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ਯੋਹਨਿਲਿਖਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦਃ
Ⅰ

ਆਦੌ ਵਾਦ ਆਸੀਤ੍ ਸ ਚ ਵਾਦ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸਾਰ੍ਧਮਾਸੀਤ੍ ਸ ਵਾਦਃ
ਸ੍ਵਯਮੀਸ਼੍ਵਰ ਏਵ|
Ⅱ ਸ ਆਦਾਵੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਸਹਾਸੀਤ੍|
Ⅲ ਤੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਵਸ੍ਤੁ ਸਸ੍ਰੁʼਜੇ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਸ਼ੁ ਿਕਮਿਪ ਵਸ੍ਤੁ
ਤੇਨਾਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਸ ਜੀਵਨਸ੍ਯਾਕਾਰਃ, ਤੱਚ ਜੀਵਨੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਜ੍ਯੋਿਤਃ
Ⅴ ਤੱਜ੍ਯੋਿਤਰਨ੍ਧਕਾਰੇ ਪ੍ਰਚਕਾਸ਼ੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਧਕਾਰਸ੍ਤੰਨ ਜਗ੍ਰਾਹ|
Ⅵ ਯੋਹਨ੍ ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਮਨੁਜ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਞ੍ਚਕ੍ਰ|ੇ
Ⅶ ਤਦ੍ਵਾਰਾ ਯਥਾ ਸਰ੍ੱਵੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਤੱਜ੍ਯੋਿਤਿਸ਼਼ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਦਾਤੁੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪੋ ਭੂਤ੍ਵਾਗਮਤ੍,
Ⅷ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਤੱਜ੍ਯੋਿਤ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੱਜ੍ਯੋਿਤਿਸ਼਼ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁਮਾਗਮਤ੍|
Ⅸ ਜਗਤ੍ਯਾਗਤ੍ਯ ਯਃ ਸਰ੍ੱਵਮਨੁਜੇਭ੍ਯੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਦਦਾਿਤ ਤਦੇਵ
ਸਤ੍ਯਜ੍ਯੋਿਤਃ|
Ⅹ ਸ ਯੱਜਗਦਸ੍ਰੁʼਜਤ੍ ਤਨ੍ਮਦ੍ਯ ਏਵ ਸ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ
ਨਾਜਾਨਨ੍|
Ⅺ ਿਨਜਾਿਧਕਾਰੰ ਸ ਆਗੱਛਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਜਾਸ੍ਤੰ ਨਾਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅻ ਤਥਾਿਪ ਯੇ ਯੇ ਤਮਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਿਨ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍
ਤੇਭ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਅਿਧਕਾਰਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
ⅩⅢ ਤੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨਃ ਸ਼ੋਿਣਤਾੰਨ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਾਿਭਲਾਸ਼਼ਾੰਨ ਮਾਨਵਾਨਾਿਮੱਛਾਤੋ ਨ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਾਦਭਵਤ੍|
ⅩⅣ ਸ ਵਾਦੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਰੂਪੇਣਾਵਤੀਰ੍ੱਯ ਸਤ੍ਯਤਾਨੁਗ੍ਰਹਾਭ੍ਯਾਂ ਪਿਰਪੂਰ੍ਣਃ
ਸਨ੍ ਸਾਰ੍ਧਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ੍ਯਵਸਤ੍ ਤਤਃ ਿਪਤੁਰਿਦ੍ਵਤੀਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਯੋਗ੍ਯੋ
ਯੋ ਮਿਹਮਾ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਤਸ੍ਯਾਪਸ਼੍ਯਾਮ|
ⅩⅤ ਤਤੋ ਯੋਹਨਿਪ ਪ੍ਰਚਾਰ੍ੱਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਿਮਦੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ; ਯਤੋ ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ ਿਵਦ੍ਯਮਾਨ ਆਸੀਤ੍;
ਯਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਿਮਦਮ੍ ਅਦਾਂ ਸ ਏਸ਼਼ਃ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਪੂਰ੍ਣਤਾਯਾ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਕ੍ਰਮਸ਼ਃ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋਨੁਗ੍ਰਹੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ|
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ਮੂਸਾਦ੍ਵਾਰਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਦੱਤਾ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸਤ੍ਯਤ੍ਵਞ੍ਚ
ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਦ੍ਵਾਰਾ ਸਮੁਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤਾਂ|
ⅩⅧ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਕਦਾਿਪ ਨਾਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁਃ
ਕ੍ਰੋਡਸ੍ਥੋ(ਅ)ਿਦ੍ਵਤੀਯਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅨ ਤ੍ਵੰ ਕਃ? ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਟੁੰ ਯਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਯਾਜਕਾਨ੍
ਲੇਿਵਲੋਕਾਂਸ਼੍ਚ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮੋ ਯੋਹਨਃ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ,
ⅩⅩ ਤਦਾ ਸ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਨਾਪਹ੍ਨੂਤਵਾਨ੍ ਨਾਹਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤ
ਇਤ੍ਯਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਕੋ ਭਵਾਨ੍? ਿਕੰ ਏਿਲਯਃ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨ;
ਤਤਸ੍ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਭਵਾਨ੍ ਸ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ? ਸੋਵਦਤ੍ ਨਾਹੰ
ਸਃ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਭਵਾਨ੍ ਕਃ? ਵਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੇਰਕਾਨ੍
ਤ੍ਵਿਯ ਿਕੰ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਃ? ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕੰ ਵਦਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸੋਵਦਤ੍| ਪਰਮੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕੁਰੁਤ ਸਰ੍ੱਵਤਃ|
ਇਤੀਦੰ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਤਃ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ਰਵਃ| ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਸੋਹਮ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੇ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਾਸ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਲੋਕਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਯਿਦ ਨਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋਿਸ ਏਿਲਯੋਿਸ ਨ ਸ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦ੍ਯਿਪ ਨਾਿਸ ਚ, ਤਿਰ੍ਹ ਲੋਕਾਨ੍ ਮੱਜਯਿਸ ਕੁਤਃ?
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੋਹਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍, ਤੋਯੇ(ਅ)ਹੰ ਮੱਜਯਾਮੀਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੰ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਏਕੋ ਜਨੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਸ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਤੋਿਪ ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨ ਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਯ
ਪਾਦੁਕਾਬਨ੍ਧਨੰ ਮੋਚਿਯਤੁਮਿਪ ਨਾਹੰ ਯੋਗ੍ਯੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦ੍ਯਾਃ ਪਾਰਸ੍ਥਬੈਥਬਾਰਾਯਾਂ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ਸ੍ਥਾਨੇ
ਯੋਹਨਮੱਜਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਰ੍ੱਵਮੇਤਦ੍ ਅਘਟਤ|
ⅩⅩⅨ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਸ੍ਵਿਨਕਟਮਾਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਯਸ਼ੁੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ਪ੍ਰਾਵੋਚਤ੍ ਜਗਤਃ ਪਾਪਮੋਚਕਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮੇਸ਼ਸ਼ਾਵਕੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅩⅩ ਯੋ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਮੱਤੋ ਗੁਰੁਤਰਃ, ਯਤੋ ਹੇਤੋਰ੍ਮਤ੍ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸੋ(ਅ)ਵਰ੍ੱਤਤ ਯਸ੍ਿਮੰਨਹੰ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਯੰ|
ⅩⅩⅪ ਅਪਰੰ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਾ ਏਨੰ
ਯਥਾ ਪਿਰਿਚਨ੍ਵਨ੍ਿਤ ਤਦਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣਾਹੰ ਜਲੇ ਮੱਜਿਯਤੁਮਾਗੱਛਮ੍|
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ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯੋਹਨਪਰਮੇਕੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਿਵਹਾਯਸਃ ਕਪੋਤਵਦ੍ ਅਵਤਰਨ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਸ੍ਯੋਪਰ੍ੱਯਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਚ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਹਮ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਨਾਹਮੇਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਭਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਲੇ
ਮੱਜਿਯਤੁੰ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਰਯਤ੍ ਸ ਏਵੇਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਯਸ੍ਯੋਪਰ੍ੱਯਾਤ੍ਮਾਨਮ੍
ਅਵਤਰਨ੍ਤਮ੍ ਅਵਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਯਿਸ ਸਏਵ ਪਿਵਤ੍ਰੇ ਆਤ੍ਮਿਨ
ਮੱਜਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਅਵਸ੍ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤਨਯ ਇਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਦਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੋਹਨ੍ ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਂ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾਰ੍ੱਧੇਂ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍
ⅩⅩⅩⅥ ਿਯਸ਼ੁੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਗਿਦਤਵਾਨ੍, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮੇਸ਼ਸ਼ਾਵਕੰ
ਪਸ਼੍ਯਤੰ|
ⅩⅩⅩⅦ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵੌ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਈਯਤੁਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਤੌ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੌ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਯੁਵਾਂ ਿਕੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥਃ? ਤਾਵਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤਾਂ ਹੇ ਰੱਿਬ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ
ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ੍ਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ?
ⅩⅩⅩⅨ ਤਤਃ ਸੋਵਾਿਦਤ੍ ਏਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤੰ| ਤਤੋ ਿਦਵਸਸ੍ਯ
ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਪ੍ਰਹਰਸ੍ਯ ਗਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੌ ਤੱਿਦਨੰ ਤਸ੍ਯ ਸਙ੍ਗ(ੇ ਅ)ਸ੍ਥਾਤਾਂ|
ⅩⅬ ਯੌ ਦ੍ਵੌ ਯੋਹਨੋ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਯਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗਮਤਾਂ ਤਯੋਃ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਃ
ⅩⅬⅠ ਸ ਇਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਥਮੰ ਿਨਜਸੋਦਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਵਯੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਮ੍
ਅਰ੍ਥਾਤ੍
ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਪੁਰੁਸ਼ੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅡ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤੰ ਿਯਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਨਯਤ੍| ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ੍ਰਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰਨਾਮਧੇਯੰ ਕੈਫਾਃ
ਵਾ ਿਪਤਰਃ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਯੀਸ਼ੌ ਗਾਲੀਲੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਚੇਤਿਸ ਸਿਤ
ਿਫਿਲਪਨਾਮਾਨੰ ਜਨੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅬⅣ ਬੈਤ੍ਸੈਦਾਨਾਮ੍ਿਨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਗ੍ਰਾਮੇ ਿਪਤਰਾਨ੍ਿਦ੍ਰਯਯੋਰ੍ਵਾਸ
ਆਸੀਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗ੍ਰਾਮੇ ਤਸ੍ਯ ਿਫਿਲਪਸ੍ਯ ਵਸਿਤਰਾਸੀਤ੍|
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ⅩⅬⅤ

ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਿਫਿਲਪੋ ਿਨਥਨੇਲੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਵਦਤ੍ ਮੂਸਾ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼ੁ ਚ ਯਸ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨੰ
ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤੰ ਯੂਸ਼ਫਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼੍ਮ
ਵਯੰ|
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਾਸਰੰਨਗਰਾਤ ਿਕੰ ਕਸ਼੍ਿਚਦੁੱਤਮ
ਉਤ੍ਪਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ? ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ (ਅ)ਵੋਚਤ੍ ਏਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯ|
ⅩⅬⅦ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਤਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍, ਪਸ਼੍ਯਾਯੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕਪਟਃ ਸਤ੍ਯ ਇਸ੍ਰਾਯੇੱਲੋਕਃ|
ⅩⅬⅧ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍, ਭਵਾਨ੍ ਮਾਂ ਕਥੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਭਜਾਨਾਿਤ?
ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਿਫਿਲਪਸ੍ਯ ਆਹ੍ਵਾਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦਾ ਤ੍ਵਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸ੍ਯ
ਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ(ਅ)ਸ੍ਥਾਸ੍ਤਦਾ ਤ੍ਵਾਮਦਰ੍ਸ਼ਮ੍|
ⅩⅬⅨ ਿਨਥਨੇਲ੍ ਅਚਕਥਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਪੁਤ੍ਰੋਿਸ, ਭਵਾਨ੍ ਇਸ੍ਰਾਯੇਲ੍ਵੰਸ਼ਸ੍ਯ ਰਾਜਾ|
Ⅼ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਤ੍ਵਾਮੁਡੁਮ੍ਬਰਸ੍ਯ ਪਾਦਪਸ੍ਯ ਮੂਲੇ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨਾਹੰ ਮਮੈਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵਾਕ੍ਯਾਤ੍ ਿਕੰ ਤ੍ਵੰ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਃ?
ਏਤਸ੍ਮਾਦਪ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ ਕਾਰ੍ੱਯਾਿਣ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਸ|
ⅬⅠ ਅਨ੍ਯੱਚਾਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਇਤਃ ਪਰੰ
ਮੋਿਚਤੇ ਮੇਘਦ੍ਵਾਰੇ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਮਨੁਜਸੂਨੁਨਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦੂਤਗਣਮ੍
ਅਵਰੋਹਨ੍ਤਮਾਰੋਹਨ੍ਤਞ੍ਚ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
Ⅰ

Ⅱ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤ੍ਰੁਤੀਯਿਦਵਸੇ ਗਾਲੀਲ੍ ਪ੍ਰਦੇਿਸ਼ਯੇ ਕਾੰਨਾਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ
ਿਵਵਾਹ ਆਸੀਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਚ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਮੈ ਿਵਵਾਹਾਯ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਿਨਮਨ੍ਿਤ੍ਰਤਾ ਆਸਨ੍|
Ⅲ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸ੍ਯ ਨ੍ਯੂਨਤ੍ਵਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋਰ੍ਮਾਤਾ ਤਮਵਦਤ੍
ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅳ ਤਦਾ ਸ ਤਾਮਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਮਯਾ ਸਹ ਤਵ ਿਕੰ ਕਾਰ੍ੱਯ?
ੰ ਮਮ ਸਮਯ
ਇਦਾਨੀਂ ਨੋਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅴ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਮਾਤਾ ਦਾਸਾਨਵੋਚਦ੍ ਅਯੰ ਯਦ੍ ਵਦਿਤ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਤ|
Ⅵ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼ੁਿਚਤ੍ਵਕਰਣਵ੍ਯਵਹਾਰਾਨੁਸਾਰੇਣਾਢਕੈਕਜਲਧਰਾਿਣ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਮਯਾਿਨ ਸ਼਼ਡ੍ਵ੍ਰੁʼਹਤ੍ਪਾਤ੍ਰਾਿਣਆਸਨ੍|
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ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਕਲਸ਼ਾਨ੍ ਜਲੈਃ ਪੂਰਿਯਤੁੰ ਤਾਨਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍,
ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਕੁਮ੍ਭਾਨਾਕਰ੍ਣੰ ਜਲੈਃ ਪਰ੍ੱਯਪੂਰਯਨ੍|
Ⅷ ਅਥ ਤੇਭ੍ਯਃ ਿਕਞ੍ਿਚਦੁੱਤਾਰ੍ੱਯ ਭੋਜ੍ਯਾਿਧਪਾਤੇਃਸਮੀਪੰ ਨੇਤੁੰ ਸ
ਤਾਨਾਿਦਸ਼ਤ,੍ ਤੇ ਤਦਨਯਨ੍|
Ⅸ ਅਪਰਞ੍ਚ ਤੱਜਲੰ ਕਥੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੋ(ਅ)ਭਵਤ੍ ਤੱਜਲਵਾਹਕਾਦਾਸਾ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦ੍ਭੋਜ੍ਯਾਿਧਪੋ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ੍ ਤਦਵਿਲਹ੍ਯ ਵਰੰ
ਸੰਮ੍ਬੋਦ੍ਯਾਵਦਤ,
Ⅹ ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰਥਮੰ ਉੱਤਮਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੰ ਦਦਿਤ ਤਸ਼਼ੁ ਯਥੇਸ਼੍ਟੰ ਿਪਤਵਤ੍ਸੁ
ਤਸ੍ਮਾ ਿਕਞ੍ਿਚਦਨੁੱਤਮਞ੍ਚ ਦਦਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵਿਮਦਾਨੀਂ ਯਾਵਤ੍
ਉੱਤਮਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸੰ ਸ੍ਥਾਪਯਿਸ|
Ⅺ ਇੱਥੰ
ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗਾਲੀਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਾਰ੍ੰਮ ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭ
ਿਨਜਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅻ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਨਜਮਾਤ੍ਰੁਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਸ੍ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧ੍ਂ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਮ੍
ਆਗਮਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਰ ਬਹੂਿਦਨਾਿਨ ਆਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
ⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਿਦਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਮਾਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁ
ਿਰ੍ਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤੋ
ਮਨ੍ਿਦਰਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ ਗੋਮੇਸ਼ਪਾਰਾਵਤਿਵਕ੍ਰਿਯਣੋ
ਵਾਿਣਜਕ੍ਸ਼੍ਚੋਪਿਵਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ⅩⅤ ਰੱਜੁਿਭਃ ਕਸ਼ਾਂ ਿਨਰ੍ੰਮਾਯ ਸਰ੍ੱਵਗੋਮੇਸ਼ਾਿਦਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਾਨ੍
ਮਨ੍ਿਦਰਾਦ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਵਿਣਜਾਂ ਮੁਦ੍ਰਾਿਦ ਿਵਕੀਰ੍ੱਯ ਆਸਨਾਿਨ ਨ੍ਯੂਬ੍ਜੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਪਾਰਾਵਤਿਵਕ੍ਰਿਯਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਕਥਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ
ਨਯਤ, ਮਮ ਿਪਤੁਗ੍ਰੁʼਹੰ ਵਾਿਣਜ੍ਯਗ੍ਰੁʼਹੰ ਮਾ ਕਾਰ੍ਸ਼੍ਟ|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਨ੍ਮਨ੍ਿਦਰਾਰ੍ਥ ਉਦ੍ਯੋਗੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸ ਗ੍ਰਸਤੀਵ ਮਾਮ੍|
ਇਮਾਂ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯਿਲਿਪੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃਸਮਸ੍ਮਰਨ੍|
ⅩⅧ
ਤਤਃ
ਪਰਮ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ
ਯੀਿਸ਼਼ਮਵਦਨ੍
ਤਵਿਮਦ੍ਰੁʼਸ਼ਕਰ੍ੰਮਕਰਣਾਤ੍ ਿਕੰ ਿਚਹ੍ਨਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਸ?
ⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਨਾਿਸ਼ਤੇ
ਿਦਨਤ੍ਰਯਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
Ⅶ ਤਦਾ
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ਤਦਾ ਿਯਹੂਿਦਯਾ ਵ੍ਯਾਹਾਰ੍ਸ਼ੁਃ, ਏਤਸ੍ਯ ਮਨ੍ਿਦਰਸ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣੇਨ
ਸ਼਼ਟ੍ਚਤ੍ਵਾਿਰੰਸ਼ਦ੍ ਵਤ੍ਸਰਾ ਗਤਾਃ, ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਿਦਨਤ੍ਰਯਮਧ੍ਯੇ ਤਦ੍
ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਸ?
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਿਨਜਦੇਹਰੂਪਮਨ੍ਿਦਰੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਸ ਯਦੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਤੱਿਛਸ਼਼੍ਯਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਤਦੀਯੋੱਥਾਨੇ
ਸਿਤ ਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਯੀਸ਼ੁਨੋਕ੍ਤਕਥਾਯਾਂ ਚ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼ੁਃ|
ⅩⅩⅢ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਭੋਜ੍ਯਸਮਯੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ
ਤਤ੍ਕ੍ਰੁਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਬਹੁਿਭਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਿਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤੰ|
ⅩⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰੇਸ਼ੁ ਸ੍ਵੰ ਨ ਸਮਰ੍ਪਯਤ੍, ਯਤਃ ਸ ਸਰ੍ੱਵਾਨਵੈਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਸ ਮਾਨਵੇਸ਼ੁ ਕਸ੍ਯਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਨਾਪੇਕ੍ਸ਼ਤ ਯਤੋ ਮਨੁਜਾਨਾਂ
ਮਧ੍ਯੇ ਯਦ੍ਯਦਸ੍ਿਤ ਤੱਤਤ੍ ਸੋਜਾਨਾਤ੍|
ⅩⅩ

Ⅰ ਿਨਕਿਦਮਨਾਮਾ

Ⅲ

ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਅਿਧਪਿਤਃ ਿਫਰੂਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਯਾਂ
ਆਵ੍ਰਜ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍
ਆਗਤ੍ ਏਕ ਉਪਦੇਸ਼੍ਟਾ, ਏਤਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ; ਯਤੋ ਭਵਤਾ
ਯਾਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਹਾੱਯੰ ਿਵਨਾ
ਕੇਨਾਿਪ ਤੱਤਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਨ੍ਤੇ|
Ⅲ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਤਵਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਾਿਮ
ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਿਨ ਨ ਸਿਤ ਕੋਿਪ ਮਾਨਵ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅳ ਤਤੋ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍ ਮਨੁਜੋ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਕਥੰ
ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ? ਸ ਿਕੰ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਤ੍ਰੁʼਰ੍ਜਠਰੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਜਿਨਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰਮ੍ ਅਹੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਨੁਜੇ ਤੋਯਾਤ੍ਮਭ੍ਯਾਂ
ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਜਾਤੇ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼੍ਟੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅵ ਮਾਂਸਾਦ੍ ਯਤ੍ ਜਾਯਤੇ ਤਨ੍ ਮਾਂਸਮੇਵ ਤਥਾਤ੍ਮਨੋ ਯੋ ਜਾਯਤੇ ਸ
ਆਤ੍ਮੈਵ|
Ⅶ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਪੁਨ ਰ੍ਜਿਨਤਵ੍ਯੰ ਮਮੈਤਸ੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯੰ ਮਾ
ਮੰਸ੍ਥਾਃ|
Ⅱ ਯੀਸ਼ੌਰਭ੍ਯਰ੍ਣਮ੍
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ਸਦਾਗਿਤਰ੍ਯਾਂ ਿਦਸ਼ਿਮੱਛਿਤ ਤਸ੍ਯਾਮੇਵ ਿਦਿਸ਼ ਵਾਿਤ, ਤ੍ਵੰ ਤਸ੍ਯ
ਸ੍ਵਨੰ ਸ਼ੁਣੋਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕੁਤ ਆਯਾਿਤ ਕੁਤ੍ਰ ਯਾਿਤ ਵਾ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨਾਿਸ
ਤਦ੍ਵਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁਜਾਨਾਂ ਜਨ੍ਮ ਭਵਿਤ|
Ⅸ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਥੰ ਭਿਵਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
Ⅹ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਿਮਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਗੁਰੁਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾਿਪ ਿਕਮੇਤਾਂ ਕਥਾਂ
ਨ ਵੇਤ੍ਿਸ?
Ⅺ ਤੁਭ੍ਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ, ਵਯੰ ਯਦ੍ ਿਵਦ੍ਮਸ੍ਤਦ੍ ਵਚ੍ਮਃ
ਯੰੱਚ ਪਸ਼੍ਯਾਮਸ੍ਤਸ੍ਯੈਵ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦ੍ਮਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਸ੍ਮਾਕੰ
ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤ੍ਵੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ|
Ⅻ ਏਤਸ੍ਯ ਸੰਸਾਰਸ੍ਯ ਕਥਾਯਾਂ ਕਿਥਤਾਯਾਂ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ
ਤਿਰ੍ਹ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਕਥੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਥ?
ⅩⅢ ਯਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ(ਅ)ਸ੍ਿਤ ਯੰ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤੰ ਮਾਨਵਤਨਯੰ
ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਨਾਰੋਹਤ੍|
ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਮੂਸਾ ਯਥਾ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਸਰ੍ਪੰ ਪ੍ਰੋੱਥਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਿਪ ਤਥੈਵੋੱਥਾਿਪਤਵ੍ਯਃ;
ⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸੋ(ਅ)ਿਵਨਾਸ਼੍ਯਃ
ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅥ ਈਸ਼੍ਵਰ ਇੱਥੰ ਜਗਦਦਯਤ ਯਤ੍ ਸ੍ਵਮਿਦ੍ਵਤੀਯੰ ਤਨਯੰ ਪ੍ਰਾਦਦਾਤ੍
ਤਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸੋ(ਅ)ਿਵਨਾਸ਼੍ਯਃ ਸਨ੍
ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅦ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨ੍ ਦਣ੍ਡਿਯਤੁੰ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਨ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍
ਪਿਰਤ੍ਰਾਤੁੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤਏਵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਦਣ੍ਡਾਰ੍ਹੋ ਨ
ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਇਦਾਨੀਮੇਵ
ਦਣ੍ਡਾਰ੍ਹੋ ਭਵਿਤ,ਯਤਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਦ੍ਵਤੀਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਮਿਨ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੰ ਨ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅨ ਜਗਤੋ ਮਧ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਿਤਃ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਕਰ੍ੰਮਣਾਂ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵਾਤ੍ ਤੇ ਜ੍ਯੋਿਤਸ਼਼ੋਿਪ ਿਤਿਮਰੇ ਪ੍ਰੀਯਨ੍ਤੇ ਏਤਦੇਵ ਦਣ੍ਡਸ੍ਯ
ਕਾਰਣਾਂ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩ ਯਃ ਕੁਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਯਾਚਾਰਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ
ਜ੍ਯੋਿਤਰ੍ਰੂʼਤੀਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰਿਨਕਟੰ ਨਾਯਾਿਤ;
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਕਰ੍ੰਮਾਣੀਸ਼੍ਵਰੇਣ
ਕ੍ਰੁʼਤਾਨੀਿਤ ਸਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਸ ਜ੍ਯੋਿਤਸ਼਼ਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍
ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ
ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਮੱਜਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਿਨ ਐਨਨ੍ ਗ੍ਰਾਮੇ
ਬਹੁਤਰਤੋਯਸ੍ਿਥਤੇਸ੍ਤਤ੍ਰ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਤਥਾ ਚ ਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤੇਨ
ਮੱਿਜਤਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਕਾਰਾਯਾਂ ਨ ਬੱਧਃ|
ⅩⅩⅤ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸ਼ਾਚਕਰ੍ੰਮਿਣ ਯੋਹਾਨਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ
ਿਵਵਾਦੇ ਜਾਤੇ, ਤੇ ਯੋਹਨਃ ਸੰੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾਕਥਯਨ੍,
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਗੁਰੋ ਯਰ੍ੱਦਨਨਦ੍ਯਾਃ ਪਾਰੇ ਭਵਤਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯ ਆਸੀਤ੍
ਯਸ੍ਿਮੰਸ਼੍ਚ ਭਵਾਨ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਪ੍ਰਦਦਾਤ੍ ਪਸ਼੍ਯਤੁ ਸੋਿਪ ਮੱਜਯਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਯਾਨ੍ਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਯੋਹਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਨ ਦੱਤੇ ਕੋਿਪ ਮਨੁਜਃ ਿਕਮਿਪ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਦਗ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤੋਸ੍ਿਮ
ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨਾਹੰ ਤਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਣਃ ਸ੍ਥ|
ⅩⅩⅨ ਯੋ ਜਨਃ ਕਨ੍ਯਾਂ ਲਭਤੇ ਸ ਏਵ ਵਰਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਰਸ੍ਯ
ਸੰਿਨਧੌ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੰ ਤਸ੍ਯ ਯਨ੍ਿਮਤ੍ਰੰ ਤੇਨ ਵਰਸ੍ਯ ਸ਼ਬ੍ਦੇ
ਸ਼੍ਰੁਤੇ(ਅ)ਤੀਵਾਹ੍ਲਾਦ੍ਯਤੇ ਮਮਾਿਪ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਿਸੱਿਧਰ੍ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅩ ਤੇਨ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ ਵਰ੍ੱਿਧਤਵ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਿਹ੍ਸਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅪ ਯ ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮੁਖ੍ਯੋ ਯਸ਼੍ਚ ਸੰਸਾਰਾਦ੍
ਉਦਪਦ੍ਯਤ ਸ ਸਾਂਸਾਿਰਕਃ ਸੰਸਾਰੀਯਾਂ ਕਥਾਞ੍ਚ ਕਥਯਿਤ ਯਸ੍ਤੁ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮੁਖ੍ਯਃ|
ⅩⅩⅫ ਸ ਯਦਪਸ਼੍ਯਦਸ਼੍ਰੁʼਣੋੱਚ ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਿਪ
ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ;
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਵਾਿਦਤ੍ਵੰ
ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਿਗਤੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅩⅣ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯਃ ਪ੍ਰੇਿਰਤਃ ਸਏਵ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਯਤ
ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਤਸ੍ਮੈ ਅਪਿਰਿਮਤਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍|
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ਿਪਤਾ ਪੁਤ੍ਰੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ
ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤ੍ਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਏਵਾਨਨ੍ਤਮ੍ ਪਰਮਾਯੁਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਪੁਤ੍ਰੇ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਪਰਮਾਯੁਸ਼ੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕੋਪਭਾਜਨੰ ਭੂਤ੍ਵਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|

Ⅰ

Ⅳ

ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਯੰ ਨਾਮੱਜਯਤ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਮੱਜਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੋਹਨੋ(ਅ)ਿਧਕਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਸ ਕਰੋਿਤ ਮੱਜਯਿਤ ਚ,
Ⅱ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ ਇਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਇਿਤ ਪ੍ਰਭੁਰਵਗਤ੍ਯ
Ⅲ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਿਵਹਾਯ ਪੁਨ ਰ੍ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤ੍|
Ⅳ ਤਤਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਮਦ੍ਯੇਨ ਤੇਨ ਗਨ੍ਤਵ੍ਯੇ ਸਿਤ
Ⅴ ਯਾਕੂਬ੍
ਿਨਜਪੁਤ੍ਰਾਯ ਯੂਸ਼ਫੇ ਯਾਂ ਭੂਿਮਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍
ਤਤ੍ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਸੁਖਾਰ੍ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਵਖ੍ਯਾਤਸ੍ਯ
ਨਗਰਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧਾਵੁਪਾਸ੍ਥਾਤ੍|
Ⅵ ਤਤ੍ਰ ਯਾਕੂਬਃ ਪ੍ਰਿਹਰਾਸੀਤ੍; ਤਦਾ ਿਦ੍ਵਤੀਯਯਾਮਵੇਲਾਯਾਂ
ਜਾਤਾਯਾਂ ਸ ਮਾਰ੍ਗੇ ਸ਼੍ਰਮਾਪੰਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਹੇਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅶ ਏਤਿਰ੍ਹ ਕਾਿਚਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਰ੍ਥਮ੍ ਤਤ੍ਰਾਗਮਤ੍
Ⅷ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਕ੍ਰੇਤੁੰ ਨਗਰਮ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅸ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾਂ ਤਾਂ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਵ੍ਯਾਹਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਮਹ੍ਯੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍
ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ ਦੇਿਹ| ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੈਃ ਸਾਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਨ
ਵ੍ਯਵਾਹਰਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਸਾਕਥਯਤ੍ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਾ ਯੋਿਸ਼਼ਤਦਹੰ ਤ੍ਵੰ
ਿਯਹੂਦੀਯੋਿਸ ਕਥੰ ਮੱਤਃ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁਮ੍ ਇੱਛਿਸ?
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯੱਦਾਨੰ ਤਤ੍ਕੀਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਪਾਨੀਯੰ ਪਾਤੁੰ
ਮਹ੍ਯੰ ਦੇਿਹ ਯ ਇੱਥੰ ਤ੍ਵਾਂ ਯਾਚਤੇ ਸ ਵਾ ਕ ਇਿਤ ਚੇਦਜ੍ਞਾਸ੍ਯਥਾਸ੍ਤਿਰ੍ਹ
ਤਮਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯਥਾਃ ਸ ਚ ਤੁਭ੍ਯਮਮ੍ਰੁʼਤੰ ਤੋਯਮਦਾਸ੍ਯਤ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਸਾ ਸੀਮਨ੍ਿਤਨੀ ਭਾਿਸ਼਼ਤਵਿਤ, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਪ੍ਰਿਹਰ੍ਗਮ੍ਭੀਰੋ
ਭਵਤੋ ਨੀਰੋੱਤੋਲਨਪਾਤ੍ਰੰ ਨਾਸ੍ਤੀ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਦਮ੍ਰੁʼਤੰ ਕੀਲਾਲੰ ਕੁਤਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਸ?
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ਇਮਮਨ੍ਧੂੰ ਦਦੌ, ਯਸ੍ਯ ਚ ਪਿਰਜਨਾ ਗੋਮੇਸ਼ਾਦਯਸ਼੍ਚ
ਸਰ੍ੱਵੇ(ਅ)ਸ੍ਯ ਪ੍ਰਹੇਃ ਪਾਨੀਯੰ ਪਪੁਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਯੋਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ੋ
ਯਾਕੂਬ੍ ਤਸ੍ਮਾਦਿਪ ਭਵਾਨ੍ ਮਹਾਨ੍ ਿਕੰ?
ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਇਦੰ ਪਾਨੀਯੰ ਸਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਸ੍ਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਦੱਤੰ ਪਾਨੀਯੰ ਯਃ ਿਪਵਿਤ ਸ ਪੁਨਃ ਕਦਾਿਪ ਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ
ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਮਯਾ ਦੱਤਮ੍ ਇਦੰ ਤੋਯੰ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਸ੍ਰਵਣਰੂਪੰ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਰ੍ਯਾਵਤ੍ ਸ੍ਰੋਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅤ ਤਦਾ ਸਾ ਵਿਨਤਾਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਪੁਨਃ ਪੀਪਾਸਾ ਯਥਾ
ਨ ਜਾਯਤੇ ਤੋਯੋੱਤੋਲਨਾਯ ਯਥਾਤ੍ਰਾਗਮਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਚ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਹ੍ਯੰ ਤੱਤੋਯੰ
ਦੇਹੀ|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੂਰਵਦਦ੍ਯਾਿਹ ਤਵ ਪਿਤਮਾਹੂਯ ਸ੍ਥਾਨੇ(ਅ)ਤ੍ਰਾਗੱਛ|
ⅩⅦ ਸਾ ਵਾਮਾਵਦਤ੍ ਮਮ ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਮ
ਪਿਤਰ੍ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਭਦ੍ਰਮਵੋਚਃ|
ⅩⅧ ਯਤਸ੍ਤਵ ਪਞ੍ਚ ਪਤਯੋਭਵਨ੍ ਅਧੁਨਾ ਤੁ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਯਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਤਵ ਭਰ੍ੱਤਾ ਨ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਸਤ੍ਯਮਵਾਿਦਃ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਸਾ ਮਿਹਲਾ ਗਿਦਤਵਿਤ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਭਵਾਨ੍ ਏਕੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀਿਤ ਬੁੱਧੰ ਮਯਾ|
ⅩⅩ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤ੍ਰੁʼਲੋਕਾ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੇ(ਅ)ਭਜਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਭਵਦ੍ਿਭਰੁਚ੍ਯਤੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਭਜਨਯੋਗ੍ਯੰ ਸ੍ਥਾਨਮਾਸ੍ਤੇ|
ⅩⅪ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਤ੍ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਹ ਯਦਾ ਯੂਯੰ
ਕੇਵਲਸ਼ੈਲ(ੇ ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ ਨ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ
ਕਾਲ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ|
ⅩⅫ ਯੂਯੰ ਯੰ ਭਜਧ੍ਵੇ ਤੰ ਨ ਜਾਨੀਥ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਵਯੰ ਯੰ ਭਜਾਮਹੇ ਤੰ
ਜਾਨੀਮਹੇ, ਯਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਪਿਰਤ੍ਰਾਣੰ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦਾ ਸਤ੍ਯਭਕ੍ਤਾ ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਤ੍ਯਰੂਪੇਣ ਚ ਿਪਤੁਰ੍ਭਜਨੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਸਮਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ, ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਿਪ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ;
ਯਤ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਭਤ੍ਕਾਨ੍ ਿਪਤਾ ਚੇਸ਼੍ਟਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਤ੍ਮਾ; ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਯੇ ਭਕ੍ਤਾਸ੍ਤੈਃ ਸ ਆਤ੍ਮਨਾ
ਸਤ੍ਯਰੂਪੇਣ ਚ ਭਜਨੀਯਃ|
Ⅻ ਯੋਸ੍ਮਭ੍ਯਮ੍
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ਤਦਾ
ਸਾ
ਮਿਹਲਾਵਾਦੀਤ੍
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨਾ
ਿਵਖ੍ਯਾਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਪੁਰੁਸ਼ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਜਾਨਾਿਮ ਸ ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਃ
ਕਥਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਨੰ ਕਰੋਿਮ ਯੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਅਹਮੇਵ
ਸ ਪੁਰੁਸ਼ਃ|
ⅩⅩⅦ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤਥਾ ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਾ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਤਸ੍ਯ ਕਥੋਪਕਥਨੇ ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਮ੍ ਅਮਨ੍ਯਨ੍ਤ ਤਥਾਿਪ ਭਵਾਨ੍
ਿਕਿਮੱਛਿਤ? ਯਦ੍ਵਾ ਿਕਮਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ? ਇਿਤ ਕੋਿਪ
ਨਾਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਾ ਨਾਰੀ ਕਲਸ਼ੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਨਗਰਮਧ੍ਯੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਲੋਕੇਭ੍ਯੋਕਥਾਯਦ੍
ⅩⅩⅨ ਅਹੰ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਰਵੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਹ੍ਯਮਕਥਯਦ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਮਾਨਵਮੇਕਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤ ਰੁ ਿਕਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਭਵਿਤ ?
ⅩⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤੇ ਨਗਰਾਦ੍ ਬਿਹਰਾਗਤ੍ਯ ਤਾਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਯਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਏਤਿਰ੍ਹ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਸਾਧਿਯਤ੍ਵਾ ਤੰ ਵ੍ਯਾਹਾਰ੍ਸ਼ੁਃ ਹੇ ਗੁਰੋ ਭਵਾਨ੍
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਭੂਕ੍ਤਾਂ|
ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰ੍ਯੰਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਮਮਾਸ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਆਰਮ੍ਭਨ੍ਤ, ਿਕਮਸ੍ਮੈ ਕੋਿਪ
ਿਕਮਿਪ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਨੀਯ ਦੱਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਸ੍ਯਾਿਭਮਤਾਨੁਰੂਪਕਰਣੰ ਤਸ੍ਯੈਵ
ਕਰ੍ੰਮਿਸੱਿਧਕਾਰਣਞ੍ਚ ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ|
ⅩⅩⅩⅤ ਮਾਸਚਤੁਸ਼੍ਟਯੇ ਜਾਤੇ ਸ਼ਸ੍ਯਕਰ੍ੱਤਨਸਮਯੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਨੋਦ੍ਯਤੇ? ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਵਦਾਿਮ, ਿਸ਼ਰ ਉੱਤੋਲ੍ਯ
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਿਣ ਪ੍ਰਿਤ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤ, ਇਦਾਨੀਂ ਕਰ੍ੱਤਨਯੋਗ੍ਯਾਿਨ
ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾਨ੍ਯਭਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅥ ਯਸ਼੍ਿਛਨੱਿਤ ਸ ਵੇਤਨੰ ਲਭਤੇ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃਸ੍ਵਰੂਪੰ ਸ਼ਸ੍ਯੰ ਸ
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਚ, ਤੇਨੈਵ ਵਪ੍ਤਾ ਛੇੱਤਾ ਚ ਯੁਗਪਦ੍ ਆਨਨ੍ਦਤਃ|
ⅩⅩⅩⅦ ਇੱਥੰ ਸਿਤ ਵਪਤ੍ਯੇਕਸ਼੍ਿਛਨਤ੍ਯਨ੍ਯ ਇਿਤ ਵਚਨੰ ਿਸੱਧ੍ਯਿਤ|
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ਯਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਨ ਪਰ੍ੱਯਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਸ਼ਸ੍ਯੰ ਛੇੱਤੁੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੈਰਯਮ੍ ਅਨ੍ਯੇ ਜਨਾਃਪਰ੍ੱਯਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਨ੍ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰਗਸ੍ਯ
ਫਲਮ੍ ਅਲਭਧ੍ਵਮ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼ੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਸ ਮਹ੍ਯਮ੍
ਅਕਥਯਤ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਵਿਨਤਾਯਾ ਇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
ਤੰਨਗਰਿਨਵਾਿਸਨੋ ਬਹਵਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯਲੋਕਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅬ ਤਥਾ ਚ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਿਤਕੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਯ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਕਿਤਿਚਦ੍
ਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਥਾਤੁੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਨਯਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਾਨ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਦਨਦ੍ਵਯੰ
ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਨ੍ਯਵਸ਼਼੍ਟਤ੍
ⅩⅬⅠ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਬਹਵੋ(ਅ)ਪਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ
ⅩⅬⅡ ਤਾਂ ਯੋਸ਼ਾਮਵਦਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਤਵ ਵਾਕ੍ਯੇਨ ਪ੍ਰਤੀਮ ਇਿਤ ਨ,
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਗਤੋ(ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰਾਤੇਿਤ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਯੰ
ਸ੍ਵਯਮੇਵਾਜ੍ਞਾਸਮਿਹ|
ⅩⅬⅢ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੇ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ਤੁਃ ਸਤ੍ਕਾਰੋ ਨਾਸ੍ਤੀਿਤ ਯਦ੍ਯਿਪ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਤ੍ਵਾਕਥਯਤ੍
ⅩⅬⅣ ਤਥਾਿਪ ਿਦਵਸਦ੍ਵਯਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਗਾਲੀਲੰ
ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੇ ਗਾਲੀਲੀ ਿਲਯਲੋਕਾ ਉਤ੍ਸਵੇ ਗਤਾ ਉਤ੍ਸਵਸਮਯੇ
ਿਯਰੂਸ਼ਲਮ੍ ਨਗਰੇ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾ ਅਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਤੇ ਗਾਲੀਲਮ੍ ਆਗਤੰ
ਤਮ੍ ਆਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
ⅩⅬⅥ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾੰਨਾਨਗਰੇ ਜਲੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਮ੍
ਆਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪੁਨਰਗਾਤ੍| ਤਸ੍ਿਮੰਨੇਵ ਸਮਯੇ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍
ਰਾਜਸਭਾਸ੍ਤਾਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮਪੁਰੀ ਰੋਗਗ੍ਰਸ੍ਤ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅦ ਸ ਯੇਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਗਾਲੀਲਾਗਮਨਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯ
ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਯੇਣ
ਕਾਲ ਆਸੰਨਃ ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥੰ ਕਰੋਤੁ|
ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਿਚਤ੍ਰੰ ਿਚਹ੍ਨੰ ਚ ਨ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਯੂਯੰ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼੍ਯਥ|
ⅩⅬⅨ ਤਤਃ ਸ ਸਭਾਸਦਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਮਮ ਪੁਤ੍ਰੇ ਨ ਮ੍ਰੁʼਤੇ
ਭਵਾਨਾਗੱਛਤੁ|
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Ⅼ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਵਦਦ੍ ਗੱਛ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰ(ੋ ਅ)ਜੀਵੀਤ੍ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਨੋਕ੍ਤਵਾਕ੍ਯੇ

ਸ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅬⅠ ਗਮਨਕਾਲੇ ਮਾਰ੍ਗਮਧ੍ਯੇ ਦਾਸਾਸ੍ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਵਦਨ੍ ਭਵਤਃ
ਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍|
ⅬⅡ ਤਤਃ ਕੰ ਕਾਲਮਾਰਭ੍ਯ ਰੋਗਪ੍ਰਤੀਕਾਰਾਰਮ੍ਭੋ ਜਾਤਾ ਇਿਤ
ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇ ਤੈਰੁਕ੍ਤੰ ਹ੍ਯਃ ਸਾਰ੍ੱਧਦਣ੍ਡਦ੍ਵਯਾਿਧਕਿਦ੍ਵਤੀਯਯਾਮੇ ਤਸ੍ਯ
ਜ੍ਵਰਤ੍ਯਾਗੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
ⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਣੇ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰੋ(ਅ)ਜੀਵੀਤ੍
ਿਪਤਾ ਤਦ੍ਬੁੱਧ੍ਵਾ ਸਪਿਰਵਾਰੋ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍|
ⅬⅣ ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਗਾਲੀਿਲ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਦ੍ ਿਦ੍ਵਤੀਯਮ੍
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਕਰੋਤ੍|
Ⅰ

Ⅴ

ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍ ਉਤ੍ਸਵ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਯਰੂਸ਼ਾਲਮੰ
ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਤਸ੍ਿਮੰਨਗਰੇ ਮੇਸ਼ਨਾਮ੍ਨੋ ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ
ਬੈਥੇਸ੍ਦਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਪਸ਼਼੍ਕਿਰਣੀ ਪਞ੍ਚਘੱਟਯੁਕ੍ਤਾਸੀਤ੍|
Ⅲ
ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤੇਸ਼ੁ
ਘੱਟੇਸ਼ੁ
ਿਕਲਾਲਕਮ੍ਪਨਮ੍
ਅਪੇਕ੍ਸ਼੍ਯ
ਅਨ੍ਧਖਞ੍ਚਸ਼ੁਸ਼੍ਕਾਙ੍ਗਾਦਯੋ ਬਹਵੋ ਰੋਿਗਣਃ ਪਤਨ੍ਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਸ੍ਮ|
Ⅳ ਯਤੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਾਲੇ ਤਸ੍ਯ ਸਰਸੋ ਵਾਿਰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤ ਏਤ੍ਯਾਕਮ੍ਪਯਤ੍
ਤਤ੍ਕੀਲਾਲਕਮ੍ਪਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਥਮੰ ਪਾਨੀਯਮਵਾਰੋਹਤ੍
ਸ ਏਵ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦ੍ ਰੋਗਮੁਕ੍ਤੋ(ਅ)ਭਵਤ੍|
Ⅴ ਤਦਾਸ਼਼੍ਟਾਿਤ੍ਰੰਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਸ਼ਾਿਣ ਯਾਵਦ੍ ਰੋਗਗ੍ਰਸ੍ਤ ਏਕਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੰ ਸ਼ਿਯਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਬਹੁਕਾਿਲਕਰੋਗੀਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ
ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਬੁਭੂਸ਼ਿਸ?
Ⅶ ਤਤੋ ਰੋਗੀ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਯਦਾ ਕੀਲਾਲੰ ਕਮ੍ਪਤੇ ਤਦਾ ਮਾਂ
ਪੁਸ਼੍ਕਿਰਣੀਮ੍ ਅਵਰੋਹਿਯਤੁੰ ਮਮ ਕੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਗਮਨਕਾਲੇ
ਕਸ਼੍ਿਚਦਨ੍ਯ(ੋ ਅ)ਗ੍ਰੋ ਗਤ੍ਵਾ ਅਵਰੋਹਿਤ|
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠ, ਤਵ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਯਾਿਹ|
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Ⅸ ਸ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ਼ੱਯਾਮੁੱਤੋਲ੍ਯਾਦਾਯ ਗਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ

ਤੱਿਦਨੰ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰਃ|
Ⅹ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥੰ ਨਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਅਦ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ
ਸ਼ਯਨੀਯਮਾਦਾਯ ਨ ਯਾਤਵ੍ਯਮ੍|
Ⅺ ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਦ੍ ਯੋ ਮਾਂ ਸ੍ਵਸ੍ਥਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍
ਉੱਤੋਲ੍ਯਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਮਾਂ ਸ ਏਵਾਿਦਸ਼ਤ|੍
Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ਼ਯਨੀਯਮ੍ ਉੱਤੋਲ੍ਯਾਦਾਯ ਯਾਤੁੰ ਯ
ਆਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਸ ਕਃ?
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਕ ਇਿਤ ਸ੍ਵਸ੍ਥੀਭੂਤੋ ਨਾਜਾਨਾਦ੍ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ
ਜਨਤਾਸੱਤ੍ਵਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਗਮਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੇਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਤੰ ਨਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਕਥਯਤ੍
ਪਸ਼੍ਯੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਾਮਯੋ ਜਾਤੋਿਸ ਯਥਾਿਧਕਾ ਦੁਰ੍ਦਸ਼ਾ ਨ ਘਟਤੇ ਤੱਧੇਤੋਃ
ਪਾਪੰ ਕਰ੍ੰਮ ਪੁਨਰ੍ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ|
ⅩⅤ ਤਤਃ ਸ ਗਤ੍ਵਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਰੋਿਗਣਮ੍
ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੰਮੇਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਹੇਤੋ
ਿਰ੍ਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਤਾਡਿਯਤ੍ਵਾ ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤ|
ⅩⅦ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨਾਖ੍ਯਤ੍ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਕਰੋਿਤ ਤਦਨੁਰੂਪਮ੍
ਅਹਮਿਪ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅧ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪੁਨਰਯਤਨ੍ਤ ਯਤੋ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੰ
ਨਾਮਨ੍ਯਤ ਤਦੇਵ ਕੇਵਲੰ ਨ ਅਿਧਕਨ੍ਤੁ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਸ੍ਵਿਪਤਰੰ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ
ਸ੍ਵਮਪੀਸ਼੍ਵਰਤੁਲ੍ਯੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
ⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਪੁਤ੍ਰਃ
ਿਪਤਰੰ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੰ ਪਸ਼੍ਯਿਤ ਤਦਿਤਿਰਕ੍ਤੰ ਸ੍ਵੇੱਛਾਤਃ ਿਕਮਿਪ
ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ| ਿਪਤਾ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਪੁਤ੍ਰੋਿਪ ਤਦੇਵ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩ ਿਪਤਾ ਪੁਤ੍ਰੇ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰੋਿਤ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤ ; ਯਥਾ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਜ੍ਞਾਨੰ
ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਤੋਿਪ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮ ਤੰ ਦਰ੍ਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅪ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਪ੍ਰਿਮਤਾਨ੍ ਉੱਥਾਪ੍ਯ ਸਿਜਵਾਨ੍ ਕਰੋਿਤ
ਤਦ੍ਵਤ੍ ਪੁਤ੍ਰੋਿਪ ਯੰ ਯੰ ਇੱਛਿਤ ਤੰ ਤੰ ਸਜੀਵੰ ਕਰੋਿਤ|
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ਿਪਤਰੰ ਯਥਾ ਸਤ੍ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਪੁਤ੍ਰਮਿਪ ਸਤ੍ਕਾਰਿਯਤੁੰ
ਿਪਤਾ ਸ੍ਵਯੰ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਿਵਚਾਰਮਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵਿਵਚਾਰਾਣਾਂ ਭਾਰੰ ਪੁਤ੍ਰੇ
ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਯਃ ਪੁਤ੍ਰੰ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ ਸ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਕਮਿਪ ਸਤ੍ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨੋ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਕਦਾਿਪ ਦਣ੍ਡਬਾਜਨੰ ਨ
ਭਵਿਤ ਿਨਧਨਾਦੁੱਥਾਯ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯਦਾ ਮ੍ਰੁʼਤਾ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ ਸਜੀਵਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਸਮਯ
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਆਯਾਿਤ ਵਰਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਪ੍ਯੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅥ
ਿਪਤਾ
ਯਥਾ
ਸ੍ਵਯਞ੍ਜੀਵੀ
ਤਥਾ
ਪੁਤ੍ਰਾਯ
ਸ੍ਵਯਞ੍ਜੀਿਵਤ੍ਵਾਿਧਕਾਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅦ ਸ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਃ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ
ਦਣ੍ਡਕਰਣਾਿਧਕਾਰਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਏਤਦਰ੍ਥੇ ਯੂਯਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਨ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵੰ ਯਤੋ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਤਸ੍ਯ ਿਨਨਾਦੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਸਮਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਉਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਆਯੁਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ ਯੇ ਚ ਕੁਕਰ੍ਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤ ਉੱਥਾਯ ਦਣ੍ਡੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਹੰ ਸ੍ਵਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ ਯਥਾ ਸ਼ੁਣੋਿਮ ਤਥਾ
ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਮਮ ਿਵਚਾਰਞ੍ਚ ਨ੍ਯਾੱਯਃ ਯਤੋਹੰ ਸ੍ਵੀਯਾਭੀਸ਼਼੍ਟੰ ਨੇਿਹਤ੍ਵਾ
ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਃ ਿਪਤੁਿਰਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਈਹੇ|
ⅩⅩⅪ ਯਿਦ ਸ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍
ਆਗ੍ਰਾਹ੍ਯੰ ਭਵਿਤ ;
ⅩⅩⅫ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਦਰ੍ਥ(ੇ ਅ)ਪਰੋ ਜਨਃ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ ਮਦਰ੍ਥੇ ਤਸ੍ਯ ਯਤ੍
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਤਤ੍ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਏਤਦਪ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਯੋਹਨੰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰੇਿਰਤੇਸ਼ੁ ਸ ਸਤ੍ਯਕਥਾਯਾਂ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਮਦਦਾਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਮਾਨੁਸ਼ਾਦਹੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਨੋਪੇਕ੍ਸ਼ੇ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਯਥਾ
ਪਿਰਤ੍ਰਯਧ੍ਵੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ|
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ਯੋਹਨ੍ ਦੇਦੀਪ੍ਯਮਾਨੋ ਦੀਪ ਇਵ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍
ਅਲ੍ਪਕਾਲੰ ਤਸ੍ਯ ਦੀਪ੍ਤ੍ਯਾਨਨ੍ਿਦਤੁੰ ਸਮਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੰ
ⅩⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿਪ ਮਮ ਗੁਰੁਤਰੰ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਿਪਤਾ
ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਕਰ੍ੰਮ ਸਮਾਪਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਦਦਾਤ੍ ਮਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਤੱਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਃ ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਮੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਿਤ|
ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਕਦਾਿਪ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਤਸ੍ਯ ਰੂਪਞ੍ਚ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੰ
ⅩⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਞ੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃ ਕਦਾਿਪ ਸ੍ਥਾਨੰ
ਨਾਪ੍ਨੋਿਤ ਯਤਃ ਸ ਯੰ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ|
ⅩⅩⅩⅨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਯੂਯਮ੍ ਆਲੋਚਯਧ੍ਵੰ ਤੈ ਰ੍ਵਾਕ੍ਯੈਰਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਮ ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੇ ਤੱਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਾਿਨ ਮਦਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਦਦਿਤ|
ⅩⅬ ਤਥਾਿਪ ਯੂਯੰ ਪਰਮਾਯੁਃਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਨ ਿਜਗਿਮਸ਼਼ਥ|
ⅩⅬⅠ ਅਹੰ ਮਾਨੁਸ਼ੇਭ੍ਯਃ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਮ|
ⅩⅬⅡ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਮ; ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤਰ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੇਮ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅢ ਅਹੰ ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਾਂ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਥ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤੰ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅬⅣ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਸਤ੍ਕਾਰੰ ਨ ਿਚਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵਾ ਕੇਵਲੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ
ਸਤ੍ਕਾਰਮ੍ ਚੇਦ੍ ਆਦਧ੍ੱਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਕਥੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ?
ⅩⅬⅤ ਪੁਤੁਃ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਮੀਿਤ ਮਾ ਿਚਨ੍ਤਯਤ
ਯਸ੍ਿਮਨ੍ , ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਸਃ ਸਏਵ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਅਪਵਦਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮੱਯਿਪ
ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਤ, ਯਤ੍ ਸ ਮਿਯ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤੋ ਯਿਦ ਤੇਨ ਿਲਿਖਤਵਾਿਨ ਨ ਪ੍ਰਿਤਥ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ
ਕਥੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਸ਼੍ਯਥ?

Ⅵ

Ⅰ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗਾਲੀਲ੍ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਯਸ੍ਯ ਿਤਿਵਿਰਯਾਨਾਮ੍ਨਃ ਿਸਨ੍ਧੋਃ

ਪਾਰੰ ਗਤਵਾਨ੍|
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ਤਤੋ ਵ੍ਯਾਿਧਮੱਲੋਕਸ੍ਵਾਸ੍ਥ੍ਯਕਰਣਰੂਪਾਿਣ ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਿਣ
ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਬਹਵੋ ਜਨਾਸ੍ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
Ⅲ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਰ੍ੱਵਤਮਾਰੁਹ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਕਮ੍|
Ⅳ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਨਾਮ੍ਿਨ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ ਉਤ੍ਸਵ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨੇਤ੍ਰੇ ਉੱਤੋਲ੍ਯ ਬਹੁਲੋਕਾਨ੍ ਸ੍ਵਸਮੀਪਾਗਤਾਨ੍ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਿਫਿਲਪੰ
ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਯ ਭੋਜਦ੍ਰਵ੍ਯਾਿਣ ਵਯੰ ਕੁਤ੍ਰ ਕ੍ਰੇਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਰੁਮਃ?
Ⅵ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਤਸ੍ਯ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ
ਤਤ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਜਾਨਾਤ੍|
Ⅶ ਿਫਿਲਪਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕੈਕੋ ਯਦ੍ਯਲ੍ਪਮ੍ ਅਲ੍ਪੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮੁਦ੍ਰਾਪਾਦਿਦ੍ਵਸ਼ਤੇਨ ਕ੍ਰੀਤਪੂਪਾ ਅਿਪ ਨ੍ਯੂਨਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅷ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਾ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਾਖ੍ਯਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਮੇਕੋ
ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
Ⅸ ਅਤ੍ਰ ਕਸ੍ਯਿਚਦ੍ ਬਾਲਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਪਞ੍ਚ ਯਾਵਪੂਪਾਃ
ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਤ੍ਸ੍ਯਦ੍ਵਯਞ੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਲੋਕਾਨਾਂ ਏਤਾਵਾਤਾਂ ਮਧ੍ਯੇ
ਤੈਃ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅹ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਲੋਕਾਨੁਪਵੇਸ਼ਯਤ ਤਤ੍ਰ ਬਹੁਯਵਸਸੱਤ੍ਵਾਤ੍
ਪਞ੍ਚਸਹਸ੍ਤ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਨ੍ਯੂਨਾ ਅਿਧਕਾ ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਭੂਮ੍ਯਾਮ੍ ਉਪਾਿਵਸ਼ਨ|੍
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪੂਪਾਨਾਦਾਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍ ਕੀਰ੍ੱਤਿਯਤ੍ਵਾ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੇਭ੍ਯ ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕੇਭ੍ਯਃ ਪੂਪਾਨ੍
ਯਥੇਸ਼੍ਟਮਤ੍ਸ੍ਯਞ੍ਚ ਪ੍ਰਾਦੁਃ|
Ⅻ ਤੇਸ਼ੁ ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸ ਤਾਨਵੋਚਦ੍ ਏਤੇਸ਼ਾਂ ਿਕਞ੍ਿਚਦਿਪ ਯਥਾ ਨਾਪਚੀਯਤੇ
ਤਥਾ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾਿਨ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਞ੍ਚਾਨਾਂ ਯਾਵਪੂਪਾਨਾਂ
ਅਵਿਸ਼ਸ਼੍ਟਾਨ੍ਯਿਖਲਾਿਨ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਡੱਲਕਾਨ੍ ਅਪੂਰਯਨ੍|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਿਕ੍ਰਯਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਲੋਕਾ
ਿਮਥੋ ਵਕ੍ਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਜਗਿਤ ਯਸ੍ਯਾਗਮਨੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਏਵਾਯਮ੍
ਅਵਸ਼੍ਯੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਕ੍ੱਤਾ|
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ਅਤਏਵ ਲੋਕਾ ਆਗਤ੍ਯ ਤਮਾਕ੍ਰਮ੍ਯ ਰਾਜਾਨੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਮਾਨਸੰ ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪਰ੍ੱਵਤਮ੍ ਏਕਾਕੀ
ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਸਾਯੰਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਜਲਿਧਤਟੰ ਵ੍ਰਿਜਤ੍ਵਾ
ਨਾਵਮਾਰੁਹ੍ਯ ਨਗਰਿਦਿਸ਼ ਿਸਨ੍ਧੌ ਵਾਹਿਯਤ੍ਵਾਗਮਨ੍|
ⅩⅦ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਤਿਮਰ ਉਪਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮੀਪੰ
ਨਾਗੱਛਤ੍|
ⅩⅧ ਤਦਾ ਪ੍ਰਬਲਪਵਨਵਹਨਾਤ੍ ਸਾਗਰੇ ਮਹਾਤਰਙ੍ਗੋ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਆਰੇਭ|ੇ
ⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਿਦ੍ਵਤ੍ਰਾਨ੍ ਕ੍ਰੋਸ਼ਾਨ੍ ਗਤਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਜਲਧੇਰੁਪਿਰ ਪਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਵ੍ਰਜਨ੍ਤੰ ਨੌਕਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ਤ੍ਰਾਸਯੁਕ੍ਤਾ ਅਭਵਨ੍
ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤਾਨੁਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਅਯਮਹੰ ਮਾ ਭੈਸ਼੍ਟ|
ⅩⅪ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਸ੍ਵੈਰੰ ਨਾਿਵ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ ਤਦਾ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦ੍
ਉੱਿਦਸ਼਼੍ਟਸ੍ਥਾਨੇ ਨੌਰੁਪਾਸ੍ਥਾਤ੍|
ⅩⅫ ਯਯਾ ਨਾਵਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਗੱਛਨ੍ ਤਦਨ੍ਯਾ ਕਾਿਪ ਨੌਕਾ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸ੍ਥਾਨੇ ਨਾਸੀਤ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਕੰ ਨਾਗਮਤ੍ ਕੇਵਲਾਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ
ਅਗਮਨ੍ ਏਤਤ੍ ਪਾਰਸ੍ਥਾ ਲੋਕਾ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯਤ੍ਰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੁਣਾਨ੍ ਅਨੁਕੀਰ੍ੱਤ੍ਯ
ਲੋਕਾਨ੍ ਪੂਪਾਨ੍ ਅਭੋਜਯਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਸਮੀਪਸ੍ਥਿਤਿਵਿਰਯਾਯਾ
ਅਪਰਾਸ੍ਤਰਣਯ ਆਗਮਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਿਪ ਤਤ੍ਰ ਨਾ ਸਨ੍ਿਤ ਲੋਕਾ ਇਿਤ
ਿਵਜ੍ਞਾਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਗਵੇਸ਼ਿਯਤੁੰ ਤਰਿਣਿਭਃ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰੰ ਗਤਾਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਤਸ੍ਤੇ ਸਿਰਤ੍ਪਤੇਃ ਪਾਰੇ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ
ਭਵਾਨ੍ ਅਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਕਦਾਗਮਤ੍?
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ
ਵਦਾਿਮ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਦਰ੍ਸ਼ਨਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੂਪਭੋਜਨਾਤ੍ ਤੇਨ
ਤ੍ਰੁʼਪ੍ਤਤ੍ਵਾਞ੍ਚ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼ਯਥ|
ⅩⅩⅦ
ਕ੍ਸ਼ਯਣੀਯਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥੰ
ਮਾ
ਸ਼੍ਰਾਿਮਸ਼਼੍ਟ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤਾਯੁਰ੍ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥੰ ਸ਼੍ਰਾਮ੍ਯਤ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ
ਮਨੁਜਪੁਤ੍ਰੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ; ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਮਾਣੰ
ਪ੍ਰਾਦਾਤ੍|
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ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ ਿਕੰ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ?
ⅩⅩⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੰ ਪ੍ਰੈਰਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਾਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਭਵਤਾ ਿਕੰ ਲਕ੍ਸ਼ਣੰ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤੰ ਯੱਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਭਵਿਤ
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਾਮਃ? ਤ੍ਵਯਾ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕ੍ਰੁʼਤੰ?
ⅩⅩⅪ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਮਹਾਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਮਾੰਨਾਂ ਭੋਕ੍ੱਤੁੰ ਪ੍ਰਾਪੁਃ ਯਥਾ
ਿਲਿਪਰਾਸ੍ਤ|ੇ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਾਿਣ ਤੁ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਿਣ ਪ੍ਰਦਦੌ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ|
ⅩⅩⅫ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਮੂਸਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਭ੍ਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਨਾਦਾਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਿਪਤਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਭ੍ਯੰ
ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਵਰੁਹ੍ਯ ਜਗਤੇ ਜੀਵਨੰ ਦਦਾਿਤ ਸ
ਈਸ਼੍ਵਰਦੱਤਭਕ੍ਸ਼੍ਯਰੂਪਃ|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਿਮਦੰ ਿਨਤ੍ਯਮਸ੍ਮਭ੍ਯੰ
ਦਦਾਤੁ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਜੀਵਨਰੂਪੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਯੋ ਜਨੋ ਮਮ
ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗੱਛਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਤਥਾ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਮਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਿਪ ਯੂਯੰ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹਮ੍
ਇਤ੍ਯਵੋਚੰ|
ⅩⅩⅩⅦ ਿਪਤਾ ਮਹ੍ਯੰ ਯਾਵਤੋ ਲੋਕਾਨਦਦਾਤ੍ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਏਵ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍
ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚੱਚ ਮਮ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਯਾਸ੍ਯਿਤ ਤੰ ਕੇਨਾਿਪ
ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਿਨਜਾਿਭਮਤੰ ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਨ ਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਰਿਭਮਤੰ
ਸਾਧਿਯਤੁੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਸ ਯਾਨ੍ ਯਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਮਹ੍ਯਮਦਦਾਤ੍ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕਮਿਪ ਨ
ਹਾਰਿਯਤ੍ਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ਿਦਨੇ ਸਰ੍ੱਵਾਨਹਮ੍ ਉੱਥਾਪਯਾਿਮ ਇਦੰ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਃ
ਿਪਤੁਰਿਭਮਤੰ|
ⅩⅬ ਯਃ
ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਨਵਸੁਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ
ਸ਼ੇਸ਼ਿਦਨੇ ਮਯੋੱਥਾਿਪਤਃ ਸਨ੍ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ ਇਿਤ
ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਸ੍ਯਾਿਭਮਤੰ|
ⅩⅩⅧ
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ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਯਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਵਾਰੋਹਤ੍ ਤਦ੍ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍ ਅਹਮੇਵ
ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯੈਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੇ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ
ⅩⅬⅡ ਯੂਸ਼ਫਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਸ੍ਯ ਮਾਤਾਿਪਤਰੌ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮ ਏਸ਼਼ ਿਕੰ
ਸਏਵ ਨ? ਤਿਰ੍ਹ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਅਵਾਰੋਹਮ੍ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਕਥੰ ਵਕ੍ੱਿਤ?
ⅩⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮਾ ਿਵਵਦਧ੍ਵੰ
ⅩⅬⅣ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕੇਣ ਿਪਤ੍ਰਾ ਨਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ ਕੋਿਪ ਜਨੋ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍
ਆਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਾਗਤੰ ਜਨੰ ਚਰਮੇ(ਅ)ਿਹ੍ਨ ਪ੍ਰੋੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅬⅤ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਿਸ਼ਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾਂ
ਗ੍ਰਨ੍ਥੇਸ਼ੁ ਿਲਿਪਿਰੱਥਮਾਸ੍ਤੇ ਅਤੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਤੇ ਸ ਏਵ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਅਜਾਯਤ ਤੰ ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਜਨਕੰ ਨਾਦਰ੍ਸ਼ਤ੍
ਕੇਵਲਃ ਸਏਵ ਤਾਤਮ੍ ਅਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਤ੍|
ⅩⅬⅦ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ
ਕਰੋਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਅਹਮੇਵ ਤੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ|
ⅩⅬⅨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾ ਮਹਾਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰੇ ਮੰਨਾਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਭੂਕ੍ੱਤਾਿਪ
ਮ੍ਰੁʼਤਾਃ
Ⅼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਦ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਸ ਨ ਿਮ੍ਰਯਤੇ|
ⅬⅠ ਯੱਜੀਵਨਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਸੋਹਮੇਵ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਯੋ ਜਨੋ
ਭੁਙ੍ਕ੍ੱਤੇ ਸ ਿਨਤ੍ਯਜੀਵੀ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਜਗਤੋ ਜੀਵਨਾਰ੍ਥਮਹੰ ਯਤ੍
ਸ੍ਵਕੀਯਿਪਿਸ਼ਤੰ ਦਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਦੇਵ ਮਯਾ ਿਵਤਿਰਤੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਮ੍|
ⅬⅡ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਵਵਦਮਾਨਾ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਏਸ਼਼
ਭੋਜਨਾਰ੍ਥੰ ਸ੍ਵੀਯੰ ਪਲਲੰ ਕਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ?
ⅬⅢ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਆਵੋਚਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਿਮਸ਼਼ੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭ ਰ੍ਨ ਭੁਕ੍ੱਤੇ ਤਸ੍ਯ ਰੁਿਧਰੇ ਚ ਨ ਪੀਤੇ
ਜੀਵਨੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅬⅣ ਯੋ ਮਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਸ੍ਵਾਦਿਤ ਮਮ ਸੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸੋਨਨ੍ਤਾਯੁਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਤਤਃ ਸ਼ੇਸ਼ੇ(ਅ)ਿਹ੍ਨ ਤਮਹਮ੍ ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅬⅤ ਯਤੋ ਮਦੀਯਮਾਿਮਸ਼਼ੰ ਪਰਮੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਤਥਾ ਮਦੀਯੰ ਸ਼ੋਿਣਤੰ ਪਰਮੰ
ਪੇਯੰ|
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ⅬⅥ ਯੋ ਜਨੋ ਮਦੀਯੰ ਪਲਲੰ ਸ੍ਵਾਦਿਤ ਮਦੀਯੰ ਰੁਿਧਰਞ੍ਚ ਿਪਵਿਤ ਸ ਮਿਯ

ਵਸਿਤ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹਞ੍ਚ ਵਸਾਿਮ|
ⅬⅦ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤ੍ਰਾ ਜੀਵਤਾ ਤਾਤੇਨ ਯਥਾਹੰ ਜੀਵਾਿਮ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਯਃ
ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਮੱਿਤ ਸੋਿਪ ਮਯਾ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅬⅧ ਯਦ੍ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦਾਗੱਛਤ੍ ਤਿਦਦੰ ਯਨ੍ਮਾੰਨਾਂ ਸ੍ਵਾਿਦਤ੍ਵਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਿਮ੍ਰਯਨ੍ਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਇਦੰ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਨ ਭਵਿਤ ਇਦੰ
ਭਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਯੋ ਭਕ੍ਸ਼ਿਤ ਸ ਿਨਤ੍ਯੰ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅬⅨ ਯਦਾ ਕਫਰ੍ਨਾਹੂਮ੍ ਪੁਰ੍ੱਯਾਂ ਭਜਨਗੇਹੇ ਉਪਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਤਦਾ ਕਥਾ ਏਤਾ
ਅਕਥਯਤ੍|
ⅬⅩ ਤਦੇੱਥੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਅਨੇਕੇ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਅਕਥਯਨ੍
ਇਦੰ ਗਾਢੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਾਕ੍ਯਮੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਰੁਯਾਤ੍?
ⅬⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਮ੍ ਇੱਥੰ ਿਵਵਾਦੰ ਸ੍ਵਿਚੱਤੇ ਿਵਜ੍ਞਾਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਿਕੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਘ੍ਨੰ ਜਨਯਿਤ?
ⅬⅫ ਯਿਦ ਮਨੁਜਸੁਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਵਾਸਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੰ ਗੱਛਨ੍ਤੰ ਪਸ਼੍ਯਥ
ਤਿਰ੍ਹ ਿਕੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅬⅩⅢ ਆਤ੍ਮੈਵ ਜੀਵਨਦਾਯਕਃ ਵਪੁ ਿਰ੍ਨਸ਼਼੍ਫਲੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਹੰ ਯਾਿਨ
ਵਚਾਂਿਸ ਕਥਯਾਿਮ ਤਾਨ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਜੀਵਨਞ੍ਚ|
ⅬⅩⅣ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਕੇਚਨ ਅਿਵਸ਼੍ਵਾਿਸਨਃ ਸਨ੍ਿਤ ਕੇ ਕੇ ਨ
ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਕੋ ਵਾ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਰਾਪ੍ਰਥਮਾਦ੍
ਵੇੱਿਤ|
ⅬⅩⅤ ਅਪਰਮਿਪ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਅਕਥਯੰ ਿਪਤੁਃ
ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸ਼ਕ੍ੱਿਤਮਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕੋਿਪ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
ⅬⅩⅥ ਤਤ੍ਕਾਲੇ(ਅ)ਨੇਕੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਵ੍ਯਾਘੁਟ੍ਯ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਪੁਨ
ਰ੍ਨਾਗੱਛਨ੍|
ⅬⅩⅦ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ
ਯਾਸ੍ਯਥ?
ⅬⅩⅧ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਕਸ੍ਯਾਭ੍ਯਰ੍ਣੰ
ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਮਃ?
ⅬⅩⅨ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਦਾਿਯਨ੍ਯੋ ਯਾਃ ਕਥਾਸ੍ਤਾਸ੍ਤਵੈਵ| ਭਵਾਨ੍
ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਤ੍ਰ ਇਿਤ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਜਾਨੀਮਃ|
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ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਿਕਮਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜਨਾਨ੍ ਮਨੋਨੀਤਾਨ੍
ਨ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇਿਪ ਕਸ਼੍ਿਚਦੇਕੋ ਿਵਘ੍ਨਕਾਰੀ
ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
ⅬⅩⅪ ਇਮਾਂ ਕਥੰ ਸ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤ੍ਰਮ੍ ਈਸ਼਼੍ਕਰੀਯੋਤੀਯੰ ਿਯਹੂਦਾਮ੍
ਉੱਿਦਸ਼੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯਤੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਗਿਣਤਃ ਸ ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅰ

Ⅶ

ਤਤਃ ਪਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸਮੈਹਨ੍ਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ
ਿਰ੍ਯਹੂਦਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਨੇੱਛਨ੍ ਗਾਲੀਲ੍ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਪਰ੍ੱਯਿਟਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰਭਤ|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਦੂਸ਼੍ਯਵਾਸਨਾਮੋਤ੍ਸਵ
ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ
Ⅲ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਰਸ੍ਤਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਯਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਤ੍ਵਯਾ ਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤੇ
ਤਾਿਨ ਯਥਾ ਤਵ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵਿਮਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਰਜ|
Ⅳ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍ ਸ੍ਵਯੰ ਪ੍ਰਿਚਕਾਿਸ਼ਸ਼ਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਗੁਪ੍ਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਕਰੋਿਤ ਯਦੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰੋਿਸ਼਼ ਤਿਰ੍ਹ ਜਗਿਤ ਿਨਜੰ ਪਿਰਚਾਯਯ|
Ⅴ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤਰੋਿਪ ਤੰ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨੋਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮਯਃ ਸਤਤਮ੍ ਉਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
Ⅶ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼਤੀਿਯਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਰੁਵਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਾਮੇਵ
ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰ੍ਮਾਿਣ ਦੁਸ਼੍ਟਾਿਨ ਤਤ੍ਰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਿਮਦਮ੍ ਅਹੰ
ਦਦਾਿਮ|
Ⅷ ਅਤਏਵ ਯੂਯਮ੍ ਉਤ੍ਸਵੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਯਾਤ ਨਾਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍
ਅਸ੍ਿਮੰਨੁਤ੍ਸਵੇ ਯਾਿਮ ਯਤੋ ਮਮ ਸਮਯ ਇਦਾਨੀਂ ਨ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ|
Ⅸ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉਕ੍ੱਤ੍ਵਾ ਸ ਗਾਲੀਿਲ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ੁ ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤੇਸ਼ੁ ਸਤ੍ਸੁ ਸੋ(ਅ)ਪ੍ਰਕਟ
ਉਤ੍ਸਵਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅺ
ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍
ਉਤ੍ਸਵਮ੍
ਉਪਸ੍ਿਥਤਾ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ
ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਤ੍ਵਾਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ ਕੁਤ੍ਰ?
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ਤਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨਾਨਾਿਵਧਾ ਿਵਵਾਦਾ ਭਿਵਤੁਮ੍
ਆਰਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ| ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਸ ਉੱਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵੋਚਨ੍ ਨ ਤਥਾ
ਵਰੰ ਲੋਕਾਨਾਂ ਭ੍ਰਮੰ ਜਨਯਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਕੋਿਪ ਤਸ੍ਯ ਪਕ੍ਸ਼ੇ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ
ਨਾਕਥਯਤ੍|
ⅩⅣ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਸਮੁਪਿਦਸ਼ਿਤ ਸ੍ਮ|
ⅩⅤ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਲੋਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਮਾਨੁਸ਼ੋ
ਨਾਧੀਤ੍ਯਾ ਕਥਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਿਵਦ੍ਵਾਨਭੂਤ?੍
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਦ੍ ਉਪਦੇਸ਼ੋਯੰ ਨ ਮਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਾਂ
ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ|
ⅩⅦ ਯੋ ਜਨੋ ਿਨਦੇਸ਼ੰ ਤਸ੍ਯ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਿਤ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੋ ਮੱਤੋ ਭਵਿਤ ਿਕਮ੍
ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਭਵਿਤ ਸ ਗਨਸ੍ਤੱਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅧ ਯੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵਤਃ ਕਥਯਿਤ ਸ ਸ੍ਵੀਯੰ ਗੌਰਵਮ੍ ਈਹਤੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ
ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁ ਰ੍ਗੌਰਵਮ੍ ਈਹਤੇ ਸ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕੋਪ੍ਯਧਰ੍ੰਮੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅨ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੰ ਿਕੰ ਨਾਦਦਾਤ੍? ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੋਿਪ ਤਾਂ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਂ ਨ ਸਮਾਚਰਿਤ| ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੁਤੋ ਯਤਧ੍ਵ?ੇ
ⅩⅩ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਕੋ ਯਤਤੇ?
ⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਦ੍ ਏਕੰ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾਕਾਿਰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵ
ਮਹਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
ⅩⅫ ਮੂਸਾ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦਿਵਿਧੰ ਪ੍ਰਦਦੌ ਸ ਮੂਸਾਤੋ ਨ ਜਾਤਃ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤ੍ਰੁʼਪੁਰੁਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਜਾਤਃ ਤੇਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ(ਅ)ਿਪ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਂ
ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੰ ਕੁਰੁਥ|
ⅩⅩⅢ ਅਤਏਵ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਤ੍ਵਕ੍ਛੇਦੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯਿਦ
ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਮਙ੍ਗਨੰ ਨ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਯਾ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਮਾਨੁਸ਼ਃ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣ ਸ੍ਵਸ੍ਥ(ੋ ਅ)ਕਾਿਰ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਹ੍ਯੰ ਕੁਪ੍ਯਥ?
ⅩⅩⅣ ਸਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤੰ ਿਵਚਾਰਮਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨ੍ਯਾੱਯੰ ਿਵਚਾਰੰ ਕੁਰੁਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਿਨਵਾਿਸਨਃ ਕਿਤਪਯਜਨਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਇਮੇ ਯੰ
ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਸ ਏਵਾਯੰ ਿਕੰ ਨ?
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਯਤ ਿਨਰ੍ਭਯਃ ਸਨ੍ ਕਥਾਂ ਕਥਯਿਤ ਤਥਾਿਪ ਿਕਮਿਪ
ਅ ਵਦਨ੍ਤ੍ਯੇਤੇ ਅਯਮੇਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ ਭਵਤੀਿਤ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਿਕਮਿਧਪਤਯੋ
ਜਾਨਨ੍ਿਤ?
ⅩⅩⅦ ਮਨੁਜੋਯੰ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਮਦ੍ ਇਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੋਮਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ
ਆਗਤੇ ਸ ਕਸ੍ਮਾਦਾਗਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਕੋਿਪ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਧ੍ਯੇਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਉਪਿਦਸ਼ਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍
ਯੂਯੰ ਿਕੰ ਮਾਂ ਜਾਨੀਥ? ਕਸ੍ਮਾੱਚਾਗਤੋਸ੍ਿਮ ਤਦਿਪ ਿਕੰ ਜਾਨੀਥ? ਨਾਹੰ ਸ੍ਵਤ
ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਏਵ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਤੰ ਨ
ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅩⅨ ਤਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤੇਨਾਹੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਅਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਕੋਿਪ ਤਸ੍ਯ
ਗਾਤ੍ਰੇ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰ੍ਪਯਦ੍ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਦਾ ਤਸ੍ਯ ਸਮਯੋ ਨੋਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅪ
ਿਕਨ੍ਤੁ
ਬਹਵੋ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ਤ(ੋ ਅ)ਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਪੁਰੁਸ਼ ਆਗਤ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਿਕ੍ਰਯਾਭ੍ਯਃ
ਿਕਮ੍ ਅਿਧਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਾਃ ਿਕ੍ਰਯਾਃ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅫ ਤਤਃ ਪਰੰ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਇੱਥੰ ਿਵਵਦਨ੍ਤੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਞ੍ਚੇਿਤ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨੇਤੁੰ ਪਦਾਿਤਗਣੰ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਮਾਸੁਃ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ
ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਯਾਸ੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅣ ਮਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਰਤ੍ਰ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਰ ਯੂਯੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ੱਤੁਮਾਰੇਿਭਰੇ ਅਸ੍ਯੋੱਦੇਸ਼ੰ ਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਾਮ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਿਕੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਸ੍ਯਿਤ? ਿਭੰਨਦੇਸ਼ੇ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨਾਂ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਏਸ਼਼ ਗਤ੍ਵਾ ਤਾਨ੍ ਉਪਦੇਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅩⅥ ਨੋ ਚੇਤ੍ ਮਾਂ ਗਵੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਥ ਿਕਨ੍ਤੂੱਦੇਸ਼ੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ਏਸ਼਼
ਕੋਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਵਦਿਤ?
ⅩⅩⅩⅦ ਅਨਨ੍ਤਰਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਚਰਮੇ(ਅ)ਹਿਨ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਿਦਨੇ
ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਉੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਆਹ੍ਵਯਨ੍ ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਤ੍
ਤ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਰ੍ੱਤੋ ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮਾਨ੍ਿਤਕਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਿਪਵਤੁ|
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ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯ
ਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ
ਤਸ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਤੋ(ਅ)ਮ੍ਰੁʼਤਤੋਯਸ੍ਯ
ਸ੍ਰੋਤਾਂਿਸ
ਿਨਰ੍ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅨ ਯੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਨ੍ਤੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ
ਸ ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਏਤਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਵਭਵੰ ਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ ਨਾਦੀਯਤ|
ⅩⅬ ਏਤਾਂ ਵਾਣੀਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾ ਅਵਦਨ੍ ਅਯਮੇਵ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤੰ ਸ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ|
ⅩⅬⅠ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਕਥਯਨ੍ ਏਸ਼਼ਏਵ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍
ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤਃ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲ੍ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ?
ⅩⅬⅡ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤੋ ਦਾਯੂਦੋ ਵੰਸ਼ੇ ਦਾਯੂਦੋ ਜਨ੍ਮਸ੍ਥਾਨੇ ਬੈਤ੍ਲੇਹਿਮ ਪੱਤਨੇ
ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਿਕਿਮੱਥੰ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ?
ⅩⅬⅢ ਇੱਥੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਲੋਕਾਨਾਂ ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅬⅣ ਕਿਤਪਯਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਐੱਛਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤਦ੍ਵਪੁਿਸ਼਼ ਕੋਿਪ ਹਸ੍ਤੰ
ਨਾਰ੍ਪਯਤ੍|
ⅩⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪਾਦਾਿਤਗਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ
ਸਮੀਪਮਾਗਤਵਿਤ ਤੇ ਤਾਨ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੰ ਨਾਨਯਤ?
ⅩⅬⅥ ਤਦਾ ਪਦਾਤਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਸ ਮਾਨਵ ਇਵ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ
ਨੋਪਾਿਦਸ਼ਤ|੍
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਯੂਯਮਿਪ ਿਕਮਭ੍ਰਾਿਮਸ਼਼੍ਟ?
ⅩⅬⅧ ਅਿਧਪਤੀਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਿਕੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍?
ⅩⅬⅨ ਯੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੰ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤ ਇਮੇ(ਅ)ਧਮਲੋਕਾਏਵ
ਸ਼ਾਪਗ੍ਰਸ੍ਤਾਃ|
Ⅼ ਤਦਾ ਿਨਕਦੀਮਨਾਮਾ ਤੇਸ਼ਾਮੇਕੋ ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਯਾਂ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧਮ੍
ਅਗਾਤ੍ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍
ⅬⅠ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੇ ਨ ਸ਼੍ਰੁਤੇ ਕਰ੍ੰਮਿਣ ਚ ਨ ਿਵਿਦਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ
ਿਕੰ ਕਞ੍ਚਨ ਮਨੁਜੰ ਦੋਸ਼ੀਕਰੋਿਤ?
ⅬⅡ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤ੍ਵਮਿਪ ਿਕੰ ਗਾਲੀਲੀਯਲੋਕਃ? ਿਵਿਵਚ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯ
ਗਲੀਿਲ ਕੋਿਪ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਨੋਤ੍ਪਦ੍ਯਤੇ|
ⅬⅢ ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜੈਤੁਨਨਾਮਾਨੰ
ਿਸ਼ਲੋੱਚਯੰ ਗਤਵਾਨ੍|
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ਯੀਸ਼ੁਃ ਪਨਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍
Ⅱ ਤਤਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪ ਆਗਤੇਸ਼ੁ ਸ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਤਾਨ੍
ਉਪਦੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅲ ਤਦਾ ਅਧ੍ਯਾਪਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਞ੍ਚ ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮਿਣ ਧ੍ਰੁʼਤੰ
ਸ੍ਿਤ੍ਰਯਮੇਕਾਮ੍ ਆਿਨਯ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍
Ⅳ ਹੇ ਗੁਰੋ ਯੋਿਸ਼਼ਤਮ੍ ਇਮਾਂ ਵ੍ਯਿਭਚਾਰਕਰ੍ੰਮ ਕੁਰ੍ੱਵਾਣਾਂ ਲੋਕਾ
ਧ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
Ⅴ
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਲੋਕਾਃ
ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਘਾਤੇਨ
ਹਨ੍ਤਵ੍ਯਾ
ਇਿਤ
ਿਵਿਧਰ੍ਮੂਸਾਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤੋਸ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਭਵਾਨ੍ ਿਕਮਾਿਦਸ਼ਿਤ?
Ⅵ ਤੇ ਤਮਪਵਿਦਤੁੰ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਭੂਮਾਵਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅶ ਤਤਸ੍ਤੈਃ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ ਉੱਥਾਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ
ਯੋ ਜਨੋ ਿਨਰਪਰਾਧੀ ਸਏਵ ਪ੍ਰਥਮਮ੍ ਏਨਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੇਨਾਹਨ੍ਤ|ੁ
Ⅷ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਭੂਮੌ ਲੇਿਖਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
Ⅸ ਤਾਂ ਕਥੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੇ ਸ੍ਵਸ੍ਵਮਨਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਨੁਕ੍ਰਮੰ ਏਕੈਕਸ਼ਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਬਿਹਰਗੱਛਨ੍ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕਾਕੀ
ਤਯਕ੍ੱਤੋਭਵਤ੍ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾ ਸਾ ਯੋਸ਼ਾ ਚ ਸ੍ਿਥਤਾ|
Ⅹ ਤਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਥਾਯ ਤਾਂ ਵਿਨਤਾਂ ਿਵਨਾ ਕਮਪ੍ਯਪਰੰ ਨ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਵਾਮੇ ਤਵਾਪਵਾਦਕਾਃ ਕੁਤ੍ਰ? ਕੋਿਪ ਤ੍ਵਾਂ ਿਕੰ ਨ ਦਣ੍ਡਯਿਤ?
Ⅺ ਸਾਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਕੋਿਪ ਨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵੋਚਤ੍ ਨਾਹਮਿਪ ਦਣ੍ਡਯਾਿਮ
ਯਾਿਹ ਪੁਨਃ ਪਾਪੰ ਮਾਕਾਰ੍ਸ਼ੀਃ|
Ⅻ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਲੋਕੇਭ੍ਯ ਇੱਥੰ ਕਥਿਯਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਜਗਤੋਹੰ
ਜ੍ਯੋਿਤਃਸ੍ਵਰੂਪੋ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਤ੍ਪਸ਼੍ਚਾਦ ਗੱਛਿਤ ਸ ਿਤਿਮਰੇ ਨ
ਭ੍ਰਿਮਤ੍ਵਾ ਜੀਵਨਰੂਪਾਂ ਦੀਪ੍ਿਤੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅢ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ੋ ਅ)ਵਾਿਦਸ਼਼ੁਸ੍ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੇ ਸ੍ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਸ
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੰ ਨ ਭਵਿਤ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦ੍ਯਿਪ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥ(ੇ ਅ)ਹੰ ਸ੍ਵਯੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਮਤ੍ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਗ੍ਰਾਹ੍ਯੰ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਕੁਤ
ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕ੍ਵ ਯਾਿਮ ਚ ਤਦਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੁਤ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਕੁਤ੍ਰ
ਗੱਛਾਿਮ ਚ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ|
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ਲੌਿਕਕੰ ਿਵਚਾਰਯਥ ਨਾਹੰ ਿਕਮਿਪ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ|
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਿਵਚਾਰਯਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਿਵਚਾਰੋ ਗ੍ਰਹੀਤਵ੍ਯੋ ਯਤੋਹਮ੍
ਏਕਾਕੀ ਨਾਸ੍ਿਮ ਪ੍ਰੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਯਾ ਸਹ ਿਵਦ੍ਯਤੇ|
ⅩⅦ ਦ੍ਵਯੋ ਰ੍ਜਨਯੋਃ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਗ੍ਰਹਣੀਯੰ ਭਵਤੀਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਿਲਿਖਤਮਸ੍ਿਤ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੇ ਸ੍ਵਯੰ ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਤ੍ਵੰ ਦਦਾਿਮ ਯਸ਼੍ਚ ਮਮ ਤਾਤੋ ਮਾਂ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਸੋਿਪ ਮਦਰ੍ਥੇ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ(ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਤਾਤਃ ਕੁਤ੍ਰ?
ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਜਾਨੀਥ ਮਤ੍ਿਪਤਰਞ੍ਚ ਨ ਜਾਨੀਥ ਯਿਦ ਮਾਮ੍
ਅਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਤਾਤਮਪ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਯਤ|
ⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮਨ੍ਿਦਰ ਉਪਿਦਸ਼੍ਯ ਭਣ੍ਡਾਗਾਰੇ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਤ੍
ਤਥਾਿਪ ਤੰ ਪ੍ਰਿਤ ਕੋਿਪ ਕਰੰ ਨੋਦਤੋਲਯਤ੍|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਧੁਨਾਹੰ ਗੱਛਾਿਮ ਯੂਯੰ ਮਾਂ
ਗਵੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਥ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ
ਯਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਾਵੋਚਨ੍ ਿਕਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਘਾਤੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ਯਤੋ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਯਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਯੂਯੰ ਯਾਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਬ੍ਰਵੀਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯਮ੍ ਅਧਃਸ੍ਥਾਨੀਯਾ
ਲੋਕਾ ਅਹਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵਸ੍ਥਾਨੀਯਃ ਯੂਯਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਹਮ੍
ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਥ ਯਤੋਹੰ ਸ
ਪੁਮਾਨ੍ ਇਿਤ ਯਿਦ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ ਤਿਰ੍ਹ ਿਨਜੈਃ ਪਾਪੈ ਰ੍ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਸ੍ਤ੍ਵੰ? ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਮ੍ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਤ੍ ਕਰੋਿਮ ਸਏਵ ਪੁਰੁਸ਼ੋਹੰ|
ⅩⅩⅥ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਮਯਾ ਬਹੁਵਾਕ੍ਯੰ ਵਕ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਿਵਚਾਰਿਯਤਵ੍ਯਞ੍ਚ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤਾ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਯਦਹੰ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍ ਤਦੇਵ
ਜਗਤੇ ਕਥਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਜਨਕੇ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਪ੍ਰੋਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ|
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ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਦਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਮ੍ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵ
ਉੱਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਥ ਤਦਾਹੰ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੇਵਲਃ ਸ੍ਵਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੰਮ ਨ
ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਾਤੋ ਯਥਾ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਿਤ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਵਦਾਮੀਿਤ
ਚ ਯੂਯੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅨ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ ਨ ਤ੍ਯਜਿਤ ਸ ਮਯਾ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤੋਹੰ ਤਦਿਭਮਤੰ ਕਰ੍ੰਮ ਸਦਾ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤਸ੍ਯੈਤਾਿਨ ਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਹੁਵਸ੍ਤਾਸ੍ਿਮਨ੍
ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਕਥਯਤ੍
ⅩⅩⅫ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯੇ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਆਸ੍ਥਾਂ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਤ੍ਯਤ੍ਵੰ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਥ ਤਤਃ ਸਤ੍ਯਤਯਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮੋਕ੍ਸ਼ੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਵਯਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ਃ ਕਦਾਿਪ
ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਦਾਸਾ ਨ ਜਾਤਾਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮੁਕ੍ੱਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ
ਕਥੰ ਬ੍ਰਵੀਿਸ਼?਼
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ ਯਃ
ਪਾਪੰ ਕਰੋਿਤ ਸ ਪਾਪਸ੍ਯ ਦਾਸਃ|
ⅩⅩⅩⅤ ਦਾਸਸ਼੍ਚ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਨਵੇਸ਼ਨੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰੋ
ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਃ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਮੋਚਯਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਿਨਤਾਨ੍ਤਮੇਵ
ਮੁਕ੍ੱਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅩⅦ ਯੁਯਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਵੰਸ਼ ਇਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਕਥਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼ੁ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ ਰ੍ਮਾਂ
ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਈਹਧ੍ਵ|ੇ
ⅩⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਸ੍ਵਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼੍ਯੰ ਤਦੇਵ ਕਥਯਾਿਮ ਤਥਾ
ਯੂਯਮਿਪ ਸ੍ਵਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦਪਸ਼੍ਯਤ ਤਦੇਵ ਕੁਰੁਧ੍ਵ|ੇ
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਨ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਪਤਾ ਤਤੋ
ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਅਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਆਚਾਰਣਵਦ੍ ਆਚਿਰਸ਼਼੍ਯਤ|
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ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍ ਸਤ੍ਯੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ ਯੋਹੰ ਤੰ ਮਾਂ ਹਨ੍ਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਟਧ੍ਵੇ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਚਕਾਰ|
ⅩⅬⅠ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਸ੍ਵਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਦਾ ਤੈਰੁਕ੍ੱਤੰ ਨ ਵਯੰ ਜਾਰਜਾਤਾ
ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕਏਵ ਿਪਤਾਸ੍ਿਤ ਸ ਏਵੇਸ਼੍ਵਰਃ
ⅩⅬⅡ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕਿਥਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯਿਦ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੋਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍
ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪ੍ਰੇਮਾਕਿਰਸ਼਼੍ਯਤ ਯਤੋਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾੰਿਨਰ੍ਗਤ੍ਯਾਗਤੋਸ੍ਿਮ
ਸ੍ਵਤੋ ਨਾਗਤੋਹੰ ਸ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਿਹਣੋਤ|੍
ⅩⅬⅢ ਯੂਯੰ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਨ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵੇ ਕੁਤਃ? ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਮੋਪਦੇਸ਼ੰ
ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
ⅩⅬⅣ ਯੂਯੰ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਨ੍ਤਾਨਾ ਏਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਿਪਤੁਰਿਭਲਾਸ਼਼ੰ ਪੂਰਯਥ ਸ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਤ੍ ਨਰਘਾਤੀ ਤਦਨ੍ਤਃ
ਸਤ੍ਯਤ੍ਵਸ੍ਯ ਲੇਸ਼ੋਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ ਕਾਰਣਾਦਤਃ ਸ ਸਤ੍ਯਤਾਯਾਂ ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍
ਸ ਯਦਾ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾ ਕਥਯਿਤ ਤਦਾ ਿਨਜਸ੍ਵਭਾਵਾਨੁਸਾਰੇਣੈਵ ਕਥਯਿਤ ਯਤੋ
ਸ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ੋਤ੍ਪਾਦਕਸ਼੍ਚ|
ⅩⅬⅤ ਅਹੰ ਤਥ੍ਯਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਤੀਥ|
ⅩⅬⅥ ਮਿਯ ਪਾਪਮਸ੍ਤੀਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੋ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ਯਦ੍ਯਹੰ ਤਥ੍ਯਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤੋ ਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਿਤਥ?
ⅩⅬⅦ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯੋ ਲੋਕਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਕਥਾਯਾਂ ਮਨੋ
ਿਨਧੱਤੇ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ ਤੰਿਨਦਾਨਾਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਨ ਮਨਾਂਿਸ
ਿਨਧਦ੍ਵ|ੇ
ⅩⅬⅧ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਿਦਸ਼਼ੁਃ ਤ੍ਵਮੇਕਃ ਸ਼ੋਿਮਰੋਣੀਯੋ
ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਿਕਿਮਦੰ ਭਦ੍ਰੰ ਨਾਵਾਿਦਸ਼਼੍ਮ?
ⅩⅬⅨ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍ ਨਾਹੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਨਜਤਾਤੰ
ਸੰਮਨ੍ਯੇ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਮਾਮ੍ ਅਪਮਨ੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
Ⅼ ਅਹੰ ਸ੍ਵਸੁਖ੍ਯਾਿਤੰ ਨ ਚੇਸ਼੍ਟੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਾ ਿਵਚਾਰਿਯਤਾ ਚਾਪਰ
ਏਕ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅬⅠ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੋ ਨਰੋ ਮਦੀਯੰ ਵਾਚੰ
ਮਨ੍ਯਤੇ ਸ ਕਦਾਚਨ ਿਨਧਨੰ ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
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ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਮਵਦਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤ ਇਤੀਦਾਨੀਮ੍ ਅਵੈਸ਼੍ਮ|
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮ੍ਰੁʼਤਾਃ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਭਾਸ਼਼ਸੇ ਯੋ
ਨਰੋ ਮਮ ਭਾਰਤੀਂ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਜਾਤੁ ਿਨਧਾਨਾਸ੍ਵਾਦੰ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਤੇ|
ⅬⅢ ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਿਕਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ਾਦ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋਿਪ ਮਹਾਨ੍?
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਸੋਿਪ ਮ੍ਰੁʼਤਃ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨੋਿਪ ਮ੍ਰੁʼਤਾਃ ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਕੰ ਪੁਮਾਂਸੰ
ਮਨੁਸ਼ੇ?
ⅬⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਦ੍ ਯਦ੍ਯਹੰ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵਯੰ ਸੰਮਨ੍ਯੇ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਤਤ੍
ਸੰਮਨਨੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਤਾਤੋ ਯੰ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵੀਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਭਾਸ਼਼ਧ੍ਵੇ
ਸਏਵ ਮਾਂ ਸੰਮਨੁਤੇ|
ⅬⅤ ਯੂਯੰ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਥ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ ਤੰ ਨਾਵਗੱਛਾਮੀਿਤ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਯਿਦ ਵਦਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਯੂਯਿਮਵ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਭਾਸ਼਼ੀ ਭਵਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ
ਤਮਵਗੱਛਾਿਮ ਤਦਾਕ੍ਸ਼ਾਮਿਪ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਮ|
ⅬⅥ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ੍ ਮਮ ਸਮਯੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍
ਅਤੀਵਾਵਾਞ੍ਛਤ੍ ਤੰਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਨਨ੍ਦੱਚ|
ⅬⅦ ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤਵ ਵਯਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾ ਨ
ਤ੍ਵੰ ਿਕਮ੍ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮਮ੍ ਅਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀਃ?
ⅬⅧ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵਦਾਿਮ
ਇਬ੍ਰਾਹੀਮੋ ਜਨ੍ਮਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲਮਾਰਭ੍ਯਾਹੰ ਿਵਦ੍ਯ|ੇ
ⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉੱਤੋਲ੍ਯ ਤਮਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦਯੱਛਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ
ਰ੍ਗੁਪ੍ਤੋ ਮਨ੍ਿਤਰਾਦ੍ ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇਨ ਪ੍ਰਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅬⅡ

Ⅸ

ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰ੍ਗੱਛਨ੍ ਮਾਰ੍ਗਮਧ੍ਯੇ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਨਰਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍|
Ⅱ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ ਨਰੋਯੰ ਸ੍ਵਪਾਪੇਨ ਵਾ
ਸ੍ਵਿਪਤ੍ਰਾਃ ਪਾਪੇਨਾਨ੍ਧੋ(ਅ)ਜਾਯਤ?
Ⅲ ਤਤਃ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਵਾਸ੍ਯ ਿਪਤ੍ਰੋਃ ਪਾਪਾਦ੍
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋਭੂਦ ਇਿਤ ਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਨੇਨ ਯਥੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ
ਤੱਧੇਤੋਰੇਵ|
Ⅳ ਿਦਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਮਯਾ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਯਦਾ ਿਕਮਿਪ
ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਿਕ੍ਰਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਿਨਸ਼ਾਗੱਛਿਤ|
Ⅰ ਤਤਃ
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ਅਹੰ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਿਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜਗਤੋ
ਜ੍ਯੋਿਤਃਸ੍ਵਰੂਪੋਸ੍ਿਮ|
Ⅵ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ੱਤਾ ਭੂਮੌ ਿਨਸ਼਼੍ਠੀਵੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਤੇਨ ਪਙ੍ਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍
Ⅶ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਪਙ੍ਕੇਨ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਧਸ੍ਯ ਨੇਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਲਪ੍ਯ
ਤਿਮਤ੍ਯਾਿਦਸ਼ਤ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਲੋਹੇ (ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪ੍ਰੇਿਰਤਨਾਮ੍ਿਨ ਸਰਿਸ ਸ੍ਨਾਿਹ|
ਤਤੋਨ੍ਧੋ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਨਾਤ੍ ਤਤਃ ਪ੍ਰੰਨਚਕ੍ਸ਼ੁ ਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਘੁਟ੍ਯਾਗਾਤ੍|
Ⅷ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸਮੀਪਵਾਿਸਨੋ ਲੋਕਾ ਯੇ ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਨ੍ਧਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਨ੍
ਤੇ ਬਕ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੋਨ੍ਧਲੋਕੋ ਵਰ੍ਤ੍ਮਨ੍ਯੁਪਿਵਸ਼੍ਯਾਿਭਕ੍ਸ਼ਤ ਸ ਏਵਾਯੰ
ਜਨਃ ਿਕੰ ਨ ਭਵਿਤ?
Ⅸ ਕੇਿਚਦਵਦਨ੍ ਸ ਏਵ ਕੇਿਚਦਵੋਚਨ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ
ਸ੍ਵਯਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ਸ ਏਵਾਹੰ ਭਵਾਿਮ|
Ⅹ ਅਤਏਵ ਤੇ (ਅ)ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਥੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪਾਪ੍ਤਵਾਨ੍?
Ⅺ ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਯੀਸ਼ਨਾਮਕ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਮ ਨਯਨੇ ਪਙ੍ਕੇਨ ਪ੍ਰਿਲਪ੍ਯ
ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਿਸ਼ਲੋਹਕਾਸਾਰੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਨਾਿਹ| ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ
ਮਿਯ ਸ੍ਨਾਤੇ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਮਹੰ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍|
Ⅻ ਤਦਾ ਤੇ (ਅ)ਵਦਨ੍ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਕੁਤ੍ਰ? ਤੇਨੋਕ੍ੱਤੰ ਨਾਹੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੇ ਜਨੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਿਨਕਟਮ੍ ਆਨੀਤੇ ਸਿਤ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਨੋਿਪ ਤਮਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਕਥੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋਿਸ?
ⅩⅣ ਤਤਃ ਸ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਙ੍ਕੇਨ ਮਮ ਨੇਤ੍ਰੇ (ਅ)ਿਲਮ੍ਪਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਮਲਭੇ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ ਕਰ੍ੱਦਮੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਨਯਨੇ
ਪ੍ਰਸੰਨੇ(ਅ)ਕਰੋਦ੍ ਇਿਤਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਿਤਪਯਿਫਰੂਿਸ਼ਨ(ੋ ਅ)ਵਦਨ੍
ⅩⅥ ਸ ਪੁਮਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾੰਨ ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੰ ਨ ਮਨ੍ਯਤੇ| ਤਤੋਨ੍ਯੇ
ਕੇਿਚਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਪਾਪੀ ਪੁਮਾਨ੍ ਿਕਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ
ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅦ ਇੱਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵਮ੍ ਅਭਵਤ੍| ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤੇ
ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧੰ ਮਾਨੁਸ਼ਮ੍ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੁਃ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਵ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਸੰਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਵਦਿਸ? ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ
ਭਿਵਸ਼ਦ੍ਵਾਦੀ|
ⅩⅧ ਸ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਮ੍ ਆਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਿਪਤ੍ਰੋ ਰ੍ਮੁਖਾਦ੍ ਅਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨ੍|
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ਤੇ ਤਾਵਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਯੁਵਯੋ ਰ੍ਯੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧੰ ਵਦਥਃ
ਸ ਿਕਮਯੰ? ਤਰ੍ਹੀਦਾਨੀਂ ਕਥੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅩ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਰੌ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤਾਮ੍ ਅਯਮ੍ ਆਵਯੋਃ ਪੁਤ੍ਰ ਆ
ਜਨੇਰਨ੍ਧਸ਼੍ਚ ਤਦਪ੍ਯਾਵਾਂ ਜਾਨੀਵਃ
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਕਥੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ਤਦਾਵਾਂ ਨ੍ ਜਾਨੀਵਃ
ਕੋਸ੍ਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਦਿਪ ਨ ਜਾਨੀਵ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਏਨੰ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ ਸ੍ਵਕਥਾਂ ਸ੍ਵਯੰ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅫ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਯਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਰੌ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦਮ੍ ਅਵਦਤਾਂ
ਯਤਃ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਯਿਦ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਵਦਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ
ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ ਦੂਰੀਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਇਿਤ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
ⅩⅩⅢ ਅਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਪਤਰੌ ਵ੍ਯਾਹਰਤਾਮ੍ ਏਸ਼਼ ਵਯਃਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਏਨੰ
ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ|
ⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਪੂਰ੍ੱਵਾਨ੍ਧਮ੍ ਆਹੂਯ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਗੁਣਾਨ੍ ਵਦ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ਪਾਪੀਿਤ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਉਕ੍ੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਪਾਪੀ ਨ ਵੇਿਤ ਨਾਹੰ ਜਾਨੇ ਪੂਰ੍ਵਾਮਨ੍ਧ
ਆਸਮਹਮ੍ ਅਧੁਨਾ ਪਸ਼੍ਯਾਮੀਿਤ ਮਾਤ੍ਰੰ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਸ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕਮਕਰੋਤ?
੍ ਕਥੰ ਨੇਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨੇ
(ਅ)ਕਰੋਤ੍?
ⅩⅩⅦ ਤਤਃ ਸੋਵਾਦੀਦ੍ ਏਕਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵੋਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤਃ
ਪੁਨਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ? ਯੂਯਮਿਪ ਿਕੰ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਭਿਵਤੁਮ੍ ਇੱਛਥ?
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਤੇ ਤੰ ਿਤਰਸ੍ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਤਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋ ਵਯੰ
ਮੂਸਾਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ|
ⅩⅩⅨ ਮੂਸਾਵਕ੍ਤ੍ਰੇਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਜਗਾਦ ਤੱਜਾਨੀਮਃ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਸ਼ ਕੁਤ੍ਰਤ੍ਯਲੋਕ
ਇਿਤ ਨ ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅩ ਸੋਵਦਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਮ ਲੋਚਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨੇ (ਅ)ਕਰੋਤ੍ ਤਥਾਿਪ ਕੁਤ੍ਰਤ੍ਯਲੋਕ
ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਨ ਜਾਨੀਥ ਏਤਦ੍ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪਾਿਪਨਾਂ ਕਥਾਂ ਨ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਭਕ੍ਿਤੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਿਦਸ਼਼੍ਟਿਕ੍ਰਯਾਂ ਕਰੋਿਤ ਤਸ੍ਯੈਵ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਤ ਏਤਦ੍ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅫ ਕੋਿਪ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਅਦਦਾਤ੍ ਜਗਦਾਰਮ੍ਭਾਦ੍
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀਂ ਕਥਾਂ ਕੋਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਾਸ਼੍ਰੁʼਣੋਤ੍|
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ਅਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਸ਼਼ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਾੰਨਾਜਾਯਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਕਞ੍ਿਚਦਪੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ|੍
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਪਾਪਾਦ੍ ਅਜਾਯਥਾਃ ਿਕਮਸ੍ਮਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ
ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯਿਸ? ਪਸ਼੍ਚਾੱਤੇ ਤੰ ਬਿਹਰਕੁਰ੍ੱਵਨ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸ ਬਿਹਰਿਕ੍ਰਯਤ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਸ਼਼?
ⅩⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵੋਚਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਸ ਕੋ ਯਤ੍ ਤਸ੍ਿਮੰਨਹੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਮ?
ⅩⅩⅩⅦ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਕੰ ਯਃ
ਕਥੰ ਕਥਯਿਤ ਸਏਵ ਸਃ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਮੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਤੰ ਪ੍ਰਣਾਮਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਨਯਨਹੀਨਾ ਨਯਨਾਿਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਨਯਨਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਧਾ ਭਵਨ੍ਤੀਤ੍ਯਿਭਪ੍ਰਾਯੇਣ ਜਗਦਾਹਮ੍
ਆਗੱਛਮ੍|
ⅩⅬ ਏਤਤ੍ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਿਨਕਟਸ੍ਥਾਃ ਕਿਤਪਯਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨੋ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍
ਵਯਮਿਪ ਿਕਮਨ੍ਧਾਃ?
ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਯਦ੍ਯਨ੍ਧਾ ਅਭਵਤ ਤਿਰ੍ਹ ਪਾਪਾਿਨ
ਨਾਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਯਾਮੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯਵਦਨਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਾਿਨ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ|
Ⅰ

Ⅹ

ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨੋ ਦ੍ਵਾਰੇਣ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ
ਕੇਨਾਪ੍ਯਨ੍ਯੇਨ ਮੇਸ਼ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ ਸ੍ਤੇਨੋ ਦਸ੍ਯੁਸ਼੍ਚ|
Ⅱ ਯੋ ਦ੍ਵਾਰੇਣ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਏਵ ਮੇਸ਼ਪਾਲਕਃ|
Ⅲ ਦੌਵਾਿਰਕਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦ੍ਵਾਰੰ ਮੋਚਯਿਤ ਮੇਸ਼ਗਣਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ
ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਤ ਸ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼ਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨਾਹੂਯ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨਯਿਤ|
Ⅳ ਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼ਾਨ੍ ਬਿਹਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਯੰ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਅਗ੍ਰੇ ਗੱਛਿਤ,
ਤਤੋ ਮੇਸ਼ਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ,ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਵ੍ਰਜਨ੍ਿਤ|
Ⅴ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰਸ੍ਯ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਵ੍ਰਿਜਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਵਰੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਾਤ੍ ਪਲਾਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ|
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ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਭ੍ਯ ਇਮਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਕਥਾਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇਨ
ਕਿਥਤਕਥਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਤੇ ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ|
Ⅶ ਅਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਾਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥਤਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਾਿਮ,
ਮੇਸ਼ਗ੍ਰੁʼਹਸ੍ਯ ਦ੍ਵਾਰਮ੍ ਅਹਮੇਵ|
Ⅷ ਮਯਾ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਯ ਆਗੱਛਨ੍ ਤੇ ਸ੍ਤੇਨਾ ਦਸ੍ਯਵਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮੇਸ਼ਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਥਾ ਨਾਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍|
Ⅸ ਅਹਮੇਵ ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਵਰੂਪਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਤ ਪ੍ਰਿਵਸ਼ਿਤ ਸ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ ਤਥਾ ਬਿਹਰਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਚਰਣਸ੍ਥਾਨੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ|
Ⅹ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੇਨਃ ਸ ਕੇਵਲੰ ਸ੍ਤੈਨ੍ਯਬਧਿਵਨਾਸ਼ਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮੇਵ ਸਮਾਯਾਿਤ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹਮ੍ ਆਯੁ ਰ੍ਦਾਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਬਾਹੂਲ੍ਯੇਨ ਤਦੇਵ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਮ੍|
Ⅺ ਅਹਮੇਵ ਸਤ੍ਯਮੇਸ਼ਪਾਲਕੋ ਯਸ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯੋ ਮੇਸ਼ਪਾਲਕਃ ਸ ਮੇਸ਼ਾਰ੍ਥੰ
ਪ੍ਰਾਣਤ੍ਯਾਗੰ ਕਰੋਿਤ;
Ⅻ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਜਨੋ ਮੇਸ਼ਪਾਲਕੋ ਨ, ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਸ੍ਯ ਮੇਸ਼ਾ ਿਨਜਾ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ, ਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵੈਤਿਨਕਃ ਸ ਵ੍ਰੁʼਕਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ
ਮੇਜਵ੍ਰਜੰ ਿਵਹਾਯ ਪਲਾਯਤੇ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵ੍ਰੁʼਕਸ੍ਤੰ ਵ੍ਰਜੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਿਵਿਕਰਿਤ|
ⅩⅢ ਵੈਤਿਨਕਃ ਪਲਾਯਤੇ ਯਤਃ ਸ ਵੇਤਨਾਰ੍ਥੀ ਮੇਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਨ ਿਚਨ੍ਤਯਿਤ|
ⅩⅣ ਅਹਮੇਵ ਸਤ੍ਯੋ ਮੇਸ਼ਪਾਲਕਃ, ਿਪਤਾ ਮਾਂ ਯਥਾ ਜਾਨਾਿਤ, ਅਹਞ੍ਚ
ਯਥਾ ਿਪਤਰੰ ਜਾਨਾਿਮ,
ⅩⅤ ਤਥਾ ਿਨਜਾਨ੍ ਮੇਸ਼ਾਨਿਪ ਜਾਨਾਿਮ, ਮੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਜਾਨਾਨ੍ਿਤ,
ਅਹਞ੍ਚ ਮੇਸ਼ਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਣਤ੍ਯਾਗੰ ਕਰੋਿਮ|
ⅩⅥ ਅਪਰਞ੍ਚ ਏਤਦ੍ ਗ੍ਰੁʼਹੀਯ ਮੇਸ਼ੇਭ੍ਯੋ ਿਭੰਨਾ ਅਿਪ ਮੇਸ਼ਾ ਮਮ ਸਨ੍ਿਤ
ਤੇ ਸਕਲਾ ਆਨਿਯਤਵ੍ਯਾਃ; ਤੇ ਮਮ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਤ ਏਕੋ ਵ੍ਰਜ ਏਕੋ
ਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅦ ਪ੍ਰਾਣਾਨਹੰ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅧ ਕਸ਼੍ਿਚੱਜਨੋ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਯੰ ਤਾਨ੍
ਸਮਰ੍ਪਯਾਿਮ ਤਾਨ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਪੁਨਰ੍ਗ੍ਰਹੀਤੁਞ੍ਚ ਮਮ ਸ਼ਕ੍ਿਤਰਾਸ੍ਤੇ ਭਾਰਿਮਮੰ
ਸ੍ਵਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋਹਮ੍|
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ਅਸ੍ਮਾਦੁਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਿਭੰਨਵਾਕ੍ਯਤਾ

ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਏਸ਼਼ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤ ਉਨ੍ਮੱਤਸ਼੍ਚ, ਕੁਤ ਏਤਸ੍ਯ
ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ?
ⅩⅪ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਕਥਾ ਭੂਤਗ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਥਾਵੰਨ ਭਵਨ੍ਿਤ,
ਭੂਤਃ ਿਕਮ੍ ਅਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ?
ⅩⅫ ਸ਼ੀਤਕਾਲੇ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਿਮ ਮਨ੍ਿਦਰੋਤ੍ਸਰ੍ਗਪਰ੍ੱਵਣ੍ਯੁਪਸ੍ਿਥਤੇ
ⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸੁਲੇਮਾਨੋ ਿਨਃਸਾਰੇਣ ਗਮਨਾਗਮਨੇ ਕਰੋਿਤ,
ⅩⅩⅣ ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਵੇਸ਼੍ਟਿਯਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਕਿਤ
ਕਾਲਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਿਵਿਚਿਕਤ੍ਸਾਂ ਸ੍ਥਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ? ਯਦ੍ਯਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੋ
ਭਵਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਤ੍ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਅਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਨ
ਪ੍ਰਤੀਥ, ਿਨਜਿਪਤੁ ਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਾਂ ਯਾਂ ਿਕ੍ਰਯਾਂ ਕਰੋਿਮ ਸਾ ਿਕ੍ਰਯੈਵ ਮਮ
ਸਾਕ੍ਿਸ਼਼ਸ੍ਵਰੂਪਾ|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮਕਥਯੰ ਯੂਯੰ ਮਮ ਮੇਸ਼ਾ ਨ ਭਵਥ,
ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ|
ⅩⅩⅦ ਮਮ ਮੇਸ਼ਾ ਮਮ ਸ਼ਬ੍ਦੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ ਤੇ ਚ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗੱਛਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਦਾਿਮ, ਤੇ ਕਦਾਿਪ ਨ ਨੰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਕੋਿਪ ਮਮ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅨ ਯੋ ਮਮ ਿਪਤਾ ਤਾਨ੍ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਹਾਨ੍, ਕੋਿਪ
ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਕਰਾਤ੍ ਤਾਨ੍ ਹਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਅਹੰ ਿਪਤਾ ਚ ਦ੍ਵਯੋਰੇਕਤ੍ਵਮ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਾਨ੍ ਉਦਤੋਲਯਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਪਤੁਃ ਸਕਾਸ਼ਾਦ੍ ਬਹੂਨ੍ਯੁੱਤਮਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣਃ ਕਾਰਣਾਨ੍ ਮਾਂ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰਾਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਃ ਸ੍ਥ?
ⅩⅩⅩⅢ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋ ਰ੍ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ
ਮਾਨੁਸ਼ਃ ਸ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ਉਕ੍ਤ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੰ ਿਨਨ੍ਦਿਸ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ ਤ੍ਵਾਂ
ਪਾਸ਼਼ਾਣੈਰ੍ਹਨ੍ਮਃ|
ⅩⅩ
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ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਕਿਥਤੰ ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾ
ਏਤਦ੍ਵਚਨੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਿਲਿਖਤੰ ਨਾਸ੍ਿਤ ਿਕੰ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ਉੱਦੇਸ਼ੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕਥਾ ਕਿਥਤਾ ਤੇ
ਯਦੀਸ਼੍ਵਰਗਣਾ ਉਚ੍ਯਨ੍ਤੇ ਧਰ੍ੰਮਗ੍ਰਨ੍ਥਸ੍ਯਾਪ੍ਯਨ੍ਯਥਾ ਭਿਵਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਯੰ,
ⅩⅩⅩⅥ ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਕਥਨਾਤ੍
ਯੂਯੰ ਿਪਤ੍ਰਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤੰ ਜਗਿਤ ਪ੍ਰੇਿਰਤਞ੍ਚ ਪੁਮਾਂਸੰ ਕਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਿਨਨ੍ਦਕੰ
ਵਾਦਯ?
ⅩⅩⅩⅦ ਯਦ੍ਯਹੰ ਿਪਤੁਃ ਕਰ੍ੰਮ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ;
ⅩⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਕਰੋਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਮਿਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੇ
ਨ ਕ੍ਰੁʼਤੇ(ਅ)ਿਪ ਕਾਰ੍ੱਯੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਃ ਿਕ੍ਰਯਤਾਂ, ਤਤੋ ਮਿਯ ਿਪਤਾਸ੍ਤੀਿਤ
ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮ੍ ਅਸ੍ਮੀਿਤ ਚ ਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਤੇ ਪੁਨਰਿਪ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਅਚੇਸ਼੍ਟਨ੍ਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਰੇਭ੍ਯੋ
ਿਨਸ੍ਤੀਰ੍ੱਯ
ⅩⅬ ਪੁਨ ਰ੍ਯਰ੍ੱਦਨ੍ ਅਦ੍ਯਾਸ੍ਤਟੇ ਯਤ੍ਰ ਪੁਰ੍ੱਵੰ ਯੋਹਨ੍ ਅਮੱਜਯਤ੍
ਤਤ੍ਰਾਗਤ੍ਯ ਨ੍ਯਵਸਤ੍|
ⅩⅬⅠ ਤਤੋ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਯੋਹਨ੍
ਿਕਮਪ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯੰ ਕਰ੍ੰਮ ਨਾਕਰੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਿਮਨ੍ ਮਨੁਸ਼੍ਯੇ ਯਾ ਯਃ ਕਥਾ
ਅਕਥਯਤ੍ ਤਾਃ ਸਰ੍ੱਵਾਃ ਸਤ੍ਯਾਃ;
ⅩⅬⅡ ਤਤ੍ਰ ਚ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅰ

Ⅺ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾ ਚ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਵੈਥਨੀਯਾਗ੍ਰਾਮੇ ਵਸਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਗ੍ਰਾਮੇ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਨਾਮਾ ਪੀਿਡਤ
ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
Ⅱ ਯਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਪ੍ਰਭੁੰ ਸੁਗਨ੍ਿਧਤੇਲੈਨ ਮਰ੍ੱਦਿਯਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਕੇਸ਼ੈਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਚਰਣੌ ਸਮਮਾਰ੍ਜਤ੍ ਤਸ੍ਯਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸ ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਰੋਗੀ|
Ⅲ ਅਪਰਞ੍ਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਏਵ ਪੀਿਡਤੋਸ੍ਤੀਿਤ
ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਭਿਗਨ੍ਯੌ ਪ੍ਰੇਿਸ਼਼ਤਵਤ੍ਯ|ੌ
Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਿਰਮਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਕਥਯਤ ਪੀਡੇਯੰ ਮਰਣਾਰ੍ਥੰ ਨ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਰ੍ਥਞ੍ਚ
ਜਾਤਾ|
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ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਦ੍ਯਿਪਮਰ੍ਥਾਯਾਂ ਤਦ੍ਭਿਗਨ੍ਯਾਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਿਰ
ਚਾਪ੍ਰੀਯਤ,
Ⅵ ਤਥਾਿਪ ਇਿਲਯਾਸਰਃ ਪੀਡਾਯਾਃ ਕਥੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ ਆਸੀਤ੍
ਤਤ੍ਰੈਵ ਿਦਨਦ੍ਵਯਮਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅶ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨਕਥਯਦ੍ ਵਯੰ ਪੁਨ ਿਰ੍ਯਹੂਦੀਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ੰ
ਯਾਮਃ|
Ⅷ ਤਤਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਹੇ ਗੁਰੋ ਸ੍ਵਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ ਗਤਾਿਨ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪਾਸ਼਼ਾਣੈ ਰ੍ਹਨ੍ਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤਾਸ੍ਤਥਾਿਪ ਿਕੰ ਪੁਨਸ੍ਤਤ੍ਰ
ਯਾਸ੍ਯਿਸ?
Ⅸ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਏਕਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਨੇ ਿਕੰ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਘਿਟਕਾ ਨ
ਭਵਨ੍ਿਤ? ਕੋਿਪ ਿਦਵਾ ਗੱਛਨ੍ ਨ ਸ੍ਖਲਿਤ ਯਤਃ ਸ ਏਤੱਜਗਤੋ ਦੀਪ੍ਿਤੰ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ|
Ⅹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਰਾਤ੍ਰੌ ਗੱਛਨ੍ ਸ੍ਖਲਿਤ ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤਤ੍ਰ ਦੀਪ੍ਿਤ ਰ੍ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅺ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸ ਤਾਨਵਦਦ੍, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਬਨ੍ਧੁਃ
ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਿਨਿਦ੍ਰਤੋਭੂਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਤੰ ਿਨਦ੍ਰਾਤੋ ਜਾਗਰਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅻ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਮ੍ਰੁʼਤੌ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਾਰ੍ਥੰ ਿਨਦ੍ਰਾਯਾਂ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਕਥਯਨ੍,
ⅩⅢ ਹੇ ਗੁਰੋ ਸ ਯਿਦ ਿਨਦ੍ਰਾਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਭਦ੍ਰਮੇਵ|
ⅩⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਤਾਨ੍ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਇਿਲਯਾਸਰ੍ ਅਿਮ੍ਰਯਤ;
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਯਥਾ ਪ੍ਰਤੀਥ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤਤ੍ਰ ਨ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍
ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤਮ੍ ਆਹ੍ਲਾਿਦਤੋਹ,ੰ ਤਥਾਿਪ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ ਯਾਮ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਯੰ ਿਦਦੁਮੰ ਵਦਨ੍ਿਤ ਸ ਸਙ੍ਿਗਨਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨ੍ ਅਵਦਦ੍
ਵਯਮਿਪ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਮ੍ਰਯਾਮਹੈ|
ⅩⅦ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਰੋਪਸ੍ਥਾਯ ਇਿਲਯਾਸਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਾਤ੍
ਚਤ੍ਵਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਗਤਾਨੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਵੈਥਨੀਯਾ ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮਃ ਸਮੀਪਸ੍ਥਾ ਕ੍ਰੋਸ਼ੈਕਮਾਤ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰਤਾ;
ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਰ੍ਥਾਂ ਮਿਰਯਮਞ੍ਚ ਭ੍ਯਾਤ੍ਰੁʼਸ਼ੋਕਾਪੰਨਾਂ
ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਿਯਤੁੰ ਤਯੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
ⅩⅩ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਵਾਰ੍ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਿਰਯਮ੍ ਗੇਹ ਉਪਿਵਸ਼੍ਯ ਸ੍ਿਥਤਾ|
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ⅩⅪ ਤਦਾ ਮਰ੍ਥਾ ਯੀਸ਼ੁਮਵਾਦਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍ ਅਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤ੍

ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅫ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਮਿਪ ਯਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਦ੍
ਦਾਸ੍ਯਤੀਿਤ ਜਾਨੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍ ਤਵ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸਮੁੱਥਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅣ ਮਰ੍ਥਾ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਸ਼ੇਸ਼ਿਦਵਸੇ ਸ ਉੱਥਾਨਸਮਯੇ ਪ੍ਰੋੱਥਾਸ੍ਯਤੀਿਤ
ਜਾਨੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਉੱਥਾਪਿਯਤਾ ਜੀਵਿਯਤਾ ਚ ਯਃ
ਕਸ਼੍ਚਨ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਿਪ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ;
ⅩⅩⅥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਚ ਜੀਵਨ੍ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ ਕਦਾਿਪ ਨ
ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਅਸ੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਿਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਸ਼਼?
ⅩⅩⅦ ਸਾਵਦਤ੍
ਪ੍ਰਭੋ ਯਸ੍ਯਾਵਤਰਣਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾਸ੍ਿਤ ਭਵਾਨ੍
ਸਏਵਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ੱਤ ਈਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰ ਇਿਤ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਮ|
ⅩⅩⅧ ਇਿਤ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸਾ ਗਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਾਂ ਭਿਗਨੀਂ ਮਿਰਯਮੰ
ਗੁਪ੍ਤਮਾਹੂਯ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਗੁਰੁਰੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤ੍ਵਾਮਾਹੂਯਿਤ ਚ|
ⅩⅩⅨ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਾ ਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍
ਅਗੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਗ੍ਰਾਮਮਧ੍ਯੰ ਨ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਯਤ੍ਰ ਮਰ੍ਥਾ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍
ਅਕਰੋਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅪ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਮਿਰਯਮਾ ਸਾਕੰ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਸ੍ਤਾਮ੍
ਅਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਰਮ੍ ਉੱਥਾਯ ਗੱਛਨ੍ਿਤੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍,
ਸ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਰੋਿਦਤੁੰ ਯਾਿਤ, ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੇ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਗੱਛਨ੍|
ⅩⅩⅫ ਯਤ੍ਰ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਮਿਰਯਮ੍ ਉਪਸ੍ਥਾਯ ਤੰ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਚਰਣਯੋਃ ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਯਿਦ ਭਵਾਨ੍
ਅਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਾ ਨਾਮਿਰਸ਼਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਂ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸਙ੍ਿਗਨੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਂਸ਼੍ਚ ਰੁਦਤੋ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
ਸ਼ੋਕਾਰ੍ੱਤਃ ਸਨ੍ ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਤ?
ⅩⅩⅩⅣ ਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਯਤੁ|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਕ੍ਰਨ੍ਿਦਤੰ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਅਵਦਨ੍, ਪਸ਼੍ਯਤਾਯੰ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਕਦ੍ਰੁʼਗ੍
ਅਿਪ੍ਰਯਤ|
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ਤੇਸ਼ਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਯੋਨ੍ਧਾਯ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸ ਿਕਮ੍
ਅਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਿਨਵਾਰਿਯਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ?੍
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਨ੍ਤਰ੍ਦੀਰ੍ਘੰ ਿਨਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਨ੍ਿਤਕਮ੍
ਅਗੱਛਤ੍| ਤਤ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਏਕੰ ਗਹ੍ਵਰੰ ਤਨ੍ਮੁਖੇ ਪਾਸ਼਼ਾਣ ਏਕ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਏਨੰ ਪਾਸ਼਼ਾਣਮ੍ ਅਪਸਾਰਯਤ, ਤਤਃ
ਪ੍ਰਮੀਤਸ੍ਯ ਭਿਗਨੀ ਮਰ੍ਥਾਵਦਤ੍ ਪ੍ਰਭੋ, ਅਧੁਨਾ ਤਤ੍ਰ ਦੁਰ੍ਗਨ੍ਧੋ ਜਾਤਃ,
ਯਤੋਦ੍ਯ ਚਤ੍ਵਾਿਰ ਿਦਨਾਿਨ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ|
ⅩⅬ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਤ੍, ਯਿਦ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਸ਼਼ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਮਿਹਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਿਸ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਿਕੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਨਾਕਥਯੰ?
ⅩⅬⅠ ਤਦਾ ਮ੍ਰੁʼਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪਾਸ਼਼ਾਣੋ(ਅ)ਪਸਾਿਰਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰੂਰ੍ਦ੍ੱਵੰ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਮਮ ਨੇਵੇਸਨਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣੋਃ ਕਾਰਣਾਦਸ੍ਮਾਤ੍
ਤ੍ਵਾਂ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅬⅡ ਤ੍ਵੰ ਸਤਤੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੋਿਸ਼਼ ਤਦਪ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵੰ ਮਾਂ ਯਤ੍
ਪ੍ਰੈਰਯਸ੍ਤਦ੍ ਯਥਾਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਿਥਤਾ ਲੋਕਾ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਇਦੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅬⅢ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸ ਪ੍ਰੋੱਚੈਰਾਹ੍ਵਯਤ੍, ਹੇ ਇਿਲਯਾਸਰ੍
ਬਿਹਰਾਗੱਛ|
ⅩⅬⅣ ਤਤਃ
ਸ ਪ੍ਰਮੀਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਸ੍ਤ੍ਰੈ ਰ੍ਬੱਧਹਸ੍ਤਪਾਦੋ
ਗਾਤ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ ਬੱਧਮੁਖਸ਼੍ਚ ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍| ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍
ਬਨ੍ਧਨਾਿਨ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ ਤ੍ਯਜਤੈਨੰ|
ⅩⅬⅤ ਮਿਰਯਮਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਤਾ ਯੇ ਿਯਹੂਦੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਤ੍
ਕਰ੍ੰਮਾਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਤੇਸ਼ਾਂ ਬਹਵੋ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍,
ⅩⅬⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਕੇਿਚਦਨ੍ਯੇ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੋਰੇਤਸ੍ਯ
ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਵਦਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਸ਼੍ਚ ਸਭਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਵਯੰ ਿਕੰ ਕੁਰ੍ੰਮਃ? ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵੋ ਬਹੂਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰੋਿਤ|
ⅩⅬⅧ ਯਦੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਵਾਰਯਾਮਸ੍ਤਿਰ੍ਹ ਸਰ੍ੱਵੇ
ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਰੋਿਮਲੋਕਾਸ਼੍ਚਾਗਤ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕਮ੍
ਅਨਯਾ ਰਾਜਧਾਨ੍ਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਆਛੇਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅬⅨ ਤਦਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਕਯਫਾਨਾਮਾ ਯਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਕਪਦੇ
ਨ੍ਯਯੁਜ੍ਯਤ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਨ ਜਾਨੀਥ;

John Ⅺ:Ⅼ

40

John Ⅻ:Ⅱ

Ⅼ

ਸਮਗ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਿਵਨਾਸ਼ਤੋਿਪ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ
ਮਰਣਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਮਙ੍ਗਲਹੇਤੁਕਮ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਿਵਵੇਚਨਾਮਿਪ ਨ ਕੁਰੁਥ|
ⅬⅠ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਿਨਜਬੁੱਧ੍ਯਾ ਵ੍ਯਾਹਰਦ੍ ਇਿਤ ਨ,
ⅬⅡ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੂਸ੍ਤੱਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ,
ਿਦਿਸ਼ ਿਦਿਸ਼ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨ੍ ਸੰਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯੈਕਜਾਿਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਚ, ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਿਕਯਫਾ ਮਹਾਯਾਜਕਤ੍ਵਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ
ਸਨ੍ ਇਦੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅬⅢ ਤੱਿਦਨਮਾਰਭ੍ਯ ਤੇ ਕਥੰ ਤੰ ਹਨ੍ਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਤੀਿਤ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾਂ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਪ੍ਰਾਰੇਿਭਰੇ|
ⅬⅣ ਅਤਏਵ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ
ਗਮਨਾਗਮਨੇ
ਅਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਗਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਸ੍ਥਾਿਯਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯੇਫ੍ਰਾਿਯਮ੍ ਨਾਮ੍ਿਨ ਨਗਰੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਕੰ
ਕਾਲੰ ਯਾਪਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰੇਭ|ੇ
ⅬⅤ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਿਨਕਟਵਰ੍ੱਿਤਿਨ ਸਿਤ
ਤਦੁਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ੍ਵਾਨ੍ ਸ਼ੁਚੀਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਹਵੋ ਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮੇਭ੍ਯੋ
ਿਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍,
ⅬⅥ ਯੀਸ਼ੋਰਨ੍ਵੇਸ਼ਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਾਃ ਸਨ੍ਤਃ
ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਬੋਧੋ ਜਾਯਤੇ? ਸ ਿਕਮ੍
ਉਤ੍ਸਵੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਤ੍ਰਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅬⅦ ਸ ਚ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਿਤ ਯਦ੍ਯੇਤਤ੍ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਵੇੱਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤੁ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ਼੍ਚ ਤੰ ਧਰ੍ੱਤੁੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਮਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਂ
ਪ੍ਰਾਚਾਰਯਨ੍|

Ⅻ
Ⅰ

ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਦਨਸ਼਼ਟ੍ਕੇ ਸ੍ਿਥਤੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯੰ ਪ੍ਰਮੀਤਮ੍
ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਉਦਸ੍ਥਾਪਰਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਿਨਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ
ਬੈਥਿਨਯਾਗ੍ਰਾਮਮ੍ ਆਗੱਛਤ੍|
Ⅱ ਤਤ੍ਰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਰਜਨ੍ਯਾਂ ਭੋਜ੍ਯੇ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਰ੍ਥਾ ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼ਯਦ੍ ਇਿਲਯਾਸਰ੍
ਚ ਤਸ੍ਯ ਸਙ੍ਿਗਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੋਜਨਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ|੍
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Ⅲ ਤਦਾ ਮਿਰਯਮ੍ ਅਰ੍ੱਧਸੇਟਕੰ ਬਹੁਮੂਲ੍ਯੰ ਜਟਾਮਾਂਸੀਯੰ ਤੈਲਮ੍ ਆਨੀਯ

ਯੀਸ਼ੋਸ਼੍ਚਰਣਯੋ ਰ੍ਮਰ੍ੱਦਿਯਤ੍ਵਾ ਿਨਜਕੇਸ਼ ਰ੍ਮਾਰ੍ਸ਼੍ਟੁਮ੍ ਆਰਭਤ; ਤਦਾ ਤੈਲਸ੍ਯ
ਪਿਰਮਲੇਨ ਗ੍ਰੁʼਹਮ੍ ਆਮੋਿਦਤਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
Ⅳ ਯਃ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤ੍ਰ ਿਰਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯੋ ਿਯਹੂਦਾਨਾਮਾ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ
ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਦਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍,
Ⅴ ਏਤੱਤੈਲੰ ਿਤ੍ਰਿਭਃ ਸ਼ਤੈ ਰ੍ਮੁਦ੍ਰਾਪਦੈ ਿਰ੍ਵਕ੍ਰੀਤੰ ਸਦ੍ ਦਿਰਦ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਕੁਤੋ
ਨਾਦੀਯਤ?
Ⅵ ਸ ਦਿਰਦ੍ਰਲੋਕਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਿਚਨ੍ਤਯਦ੍ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਚੌਰ ਏਵੰ
ਤੰਿਨਕਟੇ ਮੁਦ੍ਰਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤ੍ਯਾ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਯਦਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਦਪਾਹਰਤ੍
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍|
Ⅶ ਤਦਾ
ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਏਨਾਂ ਮਾ ਵਾਰਯ ਸਾ ਮਮ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਪਨਿਦਨਾਰ੍ਥੰ ਤਦਰਕ੍ਸ਼ਯਤ੍|
Ⅷ ਦਿਰਦ੍ਰਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ|
Ⅸ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਬਹਵੋ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਿਪਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਞ੍ਚ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਤਤ੍
ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਆਗੱਛਨ|
Ⅹ ਤਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਸ੍ਤਮ੍ ਇਿਲਯਾਸਰਮਿਪ ਸੰਹਰ੍ੱਤੁਮ੍
ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ ;
Ⅺ ਯਤਸ੍ਤੇਨ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾ ਗਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੌ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁ ਿਰ੍ਯਰੂਸ਼ਾਲਮ੍ ਨਗਰਮ੍ ਆਗੱਛਤੀਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾ ਬਹਵੋ ਲੋਕਾਃ
ⅩⅢ ਖਰ੍ੱਜੂਰਪਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾਨੀਯ ਤੰ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਬਿਹਰਾਗਤ੍ਯ ਜਯ
ਜਯੇਿਤ ਵਾਚੰ ਪ੍ਰੋੱਚੈ ਰ੍ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ, ਇਸ੍ਰਾਯੇਲੋ ਯੋ ਰਾਜਾ
ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਗੱਛਿਤ ਸ ਧਨ੍ਯਃ|
ⅩⅣ ਤਦਾ "ਹੇ ਿਸਯੋਨਃ ਕਨ੍ਯੇ ਮਾ ਭੈਸ਼ੀਃ ਪਸ਼੍ਯਾਯੰ ਤਵ ਰਾਜਾ
ਗਰ੍ੱਦਭਸ਼ਾਵਕਮ੍ ਆਰੁਹ੍ਯਾਗੱਛਿਤ"
ⅩⅤ ਇਿਤ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀਯਵਚਨਾਨੁਸਾਰੇਣ ਯੀਸ਼ੁਰੇਕੰ ਯੁਵਗਰ੍ੱਦਭੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ
ਤਦੁਪਰ੍ੱਯਾਰੋਹਤ੍|
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ਅਸ੍ਯਾਃ ਘਟਨਾਯਾਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰ੍ੱਯੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਥਮੰ
ਨਾਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੌ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਤਸ੍ਿਮਨ
ਅਕਥ੍ਯਤ ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਮ੍ਪ੍ਰਤੀੱਥਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਇਿਤ ਤੇ ਸ੍ਮ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਸ ਇਿਲਯਾਸਰੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦ੍ ਆਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਹ੍ਵਤਵਾਨ੍
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਞ੍ਚ ਉਦਸ੍ਥਾਪਯਦ੍ ਯੇ ਯੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਤ੍ਕਰ੍ਮ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍
ਅਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|
ⅩⅧ ਸ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਅਦ੍ਭੁਤੰ ਕਰ੍ੰਮਕਰੋਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਜਨਸ਼੍ਰੁਤੇ ਰ੍ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਗੱਛਨ੍|
ⅩⅨ ਤਤਃ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਕ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਸਰ੍ੱਵਾਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਵ੍ਰੁʼਥਾ ਜਾਤਾਃ, ਇਿਤ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਨ ਬੁਧ੍ਯਧ੍ਵ?ੇ ਪਸ਼੍ਯਤ
ਸਰ੍ੱਵੇ ਲੋਕਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਵਰ੍ੱਿਤਨੋਭਵਨ੍|
ⅩⅩ ਭਜਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਤ੍ਸਵਾਗਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਕਿਤਪਯਾ ਜਨਾ
ਅਨ੍ਯਦੇਸ਼ੀਯਾ ਆਸਨ੍ ,
ⅩⅪ ਤੇ ਗਾਲੀਲੀਯਬੈਤ੍ਸੈਦਾਿਨਵਾਿਸਨਃ ਿਫਿਲਪਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮ੍
ਆਗਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਵਯੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਃ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਿਫਿਲਪੋ ਗਤ੍ਵਾ ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਆਨ੍ਿਦ੍ਰਯਿਫਿਲਪੌ ਯੀਸ਼ਵੇ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮ੍ ਅਕਥਯਤਾਂ|
ⅩⅩⅢ
ਤਦਾ
ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍
ਮਾਨਵਸੁਤਸ੍ਯ
ਮਿਹਮਪ੍ਰਾਪ੍ਿਤਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅩⅣ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਧਾਨ੍ਯਬੀਜੰ ਮ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤਕਾਯਾਂ
ਪਿਤਤ੍ਵਾ ਯਿਦ ਨ ਮ੍ਰੁʼਯਤੇ ਤਰ੍ਹ੍ਯੇਕਾਕੀ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਮ੍ਰੁʼਯਤੇ
ਤਿਰ੍ਹ ਬਹੁਗੁਣੰ ਫਲੰ ਫਲਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਯੋ ਜਨੇ◌ा ਿਨਜਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਿਪ੍ਰਯਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ ਸ ਤਾਨ੍
ਹਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੇ◌ा ਜਨ ਇਹਲੋਕੇ ਿਨਜਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ੍ਰਯਾਨ੍
ਜਾਨਾਿਤ ਸੇ◌ाਨਨ੍ਤਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁੰ ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਕਸ਼੍ਿਚਦ੍ ਯਿਦ ਮਮ ਸੇਵਕੋ ਭਿਵਤੁੰ ਵਾਞ੍ਛਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਸ ਮਮ
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਯਤ੍ਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਮਮ ਸੇਵਕੇ◌ाਿਪ
ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ; ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਸੇਵਤੇ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ ਤੰ ਸੰਮੰਸ੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ ਭਵਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਹੇ ਿਪਤਰ
ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸਮਯਾਨ੍ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼, ਇਤ੍ਯਹੰ ਿਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯੇ? ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹਮ੍
ਏਤਤ੍ਸਮਯਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|

John Ⅻ:ⅩⅩⅧ

43

John Ⅻ:ⅩⅩⅩⅨ

ਹੇ ਿਪਤ: ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨੋ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯ; ਤਨੈਵ ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨੋ
ਮਿਹਮਾਨਮ੍ ਅਹੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯੰ ਪੁਨਰਿਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ, ਏਸ਼਼ਾ
ਗਗਣੀਯਾ ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ(ਅ)ਜਾਯਤ|
ⅩⅩⅨ ਤਚ੍ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਮੀਪਸ੍ਥਲੋਕਾਨਾਂ ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਮੇਘੋ(ਅ)ਗਰ੍ਜੀਤ੍,
ਕੇਿਚਦ੍ ਅਵਦਨ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤੋ(ਅ)ਨੇਨ ਸਹ ਕਥਾਮਚਕਥਤ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਤ੍, ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ਼ਬ੍ਦੋਯੰ ਨਾਭੂਤ੍
ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥਮੇਵਾਭੂਤ|੍
ⅩⅩⅪ ਅਧੁਨਾ ਜਗਤੋਸ੍ਯ ਿਵਚਾਰ: ਸਮ੍ਪਤ੍ਸ੍ਯਤੇ, ਅਧੁਨਾਸ੍ਯ ਜਗਤ:
ਪਤੀ ਰਾਜ੍ਯਾਤ੍ ਚ੍ਯੋਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਯਦ੍ਯਈ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾ ਊਰ੍ਦ੍ੱਵੇ ਪ੍ਰੋੱਥਾਿਪਤੋਸ੍ਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍
ਮਾਨਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਸਮੀਪਮ੍ ਆਕਿਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅢ ਕਥੰ ਤਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ, ਏਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮ੍
ਅਕਥਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਤਦਾ ਲੋਕਾ ਅਕਥਯਨ੍ ਸੋਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਗ੍ਰਨ੍ਥੇ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਿਭਃ, ਤਿਰ੍ਹ ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰੋੱਥਾਿਪਤੋ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਕਥੰ ਵਦਿਸ? ਮਨੁਸ਼੍ਯਪੁਤ੍ਰੋਯੰ ਕਃ?
ⅩⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਾਯਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਲ੍ਪਿਦਨਾਿਨ
ਜ੍ਯੋਿਤਰਾਸ੍ਤੇ, ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰੋ ਨਾੱਛਾਦਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜ੍ਯੋਿਤਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਗੱਛਤ; ਯੋ
ਜਨੋ(ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ ਗੱਛਿਤ ਸ ਕੁਤ੍ਰ ਯਾਤੀਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਅਤਏਵ ਯਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਜ੍ਯੋਿਤਰਾਸ੍ਤੇ
ਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਸਨ੍ਤਾਨਾ ਭਿਵਤੁੰ ਜ੍ਯੋਿਤਿਸ਼਼ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ; ਇਮਾਂ
ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਯ ਤੇਭ੍ਯਃ ਸ੍ਵੰ ਗੁਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩⅦ ਯਦ੍ਯਿਪ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮ੍ ਏਤਾਵਦਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਥਾਿਪ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਨ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
ⅩⅩⅩⅧ ਅਤਏਵ
ਕਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਤ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਪਰੇਸ਼ਾਸ੍ਮਤ੍
ਪ੍ਰਚਾਿਰਤੰ?
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤਃ ਕਸ੍ਯ ਚ ਸੰਿਨਧੌ?
ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦਨਾ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯਮੁਕ੍ਤੰ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍
ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਯਸ਼ਿਯਯਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਿਦ
ਪੁਨਰਵਾਦੀਦ੍,
ⅩⅩⅧ
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ਯਦਾ, "ਤੇ ਨਯਨੈ ਰ੍ਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਬੁੱਿਧਿਭਸ਼੍ਚ ਨ ਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤੈ
ਰ੍ਮਨਃਸੁ ਪਿਰਵਰ੍ੱਿਤਤੇਸ਼ੁ ਚ ਤਾਨਹੰ ਯਥਾ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨ੍ ਨ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਲੋਚਨਾਨ੍ਯਨ੍ਧਾਿਨ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਮਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਗਾਢਾਿਨ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ| "
ⅩⅬⅠ ਿਯਸ਼ਿਯਯੋ ਯਦਾ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਿਹਮਾਨੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਕਥਾਮਕਥਯਤ੍ ਤਦਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਈਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅬⅡ ਤਥਾਪ੍ਯਿਧਪਿਤਨਾਂ ਬਹਵਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਯਨ੍| ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਸ੍ਤਾਨ੍ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ ਦੂਰੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੀਿਤ ਭਯਾਤ੍ ਤੇ ਤੰ ਨ
ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅬⅢ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਤੋ ਮਾਨਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯਾਂ
ਤੇ(ਅ)ਿਪ੍ਰਯਨ੍ਤ|
ⅩⅬⅣ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰੁੱਚੈਃਕਾਰਮ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਸ
ਕੇਵਲੇ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤੀਿਤ ਨ, ਸ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕੇ(ਅ)ਿਪ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ|
ⅩⅬⅤ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਪਸ਼੍ਯਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕਮਿਪ ਪਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅥ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਿਤ ਸ ਯਥਾਨ੍ਧਕਾਰੇ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ
ਜ੍ਯੋਿਤਃਸ੍ਵਰੂਪੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਜਗਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍|
ⅩⅬⅦ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਯਿਦ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਤਮਹੰ
ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਨ ਕਰੋਿਮ, ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਜਗਤੋ ਜਨਾਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਨ੍ ਿਨਸ਼੍ਿਚਤਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ
ਨਾਗਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪਿਰਚਾਤੁਮ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ|
ⅩⅬⅧ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਾਂ ਨ ਸ਼੍ਰੱਧਾਯ ਮਮ ਕਥੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ,
ਅਨ੍ਯਸ੍ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਵਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੁ ਯਾਂ ਕਥਾਮਹਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਸਾ
ਕਥਾ ਚਰਮੇ(ਅ)ਿਨ੍ਹ ਤੰ ਦੋਿਸ਼਼ਣੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅬⅨ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਹੰ ਸ੍ਵਤਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਕਥਯਾਿਮ, ਿਕੰ ਿਕੰ ਮਯਾ
ਕਥਿਯਤਵ੍ਯੰ ਿਕੰ ਸਮੁਪਦੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯਞ੍ਚ ਇਿਤ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਿਯਤਾ ਿਪਤਾ
ਮਾਮਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍|
Ⅼ ਤਸ੍ਯ ਸਾਜ੍ਞਾ ਅਨਨ੍ਤਾਯੁਿਰਤ੍ਯਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਅਤਏਵਾਹੰ ਯਤ੍
ਕਥਯਾਿਮ ਤਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾਜ੍ਞਾਪਯਤ੍ ਤਥੈਵ ਕਥਯਾਮ੍ਯਹਮ੍|
ⅩⅬ

Ⅰ

ⅩⅢ

ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਃ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਗਮਨਸ੍ਯ ਸਮਯਃ ਸੰਿਨਕਰ੍ਸ਼ੋਭੂਦ੍ ਇਿਤ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ
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ਯੀਸ਼ੁਰਾਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਯੇਸ਼ੁ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਵਾਿਸਸ਼਼੍ਵਾਤ੍ਮੀਯਲੋਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਿਤ
ਸ੍ਮ ਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ੇਸ਼ੰ ਯਾਵਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍|
Ⅱ ਿਪਤਾ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੰ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗੱਛਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਯਾਸ੍ਯਿਤ ਚ, ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਰਜਨ੍ਯਾਂ ਭੋਜਨੇ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੇ ਸਿਤ,
Ⅲ ਯਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤੰ ਪਰਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ ਿਸ਼ਮੋਨਃ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਈਸ਼਼੍ਕਾਿਰਯੋਿਤਯਸ੍ਯ ਿਯਹੂਦਾ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇ ਕੁਪ੍ਰਵ੍ਰੁʼ◌ੱਿਤੰ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍,
Ⅳ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਭੋਜਨਾਸਨਾਦ੍ ਉੱਥਾਯ ਗਾਤ੍ਰਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਮੋਚਿਯਤ੍ਵਾ
ਗਾਤ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਸ੍ਵਕਿਟਮ੍ ਅਬਧ੍ਨਾਤ੍,
Ⅴ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕਪਾਤ੍ਰੇ ਜਲਮ੍ ਅਿਭਿਸ਼਼ਚ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਪਾਦਾਨ੍
ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ੍ਯ ਤੇਨ ਕਿਟਬੱਧਗਾਤ੍ਰਮਾਰ੍ਜਨਵਾਸਸਾ ਮਾਰ੍ਸ਼੍ਟੁੰ ਪ੍ਰਾਰਭਤ|
Ⅵ ਤਤਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪਮਾਗਤੇ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍
ਿਕੰ ਮਮ ਪਾਦੌ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ?
Ⅶ ਯੀਸ਼ੁਰੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ੍ ਕਰੋਿਮ ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਸ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਪਸ਼੍ਚਾਜ੍ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਿਸ|
Ⅷ ਤਤਃ ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਭਵਾਨ੍ ਕਦਾਿਪ ਮਮ ਪਾਦੌ ਨ
ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ| ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਿਦ ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਯੇ ਤਿਰ੍ਹ
ਮਿਯ ਤਵ ਕੋਪ੍ਯੰਸ਼ੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅸ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਤਿਰ੍ਹ ਕੇਵਲਪਾਦੌ ਨ, ਮਮ
ਹਸ੍ਤੌ ਿਸ਼ਰਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਯਤੁ|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਦ੍ ਯੋ ਜਨੋ ਧੌਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਙ੍ਗਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਤ੍ਵਾਤ੍
ਪਾਦੌ ਿਵਨਾਨ੍ਯਾਙ੍ਗਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਨਾਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ਨਾਸ੍ਿਤ| ਯੂਯੰ
ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਾ ਇਿਤ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ ਸਰ੍ੱਵੇ,
Ⅺ ਯਤੋ ਯੋ ਜਨਸ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤੰ ਸ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ;
ਅਤਏਵ ਯੂਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇ ਨ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਾ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅻ ਇੱਥੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਦਾਨ੍ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਿਰਧਾਯਾਸਨੇ
ਸਮੁਪਿਵਸ਼੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਿਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕਾਰ੍ਸ਼ੰ ਜਾਨੀਥ?
ⅩⅢ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਗੁਰੁੰ ਪ੍ਰਭੁਞ੍ਚ ਵਦਥ ਤਤ੍ ਸਤ੍ਯਮੇਵ ਵਦਥ ਯਤੋਹੰ ਸਏਵ
ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅣ ਯਦ੍ਯਹੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਗੁਰੁਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪਾਦਾਨ੍ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਿਲਤਵਾਨ੍
ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪਾਦਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਲਨਮ੍ ਉਿਚਤਮ੍|
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ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਯਥਾ ਵ੍ਯਵਾਹਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਤਥਾ
ਵ੍ਯਵਹਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਏਕੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਦਾਸੋ ਨ ਮਹਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਰਕਾੱਚ
ਪ੍ਰੇਿਰਤੋ ਨ ਮਹਾਨ੍|
ⅩⅦ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਵਿਦਤ੍ਵਾ ਯਿਦ ਤਦਨੁਸਾਰਤਃ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੁਰੁਥ ਤਿਰ੍ਹ
ਯੂਯੰ ਧਨ੍ਯਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅧ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ੁ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਇਿਤ ਨ, ਯੇ ਮਮ
ਮਨੋਨੀਤਾਸ੍ਤਾਨਹੰ ਜਾਨਾਿਮ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਿਣ ਯੋ ਭੁਙ੍ਕ੍ਤੇ
ਮਤ੍ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਾਿਤਕੂਲ੍ਯਤਃ| ਉੱਥਾਪਯਿਤ ਪਾਦਸ੍ਯ ਮੂਲੰ ਸ ਏਸ਼਼ ਮਾਨਵਃ|
ਯਦੇਤਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਵਚਨੰ ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਵਸ਼੍ਯੰ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਸ ਜਨ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੋ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਘਟਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਹਿਮਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਕਥਯਮ੍|
ⅩⅩ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਤੀਵ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਯਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤੰ ਜਨੰ ਯੋ
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਾਮੇਵ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਯਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ ਸ ਮਤ੍ਪ੍ਰੇਰਕੰ
ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ|
ⅩⅪ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਦੁਃਖੀ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੱਤ੍ਵਾ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਾਂ
ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਸ ਕਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਸਨ੍ਿਦਗ੍ਧਾਃ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮੁਖਮਾਲੋਕਿਯਤੁੰ ਪ੍ਰਾਰਭਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਪ੍ਰੀਯਤ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਯ
ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਾਲਮ੍ਬਤ|
ⅩⅩⅣ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਤੰ ਸਙ੍ਕੇਤੇਨਾਵਦਤ੍, ਅਯੰ ਕਮੁੱਿਦਸ਼੍ਯ ਕਥਾਮੇਤਾਮ੍
ਕਥਯਤੀਿਤ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛ|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾ ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਮ੍ ਅਵਲਮ੍ਬ੍ਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍, ਹੇ
ਪ੍ਰਭੋ ਸ ਜਨਃ ਕਃ?
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਏਕਖਣ੍ਡੰ ਪੂਪੰ ਮੱਜਿਯਤ੍ਵਾ ਯਸ੍ਮੈ
ਦਾਸ੍ਯਾਿਮ ਸਏਵ ਸਃ; ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਪੂਪਖਣ੍ਡਮੇਕੰ ਮੱਜਿਯਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਮੋਨਃ
ਪੁਤ੍ਰਾਯ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਯ ਿਯਹੂਦੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|
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ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਦੱਤੇ ਸਿਤ ਸ਼ੈਤਾਨ੍ ਤਮਾਸ਼੍ਰਯਤ੍; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮ੍
ਅਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਯਤ੍ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਸ ਤਤ੍ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਰੰ ਕੁਰੁ|
ⅩⅩⅧ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੇਨਾਸ਼ਯੇਨ ਤਾਂ ਕਥਾਮਕਥਾਯਤ੍ ਤਮ੍
ਉਪਿਵਸ਼਼੍ਟਲੋਕਾਨਾਂ ਕੋਿਪ ਨਾਬੁਧ੍ਯਤ;
ⅩⅩⅨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸਮੀਪੇ ਮੁਦ੍ਰਾਸਮ੍ਪੁਟਕਸ੍ਿਥਤੇਃ ਕੇਿਚਦ੍ ਇੱਥਮ੍
ਅਬੁਧ੍ਯਨ੍ਤ ਪਾਰ੍ੱਵਣਾਸਾਦਨਾਰ੍ਥੰ ਿਕਮਿਪ ਦ੍ਰਵ੍ਯੰ ਕ੍ਰੇਤੁੰ ਵਾ ਦਿਰਦ੍ਰੇਭ੍ਯਃ
ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਵਤਿਰਤੁੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਪੂਪਖਣ੍ਡਗ੍ਰਹਣਾਤ੍ ਪਰੰ ਸ ਤੂਰ੍ਣੰ ਬਿਹਰਗੱਛਤ੍; ਰਾਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚ
ਸਮੁਪਿਸ੍ਯਤਾ|
ⅩⅩⅪ ਿਯਹੂਦੇ ਬਿਹਰ੍ਗਤੇ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਮਾਨਵਸੁਤਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਪ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ|ੇ
ⅩⅩⅫ ਯਿਦ ਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਰ੍ਹੀਸ਼੍ਵਰੋਿਪ ਸ੍ਵੇਨ
ਤਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤੂਰ੍ਣਮੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅩⅢ ਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ਕਾਲਮਾਤ੍ਰਮ੍ ਆਸੇ,
ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ
ਯੂਯੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਥ, ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭ੍ਯਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਤਥਾਧੁਨਾ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮਿਪ ਕਥਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅣ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵਮ੍ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪ੍ਰੀਯੇ
ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਤਥੈਵ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵ,ੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਇਮਾਂ ਨਵੀਨਾਮ੍
ਆਜ੍ਞਾਮ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ|
ⅩⅩⅩⅤ ਤੇਨੈਵ ਯਿਦ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਲਕ੍ਸ਼ਣੇਨਾਨੇਨ ਯੂਯੰ
ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਇਿਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਿਸ਼ਮੋਨਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ੍ਰ ਯਾਸ੍ਯਿਤ?
ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ
ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਸ਼਼ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਸ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਿਪਤਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਕੁਤੋ
ਹੇਤੋਸ੍ਤਵ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ? ਤ੍ਵਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ|
ⅩⅩⅩⅧ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਿਕੰ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਦਾਤੁੰ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਸ਼਼? ਤ੍ਵਾਮਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਕੁੱਕੁਟਰਵਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤ੍ਵੰ ਿਤ੍ਰ ਰ੍ਮਾਮ੍
ਅਪਹ੍ਨੋਸ਼੍ਯਸੇ|
ⅩⅩⅦ
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ਮਾ ਭੂਤ; ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ ਮਿਯ ਚ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਤ|
Ⅱ ਮਮ ਿਪਤੁ ਗ੍ਰੁʼਹੇ ਬਹੂਿਨ ਵਾਸਸ੍ਥਾਿਨ ਸਨ੍ਿਤ ਨੋ ਚੇਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਅਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਸੱਜਿਯਤੁੰ ਗੱਛਾਿਮ|
Ⅲ ਯਿਦ ਗਤ੍ਵਾਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਸੱਜਯਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਪਨਰਾਗਤ੍ਯ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਸਮੀਪੰ ਨੇਸ਼੍ਯਾਿਮ, ਤਤੋ ਯਤ੍ਰਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਤ੍ਰ ਯੂਯਮਿਪ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਥ|
Ⅳ ਅਹੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਬ੍ਰਜਾਿਮ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੰ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਤਸ੍ਯ
ਪਨ੍ਥਾਨਮਿਪ ਜਾਨੀਥ|
Ⅴ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਕੁਤ੍ਰ ਯਾਿਤ ਤਦ੍ਵਯੰ ਨ
ਜਾਨੀਮਃ, ਤਿਰ੍ਹ ਕਥੰ ਪਨ੍ਥਾਨੰ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਃ?
Ⅵ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਤ੍ਯਜੀਵਨਰੂਪਪਥੋ ਮਯਾ ਨ ਗਨ੍ਤਾ ਕੋਿਪ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ|
Ⅶ ਯਿਦ ਮਾਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਸ੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਿਪਤਰਮਪ੍ਯਜ੍ਞਾਸ੍ਯਤ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾਤਸ੍ਤੰ ਜਾਨੀਥ ਪਸ਼੍ਯਥ ਚ|
Ⅷ ਤਦਾ ਿਫਿਲਪਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਿਪਤਰੰ ਦਰ੍ਸ਼ਯ ਤਸ੍ਮਾਦਸ੍ਮਾਕੰ
ਯਥੇਸ਼੍ਟੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅸ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਾਦੀਤ੍, ਹੇ ਿਫਿਲਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍
ਏਤਾਵੱਿਦਨਾਿਨ ਸ੍ਿਥਤਮਿਪ ਮਾਂ ਿਕੰ ਨ ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਭਜਾਨਾਿਸ? ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਮ੍
ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਸ ਿਪਤਰਮਪ੍ਯਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਿਤ
ਕਥਾਂ ਕਥੰ ਕਥਯਿਸ?
Ⅹ ਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੀਿਤ ਿਕੰ ਤ੍ਵੰ ਨ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਿਸ਼?਼ ਅਹੰ ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਵਦਾਿਮ ਤਤ੍ ਸ੍ਵਤੋ ਨ ਵਦਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਃ
ਿਪਤਾ ਮਿਯ ਿਵਰਾਜਤੇ ਸ ਏਵ ਸਰ੍ੱਵਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਰਾਿਤ|
Ⅺ ਅਤਏਵ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਿਪਤਾ ਚ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਮਾਸ੍ਯਾਂ
ਕਥਾਯਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੰ ਕੁਰੁਤ, ਨੋ ਚੇਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੋਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯੰ ਕੁਰੁਤ|
Ⅻ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਤ
ਸੋਹਿਮਵ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਵਰੰ ਤਤੋਿਪ ਮਹਾਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਤੋ
ਹੇਤੋਰਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅢ ਯਥਾ ਪੁਤ੍ਰੇਣ ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ
ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਤਤ੍ ਸਫਲੰ ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
Ⅰ ਮਨੋਦੁਃਿਖਨੋ
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ਯਿਦ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਯਾਚਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਤਦਹੰ
ਸਾਧਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅤ ਯਿਦ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵੇ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮਾਜ੍ਞਾਃ ਸਮਾਚਰਤ|
ⅩⅥ ਤਤੋ ਮਯਾ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਾਿਰ੍ਥਤੇ ਿਪਤਾ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਸ੍ਥਾਤੁਮ੍ ਇਤਰਮੇਕੰ ਸਹਾਯਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤ੍ਯਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅦ ਏਤੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤੰ ਗ੍ਰਹੀਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍ਿਤ ਯਤਸ੍ਤੇ ਤੰ
ਨਾਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਨਾਜਨੰਸ਼੍ਚ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ ਯਤੋ ਹੇਤੋਃ ਸ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਨ੍ਤ
ਿਰ੍ਨਵਸਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਿਤ ਚ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਨਾਥਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨ ਯਾਸ੍ਯਾਿਮ ਪੁਨਰਿਪ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅨ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਰਤ੍ ਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਯ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਮਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ;ਅਹੰ ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੂਯਮਿਪ
ਜੀਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅩ ਿਪਤਰ੍ੱਯਹਮਸ੍ਿਮ ਮਿਯ ਚ ਯੂਯੰ ਸ੍ਥ, ਤਥਾਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸ੍ਵਸ੍ਿਮ
ਤਦਿਪ ਤਦਾ ਜ੍ਞਾਸ੍ਯਥ|
ⅩⅪ ਯੋ ਜਨੋ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਾ ਆਚਰਿਤ ਸਏਵ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਤੇ;
ਯੋ ਜਨਸ਼੍ਚ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸਏਵ ਮਮ ਿਪਤੁਃ ਿਪ੍ਰਯਪਾਤ੍ਰੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ,
ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰੀਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸ੍ਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅫ ਤਦਾ ਈਸ਼਼੍ਕਿਰਯੋਤੀਯਾਦ੍ ਅਨ੍ਯੋ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਮਵਦਤ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ
ਭਵਾਨ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਿਨਧੌ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੋ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਕੁਤਃ
ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੋ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍, ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ
ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਅਿਪ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ, ਤੇਨ ਮਮ ਿਪਤਾਿਪ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਤੇ,
ਆਵਾਞ੍ਚ ਤੰਿਨਕਟਮਾਗਤ੍ਯ ਤੇਨ ਸਹ ਿਨਵਤ੍ਸ੍ਯਾਵਃ|
ⅩⅩⅣ ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ ਨ ਪ੍ਰੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਕਥਾ ਅਿਪ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਾਿਤ
ਪੁਨਸ਼੍ਚ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਂ ਯੂਯੰ ਸ਼੍ਰੁʼਣੁਥ ਸਾ ਕਥਾ ਕੇਵਲਸ੍ਯ ਮਮ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਮ ਪ੍ਰੇਰਕੋ ਯਃ ਿਪਤਾ ਤਸ੍ਯਾਿਪ ਕਥਾ|
ⅩⅩⅤ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਿਵਦ੍ਯਮਾਨੋਹਮ੍ ਏਤਾਃ ਸਕਲਾਃ ਕਥਾਃ
ਕਥਯਾਿਮ|
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ਪਰੰ ਿਪਤ੍ਰਾ ਯਃ ਸਹਾਯੋ(ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਪਿਵਤ੍ਰ ਆਤ੍ਮਾ
ਮਮ ਨਾਮ੍ਿਨ ਪ੍ਰੇਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਸ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਿਯਤ੍ਵਾ ਮਯੋਕ੍ਤਾਃ
ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਕਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤ੍ਵਾ ਯਾਿਮ, ਿਨਜਾਂ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਦਾਿਮ, ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯਥਾ ਦਦਾਿਤ ਤਥਾਹੰ ਨ ਦਦਾਿਮ;
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ ਦੁਃਿਖਤਾਿਨ ਭੀਤਾਿਨ ਚ ਨ ਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩⅧ ਅਹੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪੁਨਰਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਿਮਸ਼਼੍ਯਾਿਮ
ਮਯੋਕ੍ਤੰ ਵਾਕ੍ਯਿਮਦੰ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੌਸ਼੍ਟ; ਯਿਦ ਮੱਯਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਧ੍ਵੰ ਤਰ੍ਹ੍ਯਹੰ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਮਮਾਸ੍ਯਾਂ ਕਥਾਯਾਂ ਯੂਯਮ੍ ਅਹ੍ਲਾਿਦਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੰ ਯਤੋ
ਮਮ ਿਪਤਾ ਮੱਤੋਿਪ ਮਹਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਸ੍ਯਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਸਮਯੇ ਯਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਰੱਧਾ ਜਾਯਤੇ
ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਹੰ ਤਸ੍ਯਾ ਘਟਨਾਯਾਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ
ਵਦਾਿਮ|
ⅩⅩⅩ ਇਤਃ ਪਰੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਹ ਮਮ ਬਹਵ ਆਲਾਪਾ ਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ
ਯਤਃ ਕਾਰਣਾਦ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਜਗਤਃ ਪਿਤਰਾਗੱਛਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਸਹ ਤਸ੍ਯ
ਕੋਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅪ ਅਹੰ ਿਪਤਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਿਪਤੁ ਿਰ੍ਵਿਧਵਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ
ਕਰੋਮੀਿਤ ਯੇਨ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਉੱਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਵਯੰ
ਸ੍ਥਾਨਾਦਸ੍ਮਾਦ੍ ਗੱਛਾਮ|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਤਃ

ⅩⅤ
Ⅰ

ਅਹੰ
ਸਤ੍ਯਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਲਤਾਸ੍ਵਰੂਪੋ
ਮਮ
ਿਪਤਾ
ਤੂਦ੍ਯਾਨਪਿਰਚਾਰਕਸ੍ਵਰੂਪਞ੍ਚ|
Ⅱ ਮਮ ਯਾਸੁ ਸ਼ਾਖਾਸੁ ਫਲਾਿਨ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ ਤਾਃ ਸ ਿਛਨੱਿਤ ਤਥਾ
ਫਲਵਤ੍ਯਃ ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾਿਧਕਫਲਾਿਨ ਫਲਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਾਃ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕਰੋਿਤ|
Ⅲ ਇਦਾਨੀਂ ਮਯੋਕ੍ਤੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਯੂਯੰ ਪਿਰਸ਼਼੍ਕ੍ਰੁʼਤਾਃ|
Ⅳ ਅਤਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ ਤੇਨਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ,
ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਲਤਾਯਾਮ੍ ਅਸੰਲਗ੍ਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਯਥਾ ਫਲਵਤੀ ਭਿਵਤੁੰ ਨ
ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਤ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਮੱਯਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤਃ ਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਿਵਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
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ਅਹੰ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਲਤਾਸ੍ਵਰੂਪੋ ਯੂਯਞ੍ਚ ਸ਼ਾਖਾਸ੍ਵਰੂਪੋਃ; ਯੋ ਜਨੋ ਮਿਯ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯਤ੍ਰ ਚਾਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ, ਸ ਪ੍ਰਚੂਰਫਲੈਃ ਫਲਵਾਨ੍ ਭਵਿਤ, ਿਕਨ੍ਤੁ
ਮਾਂ ਿਵਨਾ ਯੂਯੰ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ|
Ⅵ ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਸ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਸ਼ਾਖੇਵ ਬਿਹ ਿਰ੍ਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯਤੇ
ਲੋਕਾਸ਼੍ਚ ਤਾ ਆਹ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਵਹ੍ਨੌ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਯ ਦਾਹਯਨ੍ਿਤ|
Ⅶ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਮਮ ਕਥਾ ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਯਦ੍ ਵਾਞ੍ਿਛਤ੍ਵਾ ਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਤਦੇਵ ਸਫਲੰ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅷ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਚੂਰਫਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵਥ ਤਿਰ੍ਹ ਤਦ੍ਵਾਰਾ ਮਮ
ਿਪਤੁ ਰ੍ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਸ਼੍ਯਤੇ ਤਥਾ ਯੂਯੰ ਮਮ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਇਿਤ
ਪਿਰਕ੍ਸ਼ਾਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵ|ੇ
Ⅸ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਅਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਤਥਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍
ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੂਯੰ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮ ਪ੍ਰੇਮਪਾਤ੍ਰਾਿਣ ਭੂਤ੍ਵਾ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|
Ⅹ ਅਹੰ ਯਥਾ ਿਪਤੁਰਾਜ੍ਞਾ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮਭਾਜਨੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ
ਤਥੈਵ ਯੂਯਮਿਪ ਯਿਦ ਮਮਾਜ੍ਞਾ ਗੁਹ੍ਲੀਥ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਪ੍ਰੇਮਭਾਜਨਾਿਨ
ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਥ|
Ⅺ ਯੁਸ਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ ਮਮ ਯ ਆਹ੍ਲਾਦਃ ਸ ਯਥਾ ਿਚਰੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਪੂਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਤ੍ਰਕਥਮ੍|
Ⅻ ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਯਥਾ ਪ੍ਰੀਯੇ ਯੂਯਮਿਪ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਤਥਾ
ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵਮ੍ ਏਸ਼਼ਾ ਮਮਾਜ੍ਞਾ|
ⅩⅢ ਿਮਤ੍ਰਾਣਾਂ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਦਾਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਤ੍ ਪ੍ਰੇਮ ਤਸ੍ਮਾਨ੍
ਮਹਾਪ੍ਰੇਮ ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅣ ਅਹੰ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਿਦਸ਼ਾਿਮ ਤੱਤਦੇਵ ਯਿਦ ਯੂਯਮ੍ ਆਚਰਤ ਤਿਰ੍ਹ
ਯੂਯਮੇਵ ਮਮ ਿਮਤ੍ਰਾਿਣ|
ⅩⅤ ਅਦ੍ਯਾਰਭ੍ਯ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਦਾਸਾਨ੍ ਨ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯਤ੍
ਕਰੋਿਤ ਦਾਸਸ੍ਤਦ੍ ਨ ਜਾਨਾਿਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣਵੰ
ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਯੂਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਜ੍ਞਾਪਯਮ੍ ਤਤ੍ਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਿਮਤ੍ਰਾਿਣ
ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅥ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਰੋਿਚਤਵਨ੍ਤ ਇਿਤ ਨ, ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਹਮੇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਰੋਿਚਤਵਾਨ੍
ਯੂਯੰ ਗਤ੍ਵਾ ਯਥਾ ਫਲਾਨ੍ਯੁਤ੍ਪਾਦਯਥ ਤਾਿਨ ਫਲਾਿਨ ਚਾਕ੍ਸ਼ਯਾਿਣ
Ⅴ
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ਭਵਨ੍ਿਤ, ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨ੍ਯਜੁਨਜੰ ਤਸ੍ਮਾਨ੍ ਮਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯ ਿਪਤਰੰ
ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ ਤਦੇਵ ਸ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅦ ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਪ੍ਰੀਯਧ੍ਵਮ੍ ਅਹਮ੍ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾਪਯਾਿਮ|
ⅩⅧ ਜਗਤੋ ਲੋਕੈ ਰ੍ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਰੁʼਤੀਿਯਤੇਸ਼ੁ ਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਾਮੇਵਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ
ਇਿਤ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ|
ⅩⅨ ਯਿਦ ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਅਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ ਤਿਰ੍ਹ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍
ਆਤ੍ਮੀਯਾਨ੍ ਬੁੱਧ੍ਵਾਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਨ੍ਤ; ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੂਯੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਨ ਭਵਥ,
ਅਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾੱਜਗਤੋ(ਅ)ਰੋਚਯਮ੍ ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾੱਜਗਤੋ ਲੋਕਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩ ਦਾਸਃ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਨ ਭਵਿਤ ਮਮੈਤਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੀਯੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਸ੍ਮਰਤ; ਤੇ
ਯਿਦ ਮਾਮੇਵਾਤਾਡਯਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਿਪ ਤਾਡਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਯਿਦ ਮਮ
ਵਾਕ੍ਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ਿਤ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮਿਪ ਵਾਕ੍ਯੰ ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਮਮ ਨਾਮਕਾਰਣਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ
ਵ੍ਯਵਹਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਯਤੋ ਯੋ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਤੇ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|
ⅩⅫ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸੰਿਨਿਧਮ੍ ਆਗਤ੍ਯ ਯਦ੍ਯਹੰ ਨਾਕਥਿਯਸ਼਼੍ਯੰ ਤਿਰ੍ਹ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਪਾਪੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਮਾੱਛਾਦਿਯਤੁਮ੍ ਉਪਾਯੋ
ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਤੇ ਸ ਮਮ ਿਪਤਰਮਿਪ ਰੁʼਤੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕੇਨਾਿਪ ਕਦਾਿਪ ਨਾਿਕ੍ਰਯਨ੍ਤ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯਿਦ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਅਹੰ ਨਾਕਿਰਸ਼਼੍ਯੰ ਤਿਰ੍ਹ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪੰ ਨਾਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਤੇ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾਿਪ ਮਾਂ ਮਮ
ਿਪਤਰਞ੍ਚਾਰ੍ੱਤੀਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅤ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ(ਅ)ਕਾਰਣੰ ਮਾਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ ਯਦੇਤਦ੍ ਵਚਨੰ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਫਲਮ੍ ਅਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤੁ ਿਰ੍ਨਰ੍ਗਤੰ ਯੰ ਸਹਾਯਮਰ੍ਥਾਤ੍ ਸਤ੍ਯਮਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ
ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਸ ਆਗਤ੍ਯ ਮਿਯ
ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਪ੍ਰਥਮਮਾਰਭ੍ਯ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਥ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋ
ਰ੍ਯੂਯਮਿਪ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਸ੍ਯਥ|
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ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਯਥਾ ਵਾਧਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਏਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਵਾਕ੍ਯਾਿਨ ਵ੍ਯਾਹਰੰ|
Ⅱ ਲੋਕਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇਭ੍ਯੋ ਦੂਰੀਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਥਾ ਯਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮਯੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਹਤ੍ਵਾ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤੁਸ਼੍ਿਟ ਜਨਕੰ ਕਰ੍ੰਮਾਕੁਰ੍ੰਮ ਇਿਤ
ਮੰਸ੍ਯਨ੍ਤੇ ਸ ਸਮਯ ਆਗੱਛਨ੍ਿਤ|
Ⅲ ਤੇ ਿਪਤਰੰ ਮਾਞ੍ਚ ਨ ਜਾਨਨ੍ਿਤ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍
ਆਚਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ|
Ⅳ ਅਤੋ ਹੇਤਾਃ ਸਮਯੇ ਸਮੁਪਸ੍ਿਥਤੇ ਯਥਾ ਮਮ ਕਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਮਨਃਸੁਃ
ਸਮੁਪਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਭ੍ਯਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਕਥਯਾਿਮ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਃ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਹੰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਪ੍ਰਥਮੰ ਤਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਨਾਕਥਯੰ|
Ⅴ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਯਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਥਾਿਪ ਤ੍ਵੰ ◌ੱਕ
ਗੱਛਿਸ ਕਥਾਮੇਤਾਂ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੋਿਪ ਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਿਤ|
Ⅵ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਯੋਕ੍ਤਾਿਭਰਾਿਭਃ ਕਥਾਿਭ ਰ੍ਯੂਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਦੁਃਖੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਨ੍ਯਭਵਨ੍|
Ⅶ ਤਥਾਪ੍ਯਹੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਮਮ ਗਮਨੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਹਤਾਰ੍ਥਮੇਵ,
ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਗਮਨੇ ਨ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਹਾਯੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੰ ਨਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯਿਦ ਗੱਛਾਿਮ ਤਿਰ੍ਹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮੀਪੇ ਤੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ ਆਗਤ੍ਯ ਪਾਪਪੁਣ੍ਯਦਣ੍ਡੇਸ਼ੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧੰ
ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅸ ਤੇ ਮਿਯ ਨ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਮਾੱਧੇਤੋਃ ਪਾਪਪ੍ਰਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅹ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਃ ਸੰਨਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍
ਪੁਣ੍ਯੇ ਪ੍ਰਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅺ ਏਤੱਜਗਤੋ(ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰ੍ਦਣ੍ਡਾਜ੍ਞਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਤ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਣ੍ਡੇ
ਪ੍ਰਬੋਧੰ ਜਨਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
Ⅻ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਥਿਯਤੁੰ ਮਮਾਨੇਕਾਃ ਕਥਾ ਆਸਤੇ, ਤਾਃ ਕਥਾ ਇਦਾਨੀਂ
ਯੂਯੰ ਸੋਢੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਥ;
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਯਮਯ ਆਤ੍ਮਾ ਯਦਾ ਸਮਾਗਿਮਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਦਾ ਸਰ੍ੱਵੰ
ਸਤ੍ਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਨੇਸ਼੍ਯਿਤ, ਸ ਸ੍ਵਤਃ ਿਕਮਿਪ ਨ ਵਿਦਸ਼਼੍ਯਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਯੱਛ੍ਰੋਸ਼੍ਯਿਤ ਤਦੇਵ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਭਾਿਵਕਾਰ੍ੱਯੰ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
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ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਯਤੋ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਬੋਧਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅤ ਿਪਤੁ ਰ੍ਯਦ੍ਯਦ੍ ਆਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਮਮ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍
ਅਵਾਿਦਸ਼਼ੰ ਸ ਮਦੀਯਾਂ ਕਥਾਂ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਬੋਧਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅥ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੂਯੰ ਮਾਂ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਿਕਨ੍ਤੁ
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ
ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਿਕਯਨ੍ਤੋ ਜਨਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਵਿਦਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ,
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍
ਪਰੰ ਪੁਨ ਰ੍ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ ਯਤੋਹੰ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ, ਇਿਤ ਯਦ੍
ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਅਯੰ ਵਦਿਤ ਤਤ੍ ਿਕੰ?
ⅩⅧ ਤਤਃ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰਮ੍ ਇਿਤ ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯੰ ਿਕੰ? ਤਸ੍ਯ
ਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯਾਿਭਪ੍ਰਾਯੰ ਵਯੰ ਬੋੱਧੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੁਮਸ੍ਤੈਿਰਿਤ
ⅩⅨ ਿਨਗਿਦਤੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨੇੱਛਾਂ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍
ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ ਮਾਂ ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਨ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵ,ੇ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਕਯਤ੍ਕਾਲਾਤ੍ ਪਰੰ
ਪੂਨ ਰ੍ਦ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵ,ੇ ਯਾਿਮਮਾਂ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਤਸ੍ਯਾ ਅਿਭਪ੍ਰਾਯੰ ਿਕੰ
ਯੂਯੰ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਮ੍ਰੁʼਗਯਧ੍ਵੇ?
ⅩⅩ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹਮ੍ ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ ਯੂਯੰ ਕ੍ਰਨ੍ਿਦਸ਼਼੍ਯਥ
ਿਵਲਿਪਸ਼਼੍ਯਥ ਚ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਆਨਨ੍ਿਦਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ; ਯੂਯੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ
ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ਼ੋਕਾਤ੍ ਪਰੰ ਆਨਨ੍ਦਯੁਕ੍ਤਾ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਥ|
ⅩⅪ ਪ੍ਰਸਵਕਾਲ ਉਪਸ੍ਿਥਤੇ ਨਾਰੀ ਯਥਾ ਪ੍ਰਸਵਵੇਦਨਯਾ ਵ੍ਯਾਕੁਲਾ
ਭਵਿਤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰੇ ਭੂਿਮਸ਼਼੍ਠੇ ਸਿਤ ਮਨੁਸ਼੍ਯੈਕੋ ਜਨ੍ਮਨਾ ਨਰਲੋਕੇ ਪ੍ਰਿਵਸ਼਼੍ਟ
ਇਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਦੁਃਖੰ ਮਨਿਸ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ,
ⅩⅫ ਤਥਾ ਯੂਯਮਿਪ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਭਵਥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪੁਨਰਿਪ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦਾਸ੍ਯਾਿਮ ਤੇਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਿਨ
ਸਾਨਨ੍ਦਾਿਨ ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਤਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਞ੍ਚ ਕੋਿਪ ਹਰ੍ੱਤੁੰ
ਨ ਸ਼ਕ੍ਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਿਦਵਸੇ ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਥ| ਯੁਸ਼੍ਮਾਨਹਮ੍
ਅਿਤਯਥਾਰ੍ਥੰ ਵਦਾਿਮ, ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਿਪਤਰੰ ਯਾਿਚਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ
ਤਦੇਵ ਸ ਦਾਸ੍ਯਿਤ|
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ਪੂਰ੍ੱਵੇ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਿਕਮਿਪ ਨਾਯਾਚਧ੍ਵੰ, ਯਾਚਧ੍ਵੰ ਤਤਃ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ ਜਿਨਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਉਪਮਾਕਥਾਿਭਃ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਤਾਿਨ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ ਉਪਮਯਾ ਨੋਕ੍ਤ੍ਵਾ ਿਪਤੁਃ ਕਥਾਂ ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ
ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ ਸਮਯ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ ਆਗੱਛਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਯਸ਼਼੍ਯਧ੍ਵੇ (ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮੰਿਨਿਮੱਤੰ
ਿਪਤਰੰ ਿਵਨੇਸ਼੍ਯੇ ਕਥਾਿਮਮਾਂ ਨ ਵਦਾਿਮ;
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਮਿਯ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰੁਥ, ਤਥਾਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪਾਦ੍
ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਿਪ ਪ੍ਰਤੀਥ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਸ੍ਵਯੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੀਯਤੇ|
ⅩⅩⅧ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪਾੱਜਜਦ੍ ਆਗਤੋਸ੍ਿਮ ਜਗਤ੍ ਪਿਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਚ
ਪੁਨਰਿਪ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ|
ⅩⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਅਵਦਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਾਨ੍ ਉਪਮਯਾ ਨੋਕ੍ਤ੍ਵਾਧੁਨਾ
ਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟੰ ਵਦਿਤ|
ⅩⅩⅩ ਭਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞਃ ਕੇਨਿਚਤ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੋ ਭਿਵਤੁਮਿਪ ਭਵਤਃ ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ
ਨਾਸ੍ਤੀਤ੍ਯਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਿਥਰਜ੍ਞਾਨੰ ਜਾਤੰ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਸਮੀਪਾਦ੍ ਆਗਤਵਾਨ੍ ਇਤ੍ਯਤ੍ਰ ਵਯੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਾਦੀਦ੍ ਇਦਾਨੀਂ ਿਕੰ ਯੂਯੰ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ?
ⅩⅩⅫ ਪਸ਼੍ਯਤ ਸਰ੍ੱਵੇ ਯੂਯੰ ਿਵਕੀਰ੍ਣਾਃ ਸਨ੍ਤੋ ਮਾਮ੍ ਏਕਾਿਕਨੰ
ਪੀਰਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਥਾਨੰ ਗਿਮਸ਼਼੍ਯਥ, ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਃ ਸਮਯ ਆਗੱਛਿਤ
ਵਰੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣੋਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਥਾਪ੍ਯਹੰ ਨੈਕਾਕੀ ਭਵਾਿਮ ਯਤਃ ਿਪਤਾ ਮਯਾ
ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਆਸ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅩⅢ ਯਥਾ ਮਯਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤ ਰ੍ਜਾਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ
ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਚਕਥੰ; ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ
ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋਭਾ ਭਵਤ ਯਤੋ ਮਯਾ ਜਗੱਿਜਤੰ|
ⅩⅩⅣ
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ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤਾਃ ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯੈਤਤ੍
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ੍, ਹੇ ਿਪਤਃ ਸਮਯ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍; ਯਥਾ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਵ
ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੰ ਿਨਜਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯ|
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ਤ੍ਵੰ ਯੋੱਲੋਕਾਨ੍ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਿਰ੍ਪਤਵਾਨ੍ ਸ ਯਥਾ
ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਦਦਾਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਾਿਣਮਾਤ੍ਰਾਣਾਮ੍
ਅਿਧਪਿਤਤ੍ਵਭਾਰੰ ਤਸ੍ਮੈ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅲ ਯਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ਅਿਦ੍ਵਤੀਯਃ ਸਤ੍ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤਸ਼੍ਚ
ਯੀਸ਼ੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਏਤਯੋਰੁਭਯੋਃ ਪਿਰਚਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ(ੇ ਅ)ਨਨ੍ਤਾਯੁ ਰ੍ਭਵਿਤ|
Ⅳ ਤ੍ਵੰ ਯਸ੍ਯ ਕਰ੍ੰਮਣੋ ਭਾਰੰ ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍, ਤਤ੍ ਸਮ੍ਪੰਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ
ਜਗਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤਵ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਯ|ੰ
Ⅴ ਅਤਏਵ ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤ੍ਯਿਵਦ੍ਯਮਾਨੇ ਤ੍ਵਯਾ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਤੋ ਮਮ ਯੋ
ਮਿਹਮਾਸੀਤ੍ ਸਮ੍ਪ੍ਰਿਤ ਤਵ ਸਮੀਪੇ ਮਾਂ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਪ੍ਰਾਪਯ|
Ⅵ ਅਨ੍ਯੱਚ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਤੱਜਗਤੋ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹ੍ਯਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹੰ
ਤੇਭ੍ਯਸ੍ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਸ੍ਤੱਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਮ੍ ਅਦਦਾਂ, ਤੇ ਤਵੈਵਾਸਨ੍, ਤ੍ਵੰ ਤਾਨ੍
ਮਹ੍ਯਮਦਦਾਃ, ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਤਵੋਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍|
Ⅶ ਤ੍ਵੰ ਮਹ੍ਯੰ ਯਤ੍ ਿਕਞ੍ਿਚਦ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਤ੍ਵੱਤੋ ਜਾਯਤੇ
ਇਤ੍ਯਧੁਨਾਜਾਨਨ੍|
Ⅷ ਮਹ੍ਯੰ ਯਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾ ਅਹਮਿਪ ਤੇਭ੍ਯਸ੍ਤਮੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਦਦਾਂ
ਤੇਿਪ ਤਮਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਨ੍ ਤ੍ਵੱਤੋਹੰ ਿਨਰ੍ਗਤ੍ਯ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰੇਿਰਤੋਭਵਮ੍ ਅਤ੍ਰ ਚ
ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨ੍|
Ⅸ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ(ਅ)ਹੰ ਜਗਤੋ ਲੋਕਿਨਿਮੱਤੰ ਨ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ
ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹ੍ਯਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮੇਵ ਿਨਿਮੱਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ(ਅ)ਹੰ
ਯਤਸ੍ਤੇ ਤਵੈਵਾਸਤੇ|
Ⅹ ਯੇ ਮਮ ਤੇ ਤਵ ਯੇ ਚ ਤਵ ਤੇ ਮਮ ਤਥਾ ਤੈ ਰ੍ਮਮ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ਅਸ੍ਿਮਨ੍ ਜਗਿਤ ਮਮਾਵਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ਅਭਵਤ੍
ਅਹੰ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਗੱਛਾਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤੇ ਜਗਿਤ ਸ੍ਥਾਸ੍ਯਨ੍ਿਤ; ਹੇ ਪਿਵਤ੍ਰ
ਿਪਤਰਾਵਯੋ ਰ੍ਯਥੈਕਤ੍ਵਮਾਸ੍ਤੇ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯੇਕਤ੍ਵੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ
ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹ੍ਯਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ੍ਵਨਾਮ੍ਨਾ ਰਕ੍ਸ਼|
Ⅻ ਯਾਵਨ੍ਿਤ ਿਦਨਾਿਨ ਜਗਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਤੈਃ ਸਹਾਹਮਾਸੰ ਤਾਵਨ੍ਿਤ
ਿਦਨਾਿਨ ਤਾਨ੍ ਤਵ ਨਾਮ੍ਨਾਹੰ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਵਾਨ੍; ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਮਹ੍ਯਮ੍
ਅਦਦਾਸ੍ਤਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਹਮਰਕ੍ਸ,਼ੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕੇਵਲੰ ਿਵਨਾਸ਼ਪਾਤ੍ਰੰ
ਹਾਿਰਤੰ ਤੇਨ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਵਚਨੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੰ ਭਵਿਤ|
ⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾ ਤਵ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗੱਛਾਿਮ ਮਯਾ ਯਥਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦੋ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਜਗਿਤ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਏਤਾਃ ਕਥਾ ਅਕਥਯਮ੍|
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ਤਵੋਪਦੇਸ਼ੰ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਦਦਾਂ ਜਗਤਾ ਸਹ ਯਥਾ ਮਮ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੋ
ਨਾਸ੍ਿਤ ਤਥਾ ਜਜਤਾ ਸਹ ਤੇਸ਼ਾਮਿਪ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਭਾਵਾਜ੍ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਸ੍ਤਾਨ੍
ਰੁʼਤੀਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅤ ਤ੍ਵੰ ਜਗਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਗ੍ਰੁʼਹਾਣੇਿਤ ਨ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵਸ਼ੁਭਾਦ੍ ਰਕ੍ਸ਼ੇਿਤ
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇਹਮ੍|
ⅩⅥ ਅਹੰ ਯਥਾ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੋ ਨ ਭਵਾਿਮ ਤਥਾ ਤੇਿਪ
ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਨ ਭਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅦ ਤਵ ਸਤ੍ਯਕਥਯਾ ਤਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕੁਰੁ ਤਵ ਵਾਕ੍ਯਮੇਵ ਸਤ੍ਯ|ੰ
ⅩⅧ ਤ੍ਵੰ ਯਥਾ ਮਾਂ ਜਗਿਤ ਪ੍ਰੈਰਯਸ੍ਤਥਾਹਮਿਪ ਤਾਨ੍ ਜਗਿਤ ਪ੍ਰੈਰਯੰ|
ⅩⅨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਿਹਤਾਰ੍ਥੰ ਯਥਾਹੰ ਸ੍ਵੰ ਪਿਵਤ੍ਰੀਕਰੋਿਮ ਤਥਾ ਸਤ੍ਯਕਥਯਾ ਤੇਿਪ
ਪਿਵਤ੍ਰੀਭਵਨ੍ਤੁ|
ⅩⅩ ਕੇਵਲੰ ਏਤੇਸ਼ਾਮਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ(ਅ)ਹਮ੍ ਇਿਤ ਨ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤੇਸ਼ਾਮੁਪਦੇਸ਼ੇਨ
ਯੇ ਜਨਾ ਮਿਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯਰ੍ਥੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥੇਯੇ(ਅ)ਹਮ੍|
ⅩⅪ ਹੇ ਿਪਤਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ ਤਵ ਯਥਾ ਮਿਯ ਮਮ
ਚ ਯਥਾ ਤ੍ਵੱਯੇਕਤ੍ਵੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯਾਵਯੋਰੇਕਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ ਤੇਨ ਤ੍ਵੰ ਮਾਂ
ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਿਤ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾਃ ਪ੍ਰਿਤਯਨ੍ਤੁ|
ⅩⅫ ਯਥਾਵਯੋਰੇਕਤ੍ਵੰ ਤਥਾ ਤੇਸ਼ਾਮਪ੍ਯੇਕਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ ਤੇਸ਼੍ਵਹੰ ਮਿਯ ਚ
ਤ੍ਵਮ੍ ਇੱਥੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮੇਕਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ, ਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਮਿਯ ਯਥਾ
ਪ੍ਰੀਯਸੇ ਚ ਤਥਾ ਤੇਸ਼੍ਵਿਪ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ੍ ਏਤਦ੍ਯਥਾ ਜਗਤੋ ਲੋਕਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ
ⅩⅩⅢ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੰ ਯੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਮਹ੍ਯਮ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੰ ਮਿਹਮਾਨਮ੍
ਅਹਮਿਪ ਤੇਭ੍ਯੋ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਹੇ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਿਨਰ੍ੰਮਾਣਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਮਿਯ ਸ੍ਨੇਹੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਯੰ
ਮਿਹਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਮਮ ਤੰ ਮਿਹਮਾਨੰ ਯਥਾ ਤੇ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍
ਮਹ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਅਹੰ ਯਤ੍ਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤੇਿਪ ਯਥਾ ਤਤ੍ਰ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ ਮਮੈਸ਼ਾ
ਵਾਞ੍ਛਾ|
ⅩⅩⅤ ਹੇ ਯਥਾਿਰ੍ਥਕ ਿਪਤ ਰ੍ਜਗਤੋ ਲੋਕੈਸ੍ਤ੍ਵੱਯਜ੍ਞਾਤੇਿਪ ਤ੍ਵਾਮਹੰ ਜਾਨੇ ਤ੍ਵੰ
ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਿਰਤਵਾਨ੍ ਇਤੀਮੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਜਾਨਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅥ ਯਥਾਹੰ ਤੇਸ਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਾਿਮ ਤਥਾ ਮਿਯ ਯੇਨ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰੇਮਾਕਰੋਸ੍ਤਤ੍
ਤੇਸ਼ੁ ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਨਾਮਾਹੰ ਤਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਿਪਤਵਾਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ
ਜ੍ਞਾਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅣ
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ਕਥਾਃ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਨਾਦਾਯ ਿਕਦ੍ਰੋੰਨਾਮਕੰ ਸ੍ਰੋਤ
ਉੱਤੀਰ੍ੱਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਹ ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੋਦ੍ਯਾਨੰ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ੍|
Ⅱ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਘਾਿਤਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਪਿਰਚੀਯਤੇ ਯਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਕਦਾਿਚਤ੍ ਤਤ੍ ਸ੍ਥਾਨਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍|
Ⅲ ਤਦਾ ਸ ਿਯਹੂਦਾਃ ਸੈਨ੍ਯਗਣੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਨਾਂ ਿਫਰੂਿਸ਼ਨਾਞ੍ਚ
ਪਦਾਿਤਗਣਞ੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪਾਨ੍ ਉਲ੍ਕਾਨ੍ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਚਾਦਾਯ
ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਸ੍ਵੰ ਪ੍ਰਿਤ ਯਦ੍ ਘਿਟਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਜ੍ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਯੀਸ਼ੁਰਗ੍ਰੇਸਰਃ ਸਨ੍
ਤਾਨਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥ?
Ⅴ ਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍, ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼;ੁੰ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਾਦੀਦ੍ ਅਹਮੇਵ ਸਃ;
ਤੈਃ ਸਹ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਘਾਤੀ ਿਯਹੂਦਾਸ਼੍ਚਾਿਤਸ਼਼੍ਠਤ੍|
Ⅵ ਤਦਾਹਮੇਵ ਸ ਤਸ੍ਯੈਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਤੇ ਪਸ਼੍ਚਾਦੇਤ੍ਯ ਭੂਮੌ ਪਿਤਤਾਃ|
Ⅶ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਕੰ ਗਵੇਸ਼ਯਥ?
ਤਤਸ੍ਤੇ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਨਾਸਰਤੀਯੰ ਯੀਸ਼|ੁੰ
Ⅷ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਅਹਮੇਵ ਸ ਇਮਾਂ ਕਥਾਮਚਕਥਮ੍;
ਯਿਦ ਮਾਮਿਨ੍ਵੱਛਥ ਤਰ੍ਹੀਮਾਨ੍ ਗਨ੍ਤੁੰ ਮਾ ਵਾਰਯਤ|
Ⅸ ਇੱਥੰ ਭੂਤੇ ਮਹ੍ਯੰ ਯਾੱਲੋਕਾਨ੍ ਅਦਦਾਸ੍ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਕਮਿਪ ਨਾਹਾਰਯਮ੍
ਇਮਾਂ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਸ ਸ੍ਵਯਮਕਥਯਤ੍ ਸਾ ਕਥਾ ਸਫਲਾ ਜਾਤਾ|
Ⅹ ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਯ ਿਨਕਟੇ ਖਙ੍ਗਲ੍ਸ੍ਿਥਤੇਃ ਸ ਤੰ ਿਨਸ਼਼੍ਕੋਸ਼ੰ
ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਮਾਲ੍ਖਨਾਮਾਨੰ ਦਾਸਮ੍ ਆਹਤ੍ਯ ਤਸ੍ਯ
ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਕਰ੍ਣੰ ਿਛੰਨਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਖਙ੍ਗੰ ਕੋਸ਼ੇ ਸ੍ਥਾਪਯ ਮਮ ਿਪਤਾ ਮਹ੍ਯੰ
ਪਾਤੁੰ ਯੰ ਕੰਸਮ੍ ਅਦਦਾਤ੍ ਤੇਨਾਹੰ ਿਕੰ ਨ ਪਾਸ੍ਯਾਿਮ?
Ⅻ ਤਦਾ ਸੈਨ੍ਯਗਣਃ ਸੇਨਾਪਿਤ ਿਰ੍ਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਘ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਬੱਧ੍ਵਾ ਹਾਨੰਨਾਮ੍ਨਃ ਿਕਯਫਾਃ ਸ਼੍ਵਸ਼ੁਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰਥਮਮ੍
ਅਨਯਨ੍|
ⅩⅢ ਸ ਿਕਯਫਾਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਵਤ੍ਸਰੇ ਮਹਾਯਾਜਤ੍ਵਪਦੇ ਿਨਯੁਕ੍ਤਃ
ⅩⅣ ਸਨ੍ ਸਾਧਾਰਣਲੋਕਾਨਾਂ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥਮ੍ ਏਕਜਨਸ੍ਯ ਮਰਣਮੁਿਚਤਮ੍
ਇਿਤ ਿਯਹੂਦੀਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਮਨ੍ਤ੍ਰਯਤ੍|
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ਤਦਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਨ੍ਯੈਕਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍
ਅਗੱਛਤਾਂ ਤਸ੍ਯਾਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਸ
ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯਾੱਟਾਿਲਕਾਂ ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ|੍
ⅩⅥ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰੋ ਬਿਹਰ੍ਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ(ਅ)ਿਤਸ਼਼੍ਠਦ੍ ਅਤਏਵ
ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਪਿਰਿਚਤਃ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਪੁਨਰ੍ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਦੌਵਾਿਯਕਾਯੈ
ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਭ੍ਯਨ੍ਤਰਮ੍ ਆਨਯਤ੍|
ⅩⅦ ਤਦਾ ਸ ਦ੍ਵਾਰਰਕ੍ਿਸ਼਼ਕਾ ਿਪਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਨ ਤਸ੍ਯ
ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ? ਤਤਃ ਸੋਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਦਾਸਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ੀਤਹੇਤੋਰਙ੍ਗਾਰੈ
ਰ੍ਵਿਹ੍ਨੰ ਪ੍ਰਜ੍ਵਾਲ੍ਯ ਤਾਪੰ ਸੇਿਵਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਤੈਃ
ਸਹ ਵਿਹ੍ਨਤਾਪੰ ਸੇਿਵਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ|
ⅩⅨ ਤਦਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਸ਼ੂਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਮਹਾਯਾਜਕੇਨ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਃ
ⅩⅩ ਸਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਮਕ੍ਸ਼ੰ ਕਥਾਮਕਥਯੰ ਗੁਪ੍ਤੰ
ਕਾਮਿਪ ਕਥਾਂ ਨ ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਯਤ੍ ਸ੍ਥਾਨੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਸਤਤੰ ਗੱਛਨ੍ਿਤ
ਤਤ੍ਰ ਭਜਨਗੇਹੇ ਮਨ੍ਿਦਰੇ ਚਾਿਸ਼ਕ੍ਸ਼ਯ|ੰ
ⅩⅪ ਮੱਤਃ ਕੁਤਃ ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਿਸ? ਯੇ ਜਨਾ ਮਦੁਪਦੇਸ਼ਮ੍ ਅਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ ਤਾਨੇਵ
ਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛ ਯਦ੍ਯਦ੍ ਅਵਦੰ ਤੇ ਤਤ੍ ਜਾਿਨਨ੍ਤ|
ⅩⅫ ਤਦੇੱਥੰ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਿਨਕਟਸ੍ਥਪਦਾਿਤ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁੰ
ਚਪੇਟੇਨਾਹਤ੍ਯ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍ ਮਹਾਯਾਜਕਮ੍ ਏਵੰ ਪ੍ਰਿਤਵਦਿਸ?
ⅩⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਿਤਗਿਦਤਵਾਨ੍ ਯਦ੍ਯਯਥਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਚਕਥੰ ਤਿਰ੍ਹ
ਤਸ੍ਯਾਯਥਾਰ੍ਥਸ੍ਯ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦੇਿਹ, ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਿਦ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤੋ ਹੇਤੋ
ਰ੍ਮਾਮ੍ ਅਤਾਡਯਃ?
ⅩⅩⅣ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਹਾਨਨ੍ ਸਬਨ੍ਧਨੰ ਤੰ ਿਕਯਫਾਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਸ੍ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਵਿਹ੍ਨਤਾਪੰ ਸੇਵਤੇ, ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸਮਯੇ
ਿਕਯਨ੍ਤਸ੍ਤਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕਮ੍ ਏਤਸ੍ਯ ਜਨਸ੍ਯ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋ ਨ? ਤਤਃ
ਸੋਪਹ੍ਨੁਤ੍ਯਾਬ੍ਰਵੀਦ੍ ਅਹੰ ਨ ਭਵਾਿਮ|
ⅩⅩⅥ ਤਦਾ ਮਹਾਯਾਜਕਸ੍ਯ ਯਸ੍ਯ ਦਾਸਸ੍ਯ ਿਪਤਰਃ ਕਰ੍ਣਮੱਿਛਨਤ੍
ਤਸ੍ਯ ਕੁਟੁਮ੍ਬਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਿਦਤਵਾਨ੍ ਉਦ੍ਯਾਨੇ ਤੇਨ ਸਹ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਤੰ ਤ੍ਵਾਂ ਿਕੰ
ਨਾਪਸ਼੍ਯ?ੰ
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ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਪਤਰਃ ਪੁਨਰਪਹ੍ਨੁਤ੍ਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍; ਤਦਾਨੀਂ
ਕੁੱਕੁਟ(ੋ ਅ)ਰੌਤ|੍
ⅩⅩⅧ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ ਤੇ ਿਕਯਫਾਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ ਅਿਧਪਤੇ ਰ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ
ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਨਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਸ਼ੁਿਚਤ੍ਵੇ ਜਾਤੇ ਤੈ ਿਰ੍ਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵੇ ਨ
ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯ,ੰ ਤਸ੍ਯ ਭਯਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਦ੍ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨਾਿਵਸ਼ਨ|੍
ⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਬਿਹਰਾਗਤ੍ਯ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਠਵਾਨ੍ ਏਤਸ੍ਯ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਕੰ ਦੋਸ਼ੰ ਵਦਥ?
ⅩⅩⅩ ਤਦਾ ਤੇ ਪੇਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ੰਮਕਾਿਰਿਣ ਨ ਸਿਤ ਭਵਤਃ ਸਮੀਪੇ ਨੈਨੰ
ਸਮਾਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਾਮਃ|
ⅩⅩⅪ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਯੂਯਮੇਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੇਸ਼ਾਂ
ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਯਾ ਿਵਚਾਰਯਤ| ਤਦਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਕਸ੍ਯਾਿਪ
ਮਨੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਦਣ੍ਡੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਨਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਧਕਾਰੋ(ਅ)ਸ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅫ ਏਵੰ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੌ ਯਾਂ ਕਥਾਂ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਸਾ
ਸਫਲਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅩⅢ ਤਦਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਤਦ੍ ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਯੀਸ਼ੁਮਾਹੂਯ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ?
ⅩⅩⅩⅣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਸ੍ਵਤਃ ਕਥਯਿਸ
ਿਕਮਨ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਿਚਨ੍ ਮਿਯ ਕਿਥਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅤ ਪੀਲਾਤੋ(ਅ)ਵਦਦ੍ ਅਹੰ ਿਕੰ ਿਯਹੂਦੀਯਃ? ਤਵ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਮਮ ਿਨਕਟੇ ਤ੍ਵਾਂ ਸਮਾਰ੍ਪਯਨ, ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ
ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍?
ⅩⅩⅩⅥ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਏਤੱਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ
ਨ ਭਵਿਤ ਯਿਦ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯੰ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਮ੍ ਅਭਿਵਸ਼਼੍ਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਯਥਾ ਸਮਿਰ੍ਪਤੋ ਨਾਭਵੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਮ ਸੇਵਕਾ
ਅਯੋਤ੍ਸ੍ਯਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਮਮ ਰਾਜ੍ਯਮ੍ ਐਿਹਕੰ ਨ|
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਰਾਜਾ ਭਵਿਸ? ਯੀਸ਼ੁਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਤ੍ਯੰ ਕਥਯਿਸ, ਰਾਜਾਹੰ ਭਵਾਿਮ; ਸਤ੍ਯਤਾਯਾਂ
ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਾਤੁੰ ਜਿਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਜਗਤ੍ਯਸ੍ਿਮਨ੍ ਅਵਤੀਰ੍ਣਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਤ੍
ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮਪਕ੍ਸ਼ਪਾਿਤਨੋ ਮਮ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁʼਣ੍ਵਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅦ
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ਤਦਾ ਸਤ੍ਯੰ ਿਕੰ? ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਪਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ
ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਭਾਸ਼਼ਤ, ਅਹੰ ਤਸ੍ਯ ਕਮਪ੍ਯਪਰਾਧੰ ਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਿਮ|
ⅩⅩⅩⅨ ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸਮਯੇ ਯੁਸ਼੍ਮਾਿਭਰਿਭਰੁਿਚਤ ਏਕੋ ਜਨੋ ਮਯਾ
ਮੋਚਿਯਤਵ੍ਯ ਏਸ਼਼ਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਰੀਿਤਰਸ੍ਿਤ, ਅਤਏਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਨਕਟੇ
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਮੋਚਯਾਿਮ, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍ ਇੱਛਾ ਕਾ?
ⅩⅬ ਤਦਾ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਏਨੰ ਮਾਨੁਸ਼ੰ ਨਿਹ ਬਰੱਬਾਂ ਮੋਚਯ|
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਬਰੱਬਾ ਦਸ੍ਯੁਰਾਸੀਤ੍|
ⅩⅩⅩⅧ

ⅩⅨ

ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਆਨੀਯ ਕਸ਼ਯਾ ਪ੍ਰਾਹਾਰਯਤ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸੇਨਾਗਣਃ ਕਣ੍ਟਕਿਨਰ੍ੰਿਮਤੰ ਮੁਕੁਟੰ ਤਸ੍ਯ ਮਸ੍ਤਕੇ ਸਮਰ੍ਪ੍ਯ
ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣੰ ਰਾਜਪਿਰੱਛਦੰ ਪਿਰਧਾਪ੍ਯ,
Ⅲ ਹੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਨਮਸ੍ਕਾਰ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤੰ ਚਪੇਟੇਨਾਹਨ੍ਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ|
Ⅳ ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਪੁਨਰਿਪ ਬਿਹਰ੍ਗਤ੍ਵਾ ਲੋਕਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਅਸ੍ਯ
ਕਮਪ੍ਯਪਰਾਧੰ ਨ ਲਭੇ(ਅ)ਹੰ, ਪਸ਼੍ਯਤ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਿਨਧੌ ਬਿਹਰੇਨਮ੍ ਆਨਯਾਿਮ|
Ⅴ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕਣ੍ਟਕਮੁਕੁਟਵਾਨ੍ ਵਾਰ੍ੱਤਾਕੀਵਰ੍ਣਵਸਨਵਾਂਸ਼੍ਚ
ਬਿਹਰਾਗੱਛਤ੍| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਏਨੰ ਮਨੁਸ਼੍ਯੰ ਪਸ਼੍ਯਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪਦਾਤਯਸ਼੍ਚ ਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ, ਏਨੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ
ਿਵਧ, ਏਨੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਰਿਵਤੁੰ ਆਰਭਨ੍ਤ| ਤਤਃ ਪੀਲਾਤਃ
ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੂਯੰ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਏਨੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵਧਤ, ਅਹਮ੍ ਏਤਸ੍ਯ
ਕਮਪ੍ਯਪਰਾਧੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
Ⅶ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਸ੍ਤੇ
ਤਦਨੁਸਾਰੇਣਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਹਨਨਮ੍ ਉਿਚਤੰ ਯਤੋਯੰ ਸ੍ਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ
ਪੁਤ੍ਰਮਵਦਤ੍|
Ⅷ ਪੀਲਾਤ ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤ੍ਰਾਸਯੁਕ੍ਤਃ
Ⅸ ਸਨ੍ ਪੁਨਰਿਪ ਰਾਜਗ੍ਰੁʼਹ ਆਗਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਕੁਤ੍ਰਤ੍ਯੋ
ਲੋਕਃ? ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਕਮਿਪ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰੰ ਨਾਵਦਤ੍|
Ⅰ ਪੀਲਾਤੋ
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ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ੍ ਕਿਥਤਵਾਨ ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨ ਸੰਲਿਪਸ਼਼੍ਯਿਸ
? ਤ੍ਵਾਂ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਵਾ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਿਤ ਰ੍ਮਮਾਸ੍ਤੇ ਇਿਤ ਿਕੰ ਤ੍ਵੰ ਨ
ਜਾਨਾਿਸ ? ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਦŸ◌ा◌ਂ ਮਮੋਪਿਰ
ਤਵ ਿਕਮਪ੍ਯਿਧਪਿਤਤ੍ਵੰ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ, ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ
ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਮਹਾਪਾਤਕੰ ਜਾਤਮ੍|
Ⅺ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਦੱਤੰ ਮਮੋਪਿਰ ਤਵ
ਿਕਮਪ੍ਯਿਧਪਿਤਤ੍ਵੰ ਨ ਿਵਦ੍ਯਤੇ, ਤਥਾਿਪ ਯੋ ਜਨੋ ਮਾਂ ਤਵ ਹਸ੍ਤੇ
ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਮਹਾਪਾਤਕੰ ਜਾਤਮ੍|
Ⅻ ਤਦਾਰਭ੍ਯ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤੰ ਮੋਚਿਯਤੁੰ ਚੇਸ਼੍ਿਟਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯਾ
ਰੁਵਨ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਯਦੀਮੰ ਮਾਨਵੰ ਤ੍ਯਜਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਤ੍ਵੰ ਕੈਸਰਸ੍ਯ ਿਮਤ੍ਰੰ
ਨ ਭਵਿਸ, ਯੋ ਜਨਃ ਸ੍ਵੰ ਰਾਜਾਨੰ ਵਕ੍ਿਤ ਸਏਵ ਕੈਮਰਸ੍ਯ ਿਵਰੁੱਧਾਂ ਕਥਾਂ
ਕਥਯਿਤ|
ⅩⅢ ਏਤਾਂ
ਕਥਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਬਿਹਰਾਨੀਯ
ਿਨਸ੍ਤਾਰੋਤ੍ਸਵਸ੍ਯ ਆਸਾਦਨਿਦਨਸ੍ਯ ਿਦ੍ਵਤੀਯਪ੍ਰਹਰਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਬਨ੍ਧਨਨਾਮ੍ਿਨ ਸ੍ਥਾਨੇ (ਅ)ਰ੍ਥਾਤ੍ ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਯਦ੍
ਗੱਿਬਥਾ ਕਥ੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਿਵਚਾਰਾਸਨ ਉਪਾਿਵਸ਼ਤ|੍
ⅩⅣ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਪੀਲਾਤੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨ੍ ਅਵਦਤ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਰਾਜਾਨੰ
ਪਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅤ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰੁ, ਏਨੰ ਦੂਰੀਕੁਰ,ੁ ਏਨੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵਧ, ਇਿਤ ਕਥਾਂ
ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਤੇ ਰਿਵਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ; ਤਦਾ ਪੀਲਾਤਃ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਰਾਜਾਨੰ ਿਕੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਿਧਸ਼਼੍ਯਾਿਮ? ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾ ਉੱਤਰਮ੍ ਅਵਦਨ੍ ਕੈਸਰੰ
ਿਵਨਾ ਕੋਿਪ ਰਾਜਾਸ੍ਮਾਕੰ ਨਾਸ੍ਿਤ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਵੇਿਧਤੁੰ ਤੇਸ਼ਾਂ ਹਸ੍ਤੇਸ਼ੁ ਸਮਾਰ੍ਪਯਤ੍,
ਤਤਸ੍ਤੇ ਤੰ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਨੀਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅦ ਤਤਃ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਕ੍ਰੁਸ਼ੰ ਵਹਨ੍ ਿਸ਼ਰਃਕਪਾਲਮ੍ ਅਰ੍ਥਾਦ੍ ਯਦ੍
ਇਬ੍ਰੀਯਭਾਸ਼਼ਯਾ ਗੁਲ੍ਗਲ੍ਤਾਂ ਵਦਨ੍ਿਤ ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਃ|
ⅩⅧ ਤਤਸ੍ਤੇ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਤਸ੍ਯੋਭਯਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਦ੍ਵਾਵਪਰੌ
ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ(ਅ)ਿਵਧਨ੍|
ⅩⅨ ਅਪਰਮ੍ ਏਸ਼਼ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰਤੀਯਯੀਸ਼ੁਃ, ਇਿਤ
ਿਵਜ੍ਞਾਪਨੰ ਿਲਿਖਤ੍ਵਾ ਪੀਲਾਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੋਪਿਰ ਸਮਯੋਜਯਤ੍|
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ਸਾ ਿਲਿਪਃ ਇਬ੍ਰੀਯਯੂਨਾਨੀਯਰੋਮੀਯਭਾਸ਼਼ਾਿਭ ਿਰ੍ਲਿਖਤਾ; ਯੀਸ਼ੋਃ
ਕ੍ਰੁਸ਼ਵੇਧਨਸ੍ਥਾਨੰ ਨਗਰਸ੍ਯ ਸਮੀਪੰ, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਬਹਵੋ ਿਯਹੂਦੀਯਾਸ੍ਤਾਂ
ਪਿਠਤੁਮ੍ ਆਰਭਨ੍ਤ|
ⅩⅪ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਯਾਜਕਾਃ ਪੀਲਾਤਿਮਿਤ ਨ੍ਯਵੇਦਯਨ੍
ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜੇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਨ ਿਕਨ੍ਤੁ ਏਸ਼਼ ਸ੍ਵੰ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਰਾਜਾਨਮ੍
ਅਵਦਦ੍ ਇੱਥੰ ਿਲਖਤੁ|
ⅩⅫ ਤਤਃ ਪੀਲਾਤ ਉੱਤਰੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ ਯੱਲੇਖਨੀਯੰ ਤੱਿਲਿਖਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅢ ਇੱਥੰ ਸੇਨਾਗਣੋ ਯੀਸ਼ੁੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਿਵਿਧਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਪਿਰਧੇਯਵਸ੍ਤ੍ਰੰ
ਚਤੁਰੋ ਭਾਗਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਏਕੈਕਸੇਨਾ ਏਕੈਕਭਾਗਮ੍ ਅਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਤ੍
ਤਸ੍ਯੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰਞ੍ਚਾਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲਤ੍| ਿਕਨ੍ਤੂੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਸੂਿਚਸੇਵਨੰ ਿਵਨਾ
ਸਰ੍ੱਵਮ੍ ਊਤੰ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾੱਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਏਤਤ੍ ਕਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਿਤ?
ਤੰਨ
ਖਣ੍ਡਿਯਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਗੁਿਟਕਾਪਾਤੰ ਕਰਵਾਮ| ਿਵਭਜਨ੍ਤੇ(ਅ)ਧਰੀਯੰ ਮੇ
ਵਸਨੰ ਤੇ ਪਰਸ੍ਪਰੰ| ਮਮੋੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੰ ਗੁਿਟਕਾਂ ਪਾਤਯਨ੍ਿਤ ਚ| ਇਿਤ
ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕੇ ਿਲਿਖਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਤ੍ ਸੇਨਾਗਣੇਨੇੱਥੰ ਵ੍ਯਵਹਰਣਾਤ੍
ਿਸੱਧਮਭਵਤ੍|
ⅩⅩⅤ ਤਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਮਾਤਾ ਮਾਤੁ ਰ੍ਭਿਗਨੀ ਚ ਯਾ ਕ੍ਿਲਯਪਾ ਭਾਰ੍ੱਯਾ
ਮਿਰਯਮ੍ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਚ ਏਤਾਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧੌ
ਸਮਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍|
ⅩⅩⅥ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਮਾਤਰੰ ਿਪ੍ਰਯਤਮਿਸ਼ਸ਼੍ਯਞ੍ਚ ਸਮੀਪੇ
ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨੌ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਮਾਤਰਮ੍ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਯੋਿਸ਼਼ਦ੍ ਏਨੰ ਤਵ ਪੁਤ੍ਰੰ
ਪਸ਼੍ਯ,
ⅩⅩⅦ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਵਵਦਤ੍, ਏਨਾਂ ਤਵ ਮਾਤਰੰ ਪਸ਼੍ਯ| ਤਤਃ ਸ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਦ੍ਘਿਟਕਾਯਾਂ ਤਾਂ ਿਨਜਗ੍ਰੁʼਹੰ ਨੀਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਰ੍ੱਵੰ ਕਰ੍ੰਮਾਧੁਨਾ ਸਮ੍ਪੰਨਮਭੂਤ੍ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ
ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਵਚਨੰ ਯਥਾ ਿਸੱਧੰ ਭਵਿਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍
ਮਮ ਿਪਪਾਸਾ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅨ ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਸ੍ਥਾਨੇ ਅਮ੍ਲਰਸੇਨ ਪੂਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰਸ੍ਿਥਤ੍ਯਾ ਤੇ
ਸ੍ਪਞ੍ਜਮੇਕੰ ਤਦਮ੍ਲਰਸੇਨਾਰ੍ਦ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਏਸੋਬ੍ਨਲੇ ਤਦ੍ ਯੋਜਿਯਤ੍ਵਾ
ਤਸ੍ਯ ਮੁਖਸ੍ਯ ਸੰਿਨਧਾਵਸ੍ਥਾਪਯਨ੍|
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ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਮ੍ਲਰਸੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ੱਵੰ ਿਸੱਧਮ੍ ਇਿਤ ਕਥਾਂ
ਕਥਿਯਤ੍ਵਾ ਮਸ੍ਤਕੰ ਨਮਯਨ੍ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਪਰ੍ੱਯਤ੍ਯਜਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਤਿਦ੍ਵਨਮ੍ ਆਸਾਦਨਿਦਨੰ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰੇ(ਅ)ਹਿਨ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੇ
ਦੇਹਾ ਯਥਾ ਕ੍ਰੁਸ਼ੋਪਿਰ ਨ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ਿਤ, ਯਤਃ ਸ ਿਵਸ਼੍ਰਾਮਵਾਰੋ
ਮਹਾਿਦਨਮਾਸੀਤ੍, ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਿਯਹੂਦੀਯਾਃ ਪੀਲਾਤਿਨਕਟੰ ਗਤ੍ਵਾ ਤੇਸ਼ਾਂ
ਪਾਦਭਞ੍ਜਨਸ੍ਯ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰਨਯਨਸ੍ਯ ਚਾਨੁਮਿਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅫ ਅਤਃ ਸੇਨਾ ਆਗਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਸਹ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤਯੋਃ
ਪ੍ਰਥਮਿਦ੍ਵਤੀਯਚੋਰਯੋਃ ਪਾਦਾਨ੍ ਅਭਞ੍ਜਨ੍;
ⅩⅩⅩⅢ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸੰਿਨਿਧੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ ਮ੍ਰੁʼਤ ਇਿਤ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ
ਪਾਦੌ ਨਾਭਞ੍ਜਨ੍|
ⅩⅩⅩⅣ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਏਕੋ ਯੋੱਧਾ ਸ਼ੂਲਾਘਾਤੇਨ ਤਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਮ੍ ਅਿਵਧਤ੍
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਰਕ੍ਤੰ ਜਲਞ੍ਚ ਿਨਰਗੱਛਤ੍|
ⅩⅩⅩⅤ ਯੋ ਜਨੋ(ਅ)ਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਦਦਾਿਤ ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
ਤਸ੍ਯੇਦੰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਸਤ੍ਯੰ ਤਸ੍ਯ ਕਥਾ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸੰ ਜਨਿਯਤੁੰ
ਯੋਗ੍ਯਾ ਤਤ੍ ਸ ਜਾਨਾਿਤ|
ⅩⅩⅩⅥ ਤਸ੍ਯੈਕਮ੍ ਅਸ੍ਧ੍ਯਿਪ ਨ ਭੰਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅩⅦ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਨ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਿਪ ਿਲਖ੍ਯਤੇ, ਯਥਾ, "ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਿਟਪਾਤੰ
ਕਿਰਸ਼਼੍ਯਨ੍ਿਤ ਤੇ(ਅ)ਿਵਧਨ੍ ਯਨ੍ਤੁ ਤਮ੍ਪ੍ਰਿਤ| "
ⅩⅩⅩⅧ ਅਿਰਮਥੀਯਨਗਰਸ੍ਯ ਯੂਸ਼ਫ੍ਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯ ਏਕ ਆਸੀਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭ੍ਯੋ ਭਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤੋ ਨ ਭਵਿਤ; ਸ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹੰ ਨੇਤੁੰ
ਪੀਲਾਤਸ੍ਯਾਨੁਮਿਤੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤ, ਤਤਃ ਪੀਲਾਤੇਨਾਨੁਮਤੇ ਸਿਤ ਸ ਗਤ੍ਵਾ
ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਦੇਹਮ੍ ਅਨਯਤ੍|
ⅩⅩⅩⅨ ਅਪਰੰ ਯੋ ਿਨਕਦੀਮੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸਮੀਪਮ੍ ਅਗੱਛਤ੍ ਸੋਿਪ
ਗਨ੍ਧਰਸੇਨ ਿਮਿਸ਼੍ਰਤੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਸੇਟਕਮਗੁਰੁੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾਗੱਛਤ੍|
ⅩⅬ ਤਤਸ੍ਤੇ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਸ੍ਥਾਪਨਰੀਤ੍ਯਨੁਸਾਰੇਣ
ਤਤ੍ਸੁਗਨ੍ਿਧਦ੍ਰਵ੍ਯੇਣ ਸਿਹਤੰ ਤਸ੍ਯ ਦੇਹੰ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇਣਾਵੇਸ਼੍ਟਯਨ੍|
ⅩⅬⅠ ਅਪਰਞ੍ਚ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਾਨੇ ਤੰ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ(ਅ)ਿਵਧਨ੍ ਤਸ੍ਯ
ਿਨਕਟਸ੍ਥੋਦ੍ਯਾਨੇ ਯਤ੍ਰ ਿਕਮਿਪ ਮ੍ਰੁʼਤਦੇਹੰ ਕਦਾਿਪ ਨਾਸ੍ਥਾਪ੍ਯਤ
ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਏਕੰ ਨੂਤਨੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍|
ⅩⅬⅡ ਿਯਹੂਦੀਯਾਨਾਮ੍
ਆਸਾਦਨਿਦਨਾਗਮਨਾਤ੍ ਤੇ ਤਸ੍ਿਮਨ੍
ਸਮੀਪਸ੍ਥਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਯੀਸ਼ੁਮ੍ ਅਸ਼ਾਯਯਨ੍|

John ⅩⅩ:Ⅰ

65

ⅩⅩ

John ⅩⅩ:ⅩⅤ

ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਿਦਨੇ (ਅ)ਿਤਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼ੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ
ਿਤਸ਼਼੍ਠਿਤ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਿਰਯਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਿਨਕਟੰ ਗਤ੍ਵਾ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਮਪਸਾਿਰਤਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍|
Ⅱ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਧਾਿਵਤ੍ਵਾ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪ੍ਰਯਤਮਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਯ
ਚੇਦਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਲੋਕਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੁੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਦ੍
ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਿਮ|
Ⅲ ਅਤਃ ਿਪਤਰਃ ਸੋਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਿਰ੍ਹ ਰ੍ਭੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ
ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭੇਤਾਂ|
Ⅳ ਉਭਯੋਰ੍ਧਾਵਤੋਃ ਸੋਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਿਪਤਰੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਨ
ਪ੍ਰਾਿਵਸ਼ਤ|੍
Ⅵ ਅਪਰੰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰ ਆਗਤ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ
Ⅶ ਸ੍ਥਾਿਪਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਿਣ
ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍
ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੇ ਸ੍ਥਾਿਪਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅷ ਤਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਤੋ ਯੋਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਸੋਿਪ
ਪ੍ਰਿਵਸ਼੍ਯ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍|
Ⅸ
ਯਤਃ
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍
ਸ
ਉੱਥਾਪਿਯਤਵ੍ਯ
ਏਤਸ੍ਯ
ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਵਚਨਸ੍ਯ ਭਾਵੰ ਤੇ ਤਦਾ ਵੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍|
Ⅹ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੌ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗੱਛਤਾਮ੍|
Ⅺ ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਿਰਯਮ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਬਿਹਃ ਸ੍ਿਥਤ੍ਵਾ ਰੋਿਦਤੁਮ੍
ਆਰਭਤ ਤਤੋ ਰੁਦਤੀ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਿਵਲੋਕ੍ਯ
Ⅻ ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਿਸ਼ਰਃਸ੍ਥਾਨੇ ਪਦਤਲੇ ਚ ਦ੍ਵਯੋ ਿਰ੍ਦਸ਼ੋ ਦ੍ਵੌ
ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਵੁਪਿਵਸ਼਼੍ਟੌ ਸਮਪਸ਼੍ਯਤ੍|
ⅩⅢ ਤੌ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?
਼ ਸਾਵਦਤ੍ ਲੋਕਾ ਮਮ ਪ੍ਰਭੁੰ
ਨੀਤ੍ਵਾ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਇਿਤ ਨ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅣ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍
ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਸਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ|੍
ⅩⅤ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍ ਹੇ ਨਾਿਰ ਕੁਤੋ ਰੋਿਦਿਸ਼?
਼ ਕੰ ਵਾ
ਮ੍ਰੁʼਗਯਸੇ? ਤਤਃ ਸਾ ਤਮ੍ ਉਦ੍ਯਾਨਸੇਵਕੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛ
Ⅰ

John ⅩⅩ:ⅩⅥ

66

John ⅩⅩ:ⅩⅩⅤ

ਤ੍ਵੰ ਯਦੀਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤੰ ਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦ੍ ਵਦ
ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍ ਆਨਯਾਿਮ|
ⅩⅥ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਿਰਯਮ੍| ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਹੇ ਰੱਬੂਨੀ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ|
ⅩⅦ

ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਾਂ ਮਾ ਧਰ, ਇਦਾਨੀਂ ਿਪਤੁਃ ਸਮੀਪੇ
ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਗਮਨੰ ਨ ਕਰੋਿਮ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਮ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਿਪਤਾ ਮਮ
ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਨਕਟ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਗਮਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋਸ੍ਿਮ,
ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤ੍ਵੰ ਗਤ੍ਵਾ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਜ੍ਞਾਪਯ|
ⅩⅧ

ਤਤੋ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਿਰਯਮ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯੈ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਦ੍ ਇਿਤ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਕਥਯਤ੍|
ⅩⅨ

ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਿਦਨਸ੍ਯ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਸਮਯੇ
ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਏਕਤ੍ਰ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਿਯਹੂਦੀਯੇਭ੍ਯੋ ਿਭਯਾ ਦ੍ਵਾਰਰੁੱਧਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍,
ਏਤਸ੍ਿਮਨ੍ ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ
ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਿਨਜਹਸ੍ਤੰ ਕੁਕ੍ਿਸ਼਼ਞ੍ਚ ਦਿਰ੍ਸ਼ਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਃ
ਪ੍ਰਭੁੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍|
ⅩⅪ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਿਪਤਾ ਯਥਾ ਮਾਂ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਯਤ੍ ਤਥਾਹਮਿਪ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਿਮ|
ⅩⅫ ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਤੇਸ਼ਾਮੁਪਿਰ ਦੀਰ੍ਘਪ੍ਰਸ਼੍ਵਾਸੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਕਿਥਤਵਾਨ੍
ਪਿਵਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ|
ⅩⅩ

ⅩⅩⅢ ਯੂਯੰ

ਯੇਸ਼ਾਂ ਪਾਪਾਿਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਥ ਤੇ ਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਯੇਸ਼ਾਞ੍ਚ
ਪਾਪਾਿਤ ਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਥ ਤੇ ਨ ਮੋਚਿਯਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤ|ੇ
ⅩⅩⅣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਮਧ੍ਯੇ
ਗਿਣਤੋ ਯਮਜੋ ਥੋਮਾਨਾਮਾ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋ
ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਕਾਲੈ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਸੀਤ੍|
ਅਤੋ ਵਯੰ ਪ੍ਰਭੂਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਾਮੇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੇ(ਅ)ਨ੍ਯਿਸ਼ਸ਼੍ਯੈਰੁਕ੍ਤੇ
ਸੋਵਦਤ੍, ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਲੌਹਕੀਲਕਾਨਾਂ ਿਚਹ੍ਨੰ ਨ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਤੱਿਚਹ੍ਨਮ੍
ਅਙ੍ਗੁਲ੍ਯਾ ਨ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਸ਼ੌ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰੋਪ੍ਯ ਚਾਹੰ ਨ
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਸ਼਼੍ਯਾਿਮ|
ⅩⅩⅤ
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ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮੇ(ਅ)ਿਹ੍ਨ ਗਤੇ ਸਿਤ ਥੋਮਾਸਿਹਤਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਗਣ
ਏਕਤ੍ਰ ਿਮਿਲਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਾਰੰ ਰੁੱਧ੍ਵਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰ ਆਸੀਤ੍, ਏਤਿਰ੍ਹ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਿਤਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍|
ⅩⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਥਾਮੈ ਕਿਥਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲੀਮ੍ ਅਤ੍ਰਾਰ੍ਪਿਯਤ੍ਵਾ
ਮਮ ਕਰੌ ਪਸ਼੍ਯ ਕਰੰ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਕੁਕ੍ਸ਼ਾਵਰ੍ਪਯ ਨਾਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ|
ⅩⅩⅧ ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਮਮ ਪ੍ਰਭੋ ਹੇ ਮਦੀਸ਼੍ਵਰ|
ⅩⅩⅨ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਥੋਮਾ ਮਾਂ ਿਨਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਿਸ਼਼ ਯੇ ਨ
ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਿਵਸ਼੍ਵਸਨ੍ਿਤ ਤਏਵ ਧਨ੍ਯਾਃ|
ⅩⅩⅩ
ਏਤਦਨ੍ਯਾਿਨ
ਪੁਸ੍ਤਕੇ(ਅ)ਸ੍ਿਮਨ੍
ਅਿਲਿਖਤਾਿਨ
ਬਹੂਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍|
ⅩⅩⅪ ਿਕਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਿਭਿਸ਼਼ਕ੍ਤਃ ਸੁਤ ਏਵੇਿਤ ਯਥਾ ਯੂਯੰ
ਿਵਸ਼੍ਵਿਸਥ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਚ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍
ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯਿਲਖ੍ਯਨ੍ਤ|
ⅩⅩⅥ
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ਪਰੰ ਿਤਿਬਿਰਯਾਜਲਧੇਸ੍ਤਟੇ ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਿਪ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਿਮਦਮ੍|
Ⅱ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ
ਯਮਜਥੋਮਾ ਗਾਲੀਲੀਯਕਾੰਨਾਨਗਰਿਨਵਾਸੀ
ਿਨਥਨੇਲ੍ ਿਸਵਦੇਃ ਪੁਤ੍ਰਾਵਨ੍ਯੌ ਦ੍ਵੌ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੌ ਚੈਤੇਸ਼੍ਵੇਕਤ੍ਰ ਿਮਿਲਤੇਸ਼ੁ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਨ੍ ਧਰ੍ਤੁੰ ਯਾਿਮ|
Ⅲ ਤਤਸ੍ਤੇ ਵ੍ਯਾਹਰਨ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਵਯਮਿਪ ਤ੍ਵਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਯਾਮਃ ਤਦਾ ਤੇ
ਬਿਹਰ੍ਗਤਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਰੰ ਨਾਵਮ੍ ਆਰੋਹਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯਾਂ ਰਜਨ੍ਯਾਮ੍
ਏਕਮਿਪ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅳ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਟੇ ਸ੍ਿਥਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਿਰਿਤ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ
ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੁਵਨ੍|
Ⅴ ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਪ੍ਰੁʼ◌ੱਛਤ੍, ਹੇ ਵਤ੍ਸਾ ਸੰਿਨਧੌ ਿਕਞ੍ਿਚਤ੍ ਖਾਦ੍ਯਦ੍ਰਵ੍ਯਮ੍
ਆਸ੍ਤੇ? ਤੇ(ਅ)ਵਦਨ੍ ਿਕਮਿਪ ਨਾਸ੍ਿਤ|
Ⅵ ਤਦਾ ਸੋ(ਅ)ਵਦਤ੍ ਨੌਕਾਯਾ ਦਕ੍ਿਸ਼਼ਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਜਾਲੰ ਿਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪਤ ਤਤੋ
ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵ,ੇ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੈ ਿਰ੍ਨਕ੍ਿਸ਼਼ਪ੍ਤੇ ਜਾਲੇ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤੋ(ਅ)ਪਤਨ੍
ਯੇਨ ਤੇ ਜਾਲਮਾਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯ ਨੋੱਤੋਲਿਯਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ|
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ਯੀਸ਼ੋਃ ਿਪ੍ਰਯਤਮਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ ਿਪਤਰਾਯਾਕਥਯਤ੍ ਏਸ਼਼ ਪ੍ਰਭੁ
ਰ੍ਭਵੇਤ੍, ਏਸ਼਼ ਪ੍ਰਭੁਿਰਿਤ ਵਾਚੰ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਵ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਨਗ੍ਨਤਾਹੇਤੋ ਰ੍ਮਤ੍ਸ੍ਯਧਾਿਰਣ
ਉੱਤਰੀਯਵਸ੍ਤ੍ਰੰ ਪਿਰਧਾਯ ਹ੍ਰਦੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਦਲਮ੍ਫਯਤ੍|
Ⅷ ਅਪਰੇ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਜਾਲਮ੍ ਆਕਰ੍ਸ਼ਨ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਨੌਕਾਂ
ਵਾਹਿਯਤ੍ਵਾ ਕੂਲਮਾਨਯਨ੍ ਤੇ ਕੂਲਾਦ੍ ਅਿਤਦੂਰੇ ਨਾਸਨ੍ ਿਦ੍ਵਸ਼ਤਹਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ
ਦੂਰ ਆਸਨ੍ ਇਤ੍ਯਨੁਮੀਯਤੇ|
Ⅸ ਤੀਰੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੈਸ੍ਤੈਸ੍ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਜ੍ਵਿਲਤਾਗ੍ਿਨਸ੍ਤਦੁਪਿਰ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਃ
ਪੂਪਾਸ਼੍ਚ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਃ|
Ⅹ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਦ੍ ਯਾਨ੍ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਨ੍ ਅਧਰਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਿਤਪਯਾਨ੍
ਆਨਯਤ|
Ⅺ
ਅਤਃ
ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰਃ
ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ
ਗਤ੍ਵਾ
ਬ੍ਰੁʼਹਦ੍ਿਭਸ੍ਿਤ੍ਰਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਿਧਕਸ਼ਤਮਤ੍ਸ੍ਯੈਃ
ਪਿਰਪੂਰ੍ਣੰ
ਤੱਜਾਲਮ੍
ਆਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਯੋਦਤੋਲਯਤ੍ ਿਕਨ੍ਤ੍ਵੇਤਾਵਦ੍ਿਭ ਰ੍ਮਤ੍ਸ੍ਯੈਰਿਪ ਜਾਲੰ ਨਾਿਛਦ੍ਯਤ|
Ⅻ ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਨ੍ ਅਵਾਦੀਤ੍ ਯੂਯਮਾਗਤ੍ਯ ਭੁੰਗ੍ਧ੍ਵ;ੰ ਤਦਾ
ਸਏਵ ਪ੍ਰਭੁਿਰਿਤ ਜ੍ਞਾਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਕਃ? ਇਿਤ ਪ੍ਰਸ਼਼੍ਟੁੰ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਾਣਾਂ
ਕਸ੍ਯਾਿਪ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਤਾ ਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅢ ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਾਗਤ੍ਯ ਪੂਪਾਨ੍ ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਂਸ਼੍ਚ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾ ਤੇਭ੍ਯਃ
ਪਰ੍ੱਯਵੇਸ਼ਯਤ੍|
ⅩⅣ ਇੱਥੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਦੁੱਥਾਨਾਤ੍ ਪਰੰ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਵਾਰੰ
ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
ⅩⅤ ਭੋਜਨੇ ਸਮਾਪ੍ਤੇ ਸਿਤ ਯੀਸ਼ੁਃ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ਿਪਤਰੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ
ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ੍ਰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤ੍ਵੰ ਿਕਮ੍ ਏਤੇਭ੍ਯੋਿਧਕੰ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਸੇ? ਤਤਃ ਸ
ਉਿਦਤਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਭੋ ਤ੍ਵਿਯ ਪ੍ਰੀਯੇ(ਅ)ਹੰ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ
ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਮੇਸ਼ਸ਼ਾਵਕਗਣੰ ਪਾਲਯ|
ⅩⅥ ਤਤਃ ਸ ਿਦ੍ਵਤੀਯਵਾਰੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ੍ਰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍ ਤ੍ਵੰ
ਿਕੰ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਸੇ? ਤਤਃ ਸ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍ ਸਤ੍ਯੰ ਪ੍ਰਭੋ ਤ੍ਵਿਯ ਪ੍ਰੀਯੇ(ਅ)ਹੰ
ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ ਮੇਸ਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|
ⅩⅦ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਯੂਨਸਃ ਪੁਤ੍ਰ ਿਸ਼ਮੋਨ੍
ਤ੍ਵੰ ਿਕੰ ਮਿਯ ਪ੍ਰੀਯਸੇ? ਏਤਦ੍ਵਾਕ੍ਯੰ ਤ੍ਰੁʼਤੀਯਵਾਰੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਿਪਤਰੋ ਦੁਃਿਖਤੋ ਭੂਤ੍ਵਾ(ਅ)ਕਥਯਤ੍ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਭਵਤਃ ਿਕਮਪ੍ਯਗੋਚਰੰ

John ⅩⅪ:ⅩⅧ

69

John ⅩⅪ:ⅩⅩⅤ

ਨਾਸ੍ਿਤ ਤ੍ਵੱਯਹੰ ਪ੍ਰੀਯੇ ਤਦ੍ ਭਵਾਨ੍ ਜਾਨਾਿਤ; ਤਤੋ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਤਿਰ੍ਹ ਮਮ
ਮੇਸ਼ਗਣੰ ਪਾਲਯ|
ⅩⅧ ਅਹੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਯਥਾਰ੍ਥੰ ਕਥਯਾਿਮ ਯੌਵਨਕਾਲੇ ਸ੍ਵਯੰ ਬੱਧਕਿਟ
ਰ੍ਯਤ੍ਰੇੱਛਾ ਤਤ੍ਰ ਯਾਤਵਾਨ੍ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਤਃ ਪਰੰ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧੇ ਵਯਿਸ ਹਸ੍ਤੰ
ਿਵਸ੍ਤਾਰਿਯਸ਼਼੍ਯਿਸ, ਅਨ੍ਯਜਨਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ ਯਤ੍ਰ ਗਨ੍ਤੁੰ ਤਵੇੱਛਾ ਨ
ਭਵਿਤ ਤ੍ਵਾਂ ਧ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਨੇਸ਼੍ਯਿਤ|
ⅩⅨ ਫਲਤਃ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨ ਮਰਣੇਨ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਿਹਮਾਨੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼੍ਯਿਤ ਤਦ੍ ਬੋਧਿਯਤੁੰ ਸ ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵਾਨ੍| ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤੇ
ਸਿਤ ਸ ਤਮਵੋਚਤ੍ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅩ ਯੋ ਜਨੋ ਰਾਿਤ੍ਰਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਵਕ੍ਸ(਼ੋ ਅ)ਵਲਮ੍ਬ੍ਯ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਕੋ
ਭਵਨ੍ਤੰ ਪਰਕਰੇਸ਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਿਯਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਤੰ ਯੀਸ਼ੋਃ
ਿਪ੍ਰਯਤਮਿਸ਼ਸ਼੍ਯੰ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛਨ੍ਤੰ
ⅩⅪ ਿਪਤਰੋ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵਰ੍ੱਤ੍ਯ ਿਵਲੋਕ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍, ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ
ਏਤਸ੍ਯ ਮਾਨਵਸ੍ਯ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਗਿਤ ਰ੍ਭਿਵਸ਼਼੍ਯਿਤ?
ⅩⅫ ਸ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍, ਮਮ ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ
ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ੍ਰ ਤਵ ਿਕੰ? ਤ੍ਵੰ ਮਮ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਆਗੱਛ|
ⅩⅩⅢ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯੋ ਨ ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣਮਧ੍ਯੇ
ਿਕੰਵਦਨ੍ਤੀ ਜਾਤਾ ਿਕਨ੍ਤੁ ਸ ਨ ਮਿਰਸ਼਼੍ਯਤੀਿਤ ਵਾਕ੍ਯੰ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਨਾਵਦਤ੍ ਕੇਵਲੰ
ਮਮ ਪੁਨਰਾਗਮਨਪਰ੍ੱਯਨ੍ਤੰ ਯਿਦ ਤੰ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ ਤਤ੍ਰ ਤਵ ਿਕੰ?
ਇਿਤ ਵਾਕ੍ਯਮ੍ ਉਕ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅣ ਯੋ ਜਨ ਏਤਾਿਨ ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਿਲਿਖਤਵਾਨ੍ ਅਤ੍ਰ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯਞ੍ਚ
ਦੱਤਵਾਨ੍ ਸਏਵ ਸ ਿਸ਼ਸ਼੍ਯਃ, ਤਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼੍ਯੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਮਿਤ ਵਯੰ
ਜਾਨੀਮਃ|
ⅩⅩⅤ ਯੀਸ਼ੁਰੇਤੇਭ੍ਯ(ੋ ਅ)ਪਰਾਣ੍ਯਿਪ ਬਹੂਿਨ ਕਰ੍ੰਮਾਿਣ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਾਿਨ
ਸਰ੍ੱਵਾਿਣ ਯਦ੍ਯੇਕੈਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਿਲਖ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਿਰ੍ਹ ਗ੍ਰਨ੍ਥਾ ਏਤਾਵਨ੍ਤੋ
ਭਵਨ੍ਿਤ ਤੇਸ਼ਾਂ ਧਾਰਣੇ ਪ੍ਰੁʼਿਥਵ੍ਯਾਂ ਸ੍ਥਾਨੰ ਨ ਭਵਿਤ| ਇਿਤ||
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