਤਕ੍ਛੇਦਿਵਿਧੰ ਪਰ੍ਦਦੌ ਸ ਮੂਸਾਤੋ ਨ ਜਾਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਿਪਤʼਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਜਾਤਃ ਤੇਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾਣਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਤਕ੍ਛੇਦੇ ਕʼਤੇ ਯਿਦ

ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਮਙ੍ਗਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਮਯਾ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸਵ੍ਸ੍ਥ(ੋਅ)ਕਾਿਰ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਹਯ੍ੰ ਕੁਪਯ੍ਥ?

ⅩⅩⅣ ਸਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਤੰ ਿਵਚਾਰਮਕʼਤਾ ਨਯ੍ਾੱਯੰ ਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਇਮੇ ਯੰ

ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਸ ਏਵਾਯੰ ਿਕੰ ਨ?
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਿਨਰ੍ਭਯਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਤਥਾਿਪ ਿਕਮਿਪ

ਅ ਵਦਨ੍ਤਯ੍ੇਤੇ ਅਯਮੇਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਿਕਮਿਧਪਤਯੋ
ਜਾਨਨ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅦ ਮਨੁਜੋਯੰ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਮਦ੍ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨਮਃ ਿਕਨ੍ਤਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ
ਆਗਤੇ ਸ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਕੋਿਪ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਧਯ੍ੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍
ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਾਂ ਜਾਨੀਥ? ਕਸ੍ਮਾੱਚਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਦਿਪ ਿਕੰ ਜਾਨੀਥ?
ਨਾਹੰ ਸਵ੍ਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ ਸਏਵ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤੰ
ਨ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅩⅨ ਤਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤੇਨਾਹੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਅਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਕੋਿਪ ਤਸਯ੍

ਗਾਤੇ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰ੍ਪਯਦ੍ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਦਾ ਤਸਯ੍ ਸਮਯੋ ਨਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ਤ(ੋਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਰੁਸ਼਼ ਆਗਤਯ੍ ਮਾਨੁਸ਼਼ਸਯ੍ਾਸਯ੍ ਿ ਯਾਭਯ੍ਃ
ਿਕਮ੍ ਅਿਧਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਃ ਿ ਯਾਃ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
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ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਇੱਥੰ ਿਵਵਦਨ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਞ੍ਚੇਿਤ ਸ਼ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਧʼਤਾ ਨੇਤੁੰ ਪਦਾਿਤਗਣੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਮਾਸੁਃ|

ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਸ੍ਿਥਤਾ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅣਮਾਂ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਰਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ
ਯੂਯੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਅਸਯ੍ੋੱਦੇਸ਼ੰ ਨ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਾਮ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਿਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨਾਂ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਸ਼਼ ਗਤਾ ਤਾਨ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕੰ?

ⅩⅩⅩⅥਨ ਚੇਤ੍ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ ਏਸ਼਼ ਕੋਦʼਸ਼ੰ
ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਿਤ?

ⅩⅩⅩⅦਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਚਰਮੇ(ਅ)ਹਿਨ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ਧਾਨਿਦਨੇ
ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ਆਹਯਨ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ
ਭਵਿਤ ਤਿਰ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਿਪਵਤ|ੁ

ⅩⅩⅩⅧਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ ਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਤਸਯ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰਤ(ੋਅ)ਮʼਤਤੋਯਸਯ੍ ਸਰ੍ੋਤਾਿਂਸ ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅨ ਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਨ੍ਤੀਤਯ੍ਰ੍ਥੇ
ਸ ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਯ੍ਾਹʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਭਵੰ ਨ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਨਾਦੀਯਤ|

ⅩⅬ ਏਤਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼ਤਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਅਯਮੇਵ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਸ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ|

ⅩⅬⅠ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਏਵ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍
ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲ੍ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ੇ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ?

ⅩⅬⅡ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਦਾਯੂਦੋ ਜਨ੍ਮਸ੍ਥਾਨੇ ਬੈਤ੍ਲੇਹਿਮ ਪੱਤਨੇ
ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਕਿਮੱਥੰ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ?

ⅩⅬⅢਇੱਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅬⅣ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਦਪੁਿਸ਼਼ ਕੋਿਪ ਹਸ੍ਤੰ

ਨਾਰ੍ਪਯਤ੍|
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ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਾਦਾਿਤਗਣੇ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ
ਸਮੀਪਮਾਗਤਵਿਤ ਤੇ ਤਾਨ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਨਾਨਯਤ?

ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਪਦਾਤਯਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਸ ਮਾਨਵ ਇਵ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ
ਨਪਾਿਦਸ਼ਤ੍|

ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕਮਭਾਿਮਸ਼਼੍ਟ?
ⅩⅬⅧਅਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਿਕੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍?
ⅩⅬⅨਯੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਮੇ(ਅ)ਧਮਲੋਕਾਏਵ ਸ਼ਾਪਗਰ੍ਸ੍ਤਾਃ|
Ⅼ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਨਾਮਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਕੋ ਯਃ ਕ੍ਸ਼਼ਣਦਾਯਾਂ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍

ਅਗਾਤ੍ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍
ⅬⅠ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੇ ਨ ਸ਼ਤੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਨ ਿਵਿਦਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾ

ਿਕੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਨੁਜੰ ਦੋਸ਼਼ੀਕਰੋਿਤ?
ⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਮਿਪ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਃ? ਿਵਿਵਚਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍

ਗਲੀਿਲ ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਦੀ ਨਤ੍ਪਦਯ੍ਤੇ|
ⅬⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਗʼਹੰ ਗਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਨੰ

ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੰ ਗਤਵਾਨ੍|

Ⅷ
Ⅰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਨਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍
Ⅱ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪ ਆਗਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਤਾਨ੍

ਉਪਦੇਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅲ ਤਦਾ ਅਧਯ੍ਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਞ੍ਚ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਧʼਤੰ

ਸ੍ਿਤਯਮੇਕਾਮ੍ ਆਿਨਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍
Ⅳਹੇ ਗੁਰੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾਂ ਲੋਕਾ ਧʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ ਏਤਾਦʼਸ਼ਲੋਕਾਃ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੇਨ ਹਨ੍ਤਵਯ੍ਾ ਇਿਤ

ਿਵਿਧਰ੍ਮੂਸਾਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੋਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਮਾਿਦਸ਼ਿਤ?
Ⅵ ਤੇ ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਭੂਮਾਵਙ੍ਗਲਯ੍ਾ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅶ ਤਤਸ੍ਤੈਃ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਯੋ

ਜਨ ਿਨਰਪਰਾਧੀ ਸਏਵ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਏਨਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਨਾਹਨ੍ਤੁ|
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Ⅷ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਭੂਮੌ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅸ ਤਾਂ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਵ੍ਸਵ੍ਮਨਿਸ ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਜਯ੍ੇਸ਼਼੍ਠਾਨੁ ਮੰ

ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਗੱਛਨ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕਾਕੀ ਤਯਕ੍ੱਤੋਭਵਤ੍ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾ ਸਾ ਯੋਸ਼਼ਾ ਚ ਸ੍ਿਥਤਾ|

Ⅹ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਥਾਯ ਤਾਂ ਵਿਨਤਾਂ ਿਵਨਾ ਕਮਪਯ੍ਪਰੰ ਨ ਿਵਲੋਕਯ੍
ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਵਾਮੇ ਤਵਾਪਵਾਦਕਾਃ ਕੁਤ? ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਿਕੰ ਨ ਦਣ੍ਡਯਿਤ?

Ⅺ ਸਾਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਕੋਿਪ ਨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਨਾਹਮਿਪ ਦਣ੍ਡਯਾਿਮ
ਯਾਿਹ ਪੁਨਃ ਪਾਪੰ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਃ|

Ⅻ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਲੋਕੇਭਯ੍ ਇੱਥੰ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਜਗਤੋਹੰ
ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ ਗੱਛਿਤ ਸ ਿਤਿਮਰੇ ਨ ਭਿਮਤਾ
ਜੀਵਨਰੂਪਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅢ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਸ੍ਤੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੇ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਸ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਨ ਭਵਿਤ|

ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਿਪ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥ(ੇਅ)ਹੰ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ
ਦਦਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਾਹਯ੍ੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਕੁਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕਵ੍
ਯਾਿਮ ਚ ਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕੁਤ ਗੱਛਾਿਮ ਚ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ
ਨ ਜਾਨੀਥ|

ⅩⅤਯੂਯੰ ਲੌਿਕਕੰ ਿਵਚਾਰਯਥ ਨਾਹੰ ਿਕਮਿਪ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਤਿਰ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਗਰ੍ਹੀਤਵਯ੍ੋ ਯਤੋਹਮ੍

ਏਕਾਕੀ ਨਾਸ੍ਿਮ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਯਾ ਸਹ ਿਵਦਯ੍ਤ|ੇ
ⅩⅦ ਦਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹਣੀਯੰ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ

ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧਅਹੰ ਸਵ੍ਾਰ੍ਥੇ ਸਵ੍ਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤੰ ਦਦਾਿਮ ਯਸ਼੍ਚ ਮਮ ਤਾਤੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍

ਸੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅨਤਦਾ ਤ(ੇਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਤਾਤਃ ਕੁਤ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੂਯੰ

ਮਾਂ ਨ ਜਾਨੀਥ ਮਤ੍ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਨ ਜਾਨੀਥ ਯਿਦ ਮਾਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼਼ਾਸਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮਮ
ਤਾਤਮਪਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਸਯ੍ਤ|

ⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਿਦਸ਼ਯ੍ ਭਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਤ੍
ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਪਰ੍ਿਤ ਕੋਿਪ ਕਰੰ ਨਦਤੋਲਯਤ੍|
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ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਧੁਨਾਹੰ ਗੱਛਾਿਮ ਯੂਯੰ ਮਾਂ
ਗਵੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ
ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅫ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਾਵੋਚਨ੍ ਿਕਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?
ਯਤੋ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਬਰ੍ਵੀਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਧਃਸ੍ਥਾਨੀਯਾ
ਲੋਕਾ ਅਹਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਸ੍ਥਾਨੀਯਃ ਯੂਯਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਹਮ੍
ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ|

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ ਯਤੋਹੰ ਸ
ਪੁਮਾਨ੍ ਇਿਤ ਯਿਦ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਤਿਰ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਸ੍ਤ?ੰ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧੌ ਯਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵਮ੍ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਤ੍ ਕਰੋਿਮ ਸਏਵ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋਹ|ੰ

ⅩⅩⅥਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਮਯਾ ਬਹੁਵਾਕਯ੍ੰ ਵਕ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਿਵਚਾਰਿਯਤਵਯ੍ਞ੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਸਤਯ੍ਵਾਦੀ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਯਦਹੰ ਸ਼ਤਵਾਨ੍ ਤਦੇਵ ਜਗਤੇ
ਕਥਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਨਕੇ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅧਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ਯਦਾ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ

ਤਦਾਹੰ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੇਵਲਃ ਸਵ੍ਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਤੋ ਯਥਾ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਵਦਾਮੀਿਤ ਚ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅨ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ ਨ ਤਯ੍ਜਿਤ ਸ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤੋਹੰ ਤਦਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸਦਾ ਕਰੋਿਮ|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤਸਯ੍ੈਤਾਿਨ ਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਸ਼ਤਾ ਬਹੁਵਸ੍ਤਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
ⅩⅩⅪਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍
ⅩⅩⅫ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੇ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਆਸ੍ਥਾਂ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਭੂਤਾ

ਸਤਯ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ ਤਤਃ ਸਤਯ੍ਤਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮੋਕ੍ਸ਼਼ੋ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਵਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਃ ਕਦਾਿਪ ਕਸਯ੍ਾਿਪ

ਦਾਸਾ ਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮੁਕ੍ੱਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਬਰ੍ਵੀਿਸ਼?਼
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ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯਃ
ਪਾਪੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਪਾਪਸਯ੍ ਦਾਸਃ|

ⅩⅩⅩⅤਦਾਸਸ਼੍ਚ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤੋ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਃ ਪੁਤੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਮੋਚਯਿਤ ਤਿਰ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮੇਵ ਮੁਕ੍ੱਤਾ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅩⅦ ਯੁਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ ਇਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਕਥਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁਮ੍
ਈਹਧਵ੍|ੇ

ⅩⅩⅩⅧਅਹੰ ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ੰ ਤਦੇਵ ਕਥਯਾਿਮ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ
ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼ਯ੍ਤ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਧਵ੍ੇ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਨ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਤਤੋ
ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ ਆਚਾਰਣਵਦ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅬਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਯੋਹੰ ਤੰ
ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਧਵ੍ੇ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਚਕਾਰ|

ⅩⅬⅠ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਦਾ ਤੈਰੁਕ੍ੱਤੰ ਨ ਵਯੰ ਜਾਰਜਾਤਾ
ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਏਵ ਿਪਤਾਸ੍ਿਤ ਸ ਏਵੇਸ਼ਵ੍ਰਃ

ⅩⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਿਥਤਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੋਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍
ਤਿਰ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੇਮਾਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ ਯਤੋਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਿੰਨਰ੍ਗਤਯ੍ਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਸਵ੍ਤੋ
ਨਾਗਤੋਹੰ ਸ ਮਾਂ ਪਰ੍ਾਿਹਣੋਤ੍|

ⅩⅬⅢਯੂਯੰ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍ੇ ਕੁਤਃ? ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੰ ਸੋਢੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

ⅩⅬⅣ ਯੂਯੰ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤੁਰਿਭਲਾਸ਼਼ੰ
ਪੂਰਯਥ ਸ ਆ ਪਰ੍ਥਮਾਤ੍ ਨਰਘਾਤੀ ਤਦਨ੍ਤਃ ਸਤਯ੍ਤਸਯ੍ ਲੇਸ਼ੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਕਾਰਣਾਦਤਃ ਸ ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਂ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਸ ਯਦਾ ਮʼਸ਼਼ਾ ਕਥਯਿਤ ਤਦਾ
ਿਨਜਸਵ੍ਭਾਵਾਨੁਸਾਰੇਣੈਵ ਕਥਯਿਤ ਯਤੋ ਸ ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਮʼਸ਼਼ੋਤ੍ਪਾਦਕਸ਼੍ਚ|

ⅩⅬⅤਅਹੰ ਤਥਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਤੀਥ|
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ⅩⅬⅥ ਮਿਯ ਪਾਪਮਸ੍ਤੀਿਤ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ? ਯਦਯ੍ਹੰ
ਤਥਯ੍ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਿਤਥ?

ⅩⅬⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯੋ ਲੋਕਃ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਕਥਾਯਾਂ ਮਨ ਿਨਧੱਤੇ
ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੀਯਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ ਤੰਿਨਦਾਨਾਤ੍ ਤਤ ਨ ਮਨਾਿਂਸ ਿਨਧਦ|ੇ

ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਤਮੇਕਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੋ
ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਿਕਿਮਦੰ ਭਦੰ ਨਾਵਾਿਦਸ਼਼੍ਮ?

ⅩⅬⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍ ਨਾਹੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜਤਾਤੰ
ਸੰਮਨਯ੍ੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍ ਅਪਮਨਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅼਅਹੰ ਸਵ੍ਸੁਖਯ੍ਾਿਤੰ ਨ ਚੇਸ਼਼੍ਟੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚਾਪਰ ਏਕ
ਆਸ੍ਤ|ੇ

ⅬⅠ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੋ ਨਰੋ ਮਦੀਯੰ ਵਾਚੰ
ਮਨਯ੍ਤੇ ਸ ਕਦਾਚਨ ਿਨਧਨੰ ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਮਵਦਨ੍ ਤੰ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਇਤੀਦਾਨੀਮ੍ ਅਵੈਸ਼਼੍ਮ|ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮʼਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਭਾਸ਼਼ਸੇ ਯੋ ਨਰੋ ਮਮ ਭਾਰਤੀਂ
ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਿਨਧਾਨਾਸਵ੍ਾਦੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਤ|ੇ

ⅬⅢ ਤਿਰ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਦ੍ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋਿਪ ਮਹਾਨ੍?
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਿਪ ਮʼਤਃ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਿਪ ਮʼਤਾਃ ਤੰ ਸਵ੍ੰ ਕੰ ਪੁਮਾਸਂੰ ਮਨੁਸ਼਼?ੇ

ⅬⅣਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਦ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ਯੰ ਸੰਮਨਯ੍ੇ ਤਿਰ ਮਮ ਤਤ੍ ਸੰਮਨਨੰ
ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਤਾਤੋ ਯੰ ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੀਯਮ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੰ ਭਾਸ਼਼ਧਵ੍ੇ ਸਏਵ ਮਾਂ ਸੰਮਨੁਤ|ੇ

ⅬⅤਯੂਯੰ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਥ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਾਮੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਯਿਦ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ ਯੂਯਿਮਵ ਮʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ
ਤਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਮ|

ⅬⅥਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮ੍ ਮਮ ਸਮਯੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਅਤੀਵਾਵਾਞ੍ਛਤ੍
ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਨ੍ਦੱਚ|

ⅬⅦ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਵਯਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਤ੍ਸਰਾ ਨ ਤੰ ਿਕਮ੍
ਇਬਰ੍ਾਹੀਮਮ੍ ਅਦਾਕ੍ਸ਼਼ੀਃ?

ⅬⅧ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਇਬਰ੍ਾਹੀਮੋ
ਜਨ੍ਮਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮਾਰਭਯ੍ਾਹੰ ਿਵਦਯ੍ੇ|
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ⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉੱਤੋਲਯ੍ ਤਮਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ
ਰ੍ਗੁਪ੍ਤੋ ਮਨ੍ਿਤਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤਯ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇਨ ਪਰ੍ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅸ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗੱਛਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧਯ੍ੇ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਨਰਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਨਰੋਯੰ ਸਵ੍ਪਾਪੇਨ ਵਾ ਸਵ੍ਿਪਤਾਃ

ਪਾਪੇਨਾਨ੍ਧ(ੋਅ)ਜਾਯਤ?
Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਏਤਸਯ੍ ਵਾਸਯ੍ ਿਪਤੋਃ ਪਾਪਾਦ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋਭੂਦ

ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤਨੇਨ ਯਥੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ ਤੱਧੇਤੋਰੇਵ|
Ⅳ ਿਦਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਕਰ੍ੱਤਵਯ੍ੰ ਯਦਾ ਿਕਮਿਪ

ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਿ ਯਤੇ ਤਾਦʼਸ਼ੀ ਿਨਸ਼ਾਗੱਛਿਤ|
Ⅴ ਅਹੰ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਿਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਤੋ

ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋਸ੍ਿਮ|
Ⅵਇਤਯ੍ੁਕ੍ੱਤਾ ਭੂਮੌ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਤੇਨ ਪਙ੍ਕੰ ਕʼਤਵਾਨ੍
Ⅶ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਪਙ੍ਕੇਨ ਤਸਯ੍ਾਨ੍ਧਸਯ੍ ਨੇਤੇ ਪਰ੍ਿਲਪਯ੍ ਤਿਮਤਯ੍ਾਿਦਸ਼ਤ੍

ਗਤਾ ਿਸ਼ਲੋਹੇ (ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤਨਾਮ੍ਿਨ ਸਰਿਸ ਸ੍ਨਾਿਹ| ਤਤੋਨ੍ਧੋ ਗਤਾ
ਤਤਾਸ੍ਨਾਤ੍ ਤਤਃ ਪਰ੍ੰਨਚਕ੍ਸ਼਼ੁ ਰ੍ਭੂਤਾ ਵਯ੍ਾਘੁਟਯ੍ਾਗਾਤ੍|

Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨ ਲੋਕਾ ਯੇ ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਨ੍ਧਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍
ਤੇ ਬਕ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੋਨ੍ਧਲੋਕੋ ਵਰ੍ਤ੍ਮਨਯ੍ੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ਾਿਭਕ੍ਸ਼਼ਤ ਸ ਏਵਾਯੰ
ਜਨਃ ਿਕੰ ਨ ਭਵਿਤ?

Ⅸ ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਸ ਏਵ ਕੇਿਚਦਵੋਚਨ੍ ਤਾਦʼਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਸਵ੍ਯਮਬਰ੍ਵੀਤ੍ ਸ ਏਵਾਹੰ ਭਵਾਿਮ|

Ⅹਅਤਏਵ ਤੇ (ਅ)ਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤੰ ਕਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਾਪ੍ਤਵਾਨ੍?
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨ ਮਮ ਨਯਨੇ ਪਙ੍ਕੇਨ ਪਰ੍ਿਲਪਯ੍

ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਿਸ਼ਲੋਹਕਾਸਾਰੰ ਗਤਾ ਤਤ ਸ੍ਨਾਿਹ| ਤਤਸ੍ਤਤ ਗਤਾ ਮਿਯ
ਸ੍ਨਾਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮਹੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|

Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਵਦਨ੍ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੁਤ? ਤੇਨਕ੍ੱਤੰ ਨਾਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅢਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੇ ਜਨੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਸਿਤ

ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਿਪ ਤਮਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਿਸ?
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ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਙ੍ਕੇਨ ਮਮ ਨੇਤੇ (ਅ)ਿਲਮ੍ਪਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਸ੍ਨਾਤਾ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮਲਭੇ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੱਦਮੰ ਕʼਤਾ ਤਸਯ੍ ਨਯਨੇ
ਪਰ੍ਸੰਨੇ(ਅ)ਕਰੋਦ੍ ਇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਿਤਪਯਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ਅ)ਵਦਨ੍

ⅩⅥ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰ ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੰ ਨ ਮਨਯ੍ਤ|ੇ ਤਤੋਨਯ੍ੇ
ਕੇਿਚਤ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਪਾਪੀ ਪੁਮਾਨ੍ ਿਕਮ੍ ਏਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅦਇੱਥੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ
ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ਮ੍ ਅਪਰ੍ਾਕ੍ਸ਼਼ੁਃ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਵ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ ਕʼਤਵਾਨ੍
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਵਦਿਸ? ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਭਿਵਸ਼ਦਾਦੀ|

ⅩⅧ ਸ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਿਪਤੋ ਰ੍ਮੁਖਾਦ੍ ਅਸ਼ਤਾ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਨ੍|

ⅩⅨ ਅਤਏਵ ਤੇ ਤਾਵਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਯੋ ਰਯ੍ੰ ਪੁਤੰ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਵਦਥਃ ਸ
ਿਕਮਯੰ? ਤਰੀਦਾਨੀਂ ਕਥੰ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਆਵਯੋਃ ਪੁਤ ਆ
ਜਨੇਰਨ੍ਧਸ਼੍ਚ ਤਦਪਯ੍ਾਵਾਂ ਜਾਨੀਵਃ

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਕਥੰ ਦʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਵਾਂ ਨ੍ ਜਾਨੀਵਃ ਕੋਸਯ੍
ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਪਰ੍ਸੰਨੇ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਿਪ ਨ ਜਾਨੀਵ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਏਨੰ ਪʼ◌ੱਛਤ
ਸਵ੍ਕਥਾਂ ਸਵ੍ਯੰ ਵਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦਮ੍ ਅਵਦਤਾਂ ਯਤਃ
ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਿਦ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ ਸ ਭਜਨਗʼਹਾਦ੍
ਦੂਰੀਕਾਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍

ⅩⅩⅢਅਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਪਤਰੌ ਵਯ੍ਾਹਰਤਾਮ੍ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪਰ੍ਾਪ੍ਤ ਏਨੰ ਪʼ◌ੱਛਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧਮ੍ ਆਹੂਯ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍

ਗੁਣਾਨ੍ ਵਦ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਃ ਪਾਪੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪੀ ਨ ਵੇਿਤ ਨਾਹੰ ਜਾਨੇ ਪੂਰਾਮਨ੍ਧ

ਆਸਮਹਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਮਾਤੰ ਜਾਨਾਿਮ|
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ⅩⅩⅥ ਤੇ ਪੁਨਰਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ ਤਾਂ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕਮਕਰੋਤ੍? ਕਥੰ ਨੇਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨੇ
(ਅ)ਕਰੋਤ੍?

ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਏਕਕʼਤੋਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼ʼਣੁਥ ਤਿਰ ਕੁਤਃ ਪੁਨਃ
ਸ਼ਰ੍ੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ? ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ?

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਿਤਰਸ੍ਕʼਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ ਤਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਵਯੰ ਮੂਸਾਃ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ|

ⅩⅩⅨਮੂਸਾਵਕ੍ਤੇਣੇਸ਼ਵ੍ਰੋ ਜਗਾਦ ਤੱਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤੇਸ਼਼ ਕੁਤਤਯ੍ਲੋਕਇਿਤ ਨ
ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅩ ਸੋਵਦਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਮ ਲੋਚਨੇ ਪਰ੍ਸੰਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਕੁਤਤਯ੍ਲੋਕ
ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਏਤਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅩⅪਈਸ਼ਵ੍ਰਃ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਭਕ੍ਿਤੰ
ਕʼਤਾ ਤਿਦਸ਼਼੍ਟਿ ਯਾਂ ਕਰੋਿਤ ਤਸਯ੍ੈਵ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣੋਿਤ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅫ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਅਦਦਾਤ੍ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਾਦ੍
ਏਤਾਦʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਾਸ਼ʼਣੋਤ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਾਨੰਾਜਾਯਤ ਤਿਰ
ਿਕਞ੍ਿਚਦਪੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|

ⅩⅩⅩⅣਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤੰ ਪਾਪਾਦ੍ ਅਜਾਯਥਾਃ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਤੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯਿਸ?
ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਤੰ ਬਿਹਰਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸ ਬਿਹਰਿ ਯਤ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ
ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤੇ ਤੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼?

ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸ ਕੋ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਮ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਯਾ ਸਾਕੰ ਯਃ ਕਥੰ

ਕਥਯਿਤ ਸਏਵ ਸਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮੀਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੰ ਪਰ੍ਣਾਮਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਯਨਹੀਨਾ ਨਯਨਾਿਨ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਨਯਨਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਧਾ ਭਵਨ੍ਤੀਤਯ੍ਿਭਪਰ੍ਾਯੇਣ ਜਗਦਾਹਮ੍
ਆਗੱਛਮ੍|



JohnⅨ:ⅩⅬ xxxiv John Ⅹ:Ⅺ

ⅩⅬ ਏਤਤ੍ ਸ਼ਤਾ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਵਯਮਿਪ
ਿਕਮਨ੍ਧਾਃ?

ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਦਯ੍ਨ੍ਧਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ ਪਾਪਾਿਨ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼ਯ੍ਾਮੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ਵਦਨਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|

Ⅹ
Ⅰ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨ ਦਾਰੇਣ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍

ਕੇਨਾਪਯ੍ਨਯ੍ੇਨ ਮੇਸ਼਼ਗʼਹੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ ਸ੍ਤੇਨ ਦਸਯ੍ੁਸ਼੍ਚ|
Ⅱਯੋ ਦਾਰੇਣ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ|
Ⅲ ਦੌਵਾਿਰਕਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦਾਰੰ ਮੋਚਯਿਤ ਮੇਸ਼਼ਗਣਸ਼੍ਚ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ਼ʼਣੋਿਤ

ਸ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾਹੂਯ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਨਯਿਤ|
Ⅳ ਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕʼਤਾ ਸਵ੍ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਗਰ੍ੇ ਗੱਛਿਤ, ਤਤੋ

ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ,ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵਜਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਸਯ੍ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍

ਵਿਜਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਵਰੰ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭਯ੍ ਇਮਾਂ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ

ਕਿਥਤਕਥਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਤੇ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ|
Ⅶ ਅਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਯ੍ਾਹਰਾਿਮ,

ਮੇਸ਼਼ਗʼਹਸਯ੍ ਦਾਰਮ੍ ਅਹਮੇਵ|
Ⅷ ਮਯਾ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯ ਆਗੱਛਨ੍ ਤੇ ਸ੍ਤੇਨਾ ਦਸਯ੍ਵਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਮੇਸ਼਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਥਾ ਨਾਸ਼ʼਣਨ੍|
Ⅸ ਅਹਮੇਵ ਦਾਰਸਵ੍ਰੂਪਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਂ

ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ ਤਥਾ ਬਿਹਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕʼਤਾ ਚਰਣਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ|

Ⅹ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੇਨਃ ਸ ਕੇਵਲੰ ਸ੍ਤੈਨਯ੍ਬਧਿਵਨਾਸ਼ਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ ਸਮਾਯਾਿਤ
ਿਕਨ੍ਤਹਮ੍ ਆਯੁ ਰ੍ਦਾਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਬਾਹੂਲਯ੍ੇਨ ਤਦੇਵ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਮ੍|

Ⅺ ਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ ਸ ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ
ਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਗੰ ਕਰੋਿਤ;
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Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕੋ ਨ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਸਯ੍ ਮੇਸ਼਼ਾ ਿਨਜਾ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ, ਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ੋ ਵੈਤਿਨਕਃ ਸ ਵʼਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਮੇਜਵਜੰ
ਿਵਹਾਯ ਪਲਾਯਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵʼਕਸ੍ਤੰ ਵਜੰ ਧʼਤਾ ਿਵਿਕਰਿਤ|

ⅩⅢ ਵੈਤਿਨਕਃ ਪਲਾਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਵੇਤਨਾਰ੍ਥੀ ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
ⅩⅣਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ੋ ਮੇਸ਼਼ਪਾਲਕਃ, ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਯਥਾ ਜਾਨਾਿਤ,ਅਹਞ੍ਚ ਯਥਾ

ਿਪਤਰੰ ਜਾਨਾਿਮ,
ⅩⅤ ਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼਼ਾਨਿਪ ਜਾਨਾਿਮ, ਮੇਸ਼਼ਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ

ਮੇਸ਼਼ਾਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਤਯ੍ਾਗੰ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅥਅਪਰਞ੍ਚ ਏਤਦ੍ ਗʼਹੀਯ ਮੇਸ਼਼ੇਭਯ੍ੋ ਿਭੰਨਾ ਅਿਪ ਮੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਸਨ੍ਿਤ ਤੇ

ਸਕਲਾਆਨਿਯਤਵਯ੍ਾਃ; ਤੇ ਮਮ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ਰ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਤ ਏਕੋ ਵਜ ਏਕੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਕੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਪਰ੍ਾਣਾਨਹੰ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਪੁਨਃ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਾ
ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅧ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਵ੍ਯੰ
ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਪੁਨਰ੍ਗਰ੍ਹੀਤੁਞ੍ਚ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤੇ
ਭਾਰਿਮਮੰ ਸਵ੍ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੋਹਮ੍|

ⅩⅨ ਅਸ੍ਮਾਦੁਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਿਭੰਨਵਾਕਯ੍ਤਾ
ਜਾਤਾ|

ⅩⅩ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਸ਼਼ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤ ਉਨ੍ਮੱਤਸ਼੍ਚ, ਕੁਤ ਏਤਸਯ੍ ਕਥਾਂ
ਸ਼ʼਣੁਥ?

ⅩⅪ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਏਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਭੂਤਗਰ੍ਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਥਾਵੰਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਭੂਤਃ ਿਕਮ੍ ਅਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ?

ⅩⅫ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਪਰ੍ੱਵਣਯ੍ੁਪਸ੍ਿਥਤੇ
ⅩⅩⅢਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਨਃਸਾਰੇਣ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਵੇਸ਼਼੍ਟਿਯਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਕਿਤ

ਕਾਲਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਚਿਕਤ੍ਸਾਂ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਯਦਯ੍ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਭਵਿਤ
ਤਿਰ ਤਤ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ਤੀਥ,
ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਾਂ ਯਾਂ ਿ ਯਾਂ ਕਰੋਿਮ ਸਾ ਿ ਯੈਵ ਮਮ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸਵ੍ਰੂਪਾ|
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ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਾ ਨ ਭਵਥ, ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍
ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ|

ⅩⅩⅦਮਮ ਮੇਸ਼਼ਾ ਮਮ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਗੱਛਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅧਅਹੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਦਾਿਮ, ਤੇ ਕਦਾਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਕੋਿਪ ਮਮ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅨ ਯੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਤਾਨ੍ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍, ਕੋਿਪ
ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩਅਹੰ ਿਪਤਾ ਚ ਦਯੋਰੇਕਤਮ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉਦਤੋਲਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ੍ ਬਹੂਨਯ੍ੁੱਤਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣਃ ਕਾਰਣਾਨ੍ ਮਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍
ਉਦਯ੍ਤਾਃ ਸ੍ਥ?

ⅩⅩⅩⅢ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ
ਮਾਨੁਸ਼਼ਃ ਸਵ੍ਮੀਸ਼ਵ੍ਰਮ੍ ਉਕ੍ਤੇਸ਼ਵ੍ਰੰ ਿਨਨ੍ਦਿਸ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਨ੍ਮਃ|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਕਿਥਤੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਾ
ਏਤਦਚਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ?

ⅩⅩⅩⅤਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਉੱਦੇਸ਼ੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਕਥਾ ਕਿਥਤਾ ਤੇ ਯਦੀਸ਼ਵ੍ਰਗਣਾ
ਉਚਯ੍ਨ੍ਤੇ ਧਰ੍ੰਮਗਰ੍ਨ੍ਥਸਯ੍ਾਪਯ੍ਨਯ੍ਥਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕਯ੍,ੰ

ⅩⅩⅩⅥ ਤਰਯ੍ਾਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ ਕਥਨਾਤ੍ ਯੂਯੰ
ਿਪਤਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੇਿਰਤਞ੍ਚ ਪੁਮਾਸਂੰ ਕਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਿਨਨ੍ਦਕੰ ਵਾਦਯ?

ⅩⅩⅩⅦਯਦਯ੍ਹੰ ਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਤੀਤ;
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ ਮਿਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੇ ਨ

ਕʼਤੇ(ਅ)ਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯਃ ਿ ਯਤਾ,ਂ ਤਤੋ ਮਿਯ ਿਪਤਾਸ੍ਤੀਿਤ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮ੍
ਅਸ੍ਮੀਿਤ ਚ ਕ੍ਸ਼਼ਾਤਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਰੇਭਯ੍ੋ
ਿਨਸ੍ਤੀਰ੍ੱਯ
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ⅩⅬਪੁਨ ਰਯ੍ਰ੍ੱਦਨ੍ ਅਦਯ੍ਾਸ੍ਤਟੇ ਯਤ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਤਤਾਗਤਯ੍
ਨਯ੍ਵਸਤ੍|

ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਯੋਹਨ੍
ਿਕਮਪਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੇ ਯਾ ਯਃ ਕਥਾ
ਅਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਤਯ੍ਾਃ;

ⅩⅬⅡ ਤਤ ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

Ⅺ
Ⅰਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾ ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਵੈਥਨੀਯਾਗਰ੍ਾਮੇ

ਵਸਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗਰ੍ਾਮੇ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਨਾਮਾ ਪੀਿਡਤ ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੇਲੈਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਸਵ੍ਕੇਸ਼ੈਸ੍ਤਸਯ੍ ਚਰਣੌ

ਸਮਮਾਰ੍ਜਤ੍ ਤਸਯ੍ਾ ਭਾਤਾ ਸ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਰੋਗੀ|
Ⅲਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਪੀਿਡਤੋਸ੍ਤੀਿਤ ਕਥਾਂ

ਕਥਿਯਤਾ ਤਸਯ੍ ਭਿਗਨਯ੍ੌ ਪਰ੍ੇਿਸ਼਼ਤਵਤਯ੍|ੌ
Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਿਰਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾਕਥਯਤ ਪੀਡੇਯੰ ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਨ

ਿਕਨ੍ਤੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਪਰ੍ਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ ਜਾਤਾ|
Ⅴਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਦਯ੍ਿਪਮਰ੍ਥਾਯਾਂ ਤਦ੍ਭਿਗਨਯ੍ਾਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਿਰ ਚਾਪਰ੍ੀਯਤ,
Ⅵ ਤਥਾਿਪ ਇਿਲਯਾਸਰਃ ਪੀਡਾਯਾਃ ਕਥੰ ਸ਼ਤਾ ਯਤ ਆਸੀਤ੍ ਤਤੈਵ

ਿਦਨਦਯਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਕਥਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਨ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ੰ ਯਾਮਃ|
Ⅷਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਸਵ੍ਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਗਤਾਿਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਾਂ

ਪਾਸ਼਼ਾਣੈ ਰਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਿਕੰ ਪੁਨਸ੍ਤਤ ਯਾਸਯ੍ਿਸ?
Ⅸਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਕੰ ਦਾਦਸ਼ਘਿਟਕਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ?

ਕੋਿਪ ਿਦਵਾ ਗੱਛਨ੍ ਨ ਸ੍ਖਲਿਤ ਯਤਃ ਸ ਏਤੱਜਗਤੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤੌ ਗੱਛਨ੍ ਸ੍ਖਲਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਤ ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅺਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਤਾਨਵਦਦ੍, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਬਨ੍ਧੁਃ ਇਿਲਯਾਸਰ੍

ਿਨਿਦਤੋਭੂਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਤੰ ਿਨਦਾਤੋ ਜਾਗਰਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅻ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮʼਤੌ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਾਰ੍ਥੰ ਿਨਦਾਯਾਂ

ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਕਥਯਨ੍,
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ⅩⅢ ਹੇ ਗੁਰੋ ਸ ਯਿਦ ਿਨਦਾਿਤ ਤਿਰ ਭਦਮੇਵ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਤਾਨ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਅਿਮਰ੍ਯਤ;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪਰ੍ਤੀਥ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਤ ਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍

ਇਤਯ੍ਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਆਹ੍ਲਾਿਦਤੋਹੰ, ਤਥਾਿਪ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪੇ ਯਾਮ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਯੰ ਿਦਦੁਮੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍

ਵਯਮਿਪ ਗਤਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮਰ੍ਯਾਮਹੈ|
ⅩⅦ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤੋਪਸ੍ਥਾਯ ਇਿਲਯਾਸਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਾਤ੍ ਚਤਾਿਰ

ਿਦਨਾਿਨ ਗਤਾਨੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਵੈਥਨੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾ ੋਸ਼ੈਕਮਾਤਾਨ੍ਤਿਰਤਾ;
ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਰ੍ਥਾਂ ਮਿਰਯਮਞ੍ਚ ਭਯ੍ਾਤʼਸ਼ੋਕਾਪੰਨਾਂ

ਸਾਨ੍ਤਿਯਤੁੰ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
ⅩⅩ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ਤਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਮਿਰਯਮ੍ ਗੇਹ ਉਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਸ੍ਿਥਤਾ|
ⅩⅪਤਦਾ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਅਤਾਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ

ਮਮ ਭਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਿਤਦਾਨੀਮਿਪ ਯਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਦ੍

ਦਾਸਯ੍ਤੀਿਤ ਜਾਨੇ(ਅ)ਹ|ੰ
ⅩⅩⅢਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਤਵ ਭਾਤਾ ਸਮੁੱਥਾਸਯ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਮਰ੍ਥਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਿਦਵਸੇ ਸ ਉੱਥਾਨਸਮਯੇ ਪਰ੍ੋੱਥਾਸਯ੍ਤੀਿਤ

ਜਾਨੇ(ਅ)ਹ|ੰ
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ ਜੀਵਿਯਤਾ ਚ ਯਃ

ਕਸ਼੍ਚਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਮʼਤਾਿਪ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ;
ⅩⅩⅥਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਚ ਜੀਵਨ੍ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ,

ਅਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਿਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼?਼
ⅩⅩⅦ ਸਾਵਦਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ ਯਸਯ੍ਾਵਤਰਣਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਸ੍ਿਤ ਭਵਾਨ੍ ਸਏਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ

ਈਸ਼ਵ੍ਰਪੁਤ ਇਿਤ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਮ|
ⅩⅩⅧਇਿਤਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸਾ ਗਤਾ ਸਵ੍ਾਂ ਭਿਗਨੀਂ ਮਿਰਯਮੰ ਗੁਪ੍ਤਮਾਹੂਯ

ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਗੁਰੁਰੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਮਾਹੂਯਿਤ ਚ|
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ⅩⅩⅨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼ਤਾ ਸਾ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਰ੍ਾਮਮਧਯ੍ੰ ਨ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍ ਯਤ ਮਰ੍ਥਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍

ਤਤ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਿਰਯਮਾ ਸਾਕੰ ਗʼਹੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਾਮ੍

ਅਸਾਨ੍ਤਯਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਗੱਛਨ੍ਿਤੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍,
ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਰੋਿਦਤੁੰ ਯਾਿਤ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੇ ਤਸਯ੍ਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|

ⅩⅩⅫ ਯਤ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਤ ਮਿਰਯਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍
ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਅਤਾਸ੍ਥਾਸਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ
ਭਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤ੍|

ⅩⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਤਸਯ੍ਾਃ ਸਙ੍ਿਗਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ਼ਂ੍ਚ ਰੁਦਤੋ ਿਵਲੋਕਯ੍
ਸ਼ੋਕਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਤ?

ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤਯ੍ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|ੁ
ⅩⅩⅩⅤਯੀਸ਼ੁਨਾ ਨ੍ਿਦਤ|ੰ
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਵਦਨ੍, ਪਸ਼ਯ੍ਤਾਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕਦʼਗ੍

ਅਿਪਰ੍ਯਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਯੋਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼਼ੁਸ਼਼ੀ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕਮ੍

ਅਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੁੰ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍?
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਨ੍ਤਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਨ੍ਿਤਕਮ੍

ਅਗੱਛਤ੍| ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਗਹਰੰ ਤਨ੍ਮੁਖੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣ ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਏਨੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮ੍ ਅਪਸਾਰਯਤ, ਤਤਃ ਪਰ੍ਮੀਤਸਯ੍

ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾਵਦਤ੍ ਪਰ੍ਭੋ, ਅਧੁਨਾ ਤਤ ਦੁਰ੍ਗਨ੍ਧੋ ਜਾਤਃ, ਯਤੋਦਯ੍ ਚਤਾਿਰ
ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

ⅩⅬ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍, ਯਿਦ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ
ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਿਕੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਨਾਕਥਯੰ?

ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਮʼਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣ(ੋਅ)ਪਸਾਿਰਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰੂਰ੍ਦ੍ੱਵੰ
ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਮਮ ਨੇਵੇਸਨਮ੍ ਅਸ਼ʼਣੋਃ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਂ
ਧਨਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|
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ⅩⅬⅡਤੰ ਸਤਤੰ ਸ਼ʼਣੋਿਸ਼਼ ਤਦਪਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੰ ਮਾਂ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੈਰਯਸ੍ਤਦ੍
ਯਥਾਸ੍ਿਮਨ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ਇਦੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅬⅢਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਸ ਪਰ੍ੋੱਚੈਰਾਹਯਤ੍, ਹੇ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਬਿਹਰਾਗੱਛ|
ⅩⅬⅣ ਤਤਃ ਸ ਪਰ੍ਮੀਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਸ੍ਤੈ ਰ੍ਬੱਧਹਸ੍ਤਪਾਦੋ

ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ ਬੱਧਮੁਖਸ਼੍ਚ ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍| ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍
ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਮੋਚਿਯਤਾ ਤਯ੍ਜਤੈਨੰ|

ⅩⅬⅤ ਮਿਰਯਮਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਾ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬਹਵੋ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍,

ⅩⅬⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦਨਯ੍ੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍|

ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕʼਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍
ਵਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ? ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵੋ ਬਹੂਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰੋਿਤ|

ⅩⅬⅧਯਦੀਦʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਵਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਰੋਿਮਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਤਯ੍ਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨਯਾ ਰਾਜਧਾਨਯ੍ਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਆਛੇਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਕਯਫਾਨਾਮਾ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਕਪਦੇ
ਨਯ੍ਯੁਜਯ੍ਤ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨੀਥ;

Ⅼਸਮਗਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ ਿਵਨਾਸ਼ਤੋਿਪ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਮਰਣਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲਹੇਤੁਕਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਿਵਵੇਚਨਾਮਿਪ ਨ ਕੁਰੁਥ|

ⅬⅠ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਿਨਜਬੁੱਧਯ੍ਾ ਵਯ੍ਾਹਰਦ੍ ਇਿਤ ਨ,
ⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੂਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਿਦਿਸ਼

ਿਦਿਸ਼ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਸੰਗʼਹਯ੍ੈਕਜਾਿਤੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਚ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਿਕਯਫਾ ਮਹਾਯਾਜਕਤਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਇਦੰ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅬⅢ ਤੱਿਦਨਮਾਰਭਯ੍ ਤੇ ਕਥੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੀਿਤ ਮਨ੍ਤਣਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਪਰ੍ਾਰੇਿਭਰੇ|
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ⅬⅣਅਤਏਵ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪਰ੍ਕਾਸ਼ੰ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਅਕʼਤਾ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਗਤਾ ਪਰ੍ਾਨ੍ਤਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਪਰ੍ਦੇਸ਼ਸਯ੍ੇਫਾਿਯਮ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਕੰ ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰੇਭੇ|

ⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਿਨ ਸਿਤ
ਤਦੁਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਸ਼ੁਚੀਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਹਵੋ ਜਨਾ ਗਰ੍ਾਮੇਭਯ੍ੋ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍
ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍,

ⅬⅥ ਯੀਸ਼ੋਰਨੇਸ਼਼ਣੰ ਕʼਤਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੀਦʼਸ਼ੋ ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ? ਸ ਿਕਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍
ਅਤਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅬⅦ ਸ ਚ ਕੁਤਾਸ੍ਿਤ ਯਦਯ੍ੇਤਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵੇੱਿਤ ਤਿਰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤੁ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ
ਪਰ੍ਾਚਾਰਯਨ੍|

Ⅻ
Ⅰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਦਨਸ਼਼ਟ੍ਕੇ ਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ੰ ਪਰ੍ਮੀਤਮ੍

ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਰਤ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ
ਬੈਥਿਨਯਾਗਰ੍ਾਮਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|

Ⅱ ਤਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਭੋਜਯ੍ੇ ਕʼਤੇ ਮਰ੍ਥਾ ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼਼ਯਦ੍ ਇਿਲਯਾਸਰ੍
ਚ ਤਸਯ੍ ਸਙ੍ਿਗਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|

Ⅲ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਅਰ੍ੱਧਸੇਟਕੰ ਬਹੁਮੂਲਯ੍ੰ ਜਟਾਮਾਸਂੀਯੰ ਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ
ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋ ਰ੍ਮਰ੍ੱਦਿਯਤਾ ਿਨਜਕੇਸ਼ ਰ੍ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ਆਰਭਤ; ਤਦਾ ਤੈਲਸਯ੍
ਪਿਰਮਲੇਨ ਗʼਹਮ੍ ਆਮੋਿਦਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

Ⅳ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤ ਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯੋ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਦਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,

Ⅴ ਏਤੱਤੈਲੰ ਿਤਿਭਃ ਸ਼ਤੈ ਰ੍ਮੁਦਾਪਦੈ ਿਰ ੀਤੰ ਸਦ੍ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ਃ ਕੁਤੋ
ਨਾਦੀਯਤ?

Ⅵ ਸ ਦਿਰਦਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਿਚਨ੍ਤਯਦ੍ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਚੌਰ
ਏਵੰ ਤੰਿਨਕਟੇ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ ਤਨ੍ਮਧਯ੍ੇ ਯਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਦਪਾਹਰਤ੍
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
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Ⅶ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਏਨਾਂ ਮਾ ਵਾਰਯ ਸਾ ਮਮ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਪਨਿਦਨਾਰ੍ਥੰ ਤਦਰਕ੍ਸ਼਼ਯਤ੍|

Ⅷ ਦਿਰਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|

Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਿਪਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਞ੍ਚ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਗੱਛਨ|

Ⅹ ਤਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਮਿਪ ਸੰਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਮਨ੍ਤਯਨ੍ ;
Ⅺਯਤਸ੍ਤੇਨ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੌ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰਯ੍ਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਤਾ

ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਃ
ⅩⅢ ਖਰ੍ੱਜੂਰਪਤਾਦਯ੍ਾਨੀਯ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਜਯ

ਜਯੇਿਤ ਵਾਚੰ ਪਰ੍ੋੱਚੈ ਰਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ, ਇਸਰ੍ਾਯੇਲੋ ਯੋ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ ਸ ਧਨਯ੍ਃ|

ⅩⅣ ਤਦਾ "ਹੇ ਿਸਯੋਨਃ ਕਨਯ੍ੇ ਮਾ ਭੈਸ਼਼ੀਃ ਪਸ਼ਯ੍ਾਯੰ ਤਵ ਰਾਜਾ
ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕਮ੍ ਆਰੁਹਯ੍ਾਗੱਛਿਤ"

ⅩⅤ ਇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤੀਯਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕੰ ਯੁਵਗਰ੍ੱਦਭੰ ਪਰ੍ਾਪਯ੍
ਤਦੁਪਰ੍ੱਯਾਰੋਹਤ੍|

ⅩⅥ ਅਸਯ੍ਾਃ ਘਟਨਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਥਮੰ ਨਾਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੌ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਤਸ੍ਿਮਨ ਅਕਥਯ੍ਤ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ਪਰ੍ਤੀੱਥਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਸ੍ਮʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਸ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਹਤਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਞ੍ਚ
ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਰ੍ਮਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ ਤੇ ਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਦਾਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|

ⅩⅧ ਸ ਏਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਸਯ੍ ਜਨਸ਼ਤੇ ਰ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|

ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਵʼਥਾ ਜਾਤਾਃ, ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਬੁਧਯ੍ਧਵ੍?ੇ ਪਸ਼ਯ੍ਤ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦਰ੍ੱਿਤਨਭਵਨ੍|
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ⅩⅩ ਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਾ
ਅਨਯ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਸਨ੍ ,

ⅩⅪ ਤੇ ਗਾਲੀਲੀਯਬੈਤ੍ਸੈਦਾਿਨਵਾਿਸਨਃ ਿਫਿਲਪਸਯ੍ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਯ੍
ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦਸ਼਼੍ਟਮੁ੍ ਇੱਛਾਮਃ|

ⅩⅫ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ ਗਤਾ ਆਨ੍ਿਦਯਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਨ੍ਿਦਯਿਫਿਲਪੌ ਯੀਸ਼ਵੇ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤਾ|ਂ

ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਪਰ੍ਾਪ੍ਿਤਸਮਯ
ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|

ⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਧਾਨਯ੍ਬੀਜੰ ਮʼ◌ੱਿਤਕਾਯਾਂ
ਪਿਤਤਾ ਯਿਦ ਨ ਮʼਯਤੇ ਤਰਯ੍ੇਕਾਕੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਮʼਯਤੇ ਤਿਰ
ਬਹੁਗੁਣੰ ਫਲੰ ਫਲਿਤ|

ⅩⅩⅤ ਯੋ ਜਨੇ◌ा ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ ਸ ਤਾਨ੍ ਹਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯ◌ੇा ਜਨ ਇਹਲੋਕੇ ਿਨਜਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਅਿਪਰ੍ਯਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ
ਸ◌ੇाਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਮਮ ਸੇਵਕੋ ਭਿਵਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਤਿਰ ਸ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਮਮ ਸੇਵਕੇ◌ाਿਪ ਤਤ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ; ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਸੇਵਤੇ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ ਤੰ ਸੰਮੰਸਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅦ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਮਮ ਪਰ੍ਾਣਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਿਪਤਰ
ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮਯਾਨ੍ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼਼, ਇਤਯ੍ਹੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੇ? ਿਕਨ੍ਤਹਮ੍
ਏਤਤ੍ਸਮਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਹੇ ਿਪਤ: ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ; ਤਨੈਵ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨ
ਮਿਹਮਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯੰ ਪੁਨਰਿਪ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਏਸ਼਼ਾ ਗਗਣੀਯਾ
ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ(ੇਅ)ਜਾਯਤ|

ⅩⅩⅨ ਤਚ੍ਸ਼ਤਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਮੇਘੋ(ਅ)ਗਰ੍ਜੀਤ੍,
ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤ(ੋਅ)ਨੇਨ ਸਹ ਕਥਾਮਚਕਥਤ੍|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਤ੍, ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਬ੍ਦੋਯੰ ਨਾਭੂਤ੍
ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮੇਵਾਭੂਤ੍|
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ⅩⅩⅪ ਅਧੁਨਾ ਜਗਤੋਸਯ੍ ਿਵਚਾਰ: ਸਮ੍ਪਤ੍ਸਯ੍ਤੇ, ਅਧੁਨਾਸਯ੍ ਜਗਤ:
ਪਤੀ ਰਾਜਯ੍ਾਤ੍ ਚਯ੍ੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਯਦਯ੍ਈ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੇ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤੋਸ੍ਿਮ ਤਿਰ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਕਰ੍ਿਸ਼਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅢ ਕਥੰ ਤਸਯ੍ ਮʼਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਏਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਅਕਥਯਤ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ
ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਗਰ੍ਨ੍ਥੇ ਸ਼ਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ, ਤਿਰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤਃ ਪਰ੍ੋੱਥਾਿਪਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਕਥੰ ਵਦਿਸ? ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਪੁਤੋਯੰ ਕਃ?

ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਾਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ
ਜਯ੍ੋਿਤਰਾਸ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰੋ ਨਾੱਛਾਦਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਯ੍ੋਿਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਗੱਛਤ;
ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ ਗੱਛਿਤ ਸ ਕੁਤ ਯਾਤੀਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥਅਤਏਵ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਜਯ੍ੋਿਤਰਾਸ੍ਤੇ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ
ਜਯ੍ੋਤੀਰੂਪਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਿਵਤੁੰ ਜਯ੍ੋਿਤਿਸ਼਼ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ; ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ
ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਸ੍ਥਾਯ ਤੇਭਯ੍ਃ ਸਵ੍ੰ ਗੁਪ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩⅦ ਯਦਯ੍ਿਪ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ਮ੍ ਏਤਾਵਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

ⅩⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ ਕਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰੇਸ਼ਾਸ੍ਮਤ੍ ਪਰ੍ਚਾਿਰਤ?ੰ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਃ ਕਸਯ੍ ਚ ਸੰਿਨਧ?ੌ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦਨਾ
ਯਦੇਤਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮੁਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਤੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਿਦ
ਪੁਨਰਵਾਦੀਦ੍,

ⅩⅬ ਯਦਾ, "ਤੇ ਨਯਨੈ ਰ੍ਨ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਬੁੱਿਧਿਭਸ਼੍ਚ ਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੈ
ਰ੍ਮਨਃਸੁ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼਼ੁ ਚ ਤਾਨਹੰ ਯਥਾ ਸਵ੍ਸ੍ਥਾਨ੍ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਲੋਚਨਾਨਯ੍ਨ੍ਧਾਿਨ ਕʼਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਗਾਢਾਿਨ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| "

ⅩⅬⅠ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍
ਤਦਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਮ੍ ਈਦʼਸ਼ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਤ੍|
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ⅩⅬⅡ ਤਥਾਪਯ੍ਿਧਪਿਤਨਾਂ ਬਹਵਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਯਨ੍| ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਭਜਨਗʼਹਾਦ੍ ਦੂਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਨ
ਸਵ੍ੀਕʼਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅬⅢਯਤ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਤੋ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਯਾਂ ਤੇ(ਅ)ਿਪਰ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅬⅣਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ਅਕਥਯਦ੍ਯੋ ਜਨਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸ ਕੇਵਲੇ

ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤੀਿਤ ਨ, ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੇ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ|
ⅩⅬⅤਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕਮਿਪ ਪਸ਼ਯ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅥਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ੇਿਤ ਸ ਯਥਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ

ਜਯ੍ੋਿਤਃਸਵ੍ਰੂਪੋ ਭੂਤਾ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਤਿਰ ਤਮਹੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ

ਨ ਕਰੋਿਮ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਗਤਯ੍
ਤਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਤੁਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|

ⅩⅬⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਂ ਨ ਸ਼ਰ੍ੱਧਾਯ ਮਮ ਕਥੰ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ,
ਅਨਯ੍ਸ੍ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯਾਂ ਕਥਾਮਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਸਾ ਕਥਾ
ਚਰਮੇ(ਅ)ਿਨ ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅬⅨਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਸਵ੍ਤਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਕੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਕਥਿਯਤਵਯ੍ੰ
ਿਕੰ ਸਮੁਪਦੇਸ਼਼੍ਟਵਯ੍ਞ੍ਚ ਇਿਤ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|

Ⅼਤਸਯ੍ ਸਾਜ੍ਞਾ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਿਰਤਯ੍ਹੰ ਜਾਨਾਿਮ,ਅਤਏਵਾਹੰ ਯਤ੍ ਕਥਯਾਿਮ
ਤਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਥੈਵ ਕਥਯਾਮਯ੍ਹਮ੍|

ⅩⅢ
Ⅰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਃ ਿਪਤੁਃ

ਸਮੀਪਗਮਨਸਯ੍ ਸਮਯਃ ਸੰਿਨਕਰ੍ਸ਼਼ੋਭੂਦ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰਾਪਰ੍ਥਮਾਦ੍
ਯੇਸ਼਼ੁ ਜਗਤ੍ਪਰ੍ਵਾਿਸਸ਼਼ਵ੍ਾਤ੍ਮੀਯਲੋਕੇਸ਼਼ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਤ ਸ੍ਮ ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ਼ੇਸ਼਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ
ਕʼਤਵਾਨ੍|

Ⅱ ਿਪਤਾ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਸਵ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਆਗੱਛਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਯਾਸਯ੍ਿਤ ਚ, ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਜ੍ਞਾਤਾ
ਰਜਨਯ੍ਾਂ ਭੋਜਨੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਿਤ,
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Ⅲ ਯਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਸਯ੍
ਈਸ਼਼੍ਕਾਿਰਯੋਿਤਯਸਯ੍ ਿਯਹੂਦਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਕੁਪਰ੍ਵʼ◌ੱਿਤੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍,

Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਭੋਜਨਾਸਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਗਾਤਵਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤਾ
ਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤੰ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇਨ ਸਵ੍ਕਿਟਮ੍ ਅਬਧ੍ਨਾਤ੍,

Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕਪਾਤੇ ਜਲਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਚਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍
ਤੇਨ ਕਿਟਬੱਧਗਾਤਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ ਮਾਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਤ|

Ⅵ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਕੰ
ਮਮ ਪਾਦੌ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

Ⅶ ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਸ਼੍ਚਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਿਸ|

Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਕਦਾਿਪ ਮਮ ਪਾਦੌ ਨ
ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਤਾਂ ਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯੇ ਤਿਰ ਮਿਯ ਤਵ
ਕੋਪਯ੍ੰਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅸਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਰ ਕੇਵਲਪਾਦੌ ਨ, ਮਮ ਹਸ੍ਤੌ
ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯਤ|ੁ

Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੋ ਜਨ ਧੌਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਤਾਤ੍ ਪਾਦੌ
ਿਵਨਾਨਯ੍ਾਙ੍ਗਸਯ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੂਯੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾ ਇਿਤ
ਸਤਯ੍ੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੇ,

Ⅺਯਤੋ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੰ ਸ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ;ਅਤਏਵ
ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅻ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਯ੍ ਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯਾਸਨੇ
ਸਮੁਪਿਵਸ਼ਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ ਜਾਨੀਥ?

ⅩⅢ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਗੁਰੁੰ ਪਰ੍ਭੁਞ੍ਚ ਵਦਥ ਤਤ੍ ਸਤਯ੍ਮੇਵ ਵਦਥ ਯਤੋਹੰ ਸਏਵ
ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅣਯਦਯ੍ਹੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਦਾਨ੍ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਾਦਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍|

ⅩⅤ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਯਥਾ ਵਯ੍ਵਾਹਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਾ ਵਯ੍ਵਹਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਏਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅥਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਦਾਸੋ ਨ ਮਹਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਰਕਾੱਚ
ਪਰ੍ੇਿਰਤੋ ਨ ਮਹਾਨ੍|

ⅩⅦਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਵਿਦਤਾ ਯਿਦ ਤਦਨੁਸਾਰਤਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ ਯੂਯੰ
ਧਨਯ੍ਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਇਿਤ ਨ, ਯੇ ਮਮ
ਮਨਨੀਤਾਸ੍ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਾਿਣ ਯੋ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ
ਮਤ੍ਪਰ੍ਾਣਪਰ੍ਾਿਤਕੂਲਯ੍ਤਃ| ਉੱਥਾਪਯਿਤ ਪਾਦਸਯ੍ ਮੂਲੰ ਸ ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵਃ|
ਯਦੇਤਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਵਸ਼ਯ੍ੰ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅨ ਅਹੰ ਸ ਜਨ ਇਤਯ੍ਤ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੋ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਏਤਾਦʼਸ਼ਘਟਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਕਥਯਮ੍|

ⅩⅩਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੰ ਜਨੰ ਯੋ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ
ਸ ਮਾਮੇਵ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪਰ੍ੇਰਕੰ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ|

ⅩⅪ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦੁਃਖੀ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੱਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ ਜਨ ਮਾਂ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਕਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਤ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਾਃ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮੁਖਮਾਲੋਕਿਯਤੁੰ ਪਰ੍ਾਰਭਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਪਰ੍ੀਯਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਸਯ੍
ਵਕ੍ਸ਼਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਾਲਮ੍ਬਤ|

ⅩⅩⅣ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਕੇਤੇਨਾਵਦਤ੍, ਅਯੰ ਕਮੁੱਿਦਸ਼ਯ੍ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍
ਕਥਯਤੀਿਤ ਪʼ◌ੱਛ|

ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬਯ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸ
ਜਨਃ ਕਃ?

ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਏਕਖਣ੍ਡੰ ਪੂਪੰ ਮੱਜਿਯਤਾ ਯਸ੍ਮੈ
ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਸਏਵ ਸਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੂਪਖਣ੍ਡਮੇਕੰ ਮੱਜਿਯਤਾ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤਾਯ
ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਯ ਿਯਹੂਦੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੱਤੇ ਸਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤਮਾਸ਼ਰ੍ਯਤ੍; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਤ੍
ਤੰ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ਤਤ੍ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ ਕੁਰ|ੁ
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ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੇਨਾਸ਼ਯੇਨ ਤਾਂ ਕਥਾਮਕਥਾਯਤ੍ ਤਮ੍ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ
ਕੋਿਪ ਨਾਬੁਧਯ੍ਤ;

ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤੇਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਇੱਥਮ੍
ਅਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤ ਪਾਰ੍ੱਵਣਾਸਾਦਨਾਰ੍ਥੰ ਿਕਮਿਪ ਦਵਯ੍ੰ ੇਤੁੰ ਵਾ ਦਿਰਦੇਭਯ੍ਃ
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਤਿਰਤੁੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਪੂਪਖਣ੍ਡਗਰ੍ਹਣਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤੂਰ੍ਣੰ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍; ਰਾਿਤਸ਼੍ਚ
ਸਮੁਪਿਸਯ੍ਤਾ|

ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ਇਦਾਨੀਂ ਮਾਨਵਸੁਤਸਯ੍ਮਿਹਮਾ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਪ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ|

ⅩⅩⅫ ਯਿਦ ਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਰੀਸ਼ਵ੍ਰੋਿਪ ਸਵ੍ੇਨ ਤਸਯ੍
ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤੂਰ੍ਣਮੇਵ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅢ ਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਮਾਤਮ੍ ਆਸੇ,
ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਾਂ ਮʼਗਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੂਯੰ
ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਧੁਨਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮਿਪ ਕਥਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯੇ ਯੂਯਮਿਪ
ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਤਥੈਵ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੰ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਮਾਂ ਨਵੀਨਾਮ੍ਆਜ੍ਞਾਮ੍ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ|

ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨੈਵ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੇਨਾਨੇਨ ਯੂਯੰ ਮਮ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪਤਰਃ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਯਾਸਯ੍ਿਤ? ਤਤੋ
ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍,ਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਸ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਵ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ? ਤਦਰ੍ਥੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਕੰ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਸ਼਼? ਤਾਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਕੁੱਕੁਟਰਵਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤੰ ਿਤ ਰ੍ਮਾਮ੍
ਅਪਹ੍ਨਸ਼਼ਯ੍ਸੇ|
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ⅩⅣ
Ⅰ ਮਨਦੁਃਿਖਨ ਮਾ ਭੂਤ; ਈਸ਼ਵ੍ਰੇ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ ਮਿਯ ਚ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਤ|
Ⅱ ਮਮ ਿਪਤੁ ਗʼਹੇ ਬਹੂਿਨ ਵਾਸਸ੍ਥਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਨ ਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਅਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਸੱਜਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅲ ਯਿਦ ਗਤਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਸੱਜਯਾਿਮ ਤਿਰ ਪਨਰਾਗਤਯ੍

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਵ੍ਸਮੀਪੰ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ, ਤਤੋ ਯਤਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਤ ਯੂਯਮਿਪ
ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

Ⅳਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਬਰ੍ਜਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸਯ੍ ਪਨ੍ਥਾਨਮਿਪ
ਜਾਨੀਥ|

Ⅴ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ ਯਾਿਤ ਤਦਯੰ ਨ ਜਾਨੀਮਃ, ਤਿਰ
ਕਥੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ?

Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਤਯ੍ਜੀਵਨਰੂਪਪਥੋ ਮਯਾ ਨ ਗਨ੍ਤਾ ਕੋਿਪ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ|

Ⅶ ਯਿਦ ਮਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤ ਤਿਰ ਮਮ ਿਪਤਰਮਪਯ੍ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਤ
ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾਤਸ੍ਤੰ ਜਾਨੀਥ ਪਸ਼ਯ੍ਥ ਚ|

Ⅷ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਿਪਤਰੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਤਸ੍ਮਾਦਸ੍ਮਾਕੰ
ਯਥੇਸ਼਼੍ਟੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਾਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਿਫਿਲਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਏਤਾਵੱਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਮਿਪ ਮਾਂ ਿਕੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਭਜਾਨਾਿਸ? ਯੋ ਜਨ ਮਾਮ੍
ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਸ ਿਪਤਰਮਪਯ੍ਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਿਤ ਕਥਾਂ
ਕਥੰ ਕਥਯਿਸ?

Ⅹ ਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਿਕੰ ਤੰ ਨ ਪਰ੍ਤਯ੍ਿਸ਼?਼
ਅਹੰ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਵਦਾਿਮ ਤਤ੍ ਸਵ੍ਤੋ ਨ ਵਦਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਵਰਾਜਤੇ
ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰਾਿਤ|

Ⅺ ਅਤਏਵ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਚ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਮਾਸਯ੍ਾਂ
ਕਥਾਯਾਂ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਕੁਰੁਤ, ਨ ਚੇਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਯੰ ਕੁਰੁਤ|

Ⅻਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਤ ਸੋਹਿਮਵ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਵਰੰ ਤਤੋਿਪ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|
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ⅩⅢਯਥਾ ਪੁਤੇਣ ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਨਾਮ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਯਤ੍
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਤ੍ ਸਫਲੰ ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅣ ਯਿਦ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਯਾਚਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਤਦਹੰ
ਸਾਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅤਯਿਦ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ੇ ਤਿਰ ਮਮਾਜ੍ਞਾਃ ਸਮਾਚਰਤ|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਮਯਾ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਿਥਤੇ ਿਪਤਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ

ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਇਤਰਮੇਕੰ ਸਹਾਯਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਏਤੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗਰ੍ਹੀਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਨਾਪਸ਼ਯ੍ਨ੍
ਨਾਜਨੰਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤ ਰ੍ਿਨਵਸਿਤ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧਯ੍ੇ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਿਤ ਚ|

ⅩⅧਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਨਾਥਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਨ ਯਾਸਯ੍ਾਿਮ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਰਤ੍ ਪਰਮ੍ਅਸਯ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਦਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ;ਅਹੰ ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ
ਜੀਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅩ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮਸ੍ਿਮ ਮਿਯ ਚ ਯੂਯੰ ਸ੍ਥ, ਤਥਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਸ੍ਿਮ ਤਦਿਪ
ਤਦਾ ਜ੍ਞਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅪ ਯੋ ਜਨ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗʼਹੀਤਾ ਤਾ ਆਚਰਿਤ ਸਏਵ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤ;ੇ ਯੋ
ਜਨਸ਼੍ਚ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸਏਵ ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਿਪਰ੍ਯਪਾਤੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਤਥਾਹਮਿਪ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੀਤਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅫਤਦਾ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਦ੍ ਅਨਯ੍ੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍
ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਨ ਭੂਤਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਕੁਤਃ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਮਮਾਜ੍ਞਾ
ਅਿਪ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤੇਨ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ ਆਵਾਞ੍ਚ
ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤਯ੍ ਤੇਨ ਸਹ ਿਨਵਤ੍ਸਯ੍ਾਵਃ|



John ⅩⅣ:ⅩⅩⅣ li John ⅩⅤ:Ⅲ

ⅩⅩⅣਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਨ ਪਰ੍ੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਕਥਾ ਅਿਪ ਨ ਗʼਹ੍ਲਾਿਤ ਪੁਨਸ਼੍ਚ
ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਯੂਯੰ ਸ਼ʼਣੁਥ ਸਾ ਕਥਾ ਕੇਵਲਸਯ੍ ਮਮ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਪਰ੍ੇਰਕੋ
ਯਃ ਿਪਤਾ ਤਸਯ੍ਾਿਪ ਕਥਾ|

ⅩⅩⅤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਿਵਦਯ੍ਮਾਨਹਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਕਲਾਃ ਕਥਾਃ
ਕਥਯਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ ਿਪਤਾ ਯਃ ਸਹਾਯੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਿਵਤ ਆਤ੍ਮਾ ਮਮ
ਨਾਮ੍ਿਨ ਪਰ੍ੇਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਿਯਤਾ ਮਯੋਕ੍ਤਾਃ ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਕਥਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅦਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤਾ ਯਾਿਮ, ਿਨਜਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਦਾਿਮ, ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਹੰ ਨ ਦਦਾਿਮ; ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਦੁਃਿਖਤਾਿਨ ਭੀਤਾਿਨ ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਤੁ|

ⅩⅩⅧਅਹੰ ਗਤਾ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਮਯੋਕ੍ਤੰ
ਵਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ਼ਰ੍ੌਸ਼਼੍ਟ; ਯਿਦ ਮੱਯਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੰ ਤਰਯ੍ਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ
ਗੱਛਾਿਮ ਮਮਾਸਯ੍ਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੰ ਯਤੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਮੱਤੋਿਪ
ਮਹਾਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਯਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਰ੍ੱਧਾ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਅਹੰ ਤਸਯ੍ਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਵਦਾਿਮ|

ⅩⅩⅩਇਤਃ ਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਮਮ ਬਹਵ ਆਲਾਪਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ
ਯਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਸਯ੍ਜਗਤਃ ਪਿਤਰਾਗੱਛਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਸਹ ਤਸਯ੍ ਕੋਿਪ
ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅪਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਿਪਤੁ ਿਰਿਧਵਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰੋਮੀਿਤ
ਯੇਨ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਵਯੰ ਸ੍ਥਾਨਾਦਸ੍ਮਾਦ੍
ਗੱਛਾਮ|

ⅩⅤ
Ⅰਅਹੰ ਸਤਯ੍ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਸਵ੍ਰੂਪੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਤੂਦਯ੍ਾਨਪਿਰਚਾਰਕਸਵ੍ਰੂਪਞ੍ਚ|
Ⅱਮਮ ਯਾਸੁ ਸ਼ਾਖਾਸੁ ਫਲਾਿਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਃ ਸ ਿਛਨੱਿਤ ਤਥਾ ਫਲਵਤਯ੍ਃ

ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾਿਧਕਫਲਾਿਨ ਫਲਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਾਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ|
Ⅲਇਦਾਨੀਂ ਮਯੋਕ੍ਤੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕʼਤਾਃ|
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Ⅳਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ, ਯਤੋ
ਹੇਤੋ ਰ੍ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਯਾਮ੍ ਅਸੰਲਗ੍ਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾ ਫਲਵਤੀ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨਿਤ
ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਮੱਯਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

Ⅴਅਹੰ ਦਾਕ੍ਸ਼਼ਾਲਤਾਸਵ੍ਰੂਪੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸ਼ਾਖਾਸਵ੍ਰੂਪੋਃ; ਯੋ ਜਨ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ
ਯਤ ਚਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ, ਸ ਪਰ੍ਚੂਰਫਲੈਃ ਫਲਵਾਨ੍ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਂ ਿਵਨਾ ਯੂਯੰ
ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|

Ⅵਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਸ਼ੁਸ਼਼੍ਕਸ਼ਾਖੇਵ ਬਿਹ ਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ਤੇ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾ ਆਹʼਤਯ੍ ਵਹ੍ਨੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਯ੍ ਦਾਹਯਨ੍ਿਤ|

Ⅶਯਿਦ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਮਮ ਕਥਾ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ ਯਦ੍
ਵਾਞ੍ਿਛਤਾ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਦੇਵ ਸਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅷਯਿਦ ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਚੂਰਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਥ ਤਿਰ ਤਦਾਰਾ ਮਮ ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਥਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਇਿਤ ਪਿਰਕ੍ਸ਼਼ਾਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍|ੇ

Ⅸ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਤਥਾ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਅਤੋ
ਹੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮਪਾਤਾਿਣ ਭੂਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|

Ⅹ ਅਹੰ ਯਥਾ ਿਪਤੁਰਾਜ੍ਞਾ ਗʼਹੀਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮਭਾਜਨੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਥੈਵ
ਯੂਯਮਿਪ ਯਿਦ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗੁਹ੍ਲੀਥ ਤਿਰ ਮਮ ਪਰ੍ੇਮਭਾਜਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਥ|

Ⅺਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਮ ਯਆਹ੍ਲਾਦਃ ਸ ਯਥਾ ਿਚਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਪੂਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਤਕਥਮ੍|

Ⅻ ਅਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯੇ ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਤਥਾ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ
ਮਮਾਜ੍ਞਾ|

ⅩⅢ ਿਮਤਾਣਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸਵ੍ਪਰ੍ਾਣਦਾਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਤ੍ ਪਰ੍ੇਮ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਹਾਪਰ੍ੇਮ
ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਅਹੰ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ ਤੱਤਦੇਵ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਰਤ ਤਿਰ
ਯੂਯਮੇਵ ਮਮ ਿਮਤਾਿਣ|

ⅩⅤ ਅਦਯ੍ਾਰਭਯ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ਤ੍
ਕਰੋਿਤ ਦਾਸਸ੍ਤਦ੍ ਨ ਜਾਨਾਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਸ਼ʼਣਵੰ ਤਤ੍
ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੂਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਪਯਮ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਿਮਤਾਿਣ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍|
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ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਰੋਿਚਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤਹਮੇਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਯੂਯੰ ਗਤਾ ਯਥਾ ਫਲਾਨਯ੍ੁਤ੍ਪਾਦਯਥ ਤਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼਼ਯਾਿਣ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨਯ੍ਜੁਨਜੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮਨਾਮ ਪਰ੍ੋਚਯ੍ ਿਪਤਰੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍
ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ ਤਦੇਵ ਸ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅦਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਰ੍ੀਯਧਵ੍ਮ੍ ਅਹਮ੍ ਇਤਯ੍ਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅧ ਜਗਤੋ ਲੋਕੈ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਰੁ̓ ਤੀਿਯਤੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਾਮੇਵਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ

ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅨ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ ਤਿਰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍

ਆਤ੍ਮੀਯਾਨ੍ ਬੁੱਧਵ੍ਾਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ, ਅਹੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ਅਸ੍ਮਾੱਜਗਤ(ੋਅ)ਰੋਚਯਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਰੁ̓ ਤੀਯਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩ ਦਾਸਃ ਪਰ੍ਭੋ ਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਮਮੈਤਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯੰ ਵਾਕਯ੍ੰ ਸ੍ਮਰਤ; ਤੇ
ਯਿਦ ਮਾਮੇਵਾਤਾਡਯਨ੍ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਿਪ ਤਾਡਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯਿਦ ਮਮ ਵਾਕਯ੍ੰ
ਗʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਵਾਕਯ੍ੰ ਗਰ੍ਹੀਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਤਾਦʼਸ਼ੰ
ਵਯ੍ਵਹਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯੋ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਤੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|

ⅩⅫ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤਯ੍ ਯਦਯ੍ਹੰ ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪੰ
ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਮਾੱਛਾਦਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਾਯੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢਯੋ ਜਨ ਮਾਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਿਪਤਰਮਿਪ ਰੁ̓ ਤੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਯਾਦʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਾਿ ਯਨ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਾਿਨ

ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਿਦ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਦ੍ ਅਹੰ ਨਾਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ੰ ਤਿਰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪੰ
ਨਾਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤੇ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਿਪ ਮਾਂ ਮਮ ਿਪਤਰਞ੍ਚਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅤਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ(ੇਅ)ਕਾਰਣੰ ਮਾਮ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਚਨੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤੇ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍|

ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁ ਰ੍ਿਨਰ੍ਗਤੰ ਯੰ ਸਹਾਯਮਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤਯ੍ਮਯਮ੍ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਮਿਯ ਪਰ੍ਮਾਣੰ
ਦਾਸਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅩⅦਯੂਯੰ ਪਰ੍ਥਮਮਾਰਭਯ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰਯ੍ੂਯਮਿਪ
ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦਾਸਯ੍ਥ|

ⅩⅥ
Ⅰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਥਾ ਵਾਧਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਿਨ

ਸਰ੍ੱਵਵਾਕਯ੍ਾਿਨ ਵਯ੍ਾਹਰ|ੰ
Ⅱ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਭਜਨਗʼਹੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਸਮਯੇ

ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਹਤਾ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਤੁਸ਼਼੍ਿਟ ਜਨਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕੁਰ੍ੰਮ ਇਿਤ ਮੰਸਯ੍ਨ੍ਤੇ ਸ
ਸਮਯ ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ|

Ⅲ ਤੇ ਿਪਤਰੰ ਮਾਞ੍ਚ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਤੀਦʼਸ਼ਮ੍
ਆਚਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅳ ਅਤੋ ਹੇਤਾਃ ਸਮਯੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯਥਾ ਮਮ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁਃ
ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਯ੍ਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਪਰ੍ਥਮੰ ਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਨਾਕਥਯੰ|

Ⅴ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਤੰ ◌ੱਕ ਗੱਛਿਸ
ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੋਿਪ ਮਾਂ ਨ ਪʼ◌ੱਛਿਤ|

Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯੋਕ੍ਤਾਿਭਰਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰਯ੍ੂਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਦੁਃਖੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਨਯ੍ਭਵਨ੍|

Ⅶ ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਮ ਗਮਨੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਰ੍ਥਮੇਵ,
ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਗਮਨੇ ਨ ਕʼਤੇ ਸਹਾਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਨਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਗੱਛਾਿਮ ਤਿਰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਆਗਤਯ੍ ਪਾਪਪੁਣਯ੍ਦਣ੍ਡੇਸ਼਼ੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰ੍ਬੋਧੰ
ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

Ⅸ ਤੇ ਮਿਯ ਨ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਪਾਪਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅹ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਦʼਸ਼ਯ੍ਃ ਸੰਨਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਪੁਣਯ੍ੇ

ਪਰ੍ਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
Ⅺ ਏਤੱਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਣ੍ਡੇ ਪਰ੍ਬੋਧੰ

ਜਨਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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Ⅻਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਮਾਨੇਕਾਃ ਕਥਾਆਸਤੇ, ਤਾਃ ਕਥਾਇਦਾਨੀਂ ਯੂਯੰ
ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ;

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤਯ੍ਮਯਆਤ੍ਮਾ ਯਦਾ ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਤਯ੍ੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ, ਸ ਸਵ੍ਤਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਵਿਦਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੱਛੋਸ਼਼ਯ੍ਿਤ ਤਦੇਵ
ਕਥਿਯਤਾ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅣਮਮਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤਯਤੋ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍
ਬੋਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅤ ਿਪਤੁ ਰਯ੍ਦਯ੍ਦ੍ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ
ਸ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗʼਹੀਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਬੋਧਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ,
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨ
ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍ੇ ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ, ਇਿਤ ਯਦ੍ ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਅਯੰ
ਵਦਿਤ ਤਤ੍ ਿਕੰ?

ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਤਸਯ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਿਕੰ? ਤਸਯ੍
ਵਾਕਯ੍ਸਯ੍ਾਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਵਯੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤੈਿਰਿਤ

ⅩⅨ ਿਨਗਿਦਤੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰ੍ਸ਼੍ਨੱੇਛਾਂ ਜ੍ਞਾਤਾ ਤੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ
ਪੂਨ ਰ੍ਦਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਤਸਯ੍ਾ ਅਿਭਪਰ੍ਾਯੰ ਿਕੰ ਯੂਯੰ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮʼਗਯਧਵ੍ੇ?

ⅩⅩਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਥ ਿਵਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਕਾਤ੍ ਪਰੰ ਆਨਨ੍ਦਯੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਥ|

ⅩⅪ ਪਰ੍ਸਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਨਾਰੀ ਯਥਾ ਪਰ੍ਸਵਵੇਦਨਯਾ ਵਯ੍ਾਕੁਲਾ
ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤੇ ਭੂਿਮਸ਼਼੍ਠੇ ਸਿਤ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੈਕੋ ਜਨ੍ਮਨਾ ਨਰਲੋਕੇ ਪਰ੍ਿਵਸ਼਼੍ਟ
ਇਤਯ੍ਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ ਤਸਯ੍ਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਦੁਃਖੰ ਮਨਿਸ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,
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ⅩⅫ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਭਵਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਨਰਿਪ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸਯ੍ਾਿਮ ਤੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਸਾਨਨ੍ਦਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਹਰ੍ੱਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾਂ ਨ ਪਰ੍ਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਥ| ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਹਮ੍
ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਪਤਰੰ ਯਾਿਚਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ
ਤਦੇਵ ਸ ਦਾਸਯ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਕਮਿਪ ਨਾਯਾਚਧਵ੍ੰ, ਯਾਚਧਵ੍ੰ ਤਤਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਥ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ ਜਿਨਸ਼਼ਯ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅤ ਉਪਮਾਕਥਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ੇਤਾਿਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਉਪਮਯਾ ਨਕ੍ਤਾ ਿਪਤੁਃ ਕਥਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ
ਸਮਯ ਏਤਾਦʼਸ਼ ਆਗੱਛਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼ਯ੍ਧਵ੍ੇ (ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਪਤਰੰ
ਿਵਨੇਸ਼਼ਯ੍ੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਨ ਵਦਾਿਮ;

ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੇਮ ਕੁਰੁਥ, ਤਥਾਹਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਿਪ ਪਰ੍ਤੀਥ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਸਵ੍ਯੰ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪਰ੍ੀਯਤ|ੇ

ⅩⅩⅧ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾੱਜਜਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਜਗਤ੍ ਪਿਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਚ
ਪੁਨਰਿਪ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|

ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਅਵਦਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਉਪਮਯਾ ਨਕ੍ਤਾਧੁਨਾ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦਿਤ|

ⅩⅩⅩ ਭਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਃ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਟੋ ਭਿਵਤੁਮਿਪ ਭਵਤਃ ਪਰ੍ਯੋਜਨੰ
ਨਾਸ੍ਤੀਤਯ੍ਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਿਥਰਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍
ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤਯ੍ਤ ਵਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਮਃ|

ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਾਦੀਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ?
ⅩⅩⅫ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ

ਪੀਰਤਯ੍ਜਯ੍ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਥ, ਏਤਾਦʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਗੱਛਿਤ ਵਰੰ
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ਪਰ੍ਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਥਾਪਯ੍ਹੰ ਨੈਕਾਕੀ ਭਵਾਿਮ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਆਸ੍ਤ|ੇ

ⅩⅩⅩⅢ ਯਥਾ ਮਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ
ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ਮ੍ ਅਚਕਥੰ; ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ
ਿਕਨ੍ਤਕ੍ਸ਼਼ੋਭਾ ਭਵਤ ਯਤੋ ਮਯਾ ਜਗੱਿਜਤ|ੰ

ⅩⅦ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਾ ਸਵ੍ਰ੍ਗੰ ਿਵਲੋਕਯ੍ੈਤਤ੍ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ੍,

ਹੇ ਿਪਤਃ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਯਥਾ ਤਵ ਪੁਤਸ੍ਤਵ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯਿਤ
ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਿਨਜਪੁਤਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ|

Ⅱ ਤੰ ਯੋੱਲੋਕਾਨ੍ ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਰ੍ਿਪਤਵਾਨ੍ ਸ ਯਥਾ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ
ਰ੍ਦਦਾਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਪਰ੍ਾਿਣਮਾਤਾਣਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਤਭਾਰੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|

Ⅲ ਯਸ੍ਤਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਃ ਸਤਯ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟ
ਏਤਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਿਰਚਯੇ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤ(ੇਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਭਵਿਤ|

Ⅳ ਤੰ ਯਸਯ੍ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਮਹਯ੍ੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਕʼਤਾ
ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਵ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਕਾਸ਼ਯ|ੰ

Ⅴ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤਯ੍ਿਵਦਯ੍ਮਾਨੇ ਤਯਾ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਮਮ ਯੋ
ਮਿਹਮਾਸੀਤ੍ ਸਮ੍ਪਰ੍ਿਤ ਤਵ ਸਮੀਪੇ ਮਾਂ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਾਪਯ|

Ⅵਅਨਯ੍ੱਚ ਤਮ੍ ਏਤੱਜਗਤੋ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹੰ ਤੇਭਯ੍ਸ੍ਤਵ
ਨਾਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤਜ੍ਞਾਨਮ੍ਅਦਦਾ,ਂ ਤੇ ਤਵੈਵਾਸਨ੍, ਤੰ ਤਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮਦਦਾਃ, ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ
ਤਵੋਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਨ੍|

Ⅶ ਤੰ ਮਹਯ੍ੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੱਤੋ ਜਾਯਤੇ
ਇਤਯ੍ਧੁਨਾਜਾਨਨ੍|

Ⅷ ਮਹਯ੍ੰ ਯਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹਮਿਪ ਤੇਭਯ੍ਸ੍ਤਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾਂ
ਤੇਿਪ ਤਮਗʼਹ੍ਲਨ੍ ਤੱਤੋਹੰ ਿਨਰ੍ਗਤਯ੍ ਤਯਾ ਪਰ੍ੇਿਰਤੋਭਵਮ੍ ਅਤ ਚ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸਨ੍|

Ⅸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਿਨਿਮੱਤੰ ਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹੰ
ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਵੈਵਾਸਤੇ|

Ⅹਯੇ ਮਮ ਤੇ ਤਵ ਯੇ ਚ ਤਵ ਤੇ ਮਮ ਤਥਾ ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਯ੍ਤੇ|
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Ⅺ ਸਾਮ੍ਪਰ੍ਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਮਮਾਵਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍ ਅਹੰ ਤਵ
ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਜਗਿਤ ਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਿਤ; ਹੇ ਪਿਵਤ ਿਪਤਰਾਵਯੋ
ਰਯ੍ਥੈਕਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੇਕਤੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਵ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਰਕ੍ਸ਼਼|

Ⅻ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੈਃ ਸਹਾਹਮਾਸੰ ਤਾਵਨ੍ਿਤ
ਿਦਨਾਿਨ ਤਾਨ੍ ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾਹੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍; ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ਮ੍
ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਹਮਰਕ੍ਸ਼਼ੰ, ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ੇ ਕੇਵਲੰ ਿਵਨਾਸ਼ਪਾਤੰ
ਹਾਿਰਤੰ ਤੇਨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ਕ੍ਸ਼਼ੰ ਭਵਿਤ|

ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤਧੁਨਾ ਤਵ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਿਮ ਮਯਾ ਯਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ
ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਜਗਿਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਮ੍|

ⅩⅣ ਤਵੋਪਦੇਸ਼ੰ ਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਦਦਾਂ ਜਗਤਾ ਸਹ ਯਥਾ ਮਮ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ
ਤਥਾ ਜਜਤਾ ਸਹ ਤੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਭਾਵਾਜ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਰੁ̓ ਤੀਯਨ੍ਤ|ੇ

ⅩⅤ ਤੰ ਜਗਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਗʼਹਾਣੇਿਤ ਨ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇ ਿਕਨ੍ਤਸ਼ੁਭਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ੇਿਤ
ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯੇਹਮ੍|

ⅩⅥ ਅਹੰ ਯਥਾ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਥਾ ਤੇਿਪ
ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਤਵ ਸਤਯ੍ਕਥਯਾ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤੀਕੁਰੁ ਤਵ ਵਾਕਯ੍ਮੇਵ ਸਤਯ੍|ੰ
ⅩⅧ ਤੰ ਯਥਾ ਮਾਂ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੈਰਯਸ੍ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਾਨ੍ ਜਗਿਤ ਪਰ੍ੈਰਯੰ|
ⅩⅨ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਯਥਾਹੰ ਸਵ੍ੰ ਪਿਵਤੀਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸਤਯ੍ਕਥਯਾ ਤੇਿਪ

ਪਿਵਤੀਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩ ਕੇਵਲੰ ਏਤੇਸ਼਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯ(ੇਅ)ਹਮ੍ ਇਿਤ ਨ ਿਕਨ੍ਤੇਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਦੇਸ਼ੇਨ

ਯੇ ਜਨਾ ਮਿਯ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ਰ੍ਥੇ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥੇਯ(ੇਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਤੰ ਭਵਤੁ ਤਵ ਯਥਾ ਮਿਯ ਮਮ ਚ ਯਥਾ

ਤੱਯੇਕਤੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ਾਵਯੋਰੇਕਤੰ ਭਵਤੁ ਤੇਨ ਤੰ ਮਾਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜਗਤੋ
ਲੋਕਾਃ ਪਰ੍ਿਤਯਨ੍ਤ|ੁ

ⅩⅫਯਥਾਵਯੋਰੇਕਤੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼਼ਾਮਪਯ੍ੇਕਤੰ ਭਵਤੁ ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਹੰ ਮਿਯ ਚ ਤਮ੍ ਇੱਥੰ
ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮੇਕਤੰ ਭਵਤੁ, ਤੰ ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਮਿਯ ਯਥਾ ਪਰ੍ੀਯਸੇ ਚ ਤਥਾ
ਤੇਸ਼਼ਵ੍ਿਪ ਪਰ੍ੀਤਵਾਨ੍ ਏਤਦਯ੍ਥਾ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
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ⅩⅩⅢ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੰ ਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਮਹਯ੍ਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੰ ਮਿਹਮਾਨਮ੍ ਅਹਮਿਪ
ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕʼਤਾ ਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਯਥਾ ਤੇ ਪਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹਯ੍ੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤੇਿਪ ਯਥਾ ਤਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਮਮੈਸ਼਼ਾ ਵਾਞ੍ਛਾ|

ⅩⅩⅤਹੇ ਯਥਾਰ੍ਿਥਕ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਲੋਕੈਸ੍ਤੱਯਜ੍ਞਾਤੇਿਪ ਤਾਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤੰ ਮਾਂ
ਪਰ੍ੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਤੀਮੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅥ ਯਥਾਹੰ ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਥਾ ਮਿਯ ਯੇਨ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਪਰ੍ੇਮਾਕਰੋਸ੍ਤਤ੍
ਤੇਸ਼਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਨਾਮਾਹੰ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ
ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅧ
Ⅰ ਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਨਾਦਾਯ ਿਕਦੋਂਨਾਮਕੰ ਸਰ੍ੋਤ ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਹ ਤਤਤਯ੍ੋਦਯ੍ਾਨੰ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਿਤਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਚੀਯਤੇ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ

ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਦਾਿਚਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸੈਨਯ੍ਗਣੰ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ

ਪਦਾਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਪਰ੍ਦੀਪਾਨ੍ ਉਲ੍ਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਤਾਿਣ ਚਾਦਾਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅳਸਵ੍ੰ ਪਰ੍ਿਤ ਯਦ੍ਘਿਟਸ਼਼ਯ੍ਤੇ ਤਜ੍ ਜ੍ਞਾਤਾ ਯੀਸ਼ੁਰਗਰ੍ੇਸਰਃ ਸਨ੍ ਤਾਨਪʼ◌ੱਛਤ੍
ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ?

Ⅴਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍, ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁ;ੰ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਃ; ਤੈਃ
ਸਹ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸਘਾਤੀ ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|

Ⅵ ਤਦਾਹਮੇਵ ਸ ਤਸਯ੍ੈਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤੈਵ ਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਤਯ੍ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਃ|
Ⅶ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼਼ਯਥ? ਤਤਸ੍ਤੇ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍

ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁ|ੰ
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਚਕਥਮ੍; ਯਿਦ

ਮਾਮਿਨੱਛਥ ਤਰੀਮਾਨ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਾ ਵਾਰਯਤ|
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Ⅸਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਮਹਯ੍ੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨਾਹਾਰਯਮ੍ਇਮਾਂ
ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਸਵ੍ਯਮਕਥਯਤ੍ ਸਾ ਕਥਾ ਸਫਲਾ ਜਾਤਾ|

Ⅹ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸਯ੍ ਿਨਕਟੇ ਖਙ੍ਗਲ੍ਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ ਤੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕੋਸ਼਼ੰ ਕʼਤਾ
ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਮਾਲ੍ਖਨਾਮਾਨੰ ਦਾਸਮ੍ ਆਹਤਯ੍ ਤਸਯ੍ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰ੍ਣੰ
ਿਛੰਨਵਾਨ੍|

Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਖਙ੍ਗੰ ਕੋਸ਼਼ੇ ਸ੍ਥਾਪਯ ਮਮ ਿਪਤਾ ਮਹਯ੍ੰ
ਪਾਤੁੰ ਯੰ ਕੰਸਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤੇਨਾਹੰ ਿਕੰ ਨ ਪਾਸਯ੍ਾਿਮ?

Ⅻਤਦਾ ਸੈਨਯ੍ਗਣਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਿਰਯ੍ਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚਯੀਸ਼ੁੰ ਘʼਤਾ
ਬੱਧਵ੍ਾ ਹਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ ਿਕਯਫਾਃ ਸ਼ਵ੍ਸ਼ੁਰਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ ਪਰ੍ਥਮਮ੍ ਅਨਯਨ੍|

ⅩⅢ ਸ ਿਕਯਫਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਤਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ
ⅩⅣ ਸਨ੍ ਸਾਧਾਰਣਲੋਕਾਨਾਂ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਜਨਸਯ੍ ਮਰਣਮੁਿਚਤਮ੍

ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਮਨ੍ਤਯਤ੍|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ(ੋਅ)ਨਯ੍ੈਕਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਤਾਂ

ਤਸਯ੍ਾਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਤਾਤ੍ ਸ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ
ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|

ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰੋ ਬਿਹਰ੍ਦਾਰਸਯ੍ ਸਮੀਪ(ੇਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਅਤਏਵ
ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਪੁਨਰ੍ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਦੌਵਾਿਯਕਾਯੈ
ਕਥਿਯਤਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਭਯ੍ਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|

ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਦਾਰਰਕ੍ਿਸ਼਼ਕਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਨ ਤਸਯ੍ ਮਾਨਵਸਯ੍
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ? ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਦਾਸਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਤਹੇਤੋਰਙ੍ਗਾਰੈ
ਰਹ੍ਿਨੰ ਪਰ੍ਜਵ੍ਾਲਯ੍ ਤਾਪੰ ਸੇਿਵਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੈਃ ਸਹ
ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਸੇਿਵਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|

ⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਸ਼਼ੂਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪʼਸ਼਼੍ਟਃ
ⅩⅩ ਸਨ੍ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼਼ੰ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਗੁਪ੍ਤੰ

ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਿਯਤਾ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਤਤੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤਤ
ਭਜਨਗੇਹੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਚਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼਼ਯ|ੰ
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ⅩⅪਮੱਤਃ ਕੁਤਃ ਪʼ◌ੱਛਿਸ? ਯੇ ਜਨਾ ਮਦੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼ʼਣਨ੍ ਤਾਨੇਵ ਪʼ◌ੱਛ
ਯਦਯ੍ਦ੍ ਅਵਦੰ ਤੇ ਤਤ੍ ਜਾਿਨਨ੍ਤ|

ⅩⅫ ਤਦੇੱਥੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਤਾਤ੍ ਿਨਕਟਸ੍ਥਪਦਾਿਤ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਤਯ੍
ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਮ੍ ਏਵੰ ਪਰ੍ਿਤਵਦਿਸ?

ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦਯ੍ਯਥਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਤਿਰ
ਤਸਯ੍ਾਯਥਾਰ੍ਥਸਯ੍ ਪਰ੍ਮਾਣੰ ਦੇਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਤਿਰ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋ
ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਤਾਡਯਃ?

ⅩⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹਾਨਨ੍ ਸਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਿਕਯਫਾਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਸਮੀਪੰ
ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਤ੍|

ⅩⅩⅤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਵਹ੍ਿਨਤਾਪੰ ਸੇਵਤ,ੇ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਿਕਯਨ੍ਤਸ੍ਤਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਨ੍ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਜਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ? ਤਤਃ
ਸੋਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ਾਬਰ੍ਵੀਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸਯ੍ ਯਸਯ੍ ਦਾਸਸਯ੍ ਿਪਤਰਃ ਕਰ੍ਣਮੱਿਛਨਤ੍
ਤਸਯ੍ ਕੁਟਮੁ੍ਬਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਉਦਯ੍ਾਨੇ ਤੇਨ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਤਾਂ ਿਕੰ
ਨਾਪਸ਼ਯ੍?ੰ

ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਃ ਪੁਨਰਪਹ੍ਨੁਤਯ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਦਾਨੀਂ
ਕੁੱਕੁਟੋ(ਅ)ਰੌਤ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ ਤੇ ਿਕਯਫਾਗʼਹਾਦ੍ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗʼਹੰ ਯੀਸ਼ੁਮ੍
ਅਨਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤੇ ਜਾਤੇ ਤੈ ਰ੍ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਨ ਭੋਕ੍ਤਵਯ੍ੰ,
ਤਸਯ੍ ਭਯਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਦ੍ਗʼਹੰ ਨਾਿਵਸ਼ਨ੍|

ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਬਿਹਰਾਗਤਯ੍ ਤਾਨ੍ ਪʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਤਸਯ੍
ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍ ਕੰ ਦੋਸ਼਼ੰ ਵਦਥ?

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਪੇਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਿਣ ਨ ਸਿਤ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਨੈਨੰ
ਸਮਾਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਾਮਃ|

ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ(ੋਅ)ਵਦਦ੍ ਯੂਯਮੇਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਂ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਯਾ
ਿਵਚਾਰਯਤ| ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸਯ੍
ਪਰ੍ਾਣਦਣ੍ਡੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰ(ੋਅ)ਸ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅫ ਏਵੰ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਸਯ੍ ਮʼਤਯ੍ੌ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸਾ
ਸਫਲਾਭਵਤ੍|
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ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਦ੍ ਰਾਜਗʼਹੰ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੁਮਾਹੂਯ
ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ?

ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਤਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸਵ੍ਤਃ ਕਥਯਿਸ ਿਕਮਨਯ੍ਃ
ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍?

ⅩⅩⅩⅤਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ਅਹੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਃ? ਤਵ ਸਵ੍ਦੇਸ਼ੀਯਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼਼ਤਃ
ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ, ਤੰ ਿਕੰ ਕʼਤਵਾਨ੍?

ⅩⅩⅩⅥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ
ਨ ਭਵਿਤ ਯਿਦ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ੰ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਤ੍ ਤਿਰ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਯਥਾ ਸਮਰ੍ਿਪਤੋ ਨਾਭਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਸੇਵਕਾ
ਅਯੋਤ੍ਸਯ੍ਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਰਾਜਯ੍ਮ੍ ਐਿਹਕੰ ਨ|

ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ ਤੰ ਰਾਜਾ ਭਵਿਸ? ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਸਤਯ੍ੰ ਕਥਯਿਸ, ਰਾਜਾਹੰ ਭਵਾਿਮ; ਸਤਯ੍ਤਾਯਾਂ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਾਤੁੰ ਜਿਨੰ ਗʼਹੀਤਾ ਜਗਤਯ੍ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਤਯ੍ਧਰ੍ੰਮਪਕ੍ਸ਼਼ਪਾਿਤਨ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼ʼਣਨ੍ਿਤ|

ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਸਤਯ੍ੰ ਿਕੰ? ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਸ਼਼੍ਟਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ,ਅਹੰ ਤਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨਿਮ|

ⅩⅩⅩⅨ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਰਿਭਰੁਿਚਤ ਏਕੋ ਜਨ ਮਯਾ
ਮੋਚਿਯਤਵਯ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰੀਿਤਰਸ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਮੋਚਯਾਿਮ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇੱਛਾ ਕਾ?

ⅩⅬ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਨੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੰ ਨਿਹ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯ|
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਬਰੱਬਾ ਦਸਯ੍ੁਰਾਸੀਤ੍|

ⅩⅨ
Ⅰ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਨੀਯ ਕਸ਼ਯਾ ਪਰ੍ਾਹਾਰਯਤ੍|
Ⅱਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ ਕਣ੍ਟਕਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਮੁਕੁਟੰ ਤਸਯ੍ ਮਸ੍ਤਕੇ ਸਮਰ੍ਪਯ੍

ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣੰ ਰਾਜਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਪਯ੍,
Ⅲ ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਤੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁਮ੍

ਆਰਭਤ|
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Ⅳ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਬਿਹਰ੍ਗਤਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਅਸਯ੍
ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨ ਲਭੇ(ਅ)ਹ,ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਸੰਿਨਧੌ ਬਿਹਰੇਨਮ੍ ਆਨਯਾਿਮ|

Ⅴ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟਵਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣਵਸਨਵਾਸ਼ਂ੍ਚ
ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਏਨੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

Ⅵ ਤਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ, ਏਨੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਏਨੰ
ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਰਿਵਤੁੰ ਆਰਭਨ੍ਤ| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ
ਸਵ੍ਯਮ੍ ਏਨੰ ਨੀਤਾ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧਤ, ਅਹਮ੍ ਏਤਸਯ੍ ਕਮਪਯ੍ਪਰਾਧੰ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|

Ⅶ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਵਯ੍ਵਸ੍ਥਾਸ੍ਤੇ
ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਸਯ੍ ਪਰ੍ਾਣਹਨਨਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਯਤੋਯੰ ਸਵ੍ਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪੁਤਮਵਦਤ੍|

Ⅷ ਪੀਲਾਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਮਹਾਤਾਸਯੁਕ੍ਤਃ
Ⅸਸਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜਗʼਹਆਗਤਯ੍ਯੀਸ਼ੁੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤੰ ਕੁਤਤਯ੍ੋ ਲੋਕਃ?

ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ਸ੍ਤਸਯ੍ ਿਕਮਿਪ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁੱਤਰੰ ਨਾਵਦਤ੍|
Ⅹ ੧॰ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ ਤੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਸੰਲਿਪਸ਼਼ਯ੍ਿਸ ?

ਤਾਂ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਵਾ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਮਮਾਸ੍ਤੇ ਇਿਤ ਿਕੰ ਤੰ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ?
ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਦŸा◌ਂ ਮਮੋਪਿਰ ਤਵ ਿਕਮਪਯ੍ਿਧਪਿਤਤੰ
ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਪਾਤਕੰ
ਜਾਤਮ੍|

Ⅺਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਦ੍ਈਸ਼ਵ੍ਰੇਣਾਦੱਤੰ ਮਮੋਪਿਰ ਤਵ ਿਕਮਪਯ੍ਿਧਪਿਤਤੰ
ਨ ਿਵਦਯ੍ਤ,ੇ ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨ ਮਾਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸਯ੍ ਮਹਾਪਾਤਕੰ
ਜਾਤਮ੍|

Ⅻ ਤਦਾਰਭਯ੍ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ
ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਯਦੀਮੰ ਮਾਨਵੰ ਤਯ੍ਜਿਸ ਤਿਰ ਤੰ ਕੈਸਰਸਯ੍ ਿਮਤੰ ਨ
ਭਵਿਸ, ਯੋ ਜਨਃ ਸਵ੍ੰ ਰਾਜਾਨੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸਏਵ ਕੈਮਰਸਯ੍ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ|

ⅩⅢ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼ਤਾ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਿਹਰਾਨੀਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਯ੍
ਆਸਾਦਨਿਦਨਸਯ੍ ਿਦਤੀਯਪਰ੍ਹਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਬਨ੍ਧਨਨਾਮ੍ਿਨ ਸ੍ਥਾਨੇ
(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਯਦ੍ ਗੱਿਬਥਾ ਕਥਯ੍ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|
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ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਾਨੰ
ਪਸ਼ਯ੍ਤ|

ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਏਨੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਿਤ ਕਥਾਂ
ਕਥਿਯਤਾ ਤੇ ਰਿਵਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ; ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ
ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ? ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉੱਤਰਮ੍ਅਵਦਨ੍ ਕੈਸਰੰ ਿਵਨਾ
ਕੋਿਪ ਰਾਜਾਸ੍ਮਾਕੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍, ਤਤਸ੍ਤੇ
ਤੰ ਧʼਤਾ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|

ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਦ੍
ਇਬਰ੍ੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾਂ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|

ⅩⅧਤਤਸ੍ਤੇ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਤਸਯ੍ੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਦਾਵਪਰੌ ਕਸ਼(ੇਅ)ਿਵਧਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ, ਇਿਤ

ਿਵਜ੍ਞਾਪਨੰ ਿਲਿਖਤਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਸ਼ੋਪਿਰ ਸਮਯੋਜਯਤ੍|
ⅩⅩ ਸਾ ਿਲਿਪਃ ਇਬਰ੍ੀਯਯੂਨਾਨੀਯਰੋਮੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭ ਰ੍ਿਲਿਖਤਾ; ਯੀਸ਼ੋਃ

ਕਸ਼ਵੇਧਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨਗਰਸਯ੍ ਸਮੀਪ,ੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਾਂ
ਪਿਠਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|

ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪੀਲਾਤਿਮਿਤ ਨਯ੍ਵੇਦਯਨ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਸ਼਼ ਸਵ੍ੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨਮ੍
ਅਵਦਦ੍ ਇੱਥੰ ਿਲਖਤ|ੁ

ⅩⅫ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੱਲੇਖਨੀਯੰ ਤੱਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸੇਨਾਗਣੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕਸ਼ੇ ਿਵਿਧਤਾ ਤਸਯ੍ ਪਿਰਧੇਯਵਸ੍ਤੰ

ਚਤੁਰੋ ਭਾਗਾਨ੍ ਕʼਤਾ ਏਕੈਕਸੇਨਾ ਏਕੈਕਭਾਗਮ੍ ਅਗʼਹ੍ਲਤ੍
ਤਸਯ੍ੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤਞ੍ਚਾਗʼਹ੍ਲਤ੍| ਿਕਨ੍ਤੂੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਸੂਿਚਸੇਵਨੰ ਿਵਨਾ
ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਊਤ|ੰ

ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਸਯ੍ਿਤ? ਤੰਨ ਖਣ੍ਡਿਯਤਾ
ਤਤ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਕਰਵਾਮ| ਿਵਭਜਨ੍ਤ(ੇਅ)ਧਰੀਯੰ ਮੇ ਵਸਨੰ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰ|ੰ
ਮਮੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਂ ਪਾਤਯਨ੍ਿਤ ਚ|ਇਿਤ ਯਦਾਕਯ੍ੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸੇਨਾਗਣੇਨੇੱਥੰ ਵਯ੍ਵਹਰਣਾਤ੍ ਿਸੱਧਮਭਵਤ੍|
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ⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਾਤੁ ਰ੍ਭਿਗਨੀ ਚ ਯਾ ਕ੍ਿਲਯਪਾ
ਭਾਰ੍ੱਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਚ ਏਤਾਸ੍ਤਸਯ੍ ਕਸ਼ਸਯ੍ ਸੰਿਨਧੌ
ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|

ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਵ੍ਮਾਤਰੰ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ
ਿਵਲੋਕਯ੍ ਮਾਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਏਨੰ ਤਵ ਪੁਤੰ ਪਸ਼ਯ੍,

ⅩⅩⅦ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤਵਦਤ੍, ਏਨਾਂ ਤਵ ਮਾਤਰੰ ਪਸ਼ਯ੍| ਤਤਃ ਸ
ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਦ੍ਘਿਟਕਾਯਾਂ ਤਾਂ ਿਨਜਗʼਹੰ ਨੀਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮਾਧੁਨਾ ਸਮ੍ਪੰਨਮਭੂਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਜ੍ਞਾਤਾ
ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਚਨੰ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਮਮ
ਿਪਪਾਸਾ ਜਾਤਾ|

ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਅਮ੍ਲਰਸੇਨ ਪੂਰ੍ਣਪਾਤਸ੍ਿਥਤਯ੍ਾ ਤੇ
ਸ੍ਪਞ੍ਜਮੇਕੰ ਤਦਮ੍ਲਰਸੇਨਾਰ੍ਦੀਕʼਤਯ੍ ਏਸੋਬ੍ਨਲੇ ਤਦ੍ ਯੋਜਿਯਤਾ ਤਸਯ੍
ਮੁਖਸਯ੍ ਸੰਿਨਧਾਵਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|

ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਮ੍ਲਰਸੰ ਗʼਹੀਤਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸੱਧਮ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤਾ
ਮਸ੍ਤਕੰ ਨਮਯਨ੍ ਪਰ੍ਾਣਾਨ੍ ਪਰ੍ੱਯਤਯ੍ਜਤ੍|

ⅩⅩⅪ ਤਿਦਨਮ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰ(ੇਅ)ਹਿਨ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੇ ਦੇਹਾ
ਯਥਾ ਕਸ਼ੋਪਿਰ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼ਰ੍ਾਮਵਾਰੋ ਮਹਾਿਦਨਮਾਸੀਤ੍,
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੀਲਾਤਿਨਕਟੰ ਗਤਾ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਦਭਞ੍ਜਨਸਯ੍
ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਨਯਨਸਯ੍ ਚਾਨੁਮਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|

ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਸੇਨਾ ਆਗਤਯ੍ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕਸ਼ੇ ਹਤਯੋਃ
ਪਰ੍ਥਮਿਦਤੀਯਚੋਰਯੋਃ ਪਾਦਾਨ੍ ਅਭਞ੍ਜਨ੍;

ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤਾ ਸ ਮʼਤ ਇਿਤ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਪਾਦੌ
ਨਾਭਞ੍ਜਨ੍|

ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕੋ ਯੋੱਧਾ ਸ਼ੂਲਾਘਾਤੇਨ ਤਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਮ੍ ਅਿਵਧਤ੍
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰਕ੍ਤੰ ਜਲਞ੍ਚ ਿਨਰਗੱਛਤ੍|

ⅩⅩⅩⅤ ਯੋ ਜਨ(ਅ)ਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਦਦਾਿਤ ਸ ਸਵ੍ਯੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸਯ੍ੇਦੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਸਤਯ੍ੰ ਤਸਯ੍ ਕਥਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਜਨਿਯਤੁੰ ਯੋਗਯ੍ਾ ਤਤ੍ ਸ
ਜਾਨਾਿਤ|

ⅩⅩⅩⅥ ਤਸਯ੍ੈਕਮ੍ ਅਸ੍ਧਯ੍ਿਪ ਨ ਭੰਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਤ,ੇ
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ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਦ੍ ਅਨਯ੍ਸ਼ਾਸ੍ਤੇਿਪ ਿਲਖਯ੍ਤ,ੇ ਯਥਾ, "ਦʼਸ਼਼੍ਿਟਪਾਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਤ(ੇਅ)ਿਵਧਨ੍ ਯਨ੍ਤੁ ਤਮ੍ਪਰ੍ਿਤ| "

ⅩⅩⅩⅧ ਅਿਰਮਥੀਯਨਗਰਸਯ੍ ਯੂਸ਼਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ ਏਕ ਆਸੀਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ ਭਯਾਤ੍ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤੋ ਨ ਭਵਿਤ; ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹੰ ਨੇਤੁੰ
ਪੀਲਾਤਸਯ੍ਾਨੁਮਿਤੰ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਯਤ, ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੇਨਾਨੁਮਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਤਾ ਯੀਸ਼ੋ
ਰ੍ਦੇਹਮ੍ ਅਨਯਤ੍|

ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੋ ਿਨਕਦੀਮੋ ਰਾਤੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍ ਸੋਿਪ
ਗਨ੍ਧਰਸੇਨ ਿਮਿਸ਼ਰ੍ਤੰ ਪਰ੍ਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਸੇਟਕਮਗੁਰੁੰ ਗʼਹੀਤਾਗੱਛਤ੍|

ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਰੀਤਯ੍ਨੁਸਾਰੇਣ
ਤਤ੍ਸੁਗਨ੍ਿਧਦਵਯ੍ੇਣ ਸਿਹਤੰ ਤਸਯ੍ ਦੇਹੰ ਵਸ੍ਤੇਣਾਵੇਸ਼਼੍ਟਯਨ੍|

ⅩⅬⅠ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਤ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਕਸ਼(ੇਅ)ਿਵਧਨ੍ ਤਸਯ੍ ਿਨਕਟਸ੍ਥੋਦਯ੍ਾਨੇ
ਯਤ ਿਕਮਿਪ ਮʼਤਦੇਹੰ ਕਦਾਿਪ ਨਾਸ੍ਥਾਪਯ੍ਤ ਤਾਦʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ ਨੂਤਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍
ਆਸੀਤ੍|

ⅩⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨਾਗਮਨਾਤ੍ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮੀਪਸ੍ਥਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਸ਼ਾਯਯਨ੍|

ⅩⅩ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨੇ (ਅ)ਿਤਪਰ੍ਤਯ੍ੂਸ਼਼ੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ

ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸਯ੍ ਿਨਕਟੰ ਗਤਾ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸਯ੍ ਮੁਖਾਤ੍ ਪਰ੍ਸ੍ਤਰਮਪਸਾਿਰਤਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|

Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਧਾਿਵਤਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਯ ਚੇਦਮ੍
ਅਕਥਯਤ੍, ਲੋਕਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪਰ੍ਭੰੁ ਨੀਤਾ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨਿਮ|

Ⅲਅਤਃ ਿਪਤਰਃ ਸੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਸ਼੍ਚ ਬਿਰ ਰ੍ਭੁਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍
ਆਰਭੇਤਾ|ਂ

Ⅳ ਉਭਯੋਰ੍ਧਾਵਤੋਃ ਸੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਿਪਤਰੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਯ੍ਕ੍ਤਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|

Ⅴ ਤਦਾ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤਾਿਣ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਪਰ੍ਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅵਅਪਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ ਆਗਤਯ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍



John ⅩⅩ:Ⅶ lxvii John ⅩⅩ:ⅩⅧ

Ⅶ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤਾਿਣ ਮਸ੍ਤਕਸਯ੍ ਵਸ੍ਤਞ੍ਚ ਪʼਥਕ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੇ
ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|

Ⅷਤਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ਆਗਤੋ ਯੋਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਸੋਿਪ ਪਰ੍ਿਵਸ਼ਯ੍
ਤਾਦʼਸ਼ੰ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵਯ੍ਸ਼ਵ੍ਸੀਤ੍|

Ⅸਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਸ ਉੱਥਾਪਿਯਤਵਯ੍ ਏਤਸਯ੍ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਵਚਨਸਯ੍
ਭਾਵੰ ਤੇ ਤਦਾ ਵੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍|

Ⅹਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਸਵ੍ੰ ਸਵ੍ੰ ਗʼਹੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਾਗੱਛਤਾਮ੍|
Ⅺਤਤਃ ਪਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦਾਰਸਯ੍ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤਾ ਰੋਿਦਤੁਮ੍ਆਰਭਤ

ਤਤੋ ਰੁਦਤੀ ਪਰ੍ਹੀਭੂਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਿਵਲੋਕਯ੍
Ⅻ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨਸਯ੍ ਿਸ਼ਰਃਸ੍ਥਾਨੇ ਪਦਤਲੇ ਚ ਦਯੋ ਰ੍ਿਦਸ਼ੋ ਦੌ

ਸਵ੍ਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਵਪੁਿਵਸ਼਼੍ਟੌ ਸਮਪਸ਼ਯ੍ਤ੍|
ⅩⅢਤੌ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?਼ ਸਾਵਦਤ੍ ਲੋਕਾ ਮਮ ਪਰ੍ਭੰੁ ਨੀਤਾ

ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਇਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅣਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ਯੀਸ਼ੁੰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਮ੍ਅਪਸ਼ਯ੍ਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਸਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨਤ੍|
ⅩⅤਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪʼ◌ੱਛਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?਼ ਕੰ ਵਾ ਮʼਗਯਸ?ੇ

ਤਤਃ ਸਾ ਤਮ੍ ਉਦਯ੍ਾਨਸੇਵਕੰ ਜ੍ਞਾਤਾ ਵਯ੍ਾਹਰਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤੰ ਯਦੀਤਃ
ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤੰ ਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ ਕੁਤਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦ੍ ਵਦ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍
ਆਨਯਾਿਮ|

ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਿਰਯਮ੍| ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਾਵʼਤਯ੍
ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍ ਹੇ ਰੱਬੂਨੀ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰ|ੋ

ⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਾਂ ਮਾ ਧਰ,ਇਦਾਨੀਂ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਗਮਨੰ
ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਿਪਤਾ ਮਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍
ਿਨਕਟ ਊਰ੍ੱਧਵ੍ਗਮਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦਯ੍ਤੋਸ੍ਿਮ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤੰ ਗਤਾ ਮਮ
ਭਾਤʼਗਣੰ ਜ੍ਞਾਪਯ|

ⅩⅧ ਤਤੋ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਗਤਾ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਸਯ੍ੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦੱਤਾ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਦ੍ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍|
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ⅩⅨ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸਯ੍ ਪਰ੍ਥਮਿਦਨਸਯ੍ ਸਨ੍ਧਯ੍ਾਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭਯ੍ੋ ਿਭਯਾ ਦਾਰਰੁੱਧਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅩਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਿਨਜਹਸ੍ਤੰ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਞ੍ਚ ਦਰ੍ਿਸ਼ਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਃ ਪਰ੍ਭੰੁ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ ਹʼਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍|

ⅩⅪ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲਯ੍ਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਾਂ
ਪਰ੍ੈਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਥਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ੇਸ਼਼ਯਾਿਮ|

ⅩⅫਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਿਰ ਦੀਰ੍ਘਪਰ੍ਸ਼ਵ੍ਾਸੰ ਦੱਤਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਪਿਵਤਮ੍
ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਗʼਹ੍ਲੀਤ|

ⅩⅩⅢ ਯੂਯੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ ਯੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ
ਪਾਪਾਿਤ ਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਥ ਤੇ ਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼ਯ੍ਨ੍ਤੇ|

ⅩⅩⅣਦਾਦਸ਼ਮਧਯ੍ੇ ਗਿਣਤੋ ਯਮਜੋ ਥੋਮਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਕਾਲੈ
ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਸੀਤ੍|

ⅩⅩⅤ ਅਤੋ ਵਯੰ ਪਰ੍ਭੂਮ੍ ਅਪਸ਼ਯ੍ਾਮੇਿਤ ਵਾਕਯ੍(ੇਅ)ਨਯ੍ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੈਰੁਕ੍ਤੇ
ਸੋਵਦਤ੍, ਤਸਯ੍ ਹਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਲੌਹਕੀਲਕਾਨਾਂ ਿਚਹ੍ਨੰ ਨ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਤੱਿਚਹ੍ਨਮ੍
ਅਙ੍ਗੁਲਯ੍ਾ ਨ ਸ੍ਪʼਸ਼਼੍ਟਾ ਤਸਯ੍ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ੌ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰੋਪਯ੍ ਚਾਹੰ ਨ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਸ਼਼ਯ੍ਾਿਮ|

ⅩⅩⅥ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮ(ੇਅ)ਹ੍ਿਨ ਗਤੇ ਸਿਤ ਥੋਮਾਸਿਹਤਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਗਣ
ਏਕਤ ਿਮਿਲਤਾ ਦਾਰੰ ਰੁੱਧਵ੍ਾਭਯ੍ਨ੍ਤਰ ਆਸੀਤ੍, ਏਤਿਰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਮਧਯ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|

ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਥਾਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲੀਮ੍ ਅਤਾਰ੍ਪਿਯਤਾ ਮਮ
ਕਰੌ ਪਸ਼ਯ੍ ਕਰੰ ਪਰ੍ਸਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਰ੍ਪਯ ਨਾਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍|

ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਮਮ ਪਰ੍ਭੋ ਹੇ ਮਦੀਸ਼ਵ੍ਰ|
ⅩⅩⅨਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਥੋਮਾ ਮਾਂ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਿਸ਼਼ ਯੇ ਨ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾ

ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨਯ੍ਾਃ|
ⅩⅩⅩ ਏਤਦਨਯ੍ਾਿਨ ਪੁਸ੍ਤਕੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਿਲਿਖਤਾਿਨ

ਬਹੂਨਯ੍ਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
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ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸੁਤ ਏਵੇਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ
ਿਵਸ਼ਵ੍ਿਸਥ ਿਵਸ਼ਵ੍ਸਯ੍ ਚ ਤਸਯ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਣਯ੍ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤ|

ⅩⅪ
Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਤਿਬਿਰਯਾਜਲਧੇਸ੍ਤਟੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ

ਦੱਤਵਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸਯ੍ਾਖਯ੍ਾਨਿਮਦਮ੍|
Ⅱ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਯਮਜਥੋਮਾ ਗਾਲੀਲੀਯਕਾਨੰਾਨਗਰਿਨਵਾਸੀ

ਿਨਥਨੇਲ੍ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤਾਵਨਯ੍ੌ ਦੌ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੌ ਚੈਤੇਸ਼਼ਵ੍ੇਕਤ ਿਮਿਲਤੇਸ਼਼ੁ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ(ੋਅ)ਕਥਯਤ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ ਧਰ੍ਤੁੰ ਯਾਿਮ|

Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਯ੍ਾਹਰਨ੍ ਤਿਰ ਵਯਮਿਪ ਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਮਃ ਤਦਾ ਤੇ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪਰ੍ੰ ਨਾਵਮ੍ ਆਰੋਹਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸਯ੍ਾਂ ਰਜਨਯ੍ਾਮ੍
ਏਕਮਿਪ ਨ ਪਰ੍ਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|

Ⅳ ਪਰ੍ਭਾਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਟੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|

Ⅴ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਪʼ◌ੱਛਤ੍, ਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਸੰਿਨਧੌ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਖਾਦਯ੍ਦਵਯ੍ਮ੍
ਆਸ੍ਤ?ੇ ਤੇ(ਅ)ਵਦਨ੍ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|

Ⅵ ਤਦਾ ਸ(ੋਅ)ਵਦਤ੍ ਨੌਕਾਯਾ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼ਵ੍ੇ ਜਾਲੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ ਤਤੋ
ਲਪ੍ਸਯ੍ਧਵ੍,ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਰ੍ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਜਾਲੇ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤ(ੋਅ)ਪਤਨ੍
ਯੇਨ ਤੇ ਜਾਲਮਾਕʼਸ਼਼ਯ੍ ਨੱਤੋਲਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ|

Ⅶ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ ਿਪਤਰਾਯਾਕਥਯਤ੍ ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭੁ
ਰ੍ਭਵੇਤ੍, ਏਸ਼਼ ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਵਾਚੰ ਸ਼ਤੈਵ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਨਗ੍ਨਤਾਹੇਤੋ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ਧਾਿਰਣ
ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤੰ ਪਿਰਧਾਯ ਹਦੰ ਪਰ੍ਤਯ੍ੁਦਲਮ੍ਫਯਤ੍|

Ⅷ ਅਪਰੇ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾ ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਾਲਮ੍ ਆਕਰ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼਼ੁਦਨੌਕਾਂ
ਵਾਹਿਯਤਾ ਕੂਲਮਾਨਯਨ੍ ਤੇ ਕੂਲਾਦ੍ ਅਿਤਦੂਰੇ ਨਾਸਨ੍ ਿਦਸ਼ਤਹਸ੍ਤੇਭਯ੍ੋ ਦੂਰ
ਆਸਨ੍ ਇਤਯ੍ਨੁਮੀਯਤੇ|

Ⅸ ਤੀਰੰ ਪਰ੍ਾਪ੍ਤੈਸ੍ਤੈਸ੍ਤਤ ਪਰ੍ਜਵ੍ਿਲਤਾਗ੍ਿਨਸ੍ਤਦੁਪਿਰ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਃ ਪੂਪਾਸ਼੍ਚ
ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|
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Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਾਨ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਨ੍ ਅਧਰਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਾਨ੍
ਆਨਯਤ|

Ⅺ ਅਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਪਰਾਵʼਤਯ੍ ਗਤਾ
ਬʼਹਦ੍ਿਭਸ੍ਿਤਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਸ਼ਤਮਤ੍ਸਯ੍ੈਃ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ ਤੱਜਾਲਮ੍
ਆਕʼਸ਼਼ਯ੍ੋਦਤੋਲਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੇਤਾਵਦ੍ਿਭ ਰ੍ਮਤ੍ਸਯ੍ੈਰਿਪ ਜਾਲੰ ਨਾਿਛਦਯ੍ਤ|

Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਯੂਯਮਾਗਤਯ੍ ਭੰੁਗ੍ਧਵ੍ੰ; ਤਦਾ ਸਏਵ
ਪਰ੍ਭੁਿਰਿਤ ਜ੍ਞਾਤਤਾਤ੍ ਤੰ ਕਃ? ਇਿਤ ਪਰ੍ਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਾਣਾਂ ਕਸਯ੍ਾਿਪ ਪਰ੍ਗਲ੍ਭਤਾ
ਨਾਭਵਤ੍|

ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤਯ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਮਤ੍ਸਯ੍ਾਸ਼ਂ੍ਚ ਗʼਹੀਤਾ ਤੇਭਯ੍ਃ
ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼਼ਯਤ੍|

ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੇਭਯ੍ਸ੍ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|

ⅩⅤ ਭੋਜਨੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ
ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕਮ੍ ਏਤੇਭਯ੍ੋਿਧਕੰ ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਸ?ੇ ਤਤਃ ਸ ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਸਤਯ੍ੰ
ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਯ ਪਰ੍ੀਯੇ(ਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ
ਮੇਸ਼਼ਸ਼ਾਵਕਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਿਦਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ ਮਿਯ
ਪਰ੍ੀਯਸੇ? ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਤਯ੍ੰ ਪਰ੍ਭੋ ਤਿਯ ਪਰ੍ੀਯ(ੇਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍
ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ ਤਿਰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤੰ ਿਕੰ
ਮਿਯ ਪਰ੍ੀਯਸੇ? ਏਤਦਾਕਯ੍ੰ ਤʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋ ਦੁਃਿਖਤੋ
ਭੂਤਾ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਭਵਤਃ ਿਕਮਪਯ੍ਗੋਚਰੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਤੱਯਹੰ ਪਰ੍ੀਯੇ ਤਦ੍
ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ ਮਮ ਮੇਸ਼਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|

ⅩⅧਅਹੰ ਤੁਭਯ੍ੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੌਵਨਕਾਲੇ ਸਵ੍ਯੰ ਬੱਧਕਿਟ ਰਯ੍ਤੇੱਛਾ
ਤਤ ਯਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਿਤਤਃ ਪਰੰ ਵʼ◌ੱਧੇ ਵਯਿਸ ਹਸ੍ਤੰ ਿਵਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਸ,
ਅਨਯ੍ਜਨਸ੍ਤਾਂ ਬੱਧਵ੍ਾ ਯਤ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਵੇੱਛਾ ਨ ਭਵਿਤ ਤਾਂ ਧʼਤਾ ਤਤ ਨੇਸ਼਼ਯ੍ਿਤ|
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ⅩⅨਫਲਤਃ ਕੀਦʼਸ਼ੇਨ ਮਰਣੇਨ ਸ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਿਤ
ਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪਰ੍ੋਕ੍ਤਵਾਨ੍|ਇਤਯ੍ੁਕ੍ਤੇ ਸਿਤ ਸ ਤਮਵੋਚਤ੍ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|

ⅩⅩ ਯੋ ਜਨ ਰਾਿਤਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰਕ੍ਸ਼਼(ੋਅ)ਵਲਮ੍ਬਯ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਕੋ
ਭਵਨ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਤੰ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਿਪਰ੍ਯਤਮਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ

ⅩⅪ ਿਪਤਰੋ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤਯ੍ ਿਵਲੋਕਯ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪਰ੍ਭੋ ਏਤਸਯ੍
ਮਾਨਵਸਯ੍ ਕੀਦʼਸ਼ੀ ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਿਤ?

ⅩⅫ ਸ ਪਰ੍ਤਯ੍ਵਦਤ੍, ਮਮ ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍
ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ? ਤੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|

ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ੋ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਭਾਤʼਗਣਮਧਯ੍ੇ ਿਕੰਵਦਨ੍ਤੀ
ਜਾਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਨ ਮਿਰਸ਼਼ਯ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕਯ੍ੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨਾਵਦਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਮਮ
ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ ਤਵ ਿਕੰ? ਇਿਤ
ਵਾਕਯ੍ਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|

ⅩⅩⅣਯੋ ਜਨ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਅਤ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ਞ੍ਚ ਦੱਤਵਾਨ੍
ਸਏਵ ਸ ਿਸ਼ਸ਼਼ਯ੍ਃ, ਤਸਯ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਯ੍ੰ ਪਰ੍ਮਾਣਿਮਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|

ⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤੇਭਯ੍(ੋਅ)ਪਰਾਣਯ੍ਿਪ ਬਹੂਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯਦਯ੍ੇਕੈਕੰ ਕʼਤਾ ਿਲਖਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤਿਰ ਗਰ੍ਨ੍ਥਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤੋ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਧਾਰਣੇ ਪʼਿਥਵਯ੍ਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਵਿਤ| ਇਿਤ||
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