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ਿਯਹੂਦਾਃ ਪਤੰ
Ⅰ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਦਾਸੋ ਯਾਕੂਬੋ ਭਾਤਾ ਿਯਹੂਦਾਸ੍ਤਾਤੇਨੇਸ਼ਵ੍ਰੇਣ

ਪਿਵਤੀਕʼਤਾਨ੍ ਯੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤਾਸ਼ਂ੍ਚਾਹੂਤਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਪਤੰ
ਿਲਖਿਤ|

Ⅱ ਕʼਪਾ ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਃ ਪਰ੍ੇਮ ਚ ਬਾਹੁਲਯ੍ਰੂਪੇਣ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸਵ੍ਿਧਿਤਸ਼਼੍ਠਤ|ੁ
Ⅲ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਾਃ, ਸਾਧਾਰਣਪਿਰਤਾਣਮਿਧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਲੇਿਖਤੁੰ ਮਮ

ਬਹੁਯਤ੍ਨੇ ਜਾਤੇ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਪਿਵਤਲੋਕੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਿਪਤੋ ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ
ਯੂਯੰ ਪਰ੍ਾਣਵਯ੍ਯੇਨਾਿਪ ਸਚੇਸ਼਼੍ਟਾ ਭਵਤੇਿਤ ਿਵਨਯਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ
ਪਤਲੇਖਨਮਾਵਸ਼ਯ੍ਕਮ੍ ਅਮਨਯ੍|ੇ

Ⅳਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਏਤਦਪਦਣ੍ਡਪਰ੍ਾਪ੍ਤਯੇ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਿਲਿਖਤਾਃ ਕੇਿਚੱਜਨਾ ਅਸ੍ਮਾਨ੍
ਉਪਸʼਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ, ਤੇ (ਅ)ਧਾਰ੍ੰਿਮਕਲੋਕਾ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ਾਨੁਗਰ੍ਹੰ
ਧਵ੍ਜੀਕʼਤਯ੍ ਲਮ੍ਪਟਤਾਮ੍ ਆਚਰਨ੍ਿਤ, ਅਿਦਤੀਯੋ (ਅ)ਿਧਪਿਤ ਰਯ੍ੋ
(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੁ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤੰ ਨਾਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਿਤ|

Ⅴ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੂਯੰ ਪੁਰਾ ਯਦ੍ ਅਵਗਤਾਸ੍ਤਤ੍ ਪੁਨ ਰਯ੍ੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਮਾਰਿਯਤੁਮ੍
ਇੱਛਾਿਮ, ਫਲਤਃ ਪਰ੍ਭੁਰੇਕਕʼਤਃ ਸਵ੍ਪਰ੍ਜਾ ਿਮਸਰਦੇਸ਼ਾਦ੍ ਉਦਧਾਰ ਯਤ੍ ਤਤਃ
ਪਰਮ੍ ਅਿਵਸ਼ਵ੍ਾਿਸਨ ਵਯ੍ਨਾਸ਼ਯਤ੍|

Ⅵ ਯੇ ਚ ਸਵ੍ਰ੍ਗਦੂਤਾਃ ਸਵ੍ੀਯਕਰ੍ਤʼਤਪਦੇ ਨ ਸ੍ਿਥਤਾ ਸਵ੍ਵਾਸਸ੍ਥਾਨੰ
ਪਿਰਤਯ੍ਕ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਨ੍ ਸ ਮਹਾਿਦਨਸਯ੍ ਿਵਚਾਰਾਰ੍ਥਮ੍ ਅਨ੍ਧਕਾਰਮਯੇ
(ਅ)ਧਃਸ੍ਥਾਨੇ ਸਦਾਸ੍ਥਾਿਯਿਭ ਰ੍ਬਨ੍ਧਨੈਰਬਧ੍ਨਾਤ੍|

Ⅶ ਅਪਰੰ ਿਸਦੋਮਮ੍ ਅਮੋਰਾ ਤੰਿਨਕਟਸ੍ਥਨਗਰਾਿਣ ਚੈਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਿਨਵਾਿਸਨਸ੍ਤਤ੍ਸਮਰੂਪੰ ਵਯ੍ਿਭਚਾਰੰ ਕʼਤਵਨ੍ਤੋ ਿਵਸ਼਼ਮਮੈਥੁਨਸਯ੍ ਚੇਸ਼਼੍ਟਯਾ
ਿਵਪਥੰ ਗਤਵਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਾਨਯ੍ਿਪ ਦʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤਸਵ੍ਰੂਪਾਿਣ ਭੂਤਾ
ਸਦਾਤਨਵਹ੍ਿਨਨਾ ਦਣ੍ਡੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ|

Ⅷ ਤਥੈਵੇਮੇ ਸਵ੍ਪ੍ਨਾਚਾਿਰਣੋ(ਅ)ਿਪ ਸਵ੍ਸ਼ਰੀਰਾਿਣ ਕਲਙ੍ਕਯਨ੍ਿਤ
ਰਾਜਾਧੀਨਤਾਂ ਨ ਸਵ੍ੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਯ੍ੁੱਚਪਦਸ੍ਥਾਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਚ|
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Ⅸ ਿਕਨ੍ਤੁ ਪਰ੍ਧਾਨਿਦਵਯ੍ਦੂਤੋ ਮੀਖਾਯੇਲੋ ਯਦਾ ਮੂਸਸੋ ਦੇਹੇ ਸ਼ਯਤਾਨੇਨ
ਿਵਵਦਮਾਨਃ ਸਮਭਾਸ਼਼ਤ ਤਦਾ ਿਤਸ੍ਮਨ੍ ਿਨਨ੍ਦਾਰੂਪੰ ਦਣ੍ਡੰ ਸਮਰ੍ਪਿਯਤੁੰ
ਸਾਹਸੰ ਨ ਕʼਤਾਕਥਯਤ੍ ਪਰ੍ਭੁਸ੍ਤਾਂ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਤਾ|ਂ

Ⅹ ਿਕਨ੍ਿਤਮੇ ਯੰਨ ਬੁਧਯ੍ਨ੍ਤੇ ਤੰਿਨਨ੍ਦਨ੍ਿਤ ਯੱਚ ਿਨਰ੍ੱਬੋਧਪਸ਼ਵ
ਇਵੇਨ੍ਿਦਯੈਰਵਗੱਛਨ੍ਿਤ ਤੇਨ ਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ|

Ⅺ ਤਾਨ੍ ਿਧਕ੍, ਤੇ ਕਾਿਬਲੋ ਮਾਰ੍ਗੇ ਚਰਨ੍ਿਤ ਪਾਿਰਤੋਿਸ਼਼ਕਸਯ੍ਾਸ਼ਾਤੋ
ਿਬਿਲਯਮੋ ਭਾਨ੍ਿਤਮਨੁਧਾਵਨ੍ਿਤ ਕੋਰਹਸਯ੍ ਦੁਰ੍ੰਮੁਖਤੇਨ ਿਵਨਸ਼ਯ੍ਨ੍ਿਤ ਚ|

Ⅻਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ੇਮਭੋਜਯ੍ੇਸ਼਼ੁ ਤੇ ਿਵਘ੍ਨਜਨਕਾ ਭਵਨ੍ਿਤ,ਆਤ੍ਮਮ੍ਭਰਯਸ਼੍ਚ
ਭੂਤਾ ਿਨਰ੍ਲੱਜਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਿਭਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਭੁਞ੍ਜਤੇ| ਤੇ ਵਾਯੁਿਭਸ਼੍ਚਾਿਲਤਾ
ਿਨਸ੍ਤੋਯਮੇਘਾ ਹੇਮਨ੍ਤਕਾਿਲਕਾ ਿਨਸ਼਼੍ਫਲਾ ਿਦ ਰ੍ਮʼਤਾ ਉਨ੍ਮੂਿਲਤਾ ਵʼਕ੍ਸ਼਼ਾਃ,

ⅩⅢ ਸਵ੍ਕੀਯਲੱਜਾਫੇਣੋਦਮਕਾਃ ਪਰ੍ਚਣ੍ਡਾਃ ਸਾਮੁਦਤਰਙ੍ਗਾਃ ਸਦਾਕਾਲੰ
ਯਾਵਤ੍ ਘੋਰਿਤਿਮਰਭਾਗੀਿਨ ਭਮਣਕਾਰੀਿਣ ਨਕ੍ਸ਼਼ਤਾਿਣ ਚ ਭਵਨ੍ਿਤ|

ⅩⅣ ਆਦਮਤਃ ਸਪ੍ਤਮਃ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋ ਯੋ ਹਨਕਃ ਸ ਤਾਨੁੱਿਦਸ਼ਯ੍
ਭਿਵਸ਼਼ਯ੍ਦਾਕਯ੍ਿਮਦੰ ਕਿਥਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, ਪਸ਼ਯ੍ ਸਵ੍ਕੀਯਪੁਣਯ੍ਾਨਾਮ੍ ਅਯੁਤੈ
ਰੇਸ਼਼੍ਿਟਤਃ ਪਰ੍ਭੁਃ|

ⅩⅤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਰ੍ਿਤ ਿਵਚਾਰਾਜ੍ਞਾਸਾਧਨਾਯਾਗਿਮਸ਼਼ਯ੍ਿਤ| ਤਦਾ
ਚਾਧਾਰ੍ੰਿਮਕਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਜਾਤਾ ਯੈਰਪਰਾਿਧਨਃ| ਿਵਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਣਾਂ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਵ ਕਾਰਣਾਤ੍| ਤਥਾ ਤਦੈਪਰੀਤਯ੍ੇਨਾਪਯ੍ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਪਾਿਪਨਾ|ਂ
ਉਕ੍ਤਕਠਰਵਾਕਯ੍ਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮਿਪ ਕਾਰਣਾਤ੍| ਪਰਮੇਸ਼ੇਨ ਦੋਿਸ਼਼ਤੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਯਸ਼਼ਯ੍ਤ|ੇ|

ⅩⅥ ਤੇ ਵਾੱਕਲਹਕਾਿਰਣਃ ਸਵ੍ਭਾਗਯ੍ਿਨਨ੍ਦਕਾਃ ਸਵ੍ੇੱਛਾਚਾਿਰਣੋ
ਦਰ੍ਪਵਾਿਦਮੁਖਿਵਿਸ਼ਸ਼਼੍ਟਾ ਲਾਭਾਰ੍ਥੰ ਮਨੁਸ਼਼ਯ੍ਸ੍ਤਾਵਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਿਤ|

ⅩⅦ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਿਰਤੈ
ਰਯ੍ਦ੍ ਵਾਕਯ੍ੰ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭਯ੍ੰ ਕਿਥਤੰ ਤਤ੍ ਸ੍ਮਰਤ,

ⅩⅧ ਫਲਤਃ ਸ਼ੇਸ਼਼ਸਮਯੇ ਸਵ੍ੇੱਛਾਤੋ (ਅ)ਧਰ੍ੰਮਾਚਾਿਰਣੋ ਿਨਨ੍ਦਕਾ
ਉਪਸ੍ਥਾਸਯ੍ਨ੍ਤੀਿਤ|

ⅩⅨ ਏਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਪʼਥਕ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸਾਸਂਾਿਰਕਾ ਆਤ੍ਮਹੀਨਾਸ਼੍ਚ
ਸਨ੍ਿਤ|
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ⅩⅩ ਿਕਨ੍ਤੁ ਹੇ ਿਪਰ੍ਯਤਮਾਃ, ਯੂਯੰ ਸਵ੍ੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਿਤਪਿਵਤਿਵਸ਼ਵ੍ਾਸੇ
ਿਨਚੀਯਮਾਨਾਃ ਪਿਵਤੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਪਰ੍ਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤ

ⅩⅪਈਸ਼ਵ੍ਰਸਯ੍ ਪਰ੍ੇਮ੍ਨਾ ਸਵ੍ਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ, ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਾਯ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰ੍ਭੋ
ਰਯ੍ੀਸ਼ੁਖਰ੍ੀਸ਼਼੍ਟਸਯ੍ ਕʼਪਾਂ ਪਰ੍ਤੀਕ੍ਸ਼਼ਧਵ੍ੰ|

ⅩⅫਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਿਵਿਵਚਯ੍ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਧਵ੍ੰ
ⅩⅩⅢ ਕਾਸ਼ਂ੍ਿਚਦ੍ ਅਗ੍ਿਨਤ ਉੱਧʼਤਯ੍ ਭਯੰ ਪਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਯ੍ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤ,

ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਭਾਵੇਨ ਕਲਙ੍ਿਕਤੰ ਵਸ੍ਤਮਿਪ ਰੁ̓ ਤੀਯਧਵ੍|ੰ
ⅩⅩⅣਅਪਰਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਖਲਨਾਦ੍ ਰਕ੍ਿਸ਼਼ਤੁਮ੍ ਉੱਲਾਸੇਨ ਸਵ੍ੀਯਤੇਜਸਃ

ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਿਨਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਿਯਤੁਞ੍ਚ ਸਮਰ੍ਥੋ
ⅩⅩⅤ ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਿਦਤੀਯਸ੍ਤਾਣਕਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼ਵ੍ਰਸ੍ਤਸਯ੍

ਗੌਰਵੰ ਮਿਹਮਾ ਪਰਾ ਮਃ ਕਰ੍ਤʼਤਞ੍ਚੇਦਾਨੀਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍|
ਆਮੇਨ੍|
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